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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

וכן הקודם לו ואף שאינו כותב פרטים במכתבו השני אבל  בנועם קבלתי מכתבו מד' מנ"א 

כיון שתוכנו הוא שמכאן ולהבא השלום שורה בינו ובין כל אנ"ש שיחיו הרי נהניתי מזה במאד מאד 

ויה"ר שיהי' לאריכות ימים ושנים טובות הן בגשמיות והן ברוחניות. וכבר אמרתי שכאשר בחדש זה 

הרי הקלקול הי' ע"י שנאת חנם הרי התיקון צ"ל מדה כנגד מדה אהבת חנם אלא שמדה טובה מרובה 

ובמילא צריך שתהי' האהבה כמה פעמים ככה, ואם לעמא דבר כך הרי עאכו"כ בתוככי אנ"ש שנתחנכו 

והולכים בדרכי נשיאי חב"ד ונשיאי חסידות הכללית ובראשם הבעש"ט, הרי ידוע פתגמם שאהבת 

ישראל ואהבת השם חד הוא.

בברכה לבריאות הנכונה ולהסתדרות כראוי בגשמיות וברוחניות.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÔBiˆ ּבצדקה וׁשביה  ּתּפדה  ה ּנה 1ּבמ ׁשּפט  . ƒְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

"ה ּתנ מפר ׁשי ּפר ׁשּו "וׁשביה " ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּבתבת 

ה ׁשבה  מ ּלׁשֹון ּתׁשּובה 2ׁשהיא  ע ׂשּית  ור ּבנּו3א ֹו . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

ּתֹורה ' ׁשהם 4ּב'ל ּקּוטי א ּלּו על  ּדקאי ּפר ׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ה ּׁשביה  מן לה ֹוציאם  וצרי מ ּמׁש ְְְְִִִִִַַָָָָׁשב ּויים 

הינּו "ּתּפּדה " ּופר ּוׁש 'ׁשביה '). מ ּלׁשֹון ְְְִִִֵֶֶַָָָָ("ׁשביה "

לפ ּדֹות ּה. רק  וצרי ּבמק ֹומ ּה ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּנמצאת 

ׁשני  א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּבר  היא  ה ּפס ּוק  ְְְִֵֶַַָָָֻּומ ׁשמע ּות 

וצרי5ענינים  ּבּׁשביה  ׁשּנמצא  ענין יׁשנֹו . ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

ׁשּבֹו "צ ּיֹון" ענין ויׁשנֹו ה ּׁשביה . מן א ֹות ֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָלה ׁשיב 

נמצאת  ׁש"ּצּיֹון" לפי "ּתּפדה ", ה ּלׁשֹון ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָנאמר 

לפ ּדֹות ּה. רק  וצרי ְְְִִִַָָָּבמק ֹומ ּה,

ÔÈÚ‰Â ּכן ֿ ּגם  קאי "צ ּיֹון" ּבחינת  ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  יׂשראל , 6על  ְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשּנקרא ּו מצאנּו ולא  ה ּמקרא  ּכל  על  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹחזרנּו

(ׁשּנאמר  זה , א ּלא  "צ ּיֹון" ולאמר 7יׂשראל  ( ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה  ה ּבא ּור  ויד ּוע  א ּתה . ע ּמי ֿ ידי 8לצ ּיֹון ׁשעל  , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זה , ּבפס ּוק  ׁשּנזּכר ּו ה ּקוין ּבׁשל ׁשת  ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהעב ֹודה 

לנטע  ,ּכּסיתי ידי ּובצל  ,ּבפי ּדברי ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹ"וא ׂשם 

ּדבר  "וא ׂשים  ארץ ", וליסד  הלכה ,ׁשמים  זֹו הוי' ּדבר  ּתֹורה , זֹו - "ּבפי י ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ה ּתֹורה  ז"ל 9ּדהינּו ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  לה ּקּב"ה 10, ל ֹו אין ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  מ ּׁשחרב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּגמיל ּות ֿ זֹו - "ּכּסיתי ידי "ּבצל  הלכה . ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  א ּלא  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבע ֹולמ ֹו

ה ּמצ ֹות  ּכלל ּות  ּבּתניא 11חסדים , ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו לב ּוׁשים  ּבׁשם  ׁשּנקרא ֹות  ,12( ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
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כז.1) א, עה"פ .3)מצו"ד.2)ישעי ' גֿד).4)פירש"י  (א, תפדה במשפט  ציון ד"ה - (דברים) אוה"ת:5)פרשתנו גם ראה

ועוד. צו. ע ' נ"ך לו; ע ' (דברים) א.6)פרשתנו לה, בזח "ג וכ"ה ה"ו. סוף  פ "ג מגילה ה"ב . סוף  פ "ד תענית ירושלמי 

טז.7) נא, ואילך;8)ישעי ' עו ע ' ח "א תער"ב  (המשך עדר"ת תער"ב ; ציון סד"ה שם). לירושלמי  העדה (מקרבן שם אוה"ת

ועוד. תקעא). ובפירש"י .9)ע ' ב  קלח , א.10)שבת ח , ב ).11)ברכות (מח , פל"ז תניא ה"א. פ "א פאה ירושלמי  ראה

סכ"ט .12) אגה"ק 

    
חזון ': 'שבת של  ההפטרה את החותם בפסוק ישעיה, בנבואת נאמר 

ÔBiˆ ירושלים‰„tz ËtLÓa אותה שכבשו  הגוים לפי ÈLÂ‰מיד  ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»
מהגלות אחד  ייפדו  לציון  השבים היהודים ‰a1‰pˆ„˜‰הפירושים, . ƒ¿»»ƒ≈

˙˙a במילהÔBLlÓ ‡È‰L C"z‰ ÈLÙÓ eLt "‰ÈLÂ" ¿≈«¿»∆»≈¿¿»¿≈«««∆ƒƒ¿
‰L‰2 חזרה˙iNÚ B‡ ¬»»¬ƒ«
‰eLz3eaÂ הזקן . האדמו "ר  ¿»¿«≈

'‰Bz ÈËewÏ'a4 מאמרי ספר  ¿ƒ≈»
התורה  פרשיות על  שלו  חסידות

(ושיר  ֿ דברים ֿ במדבר  ויקרא בחומשים

È‡˜cהשירים) Lt שהמילה ≈≈¿»≈
מכוונת  ‡el"ושביה" ÏÚ האנשים «≈

CÈˆÂ LnÓ ÌÈÈeL Ì‰L∆≈¿ƒ«»¿»ƒ
‰ÈM‰ ÔÓ Ì‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»ƒ«ƒ¿»
.('‰ÈL' ÔBLlÓ "‰ÈL")»∆»ƒ¿ƒ¿»

LeÙe ציוןeÈ‰ "‰ctz" ≈ƒ»∆«¿
L ירושליםdÓB˜Óa ˙‡ˆÓp ∆ƒ¿≈ƒ¿»

d˙BcÙÏ ˜ CÈˆÂ האויב.מייד ¿»ƒ«ƒ¿»
‡È‰ ˜eÒt‰ ˙eÚÓLÓe«¿»«»ƒ
ÌÈÈÚ ÈL ˙B„B‡ a„nL5 ∆¿À»¿≈ƒ¿»ƒ

ÓpLˆ‡שונים. ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»
‰ÈMa כפשוטו CÈˆÂבשבי  «ƒ¿»¿»ƒ
ÈL‰Ï להחזירÔÓ B˙B‡ ¿»ƒƒ
‰ÈM‰ כך ועל  למקומו  בחזרה «ƒ¿»

בצדקה". "ושביה ÔÈÚנאמר  BLÈÂ¿∆¿ƒ¿»
ÔBLl‰ Ó‡ BaL "ÔBiˆ"ƒ∆∆¡««»

"‰„tz" השבה לשון  בו  נזכר  ולא ƒ»∆
Óˆ‡˙וחזרה, "ÔBiv"L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒƒ¿≈

d˙BcÙÏ ˜ CÈˆÂ ,dÓB˜Óaƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
תפדה". במשפט "ציון  נאמר  זה ועל 

,‰Êa ÔÈÚ‰Â חסידות ֿ פי  על  ¿»ƒ¿»»∆
È‡˜ "ÔBiˆ" ˙ÈÁa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«ƒ»≈

על  רק לא ירושלים מכוונת אלא העיר 

Ó‡Ók ,Ï‡NÈ ÏÚ ÔkŒÌb«≈«ƒ¿»≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba6 בתלמודeÊÁ «≈»«¿

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ‡˜n‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿»¿…»»
פסוק  Ï‡NÈבשום e‡˜pL∆ƒ¿¿ƒ¿»≈

,‰Ê ‡l‡ "ÔBiˆ" הבא בפסוק רק ƒ∆»∆
Ó‡pL)7 בישעיה אחר  )במקום ∆∆¡«

.‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ Ó‡ÏÂ¿≈…¿ƒ«ƒ»»
‰Êa e‡a‰ Úe„ÈÂ8, בתורת ¿»««≈»∆

‰BÚ„‰החסידות  È„ÈŒÏÚL'ה את עובד  ‰ÔÈÂwשהאדם ˙LÏLa ∆«¿≈»¬»ƒ¿…∆«»ƒ
,‰Ê ˜eÒÙa ekÊpL אומר Ècה' ÌN‡Â" התורה EÈÙaדברי  ∆ƒ¿¿¿»∆»»ƒ¿»«¿ƒ

הלומד , האדם EÈ˙Èqk,בפי  È„È Ïˆe כמו רמז חסדים וגמילות לצדקה ¿≈»ƒƒƒƒ
לעני  בגד  ‡ı"הנותן  „ÒÈÏÂ ÌÈÓL ÚËÏ,הקרבנות לעבודת רמז  ƒ¿…«»«ƒ¿ƒ…»∆

EÈÙa"כדלהלן , Èc ÌÈN‡Â"»»ƒ¿»«¿ƒ
'ÈÂ‰ c ,‰Bz BÊ  הנרמז »¿«¬»»

eÈ‰c"דברי "במילה  ,‰ÎÏ‰ BÊ¬»»¿«¿
‰Bz‰9eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe , «»¿«¬««≈

Ï"Ê10 בגמראŒ˙Èa ÁMÓƒ∆»«≈
‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰«ƒ¿»≈¿«»»
˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ BÓÏBÚa¿»∆»«¿««
È„È Ïˆa" .‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»¿≈»ƒ
Œ˙eÏÈÓb BÊ  "EÈ˙Èqkƒƒƒ¿ƒ

,ÌÈ„ÒÁ הצדקה וגמילות ועניין  ¬»ƒ
רומז  ‰Bˆn˙על חסדים ˙eÏÏk11 ¿»«ƒ¿

ÌLaהמעשיות, ˙B‡˜pL∆ƒ¿»¿≈
e˙kL BÓk) ÌÈLeÏ¿ƒ¿∆»

‡Èza12 מבואר שם הקודש, באגרת ««¿»
האריז "ל  שאמר  מה זאת מודעת "אך 

לבוא  צריך  מישראל  אדם שכל 

תרי "ג  כל  שיקיים עד  רבים בגלגולים

ומעשה  דיבור  במחשבה התורה מצות

כדי  ולתקנם... נפשו  לבושי  להשלים

וכוחות  בחינות תרי "ג  כל  להלביש

ונשמה  רוח שנפש להיות כי  שבנפשו ...

אפשר  ואי  נבראים בחינת הן  שבאדם

בבורא  השגה שום להשיג  נברא לשום

לא  ֿ הוא... ברוך  ֿ סוף אין  הכל  ויוצר 

למסבל  ונשמה הרוח או  הנפש יכלה

כמו  וכו ', האור  ומתוק טוב כי  האור 

נעימות  לשון  ה' בנועם לחזות שכתוב

ותענוג  ומתיקות לאין ועריבות עצום

הנעימות  לקבל  בכוחה ואין  קץ...

מנרתקה  תצא שלא הצחצחות ועריבות
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ו    

צל  א ּלּו13ּוב ׁשם  - ארץ " וליסד  ׁשמים  "לנטע  . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

וארץ  ׁשמים  מתק ּימים  ׁשּבזכ ּותם  ,14ה ּקר ּבנֹות , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

נע ׂשים  א ּלּו, ק ּוין ּבׁשל ׁשה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹה ּנה 

ּגּופא  ּביׂשראל  אמנם , "צ ּיֹון". ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָיׂשראל 

ּובחינת  "צ ּיֹון" ּבחינת  מדרג ֹות , ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַיׁש

ּכמאמר  סימן, מ ּלׁשֹון ה ּוא  "צ ּיֹון" 15"וׁשביה ". ְְְֲִִִֶַַָָָ

האלקית  ה ּנפ ׁש על  וקאי ּבעלמא , סימנא  ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאנא 

ּכמ ֹו העליֹון, לאדם  סימן ּבבחינת  ְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא 

ׁשה ּוא 16ׁשּכת ּוב  ּכדמ ּותנּו, ּבצלמנּו אדם  נע ׂשה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

"צ ּיֹון  נאמר  זה  ועל  העליֹון. האדם  ּודמ ּות  ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָּבצלם 

האלקית  ה ּנפ ׁש מ ּצד  ּכי ּבלבד , ּפד ּיה  ּתּפדה ", ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּגֹו'

ּבׁשעת  ּגם  ׁשהרי ּכלל , ה ּׁשביה  ענין ׁשּי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹלא 

 ית ּבר א ּתֹו ּבאמנה  היתה  רק 17החטא  וצרי , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

מ ּצד  אבל  ההעלם . מן לג ּלֹות ּה הינּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלפ ּדֹות ּה,

ּופגם  חטא  ּכא ׁשר  ה ּנה  וה ּגּוף , ה ּבהמית  ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה ּנפ ׁש

וצרי ּבּׁשביה , ה ּוא  אזי , ה ּדר את  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועבר 

מה ֿ ּבצדקה ", "וׁשביה  נאמר  זה  ועל  ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָלה ׁשיב ֹו.

ּדה ּנה , ּתּפדה ". (ׁש)ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ֿ ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאין

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּתֹורה , על  קאי 18"מ ׁשּפט " ְְִֵֶַַָָָָ

קדמיתא " "ּכהלכתא  ותר ּגם  הרא ׁשֹון, ,19ּכּמׁשּפט  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

נקרא ּו ה ּמצ ֹות  ׁשּכל  ה ּמצ ֹות , על  קאי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּו"צדקה "

צדקה  נקראת 20ּבׁשם  יר ּוׁשלמי ּתלמ ּוד  ּובכל  , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָ

סתם  מצוה  ּבׁשם  צדקה  ההפר ׁש11מצות  וה ּנה , . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מן  'לחם  היא  ׁשה ּתֹורה  ה ּוא , למצ ֹות  ּתֹורה  ְְִִִֵֶֶֶַָָּבין

'לחם  הן וה ּמצ ֹות  ּבר ּוחנּיּות , להיֹות ּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה ּׁשמים ',

וכ ּיד ּוע  ּגׁשמ ּיים , ּבדברים  להיֹותן הארץ ', ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמן

להיֹות  צריכ ֹות  ה ּלבב ֹות , ח ֹובת  ׁשהן מצ ֹות  ְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּגם 
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עצמית, יישות של  תחושה כל  ללא

עצמו  על  ÓÈÒ‡אמר  ‡‡¬»ƒ»»
‡ÓÏÚa, בלבד סימן  È‡˜Âאני  ¿»¿»¿»≈

'ציון ', הנקראת ישראל  בבני  זו  ודרגה

מכוונת  ‰LÙpסימן , ÏÚ הנשמה ««∆∆
ÔÓÈÒ ˙ÈÁa ‡È‰L ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ»

,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש »»»»∆¿
העליון ' 'אדם ¿BÓkהנקרא

e˙kL16 אדם בריאת לגבי  בתורה, ∆»
eÓÏˆaהראשון  Ì„‡ ‰NÚ«¬∆»»¿«¿≈

‡e‰L ,e˙eÓ„k שלמטה האדם ƒ¿≈∆
הזה  eÓ„e˙בעולם ÌÏˆa בדוגמת ¿∆∆¿

Ê‰יון ובדמ  ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰»»»»∆¿¿«∆
האלוקית  הנשמה של  ה'פדיון ' i„t‰לגבי  ,"‰„tz 'Bb ÔBiˆ" Ó‡∆¡«ƒƒ»∆¿ƒ»

„Ïa, מהשבי יציאה של  לשון  נזכר  ‰‡È˜Ï˙ולא LÙp‰ „vÓ Èk ƒ¿«ƒƒ««∆∆»¡…ƒ
,ÏÏk ‰ÈM‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï הכוחות בידי  'נשבית' לא מעולם והיא …«»ƒ¿««ƒ¿»¿»
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אהבת  מצוות וכן  ה' ויראת  ה' BLb˙ישראל אהבת ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¿̂ƒƒ¿ƒ¿»
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ז        

ה ּגׁשמי  ּומח  ּבּלב  וחד ּור ֹות  ּפד ּית 21נר ּגׁשֹות  ולכן . ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹ

- ה ּתֹורה  ֿ ידי על  נע ׂשית  האלקית  ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹה ּנפ ׁש

נע ׂשית  וה ּגּוף  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש וה ׁשבת  ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָר ּוחנּיּות ,

ּגׁשמ ּיים . ּבדברים  המל ּבׁשֹות  ה ּמצ ֹות  ֿ ידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֻעל 

להיֹות  צריכה  ׁשּבתח ּלה  ה ּוא  העב ֹודה  ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָוסדר 

האלקית  ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  וגם  האלקית , ה ּנפ ׁש ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּפד ּית 

ה ּוא  ה ּנׁשמה  ירידת  ּתכלית  הרי אצל ֹו, ּבג ּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָהיא 

ּכא ׁשר  ולכן ה ּבהמית , ונפ ׁש ה ּגּוף  ּבר ּור  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשביל 

לברר  עב ֹודת ֹו ע ֹובד  אזי נׁשמת ֹו, את  מג ּלה  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָה ּוא 

ה ּתֹורה  ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן ה ּבהמית . נפ ׁשֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָאת 

ק ּיּום  ּבׁשביל  ה ּוא  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ׁשּתכלית  ְְְִִִִִִֶַַָּומצ ֹות ,

ּתלמ ּוד  ּגד ֹול  ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ְְְֲִֵַַַַַָה ּמצ ֹות ,

מע ׂשה  לידי ע ֹוׂשה 22ׁשּמביא  ואינֹו וה ּלֹומד  , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

על  ׁשלית ֹו  ׁשּתהפ ל ֹו ונח  למד , ׁשּלא  ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמ ּוטב 

ּבׁשביל 23ּפניו  ה ּוא  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ּתכלית  ּכי , ְְִִִִִַַָָָ

ׁשּבתח ּלה  העב ֹודה , סדר  וזה ּו ה ּמצ ֹות . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָק ּיּום 

ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  ּתּפדה ", ּבמ ׁשּפט  ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ"צ ּיֹון

ּבצדקה ", "וׁשביה  ּכ ֿ ואחר  ה ּגּלּוי, אל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמההעלם 

אל  הר ּוחנּיּות  מן ההמ ׁשכה  ענין ְְִִִֶֶַַַָָָָׁשה ּוא 

ְִַַה ּגׁשמ ּיּות .

מע ÔÈ‰Ïeב ) ּבא ּור  ה ּתֹורה ,ּבת ֹוספת  ל ּמּוד  לת  ¿»ƒְֲִֵֶֶַַַָ

ׁשל  העב ֹודה  ּכלל ּות  התחלת  ְְֲִֶֶַַָָָָׁשהיא 

ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבית  מענין זה  יּובן והה ׁשבה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה ּפדיֹון

לה ּקּב"ה  ל ֹו אין ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  ׁש"ּמּׁשחרב  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

מ ּובן  הרי הלכה ", ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  א ּלא  ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָּבע ֹולמ ֹו

ּדה ּנה  אחד . ענינם  ות ֹורה  ֿ ה ּמק ּדׁש ,24ׁשּבית  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

היּו א ּלא  אמן, ע ֹונים  היּו לא  ֿ ה ּמק ּדׁש ְְִִֵֵֶַָָָָָֹּבבית 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ְְְְִֵַָָא ֹומרים 

ענּית 25ועד " מעלת  ּגדלה  הרי להבין, וצרי . ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּומ ּדּוע 26אמן, , ה ּמבר מן יֹותר  אמן הע ֹונה  ּגד ֹול  ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אמן. ע ֹונים  היּו לא  ֿ ה ּמק ּדׁש ְְִִֵֵַָָָֹּבבית 
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ÈÓLb‰ ÁÓe la ˙Be„ÁÂ21 ביטוי ממש,ולקבל  והלב המוח בבשר  «¬«≈…«««¿ƒ

בחסידות. i„t˙כמבואר  ÔÎÏÂ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰, הגילוי אל  ההעלם מן  ¿»≈¿ƒ««∆∆»¡…ƒ
‰LÙpכאמור  ˙L‰Â ,˙eiÁe  ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«»»ƒ«¬»««∆∆

Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ הקדושה אל  בחזרה ֿ אחרא È„ÈŒÏÚמהסטרא ˙ÈNÚ ««¬ƒ¿««¬≈«¿≈
ÌÈ„a ˙BLaÏÓ‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿À»ƒ¿»ƒ

‰„BÚ‰ „ÒÂ .ÌÈiÓLb שעל «¿ƒƒ¿≈∆»¬»
של האדם  לפדייה להגיע כדי  לעשות

הגוף  של  והשבה האלוקית הנפש

הבהמית  lÁ˙aL‰והנפש ‡e‰∆ƒ¿ƒ»
ראשון  BÈ‰Ï˙בשלב ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿

Ì‚Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙i„t¿ƒ««∆∆»¡…ƒ¿«
‰‡È˜Ï˙אפילו  LÙp‰ L‡k«¬∆«∆∆»¡…ƒ

BÏˆ‡ Èel‚a ‡È‰,נפדתה וכבר  ƒ¿ƒ∆¿
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ˙ÈÏÎz È‰¬≈«¿ƒ¿ƒ««¿»»
באלוקות  למעלה ושורשה ממקורה

ובגוף  הבהמית בנפש מלובשת להיות

הזה  בעולם ÏÈLaגשמי  ‡e‰ƒ¿ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ea ולא ≈«¿∆∆««¬ƒ

עצמה, הנשמה תיקון  ≈«¿ÔÎÏÂלצורך 
,B˙ÓL ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰ L‡k«¬∆¿«∆∆ƒ¿»

ÈÊ‡ האדם מכן  BÚ„לאחר  ¬«≈
Ï B˙„BÚ הטוב את להפריד  ¬»¿»≈

ÔÎÂמהרע  .˙ÈÓ‰a‰ BLÙ ˙‡∆«¿««¬ƒ¿≈
‰Bz‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ידה שעל  «¿ƒ¿««»

האלוקית היא  הנפש ¿BˆÓeƒ˙פדיית
והנפש  הגוף השבת היא ֿ ידן  שעל 

והכוונה ÈÏÎzL˙הבהמית, המטרה ∆«¿ƒ
ÏÈLaשל  ‡e‰ ‰Bz‰ „enÏƒ«»ƒ¿ƒ

Ó‡Ók ,˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba בגמראÏB„b «≈»

„eÓÏz לימוד של  התורה וגדולתו  «¿
NÚÓ‰היא  È„ÈÏ ‡ÈnL22, ∆≈ƒƒ≈«¬∆

המצוות, BÈ‡Âקיום „ÓBl‰Â¿«≈¿≈
ÁÂ ,„ÓÏ ‡lL ËeÓ ‰NBÚ∆»∆…»«¿…«

BÏ עדיףÏÚ B˙ÈÏL CÙ‰zL∆≈»≈ƒ¿»«
ÂÈt23, ייוולד ÈÏÎz˙ולא Èk »»ƒ«¿ƒ

ÏÈLa ‡e‰ ‰Bz‰ „enÏƒ«»ƒ¿ƒ
„Ò e‰ÊÂ .˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿¿∆≈∆

‰lÁ˙aL ,‰„BÚ‰ התחלת »¬»∆ƒ¿ƒ»
היא  ËtLÓaהעבודה ÔBiˆ"ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰„tzƒ»∆∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ האלוקית הנפש של  ‰Èelb,וההתגלות Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ««¿»»≈«∆¿≈∆«ƒ
CkŒÁ‡Â הוא ה' בעבודת השני  e‰L‡השלב ,"‰˜„ˆa ‰ÈLÂ" ¿«««¿»∆»ƒ¿»»∆

˙eiÁe‰ ÔÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ האלוקית והנפש התורה ‡Ïשל  ƒ¿«««¿»»ƒ»»ƒ∆
˙eiÓLb‰ והנפש הגוף המצוות.של  ומעשה הבהמית ««¿ƒ

e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ¿∆∆≈
‡È‰L ,‰Bz‰ „enÏ ˙ÏÚÓ«¬«ƒ«»∆ƒ

˙ÏÁ˙‰ של השלב הראשון  «¿»«
‰„BÚ‰ ˙eÏÏk הכללי התוכן  ¿»»¬»

ÏL האדם של ‰ÔBÈ„tעבודת ∆«ƒ¿
האלוקית  הגוף L‰‰Â‰הנפש של  ¿«¬»»

בעיקר  אמנם (שהיא הבהמית והנפש

אבל  לעיל , כמבואר  המצוות, ֿ ידי  על 

בלימוד  כאמור , מתחיל , המצוות קיום

לידי  שמביא תלמוד  'גדול  כי  התורה,

Ê‰מעשה'), ÔeÈ המיוחדת המעלה »∆
התורה, לימוד  Œ˙Èaשל  ÔÈÚÓ≈ƒ¿«≈

ÁMn"L ÔÂÈÎc ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆»«
‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»≈¿«»»
˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ BÓÏBÚa¿»∆»«¿««

,"‰ÎÏ‰ ÏL ז "ל חכמינו  כמאמר  ∆¬»»
לעיל , Œ˙ÈaLהנזכר  ÔeÓ È‰¬≈»∆≈

„Á‡ ÌÈÚ ‰B˙Â Lc˜n‰«ƒ¿»¿»ƒ¿»»∆»
הפנימי  התוכן  עניין  ביאור  ידי  על  ולכן 

התוכן  עניין  יובן  המקדש, בית של 

כפי  התורה, מעלת של  הפנימי 

ומבאר . שממשיך 

‰p‰c24‡Ï Lc˜n‰Œ˙Èa , ¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»…
ÔÓ‡ ÌÈBÚ eÈ‰,ברכות אחרי  »ƒ»≈

ÌL Cea" ÌÈÓB‡ eÈ‰ ‡l‡∆»»¿ƒ»≈
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk25 ¿«¿¿»»∆

שם  "ויברכו  מהפסוק שלומדים כפי 

‰Èכבודך ". ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈
,ÔÓ‡ ˙iÚ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬«¬ƒ«»≈

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók26ÏB„b ¿«¬««≈»
ÔÓ‡ ‰BÚ‰ אפילוÔÓ ˙BÈ »∆»≈≈ƒ

Cn‰,הברכה ÚecÓeאת «¿»≈««
ÌÈBÚ eÈ‰ ‡Ï Lc˜n‰Œ˙Èa¿≈«ƒ¿»…»ƒ

ÔÓ‡ ברוך' אומרים אלא הברכות על  »≈
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

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

    

צל  א ּלּו13ּוב ׁשם  - ארץ " וליסד  ׁשמים  "לנטע  . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

וארץ  ׁשמים  מתק ּימים  ׁשּבזכ ּותם  ,14ה ּקר ּבנֹות , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

נע ׂשים  א ּלּו, ק ּוין ּבׁשל ׁשה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹה ּנה 

ּגּופא  ּביׂשראל  אמנם , "צ ּיֹון". ּבבחינת  ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָיׂשראל 

ּובחינת  "צ ּיֹון" ּבחינת  מדרג ֹות , ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַיׁש

ּכמאמר  סימן, מ ּלׁשֹון ה ּוא  "צ ּיֹון" 15"וׁשביה ". ְְְֲִִִֶַַָָָ

האלקית  ה ּנפ ׁש על  וקאי ּבעלמא , סימנא  ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאנא 

ּכמ ֹו העליֹון, לאדם  סימן ּבבחינת  ְְְִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא 

ׁשה ּוא 16ׁשּכת ּוב  ּכדמ ּותנּו, ּבצלמנּו אדם  נע ׂשה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

"צ ּיֹון  נאמר  זה  ועל  העליֹון. האדם  ּודמ ּות  ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָּבצלם 

האלקית  ה ּנפ ׁש מ ּצד  ּכי ּבלבד , ּפד ּיה  ּתּפדה ", ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּגֹו'

ּבׁשעת  ּגם  ׁשהרי ּכלל , ה ּׁשביה  ענין ׁשּי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹלא 

 ית ּבר א ּתֹו ּבאמנה  היתה  רק 17החטא  וצרי , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

מ ּצד  אבל  ההעלם . מן לג ּלֹות ּה הינּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלפ ּדֹות ּה,

ּופגם  חטא  ּכא ׁשר  ה ּנה  וה ּגּוף , ה ּבהמית  ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה ּנפ ׁש

וצרי ּבּׁשביה , ה ּוא  אזי , ה ּדר את  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועבר 

מה ֿ ּבצדקה ", "וׁשביה  נאמר  זה  ועל  ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָלה ׁשיב ֹו.

ּדה ּנה , ּתּפדה ". (ׁש)ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ֿ ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאין

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּתֹורה , על  קאי 18"מ ׁשּפט " ְְִֵֶַַָָָָ

קדמיתא " "ּכהלכתא  ותר ּגם  הרא ׁשֹון, ,19ּכּמׁשּפט  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

נקרא ּו ה ּמצ ֹות  ׁשּכל  ה ּמצ ֹות , על  קאי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּו"צדקה "

צדקה  נקראת 20ּבׁשם  יר ּוׁשלמי ּתלמ ּוד  ּובכל  , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָ

סתם  מצוה  ּבׁשם  צדקה  ההפר ׁש11מצות  וה ּנה , . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מן  'לחם  היא  ׁשה ּתֹורה  ה ּוא , למצ ֹות  ּתֹורה  ְְִִִֵֶֶֶַָָּבין

'לחם  הן וה ּמצ ֹות  ּבר ּוחנּיּות , להיֹות ּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה ּׁשמים ',

וכ ּיד ּוע  ּגׁשמ ּיים , ּבדברים  להיֹותן הארץ ', ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמן

להיֹות  צריכ ֹות  ה ּלבב ֹות , ח ֹובת  ׁשהן מצ ֹות  ְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּגם 
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ובכ"מ .13) ב 'תרכג. ע ' ח "ז בא אוה"ת שם.14)ראה לירושלמי  א.15)קה"ע  רכה, כו.16)זח "א א, תניא 17)בראשית

יג.18)ספכ"ד. מ , שם.19)וישב  פרשתנו ובכ"מ .20)לקו"ת ג. מד, שה"ש לקו"ת ג. מב , ג. לח , מקץ  תו"א

    
תשתלשל  עצמו  זה אור  שמבחינת לא אם באבוקה, כנר  ממציאותה ותתבטל 

מדרגה  אחר  מדריגה השתלשלות בדרך  מועטת הארה איזו  ממנו  ותימשך 

מעין  נברא אחד  לבוש ממנה שייברא עד  רבים, זה בצמצומים אור  מהות

ליהנות  תוכל  זה אור  מעין  שהוא זה לבוש ודרך  ונשמה, רוח הנפש להלביש

תתבטל  ולא ולהשיגו  זה אור  מזיו 

דרך  בשמש הרואה וכמשל  ממציאותה

ומאירה...") זכה ≈¿ÌLeעששית
Ïˆ13. בשם גם נקראות והמצוות ≈

כיסיתיך ', ידי  'ובצל  נאמר  זה ועל  'צל '

הכתוב, ÌÈÓLוהמשך  ÚËÏ"ƒ¿…«»«ƒ
,˙Baw‰ el‡  "ı‡ „ÒÈÏÂ¿ƒ…∆∆≈«»¿»
ÌÈÓL ÌÈÓi˜˙Ó Ì˙eÎÊaL∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«ƒ

ı‡Â14È„ÈŒÏÚ ‰p‰ , »»∆ƒ≈«¿≈
,el‡ ÔÈe˜ ‰LÏLa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿…»«ƒ≈

גמילות קו  קו  הלכה, זו  ה' דבר  התורה,

העבודה, וקו  המצוות, וכללות חסדים

Ï‡NÈהקרבנות  ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»≈
,ÌÓ‡ ."ÔBiˆ" ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ»¿»

‡Ùeb Ï‡NÈa עצמםÈzL LÈ ¿ƒ¿»≈»≈¿≈
˙B‚„Ó,שונות ÈÁa˙דרגות «¿≈¿ƒ«

"‰ÈLÂ" ˙ÈÁe "ÔBiˆ" כפי ƒ¿ƒ«¿»∆»
ומבאר . שממשיך 

,ÔÓÈÒ ÔBLlÓ ‡e‰ "ÔBiˆ"ƒƒ¿ƒ»
Ó‡Ók15 בר שמעון  שרבי  הזוהר  ¿«¬«

לאלוקות  מוחלט בביטול  שהיה יוחאי 

עצמית, יישות של  תחושה כל  ללא

עצמו  על  ÓÈÒ‡אמר  ‡‡¬»ƒ»»
‡ÓÏÚa, בלבד סימן  È‡˜Âאני  ¿»¿»¿»≈

'ציון ', הנקראת ישראל  בבני  זו  ודרגה

מכוונת  ‰LÙpסימן , ÏÚ הנשמה ««∆∆
ÔÓÈÒ ˙ÈÁa ‡È‰L ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ»

,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש »»»»∆¿
העליון ' 'אדם ¿BÓkהנקרא

e˙kL16 אדם בריאת לגבי  בתורה, ∆»
eÓÏˆaהראשון  Ì„‡ ‰NÚ«¬∆»»¿«¿≈

‡e‰L ,e˙eÓ„k שלמטה האדם ƒ¿≈∆
הזה  eÓ„e˙בעולם ÌÏˆa בדוגמת ¿∆∆¿

Ê‰יון ובדמ  ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰»»»»∆¿¿«∆
האלוקית  הנשמה של  ה'פדיון ' i„t‰לגבי  ,"‰„tz 'Bb ÔBiˆ" Ó‡∆¡«ƒƒ»∆¿ƒ»

„Ïa, מהשבי יציאה של  לשון  נזכר  ‰‡È˜Ï˙ולא LÙp‰ „vÓ Èk ƒ¿«ƒƒ««∆∆»¡…ƒ
,ÏÏk ‰ÈM‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï הכוחות בידי  'נשבית' לא מעולם והיא …«»ƒ¿««ƒ¿»¿»

הקדושה  מצד  בספר È‰Lשאינם ÚLa˙אפילו Ìbהתניא כאמור  ∆¬≈«ƒ¿«

Ca˙È Bz‡ ‰Ó‡a ‰˙È‰ ‡ËÁ‰17 תמיד נשארת מצידה והנשמה «≈¿»¿»¿»¿»ƒƒ¿»≈
לאלוקות, ובדביקות ÔÓבנאמנות d˙Bl‚Ï eÈ‰ ,d˙BcÙÏ ˜ CÈˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»«¿¿«»ƒ

ÌÏÚ‰‰ ירוד רוחני  במצב אבל  באלוקות מהדביקות נפרדת איננה אמנם כי  «∆¿≈
על  ומסתיר  המכסה ההעלם גילוי  היא והפדייה נעלם, לאלוקות שלה הקשר 

‰LÙpהנשמה. „vÓ Ï‡¬»ƒ««∆∆
L‡k ‰p‰ ,Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«ƒ≈«¬∆
,Cc‰ ˙‡ ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ»»»«¿»«∆«∆∆

‰ÈMa ‡e‰ ÈÊ‡ תחת ונמצא ¬««ƒ¿»
הצד  הקדושה,ממשלת צד  שאינו 

BÈL‰Ï CÈˆÂ לצד אותו  להחזיר  ¿»ƒ«¬ƒ
כפי  החטא.הקדושה לפני  »¿ÏÚÂשהיה

‰Ê והנפש הגוף של  היציאה על  ∆
מהשבי  "ÈLÂ‰הבהמית Ó‡∆¡«¿»∆»

ÔBiˆ" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,"‰˜„ˆaƒ¿»»«∆≈≈ƒ
"‰„tz ËtLÓa(L) תיפדה ∆¿ƒ¿»ƒ»∆

 ֿ על  היא והפדייה לעיל , כאמור  בלבד ,

ומבאר . שממשיך  כפי  'משפט', ידי 

È‡˜ "ËtLÓ" ,‰p‰c מכוון ¿ƒ≈ƒ¿»»≈
e˙kL BÓk ,‰Bz‰ ÏÚ18 ««»¿∆»

של  המשקים שר  חזרת לגבי  בתורה

כבתחילה  לתפקידו  מצרים מלך  פרעה

Ìb˙Â ,ÔBL‡‰ ËtLnk«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿≈
«¿¿ÎÏ‰k"¿ƒ˙‡אונקלוס 

"‡˙ÈÓ„˜19,,הראשונה כהלכה «¿«¿»
הלכות  היינו  ש'משפט' רמז  יש ומכאן 

˜‡Èהתורה, "‰˜„ˆ"e מכווןÏÚ ¿»»»≈«
˙Bˆn‰ ÏkL ,˙Bˆn‰ המעשיות «ƒ¿∆»«ƒ¿
‰˜„ˆ ÌLa e‡˜20ÏÎe , ƒ¿¿¿≈¿»»¿»

˙‡˜ ÈÓÏLeÈ „eÓÏz«¿¿«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌLa ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò11'ש'צדקה מובן  מזה וגם ¿»
המצוות. לכל  רומזת

LÙ‰‰ ,‰p‰Â ההבדלÔÈa ¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰Bz‰L ,‡e‰ ˙BˆÓÏ ‰Bz»¿ƒ¿∆«»
,'ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ' ‡È‰ƒ∆∆ƒ«»«ƒ

,˙eiÁea d˙BÈ‰Ï כל שהרי  ƒ¿»¿»ƒ
רוחני  דבר  היא התורה מציאות

,'ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ' Ô‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿≈∆∆ƒ»»∆
ÌÈiÓLb ÌÈ„a Ô˙BÈ‰Ï בדברים הוא המעשיות המצוות קיום שהרי  ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

וכד ', מצמר  ציצית כמו  ÌbLגשמיים Úe„iÎÂ אפילו˙BÁ Ô‰L ˙BˆÓ ¿«»«∆«ƒ¿∆≈«
,˙Bl‰ כמו וברגש בשכל  התלויים ומצוות דברים התורה לימוד  מצוות «¿»

אהבת  מצוות וכן  ה' ויראת  ה' BLb˙ישראל אהבת ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¿̂ƒƒ¿ƒ¿»
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ח    

C‡ ז"ל ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , 27הענין «ְְְִִֵֵַָָָ

מ ּמע ׂשה  יֹותר  צ ּדיקים  מע ׂשה  ְֲֲִִִִֵֵֵַַַּגד ֹולים 

ּכתיב  וארץ , ׁשמים  ּבמע ׂשה  ּדא ּלּו וארץ . 28ׁשמים  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  אחת ) (יד  ידי ְְִִִִִֶַַַָָָָָָאף 

ּכתיב  צ ּדיקים , ׁשל  ידיהם  ּבמע ׂשה  וא ּלּו 29ׁשמים . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ידי  (מע ׂשה  מק ּדׁש ה ', ּפעל ּת ל ׁשב ּת ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמכ ֹון

ואמר ּו ידים ). (ׁשּתי ידי ּכֹוננּו אד ' ה ּוא ) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָצ ּדיקים 

ז"ל  ׁשּתי 30ר ּבֹותינּו ּבין ׁשּנּתן מק ּדׁש ּגד ֹול  ְְִִֵֵֵֶַָָָ

הוי', ּפעל ּת ׁשּנאמר  ֿ י), ואדנ (הוי' ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָא ֹות ּיֹות 

והענין  ֿ י. אדנ ה ּוא ) צ ּדיקים  ידי (מע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָמק ּדׁש

אלקים , מ ּׁשם  היא  הע ֹולם  התה ּוּות  ּדה ּנה  ְְֱִִִִִֵֵַָָֹה ּוא ,

ׁשּכת ּוב  לפי 31ּכמ ֹו והינּו אלקים , ּברא  ּברא ׁשית  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹ

חמ ׁשֿ  מהל לרקיע  מארץ  מג ּבל , ה ּוא  ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהע ֹולם 

ֿ מא ֹות  חמ ׁש  מהל לרקיע  רקיע  ּבין ׁשנה , ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָמא ֹות 

וגם 32ׁשנה  וה ּׂשגת . הבנת  ה ּוא  ׁשענינֹו ֿ עדן ּגן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  ענין ׁשה ּוא  מ ּוכח  ּגּופא  מ ּזה  הרי ְֱֲִִֵֶֶֶָָָֹאלק ּות ,

ּובכדי  ּגב ּול , ּבחינת  היא  ה ּׂשגה  ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָָהג ּבלה ,

זה  הרי ֿ ּגב ּול , מ ּבלי ה ּגב ּול  התה ּוּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַׁשּתהיה 

וזה ּו אלקים . מ ּׁשם  וההעלם  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל 

אלקים , ׁשם  רק  נזּכר  ּברא ׁשית  ימי ׁשׁשת  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּבכל 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  ּגם  נזּכר  ה ּׁשּבת  ּביֹום  ְְְְֲִֵַַַַָָָָורק 

וׁשמים .33ׁשּכת ּוב  ארץ  אלקים  הוי' ע ׂשֹות  ּביֹום  ְְֱֲֲִִֶֶֶָָָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מ ּזה , ׁשּכל ּו34ויתרה  אלקים , ויכל  ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אלקים  מ ּׁשם  וההעלמ ֹות  והינּו,35ה ּצמצ ּומים  . ְְְְְֱִִִִֵַַַַָֹ

מ ּלמעלה  ה ּירידה  היא  הח ֹול  ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבׁשׁשת 

חכמת ֹו ׁשּגם  ּבנין, ה ּבֹונה  אדם  וכמ ׁשל  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלמ ּטה ,

ּבׁשּבת  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ּבע ׂשּיה . ּומתל ּבׁשת  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת 

לבחינת  עד  למעלה , מ ּלמ ּטה  העל ּיה  ענין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָה ּוא 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  המ ׁשכת  היא  ּומ ּׁשם  ְְֲֲִִֵַַַַָָָָה ּתענּוג ,

סג ּור 36ׁשּכת ּוב  יהיה  ּגֹו' ה ּפנימית  החצר  ׁשער  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רא ׁשיֿ יּפתח , ה ּׁשּבת  ּוביֹום  ה ּמע ׂשה  ימי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשׁשת 
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א.27) ה, יג.28)כתובות מח , יז.29)ישעי ' טו, ג.30)בשלח  כא, נשא בלקו"ת נתבאר א. צב , סנהדרין א. לג, ברכות

א.31) א, א.32)בראשית יג, ד.33)חגיגה ב , ב .34)בראשית לב ,35)שם, שה"ש ג. עט , פינחס  א. עב , בלק  לקו"ת ראה

א.36)א. מו, יחזקאל

    
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡'שם 'ברוך  אלא 'אמן ' אומרים היו  לא שבמקדש הטעם «»ƒ¿»

ז "ל  חכמינו  בדברי  המקדש בית במעלת ביאור  תוספת ֿ פי  על  ≈p‰c¿ƒ‰יובן 
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡27 בגמראÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b במובן »¿«≈¿ƒ«¬≈«ƒƒ

ı‡Âמסויים  ÌÈÓL ‰NÚnÓ ˙BÈ.הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש el‡cשברא ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆¿ƒ
È˙k ,ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓa28 ¿«¬≈»«ƒ»»∆¿ƒ

‡Á˙)בישעיה  „È) È„È Û‡ ידו «»ƒ»««
כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש «¿«ÒÈ„‰של 

.ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡»∆ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
ÏL Ì‰È„È ‰NÚÓa el‡Â¿ƒ¿«¬≈¿≈∆∆

È˙k ,ÌÈ˜Ècˆ29ÔBÎÓ «ƒƒ¿ƒ»
Lc˜Ó ,'‰ zÏÚt EzLÏ¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»
(‡e‰ ÌÈ˜Ècˆ È„È ‰NÚÓ)«¬≈¿≈«ƒƒ
.(ÌÈ„È ÈzL) EÈ„È eBk '„‡«¿¿»∆¿≈»«ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â30 עוד ¿»¿«≈
המקדש  בית Lc˜Óבמעלת ÏB„b»ƒ¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa ÔzpL שתי ∆ƒ»≈¿≈ƒ
שמות  של  ««¬(‰ÈÂ'הקדושים מילים

,'ÈÂ‰ zÏÚt Ó‡pL ,(ÈŒ„‡Â¿«¿∆∆¡«»«¿»¬»»
ÌÈ˜Ècˆ È„È ‰NÚÓ) Lc˜Óƒ¿»«¬≈¿≈«ƒƒ

.ÈŒ„‡ (‡e‰«¿
˙ee‰˙‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ הזה,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰ »»ƒƒ≈¡…ƒ
e˙kL BÓk31‡a ˙ÈL‡a ¿∆»¿≈ƒ»»

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של  השם ¡…ƒ
צמצום  עניין  בא שממנה והגבורה

האלוקי  האור  ÈÙÏומיעוט eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÌÏBÚ‰L הזה,Ïa‚Ó ‡e‰ ויש ∆»»À¿»

שלו  לגודל  ÚÈ˜Ïגבול  ı‡Ó≈∆∆»»ƒ«
ÔÈa ,‰L ˙B‡ÓŒLÓÁ CÏ‰Ó«¬«¬≈≈»»≈
ŒLÓÁ CÏ‰Ó ÚÈ˜Ï ÚÈ˜»ƒ«¿»ƒ««¬«¬≈

‰L ˙B‡Ó32. יותר Ì‚Âולא ≈»»¿«
רוחני Ô„ÚŒÔbאפילו  עולם שהוא «≈∆

ומרחקים  ומידות גבולות לו  ואין 

ֿ עדן BÈÚLגשמיים  גן  ‰e‡של  ∆ƒ¿»
˙e˜Ï‡ ˙‚O‰Â ˙‰ ידי ֿ על  ¬»«¿«»«¡…

בו , הנמצאות fÓ‰הנשמות È‰¬≈ƒ∆
‡Ùeb הבנה הוא שעניינו  עצמו  מזה »
e‰L‡והשגה  ÁÎeÓ עדן ֿ ÔÈÚגן  »∆ƒ¿»

‰ Èk ,‰Ïa‚‰ ÏL‰‚O הבנה ∆«¿»»ƒ«»»
וביכולת  בכליו  ונתפסת הנקלטת

ומשיג  המבין  של  È‰ƒ‡הקליטה
‰È‰zL È„Îe ,Ïeb ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

˙ee‰˙‰,רוחניים והן  גשמיים הן  עולמות, ÏebŒÈÏaÓ,של  Ïeb‰ ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿
גבול  ובלי  סוף האין  האלוקי  מהאור  מוגבלים עולמות Ê‰בריאת È‰¬≈∆

ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ הוא והצמצום גבול , והבלי  האין  של  «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈
ÏÎaL e‰ÊÂ .ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ במשך הבריאה את המתארים הפסוקים ƒ≈¡…ƒ¿∆∆¿»

˜ kÊ ˙ÈL‡a ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈¿≈ƒƒ¿»«
˙aM‰ ÌBÈa ˜Â ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿«¿««»

,'ÈÂ‰ ÌL Ìb kÊ של השם ƒ¿»«≈¬»»
והגילוי , החסד  ¿BÓkמידת

e˙kL33'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ∆»¿¬¬»»
‰˙ÈÂ .ÌÈÓLÂ ı‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆∆¿»»ƒƒ≈»

,‰fÓ לשם שפרט בלבד  זו  לא ƒ∆
שלגבי  אלא הוי ', שם גם נזכר  אלוקים

נאמר  הבריאה מעשה ¿BÓkסיום
e˙kL34,ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ∆»«¿«¡…ƒ

היא  הפסוק של  הפנימית והמשמעות

eÏkL הסתיימוÌÈÓeˆÓv‰ ∆»«ƒ¿ƒ
˙BÓÏÚ‰‰Â האין האלוקי  האור  על  ¿««¿»

הוא שמקורם ‡ÌÈ˜Ïסוף ÌMÓ35. ƒ≈¡…ƒ
ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆¿≈«

‰„Èi‰ ‡È‰ האלוקי האור  של  ƒ«¿ƒ»
ÏLÓÎÂ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ¿«
ÌbL ,ÔÈa ‰Ba‰ Ì„‡»»«∆ƒ¿»∆«

B˙ÓÎÁ נעלית היא עצמה שמצד  »¿»
פשוטה  גשמית ממלאכה ומרוממת

‰iNÚa ˙LaÏ˙Óe ˙„BÈ∆∆ƒ¿«∆∆»¬ƒ»
השכל  לעומת נחות דבר  שהיא

aLa˙והחכמה. ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ של ההתעלות ƒ¿«»¬ƒ»

ÏÚÓÏ‰,הבריאה ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
עם  העולם של  וחיבור  והתקרבות

‰eÚz‚האלוקות  ˙ÈÁÏ „Ú«ƒ¿ƒ«««¬
נעלית  בחינה שהיא העליון , האלוקי 

העונג  הנפש, שבכוחות כשם ביותר ,

מאד , ופנימי  עמוק דבר  «ÌMÓeƒהוא
העליון  ‰ÎLÓ˙מהעונג  ‡È‰ƒ«¿»«

BÓkוהתגלות ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿
e˙kL36 מה על  יחזקאל  בנבואת ∆»

לבוא  לעתיד  המקדש בבית שיהיה

'Bb ˙ÈÓÈt‰ ˆÁ‰ ÚL««∆»≈«¿ƒƒ
‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL e‚Ò ‰È‰Èƒ¿∆»≈∆¿≈««¬∆

,Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈe והמילים ¿««»ƒ»≈«
המתחילות  השבת" וביום המעשה "ימי 
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ט        

הוי' הוי'.37ּתב ֹות  ׁשם  נמ ׁש ׁשּבׁשּבת  לפי , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ההתה ּוּות  ׁשּבהם  הח ֹול  ימי ּבׁשׁשת  ֿ ׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמה 

אלקים  מ ּׁשם  וה ּגב ּור ֹות  ה ּצמצ ּומים  ֿ ידי על  ְְְְֱִִִִִֵֵַַַֹהיא 

ארץ " יסדה  ידי "אף  וזה ּו קאי 38ּדוקא . "ארץ " , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּולמעלה  ּבהג ּבלה . ׁשה ּוא  ׁשּלמ ּטה  הע ֹולם  ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָעל 

ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ּכלל ּות  ה ּנה  ְְְֲִִִִֵֵָָָָָיֹותר ,

ֿ ידי  על  היא  ׁשהתה ּוּותם  "ארץ ", ּבכלל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהם 

יסדה  ידי "אף  וזה ּו אלקים , ׁשם  ׁשל  ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹה ּצמצ ּומים 

ׂשמאל  יד  היא  "ידי" ׁשּמֹורה 39ארץ ", ּכהה , יד  , ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבּׁשמי  אמנם  ה ּצמצ ּום . ּכתיב על  ה ּׁשמים 40ם  ְְְִִִִַַַַַַָָָָ

א ֹור  ׁשה ּוא  הוי' ׁשם  מאיר  ׁשּׁשם  להוי', ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשמים 

ט ּפחה  "וימיני ּכתיב  ולכן מצמצם , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻׁשאינֹו

ׁשה ּוא  ּבתק ּפֹו, ה ּכח  על  מ ֹורה  ימין ׁשּיד  ְְִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשמים ",

וארץ  ׁשמים  מע ׂשה  ּכלל ּות   א הוי'. ׁשם  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָענין

היא  "ארץ " ׁשּבחינת  מיּבעי לא  ּבהג ּבלה , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹה ּוא 

ויד  אלקים  מ ּׁשם  היא  ׁשהתה ּוּות ּה לפי ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹּבהג ּבלה ,

ּבהג ּבלה , היא  "ׁשמים " ּבחינת  ּגם  א ּלא  ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹׂשמאל ,

ׁשּׁשֹוללת  ּדוקא  ימין מ ּיד  היא  התה ּוּות ּה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי

ולא  ּדוקא  הוי' ל ׁשם  ׁשּׁשּיכת  הינּו, ׂשמאל , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיד 

אינֹו ׁשּבּׁשמים  ׁשה ּגּלּוי והינּו, אלקים , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹל ׁשם 

אחת . ּביד  נברא  אחד  ׁשּכל  לפי ּבארץ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמאיר 

יֹותר  צ ּדיקים  מע ׂשה  "ּגד ֹולים  נאמר  זה  ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַועל 

ּכתיב  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  וארץ ", ׁשמים  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ ּמע ׂשה 

ּכי  א ֹות ּיֹות , ׁשּתי ּבין ונּתן ידים , ׁשּתי ,"ידי"ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבהג ּבל ֹות  ׁשּגם  ה ּוא  ֿ ה ּמק ּדׁש ּבבית  ְְְְִִֵֶַַַַָָהח ּדּוׁש

ֿ ּגב ּול  ה ּבלי א ֹור  האיר  אלקים , ׁשם  ׁשּמּצד  ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַֹה ּטבע 

לפי  והינּו מה ּטבע , ׁשּלמעלה  הוי' ׁשם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּצד 

נעלה  מא ֹור  היא  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשההמ ׁשכה 

ולכן  אלקים , ּומ ּׁשם  הוי' מ ּׁשם  ׁשּלמעלה  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּביֹותר 

יחד . ׁשניהם  לח ּבר  ְְְֵֵֶַַַֹּבכח ֹו
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הם ה' ו ' ה' י ' ÈÂ‰37˙aLaL'שם BzŒÈL‡˙באותיות ÈÙÏ , »≈≈¬»»¿ƒ∆¿«»
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‰Ïa‚‰a.מוגבלות מידות לו  ויש ¿«¿»»

,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ורוחני נעלה במובן  ¿«¿»≈
BÓÏBÚ˙יותר , ˙eÏÏk ‰p‰ƒ≈¿»»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ארבעת כל  ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
הכלליים  הרוחניים ≈‰Ìהעולמות

Ì˙ee‰˙‰L ,"ı‡" ÏÏÎaƒ¿»∆∆∆ƒ¿«»
ÏL ÌÈÓeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«ƒ¿ƒ∆

ÌÈ˜Ï‡ ÌL הם הצמצום שם ועל  ≈¡…ƒ
העולם  שנקרא כמו  'ארץ' בשם נקראים

המוגבל , הגשמי  התוכן e‰ÊÂהזה ¿∆
הכתוב של  ÒÈ„‰הפנימי  È„È Û‡"«»ƒ»¿»

„È ‡È‰ "È„È" ,"ı‡∆∆»ƒƒ«
Ï‡ÓN39, נאמר בהמשך  שהרי  ¿…

שמים' טיפחה ימין ) (יד  «È„'וימיני 
,‰‰k ימין ליד  יחסית החלשה היד  ≈»

ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰BnL והחלישות ∆»««ƒ¿
ומיעוט. לצמצום «¿«‡ÌÓרומזת

ÌÈÓMa ימין יד  נזכרה שבהם «»«ƒ
È˙k40,'ÈÂ‰Ï ÌÈÓL ÌÈÓM‰ ¿ƒ«»«ƒ»«ƒ«¬»»
ÌMLבשמים'ÈÂ‰ ÌL È‡Ó ∆»≈ƒ≈¬»»

B‡ ‡e‰Lסוף BÈ‡Lאין  ∆∆≈
ÈÈÓÈÂ" È˙k ÔÎÏÂ ,ÌˆÓˆÓ¿À¿»¿»≈¿ƒƒƒƒ
ÔÈÓÈ „iL ,"ÌÈÓL ‰ÁtËƒ¿»»«ƒ∆«»ƒ
‡e‰L ,Bt˜˙a Ák‰ ÏÚ ‰BÓ»««…«¿»¿∆

ÔÈÚ שהוא כפי  והגילוי  האור  תוקף ƒ¿«
מאיר  ‡Cכאשר  .'ÈÂ‰ ÌL מצד ≈¬»»«

הבריאה  לגבי  שגם זה עם יחד  שני ,

מקום מכל  הוי , שם «¿eÏÏk˙נזכר 
ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ הבריאה «¬≈»«ƒ»»∆

ÈÚaÈÓבכלל  ‡Ï ,‰Ïa‚‰a ‡e‰¿«¿»»…ƒ»≈
לומר  צריך  "‡ı"אין  ˙ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆

והעולמות  הגשמי  הזה העולם

עולמות  בגדר  הם שגם הרוחניים

מסויים, במובן  ‰È‡מוגבלים, d˙ee‰˙‰L ÈÙÏ ,‰Ïa‚‰a ‡È‰ƒ¿«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ הצמצום מידת של  Ï‡ÓNהשם „ÈÂ החלשה היד  ƒ≈¡…ƒ¿«¿…

האור , ומיעוט צמצום את "ÌÈÓL"המסמלת ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ הקשורה ∆»«¿ƒ«»«ƒ
הוי ' בשם מאיר  שהוא כפי  סוף ‰˙‰d˙eeבאין  È‰L ,‰Ïa‚‰a ‡È‰ƒ¿«¿»»∆¬≈ƒ¿«»

'שמים' בחינת ÔÈÓÈשל  „iÓ ‡È‰ƒƒ«»ƒ
,Ï‡ÓN „È ˙ÏÏBML ‡˜Âc«¿»∆∆∆«¿…

˙ÎiML ,eÈ‰'ÈÂ‰ ÌLÏ «¿∆«∆∆¿≈¬»»
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLÏ ‡ÏÂ ‡˜Âc וזה «¿»¿…¿≈¡…ƒ

הגבלה  גם הוא ¿»¿eÈ‰Â,עצמו 
ÌÈÓMaL Èelb‰L מצד שאמנם ∆«ƒ∆«»«ƒ

סוף אין  הוא È‡Óעצמו  BÈ‡≈≈ƒ
ı‡a יש כן  ואם בשמים רק אלא »»∆

הוא הדבר  וטעם להארתו , ÈÙÏ¿ƒגבול 
„Á‡ ÏkL הארץ מהשניים, ∆»∆»

‡Á˙והשמים, „Èa ‡ אחרת ƒ¿»¿»««
והשמים  בשמאל  הארץ מהשניה,

Ê‰בימין . ÏÚÂ שבבריאת כך  על  ¿«∆
בלבד  אחת ביד  נבראו  השמים העולם

בלבד  אחת ביד  נבראה הארץ וגם

‰NÚÓ ÌÈÏB„b" Ó‡∆¡«¿ƒ«¬≈
ÌÈ˜Ècˆ המקדש בית בניין  היינו  «ƒƒ

,"ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ ˙BÈ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
È˙k Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»¿ƒ

ÌÈ„È ÈzL ,"EÈ„È" ביחדÔzÂ , »∆¿≈»«ƒ¿ƒ«
,˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa שם בין  היינו  ≈¿≈ƒ

לשבתך  'מכון  ככתוב ֿ י , אדנ  לשם הוי '

ידיך ', כוננו  ֿ י  אדנ  מקדש הוי ', פעלת

Lc˜n‰Œ˙Èa LecÁ‰ Èkƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ידיים  בשתי  ÌbLשנברא ‡e‰∆«

ÌL „vnL Úh‰ ˙BÏa‚‰a¿«¿»«∆«∆ƒ«≈
ŒÈÏa‰ B‡ È‡‰ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈ƒ«¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌL „vnL Ïeb¿∆ƒ«≈¬»»

,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL הארת כלומר , ∆¿«¿»≈«∆«
הגבול  וחיבור  הגבול  בתוך  גבול  הבלי 

גבול  הבלי  ÈÙÏעם eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÈÂÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור  ∆««¿»»

B‡Ó ‡È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆¿«¿»ƒ≈

ÔÎÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓe 'ÈÂ‰ כיוון ¬»»ƒ≈¡…ƒ¿»≈
משניהם הנעלה אור  …¿BÁÎaשהוא

.„ÁÈ Ì‰ÈL aÁÏ¿«≈¿≈∆««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

    

C‡ ז"ל ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּוא , 27הענין «ְְְִִֵֵַָָָ

מ ּמע ׂשה  יֹותר  צ ּדיקים  מע ׂשה  ְֲֲִִִִֵֵֵַַַּגד ֹולים 

ּכתיב  וארץ , ׁשמים  ּבמע ׂשה  ּדא ּלּו וארץ . 28ׁשמים  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ט ּפחה  וימיני ארץ  יסדה  אחת ) (יד  ידי ְְִִִִִֶַַַָָָָָָאף 

ּכתיב  צ ּדיקים , ׁשל  ידיהם  ּבמע ׂשה  וא ּלּו 29ׁשמים . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ידי  (מע ׂשה  מק ּדׁש ה ', ּפעל ּת ל ׁשב ּת ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמכ ֹון

ואמר ּו ידים ). (ׁשּתי ידי ּכֹוננּו אד ' ה ּוא ) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָצ ּדיקים 

ז"ל  ׁשּתי 30ר ּבֹותינּו ּבין ׁשּנּתן מק ּדׁש ּגד ֹול  ְְִִֵֵֵֶַָָָ

הוי', ּפעל ּת ׁשּנאמר  ֿ י), ואדנ (הוי' ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָא ֹות ּיֹות 

והענין  ֿ י. אדנ ה ּוא ) צ ּדיקים  ידי (מע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָמק ּדׁש

אלקים , מ ּׁשם  היא  הע ֹולם  התה ּוּות  ּדה ּנה  ְְֱִִִִִֵֵַָָֹה ּוא ,

ׁשּכת ּוב  לפי 31ּכמ ֹו והינּו אלקים , ּברא  ּברא ׁשית  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹ

חמ ׁשֿ  מהל לרקיע  מארץ  מג ּבל , ה ּוא  ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהע ֹולם 

ֿ מא ֹות  חמ ׁש  מהל לרקיע  רקיע  ּבין ׁשנה , ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָמא ֹות 

וגם 32ׁשנה  וה ּׂשגת . הבנת  ה ּוא  ׁשענינֹו ֿ עדן ּגן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  ענין ׁשה ּוא  מ ּוכח  ּגּופא  מ ּזה  הרי ְֱֲִִֵֶֶֶָָָֹאלק ּות ,

ּובכדי  ּגב ּול , ּבחינת  היא  ה ּׂשגה  ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָָהג ּבלה ,

זה  הרי ֿ ּגב ּול , מ ּבלי ה ּגב ּול  התה ּוּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַׁשּתהיה 

וזה ּו אלקים . מ ּׁשם  וההעלם  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַֹעל 

אלקים , ׁשם  רק  נזּכר  ּברא ׁשית  ימי ׁשׁשת  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּבכל 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  ּגם  נזּכר  ה ּׁשּבת  ּביֹום  ְְְְֲִֵַַַַָָָָורק 

וׁשמים .33ׁשּכת ּוב  ארץ  אלקים  הוי' ע ׂשֹות  ּביֹום  ְְֱֲֲִִֶֶֶָָָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מ ּזה , ׁשּכל ּו34ויתרה  אלקים , ויכל  ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אלקים  מ ּׁשם  וההעלמ ֹות  והינּו,35ה ּצמצ ּומים  . ְְְְְֱִִִִֵַַַַָֹ

מ ּלמעלה  ה ּירידה  היא  הח ֹול  ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבׁשׁשת 

חכמת ֹו ׁשּגם  ּבנין, ה ּבֹונה  אדם  וכמ ׁשל  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלמ ּטה ,

ּבׁשּבת  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ּבע ׂשּיה . ּומתל ּבׁשת  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת 

לבחינת  עד  למעלה , מ ּלמ ּטה  העל ּיה  ענין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָה ּוא 

ּכמ ֹו הוי', ׁשם  המ ׁשכת  היא  ּומ ּׁשם  ְְֲֲִִֵַַַַָָָָה ּתענּוג ,

סג ּור 36ׁשּכת ּוב  יהיה  ּגֹו' ה ּפנימית  החצר  ׁשער  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רא ׁשיֿ יּפתח , ה ּׁשּבת  ּוביֹום  ה ּמע ׂשה  ימי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשׁשת 
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א.27) ה, יג.28)כתובות מח , יז.29)ישעי ' טו, ג.30)בשלח  כא, נשא בלקו"ת נתבאר א. צב , סנהדרין א. לג, ברכות

א.31) א, א.32)בראשית יג, ד.33)חגיגה ב , ב .34)בראשית לב ,35)שם, שה"ש ג. עט , פינחס  א. עב , בלק  לקו"ת ראה

א.36)א. מו, יחזקאל

    
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡'שם 'ברוך  אלא 'אמן ' אומרים היו  לא שבמקדש הטעם «»ƒ¿»

ז "ל  חכמינו  בדברי  המקדש בית במעלת ביאור  תוספת ֿ פי  על  ≈p‰c¿ƒ‰יובן 
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡27 בגמראÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b במובן »¿«≈¿ƒ«¬≈«ƒƒ

ı‡Âמסויים  ÌÈÓL ‰NÚnÓ ˙BÈ.הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש el‡cשברא ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆¿ƒ
È˙k ,ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓa28 ¿«¬≈»«ƒ»»∆¿ƒ

‡Á˙)בישעיה  „È) È„È Û‡ ידו «»ƒ»««
כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש «¿«ÒÈ„‰של 

.ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı‡»∆ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
ÏL Ì‰È„È ‰NÚÓa el‡Â¿ƒ¿«¬≈¿≈∆∆

È˙k ,ÌÈ˜Ècˆ29ÔBÎÓ «ƒƒ¿ƒ»
Lc˜Ó ,'‰ zÏÚt EzLÏ¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»
(‡e‰ ÌÈ˜Ècˆ È„È ‰NÚÓ)«¬≈¿≈«ƒƒ
.(ÌÈ„È ÈzL) EÈ„È eBk '„‡«¿¿»∆¿≈»«ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â30 עוד ¿»¿«≈
המקדש  בית Lc˜Óבמעלת ÏB„b»ƒ¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa ÔzpL שתי ∆ƒ»≈¿≈ƒ
שמות  של  ««¬(‰ÈÂ'הקדושים מילים

,'ÈÂ‰ zÏÚt Ó‡pL ,(ÈŒ„‡Â¿«¿∆∆¡«»«¿»¬»»
ÌÈ˜Ècˆ È„È ‰NÚÓ) Lc˜Óƒ¿»«¬≈¿≈«ƒƒ

.ÈŒ„‡ (‡e‰«¿
˙ee‰˙‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ הזה,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰ »»ƒƒ≈¡…ƒ
e˙kL BÓk31‡a ˙ÈL‡a ¿∆»¿≈ƒ»»

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של  השם ¡…ƒ
צמצום  עניין  בא שממנה והגבורה

האלוקי  האור  ÈÙÏומיעוט eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÌÏBÚ‰L הזה,Ïa‚Ó ‡e‰ ויש ∆»»À¿»

שלו  לגודל  ÚÈ˜Ïגבול  ı‡Ó≈∆∆»»ƒ«
ÔÈa ,‰L ˙B‡ÓŒLÓÁ CÏ‰Ó«¬«¬≈≈»»≈
ŒLÓÁ CÏ‰Ó ÚÈ˜Ï ÚÈ˜»ƒ«¿»ƒ««¬«¬≈

‰L ˙B‡Ó32. יותר Ì‚Âולא ≈»»¿«
רוחני Ô„ÚŒÔbאפילו  עולם שהוא «≈∆

ומרחקים  ומידות גבולות לו  ואין 

ֿ עדן BÈÚLגשמיים  גן  ‰e‡של  ∆ƒ¿»
˙e˜Ï‡ ˙‚O‰Â ˙‰ ידי ֿ על  ¬»«¿«»«¡…

בו , הנמצאות fÓ‰הנשמות È‰¬≈ƒ∆
‡Ùeb הבנה הוא שעניינו  עצמו  מזה »
e‰L‡והשגה  ÁÎeÓ עדן ֿ ÔÈÚגן  »∆ƒ¿»

‰ Èk ,‰Ïa‚‰ ÏL‰‚O הבנה ∆«¿»»ƒ«»»
וביכולת  בכליו  ונתפסת הנקלטת

ומשיג  המבין  של  È‰ƒ‡הקליטה
‰È‰zL È„Îe ,Ïeb ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

˙ee‰˙‰,רוחניים והן  גשמיים הן  עולמות, ÏebŒÈÏaÓ,של  Ïeb‰ ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿
גבול  ובלי  סוף האין  האלוקי  מהאור  מוגבלים עולמות Ê‰בריאת È‰¬≈∆

ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ הוא והצמצום גבול , והבלי  האין  של  «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈
ÏÎaL e‰ÊÂ .ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ במשך הבריאה את המתארים הפסוקים ƒ≈¡…ƒ¿∆∆¿»

˜ kÊ ˙ÈL‡a ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈¿≈ƒƒ¿»«
˙aM‰ ÌBÈa ˜Â ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿«¿««»

,'ÈÂ‰ ÌL Ìb kÊ של השם ƒ¿»«≈¬»»
והגילוי , החסד  ¿BÓkמידת

e˙kL33'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ∆»¿¬¬»»
‰˙ÈÂ .ÌÈÓLÂ ı‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆∆¿»»ƒƒ≈»

,‰fÓ לשם שפרט בלבד  זו  לא ƒ∆
שלגבי  אלא הוי ', שם גם נזכר  אלוקים

נאמר  הבריאה מעשה ¿BÓkסיום
e˙kL34,ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ∆»«¿«¡…ƒ

היא  הפסוק של  הפנימית והמשמעות

eÏkL הסתיימוÌÈÓeˆÓv‰ ∆»«ƒ¿ƒ
˙BÓÏÚ‰‰Â האין האלוקי  האור  על  ¿««¿»

הוא שמקורם ‡ÌÈ˜Ïסוף ÌMÓ35. ƒ≈¡…ƒ
ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆¿≈«

‰„Èi‰ ‡È‰ האלוקי האור  של  ƒ«¿ƒ»
ÏLÓÎÂ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ¿«
ÌbL ,ÔÈa ‰Ba‰ Ì„‡»»«∆ƒ¿»∆«

B˙ÓÎÁ נעלית היא עצמה שמצד  »¿»
פשוטה  גשמית ממלאכה ומרוממת

‰iNÚa ˙LaÏ˙Óe ˙„BÈ∆∆ƒ¿«∆∆»¬ƒ»
השכל  לעומת נחות דבר  שהיא

aLa˙והחכמה. ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ של ההתעלות ƒ¿«»¬ƒ»

ÏÚÓÏ‰,הבריאה ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
עם  העולם של  וחיבור  והתקרבות

‰eÚz‚האלוקות  ˙ÈÁÏ „Ú«ƒ¿ƒ«««¬
נעלית  בחינה שהיא העליון , האלוקי 

העונג  הנפש, שבכוחות כשם ביותר ,

מאד , ופנימי  עמוק דבר  «ÌMÓeƒהוא
העליון  ‰ÎLÓ˙מהעונג  ‡È‰ƒ«¿»«

BÓkוהתגלות ,'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿
e˙kL36 מה על  יחזקאל  בנבואת ∆»

לבוא  לעתיד  המקדש בבית שיהיה

'Bb ˙ÈÓÈt‰ ˆÁ‰ ÚL««∆»≈«¿ƒƒ
‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL e‚Ò ‰È‰Èƒ¿∆»≈∆¿≈««¬∆

,Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈe והמילים ¿««»ƒ»≈«
המתחילות  השבת" וביום המעשה "ימי 
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י    

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לא ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ה ּטעם  יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶַַַַָָֹ

ענין  ּדה ּנה , "אמן". ע ֹונים  ְְִִִֵֵַָָהיּו

ּבר ּו" ה ּברכה , אמירת  על  ה ּוא  "אמן" ְֲֲִִֵַַַַָָָָענּית 

ה ּוא  ׁשענינּה הע ֹולם ",  מל אלקינּו הוי' ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא ּתה 

על  ּדקאי ּבנֹוכח , "א ּתה " מ ּבחינת   ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשּימש

ולבחינת  "הוי'" לבחינת  , ית ּבר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָעצמ ּות ֹו

למ ּטה  עד  הע ֹולם "  מל" ולבחינת  ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ"אלקינּו"

המ ׁשכת  לפעל  ה ּוא  ה ּברכה  ׁשענין והינּו ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹמ ּטה ,

וה ּוא  "אלקינּו", ּבבחינת   ׁשּימש הוי' ׁשם  ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹֻא ֹור 

מ ּצד  אמנם , אלקים . וׁשם  הוי' ׁשם  יח ּוד  ְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָֹענין

למעלה , רק  יּׁשאר  ׁשה ּיח ּוד  אפ ׁשר  עצמ ּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּברכה 

ׁשּתכלית  וכיון ה ּזה . ּבע ֹולם  למ ּטה  ימ ׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻולא 

לכן  למ ּטה , ימ ׁשכ ּו הענינים  ׁשּכל  היא  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻה ּכּונה 

הע ֹונ  "ּגד ֹול  ּכי אמר ּו ," ה ּמבר מן יֹותר  אמן ה  ְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ה ּיח ּוד  את  ממ ׁשיכים  "אמן" ענּית  ֿ ידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל 

ה ּכּונה . ּתכלית  את  מ ׁשלימים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָלמ ּטה ,

היּו לא  ׁשּבבית ֿה ּמק ּדׁש ה ּטעם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹועל 

יח ּוד  היה  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  לפי "אמן", ְְְִִִִֵֵֶַָָָָע ֹונים 

וה ּיח ּוד  ּבנינֹו, עצם  מ ּצד  אלקים  וׁשם  הוי' ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשם 

ה ּיח ּוד  האיר  למ ּטה  ּגם  א ּלא  למעלה , רק  לא  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהיה 

ה ּטבע , ׁשּמּצד  ה ּגׁשמ ּיים  ּבענינים  ׁשּגם  ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּבג ּלּוי,

ּוכמ ֹו מה ּטבע , ׁשּלמעלה  ענינים  היּו ּגּופא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם 

ֿ ה ּמק ּדׁש ּבבית  ׁשהיּו נּסים  ּובפרט 41ע ׂשרה  , ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ה ּמּדה " מן אינֹו האר ֹון "מק ֹום  ׁשהיה 42ּבענין , ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

היה  ּגּופא  זֹו ּובמדידה  וגב ּה, רחב   ּבאר ְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹמד ּוד 

ּבבית ֿ הצרכ ּו לא  ולכן ה ּמּדה ". מן ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ"אינֹו

ה ּיח ּוד  את  להמ ׁשי ּכדי "אמן" לענּית  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָה ּמק ּדׁש

ְַָלמ ּטה .
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‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הגבול חיבור  שהוא המקדש בית מעלת אודות לעיל  המבואר  ¿«ƒ∆

יחד  גבול  ‰ÌÚhוהבלי  ÔeÈחסידות ֿ פי  ‰eÈעל  ‡Ï Lc˜n‰Œ˙ÈaL »«««∆¿≈«ƒ¿»…»
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יי        

ה ּטעם ‡ÌÓג ) מה ּו להבין, צרי עדין »¿»ְֲִִִַַַַַָָ

לענֹות  צריכים  היּו ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָׁשּבבית 

והענין  ועד ". לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו"ְְְְְִֵֶַָָָָָ

מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ענין ׁשר ׁש ּדה ּנה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבזה ,

ּכמאמר  אבינּו, מ ּיעקב  ה ּוא  ועד " ְְֲֲִִֶַַַָָָֹלע ֹולם 

ז"ל  ליעקב 43ר ּבֹותינּו ה ּׁשבטים  אמר ּו ׁשּכא ׁשר  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ּפתח  אחד ", הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל  ְְֱֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ"ׁשמע 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ואמר  ְְְְֲֵַַַָָָֹיעקב 

ׁשּתמ ׁש ה ּבּקׁשה  ּתכן מה ּו להבין, וצרי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועד ".

עצם  מ ּצד  ה ּוא  ּכן הרי ועד ", לע ֹולם  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ"מלכ ּות ֹו

ועד  לע ֹולם   ימל הוי' ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,44הענין, ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹ

מ ׁשלה  ּבּכל  "ּבר ּו45ּומלכ ּות ֹו ה ּבּקׁשה  ּומהי , ְִַַַַַָָָָָָֹ

ה   א ועד ". לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ה ּוא ,ׁשם  ענין ְְְְִֵֶַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ׁשּנאמר 46ּדה ּנה  מק ֹום  ּכל  ְְֱִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּכאן  וכיון הפסק , ל ֹו אין ועד " סלה  ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ"נצח 

ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ְְְֱֵֶֶַַָָָנאמר 

ּבדברי  מצינּו וכן הפסק ". ל ֹו ׁש"אין ענין זה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָהרי

ּבמדר ׁש ּכדאיתא  זז", "אינֹו ה ּלׁשֹון ז"ל  ְְְִִִֵֵַַַָָָר ּבֹותינּו

ה ּפס ּוק 47ׁשמ ּואל  ול 48על  ׁשמן, קרנ מ ּלא  ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָ

לי  ּבבניו ראיתי ּכי ה ּלחמי, ּבית  יׁשי אל   ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָא ׁשלח

לא  זז אינֹו "לי", ׁשּנאמר  מק ֹום  "ּכל  , ֱִֵֶֶֶֶַָָָֹמל

אחר  ּובמק ֹום  ֿ ה ּבא ". ּבע ֹולם  ולא  ֿ ה ּזה  49ּבע ֹולם  ְְֵֶַַַָָָָָָֹ

אחר  ּובמק ֹום  לע ֹולם ". זז "אינֹו איתא 50איתא  ְְִִֵֵַָָָָָ

ּובספרי  ע ֹולמים ". ּולע ֹולמי לע ֹולם  זז 51"אינֹו ְְְְְִִִֵֵָָָ

ּדברים 52ּובמדר ׁש י"ג  מ ֹונה  , ּבהעלת ּפר ׁשת  ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו יׂשראל , "לי". ּבהם  יׂשראל ,53ׁשּנאמר  ארץ  יׂשראל . ּבני לי ּכי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכתיב 54ּכמ ֹו ּביר ּוׁשלים  (וכן הארץ  לי לי).55ּכי ּבחר ּתי א ׁשר  העיר  ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבהם 56ּבית  ׁשּנאמר  ה ּדברים  י"ג  וכל  מק ּדׁש, לי וע ׂשּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מארצנּו ּגלינּו חטאינּו מ ּפני והרי להבין, וצרי זז". ׁש"אינֹו ּבאפן הם  ,57"לי" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ואי חרב , ֿ מקד ׁשנּו ּובית  לע ּיים , נּתנה  ויר ּוׁשלים  יׂשראל , ּבארץ  זרים  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּובא ּו

מ ּכל  זז ׁשאינֹו ּפר ּוׁשֹו זז" ׁש"אינֹו ה ּוא , הענין  א זז". ׁש"אינֹו ל ֹומר  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפ ׁשר 
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Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‚»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ««««∆¿≈«ƒ¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea" ˙BÚÏ ÌÈÎÈˆ eÈ‰»¿ƒƒ«¬»≈¿«¿¿»»∆
ידי  על  שנפעל  מה ועל  עצמו  מצד  המקדש עניין  על  הוסיפה זו  אמירה ומה

הברכה.?

LL ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆
של  ÌLוההתחלה Cea" ÔÈÚƒ¿«»≈

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆
Ó‡Ók ,eÈ‡ ˜ÚiÓ ‡e‰ƒ«¬…»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba43בגמראL‡kL «≈∆«¬∆
ÚÓL" ˜ÚÈÏ ÌÈËM‰ eÓ‡»¿«¿»ƒ¿«¬…¿«

Ï‡NÈ גם הנקרא אבינו  יעקב הוא ƒ¿»≈
‰ÈÂ''ישראל ' eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈¬»»

Ó‡Â ˜ÚÈ Á˙t ,"„Á‡∆»»««¬…¿»«
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea"»≈¿«¿
,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿»ƒ¿»ƒ

ÔÎz e‰Ó של ‰Lwa‰והענין  «…∆««»»
ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ" CLÓzL∆À¿««¿¿»

‡e‰ Ôk È‰ ,"„ÚÂ של שמלכותו  »∆¬≈≈
לנצח לעד , נמשכת ÌˆÚה' „vÓƒ«∆∆

,ÔÈÚ‰ על מיוחדת בקשה ללא גם »ƒ¿»
e˙kLכך  BÓk'ה מלכות על  ¿∆»

פסוקים ÌÏBÚÏבכמה CÏÓÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿…¿»
„ÚÂ44Ïka B˙eÎÏÓe , »∆«¿«…

‰ÏLÓ45‰Lwa‰ È‰Óe , »»»«ƒ««»»
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea"»≈¿«¿

"„ÚÂ ÌÏBÚÏ נחוץ מה ולשם ¿»»∆
כך ? על  לבקש

eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba46 בגמראÏk «≈»

‰ÏÒ Áˆ" Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«∆«∆»
,˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ "„ÚÂ ובלשון »∆≈∆¿≈

יעקב: בן  אלעזר  רבי  דבי  "תנא הגמרא,

- 'ועד ' 'סלה' 'נצח' שנאמר  מקום כל 

דכתיב  – נצח עולמית. הפסק לו  אין 

אקצוף', לנצח ולא אריב לעולם לא 'כי 

ראינו  כן  שמענו  'כאשר  דכתיב – סלה

צבאו  ה' אלוקים בעיר  אלקינו  בעיר  ת

דכתיב  – ועד  סלה', עולם עד  יכוננה

ועד ", לעולם ימלוך  Ô‡kLה' ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»
ה' מלכות ÌLלגבי  Cea" Ó‡∆¡«»≈

,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆
BÏ ÔÈ‡"L ÔÈÚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»∆≈

Ï"Ê eÈ˙Ba È„a eÈˆÓ ÔÎÂ ."˜ÒÙ‰ לו ל 'אין  דומה ביטוי  ∆¿≈¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«≈
הוא  È‡„k˙‡הפסק', ,"ÊÊ BÈ‡" ÔBLl‰ כמובאL„Óa «»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡eÓL47˜eÒt‰ ÏÚ48 לשמואל ה' דוד שאמר  משיחת לגבי  הנביא ¿≈««»
‰ÈÓÁl,למלך  ˙Èa ÈLÈ Ï‡ EÁÏL‡ CÏÂ ,ÔÓL E˜ ‡lÓ«≈«¿¿∆∆¿≈∆¿»¬∆ƒ«≈««¿ƒ

Ïk" ,CÏÓ ÈÏ ÂÈa È˙È‡ Èkƒ»ƒƒ¿»»ƒ∆∆»
ÊÊ BÈ‡ ,"ÈÏ" Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«ƒ≈»
ŒÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»

Á‡ ÌB˜Óe ."‡a‰49‡˙È‡ «»¿»«≈ƒ»
הלשון  ÌÏBÚÏ".מובא, ÊÊ BÈ‡"≈»¿»

Á‡ ÌB˜Óe50‡˙È‡ מובא ¿»«≈ƒ»
ÌÏBÚÏהלשון  ÊÊ BÈ‡"≈»¿»

"ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ביטויים והם ¿¿≈»ƒ
עניין  את יותר  עוד  שמדגישים

ÈÙÒe51L„Óe52הנצחיות. ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‚"È ‰BÓ ,E˙ÏÚ‰a ˙Lt»»«¿«¬…¿∆
."ÈÏ" Ì‰a Ó‡pL ÌÈc¿»ƒ∆∆¡«»∆ƒ

e˙kL BÓk ,Ï‡NÈ53ÈÏ Èk ƒ¿»≈¿∆»ƒƒ
,Ï‡NÈ ı‡ .Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈

e˙kL BÓk54ı‡‰ ÈÏ Èk ¿∆»ƒƒ»»∆
È˙k ÌÈÏLeÈa ÔÎÂ)55ÈÚ‰ ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ»ƒ

Œ˙Èa .(ÈÏ ÈzÁa L‡¬∆»«¿ƒƒ≈
e˙kL BÓk ,Lc˜n‰56eNÚÂ «ƒ¿»¿∆»¿»

ÌÈc‰ ‚"È ÏÎÂ ,Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿»ƒ
ÔÙ‡a Ì‰ "ÈÏ" Ì‰a Ó‡pL∆∆¡«»∆ƒ≈¿…∆

"ÊÊ BÈ‡"L,לעולם נשאר  אלא ∆≈»
לנצח.

ÈtÓ È‰Â ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿≈
eˆ‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ57, ¬»≈»ƒ≈«¿≈

,Ï‡NÈ ı‡a ÌÈÊ e‡e»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈiÚÏ ‰z ÌÈÏLeÈÂ,לחרבות ƒ»«ƒƒ¿»¿ƒƒ

CÈ‡Â ,Á eL„˜ÓŒ˙Èe≈ƒ¿»≈»≈¿≈
?"ÊÊ BÈ‡"L ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆≈»

"ÊÊ BÈ‡"L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈»
,ÏÎÂ ÏkÓ ÊÊ BÈ‡L BLet≈∆≈»ƒ…»…
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יב    

ה ּל ּבין ההפר ׁש ׁשּזה ּו הפסק "וכל , ל ֹו "אין ׁשֹון ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאפ ׁשר  הינּו זז" ׁש"אינֹו זז", "אינֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָל ּלׁשֹון

והינּו, וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו אבל  הפסק  ל ֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיה 

חרב , ֿ מק ּדׁשנּו ּבית  ּכא ׁשר  ה ּגל ּות  ּבזמן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגם 

ּתמ ּורת  ׁשהרי וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו ֿ מק ֹום  ְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹמ ּכל 

הלכה  ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  יׁשנן ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבית 

ּכתיב  ֿ כן ּוכמ ֹו ארצם ,58(ּכּנ"ל ),  ּדר והת ּפלל ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ארץ  לצד  להת ּפּלל  צרי ה ּגל ּות  ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּגם 

יר ּוׁשלים , לצד  - ּגּופא  יׂשראל  ּובארץ  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל ,

ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  לצד  - ּגּופא  ונמצא 59ּוביר ּוׁשלים  , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

 ּדר ֿ על  ה ּוא  זה  וענין וכל . מ ּכל  זז" ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"אינֹו

אחר  ּבמק ֹום  ה ּפרסא 60ה ּמבאר  הפסק  ּבענין ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ֿ יצירה ֿ בריאה  לע ֹולמ ֹות  האציל ּות  ע ֹולם  ְְְֲִִִֵֶָָָָָׁשּבין

ה ּפרסא , הפסק  ֿ ידי על  ּגם  מאיר  ׁשהא ֹור  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָע ׂשּיה ,

ּבאפן  ה ּוא  ההפסק  ֿ ידי על  ׁשּבא  ׁשהא ֹור  ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא ּלא 

ׁשּכל  זז", "אינֹו ּבפר ּוׁש ּגם  יּובן וכן ְְֵֵֵֵֶַַָָָאחר .

א ּלא  עכ ׁשו, ּגם  יׁשנם  ה ּבית  ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהענינים 

ׁשם  ּבר ּו" ה ּבּקׁשה  ּתכן וזה ּו אחר . ּבאפן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהם 

"לע ֹולם  ׁשּפר ּוׁש ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ְְְְֵֶֶַָָָּכב ֹוד 

היא  ׁשה ּבּקׁשה  והינּו, הפסק , ל ֹו ׁשאין ה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָועד "

לא  ׁשּגם  א ּלא  זז", "אינֹו ׁשּיהיה  ּבלבד  זֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא 

הפסק . ל ֹו ְְִֵֶֶיהיה 

א ֹומרים p‰Â‰ד ) אנּו ה ּתֹורה , ּבר ּו61ּבענין ¿ƒ≈ְְְִִַַָָָ

לנּו ונתן כ ּו' לכב ֹוד ֹו ׁשּבראנּו ְְְֱִֵֶַָָָָֹאלקינּו

על  ׁשא ֹומרים  מה  להבין וצרי אמת , ְְְֱִִִֶֶַַַָָּתֹורת 

ּבין  הפר ׁש יׁש ּדה ּנה , "מ ּתנה ". ל ׁשֹון ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָה ּתֹורה 

ׁשּמצינּו ּכפי "חלק ", ל ּלׁשֹון "נתן" ְִִֶַַַַָָָָָה ּלׁשֹון

ׁשחלק  ּבר ּו א ֹומר  יׂשראל , מלכי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁש"הר ֹואה 

מ ּכב ֹוד ֹו ׁשּנתן ּבר ּו א ֹומר  ע ּכּו"ם , מלכי והר ֹואה  ּב'מגן 62מ ּכב ֹוד ֹו". ּומבאר  , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ׁשחלק ".63אברהם ' א ֹומרים  לכן ּבֹו, ּודבקים  אל ֹוקה " "חלק  הם  ׁשּיׂשראל  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

זהב ' "חלק ",64ּוב 'ט ּורי א ֹומר  ׁשא ּתה  וכל  , ית ּבר ּבֹו ּדבקים  ׁשהם  לפי ּכתב  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ ּמּנּו, ׁשּנתח ּלק  מי אחר  לחלק  יח ּוס  ׁשּיׁש נמצא  נחלק , מ ּמי לדעת  א ּתה  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָצרי
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לח .58) ו, הימיםֿב  א.59)דברי  ל, ובכ"מ .60)ברכות ב . יב , לךֿלך תו"א לציון".61)ראה א.62)ב "ובא נח , ברכות

סק "ד.63) סרכ"ד סק "א.64)או"ח  שם

    
זז  אינו  ‰ÒÙ˜"לגמרי כלומר , BÏ ÔÈ‡" ÔBLl‰ ÔÈa LÙ‰‰ e‰fL∆∆«∆¿≈≈«»≈∆¿≈

BÏ ‰È‰iL LÙ‡L eÈ‰ "ÊÊ BÈ‡"L ,"ÊÊ BÈ‡" ÔBLlÏ«»≈»∆≈»«¿∆∆¿»∆ƒ¿∆
˜ÒÙ‰ חלקי ÏÎÂבאופן  ÏkÓ "ÊÊ BÈ‡" Ï‡' ש'יזוז יתכן  לא ∆¿≈¬»≈»ƒ…»…

לחלוטין , eLc˜ÓŒ˙Èaויתבטל  L‡k ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿««»«¬∆≈ƒ¿»≈
"ÊÊ BÈ‡" ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Á»≈ƒ»»≈»

,ÏÎÂ ÏkÓ לא המקדש בית וענין  ƒ…»…
עצמו  הבית כאשר  אפילו  לגמרי  בטל 

Œ˙Èaחרב  ˙eÓz È‰L∆¬≈¿«≈
˙Bn‡ Úa‡ ÔLÈ Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿»«¿««
ÔÎŒBÓÎe ,(Ï"pk) ‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»««¿≈

È˙k58,Ìˆ‡ Cc eÏÏt˙‰Â ¿ƒ¿ƒ¿«¿∆∆«¿»
CÈˆ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿««»»ƒ

„ˆÏ Ïlt˙‰Ï לכיווןı‡ ¿ƒ¿«≈¿«∆∆
‡Ùeb Ï‡NÈ ı‡e ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈»

להתפלל  צריך  – »¿Ïˆ„עצמה
‡Ùeb ÌÈÏLeÈe ,ÌÈÏLeÈ¿»«ƒƒ»«ƒ»

- Lc˜n‰Œ˙Èaעצמה „ˆÏ59, ¿«≈«ƒ¿»
עניינ  כל  כן  ישראל ,ואם ארץ אלה, ים

במובן  קיימים המקדש, ובית ירושלים

עכשיו  גם Lמסויים ‡ˆÓÂ קיימים ¿ƒ¿»∆
ÏÎÂ.לנצח, ÏkÓ "ÊÊ BÈ‡"≈»ƒ…»…

CcŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆
Á‡ ÌB˜Óa ‡n‰60 בתורת «¿…»¿»«≈

‰Òt‡החסידות  ˜ÒÙ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆¿≈««¿»
ומסך  לוילון  שנמשלו  ומחיצה צמצום

ומסתיר  ÌÏBÚהמבדיל  ÔÈaL∆≈»
Œ‰‡È ˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»¿ƒ»

B‡‰L ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ האלוקי ¿ƒ»¬ƒ»∆»
האצילות של  ŒÏÚעולם Ìb È‡Ó≈ƒ««

,‡Òt‰ ˜ÒÙ‰ È„È שבוקע כאור  ¿≈∆¿≈««¿»
הוילון  בעדו את וחודר  «∆‡l‡והמסך 

˜ÒÙ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡aL B‡‰L∆»∆»«¿≈«∆¿≈
Á‡ ÔÙ‡a ‡e‰ עובר שלא מאור  ¿…∆«≈

והסתר . צמצום

BÈ‡" LeÙa Ìb ÔeÈ ÔÎÂ¿≈»«¿≈≈
ÔÓÊaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL ,"ÊÊ»∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«

˙Èa‰ ובית ירושלים ישראל , ארץ ««ƒ
לעיל  האמורים בעצם ÌLÈהמקדש ∆¿»

ÔÙ‡a Ì‰L ‡l‡ ,ÂLÎÚ Ìb««¿»∆»∆≈¿…∆
Á‡ מסויים שבאופן  כיוון  אבל  «≈

להתקיים, ממשיכים מסויים ובמובן 

נצחית. מציאות וזו  זז " "אינו  אכן 

ÌL Cea" ‰Lwa‰ ÔÎz e‰ÊÂ¿∆…∆««»»»≈

‡e‰ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ" LetL ,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆∆≈¿»»∆
„Ïa BÊ ‡lL ‡È‰ ‰Lwa‰L ,eÈ‰Â ,˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆¿≈¿«¿∆««»»ƒ∆…ƒ¿«

‰È‰iL'ה ÊÊ"במלכות BÈ‡" אור כמו  כלשהו , באופן  להתקיים וימשיך  ∆ƒ¿∆≈»
מסתיר , למסך  מבעד  שמאיר  ‰ÒÙ˜מועט BÏ ‰È‰È ‡Ï ÌbL ‡l‡∆»∆«…ƒ¿∆∆¿≈

שינוי  ללא תקפו , בכל  להיות וימשיך 

ועד ". "לעולם ויהיה

את  וממשיך  הקודם לעניין  חוזר  וכעת

(השלב הביאו  התורה במעלת ר 

לפדיית  שגורם ה' בעבודת הראשון 

לעיל ). כמבואר  האלוקית, הנפש

e‡ ,‰Bz‰ ÔÈÚa ‰p‰Â („¿ƒ≈¿ƒ¿««»»
ÌÈÓB‡61' לציון 'ובא בתפילת ¿ƒ

B„BÎÏ e‡aL eÈ˜Ï‡ Cea»¡…≈∆¿»»ƒ¿
,˙Ó‡ ˙Bz eÏ Ô˙Â 'eÎ¿»«»«¡∆
ÌÈÓB‡L ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ

‰Bz‰ ÏÚ,' לנו ÔBLÏ'ונתן  ««»¿
LÙ‰ LÈ ,‰p‰c ."‰zÓ"«»»¿ƒ≈≈∆¿≈

"Ô˙"הבדל  ÔBLl‰ ÔÈa≈«»»«
eÈˆnL ÈÙk ,"˜ÏÁ" ÔBLlÏ«»»«¿ƒ∆»ƒ
,Ï‡NÈ ÈÎÏÓ ‰‡B‰"L∆»∆«¿≈ƒ¿»≈

ÓB‡ מיוחדת ÏÁL˜ברכה Cea ≈»∆»«
ÈÎÏÓ ‰‡B‰Â ."B„BkÓƒ¿¿»∆«¿≈
Ô˙pL Cea ÓB‡ ,Ì"ekÚ«≈»∆»«

B„BkÓ62Ô‚Ó'a ‡Óe , ƒ¿¿…»¿»≈
'Ì‰‡63 נוסח בין  ההבדל  שטעם «¿»»

לנוסח  מישראל  מלך  על  הברכה

הוא  נכרי  מלך  על  ≈«¿Ï‡NiL∆ƒהברכה
ÌÈ˜„e "‰˜BÏ‡ ˜ÏÁ" Ì‰≈≈∆¡«¿≈ƒ
."˜ÏÁL" ÌÈÓB‡ ÔÎÏ ,Ba»≈¿ƒ∆»«

'‰Ê ÈeË'e64ÈÙÏ ˙k ¿≈»»»«¿ƒ
ÏÎÂ ,Ca˙È Ba ÌÈ˜c Ì‰L∆≈¿≈ƒƒ¿»≈¿»
CÈˆ ,"˜ÏÁ" ÓB‡ ‰z‡L∆«»≈»«»ƒ

,˜ÏÁ ÈnÓ ˙Ú„Ï ‰z‡ כלומר «»»««ƒƒ∆¿«
חלק  מהווה הוא LiLממי  ‡ˆÓƒ¿»∆≈

ÒeÁÈ ושייכות ‡Áקשר  ˜ÏÁÏ ƒ«≈∆««
,epnÓ ˜lÁ˙pL ÈÓ הדבר אם כי  ƒ∆ƒ¿«≈ƒ∆
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יג        

אחרי  יח ּוס  להם  ׁשאין ּבא ּמֹות  ֿ ּכן  ֿ ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻמה 

אין  ׁשּוב  זֹו, מ ּתנה  להם  ׁשּנתן ׁשאחר  כ ּו' ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּנֹותן

ׁשּבּתֹורה  מה  יק ׁשה , ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ּבּנֹותן. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֻּדבק ּות 

ּכמ ֹו ה ּוא , הענין  א "מ ּתנה ". ל ׁשֹון ְְְְִִַַָָָָא ֹומרים 

הרמ "ז  ח ּיים '65ׁשּכתב  עץ  ה 'ּפרי ּבכ ּונת 66ּבׁשם  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו ונתן כ ּו' לכב ֹוד ֹו ׁשּבראנּו אלקינּו ּבר ּו"ְְְֱִֵֶַָָָָָֹ

מע ֹולם  היא  ׁשּלנּו ׁשה ּתֹורה  אמת ", ֱִֵֶֶֶַַָָָּתֹורת 

איתא  וכן ה ּברכה 67ה ּבריאה . נּסח  ּבפר ּוׁש 68ּגם  ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻ

ּבע ֹולם  "ׁשּלּמד ּתנּו" ׁשּלּמד ּתנּו",  ּתֹורת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ"ועל 

ּפנימ ּיּות  מן ׁשה ּוא  ּפר ׁש עצמ ֹו והרמ "ז ְְְְִִִִֵֵֶַַָָה ּבריאה .

ה ּתֹורה  ׁשע ּקר  וכיון ל ּבריאה . ה ּמׁשּפע  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻאציל ּות 

ירד ּתם  "למצרים  ה ּבריאה , ע ֹולם  ׁשל  ה ּתֹורה  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהיא 

ּביניכם " יׁש ֿ הרע  זה 69ויצר  על  א ֹומרים  לכן , ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשל  ּבאפן זה  הרי ׁשּבגל ּוי לפי  "מ ּתנה ", ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹה ּלׁשֹון

היא  ׁשה ּתֹורה  ּכפי ה ּוא  זה  ּכל  וה ּנה , ְְִִִֵֵֶֶַָָּפר ּוד .

ׁש"ּלּמד ּתנּו", ֿ זה  ֿ ידי על  אמנם  ֿ עצמ ּה. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמ ּצד 

ּפנימ ּיּות  נמ ׁש אזי ּתֹורה , ל ֹומדים  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָׁשּיׂשראל 

הרמ "ז), (ּכל ׁשֹון ּבבריאה  ה ּמתל ּבׁשת  ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהאציל ּות 

ּכמאמר  האציל ּות , מ ּבחינת  הם  יׂשראל  70ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מל ּכא  ק ּמי ּבדיּוקנאה  קימא  ונׁשמתא  נׁשמתא  ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל 

זעיר ֿ ּבחינת  ה ּוא  ק ּדיׁשא " ּד"מל ּכא  ְְְְִִִֵַַַַָָָק ּדיׁשא ,

ּדאציל ּות א  וכל 71נּפין ֿ ס ֹוף . האין ע ֹולמ ֹות  ס ֹוף  , ְְֲִִֵַַָָָ

ׁשּבּפח ּותים , ה ּפח ּות  ּגם  מ ּיׂשראל , ואחד  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד 

היא  טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת נׁשמה  ויׂשראל 72א ֹומר  , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
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א.65) כח , פ "ה.66)לזח "ג ס "ת קריאת וש"נ.67)שער בהערה. 68 ע ' ה'ש"ת סה"מ  וראה ב . יז, עקב  בברכת 68)לקו"ת

ואילך.69)המזון. סע "ב  פח , צו,70)שבת זח "ב  ב . רל"ג, ב . רכז, סע "ב . צ , זח "א ב . קד, זח "ג וראה בדא"ח . בכ"מ  כ"ה

ב . סא, זח "ג וש"נ.71)ב . .81 ע ' תרפ "ט  סה"מ  השחר.72)ראה בברכות

    
באותו  קשור  הוא הרי  ממשהו , חלק ממנו ,הוא חלק שהוא משהו 

'eÎ Ô˙Bp‰ ÈÁ‡ ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙Bn‡a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈»À∆≈»∆ƒ«¬≈«≈
,BÊ ‰zÓ Ì‰Ï Ô˙pL Á‡L ושייך קשור  נהיה לא למלך  שנתמנה גוי  ∆««∆»«»∆«»»

ו  מה' לו  ניתנה המלוכה אמנם כי  זה, ֿ ידי  על  ֿ הוא ֿ ברוך  כשרואים לקדוש לכן 

אחרי  אבל  ה', את מברכים אותו 

Ô˙Bpaהנתינה  ˙e˜c ÔÈ‡ eL≈¿≈«≈
 ֿ מהקדוש 'חלק' איננו  הנכרי  והמלך 

ֿ הוא. L˜È‰,ברוך  ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆À¿∆
ÔBLÏ ÌÈÓB‡ ‰BzaL ‰Ó«∆«»¿ƒ¿

"‰zÓ""חלק" לשון  דווקא והרי  «»»
ולא  שחלק למי  השייכות את מדגיש

"נתן "? הלשון 

˙kL BÓk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿∆»«
Ê"Ó‰65 מקובל זכות, משה רבי  »

הזוהר  ıÚממפרשי  Èt'‰ ÌLa¿≈«¿ƒ≈
'ÌÈiÁ66 האריז "ל eÎa˙מכתבי  «ƒ¿«»«

‡eÈ˜Ïאלו מילים  Cea"»¡…≈
eÏ Ô˙Â 'eÎ B„BÎÏ e‡aL∆¿»»ƒ¿¿»«»

"˙Ó‡ ˙Bz, הסוד ֿ פי  על  «¡∆
elL ‰Bz‰L שירדה כפי  התורה ∆«»∆»

לנו  וניתנה הזה לעולם È‰ƒ‡למטה
‡˙È‡ ÔÎÂ .‰‡Èa‰ ÌÏBÚÓ67 ≈»«¿ƒ»¿≈ƒ»

בחסידות  Áqמובא LeÙa Ìb«¿≈À«
‰Îa‰68 ברכת בברכה של  השנייה «¿»»

E˙Bzהמזון  ÏÚÂ"¿«»¿
"ez„nlL" ,"ez„nlL∆ƒ«¿»∆ƒ«¿»
Ê"Ó‰Â .‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿»

‡e‰L Lt BÓˆÚ כפי התורה «¿≈≈∆
לנו  ‡ˆeÏÈ˙שניתנה ˙eiÓÈt ÔÓƒ¿ƒƒ¬ƒ

הבריאה  מעולם שלמעלה העולם

‰‡ÈaÏ ÚtLn‰, כלומר «À¿»ƒ¿ƒ»
מעולם  היא והנתינה ההשפעה

ומקור  שורש לה יש אבל  הבריאה,

האצילות. בפנימיות מהבריאה, למעלה

,‰‡Èa‰ ÌÏBÚ ÏL ‰Bz‰ ‡È‰ ‰Bz‰ wÚL ÔÂÈÎÂ עולם ¿≈»∆ƒ««»ƒ«»∆»«¿ƒ»
ז "ל  חכמינו  שאמרו  וכמו  נבראים של  למציאות מקום נתינת יש כבר  שבו 

תורה  מתן  לגבי  LÈבגמרא Ú‰ŒˆÈÂ Ìz„È ÌÈˆÓÏ"¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«≈
"ÌÎÈÈa69, את [לקבל  למרום משה שעלה "בשעה הגמרא, כסיפור  ≈≈∆

מה  עולם, של  ריבונו  ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש לפני  השרת מלאכי  אמרו  התורה],

גנוזה  חמודה לפניו : אמרו  בא. תורה לקבל  להן : אמר  בינינו ? אשה לילוד 

אתה  העולם, שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך  שגנוזה

אדונינו  ה' תפקדנו  כי  אדם ובן  תזכרנו  כי  אנוש מה ודם, לבשר  ליתנה מבקש

להם  אמר  השמים? על  הודך  תנה אשר  הארץ בכל  שמך  אדיר  מה

עולם, של  ריבונו  לפניו : אמר  תשובה... להן  החזיר  למשה: ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

מארץ  הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה' אנכי  בה, כתיב מה לי  נותן  שאתה תורה

ירדתם  למצרים להן : אמר  מצרים.

תהא  למה תורה השתעבדתם, לפרעה

 ֿ ֿ ברוך  להקדוש לו  הודו  מיד  לכם?...

Ê‰הוא...", ÏÚ ÌÈÓB‡ ÔÎÏ»≈¿ƒ«∆
ÈeÏ‚aL ÈÙÏ ,"‰zÓ" ÔBLl‰«»«»»¿ƒ∆¿»

‰Ê È‰ ישראל לבני  התורה נתינת ¬≈∆
„et ÏL ÔÙ‡a שירדו לאחר  ¿…∆∆≈

כפי  היינו  הרע, יצר  להם ויש למצרים

"חלק" שהם כפי  ולא מציאות שהם

לגמרי . באלוקות  Ïkדבוק ,‰p‰Â¿ƒ≈»
‡È‰ ‰Bz‰L ÈÙk ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ∆«»ƒ

dÓˆÚŒ„vÓ שבאה אומרים כך  ועל  ƒ««¿»
מקום  נתינת יש בו  הבריאה מעולם

וירדה  של למציאות, עולם למטה,

נפרדים. ŒÈ„ÈŒÏÚנבראים ÌÓ‡»¿»«¿≈
Ï‡NiL ,"ez„nl"L ‰Ê∆∆ƒ«¿»∆ƒ¿»≈
CLÓ ÈÊ‡ ,‰Bz ÌÈ„ÓBÏ¿ƒ»¬«ƒ¿»

‰‡ˆeÏÈ˙בתורה  ˙eiÓÈt¿ƒƒ»¬ƒ
ÔBLÏk) ‰‡Èa ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿

Ï‡NÈ È‰L ,(Ê"Ó‰ בשורש »∆¬≈ƒ¿»≈
‰‡ˆeÏÈ˙,נשמתם  ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«»¬ƒ

Ó‡Ók70 בשם בחסידות המובא ¿«¬«
ÓLÂ˙‡הזוהר  ‡˙ÓL Ïk»ƒ¿»»¿ƒ¿»»

ÏÓ Èn˜ ‰‡˜eÈ„a ‡ÓÈ˜‡k «¿»ƒ¿¿»»«≈«¿»
,‡LÈc˜ מנשמות) ונשמה נשמה כל  «ƒ»

(בצורתה, שלה בדיוקן  עומדת ישראל )

שלה) הקדוש'במציאות 'המלך  לפני 

‡e‰ "‡LÈc˜ ‡kÏÓ"c¿«¿»«ƒ»
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'פנים  (הנקראות העליונות שבספירות

מועט) הוא שבמידות האור  במוחין , המאיר  הרב האור  לגבי  כי  קטנות'

˙eÏÈˆ‡c71ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÛBÒ העולם , הוא האצילות עולם «¬ƒ»»≈
האלוקי  האור  מאיר  בהם סוף האין  עולמות מבין  הבלי האחרון  סוף, האין 

שלאחר  הבריאה בעולם הוא מוגבלים נבראים מציאות עניין  והתחלת גבול 

האצילות. בעולם שורש להן  יש ישראל  נשמות כל  אופן , ובכל  האצילות, עולם

,ÌÈ˙eÁtaL ˙eÁt‰ Ìb ,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ במובן ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈««»∆«¿ƒ
‰È‡הרוחני , ‰B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ÓB‡72"כפי "טהורה היינו  ≈¿»»∆»«»ƒ¿»ƒ
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ה ּל ּבין ההפר ׁש ׁשּזה ּו הפסק "וכל , ל ֹו "אין ׁשֹון ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאפ ׁשר  הינּו זז" ׁש"אינֹו זז", "אינֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָל ּלׁשֹון

והינּו, וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו אבל  הפסק  ל ֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיה 

חרב , ֿ מק ּדׁשנּו ּבית  ּכא ׁשר  ה ּגל ּות  ּבזמן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגם 

ּתמ ּורת  ׁשהרי וכל , מ ּכל  זז" "אינֹו ֿ מק ֹום  ְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹמ ּכל 

הלכה  ׁשל  א ּמֹות  אר ּבע  יׁשנן ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבית 

ּכתיב  ֿ כן ּוכמ ֹו ארצם ,58(ּכּנ"ל ),  ּדר והת ּפלל ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ארץ  לצד  להת ּפּלל  צרי ה ּגל ּות  ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּגם 

יר ּוׁשלים , לצד  - ּגּופא  יׂשראל  ּובארץ  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל ,

ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  לצד  - ּגּופא  ונמצא 59ּוביר ּוׁשלים  , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

 ּדר ֿ על  ה ּוא  זה  וענין וכל . מ ּכל  זז" ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"אינֹו

אחר  ּבמק ֹום  ה ּפרסא 60ה ּמבאר  הפסק  ּבענין ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ֿ יצירה ֿ בריאה  לע ֹולמ ֹות  האציל ּות  ע ֹולם  ְְְֲִִִֵֶָָָָָׁשּבין

ה ּפרסא , הפסק  ֿ ידי על  ּגם  מאיר  ׁשהא ֹור  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָע ׂשּיה ,

ּבאפן  ה ּוא  ההפסק  ֿ ידי על  ׁשּבא  ׁשהא ֹור  ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא ּלא 

ׁשּכל  זז", "אינֹו ּבפר ּוׁש ּגם  יּובן וכן ְְֵֵֵֵֶַַָָָאחר .

א ּלא  עכ ׁשו, ּגם  יׁשנם  ה ּבית  ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהענינים 

ׁשם  ּבר ּו" ה ּבּקׁשה  ּתכן וזה ּו אחר . ּבאפן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהם 

"לע ֹולם  ׁשּפר ּוׁש ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ְְְְֵֶֶַָָָּכב ֹוד 

היא  ׁשה ּבּקׁשה  והינּו, הפסק , ל ֹו ׁשאין ה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָועד "

לא  ׁשּגם  א ּלא  זז", "אינֹו ׁשּיהיה  ּבלבד  זֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא 

הפסק . ל ֹו ְְִֵֶֶיהיה 

א ֹומרים p‰Â‰ד ) אנּו ה ּתֹורה , ּבר ּו61ּבענין ¿ƒ≈ְְְִִַַָָָ

לנּו ונתן כ ּו' לכב ֹוד ֹו ׁשּבראנּו ְְְֱִֵֶַָָָָֹאלקינּו

על  ׁשא ֹומרים  מה  להבין וצרי אמת , ְְְֱִִִֶֶַַַָָּתֹורת 

ּבין  הפר ׁש יׁש ּדה ּנה , "מ ּתנה ". ל ׁשֹון ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָה ּתֹורה 

ׁשּמצינּו ּכפי "חלק ", ל ּלׁשֹון "נתן" ְִִֶַַַַָָָָָה ּלׁשֹון

ׁשחלק  ּבר ּו א ֹומר  יׂשראל , מלכי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁש"הר ֹואה 

מ ּכב ֹוד ֹו ׁשּנתן ּבר ּו א ֹומר  ע ּכּו"ם , מלכי והר ֹואה  ּב'מגן 62מ ּכב ֹוד ֹו". ּומבאר  , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ׁשחלק ".63אברהם ' א ֹומרים  לכן ּבֹו, ּודבקים  אל ֹוקה " "חלק  הם  ׁשּיׂשראל  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

זהב ' "חלק ",64ּוב 'ט ּורי א ֹומר  ׁשא ּתה  וכל  , ית ּבר ּבֹו ּדבקים  ׁשהם  לפי ּכתב  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ ּמּנּו, ׁשּנתח ּלק  מי אחר  לחלק  יח ּוס  ׁשּיׁש נמצא  נחלק , מ ּמי לדעת  א ּתה  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָצרי
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ÌÈ˜„e "‰˜BÏ‡ ˜ÏÁ" Ì‰≈≈∆¡«¿≈ƒ
."˜ÏÁL" ÌÈÓB‡ ÔÎÏ ,Ba»≈¿ƒ∆»«

'‰Ê ÈeË'e64ÈÙÏ ˙k ¿≈»»»«¿ƒ
ÏÎÂ ,Ca˙È Ba ÌÈ˜c Ì‰L∆≈¿≈ƒƒ¿»≈¿»
CÈˆ ,"˜ÏÁ" ÓB‡ ‰z‡L∆«»≈»«»ƒ

,˜ÏÁ ÈnÓ ˙Ú„Ï ‰z‡ כלומר «»»««ƒƒ∆¿«
חלק  מהווה הוא LiLממי  ‡ˆÓƒ¿»∆≈
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יד    

יֹונתי  ּבׁשם  ּבה ּו73נקרא ּו ּוכתיב  ,74, ל ק ּומי ְְְְְִִִִֵָָ

 ּומק ֹור ׁשּיׂשראל 75ל ׁשר ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ולכן , ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

מ ּבחינת  ּבּה ממ ׁשיכים  הם  הרי ּתֹורה , ְְְֲִִִִִֵֵַַָָל ֹומדים 

ֿ עצמ ּה מ ּצד  ׁשה ּתֹורה  והינּו, האציל ּות . ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָּפנימ ּיּות 

"מ ּתנה " ּבחינת  היא  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ׁשהיא  ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּכפי

הפסק  ל ּה יׁש ּומ ּתנה  ה ּפר ּוד , על  אבל 76ה ּמֹורה  , ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּתֹורה , ל ֹומדים  יׂשראל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָּכא ׁשר 

הרי  האציל ּות , ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ּבּה ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָממ ׁשיכים 

ׁשרא ּוי  למי מ ּתנה  ׁש"ה ּנֹותן ה ּדין  ּדר ֿ על  ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה 

ל ּה ׁשאין ּבאפן היא  ה ּמּתנה  ּגם  ׁשאז ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹליֹור ׁשֹו",

.76הפסק  ְֵֶ

"אר ּבע ÔeÈÂה ) מה ּלׁשֹון קצר  ּבבא ּור  זה  ¿»ְְֵֵֶַַַָָָ

יד ּוע  ּדה ּנה  הלכה ". ׁשל  ְֲִֵֶַַָָָא ּמֹות 

ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  ּכנגד  הן א ּמֹות " ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַׁש"אר ּבע 

היתה 77הוי' ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ּדכ ׁשם  והינּו, , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

ּב"אר ּבע  ּגם  ה ּוא  ּכן ּכּנ"ל , הוי' ׁשם  ְְְֲֵֵַַַַַַַָָָהמ ׁשכת 

ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבית  ּתמ ּורת  ׁשהן הלכה " ׁשל  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָא ּמֹות 

הוי'. ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  הן א ּמֹות " ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשה "אר ּבע 

ּבּפס ּוק  מר ּמזֹות  הא ֹות ּיֹות  ה ּנקרא 78ואר ּבע  ּכל  ְְְְִִַַַַָָָָֹֻ

"ּכל  ע ׂשיתיו. אף  יצר ּתיו ּבראתיו  ולכב ֹודי ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָֹּבׁשמי

האציל ּות , ע ֹולם  ּבחינת  ה ּוא  ּבׁשמי" ְְְֲִִִִִַַָָָה ּנקרא 

ה  ׁשם  ׁשּׁשם וע ּקר  האציל ּות , ּבע ֹולם  ה ּוא  וי' ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

חד " וגרמ ֹוהי איה ּו חד , וח ּיֹוהי ואף 79"איה ּו , ְְְְִִִִַַַַַ

הארת  יׁש ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגם 

ה ּבריאה , ּבע ֹולם  מאירה  רא ׁשֹונה  ה "א  הוי', ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָׁשם 

ּבע ֹולם  אחר ֹונה  וה "א  ה ּיצירה , ּבע ֹולם  ְְְְֲִֵַַָָָָָוא "ו

מ ּׁשל ׁש80הע ׂשּיה  רק  זה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ֲֲִִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשה ּוא  ה ּיּו"ד  אבל  ּבלבד , האחר ֹונֹות  ְֲֲִִֶַַַָָָהא ֹות ּיֹות 
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יד.73) ב , יג.74)שה"ש ג.75)שם, ח , צו לקו"ת ואילך.76)ראה ס "א סרמ "ח  חו"מ  שו"ע  א. קלג, אוה"ת 77)ב "ב  ראה

ועוד. תתקלה. ע ' ז.78)בלק  מג, ס "כ.79)ישעי ' אגה"ק  תניא ב ). (ג, בהקדמה פ "א.80)תקו"ז מב  שער חיים, עץ  ראה
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טו        

מה ּוה , מ ּלׁשֹון ה ּוא  הוי' (ׁשהרי הוי' ׁשם  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָע ּקר 

ּכמ ֹו ההתה ּוּות , ּתמיד ּיּות  על  מ ֹורה  ְְְְִִִַַַַָוה ּיּו"ד 

ּבע ֹולם 81ׁשּכת ּוב  מאירה  א ּיֹוב ), יע ׂשה  ּככה  ְְֲִִֶֶַָָָָָ

ּגם  הוי' ׁשם   ׁשּימש ּובכדי ּדוקא . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהאציל ּות 

ֿ ידי  על  ה ּוא  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְְֲִִִֵַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ּתֹורה  א ּלא  ּכב ֹוד  ואין "ולכב ֹודי", ,82ּבחינת  ְְְְִִִֵֶַָָָ

מ ּבחינת  ימ ׁש ֿ יד ּה ׁשעל  ה ּממ ּצע  היא  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשה ּתֹורה 

יצר ּתיו  "ּבראתיו לבחינת  ּבׁשמי" ה ּנקרא  ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹ"ּכל 

יד ּוע  ּדה ּנה  יֹותר , ּובפרט ּיּות  ע ׂשיתיו". ְְֲִִִִִֵֵַַָָאף 

א ֹות ּיֹות  הם  ׁשּבּתֹורה  ֿ ּדר ּוׁש ֿ רמז ְְִֵֶֶֶֶַָָׁשּפׁשט 

ּבריאה 83ֿ"פרד " ּבחינת  ּתּקּון נע ׂשה  ֿ ידם  ׁשעל  ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָ

יּפרד " "ּומ ּׁשם  ֿ ע ׂשּיה , ֿ זה 84יצירה  ֿ ידי על  והינּו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

ֿ ידי  על  ׁשּנע ׂשה  ׁשמים , ּביראת  ה ּוא  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּלּמּוד 

ׁשה ּוא  ׁשּבּתֹורה , ס ֹוד  ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  ְִִִֶֶַַָָל ּמּוד 

ֿ רמזֿ ּפׁשט  ל ּמּוד  וכא ׁשר  האציל ּות , ע ֹולם  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָּכנגד 

ה ּסֹוד  עם  (ּדּורכ ּגענּומען) חד ּור  ׁשּבּתֹורה  ְְְִֶֶֶַַָָּדר ּוׁש

מע ֹולם  נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּתֹורה ,

וזה ּו ֿ ע ׂשּיה . ֿ יצירה  ּבריאה  לע ֹולמ ֹות  ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָהאציל ּות 

ׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּכן ורב 85ּגם  הוי' ל ּמּודי ּבני וכל  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבֹוני א ּלא  ּבני ֿ ּתקרי אל  ,ּבני ׁשעל 86ֿׁשל ֹום  , ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

י"ה  ּבן ּבינה , מ ּלׁשֹון ,"ּבני" ענין "ּבן"87ידי , ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ֿ ידי  על  ׁשּבאה  ֿ ׁשמים  יראת  ענין ְְְִִִֵֶַַַַָָָה ּוא 

י"ה , ענין ׁשה ּוא  ׁשּבּתֹורה , ּבּסֹוד  ְְְִִֶֶַַַַָההת ּבֹוננּות 

הוי' ׁשם  ע ּקר  "ּבֹוני",88ׁשה ּוא  ענין נע ׂשה  אזי , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ע ֹולם  ׁשל  ּבבנינֹו ענין 89ׁשע ֹוסקין וה ּוא  , ְְְְְִִִֶֶַָָ

ּבריאה ֿ לע ֹולמ ֹות  האציל ּות  מע ֹולם  ְְְֲִִֵַַָָָָָָההמ ׁשכה 

ּגליא  ל ּמּוד  ֿ ידי  על  ה ּוא  זה  וכל  ֿ ע ׂשּיה . ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיצירה 

ׁשאז  ה ּתֹורה , ּבפנימ ּיּות  ׁשחד ּור  ּבאפן ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּתֹורה 

נמ ׁש ּפר ּוד , ׁשל  ּבאפן היא  ׁשּבגל ּוי ׁשּבּתֹורה , "מ ּתנה " ּבדר ּגת  ּגם  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה ּנה 

ּדכ ׁשם  הלכה ", ׁשל  א ּמֹות  "אר ּבע  מעלת  מ ּובן זה  ּומ ּכל  האציל ּות . ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפנימ ּיּות 

ׁשם  האיר  ּגּופא  ׁשּבהג ּבלה  אלקים , וׁשם  הוי' ׁשם  יח ּוד  היה  ֿ ה ּמק ּדׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּבבית 
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ובכ"מ . א. ג, יג.85)בראשית נד, ברכות.86)ישעי ' רע "ג.87)סוף  כט , ראה פ ' תורת 88)לקו"ת ב . ג, פקודי  לקו"ת ראה

ד. תמב , שם החדשה) (בהוצאה א.89)חיים קיד, שבת

    
,‰e‰Ó ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰ È‰L) 'ÈÂ‰ ÌL wÚ ‡e‰L „"ei‰«∆ƒ«≈¬»»∆¬≈¬»»ƒ¿¿«∆

,˙ee‰˙‰‰ ˙ei„ÈÓz ÏÚ ‰BÓ „"ei‰Â אינה שההתהוות כך  על  ¿«»«¿ƒƒ«ƒ¿«
ורגע  רגע בכל  תמיד , מתחדשת אלא ֿ פעמי  חד  e˙kLדבר  BÓk81‰Îk ¿∆»»»

Bi‡ ‰NÚÈ נהג שכך  הוא הדבר  שפירוש מלמדת 'יעשה' במילה והיו "ד  «¬∆ƒ
תמיד  ÌÏBÚaלעשות ‰È‡Ó ,(¿ƒ»¿»

.‡˜Âc ˙eÏÈˆ‡‰ של "כל העולם »¬ƒ«¿»
בשמי ", C˘ÓiLהנקרא È„Îeƒ¿≈∆À¿«

˙BÓÏBÚa Ìb 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»«¿»
‡e‰ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,"È„BÎÏÂ" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

‰Bz ‡l‡ „Bk ÔÈ‡Â82, ¿≈»∆»»
על  אבות בפרקי  ז "ל  חכמינו  כדרשת

ותמימים  ינחלו  חכמים "כבוד  הכתוב

ֿ ידי  שעל  העניין  ומשמעות טוב", ינחלו 

בעולם  המאיר  הוי ' שם התורה

 ֿ בריאה בעולמות גם יאיר  האצילות

היא  ֿ עשיה ‰È‡יצירה ‰Bz‰L∆«»ƒ
ÚvÓn‰ האמצעיd„ÈŒÏÚL «¿À»∆«»»

‡˜p‰ Ïk" ˙ÈÁaÓ CLÓÈÀ¿«ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»
"ÈÓLa האצילות ÈÁÏ˙עולם ƒ¿ƒƒ¿ƒ«

Û‡ ÂÈzˆÈ ÂÈ˙‡a"¿»ƒ¿«¿ƒ«
"ÂÈ˙ÈNÚ ֿ ֿ יצירה בריאה עולמות ¬ƒƒ

עשיה.

,˙BÈ ˙eiËÙe את יותר  לבאר  ƒ¿»ƒ≈
 ֿ לבריאה האצילות המשכת עניין 

התורה  ֿ ידי  על  ֿ עשיה ≈p‰c¿ƒ‰יצירה
LecŒÊÓŒËLtL Úe„È»«∆¿»∆∆¿

Ì‰ ‰BzaL תיבות ראשי  ∆«»≈
"„Ù" ˙Bi˙B‡83Ì„ÈŒÏÚL , ƒ∆«»»

רמז  בפשט, התורה לימוד  ידי  על 

ÈÁa˙ודרוש  Ôewz ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ«
ÌMÓe" ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ»

"„tÈ84, יש שבהם העולמות ƒ»≈
נפרדים  עולמות של  ¿»¿eÈ‰Âמציאות

זה enl‰L„ותיקון  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«ƒ
‰NÚpL ,ÌÈÓL ˙‡Èa ‡e‰¿ƒ¿«»«ƒ∆«¬»

היא שמים ליראת ≈¿»È„ÈŒÏÚוהדרך 
„BÒ ,‰Bz‰ ˙eiÓÈt „enÏƒ¿ƒƒ«»
ÌÏBÚ „‚k ‡e‰L ,‰BzaL∆«»∆¿∆∆»
„enÏ L‡ÎÂ ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿«¬∆ƒ
‰BzaL LecŒÊÓŒËLt¿«∆∆¿∆«»

,ÔÚÓeÚbÎec) e„Á כולו ‰Bq„חדור  ÌÚ BzaL‰,הפנימיות) »¿¿∆∆ƒ«∆«»
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆ƒ¿»≈»»¬ƒ¿»¿ƒ»

.‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»
ÔkŒÌb e‰ÊÂ על הפנימי  e˙kLהביאור  ‰Ó85בישעיהCÈa ÏÎÂ ¿∆«≈«∆»¿»»«ƒ

,CÈa ÌBÏL Â 'ÈÂ‰ È„enÏƒ≈¬»»¿«¿»»ƒ
זה פסוק על  חכמינו  »‡ŒÏודרשו 

CÈBa ‡l‡ CÈa È˜z86, ƒ¿≈»»ƒ∆»»ƒ
,"CÈa" ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«»»ƒ

‰"È Ôa ,‰Èa ÔBLlÓ87"Ôa" , ƒ¿ƒ»∆≈
‰‡aL ÌÈÓLŒ˙‡È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿«»«ƒ∆»»
„Bqa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿«
,‰"È ÔÈÚ ‡e‰L ,‰BzaL∆«»∆ƒ¿«

‰L‡e הראשונות אלו , אותיות שתי  ∆
הוי ' שם ‰ÈÂ'של  ÌL wÚ88, ƒ«≈¬»»

,"CÈBa" ÔÈÚ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ˜ÒBÚLהתורה BÈaלומדי  ∆¿ƒ¿ƒ¿»

ÌÏBÚ ÏL89ÔÈÚ ‡e‰Â , ∆»¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האלקי האור  של  ««¿»»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒ¿»
‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa זו ובדרך  ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

לעולם. ו 'בניין ' וחיות קיום «¿ÏÎÂיש
‡ÈÏb „enÏ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê∆«¿≈ƒ«¿»
וההלכה) (הפשט הנגלה חלק

e„ÁL ÔÙ‡a ‰BzaL∆«»¿…∆∆»
‰p‰ Ê‡L ,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»∆»ƒ≈
,‰BzaL "‰zÓ" ˙b„a Ìb«¿«¿««»»∆«»
„et ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ÈeÏ‚aL∆¿»ƒ¿…∆∆≈
'חלק' של  הדבקות את בה ואין 

בה גם לעיל , «¿CLÓƒכמבואר 
‰Ê ÏkÓe .˙eÏÈˆ‡‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»¬ƒƒ»∆
˙Bn‡ Úa‡" ˙ÏÚÓ ÔeÓ»«¬««¿««
Œ˙ÈaL ÌLÎc ,"‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»ƒ¿≈∆¿≈

„eÁÈ ‰È‰ Lc˜n‰ וחיבורÌL «ƒ¿»»»ƒ≈
'ÈÂ‰ גבול ובלי  סוף אין  ÌLÂאור  ¬»»¿≈

ÌÈ˜Ï‡ שממנו המוגבל  האור  ¡…ƒ
מוגבלת, מציאות מתהווה

‡Ùeb ‰Ïa‚‰aLעצמהÈ‡‰ ∆¿«¿»»»≈ƒ
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טז    

ּב"אר ּבע  ּגם  ּכ (ּכּנ"ל ), מה ּטבע  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָהוי'

ׁשל  ה ּגׁשמי ּומק ֹום  ׁשּבּׁשטח  הלכה ", ׁשל  ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָא ּמֹות 

הוי'. ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  מאיר ֹות  א ּמֹות " ְְְֲִִֵַַַַַָָ"אר ּבע 

זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  הרי זה , ּכל  לאחרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאמנם ,

זה  ועל  מ ּמׁש. ֿ ה ּמק ּדׁש ּבבית  ׁשהיה  לכמ ֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּדֹומה 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ה ּבּקׁשה  ְְְִֵַַַָָָָהיא 

ׁשל  א ּמֹות  "אר ּבע  ענין רק  לא  ׁשּיהיה  ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹועד ",

אחד  ׁשּבכל  ה ּפרטי ה ּמק ּדׁש ׁשה ּוא  ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהלכה "

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם " "וׁשכנּתי ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָואחד ,

ואחד  ּכפ ׁשּוט ֹו90אחד  ה ּמק ּדׁש ּגם  יהיה  א ּלא  , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּכתיב  ּדה ּנה  ּבזה , והענין רעים 91ּבג ׁשמ ּיּות . אכל ּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

"ּתרין  ּבחינת  הינּו "רעים " ּדֹודים , וׁשכר ּו ְְְְְְִִִִֵֵַַׁשת ּו

מת ּפר ׁשין" ּדלא  יח ּוד 92רעין ה ּוא  ׁשּיח ּודם  , ְְְִִִִִֵֶָָָ

הם  "ּדֹודים " אמנם  מ ּמׁש. הפסק  ּבלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּתמידי

רק  ה ּוא  ׁשּיח ּודם  ונּוקבא ' ֿ אנּפין 'זעיר  ְְְְְִִִֵֶַַַָָּבחינת 

וחר ּבן  ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבנין היה  ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻלפרקים ,

זה ּב ועל  ּתמידי. אינֹו ׁשה ּיח ּוד  לפי ֿ ה ּמק ּדׁש, ית  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ְְְְְִֵֶַַָָָמב ּקׁשים 

ֿ ּכן  ּגם  היה  וזה  ּתמידי. יח ּוד  ׁשל  ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיה 

ֿ עצמ ֹו מ ּצד  ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  אף  יעקב , ּבּקׁשת  ְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹֹּתכן

ּבּכל  "ּומלכ ּות ֹו ועד ", לע ֹולם   ימל ְְְֲִֶַַָָָָֹֹ"הוי'

ּבאפן  ׁשּיהיה  אפ ׁשר  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹמ ׁשלה ",

ּדאלקיא " אלקא  ליּה ּגל ּות 93ּד"קר ּו ותהיה  , ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָָָ

ּבר ּו" מב ּקׁשים  זה  ועל  יׂשראל . וגל ּות  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָה ּׁשכינה 

ׁשּום  יהיה  ׁשּלא  ועד ", לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ְְְְִֵֶֶֶַָָֹׁשם 

ּבית ֿ ׁשּיהיה  ּבג ׁשמ ּיּות , ּכפ ׁשּוט ֹו ּגם  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַהפסק 
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(ד"ה 90) לתחילתו קרוב  ו פרק  האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ . סע "ב . כ, נשא ר"פ  בלקו"ת רז"ל בשם הובא

.45 הערה 173 ע ' כו חלק  לקו"ש וראה ב . שכו, ב . שכה, א. רא, א. סט , של"ה ח . כה, תרומה אלשיך פסוקים). ושני 

א.91) ה, א.92)שה"ש ד, זח "ג מנחות.93)ראה סוף  ראה

    
˙Bn‡ Úa‡"a Ìb Ck ,(Ï"pk) Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆¿«¿»≈«∆«««««¿«¿««

ÈÓLb‰ ÌB˜Óe ÁËMaL ,"‰ÎÏ‰ ÏL המציאות גדרי  בתוך  ∆¬»»∆¿∆«»««¿ƒ
‰ÈÂ'הגשמית ÌL ˙Bi˙B‡ Úa‡ ˙BÈ‡Ó "˙Bn‡ Úa‡" ÏL∆«¿««¿ƒ«¿«ƒ≈¬»»

הפנימיות  אור  התורה, לימוד  ידי  שעל  לעיל  וכאמור  אלה. מגדרים שלמעלה

סוף, אין  של  עולם האצילות, עולם של 

ֿ עשיה, ֿ יצירה בריאה בעולמות מאיר 

פירוד . של  עולמות

,‰Ê Ïk ÈÁ‡Ï ,ÌÓ‡ לאחר גם »¿»¿«¬≈»∆
של  אמות "ארבע במעלת הביאור 

הזה  בזמן  שיש הלכה" המיוחד  והכוח ,

הזה, בזמן  גם התורה ≈¬‰Èבלימוד 
‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ בזמן המצב ƒ»»≈∆

מעלתו , כל  עם BÓÎÏהגלות, ‰ÓBc∆ƒ¿
.LnÓ Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»«»
Cea" ‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ««»»»
ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ÌL≈¿«¿¿»

,"„ÚÂ צורך אין  שלכאורה אף על  »∆
נמצאת  ה' ומלכות זה, על  בתפילה

היא  והבקשה אופן , בכל  בעולם

Úa‡" ÔÈÚ ˜ ‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆…«ƒ¿««¿«
‡e‰L "‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡«∆¬»»∆
„Á‡ ÏÎaL ÈËt‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»∆»

e˙kL BÓk ,„Á‡Â לעניין בתורה ¿∆»¿∆»
המשכן  ÌÎB˙a"עשיית ÈzÎLÂ"¿»«¿ƒ¿»

היה  המדובר  השראת ואם על  רק

לומר  צריך  היה עצמו  במשכן  השכינה

שנאמר  וכיוון  בתוכו " "ושכנתי 

הכתוב  רבים, לשון  בתוכם" "ושכנתי 

"ושכנתי " ‡Á„מתפרש Ïk CB˙a¿»∆»
„Á‡Â90, השראת של  זה ודבר  ¿∆»

שבתוך  הפרטי  ומקדש במשכן  השכינה

הגלות, בזמן  גם כמובן  הוא אחד  כל 

בזה  להסתפק שלא היא הבקשה אך 

Lc˜n‰ Ìb ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆««ƒ¿»
˙eiÓL‚a BËeLÙk וכפי ƒ¿¿«¿ƒ
ומבאר . שממשיך 

È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â91'השירים e˙Lב'שיר  ÌÈÚ eÏÎ‡ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈ƒ¿
eÈ‰ "ÌÈÚ" ,ÌÈ„Bc eÎLÂ הבינה וספירת החכמה ÈÁa˙ספירת ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿¿ƒ«
"ÔÈLt˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ ÔÈz"92, שני עליהם כמו  שהם בזוהר  נאמר  ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

נפרדים  שלא ביניהם Ì„eÁiLחברים הפנימית וההשפעה ‰e‡החיבור  ∆ƒ»
LnÓ ˜ÒÙ‰ ÈÏa È„ÈÓz „eÁÈ– הזקן  אדמו "ר  מאמרי  (ובספר  ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿≈«»

שבחינת  כנודע חכמה, בלא לבד  להיות אפשר  אי  "שבינה תקכה: ע' פרשיות

בחינת  הוא בינה ובחינת וכו ', ומקורו  לבד  השכל  כח בחינת הוא חכמה

אפשר  אי  לזאת וכו ', ומה איך  היטב בביאור  ורוחב באורך  השכל  התפשטות

בלי  השכל  התפשטות להיות אפשר  שאי  כמו  חכמה בלא בינה בחינת להיות

וכו '"). ומקור  כח

,"ÌÈ„Bc" ÌÓ‡ אהוביםÌ‰ »¿»ƒ≈
ÔÈt‡ŒÈÚÊ' ˙ÈÁa המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

המלכות ˜eÂ‡'העליונות  ספירת ¿¿»
Ì„eÁiL וההשפעה ביניהם החיבור  ∆ƒ»

זה  ֿ ידי  ÌÈ˜ÙÏשעל  ˜ ‡e‰ ולא «ƒ¿»ƒ
Œ˙Èaתמיד , ÔÈa ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»ƒ¿«≈

,Lc˜n‰Œ˙Èa ÔaÁÂ Lc˜n‰«ƒ¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
„eÁi‰L ÈÙÏ אנפין ֿ זעיר  של  ¿ƒ∆«ƒ

È„ÈÓzומלכות  BÈ‡ לפעמים אלא ≈¿ƒƒ
ולפעמים  קיים, המקדש ואז  ביחוד , הם

קיים. אינו  המקדש ואז  ביחוד , אינם

ÌL Cea" ÌÈLwÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿«¿ƒ»≈
,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk¿«¿¿»»∆
È„ÈÓz „eÁÈ ÏL ÔÙ‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿ƒƒ
קיים  יהיה המקדש בית ואז  הפסק ללא

רק  לא תהיה השכינה והשראת תמיד 

לעיל . כמבואר  אמות", ב"ארבע

˙Lwa ÔÎz ÔkŒÌb ‰È‰ ‰ÊÂ¿∆»»«≈…∆«»«
˜ÚÈ שמע" בניו  לו  כשאמרו  «¬…

שם", "ברוך  להם ענה והוא ישראל "

BÓˆÚŒ„vÓ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ««¿
,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ 'ÈÂ‰"¬»»ƒ¿…¿»»∆
,"‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe"«¿«…»»»
ללא  תמידי  ענין  היא בעולם ה' ומלכות

כלל , ‰Èהפסק ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
LÙ‡ יתכן‰È‰iL'ה מלכות ∆¿»∆ƒ¿∆

‡˜Ï‡ dÈÏ e˜"c ÔÙ‡a¿…∆¿»≈¡»»
"‡È˜Ï‡c93 ֿ לקדוש לו , שקוראים ∆¡»«»

הכרה  והיא האלקים, אלוקי  ֿ הוא, ברוך 

העולם  באומות שקיימת ה' במלכות

שני  מצד  אך  בה' מאמינים אחד  שמצד 

אלא  הוא ברוך  הקדוש מלבד  (כוחות) 'אלוקים' לעוד  חשיבות נותנים

והשליטה, הכח את להם שנתן  זה והוא כולם, מעל  שהוא ∆¿È‰˙Â¿ƒ‰שמכירים
ÌL Cea" ÌÈLwÓ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡NÈ ˙eÏ‚Â ‰ÈÎM‰ ˙eÏb»«¿ƒ»¿»ƒ¿»≈¿«∆¿«¿ƒ»≈

˜ÒÙ‰ ÌeL ‰È‰È ‡lL ,"„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ושום ¿«¿¿»»∆∆…ƒ¿∆∆¿≈
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יז        

ּבהם  ׁשּנאמר  ה ּדברים  וכל  מכ ֹונֹו, על  ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָה ּמק ּדׁש

ּובית ֿ ויר ּוׁשלים  יׂשראל  וארץ  יׂשראל  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ"לי",

ּכפ ׁשּוטם  יהיּו וכ ּו', ּדוד  ּבית  ּומלכ ּות  ְְְְְִִִִֵַַָָָה ּמק ּדׁש

צדקנּו. מ ׁשיח  ֿ ידי על  ּבימינּו ּבמהרה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּבג ׁשמ ּיּות ,

ּבצדקה ",e‰ÊÂו) וׁשביה  ּתּפדה  ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ¿∆ְְְְִִִִֶֶָָָָָָ

ה ּנה  ּבפעל , ה ּגא ּלה  את  לפעל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻׁשּבכדי

ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ֿ ידי על  היא  העב ֹודה  ְְֲִִִֵַַַָָָּתח ּלת 

ק ּיּום  להיֹות  צרי לזה  ונֹוסף  "מ ׁשּפט ", ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָׁשּנקראת 

ּבר ּור  ענין וה ּוא  "צדקה ", ׁשּנקרא ֹות  ְְְְְִִִֵֶַַָָָה ּמצ ֹות 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ע ׂשה 94ה ּנּצֹוצ ֹות , צדקה  ְְֲִֵַַַַָָָָ

וכא ׁשר  הא ּמֹות . לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻה ּקּב"ה 

נאמר  זה  על  ה ּנה  ּוצדקה ", "מ ׁשּפט  ענין 95יׁשנֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ואמר ּו לע ׁשקי, ּתּניחני ּבל  וצדק  מ ׁשּפט  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹע ׂשיתי

ז"ל  וצדק ",96ר ּבֹותינּו "מ ׁשּפט  ע ׂשּית  ֿ ידי ׁשעל  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

וזה ּו יׂשראל . ׁשל  מ ּׂשֹונאיהם  הה ּצלה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנע ׂשית 

ּבצדקה " וׁשביה  ּתּפדה  ּבמ ׁשּפט  "צ ּיֹון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלאחרי

יח ּדו, וח ּטאים  ּפׁשעים  "וׁשבר  ּבּכת ּוב  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹממ ׁשי

יכל ּו" הוי' ה "ּמׁשּפט 97ועזבי ֿ ידי ׁשעל  הינּו, , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשל  ׂשֹונאיהם  את  מכ ּלים  ועל ּֿוצדקה " יׂשראל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשה ּוא  האלקית , ה ּנפ ׁש ּפד ּית  ּגם  נע ׂשית  ֿ זה  ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹידי

ּבּנפ ׁש הה ׁשבה  וכן ההעלם , מן ה ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָענין

ּבׁשביל  היא  ּבריאת ּה ׁשּתכלית  האמת  ּבּה וית ּגּלה  מה ּׁשביה , ׁשּתׁשּוב  ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה ּבהמית ,

ּכל  ׁש"ּידע  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי ּגם  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּכּונה , את  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלה ׁשלים 

יצר ּתֹו" א ּתה  ּכי יצ ּור  ּכל  ויבין פעל ּתֹו, א ּתה  ּכי ֿ ה ּמק ּדׁש98ּפע ּול  ּבית  ּבבנין , ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ּבימינּו. ּבמהרה  צדקנּו מ ׁשיח  ֿ ידי על  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָה ּׁשליׁשי,
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מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר שליט"איח

 ב"ה,  אור ליום ג' שהוכפל בו כי טוב,

 פ' אלה הדברים אשר דיבר משה,

 יום חמישי לחודש מנחם אב,

 שנת ה'תשמח, שנת הקהל,

ברוקלין, נ.י. 

 אל כל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מצורף בזה העתק המכתב מאור ליום האמור משנת ה'תשל"ב,

אשר תוכנו בכל תוקפו גם בשנה זו, ואדרבא, בכל שנה ושנה הרי מקיימים הציווי להעלות 

בקודש, חמשה עשר מעלות מאז שנת ה'תשל"ב.

שְַׂמח  תִּ שנת  שהיא   - לב  משמחי  נאמר  עליהם  ומצוות,  לתורה  בנוגע  זו,  בשנה  מיוחד  ורמז 

)בעצמך, וכל אחד ואחד מבני-ישראל שיכול להשפיע עליהם, האנשים והנשים והטף, ומרומז גם-כן 

בפרט בשנה זו שהיא 'שנת הקהל' את "האנשים והנשים והטף"(.

וע"פ ההוראה, שהיא גם נתינת כח, המעשה הוא העיקר

יה"ר שיבוא כהנ"ל במעשה בפועל ובהקדם ובזריזות המתאימים,

ועוד ועיקר - שתבוא בפועל ממש ובמהרה בימינו ממש גאולתנו האמיתית והשלימה,

ויקויים היעוד "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון".

ויהפכו ימים אלה "להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה", בביאת משיח צדקנו.

בברכה לבשו"ט )חתימת יד קדשו(

שהוכפל בו כי טוב: פירש"י בראשית א, ז )מב"ר פ"ד, ו(. ובאוה"ת )בראשית לג, א ואילך. ועוד( מקשר זה 
עם טוב לשמים וטוב לבריות )קידושין מ, א(.

אלה הדברים: פרשתנו א, א.
משה: גואל ראשון הוא גואל אחרון )ראה שמו"ר פ"ב, ד. זח"א רנג, א. שעה"פ להאריז"ל פ' ויחי. תו"א 
 - )שיעור היומי בחומש  בנו  גו' כאשר ישא איש את  ש"פ משפטים(, גאולה באופן דה' אלקיכם ההולך לפניכם 

דברים א, ל־לא(.
יום חמישי לחודש מנחם אב: יום הסתלקות האר"י ז"ל.

שנת הקהל: ראה מכתב וא"ו תשרי שנה זו, ובהערה שם ד"ה זה.
העתק המכתב . . ה'תשל"ב: נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 251 ואילך. וראה ג"כ מכתב יום ועש"ק פ' חזון, ה' מנחם 

אב ה'תשמ"ז.
הציווי להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. זח"ג קסב, ריש ע"ב.

חמשה עשר מעלות: ראה מדות פ"ב מ"ה בסופה )"כנגד ט"ו מעלות שבתהלים"(.
עליהם נאמר משמחי לב: תהלים יט, ט. שו"ע או"ח בהל' ימים אלה )סתקנ"ד ס"א(.

הקהל . . האנשים והנשים והטף: וילך לא, יב.
המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. תקו"ז תנ"ב )פז, סע"א(. ת"ס )צג, ב(. ת"ע )קלג, ב. קלד, א(.

ובזריזות: ראה אגה"ק סכ"א. - ולהעיר מענין שקדים המתוקים )מעשרות פ"א מ"ד. וראה לקו"ש חל"ג 
ע' 194 ואילך, וש"נ(.

ולציון . . עליון: תהלים פז, ה.
ויהפכו ימים אלה: ע"פ ירמי' לא, יב.

להיות . . ושמחה: רמב"ם סוף הל' תעניות. וחותם )ומעתיק גם(: והאמת והשלום אהבו.
ימים טובים: כ"ה ברמב"ם דפוס רומי וכו' )מתאים לההמשך: וימי ששון(, ולא כבדפוסים הרגילים, יום 

טוב".



יט

       

- שליט"א* מקופישניץ העשיל יהושע אברהם  האדמו"ר אצל אבלים  ניחום  בעת -

מוגה  בלתי

 וכ "ק טבריא , הקודש  בעיר  ֿ החיים  בבית  ביקורו אודות  סיפר  שליט "א  מקופישניץ  האדמו"ר 
מהאראדאק . הרמ "מ  הרה "ק  של  הציון על  גם  השתטח  האם  שאל  שליט "א  ָָָאדמו"ר 

הגשמים . שטפונות  בעקבות  לנזקים  בקשר  גם  התעניין שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

הגישה  אודות  וכן פדיונות , להנחת  בנוגע  המקום  מנהגי אודות  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התעניין ֿ כן כמו
לכהנים .

בטבריא , צדיקים  בקברי ֿ ישראל  מבני רבים  של  ביקורם  אודות  שליט "א  מקופישניץ  האדמו"ר  כשהזכיר 
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ז"ל  חכמינו הקודש '1אמרו ב 'אגרת  הזקן רבינו ומוסיף  שריא ". שכינתא  עשרה  בי "שמעתי 2"א ּכל  ָ
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הטובים " .8במעשיה 
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בצפת .
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כ      

שתהיה  לפעול  צריכים  זה  ובשביל  כספים , בעניני תלוי זה  שדבר  שליט "א , מקופישניץ  האדמו"ר  ואמר 
בהרחבה . פרנסה  ֿ ישראל  לבני

   ישראל ֿ לבני בהרחבה  לפרנסה  בנוגע  הצורך הפעולה  לולי גם  -
מתוך  חייהם  את  לנהל  יוכלו ֿ ישראל  שבני כדי ונכון, טוב  דבר  היא  - מסויים  במקום  התורה  קרן בהרמת 

ז"ל  רבותינו כמאמר  הדעת , להרחבת  גם  באים  ֿ ידה  שעל  בגשמיות , בגשמיות 12הרחבה  - כו'" נאה  "דירה 
אדם ". של  דעתו "מרחיבין - כפשוטו 

ג ז"ל ולהעיר  רבותינו ממאמר  המשכן 13ם  בשביל  נברא , ולמה  בזהב , להשתמש  ראוי העולם  היה  "לא 
בעולם , וזהב  כסף  בריאת  ומטרת  שתכלית  ֿ ישראל , לבני בנוגע  גם  הוא  שכן לומר , ויש  - ֿ המקדש " ובית 

היא   ! לעשירות ועד  בגשמיות , הרחבה  להם  שתהיה  ,

   עשיר היה  רבי, הנשיא , יהודה  שרבי  .14מצינו

   פחות אפילו סתם , עשירות  ֿ ישראל  בני לכל  תהיה  הלוואי - מופלג . עשיר  היה  רבי
רבי!... של  מהעשירות 

   אדרבה אלא  עשירות , היתה  שלא  רק  לא  - "השרף " מקאצק , האדמו"ר  ָאצל 
כו'.

   שחיים יהודים  אבל  ל "שרפים "... השייכת  הנהגה  זוהי   זקוקים -
לעשירות ! ועד  רויחא , ובכולם  רויחא , ומזונא  חיי לבני

   בכתוב מפורש  לי"?15הרי תתן אל  ועושר  "ראש 

  " גם  נאמר  זה  בכתוב  "ראש "אדרבה : מקדים  והכתוב  לי", תתן אל  (עניות )..
העניות  שלילת  שבקשת  היינו, לי"), תתן ("אל  ל "עושר " לי") תתן העשירות .("אל  שלילת  לבקשת 

  . עשירות של  מהנסיון פוחד  והנני נסיון, היא  - עשירות 

  - כו' וצער  ליגיעה  שגורם  - העניות  נסיון ואדרבה , נסיון, היא  עניות  גם  
16 ז"ל חכמינו שאמרו כך  כדי ועד  שכן,17, וכיון קונו! דעת  ועל  דעתו על  האדם  את  מעבירה  שעניות 

עשירות !... של  הנסיון שיהיה  איפוא  מוטב 

זכורני  ולומד 18- בחדרו יושב  גמרא ) (שלמדני דרדקי המלמד  את  מצאתי באב  שבתשעה  בילדותי
ולא  התלמידים  עם  בלימוד  עסוק  היה  השנה  כל  במשך  - באב ). בתשעה  לומדים  שאין (בסוגיות  גמרא 
התלמידים  עם  ללמוד  צריך  שאינו ההזדמנות  את  ניצל  ולכן לעצמו, ללמוד  ֿ כך  כל  פנויה  שעתו היתה 

ערוך ' ב 'שולחן למדנו הרי היתכן?! לשאלתי: ובמענה  - לעצמו. ללמוד  בשביל  באב  שאסור 19בתשעה 
התורה !... לימוד  עבור  שילקוני מוטב  - בגיהנם  להלקותני צריכים  אם  לי: השיב  - באב  בתשעה  ללמוד 

מאשר  עשירות , של  נסיון שיהיה  מוטב  - נסיון של  ענין להיות  צריך  אם  ֿ דידן: בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
העשירות . בנסיון לעמוד  שיצליחו ֿ יתברך  השם  יעזור  ובוודאי עניות , של  נסיון

השבוע  שבפרשת  זהב " ודי גו' ולבן תופל  ובין פארן "בין הפסוק  על  רש "י בפירוש  מצינו ועוד : 20זאת 

על  כו' הדברים  על  ש "הוכיחן - כו'" תופל  ששמו מקום  מצינו ולא  המקרא  כל  על  "חזרנו דלכאורה : -
שנאמר  להם , שהיה  זהב ") ("די זהב  רוב  בשביל  שעשו לבעל ".21העגל  עשו וזהב  להם  הרביתי וכסף 
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פלא : דבר  רואים  וכאן

ש "ר  ֿ פי ֿ על  זוהמתן"אף  "חזרה  ֿ ידו שעל  העגל , חטא  חמור , הכי לחטא  גרם  להם " שהיה  זהב  וב 
ֿ תורה ) במתן שפסקה  ולא 22(לאחרי שנה , הארבעים  משך  כל  מהזהב  ליהנות  משה  להם  הניח  ֿ מקום  מכל  ,

הארבעים ! שנת  סוף  עד  זה  על  הוכיחן

עשירות ! צריכים  שיהודים  כיון - למה  ֿ כך  וכל 

הכתוב  דיבר  מלא  ומקרא  העשירות , בנסיון לעמוד  שיצליחו ֿ יתברך  השם  יעזור  בוודאי 23וכאמור ,

העשירים !... על  גם  מישראל , ואחד  אחד  כל  על  שקאי נדח ", ממנו ידח  "לבלתי

 שליט "א אדמו"ר  כ "ק  לסיפור  בהמשך  - וביניהם  סיפורים , כמה  סיפר  שליט "א  מקופישניץ  האדמו"ר 
שהיה  מטשארטקוב , משה  דוד  רבי הצדיק  הרב  אודות  - באב  בתשעה  ללימודו בנוגע  המלמד  דברי ָאודות 

מטה  כלפי נוטה  כשראשו לילך  ה "רבונו 24רגיל  ֿ צחות : בדרך  ה "בדחן" לו אמר  פורים  בסעודת  שפעם  ,
ֿ כך ?!... כל  ממנו מפחד  כבודו ומדוע  "גזלן", איננו עולם " של 

מפחד  מדוע  הנ"ל : "בדחן" של  בסגנונו לכם  לומר  מוכרחני (בחיוך ): שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  לו ואמר 
עשירות ?!... ֿ עולם  ֿ של  מהרבונו לבקש  כבודו

  . המשיח ביאת  על  שאבקש  מוטב  ולעשירות ?! לי ומה  זקן, יהודי כבר  אני

  ! הדברים שני על  כבודו יבקש  - הסתירה ?! מהי

עשירות ! ליהודים  שתהיה  כבודו יסכים  אופן, בכל  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 

  . שלם בלב  מסכים  הנני
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ב.22) נב, זח "א
יד .23) יד , ֿ ב שמואל 

ה"ח .24) פ"ה דעות הל ' מרמב"ם להעיר

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

בזה,  הרופאים  ודעת  תחי'  בתו...  בריאות  מצב  אודות  כותב  בו  תמוז,  מכ'  למכתבו  במענה 

שכמה מהם מייעצים נתוח ביד, ואינו ברור במכתבו, אם זוהי דעת רופא יחיד או רופאים רבים ועוד 

ועיקר - האם הדיעה מבוססת רק על העדר ידיעה לסיבת המיחוש )שלכאורה כן משמע כיון שעשו 

טפולים שונים אחרים( או שיודעים המיחוש ברור וגם הטפולים הנ"ל שייכים למיחוש, אלא שבמקרה 

זה לא הצליח, ובטח יברר האמור ובהתאם להידיעות יחליטו.

ועוד להוסיף, אשר בנתוחים כאלו ישנם סוג שנוגע לא כ"כ עצם הנתוח, שבסגנון כתבו קל 

הוא, כי אם הזהירות יתירה שלא לנגוע בעצבים )נערוון( ועורקים )מוסקולס( הנוגעים לנענוע אצבע או 

אצבעות, כן מהנכון לברר החלק שמתוסף מצד "הפסיכולוגיא", ז. א. ענין שאינו בגשם האצבע והיד, 

כי אם בכח המחשבה והדמיון - שנדמה לבתו שבחזרתה לעבודה גם הכאב חוזר ]שבמקרה זה הרי 

התבוננותה בהענין דהשגחה פרטית וזה שהמשגיח על כאו"א הוא ג"כ רופא כל בשר ומפליא לעשות, 

ואת  הדמיון  אז  שיחליש  לומר  מקום  יש  שהוא,  כל  אפילו  בכל  וההדגשה  תעשה,  אשר  בכל  ונאמר 

הכאבים בזה[, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

התקוה חזקה שעשה בשבועות אלה בענין הפצת המעינות בכל מקום שידו מגעת, ובטח ימלא 

עד"ז בהזדמנות הבאה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כב

      
מוגה  בלתי

."החי "האריז"ל  מקומות  בכמה  שנקרא  האריז"ל , של  ֿ הילולא  ההסתלקות  יום  הוא  ֿ אב  מנחם  ה '

ההסתלקות : יום  לתוכן מתאים  - החי" "האריז"ל  - זה  תואר 

"(האר "י) ומדגישים התואר  מוסיפים  זה , עם  וביחד  ההסתלקות , ענין מצד  הוא  - ֿ לברכה  זכרונו ,"
" התואר  לברכה ",מיד  "זכרונו הקדמת  לאחרי בא  "החי" שהתואר  מכיון ואדרבה : החיים , ענין ,"

פעולתו  שפועל  - ובמיוחד  כולל  יותר , וחוזק  הוספה  של  באופן הוא  ("החי") החיים  ענין שגם  מובן
בשר . לעיני בגלוי הנראים  בענינים 

הקודש ' ב 'אגרת  הזקן רבינו של  ביאורו ֿ פי על  – בזה  מעשיו 1וההסברה  ש "כל  ההסתלקות , בענין
ישועות  ופועל  למטה .. מלמעלה  גילוי בבחינת  ומאיר  מתגלה  . . חייו ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו ותורתו
בתוקף  הוא  ("החי") החיים  שענין היינו, בשר , לעיני  הנראים  בענינים  כפשוטה  לפעולה  עד  הארץ ", בקרב 

גדול . הכי

כמובן, לטובה , חידוש  - חידוש  של  באופן בשנה  שנה  מדי ההילולא  ביום  ונוסף  הולך  זה  ובענין
והנגלה . הנראה  בטוב 

ֿ טוב  כי בו שהוכפל  בשבוע , השלישי ביום  ֿ אב  מנחם  ה ' קביעות  מצד  הן - זו בשנה  מיוחד  ,2ועילוי
והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', ו'שנת  וּתׂשמח , ּתׂשמח  שנת  כולה , השנה  מעלת  מצד  ְְִַַַוהן

יותר .3והטף " גדול  ובתוקף  בעילוי הוא  החי" "האריז"ל  ענין גם  שלכן ,

( האריז"ל)" התואר  של  והשייכות  הקשר  לבאר  דוקא :ויש  להאר "י "

הקודש ' ב 'אגרת  הזקן רבינו שמביא  כפי התורה . פנימיות  גילוי - הוא  האריז"ל  של  המיוחד  4ענינו

הקבלה ), (חכמת  החכמה " זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו (ש )בדורות  . . האריז"ל  שכתב  "מה 
תורת  ֿ ידי על  ובפרט  בגילוי, ובא  נמשך  רזין, לרזי עד  שבתורה , רזין שבתורה , הנסתר  חלק  שגם  היינו,

"יתפרנסון" של  באופן הגילוי נעשה  ֿ ידה  שעל  חב "ד , ובשר 5חסידות  דם  שנעשה  והשגה , בהבנה  ,
שכתוב 6כבשרו  כמו שאין 7, והמשכיל ) והמושכל  השכל  (של  נפלא  ל "יחוד  ועד  מעי", בתוך  "ותורתך 

כו'" כלל  נמצא  כערכו ולא  כמוהו .8יחוד 

(האריז"ל  החיים  לענין הקשר  ימינו"וזהו ואורך  "חיינו היא  התורה  כללות  שהרי - (9,
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  חיים "ועל  "מים  שבתורה , ה 'מעין' .10התורה ,

: חב "ד חסידות  תורת  ֿ ידי על  התורה  פנימיות  להתגלות  בנוגע  - יותר  בעומק  בזה  להוסיף  ויש 

פנימיות  דרזין, רזין שבתורה , נעלים  הכי שהענינים  - הוא  חב "ד  חסידות  תורת  ֿ ידי על  שנעשה  החידוש 
הנפש  של  לשכל  עד  ממנו, למטה  תחתון שאין בתחתון ביותר , מטה  למטה  ויתגלו יומשכו שבפנימיות ,

נפלא ". ב "יחוד  עמהם  ומתאחד  שבתורה , דרזין רזין ומשיג  מבין הוא  שאף  הבהמית ,

מאמרי  בכמה  כמובא  - הגשמי המוח  בחומר  וגידול ) (הוספה  שינוי נעשה  מזה  שכתוצאה  כך , כדי ועד 
עד 11חסידות  התורה , חכמת  ֿ וכמה  ֿ אחת ֿכמה  ועל  חכמה , עניני (כל  במושכלות  העסק  ריבוי ֿ ידי שעל 

שבח  וחריצים  בשרטוטים  נוסף  התורה ) בשטח לפנימיות  גם  נוסף  וממילא  המשכיל , האדם  של  המוח  ומר 
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וכ "ח .1) סז"ך 
ו).2) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פירש"י 
יב.3) לא, וילך 
ב).4) (קמב, סכ "ו
(5.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו "ש וראה (בסופו). ת"ו תקו"ז
וש"נ.

פ"ה.6) תניא ראה
ט .7) מ , תהלים
שם.8) תניא,
מז.9) לב, האזינו נצבים. ס"פ ראה

ובכ "מ .10) ֿ ב. א סג , חוקת לקו"ת ראה
ועוד .11) א. צז, ח "א קונטרסים



כג      

לקבל  כלי נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לכך  נוסף  ֿ זה , לפני היו שלא  ותחתיתו החריץ  צדדי שני - המוח  של  הגשמי
ֿ זה . לפני לקבלם  יכול  היה  שלא  יותר , ונעלים  עמוקים  שכלים 

על  התורה  פנימיות  פעולת  על  של ונוסף  הגשמי לחומר  עד  הבהמית , הנפש  ישנה של  -
למעשה  שיומשך  התורה ) עניני (כבכל  הוא  התורה  פנימיות  לימוד  תכלית  שהרי הגוף , כל  על  פעולה  גם 

העיקר " הוא  ("המעשה  ֿ ידי12בפועל  על  (  וגידים ובשר  דם  הבהמית ), מהנפש  חיותם  (שמקבלים 
ל  עד  ועצמות , " למצוה רץ  תורת 13("הוי של  דרזין ברזין חדור  שנעשה  בו ניכר  שיהיה  ,(

האריז"ל .

כשהריחוק  (ובפרט  תחתון במקום  נעלה  ענין להמשיך  שכדי נשיאינו, רבותינו בדברי המבואר  ֿ פי ועל 
אור  בתוספת  צורך  יש  ֿ ערוך ), שבאין באופן הוא  ביניהם    להמשיך שרוצים  ענין מאותו גם 

באופן  דרזין, רזין התורה , פנימיות  ולגלות  להמשיך  חב "ד , חסידות  בתורת  שהחידוש  נמצא , - ולגלות 
(אם  יותר  עליון ממקום  גילוי ֿ ידי על  נעשה  שברגל , לעקב  עד  הגשמי והגוף  הבהמית  הנפש  על  שיפעל 

שבתורה : דרזין מרזין גם  'מקום ') בשם  לקרותו שייך 

הידוע  ֿ פי על  ובפרט  ביותר , נעלית  בדרגה  בוודאי הם  דרזין, רזין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  תורה , 14רזי

גם  זה , עם  ביחד  אבל  כו'; מאור  למעלה  אור  דרזין, רזין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  "אור ", בגימטריא  ש "רז"
והגבלה ). מדידה  ֿ זאת  בכל  אבל  ביותר , נעלית  והגבלה  (מדידה  והגבלה  מדידה  של  ענין הוא  דרזין רזין

מדגיש  גופא  "אור " שהתואר  - כו' מאור  שלמעלה  אור  וכן "רז"), של  (הגימטריא  "אור " ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
האור . מקור  שהוא  "מאור " שיש 

נעלה  ממקום  וגילוי המשכה  להיות  צריכה  – ביותר  מטה  למטה  עד  דרזין רזין גילוי שיומשך  וכדי
שבתורה . דרזין מרזין אפילו יותר 

" - מזה  ולמעלה  חיים ". "מים  ה "מעין", בחינת  היא  התורה  שפנימיות  - האמור  מים ובסגנון
באופן  למטה , עד  ה "מעין" התגלות  נמשכת  דוקא  ֿ ידו ועל  שממנו התורה "), "נותן על  (דקאי חיים "
עצמו) שבמעין בערך  שלא  הוספה  גם  (כולל  הפצה  של  באופן בא  שה "מעין" חוצה ", מעינותיך  ש "יפוצו

ה "חוצה ". במקום  גם 

מודגש  חב "ד ) חסידות  תורת  גילוי ֿ ידי על  ובפרט  האריז"ל , ֿ ידי (על  התורה  פנימיות  שבגילוי ונמצא ,
מים  "מקור  והמשכת  גילוי גם  אלא  ("מעין"), חיים " "מים  גילוי רק  לא  - שבתורה  החיים  ענין יותר 

יותר . נעלה  באופן ה "חיים " ענין נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  חיים ",

"לבו אל  יתן "החי - החי האריז"ל  של  ההילולא  מיום  לפועל  בנוגע  ההוראה  גם  מובנת  ֿ זה  ֿ פי 15על 

ובפרט  החי, האריז"ל  של  תורתו התורה , פנימיות  והפצת  בגילוי עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  שיש  -
חוצה ". מעינותיך  ש "יפוצו באופן חב "ד , חסידות  בתורת  שנתבארה  כפי

אלו: ימים  של  תוכנם  מצד  גם  גרמא , שהזמן ענין הוא  חוצה  המעיינות  שהפצת  - בזה  ענין ועוד 

לששון  להפכם  - היא  באב ) לתשעה  ֿ אב  מנחם  ֿ חודש  ראש  (בין אלו ימים  של  המיוחדת  העבודה 
צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  טובים  ולמועדים  ולשמחה 

המעיינות  הפצת  - היא  צדקנו, משיח  ביאת  את  ולזרז למהר  שסגולתן המיוחדות  מהפעולות  והרי,
(של  מעינותיך  יפוצו ש "כאשר  המשיח ) של  בהיכלו (שנאמרו ֿ טוב  ֿ שם  לבעל  המשיח  מלך  כדברי חוצה ,

משיחא " מלכא  דא  מר , אתי קא  אזי חוצה , החסידות ) תורת  ֿ טוב , .16הבעל ֿשם 

 ידי ֿ על  המשיח  (ביאת  והשלימה  האמיתית  הגאולה  עם  החי האריז"ל  ושייכות  שהקשר  להוסיף , ויש 
בשמו: גם  מתבטא  התורה ) פנימיות  גילוי
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מי "ז.12) פ"א אבות
מ "ב.13) פ"ד  שם
ב).14) (לט , תי "ט  תקו"ז ב. כח , זח "ג 

ב.15) ז, קהלת
בתחילתו.16) כש"ט  ― דהבעש"ט  אגה"ק



כד     

- החי האריז"ל  של  ז"ל שמו רבותינו כמאמר  העתידה , לגאולה  ושייך  קשור  ֿ לבוא 17- שלעתיד 
אבינו" אתה  "כי ליעקב ) ולא  לאברהם  (לא  דוקא  ליצחק  הכי 18יאמרו הברכות  ויתגלו יומשכו שאז ,

ֿ השנה  ראש  בדרושי (כמבואר  כו' והברכה  הטוב  והתגברות  תוקף  דקדושה , הגבורה  מבחינת  עליונות ,
התקיעות ' 'שער  ֿ חיים ' ֿ אלקים  דברי עם  אדמו"ר 19ב 'סידור  ֿ ידי על  שנכתבו הזקן אדמו"ר  דרושי -

מקומות  בכמה  צדק ' ה 'צמח  בדרושי ביאור  ובתוספת  ).20האמצעי,

לי" יצחק  השומע  כל  אלקים , לי עשה  "צחוק  שם  על  – יצחק  בשם  גם  ושמחה ,21וכמרומז שחוק  ,
שכתוב  כמו צדקנו, משיח  ֿ ידי על  לבוא  העתידה  בגאולה  ושלימותה  פינו"."אז22שעיקרה  שחוק 

"ארבה " בגימטריא  ש "יצחק " ידוע  ועוד : זרעך "23זאת  את  ארבה  "הרבה  בכתוב  "וארבה 24(כמרומז ,
יצחק " את  לו ואתן זרעו הוי'25את  שם  פעמים  שמונה  בגימטריא  ו"יצחק " כו', הריבוי על  שמורה  ,(26,

שמונה  שמספר  "כינור 27וידוע  שלכן - העתידה  הגאולה  עם  (נימין),28קשור  שמונה  המשיח  ימות  של  ..
השמינית "29שנאמר  על  .30למנצח 

- ההילולא  ביום  גם  הדבר  מרומז לזה , :31באב ונוסף 

ה 'יחידה ' בחינת  לה ", (ש )נקראו שמות  מ "חמשה  החמישית  לדרגה  רומז - המבואר 32חמישי ֿ דרך  (על 
תפילות " בחמש  שנתחייב  "יום  צדקנו 33בענין משיח  של  דרגתו - (34.

גם  כי - בשבוע  השלישי ביום  חל  באב  שחמישי זו, שנה  בקביעות  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וענין
("החוט  שלישי ינתק "35מספר  במהרה  לא  ֿ המקדש 36המשולש  ובית  השלישית  לגאולה  ורומז שייך  (

השלישי.

עצמו  באב  תשעה  חל  - בשבוע  השלישי ביום  חל  באב  שחמישי זו, שנה  שבקביעות  להוסיף , ויש 
לחיי ביום  ומנוחה  שבת  שכולו "יום  - העתידה  לגאולה  והשייכות  הקשר  ביותר  מודגש  שבו ,

.37העולמים "

 מודגשת - החי האריז"ל  של  ההילולא  ליום  ובשייכות  בקשר  חוצה , המעיינות  הפצת  עבודת  והנה ,
זה : בדורנו יותר 

הכל " הוא  "הנשיא  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  (השני) של 38שמו כשמו "יצחק " הוא  -
האריז"ל .

מעינותיך  ד "יפוצו באופן האריז"ל , של  תורתו התורה , פנימיות  גילוי נעשה  ֿ ידו שעל  – ועיקר  ועוד 
אומות  של  לשון בשבעים  החסידות  עניני תרגום  ֿ ידי על  – ובמיוחד  כולל  ממש , ומקום  מקום  בכל  חוצה "
שלהם ). מצוות  לקיום  בנוגע  פעולתו (ופועל  העולם  אומות  של  בשכל  גם  מובן שנעשה  באופן העולם ,
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ב.17) פט , שבת
טז.18) סג , ישעי '
ֿ ב.19) א רמז,
סי "ד .20) יצחק ערך  להצ"צ) (דא"ח  הליקוטים ספר ראה

וש"נ.
ו.21) כא, וירא
ב.22) קכו, תהלים
וירא.23) ס"פ להאריז"ל  ל "ת ראה
יז.24) כב, וירא
ג .25) כד , יהושע
הוי '26) שם ו"פ ― ו"יוסף" הוי '. שם ז"פ ― כ "יעקב" דלא

שם). להאריז"ל  (ל "ת
בפירוש 27) כמבואר שומן, מלשון גם הוא ש"שמיני " להעיר,

שלמעלה  "עסענץ", הפנימית, הנקודה על  דקאי  עצרת", "שמיני 
.(337 ס"ע חי "ז בלקו"ש (נסמן כו' החכמה מבחי ' גם

ב.28) יג , ערכין
א.29) יב, תהלים
שם).30) (ערכין, עשור" עלי  – נימין עשר של  כינור גם וכולל 
אלו 31) ימים של  הכללי  לתוכן בנוגע לעיל  האמור על  נוסף

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון שיהפכו ―
לז.32) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
פינחס.33) ס"פ לקו"ת
ב).34) קצ, (מק"מ  ב רס, לזח "ג  רמ "ז
יב.35) ד , קהלת
וקוב"ה 36) אורייתא דישראל  הקשר ― בעבודה וענינו

לניתוק  והאפשרות החשש אפילו לגמרי  שבטל  ועד  נצחי , בקיום
האור  דיתרון העילוי  ֿ אם כי  נשאר ולא חלישות, אפילו או ח "ו,

הפ  למצב (האפשרות החושך  בלבד .מתוך  כי )
בסופה.37) תמיד ,
כא.38) כא, חוקת פירש"י 



כה      

, שמות שני תיבות , משתי מורכב  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  שמו יותר : ובפרטיות 
עם  קשור  "יוסף ", הראשון שהשם  - שביניהם  והחילוק  מזה . זה  הם  נפרדים  שלפעמים   שאז ,

השני  השם  ואילו וכו'. גדולה  הכי לשלימות  עד  בשלימות , היא  עבודתו אם  כו' ולהעריך  לחשב  יכולים 
עם  קשור  מזה ,"יצחק ", ויתירה  שבענין העבודה . והשמחה  השחוק  עיקר  כי העבודה , פעולת 

מצוה " מצוה  "שכר  היא  עצמה "39השכר  מצוה  היא  מצוה  "שכר  העבודה .40, פעולת  התגלות  היינו, ,

" אלא  אינו האריז"ל  של  ששמו בשמו ומכיון (גם  ההדגשה  עיקר  שלו ההילולא  שביום  מובן, ,"
לי" יצחק  השומע  "כל  - גופא  ובזה  והשמחה . השחוק  ענין "יצחק ", בשם  - היא  דורנו) נשיא  .41של 

לראיה " שמיעה  דומה  "אין שהרי מראיה , למטה  היא  ("שומע ") אצל 42שמיעה  גם  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,
שמיעה  של  ענין איזה  לו שיש  מי כל  השומע ", "כל  מזה , ויתירה  השמיעה ), לדרגת  רק  (ששייך  "השומע "

"יצחק  אלא  עוד , ולא  והשמחה . השחוק  ענין אצלו נעשה  - שנאמר מקום  "כל  ז"ל  רבותינו כמאמר  ,"
תורה ' ב 'לקוטי הענין (כמבואר  לעולם " זז אינו מקומות ).43לי, ובכמה 

מאות " ארבע  רוצה  מאתיים  מאתיים , רוצה  מנה  לו שיש  "מי הכלל  ֿ פי ֿ וכמה 44ועל  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
לתכלית  עד  עילוי, אחר  בעילוי הוא  ("יצחק ") והשמחה  השחוק  שענין מובן, - רוחניים  בענינים 

ש " באופן השמחה !השלימות , זולת  אחר , לענין מקום  נשאר  שלא  היינו, פינו", שחוק 

והטף , והנשים  האנשים  לי", יצחק  השומע  "כל  כאמור , מישראל , ואחד  אחד  כל  אצל  נעשה  זה  וכל 
וּתׂשמח , ּתׂשמח  ושנת  והטף ", והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  יתירה  ְְִַַַובהדגשה 

והטף ". והנשים  "האנשים  אצל  חודר  השמחה  שענין היינו,

ד "יפוצו  באופן שבאה  כפי האריז"ל  של  (תורתו חוצה  המעיינות  הפצת  שפעולת  - עיקר  זה  וגם  ועוד 
ז"ל  חכמינו שאמרו אף  לבב . וטוב  שמחה  מתוך  היא  דורנו) נשיא  ֿ ידי על  חוצה " מוסרין 45מעינותיך  "אין

הפכים  חיבור  נעשה  התורה , פנימיות  ובפרט  התורה , מצד  הרי בקרבו", דואג  שלבו למי אלא  תורה  סתרי
פינו". שחוק  "ימלא  לבב , וטוב  שמחה  זה , עם  וביחד  בקרבו", דואג  "לבו - תורה ) ֿ פי על  ממש , (הפכים 

פינו" שחוק  ימלא  "אז היעוד  קיום  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – כאשר 22והעיקר  ,
תצא " מאתי חדשה  ומעיינות 46"תורה  בשלימותה , הפצה  חוצה , המעיינות  בהפצת  השלימות  תכלית  ,

חדורה  שנעשית  ממנו, למטה  שאין תחתון של  תחתונה  הכי לנקודה  עד  בשלימותו, ו"חוצה " בשלימותם ,
שזה  השתדלות  מתוך  חוצה , המעיינות  בהפצת  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי על  – המעיינות  של  בשלימות 

לבב . וטוב  שמחה  ומתוך  למצוה ", רץ  "הוי שברגל , עקב  שבו, תחתונה  הכי בנקודה  גם  יחדור 

 בכתוב שנכללים  - גרמא  שהזמן הענינים  שאר  אודות  לעורר  המקום  תפדה 47וכאן במשפט  "ציון
בצדקה " וכהנה 48ושביה  כהנה  להוסיף  שיש  האחרונים , הימים  במשך  פעמים  כמה  כמדובר  בתורה 49.

בתורה :50("משפט " להוספה  בנוגע  יותר  ובפרטיות  ובצדקה . (

ה  ערוך ' ב 'שולחן לימוד  ֿ יומית .א ) היום  להנהגה  בנוגע  אלו ימים  של  הלכות 

"סיומים " עריכת  'שולחן 51ב ) ֿ פי על  המותר  (באופן בשמחה  להוסיף  יכולים  ֿ זה  ֿ ידי  שעל  יום , בכל 
אדרבה , אלא  הענין , ביטול  לא  דייקא , "סיום " - הגלות  לענין "סיום " שעושים  ועד  אלו, בימים  גם  ערוך ')
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מ "כ .39) פ"ד  אבות
ב).40) (נב, פל "ט  תניא
ט .41) יט , יתרו מכילתא
ב.42) פ"ב, ויק"ר
ג .43) ט , במדבר
חיי "ש.44) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה

ועוד .
א.45) יג , חגיגה
ג .46) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
כז.47) א, ישעי '
החל 48) ― החסידות בתורת הכתוב על  מהביאורים להעיר

החסידית"), ("הפרשה פרשתנו בלקו"ת הזקן רבינו מדרושי 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק לדרושי  עד  שלאח "ז, נשיאינו רבותינו ודרושי 

דורנו. נשיא
(כדאיתא 49) ומוגבל  מדוד  במספר וכהנה" "כהנה רק ולא

ממדידה  למעלה גם אלא החשבון), פרטי  א) כא, (סנהדרין בגמרא
והגבלה.
יג .50) מ , וישב ת"א ע"פ ― סע"ב) (א, דברים ר"פ לקו"ת
כמ "ש 51) אחרים, וספרים אחרות מסכתות התחלת גם כולל 

תעזרני כן פלונית, מסכת לסיים שעזרתני  "כשם ה"הדרן": בנוסח 
."ולסיימם אחרים וספרים אחרות מסכתות



כו     

עולם , של  אלופו האל "ף , המשכת  ֿ ידי על  גאולה , מהגלות  שעושים  - ֿ דידן ובנידון הענין. ושלימות  גמר 
"גאולה " מ "גולה " נעשה  .52שאז

פעמים  כמה  כמדובר  הבחירה , בית  הלכות  ללמוד  - ועיקר  ועוד  המדרש 53ג ) דברי יסוד  "בשביל 54על 
מעלה  אני כו', בתורה  הבית  צורת  לקרות  יתעסקו (בתמיה ).. בטל  ביתי בנין יהא  בגולה , נתונים  שבני
ביתי  בנין אין - הבחירה  בית  הלכות  לימוד  שעל ֿידי מובן שמזה  הבית ", בבנין עוסקין הם  כאילו עליהם 

והגלות ), החורבן בזמן (גם  בטל 

בתורה  אודותיו מהלימוד  החל  - השלישי ֿ המקדש  בית  העתיד , ֿ המקדש  בית  בנין שפועלים  ועד 
יחזקאל  בנבואת  הרמב "ם 55שבכתב , שכתב  כמו שני, לבית  גם  ושייך  הקשור  כשבנו 56, שני, בית  ש "אנשי

שלמה  כבנין בנוהו עזרא , בימי    לי "ועשו הציווי הוא  כולם  כללות  אשר  ,"
המדבר "57מקדש " "מקדש  במשכן, שכתוב 58שנאמר  כמו העתיד , בנין וכן ושני , ראשון בית  גם  הכולל  ,59

למקדש " רמז פעמים , "שני משכן", חורבנין"60"משכן בשני הוא 61שנתמשכן "משכון" של  ענינו והרי ,
בשלימות  להחזירו חייבים  הזמן .62שבבוא 

ההילולא  ליום  והשייכות  הקשר  גם  מודגש  זה  בענין אשר  הצדקה , בענין להוספה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
תפוצות  בכל  ונתפרסמו תלמידיו וגילו שגילה  ואורחותיו בדרכיו המיוחדים  מהענינים  כי - דהאריז"ל 
ותורתו  מעשיו ש "כל  ההילולא , ביום  ובפרט  אלו, ואורחות  בדרכים  לילך  שילמדו ֿ מנת  [על  ישראל 

הארץ " בקרב  ישועות  ופועל  . . ומאיר  מתגלה  . . המיוחדת 63ועבודתו הנהגתו - הוא  ,[ 64,
הצדקה . מעלת  גודל  ("משפט ") בתורתו גם  וכמבואר 

 כפלים" של  (ובאופן הצדקה  בענין נסיים  - ֿ דא  בכגון ואחת 66לתושיה "65וכרגיל  אחד  לכל  לתת  ,(
מדיליה . בהוספה  - עוז וביתר  שאת  וביתר  צדקה , של  בענין ֿ מצוה  שליחות 

האריז"ל  בכתבי שמצינו שאף  הגבלה 67ולהעיר , הרי - בלילה  הצדקה  לנתינת  בנוגע  מסויימת  הגבלה 
כשהעני  הרי לעני, לנתינה  בנוגע  ואפילו עצמו). לעני (אלא  צדקה  של  לגבאי בנתינה  שייכת  אינה  זו

ישנו ביתו, בני ונפש  נפשו להחיות  צדקה  לו שיתנו מבקש   צדקה לו לתת  , בלילה גם  ,
פעמים  מאה  אפילו כו' הלילה  ובאמצע  הלילה  פעמים 68בתחילת  כמה  ֿ וכמה 69(כמדובר  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  .(

כו'. בו שיש  הפנימיים  החיים  את  לגלות  רוחנית , לצדקה  בנוגע 

הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  הצדקה 70ו"גדולה  שמצות  כשם  - ממש  כפשוטה  הגאולה  וזירוז קירוב  ,
ש  באופן להיות  ביתוצריכה  ובני העני נפש  את   ומשקה מאכל  לו שנותן ֿ זה  ֿ ידי על  ,71

– ֿ דידן בנידון ודוגמתו וצמא . רעב  שהוא  צועק  כשהעני ובפרט  כבשרו. ובשר  דם  תיכף  שנעשה 
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ובכ "מ .52) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ועוד .53) ואילך . 412 ע' חי "ח  לקו"ש ראה
יד .54) צו, תנחומא
ענין 55) נרמז שבתחילתו ולהעיר, ― ואילך . מ  קאפיטל 

שלה  שר"ה שנה "איזוהי  לחודש", בעשור השנה ("בראש היובל 
הגאולה, לענין ורומז ששייך  יובל ") זה אומר הוי  לחודש, בעשור

ס"ז). מטו"מ  ש"פ משיחות (קונטרס כמשנת"ל 
ה"ד .56) פ"א ביהב"ח  הל '
ה"א.57) שם רמב"ם וראה ח . כה, תרומה
הי "ב.58) שם רמב"ם
פקודי .59) ר"פ
"משכון",60) בתור אפילו נלקח  לא - עצמו המשכן משא"כ 

קיימים  משה ידי  שמעשה סע"א) ט , סוטה (ראה כמארז"ל 
ֿ לבוא. לעתיד  ויתגלו ונצחיים,

עה"פ.61) פירש"י 
טוב 62) אמת שכולו הקב"ה, הוא המשכון כשלוקח  ועאכו"כ 

השלימות. בתכלית שמחזירו בוודאי  הרי  ― כו' ויושר

כאו"א 63) חפץ", מ "ארץ - עוז וביתר שאת וביתר - החל 
ידם  ועל  ובכ "מ ). אלול . ב' אייר. י "ז יום" "היום (ראה מישראל 
שאין  לתחתון עד  כפשוטו, הארץ" "בקרב גם ופועל  נמשך  ―

ממנו. למטה
ראה.64) פ' (טעהמ "צ) ל "ת עקב. ר"פ המצוות שער ראה

.(252 ע' ח "ט  (לקו"ש תשל "ב מנ"א ה' מכתב גם וראה
ו.65) יא, איוב - הכתוב ל '
(המו"ל ).66) באב חמשה במוצאי 
ערבית.67) בתפילת האריז"ל  סידור
ובפירש"י .68) יו"ד  טו, ראה פ'
ועוד .69) ואילך . 292 ס"ע ח "ט  לקו"ש ראה
ב).70) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
(71― צדקניות נשים של  הצדקה מעלת שזוהי  להעיר,

ויהבא  בביתא שכיחא "איתתא ב) כג , (תענית בגמרא כדאיתא
, לעני נותנת היא אכילה "דבר הנייתה". ומקרבא לעניי 

עד  העני  ויטריח  מעות, נותנת שהיתה ממה טורח  בלא והוא
שם). (פירש"י  שיקנה"



כז      

הקיצין" כל  "כלו כבר  מתי"... "עד  צועקים  ֿ ישראל  ובשנים 72שבני שעברה  בשנה  כו', ושלשום  אתמול 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהכריז וכפי ֿ זה !... לתשובה ,73שלפני "לאלתר  - שנים  וכמה  כמה  לפני -

לגאולה " בלשון 74לאלתר  "לאלתר " רק  לא  - ממש  בפועל  הגאולה  את  להביא  צריך  שהקב "ה  בוודאי הרי ,
ממש . זה  ברגע  ממש , בהווה  אלא  עתיד ,

העתידה  לגאולה  השייכות  מודגשת  שבו החי, האריז"ל  של  ההילולא  יום  - סגולה  ביום  בעמדנו ובפרט 
יאמרו  ֿ לבוא  שלעתיד  – (יצחק  האריז"ל  של  בשמו גם  וכמרומז התורה , פנימיות  גילוי ענין כללות  מצד 

ביום  גם  ומרומז אבינו), אתה  כי ביום ליצחק  בקביעותו וכן 'יחידה '), החמישית , (דרגה  באב 
 הולכים אלו ענינים  כל  אשר  - בארוכה  כנ"ל  השלישי), ֿ המקדש  ובית  השלישית  (גאולה  בשבוע 

לעילוי  "הכנה " גם  הוא  ה "סיום " קדושה , בעניני (כי ֿ זה  שלאחרי ובימים  היום , של  בסיומו גם  ונמשכים 
יותר  וגילוי.75גדול  אור  ה "יום ", בענין הוספה  גם  כולל  ליום , מיום  ואור  והולך  שמוסיף  ובאופן ,(

שכתוב  הגדול "76כמו ה ' "יום  - והשלימה  האמיתית  הגאולה  ליום  עד  יום ", לאור  אלקים  "ויקרא 
הנביא  אליהו יבשר  השלימות .77שאודותיו בתכלית  יצחק  של  ענינו יתגלה  שאז ,

רב  יצחק ), של  ברכותיו ובדוגמת  ֿ דרך  (על  ברכות  לריבוי שזוכים  האחרונים , הגלות  בימי - זה  ומעין
הפוך  בסדר  [או גשמיים  בענינים  והן רוחניים  בענינים  הן מישראל , ואחד  אחד  כל  של  עניניו בכל  טוב 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  כדרכו רוחניים , בענינים  ֿ כך  ואחר  גשמיים , בענינים  - זה  בדורנו כהסדר  שתחילה 78-
פשוטים  אנשים  לאותם  (גם ) תורתו גילה  ֿ כך  ואחר  הגשמיים , בעניניהם  פשוטים  לאנשים  וסייע  ],79עזר 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - העיקרית  לברכה  ועד 

 העיקר הוא  ומקום ,12והמעשה  מקום  בכל  יעשו וכן יראו שממנו ובאופן בפועל , הצדקה  נתינת  -
בארוכה . כנ"ל  אלו, בימים  וב "צדקה " ב "משפט " להוספה  בנוגע  טובות  החלטות  קבלת  גם  כולל 

ולשמחה  לששון אלו ימים  שיהפכו ממש , בפועל  ויפעלו ויזרזו ימהרו אלו שפעולות  ֿ רצון ויהי
שכתוב  כמו טובים , והאמת 80ולמועדים  טובים , ולמועדים  ולשמחה  לששון גו' יהיה  גו' החמישי "צום 

הגלות  (סיבת  והשלום " מ "האמת  ההיפך  נתבטל  מזמן שכבר  ובפרט  אהבו", על 81והשלום  ראיה  וישנה  ,(
מ  זה   בו מודים  הצדוקים  ש "צום 82(שגם  בוודאי שכן, ומכיון אהבו". והשלום  "האמת  (

טובים ". ולמועדים  ולשמחה  לששון גו' יהיה  גו' החמישי

שלמה  (ומזרע  דוד  מבית  "מלך  משיחא , מלכא  דוד  בביאת  - ומיד  תיכף  לנו" תהיה  הוגה 83ו"כן (
ישראל " נדחי ויקבץ  במקומו מקדש  ויבנה  וינצח , ה ' מלחמות  וילחם  וכו' -84בתורה  ובפשטות  ,
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ב.72) צז, סנהדרין
ֿ תש"ב.73) תש"א ֿ תמוז סיון והקדושה" ב"הקריאה קורא קול 
"הבטיחה 74) ה"ה) פ"ז תשובה (הל ' הרמב"ם מפס"ד  להעיר

נגאלין" הן ומיד  גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל  שסוף תורה
דידן, בעגלא שלנו, וההשגה ההבנה לפי  כפשוטו, "מיד " -

ממש. כפשוטו
להתחלת 75) הכנה גם הוא שה"סיום" מסכת, בסיום כמו

.51 הערה לעיל  ראה ― אחרות מסכתות
(76.239 ע' תש"ח  סה"מ  וראה ה. א, בראשית
כג .77) ג , מלאכי 
ועוד .78) .251 ע' ח "א לקו"ש מד . ע' ח "ב "התמים" ראה
בענין 79) הריב"ש* צוואת הספר בתחילת תורתו - ולדוגמא

השו"ע  התחלת גם הוא זה ענין והרי  תמיד ", לנגדי  ה' "שויתי 

ה  של  הראשון הסימן של  הראשון ―(בסעיף הראשון) חלק
פשוט  גם מישראל , כאו"א אצל  ערוך ' 'שולחן שנעשה
ענין  התחלת לפני  (עוד  משנתו כשניעור מיד  אשר שבפשוטים,
בעצמו, הקב"ה ― שהקב"ה השו"ע עליו מעיד  עבודה) של 
הוי ', משם למעלה גם כולל  נמחקים, שאינם שמות משבע למעלה
ולא  עליו. עומד  ― המפורש** ושם המיוחד  שם העצם, שם

כו'***. עליו וממתין קודם בא שהקב"ה אלא עוד ,
בסופן.80) תעניות הל ' רמב"ם וראה יט . ח , זכרי '
ב.81) ט , יומא ראה
ובכ "מ .82) ובפירש"י . ב לג , סנהדרין
ועוד .83) שס"ב. מל "ת להרמב"ם סה"מ 
ספי "א.84) מלכים הל ' רמב"ם

             
                   

                     




כח     

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו שמיא "85ש "בנערינו ענני "עם  ומיד , תיכף  באים  הקדושה ,86, לארצנו ,
שנה " אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  הקודש ,87"ארץ  עיר  לירושלים  ,

הקדשים  לקודש  עד  השלישי, ֿ המקדש  .88לבית 

אפילו  אשר  שלו, הקדושה  את  ומגלה  מעורר  מישראל  ואחד  אחד  שכל  ֿ זה  ֿ ידי על  – לזה  וההכנה 
קדישא " דילהון המשולש "89"גופא  ("חוט  הקוין בשלושה  ההתעסקות  ֿ ידי על  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,35:(

ומעשה , דיבור  מחשבה  הלבושים : שלושת  בכל  ֿ חסדים , וגמילות  עבודה  תורה 

אומר  שהקב "ה  אמותיו, ובארבע  בביתו פנימה , בלבו שלו, הפרטי ֿ המקדש  בית  בנין - ובמיוחד  כולל 
"ועשו זה  אינו על  לי, שנאמר  מקום  "כל  מקדש ", לי "ועשו - נצחי ובאופן בתוכם ", ושכנתי מקדש 

ח ). סעיף  (כנ"ל  לעולם " זז

ה "עולם ", שגם  היינו, כולו, העולם  בכל  ֿ המקדש ) בית  קדושת  ודוגמת  (מעין הקדושה  להמשכת  ועד 
העלם  של 90מלשון באופן רק  ולא  הקדושה , באור  חדור  נעשה  גשמי דבר  שכל  באופן ומתברר  מזדכך  ,

ה ' כבוד  "ונגלה  - בשר  בעיני לראיה  עד  ראיה , של  באופן גם  אלא  לי"), יצחק  השומע  ("כל  שמיעה 
 "'והיו91גו מוריך  עוד  יכנף  "לא  , " מוריך .92את 

את  רואות  עיניך  "והיו גם  נכלל  לראותם ובזה  שזוכים  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  וכן האריז"ל , - "
עפר " שוכני ורננו ש "הקיצו מכיון בשר , ממש .93בעיני ומיד  תיכף  ,

אצלם  שנעשה  - בגופים  נשמות  זה , שבדורנו ֿ ישראל  בני כל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל   ללא ,
תשוב " עפר  ואל  אתה  עפר  ש "כי שהבירור  (מכיון קלה  לשעה  הפסק  לא  אפילו בינתיים , הפסק  94כל 

תהיה " לכל  כעפר  ד "נפשי הרוחנית  העבודה  ֿ ידי על  עוז 95נעשה  וביתר  שאת  ביתר  שנוסף  - ואדרבה  ,(
כפי  המקיפים , הכחות  והן הפנימיים  הכחות  הן הנפש , כחות  מעשרה  החל  רויחא , ומזונא  חיי בבני

עילוי  אחר  בעילוי לדרגה  מדרגה  שמתעלים  בגוף , ברכות 96שמתלבשים  מסכת  בסיום  ז"ל  חכמינו ובלשון ,
חכמים  "תלמידי שנאמר 97- הבא , בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  יראה 98אין חיל  אל  מחיל  ילכו
בציון" אלקים  .99אל 

אענה " ואני יקראו ש "טרם  ועד  ומיד , תיכף  ממש  בפועל  יקויים  זה  שכל  - לאחרי 100והעיקר  ובפרט  ,
בהיכלו  המשיח  מלך  של  הבטחתו להתקיים  שצריכה  בוודאי הרי חוצה , המעיינות  בהפצת  שפעלו מה  כל 

חוצה  מעינותיך  כשיפוצו ויבוא  שיתגלה  ֿ טוב , ֿ שם  כל 16לבעל  ש "כלו ההבטחה  - ֿ זה  לפני ועוד  ,
,72הקיצין"

צדקנו, משיח  הנה  זה ": ואומר  באצבעו ש "מראה  באופן ממש , בפועל  צדקנו משיח  ביאת  - ובפשטות 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שבדורנו, דמשה  אתפשטותא  והנה  רבינו, משה  ראשון, גואל  והנה  אחרון, גואל  הנה 
כולל  עפר ", שוכני (כל ) ורננו "הקיצו הדורות , שבכל  ֿ ישראל  בני כל  עם  ביחד  יחדיו, וכולם  דורנו, נשיא 
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ט .85) יו"ד , בא
א.86) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
יב.87) יא, עקב
משולשת 88) קדושה מרומזת הקדשים" ב"קודש שגם להעיר,

ביהמ "ק (שתי(כמו רבים לשון "קדשים" כי  ― (
ה, פקודי  לקו"ת (ראה קדושות ג ' ה"ז הקדשים וקודש קדושות),

ובכ "מ ). א.
רע"ב.89) ע, זח "ג 
ב.90) סד , ש"ש דרושי  ג . ב, ואתחנן ד . לז, שלח  לקו"ת
ה.91) מ , ישעי '
א).92) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , שם
יט .93) כו, ישעי '
יט .94) ג , בראשית
ביום,95) (ג "פ תפילה כל  של  בסיומה כאו"א שאומר כפי 

ובוודאי הקב"ה, ממ "ה לפני  בעמדו ― חזקה") הוי  זימני  "בתלת

האמת. בתכלית היא אז שאמירתו
עליית 96) דוגמת ― טובים ענינים עם רק קשורה זו ועלי '

הדרגות  עם התחתונות דרגות שמחבר ה"עמוד " ע"י  הנשמה
דינור", "נהר כמו ח "ו, ֿ רצוי  בלתי  בענין צורך  ללא העליונות,

וכיו"ב. האש, ענין
בעולם,97) שלום מרבים ֿ חכמים "תלמידי  ― לזה ובהמשך 

בסיום  גם (כמובא בניך " שלום ורב ה' לימודי  בניך  וכל  שנאמר
בדרגת  הם בניך ") ("כל  בנ"י  שכל  היינו, מסכתות). כמה עוד  של 

ה'"). ("לימודי  חכמים" "תלמידי 
ח .98) פד , תהלים
של 99) בשו"ע הובא חיל " אל  מחיל  "ילכו שענין להעיר,

ע"ד  שלא ֿ מקומות, מראי  ריבוי  בתוספת ס"א), (סקנ"ו הזקן רבינו
ואכ "מ . הרגיל .

ה"ז.100) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם וראה כד . סה, ישעי '

     

- גדול " "קהל  והטף ", והנשים  "האנשים  לבוא , העתידים  הדורות  הנה "גם  הקדושה ,101"ישובו לארצנו ,
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  ֿ המקדש , ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  אומות , עשר  .102ארץ 

ואומר  באצבעו ש "מראה  באופן וכאמור , ממש , ומיד  תיכף  שמיא ", ענני "עם  כמימרא , ברגע  - זה  וכל 
זה "!

•

1

2

3

4

ז.101) לא, יז.102)ירמי ' טו, בשלח 



כט      

- גדול " "קהל  והטף ", והנשים  "האנשים  לבוא , העתידים  הדורות  הנה "גם  הקדושה ,101"ישובו לארצנו ,
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  ֿ המקדש , ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  אומות , עשר  .102ארץ 

ואומר  באצבעו ש "מראה  באופן וכאמור , ממש , ומיד  תיכף  שמיא ", ענני "עם  כמימרא , ברגע  - זה  וכל 
זה "!

•
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ז.101) לא, יז.102)ירמי ' טו, בשלח 

     

- גדול " "קהל  והטף ", והנשים  "האנשים  לבוא , העתידים  הדורות  הנה "גם  הקדושה ,101"ישובו לארצנו ,
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  ֿ המקדש , ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  אומות , עשר  .102ארץ 

ואומר  באצבעו ש "מראה  באופן וכאמור , ממש , ומיד  תיכף  שמיא ", ענני "עם  כמימרא , ברגע  - זה  וכל 
זה "!

•

1

2

3

4

ז.101) לא, יז.102)ירמי ' טו, בשלח 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הוראת  שישמור  אף  ובטח  בו  מטפל  והרופא  מרגלו  הנהו  סובל  שוב  אשר  להוודע  נצטערתי 

הרופא הנה לא ישים לבו לזה וואס ער מאכט עם שווער אויפן הארצען, וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר 

הצמח צדק בפירוש מרז"ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שזה נתינת רשות וכח לרפאות אבער ניט 

שווער צו מאכן אויפן הארצען ואחכה לבשו"ט ממנו ות"ח מראש.

קמצא  ובר  אקמצא  ע"י  בא  שהקלקול  זה  שבחדש  כתבתי  וכבר  שהו"ל,  הקונטרס  מוסג"פ 

שנאת חנם הנה התיקון לזה הוא לאחוז בקצה השני )ע"פ מ"ש הרמב"ם בהלכות דיעות פ"ב( היינו 

באהבת ישראל אהבת חנם )חנם ע"פ שכל האנושי כי ע"פ תורה צריך לאהוב את כל אחד מישראל 

ע"פ המבואר בתניא פל"ב ובספר המצות להצ"צ מצות אהבת ישראל וכו'( ואזי יחננו השי"ת ויוציאנו 

מהגלות אשר חנם נמכרתם ובמילא ולא בכסף תגאלו.

בברכה לרפ' קר'.

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ד וט"ו מנ"א עם המצורף לו ות"ח על הבשו"ט במכתבו השני 

עליהם  הסכימו  לא  שעדיין  אלו  פרטים  גם  הזמן  במשך  אשר  חזקה  ותקותי  נצח  דידן  סו"ס  אשר 

יתמלאו ולבשו"ט אחכה.

בנוגע לבקשת הרב... אודות העתקת איזה מאמרים וסיפורים מהשמועסין וכו', הנה אל בינתו 

אשען שידון על אתר ואם ימצא לנכון להרשות להם )אם כמובן הירחון שלהם הוא חרדי וכו'( אזי 

בטח ידרוש מהם מכתב רשמי ובו התחייבות שעל כל מאמר וסיפור צריכים להורות שזה ברשיון של 

המל"ח ואשר הקאפירייט הוא רק ברשות המל"ח, ועד"ז עשו זה מכבר איזה פעמים במדינות שונות...

ג' מזוזות נשלחו כהוראתו. ע"ד הקצשו"ע כבר כתבו לו ישר מהלשכה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבר' הנכ' - המחכה לבשו"ט.



ל

        
מאידיש  תרגום

 בטור שבעה איתא  עד  בראשית  שמפרשת  ,
דומה  הפרשיות  מענין "מפטירין בתמוז עשר 

המאורע ". ולפי הזמן לפי ואילך  ומשם  בדומה ,

הידוע  ע "פ  קשורות אעפ "כ , התורה  שפרשיות 
שאע "פ  נמצא , - אותן קוראים  בו הזמן עם 
יש  המאורע ", ולפי הזמן "לפי נקבעו שההפטרות 

לפרשיות  שייכות  גם  -להן דידן ובנידון .
לפרשת  שייכות  לה  יש  ישעיהו, חזון שהפטרת 

.דברים 

בהמשך  באה  שההפטרה  שכיון להוסיף , ויש 
הרי  - הפרשה  סיום  (כמו) היא  וההפטרה  לפרשה ,

הכלל  בסופן",ע "פ  ותחילתן בתחילתן סופן "נעוץ 
מיוחדת  שייכות  לה  יש  ההפטרה  שסיום  נמצא ,

הפרשה . להתחלת 

ושבי' תפדה  במשפט  "ציון שהפסוק  ובנדו"ד :
לו בצדקה " יש  ישעיהו) חזון הפטרת  (בסיום 

גו'" משה  דיבר  אשר  הדברים  ל "אלה  שייכות 

דברים ). פרשת  (בהתחלת 

 הדברים "אלה  שכתוב  מה  בהקדים  ויובן
- הירדן" בעבר  ישראל  כל  אל  משה  דיבר  אשר 
מתואר  הדברים ") "אלה  משה  אמר  (בו שהמקום 

הירדן". "עבר  בשם  בפסוק 

כל  של  השם  הוא  הירדן" "עבר  להבין: וצריך 
(מזרחה ), הירדן של  הזה  הצד  של  לאורכו השטח 
משה  אמר  (ששם  אז בנ"י חנו בו המקום  אבל 

ומדוע  מואב , ערבות  (רק ) הי' הדברים ") "אלה 
גו' משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה  הפסוק  אומר 

הירדן" ?בעבר 

בפסוק  לפנ"ז מיד  יותר : מתחזקת  והשאלה 
המצוות  "אלה  נאמר  במדבר ) ספר  (בסיום  הקודם 
ירדן  על  מואב  בערבות  גו' ה ' צוה  אשר  והמשפטים 

אז)ירחו" שם  היו (שבנ"י למקום  קורא  הפסוק  -
(א ) הוא  ירחו" ירדן [ו"על  מואב " "ערבות  בשם 
הוא  מואב  שערבות  מואב ", "ערבות  על  סימן
מואב  ערבות  של  החלק  (ב ) או לירדן, בסמיכות 
דברים ) (בפרשת  ומדוע  לירדן]. בסמיכות  שהוא 

 עבר" בשם  למקום  וקורא  הפסוק  מיד 
הירדן"?

לאח "ז  פסוקים  בכמה  יותר : מתחזקת  והקושיא 
נאמר  מואב ,(בפרשתנו), בארץ  הירדן "בעבר 

אומר  שכאן - גו'" התורה  את  באר  משה  הואיל 
את  הפסוק  מציין ֿ לראש  לכל  אבל  - מואב " "בארץ 

אח "כ  ורק  הירדן", "עבר  בשם  המקום 
"בארץ  זה  הי' גופא  הירדן שבעבר  מואב ", "בארץ 

מואב ".

במדבר  ספר  בסוף  השינויים , טעם  להבין וצריך 
ירחו" ירדן [ו"על  מואב " "ערבות  המקום  נקרא 
ובפרשת  מואב ], ערבות  הוא  היכן סימן רק  הוא 
בפעם  שגם  [ועד  הירדן" "עבר  המקום  נקרא  דברים 
זה  הרי מואב ", "בארץ  גם  מוסיף  שהפסוק  השניה 

הירדן"] "בעבר  של  ופרט  הוספה  ?רק 

 ספר שבין החילוק  בזה : הביאור  לומר  ויש 
שבהם  הוא , שלפניו הספרים  לארבעה  דברים 
ממעשה  מתחיל  אז. שאירעו המאורעות  מסופרים 
ה ' צוה  אשר  והמשפטים  ל "המצוות  ועד  בראשית ,
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תוס'1) וראה ס"ח . שם ורמ "א בשו"ע וכ "ה סתכ "ח . או"ח 
הי "ט . פי "ג  תפילה הל ' רמב"ם רע"ב. לא, מגילה

שסו,2) שם וראה א). (רצז. וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה
המצרים. שבבין להפרשיות בנוגע ואילך , א

שם.3) ובהערות 61 ע' ח "ט  לקו"ש בארוכה וראה
א).4) (שסז, דברים פ' שם של "ה גם ראה
מ "ז.5) פ"א יצירה ספר
כז.6) א, ישעי '
פ'7) בלקו"ת הראשון שדרוש ציון ולהעיר ד "ה הוא

עצמו  ובו ההפטרה, סיום שעל  שהדרוש היינו, תפדה*, במשפט 
הוא  בלקו"ת.התחלתו, פרשה" ה"חסידישע של 

          
       



מואב 8) בערבות משה אל  ה' "וידבר ― הענין בתחילת וכן
א). לה, נ. לג , (מסעי  ירחו" ירדן על 

ה.9) א,
לתאר 10) הוצרך  הראשונה בפעם דלכאורה צלה"ב, וגם

מואב], בארץ זה הי ' גופא הירדן [שבעבר בפרטיות המקום
בפעם  ― וכאן כללי . תיאור גם מספיק ― השני ' ובפעם
מוסיף  השני ' בפעם ודוקא הירדן", "בעבר רק אומר הראשונה

מואב"? "בארץ

       

בספר  משא "כ  ירחו"; ירדן על  מואב  בערבות  גו'
ל  הכנה  שהי' ענין אודות  מסופר  :דברים ,

ישראל ", כל  אל  משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה 
לארץ  שנכנסו לדור  נאמר  הסתלקותו,וזה  לפני ,

לחודש " באחד  חודש  עשר  "הואיל "בעשתי ,
התחיל  – את וידבר  משה  "וילך  עד  באר " משה  -

מאה  ש "בן היום  ישראל ", כל  אל  האלה  הדברים 
אנכי שנה  לארץ "ועשרים  לכניסתם  להכינם  ,

התורה  את  ("באר  התורה  מצוות  ביאור  ע "י ישראל ,
תוכחה ) (דברי לקיימם  ואזהרה  .הזאת ")

משה " דיבר  אשר  הדברים  ב "אלה  אחר : בסגנון
שבא  נוסף  מאורע  אודות  התורה  מספרת  לא 
ענין  אלא  לכן, קודם  שאירעו למאורעות  בהמשך 
כל  אל  משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה  - חדש 

ישראל  לארץ  לכניסתם  הכנה  .ישראל ",

בשם  המקום  נקרא  במדבר , שבספר  מובן ועפ "ז
"עבר  נקרא  דברים  בספר  משא "כ  מואב ", "ערבות 

הירדן":

בה "א ) ("הירדן" הירדן" "עבר  הוא השם  -
ישראל , ארץ  אודות  כשמדובר  ישראל . לארץ  ביחס 
הירדן  (מעבר  הירדן של  האחר  שמהצד  המקום  אזי

הירדן". "עבר  נקרא  מזרחה )

אודות  מסופר  ששם  במדבר , בספר  ולכן
המסעות  מ "ב  של  ככולם  ברובם  שאירעו מאורעות 
ביד  ה ' צוה  אשר  והמשפטים  המצוות  "אלה  וגם  -
במדבר ), ספר  (בסוף  האחרון למסע  ועד  גו'", משה 
לכן  - המסעות  בסיום  שהי' כמאורע  התורה  מספרת 

מואב ": "ערבות  בשם  למקום  קורא 

"עבר  בשם  למקום  קורא  דברים , בספר  משא "כ 
דיבר  אשר  הדברים  שב "אלה  להדגיש  בכדי הירדן",
המאורעות  סיום  (לא  לספר  התורה  באה  משה "
לארץ  לכניסה  והכנה  הקדמה  אלא ) ֿ זה , לפני שהיו

ישראל .

רק  כתוב  הפרשה  שבתחילת  גם  מובן ועפ "ז
מואב ", "בארץ  כלל  נזכר  ולא  הירדן", "בעבר 
נוגע  שכאן להדגיש , בכדי - הוספה  בתור  לא  אפילו
לארץ  בסמיכות  הירדן, בעבר  היו שבנ"י רק 

לארץ . לכניסתם  הכינם  ומשה  ישראל ,

כבר  שהפסוק  שכתב ולאחרי (עי"ז הענין
 הנה - הירדן") מדבר "בעבר  כאשר  ,

הירדן  "בעבר  מפרט  השניה , בפעם  המקום  אודות 
"בארץ  זה  הי' גופא  הירדן שבעבר  מואב ", בארץ 

.מואב "

: הענינים בפנימיות  בזה  הביאור 

הכנה  היו במדבר  המסעות  שמ "ב  רז"ל , אמרו
ישראל  לארץ  שהיא לכניסה  הגלות  בדוגמת  -

תהי' העתידה  שהגאולה  שבכדי לגאולה , הכנה 
גלות  אחרי' שאין נצחית  לא גאולה  שכלל  ,

גלות שייך  אח "כ  הקדמת שתהי' ע "י דוקא  זהו ,
הגלות . בזמן העבודה 

העבודה  הקדמת  ללא  באה  היתה  הגאולה  אם 
ואפשרות  מקום  נתינת  נותרת  היתה  - הגלות  שבזמן

כי הגאולה , בזמן גם  שהחושך לגלות 
ח "ו  עוה "פ  יתגבר  זה " חטאים ,ד "לעומת  ויגרום  ,
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שהיו 11) העדה", "כל  כתיב כב) (כ , חוקת שבפרשת ואף
אעפ"כ , ― שם) (פירש"י  לארץ" ליכנס ועומדים שלמים "כולם

וכן ג ההר", הר העדה כל  ישראל  בני  "ויבואו המאורע ם
להענינים  שייכים במדבר, ספר לסיום עד  שלאח "ז המאורעות
דיבר  אשר הדברים "אלה משא"כ  במדבר. בנ"י  היות בזמן שהיו
שבהערה  ובספורנו כברמב"ן לא"י , לכניסה הכנה שהוא משה",

.14
ג .12) שם, פרשתנו
ה.13) שם, פרשתנו
ֿ ב.14) א לא, וילך 
ריש 15) רמב"ן דברים. לספר וספורנו הרמב"ן פתיחת ראה

פרשתנו.
על 16) סימן רק שהוא (בלמ "ד ), לירדן" "מעבר משא"כ 

על  גם זה לשון שנאמר ולהעיר לירדן". "מעבר שהוא המקום,
לב, (מטות המערבי " בעבר ― לירדן "מעבר שהוא ישראל  ארץ
וקאי התואר, שם (גם) הוא ― הירדן"(בה"א) "עבר משא"כ  יט ).

ועצ"ע. המזרחי . שבעבר המקום על  רק

בכדי17) הירדן" "בעבר רק אומר הראשונה, בפעם משא"כ 
לארץ  בסמיכות שהיא הוא כאן שנוגע הענין שעיקר להדגיש

.10 שבהערה הקושיא בפשטות מתורצת ועפ"ז ישראל .
נשא 18) ד "ה ואילך . ב צא, מסעי  נשא. ר"פ לקו"ת ראה

המאורעות. בפשטות גם ומובן ועוד . תרע"ח .
(19― ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
שייך 20) שאין אלא גלות, אחרי ' יהי ' לא שבפועל  רק לא

טומאה. לקבל  מוכשר שאינו בדבר המעלה ובדוגמת גלות. שיהי '
(21- הארץ" מן אעביר הטומאה רוח  "ואת שלעת"ל  ואף

היתה  שבגלות, העבודה הקדמת ע"י  שלא היתה הגאולה אם מ "מ ,
בה  שייך  ובמילא אלי ', מנגד  הוא שהחושך  כזה באופן הגאולה
מי אין שבפועל  זה מצד  שינוי , בה יהי ' לא שבפועל  (ורק שינוי 
אף  בתרי "ג  שנמנית תחי ' לא מצות ע"ד  - שנתבטל  לפי  שינגד ,
ההוא. הציווי  בו אפשר יהי ' בנמצא היו אילו כי  כו' אבדו שכבר
קדימת  ע"י  משא"כ  קפז); מ "ע בסהמ "צ הרמב"ם כמש"כ 

דגלו  היא העבודה הגאולה ― לאור נהפך  החושך  גם שעי "ז ת,
ונהפך . "מסכים" שהחושך  מכיון שינוי , בה שייך  שאין באופן

טו.22) ח , עקב



לי        

בספר  משא "כ  ירחו"; ירדן על  מואב  בערבות  גו'
ל  הכנה  שהי' ענין אודות  מסופר  :דברים ,

ישראל ", כל  אל  משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה 
לארץ  שנכנסו לדור  נאמר  הסתלקותו,וזה  לפני ,

לחודש " באחד  חודש  עשר  "הואיל "בעשתי ,
התחיל  – את וידבר  משה  "וילך  עד  באר " משה  -

מאה  ש "בן היום  ישראל ", כל  אל  האלה  הדברים 
אנכי שנה  לארץ "ועשרים  לכניסתם  להכינם  ,

התורה  את  ("באר  התורה  מצוות  ביאור  ע "י ישראל ,
תוכחה ) (דברי לקיימם  ואזהרה  .הזאת ")

משה " דיבר  אשר  הדברים  ב "אלה  אחר : בסגנון
שבא  נוסף  מאורע  אודות  התורה  מספרת  לא 
ענין  אלא  לכן, קודם  שאירעו למאורעות  בהמשך 
כל  אל  משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה  - חדש 

ישראל  לארץ  לכניסתם  הכנה  .ישראל ",

בשם  המקום  נקרא  במדבר , שבספר  מובן ועפ "ז
"עבר  נקרא  דברים  בספר  משא "כ  מואב ", "ערבות 

הירדן":

בה "א ) ("הירדן" הירדן" "עבר  הוא השם  -
ישראל , ארץ  אודות  כשמדובר  ישראל . לארץ  ביחס 
הירדן  (מעבר  הירדן של  האחר  שמהצד  המקום  אזי

הירדן". "עבר  נקרא  מזרחה )

אודות  מסופר  ששם  במדבר , בספר  ולכן
המסעות  מ "ב  של  ככולם  ברובם  שאירעו מאורעות 
ביד  ה ' צוה  אשר  והמשפטים  המצוות  "אלה  וגם  -
במדבר ), ספר  (בסוף  האחרון למסע  ועד  גו'", משה 
לכן  - המסעות  בסיום  שהי' כמאורע  התורה  מספרת 

מואב ": "ערבות  בשם  למקום  קורא 

"עבר  בשם  למקום  קורא  דברים , בספר  משא "כ 
דיבר  אשר  הדברים  שב "אלה  להדגיש  בכדי הירדן",
המאורעות  סיום  (לא  לספר  התורה  באה  משה "
לארץ  לכניסה  והכנה  הקדמה  אלא ) ֿ זה , לפני שהיו

ישראל .

רק  כתוב  הפרשה  שבתחילת  גם  מובן ועפ "ז
מואב ", "בארץ  כלל  נזכר  ולא  הירדן", "בעבר 
נוגע  שכאן להדגיש , בכדי - הוספה  בתור  לא  אפילו
לארץ  בסמיכות  הירדן, בעבר  היו שבנ"י רק 

לארץ . לכניסתם  הכינם  ומשה  ישראל ,

כבר  שהפסוק  שכתב ולאחרי (עי"ז הענין
 הנה - הירדן") מדבר "בעבר  כאשר  ,

הירדן  "בעבר  מפרט  השניה , בפעם  המקום  אודות 
"בארץ  זה  הי' גופא  הירדן שבעבר  מואב ", בארץ 

.מואב "

: הענינים בפנימיות  בזה  הביאור 

הכנה  היו במדבר  המסעות  שמ "ב  רז"ל , אמרו
ישראל  לארץ  שהיא לכניסה  הגלות  בדוגמת  -

תהי' העתידה  שהגאולה  שבכדי לגאולה , הכנה 
גלות  אחרי' שאין נצחית  לא גאולה  שכלל  ,

גלות שייך  אח "כ  הקדמת שתהי' ע "י דוקא  זהו ,
הגלות . בזמן העבודה 

העבודה  הקדמת  ללא  באה  היתה  הגאולה  אם 
ואפשרות  מקום  נתינת  נותרת  היתה  - הגלות  שבזמן

כי הגאולה , בזמן גם  שהחושך לגלות 
ח "ו  עוה "פ  יתגבר  זה " חטאים ,ד "לעומת  ויגרום  ,
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שהיו 11) העדה", "כל  כתיב כב) (כ , חוקת שבפרשת ואף
אעפ"כ , ― שם) (פירש"י  לארץ" ליכנס ועומדים שלמים "כולם

וכן ג ההר", הר העדה כל  ישראל  בני  "ויבואו המאורע ם
להענינים  שייכים במדבר, ספר לסיום עד  שלאח "ז המאורעות
דיבר  אשר הדברים "אלה משא"כ  במדבר. בנ"י  היות בזמן שהיו
שבהערה  ובספורנו כברמב"ן לא"י , לכניסה הכנה שהוא משה",

.14
ג .12) שם, פרשתנו
ה.13) שם, פרשתנו
ֿ ב.14) א לא, וילך 
ריש 15) רמב"ן דברים. לספר וספורנו הרמב"ן פתיחת ראה

פרשתנו.
על 16) סימן רק שהוא (בלמ "ד ), לירדן" "מעבר משא"כ 

על  גם זה לשון שנאמר ולהעיר לירדן". "מעבר שהוא המקום,
לב, (מטות המערבי " בעבר ― לירדן "מעבר שהוא ישראל  ארץ
וקאי התואר, שם (גם) הוא ― הירדן"(בה"א) "עבר משא"כ  יט ).

ועצ"ע. המזרחי . שבעבר המקום על  רק

בכדי17) הירדן" "בעבר רק אומר הראשונה, בפעם משא"כ 
לארץ  בסמיכות שהיא הוא כאן שנוגע הענין שעיקר להדגיש

.10 שבהערה הקושיא בפשטות מתורצת ועפ"ז ישראל .
נשא 18) ד "ה ואילך . ב צא, מסעי  נשא. ר"פ לקו"ת ראה

המאורעות. בפשטות גם ומובן ועוד . תרע"ח .
(19― ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
שייך 20) שאין אלא גלות, אחרי ' יהי ' לא שבפועל  רק לא

טומאה. לקבל  מוכשר שאינו בדבר המעלה ובדוגמת גלות. שיהי '
(21- הארץ" מן אעביר הטומאה רוח  "ואת שלעת"ל  ואף

היתה  שבגלות, העבודה הקדמת ע"י  שלא היתה הגאולה אם מ "מ ,
בה  שייך  ובמילא אלי ', מנגד  הוא שהחושך  כזה באופן הגאולה
מי אין שבפועל  זה מצד  שינוי , בה יהי ' לא שבפועל  (ורק שינוי 
אף  בתרי "ג  שנמנית תחי ' לא מצות ע"ד  - שנתבטל  לפי  שינגד ,
ההוא. הציווי  בו אפשר יהי ' בנמצא היו אילו כי  כו' אבדו שכבר
קדימת  ע"י  משא"כ  קפז); מ "ע בסהמ "צ הרמב"ם כמש"כ 

דגלו  היא העבודה הגאולה ― לאור נהפך  החושך  גם שעי "ז ת,
ונהפך . "מסכים" שהחושך  מכיון שינוי , בה שייך  שאין באופן

טו.22) ח , עקב



לב       

העבודה  ע "י ודוקא  בנ"י. אצל  גלות , - ובמילא 
החושך  את  בנ"י מהפכים  ֿ ידה  שעל  הגלות , שבזמן

- לאור   הרי כי יתגבר , שהחושך 
לאור . לגמרי

בפעם  ישראל  לארץ  לכניסתם  בנוגע  גם  ועד "ז
מ "ב  הקדמת  לאחרי באה  שהכניסה  ע "י הראשונה :
ההכנעה  בנ"י פעלו ֿ ידם  שעל  במדבר , מסעות 
במדבר  שהיו ועקרב " שרף  "נחש  של  והבירור 
נשללה  העמים ), שבמדבר  הקליפות  (בדוגמת 
קליפות  ע "י תתבטל  לארץ  שהכניסה  האפשריות 

נתבררו. כבר  שהן כיון (שבמדבר ), אלו

המסעות  שסיום  לכך  הטעם  גם  שזהו לומר , ויש 
הקליפה  זוהי גופא  במדבר  כי מואב , בערבות  הי'

תחתונה  מעמון הכי אפילו הוא למטה  מואב  :
דקליפה  "חכמה  - גופא  ובזה  ,," מואב

וחושך . ערב  מלשון "ערבות "

קליפת  את  גם  וביררו הכניעו שבנ"י ולאחר 
ישראל . לארץ  ליכנס  מוכנים  היו מואב ", "ערבות 

 בפנימיות) להבין צריך  עדיין עפ "ז אבל 
רק  נאמר  דברים , פרשת  בתחילת  מדוע  הענינים ),

"( הוספה בתור  לא  (אפילו נזכר  ולא  הירדן",
פרשת  של  שענינה  מכיון מואב ": "בערבות  גם 
ס "ג ), (כנ"ל  לארץ  לכניסה  ההכנה  היא  דברים 
הי' - מואב " "ערבות  בירור  היא  ההכנה  ששלימות 

מואב "? "ערבות  (גם ) להזכיר  צריך 

בנוגע  עד "ז שאלה  על  הביאור  בהקדים  זה  ויובן
ֿ לבוא : לעתיד  לגאולה 

לימות  (גם ) מצרים  יציאת  ש "מזכירין הטעם 
הרבה המשיח " תהי' העתידה  שהגאולה  (אע "פ 

מצרים ) ביציאת  מהגאולה  נעלית  כיון יותר  זהו ,
מעלת  – מצרים  יציאת  בגאולת  מעלה  גם  שיש 

סט "א  סט "א "אתכפיא  ד "אתכפיא  זו (שעבודה 
עדיין  הי' הרע  כי מצרים , ביציאת  דוקא  היתה 

"את בתקפו  יהי' שאז לעתיד ֿלבוא , משא "כ  .

הארץ " מן אעביר  הטומאה  ).רוח 

בעבודה  מעלה  שיש  מכיון השאלה : ונשאלת 
מצרים  יציאת  יזכירו למה  - סט "א " ד "אתכפיא 

טפל  בדרך  רק  ֿ לבוא  מהפסוק לעתיד  לראי' וצריך 
חייך  ימי המשיח ")?"כל  לימות  להביא 

מעלה  שיש  כשם  יותר : מתחזקת  והקושיא 
ד " בעבודה בעבודה  מעלה  גם  יש  - סט "א "

רוח ד " "ואת  כאשר  לעת "ל  אבל  סט "א ".
לא הטומאה  שייך  יהי' לא  הארץ ", מן

"אתהפכא ". ולא  "אתכפיא "

הוא  האור " ש "יתרון מכיון השאלה : ונשאלת 
את  מהפכים  או שכופין עי"ז [ודוקא  החושך " "מן
היתכן, – האור ] יתרון נעשה  הסט "א , חושך 
שמביאה  העבודה  תהי' לא  ֿ לבוא  שלעתיד 

הזה ? ל "יתרון"

יתרון  (לא  הוא  העילוי שתכלית  בזה : והביאור 
האור  ענין אלא ) החושך , בירור  ע "י שבא  האור 

גופא  יותר ,(קדושה ) נעלה  למקום  מגיע  שזה  ,
החושך  בירור  מגיע  אליו מהמקום  .שלמעלה 

ֿ זה  לפני להיות  צריך  לזה , לבוא  שבכדי אלא ,
לאחר  אבל  שעי"ז. האור  ויתרון החושך  בירור 
למקום  מתעלה  - היתרון את  קיבל  כבר  שהאור 
לאחרי  (גם  החושך  שענין מקום  יותר , נעלה 

כלל  אליו שייך  לא  .הבירור )
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ואילך .23) ת ע' אגרות לוי "צ לקוטי  בארוכה ראה
ט .24) ב, דברים רש"י 
ג .25) סו, חוקת לקו"ת ד . יא, תו"א וראה פה. מ , מאו"א

ועוד . נה. ע' נ"ך  אוה"ת
ב.26) יב, ברכות משנה
תש"ח .27) צאתך  כימי  וסד "ה בחפזון, כי  רד "ה ראה
ב).28) (מ , פל "א תניא
ב.29) יג , זכרי '

שם.30) ברכות, גמרא
ג .31) טז, ראה
יודע 32) "איני  ספ"ב) (ב"ר מרז"ל  בפירוש מהידוע להעיר

של  במעשיהן או צדיקים של  במעשיהן חפץ, מהן באיזה
הוא  רשעים" של  "במעשיהן חפץ שיהי ' דהקס"ד  רשעים".
בה  שיש לזכיות, שנהפכים כמו (זדונות) רשעים" של  "למעשיהן
חט "ו  לקו"ש (ראה צדיקים של  מעשיהן כפשוטם, זכיות על  מעלה

וש"נ). .178 ע'
שעיקר  ― דוקא צדיקים של  במעשיהן חפץ שהוא המסקנא
והעילוי דתומ "צ, העבודה הוא (חפץ) "נתאוה" שלזה התכלית,

שהזכיות בכדי  הוא ― התשובה בעבודת (שלאחרישיש
שנעשה  היתרון (מצד  יותר נעלית בדרגה יהיו ע"יהתשובה)

שרשם  יתגלה שבתומ "צ הקדמה רק הוא זה וכל  החושך ), בירור
לקמן  המובא (ע"ד  ית' דעצמותו (והתאוה) ה"חפץ" ― העצמי 

.(31 הערה
רק 33) מגיע דהמן שהבירור ב, צא, מג "א מתו"א להעיר

מלכות. כתר בבחי ' ולא מלכות, לבוש בבחי '
להגאולה.34) והגעגועים בציפי ' גם מוסיף זה דענין ולהעיר,

יש  - דוקא הגלות שבזמן הבירורים שבעבודת המעלה מצד  כי 
מכיון  מיד , ושתהי ' לגאולה לצפות כ "כ  הכרח  שאין לטעות, מקום
להמבואר  משא"כ  הגלות: שבזמן הבירורים בעבודת מעלה שיש
הוא  עי "ז שנעשה האור" ו"יתרון החושך  בבירור שהעילוי  בפנים,
דוקא  שבהם ("אור") דתומ "צ העבודה של  להעילוי  הקדמה רק
הרי , ― (30 הערה (כנ"ל  ית' דעצמותו (והתאוה) ה"חפץ" הוא

       

 בפסוק הפירוש  ידוע  לזה : "משכני דוגמא 
שעי"ז  רבים , לשון "נרוצה " נרוצה ". אחריך 
הבהמית  לנפש  ש (גם ) פועלת  האלקית  שהנפש 
לבבך " בכל  אלקיך  ה ' את  ("ואהבת  ה ' אהבת  תהי'

יצריך  בשני - היא הבהמית  הנפש  שאהבת  ,(
באהבת  יתרון עי"ז נעשה  - "מרוצה " של  באופן
בדרך  היא  שלה  האהבה  שגם  האלקית , הנפש 

."מרוצה "

חדריו", המלך  "הביאני הפסוק  ממשיך  אעפ "כ ,
האלקית  הנפש  שרק  - יחיד  לשון "הביאני"
שבכדי  ואע "פ  המלך . של  ב "חדריו" "נכנסת "
זה  הרי ב "חדריו", ליכנס  תוכל  האלקית  שהנפש 
הנפש  ע "י הבא  ו"מרוצה " ה "יתרון" בה  שנוסף  ע "י
כבר  האלקית  שהנפש  לאחרי אבל  - הבהמית 
למדריגה  מתעלית  ה "ה  ה "יתרון", את  קיבלה 
הבירור ) (לאחרי הבהמית  שהנפש  ביותר , נעלית 

כלל  שייכות  לה  ומלכא אין "ישראל  -
אתך "בלחודוהי" לזרים  ואין לבדך  לך  "יהיו ,.

 מה הענינים , בפנימיות  גם  מובן ועפ "ז
נאמר  דברים , פרשת  הירדן",שבתחילת  "בעבר 

 בירור שע "י הגם  - מואב " "בערבות  נזכר 
בכדי  - לארץ  בכניסה  יתרון נעשה  מואב " "ערבות 
הוא  ישראל  לארץ  בכניסתם  הענין שעיקר  להדגיש ,

המצוות  קיום  אלא ) מואב ", "ערבות  בירור  (לא 
בארץ . התלויות 

מוסיף  השניה , לפעם  כשבאים  אעפ "כ , אבל 
מואב " "בארץ  גם  שגם הפסוק  מה  בדוגמת  -

מצרים  יציאת  יזכירו המשיח  בימות  
הירדן") ("בעבר  הקדושה  גילוי - .להעיקר 

 שבין השייכות  גם  תובן הנ"ל , כל  ע "פ 
במשפט  "ציון - ההפטרה  וסיום  הפרשה  תחילת 

בצדקה ": ושבי' תפדה 

תכלית  הוא  העתידה  הגאולה  ענין שעיקר  מכיון
עיקר  גם  לכן, - גופא  וקדושה  באור  העילוי
(בפרט  היא  הגאולה , תבוא  ֿ ידה  שעל  העבודה 
הבלתיֿ הענינים  של  והזיכוך  הבירור  כ "כ  לא  אחד ,
וקיום  התורה  בלימוד  העבודה  אלא ) רצויים ,

.המצוות 

ההפטרה : וחותם  בסיום  מודגש  זה  וענין

סיגיך  כבור  "ואצרוף  - ֿ זה  שלפני בפסוקים 
כבראשונה וגו'" שופטיך  "ואשיבה  גם  ועד "ז ,

כבתחילה " "כבראשונה "ויועציך  הרי ,
הבלתיֿ השופטים  שתמורת  מדגיש  ו"כבתחילה "
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דוקא שתהי ' הוא העתידה לגאולה והגעגועים הציפי ' ,גודל 
התומ "צ*. דקיום השלימות תהי ' דוקא שאז מכיון

ד .35) א, שה"ש
במשנה.36) א נד , ברכות ה. ו, ואתחנן
ח "ב 37) מלוקט  סה"מ  קעב, ע' לאזניא אתהלך  סה"מ  ראה

וש"נ. שכא. ע'
דזה 38) ֿ ז, א'תתו ע' שמע"צ אוה"ת גם וראה שם. סה"מ  ראה

ב  עלי ' נעשה דנה"ב הבירור ששורש שע"י  לפי  הוא האלקית, נפש
(ע"י לתהו מתעלית האלקית שנפש וע"י  בתוהו, הוא נה"ב
ממש", "לשרשה להתעלות יכולה היא עי "ז נה"ב), את שמבררת

מהתהו". יותר הגבוה הישר "מקיף לבחי '
ע'39) שמע"צ אוה"ת וראה ב. רח , זח "א א. לב, זח "ג  ראה

ועוד . נא. ע' לו. ע' תרפ"ז סה"מ  ב'קנג . ע' ב'קמט .
כג .40) פט "ו, שמו"ר וראה יז. ה, משלי 

          
           
         

     
         
         

      
  

שפירשה 41) התורה", את "באר נאמר זה שבפסוק ולהוסיף,
בירור שזהו"ע עה"פ), (פירש"י  לשון בשבעים להם 

עז, משפטים תו"א גם וראה ואילך . ד  ע' פרשתנו אוה"ת (ראה
ועוד ). ג . עח , ד .

(42" כאן שנאמר הטעם לומר יש ולא ועפ"ז מואב"
שבזה. וחושך  הערב מדגיש "ערבות" כי  מואב", "בערבות
שרצתה  שם על  ארץ ― שבזה העלי ' מדגיש (גם) "ארץ" משא"כ 

ח ). פ"ה, (ב"ר קונה רצון לעשות
בספר 43) גו'") הדברים ("אלה משה דברי  תוכן עיקר שזהו

  ופירוש הביאור הזאת", התורה את "באר ―
,ו (חגיגה מואב*** בערבות ונשתלשו חז"ל : וכדברי  .**

פרשתנו). ריש מפרשים וראה בהר, פירש"י  (וש"נ). ע"ב ריש
כה.44) א, ישעי '
כו.45) שם,

          
       
       

        
         
          

      
          

       
         





לג        

 בפסוק הפירוש  ידוע  לזה : "משכני דוגמא 
שעי"ז  רבים , לשון "נרוצה " נרוצה ". אחריך 
הבהמית  לנפש  ש (גם ) פועלת  האלקית  שהנפש 
לבבך " בכל  אלקיך  ה ' את  ("ואהבת  ה ' אהבת  תהי'

יצריך  בשני - היא הבהמית  הנפש  שאהבת  ,(
באהבת  יתרון עי"ז נעשה  - "מרוצה " של  באופן
בדרך  היא  שלה  האהבה  שגם  האלקית , הנפש 

."מרוצה "

חדריו", המלך  "הביאני הפסוק  ממשיך  אעפ "כ ,
האלקית  הנפש  שרק  - יחיד  לשון "הביאני"
שבכדי  ואע "פ  המלך . של  ב "חדריו" "נכנסת "
זה  הרי ב "חדריו", ליכנס  תוכל  האלקית  שהנפש 
הנפש  ע "י הבא  ו"מרוצה " ה "יתרון" בה  שנוסף  ע "י
כבר  האלקית  שהנפש  לאחרי אבל  - הבהמית 
למדריגה  מתעלית  ה "ה  ה "יתרון", את  קיבלה 
הבירור ) (לאחרי הבהמית  שהנפש  ביותר , נעלית 

כלל  שייכות  לה  ומלכא אין "ישראל  -
אתך "בלחודוהי" לזרים  ואין לבדך  לך  "יהיו ,.

 מה הענינים , בפנימיות  גם  מובן ועפ "ז
נאמר  דברים , פרשת  הירדן",שבתחילת  "בעבר 

 בירור שע "י הגם  - מואב " "בערבות  נזכר 
בכדי  - לארץ  בכניסה  יתרון נעשה  מואב " "ערבות 
הוא  ישראל  לארץ  בכניסתם  הענין שעיקר  להדגיש ,

המצוות  קיום  אלא ) מואב ", "ערבות  בירור  (לא 
בארץ . התלויות 

מוסיף  השניה , לפעם  כשבאים  אעפ "כ , אבל 
מואב " "בארץ  גם  שגם הפסוק  מה  בדוגמת  -

מצרים  יציאת  יזכירו המשיח  בימות  
הירדן") ("בעבר  הקדושה  גילוי - .להעיקר 

 שבין השייכות  גם  תובן הנ"ל , כל  ע "פ 
במשפט  "ציון - ההפטרה  וסיום  הפרשה  תחילת 

בצדקה ": ושבי' תפדה 

תכלית  הוא  העתידה  הגאולה  ענין שעיקר  מכיון
עיקר  גם  לכן, - גופא  וקדושה  באור  העילוי
(בפרט  היא  הגאולה , תבוא  ֿ ידה  שעל  העבודה 
הבלתיֿ הענינים  של  והזיכוך  הבירור  כ "כ  לא  אחד ,
וקיום  התורה  בלימוד  העבודה  אלא ) רצויים ,

.המצוות 

ההפטרה : וחותם  בסיום  מודגש  זה  וענין

סיגיך  כבור  "ואצרוף  - ֿ זה  שלפני בפסוקים 
כבראשונה וגו'" שופטיך  "ואשיבה  גם  ועד "ז ,

כבתחילה " "כבראשונה "ויועציך  הרי ,
הבלתיֿ השופטים  שתמורת  מדגיש  ו"כבתחילה "
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ד .35) א, שה"ש
במשנה.36) א נד , ברכות ה. ו, ואתחנן
ח "ב 37) מלוקט  סה"מ  קעב, ע' לאזניא אתהלך  סה"מ  ראה

וש"נ. שכא. ע'
דזה 38) ֿ ז, א'תתו ע' שמע"צ אוה"ת גם וראה שם. סה"מ  ראה

ב  עלי ' נעשה דנה"ב הבירור ששורש שע"י  לפי  הוא האלקית, נפש
(ע"י לתהו מתעלית האלקית שנפש וע"י  בתוהו, הוא נה"ב
ממש", "לשרשה להתעלות יכולה היא עי "ז נה"ב), את שמבררת

מהתהו". יותר הגבוה הישר "מקיף לבחי '
ע'39) שמע"צ אוה"ת וראה ב. רח , זח "א א. לב, זח "ג  ראה

ועוד . נא. ע' לו. ע' תרפ"ז סה"מ  ב'קנג . ע' ב'קמט .
כג .40) פט "ו, שמו"ר וראה יז. ה, משלי 

          
           
         

     
         
         

      
  

שפירשה 41) התורה", את "באר נאמר זה שבפסוק ולהוסיף,
בירור שזהו"ע עה"פ), (פירש"י  לשון בשבעים להם 

עז, משפטים תו"א גם וראה ואילך . ד  ע' פרשתנו אוה"ת (ראה
ועוד ). ג . עח , ד .

(42" כאן שנאמר הטעם לומר יש ולא ועפ"ז מואב"
שבזה. וחושך  הערב מדגיש "ערבות" כי  מואב", "בערבות
שרצתה  שם על  ארץ ― שבזה העלי ' מדגיש (גם) "ארץ" משא"כ 

ח ). פ"ה, (ב"ר קונה רצון לעשות
בספר 43) גו'") הדברים ("אלה משה דברי  תוכן עיקר שזהו

  ופירוש הביאור הזאת", התורה את "באר ―
,ו (חגיגה מואב*** בערבות ונשתלשו חז"ל : וכדברי  .**

פרשתנו). ריש מפרשים וראה בהר, פירש"י  (וש"נ). ע"ב ריש
כה.44) א, ישעי '
כו.45) שם,

          
       
       

        
         
          

      
          

       
         





לד       

כשרים " "שופטים  יהיו כן, לפני שהיו -רצויים 
החושך : בירור  של  ענין

נזכ  לא  ההפטרה , וחותם  בסיום  רים משא "כ 
אודות  רק  מדובר  - רצויים  בלתי ענינים  שום 
וצדקה  התורה , על  קאי ש "משפט " וצדקה , משפט 

המצוות  כל  כללות  .היא 

, זה בדורנו לבנ"י ההוראה  מובנת  הנ"ל  ע "פ 
בסיום דור  שעומדים  שמכיון - הגלות  של 

הסימנים  כל  [לפי מואב " ד "ערבות  הגלות 
נשיא בגמרא  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  מה  ולפי ,

רק  שנשאר  שנים , כמה  מלפני כבר  העיד  דורנו,
הכפתורים  לגאולה "לצחצח  ו"לאלתר  , ומשיח ,
כתלנו  אחר  צריך עומד  שעכשיו מובן - וכו' וכו' ,

ר "ל , הגלות  של  הקושי (לא  בגלוי להרגיש  כבר 
" שעומדים  אלא ) 'בעלי כבר  נמצאים  ,"

והשלימה , האמיתית  בגאולה  ישראל  לארץ  ליכנס 
כולכם " הכן "עמדו רק  להיות  .וצריך 

לכניסתם  להכנות  בנוגע  אם  וק "ו: ובמכ "ש 
עדיין  היו (כשבנ"י ישראל  לארץ  הראשונה  בפעם 
שבזה  העלי' רק  נרגשה  כבר  מואב ") "בערבות 
לא  שהוא  ידע  שמשה  אע "פ  הירדן"), ("בעבר 
על  הבט  (מבלי ישראל  לארץ  בנ"י את  יכניס 
יכול  ולכן גו'"), ה ' אל  "ואתחנן להקב "ה  תפילתו

נצחית  ביאה  תהי' לא  לארץ  שהביאה  ,להיות 
בגלות  הפעם  עוד  ילכו שאח "כ  להיות  ,ויכול 

למעלה  הוא  משה  כי הוא , לזה  הטעמים  ואחד 
הגלות  לארץ מענין מכניסם  הי' משה  אם  ולכן ,

גלות  להיות  יכול  הי' לא  אזי אבל ישראל , ;
(מכח  מלמעלה  הגילוי מצד  הי' אז הגלות  שלילת 

נשארת  עצמו, העולם  מציאות  מצד  ולא  משה )
 הכניסם לא  ולכן ס "ד ). (כנ"ל  לגלות 

אח "כ  שתהי' איפשר  שזה  ישראל , לארץ  משה 
א  ויבררו יכניעו ובנ"י של גלות , דלעו"ז, הכחות  ת 

נעלית  וגאולה  עלי' פועל  שזה  הגלות , סיבת 
לא יותר  (אפילו גלות  אחרי' שאין גאולה  ,

- לגלות ) אפשריות 

עבדו  כבר  כאשר  האחרון, זה  גלות  עאכו"כ 
לחבלי  עד  הנסיונות  וכל  בגלות , הבירורים  עבודת 
כלל  משוערים  בלתי המבהילים  הדברים  משיח ,
לא  הי' זה , בדורנו שאירעו לאוה "ע ) (אפילו וכלל 

דבר  הרי - גו' תקום  לא  תהי',  שעכשיו ,
" נמצאים  שבנ"י איך  הוא   ונכנסים ,"

רבינו  משה  עם  ביחד  ישראל , לארץ  כפשוטו מיד 
בתפילתו ממש  שביקש  ה '(כפי אל  "ואתחנן

אחרי' שאין והשלימה , האמיתית  בגאולה  גו'")
צדקנו, משיח  ע "י גלות ,

שיגאל  לרגע  ֿ סבלנות  חסר  ומצפה  עומד  שהוא 
ומיד  תיכף  להיות  יכול  וזה  מהגלות , בנ"י את 
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שם.46) פירש"י 
ג .47) שם, סע"ב. א, פרשתנו לקו"ת
סוטה.48) מסכת בסיום
תרפ"ט .49) שמח "ת שיחת
ֿ תש"ב.50) תש"א והקדושה" ב"הקריאה קורא" 'קול 
תש"א.51) סיון שם קורא" "קול 
(נדפס 52) תרח "ץ אד "ר מכ "ו אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב

רעט ). ע' ח "ד  שלו ֿ קודש אגרות ב. שצז, ח "ב קונטרסים בסה"מ 
בתחילתו.53) חינוך  ח "ב לאדהאמ "צ תשובה שערי  ראה

ועוד . צג . סה. ע' ואתחנן אוה"ת
נכנס 54) שלא (מפני  משה מיתת שגבי  מה יומתק ועפ"ז

" רק ח ) א, לד , (ברכה נאמר זה, על  בנ"י  ובכיית לארץ)
 כנ"ל בגלות, הירידה מדגיש שזה הירדן"), "בעבר (ולא "

סוס"ד . בפנים
מעשה 55) (בנוגע סע"א ט , סוטה משה).ראה ידי 

פז.56) ע' שם, אוה"ת ראה
הענינים 57) דב' החיבור יש האחרון, זה גלות שבסוף היינו

עם  וביחד  הגלות, ענין מכל  למעלה שהוא משה ד (כח ) הגילוי  -
נעשה  (שעי "ז האחרון זה בגלות מואב" ד "ערבות הבירור זה

גלות)*. אחרי ' שייך  שאין גאולה
"ואתחנן", ― עצמה משה בתפילת גם מרומז שזה לומר ויש
"ואתחנן" כמנין לארץ, ליכנס תפילות תקט "ו משה שהתפלל 
י "ה  בחי ' "להמשיך  הוא תפילות דתקט "ו שענינו י ). פי "א, (דב"ר
ת"ק  מהלך  בבחי ' שהם בעולמות ת"ק) מבחי ' למעלה (שהוא

קטז). ע' ואתחנן (אוה"ת כו'" א) יג , (חגיגה שנה**
עמהם58) ואהרן ב.שמשה ה, יומא ― הגאולה

סע"ב. קיד , פסחים ― אחד  תוד "ה
גוזר 59) מצדיק [ובמכ "ש מתקיימת צדיק שתפילת בוודאי  כי 

מזו  ויתירה ב). נט , שבת וראה יט . וירא (תנחומא מקיים והקב"ה
תפילת  ועאכו"כ  וש"נ)], ב. טז, (מו"ק מבטל  וצדיק גוזר הקב"ה

 מכל למעלה והוא שם), (סוטה נצחיים ידיו מעשי  שאפילו ,
זה על  משה שהתפלל  ובפרט  הגלות, (דב"ר ענין תפילות

שם).

          
        

   
         
          
          

   
          
          
          

     



לה        

אומרת  שהגמרא  כך  כדי ועד  שמשיח ממש ,
ואסירי  שרו וכולן חלאים , סובלי עניי ביני "יתיב 
אמר  חד , ואסיר  חד  שרי (משיח ) איהו זימנא , בחד 
ומקנחו  נגע  חד , (שרי איעכב " דלא  מבעינא  דילמא 
שני  מתיר  ואינו כו' האחר  מתיר  ואח "כ  וקושרו
את  ולגאול  לצאת  לי איבעי דסבר  יחד , נגעים 

נגעים ), שני קשירות  כדי אתעכב  לא  ישראל ,

בהתאם  בנ"י של  העבודה  כל  שלאחרי ועאכו"כ 
בא  שמשיח  בוודאי הרי תשמעו", ל "בקולו

בנ"י "היום " עשו שבוודאי מכיון - מזו ויתירה  ,
ש "מיד  ברור  ופס "ד  ההבטחה  ישנה  הרי תשובה ,

נגאלין" עין הן כהרף  אפילו עיכבן ולא  .,
בא  ובמילא  ש "זכו", הוא  המצב  שבוודאי ובפרט 

שמיא " ענני עם  "ארו .משיח 

 בתשעה הירדן") ("בעבר  והעלי' הטוב  גילוי
באב  שתשעה  זו, בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  באב ,
פתגם  וידוע  נדחה . התענית  שאז השבת , ביום  חל 

נשיאינו  יהודה רבותינו רבי דברי על  (מיוסד 
בגמרא  "הלואי הנשיא  אידחה "), ונדחה , "הואיל 

ולשמחה ". לששון ויהפך  באמת , נדחה  שיהי'

בשבת  הרי - נדחה  שהתענית  מכיון לזה : ונוסף 
שמשיח  זה  היום , של  המעלה  רק  בגלוי מודגש  זו

אז  !נולד 

: זה מכל  בפועל  ההוראה 

הזמן  בא  כבר  שבוודאי לדעת  צריכים  יהודים 
שיהי' רק  צריך  בארוכה , כנ"ל  יבוא , שמשיח 
ובוודאי  למשיח , געגועים  עם  כולכם " הכן "עמדו

ביאתו. את  ויגלו יפעלו שעי"ז

קושיא , זוהי - בא  לא  עדיין ֿ עתה  שלעת  וזה 
ובוודאי  הגלות , והסתר  מהעלם  באה  קושיא  שכל 
שזה  אסור  אבל  אותה ; יתרץ  בעצמו שמשיח 
לעורר  צריך  זה  - אדרבה  אלא  ח "ו, יהודי יחליש 

תוספת  - הירדן" "בעבר  בעבודה  נעלית  יותר  עלי'
עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  וחיות , מרץ 
את  שמביאים  ו"צדקה ", (תורה ) ב "משפט "

בצדקה ". ושבי' תפדה  במשפט  "ציון הגאולה ,

חצות  לאחרי באב  תשעה  בשבת  בעמדנו ובפרט 
הזמן זה  הרי - משיח  לידת  זמן היום ,

גובר " משיח ש "מזלו של  מזלו , הוא
מלשון) ("מזל " של  ובאופן בהתגברות ,

ישראל "ונוזלים " לכל  למטה , ונמשך  נוזל  שזה  ,
משיח (ובפרט  בניצוץ  ).מהם 

לע  צריך  בעבודתו וזה  התגברות  כאו"א  אצל  ורר 
"את  תכריע  שהיא  אחת " ה "מצוה  את  להוסיף 
לו  וגרם  זכות , לכף  כולו העולם  כל  ואת  עצמו

והצלה " תשועה  האמיתית ולהם  הגאולה  -
והשלימה .

("משפט ") התורה  בלימוד  ההוספה  ע "י ובפרט 
תפדה  במשפט  "ציון (שפועלים  הצדקה  ונתינת 
ֿ קודש , שבת  ביום  המותר  באופן בצדקה ") ושבי'
המותרים  (בענינים  באב  עשירי מחר , - ועאכו"כ 
בנוגע  והן לעצמו, בנוגע  הן - זה ) ביום  ללמוד 

האחרים . כל  על  להשפיע 

(בתור  להציע  יש  הענין, על  להקל  ובכדי
בשבת " ציבור  צרכי על  שאלו "מפקחין ,(

בכדי  שונים , למקומות  נוסעים  באב  שבעשירי
ואודות  בכלל  יהדות  אודות  יהודים  עם  לדבר 
ֿ צדקה  קופת  עמהם  יקחו - בפרט  באב  תשעה 
"לקחת " וגם  הצדקה , נתינת  על  ומעוררת  שמזכירה 
להגיד  שאפשר  דיומא ) (מענינא  תורה  דברי עמהם 
בדרכי  להם , המתאימות  באותיות  ֿ פה , בעל  לאחרים 

אהבו" והשלום  "האמת  שלום , ובדרכי .נועם 
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ובפירש"י .60) א צח , סנהדרין
שם.61) סנהדרין,
ה"ה.62) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
מא.63) יב, בא ופירש"י  מכילתא
שם.64) סנהדרין,
(65156 ע' חל "ג  בלקו"ש נתבאר .157 ע' ה'ש"ת השיחות ס'

ש.ז. בלק ש"פ משיחות קונטרס ואילך .
רע"ב.66) ה, מגילה
נא.67) פ"א, איכ "ר

מרות  יצא שמשיח  ש"בארץ ולהעיר הטוב גילוי  ―
נה). ע' נ"ך  אוה"ת ג . סו, חוקת לקו"ת (ראה מואב"

שיחת 68) וראה העדה. ובקרבן ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה
ש.ז. אחש"פ ושיחת אדר כ "ה

במצב 69) כבר שהוא אלא עוד  ולא ודור, דור בכל  שישנו
לגאול  נגעשראוי  חבישת עיכוב (מבלי   את (

הל ' רמב"ם ― וכו'" במצוות ועוסק בתורה ("הוגה ישראל 
שפס"ד  דמכיון ספי "א). תשובה מלכים עושין דכשישראל 

 הרי ― נגאלין עשיית הן לפני  (עוד  ישנו שכבר ,
אותם  יגאל  תשובה עושין שכשישראל  כזה, במצב משיח  תשובה)

.
ובכ "מ .70) ב, עא, האזינו לקו"ת
פינחס.71) ס"פ עינים מאור
ה"ד .72) פ"ג  תשובה הל ' רמב"ם
אדה"ז 73) שו"ע ס"ו. סש"ו או"ח  טושו"ע א. קנ, שבת ראה

סי "ב. שם
תעניות.74) הל ' סוף רמב"ם יט . ח , זכרי '



לו       

ו"מעלין  נמשכת , פעולה  תהי' זו ומהתגברות 
הצדקה , ונתינת  התורה  בלימוד  בהוספה  בקודש "
בימים  גם  - בהידור  המצוות  בקיום  ובכלל 
אח "כ  ועאכו"כ  ֿ אב , מנחם  חודש  במשך  שלאח "ז,

הרחמים  חודש  אלול , בחודש בחודש  ועאכו"כ  ,
במועדות  המרובה  .תשרי,

ביאת  יפעלו שמיד  עד  ואור , ומוסיף  והולך 
יוסיפו  ואז טפחים , מעשרה  למטה  צדקנו משיח 
עצמו  בקודש " "מעלה  הענינים , בכל  יותר  עוד 

שמחה  ומתוך  סוף , אין עד  מעלה  למעלה  (כנ"ל ),
גדולה ,

עפר " שוכני ורננו ש "הקיצו אלה  עם  ,ביחד 
דרא  בכל  דמשה  ואתפשטותא  עמהם , ואהרן ומשה 

אדמו"ר ,ודרא  מו"ח  כ "ק  דורנו, נשיא  - ובדורנו ,
ישראל , לארץ  הירדן" מ "בעבר  נלך  ביחד  וכולם 
ושמחת  ומיד , תיכף  - זה  וכל  בראש , צדקנו ומשיח 

ראשם  על  .עולם 
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ואילך .75) א לב, ראה לקו"ת תקפא. ר"ס או"ח  שו"ע ראה
לר"נ 76) אדה"ז לשו"ע השלמה סתצ"ב. או"ח  ב"י 

ס"ב. שם אדה"ז שו"ע ס"ח . סקל "א מדובראוונא

יט .77) כו, ישעי '
תס"ט .78) תקו"ז
יא.79) נא, יו"ד . לה, ישעי '

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' וכו' בר אבהן ובר אורין הר"י שי'

שלום וברכה!

בנועם מאשר הנני קבלת הספרים חכמה ומוסר-אהל ישרים.

עזבם את  על  על מה אבדה הארץ  בימים אלו אשר כדברי חז"ל  ובפרט  זו,  על תשורה  ת"ח 

)לטור או"ח סי' מ"ז( דברים  וידוע פירוש הב"ח בזה  תורתי, שלא ברכו בתורה תחלה )ב"מ פה, א( 

נפלאים הכי עמוקים, ונקודתם, על הכרח לימוד פנימיות התורה, אשר עי"ז באים לדרך חיים תוכחת 

מוסר )כמבואר בארוכה בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע( לימוד חכמה )חכמתו ורצונו של הקב"ה היא תורתנו הק'( ומוסר )פנימיותה 

כנ"ל(.

והרי ענין ימים אלו, זכרון החורבן, לעורר לבטל סיבת החורבן ולקרב הגאולה והבנין, גאולה 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו יבוא ויגאלנו בעגלא דידן.

והרי גם הגאולה תלוי' בלימוד פנימיות התורה, וכמבואר בכ"מ בארוכה )הובאו בקונטרס עץ 

החיים הנ"ל( מיוסד על הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות ע"פ מ"ש בכ"מ בזהר ובתקוני זהר.

ולפלא קצת שלא הזכיר זה )ככל הדרוש( בשער הגאולה בספר אהל ישרים הנ"ל.

בכבוד ובברכה ולבשו"ט מביאת מבשר טוב שאז יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים 

טובים.



לז

  


לפרשה : ההפטרה  של  השייכות  א , בסעיף

גו'" היתה  "איכה  נאמר  שבהפטרה  גם  לבדי"1ולהעיר  אשא  "איכה  בפרשה  שכתוב  מה  ֿ דרך  על  ,2,
במדרש  ואמר 3כדאיתא  כו' אותן ראה  ישעיהו לבדי, אשא  איכה  ואמר  בשלוותן, ישראל  את  ראה  "משה 

לכך  (בהתאם  ההפטרה  וחותם  סיום  ושייכות  לקשר  בנוגע  היא  ההדגשה  עיקר  אמנם , כו'". היתה  איכה 
הפרשה . תחילת  עם  הקריאה ) וחותם  סיום  היא  ההפטרה  של  שענינה 

דברים: לפרשת  הזקן  אדמו "ר לדרושי  בנוגע הגליון , ובשולי  7 בהערה 

צדק ', ה 'צמח  ֿ ידי על  נאמרו דרושים  ואיזה  הזקן, רבינו על ֿידי נאמרו דרושים  איזה  ולברר  לעיין ויש 
- בזה  וכיוצא  הזקן, רבינו מאמרי על  צדק ' ה 'צמח  של  ההגהות  ומסתיימות  מתחילות  בדיוק  היכן וכן
כמה  עד  הענין בבירור  להשתדל  צריך  שביכלתו מי כל  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  כו', בוודאות  לקבוע  שקשה  דבר 
הירושלמי  מאמר  ֿ פי על  ובפרט  כו', אפשר  ובדרך  השערה  של  באופן כי אם  מסקנותיו, ולפרסם  4שאפשר ,

טבין". דאורייתא  "פטטיא 

כשרונותיו  בהערכת  להגזים  לא  - גיסא  מחד  הקצוות : בשני זהירות  להיות  צריכה  ֿ דא  שבכגון ולהעיר ,
הידוע  כפתגם  - גיסא  ולאידך  כו', מסמרות  לקבוע  לידע 5כו' צריך  עצמו, חסרונות  לידע  שצריך  שכשם 
המתאים . באופן כו' כשרונותיו לנצל  עצמו, מעלות  גם 

ז"ל  חכמינו אמרו התורה , ללימוד  שבנוגע  התורה 6ובפרט  כל  אותו מלמדין . . אמו במעי "כשהתינוק 
השלימות . בתכלית  התורה  ללימוד  הדרושים  הכחות  כל  לו יש  בוודאי שכן, ומכיון כולה ",

ֿ ידי על  הוא  שנולד  קודם  התורה  שלימוד  אמת 7[ולהעיר , שאינו ענין שייך  לא  שאצלו וביחד 8, ,
שלמטה  לעולם  גם  הלימוד  שייך  זה , העולם 9עם  לאויר  שיצא  לאחרי גם  היא  פעולתו שלכן במצב 10, ,

כו'). אמת  שאינו ענין ששייך 

הדורות : במשך בני ֿישראל  שעברו  מה  כל  לאחרי  ט, בסעיף

האבנים " ועל  העצים  על  חמתו את  ה ' ש "כלה  באופן הם  כו' ֿ רצויים  הבלתי הענינים  שגם  11ולהעיר ,

כלים " אינם  והם  כלים  "חצי - עצמם  ֿ ישראל  לבני בנוגע  ואילו הנצחיות 12בלבד , מעלת  מודגש  שבזה  ,
שכתוב  כמו שניתי", ד "לא  באופן ֿ ישראל , בני כליתם ".13של  לא  יעקב  בני ואתם  שניתי, לא  ה ' "אני

עוד  זקוקים  לא  - האחרון בדור  ובפרט  הדורות . כל  במשך  ֿ ישראל  בני שעברו מה  כל  לאחרי אמנם ,
בלבד . ואבנים  לעצים  בנוגע  לא  אפילו האבנים ", ועל  העצים  על  חמתו "כלה  לענין אפילו
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כא.1) א, ישעי '
יב.2) א,
בסופו).3) תתא (רמז עה"פ פרשתנו יל "ש
בסופה.4) ברכות,
ובכ "מ .5) חשון. כ "ו יום" "היום
ב.6) ל , נדה
"בא7) שאח "כ  מזה ומשכחו כדמוכח  פיו על  וסוטרו
כו'".

(ראה 8) ל "נפילים" שקרה מה שיקרה או ֿ נפשך : דממה
כו'. ֿ רצוי  הבלתי  הענין שיתבטל  או פכ "ב), פרדר"א

בדרגה 9) הי ' שהלימוד  עכצ"ל  כו'", "משכחו שאח "כ  דמכיון
משכחה, שלמעלה בדרגה ולא שכחה, של  ענין בה ששייך  כזו
זקן. פני  והדרת ד "ה קדושים) (ס"פ לקו"ת (ראה הזכרון עולם
בדרגת  היא שהנשמה כפי  לא כלומר, ה"י ), פ"ב לאדה"ז ת"ת הל '

כו'. למטה שירדה כפי  אלא היא", "טהורה
ובכ "מ .10) א. מד , שלח  לקו"ת ראה
שם.11) ובאיכ "ר יא. ד , איכה
כג .12) לב, האזינו פירש"י 
ו.13) ג , מלאכי 



לח       

חד": ואסיר חד "שרי  משיח, של  ה "חלאים" בענין  שם,

נאמר  שבה  - להפטרה  מהשייכות  גם  גו'14ולהעיר  וחבורה  פצע  מתום , בו אין ראש  ועד  רגל  "מכף 
גו'". חובשו ולא  זורו לא 

וצדקה : בתורה  מקום בכל  לפעול  ההצעה  אודות  יא , בסעיף

של  ברצון אפילו שיתקבל  באופן שלום , ודרכי נועם  בדרכי להיות  צריכה  זה  בכל  שהפעולה  ומובן,
רצון" ב "יום  ובפרט  הבהמית , שאינו 15הנפש  דבר  לו לספר  שבאים  רושם  ליצור  שלא  להשתדל  יש  שלכן ,

בזה . וכיוצא  הנהגתו לתקן לעוררו שבאים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  אודותיו, יודע 

צדקה : קופת  להביא  - למשל ) הצדקה , (בענין לזה  ומהעצות 

תיכף  שהרי הצדקה , נתינת  אודות  ולעורר  בדיבורים  להאריך  צריכים  לא  - צדקה  קופת  כשמביאים 
קופת  בתוך  ולהכניס  הכסף  לקחת  בפועל , צדקה  לתת  שצריכים  מבינים  צדקה , קופת  כשרואים  ומיד 

בפועל . כן עושים  ובמילא , הצדקה .

מהרושם  להיפגע  עלול  שפלוני לזה  (נוסף  הרי - צדקה  נתינת  אודות  הדיבור  ֿ ידי על  ֿ כן ֿ שאין מה 
הנותן  אחד , במקום  הכסף  עדיין נשאר  הדיבור , לאחרי גם  הצדקה ) מצות  קיום  אודות  לעוררו שבאים 

רביעי! במקום  והמקבל  שלישי, במקום  צדקה ) גבאי (או הצדקה  קופת  שני, במקום 
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ו.14) א, ספ"ב.15)ישעי ' אגה"ת וראה ה. נח , שם

       

חד": ואסיר חד "שרי  משיח, של  ה "חלאים" בענין  שם,

נאמר  שבה  - להפטרה  מהשייכות  גם  גו'14ולהעיר  וחבורה  פצע  מתום , בו אין ראש  ועד  רגל  "מכף 
גו'". חובשו ולא  זורו לא 

וצדקה : בתורה  מקום בכל  לפעול  ההצעה  אודות  יא , בסעיף

של  ברצון אפילו שיתקבל  באופן שלום , ודרכי נועם  בדרכי להיות  צריכה  זה  בכל  שהפעולה  ומובן,
רצון" ב "יום  ובפרט  הבהמית , שאינו 15הנפש  דבר  לו לספר  שבאים  רושם  ליצור  שלא  להשתדל  יש  שלכן ,

בזה . וכיוצא  הנהגתו לתקן לעוררו שבאים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  אודותיו, יודע 

צדקה : קופת  להביא  - למשל ) הצדקה , (בענין לזה  ומהעצות 

תיכף  שהרי הצדקה , נתינת  אודות  ולעורר  בדיבורים  להאריך  צריכים  לא  - צדקה  קופת  כשמביאים 
קופת  בתוך  ולהכניס  הכסף  לקחת  בפועל , צדקה  לתת  שצריכים  מבינים  צדקה , קופת  כשרואים  ומיד 

בפועל . כן עושים  ובמילא , הצדקה .

מהרושם  להיפגע  עלול  שפלוני לזה  (נוסף  הרי - צדקה  נתינת  אודות  הדיבור  ֿ ידי על  ֿ כן ֿ שאין מה 
הנותן  אחד , במקום  הכסף  עדיין נשאר  הדיבור , לאחרי גם  הצדקה ) מצות  קיום  אודות  לעוררו שבאים 

רביעי! במקום  והמקבל  שלישי, במקום  צדקה ) גבאי (או הצדקה  קופת  שני, במקום 
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ו.14) א, ספ"ב.15)ישעי ' אגה"ת וראה ה. נח , שם

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו בו מבקש ברכה עבור אביו שיש לו סכסוך בענין ירושה, וכשאהי' על 

הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל אזכיר את אביו שי' לפרנסה 

בהרחבה. ולפלא שאינו כותב שם אביו בצירוף שם אמו - של אביו - אשר בטח ימלא בהזדמנות הבאה. 

ועוד פלא שאינו כותב דבר אודות לימודו הוא הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות אשר ע"פ מרז"ל 

ברא מזכה אבוה מובן אשר כשמשתדל בהצלחת אביו בהנ"ל ובשאר ענינים ע"י כתיבת מכתב אלי 

הרי עאכו"כ שצריך הוא לעשות בזה ככל יכולתו וזהו ע"י שיעלה בעבודתו בשלשת העמודים שעליהם 

העולם )קטן זהו האדם( עומד, תורה, עבודה )תפלה( וגמילות חסדים )מדות טובות( ובפרטיות כיון 

יפה  "מה  בתפלה  יום  בכל  אומרים  אנו  שעליהם  בהענינים  להשתדל  צריך  לירושה,  נוגע  שהדבר 

ירושתינו" שבטח ידוע לו שבעיקר זהו ענין האמונה והאהבה המוסתרת אשר גם דחילו נכלל בה שזה 

באהבת  אומץ  ויוסיף  יתחזק  אשר  יצליחו  והשי"ת  באריכות.  בתניא  כמבואר  מאבותינו  ירושה  לנו 

ישראל אהבת התורה ואהבת השם יתברך ויתעלה בעבודתו בכל יום ויום.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר



לט

        
מוגה  בלתי

. הפרשה בתחילת  הראשון רש "י פירוש  בביאור  להתחיל  לאחרונה  כרגיל 

ֿ זה  שלפני בשנים  כבר  נתבאר  זה  רש "י פירוש  בלי 1ובהקדמה : הם  התורה  עניני שכל  מכיון אבל  ,
הוא  לדבר  שנשאר  מה  ואדרבה , בזה , ולהוסיף  לדבר  מה  נשאר  בוודאי כבר .גבול , שדובר  ממה 

" ששמה  בפרשה  יתירה  בהדגשה  הוא  התורה , בעניני הדיבור  שריבוי דיבור ,ולהעיר , מלשון - "
" - גופא  ובזה  ריבוי. של  באופן דיבור  היינו, רבים , לשון פרשה ו"דברים " שנקראת  (כפי הדברים "

מקומות  בכמה  הוא 2זו (בתורה ) הדיבור  שריבוי היינו, אלה ", ואומר  באצבע  "מראה  הגילוי, על  המורה  ,(
גילוי. של  באופן

 לפיכך תוכחות .. דברי שהן "לפי ומפרש : הדברים ", "אלה  התיבות  רש "י מעתיק  הפרשה , בתחילת 
ישראל ". של  כבודן מפני ברמז, והזכירן הדברים  את  סתם 

הכתוב  לשון דיוק  נתבאר  לא  עדיין אבל  זה , רש "י בפירוש  דיוקים  כמה  ֿ זה  שלפני בשנים  נתבאר  וכבר 
לא  מדוע  כו', גדול  שטח  כולל  הירדן" ש "עבר  מכיון דלכאורה , - הירדן" "בעבר  מבארו) אינו (שרש "י
בארץ  הירדן "בעבר  כמו בזה ), (וכיוצא  מואב " ב "ערבות  עצמו, הירדן" ב "עבר  המדוייק  המקום  נזכר 

הענין  בהמשך  שנאמר  .3מואב "

ואילך ]. ב  סעיף  דלעיל  בשיחות  ראה  - הביאור  [המשך 

 מואב בארץ  הירדן "בעבר  הירדן", בעבר  גו' משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה  - אלו בפסוקים  והנה ,
לגמרי: שונים  ענינים  שני אודות  מדובר  - גו'"

"דברי על  קאי - הירדן" בעבר  גו' הדברים  נאמרו "אלה  לא  ישראל " של  כבודן "מפני אשר  ,"
"הזכירן אלא  ".בפירוש ,

דברי על  קאי מואב " בארץ  הירדן "בעבר  הפסוק  משה ואילו "הואיל  הכתוב : כהמשך  -
 , ישראל של  כבודן מפני ברמז") ("הזכירן להסתירם  שיש  תוכחות " "דברי לא  כלומר , גו'",

לב " משמחי ישרים  ה ' "פיקודי המשמחים , דברים  תורה , דברי - אדרבה  להלכה 4אלא  בשייכות 5(כמובא 
תורה " אלא  כבוד  ("אין ישראל  של  כבודן אשר  דיומא ), גלוי 6לענינא  באופן אלא ) ברמז, (לא  שיאמרו (

ש " באופן אלא  סתם , גילוי רק  ולא  התורה "דוקא , לשון 7את  ש "בשבעים  ועד  כו', מפורט  ביאור  ,
אחר  במקום  שכתוב  כמו רש "י), (כפירוש  להם " לשון""באר 8פירשה  "בשבעים  ,"9.

(גם ) קאי הדברים " "אלה  שהרי - ביניהם  ושייכות  קשר  גם  שיש  לומר  בהכרח  גיסא , לאידך  אמנם 
הפרשה  בתחילת  הפסוקים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דברים , פרשת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דברים , ספר  כל  על 

גו'" התורה  את  באר  משה  "הואיל  הפסוק  גם  כולל  .10ממש ,

שגם  היינו, הדברים ". שב "אלה  תורה " "דברי על  גם  קאי התורה " את  ש "באר  לומר , יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
התורה ". את  ד "באר  באופן לבוא  צריכים  ברמז, שנאמרו התורה  עניני
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ועוד .1) תשכ "ה. דברים ש"פ שיחת
או"ח 2) טור אהבה. בסו"ס השנה כל  תפילות בסדר רמב"ם

ועוד . תכח . סו"ס
ה.3) א,
ט .4) יט , תהלים
תקנד .5) ר"ס או"ח  טושו"ע סע"א. ל , תענית
מ "ג .6) פ"ו אבות
הם 7) היטב") "באר (ובפרט  ו"באר" ש"רמז" בפשטות ומובן

כו'. דרגות כו"כ  ביניהם ויש הקצה, אל  הקצה מן
ובפירש"י .8) ח  כז, תבוא
שבעים 9) בגימטריא - אחורי  במספר ש"היטב" להעיר,

ועוד ). עה"פ. האורה ולבוש גו"א, (רא"ם,
"משנה 10) - הספר לכל  הקדמה הוא זה שפסוק ולהעיר,

הענינים  (כל  כולה התורה כל  ומבאר חוזר רבינו שמשה תורה",
הזאת  התורה את ד "באר באופן שלפנ"ז) הספרים בד ' שנאמרו

גו'". לאמר



מ       

(" התורה את  באר  משה  "הואיל  הענין, (כהמשך  התורה  דברי הדברים ", "אלה  יותר : ובפרטיות 
ביותר , נעלים  תורה  דברי על  קאי - ברמז" אלא ש "הזכירן נתגלו שלא  .11בלבד התורה ,

משה  "הואיל  רבינו, משה  של  פעולתו להיות  צריכה  אלו בענינים  גם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף    הזאת
שנאמרו הענינים  שגם  היינו, ד "לאמר ". באופן יתגלו ,." התורה את 

מרומז  התורה ), פנימיות  בתורה , נעלית  דרגה  על  קאי ברמז" ש "הזכירן הדברים " (ש "אלה  זה  וענין
"הדברים ", בתיבת  גם  כמרומז החמישי. הספר  הוא  דברים  שספר  בזה  החמישי;גם  ספר  דברים ,

שהוא  מלבר , חומש  ענין ֿ דרך  על  אחד , מענין חמישי חלק  ֿ אם  כי ֿ עצמו, בפני ענין אינו - חמישי
חמשה  .12וחומשו

תורה ' ב 'לקוטי ענין 13ומבואר  שזהו ה 'יחידה ', בחינת  - ביותר  נעלית  דרגה  היא  החמישית  שבחינה 
ֿ זה  שלפני בהתוועדות  גם  (כמוזכר  תפילות  בחמש  שנתחייב  יום  הכיפורים , ).14יום 

באות  כמרומז השתלשלות , בסדר  ומתגלה  נמשכת  היא  הרי – החמישית  הבחינה  עילוי גודל  עם  וביחד 
הזה " העולם  נברא  "בה "א  "15ה "א , כמו שהוא  השתלשלות , סדר  כללות  על  דקאי ,  לדרגות ביחס  "

הדברים ", "אלה  של  באופן כפשוטו, הזה  בעולם  ומתגלה  שנמשך  ועד  השתלשלות , מסדר  שלמעלה 
אלה ". ואומר  באצבעו "מראה 

תקט "ו  בגימטריא  "ואתחנן" - מנחה ) בתפילת  לקרוא  (שמתחילין ואתחנן לפרשת  מהשייכות  ולהעיר 
השתלשלות  מסדר  למעלה  חיבור  על  מורה  זה  שמספר  - לארץ ) להכנס  כדי משה  שהתפלל  התפילות  (מנין

(ת "ק ) השתלשלות  סדר  עם  .16(ט "ו)

"פרזות  - דיומא  מענינא  - לדבר  "אני 17דוגמא  זה  עם  וביחד  ירושלים ", חומת 18תשב  גו' לה  אהיה 
סביב " .19אש 

"לבו אל  יתן "החי - בפועל  בעבודה  והוראה  לימוד  יש  זה  בענין :20והנה ,

בא  להיות  צריך  התורה  שלימוד  - לראש  ד "לכל  "ופן התורה ", את   להסתפק לא  היינו, ,"
לאשורו  הענין פרטי בביאור  ולהתעמק  להוסיף  ֿ אם  כי כו', בקיצור  או רמז, של  באופן הענין בלימוד 
בא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ברמז", "הזכירן בלבד , הדברים " "אלה  נאמר  שבכתוב  - בפרשתנו כמודגש  ולבוריו,
היטב " "באר  התורה ", את  ד "באר  לאופן ועד  רש "י, במפרשי יותר  עוד  ונתבאר  הרמז, את  ומפרש  רש "י

הענין). בהמשך  שכתוב  (כמו

מה  לגבי ל "רמז" נחשב  זה  שכל  לדעת  עליו כו', בביאור  הענין שלמד  לאחרי שגם  אלא  עוד , ולא 
היא  שהתורה  מכיון הענין, בביאור  להוסיף  שיכולים  " ים מיני ורחבה  מדה  מארץ  "ארוכה  ,21-

סוף " להם  שאין המשנה 22"מים  ובלשון שמהפך 23, ֿ זה  ֿ ידי על  ולכן, בה ". דכולא  בה  והפך  בה  "הפך  -
בה ". ה "כולא  אצלו מתגלה  בה ") ("הפך  בתורה 

לנצל  שצריך  בוודאי הרי טובות , ושנים  ימים  לאריכות  נוסף , יום  לו נותן שהקב "ה  כשמתבונן ובפרט 
קוני" את  לשמש  נבראתי "אני בריאתו, לתכלית  בעיקר )24אותו - (ואדרבה  גם  אלא  הרגל , ֿ ידי על  רק  לא  ,

ֿ ידי שבראש .על  ודעת  בינה  בחכמה  היטב ", ד "באר  באופן התורה  בלימוד  להוסיף  האדם ), (שלימות 

והשגה  בהבנה  התורה ", את  ד "באר  באופן רמז) (בחינת  התורה  פנימיות  לימוד  - עיקר  זה  וגם  ועוד 
רבינו  משה  של  ֿ כח  ונתינת  ההוראה  ֿ פי על  – לשון" "בשבעים  היטב ", ל "באר  ועד  ודעת , בינה  בחכמה 
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שם.11) ובהנסמן ואילך . 20 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה
ועוד .12) רע"א. נד , ב"מ 
פינחס.13) ס"פ
סכ "א.14) פינחס ש"פ שיחת
ב.15) כט , מנחות
(16.54 ובהערה ס"ט , דלעיל  בשיחות ראה
ח .17) ב, זכרי '

ט .18) שם,
ועוד .19) תרצ"ט . תרע"ח . אלקים ברא בראשית ד "ה ראה
ב.20) ז, קהלת
ה"ה.21) פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ט . יא, איוב
וה"כ .22) הט "ז פי "ג  גירושין הל ' רמב"ם א. קכא, יבמות
מכ "א.23) פ"ה אבות
קידושין.24) מס' סוף וברייתא משנה



מי        

ודרא  דרא  בכל  דמשה  אתפשטותא  התורה "), את  באר  משה  ("הואיל  מו"ח 25שבדור  כ "ק  זה , לדורנו עד  .
הימנו, "חוצה " שאין ל "חוצה " עד  "חוצה ", התורה  פנימיות  מעיינות  את  שגילה  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
שמראה  ובאופן חוצה , המעיינות  בהפצת  יעסוק  ואחד  אחד  שכל  וצוה  העולם , אומות  בלשון אפילו
המעיינות  הפצת  בגילוי חדור  נעשה  שלא  בעולם  ונקודה  מקום  שאין עד  הדברים ", "אלה  ואומר  באצבע 

"חוצה ".

:( נדחה) באב  בתשעה  - זו בשנה  דברים  פרשת  קורין שבו הזמן עם  הנ"ל  כל  לקשר  ויש 

התורה  ללימוד  בנוגע  הגבלות  יש  בשבת , שחל  באב  בתשעה  "הזכירן26גם  ענין ֿ דרך  על  -."

של  ענין הוא  התורה  שלימוד  יהודים  טוענים  - גיסא  לאידך  ז"ל אבל , חכמינו אמרו 27[שהרי

שאז  ֿ תורה , מתן בזמן כמו הוא  מקום  ובכל  זמן בכל  התורה  שלימוד  היינו, כו'", כאן אף  כו' להלן "מה 
פרטי  כל  כולו, העולם  כל  את  ש "השתיק " כזה  גדול  ל "רעש " ועד  (פרהסיא ), ה "רעש " ענין היה 

ז"ל  חכמינו במדרשי (כמבואר  שבעולם  ֿ ומדבר  ֿ חי ֿ צומח  שחל 28דומם  באב  בתשעה  בפרהסיא  ואבילות  ,[(
האסור  דבר  הוא  כו'.29בשבת  השמחה  ענין את  להדגיש  להשתדל  יש  שבפרהסיא  בענינים  - ואדרבה  ,

באופן  גם  אלא  ברמז", ד "הזכירן באופן רק  לא  - זו בהתוועדות  תורה  בדברי לדיבור  הטעם  וזהו
ניתנו  הם  שגם  - ההתוועדות  במשך  לבאר  יספיקו שלא  הענינים  [כולל  היטב " "באר  התורה ", את  ד "באר 

מסיני" למשה  ניתן לחדש , עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל  שהרי מסיני, הדיבור 30למשה  - ובמיוחד  ,[
כנ"ל . היטב ", "באר  התורה ", את  ד "באר  באופן להתגלות  שצריך  שבתורה , ה "רמז" התורה , בפנימיות 

ובפרט  היטב ", "באר  התורה ", את  ד "באר  באופן בפרהסיא  ה )תורה  ב (פנימיות  הדיבור  ֿ ידי על  ואדרבה ,
ש  הזמן את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  - כו' בדבר  ֿ וטריא  לשקלא  מקום  שיש  את בזמן לשמוע  נזכה  בו

אחרון" גואל  הוא  ראשון "גואל  משה ", דיבר  אשר  הדברים  בתכלית 31"אלה  "פרהסיא " של  ובאופן ,
בנוגע  הן מישראל )השלימות , עשיריות  (וכמה  מישראל  עשרה  רק  לא  ֿ ישראל 32- בני כל  אלא  ,

עפר " שוכני ורננו "הקיצו (שהרי ֿ זה  שלפני הדורות  מכל  גם  כולל  ֿ זה ,33ממש , שלאחרי הדורות  וכל  .(
לגילוי בנוגע  והן הדורות ; כל  סוף  שלמטה עד  הקליפות  למדור  עד  ממנו, למטה  שאין בתחתון גם  -

העולם  קיום 34מן עדי ֿ זה ', ה 'לעומת  של  הבירור  נעשה  הגלות  בזמן ועבודתינו מעשינו שעל ֿידי מכיון ,
הארץ "35היעוד  מן אעביר  הטומאה  רוח  .36"את 

 אומות (של  לשון" "בשבעים  היטב ", "באר  שפעולת  – בפשטות  מאליו שמובן אף  - ולהעיר 
ֿ אם  כי לעמים , ישראל  בין המבדילה  למחיצה  הקשור  בכל  הזהירות  תכלית  עם  בבד  בד  באה  העולם )
בבחינת  הגלות , זמן בסוף  כו' והליבון הבירור  לדאבוננו, להיות , צריך  זה  בענין אשר  כהלכה , גיור  ֿ ידי על 

גו'" רבים  ויצרפו ויתלבנו ,37"יתבררו

ברמב "ם  היומי בשיעור  גם  נתבאר  הגירות  שענין קרבנו,38ולהעיר , הביא  לא  ועדיין וטבל  שמל  "גר  -
גר  להיות  עיכבו שקרבנו כפרה , ממחוסרי אינו קרבנו, שיביא  עד  בקדשים  לאכול  אסור  שהוא  ֿ על ֿפי אף 

כו'". ישראל  כשרי ככל  ולהיות  גמור 
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רע"א).25) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז
שם.26) ובנ"כ  תקנג . סו"ס רמ "א ראה
וש"נ.27) א. כב, ברכות
ספכ "ט .28) שמו"ר
ת.29) ר"ס יו"ד  טושו"ע רפ"י . אבל  הל ' רמב"ם ראה
שמו"ר 30) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה

ועוד . רפכ "ב. ויק"ר רפמ "ז.
ויחי31) פ' שעה"פ ספ"ט . דב"ר ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ובכ "מ . משפטים. ר"פ תו"א יו"ד ). (מט ,

בשלשה,32) בחמשה, התורה לימוד  של  ה"פרהסיא" על  נוסף
מ "ו). פ"ג  (אבות בשנים ואפילו

יט .33) כו, ישעי '
ח "ב 34) מלוקט  (סה"מ  תשכ "ה לנצח  המות בלע ד "ה ראה

וש"נ. בתחילתו. רעז) ע'
ב.35) יג , זכרי '
ואילך .36) ס"ד  דלעיל  שיחות ראה
יו"ד .37) יב, דניאל 
ה"ב.38) פ"א כפרה מחוסרי  הל '



מב       

קיים : ֿ המקדש  בית  שאין בזמן הגירות  לענין בנוגע  להעיר  ויש 

ֿ זה  שלפני בהלכות  הרמב "ם  שכתב  כמו הגיור , מפעולת  חלק  היא  קרבן שהבאת  ֿ פי ֿ על  :39אף 
להכנס  העכו"ם  כשירצה  לדורות  וכן . . וקרבן וטבילה  במילה  לברית , אבותינו נכנסו דברים  "בשלשה 
וטבל ) שמל  לאחרי (גם  קרבן הביא  שלא  זמן כל  ולכן קרבן", והרצאת  וטבילה  מילה  צריך  . . לברית 
מילה  צריך  קרבן, שם  שאין הזה  "בזמן ֿ מקום  מכל  – ישראל " כשרי ככל  גמור .. "גר  עדיין נעשה  לא 

קרבן" יביא  ֿ המקדש  בית  וכשיבנה  .40וטבילה ,

ֿ צדק  גרי שכל  לומר  יתכן לא  שהרי - קרבן ללא  גם  השלימות  בתכלית  הגיור  נעשה  הזה , בזמן והנה ,
נעשה  ודאי אלא  ישראל ", כשרי "ככל  נעשו לא  ֿ המקדש  בית  חורבן לאחרי הדורות  כל  במשך  שנתגיירו
ומצוות , בתורה  עוסקים  ובנות  בנים  ומעמידים  ישראל  בת  נושאים  ולכן השלימות , בתכלית  שלהם  הגיור 
חיוב  ואילו בציון"); כהן ("יראה  השלישי ֿ המקדש  בבית  קרבנות  שיקריב  לכהן, מותרת  ֿ גר  שבת  ועד 
ֿ המקדש ), בית  שיבנה  לאחרי (גם  הגיור  שלימות  מעכב  שאינו נוסף  ענין הוא  ֿ המקדש  בית  כשיבנה  הקרבן

אחר  במקום  בארוכה  שנתבאר  מקומו.41כמו כאן ואין ,

 את לשמוע  זוכים  התורה ", את  ד "באר  באופן בתורה  והלימוד  הדיבור  ֿ ידי שעל  – לעניננו ונחזור 
העתידה . בגאולה  משה " דיבר  אשר  הדברים  "אלה 

הרי  הערות , אין בפרשתנו הזוהר  שעל  אף  - אאמו"ר  בהערות  המבואר  עם  זה  ענין לקשר  ויש 
כלים  למסכת  אותיות 42בהערותיו ש "הואי"ל  אאמו"ר  ומבאר  התורה ", את  באר  משה  "הואיל  הפסוק  מובא 

למשה  אליהו של  הקשר  שם  [כמבואר  בלק 43אליה "ו" פרשת  בסוף  גם  וכמודגש  אלעזר 44, בן פינחס  "וירא 
ליהוי  איהו דאיגרתא  קריינא  א "ל  כו' ממך  מקובלני למשה : לו אמר  הלכה , ונזכר  מעשה  "ראה  גו'",

הגאולה  מבשר  הוא  אליהו כי - הגאולה  לענין והשייכות  הקשר  מודגש  שבזה  "גואל 45פרוונקא "], ֿ ידי על  ,
אחרון". גואל  הוא  ראשון

הראשון ששמו דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שבדורנו, רבינו למשה  במיוחד  גם  שייך  זה  וענין
- השני שמו עם  גם  וביחד  קיימי", דרגא  בחדא  ויוסף  ש "משה  אאמו"ר  בהערות  כמבואר  - הקשור)

הגאולה  עם  שלם .46גם  ששמו באופן ,(

("אין  עמלק  ביטול  לאחרי - העתידה  בגאולה  הקב "ה ) של  לשמו (בנוגע  שלם " "השם  מענין ולהעיר 
עמלק " של  שמו שימחה  עד  כו' שלם  ספק 47שמו בגימטריא  ונעשה 48), כו', ספקות  עניני כל  שמתבטלים  ,

כידוע  הגאולה . ענין מודגש  "ודאי" בתיבת  גם  אשר  תהלתו", כן שמו "הוודאי - וודאות  של  49באופן

משיחא . מלכא  דוד  ה '", את  דוד  "ויברך  ֿ תיבות  ראשי ש "ודאי"

וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  כאמור , ממש , בפועל  יומשך  זה  בכל  שהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
היטב ", "באר  התורה ", את  ד "באר  באופן התורה , פנימיות  ובמיוחד  כולל  התורה , והפצת  בלימוד  עוז

"ופרצת " והגבלה , ממדידה  שלמעלה  באופן בזה  אשר 50ועוסקים  הדברים  "אלה  לשמוע  שזוכים  ועד  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  משה ", דיבר 

***

 מטות בפרשת  הראשון רש "י בפירוש  שנשארה  השאלה  על  התירוץ  את  גם  לבאר  המקום  -51כאן
זה : על  לתרץ  אחד  אף  נתעורר  לא  השבוע  כל  שבמשך  ולפלא ,
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רפי "ג .39) ביאה איסורי  הל '
ה"ה.40) שם
וש"נ.41) ואילך . 160 ע' חכ "ו לקו"ש
שכה.42) ע' לוי "צ תורת
(43.54 להערה הא' בשוה"ג  דלעיל  שיחות ראה
ובפירש"י .44) ז כה,
פי "ב 45) מלכים הל ' רמב"ם מב. כו, בחוקותי  פירש"י  ראה

ועוד . ה"ב.
ובכ "מ .46) ג . כא, ויצא תו"א ב. פט , שבת ראה
בשלח .47) ס"פ פירש"י 
ובכ "מ .48) סצ"ג . הוספות כש"ט 
ועוד .49) במקומו. האריז"ל  סידור
יד .50) כח , ויצא
שם.51) ובהערות ס"ד , מטו"מ  ש"פ שיחת ראה



מג        

מובן: אינו ולכאורה  כו'", מומחה  ביחיד  נדרים  שהפרת  "למד  רש "י מפרש  מטות , פרשת  בתחילת 
שאמרו  ועד  זה . ענין על  מאומה  נזכר  לא  בכתוב  הרי, שמיה ? דכר  מאן מומחה " ביחיד  נדרים  "הפרת 

ז"ל  שיסמכו"?!52חכמינו מה  על  להם  ואין באויר , פורחין נדרים  "היתר 

המלמד  אצל  "מרעיש " ואינו זו, שאלה  על  מתעכב  לא  למקרא " חמש  "בן שגם  מכיון גיסא , ולאידך 
וקושיא  שאלה  אין למקרא " חמש  "בן שאצל  לומר , צריך  כן על  – אותה ) מתרץ  רש "י היה  כן, לא  (שאם 

בדבר .

בפשטות : - בזה  וההסברה 

חרטה , פתח  לו מוצא  שהחכם  מומחה ", ביחיד  נדרים  "הפרת  פירוש  למקרא " חמש  ל "בן כשמסבירים 
הנדר  את  מתיר  הוא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  נודר , היה  לא  וכך  כך  יודע  היה  אצלו53שאילו מובן זה  הרי -,

ומכיון  עצמו, על  שקיבל  מה  לקיים  הוא  הנדר  חיוב  כי הפשט ), (בדרך  מיוחד  בלימוד  צורך  שאין ועד 
מאומה ! נדר  שלא  נמצא , זה , לדבר  כוונתו היתה  שלא 

התוקף  להם  שיש  הדיוטות " "שלשה  ֿ פנים  ֿ כל  על  או מומחה ", "יחיד  ב "חכם ", צורך  שיש  והטעם 
החכם , של  בעזרתו אלא  חרטה  פתח  לעצמו למצוא  יוכל  לא  רבות  שפעמים  לכך  [נוסף  כי - ֿ דין בית  של 

שלהיותם  הדיוטות ", "שלשה  אפילו בעצמו],או מהנודר  קלות  ביתר  חרטה  פתח  ימצאו אנשים 
שנדר  לאחרי   כפי אפילו או החכם , עיני ראות  כפי כיֿאם  וכך , כך  באופן דבריו לפרש 

שלא  לקבוע  יכולים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ דין, בית  של  תוקף  להם  שיש  הדיוטות ", "שלשה  של  עיניהם  ראות 
הפשוט , דבר  שהוא  כיון בפסוק , בפירוש  זאת  לכתוב  צורך  אין אבל  נדרו. הותר  ובמילא , כו', לכך  נתכווין

וכו'. מאכלת  לקחת  נצטווה  שלא  יצחק , בעקידת  בארוכה  וכמדובר 

:הירדן לעבר  בקשר  - אודותיו שהעירו לענין בנוגע  גם  להבהיר  יש  לענין, ומענין

(כמוזכר  ראובן ובני גד  בני  נחלת  - (המזרחי) הירדן שעבר  ו"הוכחות " "ראיות " עם  שלם  דף  כתבו
בפרשתנו  ארץ 54גם  היא  היכן למקרא " חמש  "בן אצל  ישאלו זה : על  ועניתי ישראל , מארץ  חלק  הוא  - (

ישראל !

ל  חמש  אומות "בן שבעה  - (כולל  כנען ארץ  היא  ישראל  שארץ  יודע  לירדן55מקרא " מעבר  ,(,
הירדן  בעבר  היא  ראובן ובני גד  בני נחלת  ואילו וכו'. וכו' ֿ המקדש  ובית  הקודש  עיר  ירושלים  נמצא  שבה 

היעוד  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  וקדמוני 56המזרחי קניזי קיני ארץ  גבולך ", את  אלקיך  ה ' אדום 57"ירחיב  ,
ומואב  של 58עמון ענין הוא  (. ישראל ארץ  של  עיקרה  על 

לא  אבל  ענינו, לפי מקום  בכל  ולתרץ  לעיין יש  - וכו' רש "י מפירושי והוכחות  ראיות  שמביאים  ומה 
יאמרו והוכחות , ראיות  אותן שבגלל  יתכן  ,( ישראל מארץ  חלק  הוא  הירדן (שעבר 

 "פשוטו מידי יוצא  מקרא  "אין אשר  מקומות 59, שלושה  לארץ 60(מלבד  בנוגע  והכתובים  ,
בכללם )!ישראל 

ז"ל  רבותינו שאמרו שמכיון לומר  שרצו - דוגמתו בענין ֿ זה  ֿ דרך  ניזונת 61ועל  הנשמה  ֿ לבוא  שלעתיד 
הבהמית  ונפש  הגוף  הוא .. יהודי של  המציאות  שעיקר  ו'הוכחה ' 'ראיה ' זו הרי הבהמית ), (ונפש  הגוף  מן

ה " - היא  יהודי של  שמציאותו לומר  יתכן שלא  ופשוט  כמובן לגמרי. ומופרך  המציאות , היפך  -"
אדם " קרויין "אדם  ה "אדם ", - היא  מציאותו שעיקר  ובוודאי בהמה "), אידישע  "א  (אפילו על 62שבו ,

לעליון  אדמה  ממש "63שם  ממעל  אלקה  "חלק  - מזה  ויתירה  אינו 64. הבהמית  הנפש  של  ענינה  ואילו ,
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וש"נ.52) א. יו"ד , חגיגה
ה"ה.53) פ"ו שבועות הל ' רמב"ם
ואילך .54) יב ג ,
ה.55) יג , בא פירש"י 
ח .56) יט , שופטים
עה"פ.57) פירש"י 
יט .58) טו, ֿ לך  לך  פירש"י 

ב.59) יב, בא יז. לז, וישב פירש"י 
א.60) טז, סוטה
וש"נ.61) .88 ע' חכ "א .44 ע' ח "כ  לקו"ש ראה
רע"א.62) סא, יבמות
רע"א.63) ג , של "ה ראה
רפ"ב.64) תניא



מד       

בתור  יהודי אלא  של  מציאותו עיקר  כו', והזיכוך  הבירור  לאחרי גם  אבל  כו', ולזככה  לבררה  כדי ,
האלקית  נפשו - .65היא 

,( בארוכה דלעיל  (בשיחות  ישראל  לארץ  הכניסה  אודות  שמהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
טפחים . מעשרה  למטה  ממש , בפועל  מערבה ) לירדן (מעבר  ישראל  לארץ  לכניסה  ממש  בקרוב  נזכה 

צדק '66וכידוע  שה 'צמח  מסויימת , בשנה  ל "קץ " בנוגע  צדק ' וה 'צמח  מהר "ש  אדמו"ר  עם  הסיפור 
כלומר , ממש , בפועל  משיח  שצריכים  מהר "ש  אדמו"ר  לו והשיב  תורה ', ה 'לקוטי נדפס  שנה  שבאותה  אמר 
אלא  בזה , וכיוצא  חוצה , המעיינות  הפצת  תורה ', ה 'לקוטי  הדפסת  ברוחניות , גאולה  של  ענין מספיק  לא 

ממש . כפשוטה  גאולה  צריכים 

הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו ב "מעשינו שיש  העילוי עם  להתנחם  שאין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  .67ועל 
החושך  בירור  ֿ ידי שעל  העילוי כי - בארוכה ) (כנ"ל  וכו' ֿ זה ' ד 'לעומת  החושך  בירור  נעשה  ֿ זה  שעל ֿידי
להיות  צריכה  ישראל  של  עבודתם  עיקר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  כו', הוספה  של  ענין אמנם  הוא  ֿ זה ' ד 'לעומת 

וקדושה  אור  הארץ ",68בעניני מן אעביר  הטומאה  רוח  "את  היעוד  שיקויים  ֿ לבוא , לעתיד  שיהיה  כפי .
הקודש ' ב 'אגרת  כמבואר  גופא , בקדושה  עליות  של  באופן ורק  אך  תהיה  .69שהעבודה 

בשובך  עינינו "ותחזינה  - ֿ טוב  ויום  בשבת  גם  ותפילה , תפילה  ובכל  ויום  יום  בכל  מבקשים  זה  ועל 
ה  הגאולה  על  שהבקשה  היינו, מוסף , בתפילת  גם  אלא  שחרית , בתפילת  רק  ולא  מצד לציון", רק  לא  יא 

(עבודת  כהלכתם " ד "מוספין העבודה  מצד  גם  אלא  הצדיקים ), (עבודת  כסדרם " ד "תמידין העבודה 
שאז  הגאולה , על  מבקשים  - ֿ זה ' ה 'לעומת  בירור  ֿ ידי שעל  ההוספה  מעלת  שלמרות  היינו, בעליֿתשובה ),

בלבד . וקדושה  אור  בעניני העבודה  כל  תהיה 

עילוי  שיש  עצמם  את  מנחמים  ולכן, ורוגע . מנוחה  של  במצב  להיות  שרוצים  כאלו ישנם  מאי, אלא 
מפורש  אדרבה , ורוגע . מנוחה  של  במצב  להיות  צריכים  הגלות  שבזמן אומר  מי וכו'. הגלות  בזמן בעבודה 

ההם 70בקרא  ש "בגוים      ולישב רגוע  להיות  יכול  לא  יהודי כלומר , רגלך ", לכף 
" הרף  ללא  לצעוק  צריך  אלא  בגלות , במנוחה  !"

לעשות , מה  נותר  ולא  העבודה , עניני  כל  את  כבר  שסיימו לאחרי זה , בדורנו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
כו', אתמול  בבוקר , היום  לבוא  צריך  היה  שכבר  - המשיח  לביאת  להמתין כולכם ", הכן "עמדו ֿ אם  כי

- כו'") עינינו "ותחזינה  היום  בתפילות  שאמרנו (כפי וכשיבוא  ֿ אב , מנחם  ֿ חודש  ראש  לפני ועוד 
 יותר עוד  - רוח  בקוצר  ממתין עצמו שמשיח  ובפרט  עתה ?! עד  התעכב  מדוע  והקושיא ; השאלה 

ֿ ישראל  בני את  לגאול  כבר  יבוא  מתי - ֿ ישראל  מדוע 71מבני והקושיא : השאלה  יותר  גדולה  שכן, ומכיון ,
והקושיות  השאלות  וכבכל  עתה ?! עד  ואיבעיות "72התעכב  קושיות  יתרץ  "תשבי הקושיא 73- אז, עד  אבל  .

ולבטלה ! להסירה  וצריכים  בתקפה , היא 

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל , בני כל  את  ויגאל  ממש , בפועל  צדקנו משיח  שיבוא  - והעיקר 
אתם "74ובבנותינו" וזהבם  ו"כספם  עליה "75, יושביה  ש "כל  באופן ישראל , לארץ  כולם  את  ויביא  ,76,

ממש . בימינו במהרה  שיבנה  השלישי, ֿ המקדש  ולבית  הקודש , עיר  לירושלים 

***
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ס"ו.65) דלעיל  שיחות גם ראה
ועוד .66) .70 הערה 80 ע' ח "ו לקו"ש
רפל "ז.67) תניא
(68.29* הערה דלעיל  בשיחות ראה
כו.69) סו"ס
סה.70) כח , תבוא
ס"ט .71) דלעיל  שיחות ראה

ונתבאר 72) הובא - ב קכד , (זח "ג  דרע" "מסטרא שהם
סכ "ו). באגה"ק

ועוד .73) עדיות. סוף תויו"ט 
ט .74) יו"ד , בא
ט .75) ס, ישעי '
ה"ח .76) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין



מה        

: אמר הענין ובהמשך  יא . סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  - ו"צדקה " ב "משפט " ההוספה  אודות  דובר  .

התענית  ביום  גם  "סיום " עריכת  אודות  להזכיר  יש  - בזה  וכיוצא  היום  בהלכות  בתורה , להוספה  ובנוגע 
באב . בעשירי - היום ) ה "סיום " על  (נוסף 

מלשון  הוא  ש "חזון" - חזון" "שבת  בענין מבארדיטשוב , הצדיק  הרב  תורת  אודות  להזכיר  יש  וכן
מרחוק  - דלעתיד  המקדש  את  ואחד  אחד  לכל  מראים  שבו .77ראיה ,

רואה  שאינו לו) שנדמה  (או שטוען מי שגם  הנפש 78ולהוסיף , של  וההסתר  ההעלם  מפני רק  זה  הרי -
דלעתיד ! המקדש  את  לו שמראים  האמיתית  המציאות  את  משנה  זה  ואין כו', הבהמית 

עם  קשורה  כשלעצמה , אומרו בשם  והפרסום  האמירה  אשר  אומרו", ו"בשם  זה , דבר  לפרסם  ומצוה 
לעולם " גאולה  מביא  אומרו, בשם  דבר  האומר  "כל  - .79הגאולה 

משקה , קנקני שהכינו אלו כל  עתה  יעלו ולכן עתה , ובצדקה ) בתורה  (ההוספה  הנ"ל  בכל  להתחיל  ויש 
ואנשים " אלקים  ויזמינו 80"המשמח  הדברים , פרטי ויכריזו והיהדות , התורה  בהפצת  פעולות  עם  בקשר  ,

ֿ דא . בכגון כרגיל  כו', המסובים  כל  את 

בצדקה ", ושביה  תפדה  במשפט  "ציון היעוד  קיום  את  יותר  עוד  ויזרזו ימהרו אלו שפעולות  ֿ רצון ויהי
והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  ֿ המקדש 81ובפרט  לבית  באים  שכולם  ,

שומעה " הגבורה  מפי . . "כאילו המלך , מפי התורה  פרשיות  .82לשמוע 

בו  שנכנסים  - זאת  עוד  אלא  מקרוב , אפילו או מרחוק , דלעתיד  המקדש  את  שרואים  רק  לא  כלומר ,
בימינו  במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ממש , ממש .בפועל 

ברכה "). לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

***

 באב בתשעה  שחל  זו, בשנה  ובפרט  חזון", "שבת  זו, בשבת  העילוי אודות  לעיל  האמור  על  נוסף 
היום : חצות  לאחרי מיוחד  עילוי ישנו -

נחם  תפילת  אומרים  היום ) חצות  (לאחרי במנחה  באב  לזה 83בתשעה  ומהטעמים  שבתשעה 84. מפני -
במדרש  כדאיתא  ישראל , של  מושיען נולד  וכשגעתה 85באב  ֿ המקדש , בית  חרב  - פרתו געתה  שכאשר 
ישראל . של  מושיען נולד  - השניה  בפעם  פרתו

שנולד  ראשון" "גואל  אודות  מדובר  לא  שהרי - צדקנו משיח  של  הולדתו יום  הוא  באב  תשעה  כלומר ,
באדר  דוד "86בשבעה  שהוא  הראשון "משיח  אודות  או בעצרת 87, שמת  נולד 88, גם  דעות  ולכמה  ,

[באחרונה ]"89בעצרת " ישראל  את  שמושיע  דוד ) בן (משיח  מבניו שעומד  האחרון ב "משיח  אלא  ,88,
באב . בתשעה  הולדתו שיום  - הזה  האחרון מגלות  ישראל  את  שגואל  משיח 

הרי, - הראשונה  בפעם  באב  בתשעה  ישראל  של  מושיען שנולד  מאז שנים  ריבוי שעברו ומכיון
עילוי! אחר  בעילוי צדקנו משיח  והתגלות  לידת  בענין יותר  עוד  נוסף  בשנה  שנה  מדי באב  בתשעה 

נחם . תפילת  אומרים  שאז - היום  חצות  לאחרי יתירה  בהדגשה  הוא  זה  ענין וכאמור ,
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בשוה"ג .77) ― א'צז ע' ח "ב לנ"ך  באוה"ת נעתק
ועוד .78) ואילך . 18 ע' חכ "ט  לקו"ש גם ראה
מ "ו.79) פ"ו אבות
יג .80) ט , שופטים
יב.81) לא, וילך 
ה"ו.82) פ"ג  חגיגה הל ' רמב"ם
סתקנ"ז.83) או"ח  טושו"ע

וש"נ.84) רעב. ע' באב תשעה עניני  המנהגים, טעמי  ס' ראה
נא.85) פ"א, איכ "ר
וש"נ.86) ב. יג , מגילה
רפי "א.87) מלכים הל ' רמב"ם
ה"ג .88) פ"ב חגיגה ה"ד . פ"ב ביצה ירושלמי 
אריאל 89) ובנין שור תבואות תצד . סו"ס או"ח  יוסף ברכי 

.568 ע' ח "ב בלקו"ש הובא ―



מו       

יום  - ואדרבה  נחם ), תפילת  במנחה  אומרים  שאין (אף  בשבת  שחל  באב  בתשעה  גם  הוא  זה  ועילוי
דרעוין" "רעוא  הוא  חצות  לאחרי "יום 90השבת  ודוגמת  מעין העולמים "91, לחיי ומנוחה  שבת  .92שכולו

ביאת  לפעול  ביותר  מסוגל  - היום  חצות  לאחרי בשבת , שחל  באב  תשעה  - עתה  שהזמן מובן ומזה 
ממש . בפועל  צדקנו משיח  והתגלות 

יא ). סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  - הענין (סיום 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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סע"ב.90) פח , זח "ב
בסופה.91) תמיד ,

בסופו.92) תרס"ו המשך  ראה
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' ב

             

       
        
            

         
         

         
       

          
         

          

         
         

          
     

           
        

       
          

       







































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א

             

         
       

           
         
       
         

 

         
           

       
     

         
         

     





























המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' ב



מז

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡
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הפסוק  שעיר 1על  הר  דרך  מחורב יום עשר  "אחד 
חז "ל  אומרים ברנע" קדש זאת 2עד  מצטט  ורש"י

מחורב  הדרך  את עברו  שישראל  התורה, על  בפירושו 
יום", י"א "מהלך  שהיא ברנע, קדש ועד 

.3ימים 

תוכחה  של  נוסף ענין  רבינו  משה הוסיף ,4בכך 
משה  להם "אמר  רש"י: אין 5כדברי גרמתם, מה ראו  :

שעיר , הר  כדרך  ברנע לקדש מחורב קצרה דרך  לכם
בשלושה  אותו  הלכתם ואתם יום, י"א מהלך  הוא ואף

רש"י  (כחישוב מתלבטת 6ימים.. שכינה היתה כך  וכל  ,(
שקלקלתם  ובשביל  לארץ, ביאתכם למהר  בשבילכם

ארבעים  שעיר  הר  סביבות אתכם שנה".7הסב

שהדגש נראה, רש"י איננו מלשון  בתוכחה

להיות  עליהם נגזר  שקלקלתם" ש"בשביל  כך  על 
ישראל , לארץ ישר  ללכת במקום שנה, ארבעים במדבר 

נגרם שקלקלתם" ש"בשביל  כך  על  ממה אלא
לארץ",מתלבטת...ש"היתה ביאתכם

על ֿטבעית  יום 8במהירות עשר  "אחד  המילים זה לפי .
רק הן  עצמה מחורב..." .9לתוכחה

רבינו  שמשה לומר , הכרחי אמנם, להבין : וצריך 
ברנע  קדש עד  מחורב ההליכה של  הענין  את גם כלל 
ימים" בשלושה אותו  הלכתם "אתם – ימים בשלושה

בתוכחה  התוכחה,10– עיקר  היה שזה נאמר  מדוע אך  .
קדש  עד  מחורב שהדרך  בפירוש, בפסוק שכתוב ומה

יום" י"א "מהלך  היא לתוכחה 11ברנע הקדמה רק הוא ,
עצמה?

"ביניים". של  אפשרות כאן  תיתכן  שלא מובן , מזה
באופן  או  להיעשות יכולה היתה במדבר  ישראל  הליכת
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ב.1) א, פרשתנו 
יהודה).2) ר' (דעת עה"פ ספרי 
(3) הזה בדרך לבטנו  "כמה רע) ד"ה א (יא, בהעלותך בפרש "י 

 ( שלשה שהלכו  רש "י  כוונת שאין  עכצ"ל אבל ימים".
שהרי  בפרשתנו ), פירושו  ג "כ וראה הרשב"ם. – (משא"כ ימים

ביום הלכו  ימים שלשה "מהלך לג ) (י , כוונת לפנ "ז  אלא – "
וכשהולכים  ימים. ג ' הליכת טורח – טרחנו  – "לבטנו " שטענו  היא, רש "י 

בפרשתנו  שגם ולהעיר, יותר. גדול עוד הטורח – א' ביום רש "י כ"ז 
יום  י "א מהלך טורח* – "לבטנו ") – (כבבהעלותך "מתלבטת" בלשונו 

ימים. בג '
(4" תוכחה דברי  הזכיר זה בכתוב שגם יומתק כמו עפ"ז  "

הראשון . בפסוק
כנ "ל 5) בקרא, נזכרו  שלא (אף לישראל משה מדברי  שהם היינו 

הקודמת). בהערה
והשלשים 6) והחניות, הנסיעות ימי  גם נמנו  זה חשבון  דע"פ ולהעיר

כאן . רש "י  מפרשי  וראה שלמים. אינם – שנתעכבו  ימים ושבעה
י "ל: כאן ) רש "י  מפרשי  (וראה אלו  נסיעות פרטי 

) לפרש  אלא לסתום הכתוב בא דלא הכלל דע "פ ובהקדמה
יום  שהלכו  מחורב בהנסיעה דפירש  וכיון  כן . י "ל בפרש "י  גם כה) י , נח

(כדלק  עמו  לילו  שאין  בפרש "י  לומר ומוכרח בשתים אחד גם – מן )
– הי ' כן  שלאחרי '

ג ' הייתה סה"כ הנסיעה כי  עמם. לילם אין  אבל שלמים, –
דשכינה ולהגדיל באופן  ההתלבטות להאריך ואין  נסי , באופן  ,

ובמדחז "ל: בפשש "מ מהמוכרח יותר – הנס
) הנסיעה ימי  בכלל הוא וגם – נסעו  אייר כ' י ,ביום בהעלותך

ובאו  לג ) י , שם (רש "י  אחד" ביום "והלכו  מחורב – ימים") "י ' יא
אייר  לכ"א לקמן )) (וכן  אור (היינו  ליל – היום בגמר התאוה לקברות

כאן ) (רש "י  יום  שלשים שם והיו   אשר והאספסוף גו ' העם ויהי  :
התקדשו  תאמר העם ואל גו ' לי  אספה משה אל ה' ויאמר גו ' בקרבו 

– גו '
הרי  הוא, גדול דוחק שלכאורה רש "י ואף בדעת כן  לומר

כאן  אמרו  יסתור שלא בפירושו (עה"ת) לאמרו  יום, שלשים שם
" כ) (יא, ומצטערין בבהעלותך  כפירושו (ודלא "

הוא וכן  – ההלכה ע"ד לימוד (– א כט, עה"ת)ב(תענית בפירושו 
התחילה הרי  ,והאכילה

האפשרי , ככל למעטה ויש  פורעניות. – יום שלושים בשר ואכילת
(ועד  סיון  כ"א בוקר עד אייר כ"א דיום מבוקר שלמים, בלתי  יום ל'

סיון , בכ"ב בחצרות ויחנו  התאוה מקברות ויסעו  בכלל),
וגם  לאפושי . אין  – וכנ "ל – (פורעניות ימים שבעת – מרים הסגר
נסעו  סיון  בכ"ח סיון , ֿ כ"ח כ"ב היינו  מעל"ע), צ"ל אין  – מצורע הסגר
ובו  – פארן  למדבר באו  לכ"ט**) ליל=אור (היינו  סיון  ובכ"ט מחצרות

המרגלים. שלחו  ֿ בבוקר) ) סיון  כ"ט ביום
כ"ח  סיון , כ"א אייר, כ' ערב: ועד מבוקר שלמים ימים ג ' – סה"כ

פ"ח. עולם בסדר וראה (ואכ"מ) אופן  בעוד ויל"פ סיון .
וראה7) שנה. ל"ט רק ועצ"ע.לכאורה לג . יד, שלח
ויחר).8) (ד"ה א יא, שם לג . שם, כט. י , בהעלותך פרש "י  גם ראה

ל  יב, בא רש "י  ג "כ ד.וראה שם, יתרו  ז .
שיעכבו 9) שגרמו  ע"ז  היא ההוכחה שעיקר נאמר באם משא"כ

ילכו  ולא שנה מ' "אחד במדבר הרי  כו ') קצרה דרך (שהוא לא"י 
התוכחה. ענין  מגוף הוא גו '" יום עשר

(10– התורה על בפירושו  זה רש "י  הביא מקרא.שלכן  של
כו '11) ד"בשביל טז ) (ע' פרשתנו  באוה"ת הצ"צ לפמ"ש  ובפרט

."' כו כהרא"ם דלא שנה, בארבעים ויהי  אח"כ מ"ש  "פי ' הוא "

                           
    

        



מח   

" באופן של  או  לארץ", שהיא ביאתכם –
לכך  הטבעי הזמן  מן  יותר  ישראל ) חטאי (בגלל  תימשך 
הללו  הענינים שני את משה כרך  לפיכך  שנה. ארבעים –
מתקיים  נסי, באופן  לא אם זה: של  בהמשכו  זה יחדיו ,

המנוגד  האופן  .12במילא

.
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להיות  יכלה במדבר  (שההליכה לעיל  האמור  פי על 
דברי  מוסברים האמורים) האופנים משני באחד  רק

בגמרא: תמוה מאמר  על  ה"תוספות"

בגמרא  עם 13נאמר  התווכח  זכאי בן  יוחנן  שרבי
שבת", "אחר  תמיד  חל  שעצרת שיטתם, על  בייתוסי

השבת  ממחרת לכם שב"וספרתם שפירשו  14מפני

משה  טען : הבייתוסי בראשית. לשבת היא הכוונה
הוא, אחד  יום שעצרת וידוע היה, ישראל  אוהב רבינו 
שני  מתענגין  ישראל  שיהו  כדי שבת אחר  ותקנה עמד 
"אחד  בפסוק זכאי בן  יוחנן  רבי כך  על  לו  ענה ימים.
אוהב  רבינו  משה "ואם באומרו  מחורב..." יום עשר 

שנה". ארבעים במדבר  איחרן  למה היה, ישראל 

ה"תוספות" זכאי 15בעלי בן  יוחנן  שרבי מסבירים,
זה  מקרא עליו  ("קרא זה פסוק דוקא כהוכחה 16בחר  (

שנה", ארבעים במדבר  ש"איחרן  שבכך לכך  מפני
אוהב  היה "דאם לומר  זכאי בן  יוחנן  רבי התכוון 
ללכת  הצליחו  ולא שנה מ ' במדבר  איחרן  למה ישראל 
רש"י  מפירוש שמובן  כפי ימים", ג' באותן  שעשו  כמו 

ימים. בשלשה זו  דרך  עברו  שישראל  דלעיל ,

העובדה  לכאן  מתקשרת כיצד  מובן : לא לכאורה
הימים", ג' באותן  שעשו  כמו  ללכת הצליחו  ש"לא

במדבר  ש"איחרן  על  הטענה והרי  קיימת "
בי"א  ברנע לקדש מחורב הדרך  את עוברים היו  לו  גם

ימים  בשלשה ולא ?17יום,

לא  לו  הדבר : מובן  לעיל  האמור  שלפי אלא,

" באופן הליכתם היתה שנה" ארבעים במדבר 
" ימים".של  ג' באותן  שעשו  כמו  ללכת

.‚
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במקום  אמנם, ברור : הכל  לא עדיין  לכאורה,
" של  באופן  מתקיימת ההליכה היתה במדבר "

" של  במהירות אך ההליכה ימים". ג' ללכת...
במענה זאת לומר  יש מה "קרא לשם ואף ,

מקרא דוקא?עליו  "

שמשום  הבייתוסי לטענת שהסתירה לומר , הכרחי
היא, שבת...", אחר  ותקנה (משה) "עמד  ישראל  אהבת
החליף  שנה" ארבעים במדבר  ש"איחרן  זה, מענין  אכן ,

הליכה רק של (לא האופן  אלא) ישראל , לארץ
במהירות ללכת" ."הצליחו 

.„
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רבות  פעמים וי 18כאמור  הנמצאים על  רבים כוחים
לאֿיהודים  ובין  ישראל  חכמי בין  ובמדרשים בש"ס
העובדה  עצם הרי וכדומה), בייתוסים עם (וכן 
ויכוחים, איתם ניהלו  ישראל  וחכמי שהתנאים

בתורת מפורטים אלו  שלפי ושויכוחים מוכיחה, ,
  חכמי ותשובת אלו , לטענות מקום יש

הטענות  דחיית סתם אינן  לפי 19ישראל  אמיתיות אלא ,
.תורת

הבייתוסי  טענת שבלשון  הדיוק על  לענות ניתן  בכך 
ותקנה  עמד  היה... ישראל  אוהב רבינו  "משה בעניננו :
אלא  בה', זאת תלה לא הוא כלומר , – שבת..." אחר 

  ישראל אהבת שבגלל  ,הוא
הוא  הרי לשאול : יש לכאורה, שבת. אחר  תהא שעצרת

על  שיטתו  את השבת",מבסס על "ממחרת
 רבינו משה ?20של 
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לכם 12) מתקצר הדרך הי ' כן  לא שאילו  כאן : הבחיי  ובלשון 
נתארך. ובעונותיכם

ואילך.13) סע"א סה, מנחות
יא.14) שם, – השבת" "ממחרת ועד"ז  טו . כג , אמור
יום.15) עשר אחד ד"ה שם
שם.16) הגמרא לשון 
שם.17) מנחות כפרש "י 
לשאלות 18) בנוגע – 260 ע' חי "ח [המתורגם] לקו "ש  בארוכה ראה

ב). (סט, נדה בסוף אלכסנדריא אנשי 

(19– ממשנ "ת .6ולהעיר הערה 96 ע' חי "ב לקו "ש  –
"קש ". ה"ז  המענה סברות דבערך י "ל ובפשטות

ישראל כמ 20) תפארת שם. למנחות קדשים בצאן  שהקשה ו 
ספ"ו . (להמהר"ל)

דוחק  – ידו " על הסכים "והקב"ה כתבו  עמד) (ד"ה שם שבתוס' ואף
תקנתלפרש  היא גו '" השבת ממחרת לכם "וספרתם ,הציווי 

(פז , דשבת הא וע"ד בתורה. ע"ז  וציווה ידו  על הסכים שהקב"ה אלא
בתורה). ציווי  בהם מצינו  (ולא עמו " הקב"ה והסכים כו ' דברים "ג ' א)

לג . פי "ט מבמדב"ר ולהעיר



מט    

חז "ל  הוא: לכך  מביאים21ההסבר  
יו "ט  ממחרת יום חמשים חלה שעצרת לכך  הוכחות

לפירוש אין  ולפיכך  פסח , של  (שב"ממחרת הראשון 
בסיס  שום בראשית), לשבת היא הכוונה השבת"

 22.

הבייתוסי  טענת שמשה23אלא, 24היתה,

כלומר , בראשית. שבת ממחרת תמיד  תחול  שעצרת
באופן  השנה, לוח  את של 25שיקבעו  הראשון  שהיום ,

את  "מעברין  כלשון  השבת, ביום תמיד  יחול  פסח 
לצורך " –26החודש לזה זה יתאימו  הדברים ששני כך  ,

בראשית, שבת – השבת" "ממחרת הן  תהיה הספירה
יוםֿטוב. ממחרת שיהו והן  "כדי היה זו  לתקנה

כדלהלן . ימים", שני מתענגין  ישראל 

את זכאי בן  יוחנן  רבי שסתר  לאחר  לכן ,
ארבעים  במדבר  ש"איחרן  הטענה, על ֿידי זו , לתקנה
מפסוק, הוכחה הביא הוא ט , סעיף כדלקמן  שנה",
רואים, הפסוק מן  כי כזו , תקנה כלל  תיתכן  שלא

להיות התאריכים:שצריכים לקביעות אופנים
להיות  שחל  ו "יוםֿטוב בשבת", להיות שחל  "יוםֿטוב

השבת" .27באמצע

.‰
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שכל  על  מיוסדים הויכוח  שפרטי לעיל , האמור  לפי
הויכוח : על  מאד  גדולה תמיהה מתחזקת התורה,

אוהב שיטת רבינו  ש"משה כך , על  מבוססת
היה", ישראל     ואם" בתמיהה שואל 

היה"?! ישראל  אוהב רבינו  משה

היא: לכך  ההסבר  תמצית

ישראל  אוהב רבינו  משה "ואם המילים משמעות
היתה  לא רבינו  משה של  ישראל  שאהבת היא, היה"

שסבר  "שיהו כפי תקנה מחייבת שהיא ,
עמוקה, יותר  הרבה אלא ימים", שני מתענגין  ישראל 
אצל  יהיה שתמיד  לכך  סיבה מהווה איננה שהיא באופן 

"מתענגין ".ישראל  של  הענין 

יום  עשר  "אחד  הפסוק את ציטט  הוא כך  לשם
מדברי הלקוח  משה,מחורב...", של 

בדברי  שדוקא היא, האמת אך  כעונש... הענין  נראה
משה  של  והעמוקה הגדולה האהבה התבטאה התוכחה

המדרש  כלשון  "28לישראל , :  ."

.Â
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יום, מ "ט  סופרים ישראל  – בספירה תלויה "עצרת"
כידוע  עצרת, הוא החמישים הימים 29והיום מ "ט  ,

שערים) (מ "ט  הדרגות על  מורים סופרים שישראל 
אליהן  מגיעים  הם שישראל  ולכן  ,

לספור  החמישים,30צריכים יום זאת לעומת הימים. את
 הניתנת דרגה על  מורה ישראל , בספירת נכלל 

 שניתן הדרגות של  ההכנה לאחר  הנו "ן ), (שער 
בדומה  עצמית, בעבודה אליהן  למאמר 31להגיע

למטה,32חז "ל  מעט  עצמו  מקדש אדם שכאשר  ,
מלמעלה. הרבה אותו  מקדשין 

יוםֿטוב, של  שמהותו  כיוון  היתה: הבייתוסי טענת
צריכה מלמעלה, הבא ענין  הוא החמישים יום

הבאה הקדושה את להדגיש –לעצרת
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ואילך.21) ב שם, מנחות
שם,22) מנחות מהרש "א (חדא"ג  כו '" שבתון  מקרי  יו "ט ד"מצינו 

.(
(לא 23) הוא שבת אחר שעצרת דזה הצדוקים שסברת אף היינו ,

מ"מ, – השבת" "ממחרת הכתוב פירוש  שזהו  מפני  כ"א) משה, תקנת
ישראל, חכמי  לשיטת גם שתתאים ואופן  וסברא טענה הבייתוסי  חיפש 

השבת. אחר תמיד תהי ' שעצרת
תקנת 24) הוא דעצרת הקביעות שאופן  הצדוקי  טענת שיסוד וי "ל,

אחד  ד"יום (מ"ת*), לעצרת בההכנה זה כעין  שמצינו  מפני  הוא – משה
שם). (שבת עמו " הקב"ה והסכים מדעתו .. משה הוסיף

ה"א.25) פ"ב (ר"ה בירושלמי  דאיתא הא יומתק בפנים המבואר ע"פ
מצד  הי ' החודש  בעדות המינים שקלקול ב) כב, ר"ה להטעות ד"ה רש "י 
שיום  כדי  כו ' שקר עדי  ושכרו  השבת אחר עצרת אומרים שהבייתוסים זה
זו  לקביעות  מתאוין  שהיו  מפני  רק שאי "ז  – בשבת יהי ' דפסח ראשון 
דעצרת  התקנה לאופן  שייך שזה כ"א שם), לירושלמי  קה"ע שם. (רש "י 
בשבת). יחול דפסח א' שיום באופן  החדשים שיקבעו  (ע"י  שבת אחר

.23 הערה ראה אבל
ספרים 26) שם. מפרשיו  וראה ואילך. הי "ז  פ"ג  קדוה"ח הל' רמב"ם

הדחיות. בביאור העיבור חשבון  ביסודי  הדנים
ולא 27) – דוקא זו  דרשה ריב"ז  לו  שענה מה בפשטות מובן  עפ"ז 

להו  אית דריב"ז ) (גם ש "כולהו  [ובפרט שם שבמנחות הדרשות משאר
(מת  מתרתי  בר מוכח פירכא זו  מדרשה רק כי  – א] סו , שם – כו '" רי )

 הדרשות שאר משא"כ השבת", באמצע להיות שחל ד"יו "ט קביעות
לקו "ש  – באו "א – וראה היו "ט. ממחרת צ"ל שהספירה להוכיח רק הן 

.19 בהערה שנסמן 
ד.28) פ"א, פרשתנו  דב"ר
ג .29) לה, שה"ש  ואילך. א יב, ד. י , במדבר .לקו "ת
בהיום.30) כלל ופועלת משנה אינה שהספירה
בערך 31) שלא היא והעיקרית – דרגות ב' – הנון  שער שבנתינת אלא

שם). במדבר (לקו "ת יום המ"ט
ספ"ג .32) יומא
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וקיימא" ש"מקדשא של 33"שבת", יום היא לכן  (אשר  ,
עמל  ללא ).35ויגיעה 34תענוג,

להיות  הכנה הן  הספירה ימי של  הקודמות הדרגות
שער האדם (עצרת, מלמעלה הניתנת לדרגה

אך  הנו "ן ), ,האדם מעבודת נעלית היא
גם צריך ולכן  לעצרת, הסמוך  היום שבועות,

השבת. יום וזהו  – עצרת של  זו  ל "מעלה" דומה להיות

.Ê
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תורתנו " מתן  "זמן  הוא השבועות ואכן 36חג ,
גם  הבייתוסים בשיטת קיים "עצרת" לגבי לעיל  האמור 

התורה  כלל  :37לגבי

ולא  בלבד , בתורהֿשבכתב מאמינים הבייתוסים
שבעל ֿפה  שבכתב 38בתורה התורה בין  ההבדל  .

שבכתב התורה את הוא: לתורהֿשבעל ֿפה
   39 כולה ניתנה היא –

 הלומד של  בהבנתו  כל ֿכך  כרוכה ואינה ,
שירדה 40אותה  כפי התורה היא שבעל ֿפה התורה .

האדם  של  והשגתו  מתגלה 41להבנתו  שהיא כפי ,
ודור  דור  שבכל  ישראל  חכמי באמצעות ,42ומועברת

" להיות צריך  ולגביה "43 צריך הלומדה –
 ֿ התורה לעומת בה, לחדש כדי שכלו  את לייגע

וחסר . יתיר  כל  נאסר  שבה שבכתב,

בלבד , שבכתב בתורה המאמינים הבייתוסים
גלוי  באופן  שניתן  מה רק היא שהתורה סוברים

מלמעלה.

טענת  וזוהי תורה. מתן  לגבי גם הוא כך 

שמפני הבייתוסים, – שעצרת משה תיקן 
עמל  בו  שאין  יום לאחר  שבת, אחר  תהיה – תורה מתן 

מלמעלה  ניתן  והכל  בלבד , תענוג אלא .44ויגיעה,

.Á
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ניתנה  שבעל ֿפה התורה שגם היא האמת אבל 
ומגיעים  מבינים שהנבראים בתורה החלקים גם בסיני,

באמצעות ירדה אליהם שהיא כפי ה', תורת הם ,
להבינה  יוכל  שנברא באופן  למטה, ,45ו "נתלבשה"

חיבור  שייווצר  תורה, מתן  תכלית מתגשמת ובכך 
ל "תחתון " "עליון " ומגיע 46בין  עמל , אדם כאשר  .

הרי בתורה, מסויימת לסברא בשכלו   נקראת
"תורתו " נעשית47על ֿשמו , והיא , זה אין  אמנם, .

חברו " של  קבין  כ "ט ' הרבה מלמעלה,48כה הניתנים
" זהו  אך  "46 עם מציאותו  מתאחדת ובאמצעותו  ,

נפלא" "בייחוד  ה' .49חכמת

ולכן  ותחתון , עליון  חיבור  היא תורה מתן  תכלית
הענינים גם (עליונים)צריכים הנבראים מן 

(תחתונים). האדם בשכל  להיקלט 

למתן ֿתורה, כהכנה הבאה העומר  ספירת כך , אם
לקבלת  ראוי להיות כדי האדם של  ועבודתו  יגיעתו 
וכך  מתן ֿתורה. של  הענין  לעצם קשורה התורה,

החסידות  בספרי של 50מוסברת הענין  משמעות
יום" חמשים –51"תספרו  ומאירים מזהירים שישראל  ,

יום את – ספיר  אבן  השפע מלשון  גם :
תורה,האלוקי במתן  המתגלה הנו "ן , שער  של 

זוהי  ולפיכך  העומר , בספירת ישראל  עבודת על ֿידי
מתן ֿתורה  לקראת המתאימה .52ההכנה
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א.33) יז , ביצה
ֿ ב.34) א עב, בלק לקו "ת .ראה
מתנה.35) בשבת, יאכל בע"ש  שטרח מי  ענינים: שני  – בשבת שגם

ואילך. ד קעד, (סדור מצ"ע תענוג  ממלאכתו , שנח ע"י  בתענוג : וכן 
תרע"ה  אנכי , ראה ד"ה ח"ב תער"ב המשך ואילך. תקמג  ע ' תרס"ו  המשך

ואילך.
ר"ה 36) ירושלמי  ב. סח, פסחים וראה השבועות. דחג  התפלה נוסח

.21 ע' ח"ח [המתורגם] לקו "ש  – ובארוכה סה"ח. פ"ד
שהצדוקים 37) יא) כט, פינחס טוב (לקח ממרז "ל להעיר אבל

.52 הערה לקמן  וראה בעצרת". הי ' לא תורה "מתן  אומרים
שם.38) וברש "י  ב לג , .סנהדרין 
א.39) טו , ב"ב
ֿ יג .40) סי "ב פ"ב לאדה"ז  ת"ת הל' ראה
(ממג "א 41) ס"ב ס"נ  או "ח אדה"ז  שו "ע סי "ג . שם ת"ת הל' ראה

סק"ב). שם
(ראה 42) מסיני  למשה ניתן  לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה דכל

.(272 ע' לקמן  נסמן  ועוד. ה"ד. פ"ב פאה ירוש ' ב. יט, מגילה

ס"ב:43) פ"ב שם ת"ת הל' וראה ב. יב, סכ"ו זח"א אגה"ק .
ג . לח, מתו "א ולהעיר א). (קמה,

הובא 44) (ספ"ה באדר"נ  דאיתא הא עם בפנים, המבואר לקשר ויש 
במאמר  שאמרו  (וצדוקים) הבייתוסים דשורש  ב) קטו , ב"ב ברשב"ם
ע"מ  שלא הרב את המשמשין  כעבדים "הוו  מ"ג ) פ"א (אבות אנטיגנוס
כו '" שכרו  יטול ולא היום כל מלאכה פועל שיעשה "אפשר פרס", לקבל

מלמעלה). (שבא השכר בשביל הוא העבודה ענין  שעיקר היינו , –
פ"ד.45) תניא ראה
ג .46) פי "ב, שמו "ר טו . וארא תנחומא – המדרש  לשון  ע"פ
א.47) יט, ע"ז 
א.48) לח, ב"מ
עיי "ש .49) פ"ה, תניא
ח"ג50) [המתורגם] לקו "ש  – ובארוכה שם. ושה"ש  במדבר לקו "ת
.257 ע'
טז .51) כג , אמור
החילוק 52) הענינים) (בפנימיות ג "כ לבאר יש  בפנים המבואר ע"פ

משא"כ  ,(37 הערה (כנ "ל בעצרת" הי ' לא "מ"ת שאומרים הצדוקים בין 
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ההוכחה  את זכאי בן  יוחנן  רבי הביא כך  על 
שנה": ארבעים במדבר  ש"איחרן  ממשה,

תורת התורה, למרק עונשי כדי באים את 53,
להיות  הגזירה מטרת גם כך  החטא. מפגם החוטא
חטא  על  להעניש כדי רק איננה שנה ארבעים במדבר 
חזק  קשר  לידי ישראל  את להביא כדי אלא המרגלים,
מהם  למנוע וכדי הקדושֿברוך ֿהוא, עם יותר  ועמוק

כזה. חטא בשנית

שנתנסו  הנסיונות כל  באמצעות התרחש זה ענין 
וחזרו  ישראל , התגברו  שעליהם במדבר , ישראל 
עזה  התקשרות אצלם יצר  זה וכל  וכדומה, בתשובה
כפי  לקלקלה, יכול  אינו  דבר  ששום כך  לאלוקות

הרמב"ם  בנסיון ,54שמרחיב העומד  מעלת על  בדברו 
וכו '. בעליֿתשובה למעלת בדומה

אצל  שפיעמה העזה ישראל  אהבת דוקא כלומר ,
שנה", ארבעים במדבר  ש"איחרן  לכך  הביאה משה,

עיני תמיד  אשר ... ל "ארץ ייכנסו  שישראל  
"55בה" של  בדרגה בהיותם ,  ,"

באמצעות הגיעו  שאליה 56,
העמים  במדבר  את 57מסעותיהם מעצמם ברוחצם ,

והפגם. החטא

.È
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בן  יוחנן  רבי מדוע מובן  לעיל , המוסבר  כל  לפי
מחורב..." יום עשר  אחד  זה: מקרא עליו  "קרא זכאי
"דאם  לומר  ה"תוספות" כדברי התכוון , הוא ובכך  –

ללכת...": הצליחו  ולא ישראל ... אוהב היה

לארץ  להכנס כדי המדבר  את לעבור  הוצרכו  ישראל 
את  ובזככם במדבר , שבנסיעותיהם מפני ישראל ,

בעצמם  התעלו  הם העמים", ראויים 58"מדבר  ונעשו  ,
בשני  להיעשות יכול  היה זה ענין  ישראל . לארץ להכנס

אופנים:

מצד  קיימות א) אין  זו  בדרך  – מלמעלה –
להיעשות  יכולה וההתעלות ה"מטה", של  המגבלות
"נהמא  היא זו  דרך  אך  עיכובים. ללא במהירות,
כאן  חסרה מאחרים), שבא בושה, (לחם דכסופא"

האדם. עבודת של  השותפות

מצד  צורך ,ב) היה זה באופן  – מלמטה –
במדבר  ש"איחרן  בכך  כראוי, ייעשה שהדבר  כדי

שנה" המסעות 59ארבעים כל  באמצעות דוקא .
בכל  והתעלו  ישראל  הזדככו  וכדומה, והנסיונות

.60הפרטים 

לבייתוסי: זכאי בן  יוחנן  רבי תשובת היתה וזאת
את  להעדיף צריך  משה היה הבייתוסי של  שיטתו  לפי

" של  "האופן  לארץ",ללכת..." ביאתכם
.("... מתענגין ישראל  שיהו  ("כדי

מוכיחה, שנה" מ ' במדבר  ש"איחרן  העובדה אך 
דוקא  התבטאה משה של  האמיתית ישראל  שאהבת

ישראל  את הביא שהוא בכך   .

מחורב..." יום עשר  "אחד  הפסוק מהווה [לפיכך 
בפסוק  הכתובים הקודמים, התוכחה דברי של  סיכום

דברי 61הקודם  מטרת כי שאוהבן ", משה ש"יוכיחן  ,
ועבודה  תשובה לידי ישראל  את להביא היתה התוכחה

עצמם  ארבעים 62מצד  במדבר  להליכתם הסיבה וזוהי ,
שנה].

ההסבר  הוא לכך  הזו דומה הגלות של 
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:(36 הערה לעיל (נסמן  למ"ת שייך שעצרת לדידן 
משא"כ  האדם, לעבודת ששייך מורה ספירה ע"י  נקבע שעצרת זה

בסיו  בז ' לפעמים עצרת (שהרי  ספירה ע"י  נקבע שאינו  דמ"ת או הענין  ן 
שהוא  מורה ס"א) תצד סי ' או "ח אדה"ז  שו "ע – בסיון  בו ' הוא ומ"ת בה'

שם): ח"ג  בלקו "ש  בארוכה (ראה האדם מעבודת למעלה 
שייך  אינו  שמ"ת היינו  בעצרת, הי ' לא שמ"ת הצדוקים אומרים ולכן 
מתן  זמן  הוא שעצרת לדידן  משא"כ האדם: עבודת ע"י  שנעשה לעצרת
האדם, מעבודת לגמרי  למעלה (לכאורה) שהם הענינים גם כי  תורתנו ,

גם ולכן  בפנימיות, ונמשכים לעבודה הם שלמעלה שייכים בחי ' –
ספירה. ע"י  ונמשך שבא לעצרת שייך – מעבודה לגמרי 

ד.53) נג , קרח ג . כה, נשא שם ג "כ וראה ב. פו , מטות לקו "ת
פ"ו .54) פרקים בשמונה
יב.55) יא, עקב
ואילך)56) 374 ע' חי "ח [המתורגם] (לקו "ש  ממשנ "ת להעיר

לפינחס. משה בין  ההפרש 

ואילך.57) ב צא, מסעי  שם נשא. ר"פ לקו "ת .ראה
שם.58) מסעי  לקו "ת ראה
המסעות 59) דכל ואילך) (ס"ה 424 ע' חי "ח [המתורגם] לקו "ש  ראה

בארוכה. עיי "ש  זו , ירידה שע"י  העלי ' בשביל תחילה בכוונה היו  במדבר
שהלכו 60) הטעם שזהו  – בפרטים הוא מלמעלה בא כשהבירור גם

לכל  מיוחד יום צ"ל שונות, מסעות ג ' שהם מכיון  כי  ימים, בג ' זה מהלך
עולמות  ג ' לנגד הם ימים דג ' יח) (ע' פרשתנו  אוה"ת (וראה בפ"ע מסע

– בי "ע)
המעלה  בזה שאין  ע"ז  (נוסף מלמעלה בא הבירור כאשר מ"מ אבל

 . בשלימותו המטה וזיכוך בירור אינו  הרי ) ,
לפני 61) שהכעיסו  המקומות כל כאן  ש "מנה מה הן  התוכחות שהרי 

גו '" מחורב יום עשר ו "אחד – פרשתנו ) ריש  (פרש "י  שם המקום"
המקום. לפני  שהכעיסו  מקום

דברי 62) בין  השייכות שזוהי  – ואילך 15 ע' לקמן  בארוכה ג "כ ראה
עצמו  מפי  שמשה מה הוא תורה דמשנה הענין  כי  תורה, למשנה תוכחה
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ולעשותם  ישראל  את לזכך  היא הדבר  כוונת האחרונה.
מציאותם מצד  שגם לכך , יהיו ראויים הם

לגאולה. מוכנים

באופן  זו  בעבודה "מתרפאים" שישראל  על ֿידיֿזה
של  באופן  עצמו  הזיכוך  נעשה "זכו ", של 

שתי 63"אחישנה" את הכולל  באופן  באה והגאולה ,

"בעתה" של  הן  בכל 61המעלות: הוא הזיכוך  שאז  ,
מלמעלה, הבאה "אחישנה", של  והן  הפרטים,

הקיצין " כל  "כלו  כבר  כאשר  בגאולה 64במיוחד , ,
צדקנו ,האמתית משיח  בימינו על ֿידי

ממש.

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

עיי "ש  המטה, מצד עבודה ג ) כ, שה"ש  לקו "ת ב. לא, (מגילה אמרה
בארוכה.

דוגמת  הוא הראשונים ספרים וד' תורה משנה בין  שההפרש  ולהעיר,
33 ע' ח"ט [המתורגם] לקו "ש  (ראה ותושב"כ תושבע"פ בין  ההפרש 

,52 שהוא הערה דוקא זה קרא ריב"ז  שהביא מה יותר יומתק ועפ"ז  .(

איך יותר עוד להדגיש  – תורה הענין ממשנה בבנ "י  לפעול רצה
(תושבע"פ). כו ' עצמו  בכח דעבודה

מלכות.63) לבוש  יביאו  סד"ה אורה משערי  ולהעיר א. צח, סנהדרין 
ב.64) צז , סנהדרין 

             

        


        
          

         
        

         
   

      
       

       
        

      


         
          

          



      

       
          

       
        

        
        

        
         

          
         

       
        
 



































































המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב

             

    
      

   



       

   
      

       
        

 
         

   
   

      
           

 



































המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א



נג ילקוט לוי יצחק על התורה

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קנא

ביאור מ"ש )איוב א, ג( "ויהי האיש גדול מכל בני קדם" 
שהי' לו אשה יראת ה', היפך מבני קדם — ז' מלכי אדום — 

שלא נזכר בהם אשה

כתיב באיוב )איוב א, ג( ויהי האיש ההוא גדול מכל 

בני קדם. מדנקט בסתמא גדול, מוכרח לפרש שקאי מה 

שהי' לו אשה יראת ה'.

בהדיא  פירש  כבר  הרי  עצמו,  מעלתו  מצד  אם  כי 

מקודם1 תם וישר כו'.

ואם מצד שהיו לו בנים, ג"כ פירש2 שהיו לו ז' בנים 

ושלש בנות.

ואם מצד עשרו, ג"כ פירש3 שהיו לו ז' אלפי צאן כו' 

ועבדה רבה מאד.

הנה ע"כ לומר שמה שכתוב אח"כ ויהי כו' גדול כו' 

הוא עוד ענין אחד זה שלא אמר מקודם. והוא שהי' לו 

אשה4 יראת ה' ומצדה אקרי גדול מכל בני קדם.

והיינו בני קדם5 הם המלכין קדמאין דתהו, מן בלע6 

1( שם פסוק א. "איש הי' בארץ עוץ איוב שמו והי' האיש ההוא תם 

וישר וירא אלקים וסר מרע".

2( שם פסוק ב. "ויולדו לו שבעה בנים ושלש בנות".

3( שם פסוק ג. "ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים 

וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאוד ויהי 

האיש ההוא גדול מאוד מכל בני קדם".

4( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק, למה לא פירש הכתוב בהדיא הוא 

גדול מצד אשתו.

5( ראה לעיל סימן קמו "ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם". 

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קפב בפירוש הזהר עה"פ קדמה 

אל ארץ קדם.

6( בראשית לו, פסוקים לב־לט.

עד בעל חנן שלא נזכר בהם אשה. כי הם בחי' לתהו7 

בראה ולכן לא נזכר בהם אשה8. והוא הי' לו אשה יראת 

ה'. וע"ד המלך הח' הדר שהוא מקור התיקון שיש לו 

אשה מהיטבאל.

והדר הוא הבחי' הי"ט, כי הז' מלכים, וי"א אלופי9 

דתהו,  אדום  בארץ  הם  דתהו, שכולם  הבחי'  הם  עשו 

והוא איו"ב שמספרו י"ט10 הוא ע"ד הדר דתיקון שהוא 

בחי' י"ט.

מצד  גדול  שהוא  בהדיא  הכתוב  פירש  לא  אמנם 

אשתו, כי הנוקבא היא חו"ה11 שמספרה יט.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד קעא

7( כמ"ש )ישעי' מה, יח( "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה". ראה 

גם לעיל סימן קמח.

8( ראה זוהר ח"א דף רכג ע"ב. ח"ג דף קלה, ב. )מובא לעיל סימן 

קמו(. זוהר חלק ג' — אדרא זוטא — דף רצב, א. )מובא לעיל סימן 

קמז(.

9( בראשית לו, פסוקים מ־מג.

10( ראה עוד במספר יט לעיל סימן לא. קנח. לקמן סימן קסח. קעג.

11( חוה שמספרה י"ט: ראה סידור עם דא"ח מאדמו"ר הזקן עמוד 

אותיות  בד'  הוא  דמ"ה  והגי'  מ"ה  בגי'  דאדם  כידוע  וז"ל:  ב  קטו, 

דשם הוי"ה עם המילוי שלו דוקא, כי גי' דהוי"ה כ"ו, והמילוי שלו 

יוד הא ואו הא הוא גי' י"ט והוא גי' דחוה כידוע, ואין מספר מ"ה רק 

בצירוף המילוי דשם הוי"ה שהוא מספר י"ט בגי' דחוה אשת אדם, 

והוא בחי' המ"ל שנק' אם כל חי בחי' כח הפועל בנפעל, והוא בחי' 

אלקים ואדני כידוע דזו"נ הן בחי' אדם וחוה כמ"ש בזהר בפי' ויעש 

ה' לאדם ולאשתו כתנות עור.

אינו אלא בחי'  דעיקר בחי' אדם שם מ"ה  זה  וא"כ הרי מובן מכל 

נק' אדם  ואם לאו לא  הנוק' שלו שהוא בחינת המילוי דשם הוי"ה 

בגי' מ"ה ולא עוד אלא שהמ"ל יותר עיקר שהרי נעשית בחי' עטרת 

לבעלה מטעם הנ"ל . . .

בגי'  הוי'  דשם  המילוי  בחי'  שהוא  המ"ל  בבחי'  למעלה  יובן  וכך 

חוה כי היא היתה אם כל חי )בבחינת העלם ועיבור תחלה באותיות 

דהוי"ה עצמו( שהוא בחי' גילוי ההעלם דהוי"ה להאיר למטה והוא 

כידוע.  בי' מאמרות להיות אם כל חי מאין ליש  בחי' דבור העליון 

ע"ש כל הביאור.

             

       
        

    


         

      
        

        
     

         
     























המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב



נד

א, יב – איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם 
וריבכם

איתא  שפט(  ישעי'  שמעוני  )ילקוט  ילקוט  במדרש  א. 
וז"ל איכה אשא לבדי )דברים א, יב( משל למטרונה שהי' 
ראה  ואחד  בשלוותה,  אותה  ראה  אחד  שושבינין  ג'  לה 
אותה בפחזותה, אחד ראה אותה בניוולה, כך משה ראה את 
ישראל בשלותן ואמר איכה אשא לבדי, ישעי' ראה אותם 
בפחזותן ואמר )ישעי' א, כא( איכה היתה לזונה, ירמי' ראה 
רבה  ובמדרש  ע"כ.  בדד  ישבה  איכה  ואמר  בניוולן  אותן 
בלשון  נתנבאו  שלשה  הנוסחה  א'(  סי'  פ"א  רבה  )איכה 

איכה עיין שם.

וכו', דמאחר  נתנבאו בלשון איכה  ג'  וקשה מה שאמר 
זה אותם לא ראה  זה, דבבחינה שראה  זה כראי  דלא ראי 
אותם חבירו, אין להבין למה באמת אמרו לשון אחד. ועוד 
לפי הנוסחא דג' נתנבאו בלשון איכה מה שייכא נביאות מה 
שבעיניהם ראו הנהגת דורם דעל מה שראה בעיניהם אמר 

כל אחד דבריו ואין צריך לזה נבואה.

רבתי  איכה  מדרש  פי  על  הענין  לבאר  אפשר  אמנם 
)איכה רבה פתיחתא ד( רבי אבהו פתח והמה כאדם עברו 
אדם  הקב"ה  אמר  הראשון  אדם  זהו  ז(  ו,  )הושע  ברית 
הכנסתיו לגן עדן וצויתיו ועבר עליהם ודנתי אותו בגירושין 
לארץ  הכנסתי  אתכם  אף  איכה  עליו  וקוננתי  ובשילוחין 

ישראל וכו' וקוננתי עליכם איכה ישבה וכו' ע"ש.

זאת  את  ידע  לא  מי  בזה  מלמדים  מה  קשה  ולכאורה 
הכניס  ישראל  ואת  וכו'  עדן  לגן  הכניס  הראשון  דאדם 
זה  מחבירו  אחד  ללמוד  צריכים  אנו  ואין  ישראל  לארץ 
דסיבה  ללמדינו  דבא  נראה  אבל  זה,  כמו  להדיא  מפורש 
ידי שנתגאו מרוב טובה ובעטו  אחת לשניהם שחטאו על 
בו דכמו שהכניס את אדם הראשון לגן עדן וכו' כך הכניס 
את ישראל לארץ טובה כגן ה', כאן וכאן קונין בלשון איכה 

לומר ששלוותן גרמה להם שחטאו ואחר כך נתנוולו.

וזה שאמר שלשה התנבאו בלשון איכה:

מה  בנבואה  שצפה  בשלוותן  אותם  ראה  רבינו  דמשה 
יהיו  כך  שמתוך  דהיינו  השלוה,  אותה  ידי  על  עליהם  יגיע 
לו  תלה  והלבישו  רחצו  יחידי  בן  לו  שיש  מי  כמשל  לזונה, 
זונות מה יעשה אותו הבן  כיס של זהב והשיבו בשוק של 
שלא יחטא )ברכות לב, א(, ולכך על ידי נבואה אמר איכה 
אשא, דבמלת איכה נתנבא משה על של ישעי' דמן שלוותן 
יגיע מזה נזק שיעמוד ישעי'  שראה אותם בה משה רבינו 
ויאמר אליהם איכה היתה לזונה, שעל ידי רוב טוב ישכחו 
דייקא,  לזונה  לזונה,  ויהיו  לבם  שרירות  אחר  וילכו  ה'  את 

לרמוז על משל הנ"ל שהושיבו בשוק של זונות.

בעטו  שכבר  לאחר  בפחזותן  אותם  שראה  וישעי' 
בהקב"ה ונתקיימה נבואת משה רבינו הנ"ל אמר הוא איכה 
איכה  על  לרמוז  איכה  במלת  כן  גם  נתנבא  לזונה,  היתה 
יגרם  אלו  שעוונותם  על  לרמוז  ירמי',  שאמר  בדד  ישבה 

להם חורבן ועל ידי כן עתיד ירמי' לקונן עליהם איכה.

וירמי' לאחר שנתקיים נבואת ישעי' ונחרב בית המקדש 
בעוונותינו הרבים, אמר איכה ישבה בדד, רמז במלת איכה 
והחורבן  גדולה  הצרה  שמתוך  לומר  רבינו  משה  של  על 
יחזרו בתשובה ויתחרטו ואז יש להם תקנה שיחזרו לארץ 
עוד  שיחזור  להורות  איכה  לשון  שאמר  והיינו  ישראל, 
חלילה וישובו לאותו מעלה שהיו בימי משה לאחר שיעשו 

תשובה.

והוא מה שאמרו רז"ל )יבמות מז, א-ב( דישראל אינם 
יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענות, כי ברוב טוב 
משה  שנתנבא  כמו  טו(  לב,  )דברים  ויבעט  ישורון  וישמן 
עושים  לסבול  יכולים  שאינם  פורענות  רוב  ידי  ועל  רבינו, 
שהיו  כמו  אדמתן  על  ומושיבן  ומקבלן  וחוזרים  תשובה 
בימים קדמוניות בימי משה, הרי כל אחד נתנבא על העתיד.
זרע ברך

עוד  אפשר  איכה,  בלשון  נתנבאו  ג'  אגדה  מדרש  ב. 
]לפרש[ דהוצרך למשל דהנה ע"פ )הושע ו, ז( והמה כאדם 
אמר  ד(  רבה  דאיכה  )פתיחתא  ז"ל  אמרו  ברית,  עברו 
וגרשתיו  ועבר  וציויתיו  עדן  בגן  הושבתיו  לאדם  הקב"ה 
דישראל  תאמר  שלא  וכדי  כן,  ולישראל  איכה1  וקוננתי 
למטרונה  משל  אמר  לזה  שב  שלא  כאדם  סופם  יהי' 
ג'  לה  והיו  טעמים  מכמה  לגרשה  אפשר  ואי  אשה  שהיא 
ישעי'  משה  אלה  וג'  חופתה,  בעת  דהשושבינין  שושבינין 
ירמי' נחשבין בעת חופתה להיות שעתיד לחזור כמו שהיא 
קרי'  והול"ל  בפחזותה,  ישעי'  בשלותה  משה  מטרונה, 
נאמנה איכה היתה לזונה הול"ל2 אבל אמר היתה לשעבר 
ולא היא ורמז אחר איכה היתה לזונה אני בטוח קרי' נאמנה 
שתחזור המטרונה כקדם, וירמי' בעידן עקתא אמר היתה 
ג'  והיינו  אלי',  לחזור  שעתיד  לפי  אלמנה  ולא  כאלמנה 
הראשון  כאדם  ואינו  שלותה  רומזים  שכולם  שושבינין 

שנתגרש עד מותו אבל ישראל מטרונה.

חדרי בטן

1( ז"ל המדרש שם: וקוננתי עליו איכה שנאמר ויאמר לו איכה, איכה כתיב, אף בניו 

הכנסתי אותם לארץ ישראל שנאמר וכו' וצויתם שנאמר וכו' ועברו על ציוויי שנאמר 

וכו' ודנתי אותם בגירושין וכו' וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד.

2( הלשון מגומגם קצת, וז"ל בנחל אשכול ריש איכה, והול"ל איכה קרי' היתה נאמנה 

היא לזונה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת דברים

כל העניינים התלויים בזמן, דאף שעיקרם הוא בזמן מסויים, מכל־מקום נמשכים הם אחר־כך על כל ימות השנה.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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ÌÈc‰ ‰l‡∑( ספרי), ּתֹוכח ֹות ּדברי ׁשהן לפי ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָ
ּבהן, ה ּמק ֹום  לפני ׁשהכעיס ּו ה ּמק ֹומ ֹות  ּכל  ּכאן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּומנה 
ּכב ֹודן  מ ּפני ּברמז והזּכירן ה ּדברים  את  סתם   ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפיכ

יׂשראל  מקצתן,∑‡Ï‡NÈŒÏkŒÏ.ׁשל  ה ֹוכיח  א ּלּו ְִֵֶָ∆»ƒ¿»≈ְִִִַָָ
מ ּבן  ׁשֹומעים  הייתם  א ּתם  א ֹומרים : ׁשּבּׁשּוק  א ּלּו ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָהיּו
ׁשם , היינּו א ּלּו ! וכ מ ּכ ּדבר  ה ׁשיב ֹותם  ולא  ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹעמרם 
הרי  להם : ואמר  ּכּלם  ּכּנסם   לכ א ֹות ֹו; מ ׁשיבין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻהיינּו

יׁשיב  ּתׁשּובה , ל ֹו ׁשּיׁש מי ּכל  ּכאן, ∑a„na.ּכּלכם  ְְִִֵֶֶָָָָֻ«ƒ¿»
"ּבּמד ּבר "? ּומה ּו מ ֹואב , ּבערב ֹות  א ּלא  היּו ּבּמד ּבר  ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹלא 

ׁשאמר ּו: ּבּמד ּבר , ּׁשהכעיס ּוה ּו מה  ּבׁשביל  (שמות א ּלא  ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ
ג ) וג ֹו'"טז מ ּותנּו יּתן הערבה ,∑Úa‰."מי ּבׁשביל  ְִִֵֵ»¬»»ְֲִִָָָ

מ ֹואב  ּבערב ֹות  ּבּׁשּטים , ּפע ֹור  ּבבעל  ÏBÓ.ׁשחטא ּו ְְְְְִִֶַַַַָָ
ÛeÒ∑ס ּו ֿ ּבים  ּׁשהמר ּו מה  ֿ ס ּוף ,על  לים  ּבב ֹואם  ף  ְְְְִֶַַַַָ

יא)ׁשאמר ּו יד  וכן (שם ּבמצרים "? קברים  אין "המ ּבלי : ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר  ה ּים , מ ּתֹו ו)ּבנסעם  קו ים (תהילים על  "וּימר ּו : ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָ

ּב'ערכין' ּכדאיתא  ס ּוף ", ŒÔÈe.(טו)ּבים  Ô‡tŒÔÈa ְְֲִִִַַָָ≈»»≈
ÔÏÂ ÏÙz∑ ה ּמקרא ּכל  על  חזרנּו יֹוחנן: ר ּבי אמר  …∆¿»»ְְִִַַַַַָָָָָָ

על  ה ֹוכיחן א ּלא  ולבן, ּתפל  ׁשּׁשמ ֹו מק ֹום  מצינּו ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֹולא 
ׁשאמר ּוה ּדברים  לבן, ׁשה ּוא  ה ּמן על  כא ׁשּתפל ּו (במדבר ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּׁשע ׂשּוה) מה  ועל  ה ּקלקל ", ּבּלחם  קצה  "ונפ ׁשנּו :ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ה ּמר ּגלים  ֿ ידי על  ּפארן ּבמחלק ּתֹו∑ˆÁÂ˙.ּבמד ּבר  ְְְְְִִֵַַַַָָ«¬≈…ְְְַָ

קרח  ללמד (ספרי )ׁשל  לכם  היה  להם : אמר  אחר , ּדבר  . ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הרע , ל ׁשֹון ּבׁשביל  ּבחצר ֹות  למרים  ּׁשע ׂשיתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָמ ּמה 

ּבּמק ֹום וא ּתם  ‰Ê.נד ּבר ּתם  È„Â∑ העגל על  ה ֹוכיחן ְְְִֶֶַַַָ¿ƒ»»ִֵֶַָָ
ׁשּנאמר  להם , ׁשהיה  זהב  רב  ּבׁשביל  י )ׁשע ׂשּו ב  :(הושע  ְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ל ּבעל " ע ׂשּו וזהב  להם  הר ּביתי ."וכסף  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

         

את  "מ כיח "  עצמ הזמ ה א  " צרי ה י" עני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָללת
ה רה  חלת  רא ר"י  ר מלמדנ י ראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹני 
י י ראל, ל ד כב הק "ה  נזהר "כחה "  גְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ביל  היא  הגלת ל והירידה  "כחה " ה ונה  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָכלית

עת   ג ב מ ולכ י ראל", ל ד ב" לגדל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעליה ,
(נ"ל  י ראל" ל ד ב" ני ר גפא , (ה "כחה ") ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהגלת

ר"י ). פירְִֵַ
עת   ג י ראל" ל ד ב"  דג מ  העניני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד 

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡cÈc ‡Úa Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡LÈÓ eÊÈb‡c ÏÚÂ ‡a„Ó eÁ„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„Úc ÏÚÂ ‡Na ÏÚ eÊÈb‡c ˙BˆÁe«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»



  
      
     

       
     

    
    

      
    

    
    
     
    

      
      

   
    

      
    
    
    
     
    
     
      
     
      
     
    
     
       
      
     

       

      
        

     
     
      
      
      
    
     
      

    
      

    
     
    
    

     



נו              
"איכה ג ג ג ג פאפאפאפאהגלת איכה : מגילת חלת תב  מה  ה א  , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
טבה דדדדדדדדי בה  מדה   ג זה   י – "'מה וג וה א  , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ

י ראל  ני  יתח ב ", לא   יבג  י לבדד   ע" ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹתב 
 מ ה" רז"ל כמאמר , ל הע א מ ת  ע  מתערבי  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינ
ע  מתערבי  אינ י ראל  ע מד , אלא  מתערב  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָאינ

." " ַָהע
ני מעלה מעלה מעלה מעלה מצד  אי דד ", י בה  "איכה  ראל ז י ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

 נזה  הא מ ת,  ע  ליתגלה יתגלה יתגלה יתגלה מתערבי ד ב" ראל י" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ס ק  נרמז ה א   ג ה לי י ,  המקד ית בני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָגלי ,

דיד.זה  בעגלא  בימינ מהרה  י נה  , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

       ©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
©§¥«©

ÁÓ ÌBÈ NÚ „Á‡∑רא ּו מ ׁשה : להם  אמר  ««»»≈…≈ְֶֶַָָֹ
לקד ׁש מחרב  קצרה   ּדר לכם  אין ש ּגרמ ּתם : ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמה 
יֹום , י"א   מהל ה ּוא  ואף  ׂשעיר , הר   ּכדר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַּברנע 
ּבע ׂשרים  ׁשהרי ימים , ּבׁשל ׁשה  א ֹות ֹו הלכ ּתם  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוא ּתם 

ׁשּנאמר  מחרב , נסע ּו יא)ּבא ּיר  י  ּבּׁשנה (במדבר "ויהי : ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
וג ֹו'", ּבחד ׁש ּבע ׂשרים  ה ּׁשני ּבחד ׁש כט)ה ּׁשנית  (תענית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

צא  ּברנע . מ ּקד ׁש ה ּמר ּגלים  את  ׁשלח ּו ּבסיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובכ "ט 

יֹום  ׁשל ׁשים  ּבקבר ֹות מהם  ׁשאכל ּוׁשע ׂשּו ה ּתאוה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבחצר ֹות  ׁשע ׂשּו ימים  וׁשבעה  ימים , חד ׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹה ּבׂשר 
א ֹות ֹו ּכל  הלכ ּו ימים  ּבג ' נמצא , מרים , ׁשם  ְְְְְִִִִֵָָָָָָָלה ּסגר 

מתל ּבטת  ׁשכינה  היתה  ּכ ֿ וכל  , ּבׁשבילכם ה ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אתכם  הסב  ׁשּקלקל ּתם  ּוב ׁשביל  לארץ , ּביאתכם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלמהר 

אר ּבעים  ׂשעיר  הר  .ׁשנה סביב ֹות  ְְִִִֵַַָָָ

     ©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
       ©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨

  §Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
L„Á NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa‡a È‰ÈÂ«¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆

L„ÁÏ „Á‡a∑סמ ּו א ּלא  ה ֹוכיחן ׁשּלא  מל ּמד  ¿∆»«…∆ְִֵֶֶַָָָֹ
ּבניו  את  ה ֹוכיח  ׁשּלא  מ ּיעקב , למד ? מ ּמי ֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹל ּמיתה .
, ל א ֹומר  אני ּבני, רא ּובן אמר : ל ּמיתה , סמ ּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָא ּלא 
ׁשּלא  ּכדי ה ּלל ּו? ה ּׁשנים  ּכל  ה ֹוכח ּתי ּלא  מה  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹמ ּפני
אר ּבעה  ּומ ּפני אחי. ּבע ׂשו ותד ּבק   ותל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּתּניחני

ל ּמיתה : סמ ּו א ּלא  האדם  את  מ ֹוכיחין אין ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּדברים 
ּומ ֹוכיח ֹו, וח ֹוזר  מ ֹוכיח ֹו יהא  ׁשּלא  יהא ּכדי וׁשּלא  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֹֹ

ּומת ּבּיׁש ר ֹואה ּו ּב'ּספרי'.חבר ֹו ּכדאיתא  וכ ּו' מ ּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
סמ ּו א ּלא  יׂשראל  את  ה ֹוכיח  לא  יה ֹוׁשע  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוכן

ׁשּנאמר  ׁשמ ּואל , וכן יב )ל ּמיתה . ענּו(ש"א "הנני, : ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּבנֹו ׁשלמה  את  ּדוד  וכן ב )בי!". .(מ"א ְְְִִֵֶָֹֹ

             

   

 לחד לחד לחד לחד אחד אחד אחד אחד   חד חד חד חד ע ע ע ע י י י י ־ ־ ־ ־ ע ע ע ע רררר נהנהנהנה  עי עי עי עיאראראראר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽויהי ויהי ויהי ויהי  ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
גו גו גו גו '''' י י י י ראל ראל ראל ראל  אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ני ני ני ני  מ מ מ מ הההה ִִִִֶֶֶֶֹֹרררר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

ליתה   סמ א א  כיח ה א  רש"י)מלד  ובפירוש ג . (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו ־  נר מ ה  ה ציא  מאז הרי  , ־ע צרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלכא רה 
 ת רת  עמי מצינ , צרי מ י ראל ני  את  ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה

א א  כיח ה "לא  ר"י  תב   מה כחה , ברי   ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלה
ליתה "?  ִַָָסמ

מ ה  תנפר ה כחה  ברי   למר,  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוי
.כ לפני  מ ה   כיח הְִִֵֵֶֶָֹ

עת  זה  היה  לפני ־זה ,  כיח ה  עמי ה כל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה ה ,

eË‡ב  Á‡ ÁÓ ÔÈÓBÈ NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜ „Ú ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»

Áa„ג  ‡ÁÈ NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡ÁÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿



      
     
      
     
    
     
      
     

     
     
    
    

    
      
      

    

    
 

     


      
     

  



נז               
על־מנת     י ־א רידא , כחה  ז היתה  לא  ולכ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמע ה ,

זה . וכ צא  מא רא  ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרי 
המארע ת  ל על ה כחה  היתה  ,יד־ ־איְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמה ־
עכ ו ,   חטא חטא  על ולא  ד ר,  ארע  יְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהר

 עצמ  טאי לח לא  נאמר  ברי ה פניבפרט  י ־א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
. ניהְֵֶ

ר"י תב  ועל־זה  לבד , כחה  ברי   ברי ה  הי ־ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוא
ליתה ".  סמ א א  כיח ה ִִֶֶַָָָָֹ"לא 

       ©«£¥´©ŸÀ¥¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
     §¤§®§¥À¤´¤©¨½̈£¤¥¬

 §©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
B˙k‰ ÈÁ‡∑ מ ֹוכיחם אני 'אם  מ ׁשה : אמר  «¬≈«…ֲִִִֶַָָֹ

עלינּו? ּלזה  מה  יאמר ּו: הארץ , לקצת  ׁשּיּכנס ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם 
ע ּלה , ולמצא  לקנּתר  א ּלא  ּבא  אינֹו לנּו? היטיב  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמה 
עד  המ ּתין  לפיכ לארץ '. להכניסנּו ּכח  ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאין
ארצם , את  וה ֹוריׁשם  לפניהם  וע ֹוג  סיח ֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשה ּפיל 

ה ֹוכיחן  ּכ ֿ B‚Â'.ואחר  LBÈ L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑ ְִַַָָƒ…¿¬∆≈¿
ק ׁשה (ספרי ) סיח ֹון היה  לא  ּבח ׁשּבֹון,א ּלּו ׁשר ּוי והיה  ְְְִִֶֶָָָָָָֹ

אחרת  עיר  היתה  וא ּלּו ק ׁשה . ׁשה ּמדינה  ק ׁשה , ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיה 
ק ׁשה ,  ׁשה ּמל ק ׁשה , היתה  ּבת ֹוכ ּה ׁשר ּוי ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָוסיח ֹון

ק ׁשה  וה ּמדינה  ק ׁשה   ׁשה ּמל ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  .על  ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
˙zLÚa LBÈŒL‡∑ ק ׁשה וה ּמדינה  ק ׁשה   ה ּמל. ¬∆≈¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ

˙zLÚ∑ ע ׁשּתר ֹות" ּכמ ֹו: וק ׁשי, צ ּוקין ל ׁשֹון ה ּוא  «¿»…ְְְְְִִַֹ
ׁשהיּו קרנים , ע ׁשּתר ֹות  ה ּוא  זה  וע ׁשּתר ֹות  ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָקרנים ",

ׁשּנאמר  אמרפל , ׁשה ּכה  רפאים  יד )ׁשם  "וּיּכּו(בראשית : ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מהם , נמלט  וע ֹוג  קרנים ", ּבע ׁשּתר ֹות  רפאים  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָאת 

ׁשּנאמר  יג )וה ּוא  וא ֹומר (שם ה ּפליט ", "וּיבא  ג ): :(לקמן ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
הרפאים " מ ּיתר  נׁשאר  ה ּבׁשן  מל ע ֹוג  רק  ."ּכי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÚ„‡a∑ ה ּמלכ ּות הגר"א)ׁשם  המלחמה. מקום .(צ "ל  ¿∆¿∆ƒְֵַַ
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ÏÈ‡B‰∑ּכמ ֹו יח)התחיל , ה ֹואל ּתי"(בראשית נא  "ה ּנה  :.‰Bz‰Œ˙‡ ‡a∑ להם ּפר ׁשּה ל ׁשֹון .ּבׁשבעים  ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ
         

לאמרלאמרלאמרלאמר ההההאתאתאתאת ההההרהרהרהרה אתאתאתאת אראראראר מ מ מ מ הההה ה )ההההאיל איל איל איל  (א, ִִִִֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹ ֹֹ
 לה לה לה לה רררר      ל ל ל ל  בעי בעי בעי בעי(רש"י) היה מ ע לאל,  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

? קד ל אז ר י ראל ל והרי  ה רה ,  תר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹצר
 צרי  עצמ נר מ ה  היה  לה  ,צר זה  היה   א ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹואפ
ר  חטא  לפני  ה ה  למר,  וי זה ?  תר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַלהתעק 
ר והחטא  , ד ה ל אחת, פה    ר ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻה גה 

את  מבי אינ  אי א ר ,ל  ב עי , ל ע ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָרד 
 קד  מ ה רה   ר ,  א ב מ . רעה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹפת
 מק   אחד ת המ כת – ת מע מ ,ל  ב עיְְְְְְִִִַַַַַָָָל
רק  י  וקא , מ ה  ידי  על לה עת מכרח  היה  וזה  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻה רד .

י תר'. מ ה  'למ ה  עד  לרדת יכ ל י תר'  ב  ב' ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה

              

   

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההאתאתאתאת אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההרהרהרהרה אראראראר מ מ מ מ הההה ִִִִֹֹההההאיל איל איל איל  ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
 לה ר ל  בעי(רש"י ובפירוש ה . (א, ְְְִִֵֶָָָ

 פרי ס מ כת ז)איתא  הלכה  א חמ ה (פרק מע ה  : ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ

ת א והיה  יונית, ה רה  את ל ה לתלמי   תב  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזקני
היתה  א  העגל,  ע ה    לי ראל, ק ה    ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה

.צר ל  ר לה יכ לה  ְְְְִֵַַָָָָָה רה 

„‡Ó‡‰ד  ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ˙a»«ƒ¿»»ƒ«¿»∆¡…»»
˙Èc Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ ÔBaLÁa ˙Èc¿»≈¿∆¿¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ„‡a ˙zLÚa¿«¿»…¿∆¿∆ƒ

LÓ‰ה  ÈL ‡BÓ„ ‡Ú‡a ‡cÈ„ ‡Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ…∆
:ÓÈÓÏ ‡„‰ ‡˙ÈB‡ ÔÙÏe‡ ˙È Lt»≈»¿««¿»»»¿≈»



    
   

  
    

      
     
     
    

      
     
     

  
    

     
     
    

    
    
     
     
    
    

  



נח              
ונתרה  נרמה  בר ה רה  הרי  , מ ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָולכא רה 
ר  מ ע  ־ וא ,נר מ ה  על־ידי  ל  בעיְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ע ה  מ בי תר העגל"?  ע ה    ל"י ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה רה 
בר  אחרי  "צר ל  ר לה יכ לה  ה רה  היתה  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ"א 

?ל  בעי מ ה  על־ידי  ונתרה  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנרמה 
ת א  וכתב ז"ל תינר  ק ד זה , ה א ר למר  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוי
"חטא   תב ולא  העגל"  ע ה    י" היה    ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹה
ק ה  היה  לא  העגל,  ע ה    י י  זה . וכ צא  ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל"

מחר" לה ' "חג אמר אהר הרי  , ד ־עצמ ה )מ לב , ,(תשא ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
"  ק ה את  ויעבד מ ה  ב א  היה  "טח  רש"י י  (פירוש ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(ש ימ ה אחרי ־זה    לפעל ורק  ו ), לב , (תשא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ
לפ   היה וחטא לא  העגל ע ת   ונמצא  מ ה , א  ני  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

לאחרי ־זה . העגל לחטא   ר ורק  , ד ־עצמ מ ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"ק ה "
 כמ , ד ־עצמ מ "ק ה " אינ ה רה   ר כ  כמְְְְִֵֵֶַַַַָָ
 לעני  לגר כ ל א א  ה רה , את  ר ה  צינְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

צינ  כמ , ר ה הבנת  ע סופרי לילי , (מסכת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
(הבנת ש למי  יטעה  א  די  ,"   ברי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"י "ג

מ ד ־  "ק ה " אינ ה רה   ר   ונמצא  . ר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָה
.וקל־להבי לילי . עני מ ה  לב א  כ ל א א   ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָעצמ

             

    

אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההרה רה רה רה  אראראראר מ מ מ מ הההה ההההאיל איל איל איל  .... .... נהנהנהנה  עי עי עי עיאראראראר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽויהי ויהי ויהי ויהי  ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ַַַַֹֹההההאתאתאתאת ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ

 לה ר ל  בעי(רש"י ובפירוש ג ־ה . א, דברי) ְְְִִֵֶָָָ
את  לפר מ ה  הצר מה   ל , ־ע צרי ה בר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלכא רה 

?ל  בעי לי ראל ְְְְִִִֵַָָָה רה 
ל עליו ־ה נר מ ה  ראה  "מ ני   תב  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹי
ת א אר  לפיכ א ת,  בעי לבי יגל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻראל
 ילמד , א יב ראל   מק איזה  ,ל  בעיְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

"ל ת א(ח כז, תבא רש"י לפירוש שפר  באמרי .(הובא ְָ
לכל   דלל  עצמ מ ה  הצר לזה  י ב  זה  אי  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻא
את  הבינ לא    כ  ר ע ד  ,ל  בעי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻי ראל
עב ר  ה א  זה  ל למר ודחק  ה רה . ר  ה ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה נת
לי יכ  הי הרי  הא ת, לבי גל , אי ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻה רת

וקא . מ ה  על־ידי  ולא  ,זמ לאחר  מרְְְְְְְְֵֶַַַַַַָָֹֹל

תרה  ה ד ה  דר חלת היה  נפעל זה  , לח  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוי
 מק  י זאת בלעדי  .ל  בעי ה רה  לד   ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹ
קד ת  הרי  , ד ה ל רה  נה  יו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלמר,
ה רה  עניני  מד   חלי לא  ה רה  לד  וגדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה רה ,

. אחרי ְֲִִֵלנת
 ה רה  קד ת  ח מיחדת פע ה  רצ היה  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻולכ
לד ר  הא ר – זה  להלכה   ונפקא ־מי) ל  בעיְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ה רה  רת ח ב  ; ער ה א  ל אר רה  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָברי 

וע ד ). .ל אר ְְְְִֵֶַָָד ר
נר מ ה  על־ידי  היתה  לי ראל ה רה  תינת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכיו
ה רה  קד ת חלת זה , עני ע ת   הרי  , ל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻעליו ־ה
נר מ ה  ר על־ידי  היתה  ,'ל  בעי' ה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

י ראל. ל פני  ל  בעיל ה רה  את  עצמְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

      §Ÿ̈¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
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˙L ÌÎÏ ∑,א ּגדה :ּכפ ׁשּוט ֹו מדר ׁשי ויׁש «»∆∆∆ְְְְִִֵֵַָָ
ה ּזה :הר ּבה  ּבהר  יׁשיבתכם  על  וׂשכר  לכם  ּגד ּלה  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מ ׁש מ ּניתם ע ׂשיתם  ּתֹורה , ק ּבל ּתם  וכלים , מנֹורה  ּכן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מא ֹות  וׂשרי אלפים  ׂשרי סנהדרין, .לכם  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

         

הההההההה הרהרהרהר בתבתבתבת  לכ לכ לכ לכ ו )רב רב רב רב  לוי(א, ני   לכ רב  ה ס ק  על ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ג ) טז, לעצמכ(קרח   לקח מ אי  י תר הרה  רש "י : רְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַ

מ אי . י תר הרה  ה ה  הר בר   ב י – א  וא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻד ה .
ה א   א :נ לק  האד עב דת ללית ה ראה  א  ְְֲִִֵַַָָָָָָָי

עב דת  רה  ת א נאר ה א   א אחד ,   מק ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ'י ב '
ונעלית  טבה  רה  היא   א ה ה  הלאה ,   מתק ואינ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה '
מיד ,' מה' להי ת עליו  מ אי '. י תר  'הרה  זה  הרי  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
. ד מ עלי בחינת חיל, אל מחיל וללכת  אל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו 

      §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
      ̈«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤

    ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד   ּדר e‡e.זֹו ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…

ÈÓ‡‰ ‰∑ּכמ ׁשמע ֹו.ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â∑ ע ּמֹון «»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַ
ׂשעיר  והר  יער ∑Úa‰.ּומ ֹואב  ׁשל  מיׁשֹור  .זה  ְִֵַָ»¬»»ִֶֶַַ

‰∑ ה ּמל הר  ּדר ֹום ∑ÏÙMe‰.זה  ׁשפלת  .זֹו »»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ

ÈbÒו ÓÈÓÏ Áa ‡nÚ ÏÈlÓ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡eËa Ôez˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

„‡Ó‡‰ז ‡eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙLe ‡eË ‡iLÈÓa È‰BÈ‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡ÚÎ„ ‡Ú‡ ‡nÈ ÙÒe ‡ÓB„eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙Ù ‡‰ ‡a ‡‰ „Ú ÔÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»



נט               
Ìi‰ ÛBÁe ‚pe∑,'וכ ּו וקסרי וע ּזה  א ׁשקל ֹון «∆∆¿«»ְְְְְִֵַַָָ

ּב'ּספרי' ‰Ï„b.ּכדאיתא  ‰p‰Œ„Ú∑ ׁשּנזּכר מ ּפני ְְִִִֵַָ««»»«»…ְְִִֵֶָ
ק ֹורא ֹו יׂשראל , ארץ  א ֹומר :עם  הדיֹוט  מ ׁשל  ּגד ֹול , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

'ה ּדבק  ,' מל , מל ל ','עבד  ויׁשּתחוּו ל ׁשחור  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מז) וא ּדהן'(שבועות ּדהינא  לג ּבי .'קרב  ְְְְְִִֵַַַָ

     §¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤Ÿ§´
     ¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧

     §¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
Èz˙ ‰‡∑ א ֹומר איני ר ֹואים , א ּתם  ּבעיניכם  ¿≈»«ƒְִִֵֵֵֵֶֶַ

ּומ ּׁשמ ּועה  מאמד  eLe.לכם  e‡a∑ מערער אין ְִֵֶֶָָֹ…¿ְְֵֵַ
ׁשלח ּו לא  א ּלּו למלחמה . צריכים  ואינכם  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּבּדבר ,

זין  לכלי צריכין היּו לא  ל ּמה ∑ÌÎÈ˙‡Ï.מר ּגלים , ְְְְִִִִִֵַַָֹ«¬…≈∆ָָ
אברהם  א ּלא  ּוליעקב ? ליצחק  לאברהם , ׁשּוב  ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹהזּכיר 
לעצמ ֹו ּכדאי יעקב  לעצמ ֹו, ּכדאי יצחק  לעצמ ֹו, .ּכדאי ְְְְְְְְְְֲִַַַַַַַָֹ

        

לפניכ נתי  "ראה  ל מ ב  עמד   מצאי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר
מא מד  לכ א מר איני  , איר   א  עיניכ" ," האר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאת
" האר את ר  א" א מר ה "ה   דעי וי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָמ מ עה ",
 באפ ,' מ ר  ח  מ י ראל ני   לכי ה אזי  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
י למלחמה ",  צריכי  אינכ" ועד  בר", מערער אי"ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ופחד ". אמתה   עליה ֲִֵֵֶַַָָָֹ"ל

 לגב לתיה  י ראל  אר ל ללמ ת  כיז  מ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָבקרב 
ה נעני  אר   ה   בח ב גב  ב פלה  בהר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ"ערבה 
,צדקנ מ יח  ביאת רת", נהר ה ד ל ה הר עד  בנ ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָוה
 לל ,"ל ב את  קיאל ה ' ירחיב  "י  ה ע ד    יק ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֻאז

. מ בימינ מהרה  וקדמ ני , קניזי  קיני   ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאר

         

אאאא  עיניכ עיניכ עיניכ עיניכ נתנתנתנתי י י י .... לכלכלכלכראהראהראהראה א א א א מרמרמרמר איני איני איני איני  ,,,, אי אי אי אירררר      ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
מ מ מ מ מ מ מ מ עהעהעהעה ח)מאמד מאמד מאמד מאמד  (א, ֵֵֵֵֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ

י ראל  ני  נאמר בר  דמי ה  קי ס הק ה , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלרש "י 
 א א מר מה   ל לגב לתיה , י ראל  אר את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָייר
י ראל  ני  , מח ה תב  מפר לכ ? האר את רְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ולא  , לה נתנה  בר י ראל  אר  ח מ לרא ת  לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹיכ

מ עה . אמד  גדר היא  ההבטחה  עכ ו , עד  היה  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹפי 
 לקד סיני  מהר ה ית סי עה   זה ? בר  רא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהיכ
 הלכ א ר , דמי ה  קי ס מס ר עליה  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻרנע,
נסי עה   רא פלא ת .  י י "א  ל נסי עה   ימי ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹלה 
ד  ח  רא , לאר  להביא ה "ה    ,ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָז

פעל.  האר בר  לה נתנה  ְְְֶֶַַָָָָָָָֹה "ה 

      ̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
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Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ Ó‡Â∑מה ּו »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ַ
א ֹומר 'לאמר  אני מעצמי 'לא  מ ׁשה : להם  אמר  ?' ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ֿ ה ּוא ' ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ּפי א ּלא  ÏÎe‡Œ‡Ï.לכם , ִִֶֶַָָָָ…«
'B‚Â ÈcÏ∑ את לד ּון יכל  מ ׁשה  היה  ׁשּלא  אפ ׁשר  ¿«ƒ¿ְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ

את  להם  וקרע  מ ּמצרים , ׁשה ֹוציאם  אדם  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל ?
יכ ֹול  היה  לא  ה ּׂשלו, את  והגיז ה ּמן את  וה ֹוריד  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹה ּים ,
הר ּבה  אלהיכם  "ה ' להם : אמר  ּכ א ּלא  ְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹלד ּונם ?

הג ּדיל  את אתכם ", נטל  ּדּיניכם , על  אתכם  והרים  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ה ּדּין. על  ּונתנֹו מ ּכם  ׁשלמה הענׁש אמר  א וכן (מלכים ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

אפ ׁשר ג ) ה ּזה "? ה ּכבד  ע ּמ את  ל ׁשּפט  יּוכל  מי "ּכי :ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבֹו ׁשּכת ּוב  ד )מי א ֹומר :(שם האדם ", מ ּכל  "וּיח ּכם  : ְִִֵֶֶַַָָָָָ

אין  ׁשלמה : אמר  ּכ א ּלא  וג ֹו'"? ל ׁשּפט  יּוכל  ְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹ"מי
ּכֹוכבים , ע ֹובדי הא ּמֹות  ׁשאר  ּכד ּיני זֹו א ּמה  ְְְִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּדּיני
וג ֹוזל , ּדינֹו את  ּומ ּטה  וח ֹונק  ּומ ּכה  וה ֹורג  ּדן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאם 
ּכּדין, ׁשּלא  ממ ֹון ח ּיב ּתי אם  אני ּכל ּום ,  ּבכ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹאין

ׁשּנאמר  נת ּבע , אני כב )נפ ׁשֹות  את ֿ(משלי  "וקבע  : ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָ
נפ ׁש" .קבעיהם  ְֵֶֶָֹ

eÏeÚח  ‡Ú‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú‡ ˙È eÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È˙a ÔB‰ÈÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

ÈÏ˙ט  ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿



   
     

 
      

      
   



ס              

     §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
  §«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

ÌÈÓM‰ ÈÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ּככ ֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְִֵ
ׁשּׁשים  א ּלא  היּו לא  והלא  ה ּיֹום , ּבא ֹות ֹו היּו ְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹה ּׁשמים 

ּכּיֹום , מ ׁשּולים  ה ּנכם  ה ּיֹום "? "וה ּנכם  מה ּו ְְְְִִִִֶֶַַַר ּבֹוא ,
וכ ּלבנה  ּכח ּמה  לע ֹולם  .וכ ּכֹוכבים ק ּימים  ְְְְִִַַַַַָָָָָָ

      §Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥£¥¤²¨¤−¤´¤
     §¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑: ׁשּוב מה ּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒַ
א  א ּלא  לכם "? ּדּבר  ּכא ׁשר  אתכם   ל ֹו:"ויבר מר ּו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הבטיח  ּכבר  לברכתינּו? קצ ּבה  נֹותן א ּתה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'מ ׁשה ,

אברהם  את  ֿ ּבר ּוֿה ּוא  יג )ה ּקד ֹוׁש אם (בראשית "א ׁשר  : ְֲִֶֶַַָָָָ
מ ּׁשּלי  'זֹו, להם : אמר  וג ֹו'!"' למנֹות  איׁש ְְִִִִֶֶַַָָיּוכל 

לכם ' ּדּבר  ּכא ׁשר  אתכם   יבר ה ּוא  אבל  .היא ! ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

     

     ¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«

ÈcÏ ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑ לא ׂשכר  לק ּבל  אמר  אם  ≈»∆»¿«ƒְִֵַַָָֹֹ
ׁשאמר ּתיא ּוכל , היא  ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: לא (ספרים לכם , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ּפי א ּלא  לכם , א ֹומר  אני ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמעצמי
היה ∑ÌÎÁË.ה ּוא  טרחנין: יׂשראל  ׁשהיּו מל ּמד  »¿¬∆ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

א ֹומר : ּבּדין, נֹוצח  ּדינֹו ּבעל  את  ר ֹואה  מהם  ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד 
מ ֹוסיף  להביא ! ראיֹות  לי יׁש להביא , עדים  לי ְְְִִִִִִֵֵֵָָָ'יׁש

ּדּינין' עליכם  ׁשהיּו∑ÌÎ‡OÓe.אני (סנהדרין מל ּמד  ֲֲִִֵֶַָ««¬∆ְֵֶַָ

ראה הק ּדים א ּפיק ֹורסין:צט) 'מה  אמר ּו: לצאת , מ ׁשה  ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
אחר  ּבית ֹו'. ּבת ֹו ׁשפ ּוי אינֹו ׁשּמא  לצאת , עמרם  ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבן
מה  לצאת , ׁשּלא  עמרם  ּבן ראה  'מה  אמר ּו: ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלצאת ,
וח ֹוׁשב  רע ֹות  עצ ֹות  עליכם  ויֹועץ  יֹוׁשב  סב ּורים , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָא ּתם 

מח ׁשב ֹות '! וחׁשּבֹונֹות)עליכם  מּצות אחרים: ∑ÌÎÈÂ.(ספרים ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹ¿ƒ¿∆
ר ֹוגנים  ׁשהיּו .מל ּמד  ְְִֵֶַָ

     ̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦§Ÿ¦²¦«ª¦−
   §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

ÌÎÏ e‰∑ל ּדבר הזמינּו ∑‡ÌÈL.עצמכם  »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  נׁשים , ּדע ּת על  ּתעלה  ְְְְֲִִֶַַַַַַָוכי

צ ּדיקים  ∑ÌÈe.ּכס ּופים ∑ÌÈÓÎÁ."אנׁשים "? ֲִִִַָ¬»ƒְִ¿…ƒ
את  אריּוס  ׁשּׁשאל  היא  זֹו ּדבר . מ ּתֹו ּדבר  ְְִִִִֶֶַַָָָָָמבינים 
ּדֹומה  חכם , לנב ֹונים '? חכמים  ּבין 'מה  יֹוסי: ְֲִִִִֵֵֶַַָָָר ּבי
ר ֹואה ; לרא ֹות , ּדינרין ל ֹו ּכׁשּמביאין ע ׁשיר , ְְְְְִִִִִִִֶֶָָָֻל ׁשלחני
ּדֹומה  נב ֹון, ות ֹוהה . יֹוׁשב  ל ֹו, מביאין ְְְִִֵֵֶֶֶָּוכ ׁשאין
ר ֹואה ; לרא ֹות , מע ֹות  ל ֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר , ְְְְְִִִִֶֶַָָָֻל ׁשלחני

מח ּזר  ה ּוא  ל ֹו, מביאין מ ּׁשּלֹוּוכ ׁשאין .ּומביא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַ

ÌÎÈËLÏ ÌÈÚe„ÈÂ∑ ּבא ׁשאם  לכם , נּכרים  ׁשהם  ƒƒ¿ƒ¿≈∆ִִִֵֶֶֶָָָ
מע ּטף  ּומאיזה לפני ה ּוא  מי יֹודע  איני ּבט ּלית ֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

ּבֹו, מ ּכירין א ּתם  אבל  ה ּוא , הג ּון ואם  ה ּוא  ְֲִִִֵֶֶַַָָׁשבט 
"ויד ּועים  נאמר :  לכ א ֹות ֹו, ּגּדל ּתם  ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָׁשא ּתם 

עליכם ,∑ÌÎÈL‡a.ל ׁשבטיכם " ּומכ ּבדים  רא ׁשים  ְְִֵֶ¿»≈∆ְֲִִֵֶָָֻ
ויראה  ּכב ֹוד  ּבהם  נֹוהגין חסר ∑ÌÓN‡Â.ׁשּתהיּו ְְְֲִִִֶֶָָָ«¬ƒ≈ֵָ

ּתל ּויֹות למד (שם)יּו"ד  יׂשראל  ׁשל  ׁשא ׁשמ ֹותיהם  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
א ֹותם  ּולכ ּון למח ֹות  להם  ׁשהיה  ּדּיניהם , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּברא ׁשי

היׁשרה   ל ּדר. ְֶֶַַָָ

ÓBÈ‡י  ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL ÈÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔBÎ˙Âkיא  ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È CÈÂ ÔÈÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב  ÔBÎÁË È„BÁÏa BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈb ÔBÎÏ e‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈËLÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈
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'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑ ה ּדבר חלט ּתם את  ««¬…ƒ¿ְֶֶַַָָָ
נאה  מ ּמי ר ּבנּו, 'מ ׁשה  לה ׁשיב : לכם  היה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהנאתכם ,

, מ ּתלמיד א ֹו מ ּמ ׁשּנצטער ּתל (ספרי )ללמד , ,מ ּמ א  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָֹֹ
א ֹומרים : ׁשהייתם  מח ׁשב ֹותיכם  ידע ּתי א ּלא  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעליה '?

אנּו מ ּכירנּו, אין אם  הר ּבה , ּדּינין עלינּו יתמ ּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ'עכ ׁשו
ּפנים ' לנּו נֹוׂשא  וה ּוא  ּדֹור ֹון ל ֹו ∑BNÚÏ˙.מביאין ְְִִִֵָָ«¬

מהרה ' 'ע ׂשה  א ֹומרים : א ּתם  מתע ּצל , הייתי .אם  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

    ̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
      ¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹

      §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
 §¦§¥¤«

ÌÎÈËL ÈL‡Œ˙‡ Áw‡Â∑ מ ׁשכ ּתים »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְִַ
ּבני ּבדברים : על  להתמ ּנֹות , ּבאתם  מי על  א ׁשריכם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

'אחים  ׁשּנקרא ּו אדם  ּבני על  ויעקב , יצחק  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאברהם ,
ח ּבה  ל ׁשֹון וכל  ונחלה ', 'חלק  ‡ÌÈL.ורעים ', ְְְְֲִִֵֵֶַָָָ¬»ƒ

ÌÈÚe„ÈÂ ÌÈÓÎÁ∑.מצאתי לא  נב ֹונים  זֹו(ספרי )אבל  ¬»ƒƒƒְֲִִָָָֹ
מ ּדֹות  מ ּׁשבע  מצא אחת  ולא  למ ׁשה , יתר ֹו ׁשאמר  ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ויד ּועים  חכמים  צ ּדיקים , אנׁשים  ג ': בחזקוני )א ּלא  .(עיין ֲֲִִִִִִֶַָָָ

ÌÎÈÏÚ ÌÈL‡∑ רא ׁשים ּכב ֹוד , ּבהם  ׁשּתנהג ּו »ƒ¬≈∆ְֲִִֶֶָָָ
נכנס  ּומ ּתן, ּבמ ּׂשא  רא ׁשים  ּבממ ּכר , רא ׁשים  ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָּבמ ּקח ,

הּכנסת)(מּביתֹו רא ׁשֹון לבית ויֹוצא  ‡ÌÈÙÏ.אחר ֹון ÈN∑ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַ»≈¬»ƒ
יח) אלף (סנהדרין על  ממ ּנה  B‡Ó˙.אחד  ÈN∑ אחד ְֶֶֶֶַָֻ»≈≈ֶָ

מאה  על  עליכם ∑ÌÈËLÂ.ממ ּנה  מ ּניתי ְֵֶַָֻ¿…¿ƒֲִִִֵֶ
ֿ ּפי  על  ּברצ ּועה  וה ּמּכין ה ּכֹופתין א ּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָל ׁשבטיכם ,

.ה ּדּינין  ִַַָ

     ̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
     ¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

¥«
ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑( ספרי): להם אמר ּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְִֶַָָ

אחת , ּפעם  לפני ּדין ּבא  אם  ּבּדין!, מת ּונים  ְְֱִִִִֶַַַַַָָ'הוּו
לפני  זה  ּדין ּבא  ּכבר  ּתאמר : אל  וׁשל ׁש, ְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים 

ּבֹו' ונֹותנים  נֹוׂשאים  היּו א ּלא  הר ּבה , Úa˙.ּפעמים  ְְְְְֱִִִֵֶַָָ»≈
‡Â‰‰∑( ספרי) עכ ׁשו אין להם : אמר ּתי מ ּׁשּמּניתים , «ƒְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

עכ ׁשו, עצמכם . ּבר ׁשּות  הייתם  ל ׁשעבר , ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכל ׁשעבר :

ל ּצּבּור  מ ׁשע ּבדין א ּתם  הוה ,∑ÚÓL.הרי ל ׁשֹון ְְֲִִֵֶַַָֻ»…«ְֶֹ
ּבלע "ז וׁשמ ֹור "(הערענד )אודנ"ט  "זכ ֹור  ÔÈe.ּכמ ֹו: ְְְַַָָ≈

Bb∑( ספרי) ׁשא ֹוגר ּדינֹו, ּבעל  ּדברים .זה  (סנהדרין עליו ≈ְִִֵֶֶַַָָָ
ּבין ז) ּדירה  עסקי על  אף  ּגר ֹו", "ּובין אחר : ְִִֵֵֵֵֵַַַָָָּדבר 

ּבין  אפ ּלּו אחים , לכירים חל ּקת  .ּתּנּור  ְֲֲִִִִֵַַַַֻ

     «Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
      ³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
      §©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

ËtLna ÌÈÙ eÈk˙Œ‡Ï∑( ספרי) ה ּממ ּנה זה  …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְֶֶַֻ
ה ּדּינים , א ֹולה ֹוׁשיב  נאה , ּפל ֹוני  'איׁש יאמר : ׁשּלא  ְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

ּדּין  א ֹוׁשיב ּנּו קר ֹובי, ּפל ֹוני איׁש ּדּין. א ֹוׁשיב ּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור ,
את  מח ּיב  נמצא  ּבדינין, ּבקי אינֹו וה ּוא  ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּבעיר ',
ׁשּמּנה ּו מי על  אני מעלה  הח ּיב , את  ּומזּכה  ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָה ּזּכאי

ּבּדין  ּפנים  ה ּכיר  ÔeÚÓLz.ּכא ּלּו Ï„bk ÔËwk∑ ְִִִִִַָ«»…«»…ƒ¿»
ח) עלי(סנהדרין חביב  ׁשל ׁשּיהא  ּכדין ּפר ּוטה  ׁשל  ּדין ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

לפני ּובא  קדם  ׁשאם  מנה , ּתס ּלק ּנּומאה  לא  ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתׁשמע ּון", ּכּגדל  "ּכּקטן אחר : ּדבר  ְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹלאחר ֹון.
ע ׁשיר , וחבר ֹו ה ּוא  עני 'זה  ּתאמר : ׁשּלא  ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּכתר ּגּומ ֹו,
מת ּפרנס  ונמצא  העני את  אזּכה  לפרנס ֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצוה 
ּפֹוגם  אני  היא' ּתאמר : ׁשּלא  אחר : ּדבר  ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבנק ּיּות '.
עכ ׁשו', אזּכּנּו ּדינר , ּבׁשביל  זה  ע ׁשיר  ׁשל  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָּבכב ֹוד ֹו
ל ֹו' ח ּיב  ׁשא ּתה  ל ֹו, 'ּתן ל ֹו: א ֹומר  לח ּוץ  .ּוכ ׁשּיצא  ְֵֵֵֶֶַַַַָָ

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz ÔezÓ‡Â È˙È Ôez˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו ÔÈb ÔBÎÈËL ÈLÈ ˙È ˙È„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
ÈaÂ ÔÈLÓÁ ÈaÂ ‡˙Â‡Ó ÈaÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈËLÏ ÔÈÎÒÂ ‡˙ÈBOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏטז ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôee„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:dBib ÔÈe È‰eÁ‡ ÔÈe ‡b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

ÚÊ‡יז ÈlÓ ‡È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡aÎ¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡È„ È‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈



סב              
LÈ‡ŒÈtÓ ee‚˙ ‡Ï∑( ספרי) אחר :לא ּדבר  ּתירא ּו. …»ƒ¿≈ƒְִֵַָָֹ

ּדברי ּתכניס  לא  תג ּור ּו", ל ׁשֹון"לא  איׁש, (משלי מ ּפני ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
ּבּקיץ "י ) ‰e‡."א ֹוגר  ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ מה ִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒַ

להחזיר  מזקיקני א ּתה  ּכּדין, ׁשּלא  מ ּזה  נֹוטל  ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשא ּתה 
עלי ׁשה ּטית  נמצא  ‡ÈÏ.ה ּמׁשּפט ל ֹו, Ôe˜z∑ ְְִִִֵֶַַָָָָ«¿ƒ≈«

צלפחד .(ספרי ) ּבנֹות  מ ׁשּפט  מ ּמּנּו נס ּתּלק  זה  ּדבר  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל 

ל ׁשא ּול  אמר  ׁשמ ּואל  ט)וכן א הראה ".(שמואל  "אנכי : ְְְִֵֵֶַָָָָֹֹ
 מ ֹודיע ׁשאני ח ּיי' ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ֲֲִִֶֶַַַָָָאמר 
למ ׁשח  ּכׁשּבא  ה ֹודיע ֹו? ואימתי ר ֹואה ', א ּתה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

ּדוד  טז)את  ה '(שם נגד   א וּיאמר  אליאב  את  "וּירא  : ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אמר ּת ולא  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ְְְִַַַָָָָָֹמ ׁשיח ֹו",

הראה "? ֿ מראה ּו"(שם)"אנכי אל  ֿ ּתּבט  ."אל  ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

     ̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
 £¤¬©«£«

ÔeNÚz L‡ ÌÈc‰ŒÏk ממ ֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין ה ּדברים  ע ׂשרת  נפ ׁשֹות א ּלּו .לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

      ©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¸̈
        ©¹£¤´§¦¤À¤¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

     ¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
‡Bp‰Â ÏB„b‰ a„n‰∑ נח ׁשים ּבֹו ּכק ׁשת ֹות ׁשהיּו ועקר ּבים  .ּכק ֹור ֹות  «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

     ̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
   ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

       Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
        ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

§©¥¨«

     

     ©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
     §¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
      ¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

£¥¤«
ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe˜zÂ∑ ה ּוא ּולה ּלן ּבער ּבּוביא , «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְִַָָ

ה)א ֹומר  ׁשבטיכם (דברים רא ׁשי ּכל  אלי "וּתקרב ּון : ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
קריבה  א ֹות ּה וג ֹו'", הראנּו הן וּתאמר ּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוזקניכם 
ּוׁשלח ּום  ה ּזקנים  את  מכ ּבדים  ילדים  ה ֹוגנת : ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה 

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡eË Á‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó‡‰כ  ‡eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  ÔezÓ‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈbÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È ÔeÈ˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈



    
      

    
      

    
    

     
     
     
     

    
    

     
  

     
    

   
    



סג               
ללכת  הרא ׁשים  את  מכ ּבדים  ּוזקנים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלפניהם ,
ּכּלכם ", אלי "וּתקרב ּון ּכאן: אבל  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻלפניהם ,
ּוזקנים  ה ּזקנים , את  ּדֹוחפין ילדים  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּבער ּבּוביא ,

הרא ׁשים  את  c.ּדֹוחפין e˙‡ eLÈÂ∑( ספרי) ֲִִֶָָ¿»ƒ…»»»

ל ׁשֹון  מד ּברים ּבאיזה  B‚Â'.הם  Cc‰Œ˙‡∑ אין ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿ֵ
עקמימ ּות  ּבּה ׁשאין  ּדר.‡ L‡ ÌÈÚ‰ ˙‡Â ְִֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…

Ô‰ÈÏ‡∑לכ ּבׁש .ּתח ּלה  ¬≈∆ְְִִָֹ

      ©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
   £¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

c‰ ÈÈÚa ËÈiÂ∑, ה ּמק ֹום ּבעיני ולא  ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְֵֵֵַַָֹ
ּבּתֹוכח ֹות ? אמר ּה למה  ט ֹוב , היה  מ ׁשה  ּבעיני ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹואם 
זה '.  חמ ֹור לי 'מכר  לחבר ֹו: ׁשא ֹומר  לאדם  ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמ ׁשל 
ל ֹו: אמר  לנּסיֹון'? לי א ּתה  'נֹותנֹו 'הן'. ל ֹו: ְְִִֵַַַָָָָאמר 
ׁשראה  ּכיון 'הן'. ל ֹו: אמר  ּוגבע ֹות '? 'ּבהרים  ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'הן'.
ה ּוא  'ּבט ּוח  ּבל ּבֹו: ה ּלֹוקח  אמר  ּכל ּום , מע ּכב ֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשאין

,מע ֹותי 'טל  ל ֹו: אמר  מ ּיד  מ ּום ', ּבֹו אמצא  ׁשּלא  ְִֶֶֶֶַָָָָֹֹזה 
ׁשּמא  לדבריכם , ה ֹודיתי אני אף  מע ּתה ', מנּסה ּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואיני
חזר ּתם  לא  וא ּתם  מע ּכב , ׁשאיני ּכׁשּתרא ּו ּבכם  ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתחזר ּו

ÌkÓ.ּבכם  Áw‡Â∑ מן ׁשּבכם , ה ּבר ּורים  מן ֶָ»∆«ƒ∆ְִִִֶֶַָ
ׁשּבכם  ‡Á„.המס ּלתים  LÈ‡ ÌÈL‡ NÚ ÌÈL ְִֶֶַָָֻ¿≈»»¬»ƒƒ∆»

ËMÏ∑(שם) ע ּמהם לוי ׁשבט  היה  ׁשּלא  .מ ּגיד  «»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

     ©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
 ©§©§−Ÿ¨«

ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם) ׁשם על  ׁשּנקרא  ‡˙d.ס ֹופ ֹומ ּגיד  eÏbÈÂ∑(שם) אר ּבעה ּבּה ׁשהלכ ּו מל ּמד  «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב אומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

      ©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
     Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

  ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
eÈÏ‡ e„BiÂ∑ ׁשארץ הארצ ֹות מ ּגיד  מ ּכל  ּגב ֹוּה ‰‡ı.יׂשראל  ‰BË eÓ‡iÂ∑(שם)ׁשאמר ּו הם  מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יה ֹוׁשע  .ט ֹובת ּה? ְְֵַָָָֻ

     §¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
¡«Ÿ¥¤«

eÓzÂ∑מאמר ֹו ּכנגד  התרס ּתם  התרסה , .ל ׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

ÔÈzכג  ÔBÎpÓ ˙È„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡ËLÏ „Á ‡b ÔÈb NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È eÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡Ë eÓ‡Â ‡Ób˙t ‡˙È eÈ˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ‡כו ÏÚ ÔezÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»



     
      

     
    

      
    
      
     
    
     
    

     

 

    
     
    
     
     

      
     
     

      
    

      

     
     
   

  
   

    
       

   
    
      
    
    



סד              

     ©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
      «¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

§©§¦¥«
e‚zÂ∑וכן הרע , יח)ל ׁשֹון "ּדברי (משלי  : «≈»¿ְְִֵֵָָָ

ּדּבה  ה ּמֹוציא  אדם  ‡˙e.נר ּגן", '‰ ˙‡Na∑ ְִִִַָָָָ¿ƒ¿«…»
א ֹות ֹו, ׂשֹונאים  א ּתם  אבל  אתכם , א ֹוהב  היה  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָוה ּוא 

א ֹומר : הדיֹוט  ּדבל ּבמ ׁשל  מה מה  , רחמ על  ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
 על ı‡Ó.ּדבל ּביּה e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na ְֲִִֵָ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆

ÌÈˆÓ∑, היתה ל ׂשנאה  ּבׂשר ֿה ֹוצאת ֹו  למל מ ׁשל  ƒ¿»ƒְְְְִֶֶָָָָָָָָָ

אחת  ׂשד ֹות : ׁשּתי ל ֹו ויׁש ּבנים , ׁשני ל ֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָודם ,
נֹותן  א ֹוהב  ׁשה ּוא  למי ּבעל , ׁשל  ואחת  ׁשקיא  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשל 
ארץ  ּבעל . ׁשל  ל ֹו נֹותן ׂשֹונא  ׁשה ּוא  ּולמי ׁשקיא , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל 
א ֹות ּה, ּומ ׁשקה  ע ֹולה  ׁשּניל ּוס  היא , ׁשקיא  ׁשל  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָמצרים 
לנּו לתת  מ ּמצרים  וה ֹוציאנּו ּבעל , ׁשל  ּכנען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוארץ 

ּכנען  ארץ  .את  ְֶֶֶַַ

         

 מצרי מצרי מצרי מצרי  מאר מאר מאר מאר  ציאנ ציאנ ציאנ ציאנהההה  תנ תנ תנ תנ א א א א הההה'''' כז)נאתנאתנאתנאת והוהוהוהאאאא(א, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
 אתכ אתכ אתכ אתכ א א א א הב הב הב הב  רמה (רש"י)היההיההיההיה ז אמירה  , פרי מבאר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

אמר  כמ אב , העיר העיר העיר העיר לתעה  דד דד דד דד  י י י י בה בה בה בה  –איכה איכה איכה איכה  ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
י ראל, ני  את מח ק  מע דד  ורש "י  איבה . ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָרא י ־ב ת

מס רת,  מי  לאביה ה ב עית  אהבת א ר  ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
 לח א ר  מי ו עד  חסדיו , את  י ימר  ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואי
אהבת  חלילה , כלל, לל חלי ת   אי – לא ר  ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹוח

לי ראל. ְְִֵָהקב "ה 

     ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
       ¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

    ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
ÌÈÓMa ˙eˆe ˙Ï„b ÌÈÚ∑ ל ׁשֹון ה ּכת ּובים  צ )הבאיּדּבר ּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

    ̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
ÔeˆÚ˙Œ‡Ï∑ל ֹו וד ֹומה  ּכתר ּגּומ ֹו. ׁשבירה , ל )ל ׁשֹון נחלים (איוב  ל ׁשבר  ל ׁשּכן", נחלים  "ּבער ּוץ  :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

      §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
     Â§ÂŸ£¤̧¨¨¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

       ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
    ©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ£¤´

   £©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
˙È‡ L‡ a„ne∑ ׁשל מקרא  על  מ ּוסב  «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְִֶַָָ

ּבמצרים "; א ּתכם  ע ׂשה  א ׁשר  "ּככל  הימ ּנּו: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹמעלה 
וג ֹו'"  נׂשא ּכי ראית  א ׁשר  "ּבּמד ּבר  אף  L‡k.וע ּתה , ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָ«¬∆

BaŒ˙‡ LÈ‡Œ‡OÈ∑ אצל ׁשּפר ׁשּתי יד )ּכמ ֹו "וּיּסע (שמות ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
מ ׁשל  וג ֹו'", יׂשראל  מחנה  לפני  ההל האלהים   ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמלא

וכ ּו' ל ׁשּבֹות ֹו לסטים  ּובא ּו לפניו ּובנֹו  ּבּדר למה ּל. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ÈÒ„aכז ÔezÓ‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
ÒÓÓÏ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

aÏ‡כח  ˙È e˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô ÔÈÂ˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈÎe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôez˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈˆÓa ÔBÎnÚ „Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ CBÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡a„Óe¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á‡ ÏÎa da ˙È b BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈



     
    
   

     
     

  
      

     
   

  

    
     
     

   



סה               

     ©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

‰f‰ ce∑ּבֹו מאמינים  אינכם  הארץ , אל  להביאכם  מבטיחכם  .ׁשה ּוא  «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

     ©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
     ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ£¤´

  ¥«§½̈¤«¨−̈¨«
ÌÎ˙‡Ï∑, להרא ֹותכם יג ):וכןּכמ ֹו וכן(שמות ," ה ּדר כו)"לנחתם  וכן (תהילים ּתֹודה ", ּבק ֹול  "ל ׁשמע  : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ט) ב  ּביזרעאל "(מלכים ל ּגיד  "ללכת  :. ְְְִִֵֶֶַָ

     ©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
 ¥«Ÿ

     ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
      ©¤®¥¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

 ©«£«Ÿ¥¤«

     «¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥
      ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

 ©«£¥¬§Ÿ̈«
daŒCc L‡∑,יג )ׁשּנאמר חבר ֹון חבר ֹון"(במדבר עד  "וּיבא  :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

      ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
 «Ÿ¨¬Ÿ¨«

Ûp‡˙‰∑ רגז .נתמ ּלא  ƒ¿««ְִֵֶַֹ

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùe¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á‡a ÔBÎÈÓ„˜ a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈL‡Ï ÈLÈÓ ˙Èa ˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚe da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

LÈ‡לה  ‡„ ÔÈl‡‰ ‡i‚a ‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙Ë ‡Ú‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ a Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰BÏÂ da C„ Èc ‡Ú‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»



  
   

       
  

  
     
  

    
     

     
     

      
      

       
       
     
     

      
      

     
     

     
     
    

     
     

     
  

     
     
     
     
    
    
    
    

      
 



סו              

        §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
   ©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

     

      §©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
       Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

  ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨

         

א א א א נ נ נ נ הההה  ולה ולה ולה ולה הההה  א א א א יב יב יב יב הההההההה .... .... ....  כ כ כ כלט)וטוטוטוט (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ה ראה  א לנ נתנת נצחית, היא  ה ד ה , ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָה רה 
מ עלת  וגדל  עצ על ה ט לי  לד עת,  צרי ילד  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנצחית:
ע ד  לי ד  גי לה לה י ע  אל  וצרי יכ ל ה א  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹה ריו ,

האפ  מיד  ק ימת קד ה  טב  עניני  כל , רת י תר! ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
ימז ה גיו  י ד ע ה לד  וכא ר וי תר. י תר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלהתעת

עז. ביתר את יתר   מתא ה א  – ה ריו  את  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

         

יהיהיהיהיהיהיהיה לבז לבז לבז לבז      אמראמראמראמר א א א א רררר  כ כ כ כלט)וטוטוטוט מהי(א, לכא רה , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
 יהי   טענ  ליהמר והרי  וקא ,   ה על ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻההד ה 
ה א  ה ' עב דת 'קט' ה ה  לבאר,  וי ? לי ד ה   ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָלבז,
 מ כתצאה  , מל א  במצו ת רה  ע סק  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹמי 
'מתרר', ה א  א א  פנימ ת, זה  רחני  מז נקלט ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹלא 

א כל מ ה  י תר פרר ינק , ל כדר ויגש טוב  (לקט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

יב ) י ראל מז,  לאר  נס י  א : ליר ה טענת היתה  ז .ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
וה צוה  ה רה  עסק  יהיה  , יארצ  דברי    קְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָויתע
עב דת  ה ', מ ענה  א   על 'יתרר'. וה א   מל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹא 
מ עלת  מ ד  וזאת ה ד ר, ר מ עב דת י תר יקרה  ' ' ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹה
רה  וע סק   עצמ את פה   האד – ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה 'אתפיא '

ְִַב צו ת.

      §©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«

ÌÎÏ et∑ רחב  ּדר אתכם  להעביר  אמר ּתי ¿»∆ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
קלקל ּתם  לארץ , ליּכנס  צפ ֹון לצד  אד ֹום  ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָארץ 

ע ּכּוב  לכם  ÌÎÏ.ּוגרמ ּתם  et∑ותלכ ּו לאח ֹוריכם  ְְִֶֶַָ¿»∆ְְֲֵֵֶַ
ּבֹו ה ֹולכים  ׁשהיּו ׁשה ּמד ּבר  ס ּוף , ים  לצד  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבּמד ּבר 

להר  ס ּוף  ים  ּבין מפסיק  היה  ׂשעיר , הר  ׁשל  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלדר ֹומ ּה
ּות  ה ּים  לצד  ה ּמׁשכ ּו ע ּתה  הר ׂשעיר , את  ס ֹובב ּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ל ּמזרח  ה ּמערב  מן ּדר ֹומ ֹו ּכל  .ׂשעיר , ְְֲִִִֵַַַָָָ

      ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
      §¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ 

    ¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
eÈ‰zÂ∑יד )ל ׁשֹון ּכל ֹומר (במדבר 'הן', ל ׁשֹון ׁשאמר ּתם , ה ּלׁשֹון זה  ה ּמק ֹום !" אל  ועלינּו "ה ּנּנּו .נזּדּמנּתם : «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

       ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
       ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה א ּלא  לכם , ּתהא  על ּיה  .לא  …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

     ̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
   §Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

ÏeÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

ÔBÎÈeלט  ÔB‰È ‡fÏ ÔezÓ‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈe Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡Áמ  ‡a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא  Ì„˜ ‡Á ÈÏ ÔezÓ‡Â Ôez˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d˜ ÈÓ ˙È b ÔezÊÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙ÈLÂ¿»≈¿ƒ«¿»

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï Ó‡ ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ ‡ÈL ÈzÎL ˙ÈÏ È‡ ˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôezz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג  ÔezÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL‡Â ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡eËÏ¿»



סז               

     ©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
     ©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

  ¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
ÌÈc‰ ‰ÈNÚz L‡k∑, מתה מ ּיד  - האדם  את  מ ּכה  ּכׁשהיא  ה ּזאת  ה ּדב ֹורה  ּכׁשהיּומה  הם  אף  «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מ ּיד  - ּבכם  .נֹוגעים  ְִִִֵֶָָ

     ©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
   §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מ ּדת  ע ׂשיתם  אכזרי ּכביכ ֹול , .ּכא ּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

      ©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«

ÌÈa ÌÈÓÈ L„˜ eLzÂ∑, ׁשנה י"ט  «≈¿¿»≈»ƒ«ƒָָ
ה ּמּסע ֹות , ּבׁשאר  יׁשב ּתם " א ׁשר  "ּכּימים  ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר :

ל "ח  היּו ׁשנה והם  וי"ט  ּבקד ׁש, ע ׂשּו מהם  י"ט  ׁשנה , ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו לקד ׁש, וחזר ּו ּומטרפים  (במדבר ה ֹולכים  ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
ע ֹולם 'לב ) ּב'סדר  מצאתי ּכ ּבּמד ּבר ", "ויניעם  .(פ "ח): ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

      ©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬
      §Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

‰a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑היּו חטא ּו, לא  א ּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְִָָֹ
ּדר ֹומ ֹו מן לארץ  ליּכנס  ׂשעיר  הר   ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָע ֹוברים 
ה ּמד ּבר , לצד  הפכ ּו ׁשּקלקל ּו, ּוב ׁשביל  ְְְְְְְִִִִִֶַַָָלצפ ֹונֹו,
והלכ ּו ׂשעיר , הר  ׁשל  לדר ֹומ ֹו ס ּוף  ים  ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשה ּוא 

 ּדר ס ּוף , ים   ּדר ל ּמזרח , ה ּמערב  מן ּדר ֹומ ֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאצל 
מערבית ,יציאתן  ּדר ֹומית  ּבמקצ ֹוע  ׁשה ּוא  מ ּמצרים , ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

ה ּמזרח  לצד  ה ֹולכים  היּו ‡˙Œ‰Œ.מ ּׁשם  ÒpÂ ְְְִִִַַָָָ«»»∆«
ÈÚN∑ עד ּדר ֹומ ֹו מ ֹואב ּכל  .ארץ  ≈ƒְֶֶַָָ

     

   ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

      ©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨

‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ מן מזרחית  לר ּוח  לכם  ס ֹוב ּו ¿»∆»…»ְְִִִֶַָָ
ר ּוח  את  ה ֹולכים  נמצא ּו ל ּצפ ֹון, ּפניכם  ל ּצפ ֹון, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָה ּדר ֹום 

וז  ׁשּנאמר ּמזרחית , יא)ה ּו ֿ ׁשמ ׁש(שופטים מ ּמזרח  "וּיבא  : ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מ ֹואב " .לארץ  ְֶֶָ

‰‰e‡מד  ‡eËa ˙Èc ‰‡Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰ÓÁ „Ú ÈÚNa ÔBÎ˙È e„Ëe ‡˙Èac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎe Ôez˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜a Ôez˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez˙È¿∆¿

nÈ‡א  Á‡ ‡a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ÈÚN„ ‡eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ:ב  ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»



    
      
     
     
     

     
      
    
     

    

    
     
     

     
    



סח              

      §¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
     §¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

§«Ÿ
„‡Ó ÌzÓLÂ∑" ּבם ּתת ּגר ּו "אל  ה ּׁשמירה ? .ּומה ּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

      ©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
     ¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

¥¦«
Ï‚ŒÛk C„Ó „Ú∑ מדר רגל ,אפ ּלּו ּכף  «ƒ¿««»∆ְֲִִֶֶַַ

לעב ֹור  לכם  מר ׁשה  איני הרגל  ּדריסת  אפ ּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכל ֹומר ,
יֹום  ׁשּיבא  עד  א ּגדה : ּומדר ׁש ּבר ׁשּות . ׁשּלא  ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹּבארצם 

ׁשּנאמר  ה ּזיתים , הר  על  רגל  ּכף  יד )ּדריסת  :(זכריה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
וג ֹו'" רגליו ÂNÚÏ."ועמד ּו ‰MÈ∑, מאברהם ְְְְַָָ¿À»¿≈»ְֵַָָ

ּוקנּזי  וקיני, לכם ; ׁשבעה  ל ֹו: נת ּתי עממים  ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָע ׂשרה 
לע ׂשו  מהם  אחד  וׂשעיר , ּומ ֹואב  ע ּמֹון, הן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוקדמני,

א ּתֹו  ׁשהל ּבׂשכר  ל ֹוט , לבני למצרים וה ּׁשּתים  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
היא ', 'אח ֹות ֹו א ׁשּתֹו על  א ֹומרים  ּׁשהיּו מה  על  ְְְֲִִִֶַַַַָָוׁשתק 

ּכבנֹו .ע ׂשא ֹו ְֲִָ

     ́Ÿ¤¦§§¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
   ¦§¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

eÎz∑וכן מ ּקח , נ)ל ׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "א ׁשר  כו): 'ּכירה '(ר"ה למכירה  ק ֹורין ה ּים  ּבכר ּכי .ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

        ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
      ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

      §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
EÎa EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכ ּפּו לא   ּתכ ּפרּו)לפיכ אחרים: הרא ּואת (ספרים א ּלא  ענּיים , א ּתם  ּכא ּלּו לרא ֹות  ט ֹובת ֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ע ׁשירים  .עצמכם  ְְֲִִֶַ

     ©©«£ºŸ¥¥©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
       ¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

 ¦§©¬¨«
ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית ר ּוח  להל ֹו ּפנים  הפכנּו צפ ֹון, .לצד  «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ÌeÁ˙aד  ÔÈÚ Ôez‡ ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ÈÚNa ÔÈ˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ ÔenzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È‡ ÔB‰a Ôeb˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡zÈ È‡ ‡Ï‚ ˙Òt C„Ó „Ú ÔB‰Ú‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:ÈÚN„ ‡eË ˙È ˙È‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

Û‡Âו ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡eÚƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeÎz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז ˜tÒ C„È „Ú ÏÎa CÎa C‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a ‡a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

ÔÈ˙Ècח  ÂNÚ È ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡LÈÓ Á‡Ó ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:‡BÓ„ ‡a„Ó Á‡ ‡ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»



    
     

       
        

    
     
     



     
     
    

    



סט               

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
       ̈−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

   ¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«
'B‚Â b˙zŒÏ‡Â∑ מ ֹואב על  להם  אסר  לא  ¿«ƒ¿»¿ֶַַָָָֹ

א ֹותם מלחמה ,א ּלא  היּו מיראים  להם אבל  ונראים  ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָ
ּכתיב   לפיכ מזּינים . כב )ּכׁשהם  מ ֹואב (במדבר "וּיגר  : ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אבל  א ֹותם , ּוב ֹוזזים  ׁשֹוללים  ׁשהיּו העם ", ְְְֲִִִֵֶָָָָָמ ּפני

ּגר ּוי, ׁשּום  ּבם ", ּתת ּגר  "ואל  נאמר : ע ּמֹון ְְְֱִִֵֵֶַַַָָּבבני
ּכמ ֹו אביה  על  ּפרסמה  ׁשּלא  א ּמם , צניע ּות  ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹּבׂשכר 

ׁשם  ׁשּקראה  ה ּבכירה  מ ֹואב ׁשע ׂשתה  ׁשם ∑Ú.ּבנּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ»ֵ
.ה ּמדינה  ְִַָ

       ̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
©«£¨¦«

'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ ארץ ׁשּזֹו סב ּור  א ּתה  »≈ƒ¿»ƒ¿ֶֶֶַָָ
ׁשהם  ׁשהאמים  לפי לאברהם , ל ֹו ׁשּנת ּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרפאים 

א ֹותן  ּכי היא , זֹו לא  אבל  לפנים , ּבּה יׁשב ּו ְְְֲִִִִָָָָָָֹרפאים 
ּתח ּתם  וה ֹוׁשב ּתים  ל ֹוט  ּבני מ ּפני ה ֹור ׁשּתי .רפאים  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

    §¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
  ¦§§¬¨¤−¥¦«

'B‚Â eLÁÈ ÌÈ‡Ù∑ נח ׁשבים היּו רפאים  ¿»ƒ≈»¿¿ְֱִִֶָָָ
ׁשּכל  ׁשם  על  רפאים , ה ּנקראים  ּכענקים  אמים  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָא ֹותם 

מתר ּפֹות  ידיו א ֹותם , ׁשם ∑‡ÌÈÓ.הר ֹואה  על  ְִֶַָָָָ≈ƒֵַ

יׁשב ּו "ּוב ׂשעיר  וכן ה ּבר ּיֹות , על  מ ּטלת  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאימתם 
ע ׂשו  לבני ּונת ּתים  .הח ֹורים " ְְִִִֵֵַַָ

      §¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¥¨´¦«¨À
     ©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¨¨´

     ¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
ÌeLÈÈ∑ ּכח ּבהם  נת ּתי ּכל ֹומר , הוה . וה ֹולכים ל ׁשֹון א ֹותם  מ ֹוריׁשים  .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

      ©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
 ¤©¬©¨«¤

ÏÂ‡ט  È‡‡BÓ ÏÚ eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È‡ ˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ Èb˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È‰È ËBÏ ÈÏ È‡ ‡zÈ dÚ‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡zÈ ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי   ÌÚ d eÈ˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡ia‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈMÁ˙Ó È‡abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô˜È È‡‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

ÂNÚיב  Èe ÔÈÓ„˜lÓ È‡Á eÈ˙È ÈÚNe¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
eÈ˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎz»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú‡Ï Ï‡NÈ „Ú È„ ‡Ók ÔB‰È˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ‰Èc d˙zÈ¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ eÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆



     
     
       
       

     
   

     
     
       

      
    
      
      
      
     
     

     
    

     
    

    
    

     
      

     
    



ע              

     §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
       ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

     ̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
   ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

      §©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
 ©−ª¨«

Ìa ‰˙È‰∑ להתע ּכב ע ֹוד  לבניהם  יגרמ ּו ׁשּלא  ׁשנה , מ ' ּבת ֹו ּולה ּמם  .ּבּמד ּבר למהר  »¿»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

    ©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥©¦§¨¨²¨−
  ¦¤¬¤¨¨«

'B‚Â enzŒL‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
'B‚Â ÈÏ‡ '‰ a„ÈÂ∑ ה ּמר ּגלים מ ּׁשּלּוח  אבל  «¿«≈≈«¿ְְֲִִִַַַָ

א ּלא  "ויד ּבר ", [זֹו] ּבפר ׁשה  נאמר  לא  ּכאן ְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹעד 
יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה  ל "ח  ׁשּכל   לל ּמד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"וּיאמר ",
אל  ּפנים  ח ּבה  ּבל ׁשֹון ה ּדּבּור  ע ּמֹו נתיחד  לא  ְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹנזּופים ,

על  ׁשֹורה  ה ּׁשכינה  ׁשאין  לל ּמד ה ּדעת , ויּׁשּוב  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפנים 
יׂשראל  ּבׁשביל  א ּלא  ‰ÓÁÏn‰.ה ּנביאים  ÈL‡∑ ְְְִִִִִֵֶַָָ«¿≈«ƒ¿»»

ה ּיֹוצאים  ׁשנה  ע ׂשרים  .ּבּצבא מ ּבן ְְִִִֶֶַַָָָָ

     ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

      §¨«©§À̈§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
       ¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

 §©¦¬¨§ª¨«
][ÔBnÚ Èa ÏeÓ z˜Â 'B‚Â ‡BÓ ÏebŒ˙‡ ÌBi‰ Ú ‰z‡∑ צפ ֹון לצד  ע ּמֹון ׁשארץ  .מ ּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

    ¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
    §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

LÁz ÌÈ‡ÙŒı‡∑ היא זֹו לא  אבל  לפנים , ּבּה יׁשב ּו ׁשהרפאים  לפי היא , אף  נח ׁשבת  רפאים  ארץ  ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לאברהם  .ׁשּנת ּתי ְְִֶַַָָָ

      ©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
   ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡˜ ÈÁÈ‚Ó Èb ‡c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙ÈLÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜‡טז ÈÁÈ‚Ó Èb Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ:יז ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח  ‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט  eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï˜Ï ˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È‡ ˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ Èb˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
ÈÏ È‡ ‡zÈ CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡zÈ dz‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡abכ  ‡È‰ Û‡ ‡MÁ˙Ó ‡iab ‡Ú‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d eÈ˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡ia‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ  ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È˙‡a eÈ˙ÈÂ ÔepÎ˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈



                  



עי               

      ©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
      ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

  ©−©¬©¤«

    §¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
    ©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

'B‚Â ÌÈˆÁa ÌÈLi‰ ÌÈeÚ‰Â∑( ס ע ּוים (חולין ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ִַ
יה ֹוׁשע  ּבספר  נח ׁשבים  הם  ׁשע ּמהם  הם , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמ ּפל ׁשּתים 

הע ּזתי,(יג ) ּפל ׁשּתים : סרני "חמ ׁשת  ׁשּנאמר : ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
והע ּוים ". והעקר ֹוני ה ּגּתי, והא ׁשקל ֹוני, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָוהא ׁשּדֹודי,

ׁשּנׁשּבע  ה ּׁשב ּועה  יכל ּוּומ ּפני לא  , לאבימל אברהם  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
עליהם  והבאתי מ ּידם , ארצם  לה ֹוציא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיׂשראל 
א ּתם  ועכ ׁשו, ּתח ּתם . ויׁשב ּו וה ׁשמיד ּום  ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָּכפ ּתֹורים 

מ ּידם  לקח ּתּה .מ ּתרים  ְְִִַָָָָֻ

       ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
    Â§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

    ̈¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

      ©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
     ̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

   §¨«§¬§¨−¦¨¤«
ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע "ז כ  ח (תענית ׁשעמדה  ע ֹוג ל ּמד  מלחמת  ּביֹום  למ ׁשה  סיחֹון)ּמה  אחרים: ונֹודע (ספרים , ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת ה ּׁשמים ה ּדבר  ּכל  .חת  ִַַַַָָָָָ

    ̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
    ¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

˙BÓ„˜ a„nÓ∑ צ ּוני ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  ƒƒ¿«¿≈ִִִֶַַַֹ
סיני,ה ּמק ֹום  מ ּמד ּבר  למד ּתי ל ׁשל ֹום , לסיח ֹון לקרא  ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹ

ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּכׁשּבא  לע ֹולם : ׁשּקדמה  ה ּתֹורה  ְְִֶֶַַָָָָָָָָמן
ויׁשמעאל , ע ׂשו על  א ֹות ּה ח ּזר  ליׂשראל , ל ּתנּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָה ּוא 
להם  ּפתח  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  יק ּבל ּוה , ׁשּלא  לפניו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוגל ּוי

ׁשל ֹום . ּבדברי סיח ֹון את  ק ּדמ ּתי אני אף  ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבׁשל ֹום ,
ׁשּקדמ ּת למד ּתי מ ּמ קדמ ֹות , מ ּמד ּבר  אחר : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדבר 
את  ול ׂשרף  אחד  ּברק  ל ׁשלח  היית  יכל  ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹלע ֹולם .
ּפרעה  אל  ה ּמד ּבר  מן ׁשלח ּתני א ּלא  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹה ּמצר ּיים ,

ּבמת ּון  ע ּמי!" את  "ׁשּלח  .לאמר : ְִֵֶַַַָֹ

      ¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
 ̈¦¬§«Ÿ

ÈÚNaכב  ÔÈ˙Èc ÂNÚ ÈÏ „Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È˙‡ eÈ˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
eÈ˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È˙‡¿«¿≈

ÈÊÁכד  Ô‡„ ‡ÏÁ ˙È eÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙ÈÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
Èb˙‡Â d˙eÎ˙Ï ÈL dÚ‡ ˙ÈÂ ‰‡Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ ÈL‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו ˙BÓ„˜„ ‡a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז ÏÊ‡ ‡Á‡a ‡Á‡a CÚ‡a Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»



    
     

  
   
       

    
     

     
     
    

     
      
    

  



עב              

     ́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥̧¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
    ¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

     ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
     §©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

     ©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ L‡k∑ לענין א ּלא  ּבארצם , לעבר  לענין ּומים לא  אכל  ‡ÚÚ‡ŒL„.מכר  «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôci‰ ב ∑‡˙ "אע ּברה  על  .ארצ "מ ּוסב  ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

       §´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
      ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

     §©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

     

       ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
     ¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צ ּואר ֹו על  והדריכ ֹו מ ׁשה , ׁשל  רגליו ּתחת  מעלה  ׁשל  אמ ֹור ּיים  ׁשל  ׂשר  .ּכפה  «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

     ©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹§¨©²©¦§¨−̈
̈«§¨

ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר ע ֹוג  ּבׁשביל  ׁשלח  לזה לא  זה  צריכין היּו ׁשּלא   לל ּמד .ל ֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

       ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
§¤¨©«

ÂÈaŒ˙‡Â∑ּכמ ֹות ֹו ּגּבֹור  ּבן ל ֹו ׁשהיה  ּכתיב , .ּבנֹו ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

     ©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
      ¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

Ì˙Ó∑. ּבזזנּואנׁשים" נאמר : סיח ֹון ּבב ּזת  ¿ƒְְֱֲִִִֶַַַָָ
ּוב ֹוזזים  עליהם , חביבה  ׁשהיתה  ּבּזה , ל ׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָלנּו",
ׂשבעים  היּו ּכבר  ע ֹוג  לב ּזת  ּוכ ׁשּבא ּו ל ֹו, ְְְְִִִֵֶַָָָאיׁש
ּומ ׁשליכין  ּומקרעין ּבעיניהם  ּבזּויה  והיתה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּומלאים ,

 לכ וזהב , ּכסף  ֿ אם  ּכי נטל ּו ולא  ּובגדים , ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבהמה 
ּב'ּספרי' נדר ׁש ּכ ּבּזיֹון, ל ׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָנאמר :

כה)ּבפר ׁשת  ּבּׁשּטים "(במדבר יׂשראל  ."וּיׁשב  ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ ‡eÚƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚a Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNaכט  ÔÈ˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ˙Èc È‡‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡Ï ‡cÈ«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È‡ dÓeÁ˙a aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa dÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא  CÓ„˜ ÒÓÓÏ È˙ÈL ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙ÈÓÏ d˙eÎ˙Ï ÈL dÚ‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ‡«¿≈

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ˜ Ïk ˙È ‡LÎe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i‚ ÈÂ˜ Ïk ˙È ‡n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:ÊLÓ ‡‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈



              



עג               

      ©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
̈¨«§

     ¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
       ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

     ¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

       ©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
     §¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק ּכל  ‰'.נחל  ‰eˆŒL‡ ÏÎÂ∑ה ּנחנּו לכ ּבׁש, .ׁשּלא  »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

      ©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
    ¦§¨¥¹§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ על ּיה ה ּוא  צפ ֹון צד  .ּכל  «≈∆«««ֲִַָָָ

       ©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¦
     Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
      ̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

B˙‡ ‡ÈzŒÏ‡∑ אל" ל ֹומר   הצר לא  ּובסיח ֹון «ƒ»…ְְִַַַֹֻ
ל ֹו ּתעמד  ׁשּלא  מ ׁשה  היה  מתירא  א ּלא  א ֹות ֹו", ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּתירא 

ׁשּנאמר  לאברהם , ׁשּׁשּמׁש יד )זכ ּות  "וּיבא (בראשית : ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ע ֹוג וה ּוא  .ה ּפליט ", ְִַָ

      ©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
    §¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

      ©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
      £¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

  ©§¤¬¤−©¨¨«
b‡ ÏÁ∑,' טרכ ֹונא  ּפל 'ּבית  מתר ּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְִֵַָָָָָ

ק ֹורא  אס ּתר ', ּב'מג ּלת  יר ּוׁשלמי ּתר ּגּום  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָוראיתי
ה ּפרכיא , אר ּגב , חבל  למד ּתי 'טרכ ֹונין'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹלפלטין
וכן  ׁשמ ּה, על  נקראת  ׁשה ּמלכ ּות  ּכל ֹומר  , מל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהיכל 

היכל  אצל  ּדמלכים , האר ּגב " ּפקח "את  הרג ֹו  מל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
נקראת  ׁשּכ למד ּתי מנחם , ּבן לפקחיה  רמליה ּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבן

.הה ּפרכיא ׁשם  ְְִֵַַָ

     ̈¥¹¤¨¦§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
     §¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

ÈÊt‰ ÈÚÓ∑וכן ח ֹומה , ּבלא  ּופת ּוח ֹות  ב )ּפרזֹות  יר ּוׁשלים "(זכריה ּתׁשב  ."ּפרזֹות  ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

Ècלה  ‡iÂ˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡LÎ¿«¿»

z˜Â‡לו Ô‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ÚÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

Ïkלז ‡z˜ ‡Ï ÔBnÚ È ‡Ú‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡eË ÈÂ˜Â ‡˜eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ„‡ ‡˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

C„Èב  È‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙ÈÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:ÊLÓ dÏ ‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ˜ Ïk ˙È ‡LÎe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡Ò ‡Ï Èc ‡z˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎË CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

Ìה  eL ÔÙwÓ ÔÎÈk ÔÈÂ˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂwÓ a ÔÈaÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»



עד              

      ©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
    ©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

ÌÁ‰∑ וכ ּלֹות  הל הוה , .ל ׁשֹון «¬≈ְְֶָָֹֹ

    §¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

      ©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
      ̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

¤§«
„iÓ∑ מר ׁשּות. ƒ«ְֵ

     ¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
§¦«

'B‚Â ÔBÓÁÏ e‡˜È ÌÈ„ˆ∑ אחר ּובמק ֹום  ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְֵַָ
ל ֹו הרי חרמ ֹון", ה ּוא  ׂשיאן ֿ הר  "ועד  א ֹומר : ְְֲִֵֵֶַַֹה ּוא 
ׁשבח  לה ּגיד  ל ּכתב ? הצרכ ּו למה  ׁשמ ֹות , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻאר ּבעה 

: ּבכ מת ּפאר ֹות  מלכ ּיֹות  אר ּבעה  ׁשהיּו יׂשראל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻארץ 
יּקרא  ׁשמי על  א ֹומרת  וזֹו יּקרא , ׁשמי על  א ֹומרת  .זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ÈN∑ ּכנען ּובל ׁשֹון א ׁשּכנז ּבל ׁשֹון ׁשלג  .ה ּוא  ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

     ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
      ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

      ¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
        ¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
      ¥©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

¦«
ÌÈ‡Ù‰ ˙iÓ∑ וחבריו אמרפל  ׁשהרג ּו ƒ∆∆»¿»ƒְְֲֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  ה ּמלחמה , מן ּפלט  וה ּוא  קרנים , ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָּבע ׁשּתר ֹות 
יד ) ע ֹוג(בראשית זה ּו ה ּפליט ", "וּיבא  :.LÈ‡Œ˙n‡a∑ ִֶַַָָֹ¿««ƒ

.ע ֹוגּבא ּמת  ְַַ

        

     ע ע ע ע ני ני ני ני  ררררתתתת היא היא היא היא  הלא הלא הלא הלא  רזל רזל רזל רזל ,,,, ערערערער ערערערער יא)הההההההה (ג , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ
 קט קט קט קט ל ל ל ל  עריסהעריסהעריסהעריסה ::::ערערערער(" רשב)מל 'ע ג ל ת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ער' ,  ה ריא ת ה א  ה ער  יקט  ח היא , ' ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָה
 ה ירה  עיר , ע רב  ז ה   פרס  הפי וה א  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹרזל'.

ÔÁÈÒÏו ‡„Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i‚ ÈÂ˜ Ïk Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜iÂ‡ז È„ÚÂ ‡ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח  ‡Ú‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡cÈ„ ‡Úa Èc ‰‡Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈz¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓÁ„ ‡eË „Ú Ô‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜Ô‡ט  È‡Ó‡Â ÔÈÒ ÔBÓÁÏ Ô‡˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz eË dÏ≈«¿»

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡LÈÓ ÈÂ˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ˜ ÈÚ„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡‡zLיא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊÙ„ ‡ÒÚ dÒÚ ‡‰ ‡iab ‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙aa ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«



    
     

      
    

    
     

    
     

    
    
     

     
     

     
        

     

     
     
    
      
      
     

     
  



עה               
ח יבת    ה ריא ת   היא , האמת  א .ע ני  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָרת
לא  לה  הכי , לאו  י  ואמ נה , רחנת על מב סת ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻלהי ת
ל  פ ס פע , בר מ תרת, אחרי   ויר  ה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיחטא 
ה בע , דר היתה  ע ג מ לת .  ה בריא ת   ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָבר,

קרס יו  חרב   ה וה  קפ נר מ ה  הרי  נס , דר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא 
חקת) פרשת  סו (רש"י :ל למר טב עית. עה  היא  ,ְְְִִִֶַַָֻ

,פ ה בריא ת ליה   מי   חונ    ה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָריא ת
. אלקי למה  אמ נה  ידי  על ְְֱֱִֵֵֶַַָָָָֹה אה 

     §¤¨¨¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
     £¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

 ̈«¥¦−§©¨¦«
‡Â‰‰ ˙Úa eLÈ ˙‡f‰ ı‡‰Œ˙‡Â∑ ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒ

למעלה : חרמ ֹון"האמ ּורה  הר  ועד  ארנן ."מ ּנחל  ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
Ô‡ ÏÁŒÏÚŒL‡ ÚÚÓ∑לרא ׁשֹו מח ּבר  אינֹו ≈¬…≈¬∆««««¿…ְְֵָֹֻ

ול ּגדי", לרא ּובני "נת ּתי על  לס ֹופ ֹו, א ּלא  מקרא  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשל 
היה  חרמ ֹון הר  עד  יר ּׁשה  לענין .אבל  ְְְְֲִֶַַַָָָָֻ

     §¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦
      ©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

   ©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
ÌÈ‡Ù ı‡ ‡wÈ ‡e‰‰∑א ֹות ּה לאברהם היא  .ׁשּנת ּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

     ̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
     §¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

     ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

     

  §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

      §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
        ¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

Ï‚e ÏÁp‰ CBz∑.ל ׂשפת ֹו מעבר  ועד  ה ּנחל , מ ּכאן ּכל  ויֹותר  ּבכלל  ועד  עד  .ּכל ֹומר , «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

      §¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
     ̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

˙pkÓ∑, היה ה ּמערבי ה ּיר ּדן ונחלת מעבר  ƒƒ∆∆ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
רחב  ּבג ֹורלם  ונפל  ה ּמזרחי, ה ּיר ּדן מעבר  ּגד  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבני

וזה ּו ּכּנרת , עד  ל ׂשפת ֹו, מעבר  וע ֹוד  ּכנג ּדם . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה ּיר ּדן
ל ֹו ּומעבר  ה ּיר ּדן ּוגבל ", "וה ּיר ּדן .ׁשּנאמר : ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ

      ̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
     ̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

    ©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙ÈÈ ‡„‰ ‡Ú‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡eË ˙ebÏÙe Ô‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ÚÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ôe‡„ ‡ËLÏ ˙È‰È È‰BÂ˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»¿»

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡ËL ˙e‚lÙÏ ˙È‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú‡ È˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎË¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡ia‚ƒ»«»

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ÈÒ ‰MÓ a È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡˜e ÒBÈ˜Ù‡Â ‰‡eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎË¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú È‡È ÈÙk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו ˙È ˙È‰È ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È‰È˙טז „‚„ ‡ËLÏe Ôe‡„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡cÈÂ ‡LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙ÓÓ¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח  ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú‡ ˙È ÔBÎÏ ‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ ÔeaÚz ÔÈÊÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊÊÓ¿»¿≈≈»



עו              
ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑ וגד רא ּובן מד ּבר לבני .היה  »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָ

ÌÎÈÁ‡ ÈÙÏ∑ יׂשראל לפני ה ֹולכים  היּו הם  ƒ¿≈¬≈∆ְְְִִִֵֵֵָָ
נֹופלים  וא ֹויבים  ּגּבֹורים , ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִִִִֶַָָָל ּמלחמה ,

ׁשּנאמר  לג )לפניהם , קדקד ":(דברים אף  זר ֹוע  ."וטרף  ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

             

 אחיכ אחיכ אחיכ אחיכ לפני לפני לפני לפני  עברעברעברעבר  צי צי צי צי יח)חל חל חל חל ....(ג , .... ....  רי רי רי רי  הי הי הי הי ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
קדקד קדקד קדקד קדקד  אאאא זרזרזרזרע ע ע ע  וטרוטרוטרוטר ח יב(רש"י)אמראמראמראמר יה די  ל ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְִַָָֹֹ

' ל ע 'חלקו  את  לכ עליו  – ' האר  כי' ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹלעסק 
מניע ת  ס גי  ני   ימי וק י ראל'.  אר'  מ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָולעת

: עליה להתר כלית,קדקדקדקדקדקדקדקד מני עה  על רמז ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ ְְִִִֵַָֹֹ
 .ז מלחמה   ללח  כח אי  לאד ל רמז זרזרזרזרעעעעדמה  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

די  י מ ה עניניו  על לו ר ל ה  מית, מני עה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ה רע  ע  הרא  תכי ח  והי זה .  כ מ מ מ מ ה ה ה ה לעסק  ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

כ)אחתאחתאחתאחת לג , ברכה  ה 'רע'(רש"י  ע לעסק  זמ אי למר: , ְְְֲִֵַַַַַַַַַַַַַֹ
וכ ד ע, מס ר. סדר , עצמ פני  ה 'ראש '  ו ע  עצמ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻפני 
להי ת   צרי א א  , ריר ה עב דת סדר אי ה ה  מְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

תי '.  חט ואכל  חט'ְֱֲֲֵֶֹֹֹ

      Â©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−
     ̈¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

              

     

 לכ לכ לכ לכ רב רב רב רב  י י י י ־ ־ ־ ־ מקנהמקנהמקנהמקנה יט)ידע ידע ידע ידע י י י י  יה נת(ג , (מטות תפארת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
א) בטילב , לני  וקא  לה   טע לתת  י" ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמק ה :
ל ה ב ח ל ה  בטי ה "ני   מתר רב "? מקנה  היה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

. צרי מ  הביא מא ר  לה היה  רב  מקנה   לכ , ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
 ב ח ולא  ה המ ת, חט  בטי ה אר ־איְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹמה ־

." ע כל לאכל  ה ְְְֶַַַָָָאת
לנס  רצ א  לזה  רמה   ה ח ת הא  לבאר  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוי
לה היה  על־ידי ־זה  זה  מ ד  רק  היתה  לא  י ראל,  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאר

י תר. עמק  עני   זה  היה  א א  רב , ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמקנה 
ה תר  לכל אחד   טע רק  ל  י מי , מאכל ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה ה 

מצינ   א , טעמי א)ה  עה , מ צאי (יומא . .  ה" ְְִִִַַַַָָָָָ
 מתה  ה"   איתא   מ ויתירה  " טעמי ה  ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
לח" היה   ה י  , יהפ  טעמי   הי ," טעמי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלכ ה 

" מי ה טז,ד )מ (בשלח  הי לא  ולכ רחני ,  לח – ְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מ ת. ְְִַַָהגלת

ירצ א   לה  ר זה  רחני ",  לח"  לימר  הי יו מְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
עניני לעסק   יצטרכ   י  י ראל,  לאר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלה נס 
ורצ זה . וכ צא  ולזרע  לחר  מ ," יו "ארצ  י מְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ז עב דה  אי י  ,צא רעי  ולהי ת ר ה עבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלה אר

ה "ה .  קי ב מיד  להי ת  לי ויכ מה , ְְְְִִִִִִַָָָָָטרה 

      Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©
       ¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤

       ©©§¥®§©§¤À¦ ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

      §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
       ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

    ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
   £¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

      −Ÿ¦«¨®¦ §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
̈¤«

.סימ מלכי"ה  .פסוקי דברים ק"ה  פרשת חסלת

Ú„È‡יט  ÔBÎÈÚe ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ˜a Ôe˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ÈÚ È‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È‰È¿»ƒ¿

‡Ûכ  Ôe˙ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈÈ Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙zÈÏ b Ôee˙˙e ‡cÈ„ ‡Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏכא  ‡È‰‰ ‡cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
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‡ÔBÎ‰Ïכב  ÈÈ È‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È dÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

       



עז

יום ראשון - ג' מנחם־אב
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' מנחם־אב
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' מנחם־אב
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' מנחם־אב
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' מנחם־אב
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' מנחם־אב
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' מנחם־אב
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת דברים 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 
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מנחם ֿאב  ג' ראשון  יום 
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"אגרת 1. דהשם אגב הוא "ואולי  – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך  היה שלכאורה מעיר, שליט "א הרבי 
וצ"ע. 2.267.התשובה'". ע' ח "י  שיחות לקוטי  ראה א. צג , 3.170.שבת ע' ה'תש"ח  המאמרים השילוני .4.ספר Î"˜5.אחי ' ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡."(וא"ו פנ"ח , מב"ר והוא נב. כד , שרה חיי  (פרש"י  ע"ז שמודים הבשו"ט  ועל  מ "ג .6."בקשר יט ,7.פ"ו תהלים

˘ËÈÏ"‡:8.ח . "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל  הש"ס דחלוקת ˘ËÈÏ"‡:9."מכאן "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הכוונה"
סיפור  אלא שאינן (ואף ומדות תמיד  גם (כנ"ל ), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח  בשו"ע ואחרונים ט "ז (עיין ככולו רובו לשלול 

בתיו"ט  הועתק פיהמ "ש, ראה -Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם ‡„11"ÂÓ."תמימה" ˜"Î ˙Ú‰
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:‡"ËÈÏ˘בהיותו) דכאו"א הלימוד  שעי "ז דרבים, ת "ת ה"ז שבנדו"ד  – בזה הכוונה ביותר".ÏÁ˜"אולי  הלב) (לאמץ ותוצאותיו מהרבים)
ד .12. פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."הש"ס – עסקינן ˘ËÈÏ"‡:14."דבה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אגה"ק "עפמש"כ 

ב.15.סוסכ "ט ". ג , ˘ËÈÏ"‡:16.משלי  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."גבורות או חסדים רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ  נ"ל : משלי17."יותר
יז. ˘ËÈÏ"‡:18.לא, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ובכ "מ .19."ראה ב. לב, האזינו ובכ "מ .20.ספרי  מ "ג . 21.פ"ג 

כתב אחת, היא שאמונה למה רבים ל ' "מתנים" מתאים כיצד  השאלה, ˘ËÈÏ"‡:על  "ÂÓ„‡ ˜"Îחיים מים "גם (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂ.רבים ל ' -
דחלק מתניו איזור צדק והי ' עה"פ [באוה"ת] עיי "ש (2ÛÂ‚‰"מתנים" זהו מהלב ש"נמשך "ÈÏÂ‡Âלמטה מפני  רבים ל ' דנק' È˘י "ל 

ÈÏÂ‡Â ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎÈ' אלקי דיבר אחת בזה  גם למה הטעם עפ"ז ויל "פ לך . יהי ' ולא אנכי  שתים גם אבל  אחת דהיא באמונה יותר עוד 
ÌÈ˙˘." וק"ל הנ"ל  לביאור - רפ"כ  מתניא ג "כ  ולהעיר שמעתי . הענין 22.זו (אמונה) בנמשל  מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על 

כתב חפצו, למחוז הגוף את מוליכים שהמתנים ˘ËÈÏ"‡:מה "ÂÓ„‡ ˜"Î- וכו' הש"ס לימוד  שמחזק אף - זו  אגה"ק כוונת "עיקר
בעוז חגרה הכתוב פי ' וגם ועניני '. לתפלה Ê‰בנוגע ‡Ï ‡- לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ "כ  (ולא „"Âכו'

ע"ד  עכ "פ בקיצור התפלה, ענין שזהו -˘‡ מההמשך ג "כ  וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ ) כמובן - (מצות הגוף אבל  התבוננות, -
שעת - וזמן "עת התפלה ˙ÏÙ˙בנוגע שהרי  חפצו למחוז  אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל  ג "כ  יל "פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט  - כו'"
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כו'". המוצב בסולם הליכה מי "ז.23.ענינה פ"ד  ב.24.אבות כט , ד .25.מנחות כו, יג .26.ישעי ' קמה, ‡„27"ÂÓ.תהלים ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."וחומש קרן הל ' ˘ËÈÏ"‡:28."ע"ד  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." פמ "ט ח "א ˘ËÈÏ"‡:29."וכמשנ"ת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰

פמ "ד ". ח "א ג .30."וכמשנ"ת ח , טו.31.שה"ש כ , אליהו).32.יתרו (פתח  בהקדמה ג .33.תקו"ז לז, תהלים
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ה.34. ט , ח .35.משלי  ו, ועוד .36.ואתחנן א. קכא, יג .37.זח "ב ה, ˘ËÈÏ"‡:38.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מגן - בכ "מ  "דצינה
כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י  ראה - תסובבנו (ולא תעטרנו מסיים ובכ "ז צדדים מג ' הגוף על  ד .39.המגין יב, משלי 

התקו"ז.40. ה.41.הקדמת ו, ˘ËÈÏ"‡:42.שה"ש "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(שם) בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, ספרי44.סוף
ובכ "מ . שם. האזינו
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הקו"א.45. שבסוף – תוכיח  הוכח  ד "ה טו.46.באגה"ק א, א' ה.47.שמואל  ו, ˘ËÈÏ"‡:48.ואתחנן "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ולהעיר"
ב". ט , שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, ˘ËÈÏ"‡:49.מזח "א "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰

העמידה". לתפלת הכוונה שם – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכים היו הראשונים חסידים דאפילו ב) לב, (ברכות סר"צ 50."ומש"כ 
בהגהה. ˘ËÈÏ"‡:ס"ב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." יתנך מי  ד "ה תו"א ט .51."וראה כ , יתרו
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.1.74 ע' ח "א שיחות לקוטי  ואילך .2.ראה שסז ע' במדבר התורה אור יא.3.ראה לב, טו.4.וישלח  כח , ג .5.ויצא כו, בחוקותי 
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א".6. לב, שבת בש"ס "מיוסד  שליט "א: אדמו"ר כ "ק ˘ËÈÏ"‡:7.הערת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."שם חדא"ג  Î"˜8."ראה ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡."כאן בב"ר הוא ˘ËÈÏ"‡:9."וכן "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."שם ו 10."כבחדא"ג  ב, השירים ב.11..שיר לא, ירמיה

ב.12. ז, כז.13.מיכה יח , שם.14.וירא א.15.וישלח  ד , ברכות
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יב.16. כט , יא.17.דה"א יא, ישעי ' ועוד .18.ראה ו. לא, ט . ו, ירמי ' א.19.ראה יז, ר"ה ˘ËÈÏ"‡:20.ראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
ברוח  המדברים יד ) יח , כב. יז, יג . טו, (משלי  הכתובים ג ' דכל  גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה. מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
וי "ל  ב"גו'". מרמזו וכאן הענין כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני  (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל  לכאן שייכים אין לכאורה נכאה

תיבש נכאה ורוח  כב) (יז, למשלי  עצם ‚Ìדכוונתו עה"פ  – פ"ט  באדר"נ גם וכן וי "ג  ספי "ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם  .
דהסיום  דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי  וכולי  יותר ועוד  שיתפייסו גם כ "א חמה משיב רק לא יהי ' נכאה רוח  וע"י  מעצמי )

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו יט .21.הכתוב כז, יז.1.משלי  נט , ˘ËÈÏ"‡:2.ישעי ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מה דע אדה"ז "וכפי '
באייר)". י "ג  יום (היום ממך  – ב.3.למע' ט , ב"ב
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.4:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." סכ "ט לקמן מ "ח .5."כמשנ"ת ˘ËÈÏ"‡:6.פרק "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אבל פמ "א. מח "א "להעיר
כדלעיל  – "בלק"א" הול "ל  דא"כ  – מתכוון שלזה לומר לסוכ "ע".ÂÊאין בנוגע האגרת
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כ "ט .7. ב.8.סימן לט , ˘ËÈÏ"‡9.קידושין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."אוא"ס – דילי ' לנשמה בירידה  ערוך  "שבאין :.10˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡יש ששם – ֿ ט  פ"ח  לח "ב שהכוונה נ "ל  ÛÒÂ"יותר 'Èבההג "ה משא"כ  כאן , מש"כ  דבאגה"ת „‡„‡על  ואף .
מוסיף (ועוד ) המקום""Á"פ"ד  מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ  כאן".ÂÈ„˜על  משא"כ  פי "א, מ ,11.וכהסיום קידושין

˘ËÈÏ"‡:12.א. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח , זח "ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח  השמיט  "לכאורה
היינו  ד "וכו'" ואואפ"ל  נה"י ]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג "כ  י "ל  שם [ועפמש"כ  נה"י . הם וחדוה והדר דהוד  א) קד , לתהילים

שהיא דכהנ"ל ".ÈÏÂÎמל '
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ב.13. מח , פ"ד .14.תהלים התשובה אגרת לעיל  ˘ËÈÏ"‡:15.ראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰– באי "ע „‡Ò"‡Â"שלמעלה ה"ה א"כ  –
עוה"ז". לגבי  ד .16.בעילוי  ד , ובכ "מ .17.בראשית ב. קלג , ח "ג  ב. ד , זח "א כה.18.ראה ו, נשא
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ב.19. סז, שחרית.20.תהלים של  ק"ש ברכות ˘ËÈÏ"‡:21.נוסח  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰– האגרת למקבלי  אדה"ז פניית – "מכאן
הצדקה". ג .22.נותני  קיב, ט .1.תהלים סימן סוף לקמן שליט "א אדמו"ר כ "ק הערת כז.2.ראה א, יד .3.ישעי ' פה, שם 4.תהלים

ח . ב.5.כז, סג , זח "ב א. קל , תהלים
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' א



צי היום יום . . . 

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען 
נָאך די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין 
עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער 

אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ִיְתּגַ ָיֵמינּו, ָאֵמן,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָיֹבא  יַח  ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ "ּב[: ָאז,  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ר  ֶהְעּדֵ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ַהּצַ ֶאת  ָיחּוׁשּו  ָאז  'ֲעבֹוָדה'.  ּבַ ָעְסקּו  לֹא  ַמּדּוַע  ִיְצָטֲערּו,  ָאז  לּות;  ַהּגָ ִליֵמי 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר 
וויפיל השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף 
טָאן וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער 
ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען 
מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, 

חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר,  ַאַחת  ֲאגֹוָרה  ֲאִפּלּו  ְלַהְרִויַח  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְיִגיָעה  ּבַ
ֵאיָנּה  ל ָהֲעבֹוָדה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ ַאְך  חּוץ,  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לֹוִני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ הּוא ָקַבע, 
ַמִים:  ׁשָ ְיֵרֵאי  ְיהּוִדים  ִהְננּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמְרִויִחים  ָרָכה  ַהּבְ ְוֶאת  ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ת  ְרּכַ ּבִ הּוא  ר  ָהִעּקָ ָטֵפל,  א  ֶאּלָ
ֵאֶצל  ִנים  ַהּבָ ִחּנּוְך  דֹוָלה,  ּגְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ רּות  ׁשְ ּכַ ִהּדּור,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִצּבּור,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל[  יִדים  ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער 
דבר גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער 
חיות אלקי ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם 
גשמי זיין א סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און 
זיין ועשה טוב וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס 
איז אין דעם דבר הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צב
א ועשה טוב, באדארף זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און 

חיות אלקי ווָאס איז איהם מחי'.

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם־טֹוב: ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ה  ִמי, ְוִלְהיֹות 'ַוֲעׂשֵ ׁשְ ּגַ ְמָצא ּבַ ֲענּוג ַהּנִ ִמי, ָצִריְך ִלְהיֹות 'סּור ֵמָרע', לֹא ִלְרצֹות ֶאת ַהּתַ ׁשְ ּגַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לֹום ְוָרְדֵפהּו', ָהָאָדם  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ׁשַ ּוְלִהּוָ ִנּזֹון  טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות 
ָהֱאלִֹקי  ַחּיּות  ְלֵבין  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְוִלְרּדֹף  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  טֹוב',  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  'סּור  הּוא  ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט 
פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות: שאו ידיכם קדש - זהו 
העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה 
שם הוי' דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות 

הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ּכַ ַרק   – ַמֲאָמר,  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ָאַמר  ֶטְרּבּוְרג,  ִמּפֶ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵקן(,  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ּדֹות, "ּוָבְרכּו ֶאת ה'"  ּמִ ּמִֹחין ְוֶהָאַרת ַהּמִֹחין ּבַ ּדֹות ּבַ אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש" – ֶזהּו ַהֲעָלַאת ַהּמִ ׁשּורֹות: "ׂשְ
ַכת  ּיֹון – ַהְמׁשָ ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ – ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ׁשֵ

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט 
דער עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ר  ַמִים, ִאם ָחֵסר ָהִעּקָ ת ֲחִסידּות ְוִיְרַאת ׁשָ ֻעּלַ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ַמִהי ּפְ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס־ְוׁשָ – ַאֲהַבת ִיׂשְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



צג היום יום . . . 

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ ַ עּוִרים ַהּשׁ ִ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

י  ה' ְוסּוְגַית ַרּבִ ָאב 'ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָהָיה  'ֵאיָכה'.  ָהָיה אֹוֵמר   – ם  ּלָ ּכֻ ָהָיה אֹוְמָרם  ׁשֶ  – ינֹות  ַהּקִ ֲאִמיַרת  ַאַחר  ּבֶֹקר  ּבַ ִקין.  ּזָ ַהּנִ ֶפֶרק  ּדְ יֹוָחָנן 

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ז תמוז ובודאי מכבר קבל מכתבי בו גם אודות 

עמדתי בנוגע לקואליציא וכו' וכמו שאמרתי בשיחתי, שלא חל כל שינוי בזה, ולפלא גם על הספק. 

ולדעתי השתתפות בקואליציא ממשלתית אסורה ע"פ תורה.

מאחר שאינו מזכיר מעניני בריאות וכו' התקוה חזקה שבסדר הוא, אלא שבכ"ז פלא שאינו 

מזכיר מהשתתפותו בהתועדויות אנ"ש במשך חדשים שעברו ובאחרונה בימי י"ב וי"ג תמוז שנמצאים 

באם  היחיד  שאפילו  איך  ודעת  בינה  חכמה  אותנו  מלמדים  אלו  ימים  והרי  זה,  חדש  בחותם  אנו 

עם  התחשב  ומבלי  והחסידות,  הנגלה  פשרות  כל  מבלי  המסורתית  היהדות  להפיץ  נחושה  החלטתו 

העלמות הסתרים ובלבולים איזו שיהיו, מצליח. ואם בכל המקומות כן עאכו"כ שכן הדבר באה"ק 

ת"ו ומעלין מכל ארץ ישראל לירושלים אשר כשמה כן היא וכן צ"ל יראה שלם, שלימות יראת ה', 

שעי"ז ממילא בטל יראת בו"ד, וכשנו חכמים במשנתם, במקבל עליו עול מלכות שמים מבטלין ממנו 

בעל  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  שייכות  להם  שיש  לאותם  עאכו"כ  אמורים  הדברים  אדם  בכל  ואם  וכו' 

השמחה וביחוד לאלו שיש להם גם שייכות משפחתי, שעליהם להשתדל ועד לאופן שחז"ל קורין לזה 

יגעת בהפצת המעינות חוצה בתוככי הפצת היהדות בכלל, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מסיבה נתעכב המשלוח, ובנתים נתקבלו מכתביו שלאחרי הנ"ל וכן קטעי המכ"ע, הכרוזים 

וכו'. ובטח ימשיך בשילוחם ות"ח.



צד            

ה'תשע''ח  אב מנחם  ג ' ראשון יום      

       
           


א)הרמב "ן פט, הדרשה(ב"מ את זה  לדין כמקור מביא 

שור  תחסום  "לא  בירושלמי : ולאהמופיעה  –

בדורכו ".

הזקן וחסימה)ואדמו"ר ושכירות שאלה הלכות "פרות(סוף כתב :

על עובר אינו הדרך  להן שירט לפי  התבואה  על המהלכות 

כך , בשביל  שם להעבירן מתכוין ואינו הואיל  תחסום... לא 

הירושלמי שדרשת  מדבריו, ומבואר בזה ". כיוצא  כל וכן

מתכוין ". ואינו 'הואיל – טעם  לה יש  אלא הכתוב  גזירת אינה

גזירת זו שאין ללמדנו בזה ', כיוצא  כל 'וכן וכתב  הוסיף  ולכן

למקומות גם ללמוד יש  מכאן אלא בחסימה, מיוחדת  הכתוב 

אחרים .

יש מתכוון'. 'אינו של  בפטור הראשונים נחלקו והנה ,

מחשבת 'מלאכת כי שבת , במלאכות  רק  שנאמר  אומרים

מחשבת', כ'מלאכת נחשב  אינו מתכוון וכשאינו תורה ' אסרה

אומרים ויש  מתכוון. כשאינו גם  חייב  האיסורים בשאר אך 

אדמו"ר כתב  ולכן פטור. מתכוון' 'אינו איסורים  בשאר שגם

'בדישו  של הפטור שטעם  ללמד בזה", כיוצא כל "וכל הזקן 

שאר בכל וגם  מתכוון', 'אינו משום הוא בדורכו' ולא

פטור . מתכוון' 'אינו האיסורים 

עשיית כאשר  דווקא פטור מתכוין' 'אינו להקשות: יש אך 

כאשר אך האסורה, התוצאה  את  בהכרח  גורמת  אינה  הפעולה 

לכך . התכוון שלא  אף  אסור הדבר  - בהכרח  תיעשה זו תוצאה 

עובר אינו מדוע  בהכרח, דשות הפרות הליכתן שבעת ומאחר 

הדישה ? בשעת החסימה על

והביאור:

עצם את  מכריחה  הפעולה כאשר  רק  חייב  מתכוין' 'אינו

כבדים חפצים בשבת  קרקע  גבי  על  הגורר כמו  האיסור,

ולא החפץ  להעברת שכוונתו אף  בארץ , חריץ  יעשו שבוודאי 

את מכריחה  אינה  הפעולה  כאן אך חייב . - החריץ  לעשיית 

ולכן  מותרת כשלעצמה והדישה  הדישה , את  אלא החסימה

בהכרח. נעשית  הדישה  כאשר  אף  פטור מתכוין' 'אינו

    

ה'תשע''ח  אב מנחם  ד' שני יום      

       
          

          
  

שפטור אומרים  יש  זה : דין בביאור  ראשונים  ונחלקו

אף  שכן תובעים ' לו שאין 'ממון בגדר  הן אלו שמעות  משום 

דווקא נועדו לא שהרי  אותן לתבוע  יכול  אינו  מהעניים  אחד

הראשונים)בעבורו רוב דעת וכן  ב. צג, ב"ק .(רש "י 

העומד ממון שכל  היא, הכתוב  שגזירת סוברים  ויש 

אם אף  שמירה  מחיובי  התורה  אותו פטרה לעניים להתחלק 

מנת על שלא לשומר ניתן שהכסף  כגון תובעים , לו יש 

אותו  שיחלק  למפקיד  להחזירו  כדי  אלא  לעניים לחלקו

טז )בעצמו שומרים, אפרים במחנה הובא .(ראב"ן .

שאין  'ממון משום  הוא שהפטור בפירוש  כותב  והרמב "ם

על לו ניתן שאם  משנה' ה'לחם כתב  זה  ולפי  תובעים '. לו

חייב . למפקיד , להחזירו מנת 

אפרים ' ה 'מחנה חילק (שם)אך לא והרמב "ם מאחר כי  כתב 

על אצלו כשהופקד אף  פטור , אופן בכל  שלדעתו נראה  בזה ,

שייך אינו שהכסף  משום  הוא, והטעם  למפקיד. להחזירו מנת 

להחליט  הזכות היינו הנאה ', 'טובת אלא  בו  לו ואין למפקיד 

זכות עליו שיש כממון נחשבת  אינה זו  וזכות  אותו, לתת  למי

תביעה .

שאין  במעות אמור זה שדין הרמב "ם  לדעת  להבין: ויש 

והרי שפטור, מהכתוב  ללמוד  הוצרכו למה תובעים , להן 

זאת ? שיתבע  מי  אין  הכי  בלאו

את לתבוע  יכולים  אינם בעצמם  העניים  אמנם והביאור:

השומר את  לתבוע  יוכל  שהמפקיד לומר  היה  ניתן אך הממון,

מצות את לקיים שיוכל כדי  העניים מעות את  לו להשיב 

שפטור מהכתוב  למדנו וזאת שם)הצדקה . אפרים .(מחנה

ה'תשע''ח  אב מנחם  ה' שלישי יום  ?       

       
         
          

       
בגמרא  ספק  היא  זו ב)הלכה  קח, קמא נפשט.(בבא שלא

אחרונים סק"ז )ותמהו רצד  סי ' החושן  קצות קכ . סי ' ח"ב מדוע (מהרש "ך  :

הפוסקים שאר  ואילו זו, הלכה הביא הרמב "ם (הרי "ף רק 

ועוד ) השמיטוה ?והרא"ש 

החושן' ה'קצות :(שם)ומבאר

בגמרא  ב)נחלקו לד , לדעה(כתובות השומר: חיובי  בדין

את השומר שמשך משעה חלים השמירה חיובי  אחת,

נגנבה הפרה אם  גם הרי  הפרה, את השואל  ולכן הפיקדון,

כיבאונס  לבעלים, נכסיו נשתעבדו  השומר, שמת

והכניסה הפרה  את  ששאל משעה היא התשלום חובת

ואם הגניבה , משעת רק  חל  החיוב  שניה, ולדעה לרשותו.

השומר נגנבה  השמירה)מיתת  חובת פקעה לא(שבמיתתו 



צה             

החיוב . חל  לא עדיין מותו לפני  כי  נכסיו נשתעבדו

לומר: יש  זה ולפי 

נפסקת באונס  הבהמה שנגנבה בשעה  האם  בגמרא, הספק 

מתחיל השומר שחיוב  הדעה  לפי  רק  הוא  השמירה , חובת

  באונס הבהמה כשנגנבה זו לדעה כי  (שפטור,

חיוב לשלם) ונפסק  לבעליה הבהמה  את החזיר  כאילו נחשב 

ואם הגניבה, משעת מתחיל שהחיוב  הדעה לפי  אך  השמירה.

שעדיין  משום  היא באונס  הבהמה  כשנגנבה  הפטור סיבת  כן

פסקה לא לשומר הוחזרה הבהמה וכאשר החיוב , חל לא 

חייב . יהא בשמירתו יפשע  ואם השמירה  חובת עדיין

הראשונים  רוב  לדעת כן, ועוד )ואם  הרא"ש  , שחיוב (הריף

פשיעה משעת  רק  מתחיל שמא),השמירה סי ' חו "מ טור  (ראה

יפשע  ואם השמירה  חיוב  פסק  לא  באונס  הבהמה כשנגנבה 

מתחיל השומרים  שחיוב  הרמב "ם לדעת  ורק  חייב , יהיה

משיכה ה"ד )משעת  פ"א כשנגנבה(לעיל  האם להסתפק  מקום יש 

או  שמירתו וכלתה  לבעליה  כהוחזרה נחשב  באונס  הבהמה

הספק  שמפני  הרמב "ם ופסק  שמירתו", כלתה  לא  "עדיין

פטור .

ה'תשע''ח  אב מנחם  ו' רביעי יום  ?' '   ' '  

        
        

     
למלך ': ה 'משנה והקשה

שה'לאו' היא  הרמב "ם  לשון לעבוט משמעות  ביתו  אל  תבא ("לא

ל 'עשה עבוטו ") תשיב...')ניתק  אם('השב ובין  עני  הלווה אם  בין

רק  כי  שינתקו, 'עשה ' אין עשיר הלווה אם והרי  עשיר. הוא 

העבוט " לו להחזיר  "מצוה  עני  הלווה ה"ה)אם !(להלן 

ב 'עשה', מחוייב  והמלווה עני  הלווה אם  גם  מזו: ויתירה 

בכל שווה אינו ה 'עשה' כאשר  כולם)הרי  על  מוטל  הוא(ואינו  אין

הלאו אין כי  לוקה קרבן הממיר ולכן ה 'לאו' את ('ולא מנתק 

לעשהימיר ') קודש ')ניתק  יהיה שותפים('ותמורתו  או שציבור כיון

שבלווה כיון כאן, וגם  תמורה. תמורתם אין קרבנם  שהמירו

ה'לאו' אין  נמצא  העבוט  את לו להשיב  מצוה אין ('לא עשיר

ביתו ') אל  ל 'עשה'!תבא ניתק 

ה 'תומים' סק"ז )ומבאר צז  :(סי '

אף  בכל, שווה  יהיה  שה'עשה ' אפשרות ישנה כאשר א.

ומנתק  בכל' 'שווה נחשב  ה'עשה ' אזי בכל, שווה אינו שעתה

מצווה המלוה  אין וכעת עשיר הלווה אם  גם ולכן הלאו. את 

על יחול מנכסיו ירד הלווה שאם כיון ה 'עשה', את  בו לקיים 

את מנתק  העשה  עתה  גם  העבוט, את  להשיב  העשה המלווה 

תמורתם אין המיר הציבור  שאם לתמורה  דומה  ואינו הלאו

בהמרתתמורה כי  בכל שווה  אינו שה'עשה ' ונמצא 

לעולם . ה'עשה ' יחול לא  ציבור

ה'עשה ' כאשר א . לעשה ': הניתק  ב 'לאו סוגים  שני  יש  ב .

מאליה שקדושה בתמורה  כמו מאליו , ותמורתו מתקיים  הוא ('והיה

קודש ') גםיהיה בציבור, קיים לא וה 'עשה' היות  כי  נאמר ובזה 

שצריך 'עשה' ב . הלאו. את  לנתק  ה 'עשה' בכח אין ביחיד 

אם אף  ה 'לאו ' את מנתק  העבוט, כהשבת  בידים , לעשותו

ועשה ' 'קום למלוה  לומר אפשר אי  כי  בכל , שווה ('השב אינו

העבוט') הלאו את לחלק  ש "אין וכיון להלקותו גם בזמן ובו

כאשר הרי  פטור ", כולו או מלקות  כולו או אלא לחצאין ,

העבוט את והחזר  קום  לו עני )אומרים  להלקותו,(כשהלווה אין

ב 'עשה ' מחוייב  כשאינו עשיר )גם על(כשהלווה להלקותו אין

הלאו.

ה'תשע''ח  אב מנחם  ז' חמישי יום       

        
          
          

           
  

שמואל דעת היא  ב)זו צז , קמא לפרוע (בבא יכול  שהלווה 

שנפסל ההלואה)במטבע  בשעת בשימוש  בשימוש(שהיה הוא  אם רק 

אינו  אם  אך  לשם , להגיע  יכול  והמלוה  אחרת  במדינה

אינו  אך אחר  במקום בשימוש  שהוא  או אחר  במקום בשימוש 

שעה". באותה  היוצא ב "מטבע  לשלם  עליו להגיע , יכול

התוספות  המלוה)וכתבו  ד "ה את(שם לפרוע  צריך שהלווה

היתה ההלואה כאשר רק  הפרעון בזמן היוצא  במטבע  חובו

ב 'מטבע ' יהיה ההלואה שפרעון תנאי על על חבירו  את ("המלוה

במטבע המטבע") חובו  את לפרוע  הלווה  יכול בסתם אבל ,

שנפסל . פי  על אף  שקיבל

שהפרעון  במפורש  התנו לא  אם גם הרמב "ם  לדעת אך 

שנפסל במטבע  לפרוע  יכול אינו היוצא, במטבע  (מגיד יהיה

כו ) סי ' רבית הל ' אפרים מחנה .משנה.

אפרים' מדברי(שם)וה'מחנה  הרמב "ם לשיטת  סיוע  הביא

ב)הגמרא  מה, מציעא :(בבא

קונה הסחורה(במשיכתו )"הזהב  הוא הזהב  כי  הכסף ", את

את('פירא') לשלם וחייב  מיד  הקנין חל  ללוקח ובמסירתו ,

"הכסף  ואילו המוכר )הכסף , כיון (שמקבל  הזהב ", את קונה אינו 

התשלום  הוא משיכת('טבעא')שהכסף  וללא המוכר  שמקבל

הקנין.('פירא')הזהב  חל  לא 

נאמר  התוספות)ואם יהא(כשיטת שהפרעון התנו לא  שאם 

אם גם הרי  שנפסל , במטבע  לפרוע  אפשר  היוצא  במטבע 

הרי התנאי , יועיל  מה היוצא, במטבע  יהא  שהתשלום  התנה

גם וודאי  אלא  כך? על התחייבות ואין משיכה  היתה  לא 

בשוק . היוצא במטבע  להיפרע  חייבת  בסתם  הלואה 

יהושע ' המלוה)וה'פני  ד "ה שם הרמב "ם(ב"ק בדעת  פירש 

היוצא במטבע  לפרוע  צריך וודאי בסתם  בהלוואה  שאדרבה 



צו            

למלווה לומר יכול  אינו אף  מזו, ויתירה  שנפסל. במטבע  ולא

מלוה ' לאיש  לוה 'עבד כי פלוני ' במקום  והוציאו (משלי 'לך 

ז ) ''עלכב, היתה ההלוואה ואם . שהתנו היינו ,"

יכול המלוה  אם הרי  מסוים , במטבע  יהיה  שהתשלום

זה כי  שנפסל במטבע  לפרוע  אפשר אחר במקום להוציאו

עליו. שהתנו המטבע 

ה'תשע''ח  אב מנחם  ח' שישי יום       

        
           

   
שעדיין  סחורה  על מראש  למוכר משלם  הקונה  כאשר 

בשעת כי  רבית , של חשש קיים המוכר ברשות  נמצאת אינה

כהלוואה נחשבות  והמעות חל, לא עדיין  המקח  המעות נתינת

ואם ההלוואה, פירעון היא  הפירות ונתינת  המוכר  ביד

סכום להלוואה בתמורה  קיבל שהלוקח נמצא  הפירות  יתייקרו

בתחילה ). שנתן מהמעות  יותר  השווה (סחורה  יותר  גבוה

הדבר בשוק , פירות  הרבה ויש  השער ' 'יצא כאשר ואולם 

כי: פירות , אין עדיין המוכר ביד אם  אף  מותר

במעות לקנותם יכול  המוכר ביד אינם  שהפירות  אף  א)

עתה , כבר חל והמקח בידו מצויים כאילו זה הרי  ולכן שקיבל 

מעתה כבר  ללוקח שייכים  הפירות  כי  ריבית  כאן ואין

ברשותו ד "ה והתייקרו ב ס, ב"מ .וכן )(רש "י 

כתוצאה מרוויח המלווה  כאשר הוא  ריבית איסור  ב )

אותו  את  להשיג יכול הלוקח כאן אך ללווה, המעות מנתינת 

רבים מוכרים  יש  שהרי  למוכר, המעות הקדמת  ללא  גם רווח 

שיתייקרו  עד ולהצניעם עתה  הפירות  את לקנות  ויכול בשוק 

אין ) ד "ה ב עב, ב"מ יוסף .(נמוקי 

מראש נתן לא  הלוקח  כאשר הטעמים, בין מינה ' ו'נפקא 

שאין  כיון הוא  ההיתר אם כולם : ולא  המקח  דמי  מקצת  רק 

הרי שבידו, במעות  עתה לקנותם היה יכול  כי  ללוקח  הנאה

שבידו  המעות  כשיעור  רק  פירות לרכוש  יכול היה לא כאן 

אך ואסור, למוכר המעות  מהקדמת  כתוצאה שמרוויח ונמצא

ביד כמצויים  הפירות את  שמחשיבים משום  הוא  ההיתר  אם 

לגבי כי  כלל , חשש  כאן אין לרוכשם) שיכול  (כיון המוכר

הלוקח  וברשות המקח חל שנתן המעות  שכנגד הפירות

כאן  אין  מראש  עבורם שילם שלא  הפירות ולגבי  התייקרו,

מעות . עבורם  הקדים לא  שהרי כלל הלוואה

     

ה'תשע''ח  אב מנחם  ט' קודש  שבת '   ' 

        
         

           
          
           

   
סאה להחזיר מנת על חיטים סאה  להלוות אסרו חכמים 

החיטים יתייקרו  הפרעון בזמן שמא פירות, בשאר וכן חיטים,

שהלווהו" ממה  יותר לו שנותן קסב)"ונמצא  סי ' יו "ד  .(טור 

אופנים: בשני  כן לעשות  התירו אמנם ,

אפילו  סוג, מאותו ההלוואה  בשעת ללווה  יש  כאשר א.

אם גם סאה  ולהחזיר חיטים  סאה ללוות  לו  מותר אחת , חיטה

התייקרו ב)החטים  בהל ' שמלוין (כמבואר  חטה  כל  שעל  "לפי  .

המלוה , ברשות להיות תחתיה נכנסת  זו חטה כאילו רואין לו

נתייקרה" ברשותו – כך  אחר רבית וכשנתייקרה  הל ' אדה"ז  (שו "ע

.ס"ל )

חטים , על  שבשוק  השער יצא ההלוואה בשעת אם ב .

ממנו  כשלווה  "שהרי  כאן, כמפורש בסאה , סאה  ללוות  מותר

וכיון  לו". ומחזיר  קונה היה רצה  ואילו  ידוע , השער היה 

סוג מאותו ללווה  שיש  כמו זה הרי לקנות , מצויות שהחיטים 

לווין ) אין  ד "ה ב עב, ב"מ נחשב (רש "י  החטים וכשנתייקרו ,

למלווה . שנתייקרו 

המלווה אלא בשוק  השער  שיצא די  לא  הוסיף : והרמב "ם

השער אין מהם  שלאחד "כל כי כך, על  לדעת  צריכים והלווה 

או  לקבל מנת על ללוות  או להלוות שמתכוין נמצא ידוע ,

מהם אחד  שום שנתכוין וכיון  היוקר , בזמן חטים  לפרוע 

אסור " רבית  שם)לשום  הטור  על  יוסף' .('בית

נפסק  ערוך' ס"ג)וב 'שולחן קסב סי ' יו "ד  מין ( לאותו "היה :

בסאה". סאה ללוות מותר – לשניהם  וידוע  קבוע  בשוק  שער

הש "ך  שידעו (סק"ט)אך עד להלוות אין לכתחילה שרק  כתב 

ידע , דלא  אע "ג השער, ויצא  לוה  "אם אבל  השער, שיצא

לשלם וחייב  זו בהלואה איסור כאן נעשה לא  הרי  מקום מכל

לו ".

אף שעיקר העניין דציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה שייך לשבת חזון, מכל־מקום הרי ממנה נמשך גם בכל ימות השנה.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



צז                
         

      

ה'תשע"ח  מנ"א ג' ראשון  יום 


 

     
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜˜2LeÏ˙a ÔÈa aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „Ïe .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח :2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי  ובהתאם הפועל כמו
ב . והלכה א הלכה י "ב  בפרק  למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב  למדנו בתלוש שור אכילת צב .
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7 »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
BL „Á‡ .BLÈ„a BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈB‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a BL Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11eËt 12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15 »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

‰˜BÏ16,‰˜BÏ  da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

  

   

מעשה , ובי ודיבור מחשבה  בי כללי  הבדל שיש   הג
האד בתו  הנמצאי  ענייני  מבטאי ודיבור שמחשבה 
מה ־  , החו  ע פעולה  לא  ובוודאי  שייכות  לה אי אבל
פעולה   כי ־א  מהאד חלק  שאינו  המעשה  ־כשאי
 ובי דיבור בי גדול הבדל ישנו  זאת, בכל לו , מחוצה  הנפעלת
 לה ואי ודקות רוחניות ה המחשבה  אותיות כי  מחשבה 
 ואי עצמו   באד רק  היא  המחשבה  ולכ למעשה , שייכות
הדיבור  ־כמה ־שאי הזולת. אצל לפעול אפשרות כל לה 
שייכות  לו  יש  הפה  מוצאות חמש  ידי  על גשמי  מהבל שנוצר

מעשה ". הוי  שפתיו  "עקימת ולכ , האד לפעולת
 שבי ההבדל את המסביר בסנהדרי לתוס ' ההסבר  ג זהו 

כי שלוקה , הוא  שהדי בפה " "חסמה  לבי זוממי  עדי
 המש כמו  הוא   אד של דיבורו  ידי  על  הנגר מעשה 
שמעשה  הרי  מעשה  הוי  שפתיו  שעקימת ומכיו לדיבור,
בפה " "חסמה  ולכ בפועל שנוצר המעשה  את יצר הדיבור

חייב .
על   לחייב אפשר אי   זוממי  בעדי ־כמה ־שאי
שראו  על  ומעידי בראיה "  ש "ישנ  הג בלבד , המחשבה 
הראי 'ה  שתחשב  אפשר אי  פלוני , מעשה  עושה  פלוני  את

כמעשה .
   

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט , לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי 
פט . מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי 
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י "ב . בפרק  (כן 12)למעלה "כנפשך פח : מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף  פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב  פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ : שם

רש"י15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי  על אף 

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני  דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי  שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי  דשה כשהיא
רבינו  מדברי  שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי 
על  לוקין שאין ב ) הלכה סנהדרין מהלכות י "ח  (בפרק 
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד  מעשה  לכלל צא.17)בא בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי  על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב  לפי  לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני  במזונותיה כבר נתחייב  שהרי  כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק  כמבואר כאחד,

.‚Ï‡OÈ21ÌÈÎBk „BÚ ÏL B˙Ùa Lc‰22BÚ  ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙Ùa Lc‰ ÌÈÎBk „BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ BÚ BÈ‡ 25Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙t ÌÒÁ :ÌÈÎBk „BÚÏ26dÏ LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È‡28ıeÁaÓ da ıÈa‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈
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צח               
         

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ BÚ Òt ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk  ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32ÈÏ Ú Ba ‰OBÚ ‡È‰L c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ zÓ  ˙Ê˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ .21) יהודי .22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף  שלח  (סמ "ע  של 24)שהיא הוראתו פי  על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי ,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי  ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי  לה הושיב  אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי  לוקה

"הרביץ 28) כתוב : שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי לה רבץ  אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף  מבחוץ ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ ". במקום "רבץ " כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב 
משום  ארי , בהרביץ  כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי  נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי  הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י  לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק  ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.„‰t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡OÈ ÏL36‰Óe˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL OÚÓ ˙Óe˙e38˙BLc‰ ˙Bt ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL OÚÓa39˙BÙe ,40ÈÙÏ ‰‡ez‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
ËiL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ BÚ BÈ‡  Cc‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ Ï‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡ÈÓ  ÈL OÚÓe ‰Óe˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ .35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י  שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק  כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי ,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח : הלכה תרומות מהלכות
מפני תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב  שהוא פי  על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני  ואין יז) הלכה שני  מעשר  מהלכות ג בפרק 

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי  הדרך ירט  כי  לב ) כב , (במדבר הכתוב 
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי  אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב "א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט :). בתבואה המרכסות "פרות צ . פט : שם

רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ , (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב  (לפי  שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט  פרק  (תרומות בירושלמי  אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב "ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק  כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL OÚÓa Lc‰45OÚÓ ˙Óe˙e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óez ÈÏec‚e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ BÚ  ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק  הארץ  עמי  תבואת
שני ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי , אֿב . הלכה מעשר מהלכות ט  בפרק  כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי " "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק  ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע 
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י "א בפרק  כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי  לפי  צ . שם
"וכיצד  מוסיף : תרומה בגידולי  דש בדין כח  בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי  שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב  ומה ב )] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט  "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי  הפרה את להאכיל מחוייב  אינו כך ומשם

ח ). פרק  מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי  (וראה

.ÂÈ‡M48‰t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙t ÈÚ‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡MÂ ;LÈc‰ ÔÓ ‰a‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡MÂ ;‰a‰ ÌÈÚ eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a‰ ÌÈÚ eÏ54Ï‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»

ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M ≈«≈«««¬¿«¿««¿»
˙ÈÚ B˙Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ÈÚÓ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙ÈÁL ‰ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈÏ «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«
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חייב וכ כו ' במרמה ..  היו כל ומוציא  בכא ומעט בכא
כוחו ". בכל לעבוד 

 ולכ , שוני  דיני שני   ה  " הרמב שלשיטת לומר ויש 
של  בחפצא  די הוא  ,הראשו הלכות. לשתי   חילק
יחסר   הגו ובתשישות כח  בחלישות יעשנה   שא העבודה 
מדבר  אינו  השני  הדי אבל לעשות. שעליו  המלאכה   בגו
כוחו  בכל לעבוד  שצרי להדגיש  בא  אלא  תשוש  בפועל
הבית, בעל כלפי  הפועל של האישית התחייבותו  מצד 
לחיוב ויותר המלאכה  של לחפצא  פחות נוגע  זה  ועניי
בחפצא  ולא  הבית לבעל הפועל שבי עניי והוא  הגברא ,

עצמה . המלאכה   גו של
שני את חיבר שלו  בשו "ע  הזק האדמו "ר ־כמה ־שאי
מוזהר  הבית שבעל וכדר" כו '" רשאי  הפועל אי"  הדיני
חייב וכ כו ' הבית בעל מלאכת יבטל שלא  מוזהר העני  כ
דיני שני   אינ לשיטתו  כי  אחת בהלכה  כוחו " בכל לעבוד 
ההתחייבות  היינו  הוא , אחד   שניה שיסוד  אלא   שוני
של  בחפצא   פג ולא  הבית בעל כלפי  הפועל של האישית
לא  הוא  כח  בתשישות שעבד  מה   ג כי  עצמה . המלאכה 
הנגר " גר" רק  אלא  הבית בעל של מלאכתו  גזילת בגדר

בכח . הבית בעל של מלאכתו  לעשות יוכל שלא  מזה 
     

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב 
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי  הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי 
י . הלכה י "ב  פרק  ח .55)למעלה פרק  שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ‰ÊnL C„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
epkÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ ÏhÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï iÁ ‡l‡ ,‰ÓÓa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙ka ÏL ˙ÈÚÈ ‰Îa ÏÚ e„Èt˜‰ È‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ CÈ ‡lL60È‰L .BÁk ÏÎa „ÚÏ iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ‡ ˙‡ Èz„Ú ÈÁk ÏÎa Èk :Ó‡ ˜Ècv‰ ˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ıÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

  

         
         

 

:להבי וצרי
הוא   " הרמב של ספרו  הי"ד )א . לספר  בהקדמה  "ספר (כדבריו 

נטל  הצדיק  שיעקב  להלכה  כא נוגע  ומה  הלכות" הלכות
הזה .  בעול  א שכר

כלל,  " ברמב רגיל שאינו  הצדיק " "יעקב  הלשו מהו  ב .

אבינו  יעקב  כתב  לא  וכד '.ומדוע 
הנהגתו   א שהרי  וביה , מניה  עצמו  סותר לכאורה  הרי  ג.
 הדי משורת  ולפני צדקות מצד  היתה  אבינו  יעקב  של
ראיה  ממנה  מביא  מדוע  הזה )  בעול  א שכר נטל שלכ)

. אד כל ולהנהגת להלכה 
היינו  הצדיק , מיעקב  שהביא  הראיה  לא   א בזה : והביאור
של  בחפצא   לפגו שלא  הוא  שהחיוב  לחשוב   יכולי
שהעני ו ' בהלכה   " הרמב שכתב  כמו  הבית, בעל מלאכת
ז' בהלכה  אבל הבית" בעל של מלאכתו  גזל "מפני  מוזהר
גדר  שהוא  כחו " בכל לעבוד  חייב  וכ" עניי עוד  מחדש 
מצד הבית לבעל הפועל של האישית במחויבות  נוס
הבית  לבעל הפועל שבי האישי  בעניי והזהירות הגברא ,

הצדיק ". "יעקב   במילי מרומזת
מדגיש  הזה "  בעול  א שכרו  נטל לפיכ"  שהוסי ובזה 
מאד האיש   ויפרו" את שהרי  עבודתו , על שכר שזהו 
את  עבדתי  כחי  ש "בכל ידי  על אבינו  יעקב  פעל מאד "
הגברא  שמצד  השני  העניי  שג הראיה  ומכא ,"אביכ
כל  ולהנהגת להלכה  עניי היא  כחו " "בכל העבודה  היינו 

. אד
     

עני ".57) שכיר תעשוק  "לא יד) כד, (דברים הכתוב  כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב  ובהווה

שם). (רמב "ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב . הברכה 60)הטוב  את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי  השנייה) בתוך השלישית
ב ). הלכה ברכות מהלכות ב  פרק  טז. (ברכות

˙eÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ


  

ÔÈc  ‰BL‡ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ÓBL ÔÈc  ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

    
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰ B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,‚ B‡ „‡Â ,BÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆

ÏB„b ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da LÁÏ BÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

eËt ‰Ê È‰  ˙LBÁ ‡È‰Lk ‰˙ÓeÌ‡ Ï‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
ÎL B‡ ,da LÁL Á‡ B‡ da LÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  ‰ÈÎ.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆
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ק                
         

Ï‡BM‰ ÔÎÂ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ BÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;Cc‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa Baa Ú˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰Ï‡L ‡lL .eËt ‰Ê È‰  ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק  רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי  והרשב "א, הרמב "ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי  ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי ' בתשובותיו [והריב "ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב , מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף  שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע "פ  מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסף ֿמשנה  כאן מובאים הריב "ש (דברי  שנתייגעה ואע "פ 
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב  שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב  נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת  שלא אפילו
מפני שם: בריב "ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ , סי ' בחו"מ  הסמ "ע  כתב  וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס "ק  וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני  כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב . מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי ובכן דש, או רכב  לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי  ובדין הריב "ש, תשובת ע "פ  חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אף ֿעלֿפי ֿכן מתה, היתה בוודאי 
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב  מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי  דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע "פ  למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי  דין מקור הכסף ֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף  עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב  שהוא בשעה

חייב . - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק  שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי  הביקוע ", "מחמת המלים והוסיף 

למעלה]. שהבאנו הריב "ש של לביאורו

.‰Ó‰a Ï‡BM‰Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe BÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»

‰È‡ ‡ÈÈ  ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»
da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»

epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙aÁaL ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ËtÈ  ‰È‡ ‡È‰ Ì‡ :Baa Ú˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙ÚeL Ï‡BM‰ ÚMÈ  Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÚeMÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ "ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח  שלא שבועה בענין ה"א ופ "ו ה"א, פ "ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰BÏ ÔÈÓL  aLÂ BÁÓC„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
 ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰eM‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ïp‰ ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב "מ  יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח  הכלי  דמי  כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק  חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק  פסוקים, מכמה י :) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי  דמי  שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa iÁ  «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL dOa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ iÁdOa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL ÚMÈÂ ;eËt  ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב  של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב ). פי"ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ  ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב : רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי  מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ BÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰È‰  «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
BÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰‰ˆiL ˙Ú ÏÎaÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk  eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
BÈÊÁ‰ÏelÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈLBi‰ È‰  Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ‡e‰ ÔÈ„Â .ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙BÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙BÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÎBnkÏÈ‡Ln‰ Ck , «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
ÈkOnkÌ‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆
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‰ÈÒ‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡  ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰t Ì‰È‡. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁË ,Ì‰È‡ ÏL ‡È‰L eLÁ »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓÌ‰È‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ  ‰eÁhL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי  לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף , בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל, הדבר את להחזיר
שם) (ב 'תוספות' [ורבינוֿתם קמח . דף  שבת במס ' רש"י 
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק 
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב  שם ב 'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י ,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט .): (בבאֿקמא אלעזר כרבי 
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי  כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב 'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט .) (בבאֿמציעא אמי  רבי  דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע  מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע "י  לחולין שיצא (מפני 
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי , כרבי  ה"ד) פ "ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי  זו, 'תוספות' סברת ע "פ  אלעזר. כרבי 
אלעזר]. רבי  על ולא אמי  רב  על כאן רבינו דברי 

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אף ֿעלֿפי 

תמורה.27)החפץ . ללא  קצוב  לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי 
שהרי כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  ֿ טובת (מגיד בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי  המשך
בפ "ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות

הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות
מדין  שהרי  קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב  שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב  בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב : שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי "א) פי "א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי  ולא הפרה, דמי  כל
אחריות  להם "הניח  שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב "א והרמב "ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק  נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים

אבל  בזול, בשר דמי  ולא הפרה דמי  כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב  מפני  מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב  האומרים,
 ֿ ובכסף  (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח  האונסין שחיוב  רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב  אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי שחל השעבוד אותו בתוקף  נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף  והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ BÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰ «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ BÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ ≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ BaepnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ dÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי .34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב .

.ÊBÁÏ ÓB‡‰Ba cÚÏ Ìc˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„Ïa Òct‰ B˙B‡ Ba „BÚ  ‰f‰ Òct‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
 Ì˙Ò Òct BÏ Ó‡ .Á‡ Òct Ba cÚÏ È‡M«««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆiL ‰Ê È‡ Á‡ Òct Ba „BÚcÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a‰ ÌÈÒct BaÌÈÒct‰ Ïk Ba „BÚ  «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlLBÏ ÈÊÁÓ  ‰È„Úa ÏÊa‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL vp‰.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס  אפילו משמע ,
שמא). סימן חושןֿמשפט  כתוב :38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח , הסמ "ך מנקד רבינו "פרדיסי ".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

 ֿ בבבא שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
 ֿ (מגיד דקלים שני  לו נותן "דיקלי " לו מכר (סט :) בתרא
אמר  שאפילו כתב , שם [וב 'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי  (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי  סתם בכרם למה שואל: ב 'דרישה' שם).
בשלו? רק  עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב 'נמוקי כתב  וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו

שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף ' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰:BÏ Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï BÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :ÓBÏk .E˙BËa ÈBÏt „ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C„k ‰Ê „ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B„Â EaÏ ˙BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C‡ Ì‡È‰  ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈÈL B‡ ÂÈL ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
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ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ÊÁÏ È‡M Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««
.˙Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב  "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי "ף  שם ופירש
זמן  קבע  ולא בו, להשתמש זה כלי  בטובתך השאילני 
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב  ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י  פירושו קיבל

שם.42)טוב ). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע "פ 
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËBÁÏ ÓB‡‰˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò‰Âd˙BÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÈÏÈ‡L‰ :BÏ Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ Ó‡ .d˙BÏ BÏ LÈ  ‰Ò‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰e˜ Ì‡ , ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡BzL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף  בכלי , כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י  קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי 
צריך  סתם שבגרגותא הריטב "א, בשם מבאר יוסף ' ב 'נמוקי 
המשאיל  יכול קנין ובלי  חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי  סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי  פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב "א), בשם שם יוסף ' ('נמוקי 
(בהלכה  בטובתך השאילני  בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי  ע "פ  סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב  לא אחרים שאלה עניני  ובכל
לפי שואל: לג, סי ' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב "ם, הרי "ף  של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י  פירוש איפוא מעדיף  הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי , את
פקע  המשיכה קנין שתוקף  לפי  סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י  מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני 

.ÈÏ‡BM‰ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ‰ÈÏÏ :BÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙ÈLÏ ;„Á‡;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
ÊÁÈÂ CÏiL È„k  Ï‡‰ ˙ÈÏ Ba CÏÈÏ BÁÓ; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk  ‰zLn‰ ˙ÈÏ BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰ÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי "א.50) פ "ח  בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא

עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני  של דרכם אין
האבל. בבית רב  זמן

    
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰‰ÚÈLÙa „‡ B‡ ‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
eËt „Ïe .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLe‡aL BÓk ,. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â„Á‡Â ,ÔÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa c ÌeLÏ B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ÔÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :BÁÏ Ó‡,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È‰  ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡  e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ  בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק  צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי 

מספק . ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ 

צז.). (שם פשע  לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ "א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ "א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.ÏÈ‡L‰dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ dÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏB‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰ÈÓL BÊ È‰ ÈB‡On‰ wÏ ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
 Èe‡‰ ÔÓ ˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡ÏÂ „Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰ÈÓL dÈ‡. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע .9)מעשה הוא שהרי 
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי 

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ ÈÏ ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰ÈÓL BÊ È‰  ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

eËt  ÓBM‰ daÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,iÁ  Ô. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„‰˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆa ‡È˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆiL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆiL ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡BÏÈ‰  »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈe .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜t‰È‰  „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ
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את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק  הוא רשאי 
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני  בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי 
לענינים  ולעבור להפסיק  יכול ואינו הרגל בעניני  דורש

אחרים.

.‰dÈ‡  È˙t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

BcÚÏ Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰  ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È‰  È˙t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „Ú‰ Ï‡L .Ba „Èk „Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡  Ba ˙ÚcÓ ‡lL. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי "ף  בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף  שם שאמרו מזה פשטה
מפני בבעלים, שאילה זו הרי  - פרתי  עם והישאל צא הכנעני 
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח  משמע , רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰dÈ‡  dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡  ˙Bt ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙Bt ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי  במחלוקת תלוי  זה שדין אמרו, שם
בנכסי זוכה הבעל שהרי  הגוף , כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק  ברשותה, נשאר והגוף  פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי  ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני  יוחנן,
בגיטין  שאביי  ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ "ד (רדב "ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח :

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ , «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È‰ ÛzM‰ Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

BÁÏdÈ‡  ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב "מ  אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסף ֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף  וכן בעלה, של במלאכתו
הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב  (למעלה השותפות

בבעלים). שאילה זו הרי  - אחרת ֿ 26)למלאכה במגיד
זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע "פ  בבעלים שאילה זו הרי  ממש שותף  הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני  אמר שלא
לחבירו". השותף  "אמר בפירוש: כתוב  שהרי  מאוד,
בשותף , שמדובר מפרש שם) בכ"מ  (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.ÁÏ‡LÔÈÙzM‰ ÔÓÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰‰Ê È‰  Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆

˜ÙÒ:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

ÔÈ‡  ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡  ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈
lLÓ ‰Ê È‰  da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ , את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק . מיד מוציאים אין ולפיכך כספק , בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב  נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק  ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף  כאן אולם הרי "ף ), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע : לטובת

התובע . לטובת פסק 

.ËÏ‡BM‰‰Ó‰a‰ ˙‡B‡ ,dÚÏ ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡‰Ï‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

 ‰Ëet ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙Bt ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È‰. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י 
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס  ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי  לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי  בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי  שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע  שבכל רש"י  ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב  שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי  יג) כב , (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע  כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאי ֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב  ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי  שהשואל הרמ "ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב  פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי  של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני 
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב  רק  נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס "ק  שמו סי ' (חושןֿמשפט 
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי ' פ "ח  ב "מ 

.ÈdÏ‡LdÎOe ÌÈÏÚaa ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
eËt‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙eÈÎO‰L ;dÎO Ì‡ Ï‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»

ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaadÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»
dÏ‡Le ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL dÎOe ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa dÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk  ÌÈÏÚaa ‡lL dÎOe ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰ÈÓL ˜ÙÒ. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח :37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני 
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי  כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
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בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי  השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי  אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק  וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימצי ֿלומר
תימצי ֿלומר. כאם לפסוק  מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני  כאן גם כתוב  שבידינו, בגמרות
רש"י (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימצי ֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי  נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב  השכירות על מוסיפה השאלה הרי  לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי  הרי  לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני  הגמרא). (לשון דמי " בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי  מבטל ההפסק  אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י  פירוש (ע "פ  בבעלים
שלא  הסיום בלי  ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב :
כאן. שכתוב  כמו גורסים רש"י ) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב , יח :

י ]. ס "ק  (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס 

.‡ÈÏÚa‰ È‰  ˙‡O Ck Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏkÎO ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

 ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ „ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,eËt ÏÚa‰ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È‰  ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚaÏk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L eÓ‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;eËÙe ÌÈÏÚaa ˙eÈÎO ‡È‰ È‰  ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙eÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙eÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים  שנכסיה בגניבה 44)מפני  להתחייב 
גבי45)ואבידה. ה"ה בפ "א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב 'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י , בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח  אבל ממילא, באה ירושה כי  באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח  יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק  עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי ". בלשון שכתב  מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב "א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני  שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב  שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע  שכוחו אף ֿעלֿפי  לגמרי  פטור הבעל

שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי 
 ֿ לחם (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב : רבינו, דעת על משיג כאן והראב "ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי  תחתיה, נכנס  לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב "ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב  שבעל כר"י  וסובר ליורשים, בעל לגמרי 

הקודמת)]. בהערה (ראה

ה'תשע"ח  מנ"א ד' שני יום 

    
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי  ושכרה היום חצי  שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,BÁÓ ‰t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3BcÚ „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ BcÚ „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
eËt ‰Ê È‰  Ï‡BM‰ ˙eLÏ ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»

,ÈcÚ „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ ÈÚ‰ EcÚ „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,ÈÚ‰ ÈcÚ „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,EcÚ „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

iÁ ‰Ê È‰  Cca7BcÚ „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

eËt 8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eLÓ≈¿««¿ƒ

צח :2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני . ובין את 5)עברי  לקבל שליח  אותו עשה השואל

פלוני . ביד לי  שלח  למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח  עשאו בין כאן מחלק  אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב  וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב  דעת נגד וזה ממש שליח  אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט 
הלכה  ז פרק  גזילה בהלכות שהרי  היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב  פסק  י 
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח  יד עשה "שלח " במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב  וכו' עבדך וכו' ביד לי  שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט .) שם בגמרא אלא כנעני , לעבד עברי  עבד בין
בעבד  היינו חייב " עבדך ביד לי  "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני פטור כנעני  בעבד אבל לבעליו, קנוי  גופו שאין עברי 

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.‡Bz ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡  Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«
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B˙eLÏ ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .eËt  Cca ‰˙Ó Ï‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
dÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,iÁ ‰Ê È‰  ÏÈ‡Ln‰ ˙eLÏ ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈÁ‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .eËt  ‰˙ÓÂ ,Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ BcÚ«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba „Èk „Ú‰ „iL ;iÁ  Cca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ
Á‡ dÈÊÁ‰ Ì‡ Ï‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a dÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««

Cc ‰˙Ó Ì‡ ,eËÙ ‰Ê È‰  d˙Ï‡L ÈÓÈ13Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««
ÓBLk ‡e‰ È‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈

ÎO14ÈÓÈ ÈÁ‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈
d˙Ï‡L15eËt 16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב , אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני  לעבד גם התכוונה חייב "
בלבד, עברי  בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב  על חולק  ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני , בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני  כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח :10)פסק  שם הרי11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח  מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב  לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י  המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב  של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי  הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק :
השאלה  ימי  שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב  שיהא

יב ). קטן סעיף  שמ  סימן משפט  חושן אפילו 15)(סמ "ע 
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח  שמ , סימן משפט  חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚BÁÓ ‰t Ï‡BM‰17dÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,ÁÓÏ dÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»
‰ÚMa20ÈÈ‡ :ÓB‡ ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ

ÌBia ,‰˙Ó ‰eÎO :Ï‡BM‰ Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰  Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ÎBO‰ ÚMÈ  ‰È‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰eÎO‰21ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ÓBM‰ ÚMÈ  ‰eÎO ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk„k ‰˙nL ‰eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי  צז: שם צח .משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי  לשאלה שייך
יום. ברי21)חצי  טוען משאיל בין מחלק  אינו רבינו

ובנימוקי וייפטר. השוכר יישבע  אמר ובשניהם שמא לטוען
איני כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף 
באונסין  אז ונתחייב  הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע ?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק  למעלה רבינו שיטת לפי 
שהייתה  בזמן מתה אם יודע  שאינו אלא רבא , של ראשון
לוויתי כאומר זה הרי  כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק  (ראה חייב  שהוא פרעתי , אם יודע  ואיני 
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט )? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב "א, בשם מתרץ 
שהרי גמור, חיוב  זה אין באונסין נתחייב  הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף  המשאיל יגבה אונס  יארע  ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי - שאולה כשהייתה מתה אם יודע  איני  טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע  שהוא נתחייבתי  אם יודע  איני  כאומר זה
א  בפרק  למעלה שכתבנו מה ראה ח . הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף  בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב  מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק  ומה משנה). (כסף  משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע  התובע  שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס  בזמן נוכח  היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע  זה

משנה). (לחם להישבע  השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב  השוכר שהרי  אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף  שדמ  סימן משפט  חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙Bt ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙eÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙Á‡‰Â26ÚMÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ 27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙Bt LÏL BÏ ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ  ‰eÎO‰ B‡ ˙Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ÓB‡ È‰L ,ÚMÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,ÚM‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי 

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע . אינו שהרי  חייב , שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע  איני  וטוען הקודמת) (בהלכה
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קו                
         

גלגול  ידי  ועל בה פשע  ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע  יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע  יחוייב 
אין  שמא טענת על היא פשע  שלא ששבועת מפני  ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי  על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב  שם יוסף  והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע  איני  האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ "ע  שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

    
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני  מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa BÁ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰È‰  „‡ B‡ ‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ p‚Â :Ó‡pL ;ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜ÂB„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú ˙Î‡ÏÓa‰ÚeM‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈÓBM‰ C„k ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML Á‡ ‚ Ì‡L ;‚ Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈÁ‡a iÁ  ÔB„wta. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי  שלא כראוי ), (ששמרתי  פשעתי  שלא
ושיטת  ברשותי . ושאינה עצמי ) לטובת בפקדון השתמשתי 
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע  רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח  לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע  אימתי 
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב  - יד בה שלח  אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי  גם בה כוללים שנגנבה, נשבע  כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ "ו לקמן (ראה

.,‰b‰ ÔÓ ÌpÁ ÓBL ˙‡ e˙k‰ ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰ÈeLe ‰eL ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a iÁ  ÔB„wtaÏk‰ ?ÌÈÓBM‰ Cc „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏBÁÈp‰Ï B˙ÈÓL CcL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
ÚL ˙Èa,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ‡‰Â ˙BBw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙ÈÓL CcLÔzLt ˙BÏÈÁ ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙ÈÓL CcL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰˙a BÁÈp‰Ï B˙ÈÓL CcLÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח  מכיון
שם). (ב "מ  באונסין גם  מב .9)שחייב  שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף  אלא מקורה שאינו גדול

והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי  מוקפת שהיא
שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון

בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„‡ B‡ ÌMÓ ‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
iÁÂ ÚLBt ‰Ê È‰  ˙Èa‰ Ïk ÛOÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏÌ‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰ÈÓLÏ Èe‡Èe‡ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,eËt  »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
iÁ  ‰ÈÓLÏÈ‡M ‡e‰ BlLa ;È‡M BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈÁ‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב : שם
בה  "פשע  בדין ה"ו פ "ג שכירות [בהלכות חייב . - באונס 
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב , באונס  וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס , ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח  היה שאם כאן, כגון האונס ,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף , היה לא לשמירה הראוי 
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס , ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי "ף  פטור. השומר - האונס  מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי 
הקודמת. ה"ח ,15)בהלכה פ "ג בבאֿמציעא ירושלמי 

כ. סימן שם וברא"ש ברי "ף  ולא 16)מובא להתרשל
כראוי . לשמור

.„ÌÈÙÒk‰ÔÈÈc‰Â‡l‡ ‰ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡  «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜waÏ˙ka ÌÓËÈ B‡ .ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ , ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰BwÏ CeÓq‰ ÁÙha,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
etÁÈ ‡nLe‚ÈÂ ÌL ÌÈpb‰ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰˙a Èe‡k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
iÁÂ ÚLBt ‰Ê È‰  Ba LÈbÓ ‡ÏÂ BÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈn‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL,‰‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k˙BBLÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙BBË ÌÈ‡Â ‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜wa. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

  

      

"ונפשי כמ "ש  ביטול על מורה  "קרקע "  הענייני ובפנימיות
אד של רצונו   שא היא  וההוראה  תהיה ", לכל כעפר
שהכל  הכרה  ומתו בביטול לחיות עליו  עשיר, להיות
הזה ", החיל את לי  עשה  ידי   ועוצ ש "כוחי  ולא  ית' מאתו 

וכו '.  בעסקי ומוצלח  ממולח  היותו  בזכות היינו 
עליו  וית" בגמרא ) מופיע  שאינו  עני)  " הרמב  ומוסי
ביטול  של תנועה  שישנה  בכ די  שלא  היינו  עפר" טפח 
להורות  עפר" ב "טפח   הכספי את לכסות שצרי אלא 

. העול עייני  בכל עיקרי  עניי שזהו 
שנאמר  כמו  בתורה  לעשירות לראש  לכל נאמרת זו  עצה 
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קז                 
         

לבי ל"פתח  תנאי  שהוא  תהיה " לכל כעפר "ונפשי 
בפועל. עשירות  ג לו  תושפע   ומש "בתורת

       

למטה).17) יבוארו כסף , גושי  (דין כסף  של מטבעות
זהב .18) כתוב 19)דינרי  שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי  דשכיחי  "והאידנא שם:
בקרקע  שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי 

זו  פיסקא השמיט  הרי "ף  אולם קורה". בשמי  אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק  שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע  בטומן שהמדובר הרי "ף  ומפרש טפח , בעובי 
כותב , וה'טור' כאן. רבינו כותב  וכן טפח , להעמיק 
טפח  להעמיק  שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי  אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח  בגמרא:

הרי "ף . גם כתב  וכן קורה", לשמי  הסמוך בטפח  או לקרקע 

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט  למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ , בלחםֿמשנה
זה, דחוק  ישוב  לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע  לא
השניה  הפיסקא את להשמיט  לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ "22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע "י  כגון היטב  יבדקו פירוש, ג). ב , (יהושע 
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע 

ערך. יקרי  קשה 23)חפצים לקרקע  או קורה לשמי  בסמוך
ולקבוע . הקרקע .24)לבדוק  מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף  את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני  יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי  לגונבם, כדי  נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי  בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב  כסף  גושי  אבל בקרקע ,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב 'תוספות' בקרקע .
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע  שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני 

מעו  שמירה אין כי  כאונס , זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב , שכר ששומר בפשיטות פסק  כאן המגיד והרב 
ממש. באונס  אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב  להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ ' בשאילתות אחאי  רב  כתב  וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי  למיתב  דבעי 
וכו'". בלילה וקרח  חורב  אכלני  ביום "הייתי  מ ) לא,
(לפי וז"ל פ "ח , שבועות מהירושלמי  מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי  בשם אבא "רבי  גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח  האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה

לאו  ואם חייב  להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי "ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי 
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב  שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰ÔÈa ˙aL Ú ÌÈÙÒk BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ a˜ÏÂ ÁËÏ iÁ BÈ‡  ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aLÏ È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .iÁ  eÒ‡ B‡ e‚Â ,Ô¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰È„k ÏÈciL Á‡ ‰‰LiL „Ú iÁ BÈ‡ ≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב  נוסחת 29)ובמוצאי ֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי  משנהֿלמלך). (ע "פ 
הנפקד  רשאי  ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב 
אבל  רש"י ), פירוש ע "פ  שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב  עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב , סי ' שם הרא"ש וכתב  (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע  שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב "ד מיד. להטמינם
פשוט , אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי  נתבאר ולא

רצא]. סי ' יוסף ' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰ÌÎÈÏB‰Ï Cca ÌÈÙÒk BÁ Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
 ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙ÈÏ¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈeL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈeˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ Cca ÔL˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡k Ìa˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ iÁ  eÒ‡‰ÚÈLÙa B˙lÁz È‰L ,. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓÌÁÈp‰Â ,BÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ ÈÚa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ;ÌMÓ e‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡k ‰ÈÓL dÈ‡  ‰b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
 ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜wa BÓË ‡lL Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
 Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .iÁ. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב ", וכו ' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה אי ֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב . - באונס  וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י  האונס . קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
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אונס , כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש
באונס . וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓBM‰ BÏ Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È‰  EÏ ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ ÏkÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈe BzL‡ ˙Úc ÏÚ  ˙BÚÓB˙È ÈeÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È Èe ÂÈÏ ÔÒÓ Ì‡ Ï‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈeL ÔÈ‡L ÂÈB ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒÔÒÓ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È‰  Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡ ÈM‰ ÓBM‰ ‡È‰BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e‡aL„Á‡a ‰OÚÓ .Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
BÁÔ˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ÓBM‰ Ì˙e ,‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓËÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ;e‚Â ,ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ  „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È Èe ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ  Ì‰ ÔB„wt :dÏ Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰eÒ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙‰ÊÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ Ó‡ ‡Ï È‰L ,ÌlLÏ ˙iÁ Bn‡. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ÓBM‰ ÚMÈ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ ÚM˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL eËtÈÂ ,e‚Â.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני  גם רבא דברי  מובא על
לאמו. במסר מב .40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע , שלא להישבע  רוצה שהוא אף ֿעלֿפי  פשע , שלא
איני ולשני  בשבועה, מאמין אני  לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ "א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב . או 47)בארגז.46)שומר בקרקע 

עליו.48)בכותל. חולק  ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע "ב , שם ב 'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני  לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓÔB„wt‰ ÒnL ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
eÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa Èe BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚÏ ÌlLÏ ÔÈiÁ Ô‰L  ÔÈÓBM‰ Cck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

eËt ˙Èa‰ ÏÚeBzL‡ ˙Úc ÏÚ  „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈe˙eLk „È˜Ù‰L »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

Ó‡Â ,˙Á‡ ˙eLk ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :Ó‡ ‡Ï È‰L ,eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ Ó‡ È‰L ,eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰.„Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ.ÌlLlÓ eËt  ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú‡ CkL ‰ÚeL ÓBM‰ iÁ  Ck ÔÈe Ck ÔÈe≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני  פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי ' חושןֿמשפט  רמ "א וראה (מגידֿמשנה,
ב .54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח  מין

טעמו. להשביח  של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב  - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ , אלא השכר תסס 
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב  במקום
- הכשות שהביא עד רב  זמן השליח  ושהה רחוק , במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי  לשלם, השכר בעל חייב 

הביא]. רחוק  שממקום

    
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני  אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈeL ÔBÈ„t:Ó‡pL ;eËt  e‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ  ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚBz BÏÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈpb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

eËt  ÌÈÈeL ÔBÓÓa BÓˆÚÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈeLÔÈ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê;el‡ ÌÈÈeLÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È‰Â ,el‡ ÌÈÈeLÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰ÔÈÚBz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È‰ , »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C„k ,ÚLt ‡lL ÚMÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי אין לעניים, לחלקן כדי  לידו שנמסרו מפני  "לשמור"?
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הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע 
לומר  הוא יכול שהרי  לתבוע , יכולים אינם והעניים  מהן,
האריך  [רש"י  שם). (רש"י  אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני  למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי  קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי שהוא מי  כלפי  חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע  וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי  שכתב :

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני  סימן סמ "ע 
פטור  ואעפ "כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט , ס "ק 

הכתוב )]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני  פטור זה בלי  הרי  זה? לנימוק  הוצרך ולמה

שם  יוסף ' ב 'נמוקי  למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב  רבה, דברי  על כן שאל
המפקיד. לידי  שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע , כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק  הביא ואף ֿעלֿפי ֿכן להחזיר, ולא לחלק 
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי  רבינו: שכתב  ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי  עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב  ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי  המיועד שבכסף  מפני  מזה? גדול שבויים
הרשב "א). בשם רצא סי ' יוסף ' ('בית אחר לשבוי  להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב 'תוספות'
לשלם. חייב  - השבויים כסף  לגנבים ונתן משלו, כסף 

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע "י7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי  או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק  מיוחד

הופקדו,9)(כסף ֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב  סכום ב . ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק  לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.„È˜Ùn‰,ÔÈeLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈpb ÂÈÏÚ e‡e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,iÁ  ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈpb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

BÁ ÔBÓÓa BÓˆÚ‡lL B˙˜ÊÁ  „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס : שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב  הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰ÌÈp‚ e‡e ,˙Bt B‡ ÌÈÏk BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
iÁÂ ÚLBt ‰Ê È‰  ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב  הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ "ח  ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆

‡e‰ È‡ :ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
 Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÚMÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡e ,„Á‡ CÎa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B  ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ÓB‡ ‡e‰ È‰L .BÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁË‰ ‡Ï ,„Á‡ CÎa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓe„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:ÓB‡ ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚMÈ  Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B  „Á‡k „Á‡ CÎa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚzL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ BÁÏ‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :ÓB‡ ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ ¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB Ïˆ‡Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ B„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ , ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆiL „Ú B‡ BÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ "ד
מאה  מחבירו שהתובע  רבינו, כותב  ה"ט  ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי  יודע  אני  חמשים אומר: והנתבע 
להישבע . צריך התובע  ואין מאה, לשלם חייב  - יודע  אינני 
אחד: לכל משיב  הנפקד הרי  שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע ? אינני  ומאה יודע  אני  מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב "א
מאות, שלוש רק  הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי , מפסיד הוא שפשע  מפני  אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי  נוטל ולפיכך מאה, חייב  שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס "ק  עו סימן חושןֿמשפט 
משלוש  יותר לקח  שלא 'ברי ' טוען שהוא מפני  יודע , איני 
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח , יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ  בו יהיה שלא שמים, ידי  גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי "ף  "ויניח ". אמרו: ב , עמוד שם
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בביתֿדין). יניח  - מפרשים (ויש אצלו יניח  רבינו:
מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי  לצאת אפילו ובזה

מלשונו  גם משמע  וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י  אולם שם, הרי "ף  של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי  אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני  זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י  לשני ". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי  של שוויו כדי  מהכלי  חלק 
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף  או זהב  לכלי 
שמוכר  משמע  הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט  רבינו,
שם  שבגמרא מפני  שישברנו, לפרש נדחק  [רש"י  הגדול. את
אין  הרי  מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי  שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב 
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי  לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי  לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח  יהא שהכסף  ונראה, ביתֿהדין. פוסק  מה ביאר
שפטור  כתב , ש סימן וב 'טור' ויתבע ). המפקיד שיבוא עד
ש  סי ' חושןֿמשפט  רמ "א (ראה שמים ידי  לצאת אפילו

לז:21)ס "ג). מלשלם.22)ב "מ  פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי 

דמיה. ולשני  הבהמה את יתן אף ֿעלֿפי25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי 
היכר. בסימני 

.‰ÌÚÈ ‡Ï ‰Ê È‰  BÁ Ïˆ‡ ˙Bt „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙Bt ÌÚÚÂ Ú .‰È‰ ‰nk MÁÈ  ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ÒÁ ‰nk ‰‡ÈÂ ,ÔB„wt‰ÔBÒÁ MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰ÚMiL Á‡ BÏ ÔzÈÂÔ‰Ó ˜tzÒ ., «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BBÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ  ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa‡  ÛeÏ˜ Ê‡Ïe, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz  ÔÁ„Ïe ÌÈBÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ‚a ÔzLt ÚÊÏeLÏL  ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»

‰ ‰cnÎÂ .k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈcÔb‰ ˙BÓÈa BÏ „„nLÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ

BÏ ÈÊÁ‰Â ,Ôb‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï‡ ;Ôb‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BBÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙BÈ˙BÓÔÎÂ .ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓeBÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח . שם משנה,
מ .28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.

הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס  לפי 
דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד

אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי ' (סמ "ע  משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב ). ס "ק  שם וש"ך כח , התערובת 32)ס "ק  מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע  שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ 
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני43)השמן
שביעה. כדי  כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙Bt BÏˆ‡ÌÚ ÔÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È‰  Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙BtÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

 Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ iÁ È‰L ;‰ÚeL ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰ÚeL iÁ ‡ˆÓÂ ,iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa ‰ È˙Ba eB‰ ‰ÊÎÂ .ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ iÁ˙pL ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê BaÂ ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L „ eÚËiL ‡e‰Â .‰ÚeL ‡Ïa eÏhÈ ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡ÌÈÁ‰Ï ÓBMÏ LÈÂ .Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡‰ ÔÓ ˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚÚLÙe ,ÌÈe‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
ÓBM‰Â ,eÈ‰ Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï‡ ,ÌÈÈ„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ  eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰ÚeL iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ‡M‰ :Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,ÚMÏ ÏBÎÈ. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ "ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב  ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע  או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס  אין שאם משמע 

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס  אחר ע "י  או מאליהם
יודע  אני  חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי 
שעליו  מפני  פושע , קצת כן גם הוא יודע , אינני  וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק 
ה"ז). פ "ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב :)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי  מצבם
התובע .48)כאלה. שם להזכיר בלי  סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
 ֿ חושן ובש"ך כג. סי ' פ "ב  שבועות וראה כאן, הראב "ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס "ק  ערב  סי ' משפט 
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק  רבו ועל רבינו על המשיגים
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קיי                 
         

דברי פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס 
רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,eˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,BÁ¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :ÓB‡ ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
ÚMiL :BÊ ‰ÚËa ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙eL ««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eLa BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙ÚeLaƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ,BÁ Ïˆ‡ eˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏbÓe ‰Ê ÈÏÁ :ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
ÚMÈ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰‰ÚeL iÁÓ ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ Èa :Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ÓBM‰  eÈ‰ ˙BiÏbÓ :ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

ËÙÂÌÈBÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈc‰ ÈwÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ "ב  בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי  למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע ? אין ולפיכך
משלם. לישבע  יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב  אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח  פ "ג ונטען
הר"י רבו מפי  הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י  מ . לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב  ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע 
יודע  שאינו נשבע  שהנתבע  יודע , איני  אומר והנתבע  בידך
ונפטר, יודע  שאינו היסת נשבע  אמרו שלא ותירץ , ונפטר?
שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע  נשבע  - כמה יודע  שאינו אלא לשלם
לדברי מנוגדים כאן רבינו שדברי  מקשה, [בכסף ֿמשנה
והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח  פ "א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק  שעורים, או חיטים אם יודע  אינני  אומר
סי ' חושןֿמשפט  חדש' וב 'בית שעורים. וישלם יודע  שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ , פח 
שהוכחנו  מה לפי  אולם כמזיק . ופשיעה שפשע , מפני 
מיגש  הר"י  ע "פ  ה"ג, ופ "ב  ה"ג, פ "א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק  פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי  הבדל שיש זו, סתירה ליישב  ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי  מרגליות, לי  תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי ' מודה והנתבע  דמיהם
במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ "כ

היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני 
איני לדין דומה זה שאין מיגש הר"י  הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני , אם יודע 
אם  יודע  איני  כאומר זה הרי  ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב  למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני .

לה). ס "ק  שם חו"מ  ש"ך (ראה שעורים

ה'תשע"ח  מנ"א ה' שלישי יום 

    
ודין 1) להישבע , רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי  שאמר מי 
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי  טוען

אחר. חפץ  אצלך הפקדתי  אני  טוען

.‡ÌpÁ ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ‰ :Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ Óˆ ÏL ˙BÚÈÈ B‡ ,˙Bt ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙BiˆÓ ÔÈ‡L ˙BB˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È‰  Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ  ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L „»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck Á‡Â ,B˙eLa BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰ÚeL¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈÓBM‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
ÎBO‰Â ÎO ÓBLÂ ,‰‚ B‡ ‰˙Ó :Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰‚ :Ó‡LÔÈiÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eLa dÈ‡L ‰ÚeL Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ  ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ eÓ‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙ÚeLa ÏÏBk  ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙ÚeL ÚaLpL ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ„ ‰LÏL B˙ÚeLa ÏÏBk  ÔÈÓBM‰4ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈÓBM‰ C„k5,B˙eLa BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6ËBt‰ Ú‡Ó‰ BÚ‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eLa BÈ‡L ÚaL  ÌlLÏ ‰ˆ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙ÚeLa ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב  אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק  "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב  אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע  השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח  שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב  כגזלן דינו

.˙B˙‰Ï ÓBLÏ LÈ7C„k ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa  ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆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



קיב                
         

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈
‰È‰ ‡Ï :ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚe ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»

ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ  »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ
ÈzÒ‡Â ÔÈÓBM‰ C„k ÈzÓL :ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ÓBÏ ÔÓ‡11ÚMÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«
Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eLa BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆

.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי  שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח  ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי  על אף  פטור, -

ד). הלכה ד פרק  למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי . נאמן לפני11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי  ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי  סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני  כך לו שאמר

משנה). (כסף  דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב  נאנסו הטוען גם שהרי  התורה, שבועת שנשבע 

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡ ‡È‰L ÌpÁ ÓBL13eËt  ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰ÚeMÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡ ‡È‰L ÔB„wt‰ ÏÚe .„‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ 16BÈ‡  ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק  למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב  עליו
בה  פשע  שלא השבועה שגם רבינו כתב  (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין ט ֿי ): כב  (שמות מהכתוב  יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי .17) השומרים כדרך שמרתי  לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק : לך אמרתי  לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי  ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי  אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב "ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡e ,ÌÈ„Úa BÁ Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ÓBM‰ ÔÈ‡  BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe ÈzÊÁ :ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÚeL ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21Ó‡Â22,ÌÎÈ‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ  BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
 BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ Èk‰Â ‡e‰ Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ

‰ea ‰È‡ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»
Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»

˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆

Ó‡ .ÌÈzÊÁ‰ :BÏ Ó‡Â ,BÚ˙Ï ‡e ,ÌÈ„Úa BÁ¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ ÈzÊÁ‰ ElL :BÏ Ó‡ .E˙ÈÁa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .Ô‰ ÌÈÁ‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÓBM‰ ÚMÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד  עתה אותו רואים בבא 19)שאנו רי "ף 
שלישי . פרק  סוף  ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע . -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח  הנפקד של הכלכלי  מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב  בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי  כל

שם. מציעא בבבא הרי "ף  הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב  של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי על אף  זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט "ו) הלכה י "ג פרק  ואבידה, גזילה
"לגמרי ". מובהק  סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י "ב , הלכה שכירות מהלכות ב  בפרק 
במיגו  נאמן הוא החזרתי , טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי . לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי , בטוען כמו חפץ 
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע  כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t ÚzL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;BzaL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
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,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿
˙q‰ ÚaL ÓBM‰ È‰  ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈

˙ÚeL ÚaL ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰Bza ‰eÓ‡‰ ÔÈÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
ËÙÏ ÔÚBË :c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈÓBL ˙ÚeL ÚaL]  ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ zkO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙ÈÓL ÏÚ ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,Á‡ ‡l‡ ‰ÊÎBO‰  ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰Bz‰ ˙ÚeL B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:ÓB‡ ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙ÚeL ÚaL  ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙ÚeL ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL Bk ‰‡Ó .ÔÈÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
 ÌÈBÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ

.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק  וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב  רצו סימן משפט  חושן יוסף  ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב :): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי לך אין כאומר שזה מפני  במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק  ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף  (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע 
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע  רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב "א והרמב "ן התורה. שבועת חייב 
שפיקדון  מפני  במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי  שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

    
אפילו 1) בהם ייגע  לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מפקיד  ודין חיסרון, מכדי  יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני , או שולחני  אצל מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È‰  BÁ Ïˆ‡ ˙Bt ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡‰ ÔBqÁ eÒÁLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
 ÔBÒÁ È„kÓ ˙BÈ eÒÁ Ì‡ Ï‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

ÔÎBÓ5ÔÈc ˙Èa6‰„‡ ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ kÓÈ  ÔÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈

‰Óez8˙Óez B‡ ‰Óez ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙BÁ‡ ˙Bt ÏÚ OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח .2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב ) עמ ' (שם אמר יוחנן שרבי  ואף ֿעלֿפי 
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני  שימכרם גמליאל בן
שם. הרי "ף  כתב  וכן כתנאֿקמא. פסק  אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ "ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני  החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי 

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי  שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב "ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי  "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי  משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דברי ֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי  את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני  חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב : הראב "ד
ברור  שירצה". למי  מוכרן לחוצהֿלארץ ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב  בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אף ֿעלֿפי  בו יגע  לא זה הרי 

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.„È˜Ùn‰10Lc ,eÈ˜‰Â ˙Bt BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚÏ ‰wz ‰OBÚ  ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙Èa ÔÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ "ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב  מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק  אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט . להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È‰  ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

OÚ16˜eMa BÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„‡ L‰ ÌeMÓ19‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡BÈ ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח . ההלכה.16)בערב  בסוף  - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף . חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף  עד היינו - בהנאה

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



קיד                
         

מדרבנן. שוודאי19)בהנאה בפסח  מחמץ  מכלֿשכן
הכל. יפסיד

.„‰Bz ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb  BÁ Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï‡ ;zÓ  B ‡B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈÙÒ ‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡˜ÈÂ24‡˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È‰  BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ  »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

eÓ‡ Ck ,‰„‡a eÓ‡L C„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„‡ L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ı‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי  כט : בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי  לצורך
גאון 23) האי  דרב  משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב 

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי  והני  ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק  ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי ) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי ' סוף  חו"מ  יוסף ' וב 'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי  רב  בשם זה דין מביא רצב ,
בו, שילמוד היה יודע  אצלו כשהפקידו לפי  טעמו: מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי  ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב ) על משלי  במדרש דאיתא משום
תורה  דברי  שגונב  מי  לבזות שאין ל), ו, (משלי  יגנוב " כי 

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי "ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב  הי "ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק  שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ  ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע  אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב ) סי '
המשנה  שבין הסתירה את ליישב  כדי  זה, הבדל קבע 

ראה כט : (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב "ח 
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף  שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח  ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני  קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב  שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט 
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י  לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע "פ  תנאים שני  רבינו מוסיף  שם, ואבידה גזילה

מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט  ולא שנים ינערו שלא שם:
שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא

המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל
ולמנעו. לטרוח  הנפקד מחויב  - להפסד לחשוש שיש

להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע  אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ÎBn‰ Ïk29‰Ê È‰  »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈÁ‡Ï ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÎO ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח . שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע "פ  שמוכר אף ֿעלֿפי 
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו לחשוד
מפורש  דין השמיט  למה נתבאר ולא זה, דין השמיט 

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי  כח :

בהן 33) להשתמש רשאי  שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי "ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי  באונסי  חייב  שהמוצא רבינו כתב  הי "ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק  מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני  הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב 
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י ).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב  שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ L˜ ÔÈeL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈeˆ eÈ‰36È‰  »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

 e‚ B‡ e„‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ  ÔÈeˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ L˜ ÔÈeL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

ÎO ÓBL39;Ô˙eÈÁ‡a iÁ  e‚ B‡ e„‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È‰  ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.eËt»

מג.34) שם מטבע .35)משנה, על מטבע  שמחליף  חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק  ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי  כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ "ד. והשולחני  שהחנוני  יודע  המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אף ֿעלֿפי 
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈÁ‡a iÁ˙  Ô‰a LnzLpL Á‡ Ï‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ ÌÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ
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גאון.40) האי  רב  בשם הרי41)רי "ף  בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב  עליו וחל שלו, הן והרי  בהלוואה אותן לקח 
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף  לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈeˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÔÈzÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  e‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e‡aL BÓk ,Ú˜wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי  ה"ד פ "ד למעלה

.Ë˙ÈÁ „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
BkˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰aLÂ47Á‡ ÔÈa ‰aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ iÁ  ‰aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ dÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰aLpL ÔÈa ,dkˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰aLpL49eËt 50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ : שם את 45)משנה, קבע  החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי  עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי 

והחזיר  שלקח  לבעלים הודיע  לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח  כדין באונסין וחייב  החזיר, לא כאילו זה הרי  -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי  שהלכה שם, הרי "ף  רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי  כדעת היא שם המשנה  של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי  בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי  כדעת
לפי עקיבא כרבי  הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי  נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי  הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי  ששת, רב  נגד יוחנן כרבי 
פ "א  ובכסף ֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי 
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח , ברכות מהלכות
כבתראי שהלכה מפני  יוחנן רבי  נגד ששת כרב  פסק  שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי 

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„Ú‰53 ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ÈÊÁÈ54dÏÚÏ ÈÊÁÈ  ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„Ú‰56BaÏ ÈÊÁÈ  ˙Ó ;„ÚÏ ÈÊÁÈ 57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰Bz ÙÒ Ba BÏ ‰˜È  «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙Bt Ô‰a59eÓ‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLeÙk ‰OÚÈ 62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈLBÈÏ ÈÊÁÈ  Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב .51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי  הבעל, של
נשים  (לפעמים, עבירה עוברי  ידי  לסייע  ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב "ם הגזל על חשודים עבדים סתם

אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואף ֿעלֿפי 
הר"י בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע "מ  מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי 
מבעלה. ויתבע  יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי  הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי  כשהוא ואף ֿעלֿפי ֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב "ם [וכתב  גנב . או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב : שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני  ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני 
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני 
אין  ומתן משא בטיב  ומבין חריף  הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח  מקחו שהרי  לאיבוד, חוששים
 ֿ (מגיד לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט  מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב "א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב  שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח  שיש מפני 
הוא  שהרי  להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ "א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח . ס "ק  שם שמואל' ו'בית ס "א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב "ן, בשם כתב  מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד  מאמין 61)גמרא הנפקד  אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני  יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי  לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ ÚzÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡  ÌÈÏLeÈa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

a BÚ˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó  a BÏ ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66a„na BB„˜t ‡È‰Â ,eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ 67BÏ Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C„k ,eMia ÈÏ epÈÊÁzL „Ú E˙eÈÁ‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח .64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב . אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי  החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי  אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח  שאם מיימוניות, בהגהות (כתב  לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח  למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב ,

פטור). שהוא ראבי "ה דעת - ונאנס  למדבר האבידה את

.È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,BÁ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ OÙÏ ‰ˆ ÓBM‰ È‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡iLa69‡È‰Â ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰B‰L ÈÓ LÈ  ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ
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.B˙ÈÓL ˙eÈÁ‡Ó ËÙ  ÔÈc ˙ÈÏ ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙Èe .B˙eÈÁ‡a iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב  -

    
שומר 1) ודין הגנב , ונמצא הפיקדון דמי  ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח  שקונה הכפל קונה ודין פשעתי  שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע  לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב ,
כך  ואחר באונס  הפיקדון נגנב  ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב . הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ‰ :Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁË ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ Ó‡ È‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚÏ ˙ÊBÁ  dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

ÁL ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ ÁL ‰B˜ ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e‡a Îe .9˙Bfb ÈÊÁÓ pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ ‡ÏÂ ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ  pb‰ ‡ˆÓ Ck Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁË ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ‰ :Ó‡Â ,‰‚Â BÁÓ ‰t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ  pb‰ k‰ Ck Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ el‡L ;ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,ÎBO‰.ËÙÂ Ò‡a ‰‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע  מחויב  שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי  הרי  - ותשלמני  ותרצה לכשתגנב  לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב ) ימצא (אם הכפל ספק  על לוותר מעדיף  שהוא

שם). (רש"י  לו בטוח  יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי  שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ "ו
שלדעת  כותב , שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע  אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי "ף 
מכיון  הרי "ף , לדברי  זה פירושו דחה יוסף ' וב 'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע  משלם", הריני  "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].

אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני בין הבדל יש הגניבה, לפני  מסוים זמן שויו עלה
קנוי הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי  משלם - לגניבתו סמוך קנוי  הוא ואם הקודם,
שתי בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב , רצה סי ' חו"מ  'טור' ראה
שם  יוסף ' וב 'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי  ברשותו, היתה
שדווקא  כתב  ולא סתם כי  כך, הרי "ף  דעת שגם כתב 
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח :6)בין בבאֿקמא
הרשב "א). תלמידי  בשם הגנב .7)(כסף ֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי  של ביאורו לפי  שם בב "מ  אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני  ללשון גם אולם
(לפי רבינו שלדעת הגנב , בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי "א. פ "א שנתייאשו 10)גניבה לפני  שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני  שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ "א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.ÓBL13È‰L .ÏÙka ‰ÎÊ  ÈzÚLt :Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ iÁ14B‡ ‰‚ :Ó‡ ,‰ˆ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»

eËÙ ‰È‰Â ,‰„‡15ÎBO‰Â ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈
BÓˆÚ iÁ È‰L .ÏÙk‰ ‰˜  ‰‚ :Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

‰˙Ó :Ó‡ ,‰ˆ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï‡ .ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»
BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡  Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿

ÌlLÓ  pb‰ k‰ Ck Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈
Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב  של שאמר 14)מימרא בזה
אף ֿעלֿפי בכפל וזכה לשלם עצמו חייב  כבר "פשעתי ",
שם). חו"מ  יוסף ' ('בית משלם הריני  בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע  היה שם.16)אם פפא, כרב 
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני  כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב  פפא רב  מחלוקת הכפל. קנה לא - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני  זביד, שם 19)כרב  בגמרא

שהרי שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי  לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואף ֿעלֿפי ֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י  הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי 

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ ÁM‰ ‰B˜  ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È‰Â ,BÁ Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
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ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ‰ :Ó‡Â ,e„‡ B‡ e‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa‡ ÔÈÂL Ô‰ È‰Â ,e‡ˆÓ Ck Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÓBL ÏL Ô‰ È‰  ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈË‰ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰eiÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆa Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ pb‰ k‰ Ck Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁk»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ÊÁÈ  ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa eb22ÂÈÏk ÓBMÏ ÈÊÁÓ  »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי  מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח  לא בין חילקו
למפקיד. - השני  ובמקרה לנפקד, הרווח  - ראשון במקרה
הבא  בשבח  זוכה אינו שהנפקד כותב  בהשגותיו הראב "ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני  אמירתו שלפני  מאליו
יאוש  לפני  (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח  שהרי  בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף , והמגידֿמשנה הגנב ).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח 
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב  פסק  כך הדיינים. שהעריכו כפי  דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח  שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף  והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני  מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי  בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב  בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע  הרי  כאן בנידון אבל פשע ,
למלוה]. לוה נכסי  של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚz24ÚaLÂ ,ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ  BBˆa ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,pb‰ k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈË‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ÓBM‰ Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ  ÌlLÓ ÈÈ‰ :Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח .24) בבבאֿקמא ורבא אביי  חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב  הדין 26)נשבע  משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י  מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי  בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ  אביי ,

קג"ם". הוא 28)"יע "ל (הרי  קאמר הא "פשיטא, לד. ב "מ 
משלם". הריני  אומר)

.‰Ó‡29ÈÈ‡ :Ó‡Â ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ

ÌlLÓ30eÓ‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ‰ :Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿
ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«

ÌÈa‰ Ú˙Â ,˙nL „Ú ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙Bt ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚÏ ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40 ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa ÁM‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÓBM‰ ÔÈe ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני  בבי "ד אמר אם אפילו

בבי "ד  שהטריחו מפני  הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק  צדדי 

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי ?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק  כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף  והרי "ף 
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי  בנגנבה
אין  שהרי  ששילמו, אף ֿעלֿפי  בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת  עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ "א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע 
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
וכאן  בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
שאם  עוד, להוסיף  ונראה בפקדון. להשתמש ואסור בשומר
שאם  בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים תבעו
ואם  בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני  אמר
זכו, שלא ולרמב "ם לרי "ף  היה ברור - משלם איני  אמר
שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם אין שהרי 
שם  [בגמרא לתבוע . הספיק  שלא וכתבו דקדקו ולפיכך
הבעלים  מתו פירוש, לבנים" "שילם בעיא: עוד נשאלה
- בעקבותיו ורבינו - והרי "ף  ליורשיו. השומר ושילם
ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו שלא ונראה זו. בעיא השמיטו
בוודאי - הבעלים בחיי  נגנבה שאם זו, לבעיא מקום שאין
(ראה  לבניו קנס  מוריש אדם אין שהרי  בכפל, בניו זכו לא
שם), פירש"י  (וכן שמתו אחר נגנבה ואם כאן). כסף ֿמשנה
לא  והיורשים בשמירה ממשיך כשהשומר שלדעתם, אפשר
את  הם לו מסרו כאילו זה הרי  בחזרה, הפקדון לקחו
הבעלים  כשמתו המדובר לבנים, בנים ובשילמו הפקדון.
ואחרֿכך  ונגנבה בניו בהסכמת בשמירתו ממשיך והשומר
היורשים: של לטובתם נימוקים שני  כאן ויש השומר, מת
מה  שאלו ולפיכך השומר, מיתת ב . הבעלים; מיתת א.

הקודמת.33)הדין]. בהערה אמר:34)נתבאר כשתבעו,
במחצית  זכה אם היא והבעיא (רש"י ). מחצה משלם הריני 
כלום  לו הקנה לא שהמפקיד משום בו, זכה לא או הכפל

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



קיח                
         

ההפסד. כל את מפצה אםֿתמצי ֿלומר 35)כשאינו
שלמים  דברים בשני  הדין מה כלום, קנה לא מחצה בשילם
רבינו  של שיטתו [ידועה (רש"י ). שלם דבר דמי  ושילם
כאן  פסק  לא ולמה כאםֿתמצי ֿלומר, מקום בכל לפסוק 

כבר זכה? שלא מחצה יד בשילם (ראה רושמי ֿכללים קבעו
רק  יפה כוחו זה שכלל טז) אות הרמב "ם כללי  מלאכי ,
כשזה  לא אבל "אםֿתמצי ֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו

השניה]. הבעיא של ממשמעותה אם 36)יוצא היא הבעיא
שגם  [מובן לא? או חלקו, כל שילם שהרי  הכפל, חצי  קנה
קנה  לא מחצה ששילם באםֿתמצי ֿלומר נשאלה זו בעיא

פירותיהם 37)כלום]. אוכל שהבעל שלה, מלוג מנכסי 
שלה. הכפל 38)והקרן את קונה הבעל אם שם, ושאלו

או  פירותיהם אוכל וגם נכסיה על כאפוטרופוס  שהוא מפני 
שם). רש"י  פירוש (ע "פ  שלו אינו שהקרן מפני  קנה, לא

שלה.39) מלוג נכסי  אותם 40)לצורך הם זו בעיא צדדי 
הפוך  ובכיוון הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים

שאל). ד"ה שם 'תוספות' ביד 41)(ראה תפוס  היה שאם
עליו  מחבירו המוציא אומרים היינו הדינים, מבעלי  אחד

דעתו.42)הראיה. קיבל ורבינו בהלכותיו, הרי "ף  פסק  כן
המפקיד  את לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש
נמצא, שהוא מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי  כמוחזק ,
רצה  סי ' חו"מ  יוסף ' [וב 'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום
מוחזק  הוא המפקיד שאמנם והרמב "ם, הרי "ף  שיטת מסביר
ופלפולא  כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק  אינו אבל בפקדון,

ד)]. אות מחזיק 43)חריפתא הוא שהרי  הכפל, בכל וזכה
לארץ ,44)בממון. בחוץ  קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אף ֿעלֿפי ֿכן הוא, קנס  וכפל
בחוצהֿלארץ , "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס , של כוחו הורע  שבחוצהֿלארץ  בכסף ֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי  בנוגע  לחובתו נימוקים שני  שישנם משום
אם  אפילו ב . בחוץ ֿלארץ ; כפל כלל מגבים ביתֿדין אין
רק  יש ישראל בארץ  אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי . לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק 

ואפשר הדג  קצת. דחוק  זה פירושו "אפילו". וכתב  רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט , יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי  והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי נותנים היו והביתֿדין קנס  שמגבים בא"י  גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס  אם ואף ֿעלֿפי ֿכן לזה, וחצי  לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס  מגבים שאין אף ֿעלֿפי  כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ 

מידו]. מוציאים אין תפס  אם

.Â‚45Ò‡a ÔB„wt‰46pb‰ k‰ Ck Á‡Â ,47 ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ÎO ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

pb‰48ÚaL BÈ‡Â49k‰ Ck Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ  ‡e‰ ÌpÁ ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙ÚeLa51pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ ,52ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ  ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰ ‡e‰ È‰Â ,ÓBM‰ ˙ÈÏ pb‰ BÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ca LÈ  ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙ÈÓL55B˙ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»

ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ eËt ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ≈ƒƒƒ»»

קח :45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח  ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי  המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס  ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ "ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב  את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב : בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב ", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב  אינו אבל הגנב , מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י 
ס "ק  שם וש"ך ז, ס "ק  רצד סימן סמ "ע  ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי  שלא אשבע  לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק . - ברשותי  שאינה גם ואולי  כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני  שקדם רבינו, ומפרש ונשבע ", "שקדם סתם:
הרי "ף ). פירש (וכן נשבעתי51)הגנב  לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי  נתבארה 52)ונפטרתי  לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב  אינו אם יטרח  מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי ' חו"מ  ב "ח  (ראה כלום מזה ירוויח 
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק : ותירץ  זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כשאפשר  כאונס , נידון זה שאין משום הגנב , מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב 'שיטה מידו. להוציא
 ֿ המגיד על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב  ונפסק  לגמרי , השומר נפטר באונס 
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב  עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ח  מנ"א ו ' רביעי יום 


  

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ .˙BˆÓ ‰OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿

ObÈ ‡lL ( .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈
(‰ .ÚBÊa BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«

BÏ CÈˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚÏ ÔBkLn‰ ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ
CÈˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk ÏÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ ÏÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èaa ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èaa ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èaa ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (È .ÚÈ ‡ÏÂ ,ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èaa BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע  "והוא בתקיפות יתבע  ילחוץ ,
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ב ). הלכה א פרק  לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב "ן לדעת
ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות

ה). הלכה ג פרק  (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא
פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב "ן לדעת

א. הלכה ה

    
ואין 1) לפרוע  חייב  ושהלווה לעני , להלוות שמצוה מבאר

חוב . לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈÚz ËÚ‰ :ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5Cˆ k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰ÚÂ7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

  

   

להלוות  החיוב   ג  " הרמב כתב  לא  מדוע  להבי וצרי
הוא  כלל שבדר  הג  מסוי בזמ להלוואה  הצרי לעשיר
לעניי בי חסד  ש "גמילות בגמרא  מפורש  והלא  עשיר,

הנ"ל. כהגמרא   " הרמב פסק  לא  ומדוע  " לעשירי ובי
"מצות־עשה   " הרמב לשו הביא  הזק אדמו "ר בשו "ע 
עני , אלא  לי  אי" אח "כ   הוסי אבל ישראל" לעניי  להלוות
"את  לומר תלמוד  שעה , לפי  להלוותו  שמצוה  מניי עשיר
לעשיר.  ג היא  הלוואה  שמצות  נוס לימוד  ומכא עמי ""
: אופני בשני  לפרש  אפשר  לעשירי ההלוואה  חיוב  את
שעה , באותה  כעני  הוא  להלוואה  הזקוק  שעשיר א .
האמור  עני  ב . . לעניי ההלוואה  בחיוב  נכלל וממילא 
 צור יש  ולכ עשיר, על ולא  ממש  עני  על מדבר בתורה 

כו '". מני עשיר עני , אלא  לי  אי מיוחד :  נוס בלימוד 
משמע , " הרמב לשו את העתיק  הזק שהאדמו "ר מזה 
מדוע השאלה  חוזרת כ  וא לשיטתו ,  בהתא  ה שדבריו 

בפירוש .  לעשירי הלוואה  מצות  " הרמב כתב  לא 
למנות והב שאי כתב , ב ' שורש  המצוות, בספר בזה : יאור

שהתורה  מדות בי "ג  חכמי שלמדו  מה  כל המצוות במניי
בעצמ פירשו  כ  א (אלא  דקרא  מריבוי  או   בה נדרשת
שנתפרש  שמה  הרי  ,שכ ומכיו מהתורה ). הוא  זה  שדי
את  ־כמה ־שאי ישראל, לעניי  ההלוואה  הוא  בתורה 
עמי ") ("את דקרא  מריבוי   חכמי למדו   לעשירי ההלוואה 

מהתורה . מצות־עשה  בתור למנותה  אי ולכ
על   " הרמב סומ  לעשירי ההלוואה  עניי  לעצ ובנוגע 

דעות בהלכות שכתב  ה "ג )מה  אד(פ"ו  כל על "מצות־עשה 
ואהבת  שנאמר כגופו , מישראל ואחד  אחד  כל את לאהוב 

כו '" ממונו  על ולחוס  בשבחו  לספר צרי לפיכ כמו לרע
. לעשירי ההלוואה  מצוות את  ג כלל ובזה 

       

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק  אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט : סוכה פי  על א, סעיף  צג סימן
עימך: "העני  דרשב "י : (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני , אלא לי  אין
מן  יתר עני  ידי  על ליפרע  ממהרני  עני ? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי  רבינו שכתב  ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי  להלוואה, וזקוק  שצריך מי  כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני  בכלל להלוואה

קוק ). הרב  מוסד יט :3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ  רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי 
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט  ציווי ): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי6)המבקש.5)המלוה "כי 

עניינו  צרת אין האנשים מידי  לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.O‚Bp‰ Ïk8ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ˆ‰Ïe10ÈÎpÏ :Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

  

      

פרטי מצינו   העול לאומות בנוגע   ג הרי  להבי וצרי
ולדוגמא  , והרחמי החסד  במדת הנהגה  של  דיני
נח  לבני  ובנוגע  ישראל.  ע  " עכו עניי  ומכסי מפרנסי"

 מלכי בהלכות פ"ח)כתב   והעזות (סו האכזריות אי" שכ
של  זרעו  אבל עבודה ־זרה ... עובדי   בגויי אלא  מצויה 

הכל". על  ה  רחמני ... ישראל  וה  אברה
שהלא  תורה , הזהירה   חיי בעלי  על שאפילו  אלא  עוד  ולא 
" הרמב שכתב  כמו  התורה , מ הוא   חיי בעלי  צער איסור

 נבוכי ספי"ז)במורה  .(ח"ג 
את  לנגוש  ה "מצוה   ע הנ"ל כל  מתאי אי ולכאורה 
שכתב : לריבית בנוגע  הוא  כ וכמו  לו ", ולהצר  " העכו

כו '".  " לעכו להשי "ומצות־עשה 
כדי לא  היא  לנכרי  בריבית להלוות שהמצוה  לומר ויש 
הגויי שהרי  ישראל ממו להפסיד  שלא  כדי  אלא  לו  להצר
מיוחד די שיש  אלא  בריבית  מלווי  עצמ לבי  בינ
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בריבית. לישראל להלוות שאי
 לה ולהצר  " העכו את ליגוש  בעניי הוא  שהכוונה וכ

ההלוואה  להשיב  ולאלצו  ישראל ממו להציל היא  בזה 
על  שכ לישראל, ממו הפסד   לגרו שלא  כדי בזמנה 

.ממו ( הגויי)  משלמי הפירעו זמ הרווחת
       

בחזקה.8) תובע  בבא 9)לוחץ , (ראה ותובע  דוחק  כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב  לפרוע  לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי . - ראה דברים הרמב "ן 13)ספרי  ודעת

ובפירוש  השישי  בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי  נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב  הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי 
ולא  ליגוש רשאי  את לנכרי  נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡14ÔÓÊa BBÁ ÏÚÏ BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈˆ ÔÈ‡Â ,BÚBz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚz Ì‡ ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ eÒ‡16:BÏ ÓBÏÂ B„ÈaL BÁ ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚÏ Ó‡z Ï‡ :Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ eÒ‡ ÔÎÂ .eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe CˆÏ ‡lL17BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL ‰ÂÏ :Ó‡pL ;‡e‰ ÚL  ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈
ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ÈÁ EÁ ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט : משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י  כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב , לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט . משנה ב  פרק  אבות ראה

יב .19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „eËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ÈLÚ21ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡  »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰BÁ‡ ‰Ëet „Ú BBÁ BÏ ÔÈB‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜w‰ ÔÓ BÏ ÔÈBb 23ÔÈÓÈÁnL Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙ÈÏ Ì‡ÈÈ26Û‡ .BÏ LiL Ú˜˜ ÏkÓ ÔÈB‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
BBÁ ÏÚÏ B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈBb 28‡BÈ Ì‡Â ,29ÛËÈÂ ÔBL‡‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
ÛËÈ 30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

 ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈeÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡ÈÈ B‡ ,32‰È‡33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.BBÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס . כדי  הרבה הוא טורח 
זה  הוא עני  תאמר "אל רבינו: כותב  ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני  הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס  ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי  על שם (רבינו דל" פני  תשא "לא טו) יט , (ויקרא

ד). פרק  קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע , ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י  פרק  רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי "ף  דעת ברם ממון). נזקי 
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי 
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב : בתרא בבא רשב "ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק  חרם 24)קמא "הטלת
ספרי בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י "א פרק  ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע  מזה שלווה לפני  ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע  לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י "ט  בפרק  כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב  הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק  זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי  על אף  הקרקע  גביית מונעים
שהרי השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי 
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף  - חובו פירעון זמן כשיגיע 
ועיין  רט  קיד, סימן הרי "ף  תשובת פי  (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י  פרק  כתובות מה 31)ירושלמי  כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט  בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈe BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰Bb BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚvL ÌÈÚeˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eLÏ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈc ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

 „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰Bb36eÈ‰ Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.BBÁ ÏÚÏ Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי "ף  שלהם הם והרי  בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי  על ריט , סימן שהם 36)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק  קידושין ירושלמי  פי  על רנה סימן בתשובה (רי "ף 

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט , מנת על קונה "שאדם
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קכי                 
         

רי "ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס  הוצרך
רט ). סימן שם

.ÂÈËL ÂÈÏÚ È‰Â ,Ú˜˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È‰ :Ó‡Â ,ÌÈÎBk È„BÚÏ ˙BBÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈÎBk È„BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈÎBk È„BÚ‰ È˙B‡ eÒ‡È ,ÌBÁa ÌÈÏ‡Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba eB‰  ‰ÈMa ‰È‰‡Â ÔBÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈÎBk È„BÚ‰ e‡BiLÎe ;ÌÈÏ‡Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡OÈ Ïk È‰  e‰eÒ‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי "ף  מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע 

.ÊÔÈcÒÓ40BÁ ÏÚÏ41ÔÈÎÚa ÔÈcÒnL C„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡‰ :‰ÂlÏ ÔÈÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈÈÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á OÚ ÌÈLÏ48LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ  ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈe BzL‡Ï51iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B  À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
LÁ ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B  ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰aÓ „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰aÓ‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B ¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰aÓ‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡  nÁ B‡ k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

BBÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡  ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61 el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63‡L ÌÚ eÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.BBÁ ÏÚÏ e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי  על אף  עני  הוא ואם הלווה, נכסי  "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב  נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי  לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע 
כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 42)חובו שהתחייב  מי 

רכושו  כל לוקח  דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי  כאן המפורט  כל לו שמשאירים

י "ב .43)קיג:). הלכה ב  פרק  לקמן כד.44)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח ): כז, (ויקרא הכתוב  מן זה  דרשו

מערכך. החייהו זהב .45)- מציעא 46)רקומה בבא
לשבתות 47)שם. לא אבל החול, ימי  לצורך כמותו לאיש

טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק  (רבינו טובים וימים
פי על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.48)ירושלמי 

בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס  מצע 
לבד. של מצע  לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא

הקטנים.אפיל 51)מזון. י "ב 52)ו בפרק  כמבואר
להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב , הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי  לו שיהיו כדי  בדמיה, מגירה לקנות השלישי 
שם). (ערכין אחת אם כי  לו היו לא קודם גם שהרי 

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח . קמא.63)כלי  תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Út‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;BÁ ÏÚÏ ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈe BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï  ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

BBÁ Ïk BÏ ÚÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי "ף  פי65)תשובת על ואף 
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב 
שקדמו  פי  על אף  כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף  חוב " לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב 

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

    
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע  הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב  במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :BBÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚÏ ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈcÒÓ  ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e‡aL BÓk ,‡M‰ ˙‡ BBÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„Ïa BÏ ÔÈcÒnL ÌÈ„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk„Ï ‰Âl‰ CÏÈ 3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡ ‡‰ :BÏ ÌÈÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :Ó‡pL ;ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈcL C„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ  EÏ iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ "א מצאנו 3)למעלה "לא כי  בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף  חיוב  (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי  - אלו ודרכים

.ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙ÈÏ ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ ≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚÏ ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈÁÓ Ï‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡‰ ÌÈB‡b‰ e‡Lk .BBÁ8Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««
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קכב                
         

ÌÈ‡n‰ eaL ,‡Ób‰ eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈
ÔÈÂÏ10‰eÓÁ ‰ÚeL ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Bz ÏL ÔÈÚk11˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈
,ÌÈÁ‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈcÒnL ÌÈc ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ

ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰ÚeLa ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»
B˙eLÏ B‡ B„ÈÏ ‡BiL ÏÎÂ ÁÈÂiL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï  B„È ‚ÈOz L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈÏ ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bkˆ ÏÚ ˙i‰ ÏÎÂ ,Bk„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.BBÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡ ÔBL‡ BBÁ ÏÚÏ ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ Á‡ Ìb .ÔÈc ˙ÈÏ ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a ÚMÈÂ ,‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰ÚeL ÚaLpL Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡  È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈÁ‡ ÏL :Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba eB‰ ÔÎÂ .‰È‡ ‡ÈiL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ "ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי ממונם,9)רבנן המסתירים

לי . אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי . אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני 

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס "ת היינו
מפני משלם, הריני  האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ  נתן עיניו שמא החשש
א. ס "ק  צט  סי ' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ "ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע "פ 
נתנו  שלא לדבר רגלים כי  מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב  הדין ומן הבעלֿחוב , מן להבריח  כדי  אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסף ֿמשנה הל' פ "א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי 

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני  דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט .18)פ "א סי ' בתשובה מיגאש, הר"י 

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰ÚeL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡  BBÁ ÏÚÏ ÔzÈ ÁÈÂiM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙BBÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰ÚeML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈBÁ‡ ˙w˙Â .˙BBÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. ֿ 21)הגאונים מבעלי  אחד לכל שבועה לחייבו

 ֿ ומשנה (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח  שכל חובות,
למלך).

.„LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
BBÁ ÏÚa ‡e ,ÌÚ‰ Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

ÚBz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24ˆ‰Ï ,BÊ ‰ÚeLa BÚˆÏ ‰ˆB ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈaa BLiÏe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡È  BÊ ‰ÚeMÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰ÚeL BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆

B„ËÏe ÚBza Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿
ewz ‡lL .BaÏ ˙eÈLa CÏB‰Â ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿

ÔÈ‡n‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈
Ó‡29‡e‰ È‡n Ì‡ e‰Lc  B˙‡ EÈÁ‡ Lc „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««

BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L Á‡Óe ,È‡n BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï eÒ‡  È‡n««»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ„e ,È‡n ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈

BÚÈaL‰Ï Èe‡ ÔÈ‡L  BÊ ‰w˙a ÚM‰Ï ı ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ
B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa ÚÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««

‡e‰L Á‡Ó ,‰OÚÈ  ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,BBÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆
‰ÂˆÓ BÁ ÏÚa ˙ÚÈtL ,„eÓ‡32:c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»

˜„v‰ ÛcÏ B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈcÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆
BÙ„Ï eÈeËˆpL ,„Ïa33ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«

Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰LÓ ‰Ê È‰  ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈
ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק ,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני . הוא שכן

צט ). סי ' 'פרישה' (עיין הנתבע  של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי  ובין מלוג נכסי  בין לו שהכניסה

סי ' שו"ע  (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב  משועבדים
כו). סעיף  פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר

ב . אבידה.29)הל' מוצא בענין כח , בבבאֿמציעא
שהוא 30) למי  השבועה את נותנין "אין ג: פ "ו, רבה ויקרא

קיב ). ס "ק  פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ 
נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות

זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו
מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף . צדק 

ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב  רדב "ז להטות.34)(עיין
יהיו 35) מעשיך "וכל יב  משנה פ "ב  (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב  שמים". ם

ב "ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב "ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק  חשוב 
דרך  לו לעשות פורץ  אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב  ב , הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
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קכג                 
         

כראוי חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי  "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני  בתי  רוב  הסכימו בינה, ובעלי 
מאמין  לבי  הדיוט  כל יאמר שלא כדי  דעתו, בסמיכות הדיין
לפי דין כתב  שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי  זה, לדברי 

(לחםֿמשנה). שם שכתב  מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL BÁ ËL ÈtÓ BÊ ‰ÚeLa iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈÁ‡ ˙BBÁa ÌÈÁ‡Ï37˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙BËL ÈÏÚa ‡l‡ ˙i‰ eÏhÈ ‡Ï  BÏ Èe‡‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי36) יש אפילו או הלוואה עדי  כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי , לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט , סי ' ש"ך (ראה -37)פרע  לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי  יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע  שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי  המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח  והאחרים, הלווה בין תחבולה

.ÂÔBÚÓLÏ iÁ ‰È‰L Ôe‡40iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ‰‡Ó Ôe‡Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ôe‡Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41BÁ ÈËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ËL :ÈÂÏ Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úet ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ôe‡ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ 45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL ÚMÈ ‡l‡47ÛBË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰ÚeLa ‡l‡ ÚÙ BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

Á‡ BÁa BÓˆÚÓ Á‡Ï ‰„B‰Â ,BÁ ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
ËM‰ ÏÚa ‰Bb  Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL BËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי  יט . כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח , (במדבר
שהקרן  למי  דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב  אין

רש"י ). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי 
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי  נתן, רבי  של מדרשתו מלוי 
(מגידֿמשנה). מ . בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה

יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא
ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי  השטר ונשאר

אמנה.44) או פרוע  ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי .כתובות של חפץ ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע "פ  לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב  נפרע  שלא
י ). הל' פכ"ב  משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

מה).49)לאחרים. שבועות ע "פ  שם (פכ"ב  לקמן כמבואר
הלוואה 50) עדי  כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה רבינו 51)(ראה לימדנו כבר
הודאתו  מקבלים ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה
שאין  לפי  שנית, זה דין וכתב  רבינו וחזר אחרים. בחובות
בהל' להמבואר דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע 
הסידור, שבועת כבר כשנשבע  המדובר, ה בהל' כי  ה,

שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע  אלא אותם להאכיל רשאי 
עשוי שאדם זה על מבוסס  החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס  מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני  שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי  הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי  כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני ,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב  כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס "ק  צט  סי ' ש"ך עיין כסף ֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

˙BÈ ÁaLÓ  ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ BÚ  ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ ÌB‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב "מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י  והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח  משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק  להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי 
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע , הסכום אין המשכון על
ד). ס "ק  ע , סי ' (סמ "ע  תובע  שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי  שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע  על אותו מקללים אדם שבני 

לו. חייב 

.Á‰58‰ÂÏ B‡ ,BÁL Ck Á‡Â BcÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡  dLb Ck Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba ‰˜  „Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa 59Ô‰L ‰È‡ ‰‡È‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי  הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב  רבינו והשווה שם. ב "ב  גמ ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט , נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח . כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי 

    
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח  ודין המשכון, להחזיר ושמצוה  נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡  ‰ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a ÏÁ˙4ÏÚa epnÓ ÔÈÈÊÁÓ  ÏÁ Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁk5ÌlLz  BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6tÎz Ì‡Â ,7 »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
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קכד                
         

ÚMz8 ÈÊÁiL Ì„˜ ÛO B‡ ÔBkLn‰ „‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ
‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב "מ  משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע 
אין  הלוואה "בשעת וכותב : משיג והראב "ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני  ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב  חשד משום האלמנה
דבר  לידי  (שיבואו קלקול ביניהם שיארע  או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי 
כל  בעברית: מהני ". לא עביד אי  - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח ). סי ' (ריב "ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי ' ריב "ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח ). ההלוואה היתה שלא כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק  לאו "שכל לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק  זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב  "השב  יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט 

.ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,BÁ ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk ÏÁÈ ‡Ï …«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ‰11ıÚ ÏL ˙BÚ‰Â ,12ÔÈÏMnL ˙BBÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

ÏÁ ‡e‰ LÙ14BÁk ÏÚa ÈÊÁÓ  ÏÁ Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ  ÈÊÁiL Ì„˜ ÛO B‡ ÔBkLn‰ „‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב "ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע , הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף  צז, סי ' (שו"ע  כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב  רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי  שנאמר: נפש, אוכל כדברי15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי  ה"א)

.‚ÏÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a‰ ÌÈÏk ÏÁ»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ iÁ  ÔÈkÒÂ ‰BÈÂ ‰Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ iÁ «»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19ÎÂ ÌÈÁ ÏÁÈ ‡Ï :Ó‡pL .20iÁÏ  ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa Î‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ‰Â Î‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ iÁ  ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
˜a „Óˆ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

LBÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ  «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי  משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב 

לוקה  רכב  אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם  האומר
שתיים". לוקה ורכב  ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב  ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב , ועל ריחיים
[ריחיים  רעב ). פיסקא כי ֿתצא דברים ל'ספרי ' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי  מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב " נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני22)שם מורכב  חרישה כלי  הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב  ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב  שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי  להבינה,
משמע  שתים, חייב  ד"ה שם רש"י  דברי  סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי ' חו"מ  יוסף ' 'בית וראה בכלי . שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי  אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף  למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי ' ח "מ  'טור' (ראה

.„‡Ï  ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙Èa ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙ÈÏ ÒkÈ ‡Ï  ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙ÈÏ ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ BÁ ÏÚa27LÈ  ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚBÊa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡  BÁ ÏÚe ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙ÈÏ ÒÎÂ BÁ ÏÚa Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡  ÚBÊa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

ÈLz L‰ :Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡Bk ËBÚ‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ  ÛO B‡ ÔBkLn‰ „‡L ÔB‚k32Óe .MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ‡M‰ ÚB˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח .24) וע "י  הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט  את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני  תעמוד" "בחוץ  שנאמר ממשמע  אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ  (כלומר, כמלוה ב "ד שליח  לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב "ד) שליח  (שהוא והאיש (המלוה) אתה
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שם). (רש"י  החוצה העבוט  אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב "ד. לשליח  גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע  בב "ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי 
אסור. והמלוה למשכן, רשאי  לביתו,28)ב "ד חוץ  במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק  'ספרי '
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כי ֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ , ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי  אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב  "השב 
השב  ת"ל מנין? - ב "ד ברשות שלא משכנו ב "ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב , הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי  מנכה

- המגיד הרב  ולדעת א. הל' שכירות מהל ' בפ "י  (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב ,

בת  חייב  שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב "ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי  לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי  הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ  נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי  -
מפני הוא התשלומין וחיוב  - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב 
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק  לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי  לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי א), הל' גניבה מהל' פ "ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙Èa BÁ ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚBÊa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈˆ ‡e‰L „ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È‰  ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ÈÊÁÓ :BÏ CÈˆ ‡e‰L ˙Úa ËBÚ‰ BÏ ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰LÁn‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ÈLz L‰ :Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
ËBÚ‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ÈL‰ ‡ÏÂ Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««

‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«
BÊ .EÏˆ‡ BËBÚÂ kL˙ ‡Ï  BËÚa kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎe .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ epÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :ÓB‡ ‡e‰ ÔLBÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk BÈÊÁiL ,„nÏÓ39ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈMa BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ ÚtÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈˆ ‡e‰L c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ

‰LÏL ÌeMÓ BÚ  BpÓÊa BÏ BÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»
˙BÓL44L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈

.BËÚa kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËBÚ‰ ˙‡ BÏ ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡  «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ÈÊÁ‰Ï iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב  לא הוא, עני  איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב  במקומו) להחליף  "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף  מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי  כו) כב , (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב " במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ . לאוין המצוות' וב 'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב "י , שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי  כי  נפש, אוכל

מח ). הערה להלן (ראה ב  הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כי ֿתצא דברים, וב 'ספרי ' קיד:
וכלי ביום היום כלי  לו שמחזיר מלמד העבוט : תשיב 
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס  בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי  עליו, לוקה ואינו
כב ,39) שמות רש"י  יט . פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי 
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ "ב . פ "י , בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב  אצלנו, "והעיקר מנמק : שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע  לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק  רבי  של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט ".
פ "י החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב  לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק  ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס  ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב "ד השגת
(מפרשי הרי "ף  של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב  הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי  שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב  על שם)
שלא  ואע "פ  בידך. לאחיך שיש לזה פרט  - ידיך" תשמט 
משמט  אינו מחט  משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט  הי "ד) ויובל משמיטה (בפ "ט  ופסק  כלום,
דמי לגבי  דרשתו את קיבל - המשכון דמי  על היתר החוב 
זו]. דרשה ע "פ  מנמק  שם במשנה הרע "ב  גם המשכון.

צב .):42) (כתובות שאמרו מפני  ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי " לא חוב  לבעל - דיתמי  "מטלטלי 
אביהם). של לבעלֿחוב  משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי . לאוין שני  - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י  מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו
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(46 ֿ ולחם [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי  קיד: שם ברייתא
וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב  ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק  נפש, אוכל כלי  בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק  הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי  הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב "ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב  בהל' כן

שרבי שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב "ד מודה נו
להחזיר  חייב  שאינו פסק  כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי  אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי  ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב 'ספר כי  אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי "ד) קוק  הרב  מוסד הוצאת ע "פ  - תקצח  (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי  קיבל, לא רע  שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק  טעם
חבלה  המונח  את להוציא נימוק  מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.ÂÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈc ÔkLÓÈ ‡Ï  ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»
ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»

el‡Ó ıeÁ B„È53BkLÓÏ BÏ LÈ 54ÈÏk BÏ ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈

ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB 56„Á‡ ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«
?ÁwÏÂ ÈÊÁ‰Ï iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»

Ì‰Ï CÈˆ BÈ‡L ÌÈcÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ
‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È‰  »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ

ÌBÈ63ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙Èa ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈÏ ÈÊÁÓ BÈ‡  ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL  ÔBkLn‰ BÏ ÈL‰L Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע . אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק  (השווה וכוס  קערה קדירה כגון
צז  (בסי ' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב "ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע , ממיטה מכלֿשכן נו) ס "ק 
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף  שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי  קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי  שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק "ס  (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאי ֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב  כסא לו מניח 
סידור  לענין ז הל' פ "א למעלה שכתב  מה על שסמך

מקנים.51)(כסף ֿמשנה). ארוגה - גס  שם 52)מצע 

דברים 53)קיג: שהם אע "פ  כר, או אומנותו כלי  כגון
ובלילה. ביום להם זקוק  אינו - חייו לכדי  לו הנחוצים

סידור 54) גבי  אלא אומנותו כלי  לו מניחים אמרו שלא
- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע  שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי  ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי  או כרים שני  כגון

לאחד. רק  ה"ג 56)צריך פ "י  בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב 'שיטה הובא הרשב "א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי  אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני  לו היו אפילו "יכול כו כב , שמות דרשב "י 
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי  בן ישכב . במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט  בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי  - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב "ד שאין
העבוט . השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ "י  ומצע , מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט , השבת במצות המלוה עליהם נתחייב 
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי  - לעולם
סמ "ע  (עיין ז הל' פ "א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס "ק  צ "ז לאחר 63)סי ' אפילו המשכון נטילת כי 
מלווהו  כאילו זה והרי  היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו
בפחות  לתובעו רשאי  שאינו בסתם, המשכון על עתה

ה. הל' פי "ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים
סא. צז, סי ' הגר"א ב "ד.65)ועיין שומת עלֿפי  כלומר,

לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא
דרשב "י (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי  מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י  והובאה כה, כב , שמות
ולא  (ר"מ ) רומי  בדפוס  אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני  נמחקו כנראה תימן, בכת"י 

יוחנן.67)אחרונה). רבי  של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב  לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי "א להלן

.ÊÚ‰69zÓ70B˙ÈÏ Òk‰Ïe ÚBÊa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
Ê Ú Èk B„‚a Á˜Ï :Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72ÎO ÔÈa ,BÁ Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73 B˙Èa ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙ÈÏ74Û˜Ê Ì‡Â .BÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ÎO‰76EÚ ‰M˙ Èk :Ó‡pL ;eÒ‡  «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב .69) ב "ד.70)את ע "פ  שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב  כי  ערב , של בגדו קח  הכתוב  אומר
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אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס , אתה אי  לוה) (של לביתו - לעבוט " ביתו
ולא  ממשלי , הפסוק  רבינו (והביא ערב " של לביתו נכנס 
לפי נראה וטעמו תורה. של הפסוק  על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי  גם למדים אנו משלי  של שמהפסוק 
קעג:). ב "ב  (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי 

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב  עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס , אתה אי  לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב  למשכנו
שם).75) ובב "י  יד, סז, סי ' חו"מ  שו"ע  (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁBÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ˙È79Ìc˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz BÎO ‰kÓe ,BÈkO‰Ï zÓ ‰Ê È‰  Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL CÈˆ ÔÈ‡Â ,‰„‡ ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;BBÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי  מה
מעדר.80)השימוש. פב :81)את, פ : שם

ה'תשע"ח  מנ"א ז' חמישי יום 

    
ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

המטבע , על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי  יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב  יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.‡‡e‰ „Á‡ ˙ÈaÓe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙ÈaÓe ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ L‡ c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡˜ ‰nÏÂ3ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
BOa ˙‡ ÏÎB‡Â BÁ ˙‡4‰nÏÂ .5e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

  

    

 תת לא  ובמרבית בנש לו  תת לא  כספ "את האיסור
אוכל, על  נוס ואיסור , כס על נפרד  איסור אינו  "אכל
"לא  האיסור כמו  (שלא  בריבית ההלוואה  כללות על אלא 
של  הפעולה  כללות על שאינו  גו "' בשערי לאכול תוכל
מעשר  לחוד , דג על אלא  לחומה   חו שני  מעשר אכילת

לחוד ). יצהר ומעשר לחוד , תירוש 
רבינו  למד  אי" משנה '  ה 'לח קושיית  תתור זה  פי  ועל
 דנש ( בכס וריבית באוכל נש איסור (שיש  אלו   מדברי
ומרבית   בכס איסור היה  נש  א כי  הוא " אחד  ומרבית

באוכל, שוני ,איסור לאוי שני   שה ללמוד  אפשר היה 
הלוואה   הוא  אחד   בשניה האיסור הנ"ל פי  שעל אלא 

בריבית.

...כספ את "שנאמר שכתב  שאחרי  הסיבה   ג שזו  וי "ל
מפני נש שמו  נקרא  "ולמה  , הוסי כו '" יש אשר דבר כל
 שנש העניי כללות  מסיי אח "כ  ורק  כו '", נוש שהוא 
ששני  א כי  כו '". הכתוב  חילק "ולמה  הוא  אחד  ומרבית
 לאוי שני   שה לומר  מקו היה  דבר, בכל  ה  האיסורי
שנקרא  שהסיבה   הוסי ולכ והמרבית הנש מצד   שוני
את  ואוכל חבירו  את ומצער נוש שהוא  "מפני  נש שמו 
תרבית  בלא  לנש אפשר שאי  מוב שמזה  בשרו "

.נש בלא  ולתרבית
        

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי  אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף  הן בריבית, המלווה
דברי ושיעור ס : מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את  שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף  "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע  ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי  דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ ) (מבעבע  שנתבטבט 

עליו". שתתבטבט  עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי 

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק  כדי  בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי  "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק ), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי  בשורש המצוות

.˙Èaa ˙BÂÏÏ eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï eÒ‡L C„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èaa ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

BÚ ‰Ê È‰  Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ÙBÒ B‡ Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰‰Ê‡13ÙBqÏÂ ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ BÚ  ˙Èaa ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙ÈaÓe ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
ÌÈLa BÚ ‰Âl‰Â18eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ  …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈBÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ

eÒÒ ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ BÚ  e‰B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
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(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי  ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע :). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף  "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב  שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף 
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע  והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב , הלכה א פרק  למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק  וכן הרי "ף  וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני  ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי  מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע 

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק  אינו אבל ההלוואה לביצוע  גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈBÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔBM‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰Bz‰ ÔÓ ‰eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È‰ 24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי  שנאמר סב : שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח  אל ריבית באזהרת הפותח 
השב  - לקחת ואם תיקח . אל (כלומר, בהדך" דניחי  היכי  כי 
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי  לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק  כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב  לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י "ט  בפרק  רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי  על (אף  עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי  במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני  בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ  קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע  שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ  שלא כגון, ריבית, מאבק  להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב , א, הלכה א פרק  להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי 
המלוה. מידי  להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה 
(=למלווה) "לדידיה קיב .) קמא (בבא השבה חיוב  עליהם

לבריה  - השב ) - לקחת ואם תיקח  (אל רחמנא ליה מזהר קא
רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÏL ˙BÚÓ Ì‰È‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.ÈÊÁ‰Ï ÌÈiÁ ÔÈ‡  ˙Èa ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ c ÏÎÂ ˙Èa ÏL ˙ÈlËÂ ‰t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»

ÌÈc ‰na .Ô‰È‡ „Bk ÈtÓ ,ÈÊÁ‰Ï ÌÈiÁ «»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
„Ú ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰eLz ‰OÚLk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„BÎÏ29.ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ „ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב .27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח  הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי  על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני 
שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע  אב  לכבד מחוייב  הבן
אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע ? אב  בכבוד חייב  הבן
ממרים  מהלכות ו פרק  (רבינו לכבדו הבן מחוייב  בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב "ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף  (ראה עמך מעשה עושה אב  מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.‰eÈÊÁ‰L ˙Èaa ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰Ó31‰eL˙Ï Cc Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe ÔÈ‡  Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ c ˙Èa‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó 36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

  

        
  

דעת  בריבית; מחילה  יש   א  הפוסקי מחלוקת ידועה 
מחילת  אי הריבית את גבה  כבר המלוה   א  שג  הגאוני
כי ללוה  מלהחזירה  המלוה  את לפטור מועילה  הלוה 

זו ". מחילה  אסרה  "התורה 
שיש  בשו "ע ) ההלכה  נפסקה  וכ) הרא "ש  דעת אבל
ריבית  ללקיחת מועילה  אינה   ואמנ בריבית, מחילה 
להחזירה  וצרי זו  ריבית לקח  כבר  א אבל מעיקרא ,

הלוה . מחילת מועילה 
והכא  ... שבלע  איסור כמו  "שהוא  הריטב "א : ומבאר
והיינו  חבירו " מחילת תועיל לא  שכ וכיו חייב  הוא   לשמי
 די בגדר אינו  ריבית לקיחת שאיסור היא   הגאוני שכוונת
שהתורה  ואיסור עני שהוא  אלא  לחבירו  חייב  שהוא  ממו
שיחזיר  עד   לשמי וחיוב  מצוה  בגדר המלוה  על הטילה 

שבלע ". ה "איסור את
היות   שע לומר צרי מחילה , שמהני  הרא "ש  ובדעת
מצד הרי  , לשמי חיוב  הוא  ללוה  הריבית להחזיר שהחיוב 
מהני כ  ומשו ללוה  הממו את להשיב  התחייב  זו  מצוה 

מחילה .
 ממו נחשב  הרא "ש  לדעת  וג  הגאוני לדעת  שג ונמצא 
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קכט                 
         

מצד להחזירו  חיוב  עליו  ואי המלוה  של לממונו  בריבית
התורה . שחייבה  החיוב  מצד  אלא  כשלעצמו  ממו די

לעשות  בא   א בריבית שהמלוה   " הרמב פסק  ולכ
לו  לפתוח  כדי  ממנו  מקבלי אי הריבית ולהחזיר תשובה 

תשובה . דר
     

להחזיר.30) רצונם  ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
עושה  אתה אם מבינה) ריק  (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט  אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע  הגזילות) כל את להחזיר
בריבית  ומלווי  הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:

מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין
סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני  וישרים
י ). משנה ג פרק  אבות טוב  יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף  ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי  וכתב  בלשונו
"דבר  כתב  בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק  בזה, למלך
נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא

ז). קסא, דעה יורה הכסף 

.Â˙Èa Ba e˙kL ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa‰ ˙‡ ‰B‚ BÈ‡Â ,Ôw‰ ˙‡ ‰Bb  Ì‰Èc38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ 40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜‡ Ï‡41‰B‚ BÈ‡  Ì‰ÈcÓ ‡e‰L ,˙Èa42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני "37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני  לווה "פלוני 
עב .). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י  את קונסין ואין

כרבי ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף 
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק  - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית  שאין וגבה , קדם אם

א. הלכה ו פרק  להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.Ê„ÈÚÓe ˙BÎk ‰Ê È‰  ˙Èa ËL ˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È‰  ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÔÈa ˙Èaa ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈
˙‡ÈˆÈa eÙÎÂ ,Ï‡OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«

ÌÈˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿
È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈˆÓ ı‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי45)על רבי  אמר "תניא עא: מציעא בבא

קורא  אדם בריבית, מלווי  של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע  לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני  וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס 

ישראל". באלוקי  כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי  גילוי  לידי  שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי  גילוי  לידי  שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי  כך תנאי  "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי  על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èaa B˙È Èe ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê „a ÌÏÈbÈ ‡nL ,eÒ‡ ‰Ê È‰ 53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי  - ריבית, הנאת כלומר, ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי "ף  חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני  היו לא והרי "ף  הר"ח  ודברי  מקובצת.

עליהם). עיין והטורי ֿזהב , נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È c‰L ;zÓ ‰Ê È‰  epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
eq‡ ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי  מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי  ההלוואה בשעת קצץ  אם (כי  ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק  להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי  אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע  שאינו
פי על "ואף  כתוב : מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא  ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי  נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י  זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ "ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈBÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe BBÁ BÏ ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;ÈÊÁ‰Ï iÁ 59‰zÓ  ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈLe66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰OÚa68‰OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»
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קל                
         

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙BiÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ÈÊÁ‰Ï iÁ  »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ eÚ˙ ˙BiÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי  יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור
רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב  אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי  דאוזיף  מאן "האי  הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף  (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח  ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי  - שמצא
ט )60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי  על ואף 

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי  מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב  אינו - ידיעתו בלי  המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי  אפילו

ב ). קטן סעיף  לתלות 61)קס  שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב  קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח  שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי  בזה ויוצא

ח . הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק  כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע 

יותר, אחד מטבע  ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי  בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי69)(עיין ספירה של החישוב  לפי 
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח  עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי "ף .72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ BÁ ˙‡74˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ LÙe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙Bt‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ eÚL BÏ ‰kÓ  «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

 ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»

B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï‡ ;‰MÓÁ80 ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿

e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙Bt‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬
epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע , באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי  התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע  ממשקל כפול שמשקלו מטבע  משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע  שער
התוספת, עם מטבע  באותו כשנפרע  משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי  המלווה שהרי  הפירעון, בשעת
לקנות  יכול אינו כי  המשקל, תוספת ידי  על כלום מרוויח 
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא  במטבע 

שם. ותוספות רש"י  ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע  הושבחה מהתוספת שכתוצאה

עד  אבל יותר. יקבל כסף  של לגוש יתיכו ואם שבו,
ואין  מועט , השבח  ההתכה, הוצאות עם בהתחשב  חמישיתו,
שיטה  (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני  דרך

שם). התוספת 81)מקובצת של ההפרש את אפילו
מחמישיתו. הפחת 82)שלמטה מחמת הפירות הוקרו אם

ממטבע  לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף 
עד  שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
(רי "ף  הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו

שם).

.ÈÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰83Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ
d˙B‡Ï C„ BÏ LÈÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»
CÏ :BÏ ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B  ‰È„Ó¿ƒ»≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈
 ÌLÏ C„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»

‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B84ÔÎÂ . ≈ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈
‰a˙Îa85. ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור צח .84)הוצאה שם
י .85) הלכה אישות מהלכות ט "ז בפרק  ביארו

.‚ÈÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èaa»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡  ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa ÏkL ;88Ï‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰Èc ÏL ˙Èaa elÙ‡ ,˙Èaa ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈÓB‡L89cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

eÓ‡ LeÙe .ÏÊb‰ ÏÁBnL C„k ,ÏÁBÓ ≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡  eÈÊÁ‰L ˙Èaa ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב .86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי  על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים  בספרים

הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול 
דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב : קמא בבא
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קלי                 
         

ה). הלכה ד על 93)פרק  חולק  שאינו מורה רבינו לשון
מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י ). הלכה למעלה והשווה

.„ÈÌ˙B‡ ÔzÏ zÓ  ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈBË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁÂ ÎOÏ B˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈
ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz  ÁÂ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»

‰fL .EcÏ ‰z‡ „ÈÒÙz  „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa ˜‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ
ÈÒÎe ,Ì‰ÈcÓ ‡l‡ ‰eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa ˜‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

eÊ‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע .).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
נחלות  מהלכות י "א פרק  (רבינו משובח ) (קרקע  עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי  - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י  ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס : למינוי  הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי " קיבל לא ומעולם התורה, דיני  "ושומע 
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי  הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי  העסק  נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח , הלכה ה פרק  להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי  כי  ובטוח , קצוץ  הריווח  שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י  וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

    
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי  מן ללוות שמותר מבאר

לגוי ערב  להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי  מן
ונתגייר, הגוי  מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק  לשכר קרוב  מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף  ודין שכר, למחצית חנווני  מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף 
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ  LBz ‚Â ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èaa2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï  »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ‡LÏÂ ,eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ ÈÎpÏ :Ó‡pL ;ÌÈÎBk „BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

  

  

ש "אסור   א  " מעכו ריבית לקחת התורה  שהתירה  מה 
אסור   וג מנכרי  בי מישראל בי תורה  די שהוא  כל  לגזול
ישראל  ואחד   " עכו "ואחד  וממכר במקח   אד בני  לרמות
שריבית  והונאה , מגזל ריבית שונה  כי  הזה ", בדבר  שוי

" מעכו בריבית התורה  הקילה  ולכ הלוה , מדעת נלקחת
. " לעכו  ג  אסורי ולכ מדעתו  שלא   ה והונאה  גזל אבל
, " לעכו להשי מצות־עשה  יש  מדוע  להבי צרי אבל
ומהו  ,ממו חיסרו בו  יש  כי  "נש" קראתו  התורה  הלא 

. " עכו של ממו לחסר שנצטווינו   הטע
ישראל  של  בממונ : הענייני פנימיות פי  על בזה  והביאור
 ומכיו נשמתו " לשורש   השייכי  קדושי ניצוצי" ישנ
על  בכספו  להרוויח  יכול  שאד בעולמו  הקב "ה  שהטביע 
ריבית  של הניצוצי  שג מוב הרי  בריבית אותו  שילווה  ידי 
שהתורה  מאחר אלא  נשמתו  לשורש  שייכות איזו   לה יש 
כמו  דחי 'ה  של בדר אלא  לברר נית לא  ריבית אסרה 

. האסורי  הדברי כל של בניצוצי
לגוי להלוות שמותר רק  שלא   אומרי שיש  מה  יוב ובזה 
ממנו  לקחת כדי  לו  להלוות מצוה   שא אלא  בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק  שהנכרי  בזה  כי  הריבית

בממונו .  נמצאי ישראל של שניצוצי
   

ע :2) שכוונת 3)ב "מ  מורה, זה פסוק  על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב  וגר הגוי  מן ההלוואה היתר להוכיח  רבינו
אזהרה  זה שפסוק  ב , הל' פ "ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי  מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י  גמרא (עיין שמותר הוא פשוט 
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק  ללמוד אין בריבית לגוי 
רבינו  בדברי  לגרוס  מציע  והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי  עם אחד בפסוק  הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי  וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי  לגרוס  נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי  "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע  נשך) מאתו תקח  אל וגו' אחיך
קנט ). סי ' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

(4 ֿ משנה (עיין תושב  וגר גוי  כגון אחיך, נקראים שאינם
ֿ 5)למלך). (כסף  בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כי ֿתצא פרשת דברים, 'ספרי '

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף  ב 'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע "ז מהל' בפ "י 
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב "ד ודעת קצח ). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב 'סיפרי ' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי  אתה לנכרי 
הרמב "ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף  עובר הישראל את

ב ). הל' פ "א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.ÌÈÓÎÁ eÒ‡8„BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èaa ÌÈÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10eÊb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙ÈLÈ a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È‰L ,˙Èaa ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈
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ÂÈÙlÓ ÁBa12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï zÓ  ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ‰Ï elÙ‡ ˙Èaa ÌÈÎBk „BÚÏ14˜‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙zÓ  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ˙Èa15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע :8) רבינו 9)ב "מ  שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק  אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף  לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי  עצמו 12)ועל מונע 
יתבענו. שלא - הגוי  אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי , עם

מישיבת  וכ"ש הארץ  עמי  מישיבת להתרחק  תלמידֿחכם
מהל' ופ "ו יא, הל' התורה יסודי  מהל' פ "ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט ). סי ' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י  משם שמעתי  הרשב "א, וכתב  כתלמידי ֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי  שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני 
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט : סי ' בשו"ע  הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק  לפי  להרויח , ואפי ' אדם לכל
בריבית  לגוי  ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי  הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק  מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡OÈ˙Èaa ÌÈÎBk „BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ Ó‡Â Á‡ Ï‡OÈ B‡ˆÓ ,BÏ ÌÈÊÁ‰Ï Lweƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa BÊ È‰  ÌÈÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈÎBk „BÚ‰18ÌÈÎBk „BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.Á‡‰ Ï‡OÈ „Èa ÌzÈÂ ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב "מ  דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי  (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי  כי  אסור, - הגוי 
קסח ). סי ' שם ('טור' אסור שהוא לגוי  הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע  דעת על הגוי  אצל המעות הביא
שאין  לפי  אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי 
שמישראל  ומאחר הגוי , עם ישראל ביחסי  שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף  מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי על הניחם לישראל הגוי  אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני  הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע 

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èaa Ï‡OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ Ó‡Â Á‡ Ï‡OÈ B‡ˆÓ ,BÏ ÌÈÊÁ‰Ï Lweƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
zÓ ‰Ê È‰  Ï‡OÈÏ21,Ï‡OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa BÊ È‰  Ô˙ Ï‡OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני  באומר והואֿהדין
שם). הגוי21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי  שמן

נותנם. השני .22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי 

ישראל, אצל לגוי  שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסף ֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב "א  והרמב "ן רבינו). בדעת הרשב "א תלמידי  בשם
ואינה  ריבית אבק  אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡OÈÏ eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈÎBk25„BÚÂ .Ï‡OÈÏ ˙Èaa Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡OÈÏ eÒ‡  ˙Èaa Ï‡OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
Ú‰ ÚBzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;Ú BÏ ˙BÈ‰Ï Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èaa Ï‡OÈ ˙‡ ÚBz Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÎBk „BÚÏ da iÁ Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
 ‰lÁz Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈÎBk „BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

zÓ ‰Ê È‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי  גוי , ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי "ף , וכנוסחת סא: ב "מ  ע "פ  (כ"מ  לישראל

ח ). הל' ה פרק  שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני  (בניגוד כלווה - המלוה כלפי  הערב 
ונפרע  הערב  אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי  ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי  מן לוה בשעה 28)הערב  כי 
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע  הערב , אצל הגוי  שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי  והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡OÈ29,˙Èaa ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ôw‰ ˙‡ ‰Bb  ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ôw‰ ˙‡ ‰Bb  ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa‰32ÌÈÎBk „BÚ Ï‡ .33Ï‡OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èaa¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ôw‰ ˙‡ ‰Bb  ib˙pL Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈLa :eÓ‡È ‡lL ;˙Èa‰34.‰Ê ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa‰ ˙BÚÓ Ïk ib˙pL Á‡ epnÓ Ï‡Oi‰ ‰B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

ÎBk „BÚ ‰È‰Lk Ô‰a iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב .29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף  זמן לאחר
לפלוני . חייב  אני  וכך כך עליהם: שטר לו וכתב  אחד,

שם).31) (רש"י  הוא וכקרן כגבוי , חשוב  שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי ' ושו"ע  'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב  עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב 'טור' הרמ "ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èaa ÌÈÎBk „BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי  כלומר,38)ישראל
הגוי הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
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ונכרי "עמי  (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע "פ  בריבית,
קודם"). עמי  -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï eÒ‡39˜BÁÂ ÎOÏ B˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡˜  Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa ˜‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

ÚL41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰e ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ  »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁÂ „ÒÙ‰Ï B˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡˜ ‰Ê È‰ 45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ "ו (ראה מהרווח  חלק  יקבל הממון ובעל ונותן,

מב ). הערה ולהלן וה"ב , א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח  ישא העסק  אם דהיינו ע .
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי 
"קרוב  שכתב  ומה יד). הל' פ "ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי  דוקא, לאו להפסד" ורחוק  לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב 'שיטה ריטב "א (ועיין ט  הל' לקמן כמבואר יום,

ב 'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי  על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק  (ב "מ  בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי ושלך שלי , שלי  י ) משנה (פ "ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע . חלוקה.42)- תנאי  שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב , א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ "ו שנתבאר

מימי יום כל של עמלו שכר למתעסק  ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט ). פ "ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק  של
המעות  ובעל הרווח  שלישי  שני  המתעסק  יטול רווח  שם יש
ובעל  בשליש המתעסק  נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי  הדבר, וטעם שלישים. בשני  המעות
הממון  חצי  יהיה בהם, להתעסק  לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי  פקדון, בתורת האחר והחצי  הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה אי ֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי 
שהלווהו  מעותיו מפני  פקדון של בחצי  לו טורח  המתעסק 
ב ). הל' שם (רבינו ריבית" אבק  לידי  באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח  שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב 'שיטה למעלה 45)ריטב "א והשווה שם,

מ . הערה

.ËÔÈÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙Bt Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚z‰ ˙Áz ÈLB‰Ï50ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח .46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח  של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח  של

הביצים. דמי  על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב "ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח :). שבח  של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח  חנווני 
על  נוסף  והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב ). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜˜a B‡ ˙BÚÓa BÁ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59ÎO‰ ÛˆÈ ‡Ï 60Ôw‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa‰ ˙‡ Ba ‰B‚Â ,LBi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע 
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף  בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף  בממון ונותן נושא

בה"ח . הרווח .60)כמבואר או 61)אומדן בעסק  כחלקו
ע "פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח .). (שם בו הנקוב  כפי  ֿ 63)שטרו, (כסף  קרקע  או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי  את יודע  שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי  ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק 

ריבית. גביית לידי 

.‡ÈB˙B‡ Á‡Ï B‡ ˙Èa‰ ÌÈc˜‰Ï eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏÒ BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈLa68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa ‡È‰ BÊ  ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÈÊÁ‰Â69˙BBÏÒ BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa ‡È‰ BÊ  BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈLaƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa ˜‡ ‰Ê È‰  Ôk ‰OÚÂ Ú Ì‡Â .˙Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי , המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח ) בלשון - שתלווני " "בשביל בבבלי  המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס ). סי ' יורהֿדעה יוסף ' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי : ונוסחת הירושלמי , כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב :). (שם

.È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï eÒ‡  ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ„a BÒl˜iL ÓBÏ CÈˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈeÒ‡ ÌÈ„ elÙ‡  c Ïk CL :Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ eÒ‡74‡Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

c Ïk CL :Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»
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עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח  שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ "א שמצד אע "פ 

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי '

.‚ÈÚc :BÏ Ó‡È ‡Ï  BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי ).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע 
וכו'".78) "דע  באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי 

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי 
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט "ז  בזה שכתב  מה ראה קס . סי ' יורהֿדעה יוסף ' ב 'בית
דברי לפרש הכרח  כל רואה איני  ברם, ה. ס "ק  קס  בסי '
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ "כ כסף , תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע "פ  מארחו שהוא דברים,

דברי פלוני ").'ספרי ' בשלום לשאול "לך רסב , ם

.„È˙Èa BÓk Ô‰L ÌÈc LÈ80?„ˆÈk .ÔÈzÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81BÁ ÏL ÂÈ˙BËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,È„ BÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡lL ;ÔÈÈ„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:BÁÏ Ì„‡ ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ Ó‡Â ‰Ê È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰ÈÓ‡ ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב "מ 81)נראין תוספתא
ה"ב . אחרים.82)פ "ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח  ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני  שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח , ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב  שהוא לפי  ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי ' יורהֿדעה שו"ע  רמב "ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף  אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי  בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט :85)על שם.86)ב "מ 

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ eÒ‡Â ,ÔÈzÓ Ô‰L ÌÈc LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa ˙ÓÚ‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ Ó‡ ?„ˆÈk .88Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È‰  ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
zÓ92Ô˙ È‰L ,˙Èa ˙ÓÚ‰ ÈtÓ e‰eÒ‡ Ï‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È‰  ‰Êk ‰OÚÂ Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa ˜‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97 ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙ÓÚ‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚÏ d˙B‡ ÈkOÈÂ ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«

˙Èa98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆
.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈLa L„Á ÏÎa ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב :87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב  והלוקח  המלוה 90)בשוק , חזר

דמי91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק . משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
ההלואה.94) דמי  כל  נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,

יוצאה  שאינה ריבית, כאבק  שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ "ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק  אפילו בזה שאין משמע  מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע  שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק  אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ "ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי  היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי ", כחכירי  "ולא סח . (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י  דעת אבל הערמה, מפני  שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊËeÒ‡99ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈÈc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁ‡ ÔÈÈ„ ‡ÈÓe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa102. ƒƒ

סט :99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי 

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ "ד  ב "ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי  כמשכיר זה הרי 

(מגידֿמשנה).

.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
zÓ ‰Ê È‰  ÈcÓ ˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני103) הסכימו שהרי  הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ  אותה

יח ). הל' גזילה מהל' פ "ה גולגולת.104)(רבינו מס 
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב "מ  עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי  יותר בישראל ההשתעבדות
ח . הל' עבדים מהל' ובפ "א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב "ד השגת וראה

    
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע  מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
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זמן  עד לי  תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי , היא הרי  ידוע 

ניכוי . בלא או בניכוי  משכונה ודין לי , תחזירם מעות לי 

.‡ÚÏÒ BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈÈ„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :c ÏL BÏÏk ,È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰Bz ÏL ˙Èa BÊ È‰  ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ BˆÁa6ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,c‰ ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
BˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙BtL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰Bz ÏL ˙Èa BÊ È‰  ÌpÁa Ba e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙Bt‰ Ïk È‰  Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ÈÊÁÓe ,˙Èa ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa BÊ È‰  ˙Bt‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙Bt‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa ÌeMÓ eÒ‡ ‡e‰L c ÏÎÂ .‰Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡BÈ ‡nL ‰Êb ,Ì‰ÈcÓ eÒ‡ ‡e‰ È‰  el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa ˜‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â .‰Bz ÏL ˙ÈaÏ13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס :2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף , הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף  של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ "ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי '

ג).4) הל' פ "ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע "פ  סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב , הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק . לחלק  לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס 
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק  סא:14)כעין שם

.CLÓÈ ‡Ï  BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k BcÚ ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
LBÈ „Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏËe16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ BˆÁa e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
ÎOÏ ‰ÈeOÚ ˆÁ‰17ˆÁ‰ ÏÚa Cc ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

ÈkO‰Ï18c Ì‡Â .19ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈˆ 20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»
˙Èa ˜‡ ‰Ê È‰  BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…

BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .BˆÁa e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ
ˆÁ‰ ÎO ˙BkÏ ‡e ,BBÁ BÏ ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
 BÁ‰ „‚k ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,BÁ‰ ÔÓ da cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«

ÌÈic‰ e‡iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ

‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È‰  ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ
ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa ˜‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף  ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב  כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ "ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי  אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי 

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת  כך 22)ואינה משום
בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע "פ  א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי ' יורהֿדעה הוא,23)יוסף ' ריבית ואבק  הואיל
מוציאים  ב "ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב  החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק  להלן השכירות 24)(השווה שער ע "פ 
הניכוי סכום יגיע  שלא ובתנאי  - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב , לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי  צ "ע , מלא לניכוי  חלקי  ניכוי  בין המחלק  רבינו
כהוצאה. זה הרי  אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף  (בב "מ  הרשב "א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב "ד [נראה, בזה. שכתב  מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי  שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני  חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע "פ  חצירו
לדברי בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ "כ ריבית, אבק 
לא  וכו' זוזי  שיעור "אכל משכנתא: גבי  סז.) (שם אשי  רב 
ריבית. אבק  אפילו כאן אין ולכן זוזי " בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב  ע "י  נדחתה הראב "ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ Á‡Ïe ,BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba eB‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
ÈˆÁa ec :‰Âl‰ BÏ Ó‡Â ,BBÁ Úz26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa ˜‡ ‰Ê È‰  EBÁ EÏ ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי ' בהגהותיו (הרמ "א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב ). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי  בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב "מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף  מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי "ש, סד:
ראב "ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È‰  ÈlL ‡È‰ È‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙Bt‰ Ïk31‰Bz ÏL ˙Èa ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

ÎBn‰ BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡33„Ú EÏ ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
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קלו                
         

ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿
˙Bt BÏ ÔÈ‡  LÏL35È‰  LÏL Á‡Ï BÏ ‡È‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈

Á˜BlÏ ˙Bt‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע "פ 
שנים. לפי30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי 

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב , הל' פי "א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח ) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי "ף  דעת וכן כרבינא, סז. (ב "מ  שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח  אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח ,

מלמפרע , מכור שהשדה נמצא - התנאי  קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי ' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ÎBn‰ Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï  ÈÚ˜˜ ÈÏ ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa  ÏÎ‡L ˙Bt‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,zÓ  ‰Ê Ú˜˜ EÏ ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙Bt ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסף ֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח  שהרי  ריבית, אבק  בזה "ואין
התנאי בלי  גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי  עצמו חייב 

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ÎBn‰ BÏ Ó‡42Ïk  »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ eÚLk ˙Bt ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ‡L ‡ÈzLÎÏ :Á˜BlÏ ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆

ÎBn‰ :„iÓ ˙Bt‰ ÏÎ‡Ï ÌÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ‡L Á˜Bl‰ ‡ÈÈ ‡nL  eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙Bt ÏÎB‡ ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈLa «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈLa ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡ÈÈ ‡Ï ‡nL  eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙Bt‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ‡L ‡ÈzLÎÏ :ÎBn‰ BÏ48È‰  «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡ÈiL „Ú ˙Bt ÏÎB‡ ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Á˜Bl‰49‰˜ :ÎBn‰ BÏ Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È‰  EÏˆ‡ BÁ Ô‰ È‰ ˙BÚn‰ ‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙Bt ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע  כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי  בינתיים.45)למפרע ,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל  משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.ÊBÏ ÔkLÓe ,BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba eB‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈
,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙Bt ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜‡ BÊ È‰  ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙Bt ‰„Oa ÔÈ‡ È‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂiL LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„BÚÂ d˙ÚÈÊa „ÈÒÙiL LÙ‡Â ,˙Bt53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»

ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa ˜‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«
‡zÎÓÒ‡a54Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«

e‰˜‰Â55ÂÈ˙BÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»
‡Ób‰ ÔÓ ‰‡È ‰ÊÎÂ57,˙Èa ˜‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ

d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿
È˙Ba eB‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈

˜‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁÓ B‡ ˆÁ ÔB‚k ,È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙BtL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa BÊ È‰  Ô‰È˙Bt ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙Bt ÌL e‡e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ BˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa ˜‡ BÊ È‰ ¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa ˜‡ ‰Ê È‰  Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
Ó‡Â ,e‰„O B‡ BˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈÈ„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙Bt Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜˜ ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

eÒ‡  da ‡ˆBiÎÂ60zÓ  da ‡ˆBiÎÂ ‰„Oe ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח  שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ  לא שהרי  קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב 'אבן  הלוי , חיים רבינו חידושי  (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי57)האזל'). אשי , לרב  רבינא ליה אמר סב . ב "מ 
אין  ישראל) (בדיני  ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק  ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק  וחשיב  עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח ), מיד הפירות והוציא וחישב  מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני  וכו'
רבינא  דברי  את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק  ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב . בדף 

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



קלז                 
         

לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של
שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן

הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח . הל' להלן וראה קעב , סי ' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע "פ  קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק 
שמנכה  בפירוש קצץ  שלא לפי  והטעם, בשכירות. מהמקובל

ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח  לפי 
בטוח . הרווח  שאין מפני  בזול הפירות כקונה זה הרי  ברור,
למטה  הניכוי  שהוזלת נמצא ברור, שהרווח  בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י  (ע "פ  בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó eB‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa ‡È‰ È‰  ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈÙ‰Ï c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡Ób‰ ÈÓÎÁ Èc64,‡BkLÓ ÏkL :eB‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
eÒ‡  Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ Cca ‡l‡ ˙zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈÈ„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜˜ ÊÁz ÌÈL OÚ Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
OÚ Ïk ‰È˙Bt ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ÌpÁ ‰ÈÏÚÏƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈÈc ÛÏ‡ ‰ÂL dÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡ÈiL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È‰  ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆiL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ‡L BÏ ÈÊÁÈÂ ,Ba cM ‰Ó BÏ MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙eÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .zÓ ‰Ê È‰  ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ

.e‡aL BÓk ,zÓ  ˙eÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי "ף  דעת הוא שגם 63)כן לפי  שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי  ראה 64)בשדה

רבינא  דברי  להעמיד לך אין הרי "ף  ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב .) כרב 65)(בדף 

סז:). (שם אשי  ורב  פפא ורב  היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ "ח  להלן שיתבאר כמו קעב ), סי ' ב "י  (עיין בחצר אפילו
הקרקע . בשכר להרבות שמותר ח : מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף  אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי  מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי  צ "ע , לפנינו שהיא כפי  זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפני ֿזה רבינו שכתב 
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב  נוסחאות

ב  ובאורֿשמח ). שזה במשנהֿלמלך רבינו משמיענו זו פיסקא
רבינו  שדקדק  וזה ברור. הרווח  כי  אם בבית, אפילו מותר
שדר  "מה אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב 

ד). ס "ק  קעב , סי ' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסף ֿמשנה, בו"

ה'תשע"ח  מנ"א ח' שישי יום 

    
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע , על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע . לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡ÈiL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙Bt Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5BBÁ eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ 6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È‰  ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ7ÔÈ‡  »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

ËLÏ ËMÓ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ  BBÁ eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  BBÁ ÏÚ ˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

˙i‰9ÔÈMÁÓ „ˆÈk .ËLÏ ËMÓ BÏ ÔÈMÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È‰ ?ËLÏ ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

Á‡ ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙Á‡ ‰„OÂ ,È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙BtÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙BtÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈÓB‡  ÌÈMÓÁÂ10˙Bt‰ ÔÓ zÏÎ‡ È‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
ËL ˙BËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני  החוב  פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב .3)הקצוב . הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע , ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני  החוב  את לפרוע  יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק  מראש ִהקצוב 
בגמרא  (ועיין ריבית אבק  משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב . הלכה הקודם בפרק  משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי  מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב ). הלכה החוב .7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי  שיעור אכל "ובדיתמי  שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי  (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח  יפה - סילוק  שלעניין הרי "ף ), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע  הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק  שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני  ראות לפי  מנכים השני  שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡ÈiL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
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LÙÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,LtL BÓk ‰Ê È‰  ˙BÚÓ13c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»
ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .LtL BÓk ‰Ê È‰  ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה . המנהג דעת על הסתם שמן
אסורה? כזו משכנתא והרי  במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב : ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק ,
משנה  והכסף  משנה והמגיד שם) הריטב "א וכפירוש
בעניין  וידוע  מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק 

.‚‰ˆiL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ ÔkcL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È‰  ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡ÈiL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈˆ ‰Ê È‰ 18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י ).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי  מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק , שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף  (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י "א פרק  השווה קעב .

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡ÈiL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL BÁ ÏÚa ÔÈ‡  ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆

‰pnÓ ‰B‚22Ú˜w‰ ÔÓ ‰BbL C„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈
ÌÈL Èt da ÏËB BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈLe ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»

eÏLaL ˙Bt elÙ‡ ÏËB BÈ‡  B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿
ı‡Ï eÏÙÂ26 B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«
epÓÈ‰ ‰Bb BÁ ÏÚa 28Èt da ÏËB BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ

dzËnLÓ ˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי  לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע  בגוף  קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק  שיתבאר כמו אביהם של חוב  לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק  אביו בנכסי  כפול חלק  יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע  ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק  להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי  לו קנוי  אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין

של  לפי  ה), הלכה ג פרק  על למעלה המלווה אמרו א
הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב "א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי  זמנו לפני  החוב  פירעון
פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ , משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה  בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי  שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד זכה 26)החוב  ולא נפלו לווה של בשדה כי 
המלווה. בבא 27)בהם בחידושיו מיגאש הר"י  רבו כדעת

קכה. שהיא 28)בתרא לפי  - הקרקע  מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף  עד למלוה מהלכות 29)קנויה ט  פרק  עיין

שם. משנה ובכסף  ו, הלכה ויובל שמיטה

.‰BÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜‡Â ‡È‰ ‰eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e‡aL BÓk ,˙Èa31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈÎBk È„BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa ˜‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי  בפרק 31)בלי 
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי  אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני קובעים אינם הגויים שמנהגי  לפי  מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי "ף 
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא

.ÂÊÁÂ ,Ï‡OÈÏ BˆÁ ÔkLnL ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡  Á‡ Ï‡OÈÏ dÎÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡OiÏ ÎO ˙BÏÚ‰Ï iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

ÎO ‡Ïa ˆÁa „ ‡l‡35„BÚ‰ BÏ ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈
‡e‰ È‰L ;BÊ ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈

Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eLa36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»
.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י  עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע , החוב . את לפרוע  עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי  שכר, בלי  לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב  הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב "א שהרמב "ן מוסיף , והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.ÊÏÚa ‰È‰Â ,BÁ „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙Bt ÏÎB‡ Ú˜w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰pkÓz ‡Ï BÊ Ú˜˜ kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38eÒ‡ ‰Ê È‰ 39‰pkÓz Ï‡ :BÏ Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È‰  E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
zÓ ‰Ê40. ∆À»
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קלט                 
         

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח 

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום 
שם). (רש"י  משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו

ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.
מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח  - היא אסמכתא והרי 
מהלכות  ח  בפרק  רבינו בדברי  שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע  במה אלא כאן דן שאינו לפי 

משנה). מגיד ראב "ד, (עיין

.ÁÚ˜w‰ ÎOa ˙Ba‰Ï zÓ41BÏ ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ Ó‡Â ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È‰  L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

zÓ42. À»

סה.41) פי42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף  לבסוף  אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי  בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי - השכירות דמי  המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע ",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע  לא עדיין הרי 
היא  הרי  מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק . השכירות
המעות  הקדמת מפני  אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח  פרק  לקמן שיתבאר כמו להוסיף 

.ËÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈBk ‰OÚa BÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡Â44˙‡ Ô‰a ÒÙ‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45 ‰L ÏÎa Bk OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈÈ„a ‰„O‰ ˙‡ ÒÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

dÎO ‰È‰È ,el‡46˙BÈ47˙eÁ BÏ ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡Â ,‰La ÔÈÈ„ ‰OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ

˙eÁ Ô‰a ‰‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»
‰piÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»

‰Ê È‰  ‰L ÏÎa Èc OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆
zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈

‰BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆
ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»

eÒ‡ ‰Ê È‰ 52. ¬≈∆»

סט :43) הלוויני .44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח 

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי ,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ  שאם מפני  שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי  את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה מאחר 52)לשם שם,
תוספת  הרי  - הספינה או החנות בגוף  המעות משקיע  שאינו

המעות. המתנת בשביל השכר

.ÈÌ„‡‰ ÎOa ˙Ba‰Ï eÒ‡53Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«

,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ Á‡ ÚeLa EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח  בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי הרי  - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי  הרי 

כל  כי  חודש, בכל אלא סלע  משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף , מתוך יוצא

ואעדור  עימי , נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡ÈzÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :BÁÏ ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ „Ú ,ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿

CnÚ cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ Ó‡È ‡Ï Ï‡ .ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»
„È‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ „Ú57˙Á‡ 58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»

‰ÚÈ ÈÓÈ59ÈnÚ LÁ :BÏ Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡  ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ
ÁË È‰L ;‰ÚÈa EnÚ LÁ‡ È‡Â ,„Èba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈÁ‰60˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני  פלוני , לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע  לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק  על לז) פרק  (סוף  רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח , (בראשית להם 58)הארץ " אחד דין
גריד  של זה ביום עימי  נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני  ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני  דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע  את (מפרה) רובע  שהגשם יט ) יט , (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי  מאשר

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ ÛÁ‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
w‰ ÈÓÈa63ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa È„a64È‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È‰  ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ ÛÁ‰ ÈÓÈa ‰ÂL BÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡pL ÈtÓ ,eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .BÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«

‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;zÓ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ BÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
ÎO ÏËBk ‰‡ BÈ‡  ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

BÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף  מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני  ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי66)מתחיל בפחות, ששכר כמי  אלא
ח . בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

    
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי  ודין זמורות קוני  ודין הבשלתם, לפני 
ואם  יין חביות דמי  זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
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טבת, עד נוטלים ואין בתשרי  קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי  קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡În‰ ÏÚ ˙Ba‰Ï eÒ‡2BÁÏ ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ

‰‡Óa ElL Ô‰ È‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙Èa ˜‡ ‰Ê È‰  ‰‡Óe ÌÈOÚa ElL Ì‰ È‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ

BÏ Ô˙pL ÏÈLa ÌÈOÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆

˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ iÁ BÈ‡  ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«
În‰7ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ BkÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»
ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10 »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ

eÒ‡ ‰Ê È‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ
.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙BÁÒ B„iÓ ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק .3)ב "מ  השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח  כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב 
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף , אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח . הל' הקודם בפרק  כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני . זמן עד המקח  בפרעון מאה 6)לו ויתבע  המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק 
א. הל' ו בפרק  למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח  שכן חוזר, אינו הלוקח 
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני  זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב  כריבית. שנראה לפי 
אמרו: שם שבגמרא מפני  כמותו, פסק  לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי  והלכתא חמא, כרב  הלכתא
שבקרקע  לפי  מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב  נחמן]. כרב 
כל  - ח ) הל' מכירה מהל' בפי "ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח  דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני  לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ BÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓÓBÏ È‡M ‰Ê È‰  L„Á  ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ "ו ב "מ  אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף ' וב 'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח "כ  תחילה החפץ  את קנה כשהלוקח  רק  שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי  ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח  המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ14BÏ dÎÓe ,È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰pkÓiL „Ú ÎBn‰ ˙eLa ‡È‰ È‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»

Á˜Bl‰18 ‰aL B‡ ‰„‡ Ì‡L ;zÓ ‰Ê È‰  «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»
ÁÈÂ‰Ïe dÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«

ÌÈÏÚaÏ dÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰  da19BÏ dÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»
ÌÈLa20EÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ˙i‰ :BÏ Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿

‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,dÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈLaƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»
Û‡ ,zÓ ‰Ê È‰  ÈÏ ‰ÈÊÁ‰ ‰ˆzL BÓk dÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰‚ B‡ ‰„‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eLa21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב  "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק  מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי ",

עולה,15) היין כששער הקיץ , עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ . מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי  נמצא
ממתין  הלוקח  רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ  עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי  - "ואם 19)הזול זה קטע 
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח  למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף  לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב 

כ). דינר.20)הערה עתה שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח  למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע  לגרוס 
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי  רבינו ומסביר הלוקח , על כשהאחריות אפילו
בפ "ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק  התירו ולכן להחזירה
ו'פרישה' ובב "ח  כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט , ס "ק  קעג סי '

השלמות). וראה שם,

.„‰ˆÈ Ì‡L ,˙Bt BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa ÔÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰OÚa ÔÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Úz Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
OÚ25ÌÈL „Ú OÚ ÌÈLa ÔÎÓÏ zÓ ‰Ê È‰  »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á OÚ26‰Ê ‡È‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע  תבוא בשוק  המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי  אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב "מ ,26)הלוקח . הירושלמי  (ע "פ  ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח  כיתנא גבי  ו הל' הלוקח 27)פ "ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי  הרי 

ומוכר  המקח  שמוזיל מפני  אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי ' יו"ד, (ב "י  למעות דוחקו מסיבת בפחות,

.‰˙B˜Ï eÒ‡29ÓbiL Ì„˜ Òct‰ Èt »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,ÓbiLk ÌÈOÚ ‰ÂML Èt ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈLa31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È‰L ;zÓ ‰Ê È‰  ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eLa  LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ
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עג.29) בב "מ  כרב  תיכף . עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י ). הל' פ "ט  לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס  ואע "פ 
בהפסד  נושא הלוקח  יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע 
לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי  שאין לפי  -
ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס  אילנות שיקנה  -
בתחילת  רבינו שדקדק  וזה (כסף ֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס " "פרי  ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי ", רב  "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי  פסידא" "דנפיש (תוורי =בוקרים).

ב 'תוספות'). עיי "ש הר"ח , כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח 

.ÂÏÚÂ ÌÈ‚ÈO‰ ÏÚ Ìk‰ ÏÚÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙BBÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,˜Èa Ì‰L ,e˙kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈˆ ‰Ê È‰  e˙kÈÂ eLÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈaÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙BBÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ  Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני 
הובא  הר"ח  וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי  להנהו שמואל

שם). וב 'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב 'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת

קעג). סי ' יוסף ' ב 'בית ועיין ד, חלק  בשעת 36)מ , עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.Ê˙B„O‰ ÈÓBL38ÔÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈˆ ,ÔbÏ e‡BiLk  Ôb‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ôba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙eÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42 Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙eÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú ÔÎO eÁ‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק . ובירורה.41)השער התבואה, כי42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי  בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע  שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף , אלא משתלמת אינה השכירות כי 
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי  אלא בזול להם כשנותן

בשוק . הקציר.43)השער אחר תיכף  פרעונה שזמן

.ÁÔÈÒÈ‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ
ÓÁ ÚÊ ÏÎa ÔÈÒÈ‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆

ÔÈ‡Ò Úa‡47,i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»
ÌL ÔÈ‡Â ,zÓ ‰Ê È‰  ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»

˙Èa48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק . בית של החכירות.47)שטח  שכר

מפני48) אלא סאין, הארבע  המתנת בשביל התוספת, אין כי 
זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר

האריס . ומרוויח  גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ Á‡Ï50‰Ê È‰  ˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆
‡Ï  ‰ˆ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆa È‰L ;zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…

È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ "ה י ; הל' פ "ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.ÈzÓ52ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53BÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
 ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È‰  ‰È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï‡ ,E˙eLaƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
ÎOÏ B˜ ‰Ê È‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó ÈL˙a BÁÓ ˙B˜56,È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡ eÈ‰ ‰lÁzÓ  eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ Á‡ „Ú c‰ Ú„B ‡Ï Ï‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין
קרוב 54) זה הרי  - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי  - להפסד ורחוק  הוקירה) (אם לשכר
לתנאי הסכים המוכר כי  ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב "ן (עיין המעות הקדמת מפני  שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף 'סי ' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע  במפרשי  וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי  ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק  ואם החמיצו, הלוקח  וברשות להחמיץ ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ , ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב  ביין החומץ  את לו להחליף  המוכר הסכים

שם). השו"ע  ובמפרשי  יוסף '

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,dÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰aL Ì‡Â60ÌlLÓe61˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
zÓ ÔÎÂ .zÓ ‰Ê È‰  dÎO ÏÚ62ÈÒ ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט :59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי  הרי  הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי  - השכר את מוסיף  הפחת ודמי 
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי  (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
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כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט : הל' שכירות, מהל' בפ "ב  כמבואר
(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על

יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב "א, כי63)חידושי  אם
שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי 
עלייהו  מקבלי  "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי  (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי  דמיקלי 

שם). רשב "א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.ÈÏÊa Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa ˜‡66BÏ ‰È‰L È‰ ?ÏÊa Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈÏ B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È‰ ,Ô‡v‰67,eÒ‡ ‰Ê È‰  «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁÂ ÎOÏ B˜ Ô‡v‰ ÏÚa È‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙË Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È‰  B˙eLa Ô‰ È‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע : שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי  מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי  עם מותר ריבית שאבק  מותר, לגוי 
ב . הל' פ "ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק  דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי  כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י  (ע "פ  ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק  - להפסד ורחוק  לשכר קרוב  וכל
ח ). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע ,70)האחריות,
סי ' הגר"א (ב "י ; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י  ג. ס "ק  קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי  נטרפו אם או ברשותו. הן הרי 
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע 

שם). ב 'טור', הובא הריב "ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ Ó‡Â ,BÁÓ ‰t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈÈc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;zÓ  L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל  אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע "פ 
ומותר  להפסד, ורחוק  לשכר קרוב  זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי "א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה

ספינה  דין ששת רב  מבסס  שם בגמרא והרי  פרה, שם לדין
פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙kOÓ75ÏÚ LÈÏ ˙Ï‚z dzÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
ÌÈÁBÙ‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

.˙Èaƒƒ

סח :75) מצוי76)שם הפחת אין כי  אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב 'שיטה הובא הראב "ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע  וכן רבינו,
'חסדי – אחרת שמפרש שם רש"י  ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ "ה למעלה והשווה ד. פרק  התוספתא, על דוד'

.ÂËÏL ÌÈÈ„ ‰Úa‡ BÁa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ 82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa ˙B˙e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ 84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ  epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈÈ„ ‰LÏL BÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ
,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ÎO ‰Úa‡a È‰L ;‰Úa‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆

ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין

בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון
סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע  בשוק 

קצוצה 81) שריבית א), הל' פ "ה (למעלה שנתבאר כמו
בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי  רבא. בשם סה. שם

אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ  אבל בשוק ,
שבא  אע "פ  קיים המקח  מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי  ה"א בפ "ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק  אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק  לפי  הטעם, הריב "ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני  קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ , בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
הרמב "ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר

"כי84)והרשב "א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם
דרביתא  גלימתא - וקאי  דמכסי  גלימא לימרו דלא היכי 
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי  תימן:

    
דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק  דין מבאר

מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.‡ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙Bt‰ ÏÚ3ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
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‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt  ÚM‰5‰ÊÏ LÈ 6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆
ÔÈ‡Ò Úa‡ ˜eMÏ Úe˜ ÌÈhÁÏ ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È‰  ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈
ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈOÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
 ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È‰  ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È‰  ÌÈˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈÚa ÌzÈÂ ÌÈÚ‰ ˆiMÓ15 ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ  „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»
ˆBi‰ ‰OÚiMÓ OÁ ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔLka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈

ÌÈˆÈa17?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
ÔÙÚ19ÔÏ20‰ ÏÚ ˜ÒBt  ÁL ÙÚ Ï‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ  »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈

Ïf‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ
.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÊ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב :2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח  והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי  בשוק , הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח  ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב  מה וראה סב : שם וברש"י  עב : סג: שם

הראב "ד. בשם -7)הריטב "א בו לחזור יכול הוא והרי 
בפכ"ב  (רבינו שפרע " ב "מי  הוא הרי  בו, חוזר שאם  מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת
קללת  נוסח  אע "פ . ד"ה סב : שם ('תוספות' הלווה ברשות

ה"ב ). פ "ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע " שם 8)"מי 
השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב : דוקא. לאו

המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון
לו. לו 10)שמקדים שאין לפי  לוקח  לרשות באו ולא

מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח 
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא ועדיין המין,
הקדמת  מפני  בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי  הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי  משך, שלא ואע "פ 
בתשובה  הרי "ף  וראה עב :, שם (רש"י  גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב 'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
- (=פעולות) מלאכות שתי  עדיין מחוסרים והם בשבלים,

ב . בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה
ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי )
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ "י  שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם
(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ "ד מעשרות בפיה"מ 
בערכו). (הערוך, חלב  מלאו עטיניו כד): כא, (איוב 

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י  גולמים חמר גושי 
בלא  גומא "היגאה יא) ח , (שם הכתוב  כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע  ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב "ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק  שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי .20) וב 'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב :22)מקובצת' במשנה שם

. ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ qÁÓ ‡e‰L c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡  ˙BÎ‡ÏÓ LÏL qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È‰  ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ qÁÓ ‰È‰L26LÈiL27‰iÊe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ ≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt  ‰iÊe ‰LÈ„ ‡l‡ qÁÓ BÈ‡Â ,LÈ»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈqÁÓ eÈ‰L ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰ÙOe ÔLkÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡  ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈqÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈLÈ eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt  ‰ÙOe ÔLkÏ30C„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔLk‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈqÁÓ el‡ È‰  ‡ÈˆBnL ‡e‰ ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק  שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב ,
פוסק ". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח 

מדתן, לפי  "שמגלגלן - קכט :) (שבת התינוק " את מלפפין
ב "מ  (רש"י  קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ "ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף 

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙BcÏÂ33‰Ó :BÏ Ó‡Â BÁ B‡ˆÓe ,Bzek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ eÎÓ ˙BÏBÁ ÈfÚM34eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁM ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
zÓ ‰Ê È‰  CÏ eÎÓ ‰„B ÈzekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙BÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ Ó‡ Ï‡36EÏ eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁM ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B ÈzekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»
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קמד                
         

eÒ‡ 37ÔÎÂ .˜eMaL ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
ראה  שם; (רש"י  בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק ,

ט ). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי , המחיר את וקבע 
הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון

ולהפסד. לשכר קרוב  זה הרי  - שנתן הדמים מכדי  פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק  לשכר קרוב  אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BÈÚ ÏL ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe˜ ÚM‰38‰È„naL ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡  ÚÏÒa LÏL40ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt  LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ÚLk45˙Èa‰ ÏÚÏ ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚÏ ÚM‰ ÚwiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב :38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע  שהשער
שם). מקובצת' ב 'שיטה הובא בתשובה, (רי "ף  חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי "ף ). הפרשי42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי  ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע  לקט 43)שאינו המלקט  "עני  שם,
ולא  זרע  ולא חרש לא כלומר לקוט , נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב 'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי 
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י  חיטין" שיבלי  עם שיפון ששער 45)שיבלי 
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע  שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס "ק  קעה סי ' יו"ד ט "ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע 
- הבית בעל עם הפוסק  הסתם שמן לפי  הלקוטות, כשער
ובט "ז  עיי "ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע  פוסק , - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט "ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע  כך אירע  אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי  (עיין לקוטות כשל בארבע ,

ס ). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ zÓ ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dBb‰49ÔÈ‡Ò Úa‡ ˙BkÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
OÚ BÏ Ô˙B  ÚÏÒa ÔÈ‡Ò OÚ Ôk Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
ÚLa BnÚ ˜Òt È‰L ,˜eMa ‰È‰L ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dBb51ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««

BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ÚMk Ô˙B  eÏÊe‰Â ,dBb‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«
ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó 53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc54Ì‡ Ï‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ
BÈ‡  Á˜Bl‰ ÔÈa ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈÁ‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈

ÁÈÏLa ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó55:ÓB‡ ÁlLÓ‰ È‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י  מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני , לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי  - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח . שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי  אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי  בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע " "מי  עליו לקבל וחייב  ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי  שפרע  "מי  ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי  הפלגה דור ומאנשי 
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי  יפרע  הוא בים,

ב ). א, הל' פ "ז א; הל' פ "ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק 

וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח  עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק  לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח  שינה לא ואם הגבוה.
שפרע ". ב "מי  – המשלח  - הוא הרי  - בפ "א 57)המשלח 

שהוא  בכל שטעה שהשליח  ב , הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע  בין -

.ÂÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa‡ ˙BkÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60zÓ 61ÌÈÁ‡ Ïˆ‡ BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;eÒ‡  BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰ib ÔÈqÁÓ Ô‰ È‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ ÚB˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ

סג:58) ובס "א;59)שם רומא בדפוס  הוא (כן ויתן צ "ל:
פלוני . לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י 

והוא 60) מחסנו של המפתח  אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. בפחות.61)דחוק  כמוכרו זה הרי  - לו שיש כיון

שם.62)

.ÊÚa‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«
ÌÈÙke63bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ zÓ ‰Ê È‰  ÚÏÒa LL «¿»ƒ≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»

‡ÈiL È„k64eÈ‰iL ‡e‰Â .Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿
e„‡  e‚ B‡ Cca e„‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰ ˙eLaƒ¿«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿

eLÁ Ì„‡Â .BÏ65‰Ê ˙BOÚÏ eÒ‡66‰BÁÒ ÈÈÓe . ¿»»»»«¬∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÈeˆÓ ‰BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ eÒ‡ »¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ

˙BÙk67. ¿≈

אזלן 63) בכפרי  ארבעה, ארבעה אזלי  "בסורא עג. שם
ורש"י בכפרים. ר"ל בכפרי , רבינו (ומפרש חמשא" חמשא
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מקום). שם בכפרי : מפרש (שו"ע 64)שם פלוני " "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי "ש טז, ס "ק  קעג סי '
לפי ו), הל' (השווה למפרע  הכסף  לו שנתן מפני  לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי  השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות
אחריות  עליו לקבל הלוקח  על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י שם ועיין בגמ ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,

קעג). סי ' ט "ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל

הסאה  שכר בעד שהרי  חשוב , לאדם אפילו מותר - חמש
בגמרא). (שם, טורח  - התגר - תימן:67)הוא בכת"י 

לפי בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב 'גידולי  וראה שם, בגמ ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק  מו, שער

.ÁÔÈnÁ‰68Úa‡ ÌÈhÁ‰ È‰Â ,ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰ÈÈkÓÏ eÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰ÈÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70ÈÚÏ71ÏÎÏ ekÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;zÓ ‰Ê È‰  Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ "ד שם ובכת"י ,69)בתוספתא רומא בדפוס 

להם  המוכרים החנויות לבעלי  כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי  תימן: בפרעון 71)בכת"י 

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
בדרך  להם נתנו אם כי  החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
- בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי  אפילו מותר - מכר
שנתבאר  כמו - אותו ומסעדים השכר להם שמודיעים
שיתן  וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו ו: בהל' למעלה
להם  יש כאן הרי  מותר", חיטים לו יש אם בסלע  ה' לו

מגידֿמשנה). וראה (משנהֿלמלך. שמספקים 72)חטים
(ריטב "א. לחמוריהם ומזון סעודתם צרכי  מוזל במחיר להם

שם). בגמרא ועיין

.ËÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙Bt CÈÏBn‰73BÁ B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙Bt EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

zÓ  ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
eÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â76‰BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
ÎBn‰ ˙eLa ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

zÓ  ÌLÏ ÚÈb‰L79 Á˜BÏ ˙eLa ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום  הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע "פ  ברשותו
(רש"י גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק  אלא קצוצה ריבית

ב ). הלכה פ "י  לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י , היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן

או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ "ח , למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי 

ביוקר  דמיה אח "כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא  הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚÏ «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh‡ ‰OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

zÓ ‰Ê È‰  eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï  ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔBqÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס , בפירות זה בכגון ה, הלכה פ "ח  למעלה
לאסור, - חולבות שעזי  מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף  טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס  בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח 
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי84) מתרבה, הוא מאליו כי  אם בחלב , מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב  הרי  רבו" קא מיניה "לאו החלב 
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב  מכח  גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י ). פירוש וע "פ  שם, (גמרא

ה'תשע"ח  מנ"א ט ' ש "ק יום 

    
השער 1) לפי  סתם ולפרוע  סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע , לזמן פירות משאיל ודין שבשוק ,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡ÎBnÏ znL ÌLk2˜eMaL ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙Bt‰ ˙BÂÏÏ zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚBÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ˜6ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe˜7 ÔÈ‡Ò OÚ BÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò OÚ BÏ ÈÊÁ‰Ï iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ8.ÔÓÊ BÏ Ú˜ ‡Ï È‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח .2) יד: א.3)בכתב  הלכה ט  בפרק  כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע 
ב . הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי 

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב "א. ועיין שם רש"י 
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי  על אף  זמן, שקובע  שכל
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ובטעם  ב . הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע  השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע  שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני , זמן שקבע  נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני  הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק  השער על בהסתמך
שם). ברש"י  הובא הבה"ג וכפירוש עב : שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב  סימן יוסף  (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי 

ב . הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.BÏ ‰È‰9zÓ ‰Ê È‰  ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò ÚBÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ  „Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ  ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È‰  ˜eM‰ ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙Bt‰ ‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï 17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙Bt BÏ ÈÊÁÓ  eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB  «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
eÒ‡ ‰Ê È‰  ˜eMa Úe˜ ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÙa ˙Bt ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.ÚÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a ÚBÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי , על ואף  הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י  פי  (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט  בפרק  (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי  שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב  שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי  לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע  ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק  השער כפי  החיטים דמי  עימו קוצץ  היינו

הוקרו  בין לו פורע  - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי  הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע  שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני  חיטין כור הלווני  לחבירו
זמן  לו שקבע  מפני  ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני ", שיבוא

.‚È‡Â ÌÈhÁ Bk ÈÂÏ‰ :BÁÏ Ì„‡ Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
ÔbÏ Bk EÏ ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡BiL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע  דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח  (שם, לי  שאבד

.„BÏ ÈÊÁÓ  eÏÊe‰ Ì‡ :Úe˜ ÔÓÊ „Ú ˙Bt ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B  e˜e‰ Ì‡Â ;ÚwL ÔÓfa ˙Bt≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב .23) הלכה בסוף  למעלה כמבואר

.‰ÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24ÚÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ‡‰ „iL Ì„˜ ÔÈa26„iL Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na28?ÒÈ‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜w‰ ÏÚa „Èa È‰L ,Úf‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜w‰ ÏÚa CcL ÌB˜Óa Ï‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Úf‰30zÓ ‰Ê È‰  ÒÈ‡‰ „È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „È ‰„OÏ „iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „iL Á‡ Ï‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È‰  B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï‡ ,ÚÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«

בסאה.24) באריסות 25)סאה שקיבל בשדה זריעתם לשם
עד:). (שם לגורן לפורעם האריס  ועל בשום 26)- לעבדה

בו. זכה לא ועדיין בו.27)עבודה זכה שאף 28)שכבר
מלווהו. - ירד לסלקו 29)אם הקרקע  בעל וביד הואיל

היבול  כשיאסוף  להחזירו מנת על הזרע  ממנו שלווה בשעה
פחות  השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -
(שם  שקיבל. הזרע  כשיעור - אריסים שאר משנוטלים

והטיל 30)וברש"י ). המקום ממנהג הקרקע  בעל ושינה
הזרע . הבאת האריס  כשיעור 31)על מחלקו לו וינכה

הקרקע 32)הזרע . בעל ונתחייב  - האריס  בה זכה וכבר
נימוק  מאיזה - כן אחרי  הסכים שהאריס  אלא הזרע , בנתינת

זו. הוצאה עצמו על לקבל - זמן.33)שהוא קביעת בלא
אדם.34) בכל שהתירו כדרך

.Â‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡Â ,˙BÚÓ BÁa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

zÓ 37eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‡lL39˜eMaL ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙Bt Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB‰ Ï‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

eÒ‡  ˙Bt‰ b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿
,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰ .˙Bt≈»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ
‰ˆB È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡Â ÔÓÊ Á‡ ‡e»««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆

‡ˆ :BÏ Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂ ÔÎÓÏÔ˙B‡ ‰OÚÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»
È‰  ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ÚMk ÔÈÈ ÈÏÚ»««ƒ«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈
ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ ,zÓ ‰Ê∆À»¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ
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קמז                 
         

BÏ ‰È‰ ‡lL È‰ .eÒ‡ 42ÈÊÁ‰Â ÚÂ ,43 »¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ
 Ck Á‡ ˙Bt ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bt ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»≈««ƒ∆»»≈««»
˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙Bt BÏ ÔzÏ iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈≈∆»≈»

e‰ÂÏ‰L44. ∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק  סאה לו יש אם כלומר,
ב ) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
שמשעה  מפני  במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי  יוצאת היא הרי  עליה שפסק 
הרשב "א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח  לרשות

א. הלכה ט  פרק  למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט , פרק  למעלה כמבואר מעותיו פי38)ונותן על אף 

השער. למעלה.39)שיצא פי40)כמבואר על שאף  משום
פרק  (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין

בביאורנו). שם במה 41)ט  - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי  יקנה,

רש"י ). פי  על סג. (שם שם לבבא 42)ט  נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף 

שאין 44) ו) ד, פרק  (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק  כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים

    
ידו 1) כתב  מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר

היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב  שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע , לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס , שמחיים טוען ודין אביהם, חוב  לפרוע  היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב  קרקע  שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי  עליו ִוזקף 

.‡ÌÈ„Ú ÈÙa BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰2Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡˜ BÊ  ‰Ó ‰ÊÏ iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚÙÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL  ÈzÚt :Ck Á‡ Ó‡Â7Ï‡ .ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚÙÏ CÈˆ  ËLa BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡  ‰Ê ËL ÈzÚt :Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .BBÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ‰Ó ‰ÊÏ iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ eÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

ËLa12ËL e˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck Á‡Â ,ËMa eÓ˙ÁL Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ËM‰16‰Ó BÏ iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ˙Bk el‡ È‰ ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈

קעה.2) כט .).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני  הודה
עדי .4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ :).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי  מתקנת
את 8) בידי  השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי 

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח "כ נשבע  פרעתיך, שלא לי  השבע  הלוה: טען אם

ב . הל' פי "ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י  בעדים לפורעו שיצטרך

כט :13)בשטר). סנהדרין מ . ותנו.14)ב "ב  כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב  לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף ' וב 'בית א. לט , סימן חו"מ  שו"ע 

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב "ם). מ . (ב "ב  כתיבה לפי18)לענין הנתינה, לפני 

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.ËL ˙kL ‰ÂÏ19B„È ˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
Lk ËL ‰Ê È‰  ‰ÂÏnÏ B˙e22˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È‰ 25˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28ÓBÏ CÈvL ,‰B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa BÒnL ÌÈ„ÚÏ29ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני  בן פלוני  אני  כגון:
א). סט , סי ' ושו"ע  'טור' (ראה . . . חייב  שאני  מודה

(ש"ך 21) הוא שכתב ֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח ). ס "ק  ו,22)סי ' ס "ק  מ  סי ' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס "ק  סט  סי ' וסמ "ע  יוסף ' חתימה.23)ו'בית עדי 
מסירה.24) הלכה 25)עדי  האומר: כשמואל, פ : גיטין

בשטרות. אף  כרתי ) מסירה (עדי  אלעזר כב :26)כרבי  שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף ) (כתב  ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי  ונתתם יד) לב , (ירמיה דכתיב  לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב  ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב 'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב "ב  ע "פ  (מגידֿמשנה) האי  ורב  שרירא
יב ). ס "ק  העדתכם 29)מ , כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב "ץ , ב "ד בפני  בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסף ֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי 
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
 ֿ (מגיד קול לו ואין הם, רשאים כי  אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È‰  ÔÈc ˙Èa B„È ˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈
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קמח                
         

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33 ÚtL ÔÚË Ì‡Â .c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ˙Îa ‰B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈLBi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב "ב  שכתב ֿידו בב "ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב "ד של הקיום שאין

בגמ '). קעו. (שם הוא שכתב ֿידו כי34)הכתיבה אם
בידי "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני  אצלי ) שטרך (למה בעי " מאי 
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב "ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי "ף , פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע "פ  כגון פרע , שלא ברי  אם אבל
 ֿ (כסף  עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈLBi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰Bb  »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38‡a˙iL BÓk ,39‰Bb  ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈLBi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42ÛËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜  ËLaL ‰ÂÏÓ Ï‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי "ח 
בין  הלוואה בשטרי  בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח  שלווה,38)בשטרי  לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח .39)ונשתעבדו פרק  שכבר 40)להלן

קעו. ב "ב  ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי  הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי "ף  עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע  שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט  את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב "ב  (רשב "ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
 ֿ בבבא כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי  קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי  משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני  מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ÛBËÂ ÊBÁ ‰Ê È‰ 49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
‡a˙iL50ÎBÓ ‡ÈÒ‰Ùa  ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב 
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא , פרק  עליו 51)להלן שיקפצו כדי 

במקח . ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני  והלוקח 
(שם). עצמו על הפסיד

.Â‡l‡ ÔÈLBi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
‰eˆÂ ,da ‰„BÓ iÁLk :el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»¿ƒ»

BÈÏÁa53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiL‰˙È‰L B‡ .ÔÈ„Ú BÁ ¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ∆»¿»
‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,dÚÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»«¬»»ƒ

BpÓÊ CB˙a ÚBt Ì„‡ ÔÈ‡L54e‰ecpL B‡ .55„Ú ∆≈»»≈«¿¿«∆ƒ«
ÔÈLBi‰ ÔÓ ÔÈB‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL56‡Ïa ∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ«¿ƒ¿…

‰ÚeL57,‰Ó ‰ÊÏ iÁ ‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï‡ . ¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»«»»∆»∆
,ÌeÏk LBi‰ ÔÓ ‰B‚ BÈ‡  e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ«≈¿

BÚt ‡nL58ÌÈ„Úa BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;59ÔÈ‡  ∆»¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈
Ô‰È‡ „È ˙k ‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚÙÏ CÈ»̂ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¬ƒ∆

e‡aL BÓk ,ÌeÏk Ba ‰B‚ BÈ‡  BÏ iÁ ‡e‰L60. ∆«»≈∆¿¿∆≈«¿

  

     

שלפעמי  סוברי ורבא  אביי  אבל לקיש , ריש  דעת והוא 
לשל ורוצה  הפירעו זמ  קוד מעות  לאד  מזדמני

יטרידו . שלא 
הגיע לא  שעדיי  שבמקו לקיש  לריש  ורבא  אביי   ומודי
א כגו זמנו " תו פורע   אד ש "אי חזקה  יש  החיוב , זמ
השוכר  כי  ,זמנ תו פרעתי לומר נאמ שאינו  בית השכיר
ביתו  או  הבית יפול  א כלל חיוב  לידי  יבוא  שלא  חושש 
חיוב לידי  יבוא  ולא  זה  מבית ויוציאנו  עצמו  המשכיר של

כלל.
בחזקת  בנו  הרי  האב  מת  שא ,הב בפדיו ועל־דר־זה 
ימות  שמא  חושש  עדיי נתחייב  ולא  שמאחר נפדה , שלא 
 זמ  קוד פורע  אינו  וממילא  כלל חיוב  לידי  יבוא  ולא  הב

החיוב .
ההלוואה  בשעת שנתחייב  כיו במלווה , ־כמה ־שאי
עשוי  שאד ורבא  אביי   סוברי מיד , נכסיו  ונשתעבדו 

זמנו . תו לפרוע 
למלווה .  ג קשורה  זמנו , תו פורע   אד שאי החזקה 
יפות   פני בסבר לעני  לית שצרי הוא  בצדקה  הדי שהרי 
לדרוש  יכול המלווה  ואי גמ "ח  היא   ג הלוואה  והלא 
יפות.  פני סבר של ההנהגה  היפ זמנו  תו ההלוואה 
אסור  לפרוע  לו  שאי יודע   א זמנו  לאחר  ג הרי  , ובנוס
לבעל  עצמו  להראות  לאד ש "אסור אלא  עוד  ולא  לנוגשו 
שלא  לפניו  לעבור אפילו  לו , שאי שיודע  בזמ חובו 
המלווה   שג ומוב תובעו " שאינו  אע "פ יכלימו  או  יפחידו 

זמנו . תו חובו  תובע  אינו 
ישראל  בכורו  בנו  את לפדות הקב "ה  של ל"חיוב " בנוגע 
"מה  הרי  ולכאורה  אחישנה ", "זכו  נאמר הנה  מהגלות,
יפרע ומדוע  לעשות" לישראל מצוה  הוא  עושה  שהקב "ה 

זמנו . תו "חובו " הקב "ה 
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קמט                 
         

 שאי הסיבה  ,הב לפדיו שבנוגע  כיו בזה : והביאור
לחשוש   מקו שיש  מפני  היא  אביו  פדאו  שמא  לחשוש 

זו ש  סיבה  שיי לא  כא הרי  החיוב , לזמ יגיע  לא  מא 
ישראל  בנו  את לפדות כביכול "חייב " שהקב "ה  ובוודאי 
 תו פורע   אד שאי הסיבה  לקיש  לריש   וג מהגלות.
זמנו , תו לפרוע  יוכל שלא  דעתו  שגילה  כיו היא  זמנו 
סיבה  כל אי וממילא  הקב "ה  אצל שיי אינו  שבוודאי  דבר
"שכינתא   שג ובפרט מהגלות, הפדיה  את ח "ו  לדחות

הגאולה ? את לעכב  מה   ולש בגלותא "
       

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי . ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע  סירובו על

(56 ֿ ובמגיד א פי "ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע  לא שעדיין הוברר שהרי 

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי  יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.ÊÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈÁ‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙ÈÏ62B˙B‡ ÔÈÙBk  ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

kÓÏ63c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;BBÁ ÏÚÏ ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈÁÓ  ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„BÈ Ck Á‡Â ,Ì‡ÈÈ¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,BBÁ ÏÚÏ65?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ ÚtÏ ‡a‰ Ï‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ ÚtÈ ‡Ï  ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,LBi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈÁ‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰Bz‰ ÔÓ BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע  מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס "א, (למעלה כמבואר הקרקע  מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח 
במעות. לבעלֿחובו ופורע  - הקרקע  מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ "א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב  – חכמים שמתקנת א. פי "ט ,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה  באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי  פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי ' גובה - קיים הלווה בעוד כי  שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי  כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב "ד שליח  יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט  את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי  היתומים?
שנכסיו  ערב , מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי  להם, אין ערב  דין אפילו - מטלטלין
רש"י (ע "פ  ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,

המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב  הגאונים ומתקנת סז:). ב "מ 
יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È‡ BÁ ÚÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡  ÔzÏ LBi‰ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰Bb  ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ Á‡L ÔÚË LBi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡ ‡È‰Ï LBi‰ ÏÚ  ÒÙz74B‡ ;75ÚMÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙ÚeLa ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙BËL ÒÙzL ÌÈc‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡ ‡È‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ  ÒÙz ÌÈiÁnLÂ BBÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
ÈÊÁÈ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈLBiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי  אם כלומר,
 ֿ (בבא לפרוע  אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב ) כיבוד (מצות כיבוד (לב .) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע "פ  אב  משל

הכותב ). פרק  כתובות, מצות 72)אשר"י " לקיים כדי 
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב  בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח  עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי ' ('טור' קי : בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי  היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי , מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ  בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי "ג רצה שאילו שתפס , החפץ  של
בידי . הוא פה.78)לקוח  (שם אחרים על חוב  שטרי 

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי "ף 
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ "ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב "ד שהרי  נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ "ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב  שטר "שאין י ֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני  שטר קנה המקנה: לו שיכתוב  השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב ) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט "ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי "ף 

וצ "ע ).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È‡Ï ‰È‰L BÁa Ú˜˜ ebL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ÊÁÏ Ì‰È‡ ÏL BÁ ÏÚÏ LÈ  ÌÈÁ‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È‡ ÏL BÊ Ú˜˜ È‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב  כי  אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב  של שיעבוד תחת
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חייב  ולוי  מאה, לשמעון חייב  שהיה "ראובן ו): הלכה (פ "ב 
(ב 'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי  מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב  כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב  גם והלא קרקע ? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע  ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב 
הלוקח , מן ויטרוף  בעלֿחוב  יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב  אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח  וחוב  גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔe‡85˙eÈÁ‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ôe‡Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ôe‡87ÔBÚÓMÓ ÛËÏ Ôe‡ ÏL BÁ ÏÚa ‡e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰  BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ôe‡ ÈLBÈ e‡BiL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL BÁ ÏÚÏ ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ôe‡90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B  Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ôe‡Ó Á˜lL Ú˜w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ ÛBËÂ ÊBÁÂ94ÏÚÏ Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È‰L ,epnÓ d˙B‡ ÛËÈ ‡lL È„k Ôe‡ ÏL BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ôe‡Ó dÁ˜Ï ˙eÈÁ‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב .85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב  אותו יטרוף  שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני  ניידי  דלא נכסי  הניח  ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי88)(קרקעות של בחוב 
ליתומים. שחייב  הקרקע .89)השדה דמי  של זה חוב 

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי  השדה, בדמי  אבינו של בעלֿחוב 

לבעלֿחוב . משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע "פ  שהוא, קרקע  כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי  מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע 
מיימוניות). בהגהות כתוב  וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב .93) פרעון ט )94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
 ֿ מגיד (ועיין יתומים שגבו הקרקע  מן גובה שבעלֿחוב 

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈBÁ‡‰ ÌÈB‡‚ ewz k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈLBi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰Bb BÁ97Ï‡OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

Úna Ï‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙BBÁ ÈËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈBÁ‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק  בר מר בר גאון הלוי  הונא רב  בימי 
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב  במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני 
ח ). הלכה אישות מהלכות טז פרק  מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי .99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י 

קיים, - בתורה שכתוב  מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי ,
ט . הלכה שכירות מהלכות בפ "ב  שעלֿפי101)כמבואר

להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי  לפי  אבל קרקע ,

חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,
הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף  זה, בתנאי 
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם : אישות
מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים

אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי  של 103)המטלטלין
שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע  שלא מכיון

לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו
שמצד  מפני  הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב  - הדין
מתוך  כתב , לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע  אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב  גאוני  ראו ואף ֿעלֿפי ֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק  כי  אם - ידע  לא שמא החשש
כאן). בכסף ֿמשנה המובאים הריב "ש דברי  (ע "פ  בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי  (ע "פ  הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי  והשווה ה"ט .
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב "ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
. . אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך

.(".

    
נזקקים 1) ומתי  היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר

ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף  קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע 

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.‡ÔÈÚÙ ÔÈ‡2eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈLBi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»
ÌÈpË˜ ÔÈLBÈ Ï‡ ,ÌÈÏB„‚3Ô‰Ó ÔÈÚÙ ÔÈ‡  ¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆

.BÁ ËL¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי  כב . וערכין קעד, בבאֿבתרא ע "פ 
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב , בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק  למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים
בשטר  מלוה גרוע  יהיה לא קטנים, מיורשים אף  גובה -
מדברי יוצא וכן וכסף ֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי ). פרק  לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח  סי ' חו"מ  (שו"ע  שנה" עשרה שלוש בני  שאינם

ג).

.elÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5ÚtÈ ‡Ï  ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈBML ‰È‡ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט 
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב " ההלכה

לפי5)המשנה'. טו), פרק  להלן (ראה נאמנות כגון
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וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר
(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח  יכולים אינם

.‚˙Èa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈÎBk „BÚ ÏL7È‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ  Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
ÔÈÚBÙe ÔÈÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtBËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ

d˙a˙k ‰ÚzL ‰M‡ ÔÎÂ .BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈
ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtBËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ  ‰Leb¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ
‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»
dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈
˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי , מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע  שלא ישראל בדיני 

בגמרא 8)כב .). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי  שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי 
כמבואר  היתומים, מנכסי  ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח  פרק  בריש
כדי כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני , וללשון
אותה  לישא גברים בעיני  חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק  בכתובות, הרי "ף  (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי  ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני , ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני  מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק  אינו שני  שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף  מוסיף , שהוא אלא מזונות

(כסף ֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק  כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס  הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.„„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È‰L11ÔÈ˜˜Ê :eÓ‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Út‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó  Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ

‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê „a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח .11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט 

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק  יש רבינו ולדעת חינא ". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף  כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.‰ÔLÈBn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :Ó‡Â15 ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆

Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B  ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆
ÒBtBËBt‡17. «¿

שם.14) צורי15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע 

וחצי . זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק  ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי 
ואמר: פירש שהרי  היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט ). ס "ק  ק "י  סי ' סמ "ע  ראה שם, אשי  רב  של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê  ÔLÈBÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚÏ d˙B‡ ÌÈÈÊÁÓ 21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»

ÔÈzÓ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  dLÎe BÁ ‰„O CB˙Ï „ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»

ÂÈ„Ú ‡ÈÈ ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע  על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס ,
בשיקרא, סהדי  "ואחזוקי  העדות לאמיתות רק  האפוטרופוס 
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע "פ  מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב "א

קיב :).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע  לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע  ע "י  השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜˜24ÔÚËÂ Á‡ ‡e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈBnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ô‰È‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï‡ .eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È‰  B„È29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtBËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע 
(מגידֿמשנה). המוריש בידי  לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע  פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי "א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב "ק  שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ "ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני  שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב . הלכה ו פרק 

.ÁÔÈÓL  kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ Ck Á‡Â ,Ú˜w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ31ÌÈÊÈÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚLe ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,Úe ˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
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קנב                
         

ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ  ˙B˜Ï ‰ˆBL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ
BÏ wÏ32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ  ÔÈÊÈÎnL ‰ÚLe . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰ÈˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎe , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,dÎÓÏ ÌÈˆB ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
BÁ36ÔzÏ ‰ˆBL ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆBL ÈÓ LÈÂ ,BÁ ÏÚÏ37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי  שני  ימי  כל או כלומר,
בימי ההכרזה כי  הכרזה, ימי  עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי  שהם וחמישי  שני 

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי 

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י  את לקבל מסכימה שהיא לפי 

(שם). בתשלומים אף  השדה

.Ë‡zÎ„‡‰ ÔÈ˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L ek‰Â :da ÔÈ˙Bk  ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È‰  Ck e˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ„‡40elÙ‡ ˙Bt da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊÎ‰‰ eÓÏML Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע  מנכסי  לגבות התובע  את המרשה דין פסק 
פכ"ב ). להלן וראה קד: כתובות (רש"י  ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע  זו שמשעה

הרי פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב . הלכה פכ"ב 
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע  עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ  ‰ÊÎ‰a ‡lL eÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ „a42‰ÊÎ‰a ÔÈÎBÓe ÌÈÊBÁÂ ,43˙Èe . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈÁ‡‰  eÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי  במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב ", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק 
עיי "ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ "ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק :).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח  חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„e ,Èe‡k eÊÈÎ‰L ÔÈc ˙Èe≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL eÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ ÔÎÓ È‰  ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙wa ˙b‡ e˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

eÈ˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰ÊÎ‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa ÔÎÓ  ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ ÔÎÓ  ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜˜ eÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈

ÊÈÎ‰Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿
eÊÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa ÔÎÓ  ˙e˙L eÈ˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

,eÊÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ ÔÎÓ  ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÊÎ‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
Ú˜˜ ekÓiL ˙Úa ?‰ÊÎ‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«

‰e˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»
ıeÁ c‰L ÈÙÏ ,‰ÊÎ‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈

‰ÊÎ‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ„ eÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»
ÔÎÓ  ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa ÔÎÓ  ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ ÔÈ‡L ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙BËM‰Â ÌÈ„Ú‰58‡nL  ÌÈ„Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL  ÔÈÏËÏhn‰Â ˙BËM‰Â ;eÁÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

ebÈ59Ô˙B‡ ÔÈÎBÓe ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
‰È„nÏ B˜ ˜eM‰ Ì‡Â .„iÓ60Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ  ƒ»¿ƒ«»«¿ƒ»ƒƒ»

.˜eMÏ«

טעות 46) כאן אין כמשפט , והכריזו "הואיל צט : כתובות
(מאירי הקופצים" שנזדמנו מה לפי  שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ ' שם
הרמב "ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק  אפשר שזה מוסיף , ובכסף ֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט : בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י . הלכה כלמעלה
הבנת  (ע "פ  משתות בפחות טעו אם קיים מכרם - כראוי 

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה ֿ הכסף ֿמשנה. בלחם ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ "ש (ראה שוה 49)כמשפט  שמכרו כגון

(השווה  בשבע  - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש
שם). מגידֿמשנה וראה ה"ב , מכירה מהלכות פי "ב  רבינו

בשש.50) - מאות שבע  או בחמש, - מאות שש שוה
שהשליח 51) ואף  למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

בפי "ג  (כמבואר בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה
שם). (ב "מ  יפה ב "ד כח  - ט ) הלכה מכירה מהלכות

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי  כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע "פ  שם, כתובות הרי "ף , (כדעת בשתות כשטעו ב "ד, כח 
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי  מס 
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף ,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
יתומים  של לבעלֿחוב שהמטלטלין משועבדים אינם

בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי "א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי , אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף  גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק , השוק  אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
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קנג                 
         

יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס  חשש
כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר

נחלות  מהלכות פי "א רבינו ועיין ק : שם (גמ ' רחוק  למקום
שם). ובמגידֿמשנה ב ֿג הל'



      

ה'תשע"ח  מנ"א ג' ראשון  יום 


  

   1





ביין 1) שנגע  וגוי  יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר
וגר  וטבלו ומלו מהגוי  עבדים הלוקח  ודין בכוונה; שלא
ומעט  דבש מעט  ישראל ביין נתערב  אם ביין; שנגעו תושב ,
הכשר  הגוי ; וחומץ  גביו, על עומד וישראל שדרך גוי  שאור;
לוקחין  אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ  לחרש אשר הגויים כלי 
הבית. בעל אצל והמתארח  בכשרות; שהוחזק  מאדם אלא

.‡ÔÈÈ2,‰È‰a eÒ‡  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙pL «ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»«¬»»
‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ‡e‰L Ïk epnÓ ‰˙BM‰Â3ÔÎÂ . ¿«∆ƒ∆»∆∆ƒ«»¿≈

˙˜zÓ ‡e‰L Ïk ÏÎB‡‰4OaÓ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ »≈»∆ƒƒ¿…∆¬«»ƒƒ»»
‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡‰ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ elÙ‡ ,˙BtÓ B‡ƒ≈¬ƒ«ƒ»∆«»≈≈∆»∆
ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁÊ ÏÁ L‡ :Ó‡pL ;‰˜BÏ ∆∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿

ÓB‚Â eÓe˜È ,ÌÎÈÒ ÔÈÈ5. ≈¿ƒ»»¿≈

  

       
    

של  מצות־עשה  מנו  שלא  ועוד , 'ה 'חינו , " הרמב לדעת
אקרא  ה '  ש "כי   ג (לב , בהאזינו  מהפסוק  התורה  ברכת
בפרשת  מהפסוק  ,נס יי איסור למצוות בנוגע  מנו  כ כו '")
ללומדו  ואפשר לא ־תעשה  מצות הוא  כי  לח . לב , האזינו 

האזינו . משירת
       

  

     

תופס  אתה  במקצתו  תופס  כשאתה  , שעצ הכלל ידוע 
זאת  בכל , הפכי שני   ה ו "כולו " ש "מקצתו "  והג בכולו ,

ככולו . היא  שבו  ונקודה  נקודה  כל הרי  , בעצ כשמדובר
 קט במשהו  יפגע   א  ג כללי , בעניי פוגע   כשאד  ג כ
בגדר   אופני שני  יש  לכ בכולו . פוגע  הוא  הרי  ממנו ,
חלק  שהוא  משהו  להיות שיכול הוא  האחד  "משהו ".
חדשה , מציאות ונעשה  ממנו  ונפרד  מתחלק  כי  ממשהו 
של  המציאות ישנו  קט הכי  חלק  שבכל הוא  והאחר

ה "משהו ".

ממנה  וחלק  חלק  שכל מעבודה ־זרה  הנאה  באיסורי   ג כ
כל  ממנו  "האוכל  ג ולכ הכל, שאסור סיבה  מאותה  אסור

לוקה ".  שהוא 
     

זרה 2) עבודה של עבודות מארבע  אחת הוא יין ניסוך
אותו  של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין

בכך. תועבה 3)אליל תביא לא משום אחת מלקות, שתי 
החרם. מן מאומה בידך ידבק  ולא משום ואחת ביתך אל
מלקות. לשתי  נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב  פי  על ואף 

זרה.4) לעבודה שמקריבים פסוק 5)מה כאן שהביא ומה
כזבח . דינו נסך שיין ממנו ללמוד כדי  רק  זה הרי  זה,

.eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ wL ÁÊk  dÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
eÚL BÏ ÔÈ‡  ‡e‰ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈÎBk ˙„BÚa Ó‡pL‰Óe‡ ∆∆¡««¬«»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»
ÌÁ‰ ÔÓ7. ƒ«≈∆

בכל 6) אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם
שיעור. צריך ואין כן 7)שהוא גם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין

.‚Cq˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÈ≈»¿≈»ƒ∆≈»¿ƒƒƒ¿«≈
ÌÈÈ Ì˙Ò ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Cq˙ ‡Ï B‡8eÒ‡  …ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«≈»»

Cq˙pL ÔÈÈ BÓk ‰‡‰a9ÌÈÙBÒ ˙BÊbÓ ‰Ê „Â . «¬»»¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ
‡e‰10˙ÈÚÈ ÌÈÈ Ì˙qÓ ‰˙BM‰Â .11B˙B‡ ÔÈkÓ  ¿«∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«ƒ

.˙ecÓ ˙kÓ«««¿

בפתבג 8) יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". וביין זרה 9)המלך עבודה איסור חומרת משום

שאסור  זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו
התורה. משום 10)מן גויים של יינם על החכמים גזרו

ויביא  לבבות לקירוב  מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
שגזרו  גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון
בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית
וגזרו  בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל

יינם. בסתם אף  הנאה פחות 11)איסור השותה אבל
נסך  יין שעל פי  על ואף  מרדות מכת לוקה אינו מרביעית
לא  נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש
משום  נאסר שלא מפני  שיעורו, לעניין חכמים החמירו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה

.„ÚbiL ÔÈÈ ÏÎÂ12È‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ Ba ¿»«ƒ∆ƒ«»≈»ƒ«»¬≈
eÒ‡ ‰Ê13B˙B‡ Cq ‡nL ,14„BÚ‰ ˙LÁnL ; ∆»∆»ƒ≈∆«¬∆∆»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קנד                
         

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk15‡‰ . »ƒ«»«¬«»ƒ«»»
z„ÓÏ16ÌÈÎBk „BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡OÈ ÔÈiL , »«¿»∆≈ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ

.‰È‰a eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÈ Ì˙Òk BÈc  ˙BÏÊÓe«»ƒƒ¿«≈»∆»«¬»»

שכשוך.12) משמעותה רבא 13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה שזהו 14)שהתיר וידע  בכוונה בו נגע  אם

זרה.15)יין. עבודה בפני  שלא של 16)אפילו יין שלא
ואין  גוי  בו שנגע  ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי 
שלא  ייני  לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי .

.‰‰eÎa ‡lL ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ17, ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ∆…¿«»»
˜BÈz ÔÎÂ18eÒ‡  ÔÈia Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ¿≈ƒ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ»

‰i˙La19‰È‰a zÓe20È„BÚ‰ ÔÓ ÌÈ„Ú Á˜Bl‰ . ƒ¿ƒ»À»«¬»»«≈«¬»ƒƒ»¿≈
ÔÈÈÂ ,ÔÈÎqÓ ÔÈ‡ „iÓ  eÏËÂ eÏÓe ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»»¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Èt ÏÚ Û‡Â ,‰i˙La zÓ Ba eÚ‚pLe‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆¬«ƒ…»¬
Ì‰ÈtÓ ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰˜Òt ‡ÏÂ Ï‡OÈ È˙„a21. ¿»≈ƒ¿»≈¿…»¿»¬«»ƒƒƒ∆

ידו 17) שהושיט  או במקרה. ונגע  ביין לנגוע  כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב  תינוק 18)לחבית לא

זרה  עבודה בטיב  יודע  שאינו כל אלא דינו ממש ומשמשיה,
בגמרא:19)כך. כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם

(לנזיר  תקרב " לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך
להרחיקו  תקרב ) לא הכרם ואל לכרם מסביב  לך אומרים:

ביין. אסור שהנזיר העבירה, כיון 20)מן נתנסך לא ודאי 
בכוונה. שלא עושן 21)שהיה שאומר כשמואל ולא כרב ,

וטעמו  מפיהם. זרה עבודה [=תישכח ] שתשקע  עד נסך יין
עבודה  לשם ניסכו לא ודאי  וטבלו שמלו מכיוון דבר של

זרה.

.Âe„ÏBpL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙B„BÚ‰ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»»¿»ƒ«»∆¿
eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ eÏÓe Ï‡OÈ ˙eLa22ÌÈÏB„b‰  ƒ¿ƒ¿»≈»«¬«ƒ…»¿«¿ƒ

ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ÌÈpËw‰Â ,Ba eÚbiLk ÔÈi‰ ÔÈÒB‡23. ¿ƒ««ƒ¿∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈»¿ƒ

אוסרים 22) קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל
קטן. גוי  כדין לשתייה שפחות 23)במגעם בני  דווקא

אינם  קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי  מן עבד הלוקח  אבל אוסרים,

קטן. גוי  כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים

.ÊBÓk ˙BˆÓ ÚL ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,LBz b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e‡aL24‰È‰a zÓe ‰i˙La eÒ‡ BÈÈ 25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ BÈ‡L ÈB‚ Ïk»∆≈≈¬«»ƒ«»¿

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡28zÓe ‰i˙La eÒ‡ ÔÈÈ  ≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ»À»
ÌÈ„BÚ‰ Ì˙B‡ Ï‡ .ÌÈB‡b‰ Ïk eB‰ ÔÎÂ .‰È‰a«¬»»¿≈»«¿ƒ¬»»»¿ƒ
.‰È‰a eÒ‡ ÌÈÈ Ì˙Ò  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»¿«≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי  זה תושב ? גר הוא זה "אי 
נח ". בני  שנצטוו המצוות שאר עם זרה והטעם 25)עבודה

בשתייה  בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה
הנאה  איסור אבל תושב . גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד
ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו בחנותם 26)לא מניח 
עובד  שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי  שילך עד מה זמן
אחר  לגוי  יניח  לא וגם ינסך ולא ביין נוגע  אינו זרה, עבודה

בזה. הנאה כל לו אין שהרי  ולנסך, לזמן 27)לנגוע  בביתו
אבל  בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף  שמא מרובה,

לחילוף . חוששים אין מועט  רבינו 28)בזמן שכתב  ומה
ומשמע  מצוות" שבע  עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת
בלבד  זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו
עובדת  אומה בן תושב  בגר רק  נאמר זה בהנאה, אסור
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני  קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.Á‰Ê ÔÈÚa Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk29Ì‡ ,eÒ‡ ÔÈi‰L »»∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆««ƒ»ƒ
BÏÏ‚a ÔÈi‰ Ò‡pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰È‰»»»≈»ƒ«»∆∆¡«««ƒƒ¿»
eÒ‡ ‡e‰ È‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈»
 ˙BÏÊÓe ÌÈÎÎBk ˙„BÚ „BÚ BÈ‡ Ì‡Â ;‰È‰a«¬»»¿ƒ≈≈¬«»ƒ«»
Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .„Ïa ‰i˙La eÒ‡ ‡e‰ È‰¬≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»»∆∆¡«

„BÚ ‰Ê È‰  Ì˙Ò ÈÎ.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ »¿ƒ¿»¬≈∆≈¬«»ƒ«»

היין.29) ניסוך בעניין

.ËÔÈÈ ‡l‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆»«ƒ
eÊbLk ,‰Ê ÈtÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ È˜‰Ï Èe‡L∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿∆»¿
eÒ‡ ‰È‰iL Ba ÚbiL ÔÈÈ Ïk ÏÚ eÊ‚Â ÌÈÈ Ì˙Ò ÏÚ«¿«≈»¿»¿«»«ƒ∆ƒ«∆ƒ¿∆»
.Cq˙‰Ï Èe‡‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡Ï  ‰È‰a«¬»»…»¿∆»«««ƒ»»¿ƒ¿«≈

ÏMÓ ÔÈÈ ,CÎÈÙÏ30„BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡OÈ ÏL ¿ƒ»«ƒ¿À»∆ƒ¿»≈∆»«»≈
ÌÚ B˙BzLÏ zÓe .eÒ‡ BÈ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈»À»ƒ¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰31‚eÊÓ ÔÈÈ Ï‡ .„Á‡ ÒBÎa32 »≈»ƒ«»¿∆»¬»«ƒ»
‰˙MiL LÙ‡Â ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈÂ33Ba Ú‚ Ì‡ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»∆ƒ»∆ƒ»«

.Ò‡ ∆¡»

האש.30) גבי  על משהרתיח  מבושל? נקרא מאימתי 
בשתייה 31) יינם על שגזרו כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב 

בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי  בנותיהם משום
מצוי שאינו ובדבר כך כל מצוי  אינו שהמבושל לפי  ואפשר
אינו  מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי  חכמים. גזרו לא

לבבות.] לקירוב  ומראה 32)גורם טעם בו יש אם במים,
נסך,33)יין. יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה

יין. טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל

.ÈÏ‡OÈ ÔÈÈa Ú˙ Ì‡L ,Ún‰ ÈB‡‚ eB‰¿≈««¬»∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈
Èe‡ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,B‡O ËÚÓ B‡ Lc ËÚÓ¿«¿«¿«¿ƒ¿≈»

ÁaÊnÏ34‡e‰ È‰ ÎLk B‡ ÏMÓk35BÈ‡Â , «ƒ¿≈«¬≈ƒ¿À»¿≈»¿≈
.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ B˙BzLÏ zÓe ,Cq˙Óƒ¿«≈À»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

ואוסרים,34) רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב "ן,
זרה  לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי  ונימוקם,
למזבח  פסול מזוג יין גם המזבח , גבי  על להקרבה שאסורים

נסך. יין משום בו הוא 35)ויש בתלמוד שכר סתם
שלא  זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים
שתה  שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר אסרו
אסרוהו  לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו
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ידוע  אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום
מותר  מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא

לשתותו.

.‡È?˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈÈ Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C„iMÓ36,BaÏ „È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .eÒ‡ ‰Ê È‰  ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎBc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îec39ÌÚ ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.BaÏ „È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆÁ‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י  ופירש הונא: רב  של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי  על ואף  אוסרתו גוי  ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח  היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע 
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי , אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי  מפני  בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב  שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק  מושך והיין

.È,Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ CcL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒ¿…»«
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡OÈ È‰Â40Ï‡OÈÂ ,41BÒpkL ‡e‰ «¬≈ƒ¿»≈≈««»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿

.‰i˙La eÒ‡ ‰Ê È‰  ˙ÈÁa∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ»

בידו.40) יגע  שלא לבדו.41)ומשמרו

.‚ÈeÒ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»
„BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓ ,‰È‰a«¬»»ƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈
ÏÚ Û‡ ,˙ÈÁa ÌÈÚ ÒB„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««
ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L Ètƒ∆««ƒ»««≈»»≈¿ƒƒ≈

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰È‰ .CÒ42ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk È˙B‰Â ∆∆»»≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba Ô˜Êe43 ÌÈÚ‰ ÏÚ ¿»»««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ
CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ ÔÈ‡44. ≈∆≈∆∆

לגת.42) ענבים וכן 43)שהביאו ר"מ  רומי  בדפוס 
נכון. וכן מנתז. שם: גוי44)בתוספתא שם: תוספתא

שניפצן  פי  על אף  לגת ובדרדורין בסלים ענבים מעלה שהיה
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי  על מנתז והיין לגת

.„È ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ÔÈbf‰Â ÌÈpˆÁ‰««¿«ƒ¿««ƒ∆¿≈»ƒ«»
ÌÈeÒ‡45L„Á OÚ ÌÈL Ïk46OÚ ÌÈL Á‡Ïe ; ¬ƒ»¿≈»»…∆¿««¿≈»»

,˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰ ‰‡L ‡ÏÂ eLÈ k  L„Á…∆¿»»¿¿…ƒ¿¬»»∆«¿ƒ
Á‡Ï eLiL ÔÈÈ ÏL ÌÈÓL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓeÀ»ƒ«¬ƒ»¿≈¿»ƒ∆«ƒ∆»¿¿««
ÁÈ Ô‰a ‡L ‡Ï È‰L ;ÔÈzÓ  L„Á OÚ ÌÈL¿≈»»…∆À»ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆≈«

‰Ó„‡ÎÂ ÙÚk Ô‰ È‰Â ,ÔÈÈ47. «ƒ«¬≈≈¿»»¿«¬»»

בהנאה.45) שאמרו 46)אפילו כחכמים, לחים, שהם

כל  - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים
חודש. י "ב  לאחר - יבשים חודש, אפילו 47)י "ב  משמע 

תם. רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא

.ÂËÔ‰Èp˜˜Â ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙B„‡…»¿≈»ƒ«»¿«¿«≈∆
eÒ‡  ÌÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ô‰a eÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆»¿≈»ƒ«»≈»»

ÎB˙Ï ÔzÏL„Á OÚ ÌÈL ÔMÈiL „Ú ÔÈÈ Ô48B‡ ; ƒ≈¿»«ƒ«∆¿«¿»¿≈»»…∆
e‡Ï ÔÈÊÁiL „Ú49˙Ùf‰ ‰t˙iL „Ú50B‡ Ô‰ÈÏÚL «∆«¬ƒ»¿«∆ƒ¿«∆«∆∆∆¬≈∆

enÁiL51ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔziL „Ú B‡ ; ∆≈««∆ƒ≈¿»«ƒ¿»»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ52Ïk ÌÈÁ‡ ÌÈÓ ÛÈÏÁÓe ÌÈn‰ ‰ÚÓe , ≈≈¿≈¿»∆««ƒ«¬ƒ«ƒ¬≈ƒ»

eÈ‰L ÔÈa .ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ÌÈÓÚt LÏL ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈»¿»ƒƒ¿∆«»ƒ≈∆»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ Ï‡OÈ ÏL eÈ‰L ÔÈa Ô‰lL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈∆»∆ƒ¿»≈¿»¬»

ÔÈÈ ÌÎB˙Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÈ Ô‰a eÒÈÎ‰Â53Ì„˜ ¿ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
.‰i˙La eÒ‡ ‰Ê È‰  Ô˙B‡ ‰ËiL∆¿«≈»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומתנדף .48) מהם היין ריח  יוצא לכבשן 49)ואז שהחזירן
הכלים.50)האש. שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים

היו  שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין
מתרפה. הזפת היה בכלים 52)מזופתים יהיו שהמים

לעת. מעת ימים שאפילו 53)שלושה נראה רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק  בהם נתן

.ÊËÎL ÔÎB˙Ï ÔzÏ zÓe54Èˆ B‡55ÒÈeÓ B‡56 À»ƒ≈¿»≈»ƒ¿»
„iÓ57ÔÎB˙Ï ÔÈi‰ ÔzÏ zÓe .ÌeÏÎÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒƒ¿À»ƒ≈««ƒ¿»

ÒÈen‰ B‡ Èv‰ Ô˙BpL Á‡58.ÔÙBO ÁÏn‰L , ««∆≈«ƒ«¿»∆«∆«¿»

היין.54) של טעמו מבטל השכר מדגים 55)כי  המתמצה
דגים.56)שנמלחו. של שלא 57)שומן פי  על ואף 

בכלים  הנבלע  היין את שורפין שהם מפני  מים, מילאוהו
אותו. מפני58)ומכלין היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין

מובלע  שהיה היין את שורף  ובמורייס  שבציר שהמלח 
יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים,

מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק  שהשכר

.ÊÈÈ„BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙tÊÓ ÌÈ‡L ÌÈL„Á ÌÈÏk Á˜Bl‰«≈«≈ƒ¬»ƒ∆≈»¿À»ƒƒ»¿≈
„iÓ ÔÈÈ ÔÎB˙Ï Ô˙B  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk59BÈ‡Â , »ƒ«»≈¿»«ƒƒ»¿≈

 ÔÈ˙tÊÓ eÈ‰ Ì‡Â .CÒ ÔÈÈ Ô‰a e˙ ‡nL LLBÁ≈∆»»¿»∆≈∆∆¿ƒ»¿À»ƒ
ÔÁÈ„Ó60ÌÈL„Á Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,61e˙pL ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿««ƒ∆≈¬»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿

Ìei˜Ï BÒÈÎÓ ÔÈ‡Â CÒ ÔÈÈ Ba62ÛOBÁL ÈÏk ÔB‚k , ≈∆∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆≈
Ba63‡ˆBiÎÂ CtLn‰ B‡BÎLÎLÓ  d64ÌÈÓa ««¿≈¿«≈»¿«¿¿¿«ƒ

.Bi„Â¿«

הדחה.59) צריכים שלוש 60)ואין מים עירוי  צריך ואין
אחרת  כי  לקיום, יין לתוכם הכניס  לא שהגוי  כיוון פעמים,
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא

כחדשים.61) נראים יין 62)כלומר, בהם מכניס  אינו הגוי 
רב . זמן בהם לשהותו מנת שדולים 63)על כלי 

הבור. מן בו מספיק 64)[=שואבים] ישנים, שהם למרות
שכשוך.

.ÁÈÌÈÎBk „BÚ‰ Ba ‰˙ML ÒÁ ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ eÒ‡  ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ kL ,zÓ  ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ
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BaL65‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆
ÔÈˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆

ÒÁ69‰Á„‰ CÈˆ 70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס .67)בבדיל.66)של כלי  ובכלים 68)עושי 

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי  בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע  שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי  כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע  לגמרי  חלק  הוא כאשר אבל כך, כל

יט . בהלכה דינו שיתבאר "שוע " ונקרא

.ËÈÌÈÚeM‰ ÒÁ ÈÏk71ÔÈÈa Ô‰a eLnzLpL ‡a ¿≈∆∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈn„‡ B‡ ÌÈÏ eÈ‰ Ì‡ :CÒ72 ÌÈÁL B‡ ∆∆ƒ»¿»ƒ¬Àƒ¿…ƒ

ÔÈzÓ73ÔÈeÒ‡  ÔÈwÈ eÈ‰ Ì‡Â ;74Ô‰L ÈtÓ , À»ƒ¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈
ÒÁ ÏL ‰l‚Ó ÌB˜Ó Ì‰a LÈ Ì‡Â .ÌÈÚÏBa75ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿À∆∆∆∆≈

ÌÈeÒ‡  ÌÈwÈ ÔÈa ÌÈÏ76.ÔÈÚÏBa Ì‰L ÈtÓ , ¿»ƒ≈¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
Ìei˜Ï Ì‰a BÒpkLa ‡l‡ c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ77; ¿≈»∆ƒ∆≈«»»∆»¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

Ì‰ elÙ‡Â ÔÈzÓe ÔÁÈ„Ó  Ìei˜Ï Ì‰a BÒpk ‡Ï Ï‡¬»…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ≈
ÒÁ ÏL78. ∆∆∆

יפה.71) ומצופים לבנים 72)חלקים רק  נזכר בגמרא
בלבד.73)ושחורים. דמיצריף ".74)בהדחה "משום

צריף , מחפורת של קרקע  תערובת בהם שיש רש"י , [פירש
הגעלה  שאפילו מדבריו, ומשמע  הרבה. שבולע  נתר היינו
או  ועירוי  שמילוי  שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון
ולבנים  דינם, שמשווה ומשמע  ולבנים ירוקים ביחד כלל

ויישון. עירוי  בהם שמועיל בקעים 75)בוודאי  שיש היינו
בציפוי . מועילות 76)וסדקים אינן הדחות כמה ואפילו

מע  ג' ועירוי  מילוי  יישון.וצריכים או לעת כלומר,77)ת
שמכניסו  דבר כל ... לקיום. בהם להכניס  העשויים בכלים
ושחורים  ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי  אפילו לקיום
מותרים  לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין
מצופים  שהם מפני  מתכות ככלי  שהם בעלמא בשכשוך
לקיום  במכניס  אפילו מתכות שכלי  למדנו ומדבריו באבר,
די . בעלמא בהדחה אלא ועירוי  מילוי  צריך אין

חרס .78) של שהם פי  על אף  פירוש:

.ÎÌÈÎBk „BÚ‰ Ô‰a CcL ıÚ ÏLÂ Ô‡ ÏL ˙b«∆∆∆¿∆≈∆»«»∆»≈»ƒ
˙BÏÊÓe79ÌÈÎBk „BÚ‰ d˙tfL Ô‡ ÏL ˙‚ B‡ , «»«∆∆∆∆ƒ¿»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe80ÔÁÈ„Ó  da C„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÌÈÓa «»««ƒ∆…»«»¿ƒ»¿«ƒ

ÌÈÓÚt Úa‡ Ù‡e82Ì‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .Ô‰a CB„Â ¿≈∆«¿«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿»»∆
Ù‡‰ ÌÈc˜Ó  ˙ÈÁeÏÁÏ83 Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈnÏ «¿ƒ«¿ƒ»≈∆««ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ ÌÈc˜Ó84. «¿ƒ««ƒ

זפותים.79) כדי80)ואינם יין מעט  בגת לשים ודרך
הזפת. של העשן ריח  את להעביר 81)להעביר כדי 

די שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי 
בה  דרך שלא פי  על אף  זפתה אם עץ  של גת אבל  בהדחה,
יין. הרבה בה שנבלע  מפני  הזפת, את לקלוף  צריך

אפר.82) פעמים ושתי  מים פעמים שתי  כלומר,

ומים.83) אפר ומים אפר נותן ואפר 84)היינו, מים נותן
ואפר. מים

.‡Î˙ÙtÊÓ Ô‡ ÏL ˙b85ÌÈÎBk „BÚ‰ da CcL «∆∆∆¿À∆∆∆»«»»≈»ƒ
C„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰˙eÙÊ ıÚ ÏL ˙‚ B‡ ,˙BÏÊÓe«»«∆≈¿»««ƒ∆…»«

ÛÏ˜Ï CÈˆ  da86OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â .˙Ùf‰ ˙‡ »»ƒƒ¿…∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»
BÈ‡  ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da Ô˙ B‡ L„Á…∆»«»«ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈≈

‰eÓÁ ˙b‰ ‰È‰z ‡Ï .ÛÏ˜Ï CÈˆ87ÔÓ ˙È »ƒƒ¿……ƒ¿∆««¬»»≈ƒ
„iÓ dÈz‰Ï ‡l‡ ÛÏ˜È Ó‡ ‡Ï .ÌÈp˜w‰88. ««¿«ƒ…∆¡«ƒ¿…∆»¿«ƒ»ƒ»

הגוי .85) בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת שאפילו
עץ .86) של בגת את 87)אפילו מעכבים אין בגת שהרי 

בקנקנים. כמו כך כל ועירוי .88)היין יישון בלי 

.ÎÒÁ ÏL ˙b89 ˙Ùf‰ ˙‡ ÛÏwL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆∆««ƒ∆»«∆«∆∆
„Ú L‡a d˙B‡ ÌÁiL „Ú ,„iÓ da C„Ï eÒ‡»ƒ¿…»ƒ»«∆»≈»»≈«

˙Ùf‰ ‰tiL90Ô˙ B‡ L„Á OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆»«
.e‡aL BÓk ,˙zÓ  ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da»«ƒ¿»»ƒÀ∆∆¿∆≈«¿

הרי89) הזפת את שקלף  פי  על אף  חרס  ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. הראב "ד 90)זו

דייק  רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף  המדובר הלא תמה
וכוונתו  שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב  בלשונו

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי  שיתחמם עד

.‚Î˙nLÓ91:˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»
ÚO ÏL ‰˙È‰ Ì‡92dÁÈ„Ó 93Ì‡Â ;da nLÓe ƒ»¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ

Óˆ ÏL ‰˙È‰94Ù‡e ÌÈÓa dÁÈ„Ó 95Úa‡ »¿»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«
‰˙È‰ Ì‡Â ;da nLÓe ‚pzL „Ú dÁÈpÓe ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»

LL ÏL96Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á OÚ ÌÈL dMÈÓ  ∆≈¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆
ÔÈzÓ  ÌÈL˜97ÛÏÁ ÈÏk ÔÎÂ .98ÌÈˆe‰Â99‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ«ƒ»¿≈¿≈∆∆¿ƒ¿«≈
˙BÙÈÙkÓ Ô‰a100ÔÈeÙz eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ Ô‰a ÔÈÎBcL »∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒƒ»¿ƒ

CeaÒa BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÁÈ„Ó  ÌÈÏÁa«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬»¿ƒ
Ù‡a ÔÁÈ„Ó  ‰L˜101ÔbÓe ,ÌÈÓÚt Úa‡ ÌÈÓe »∆¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿«¿»ƒ¿«¿»

ÔMÈÓ  ÔzLÙa ˙BeÙz eÈ‰ Ì‡Â ;Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿«¿»
ÔÈzÓ  ÌÈL˜ Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á OÚ ÌÈL102. ¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆¿»ƒ«ƒ»

שער 92)מסננת.91) פירש ורש"י  שער, מיני  כל משמע 
כלל.93)אדם. בולע  אינו קצת.94)שהשער בולע 

ניגוב .95) פשתן.96)היינו מנגבן 97)של כך ואחר
בקשרים. נבלע  צמח .98)שהיין סיבים 99)מין

הדקלים. סביב  קלועים.100)הנכרכים סלים
יותר.101) מתעכב  שהיין מנגבן.102)מנגבן כך ואחר

.„ÎÔÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ Ô‰a CcL ˙b‰ ÈÏk¿≈««∆»«»∆»≈»ƒ«»≈
?Ï‡Oi‰ Ô‰a C„iL È„k Ô˙B‡ ÔÈ‰ËÓ „ˆÈk ,CÒ∆∆≈«¿«¬ƒ»¿≈∆ƒ¿…»∆«ƒ¿»≈

ÔÈtc‰103ÔÈÏel‰Â ÌÈL„Ú‰Â104ÔÁÈ„Ó 105. ««ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏ˜Ú‰106ıeaˆa ÏLÂ ÔÈÒ ÏL :107ÏL ;ÔbÓ  »¬»ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»∆
‰ÙÈL108Ú ÌÈL ÔMÈÓ  ÈÓb ÏLÂÌ‡Â .L„Á O ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ

ÈÓa ÔËÏBÁ B‡ ,ÔÈÁ˙Ba ÔÏÈÚ‚Ó  „iÓ Ô‰ËÏ ‰ˆ»»¿«¬»ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˙ÈÊ109ÔÈÁl˜Ó ÂÈÓÈnL Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ ,110 ≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»¿«¿ƒ
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ÔÈÙ„B ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
ezÈ Ck Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף  את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי  השתמשו

יותר.107) שבולע  במים.108)קנבוס  הגדל עשב  מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק .110) בלתי  חזק  עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי  בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט  מבטל שעות י "ב  במשך ורדיפתם המים

.‰ÎeÈ‰  Ï‡OÈÏ dlk Ï‡OÈ ı‡ ‰˙È‰L ÔÓfaƒ¿«∆»¿»∆∆ƒ¿»≈À»¿ƒ¿»≈»
,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â Ï‡OiÓ Ì„‡ ÏkÓ ÔÈi‰ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ««ƒƒ»»»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ
˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁe¿»»»∆…»¿ƒ∆»≈»»∆À¿«
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÈ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ‰f‰ ÔÓfe ;˙eLÎa¿«¿«¿««∆≈¿ƒ«ƒ¿»»
‰Èb‰Â Oa‰ ÔÎÂ .˙eLÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡∆»≈»»∆À¿«¿«¿¿≈«»»¿«¿ƒ»

.e‡aL BÓk ,ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ«»∆≈»ƒ»¿∆≈«¿

.ÂÎ,ÔÓÊ ÏÎe ÌB˜Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á‡˙n‰«ƒ¿»≈«≈∆««««ƒ¿»»¿»¿«
È‰  ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È‚ B‡ Oa B‡ ÔÈÈ BÏ ‡È‰Â¿≈ƒ«ƒ»»¿ƒ»«¬ƒ«»¬≈

zÓ ‰Ê114Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ï‡LÏ CÈˆ BÈ‡Â , ∆À»¿≈»ƒƒ¿…»»««ƒ
Ì‡Â .„Ïa È„e‰È ‡e‰L Ú„BÈ ‡l‡ ,BÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ∆»≈«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
eÒ‡  el‡ ÌÈ„a ˜c˜„Ó ‡ÏÂ Lk BÈ‡L ˜ÊÁ‰À¿«∆≈»≈¿…¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈»
BÈ‡  BÏˆ‡ Á‡˙Â Ú Ì‡Â .BÏˆ‡ Á‡˙‰Ï¿ƒ¿»≈«∆¿¿ƒ»«¿ƒ¿»«∆¿≈
Ì„‡ BÏ „ÈÚiL „Ú ÂÈt ÏÚ ÔÈÈ ‰˙BL ‡ÏÂ Oa ÏÎB‡≈»»¿…∆«ƒ«ƒ«∆»ƒ»»

.Ì‰ÈÏÚ Lk»≈¬≈∆

אבל 114) אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו
בזמן  ישראל ובארץ  לארץ  בחוץ  אלו דברים לוקחים אין
אינם  הארץ  שעמי  מפני  בכשרות, שהוחזק  ממי  אלא הזה
מהגוי קנה ושמא מכשול תיתן לא עיוור לפני  על מקפידים
דבר  יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם

איסור.

ה'תשע"ח  מנ"א ד' שני יום 

    
אי1) וניצוק  היין; הגוי  בה שאוסר הנגיעה, היא כיצד יבאר

לעשות  לעיר ונכנס  בספינה או בקרון יינו המניח  חיבור; הוי 
גדוד  ויצא; תפלה קול ושמע  הגוי  עם שוהה היה צרכיו;
בנהר  שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס 

ישראל. שרובה עיר כנגד

.‡ÌÈÎBk „BÚ‰ da ÒB‡L ‰ÚÈ‚p‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»∆≈»»≈»ƒ
˙BÏÊÓeBÓˆÚ ÔÈia ÚbiL ‡e‰ ?ÔÈi‰ÔÈa B„Èa ÔÈa , «»««ƒ∆ƒ«««ƒ«¿≈¿»≈

CqÏ ÔkcL ÂÈÈ‡ ‡LaCLÎLÈÂ ,Ô‰aÏ‡ . ƒ¿»≈»»∆«¿»¿«≈»∆ƒ«¿≈¬»
˙ÈÁÏ B„È ËLt Ì‡d‡ÈˆBiL Ì„˜ B„È ˙‡ eÒÙ˙Â , ƒ»«»∆»ƒ¿»¿∆»…∆∆ƒ»

Ùe ,d„ÈÈ ‡ÏÂÔÈi‰ ‡ˆiL „Ú ‰hÓlÓ ˙ÈÁ‰ eÁ˙ ¿…¿ƒ»»¿∆»ƒƒ¿«»«∆»»««ƒ

Ò‡ ‡Ï  B„iÓ ‰hÓÏ „ÈÂÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈi‰ ¿»«¿«»ƒ»…∆¡«««ƒ¿≈ƒ»«
dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÎLÎLÂ ÔÈÈ ÏL Áe˙t ÈÏk ¿ƒ»«∆«ƒ¿ƒ¿¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«

ÔÈi‰ Ò‡  ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÈÏk‰. «¿ƒ¿…»«««ƒ∆¡«««ƒ

בהנאה.2) ופי3)אפילו יין, בו שיש בנוד נגע  אם אבל
והיין  לזה זה דפנותיו והניע  מלא אינו ואפילו סתום הנוד

מותר. ההנעה ידי  על ניסוך 4)התנדנד דרך אין ברגל אבל
שנתבאר  כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי  נגע  ואם בכך,

יא. הלכה יא, בפרק  בחוזק ,5)למעלה היין ויניע  וינדנד
ידי על הבא קל נענוע  ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל
בשתיה  אבל בהנאה, אוסרים אינם - בלבד היד הכנסת

שהיה.6)אסור. מעשה נט : זרה אבל 7)עבודה בהנאה,
למעלה. שנתבאר כמו אסור, לא 8)בשתיה שהגבהה

נדנוד  והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה
בדין  ס . שם מגמרא זה דין למד רבינו פתוח . הכלי  ופי  היין
ניסוך  דרך שאין מפני  אשי  רב  והתיר יין, נאד הנושא גוי 
ניסוך  דרך ואין סגור בנאד שהמדובר רבינו ופירש  בכך,
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח  שבכלי  ומכאן סגור, בכלי 

ניסוך 9) דרך שאין וסובר חולק , הבית בתורת והרשב "א
ידי על אלא סתום, בין פתוח  בין כלי  בהנעת לנסך בכך
או  בהם לנסך שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך
בשם  קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב  וכן אחר. דבר ידי  על

הרא"ש.

.ÔÈÈ ÏL ÈÏk ÏËB‰Èa‚‰ÂÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ˜ˆÈÂ »«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«««ƒ««
CLÎL ‡lL ÈtBÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È‰L ;Ò‡ . ƒ∆…ƒ¿≈∆¡«∆¬≈»««ƒƒ…

zÓ  Ú‚ ‡ÏÂ CLÎL ‡ÏÂ dÈa‚‰. ƒ¿ƒ«¿…ƒ¿≈¿…»«À»

קובעת 11)פתוח .10) אינה שהגבהה למעלה, נתבאר
"והגביהו". כתב  הגבהה, ידי  על יציקה שדרך ומשום כלל,

בהנאה.12) (רבינו 13)אפילו בו. נגע  כאילו הוא והרי 
נאסר, יצק  שממנו בכלי  שנשאר היין גם אם פירש ולא  סתם
שגוי ששת, רב  מפרש שם בגמרא ממנו. שיצא היין רק  או
אבל  הכלי , מן שיצא היין רק  נאסר כלי  אל מכלי  המערה
רק  גזרו מדרבנן, רק  הוא כוחו שאיסור מפני  מותר, הנשאר
רבינו  של מלשונו שמשמע  ירוחם, רבינו וכתב  שיצא. ביין
הנשאר  את מתירים והמרדכי  הרא"ש אבל אסור. שהכל
ס . שם ותוספות שם רש"י  דעת וכן בשתיה, אפילו

גוי ). אינה 14)דיבורֿהמתחיל בעצמה שהגבהה נג. גיטין
ואין  בשתיה, אפילו ומותר ניסוך. מעשה שיעשה עד ניסוך
ששם  מפני  הקודמת, שבהלכה בחבית ידו לפשט  דומה זה
והגבהה  כלל, נגע  לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע 

אוסרת. אינה

.‚,Ú˜wa ÈÏk‰ ÊÁB‡ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»»≈«¿ƒ««¿«
zÓ ÔÈi‰  ÔÈÈ BÎB˙Ï ˜ˆÈ Ï‡OÈÂ„„ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ««ƒÀ»¿ƒƒ¿≈

ÔÈi‰ Ò‡  ÈÏk‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰. »≈»ƒ«»«¿ƒ∆¡«««ƒ

ראה 15) שכשכו. ולא בו נגע  לא שהרי  בשתיה, אפילו
הקודמת. כיון 16)ההלכה ס . ע "ז פפא רב  של מימרא

שם  תוספות בקנה. כנוגע  הוא הרי  הקילוח  בשעת שנדנד
בקילוח  אחר דבר ידי  על כנוגע  כלומר, ואי . דיבורֿהמתחיל
היין  נאסר הנדנוד שמשום לומר ואין מיימוניות). (הגהות
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שהרי רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע  כמו שבכלי ,
למעלה. שנתבאר כמו שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע 

.„Ìe˙Ò ÈÏkÌÈÎBk „BÚ‰ BÏËÏËÏ zÓ  ¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ
;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÏÊÓe«»ƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ÈÚ‰ .Ceqp‰ Cc ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»

B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ„Bp‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿»¿≈ƒ«¿»≈∆»»«
.„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,zÓ  ÒÁ B‡ ‡ÏÓ»≈»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
Ú‚ ‡nL ,eÒ‡  ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t ÒÁ ÈÏk ÈÚ‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

BaÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,zÓ . ¿ƒ»»»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

למעלה.17) פיו 18)מבואר אם וכן כסתום, הוא הרי 
פומיה. דקטור והוא שם: ירושלמי  כיון 19)קשור. שם:

ודווקא  ביין. שיגע  הדבר קרוב  ופתוח , יין מלא שהוא
טבעות  דרך או בחוט  העבירו אם אבל בידיו, כלי  שהעביר

בו. נגע  שמא לחשוש שאין שמא 20)מותר, לחשוש אין
בו. בכלי21)נגע  ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח 

.‰‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
„Ïa ‰È‰a zÓ ÔÈi‰ È‰ ÏÙL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¬≈««ƒÀ»«¬»»ƒ¿«≈«¿∆»«

ÔÈÈ ÏL „B ÏÚ˙Ó ÏÚ ˙ÈÁÏ B„È ËÈLB‰L B‡ , «∆«ƒ∆ƒ»∆»ƒ«¿»
.ÔÈÈ ˙‡ˆÓÂ ÔÓL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ

ה.22) הלכה יא, בפרק  שנתבאר כמו בשתיה, אסור אבל
שמן.24)פתוח .23) של שהיא לו היה נדמה כלומר,

.Â‡Ïa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a»««ƒƒ…∆≈»ƒ«»¿…
‰i˙La zÓ ‰Ê È‰  ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ek. «»»ƒ¿…»«««ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»

,Á‡ ÈÏÎÏ ˜ˆÈÂ ÔÈÈ ÏL ÈÏk dÈa‚‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒ«≈
.zÓ ‰Ê È‰  ÔÓL B‡ ÎL ‡e‰L ‰n„Ó ‡e‰Â¿¿«∆∆≈»∆∆¬≈∆À»

מן 25) מותר ביין נגיעה בלי  גוי  של כוחו בשתיה. אפילו
אבל  בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו אסרוהו וחכמים התורה,

שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא

.Ê˙eÁÏ B‡ ˙ÈÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ LwÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È‰L ;eÒ‡.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â , »∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

מעשה 26) נז: שם שכשוך. ידי  על כלומר, האוסרת, בנגיעה
בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, ֿ 27)שהיה אף 

יד  לא הנגיעה שבשעת היה עלֿפי  שהרי  יין, זו שבחבית ע 
ליין  שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע  זה אין יין, מחפש
"שכשך  שם בגמרא שאמרו שמה סובר והראב "ד בכלל.
יין, יש זו שבחבית שהכיר אחרי  ששכשך פירושו ביה",
כמו  מותר, שכשך ולא ידו הוציא שנודע  אחר אם אבל
רבינו  על בהשגתו דבריו כוונת היא וזו בשמו. הטור שהביא

הראב "ד. על משנה' ה'כסף  תמיהת מיושבת ובזה כאן.

.ÁÌÈÎBk „BÚ‰ Ì„˜Â ,dk‡Ï ‰˜cÒpL ˙ÈÁ»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿»¿»«»≈»ƒ
d˜ÁÂ ˙BÏÊÓeÌÈÒÁ‰ e„t˙È ‡lL È„kÈ‰  «»«¬»»¿≈∆…ƒ¿»¿«¬»ƒ¬≈
‰È‰a zÓ ‰ÊÒÙ˙Â ,daÁÏ ‰˜cÒ Ì‡ Ï‡ . ∆À»«¬»»¬»ƒƒ¿¿»¿»¿»¿»«

;‰i˙La zÓ ‰Ê È‰  ÏtÈ ‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ ˜„qa«∆∆»∆¿¿≈∆…ƒ…¬≈∆À»ƒ¿ƒ»
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL BÁk ÏÚ ÔÈi‰ ÔÈ‡ È‰L. ∆¬≈≈««ƒ«…∆≈»ƒ«»

היין,28) ישפך שלא החרס  חלקי  וחיבר זרועותיו, בין לחצה
חבק ). ערך ערוך, (ראה שם של 29)רש"י  בחבית המדובר

היין 30)חרס . להציל נתכוין שהרי  בכוונה, שלא כנוגע 
כל 31)בלבד. נשפך, היין אין הגוי  מעשה בלי  גם שהרי 

שלא  כדי  עליו, מכביד רק  והוא העליון, החלק  נפל שלא זמן
ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול.
ואומר  מוסיף  ורש"י  להכביד. כדי  החבית, על לבינה

בשתיה. מותר יין, מעט  שיוצא שאף ֿעלֿפי 

.ËÔÈÈ ÏL BÏ ÏÙpL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ≈»ƒ«»∆»«¿∆«ƒ
ÔÈi‰ Ba LiL Ba‰ „„nL B‡ ,˙Ó ÌMÓ e‰eÏÚ‰Â¿∆¡ƒ»≈∆»««∆≈««ƒ

‰˜aÂÈÏÚÓ ‰Úv‰Â ef‰ ˙‡ ÊÈz‰L B‡ , ¿»∆∆ƒƒ∆«¿¿«ƒ¿»≈»»
ÁtËÓ ‰È‰L B‡ ,‰˜a˙Á˙B‰ ˙ÈÁ‰ Èt ÏÚ ¿»∆∆»»¿«≈««ƒ∆»ƒ»««
‰ÁÈ˙‰ ÁezL È„kd˜Êe ˙ÈÁ ÏËpL B‡ , ¿≈∆»«»¿ƒ»∆»«»ƒ¿»»

BaÏ B˙ÓÁaÌ‡Â .„Ïa ‰È‰a zÓ ‰Ê È‰  «¬»«¬≈∆À»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
ÈÁ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰ÏÚeÒ‡ ÔÈi‰  »»»≈»ƒ«»«««ƒ»

.‰È‰a«¬»»

בהנאה,32) מותר ביין ממש שנגע  ואף ֿעלֿפי  שם: משנה
ה. בהלכה שנתבאר כמו בכוונה, שלא נוגע  שהוא מכיון

אוסרת 33) אחר דבר ידי  על ונגיעה היין. את בו שמודדין
בכוונה  שלא לכוחו דומה זה ואין בהנאה, לא אבל בשתיה

ביין. לנגוע  נתכוון כאן שהרי  ו, היין.34)שבהלכה מעל
בידו 36)בידו.35) מטפח  והגוי  בועות, ומעלה התוססת

(הבועות). הרתיחות בכך.37)על ניסוך דרך אין
והכשירו 38) רבינו, ומפרש והכשירו". מעשה היה "זה שם:

ידי על נגיעה שזה מפני  והטעם אסור. בשתיה אבל בהנאה
ביין, בידו נגע  שמא חוששים בחמתו שלא אבל אחר, דבר
ולחםֿמשנה, רדב "ז כסף ֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור
השגת  מעליו להסיר כדי  אלה, רבינו בדברי  שהאריכו
ה  סעיף ֿקטן קכה, סימן יורהֿדעה ט "ז וראה הראב "ד,

שם). שלו 39)וש"ך לאליל ומודה שניצול, שמח  הוא
כיום  עליה דמי  פפא, רב  אמר שם: היין. את לו ומנסך

שם. רש"י  וכפירוש אידם,

.È,˜p‰ ÔÓ ˜˜t‰ ËÓLÂ ,dcˆa ˜ ‰È‰L ˙ÈÁ»ƒ∆»»∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
˜p‰ ÌB˜Óa BÚaˆ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»≈»ƒ«»∆¿»ƒ¿«∆∆
„Ú ˙ÈÁ‰ L‡nL ÔÈi‰ Ïk .ÔÈi‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈««ƒ»««ƒ∆≈…∆»ƒ«

˜p‰‰i˙La zÓ  ˜p‰ ˙ÁzLÂ ,eÒ‡ . «∆∆»¿∆«««∆∆À»ƒ¿ƒ»

היה 40) אצבעו, הניח  לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו
מכחו. בא כולו ונמצא היין אותו כל ואף 41)יוצא

כשר  יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק  ב  בהלכה פוסק  שרבינו
היין, כל נאסר פוסק , בלתי  בקילוח  נסך יין שבו כלי  לתוך
שכל  כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין
מפני הנקב , מן שלמטה מה כאן אסרו לא מחובר, היין
לא  מכוחו, כבא מדרבנן רק  נאסר הנקב  מן שלמעלה שהיין
התחתון  היין שמתערב  משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו

בעליון.

.‡È‰ÙeÙk ˙˜ÈÓB‡ ˙ÎznÓ d˙B‡ ÔÈOBÚL , ≈∆∆¿»∆ƒ»ƒ«∆∆
CB˙Ï dL‡ ÁÈp‰L ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎfÓÔÈi‰ ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆ƒƒ«…»¿««ƒ

ÔÈi‰ ıˆÓe ,˙ÈÁÏ ıeÁ Á‡‰ L‡‰Â ˙ÈÁaL∆∆»ƒ¿»…»«≈∆»ƒ»«««ƒ
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קנט                 
         

„BÚ‰ ‡e ,„ÈÓz ÔÈOBÚL C„k „ÈÏ ÔÈi‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ≈≈¿∆∆∆ƒ»ƒ»»≈
ÔÈi‰ ÚÓe ˙˜Èn‰ Èt ÏÚ BÚaˆ‡ ÁÈp‰Â ÌÈÎBk»ƒ¿ƒƒ«∆¿»«ƒ«≈∆∆»«««ƒ
‡ˆBÈ ‰È‰ Ïk‰L ;˙ÈÁaL ÔÈi‰ Ïk Ò‡  „ÈlÓƒ≈≈∆¡«»««ƒ∆∆»ƒ∆«…»»≈

‚Â.BÁkÓ ‡k Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,B„È ÈÏeÏ ¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»«…¿»ƒ…

גישתא".42) ובת "גישתא עב : שם הוא 43)בגמרא והרי 
ומשום  ארוכה. חבית כמו היא שזו ממש, בחבית כנוגע 
כיון  הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו היין אסור אינו ניצוק 
כוונה  כאן אין וגם מכוחו, כבא רק  ונאסר ממש, נוגע  שאינו

חיבור. ניצוק  משום חכמים בו אסרו לא לנסך,

.ÈÌÈÎBk È„BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓeÒ‡ È‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰aÁÓÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈe≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ  B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈÎBkB‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜ÈÊ ˜ÊÈÒ‡ÈÂ eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k , ƒ¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ‡MiM ‰Ó ÂÈÏÚ»»«∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿

בטור 44) מובא הגאונים, בשם והרשב "א יינם, סתם (אפילו
ממש, נסך ביין רק  אוסר שניצוק  כתב , קכה, סימן יורהֿדעה
שם). ביתֿיוסף  וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל

בלבד.45) בשתיה שאסור ואומר משיג והראב "ד בהנאה.
המקלח .46) יין של של 47)עמוד רב  ומעשה הונא, כרב 

שם. חסדא קודם 48)רב  הניצוק  של העליון ראש שיפסיק 
שבשני היין את יחבר שלא כדי  לכלי , התחתון ראש שיגיע 

נפצי49)הכלים. או קטופי  "קטפי  שם: בגמרא מרחוק .
ו"נפצי " זריקה, היינו ש"קטפי " רבינו ומפרש נפוצי ".

להיפך. פירש ורש"י  להפסיק . משמעותה

.‚ÈCtLÓÌ‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ Ba „„nL «¿≈∆»«¿≈»ƒ«»ƒ
ÔÈÈ ˙ÎÚ CtLn‰ ‰ˆ˜a LÈBa „cÓÈ ‡Ï  ≈ƒ¿≈««¿≈¬∆∆«ƒ…ƒ¿…

bÈÂ epÁÈ„iL „Ú Ï‡OÈÏÁÈ„‰ ‡Ï Ì‡Â .È‰  ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ…≈ƒ«¬≈
.eÒ‡ ‰Ê∆»

ומושיבים 50) קצר, נקב  ומלמטה רחב  פיו שלמעלה כלי 
היין  ושופכים צר, שפיה לוקחים של צלוחית פי  על אותו

הצלוחית. לתוך יורד והוא לתוכו המידה מקום 51)מן
חיבור. ניצוק  משום אסורה והיא יין. טיפת שם שמתעכבת

כמו 52) ואפר, במים היינו בגמרא האמור ניגוב  סתם
ניגוב , צורך אין יין עכבת ובלא ג. הלכה יא בפרק  שנתבאר
עד. שם בברייתא ששנינו ומה בלבד, הדחה ומספיקה
שם  שאין אף ֿעלֿפי  ומשמע  ינגב , אבן ושל עץ  של המשפך
אבל  הרבה, בו שנשתמש גוי  של במשפך היינו יין, עכבת
אחת  פעם בו ומדד יין, עכבת בו שאין ישראל של משפך
רבינו, של מלשונו מדייק  (הכסף ֿמשנה ודיו. מדיחו לגוי ,
כך  ומתוך מועיל, אינו לבדו שניגוב  וינגב ", "ידיחנו שכתב 
 ֿ הלחם של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק  לפירוש נכנס 
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי , כל שאין משמע  משנה
וניגוב , הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב , סתם היינו וינגב 
וינגב "). "להדיח  כן גם רבינו כותב  כז בהלכה ולהלן

בדיעבד.53) מותר ניגב , שלא אף ֿעלֿפי  הדיח , אם אבל

.„ÈÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk BÏ LiL ÈÏk,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ¿ƒ∆≈¿ƒ¿≈√»ƒ¿ƒƒ∆

ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈÏËBpL ÌÈÏk‰ BÓk¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ∆»»»≈«ƒ
,‰Ê ÌËÁÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ Ï‡OÈ ‰È‰Â ,Ï‡OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»≈≈¿∆≈…∆∆
ÌËÁ‰ ÔÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰Â¿»≈»ƒ«»≈¿∆ƒ«…∆

zÓ ‰Ê È‰  ÈM‰ÈÏ‡Oi‰ ÌÈc˜iL ‡e‰Â . «≈ƒ¬≈∆À»¿∆«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
;‰˙BL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ„ÚÂ ˜ÒÙÈÂ¿ƒ¿…«¬«ƒ»≈»ƒ«»∆
ÔÈi‰ ÊÁÈ  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜ÒÙiMnL∆ƒ∆ƒ¿…»≈»ƒ«»«¬…««ƒ

ÌËÁa ‡MiL,Ba ‡MiM ‰Ó Ïk Ò‡ÈÂ ÈÏkÏ ∆ƒ»≈«…∆«¿ƒ¿∆¡…»«∆ƒ»≈
BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È‰L. ∆¬≈»««ƒƒ…

קנישקנין.54) עב : שם לניצוק 55)בגמרא דומה זה ואין
דרך, באותה לרדת סופו היין כל ששם מפני  יב , שבהלכה
בכיוון  שוטף  ישראל, של לפיו הנמשך הקילוח  כאן אבל

הגוי . של לפיו שנמשך מזה נגע 56)אחר שלא אף ֿעלֿפי 
חוזר  גוי  בפי  הנוגע  שהיין מפרש שם ורש"י  הגוי . בפי 

אבל 57)למטה. בחוטם, שנשאר ליין שחוששים לשיטתו
אין  למטה, שחוזר בפיו שנגע  ליין שחוששין רש"י  לשיטת

החבית. בכל היין שמתערב  משום פשוט  אלא לזה, צריך

.ÂË˙ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈi‰ ıˆnL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒƒ∆»ƒ
˙˜ÈÓaÊÁÈ  ˜ÒtiLkL ;daL ÔÈi‰ Ïk Ò‡  ¿≈∆∆»«»««ƒ∆»∆¿∆ƒ»≈«¬…

˙˜Èna ‰ÏÚL ÔÈi‰Ò‡ÈÂ ˙ÈÁÏ ÏtÈÂ B˙ˆÈˆÓa ««ƒ∆»»«≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ…∆»ƒ¿∆¡…
Ïk‰. «…

ומוצצים 58) שבמגופה, נקב  דרך לחבית שנותנים חלול קנה
יין. ומעלה משום 59)בו נאסר לפיו הגיע  לא ואפילו

רש"י ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא
שכתבנו  מה וראה לפיו. עד היין במינקת שמעלה משום

יד. בהלכה בהנאה.60)למעלה אפילו

.ÊËÏ‡OÈ ÌÚ ÈÚÓ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»»«¬ƒƒƒ¿»≈
Ô‰ÈÁ‡ CÏB‰ ‡e‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck«≈«ƒƒ»¿»¿≈«¬≈∆

ÔÓLÏe‚ÈÏÙ‰ elÙ‡ ,ÏÈÓ È„k epnÓÈ‰  ¿»¿»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¬≈
‡ˆÈ ‰zÚ :ÓB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡L ;˙BzÓ el‡≈À»∆≈»¬≈∆¿≈«»≈≈
È‡Â eÎÏ :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡Â .e˙B‡ ‰‡ÈÂ eÈÙÏ¿»≈¿ƒ¿∆»¿ƒ»«»∆¿«¬ƒ
eÁzÙiL È„k ÂÈÈÚÓ eÓlÚ˙ Ì‡  ÌÎÈÁ‡ ‡B‡ »«¬≈∆ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈∆ƒ¿¿

eÙÈ‚ÈÂ eÊÁÈÂ „k‰ Ètb˙Â d˙B‡Blk ÔÈi‰ È‰  ƒ««¿«¿¿¿»ƒ»¿ƒ…¬≈««ƒÀ
‰i˙La eÒ‡zÓ  ÔkÓ ˙BÁt Ì‡ ;. »ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»À»

המשתמר.61) בחזקת היה אם התרחקו.62)במשנה:
יותר 63) מהם הפליג אפילו כתוב : בברייתא שם בגירסתנו

וכן  והרא"ש. הרי "ף  גירסת וכן מיל, כדי  גורס  ורבינו ממיל.
במשנה. רש"י  הכד.64)מפרש פי  כל את שיפתח  פירוש,

אחרת.65) במגופה שהה 66)ויסתמו אם אבל ותתייבש,
שמעון  כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי 

שם. גמליאל ביין 67)בן ונגעו הכד פי  את פתחו שמא
הכד  שחתימת מפני  מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך
ט , הלכה יג בפרק  להלן פוסק  ורבינו אחד, כחותם הוא הרי 
ומותר  בשתיה אסור אחד, בחותם גוי  אצל המופקד שיין

בשתיה.68)בהנאה. אפילו

.ÊÈÏÚ Û‡ ,B˙eÁa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÁÈpn‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ«≈»ƒ«»«¬««
zÓ ÔÈi‰  Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‡e‰L Èt; ƒ∆≈¿ƒ¿»»«À««ƒÀ»

‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡ÂÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«
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BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La eÒ‡ ÔÈi‰  b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎˆ ˙BOÚÏ ÈÚÏBÚÈ„B‰ Ì‡Â ;zÓ ÔÈi‰  »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰LÛBbÈÂ b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙BiÁa el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .‰i˙La eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙ÒÁ‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùa Ï‡ ; ¿¬»ƒ¿¬ƒ…»»≈««

.eÒ‡ ÔÈi‰  ‚ÈÏÙÓ ‡e‰L ÔÚÈ„B‰L∆ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»

יכנס 69) פן ביין, לנגוע  הגוי  שמתיירא בשתיה, אפילו
מתרחק .70)הישראל. לו 71)שהוא הלך במשנה:

עקלתון  בדרך הלך פירוש, ורחץ . לעיר נכנס  בקפנדריא
הלך  שאפילו ומשמע  קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה.
דוקא, לאו במשנה שאמרו וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך
בבא  רק  שהמדובר שם: רבא לדברי  ניגוד כל בזה ואין
על  הטעונות טהרות לענין נאמרו דבריו כי  עקלתון, בדרך
אבל  בנגיעתם, ומטמאים הארץ  עמי  והפועלים החמור,
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין
נטמאות, עין כהרף  בלבד בנגיעה שבטהרות הכסף ֿמשנה,
וישכשך, הגוי  יגע  אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי  לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח  כדי  מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק  נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף 

ה  כל שעל משמע  הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.ÁÈÁÈp‰Â ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ÏÎB‡ ‰È‰L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»≈ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ«
È˜ÙÏBc‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈ‡ˆÈÂ «ƒ»«««À¿»¿«ƒ»«««¿¿ƒ¿»»

eÒ‡ ÔÁÏM‰ ÏÚL Ì‡Â .zÓ È˜ÙÏBc‰ ÏÚLÂ , ∆««À¿»»¿∆««¿¿ƒÀ»¿ƒ
‰˙Le ‚ÊÓ :BÏ Ó‡˙ÈaaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ Ïk  »«¿…¿≈»««ƒ«»«∆««ƒ

.eÒ‡»

יין.75) כלי  בו שמניח  עץ  כלי  ופירושו, הערוך. כגירסת
הישראל.76) יכנס  פן בו, לנגוע  הגוי  הואיל 77)שמתיירא

היין. בכל ונוגע  דעתו סומך במקצת, ברשות ידיו את שחיזק 

.ËÈ‰˙BL ‰È‰ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚÏB˜ ÚÓLÂ , »»∆ƒ»≈»ƒ¿»«
.zÓ Áe˙t‰ ÔÈi‰ Û‡  ‡ˆÈÂ ˙Òk‰ ˙Èa ‰lÙz¿ƒ»¿≈«¿∆∆¿»»«««ƒ«»«À»
,‰‰Óa ‡BÈÂ ÔÈi‰ kÊÈ ‰zÚ :ÓB‡ ÈÎp‰L∆«»¿ƒ≈«»ƒ¿…««ƒ¿»ƒ¿≈»
,BÓB˜nÓ ÊÊ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,BÈÈa Ú‚B È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ∆≈»ƒ¿

„Ïa ÂÈÙlM ‰Ó ‡l‡ Ò‡ ÔÈ‡Â. ¿≈∆¡»∆»«∆¿»»ƒ¿«

רבא.78) והתיר שהיה, מעשה ע . שלפניו 79)שם ומה
הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו עמו. שותה שהרי  אסור,

אסור. השולחן שעל

.Î˙Á‡ ˆÁa ÔÈ„ eÈ‰L Ï‡OÈÂ ÌÈÎBk „BÚ, ≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈««
Ì‰ÈL e‡ˆÈÂÊÁÂ ,„tÒ‰ B‡ Ô˙Á ˙B‡Ï ‰Ï‰a ¿»¿¿≈∆¿∆»»ƒ¿»»∆¿≈¿»«

Á˙t‰ ‚ÒÂ ÌÈÎBk „BÚ‰ Ï‡OÈ Ck Á‡Â , »≈»ƒ¿»««∆«¿««»ƒ¿»≈
Bz‰a Ï‡OÈ ˙ÈaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ È‰‚Ò ‡lL ; ¬≈««ƒ«»«∆¿≈ƒ¿»≈¿∆≈∆…»«

ÈÏ‡Oi‰ ÒÎ kL ˙Úc ÏÚ ‡l‡ ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ∆»«««∆¿»ƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ
‡e‰L BÏ ‰n„ÓÎÂ ,ıeÁa Ì„‡ ‡L ‡ÏÂ B˙ÈÏ¿≈¿…ƒ¿«»»«¿ƒ¿À∆∆

BÓ„˜. ¿»

שהיה.80) מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר ולא
החצר.82) בבהלה,83)של יציאתו לפני  קודם שהיה כמו

הגוי נכנס  שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק  לקמן ראה
בפניו. הפתח  את שסגר מכיון ביינו, ונגע  ישראל של לביתו

בגמרא 84) לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
סתם, ורבינו למטה. והגוי  למעלה גר כשישראל המדובר,
ודעת  כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני  שגם ומשמע 
והישראל  בתחתונה והיין דוקא, ותחתונה שעליונה רש"י 

מלמעלה. רואהו

.‡Î„Á‡ ˙Èa ÌÈÎBk „BÚ ÏLÂ Ï‡OÈ ÏL ÔÈÈ, «ƒ∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ¿«ƒ∆»
˙BÁe˙t ˙BiÁ eÈ‰Â˙ÈaÏ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÒÎÂ , ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«»≈»ƒ««ƒ

ÔÈi‰ Ïk Ò‡  B„Úa ˙Ïc‰ ÏÚÂÔBlÁ LÈ Ì‡Â . ¿»««∆∆«¬∆¡«»««ƒ¿ƒ≈«
‰‡BÂ Á˙t‰ ÈBÁ‡ „ÓBÚ‰ epnÓ ÏkzÒnL ˙Ïca«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬≈«∆«¿∆
ÔnLÂ ,˙BzÓ ÔBlÁ‰ „‚kL ˙BiÁ‰ Ïk  Bc‚k¿∆¿»∆»ƒ∆¿∆∆««À»¿∆ƒ
.B˙B‡ ‰‡B‰ ÔÓ „ÁÙÓ È‰L ;˙BeÒ‡ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬∆¬≈¿«≈ƒ»∆

ביה 85) דיתיב  ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
חמרא  ביה "דיתיב  גורס  רבינו אולם גוי . על דישראל, חמרא

והרשב "א. הרי "ף  גירסת היא וכן וגוי ", אבל 86)דישראל
ויגוף  שיפתח  כשיעור שהה אם אלא אסור אינו בסתומות

יז. בהלכה כמו שמא 87)ותיבש, מפחד הגוי  אין שהרי 
נסך. ובוודאי  ישראל, אותו -88)יראה מפחד שהרי  שם.

החלון. שכנגד החביות של להיתרן נימוק 

.ÎÈ‡ ‚‡L Ì‡ ÔÎÂ„BÚ‰ Áe ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ»«¬ƒ¿«≈»«»≈
;zÓ ÔÈi‰  ˙BÁe˙t‰ ˙BiÁ‰ ÔÈa ‡aÁÂ ÌÈÎBk»ƒ¿∆¿»≈∆»ƒ«¿««ƒÀ»
‡e‰Â ,Ô‡k ‡aÁ Á‡ Ï‡OÈ ‡nL :ÓB‡ ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿»≈«≈∆¿»»¿

.Úb‡Lk È˙B‡ ‰‡B∆ƒ¿∆∆«

שהיה.89) מעשה שם,

.‚ÎÔÈÈ ÏL ˆB‡LÈÂ ,˙BÁe˙t ÂÈ˙BiÁ eÈ‰L »∆«ƒ∆»»ƒ»¿¿≈
t‰ B˙B‡a ˙BÁ‡ ˙BiÁ ÌÈÎBk „BÚÏ˜c, ¿≈»ƒ»ƒ¬≈¿«À¿»

Ï‡OÈ ˙BiÁ ÔÈa „ÓBÚ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»≈»ƒ≈≈»ƒƒ¿»≈
p‚k ÂÈÏÚ Ot˙Â ‡ˆÓpLk Ï‰ Ì‡ :˙BÁe˙t‰ «¿ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«»

È‡t BÏ ÔÈ‡ B˙‡ÈÂ BcÁtnL ,‰i˙La zÓ ÔÈi‰ ««ƒÀ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿«
ÁËBa ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,p‚k Ot˙ ‡Ï Ì‡Â ;CqÏ¿«≈¿ƒ…ƒ¿«¿«»∆»¬≈≈«
ÔÈa ,˙BiÁ‰ ÔÈa ‡ˆÓp‰ ˜BÈ˙Â .eÒ‡ ÔÈi‰  ÌL»««ƒ»¿ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ≈

Ck ÔÈe CkzÓ ÔÈi‰ Ïk . »≈»»««ƒÀ»

שלפנינו:90) בגמרות הגירסא כאן גם שהיה. מעשה שם,
ודגוי . דישראל גורס : ורבינו דישראל. פונדק 91)מחמרא

בהן  להעמיד פינות היינו אוצרות, כמה ובו גדול מחסן הוא
ישראל  של יין אוצר פונדק  באותו היה שלפנינו, בדין יין.
החביות  בין עומד הגוי  את ומצאו גוי , של יין אוצר וגם

הישראל. של כשנמצא,92)הפתוחות שנבהל והסימן
שנכנס  מפני  הוא מתיירא לפונדק , ברשות שנכנס  ואף ֿעלֿפי 

שלו. שאינו נתפס 93)לאוצר שלא בין כגנב , שנתפס  בין
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אלא 94)כגנב . היין אוסר אינו התינוק  מגע  שעיקר מפני 
הדבר  אם לפיכך ה), הלכה יא פרק  למעלה (ראה בשתיה
לו  שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר לו, או נגע  אם ספק 
סובר  בהשגתו והראב "ד ביין. ליגע  טורח  אינו לנסך, דעת
בתינוק  אפילו כגנב  נתפס  לא ואם מותר, כגנב  שנתפס  שרק 

אסור.

.„ÎÌBÏL Cc ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b˙BiÁ‰ Ïk  ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰˙BzÓ ˙BÓe˙Òe ,˙BeÒ‡. «¿∆«¬À¬¿À»

 ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚLeƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙BzÓ. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע 
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני מפני  אסורות, עץ  של בפקק  אבל טיט , של במגופה
טורח . כל בזה ואין למקומו, הפקק  את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע "פ  ולפיכך

ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח . פנאי  להם שהיה רואים אנו שהרי  ואסורות,

.‰Î:ÔÈÈ ÏL Ba‰ „ˆa „ÓBÚ ‡ˆÓpL ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆ƒ¿»≈¿««∆«ƒ
ÔÈi‰ B˙B‡ ÏÚ ‰ÂÏÓ BÏ LÈ Ì‡eÒ‡ ‰Ê È‰ ; ƒ≈ƒ¿»«««ƒ¬≈∆»

BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;CqÓe B„È ÁÏBL ,Ba Ò‚ BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«≈«»¿«≈¿ƒ≈
‰i˙La zÓ ÔÈi‰  ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ. »»ƒ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ»

שם 100) ושמואל מלוה". עליו לו יש "אם כתוב : במשנה
ופירש  יין, אותו על מלוה לו שיש והוא אומר: בגמרא
ממנו, לגבות היין אותו על לו שיעבד שהישראל רש"י ,
היתה  לא אבל מתיירא. ואינו בו ונוגע  דעתו סומך ולפיכך
בעליו, על מלוה לו שיש אף ֿעלֿפי  יין, אותו על מלוה לו

נוגע . ואינו שמפחד בשתיה מלוה 101)מותר לו שיש כיון
כגנב . נתפס  אינו כגנב .102)עליו, עליו נתפס  אם

.ÂÎÔÈi‰  Ï‡OÈ ÏL ‰aÒÓa ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰BÊ»∆∆»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈««ƒ
Úbz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡L ;zÓ‰BÊ Ï‡ . À»∆≈»»»∆»¿…ƒ«¬»»

‰ÈÙlL dÈÈ  ÌÈÎBk È„BÚ ˙aÒÓa ˙ÈÏ‡OÈƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«¿≈»ƒ≈»∆¿»∆»
dzÚcÓ ‡lL Ba ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ ,eÒ‡ ‰ÈÏÎa. ¿≈∆»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆…ƒ«¿»

יצר 103) אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא
מפחדת  לניסוך, מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה כלומר,104)הזונה
זולה  והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא
אינה  שהיא רש"י  ופירש אחריהם. נגררת והיא בעיניהם,

היין. את כשמנסכים בהם מוחה

.ÊÎ˙b‰ ˙Èa ‡ˆÓp‰ ÌÈÎBk „BÚÌL LÈ Ì‡ : ≈»ƒ«ƒ¿»¿≈««ƒ≈»
Ûk‰ ÏÏÏ È„k ÔÈÈ ˙ÈÁeÏÁÏÛk‰ ÏÏzL „Ú «¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿…«««∆ƒ¿…««

bÈÂ ˙b‰ ˙Èa Ïk ÁÈ„‰Ï CÈˆ  ‰iL ÛÎÏÌ‡Â ; ¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ«»≈««ƒ«≈¿ƒ
‰˙È ‰˜Á‰ BÊÂ .„Ïa ÁÈ„Ó  Â‡Ï. «≈ƒ«ƒ¿«¿«¿»»¿≈»

ס :105) שם יין, בו היד.106)שאין כף  את להרטיב 
להטפיח . עלֿמנת טופח  ראה 107)בגמרא: ואפר. במים

כ. הלכה יא, פרק  טופח 108)למעלה אין שאם מפני 
אלא  הדחה, צריך ולמה כלל יין נחשב  לא להטפיח  עלֿמנת

יתרה. הרחקה משום

.ÁÎÈÚ „‚k ˙‡ˆÓ Ì‡ :‰a ‰ÙvL ˙ÈÁ»ƒ∆»»¿»»ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
‰È‰a ˙zÓ  Ï‡OÈ daLdaL ÈÚ „‚k ; ∆À»ƒ¿»≈À∆∆«¬»»¿∆∆ƒ∆À»

.‰eÒ‡  ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ¬»

כרב 109) שהלכה למקובל בהתאם שמואל, דעת נגד כרב ,
רק  התיר שרב  אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד
להן  קשה רחוקים ממקומות הבאות שהספינות במקרה
- שבדרך מכשולות (מפני  החבית שנמצאה למקום להגיע 
כשאין  אבל ופשורי ") עקולי  "דאיכא הגמרא: בלשון
וקרוב  שרוב  חנינא כר' הסביבות, רוב  אחר הולכים עיכובים,
סתם  למה שתמה, לחםֿמשנה וראה הרוב . אחר הולכים

אין). או ופשורי  עקולי  יש בין חילק  ולא רבינו

.ËÎÌÈÏ‡OÈ Ba ÔÈi‰ ÈÎBÓ  eÈ‰L ÌB˜Ó, »∆»…¿≈««ƒƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÏk Ì‰Â ,ÔÈÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏB„b ÌÈÏk Ba e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿≈≈ƒ
el‡ È‰  ÔÈi‰ Ì‰a ÒÎÏ ÌcÏ ÔÈÎBn‰ CcL∆∆∆«¿ƒ¿«»ƒ¿…»∆««ƒ¬≈≈

‰È‰a ÔÈzÓÈpb  Ì‡ :ÌÈp‚ ‰eÁ˙tL ˙ÈÁ . À»ƒ«¬»»»ƒ∆¿»»«»ƒƒ…«»≈
‰i˙La zÓ ÔÈi‰  Ï‡OÈ ÈÚ‰ Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒƒ¿»≈««ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

.eÒ‡»

ישראל.110) שפוכאי רוב  והיין.111)שם: הקנקנים
רוב  הולכים גוים, הם העיר תושבי  שרוב  (אף ֿעלֿפי 
כאלה, בכלים משתמשים מוכרים שרק  משום המוכרים,
שרוב  מפני  אסור, ובשתיה ישראלים. הם המוכרים ורוב 
הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה דין גויים. הם התושבים
הסביבות  רוב  מפני  בשתיה, ולא בלבד בהנאה התיר שם וגם
שרבינו  לפרש, שצידד כסף ֿמשנה וראה גויים. שתושביהן
דעת  כן שאין ונראה היין. את ולא בלבד הקנקנים את התיר

והרדב "ז). הסברא 112)הלחםֿמשנה את למצוא (קשה
שם  למה כח , ושבהלכה שלמעלה לדין זה דין בין המבדילה
העיר  תושבי  רוב  בין חילק  ולא התיר, וכאן בשתיה אסר

גויים). רוב  ובין ישראלים

ה'תשע"ח  מנ"א ה' שלישי יום 

    1 
ששכר 1) גוי  יין; ומלאה גוי  של בחצרו בית השוכר יבאר

היין  היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל
בתוך  חותם הרבים; לרשות הפתוח  בבית או הרבים ברשות

וחותם תורה, באיסור דברים חותם דרבנן; באיסור אחד
כלל; נחסוך איסור בהם שאין אע "פ  חכמים אותם שאסרו
את  שירשו וגוי  גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין
הגוי ; בכלי  או בכליו לו ומודד לגוי  יינו המוכר גוי ; אביהם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע  גוי 

.‡˙Èa Á˜Bl‰2„BÚ ÏL BˆÁa ˙Èa ÎOL B‡ «≈««ƒ∆»««ƒ«¬≈∆≈
d˙B‡a „ ÈÏ‡Oi‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔÈÈ e‰‡ÏÓe ÌÈÎBk»ƒƒ¿»«ƒƒ»»«ƒ¿¿≈ƒ»¿»

Áe˙t Á˙t‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ˆÁ3ÈtÓ ;zÓ ÔÈi‰  »≈««ƒ∆«∆«»«««ƒÀ»ƒ¿≈
ÒkÈ ‰zÚ :ÓB‡Â „ÈÓz „ÁÙÓ ÌÈÎBk „BÚ‰L∆»≈»ƒ¿«≈»ƒ¿≈«»ƒ»≈
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קסב                
         

„ ‰È‰ Ì‡Â .B˙Èa CB˙a È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ Ì‡˙t B˙ÈÏ¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»»»
‰È‰ÈÂ ,˙Èa‰ bÒiL „Ú ‡ˆÈ ‡Ï  ˙Á‡ ˆÁa¿»≈«∆∆…≈≈«∆ƒ¿…««ƒ¿ƒ¿∆

B„Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰4ÛiÊÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â .5 ««¿≈«¿«»¿»¿≈≈∆»¿«≈
.˙Èa‰ ÁzÙÓ ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ«¿≈«««ƒ

א.2) סא, זרה שאין 3)עבודה ֿ גב  ואף ֿעל שם: בברייתא
בידו. וחותם סימנים,4)מפתח  שני  הם וחותם מפתח 

בה"ח  לקמן ועיין (ר"ן). חותם בתוך כחותם זה והרי 
ה"ט . שם, משנה' ישראל,5)וב 'לחם של שהיין כיון

בחצר  הדר הישראל בו ירגיש שמא לזייף  הוא מתיירא
עליו  חולקים שחכמים ואע "פ  שם: מאיר כרבי  פסק  אחרת.
לפסוק  דרכו ורבינו דבריהם, בגמרא שפירשו מה לפי שם
הסוגיא  על מסתמך הוא כאן אבל מאיר, רבי  נגד כחכמים
ביין  מתירים שחכמים ללמוד יש שממנה - א לא, דף  שם

(לחםֿמשנה). ישראל ביד וחותם כשמפתח  ישראל של

.ÁzÙn‰ ÁÈp‰Â ‚qL B‡ ,Á˙t‰ ‚Ò ‡ÏÂ ‡ˆÈ»»¿…»««∆«∆»«¿ƒƒ«««¿≈«
‰i˙La eÒ‡ ÔÈi‰ È‰  ÌÈÎBk „BÚ „Èa6‡nL ; ¿«≈»ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

.ÌL ÈÏ‡Oi‰ ÔÈ‡ È‰L ,CqÂ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ≈∆¬≈≈«ƒ¿¿≈ƒ»
ÔÈi‰  ‡B‡L „Ú ‰Ê ÁzÙÓ ÈÏ ÊÁ‡ :BÏ Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¡…ƒ«¿≈«∆«∆»««ƒ
˙ÈÓL ‡l‡ ,˙Èa‰ ˙ÈÓL BÏ ÒÓ ‡lL ;zÓÀ»∆…»«¿ƒ«««ƒ∆»¿ƒ«

ÁzÙn‰7. ««¿≈«

שנדע 6) עד בשתיה שנאסור דיינּו הספק , מן מותר ֵַובהנאה
שבהלכה  השני  בדין מדובר זו בהלכה (רדב "ז). נגע  שוודאי 

אחרת. בחצר גר כשהישראל היינו לא 7)הקודמת, אבל
יהיה  שלא בבית ליכנס  מפחד הגוי  ולפיכך הבית, שמירת
שהתירו  רבינו וסובר שהיה. מעשה - ב  ע , שם כגנב , נתפס 
אבל  זה, מפתח  לי  אחוז בפירוש לגוי  כשאמר רק  בשתיה
לבית, להכנס  מפחד הגוי  אין - המפתח  את סתם לו כשמסר
משנה' [וה'כסף  הבית. שמירת לו מסר שהישראל משום
ומכיון  לישראל, המושכר גוי  של בבית שהמדובר כתב ,
-אינו  המפתח  לו נמסר וגם בבית, שייכות קצת לו שיש
בשתיה  מותר ישראל של כשהבית אבל להכנס , מפחד

המפתח ]. מסירת בשעת לגוי  כלום אמר לא אם אפילו

.‚Ï‡OÈ ÎOL ÌÈÎBk „BÚ8BÈÈ BÏ C„Ï ≈»ƒ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿…≈
,epnÓ e‰eÁwÈÂ Ï‡OÈÏ zÓ ‰È‰iL È„k ‰‰Ëa¿»√»¿≈∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆

ÌÈÎBk „BÚ ÏL B˙Èa ÔÈi‰ ‰È‰Â9‰È‰ Ì‡ : ¿»»««ƒ¿≈∆≈»ƒƒ»»
ˆÁ d˙B‡a c ÔÈi‰ ÓBML ‰Ê Ï‡OÈ10ÔÈi‰  ƒ¿»≈∆∆≈««ƒ»¿»»≈««ƒ

‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,zÓÁe˙t Á˙t11ÒÎ ÓBM‰Â À»¿««ƒ∆«∆«»«¿«≈ƒ¿»
˙Á‡ ˆÁa c ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ12ÔÈi‰  ¿≈¿ƒ»»«≈»¿»≈«∆∆««ƒ

.Ï‡OÈ „Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,eÒ‡»¿««ƒ∆««¿≈«¿«»¿«ƒ¿»≈
BÈ‡ ,B˙eLe ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÔÈi‰L ÔÂÈkL∆≈»∆««ƒ∆≈»ƒƒ¿≈

ÛiÊÏ „ÁÙÓ13Ì‡ ,‰Ó È‰ÈÂ :Ó‡ÈÂ ,˙ÈaÏ Òk‰Ïe ¿«≈¿«≈¿ƒ»≈««ƒ¿…«ƒƒ»ƒ
ÈpnÓ eÁ˜È ‡Ï  B eÚ„È14. ≈¿…ƒ¿ƒ∆ƒ

א.8) סא, שם וברייתא גוי9)משנה של בביתו אפילו
ונכנס 10)(רדב "ז). ביוצא שדי  קבוע , כשומר הוא הרי 

ששני סובר רבינו המטהר). ד"ה שם ב 'תוספות' (רבינוֿתם
הישראל  ב . ונכנס . יוצא ישראל א. היינו מעכבים, התנאים

חצר. באותה שאין 11)דר אע "פ  שאמר: שם יוחנן כרבי 

בידו. וחותם לא 12)מפתח  כך ומשום קבוע , שומר אינו
קבוע  שומר בין זה והבדל (לחםֿמשנה). ונכנס  יוצא מועיל
הגירסא  עלֿפי  שם המשנה מלשון לומדים אנו קבוע , לאינו
כגירסתנו  ולא שומר", שיושיב  "עד המשניות: בספרי 
שומר  שיהיה והיינו ומשמר", שישב  "עד שבגמרא במשנה
היין  ונכנס , יוצא ישראל שאם הראב "ד ודעת וקבוע . ממונה
אחרת. בחצר דר הוא אם אפילו בשתיה מותר

אחר.13) מפתח  מכיון 14)להתקין כגנב , ייתפס  ולא
שלו. שהיין

.„ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙k elÙ‡15Ïa˜˙pL Ï‡OÈÏ ¬ƒ»«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
˙BÚn‰ epnÓ16ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈ Ô‰a BÏ kÓÏ ƒ∆«»ƒ¿…»∆«ƒƒ¿≈

„Ú ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙eLÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈÏ‡Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ≈¿»≈»ƒ«
ÌÈÎBk „BÚ ÏL ‡e‰ È‰  ˙BÚn‰ BÏ ÔziL∆ƒ≈«»¬≈∆≈»ƒ

eÒ‡Â17ÔÈ‡Â .ˆÁa ÌL c ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿»∆»ƒ»»«≈»»∆»≈¿≈
ÒÎ ‡l‡ ,„ÈÓz nLÓe LBÈ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÓBM‰«≈»ƒƒ¿≈¿«≈»ƒ∆»ƒ¿»

‡ˆBÈÂ18e‡aL BÓk ,19ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚa ˙eLa ÔÈa . ¿≈¿∆≈«¿≈ƒ¿««««ƒ≈
Á‡ ÌÈÎBk „BÚ ˙eLa20. ƒ¿≈»ƒ«≈

שם.15) כמשכון 16)משנה, הגוי  ביד נשאר והיין
ישראל.17)(רש"י ). ביד וחותם מפתח  אם אפילו משמע ,

הגוי מתיירא אינו היין, אותו על מלוה לו שיש כיון והטעם,
למעלה  שנתבאר כמו בו, שייכות לו יש שהרי  בו, לנגוע 

הכ"ה. שני18)בפי "ב  שצריך למעלה, שביארנו כמו
אסור. - לאו ואם ונכנס , יוצא וגם בחצר דר גם דברים,

הקודמת.19) שחוששים 20)בהלכה מפני  שם: גמרא
הפעם  כי  חבירו, גוי  מפני  מתיירא אחד גוי  ואין לגומלים,
יין  בידו כשיופקד אחרת ובפעם לנפקד, מפריע  אינו הוא

לנסך. לו יפריע  לא - הנפקד אותו של

.‰B‰h‰ ‰Ê ÔÈÈ ‰È‰21ÁpÓ ÌÈÎBk „BÚ ÏL »»«ƒ∆«»∆≈»ƒÀ»
,ÌÈa‰ ˙eLÏ Áe˙t‰ ˙Èa B‡ ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒ
ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ;zÓ  ÌÈLÂ ÌÈÎÏB‰ Ï‡OÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒÀ»∆¬«ƒ…ƒ¿«

ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙eLa22. ƒ¿»≈»ƒ

ביד 21) וחותם מפתח  כשאין אפילו ומותר שם. במשנה
(לחםֿמשנה). התקבלתי  לו כתב  לא וגם ישראל,

ושבים 22) העוברים ישראל יראוהו פן מתיירא הוא ולפיכך
כשנכנס  אבל שם. ראה אחרת, פירש ורש"י  כגנב . ויתפס 

יינו. ייאסר פן מפחד שאינו בה"ג כבר נתבאר לרשותו,

.ÂÔBlÁÂ ‰tL‡Â23˙Bt Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï˜„Â24 ¿«¿»¿«»∆∆««ƒ∆≈≈
ÌL ÔÈÈ ˙ÈÁÂ :ÌÈa‰ ˙eLk el‡ È‰ 25„BÚÂ ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈

Áe˙t‰ ˙Èe ;dÒB‡ BÈ‡  ÌL ‡ˆÓp‰ ÌÈÎBk»ƒ«ƒ¿»»≈¿»«ƒ«»«
.ÌÈa‰ ˙eLÏ Áe˙Ùk ‡e‰ È‰  ÌLÏ¿»¬≈¿»«ƒ¿»«ƒ

כשהיין 23) מדובר זו בהלכה גם שם. יוסף , רב  של מימרא
הגוי . של לרשותו עדיין נכנס  "פסיק 24)לא שם: בגמרא

"אשפה 25)רישיה". בגמרא: שאמרו מה מפרש, רבינו
מקומו  אם ובין שם, נמצא כשהיין בין היינו ודקל", חלון
בהלכה  כמו דינם האלה, המקרים בשני  להם. פתוח  היין של

הקודמת.

.Ê‰˜eÏÁ‰ ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈÎBk „BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
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‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;Á‡ „ˆa Ï‡OÈÂ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«
‰hÓÏ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»

ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««
 Ï‡OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈÎBk „BÚ‰ „iL Ètƒ∆«»≈»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡30˙B‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ31. ≈≈ƒ≈∆∆¿…ƒ¿»

ב .26) ע , וה'ערוך'27)שם שם). (רש"י  נמוכה מחיצה
(כסף ֿמשנה). חלונות בו שיש כותל גאון, בשם פירש

ולנגוע 28) ידו להושיט  כלֿכך מפחד אינו שהגוי  ואע "פ 
להתמודד  היתה שכוונתו בטענה להתנצל שיוכל מפני  ביין
למעלה  גוי  כשגג וכלֿשכן מותר, היין - הגובה למדוד או

קכט ). סי ' יו"ד (ב "ח  למטה ישראל שם 29)ושל בברייתא
וסובר  שחלקו. חצר גבי  אלא גגים, שני  גבי  מסיפיס  נזכר לא
[וב 'בית  כך. הדין לזה, זה הסמוכים גגים בשני  שגם רבינו
ישראל  ושל למעלה גוי  בגג שגם פירש קכט , סי ' יו"ד יוסף '
סט "ז  סי ' באותו פסק  וכן מחיצה, כשיש רק  מותר למטה,

ערוך']. ישלח 30)ב 'שולחן אם כגנב  עליו שנתפס  מפני 
ביין. לנגוע  כדי  אחרת לחצר או אחר לגג פסק 31)ידו

(ראה  גמליאל בן שמעון רבי  על החולקים שם כרבנן
ולחםֿמשנה). כסף ֿמשנה

.ÁOÈÏ zÓ„BÚ „Èa Ìe˙Ò ÈÏÎa BÈÈ „È˜Ù‰Ï Ï‡ À»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«≈
ÔÈÓÈÒ ÈL Ba BÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÎBk32‡e‰ ‰ÊÂ . »ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»ƒ¿∆

Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‡˜p‰33˙ÈÁ‰ Ì˙Ò ?„ˆÈk . «ƒ¿»»¿»≈«»«∆»ƒ
ÁËÂ ,Ì„‡ Ïk ÔÈÓ˙BqL C„k ,˜c‰Ó BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈¿À»¿∆∆∆¿ƒ»»»¿»

„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È‰  ËÈËa34ÁËÂ ˜c‰Ó ÈÏk ‰È‰ ; ¿ƒ¬≈∆»∆»»»¿ƒ¿À»¿»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È‰  ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«¿»¬≈∆»¿»¿≈ƒ
„Bp‰ Èt CÙ‰ ;„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È‰  „Bp‰ Èt »̂ƒ«¬≈∆»∆»»«ƒ«
ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ ˆÂ BÎB˙Ï¿¿»»»¬≈∆»¿»¿≈

ÈepL Ïk35 Ì„‡ Ïk Cc ÔÈ‡L ÌÈcÓ ‰pLnL »ƒ∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆∆»»»
Ì˙BÁ  ‰ÈLw‰ B‡ ‰ÁÈh‰Â ,„Á‡ Ì˙BÁk Ô‰ È‰¬≈≈¿»∆»¿«ƒ»«¿ƒ»»

.ÈL≈ƒ

הר"ן 32) וכתב  ורבנן. אליעזר רבי  של מחלוקת א. לא, שם
בידו", וחותם "מפתח  בברייתא גורס  שרבינו שנראה שם
הר"ן. בשם בה"א למעלה שנתבאר כמו סימנים, שני  שהם
רבינו  ופסק  ותרוויהו. ד"ה שם ה'תוספות' גירסת גם היא וכן
כרבי הלכה אמרו: שם שבגמרא משום אליעזר, כרבי 

יוחנן.33)אליעזר. כרבי  לא 35)שם.34)שם, שהגוי 
כלֿכך. לזייף  יטרח 

.Ë „Á‡ Ì˙BÁa ÌÈÎBk „BÚ „Èa „È˜Ù‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»
BÏ „ÁiL ‡e‰Â .‰È‰a zÓe ‰i˙La eÒ‡ ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿∆ƒ≈

˙ÈÂÊ Ô˜36. ∆∆»ƒ

אפילו 36) ואסור בו, לנגוע  מפחד הגוי  אין כן, לא שאם
מתיר  אליעזר רבי  כי  בשתיה, אסור אבל שם). (גמרא בהנאה
חותם. בתוך חותם היינו סימנים, שני  בו כשיש רק  בשתיה

.ÈÌÈc ÌÚ BÚL ÔÈÈ B‡ ,ÎM‰Â ÏMÓ ÔÈÈ«ƒ¿À»¿«≈»«ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÁ‡37ıÓÁ‰ ÔÎÂ ,ÔÓLÂ Lc ÔB‚k ,38‰Èb‰Â39 ¬≈ƒ¿¿«¿∆∆¿≈«…∆¿«¿ƒ»

„Èa B„È˜Ù‰L ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Beq‡L ÏÎÂ ÏÁ‰Â¿∆»»¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

Ì˙BÁ ‡l‡ ,˙BÓ˙BÁ ÈL CÈˆ BÈ‡  ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ≈»ƒ¿≈»∆»»
Bic „Ïa „Á‡40ÔÈi‰ Ï‡ .41‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ Oa‰Â ∆»ƒ¿««¬»««ƒ¿«»»«¬ƒ«»
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L42 ÌÈÎBk „BÚ „Èa Ô„È˜Ù‰L ∆≈»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ

˙BÓ˙BÁ ÈL ÔÈÎÈˆ43. ¿ƒƒ¿≈»

ה"ט ֿי .37) פי "א למעלה כמבואר ניסוך, משום בהם שאין
שם.38) פ "ג.39)למעלה לט ,40)למעלה שם גמרא

להחליף  כדי  אבל אחד, חותם ומזייף  טורח  לנסך, כדי  ב .
יין, וחומץ  מבושל ביין מועיל אחד חותם ולפיכך יטרח , לא
הובא  וברשב "א, ומנסך. ומזייף  טרח  לניסוך הראוי  יין אבל
יש  הוחלף  שאם דבר כל ומבאר: הדברים מרחיב  ב 'טור',
ודג  נבילה, בבשר הוחלף  שאם בשר כגון תורה, איסור בו
שאם  דבר אבל חותמות. שני  צריך ודאי  טמא, בדג שהוחלף 
גבינה  כגון סופרים, מדברי  איסור אלא בו אין הוחלף 
גוי של בחומץ  שהוחלף  בחומץ  וכן גוי , בגבינת שהוחלפה
חוששים  אין יינם, סתם משום האסור מתחילתו יין שהיה
(לחםֿמשנה). בזה הגוי  יטרח  שלא אחד בחותם לחלוף 

סופרים,41) מדברי  אלא אסור אינו יינם שסתם אע "פ 
ניסוך, הגוי  על שחביב  משום תורה, בשל כמו בו החמירו

(כסף ֿמשנה). אחד בחותם ומזייף  ואפשר 42)וטורח 
טמא. דג בחתיכת  הם 43)להחליפה שאלה שביארנו, כמו

יחליף . שמא וחוששים תורה, איסורי 

.‡ÈÔÈÈa ‰Ê ÔÈÚa eÓ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»»∆»«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ
„ˆ ÈtÓ ‰È‰a zÓe ‰i˙La eÒ‡ ‡e‰L elL∆»∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»ƒ¿≈«

‰ÚÈ‚44„BÚ‰ ‰È‰Lk  ÌÈÎBk „BÚ‰ Ba Ú‚pL ¿ƒ»∆»«»≈»ƒ¿∆»»»≈
Beq‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ÌÈÎBk»ƒ≈¬«»ƒ¬»ƒ»»ƒ
,ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ BÈ‡L ÌÈÎBk „BÚ ÏÏ‚aƒ¿«≈»ƒ∆≈≈¬«»ƒ

ÈÏ‡ÚÓLÈ ÔB‚k45a ‡lL elL ÔÈÈa Ú‚pLB‡ ‰eÎ ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»«¿«ƒ∆»∆…¿«»»
‰i˙La zÓ ‰Ê È‰  ˙ÈÁ‰ Èt ÏÚ ÁthL46ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ∆»ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שנגע 44) גוי  תינוק  וכן בכוונה, שלא ביין שנגע  גוי  כגון
הגוי וקדם שנסדקה חבית ה"ה; ופי "ב  ה"ה, פי "א ביין,

וכדומה. ה"ח , שם בכמה 45)וחבקה, גילה רבינו
אינם  מוחמד, דת שמאמיני  ה"ז, בפי "א ולמעלה מקומות,

עבודהֿזרה. מפני46)עובדי  חתנות של איסור כאן שאין
שאינו  מכיון אוסרת אינה והנגיעה ישראל, של הוא שהיין

עבודהֿזרה. עובד

.ÈLBz b „Èa ÔÈÈ „È˜Ùn‰ Ï‡47BÁÏML B‡ , ¬»««¿ƒ«ƒ¿«≈»∆¿»
LBz b ˆÁa Áe˙t B˙Èa ÁÈp‰L B‡ ,‚ÈÏÙ‰Â BnÚƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒƒ«≈»««¬«≈»

‰i˙La eÒ‡ ‰Ê È‰ 48ÛelÁ ÏL LLÁ ÏkL . ¬≈∆»ƒ¿ƒ»∆»¬»∆ƒ
.Ba ÌÈÂL ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡È  ÛeiÊÂ¿ƒ≈»∆ƒ∆»»¿≈»ƒ»ƒ

Ô˙eLa ÔÈi‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰49Ïk ÏÚ ‰i˙La Ò‡ , ƒ¿«¬»««ƒƒ¿»∆¡«ƒ¿ƒ»«»
.ÌÈt»ƒ

עובד 47) שאינו כגוי  ודינו מצוות, שבע  עליו שקיבל
ה"ז. בפי "א שנתבאר כמו ביינו,48)אלילים, יחליף  שמא

יינם. סתם משום מבלי49)שאסור להחליף  הוא יכול
הישראל. בזה שירגיש
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Ceqp‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„k ÌÈÓÎÁ Ì˙B‡50:Ô‰ el‡Â . »¬»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ¿≈≈
‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«

‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡BÈ ‡nL ,Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…
ÌÈÎBk „BÚ‰ CÈÏBÈ52‡BÈ ‡nL ,˙bÏ ÌÈÚ ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»

Ï‡OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C„Ï53˜ÈnL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL ,ÈÏÎÏ ÈÏkÓƒ¿ƒƒ¿ƒ∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ
B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓ ‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»««ƒ»ƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ

zÓ  ÌÈÚ ‡È‰54. ≈ƒ¬»ƒÀ»

עבירה.50) הרחקת לך 51)משום לך משום ב . נח , שם
תקרב . לא לכרמא סחור סחור נזירא, נט ,52)אמרין שם

ה"ג.53)א. פי "ב  למעלה וראה ב . עב , דעת 54)שם
ובדיעבד  עבירה, הרחקת משום לכתחילה רק  שאסור רבינו
אסור  גוי , שמזגו שיין - ב  נח , שם רש"י  ושיטת מותר.
כתבו  שמסכו, ד"ה שם וב 'תוספות' מותר. ובהנאה בשתיה
יין  יוחנן, רבי  אמר שם: [בגמרא בהנאה. אף  אסור שהיין
פסק  ורבינו אסור, בדיעבד שגם משמע  אסור, גוי  שמגזו
מותר  וכו' נזירא אמרינן לך לך משום שאסרו מה שכל
- ב  נט , שם לגת, ענבים הולכת מדין זאת ולמד בדיעבד,
בפירוש  שם ואמרו וכו', אמרין לך לך משום שאסרו
שאם  - ב  עב , שם סיוע , בדין גם משמע  וכן מותר. שבדיעבד

(כסף ֿמשנה)]. מותר - הגוי  ביד הכלי  הניח  לא

.„ÈÌÈÎBk „BÚ‰ ÁÈiL zÓ ÔÎÂ55ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁa ¿≈À»∆»ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ï‡OÈÏ zÓe .elL56,CÒ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁa ÁÈ‰Ï ∆»À»¿ƒ¿»≈¿»ƒ«¿»ƒ∆≈∆∆

ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ÁÈ‰ ÔÈ‡L ;eq‡ ÌL ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆≈ƒ∆≈»≈«¿¿ƒ∆≈
LnÓ Ba57. «»

ב .55) סו, שם כנגיעה, נחשב  שם.56)ולא כרבא,
שאין 57) רבינו, ומפרש מילתא", לאו "ריחא שם: בגמרא

כמו  להריח , אינם שעיקרם בדברים רק  נאמר וזה ממש. בו
- בושם מיני  כגון לריח , שעיקרם בדברים אבל וכדומה, יין
פ "ה, סוף  מעילה בהל' רבינו פוסק  ולפיכך אמרו. לא
רש"י ראה מעילות. אשם חייב  הקדש, של בקטורת שהמריח 
רבינו: כתב  הכ"ג, בפ "ט  ולמעלה א. כו, פסחים ו'תוספות'
בזה  והסתמך בחלב . לאכלה אסור הצלי , עם שאפאה פת
בזה  מודה רבא שאפילו הרי "ף , דרביה, רביה דעת על

כאן. לחםֿמשנה וראה (כסף ֿמשנה).

.ÂËe‡a k58,‰È‰a eÒ‡ ‡e‰L c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»
ÌÈÎBk ˙„BÚÓ ıeÁ ,ÔÈzÓ ÂÈÓc  BÎÓe Ú Ì‡ƒ»«¿»»»À»ƒ≈¬«»ƒ

‰ÈLnLÓe59dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ dlL ˙˜˙Â60. ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈeÒ‡ ÂÈÓc ˙BÈ‰Ï ÌÈÈ Ì˙Òa ÌÈÓÎÁ eÈÓÁ‰Â¿∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈»ƒ¿»»¬ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ ÈÓ„k61„BÚ , ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ¿ƒ»≈
ÔÈÈa BnÚ ˙BOÚÏ Ï‡OÈ ˙‡ ÎOL ÌÈÎBk62 »ƒ∆»«∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿«ƒ

eÒ‡ BÎO63. ¿»»

ה"ב .58) פ "ה אישות בהנאה 59)בהל' שאסורים
ה"ב . זרה עבודה הל' ראה כולם 60)כעבודהֿזרה.

חרם  "והיית שנאמר עבודהֿזרה, משום בהנאה אסורים
הוא  הרי  ממנו, מהווה שאתה מה כל חז"ל: ודרשו כמוהו".

נח :). (קידושין באיסור 61)כמוהו חכמים שהחמירו כיון

(לחםֿמשנה). דמיו ואסרו יינם, יינם.62)סתם סתם
אסור 63) ששכרו נסך יין בעושה כמו חכמים, שקנסוהו

סב .). זרה (עבודה

.ÊËB‡ ,ÔÈÈ ÂÈÏÚ ‡È‰Ï BÓÁ‰ ˙‡ ÎBO‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆«¬¿»ƒ»»«ƒ
eÒ‡ ÔÎO  ÔÈÈ da ‡È‰Ï ‰ÈÙÒ ÎOL64Ì‡ . ∆»«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏBÈ  BÏ e˙ ˙BÚÓ65BÏ e˙ Ì‡Â ; »»¿ƒ≈¿»«∆«¿ƒ»¿
ÛOÈ ‰Ê È‰  ˙Bt B‡ ÌÈÏk B‡ ˙eÒk BÎOaƒ¿»¿≈ƒ≈¬≈∆ƒ¿…

Ù‡‰ a˜ÈÂ Ô˙B‡66.Ba ˙B‰Ï ‡lL È„k »¿ƒ¿…»≈∆¿≈∆…≈»

בגופו 64) כלום עושה אינו עצמו שהישראל אף ֿעלֿפי 
למצוא 65)(שם:). לישראל שאפשר במקום ישליכם ולא

בהנאתם. ולהיכשל שהם,66)אותם כמו לקברם אבל
שכר  שהם ידע  שלא מהם, ויהנה ישראל ימצאם פן - אסור

(שם). תקלה לידי  ויבוא עבודהֿזרה

.ÊÈÌÈÎBk „BÚÏ ÎO67ÁÈp‰Â ,ÂÈÏÚ kÏ BÓÁ »«¿≈»ƒ¬ƒ¿…»»¿ƒƒ«
ÔÈÈ ÏL ÔÈ‚Ï ÂÈÏÚ68Èck aLÏ BÎO .zÓ BÎO  »»»ƒ∆«ƒ¿»À»¿»¿«≈«≈

CÒ ÔÈÈ69‰Îa ÂÈÏÚ ‡B˙Â .zÓ BÎO 70ÈtÓ , ≈∆∆¿»À»¿»»»¿»»ƒ¿≈
.‰ÏÙ˙a ËÚÓnL∆¿«≈¿ƒ¿»

במשנה 67) יינם. לסתם והואֿהדין נסך, ביין שם. משנה,
רבינו  של וסגנונו שכר, שהגוי  והכוונה סתם, "שכר" כתוב 
להיות: וצריך קלה, שגיאה נפלה ואולי  קצת, קשה כאן

המשנה. כלשון הגוי , שכר או לגוי  במשנה,68)השכיר
בשבת  רש"י  וכן ה'ערוך', ופירש עליו, לגינו והניח  שם:

גדולים. כדים - ב  סתם 69)קלט , ולא נסך, יין ואמר שינה
והישראל  נסך ביין שאפילו לרבותא, - ראשונה כבבא יין
עד  מאליהם עכשיו ישתברו שלא הכדים של בקיומם רוצה
מותר, שכרו - סג:) ע "ז רש"י  (ע ' שכרו ויטול הוא שישברם

רבינו. שמסיים שם.70)כמו הגמרא לשון

.ÁÈ‰‡Ó ÈÏ Ú‰ :BÏ Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰«≈∆«≈¿»««¬≈ƒ≈»
Ô‰Ó ˙Á‡ ‡ˆÓÂ ,˙BËet ‰‡Óa ÎL ÏL ˙BiÁ»ƒ∆≈»¿≈»¿¿ƒ¿»««≈∆

eÒ‡ Blk BÎO  ÔÈÈ71. «ƒ¿»À»

דומה 71) זה ואין היתר. של חביות ותשע  תשעים של אפילו
שיוליך  הוא שהדין היתר, של ביין נסך יין חבית לנתערבה
ששם  מפני  מותרות, והשאר המלח  לים מהן אחת חבית
נתערב , ואחרֿכך בתחילה האיסור מן מובדל היה ההיתר
שבו, נסך יין דמי  על לו ויוותר לגוי  למוכרו מותר ולפיכך
נתברר  שלא כאן אבל כלל, האיסור מן נהנה שאינו ונמצא
האיסור, שכר מעולם נבדל ולא לבדו ההיתר שכר מעולם
במאה  חביות מאה אחת, בשכירות שכרו מתחילה שהרי 
נסך, יין של שכר גם היא ופרוטה פרוטה כל הרי  פרוטות,
רבותינו  בשם עוז' ('מגדל היא אחת שכירות שהכל

הראשונים).

.ËÈ˙ÈÁ ‰ËeÙa ˙ÈÁ ÈÏ Ú‰ :BÏ Ó‡»««¬≈ƒ»ƒƒ¿»»ƒ
‰ËeÙa72 ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ Ô‰ÈÈa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ‰Â , ƒ¿»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»≈≈∆»ƒ∆«ƒ

.zÓ BÎO ‡Le ,eÒ‡ ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÎO¿«»ƒ∆«ƒ»¿»¿»À»

א.72) סה, שם

.Î˙ÈÁ ÌÈÎBk „BÚ Ì‰Ï ÁÏML Ï‡OÈ Èn‡À»≈ƒ¿»≈∆»«»∆≈»ƒ»ƒ
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BÏ eÓ‡iL zÓ  ÔÎOa ÔÈÈ ÏL73˙‡ eÏ Ôz : ∆«ƒƒ¿»»À»∆…¿≈»∆
eÒ‡  Ô˙eLÏ ‰ÒÎpMÓ Ì‡Â .‰ÈÓc74. »∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

מעות,73) להם חייב  והגוי  היין, את קנו לא שהאומנים
להם  ששלח  יין של חליפים אינם להם שיתן המעות ולפיכך

עא.). שם לרשות 74)(משנה, כבר נכנס  שהיין כיון
את  ויקח  כסף  הגוי  להם וכשיתן בשכרם. קיבלוהו האומנין,

ואסור. נסך יין חליפי  הכסף  הרי  בחזרה, היין

.‡Î‰LB ‰È‰L Ï‡OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈÎBk „BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÎÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

zÓ ‰Ê È‰  Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ kÓ‡L „ ∆ƒ¿…«¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈

Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È‡Â ÈÏ LiL CÒ∆∆∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«
BÈÈ77ÈtÓ ;eÒ‡ ‰Ê È‰  BÏ ‡È‰Â ÎÓe , ≈»«¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈

.BBÁ epnÓ ÚtiL È„k BÓei˜a ‰ˆB ÈÏ‡Oi‰L∆«ƒ¿¿≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

א.75) סד, עבודהֿזרה 76)שם דמי  נחמן: רב  של מימרא
מותרים. גוי  כשרוצה 77)ביד אסור יינם בסתם גם

בקיומו.

.ÎÌÈÎBk „BÚÂ b ÔÎÂ78e‡e ÔÈÙzL eÈ‰L ¿≈≈¿≈»ƒ∆»À»ƒ»
ÏË :ÌÈÎBk „BÚÏ ÓBÏ ÏBÎÈ b‰ ÔÈ‡  ˜ÏÁÏ«¬…≈«≈»«»≈»ƒ…
È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ È‡Â ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰z‡«»¬«»ƒ«¬ƒ»«»«ƒ«¬ƒ
Ï‡ .Ôc‚k ÏhiL È„k ÔÓei˜a ‰ˆB È‰L ;˙Bt≈∆¬≈∆¿ƒ»¿≈∆ƒ…¿∆¿»¬»

ÌÈÎBk „BÚÂ b79ÌÈÎBk „BÚ Ô‰È‡ ˙‡ eLiL ≈¿≈»ƒ∆»¿∆¬ƒ∆≈»ƒ
È‡Â ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰z‡ ÏË :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ »«…«»¬«»ƒ«¬ƒ
˙MÈa el˜‰L ‡e‰ Ï˜ .ÔÓL È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ»«»«ƒ«¬ƒ∆∆…∆≈≈ƒÀ«
˙eLÏ e‡aMÓ Ì‡Â .BeÒÏ ÊÁÈ ‡lL È„k ,b‰«≈¿≈∆…«¬…¿¿ƒƒ∆»ƒ¿

eÒ‡  b‰80. «≈»

ב .78) סד, עבודהֿזרה 80)שם.79)שם חילופי  שזהו
הקדימו  שם [בגמרא בגר. אפילו כלֿכך הקילו ולא ממש,
כדי הסדר, את החליף  ורבינו שותפות, לדין ירושה דין
דין  רק  מביא הוא ואחריה האסורים, רשימת את להשלים

היתר]. של

.‚ÎÌÈÎBk „BÚÏ BÈÈ ÎnL Ï‡OÈ81˜Òt :82„Ú ƒ¿»≈∆»«≈¿≈»ƒ»««
‰ÎÓÒ ˜ÒtMnL .ÔÈzÓ ÂÈÓc  BÏ „„Ó ‡lL∆…»«»»À»ƒ∆ƒ∆»«»¿»

BzÚ„83‰˜ CLnMÓe ,84„Ú ‰OÚ BÈ‡ CÒ ÔÈÈÂ , «¿ƒ∆»«»»¿≈∆∆≈«¬∆«
‰ÈÎÓ ˙ÚLa ‡ˆÓ .Ba ÚbiL85zÓ ‰È‰86„„Ó . ∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»À»»«

BÏ87‡Ï È‰L .ÔÈeÒ‡ ÂÈÓc  ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú«∆…»««»ƒ»»¬ƒ∆¬≈…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ88Ú‚pLk ‡ˆÓÂ ,CLnL Èt ÏÚ Û‡ »¿»«¿««ƒ∆»«¿ƒ¿»¿∆»«

,B˙ÚÈ‚a ÔÈi‰ Ò‡Â ,ÁwÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»«¿ƒ«¿∆¡«««ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÈ Ì˙Ò ÎBÓk ‰Ê È‰Â«¬≈∆¿≈¿«≈»

א.81) עא, שם היין.82)משנה, מחיר לקנות,83)קבע 
מחירו. שיודע  הגוי ,84)כיון אצל בהלואה נשאר והכסף 

בפ "א  רבינו בדעת המגיד הרב  כתב  וכן במשיכה. קונה שגוי 
ומתנה. זכיה הקנין.85)מהל' שנגמר בשעה

נסך.86) יין חליפי  אינם ומשכו 87)והדמים לגוי , ונתן
דמיו. שפסק  מרובים 88)לפני  דמים ממנו יבקש שמא
הקניה. את ויבטל

.„ÎÈÏ‡Oi‰ „„nLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈÏÎÏ „„Ó Ì‡ Ï‡ ;BÈÏÎÏ89B‡ ¿ƒ¿¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ

ÌÈÎBk „BÚ‰ „ÈaL Ï‡OÈ ÈÏÎÏ90ÁwÏ CÈˆ  ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¿«»≈»ƒ»ƒƒ«
ÌÈÓc‰ ˙‡91Á˜Ï ‡ÏÂ „„Ó Ì‡Â .„cÓÈ Ck Á‡Â ∆«»ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ»«¿…»«

ÚÈbiMnL ;ÌÈeÒ‡ ÂÈÓc  ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆»«»»¬ƒ∆ƒ∆«ƒ«
Ò‡ ÈÏkÏ92.ÌÈÈ Ì˙Òk «¿ƒ∆¡»ƒ¿«≈»

קודם 89) לכלי  בנפילתו היין ונאסר שלו, יין קצת בו שהיה
יין  דמי  הדמים, וכשלוקח  משך. לא עוד שהרי  הגוי , שקנהו

לוקח . הוא הכלי ,90)אסור ומתנדנד באויר שאוחזו
ה"ג  בפי "ב  שנתבאר כמו כנגיעה, שהוא בנדנודו היין ואוסר

נעשה 91)(כסף ֿמשנה). והיין בכסף  היין את קונה והגוי 
בכסף , ובין במשיכה בין קונה שגוי  רבינו וסובר מיד, שלו
(כסף ֿמשנה). ומתנה זכיה מהל' פ "א המגיד הרב  כמ "ש
הגוי , של קנינו עודם ישראל שבידי  הדמים הרי  כן, לא שאם
נסך  יין דמי  ישראל שביד הדמים נעשו ואסרו, ביין וכשנגע 

ה'תוספות' שכתבו כמו שקילו.למפרע  ד"ה שם
ורבינו 92) הי "ב . בפי "ב  כמבואר חיבור, ניצוק  משום

בהנאה. אסור יינם בסתם אפילו שניצוק  הולך, לשיטתו

.‰ÎÌÈÎBk „BÚ ÈÂÁÏ Èc Ô˙Bp‰93Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈÎBk „BÚ‰ BÏÚBÙÏ¿¬»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ
,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È‰  BÏ MÁÓ È‡Â«¬ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ

‰fLe‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk94‰Ê „‚Îe . ∆∆¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈLa95Ï‡OÈ ÈÂÁÏ Èc Ô˙pL ÔB‚k .eÒ‡  ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡Oi‰ BÏÚBÙÏ Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

 OÚÓ BÈ‡L c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני  שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב  סג, שם
מהחנוני קנה כאילו הוא הרי  אליו, הפועל את ששלח  קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב  בעלֿהבית 95)ופורע  שנמצא
החנוני . מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב  פורע 

המעשרות.96) על ֿ 97)וחשוד לבעל שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.ÂÎB‡ ,‰Ê È„a e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»∆ƒ¿¿¿ƒ»∆
,ÚBt È‡Â ÈÂÁ‰ ÔÓ ÈÏÚ e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï Ó‡L∆»«»∆ƒ¿¿»«ƒ«∆¿»ƒ«¬ƒ≈«
B„eaÚL „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„aÚzLpL Èt ÏÚ Û‡98 ««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿

‡ÏÂ CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡Â ,zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»¿≈≈…ƒ≈∆∆¿…
.OÚÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÚÈL ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿…ƒ«¬≈

קנה 98) לא ולפיכך מסוימות, מעות לחנוני  שעבד שלא
אינו  שהפועל ונמצא לפועל, החנוני  שיתן מה בעלֿהבית

שם. פפא רב  של פירושו כפי  בעלֿהבית, משל אוכל

.ÊÎ˜lÁÓ ‰È‰L CÏÓ99ÂÈÓc Ô‰Ó Á˜BÏÂ ÌÚÏ BÈÈ ∆∆∆»»¿«≈≈»»¿≈«≈∆»»
:ÌÈÎBk „BÚÏ Ì„‡ Ó‡È Ï‡  ‰ˆiM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆«…«»»¿≈»ƒ

CÏn‰ ˆB‡a ÈzÁz Òk‰Â ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰100, ≈¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿«¿««∆∆
ÔÈi‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÁwiL È„k101ÌLa B˙kL ¿≈∆ƒ«»≈»ƒ««ƒ∆¿»¿≈

Ï‡ .CÏnÏ ÌÈÓc‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔzÈÂ Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ≈»≈»ƒ«»ƒ«∆∆¬»
ˆB‡‰ ÔÓ ÈËlÓe ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰ :BÏ ÓB‡102. ≈≈¿»«ƒ«¿≈ƒƒ»»
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שם.99) והסוגיא א. עא, שם הברייתא רבינו מפרש כן
בגירסתנו:100) אבל באל"ף , אצר בגמרא: רבינו גירסת

שם. רש"י  וראה שוטר. ופירושו, בעי "ן. עוצר
לקבל 101) שצריך יינו את לגוי  מוכר שהישראל שנמצא

(רדב "ז). המלך לאוצר 102)מאת חייב  הישראל שהרי 
יין, לו מוכר הישראל ואין זה, מחיוב  פוטרו והגוי  מעות,
לו  באומר מהֿשאיןֿכן בשליחותו, לא היין את מקבל והגוי 

במקומי . הכנס 

.ÁÎBÈÈa Ú‚pL ÌÈÎBk „BÚ103BÒ‡Ï Ï‡OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
kÓÏ zÓ 104ÌÈÎBk „BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .BcÏ BÒ‡L105ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ BaML BÓk ‰Ê È‰  BÈÈ Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙO106epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ iÁL ¿»∆«»¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆
˜f‰‰ ÈÓc107.‰ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ , ¿≈«∆≈¿…¿≈«¿ƒ»

ב .103) נט , "מותר 104)שם אמרו לא שם, [בגמרא
לו  מותר (פירוש: דמיה למשקל ליה שרי  אלא: למכור",
קלייה  מיקלא טעמא? מאי  מהגוי ), דמיו לקבל היין לבעל
טעם  הלא זה, לשון רבינו נקט  למה להבין וקשה (שרפו),
הזיקו]. דמי  גביית אלא מכירה כאן שאין מפני  הוא ההיתר

לו,105) לשלם חייב  אינו להזיק , בכוונה שלא נגע  ואם
כלל  היין נשתנה לא כלומר, ניכר. שאינו היזק  שזה מפני 
ה"ג, ומזיק  חובל מהל' בפ "א פוסק  ורבינו מעשיו, עלֿידי 
פטור. - באונס  או בשגגה ניכר שאינו שהיזק 

קלייה.106) מקלא נוטל 107)בגמרא : כשר יין ודמי 
שם). (רש"י 

ה'תשע"ח  מנ"א ו ' רביעי יום 

     1 
אכילת 1) ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי  שכל יבאר

שלא  עליהן חייב  אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס 
מאכל  שהריחה עוברה בולמוס ; שאחזו ומי  הנאתן; כדרך

איסור. על חל איסור ואם איסור;

.‡ÔeÚL  ‰BzaL ˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ Ïk2˙ÈÊÎa »ƒ≈«¬»∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ
È„Èa ‰˙ÈÓÏ ÔÈa ˙ÎÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,ÈBÈa≈ƒ≈¿«¿≈¿»≈≈¿ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL3‰˙ÈÓ B‡ ˙k iÁÓ‰ ÏkL ,e‡a Îe . »«ƒ¿»≈«¿∆»«¿À»»≈ƒ»
‰˜BÏ  ÏÎ‡Ó ÏÚ ÌÈÓL È„Èa4. ƒ≈»«ƒ««¬»∆

למטה.2) הנמנים הגוף  בעונשי  להתחייב  כגון 3)כדי 
שלא  מפני  דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
סורר  בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב  מצאנו
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על  ומורה

למלקות.4) בו התרו אם

.ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰  ÔÈeÚM‰ Ïk ÌÚ ‰Ê eÚLÂ¿ƒ∆ƒ»«ƒƒ¬»»¿∆ƒƒ«
‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡Â .Ì‰5cÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Ï ≈¿»ƒ«»∆¡…»∆ƒ»»
‰˜BÏ BÈ‡ Ï‡ ,eÒ‡‰6ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ÏÚ ‡l‡ »»¬»≈∆∆»«¿«ƒ¿ƒ»«

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  eÚMkÓ ˙BÁt ‡e‰L Ïk7. »∆»ƒ«ƒ«ƒ«««¿

התורה.5) מן אסור שיעור חצי  דאמר יוחנן מן 6)כר'

סופרים 7)התורה. מדברי  איסור על כעובר שזה מפני 
מרדות. מכת אותו שמכין

.‚‰Ó Ï‡ ;ÌÈpM‰ ÔÈa ÏMÓ ıeÁ  eÓ‡L ˙ÈÊk¿«ƒ∆»«¿ƒ∆≈«ƒ«ƒ¬»«
ÌÈÎÈÁ‰ ÔÈaM8‰‰ È‰L ,ÚÏaM ‰ÓÏ ÛËˆÓ  ∆≈«¬ƒ«ƒƒ¿»≈¿«∆»«∆¬≈∆¡»

BB‚9ÊÁÂ ,B‡È˜‰Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ elÙ‡ .˙ÈÊkÓ ¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»««¬ƒ«ƒ∆¡ƒ¿»«
B˙B‡ ÏÎ‡Â10ÔÈ‡L ;iÁ  ‡È˜‰L BÓˆÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ¿»«¬ƒ«ƒ«¿∆≈ƒ«»∆≈

.eÒ‡‰ cÓ ˙ÈÊÎa ÔBb‰ ˙‡‰ ÏÚ ‡l‡ eiÁ‰«ƒ∆»«¬»««»¿««ƒƒ»»»»

בלעו.8) ולא בחכו כיון 9)המודבק  מלא, שיעור טעם והרי 
שבין  מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה

נהנה. גרונו אין ביחד.10)השיניים שלם כזית גרונו שטעם

.„Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B B‡ Ïebt B‡ ‰Ï B‡ ÏÁ ˙ÈÊk¿«ƒ≈∆¿≈»ƒ»¿«≈»∆
eËt BÏÎB‡‰  ËÚÓ˙Â ‰nÁa BÁÈp‰L11ÊÁ . ∆ƒƒ««»¿ƒ¿«≈»¿»»«

Át˙Â ÌÈÓLba BÁÈp‰Â12ÂÈÏÚ ÔÈiÁ 13˙k14B‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»»»≈
˙e˜ÏÓ15„ÓÚÂ Át˙Â ,‰lÁzaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰È‰ . «¿»»»ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,eÒ‡  ˙ÈÊk ÏÚ16. «¿«ƒ»¿≈ƒ»»

הוא 11) ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, מכרת
מכשיעור. בתחילתו.12)פחות שהיה כמו כזית על ועמד

כשיעור.13) וסופו שתחילתו פיגול 14)מפני  בחלב 
נותר 15)ונותר. בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה

אצל  דיחוי  אין שיעורן נתמעט  שבינתיים פי  על ואף  וטמא.
למצבו  חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים,

בו 16)הקודם. היה לא הטבעי , במצבו שמתחילתו, כיון
כזית.

.‰ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ‰BzaL ÔÈeq‡ ÏkL ,e‡a k¿»≈«¿∆»ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ
Oa ÌÚ ‰Ï OaÓ ıeÁ ,˙ÈfÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿««ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«

‰ÙË17˙LÓÁÂ .ÔÓB˜Óa e‡a˙iL ÈÊ Èeq‡Â , ¿≈»¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿»«¬≈∆
‰‡e˙ ÈÈÓ18Ïk‰  Ô‰lL ˙B˜ˆa‰Â Ô‰lL ÔÈÁÓ˜e ƒ≈¿»¿»ƒ∆»∆¿«¿≈∆»∆«…

ÁÒÙa ıÓÁ eq‡Ï ÔÈa ,˙ÈfÎÏ ÌÈÙËˆÓ19ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»≈¿∆«≈
L„Á eq‡Ï20OÚÓ Èeq‡Ï ÔÈa ,ÓÚ‰ ÈÙlÓ ¿ƒ»»ƒƒ¿≈»…∆≈¿ƒ≈«¬≈

ÈL21.˙BÓe˙e ≈ƒ¿

היא.17) נבילה תחילת והטריפה הואיל שמצטרפין
קודם 18) שיפון שועל, שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,

מחמיצים.19)טחינה. העומר 20)שכולם הקרבת לפני 
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט "ז

לוקה.21) ירושלים, לחומת חוץ  כזית מכולן אכל שאם

.ÂiÁ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡È22ÛËˆÓ ˙BOÚÓe ‰Óe˙a ≈»∆ƒ∆»««»ƒ¿»««¿ƒ¿»≈
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ ,ÏËa ˙ÈfÎÏ¿««ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆»»¿»∆
Ô‰L ,Èv‰ ˙ÏÂ ‰O‰ ˙ÏÂ BM‰ ˙ÏÏ ?‰ÓB„∆¿ƒ¿««¿ƒ¿««∆¿ƒ¿««¿ƒ∆≈

e‡aL BÓk ,˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ23. ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿∆≈«¿

תבואה.22) מיני  מחמשת חוץ  אחרים מינים אפילו
מצטרפין.23) אחד בלאו שאיסורן שכל

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡‰24ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  eÒ‡ cÓ »≈¬ƒ»¿»ƒ»»»≈¿«¿ƒ
eiÁ ‡l‡ ,˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ˙k B‡ ˙e˜ÏÓ B˙B‡«¿»≈«»¿«ƒ¿«ƒ∆»ƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÎÏ „Á‡25Ba ÌÈ˙Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .26 ∆»¿»»¬ƒ»¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒ
Ïk ÏÚ iÁ  ˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»«»¿«ƒ¿«ƒ«»«»
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קסז                 
         

˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡˙‰Â ‰‡˙‰«¿»»¿«¿»»¿««ƒ∆ƒ¬ƒ»««
.˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ

הפסק .24) בלי  הרבה "אכילה 25)כזיתים רבינו ונקט 
בו  התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה"
הפסיק  שלא פי  על אף  התראה כל על חייב  התראות, כמה
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו

אחת 26) כל על חייב  שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ואחת.

.Á˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó ÏcÁk B‡ ‰BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,ÏcÁk ÏÎ‡Â ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈeÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27ÛËˆÈ  ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙k iÁ ‡e‰ È‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏcÁk Á‡ ÏcÁk¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.eËÙe ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Òt ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס  ואכילת פרס , אכילת כדי 
ביצים. ארבע  הוא פרס  שיעור סובר ורש"י  ברוקא. בן יוחנן

.Ë,ËÚÓ ËÚÓ ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÚÈ ‰˙BM‰ ÔÎÂ¿≈«∆¿ƒƒ∆¿«≈»¿«¿«
BÚÓ‚e ÏÁ‰ ˙‡ B‡ ÁÒÙa ıÓÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡∆ƒ¿»∆∆»≈¿∆«∆«≈∆¿»
‰‰L Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ Ìc‰ ÔÓ ‰˙ML B‡ ,ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«∆»»ƒ«»¿«¿«ƒ»»
,ÔÈÙËˆÓ  ˙ÈÚÈ ˙i˙L È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ

.ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ

.ÈÔÈeÒ‡‰ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk28iÁ BÈ‡29„Ú Ì‰ÈÏÚ »»√»ƒ»¬ƒ≈«»¬≈∆«
‰‡‰ Cc Ô˙B‡ ÏÎ‡iL30È‡ÏÎÂ ÏÁa OaÓ ıeÁ , ∆…«»∆∆¬»»ƒ»»¿»»¿ƒ¿≈

‡ÈˆB‰ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡ Ô‰a Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .Ìk‰«∆∆¿ƒ∆…∆¡«»∆¬ƒ»∆»ƒ
ÏeMa ÔBLÏa ,˙Á‡ ÔBLÏa Ô˙ÏÈÎ‡ eq‡31ÔBLÏe ƒ¬ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿

Lc˜‰32.‰È‰ C„k ‡lL elÙ‡Â Ô˙B‡ Ò‡Ï , ∆¿≈∆¡…»«¬ƒ∆…¿∆∆¬»»

בהנאה.28) או אין 29)באכילה ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין,

הנאתו 30) על חייב  אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
ואם  לאכילה עומד מאכל שדבר מפני  אכילה, כדרך  שלא
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי  אחר באופן נהנה

איסור 31) על חכמים ודרשו אמו בחלב  גדי  תבשל לא
אלא 32)אכילה. ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש פן

תשרפנו.

.‡È„ˆÈk33‡e‰Lk BÚÓ‚e ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L È‰ ? ≈«¬≈∆ƒ¿»∆«≈∆¿»¿∆
B‡ ;ÈÁ ÏÁ ÏÎ‡L B‡ ,epnÓ BB‚ ‰ÂÎpL „Ú ÌÁ««∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»«≈∆«
CÒ ÔÈÈ CB˙Ï ,‰ÚÏÂ L‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÌÈc ÚL∆≈≈¿»ƒ»ƒ¿…¿«¬»¿≈∆∆
B‡ ;ÔÈÓ Ô‰Lk ÔÏÎ‡Â ,‰Ï ÏL ‰„˜ CB˙Ï B‡¿¿≈»∆¿≈»«¬»»¿∆≈»ƒ
ÏËe LÈ‡‰Â ÁÈÒ‰L Á‡ eÒ‡‰ ÏÎ‡ ÏÎ‡L∆»«…∆»»««∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»«
CB˙a Ó c Ú Ì‡Â .eËt ‰Ê È‰  Ì„‡ ÏÎ‡Ó≈…∆»»¬≈∆»¿ƒ≈«»»«¿
 BÏÎ‡Â Ìk‰ È‡Ïk ÔÈÈa B‡ ÏÁa Oa ÏL ‰„¿̃≈»∆»»¿»»¿≈ƒ¿≈«∆∆«¬»

.iÁ«»

ולפיכך 33) והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי  מפרט 
חלב  הניח  שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו

פטור. מכתו גבי  על הנסקל שור של

.È˜BÁO Cc ˙BeÒ‡‰ ˙BÏÎ‡nÓ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»ƒ«¬»»¬∆∆¿
˜qÚ˙Ók B‡34,‰ÏÈÎ‡‰ Ûe‚Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿«≈««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»¬ƒ»

ÏL dÓˆÚÏ Ôek˙nL ÈÓk ,iÁ  ‰‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿∆¡»«»¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿»∆
eq‡a BÁk ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰È‰Â .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»»«»»»»»¿«»¿¿ƒ

ÔÈeq‡‰ ÏkÓ35Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ,eÒ‡  Ôek˙ Ì‡ : ƒ»»ƒƒƒƒ¿«≈»¿ƒ…ƒ¿«≈
zÓ 36. À»

לאכילה.34) כוונה איסורי35)בלי  בין הנאה איסורי  בין
מתכוון 36)אכילה. שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה

האיסורים. בכל מותר

.‚È Ú‰ ÈtÓ B‡ ÔB‡˙Ï eÒ‡ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»»¿≈»ƒ¿≈»»»
iÁ37ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â a„na ‰ÚBz ‰È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»»∆«ƒ¿»¿≈«…«

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ,zÓ ‰Ê È‰  eq‡ „ ‡l‡38. ∆»¿«ƒ¬≈∆À»ƒ¿≈«»«¿»

נפש.37) סכנת אין דבר 38)אם לך שאין אדם, לכל מותר
נפש. פיקוח  בפני  העומד

.„È‰aÚ39L„˜ Oa ÔB‚k ,eÒ‡ ÏÎ‡Ó ‰ÁÈ‰L À»»∆≈ƒ»«¬»»¿¿«…∆
.˜n‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ÈÊÁ Oa B‡Ì‡ ¿«¬ƒ«¬ƒƒ»ƒ«»»ƒ

d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  Â‡Ï Ì‡Â ,ËeÓ  dzÚ„ ‰MÈ˙ƒ¿«¿»«¿»»¿ƒ««¬ƒƒ»
ÔÈÏÈÎ‡Ó  dzÚ„ ‰MÈ˙ ‡Ï Ì‡Â .eÚMkÓ ˙BÁt»ƒ«ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»«¿»«¬ƒƒ

.dzÚc MÈ˙zL „Ú d˙B‡»«∆ƒ¿«≈«¿»

לאוכלו,39) ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה
זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן

.ÂË‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL c ÁÈ‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰aÚk BÈc  LÙp‰ ˙‡ ÔÈÚÚnL ÌÈcÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.ÊËÒeÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ40ÌÈ„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ¿»ƒ
„iÓ ÌÈeÒ‡‰41ÂÈÈÚ eB‡iL „Ú42ÏÚ ÔÈfÁÓ ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ»«∆≈≈»¿≈¿«¿ƒ«

‡ˆÓpa ÔÈ‰ÓÓ ‡l‡ ,zn‰ c43B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe . »»«À»∆»¿«¬ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ
‰lÁz Ïw‰ Ïw‰44Bic  ÂÈÈÚ eÈ‡‰ Ì‡ .45Ì‡Â ; ««««¿ƒ»ƒ≈ƒ≈»«¿ƒ

.eÓÁ‰ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  Â‡Ï««¬ƒƒ∆»

הרעבון.40) במרק ,41)מחלת מקודם מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות

כהות.42) החולה עיני  המחלה של מסוכן בשלב 
במקום.43) הנמצאים דברים 44)בדברים לנו אין אם

מאכילין  איסורים מיני  שני  לפנינו ויש צורכו כדי מותרים
קל. הקל יותר.45)אותו אותו מאכילים אין

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ‰Ïe ÏË eÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿»≈∆∆¿≈»«¬ƒƒ
‰˙ÈÓa Ïh‰L ;‰lÁz ‰Ï46ÈÁÈÙÒe ‰Ï . ¿≈»¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈

ÔÈeÒ‡L ;˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ47.‰hÓL ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
˙ÈÚÈLe ÏË48˙ÈÚÈL B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó 49ÏË . ∆∆¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ∆∆

Ïh‰ Ôw˙Ï LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰Óe˙e50ÔÈÏÈÎ‡Ó  ¿»ƒƒ∆¿»¿«≈«∆∆«¬ƒƒ
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ÏË B˙B‡51‰Óe˙k LB„˜ BÈ‡L ,52‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆∆≈»ƒ¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הופרשו 46) שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי 
הפרישו  שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו

במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי  זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי  את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק  לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני , אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.ÁÈ‡l‡ ,eq‡ ÏÚ ÏÁ eq‡ ÔÈ‡L ,e‡a k¿»≈«¿∆≈ƒ»«ƒ∆»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ÈL eÈ‰ Ì‡53‰È‰L B‡ , ƒ»¿≈»ƒƒ»ƒ¿««∆»»

ÏÎB‡ LÈ CÎÈÙÏ .ÏÏBk eq‡ B‡ ÛÈÒBÓ eq‡ƒƒƒ≈¿ƒ»≈≈
˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,„Á‡ ˙ÈÊk54‡e‰Â . ¿«ƒ∆»¿∆»»»≈«¿À¿

ÔÈeq‡ ‰MÓÁa Ba e˙‰L55?„ˆÈk .Ba eˆa˜˙pL ∆ƒ¿«¬ƒ»ƒƒ∆ƒ¿«¿≈«
ÌÈLc˜n‰ ÔÓ ˙BpL ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡ÓË ÔB‚k¿»≈∆»«¿«ƒ≈∆∆«ƒ«À¿»ƒ

ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ÌÈetk‰ ÌBÈa56, ¿«ƒƒ∆ƒ≈≈∆
,ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓe ,˙B ÏÎB‡ ÌeMÓeƒ≈»ƒ≈¿«ƒƒ

L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓeÔÓ ‰‰pL ÌeMÓe , ƒ»≈∆»«…∆ƒ∆∆¡»ƒ
.ÏÚÓe L„w‰«…∆»«

שניהם.53) על חייב  ולכן תוציא, מהם זה שנינו 54)שאי 
משמיענו  ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע  חייב  שבשוגג

כך. הדין למלקות כל 55)שגם ולפרש בו להתרות צריך
לו  אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני  איסור
אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא

מאכל,56) על שמים בידי  מיתה או כרת המחוייב  שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה

.ËÈ‰È‰ BÊ ‰Ó‰aL ?eq‡ ÏÚ eq‡ Ô‡k ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»»ƒ«ƒ∆¿≈»»»
‰È‰a zÓe ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ daÏÁ57 dLÈc˜‰ . ∆¿»»«¬ƒ»À»«¬»»ƒ¿ƒ»

‰È‰a daÏÁ Ò‡58eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓe . ∆¡«∆¿»«¬»»ƒ∆«ƒ
‰È‰59ÏÁ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ .ÌÈL„˜ eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒB , ¬»»«»»ƒ»»ƒ«¬«ƒ»»≈∆

dBbÏ zÓ ‰Ê60 ˙B ‰OÚ .ËBÈ„‰Ï eÒ‡Â ∆À»«»«¿»¿∆¿«¬»»
.ËBÈ„‰Ï Ò‡ ,dBbÏ eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓƒ∆«ƒ«»«∆¡«¿∆¿

‰f‰ ÏÎB‡‰Â61eÒ‡Â ‰Ó‰a‰ Oa zÓ ‰È‰ ¿»≈«∆»»À»ƒ¿««¿≈»¿»
eq‡ BÏ ÛÒB .dOa Û‡ Ò‡  ‡ÓË .daÏÁa¿∆¿»ƒ¿»∆¡««ƒ¿»»«ƒ
.ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÏÏk  ÌÈetk‰ ÌBÈ ‡a .ÏÁ‰ ÏÚ««≈∆»«ƒƒ»«»»√»ƒ
.‰Ê ÏÁa Beq‡ ÛÒB ,ÔÈlÁa Û‡ Ò‡pL CBzÓeƒ∆∆¡««¿Àƒ«ƒ¿≈∆∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

באכילה.57) רק  אסור בהנאה.58)שהחלב  אסור שהקדש
איסור.59) על שחל חמור איסור או מוסיף  איסור הוא הרי 
למזבח .60) כאן 61)להקריב  עד שאכל. האדם כלומר,

מכאן  החלב , חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה

על  אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה  ואילך
וטומאת  הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף  לא עצמו המאכל

האוכל.

ה'תשע"ח  מנ"א ז' חמישי יום 

      
מינו;1) בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב  איסור יבאר

כל  במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש
אפרוח  בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר
שצלאו  וגדי  לפגם; או לשבח  טעם נותן ודין ששלקה;
בשר  צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין אם בחלבו;
שנבלל  מליח  נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבילה שחוטה

שחוטה. בשר עמו

.‡BÈ‡La ÔÈÓ :zÓ „a Ú˙pL eÒ‡ c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈
ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓ„ÓÚÏ LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ƒ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…

a ÏËaÈ  BÓÚË ÏÚ. ««¿ƒ»≈¿…

ב .2) בהלכה שמבאר ברוב 3)כמו בטל עט . זבחים כרבא,
להלן  שיתבאר כמו סופרים, מדברי  אסור אבל התורה, מן

דֿה. בהלכות

.ÁBnÂ ÔÈÒÈb‰ CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk‰ ÏÁ ?„ˆÈk≈«≈∆«¿»∆»«¿«¿ƒƒ¿ƒ«
Ïk‰Ô‰a ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ :ÔÈÒÈb‰ ˙‡ ÔÈÓÚBË  «…¬ƒ∆«¿ƒƒƒ…ƒ¿»»∆

ÌÚË Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡Â ;ÔÈzÓ el‡ È‰  ÏÁ ÌÚË««≈∆¬≈≈À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆««
‰Â ,ÏÁBLnÓ Ô‰a ‰ÈÔÓ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ≈∆¿»»»∆«»¬≈≈¬ƒƒ

‰Bz‰ BLnÓ Ô‰a ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÓÚË Ô‰a ‡ˆÓ ; «»ƒ¿»»∆«¿¿…»»»∆«»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰. ¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ

טעמו 5)ונתערב .4) נקרא בעין ואינו החלב  שנמוח  אע "פ 
וזהו  היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו
רש"י אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו רבינו כפירוש
ממשו  ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח  שאם סובר,

פרס . אכילת בכדי  כזית יש אם סז:6)ואפילו זרה עבודה
וזהו  עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר
לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס , אכילת בכדי  כזית

בלבד. סופרים מדברי  שאסור רבינו שטעם 7)ומפרש
צח . בחולין רש"י  דעת גם וכן התורה. מן אינו כעיקר

.‚˙ÈÊk ÏÁ‰ ÔÓ ‰È‰L ÔB‚k ?BLnÓ ‡e‰ „ˆÈk≈««»¿∆»»ƒ«≈∆¿«ƒ
ÌÈˆÈa LÏL ÏÎaÔÈÒÈb‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ .˙Úz‰ ÔÓ ¿»»≈ƒƒ««¬…∆ƒ»«ƒ«¿ƒƒ

ÏÁ‰ ÔÓ ˙ÈÊk Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÈa LÏLk el‡‰»≈¿»≈ƒƒ¿≈»∆¿«ƒƒ«≈∆
˙BÁt ÏÎ‡ ;Ìi˜ BLnÓe eq‡‰ ÌÚË È‰L ,‰˜BÏ ∆∆¬≈««»ƒ«»«»»«»

ÌÈˆÈa LÏMÓ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ƒ»≈ƒ«ƒ«««¿
Ì‰ÈcÓÏÎa ˙ÈÊk ˙Úza ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ…»»««¬…∆¿«ƒ¿»

ÏÎ‡Â ÏÁ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈˆÈa LÏL»≈ƒ««ƒ∆≈»∆««≈∆¿»«
.˙ecÓ ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ‰„w‰ Ïk»«¿≈»≈∆∆»«««¿

ששיעורו 8) שם, יוחנן ר' שבדברי  פרס  אכילת בכדי  זהו
ח . הלכה יד פרק  למעלה שכתב  כמו ביצים, אין 9)שלש

האיסור. של כזית שאסור 10)בהן שיעור, חצי  כדין
בפרק  כלמעלה מרדות, מכת אלא עליו לוקין ואין התורה מן
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ו. הלכה פרס ,11)ג אכילת מכדי  פחות איסור שתערובת
ממשו. ולא טעמו נקרא

.„Ì‡ ,Ïk‰ ÁBnÂ ‰ÈÏ‡‰ ÏÁÏ ˙BÈÏk ÏÁ ÏÙ»«≈∆¿»¿≈∆»«¿»¿ƒ««…ƒ
Ïk‰ È‰  ˙BÈÏk‰ ÏÁa ÌÈLk ‰ÈÏ‡‰ ÏÁ ‰È‰»»≈∆»«¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆«¿»¬≈«…

‰Bz‰ ÔÓ zÓ‰Ï ˙ÎÈ˙Á elÙ‡ .‰Ú˙pL À»ƒ«»¬ƒ¬ƒ«¿≈»∆ƒ¿»¿»
.‰Bz‰ ÔÓ zÓ Ïk‰  ‰ËeÁL ÏL ˙BÎÈ˙Á ÈzLaƒ¿≈¬ƒ∆¿»«…À»ƒ«»
c „‡iL „Ú ,eÒ‡ Ïk‰  ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ«…»«∆…«»»
BÈÚL eLÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BËeÚÓ ÌˆÚÓ eÒ‡‰»»≈…∆ƒ¿…ƒ¿∆»»»∆≈

˙„ÓBÚ.‡a˙iL BÓk , ∆∆¿∆ƒ¿»≈

א.12) בהלכה כמבואר ברוב , בטל במינו שמין
אנו 13) שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

האסורה. החתיכה איזוהי  בעין.14)יודעים שנשאר

.‰?BËeÚÓ ÌˆÚa „‡ÈÂ eÒ‡‰ c Ú˙È ‰nÎe¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa BeÚML c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa BeÚML LÈÂÌÈ˙‡Óa BeÚML LÈÂ ,. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי  ערלה
שם. כמבואר

.ÂÈeq‡ ÔÈa ,‰BzaL ÔÈeq‡ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»ƒƒ∆«»≈ƒ≈
eÚ˙pL ,‰È‰ Èeq‡ ÔÈa ˙k Èeq‡ ÔÈa ˙e˜ÏÓ«¿≈ƒ≈»≈≈ƒ≈¬»»∆ƒ¿»¿

ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :zn‰ ÏÎ‡Óa; ¿«¬»«À»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««
BeÚL  ÌÚh‰ ÏÚ „ÓÚÏ LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…««««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B‡ ‰‡Óa B‡ ÌÈMLa,CÒ ÔÈiÓ ıeÁ . ¿ƒƒ¿≈»¿»«ƒƒ≈∆∆
È‰L ,ÏhÓ ıeÁÂ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙ÓÁ ÈtÓƒ¿≈À¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆∆¬≈

Bw˙Ï LÙ‡ÏÎa  ÔÈÓa ÔÈÒB‡ ‰Ê ÈtÓe ; ∆¿»¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿»
ÌÚË Ô˙Ba  ÔÈÓa ‡lLÂ ,Ô‰LÏk ‡Lk , ∆≈¿∆…¿ƒ»¿≈««ƒ¿»»

.ÔÈeq‡‰»ƒƒ

ח .17) הלכה ט  פרק  למעלה וראה צז: כמבואר 18)חולין
הקודמת. תרומות 19)בהלכה ממנו להפריש אפשר

אינו  מתירין לו שיש דבר שכל בידינו הוא וכלל ומעשרות.
שם  התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל
(ובגמרא  נח . נדרים בבבלי  גם מפורש וכן הירושלמי . בשם
שמן  פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם
לפיכך  הכל, ומתירה הכרי  כל את פוטרת אחת חטה התורה
ורבינו  הכרי . כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם
השני הטעם כי  מתירים, לו שיש דבר של הנימוק  את העדיף 
ולתרומת  למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק 
האיסורים, ייבטלככל כן ואם שהוא בכל היתר לו אין מעשר
הכל). מנמק  מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל

כאן 20) יש שהרי  במינו, מין אלא נסך ביין החמירו שלא
האיסור  טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור,
בטבל  וכן החמירו. ולא לגמרי  אינו כאלו הוא הרי  בתערובת
יב  בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו  ולא
ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק 

זה. לחילוק  הגיוני  טעם נותן נב . נדרים

.Ê˙BiÁ ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .‡a˙iL BÓk ,eÒ‡ Ïk‰  ÔÈÈ ÏL∆«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈

LÈÙiL „Ú ,ÏË Ïk‰  ˙ÈÁa Ú˙pL ÏË∆∆∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ
˙ÚzÏ ÔÈÈe‡‰ ˙BOÚÓe ˙BÓez‡a˙iL BÓk , ¿««¿»¿ƒ««¬…∆¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

מיניה 21) ומפריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי 
דרבנן  הוא האיסור כאן שגם אחר, דרבנן מטבל או וביה
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב  בטל התורה שמן מפני 

.Á˙ÈÚÈL ˙BtÔÈÓa eÚ˙ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿¿ƒ»
‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡ ,ÌÚË Ô˙Ba  ÔÈÓa ‡lLÂ , ¿»∆¿∆…¿ƒ»¿≈««≈»

,‰eÒ‡ ˙Úz‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ;‰Bz Èeq‡ ÏÏÎaƒ¿«ƒ≈»∆≈»««¬…∆¬»
BÓk ,˙ÈÚÈL ˙M„˜a ˙Úz‰ Ïk ÏÎ‡Ï iÁ ‡l‡∆»«»∆¡…»««¬…∆ƒ¿À«¿ƒƒ¿

BÓB˜Óa ‡a˙iL. ∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביעורם.22) זמן שהגיע  כל 23)לפני  לאכול וצריל
שדינה  שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת

שביעית. בהלכות האדם 24)נתבאר חובת היא שזו היינו
למה  לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא
במינו  נסך ויין מטבל חוץ  עג: זרה בעבודה יוחנן ר' אמר
מבאר  הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו,
ובדומה  נסך. ויין טבל ובין שביעית בין מהותי  הבדל שיש
חמץ  לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה
איסור  של מיוחד סוג הוא בפסח  שחמץ  מבאר שהא בפסח ,
משנה  (הכסף  יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן
לומר  שנתכוון ונראה מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת
טבל  אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ  שץערובת

תיקון). צריך

.ËÁÒÙa ıÓÁ ‰Bz Èeq‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈¿∆«««ƒ∆≈ƒ≈»
el‡ ˙BÏÏÎa BÈ‡‰eÒ‡ ˙Úz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ≈ƒ¿»≈¿ƒ∆≈««¬…∆¬»

ÌÏBÚÏ˙Úz‰ Ïk ‰È‰z ÁÒt‰ Á‡Ï È‰L , ¿»∆¬≈¿«««∆«ƒ¿∆»««¬…∆
ÔÈa ‡e‰L ÏÎa ÒB‡ CÎÈÙÏ .e‡aL BÓk ,˙zÓÀ∆∆¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿»∆≈

BÈÓa ‡lL ÔÈa BÈÓa. ¿ƒ≈∆…¿ƒ

במשהו.25) בכל 26)שאוסר ג"כ במינו שלא שאפילו
לטבל 27)שהו. דומה ואינו זמני  הוא שהאיסור כלו',

תיקון  לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור הקדש,
בחמץ  משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע "י  להשתנות ויכול
בפני מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור שעצם בפסח 

משום 28)עצמו. שלא שגזרו מפרש, כט : ושם ל. פסחים
כל  שנאמר משום הטעם רבינו מפרש בהי "ב  ולהלן מינו.

תאכלו. לא מחמצת

.È‰L„Á ‰‡e˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â‰LÈa ‰Ú˙pL ¿«ƒƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿»ƒ»»
dÏ LÈ È‰L ;‡e‰L ÏÎa ˙ÒB‡  ÓÚ‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈»…∆∆∆¿»∆∆¬≈≈»

ÔÈÈzÓc Ïk ÔÎÂ .Ïk‰ zÈ ÓÚ‰ Á‡lL , «ƒƒ∆¿««»…∆À««…¿≈»»»
ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓ Beq‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÔÈÈzÓ BÏ LiL∆≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒƒƒ¿≈∆¿
ÌÈÓÎÁ Ba e˙ ‡Ï  BË ÌBÈa „ÏBÂ ‰ˆ˜Ó eq‡ƒÀ¿∆¿»¿…»¿¬»ƒ

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ‡l‡ ,eÚL; ƒ∆»¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ≈»≈
ÈL OÚÓe Lc˜‰ ÔB‚k .da ziL Cc LÈ È‰L∆¬≈≈∆∆∆À«»¿∆¿≈«¬≈≈ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ. ¿«≈»∆

במינו 29) ושלא שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,
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טעם. ניתרת 30)בנותן חדשה תבואה גם נח . נדרים
שכתבנו  כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי  מאליה

בפסח . בחמץ  אפילו 31)למעלה בגמרא שאמרו מה
אלפים. בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף 

יעלוהו 32) שני , ומעשר פדיון, ע "פ  יותר הקדש נח . נדרים
יחללוהו. או לירושלים

.‡È‡ˆBiÎÂ Ì„Â ÏÁÂ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰ Ï‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
ÔÈ‡L ;eÚL Ô‰a ÌÈÓÎÁ e˙  ˙BÓez ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈¿»¿¬»ƒ»∆ƒ∆≈

Ì„‡ ÏÎÏ z‰ Cc Ô‰a. »∆∆∆∆≈¿»»»

אסורות 33) לזרים אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
להן  שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין,

פב . ביבמות

.ÈÌ‡ ,ÔÈÈzÓ BÏ LiL „ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
zÓ  ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La Ú˙‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

LÙ‡ È‰L ;ÏhÓ eÓÁ ÔÈÈzÓ BÏ LiL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba eÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e‡aL BÓk. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק  הנשה, גיד פרק  חולין אלפס  רב  על חולק 
הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק  נדרים הירושלמי  על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני  ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט ,
שלא  שגזרו אמרו, כט : בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ  גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח 

.‚È‰Óez‰ :ÌÈÓÎÁ e˙pL ÔÈeÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆»¿¬»ƒ«¿»
OÚÓ ˙Óe˙eÔÈÏBÚ  ÌÈeka‰Â ‰lÁ‰Â„Á‡a ¿««¬≈¿««»¿«ƒƒƒ¿∆»

ÌÈ‰Ï CÈˆÂ .‰‡Óe‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓe .ÔÎÂ . ≈»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÈlÁ ÏL ˙BÒet CB˙Ï ¿»∆∆∆«»ƒ¿¿∆Àƒ

,el‡Ó „Á‡Ó ÁÓ˜ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚƒ¿∆»≈»≈«¿»∆«≈∆»≈≈
ÔÈlÁ ÏL ÁÓ˜ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ,ÌlkÓ ‰‡Ò B‡¿»ƒÀ»∆»¿»¿≈»¿»∆«∆Àƒ

Ïk‰ ÔÓ ÌÈÓ  Ïk‰ Ú˙Â‰‡Ò „‚k ˙Á‡ ‰‡Ò ¿ƒ¿»≈«…≈ƒƒ«…¿»««¿∆∆¿»
zÓ ‡M‰Â ,‰ÏÙpL˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;Ì„‡ ÏÎÏ ∆»¿»¿«¿»À»¿»»»»¿»¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ  ‰‡nÓƒ≈»«¬»«…¿À»

של 36) מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב . פרק  ערלה משנה
בהפרשת  נזהר שאינו הארץ  עם של (דמאי =פירות דמאי 
מעשר  מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות
הר"ש  כגירסת גורס  שרבינו ונראה מספק ). מעשר ותרומת
דמאי " של מעשר ותרומת ודאי  של מעשר "ותרומת שם:
ותרומת  מעשר תרומת הגירסא טו: מעילה במשנה וכן
והתכוון  סתם מעשר תרומת כתב  ולכן דמאי . של מעשר
דמאי . ושל ודאי  של היינו מעשר, תרומת סוגי  לשני 

אצלנו  הפרש "ואין רבינו כותב  שם לערלה המשנה ובפירוש
וכבר  ודאי  של או דמאי  של מעשר תרומת בין הדינים בכל

זה". תרומה 38)בטלים.37)נתבאר סאה כשנפלה
אע "פ  כי  לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה,
בטל  לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור
בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט , גזל מפני  להרים וצריך

מאיסור 39)טו. סאה וחצי  זה מאיסור סאה חצי  נפלה אם
הכל  - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר
ואפילו  תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.
וראה  מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה

ז. הלכה ד פרק  מפרש,40)למעלה משנה בכסף 
הרי טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר
עולה  שאינו המוקדשים, פסולי  מהלכות ו בפרק  רבינו פסק 
פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל
פרוסות  במאה שנתערבה טמאה הפנים לחם של פרוסה וכן
תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים  לחם של
- בחולין כשנתערבה שגם כאן, ומשמיענו כחכמים. ופסק 

גזל 41)תעלה. מפני  להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
לאכלה  יכולים הכהנים שהרי  טו), הלכה (להלן השבט 
מנחות  ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה,
פ "י ורבינו ותרומה, חולין המנחה) (עם עמה שיאכלו כא:
הרדב "ז  קושית בזה ומסולקת הי "א. הקרבנות מעשה מה'

פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן

.„ÈÌÈ˙‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ  Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰. »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»»«ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓeÌÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â .?„ˆÈk . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈«

‰˙È‰L B‡ ,Ìk‰ È‡Ïk B‡ ‰ÏÚ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÚÈ¿ƒƒ∆≈»¿»ƒ¿≈«∆∆∆»¿»
ÌÈ˙‡Ó CB˙Ï ‰ÏÙpL ,Ì‰ÈMÓ ˙ÙËˆÓ ˙ÈÚÈ‰ »¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿≈∆∆»¿»¿»«ƒ

ÌÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,zÓ Ïk‰  ÔÈÈ ÏL ˙BiÚÈ¿ƒƒ∆«ƒ«…À»¿≈»ƒ¿»ƒ
‰È‰a eÒ‡ Ïk‰  ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;ÌeÏk. ¿»¿»¿»ƒ»«ƒ«…»«¬»»

מנין 42) א: ב , פרק  ערלה בר"ש הובא ערלה, בירושלמי 
כתוב  בכרם בכלאי  ממלאה, מלאה למד עולים? שהם
מה  תאחר, לא ודמעך מלאתך כתוב  ובבכורים המלאה
מאה? כאן אף  מאה כאן מה אי  עולה, כאן אף  עולה מלאתך
חכמים  שינו בהנאה) (שאסור איסורו הכתוב  שכפל לפי 
עד  הט "ז). לקמו ראה שיתבטלו. כדי  הנחוצה (הכמות חיובו
מניין? ערלה הכרם, כלאי  כאן) עד לנו ידוע  (פירוש, כדון
עולה  זו ומה בהנאה, אסורה זו אף  בהנאה אסורה זו מה

עולה. זו הם 43)אף  ששוים כיון הם, שמות ששני  אע "פ 
ערלה  משנה מצטרפין. מזה, זה שלמדים ביטולם, בשיעור

א. להוציא 44)פ "ב  חייב  ואינו הכל לאכול שמותר
הנימוק  הבאה בהלכה וראה שם. משנה שנפלה. הכמות
אחרים  ובאיסורים להרים צריך לה והדומה בתרומה למה

היתר.45)לא. לך 46)של "אין ואומר: משיג והראב "ד
חוץ  שבמנין הוא כן אם אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר
משמע  ולכאורה ותשכח ". דוק  נסך ויין זרה עבודה מאיסורי 
נמי אי  - "למיעוטי  שאמרו: עד. זרה עבודה בגמרא כדבריו
סובר, שרבינו נראה אולם שבמנין". דבר ולאו הנאה איסורי 
נתנו  שלא שהוא בכל האוסרים בדברים אמורים שהדברים
שנתנו  הכרם וכלאי  בערלה אבל כלל. שיעור חכמים בהם
הרי השיעור מן לפחות נפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם
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נתבטל  שלא וכיון מששים לפחות שנפלו איסורים כשאר זה
בהנאה. אפילו אסורה התערובת כל -

.ÂË‰ÏÚ ÌÈÈ ‡ÏÂ ‰Óez‰ ÌÈ‰Ï CÈˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ¿»ƒ«¿»¿…»ƒ»¿»
Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‰k ÔBÓÓ ‰Óez‰L ?Ìk‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆«¿»»…¬ƒ¿ƒ»»
˙Óez ÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óez¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿¿«

ÔÈÒÈÏk‰CÈˆ BÈ‡  ÌB„‡aL ÔÈBÚOe ÔÈeÁ‰Â «¿ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆∆¡≈»ƒ
.ÌÈ‰Ï¿»ƒ

תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק 

.ÊËÈtÓ ?Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈeÒ‡ Ô‰L‰‡Ó eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ OÚÓ ˙Óez È‰L ?˙BÓe˙a ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜ÓeeÓ‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈÓ ‰z‡L c :ÌÈÓÎÁBÎB˙Ï ÊÁ Ì‡ , ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó . ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה  ובא מן 49)ירושלמי  מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.ÊÈ‰BzaL ÔÈeq‡ ‡LÌÈˆ˜L Oa ÔB‚k ,Ôlk ¿»ƒƒ∆«»À»¿¿«¿»ƒ
.ÌÈMLa ÔeÚL  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ÏÁÂ ÌÈOÓe¿»ƒ¿≈∆¿»¿«≈»∆ƒ»¿ƒƒ
˙ÈÊk ÌÈML CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk ÏÁ ˙ÈÊk ?„ˆÈk ≈«¿«ƒ≈∆¿»∆»«¿ƒƒ¿«ƒ
ÌÈMMÓ ˙BÁÙÏ ÏÙ ;zÓ Ïk‰  ‰ÈÏ‡‰ ÏÁÓ ≈≈∆»«¿»«…À»»«¿»ƒƒƒ

‰BÚOk ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .eÒ‡ Ïk‰CÈˆ  ÏÁ «…»¿≈ƒ»«ƒ¿»≈∆»ƒ
‰BÚO ÌÈML BÓk ÌL ‰È‰iL.ÔÈeq‡ ‡La ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ

‰Lp‰ „Èb ÏL ÔnL ÔÎÂ Oa ÏL ‰„˜Ï ÏÙpL ¿≈À»∆ƒ«»∆∆»«ƒ¿≈»∆»»
ÔÈn‰ ÔÓ „Èb‰ ÔnL ÔÈ‡Â ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈÚLÓ. ¿«¬ƒ¿ƒƒ¿≈À««ƒƒ«ƒ¿»

BÓk ,Ì‰ÈcÓ ‰Lp‰ „Èb ÔnML Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À«ƒ«»∆ƒƒ¿≈∆¿
,dÓˆÚ ÈÙa ‰ia ‰Lp‰ „È‚Â ÏÈ‡B‰  e‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰Bz Èeq‡k Ba eÈÓÁ‰„Èb‰Â .ÔÈ‡  BÓˆÚ ∆¿ƒ¿ƒ≈»¿«ƒ«¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L ,ÒB‡ BÈ‡Â Ba ÔÈÚLÓ¿«¬ƒ¿≈≈∆≈¿ƒƒ¿≈««

ותשע .54) בחמשים ששיעורם דרבנן איסורי  למעט 
כזית.55) ואחד ששים יהיו לחמשים 56)ועמו נפל אפילו

ששים. יהיו ביחד האסור ועם כזית משמיענו 57)ותשע 
ותשע . בחמשים די  לא עליו לוקים שאין שיעור בחצי  שגם

שנפלה.58) השעורה במינו 59)מלבד מין צו: שם רי "ף 
אמר  גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו
פירוש, ע "כ. המנין. מן גיד ואין בששים גיד נחמן רב 

הגיד. בלא ששים ששים 60)שצריך שיהא צריך אלא
ביטול.61)מלבדו. לענין

.ÁÈÏÁk Ï‡,ÌÈMLa  Oa‰ ÌÚ ÏMa˙pL ¬»¿»∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒƒ
BÓk ,Ì‰ÈcÓ ÏÁk‰Â ÏÈ‡B‰ .ÔÈn‰ ÔÓ ÏÁÎe¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆¿

e‡aLBeÚLa el˜‰ ,. ∆≈«¿≈≈¿ƒ

הבהמה.62) שנתבשל 63)שד שבשר יב : הלכה שם
התורה. מן אסור אינו שחוטה המנין.64)בחלב  מן שהוא

.ËÈ‰˜ÏLpL ÁBÙ‡ da ‡ˆÓpL ‰ˆÈaÌÈˆÈa ÌÚ ≈»∆ƒ¿»»∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ≈ƒ

‡È‰Â ˙Á‡Â ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ Ì‡ :˙Bzn‰È‰  «À»ƒ»¿»ƒƒƒ¿««¿ƒ¬≈
„Ïa ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ ;˙BzÓ Ô‰.Ïk‰ eÒ‡  ≈À»»¿»ƒƒƒƒ¿«∆∆¿«…
dÓˆÚ ÈÙa ‰ia ‡È‰L ÈtÓda k‰ eOÚ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»»∆≈»

.deÚLa eÙÈÒB‰Â¿ƒ¿ƒ»

וכן 66)שנתבשלה.65) ושתים ששים הם שביחד היינו
צח . שם רש"י  ואחת.67)פירש ששים הם וביחד

עצמה.68) בפני  בריה הוא האפרוח , היינו עצמו, שהאיסור
ששים  רק  שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה
מפני היא, עצמה בפני  בריה שגיד ואע "פ  השומן עם ואחת
מפרש  משנה והכסף  עצמה. בפני  בריה אינו הגיד  ששומן
ששים  הם שביחד היינו והיא", ואחת "ששים רבינו דברי 
נחמן  רב  מדברי  נראה וכן כפרש"י . ולא בגיד, כמו ואחת

המנין. מן ביצה ואין בששים ביצה שאמר: שם,

.ÎÛBÚ ÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa Ï‡¬»≈«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈≈
Ì˙B‡ ‰Ò‡ ‡Ï  B‰Ë,el‡ ÌÚ el‡ ÛË Ì‡Â . »…»¿»»¿ƒ»«≈ƒ≈

ÌÚ ‰ÙË ˙ˆÈa B‡ ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‰Ú˙pL B‡∆ƒ¿»¿»≈«»≈≈«¿≈»ƒ
ÌÈMLa ÔeÚL  ˙BÁ‡ ÌÈˆÈa. ≈ƒ¬≈ƒ»¿ƒƒ

אמורים 69) דברים במה טעם, פולטת שאינה צח . חולין
כמבואר  טעם נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה
קלופה  באינה אפילו אפרוח  בה שיש ובביצה בירושלמי .

הקליפה. דרך שמחלחל שאפילו 70)אוסרת רבינו, דעת
משמע  וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו מין

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי 

.‡ÎÈ‰L ?ÌÈML eÚL ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓeƒ«ƒ»¿¬»ƒ«ƒƒƒ∆¬≈
ÚBf‰ ‡È‰Â ,ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰ÌÈMMÓ „Á‡ , «»≈≈»ƒ¿ƒ«¿«∆»ƒƒƒ

ÏÈ‡‰ ‡MÓ˙ÒB‡ dÈ‡Â BnÚ ˙ÏMa˙Ó ‡È‰Â , ƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈»∆∆
‰ÏLa Úf‰ ˙‡ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ :Ó‡pL ,B˙B‡ÔÓ ∆∆¡«¿»««…≈∆«¿…«¿≈»ƒ

.ÏÈ‡‰»«ƒ

נזירותו 71) ימי  שעברו אחרי  נזיר צח . חולין קפרא. בר
לכהן  ניתנת והזרוע  לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא
מן  שם ולמדו להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה
אוסרת  הזרוע  אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא
נגד  האיל חלקי  בשאר ששים שיש מפני  הבשר? שאר את
ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע ,

חכמים.72) שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
עם 74) שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' שם.

האיל.

.Î‰„˜ ÔB‚k ,eÚ˙pL Á‡ „Â BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿¿¿≈»
‰ÈÏ‡ ÏÁ da ‰È‰LÏÁ dÎB˙Ï ÏÙÂ ,ÔÈÒÈ‚e ∆»»»≈∆«¿»¿ƒƒ¿»«¿»≈∆

˙BÈÏk‰˙‡ ÔÈ‡B  „Á‡ Ûe‚ ‰OÚÂ Ïk‰ ‰ÁÓÂ , «¿»¿ƒ¿»«…¿«¬»∆»ƒ∆
„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡k ÔÈÒÈb‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‡‰ ÏÁ, ≈∆»«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»

‰È‰ Ì‡ ,‰ÈÏ‡e ÔÈÒÈba ˙BÈÏk‰ ÏÁ ÔÈÚLÓe¿«¬ƒ≈∆«¿»«¿ƒƒ»«¿»ƒ»»
k LÙ‡ È‡ È‰L ;zÓ  ÌÈMMÓ „Á‡„ÓÚÏ Ô‡ ∆»ƒƒƒÀ»∆¬≈ƒ∆¿»»«¬…

ÌÚh‰ ÏÚ. ««««

של 77)איסור.76)היתר.75) מינים שני  שהם אע "פ 
ושל 78)היתר. אליה חלב  של שטעמם מכיון האיסור של
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קעב                
         

.‚ÎeÚ˙pL ˙BÓe˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰ÂÔÚLÏ  ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»¿¿«¬»
Ô˙B‡ ÚLÏ  ‰ÏÚ B‡ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿≈«∆∆»¿»¿«≈»

.ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ

ל.79) בהלכה שנתבאר מה ראה

.„ÎÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈeq‡‰ ÏÎa ÔÈÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÔÈÏze ˜na ÔÈÚLÓ  ÌÈ˙‡Óa ÔÈa ‰‡Óa ¿≈»≈¿»«ƒ¿«¬ƒ«»»««¿ƒ

‰„wa LiL Ïke‰„˜ ‰ÚÏaL ‰ÓeÁ‡Ó «…∆≈«¿≈»¿«∆»¿»¿≈»≈««
eq‡‰ ÏÙpL˙Úc‰ „Ó‡ ÈÙÏLÙ‡ È‡ È‰L , ∆»«»ƒ¿ƒ…∆«««∆¬≈ƒ∆¿»

.ÌeˆÓˆa ‰ÚÏaM ‰Ó ÏÚ „ÓÚÏ«¬…««∆»¿»¿ƒ¿

ובקיפה.80) ברוטב  ובחתיכות.81)בגמרא: בגמרא:
ובקדירה.82) בגמרא: ההיתר. מן בין האיסור מן בין
נפילת 83) לפני  בקדירה שנבלע  מה מצרפים לא כלומר,

נפילתו, אחר שנבלע  מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם בדיוק 84)היינו בקירוב .
הקדרה. בלעה כמה לקבוע  אפשר אי 

.‰Î‰lÁzÎÏ ‰Bz ÏL ÔÈeq‡ ÏhÏ eÒ‡Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .zÓ ‰Ê È‰  Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁÒ˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Ïk‰ eÒ‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙Úz ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

eq‡‰.zÓ Ïk‰  ÌÈÁ‡Ï Ï‡ ; »ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

וראה 85) ד: ביצה שיבטל, כדי  האיסור על ההיתר להרבות
שם. מירושלמי  והמקור ט , משנה תרומות ה בפרק  ר"ש

ור'86) יוסי  כר' קנסו, לא בשוגג אבל במזיד, זה עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין מי87)שמעון על וכן

כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי  בשבילו שנתבטל
רבינו. בכוונת הרשב "א

.ÂÎ‰‡Ó CB˙Ï ‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿»¿»∆»¿»¿≈»
˙BÁ‡ ‰‡Ò ‰‡Ó ‡ÈÈ ‡Ï  Ïk‰ Ò‡ È‰L ,‰‡Ò¿»∆¬≈∆¡««……»ƒ≈»¿»¬≈
‰OÚÂ Ú Ì‡Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚzL È„k ÛˆÈÂƒ»≈¿≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ¿ƒ»«¿»»

zÓ Ïk‰  ÔÎÔÈÏhÓ  Ì‰Èc ÏL eq‡a Ï‡ . ≈«…À»¬»¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
.‰lÁzÎÏ eq‡‰»ƒ¿«¿ƒ»

בהלכה 88) שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
הקודמת.

.ÊÎÛBÚ Oa da LiL ‰„˜Ï ÏÙpL ÏÁ ?„ˆÈk ≈«»»∆»«ƒ¿≈»∆≈»¿«
„Ú Á‡ ÛBÚ Oa ÂÈÏÚ ‰aÓ  ‰„wa ÌÚË Ô˙Â¿»««««¿≈»«¿∆»»¿««≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÚh‰ ÏËiL. ∆ƒ¿««««¿≈…«≈»∆

למעלה 89) בלבד, סופרים מדברי  אסור בחלב  עוף  ובשר
ד. הלכה ט  שיש 90)פרק  סופרים מדברי  איסורים אפילו

ורבו  בחלב . עוף  בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם
רק  לכתחילה לבטל שהתירו וסוברים, רבינו על החולקים
אבל  מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן איסורי 
בחלב , לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב , עוף  בשר

לבטל. אסור

.ÁÎ„a BÓÚË eÒ‡‰ c Ô˙ Ì‡L ,e‡a k¿»≈«¿∆ƒ»«»»»»«¿¿»»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ïk‰ Ò‡  zn‰«À»∆¡««…«∆¿»ƒ¬ƒ

Ì‚t Ì‡ Ï‡ ;BÁÈaL‰LaznÏ eÒ‡‰ ‰Ê ¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«∆»»«À»
 BÓÚË „ÈÒÙ‰ÂÌ‚Bt ‰È‰iL ‡e‰Â .zÓ ‰Ê È‰ ¿ƒ¿ƒ«¿¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆≈

BÙBÒÂ ‰lÁza Ì‚t Ì‡ Ï‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿
BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁza ÁÈaL‰ B‡ ,ÁÈaL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ»««ƒ∆

eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌbÙÏ. ƒ¿…¬≈∆»

שמעון.91) כר' סו. זרה אמרו,92)עבודה שם בגמרא
בשעה  שנאסר מפני  והטעם, אסר פגם ולבסוף  שהשביח 
עצמו, מדעת מוסיף  ורבינו להיתרו. חוזר אינו לשבח  שהיה
הרשב "א. דעת גם וכן השביח . ולבסוף  בפוגם הדין שהוא

משנה. לחם וראה

.ËÎÚÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ?˙Úz‰ ˙‡ ÌÚËÈ ÈÓeƒƒ¿«∆««¬…∆ƒ»»«¿…»
Ô‰k‰ Ô˙B‡ ÌÚBË  ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙BÓez‰È‰ Ì‡ . ¿ƒ«Àƒ≈»«…≈ƒ»»

Ún„Ó Ïk‰  k ‰Óez‰ ÌÚË˙BÓez ˙BÎÏ‰e . «««¿»ƒ»«…¿À»¿ƒ¿¿
.Ún„Ó‰ ÔÈc ‡a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿À»

צז:93) חולין בתרומה, לאכול תערובת 94)שמותר
חולין. עם תרומה

.Ï‰ÏÚ ÔÈÈÂ CÒ ÔÈÈ B‡ ,ÏÁa Oa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»»¿»»≈∆∆¿≈»¿»
L„Ï eÏÙpL Ìk‰ È‡ÏÎÂÌÈˆ˜L Oa B‡ , ¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÚBË  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜i‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÌÈOÓe¿»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿«≈»∆≈
ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,ÌÈÎBk „BÚ‰ Ô˙B‡:Ó‡ Ì‡ . »»≈»ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«

Ú ÌÚhÓe ÌÚË Ba LÈ :Ó‡L B‡ ,ÌÚË Ba ÔÈ‡≈««∆»«≈««ƒ«««
BÙBÒ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .zÓ Ïk‰  BÓ‚t È‰Â ‡e‰«¬≈¿»«…À»¿∆…ƒ¿∆

e‡aL BÓk ,ÁÈaL‰Ï„BÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒ«¿∆≈«¿¿ƒ≈»≈
ÌÈÎBkÌÈMLa :BeÚLa B˙B‡ ÔÈÚLÓ  ÌÚËÏ »ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B‡ÌÈ˙‡Óa B‡. ¿≈»¿»«ƒ

אוסר 95) נסך שיין ה"ו, לעיל נתבאר מינו. באים היינו
מינו. בשאינו ולא בלבד במינו שכל 96)במשהו משמע ,

ט ), פרק  למעלה (ראה מומחה טבח  אינו ואפילו נאמן גוי 
רש"י , ושיטת אותו. שואלים מה לשם יודע  כשהגוי  ואפילו
שאין  כתבו, שם והתוספות תומו. לפי  במסיח  רק  נאמן שגוי 

בלבד. מומחה גוי  על אלא הקודמת.97)סומכים בהלכה
טועם 98) בתרומה אבל למעלה, שנאמרו לאיסורים הכוונה

הקודמת. בהלכה כנאמר בתרומה.99)כהן,
שהרי100) במינו, במין והמדובר הכרם. וכלאי  בערלה

גוי שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו
לפגם. או לשבח  הטעם אם לקבוע  הכוונה, לטעום"

.‡ÏıÓÁÏ B‡ ÎLÏ ÏÙpL aÎÚB˙B‡ ÔÈÚLÓ  «¿»∆»«¿≈»¿…∆¿«¬ƒ
ÔÈLLBÁ e‡L ;ÌÈMLaÎLa BÓÚË ‡nL ¿ƒƒ∆»¿ƒ∆»«¿¿≈»

B‡ ÔÓLÏ B‡ ÔÈÈÏ ÏÙ Ì‡ Ï‡ .ÁÈaLÓ ıÓÁe¿…∆«¿ƒ«¬»ƒ»«¿«ƒ¿∆∆
BÓÚhL ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙ elÙ‡Â ,zÓ  L„Ïƒ¿«À»«¬ƒ»«««ƒ¿≈∆«¿

Ì‚Bt‰ÊÂ ,ÌÈÓOÓ Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈˆ el‡ ÏkL . ≈∆»≈¿ƒƒƒ¿»¿À»ƒ¿∆
.ÔÓÚË „ÈÒÙÓe ÔÁÈÒÓ«¿ƒ»«¿ƒ«¿»

ככבוש 101) זה והרי  מהר בולעים שבהם חריפות שמתוך
כמבושל. הוא הרי  נפשטה,102)וכבוש שלא בעיה

סח : זרה עבודה בשכר 103)בגמרא רק  שאלו שם בגמרא
פוגם. ודאי  דבש או שמן ביין, אבל וחומץ ,
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קעג                 
         

.ÏBaÏÁa B‡ÏvL È„belÙ‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ¿ƒ∆¿»¿∆¿»∆¡…¬ƒ
BÊ‡ ‰ˆ˜ÓÚÏ ÏÁ‰L ;‡e‰Â ÂÈÈ‡a ƒ¿≈»¿∆«≈∆ƒ¿»¿≈»»¿

‡ÏÂ LeÁk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ba Ô˙BÂ BÁÈaLÓ«¿ƒ¿≈««¿ƒ»ƒ»»»¿…
˜ ÏÁ ‡ÏÂ ˙BÈÏk ÏÁ Ba ‰È‰ËÚÓ ‡l‡ »»≈∆¿»¿…≈∆∆∆∆»¿«

ÌÈMMÓ „Á‡kÚÈbnL „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜  ¿∆»ƒƒƒ≈¿≈«∆«ƒ«
ÏÁÏ‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL CÈ ÔÎÂ . daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»

ÏÎB‡Â ÛÏB˜„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ
‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…

˙BÓe˜ÏÎB‡Â ÛÏB˜  ˙BeÒ‡‰ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«
Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ  eÒ‡ „Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈

Ô‰a ÚLÏ È„k ÌÚË. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב .104) הכליות חלב  נטל שלא שבו, החלב  עם
החלב .105) מן שהחלב 106)שרחוק  שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע . מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי  התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב . נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי  ולא 109)הרשב "א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב  משליך אלא לחלב  סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי  אסור הגיד את 111)ושומן קולף 
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני  ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב  מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי  מספיק  זה אין קצת מפעפע  או 112)הוא
שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,

חלב .113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל
בבשר. מפעפע  אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,

כמו  טעם, נתינת כדי  עד כך כל בצליה מפעפע  אינו שומנם
רבינו  דייק  ולפיכך משנה, הכסף  בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב : או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי 
פירוש  כדי ... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק  זה,

.‚ÏB‡ ‰Ï Oa ÌÚ ‰ËeÁL Oa ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,„Á‡ ep˙a ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«∆»¿««ƒ∆≈

ÔÈÚ‚BelÙ‡Â ,zÓ ‰Ê È‰  Ô‡Ïˆ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿»»¬≈∆À»«¬ƒ
ÁÈ‰L .‰Ê ˙zn‰Â ‰a‰ ‰ÓL ‰eÒ‡‰ ‰˙È‰»¿»»¬»¿≈»«¿≈¿«À∆∆»»∆»≈«

ÒB‡ BÈ‡.eq‡ ÏL BÓÚË ‡l‡ ÒB‡ BÈ‡Â , ≈≈¿≈≈∆»«¿∆ƒ

בהיתר.116) נכנס  האיסור שריח  כלוי117)משום
ריח  פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים
אלא  התיר לא לוי  שגם אסור, לכתחילה אבל ממש, בו אין
אסור  כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע  בדיעבד.
וכתב : סתם רבינו שהרי  שחוטה, בשר עם לצלותו לכתחילה
מותר  יג: בפרק  למעלה רבינו שכתב  ומה וכו'. צולין אין
הריח  שאין איסור שום בזה ואין נסך יין של בחבית להריח 
הרדב "ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום
למעלה  וראה ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר

כג. הלכה ט  פרק 

.„ÏBnÚ ÏÏpL ÁÈÏÓ ‰Ï OaOa ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«
‰ËeÁLÒ‡ ‰Ê È‰ ‰Ïp‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¿»¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»

Ô‡k „ÓÚÏ LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ Oa Ûe‚a ˙ÚÏƒ¿««¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»

eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÏÚ ‡Ï‡ÓË ‚c Oa ÔÎÂ . …««««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈
.BÈˆ ÈtÓ Ò‡  B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏpL ÁÈÏÓ»ƒ«∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ
‡Ï  ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«»ƒ«»¿«»≈»»≈…

Ò‡ÔÓ ÚÏBa ÏÙz‰L [Èt ÏÚ Û‡] .ÁÈÏn‰ ∆¡««»ƒ«««ƒ∆«»≈≈«ƒ
ÁÈÏn‰‚c .[ËÏÙÈÂ ÊÁiL Ck Ïk ÚÏBa BÈ‡]  «»ƒ«≈≈«»»∆«¬…¿ƒ¿…»

BLkL ‡ÓËeÒ‡ Ïk‰  B‰Ë ‚c ÌÚ‡l‡ ; »≈∆¿»ƒ»»«…»∆»
‡Óh‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ÌÈ˙‡nÓ „Á‡.B‰h‰ ÔÓ ƒ≈»»«»≈∆»ƒ»«ƒƒ«»

בפני118) ונמלחו נבלל לא אם אבל אסור, שנבלל דוקא
אסור  ולכתחילה בולע , שאינו מותר זה אצל זה  עצמם
זה  יגעו שמא זה, אצל זה שחוטה ובשר נבילה בשר למלוח 

מליחה. בשעת תפל.119)בזה שחוטה בשר משמע 
והוא 120) הואיל נאסר, לא מולחים שניהם היו אם אבל

שגם  רבינו, וסובר בולע . אינו מלחו מחמת לפלוט  טרוד
לפלוט . טרוד כשהוא בולע  אינו וציר ומשום 121)חלב 

מקום  בנטילת ולא בקליפה לא ניתר ואינו נאסר הכל כך
דגים  כציר במאתים, פנים כל על או בשישים בטל ואינו

המליח 122)טמאים. אם בין צריך, אינו קליפה ואפילו
זה  וחילוק  למטה, המליח  אם ובין תחתיו והתפל למעלה

במליח . ולא בלבד בצלי  כלום 123)נאמר פולט  ואינו
משנה. בכסף  הובא אחד לתירוץ  רשב "א כך, כל חם שאינו
המליח  מן בולע  שהתפל אע "פ  הגירסא: ויניציה ובדפוס 
של  השני  כתירוץ  והיינו ויפלוט  שיחזור כך כל בולע  אינו
ואינו  בחבירו ומבליח  פולט  מליח  שהוא דכל הרישב "א,
טרוד  שהמלוח  ומכיון הרבה, פולט  שיהא עד כך כל מחממו
פולט . שחברו מועטת פליטה אותה בולע  אינו לפלוט 

משקה.124) בשאר או בחומץ  או שהציר 125)במלח 
כולו. אוסר הטמא.126)הטמא מן היוצא הציר כלומר,

של 127) חשבונו ולפי  ח , י , פרק  תרומות משנה יהודה כר'
שכל  ואע "פ  במאתים ומשערים שם. בירושלמי  אבוהו ר'
בדגים  טעם ונותן מאוד חריף  דגים ציר בשישים, האיסורים
מפסק  כאן רבינו בו וחזר איסורים. משאר יותר טהורים
בכל  אינו טמאים דגים שציר המשנה, בפירוש שלו הלכה

מאלף .? בפחות

ה'תשע"ח  מנ"א ח' שישי יום 

    1 
להם 1) יש אם חשוב  דבר או מתבל או המחמץ  דבר יבאר

לתוך  שנפל תרומה או הכרם כלאי  של שאור ביטול.
ממין  שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין העיסה;
בקליפי שבשלה קדרה או ערלה בקליפי  שצבעו בגד אחד;
וכיוצא  ערלה בפגי  גבינה המעמיד דין היתר; ועצי  ערלה
או  איסור של החביות בין שנתערבה היתר יין חבית בו;

ענבים. גבי  על שנפל נסך יין איפכא;

.‡eÒ‡‰ cÏ ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡‰ ÌÈeÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆»¿¬»ƒ«»»»»
BÈÓa Ú˙pL2eÒ‡‰ c‰ ‰È‰ ‡lLa  zn‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ«À»¿∆…»»«»»»»

˙BÓk „ÓBÚ ‡e‰L eLÁ „ B‡ Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ¿«≈¿«≈»»»∆≈¿
ÚÓ„Â Ú˙ ‡ÏÂ ‡e‰L3Ì‡ Ï‡ ;zn‰ ca ∆¿…ƒ¿»≈¿ƒ¿««»»«À»¬»ƒ

Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ ‰È‰4ÏÎa ÒB‡  eLÁ „ B‡ »»¿«≈¿«≈»»»≈¿»
.‡e‰L∆
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קעד                
         

מ "ו.2) פ "ב , ערלה חלקי3)משנה, עם נתמזג שלא
האסורה, היא חתיכה איזו להכיר שאי ֿאפשר אלא ההיתר,

אחד. ממין שכולן או 4)מפני  לחמץ  כדי  בו ויש פירוש,
התערובות. את לתבל

.CB˙Ï ÏÙpL ‰Óez ÏL ÔÈhÁ ÏL B‡O ?„ˆÈk≈«¿∆ƒƒ∆¿»∆»«¿
ÔÈhÁ ˙qÚ5‰qÚ‰ È‰  ınÁÏ È„k Ba LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏL ƒ«ƒƒ∆Àƒ¿≈¿≈¿«≈¬≈»ƒ»

Ún„Ó dlk6˙„˜Ï eÏÙpL ‰Óez ÏL ÔÈÏz ÔÎÂ . À»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁ7Ïk‰  Àƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…

ÛÏ‡Ó „Á‡ ÔÈÏz‰ B‡ B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó8. ¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»≈∆∆
ÏL ÔÈÏz B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡O ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»¿»ƒ∆

.‰È‰a eÒ‡ Ïk‰  ‰„w‰ CB˙Ï ‰ÏÚ»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

תרומה.5) של השאור עם  במינו מין תערובת 6)שהוא
מדומע . נקרא: האוסר, בשיעור וחולין אבל 7)תרומה

שם  שנתבאר כמו טעם, בנתינת תלוי  הכל מינו , בשאינו
או  מאה ששים, כגון שנאמר, השיעורים וכל ז. במשנה
המשנה  בפירוש שם ראה כלל. קובעים אינם - מאתים

פט "ו 8)לרבינו. ולמעלה בטל. לא אלפים, בכמה ואפילו
אחד  שאפילו בפירוש, כתב  מתירין, לו שיש דבר לענין ה"ו
להלן  וראה שם. ברדב "ז וראה בטל. אינו אלפים, בכמה

בה"ד.

.‚‡e‰L ÏÎa BÈÓa ÒB‡ ‡e‰L eLÁ c9‰ÚL  »»»∆≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌÈ„10Ô„a ÈBnÂ ,Ct ÈÊB‚‡ :Ô‰ el‡Â .11˙BiÁÂ , ¿»ƒ¿≈≈¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿»ƒ

˙BÓe˙Ò12˙BÙÏÁÂ ,13ÔÈ„z14ek ÈÁÏ˜Â ,15˙ÚÏ„e , ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¿¿««
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙BkÎÂ ,˙ÈÂÈ16. ¿»ƒ¿ƒ»∆««««ƒ

שכתב 9) כמו טעם, בנותן אלא לא, - מינו בשאינו אבל
מ "ז.10)למעלה. פ "ג, ערלה עקיבא, פרך 11)כרבי 

שם. המשנה פירוש הם, מקומות שמות ובדן
של 12) בסתומות בנתערבו שדווקא מפורש, שם ב 'ירושלמי '

החביות  נפתחו ואחרֿכך בפתוחות נתערבו אם אבל היתר,
בטלות. - (פירוש 13)האסורות וצומחות שמחליפות מה

מה  אלא בקרקע  שטומנים מה לא כלומר, שם), המשנה
וגדל. המשנה 14)שצומח  פירוש סלק , בערבי  נקראים

מ "ג. פ "א, גורס :15)כלאים שם, ערלה במשנה רבינו,
מפרש, - ב  ג, ביצה וברש"י  הכרוב . עיקר ומפרש, וקולסי .
ארץ  של וכרוב  שלהם, עלים עם גדולים כרובים קלחי 

כאילן. גדל היה בעל 16)ישראל של ככרות היו בזמנם
הללו  הדברים שבעת כל נחתומים. משל יותר גדולים הבית
שאר  אבל ואחד, אחד לכל שקובעים במחיר במנין נמכרים
כלֿכך  חשובים היו לא המינים מאותם והירקות הפירות
יוצא, זה מפירושו שם). (רבינו ביחד הרבה באומד ונמכרים

שבמנין. דבר שהם משום בטלים, אינם הדברים ששבעת

.„‰ÏÚ ‰È‰L Ô„a ÈBnÓ „Á‡ ÔBn ?„ˆÈk≈«ƒ∆»≈ƒ≈»»∆»»»¿»
ÌÈBn ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa Ú˙Â17.‰È‰a eÒ‡ Ïk‰  ¿ƒ¿»≈¿«»¬»ƒƒƒ«…»«¬»»

Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰ÏÚ ÔÈÈ ÏL ‰Óe˙Ò ˙ÈÁ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»∆≈»¿»∆ƒ¿≈«∆∆
Ïk‰  ˙BÓe˙Ò ˙BiÁ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ»ƒ¿«…

ÌÈ„ ‰ÚM‰ ‡L ÔÎÂ .‰È‰a ÌÈeÒ‡18. ¬ƒ«¬»»¿≈¿»«ƒ¿»¿»ƒ

ז.17) הערה למעלה שנמנו 18)ראה הדברים שאר פירוש,
השבעה. בין

.‰‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Oa ÏL B‡ ‰Ï ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ¿≈¬ƒ»∆¿≈»∆¿«¿≈»«»
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰Ú˙pL ÔÈ‡Óh‰ ‚„ B‡ ÛBÚ B‡»«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

eÒ‡ Ïk‰  ˙BÎÈ˙Á19dÈa‚iL „Ú20‰ÎÈ˙Á d˙B‡21, ¬ƒ«…»«∆«¿ƒ«»¬ƒ»
ÌÈMLa ‡M‰ ÚLÈ Ck Á‡Â22d‰Èa‚‰ ‡Ï Ì‡L . ¿««»¿«≈«¿»¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿ƒ»

‰pzL ‡ÏÂ „ÓBÚ eÒ‡‰ c‰ È‰ 23‰ÎÈ˙Á‰Â , ¬≈«»»»»≈¿…ƒ¿«»¿«¬ƒ»
da „ak˙Ó È‰L ,BÏˆ‡ ‰eLÁ24.ÔÈÁB‡‰ ÈÙÏ ¬»∆¿∆¬≈ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿ƒ

ב .19) צו, חולין התערובת.20)משנה, מן שיוציאה
שאם 22)כשמכירה.21) כשנתבשלו, שהמדובר משמע ,

האיסור. את כשהגביה ששים הצריך למה - נתבשלו  לא
שנתבשלו, וכו' נבילה של חתיכה וכן מפורש: שם במשנה
אבל  עצמה, מצד אסורה כשהחתיכה אלא זה דין אמרו ולא
אינה  הבליעה שהרי  בטלה, - איסור שבלעה מפני  כשנאסרה

הי "א.23)חשובה. לקמן אותה 24)ראה נותן א. ק , שם
שאינה  ואף ֿעלֿפי  בזה. ומתכבד חשובים אורחים בפני 
התערובת  את נתיר אם אסורה, שהיא מפני  לאורחים ראויה
ראויה  שהרי  בדבר, טעם ועוד שם). ('תוספות' ראויה תהיה
הדינים  את וגם זה דין רבינו מנה ולא גוי . בה לכבד
מספרם, ויגדל שבה"ג הדברים שבעת בין הבאות שבהלכות
מדובר  ושם כלשונה, המשנה את להביא שדרכו מפני 
חשובים. דברים שבעה רק  בהם שיש בלבד קרקע  בגידולי 

.ÂÏÁa Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â25ÏL B‡ ¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆
lÁÔ‰ È‰L ,‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈ26ÌÈeÒ‡ Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒ

Ô‰ÈcÓ27‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,‰È‰a28 ƒƒ¿≈∆«¬»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
„Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡ ¿ƒ¿»∆≈«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ

‰Lp‰29ÔÓÊa :Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰ ÌÚ ÏMa˙pL «»∆∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒƒ«»»ƒ¿«
ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;zÓ ‡M‰Â ,B‰Èa‚Ó  BÈknL∆«ƒ«¿ƒ¿«¿»À»∆≈«ƒƒ

ÌÚË Ô˙Ba30ÈtÓ ;eÒ‡ Ïk‰  BÈkÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¿≈««¿ƒ≈«ƒ«…»ƒ¿≈
BÓˆÚ ÈÙa ‰ia ‡e‰L31ÒB‡Â eLÁ ‡e‰ È‰ , ∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿¬≈»¿≈

.‡e‰L ÏÎa¿»∆

בבשר 25) נבלע  שהחלב  בליעה, מחמת שהאיסור אף ֿעלֿפי 
הקודמת, שבהלכה איסור שבלעה כחתיכה דינה אין -
וכשנתבשלו  מותר, עצמו בפני  אחד כל וחלב  שבשר הואיל

איס  זה הרי  התערובת, (רדב "ז נאסרה עצמו מחמת ור
התרומה'). מ 'ספר מיימוניות' ֿ 26)ו'הגהות אף  כלומר,

כשהחתיכה  בטלים אינם תורה, איסור בהם שאין עלֿפי 
(כסף ֿמשנה). להתכבד ראויה על 27)האסורה מוסב 

בחלב . בשר על ולא בעזרה שנשחטו ה"ג.28)חולין פ "ב 
ב .29) צו, חולין המדובר,30)משנה, ב . צט , שם

אוסר  שומנו, ניטל לא אם אבל שומנו, בלא הגיד כשנתבשל
(לחםֿמשנה). טעם א.31)בנותן ק , שם

.ÊÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈeLÁ  ÌÈiÁ ÈÏÚa Ïk ÔÎÂ32. ¿≈»«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ
Ï˜Òp‰ BL ,CÎÈÙÏ33‰Ï‚ÚÂ ,ÌÈÂL ÛÏ‡a Ú˙pL ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿∆∆¿»ƒ¿∆¿»

‰ËeÁM‰ ÚˆÓ Btˆ B‡ ,˙BÏ‚Ú ÛÏ‡a ‰ÙeÚ34 ¬»¿∆∆¬»ƒ¿…»«¿»
BÓÁ Ët B‡ ,ÌÈtˆ ÛÏ‡a35Ôlk  ÌÈBÓÁ ÛÏ‡a ¿∆∆ƒ√ƒ∆∆¬¿∆∆¬ƒÀ»

‰È‰a ÔÈeÒ‡36Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈc‰ ‡L Ï‡ . ¬ƒ«¬»»¬»¿»«¿»ƒ««ƒ
˙BnÏ ÔkcL37.ÔeÚLa ÔÈÏBÚ el‡ È‰  ∆«¿»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ»

א.32) עג, זרה 33)זבחים עבודה במשנה, מנויים אלו כל
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קעה                 
         

א. האחת 34)עד, צפרים, שתי  מביא שנתרפא המצורע 
אסורה  והשחוטה לנפשה, משתלחת והשניה נשחטת

לאמו.35)בהנאה. שבהם 36)בכור הנאה  איסור שגם
בן  שמעון כרבי  הלכה שהרי  משיג, והראב "ד בטל. אינו
לים  ההנאה דמי  יוליך שנתערבו, הנאה שבאיסורי  גמליאל
חשובים  בדברים בהנאה רבינו אוסר למה כן, ואם המלח .
מה  על סמך שרבינו מתרץ , משנה' וה'כסף  שנתערבו?
הכל  המלח , לים הנאה מוליך שאם בהכ"ט , להלן שכתב 

בהנאה. אלא 37)מותר אמרו שלא ב . ג, ביצה יוחנן כרבי 
והם  בלבד, במנין למוכרם מקפידים אדם בני  שכל בדברים

למעלה. שנמנו הדברים אלו

.Á‰Ú˙pL Ìk‰ È‡ÏkÓ ˜È ÏL ‰c‚‡ ?„ˆÈk≈«¬À»∆»»ƒƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿»¿»
Ú˙pL ‰ÏÚ ÏL ‚B˙‡ B‡ ,˙Bc‚‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬À∆¿∆»¿»∆ƒ¿»≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .zÓ Ïk‰  ÌÈ‚B˙‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ∆¿ƒ«…À»¿≈…«≈»∆

.ËÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ eLÁ ‡e‰L c ÏkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓ38ı‡a Ô„a ÈBnÂ Ct ÈÊB‚‡ ƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆

ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ ekÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙eÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
ea „Â .˙BÓB˜Ó ‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

Ì‰ÈcÓ el‡‰ ÔÈeq‡ ÏkL ,‡e‰39. ∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

כמו.38) דבר 39)כלומר: משום או שהוא, בכל שאוסרים
או  בריה משום או חשוב  דבר משום או מתירין לו שיש

בעלי ֿחיים.

.ÈÌÈBn ÈLÏ ˙‡f‰ ˙Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÔBn ÏÙ»«ƒ∆»ƒ««¬…∆«…ƒ¿≈ƒƒ
„Á‡ ÔBn ‰LÏM‰ ÔÓ ÏÙÂ ,Ô„a ÈBnÓ ÌÈÁ‡¬≈ƒ≈ƒ≈»»¿»«ƒ«¿»ƒ∆»

ÔÈzÓ ÌÈÁ‡‰ el‡ È‰  ÌÈÁ‡ ÌÈBnÏ40È‰L ; ¿ƒƒ¬≈ƒ¬≈≈»¬≈ƒÀ»ƒ∆¬≈
a ÏËa ‰BL‡‰ ˙Úz ÏL ÔBn‰41ÏÙ Ì‡Â . »ƒ∆«¬…∆»ƒ»»«»…¿ƒ»«

.ÔÈeÒ‡ Ôlk  ÛÏ‡Ï ÔBn ‰BL‡‰ ˙Úz‰ ÔÓƒ««¬…∆»ƒ»ƒ¿∆∆À»¬ƒ
Ô˜ÙÒ ˜ÙÒ Èz‰Ï ‡l‡ a ÏËa Ó‡ ‡Ï42Ì‡L , …∆¡«»≈¿…∆»¿«ƒ¿≈¿≈»∆ƒ

.ÒB‡ BÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ˙Úz‰ ÔÓ ÏtÈƒ…ƒ««¬…∆«¿ƒ»¿»«≈≈≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לרבי40) בין יהודה לרבי  בין מותרת שלישית תערובת
כרבי - אסורה שניה, תערובת אבל א. עד, בזבחים שמעון,

(כסף ֿמשנה). שם אלא 41)יהודה אסור ואינו התורה, מן
כשנפל  ולפיכך בה"ט . למעלה שנתבאר כמו מדבריהם,
א. ספקות: שני  כאן שיש משום מותר, שלישית בתערובת
לשניה, ונפל הראשונה התערובת מן שפירש הרימון שמא
של  שהראשון לומר תמצא אם ב . ערלה; של הרימון אינו
ונפל  השניה מן שפירש זה שמא בשניה, ונתערב  נפל ערלה
לשניה. הראשון מן שנפל זה אינו לשלישית,

איסור 42) ספק  כל כי  ספקות, שני  בה אין השניה והתערובת
מעיר, והרדב "ז (רדב "ז). אחד כספק  דינו - שנתערב  תורה
זרה  עבודה מהל' בפ "ז רבינו לדברי  בסתירה עומד זה שדין
בהל' מדבריו כאן בו חזר שרבינו מסקנה, לידי  ובא ה"י ,

זרה. עבודה

.‡ÈeÚvt˙43el‡ ÌÈÊB‚‡44ÊB‚‡ ÈtÓ Ôlk eÒ‡pL ƒ¿«¿¡ƒ≈∆∆∆¿À»ƒ¿≈¡

et˙ B‡ ,Ô‰ÈÈaL ‰ÏÚ45ÌÈBn‰46eÁzt˙Â47 »¿»∆≈≈∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈÚeÏc‰ eÎzÁ˙Â ˙BiÁ‰48eÒt˙Â49˙Bkk‰ ∆»ƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»

ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚÈ el‡ È‰  eÒ‡pL Á‡50. ««∆∆∆¿¬≈≈«¬¿∆»»«ƒ
‰ÎBcpL ‰Ï ˙ÎÈ˙ÁÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â51˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎa ¿«ƒ«¬ƒ«¿≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ

‡È‰L ˙BÓk Ïk‰ ‰OÚÂ52.ÌÈMLa ‰ÏBÚ  ¿«¬»«…¿∆ƒ»¿ƒƒ

מ "ח .43) פ "ג, פרך.44)ערלה במשנה 45)אגוזי 
נתפרדו. כתוב : בדן.46)שלפנינו דייק 47)רמוני  רבינו

שזה  שמדובר להדגיש, כדי  התפעל, בנין בצורת הכל וכתב 
לו  הותרה לא - בכוונה זאת עשה אם אבל מאליו, נעשה

בהי "ב . להלן שיתבאר כמו יוונית.48)התערובת, דלעת
נתחתכו.49) כלומר, פרוסות, שפקעה 50)נעשו

התוספתא,51)חשיבותם. ובלשון ונתכתתה. שנתמעכה
נחתכו  אפילו אלא נימוחו, דוקא ולאו נימוחו. פ "א: תרומות
נותנת  אינה אם ובטלה חשיבותן הלכה קטנות, לחתיכות

האיסור 52)טעם. ניכר הרי  כן, לא שאם נידוכו. שכולן
התערובת. מן להוציאו וצריך בטל, ואינו

.ÈÁzÙÏÂ ÌÈBn‰ ÙÏe ÌÈÊB‚‡‰ ÚˆÙÏ eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»¡ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿…«
,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚiL È„k eÒ‡pL Á‡ ˙BiÁ‰∆»ƒ««∆∆∆¿¿≈∆«¬¿∆»»«ƒ

‰lÁzÎÏ eq‡ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡L53Ôk ‰OÚ Ì‡Â .54 ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜55e‡aL BÓk ,56. ¿ƒ¿¿ƒ»»¿∆≈«¿

אסרו 53) ורבנן בטל, חשוב  דבר גם התורה שמן ואף ֿעלֿפי 
הכ"ו, בפט "ו למעלה פסק  ורבינו ה"ט ), סוף  למעלה (ראה
שכאן  לומר, יש דרבנן, איסורי  לכתחילה לבטל שמותר
אלא  התורה מן הוא האיסור שעצם מפני  יותר החמירו
לכתחילה, מבטלים אין לפיכך ההיתר, גורם שהביטול
ולחזק  להוסיף  אסור נתבטלו, כבר התורה שמן ואף ֿעלֿפי 
אפילו  מותר שיהיה כדי  עד תורה איסור של הביטול

וראה 54)מדבריהם. בלבד. במזיד הוא שקנס  במזיד,
הכ"ה. בפט "ו משנה' מותר.55)'כסף  לאחרים אבל

שם.56)

.‚ÈÌk‰ È‡Ïk ÏL B‡O57eÏÙpL ‰Óez ÏLÂ ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿∆¿»∆»¿
È„k ‰Êa ‡ÏÂ ınÁÏ È„k ‰Êa ‡Ï ,‰qÚ‰ CB˙Ï¿»ƒ»…»∆¿≈¿«≈¿…»∆¿≈
 ınÁÏ È„k Ì‰a LÈ eÙËˆiLk Ì‰ÈLe ,ınÁÏ¿«≈ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»¿≈»∆¿≈¿«≈

Ï‡OÈÏ ‰eÒ‡ ‰qÚ d˙B‡58ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ˙zÓe »ƒ»¬»¿ƒ¿»≈À∆∆«…¬ƒ¿≈
ÔÈÏz59CB˙Ï eÏÙpL Ìk‰ È‡Ïk ÏLÂ ‰Óez ÏL ¿»ƒ∆¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿

È„k Ì‰ÈLe ,Ïa˙Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ‡ÏÂ ,‰„w‰«¿≈»¿…¿∆»≈∆¿≈¿«≈ƒ¿≈∆¿≈
„ È‰L ,Ï‡OÈÏ ‰eÒ‡ ‰„˜ d˙B‡  Ïa˙Ï¿«≈»¿≈»¬»¿ƒ¿»≈∆¬≈»»

ÌÈ‰ÎÏ ˙zÓe ,dÏaz Ì‰Ï eÒ‡‰60. »»»∆ƒ¿»À∆∆¿…¬ƒ

מי "דֿטו.57) פ "ב , ערלה שם,58)משנה כתנאֿקמא
לו. האסור מדבר נתחמצה העיסה מט "ו.59)שהרי  שם,

ותרומה 60) לחמץ , כדי  בהם אין לבדם הכרם שכלאי 
להם. מותרת

.„ÈL ÔÈÏzÌÈL Ì‰61ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL B‡ ¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»≈ƒƒ
„Á‡62„Á‡ ÌMÓ ÔÈÈÓ ‰LÏL B‡ ,63ÔÈÙËˆÓ  ∆»¿»ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»¿ƒ

?„ˆÈk .ınÁÏ ÔÎÂ Ò‡ÏÂ Ïa˙Ï64ÔÈhÁ ÏL B‡O ¿«≈¿∆¡…¿≈¿«≈≈«¿∆ƒƒ
‡e‰ „Á‡ B‡O ÌLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÚO ÏL B‡Oe65 ¿∆¿ƒƒ¿≈¿∆»

,„Á‡ ÔÈÓk Ô‰ È‰ ‡l‡ ,BÈÓ BÈ‡LÂ ÔÈÓk ÔÈ‡ ≈»¿ƒ¿∆≈ƒ∆»¬≈≈¿ƒ∆»
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Ì‡ ,ÔÈhÁ ÏL ‰qÚa ınÁÏ È„k Ô‰a ÚLÏ ÛËˆÓeƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈¿«≈¿ƒ»∆ƒƒƒ
ÔÈhÁ ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰66‰qÚa ınÁÏ È„k B‡ , »»««¿≈∆««ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ»

.ÌÈBÚO ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈBÚO ÏL∆¿ƒƒ»»««¿≈∆««¿ƒ

מ "י .61) מפרש 62)שם, שהוא נראה, רבינו דברי  מהמשך
ולא  א. סו, זרה עבודה רש"י  כפירוש ממש, שמות
היינו  שמות, שלשה רבינוֿתם, בשם שפירשו שם כ'תוספות'
אחד  לאיסור קורא ה"ו, בפי "ד רבינו וגם איסורים. שלשה

אחד. ממין 63)שם שם: המשנה, דברי  רבינו, מפרש כך
שמות. שלשה שפירש כרש"י  ולא רבינו 64)שלשה,

הסמוכה  בהלכה ולהלן השניה, הבבא את בתחילה מפרש
הראשונה. את ומפרש חוזר זרה 65)הוא בעבודה כרבא,

ולא  אזלינן", שמא "בתר הגמרא: בלשון קובע . שהשם שם,
(וראה  אביי  נגד כרבא שהלכה קובע , שהטעם כאביי 

ובלחםֿמשנה). שהדברים 66)בכסף ֿמשנה שצריך
כגון  הנאסרת, העיסה עם שוה טעמם יהיה ביחד האוסרים
בעיסת  טעמו על לעמוד ואין מרובה, החיטים ששאור
בלבד. טעם בנותן אוסרים - שוה טעמם אין שאם חיטים,

שם. ובהגהות ה"א למעלה ראה

.ÂËÏL Òtk ÔB‚k ?„ˆÈk „Á‡ ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL¿»≈ƒƒ∆»≈«¿«¿«∆
Èt ÏÚ Û‡ .‰pb ÏL ÒtÎÂ Ù‡ ÏL ÒtÎÂ ˙B‰¿»¿«¿«∆¬»¿«¿«∆ƒ»««ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏkL67ÔÈÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆»≈∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ
.Ïa˙Ï ÔÈÙËˆÓ  „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈

שלשה 67) אלו הרי  לו, מיוחד לוי  שם כרפס  לכל שיש כיון
מ "י , פ "ב  לערלה, המשנה ובפירוש עוז'). ('מגדל שמות
ולהם  משונים הרבה מינים שהם הכרפס  ומיני  רבינו: כתב 
סתם, כרפס  נקראין הכרפס  מיני  שכל רצהֿלומר אחד, שם
למה  מנוגד וזה אחד. ושם מינים שלשה נקרא: זה ולפיכך

כאן. שכתב 

.ÊË‰Óez ÏL B‡O dÎB˙Ï ÏÙpL ˙ˆnÁÓ ‰qÚƒ»¿À∆∆∆»«¿»¿∆¿»
eÏÙpL ˙Ïa˙Ó ‰„˜ ÔÎÂ ,Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡O B‡¿∆ƒ¿≈«∆∆¿≈¿≈»¿À∆∆∆»¿
È‡Ïk ÏLÂ ‰ÏÚ ÏL B‡ ‰Óez ÏL ÔÈÏz dÎB˙Ï¿»¿»ƒ∆¿»∆»¿»¿∆ƒ¿≈
‰qÚ‰ ‰˙È‰ el‡ ınÁÏ È„k B‡Oa LÈ Ì‡ :Ìk‰«∆∆ƒ≈«¿¿≈¿«≈ƒ»¿»»ƒ»

‰vÓ68‰˙È‰ el‡ ‰„w‰ Ïa˙Ï È„k ÔÈÏze , «»«¿»ƒ¿≈¿«≈«¿≈»ƒ»¿»
‰ÏÙz69eÒ‡ Ïk‰ È‰ 70Ïa˙Ï È„k Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿≈»¬≈«…»¿ƒ≈»∆¿≈¿«≈

,‰‡Óe „Á‡a  ‰Óez :ÔeÚLa eÏÚÈ  ınÁÏe¿«≈«¬¿ƒ»¿»¿∆»≈»
.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a  Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚÂ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆»»«ƒ

מחומצת.68) מתובלת.69)לא א.70)לא יא, שם,
הרי לפגם, טעם נותן מחומצת בעיסה ששאור ואף ֿעלֿפי 
עבודה  אחרות, עיסות לחמץ  כדי  זו בעיסה להשתמש אפשר

א. סח , זרה

.ÊÈ‰ÏÚ‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰Óez‰71.Ìk‰ È‡Ïk ˙‡Â «¿»«¬»∆»»¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆
ÌÈÚL˙Â ‰ÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò ?„ˆÈk≈«¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ÔÈlÁ72ÏkÏ ÏÙ Ck Á‡Â ,73‰‡Ò ÈˆÁ74‰ÏÚ ÏL Àƒ¿««»»««…¬ƒ¿»∆»¿»
‰ÏÚ eq‡ Ô‡k ÔÈ‡  Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡75‡ÏÂ ∆ƒ¿≈«∆∆≈»ƒ»¿»¿…

Û‡Â ,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ È‰L ,Ìk‰ È‡Ïk eq‡ƒƒ¿≈«∆∆∆¬≈»»¿∆»»«ƒ¿«
.‰Óez ÌÈ˙‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿»

מ "ב .71) פ "ב , ערלה למאה",72)משנה, "נפלה במשנה:
חולין, מאה היו אם כי  ותשעה, לתשעים מפרש וב 'ירושלמי '

שנפלה. התרומה סאה בלי  מאתים יש לכל 73)הרי 
-74)התערובת. הסאה קבים. שלשה שנינו: במשנה

קבים. שלשה - סאה וחצי  קבים, איסור 75)ששה אבל
של  הסאה נגד מאה הכל בין אין שהרי  יש, לזרים תרומה
שהתערובת  אלא בלבד, וחצי  ותשעה תשעים אלא תרומה

לכהנים. מותרת

.ÁÈ‰Óez‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰ ÔÎÂ76. ¿≈»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ∆«¿»
Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿≈«∆∆

ÔÈlÁ ÏL ÛÏ‡ ÌÈOÚ CB˙Ï eÏÙpL77Ïk ˙OÚ  ∆»¿¿∆¿ƒ∆∆∆Àƒ«¬»»
Úz‰ÏÎÏ ÏÙ Ck Á‡Â .‰‡Óe ÛÏ‡ ÌÈOÚ ˙ ««¬…∆∆¿ƒ∆∆≈»¿««»»«¿»

‰ÏÚ˙Â ,zÓ Ïk‰ È‰  ‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»¿»∆¿»¬≈«…À»¿«¬∆
‰‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡Óe „Á‡a ‰Óez‰«¿»¿∆»≈»¿««ƒ∆ƒ¿»«≈»

.Ìk‰ È‡Ïk B‡ ‰ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏÚn‰««¬ƒ»»¿»ƒ¿≈«∆∆

שם.76) ערלה 77)משנה, סאה המאה נגד מאתים היינו
את  מעלה התרומה של הדוגמה אחרי  [המשנה, שנפלו.
שהתרומה  היא זו כך: מסתיימת כאן, רבינו שמביא הערלה
נפרש  אם התרומה. את מעלה והערלה הערלה, את מעלה
עולה  זו שדוגמה ללמוד עלינו ממש, כלשונה המשנה  את
זה, פירוש דוחה המשנה בפירוש רבינו אבל הדינים. לשני 
99 אלא והערלה, החולין הכל, בין אין שהרי  עמו, ונימוקו
במשנה  שנאמר שמה מפרש, הוא ולכן התרומה. נגד וחצי 
הערלה  וכן נאמר: כאילו זה התרומה", את מעלה "והערלה
ממש. דוגמה באותה לא אבל דומה, באופן כלומר, וכו'.
לערלה  אחרת דוגמה כאן רבינו נותן זה, לפירושו ובהתאם
הרדב "ז, של תמיהתו מסולקת ובזה התרומה. את מעלה
לכאן  עולה אחד שמשל משמע , המשנה מן הרי  שהקשה

הדינים]. לשני  היינו ולכאן,

.ËÈ‰ÏÚÓ ‰ÏÚ‰ ÔÎÂ78È‡ÏÎÂ ,Ìk‰ È‡Ïk ˙‡ ¿≈»»¿»«¬»∆ƒ¿≈«∆∆¿ƒ¿≈
,Ìk‰ È‡Ïk ˙‡ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ,‰ÏÚ‰ ˙‡ Ìk‰«∆∆∆»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿≈«∆∆
‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ?„ˆÈk .‰ÏÚ‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰Â¿»»¿»∆»»¿»≈«»«ƒ¿»∆»¿»

ÔÈlÁ ÛÏ‡ ÌÈÚa‡Ï eÏÙpL Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡79, ∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿«¿»ƒ∆∆Àƒ
B‡ ‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ÏÎÏ ÏÙ Ck Á‡Â¿««»»«¿»»«ƒ¿»¿»∆»¿»
eq‡‰ ÏËaL ÔÂÈkL .zÓ Ïk‰  Ìk‰ È‡Ïk ÏL∆ƒ¿≈«∆∆«…À»∆≈»∆»«»ƒ

ÔÈzn‰ ÔÈlÁk Ïk‰ ‰OÚ  ‰lÁz ÏÙpL80. ∆»«¿ƒ»«¬»«…¿Àƒ«À»ƒ

א.78) ג, ערלה,79)שם, של סאה המאתים ונתבטלו
החולין. של ממאתים אחד חלק  מעלה 80)שהם ולפיכך

כתוספתא  עצמו, האיסור אותו פעם עוד נפל אם אפילו
מ "ח , פ "ה תרומות למשנה בפירושו רבינו שהביא
עם  מצטרף  ואינו האיסור נתבטל ראשונה נפילה שכשנודעה
וכן  התערובות, את לאסור אחרֿכך שנפלה איסור של הסאה
אנו  אין זה פירוש [ולפי  ה"ו. תרומות מהל' בפי "ג פסק 
ששנינו  במשנתנו הברטנורא של הדחוק  לפירושו צריכים
אינה  כשהאחת שהמדובר שפירש הערלה, את מעלה הערלה

רבעי ]. נטע  אלא ממש ערלה

.Î‰ÏÚ ÈtÏ˜a BÚvL „‚a81ÛOÈ 82Ú˙ . ∆∆∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ»≈ƒ¿»≈
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ  ÌÈÁ‡a83ÏÈLz ÔÎÂ . «¬≈ƒ«¬∆¿∆»»«ƒ¿≈«¿ƒ
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קעז                 
         

B‡ ‰ÏÚ ÈtÏ˜a d‡Ù‡L ˙Ùe ‰ÏÚ ÈtÏ˜a BÏMaL∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿»«∆¬»»ƒ¿ƒ≈»¿»
B˙È‰ È‰L ,˙t‰Â ÏÈLz‰ ÛOÈ  Ìk‰ È‡ÏÎa¿ƒ¿≈«∆∆ƒ»≈««¿ƒ¿««∆¬≈¬»»

Ô‰a ˙k84„Á‡a eÏÚÈ  ÌÈÁ‡a eÚ˙ . ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ«¬¿∆»
.ÌÈ˙‡Óe»«ƒ

(משנה,81) עצמם כפירות אסורים ערלה, פירות קליפי 
בה  לצבוע  אף  בהנאה אסורה וערלה מ "א). פ "א, ערלה

כב :). ב 'ירושלמי ',82)(פסחים ולמדו ידלק . במשנה:
פריו. "את" הכתוב : מן כערלה, אסורים שקליפין

רבינו 83) [כתב  מאיר. רבי  דעת נגד במשנה כחכמים
את  במאתים לכתחילה לערב  שמותר המשנה, בפירוש
"יעלה" שאמרו ממה זאת למד כנראה שנאסרה, התערובת
שהתערובת  מפני  זה, היתר מנמק  והרדב "ז "עולה". ולא
(למעלה  לכתחילה מבטלין דרבנן ואיסורי  מדרבנן, אסורה
וכדומה  פרך אגוזי  לפציעת דומה זה ואין הכ"ו). פט "ו
האיסור  בגוף  מעשה עושה הוא ושם הואיל יב , שבהלכה
ובהערות  בהי "ב  למעלה וראה התורה. מן האסור עצמו

ב .84)שם]. כו, פסחים בפת, עצים שבח  שיש מפני 

.‡ÎËÈq‰ ‡ÏÓ Ba ‚‡L „‚a ÔÎÂ85,‰ÏÚa BÚvL ¿≈∆∆∆»«¿…«ƒ∆¿»¿»¿»
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ  ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â86. ¿≈»«≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ

‰ÏÚ ÈnÒ eÚ˙87„Á‡a eÏÚÈ  z‰ ÈnÒa ƒ¿»¿«»≈»¿»¿«»≈∆≈«¬¿∆»
a ÏËaÈ  Úˆ ÈÓa Úˆ ÈÓ .ÌÈ˙‡Óe88. »«ƒ≈∆«¿≈∆«ƒ»≈¿…

מ "ב .85) פ "ג, לערלה המשנה פירוש הזרת, שתות
כחכמים 86) הסיט , משיעור כמאתים הצבוע  בבגד יש אם

שם. פ "ג.87)במשנה ערלה ואין 88)'ירושלמי ' הואיל
דומה  זה ואין בלבד, מראהו אלא האיסור של ממשות כאן
בדבר  הצבע  נתפס  ששם מפני  ערלה, בקליפי  שצבעו לבגד

(רדב "ז). ממש בו שיש

.ÎB˜Èq‰L epz89,Ìk‰ È‡ÏÎe ‰ÏÚ ÈtÏ˜a «∆ƒƒƒ¿ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆
L„Á ÔÈa90ÔLÈ ÔÈa91ÔˆeÈ 92B˙B‡ ÌÁÈ Ck Á‡Â , ≈»»≈»»«¿««»»≈

z‰ ÈˆÚa93ÔˆeiL Ì„˜ Ba ÏMa Ì‡Â .ÔÈa ˙t ÔÈa , «¬≈∆≈¿ƒƒ≈…∆∆«≈«≈
‰È‰a eÒ‡ ‰Ê È‰  ÏÈLz94eq‡ ÈˆÚ ÁL LÈ . «¿ƒ¬≈∆»«¬»»≈∆«¬≈ƒ

L‡‰ Ïk ˙‡ Ûb .ÏÈLza B‡ ˙ta95ÏMa Ck Á‡Â ««««¿ƒ»«∆»»≈¿««»ƒ≈
ÈˆÚ È‰L ,zÓ ‰Ê È‰  epz ÏL BnÁa ‰Ù‡ B‡»»¿À∆«¬≈∆À»∆¬≈¬≈

Ô‰Ï eÎÏ‰ eq‡96. ƒ»¿»∆

שם.89) התנור 90)פסחים, מעולם, הסיקוהו שלא
קליפי עלֿידי  מלאכתו שנגמרה ונמצא בהסיקו. מתחסן

בהנאה. האסורים האיסור.91)ערלה ידי  על ונתחמם
שבא 92) בחום יאפו ולא יבשלו ולא התנור, את יצננו

הנאה. איסורי  החדש 93)מהיסק  שהתנור אף ֿעלֿפי 
אותו  וחממו אותו ציננו אם איסור, בקליפות מלאכתו נגמרה
פת, בו לאפות או בו לבשל מותר היתר, בעצי  אחרֿכך
שתאפה  או התבשיל שיתבשל גורמים דברים ששני  מכיון
ההיתר, ועצי  איסור עלֿידי  מלאכתו שנגמרה התנור הפת,
איסור  אם כלומר מותר", - גורם וזה ש"זה הלכה ונפסקה
וזה  ש"זה ואע "פ  שם. כחכמים מותר, - ביחד גורמים והיתר
שציננו, אחרי  ולבשל לאפות מותר לכתחילה", אסור - גורם
כדיעבד. וזה התנור את יפסיד - תתיר לא אם כי 

מקליפת 94) בא שהחום כיון ציננו, שלא ישן בתנור ואפילו

והסיקוהו  שציננו חדש בתנור שהתרנו ואף ֿעלֿפי  איסור.
יש  כאן גם והלא מותר", גורם וזה ש"זה מפני  היתר, בעצי 
אסור  ולמה הישן, התנור היינו היתר, של אחד גורם
בתבשיל  או בפת ניכר שאין מפני  הוא, הטעם התבשיל?
התנור, שחממו הערלה קליפי  היינו איסור, של הגורם אלא
ואסור  אחריהם והולכים גורם" וזה מ "זה גרע  לפיכך
בפת  איסור עצי  שבח  "יש רבינו: שמסיים והיינו (רדב "ז).

בהם. שניכר כלומר, בתבשיל", כנגדו,95)או אבוקה ואין
שיתבאר  כמו מותר, בוערות גחלים השאיר אם ואפילו שם.

התנור 96)בהכ"ד. שנשאר ציננו שלא חדש בתנור ואפילו
של  גורם כל שם ואין איסור, ידי  על מלאכתו שנגמרה
והטעם, האש. שגרף  אחרי  שנאפתה הפה מותרת היתר,
ידי על שנגמר אלא עצמו מצד אסור אינו שהתנור מכיון
אחרי איסור בו שאין ההסקה, בחום נאפה והפת איסור,

(כסף ֿמשנה). יותר קל הוא האש, שגרף 

.‚Î˙BÚ˜97ÔÏMaL ˙BiÁBÏˆe ˙B„˜e ˙BÒBÎÂ ¿»¿¿≈¿ƒ∆ƒ¿»
‰‡‰a ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰ÏÚ ÈtÏ˜a ˆBi‰98; «≈ƒ¿ƒ≈»¿»¬≈≈¬ƒ«¬»»
.L„Á Ô˙B‡ ‰OÚ ‰‡‰a eÒ‡‰ „ È‰L∆¬≈»»»»«¬»»»»»»»

א.97) כז, והנאתם 98)שם בהם, עצים שבח  שיש כיון
בהן  משתמש הוא האסור הגורם ידי  ועל שני , גורם בלא
אם  אלא ממנו נהנה שאינו בתנור מהֿשאיןֿכן גופו, הנאת
(רש"י מותר ולכן - העצים היינו היתר, של שני  גורם יש

שם).

.„ÎÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ dÏMaL ˙t99‰ÏÚ ÈˆÚ ÏL100 «∆ƒ¿»««≈∆»ƒ∆¬≈»¿»
ÏÚ Û‡ ,Ôeq‡ CÏ‰ ÌÈÏÁ‚ eOÚpL ÔÂÈk ;˙zÓ À∆∆≈»∆«¬∆»ƒ»«ƒ»««

˙BÚBa Ô‰L Èt101d˙B‡ ÏMaL ‰„˜ .102ÈtÏ˜a ƒ∆≈¬¿≈»∆ƒ≈»ƒ¿ƒ≈
ÏÈLz‰ È‰  z‰ ÈˆÚe Ìk‰ È‡ÏÎa B‡ ‰ÏÚ103 »¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬≈∆≈¬≈««¿ƒ

‰ÚLaL ;ÌB‚ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â ,eÒ‡»¿««ƒ∆∆»∆≈∆¿»»
‰ÏMa˙pL104ÈˆÚ e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú eq‡ ÈˆÚ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿«¿»≈¬«¬≈ƒ¬«ƒ…»¬≈

B˙ˆ˜Óe z‰ ÈˆÚa ÏeMa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆÓÂ ,z‰‰«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¬≈∆≈ƒ¿»
eq‡a105. ¿ƒ

עצי100)שם.99) אבל ערלה, של הפרי  קליפי  כלומר,
(רדב "ז). מותרים כלומר,101)ערלה לוחשות. בגמרא:

שם). (רש"י  לזו זו ולוחשות כמתנענעות ונראות בוערות
עצמה.102) הקדירה באותה 103)את אחרֿכך שנתבשל

היתר. בעצי  הקדירה.104)קדירה מפני105)גוף 
לפני התבשיל את מקבלת איסור בעצי  שנעשתה שהקדירה
גורם  כל בלי  האיסור מעצי  נהנה ונמצא היתר, עצי  שהסיק 
כך  מפרש הרי "ף  שגם ונראה שם, רש"י  כפירוש [וזה היתר
מקבלה  "דהא גורס  והוא אחרון. כלשון הגמרא דברי 
שלנו: (בגירסא דהיתרא" עצים דניתו מקמי  בישולא
את  תמיד מקבלת שהקדירה ברורה, והכוונה קיבלה).
בכת"י הגירסה וכן היתר. עצי  שמסיקים לפני  התבשיל

כרש"י ]. מפרש שרבינו כותב  הרדב "ז וגם נירנברג.

.‰ÎÔÎÂ ,˙BÚÈË ‰Ú˙pL ‰ÏÚ ÏL ‰ÚÈË¿ƒ»∆»¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
˙B‚eÚa Ìk‰ È‡Ïk ÏL ‰‚eÚ106Ë˜BÏ ‰Ê È‰  ¬»∆ƒ¿≈«∆∆»¬¬≈∆≈

Ïk‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ107ÌÈ˙‡Óa ‰ÚÈË ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»«ƒ
Ë˜Ïp‰ Ïk È‰  ˙B‚eÚ ÌÈ˙‡Óa ‰‚eÚÂ ˙BÚÈË¿ƒ«¬»¿»«ƒ¬¬≈»«ƒ¿»
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zÓ108.eÒ‡ Ë˜Ïp‰ Ïk  ‰fÓ ˙BÁÙa eÈ‰ Ì‡Â ; À»¿ƒ»¿»ƒ∆»«ƒ¿»»
ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰Â ,‰lÁzÎÏ Ë˜ÏÏ BÏ eÈz‰ ‰ÓÏÂ¿»»ƒƒƒ¿…¿«¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ

Ïk‰ BÏ ÔÈÒB‡L109‰ÚÈËp‰ ‡ÈˆBÈÂ ÁËiL „Ú ∆¿ƒ«…«∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
‰˜ÊÁ c‰L ?‰eÒ‡‰ ‰‚eÚ‰Â110Ì„‡ ÔÈ‡L ¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»

BÓk ÒB‡111‰È‰  dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ≈«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»
.d‡ÈˆBÓƒ»

האסורות.106) הן וערוגה נטיעה איזו יודע  ואינו
משום 107) כאן ואין מ "ו. פ "א, ערלה במס ' יוסי  כרבי 

הכ"ה, בפט "ו למעלה דינו שנתבאר לכתחילה, איסור ביטול
והחידוש  במאתים, ועלתה הנטיעה נתערבה שמעצמה מפני 
הנטיעה  ולערב  להערים יבא שמא בזה גוזרים שאין הוא
ה'ירושלמי ' עלֿפי  בסמוך רבינו שמפרש כמו לכתחילה,
של  איסור כאן שיש שם, רש"י  כפירוש ולא פ "ה, גיטין

משנה'. ב 'כסף  וראה לכתחילה, עלתה 108)מבטל שהרי 
במאתים. גזירה 109)הנטיעה משום שהוא שכתבנו וכמו

לכתחילה. ערלה נטיעת ולערב  להערים יבא שמא
בכוונה.110) יערב  שמא לגזור מקום גיטין,111)ואין
שם.

.ÂÎ‰ÏÚ Èbt ÛOa ‰Èb „ÈÓÚn‰112˙˜a B‡ , ««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿««≈»¿»¿≈«
ÌÈÎBk „BÚ ˙˜z113ÔÈÈ ıÓÁa B‡ ,114„BÚ ÏL ƒ¿…∆≈»ƒ¿…∆«ƒ∆≈

‰È‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰  ÌÈÎBk115‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬≈¬»«¬»»««ƒ∆
‡e‰L Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ116; ƒ¿∆≈ƒ¿««ƒ∆»∆

kp‰ ‡e‰ eÒ‡‰ c‰ È‰L117d˙B‡ ‰OÚL ‡e‰Â ∆¬≈«»»»»«ƒ»¿∆»»»
‰Èb118. ¿ƒ»

אדם 112) בני  והרבה הבשילו, שלא הפירות הם פגים
מעוקצי ויוצא השותת החלב  כמו לבן בדבר החלב  מעמידים
מ "ז. פ "א, לערלה המשנה פירוש בישולם, קודם הגפנים

עבודהֿזרה.113) עגלי  קיבת ב . כט , זרה עבודה משנה,
אחרי114) אבל ב . לה, שם שהחמיץ , לפני  שנתנסך

נסך. נעשה אינו בטל 116)שם.115)שנתחמץ  לא
שם 117)במיעוטו. בהנאה, ואסור בעין, כמו והוא

ההבדל 118)(כסף ֿמשנה). את אלו במלים מבאר רבינו
בנותן  מינו בשאינו במין שאוסר והמתבל, המחמץ  שבין
שבהלכה  המעמיד דבר ובין ה"א) (למעלה בלבד טעם
שם  אבל הגבינה, את עשה המעמיד שכאן ואומר, שלפנינו.
התבשיל  את עשו לא והתבלין העיסה, את עשה לא השאור

(רדב "ז). טעמו שיפר אלא

.ÊÎÔ‰lL ˙Bt‰ ÔÈc  Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ«≈∆»∆
eÙOiL119È‡L ÈtÓ ,ewÈ Ô‰lL ÔÈ˜Ln‰Â , ∆ƒ»¿¿««¿ƒ∆»∆ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ

ÛOÏ LÙ‡120.ÔÈ˜Ln‰ ∆¿»ƒ¿…««¿ƒ

שנאמר:119) בשריפה, הכרם כלאי  ב . ל, תמורה משנה,
נו:) (קידושין אש" תוקד "פן חז"ל ופירשו תקדש". "פן
הכרם  לכלאי  הוקשה וערלה ה"ו. בפ "י  למעלה רבינו וכתבו

שם). תמורה לשרוף 120)(רש"י  שדרכו את שם: במשנה,
יקבר. לקבור שדרכו ואת ישרוף ,

.ÁÎÔÈi‰ ÌÚ Ú˙pL ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈ƒ««ƒ
eÓ‡L BÓk ,‡e‰L ÏÎa ‰È‰a eÒ‡ Ïk‰ 121. «…»«¬»»¿»∆¿∆»«¿

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na122ÏÚ zn‰ ÔÈi‰ ˜e‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«««ƒ«À»«
CÒ ÔÈÈ ÏL ‰tË123ÏeˆÏvÓ CÒ ÔÈÈ ‰Ú Ì‡ Ï‡ ; ƒ»∆≈∆∆¬»ƒ≈»≈∆∆ƒ«¿

ÔË˜124Blk ÌBi‰ Ïk ‰Ú elÙ‡ ,ÔÈÈ ÏL Ba‰ CB˙Ï »»¿«∆«ƒ¬ƒ≈»»«À
ÏËa ÔBL‡ ÔBL‡ 125‰ÚL ÔÈa ,˙ÈÁ‰ ÔÓ ‰Ú . ƒƒ»≈≈»ƒ∆»ƒ≈∆≈»

,eÒ‡ Ïk‰  znÏ eÒ‡‰ ÔÓ B‡ eÒ‡Ï zn‰ ÔÓƒ«À»»»ƒ»»«À»«…»
.ÏB„b ˙ÈÁ‰ ÈtÓ „Bi‰ „enÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»««≈ƒƒ∆»ƒ»

ה"וֿז.121) פט "ו בשם 122)למעלה יוסף  בר יצחק  כרב 
א. עג, זרה עבודה יוחנן, ההיתר,123)רבי  מן טיפה וכל

הכל. ואסור נאסרה, ראשון קטן.124)ראשון כלי  כלומר,
גירסא  דוחה רש"י  אבל "צלצול", שם בסוגיא גורס  רבינו
ובעירובין  קטן. פך והוא גרסינן, קטן "צרצור לשונו: וזה זו,
קשר  והוא קטן, צלצול גרסינן: אחרון בפרק  בגדים לגבי 

משי ". דק .125)של הוא הצלצול מן הקילוח  שעמוד
שרק  מפרש שם ורש"י  בשתיה. גם שמותר מדבריו, ומשמע 
ד"ה  שם וב 'תוספות' בשתיה. לא אבל מותר, בלבד בהנאה
של  כמותו כשהגיעה אבל ששים, עד שמותר כתבו אתא, כי 
סתם  ורבינו נאסר. - בהיתר בששים מאחד ליותר הנסך יין

בהיתר. ששים כשאין אפילו שהתיר ומשמע  חילק , ולא

.ËÎÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÈa ÌÈÈ Ì˙Ò Ú˙ƒ¿»≈¿«≈»¿«ƒ¬≈∆»¿»
‰i˙La ‡e‰L126Á˜BÏÂ ,ÌÈÎBk „BÚÏ Blk ÎnÈÂ ; ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈À¿≈»ƒ¿≈«

ÔÈi‰ ÈÓc127ÁÏn‰ ÌÈÏ BÎÈÏLÓe BaL eÒ‡‰128, ¿≈««ƒ»»∆«¿ƒ¿»«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ‰Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ‡La ‰‰ÈÂ¿≈»∆ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿»¿»»ƒ∆≈

CÒ129ÔÈzÓe ‰i˙La ÔÈeÒ‡ Ïk‰  ˙BiÁ‰ ÔÈa ∆∆≈∆»ƒ«…¬ƒƒ¿ƒ»À»ƒ
kÓiLk ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙ÈÁ d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈÂ ;‰È‰a«¬»»¿ƒ¿≈»»ƒ¿»«∆«¿∆ƒ¿…

ÌÈÎBk „BÚÏ Ïk‰130ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÁa ÔÎÂ .131. «…¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ∆¿«≈»

יינם 126) סתם למעשה: הלכה נחמן, רב  אמר א. עד, שם
אבל  בהנאה, מותר - רבינו ומפרש מותר. - ביין יין אפילו

שם. רש"י  פירש וכן אסור, שמותר 127)בשתיה מפני 
האסור. היין מדמי  חוץ  שם 128)בהנאה אליעזר, כרבי 

ב . מדמי129)מט , חוץ  בהנאה מותר בחבית שחבית
שם. ממש, נסך ביין אפילו חבית, אין 130)אותה אבל

השאר  להתיר המלח  לים הנאה דמי  בהולכת תקנה לה
לחמרים  להשקות או בגדים לכיבוס  כגון היין, מגוף  בהנאה
אסור, - נהנה האיסור ומגוף  בעין, האיסור שיש כיון נכרים,
האיסור  מן נהנה אינו נסך, יין מדמי  חוץ  הכל כשמוכר אבל
ימכר  שם, גמליאל בן שמעון רבן אומר ולפיכך ומותר. גופו
שם. רש"י  כתב  וכן שבו. נסך יין מדמי  חוץ  לנכרים הכל
מפני החביות, בתערובת רק  נסך ביין מועילה זו ותקנה
יודעים  אנו שאין אלא עצמה בפני  עומדת האסורה שהחבית
הכל  בלח , לח  שהוא ביין נסך יין כשנתערב  אבל היא, איזו
רבינו  שכתב  כמו תקנה, לו ואין שהוא בכל בהנאה אסור

בהכ"ה. צריך 131)למעלה היתר, של בחביות שנתערבה
(כסף ֿמשנה). המלח  לים הבית אותה דמי  להוליך

.ÏÌÈÓ132ÔÈÈa eÚ˙pL133ÔÈÈ B‡134ÌÈÓa135 «ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ«ƒ¿«ƒ
BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙Ba136‰na . ¿≈««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc137CB˙Ï zn‰ ‰˜Ln‰ ÏÙpLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿∆«À»¿
˜Ln‰ ÏÙ Ì‡ Ï‡ ;eÒ‡‰ ‰˜Ln‰CB˙Ï eÒ‡‰ ‰ ««¿∆»»¬»ƒ»«««¿∆»»¿

˜eiL ‡e‰Â .ÏËa ÔBL‡ ÔBL‡  zn‰ ‰˜Ln‰««¿∆«À»ƒƒ»≈¿∆«
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C‡È‰Â .ËÚÓ ËÚÓ „BÈÂ ˜ÈÓ ‰È‰L ,ÔË˜ ÏeˆÏvÓƒ«¿»»∆»»≈ƒ¿≈¿«¿«¿≈«
?ÌÈeÒ‡ ÌÈn‰ eÈ‰È138B‡ ÔÈ„Ú eÈ‰L ÔB‚k ƒ¿««ƒ¬ƒ¿∆»∆¡»ƒ

ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙˜z139. ƒ¿…∆¬«»ƒ

היתר.132) נסך.133)של יין היתר.134)של של
ההלכה.135) בסוף  רבינו שמבאר כמו האסורים,
שנתבאר 136) כמו טעם, בנותן נסך ביין אפילו מינו, ובאינו

א. עג, זרה עבודה משנה, ה"ו. בפט "ו כמו 137)למעלה
כשהאיסור  מותר למה להבין [קשה ביין. הקודמת בהלכה

טעם]. במים.138)נותן יין או המלים: מבאר
לעבודהֿזרה.139) אותם שהקריבו

.‡ÏÔÈÈ ÏL Ba140ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ
‰lÁz141˙‡ ÌÈ‡B  CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆

BÈ‡ el‡k z‰‰ ÔÈÈ142Ô‰a ÔÈÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â , ≈«∆≈¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆
 CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË ÏhÏ ÔÈÈe‡ Ì‡ ,CÒ ÔÈÈ ÌÚƒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆
Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏhÓe ÂÈÏÚ ÔÈ ÌÈn‰ È‰¬≈««ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆«…

.zÓÀ»

שם.141)שם.140) ראשון כלשון הנסך, יין שנפל קודם
יין 142) את לבטל לשיעור מצטרף  אינו ההיתר שיין משמע 

דומה  זה ואין לבטלו. כדי  לבדם במים שיהיה וצריך הנסך,
אחר  ודבר במינו במין הכ"ב , בפט "ו שלמעלה לדין
לבטל  מינו לאינו מצטרף  שבמינו הדבר שגם שנתערבו,
במינם, בששים שבטלים באיסורים מדובר שם כי  האיסור,

מהֿשאיןֿכן  מינו, באינו טעם נותן כשיעור בדין דהיינו
אי ֿאפשר  כאן במשהו, במינו האוסר נסך ביין שלפנינו

בטל. אינו במינו מין כי  לבטל, כדי  מינו את לצרף 

.ÏÌÈÚ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ143Ô‰Â ÌÁÈ„È  ≈∆∆∆»««»¬»ƒ¿ƒ≈¿≈
˙BzÓ144˙BÚwÓ eÈ‰ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a145‰È‰L ÔÈa , À»«¬ƒ»¿ƒ»¿À»≈∆»»

ÔLÈ ÔÈi‰146ÌÈÚa ÌÚË Ô˙B Ì‡ :L„Á ‰È‰L ÔÈa ««ƒ»»≈∆»»»»ƒ≈««»¬»ƒ
el‡ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,‰È‰a ˙BeÒ‡ el‡ È‰ ¬≈≈¬«¬»»¿ƒ«¬≈≈

.‰ÏÈÎ‡a ˙BzÓÀ»«¬ƒ»

ב .143) סה, שם נבלע 144)משנה, לא שהיין מכיון
לתוכה.145)בענבים. נכנס  א.146)היין סו, שם כרבא,

הם  הרי  ענבים, נקרא וזה יין נקרא וזה השם, אחר שהולכים
ענבים. כטעם שטעמו בחדש, אפילו מינו באינו מין

.‚ÏÌÈ‡z Èab ÏÚ ÏÙ147ÈtÓ ,˙BzÓ el‡ È‰  »«««≈¿≈ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈
.ÌÈ‡z‰ ÌÚËa Ì‚Bt ÔÈi‰L∆««ƒ≈¿«««¿≈ƒ

או 147) תאנים גבי  על "נפל שם: במשנה גורס  אינו רבינו
אלא: אסור". - טעם בנותן בהם יש אם  תמרים, גבי  על
ונשתברה  בספינה גרוגרות שהביא זונן בן בביתוס  ומעשה
והתירון  לחכמים ושאלו גביהן, על ונפל נסך יין של חבית
שיין  פוסק  הוא ולפיכך ה'תוספות', גירסת גם וכן  וכו'.
היה  שלפנינו, הגירסא לפי  ואילו לפגם. טעם נותן בתאנים,
לפגם  טעם נותן הוא "אם הגמרא: כלשון לכתוב  רבינו על
מיני בכל לפגם טעם נותן יין כל שלא פירוש, מותר", -

תאנים.

.„ÏÌÈhÁ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ148el‡ È‰  ≈∆∆∆»«««ƒƒ¬≈≈

˙BeÒ‡149‰È‰a ˙BzÓe ‰ÏÈÎ‡a150ÌkÓÈ ‡ÏÂ . ¬«¬ƒ»À»«¬»»¿…ƒ¿¿≈
Ï‡OÈÏ ÌkÓÈÂ ÊÁÈ ‡nL ,ÌÈÎBk „BÚÏ151. ¿≈»ƒ∆»«¬…¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿»≈

˙t Ô‰Ó ‰OBÚÂ Ô˙B‡ ÔÁBË ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡∆»≈«∆≈»¿∆≈∆«
Ï‡OÈ ÈÙa ‡lL ÌÈÎBk „BÚÏ dÎBÓe152È„k , ¿»¿≈»ƒ∆…ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈

È‰L ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Ï‡OÈ d˙B‡ eÁ˜È ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈»ƒ∆¬≈
‡a˙iL BÓk ,‰eÒ‡  ÌÈÎBk È„BÚ ˙t153‰ÓÏÂ . «¿≈»ƒ¬»¿∆ƒ¿»≈¿»»

Ô‰L ÈtÓ ?ÌÚË Ô˙Ba ÌÈhÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ∆«ƒƒ¿≈««ƒ¿≈∆≈
Ô‰a ÚÏ ÔÈi‰Â ,˙B‡BL154. ¬¿««ƒƒ¿»»∆

ב .148) סה, בולעות.149)שם סדק  בהם שיש כיון
טחינה 150) לאחר ישראל בפני  שלא לגוי  למוכרן מותר

רק  לוקח  שהרי  כלל, נסך מיין נהנה שאינו מכיון ואפיה,
הוא  שהרי  אסור, החיטים מגוף  ליהנות אבל החיטים, דמי 

בהכ"ט . למעלה וראה היין. מן גם שם.151)נהנה גמרא,
אותה 152) ויקח  ישראל, שאפאה פת היא שזו יראה שלא

ה"ט .153)ממנו. טעם 154)בפי"ז עם מתמזג וטעמו
של  ופירושו (רדב "ז). עליו לעמוד אפשר ואי  החיטים,

להולמו. קשה משנה' ה'לחם

.‰ÏÒB‡  ÎL ıÓÁ CB˙Ï ÏÙÂ ıÈÓÁ‰L CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆∆¿ƒ¿»«¿…∆≈»≈
Ô‰ ıÓÁ Ô‰ÈML ,BÈÓa ‡e‰L ÈtÓ ;‡e‰L ÏÎa155. ¿»∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿≈∆…∆≈

ÓÁ‰ ÌÚ Ú˙pL ÔÈÈÂÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ı ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«…∆≈∆»«…∆¿«ƒ≈
ıÓÁÏ ÔÈÈ ÏÙpL156.ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈÚLÓ  ∆»««ƒ¿…∆¿«¬ƒ¿≈««

(155- כרבא השם, אחר הולכים ואנו חומץ , שם לשניהם
למעלה. שכתבנו וכמו א. סו, למה 156)שם עיון צריך

- קטן מצרצור להיתר איסור נפל שאם כאן, רבינו כתב  לא
ל? בהלכה כמו בטל, ראשון ראשון

ה'תשע"ח  מנ"א ט ' ש "ק יום 

    1 
הגויים;1) תשמיש כלי  הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר

אותם  שאסרו דברים לזהב ; לזהב  ואשר לכסף  לכסף  אשר
בישולי איסור התורה; מן עיקר להם שאין אע "פ  חכמים
להפרישו; מצווין ביתֿדין אם איסור האוכל וקטן גויים;

בהם. קצה אדם של שנפשו מפני  חכמים שאסרו דברים

.‡ÒÁ ÏL ‰„˜2Oa B‡ ‰Ï Oa da ÏMa˙pL ¿≈»∆∆∆∆ƒ¿«≈»¿«¿≈»¿«
B˙B‡a ‰ËeÁL Oa da ÏMÈ ‡Ï  ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ…¿«≈»¿«¿»¿
eÒ‡ ÏÈLz‰  Oa ÔÈÓ da ÏMa Ì‡Â .ÌBi‰3; «¿ƒƒ≈»ƒ»»««¿ƒ»

ÌÚË Ô˙Ba  Á‡ ÔÈÓ da ÏMa4. ƒ≈»ƒ«≈¿≈««

אפשר 2) מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
הלכה  ט  ובפרק  היתר. בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל
חלב  בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב  יא
להגעילה, אין מתכת של קדירה שאפילו חרס . של כתב  ולא

בחלב . בה להשתמש מנת על 3)על לעמוד אפשר אי  כי 
גוי .4)טעמו. וטועמו

.dÓBÈ ˙a ‰„˜ ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡ÏÂ5,„Ïa ¿…»¿»»∆»¿≈»«»ƒ¿«
ÔnM‰ ÌbÙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰6.‰„wa ÚÏpL ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««À»∆ƒ¿««¿≈»

ÌÈÙBÒ ÈcÓe7da ÏMÈ ‡Ï8ÌÏBÚÏ9ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ…¿«≈»¿»¿ƒ»≈
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ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÌÈLÈ ÒÁ ÈÏk ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈∆∆¿»ƒƒ»¿≈»ƒ
,˙BÚ˜e ˙B„˜ ÔB‚k ,ÔÈnÁa Ô‰a eLnzLpL∆ƒ¿«¿»∆¿«ƒ¿¿≈¿»
ÏMe Á˜Ï Ì‡Â .‡a ÔÈÚeL eÈ‰ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒ»ƒ«»»¿ƒ»«ƒ≈

‰‡Ï‰Â ÈL ÌBiÓ Ô‰a10zÓ ÏÈLz‰ 11. »∆ƒ≈ƒ»»¿»««¿ƒÀ»

עברו 5) שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה

ומותר.6) הוא לפגם טעם נותן יומה, בת אינה אבל
יומה.7) בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה שגזרו
לפגם 8) טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן

לכתחילה. ולא בדיעבד רק  זהו כמה 9)מותר, עברו אפילו
איסור. בהן שבישלו מיום לקנייתו 10)ימים שני  מיום

של  כלים שסתם מדבריו, משמע  יומן, בני  אינן בוודאי  שאז
יומם. בני  שהם חוששים הוא 11)גויים לפגם טעם שנותן

בדיעבד. ומותר

.‚‰cÚÒ LÈÓLz ÈÏk Á˜Bl‰12ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ «≈«¿≈«¿ƒ¿À»ƒ»≈»ƒ
LnzL ‡lL ÌÈc :˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏkÓƒ¿≈«»¿≈¿ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈

ÔÏÈaËÓ  wÚ Ïk Ô‰a13‰Â˜Ó ÈÓa14eÈ‰È Ck Á‡Â »∆»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿
Ô‰a LnzLpL ÌÈ„e .˙BzLÏÂ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÈzÓÀ»ƒ∆¡…»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
 ˙BiB˙È˜Â ˙BiÁBÏˆe ˙BÒBk ÔB‚k ,ÔBˆ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿ƒ¿ƒƒ

ÔÁÈ„Ó15ÔÏÈaËÓe16LnzLpL ÌÈ„e .˙BzÓ Ô‰Â ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»¿»ƒ∆ƒ¿«≈
ÈÓnÁÓe ÔÈÒBÓ˜Ó˜Â ˙BBÈ ÔB‚k ,ÔÈnÁ È„È ÏÚ Ô‰a»∆«¿≈«ƒ¿¿À¿¿ƒ¿«¿≈

ÔÏÈÚ‚Ó  ÔÈnÁ17ÌÈ„e .ÔÈzÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe «ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»ƒ¿»ƒ
e‡‰ È„È ÏÚ Ô‰a LnzLpL18ÔÈ„etL ÔB‚k , ∆ƒ¿«≈»∆«¿≈»¿«ƒ

e‡a ÔaÏÓ  ˙B‡ÏkÒ‡Â19Ô˙tÏ˜ LpzL „Ú ¿«¿¿»¿«¿»»«∆ƒ»≈¿ƒ»»
.ÔÈzÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈À»ƒ

צריכים 12) אינם חרישה כלי  כגון אחרים תשמיש כלי  אבל
הגוי13)טבילה. מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מדברי 

טבילה. ואפילו 14)צריך סאה. ארבעים בהם שיש במים
סאה. מארבעים בפחות מטהרים אינם מעיין מי 

הכלים.15) דפנות פני  על שנדבקו האיסור שיורי  להעביר
מן 16) שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר סאה בארבעים

בהם. נשתמש ולא האיסור 17)הגוי  את מהן להוציא
בחמין. בהן כשנשתמשו נוזל 18)שבלעו או מים בלי  ישר,

טעון 19)אחר. האור ידי  על גוי  בו שנשתמש דבר שכל
ליבון.

.„‰BÈ CB˙Ï ‰pË˜ ‰BÈ Ô˙B ?ÔÏÈÚ‚Ó „ˆÈk≈««¿ƒ»≈»¿«»¿»
ÌÈÓ ‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ,‰ÏB„‚20,‰pËw‰ ÏÚ eÙeˆiL „Ú ¿»¿«≈»∆»«ƒ«∆»««¿«»

‰ÙÈ ‰ÙÈ dÁÈ˙Óe21ÛÈwÓ  ‰ÏB„‚ ‰BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»»∆»∆¿ƒ»¿»»¿»«ƒ
eÙeˆiL „Ú ÌÈÓ ‡lÓÓe ,ËÈË B‡ ˜ˆa d˙ÙO ÏÚ«¿»»»≈ƒ¿«≈«ƒ«∆»
„Ú Ô‰a LnzLpL ÔlÎÂ .ÁÈzÓe ,d˙ÙO ÏÚ ÌÈn‰««ƒ«¿»»«¿ƒ«¿À»∆ƒ¿«≈»∆«
„ÚÂ ÔÈaÏ‰ ‡lL „ÚÂ ÁÈ„‰ ‡lL „Ú B‡ ÁÈz‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ««∆…≈ƒ«¿«∆…ƒ¿ƒ¿«

ÔnM‰ ÏkL ;zÓ  ÏÈaË‰ ‡lL22ÌÚË Ô˙B Ô‰aL ∆…ƒ¿ƒÀ»∆»«À»∆»∆≈««
Ì‚ÙÏ23.e‡aL BÓk ,‡e‰ ƒ¿»¿∆≈«¿

"אותה"20) לגרוס  נכון יותר אבל הקטנה, היורה על כלומר,
הגדולה. היורה את רבינו 21)כלומר, כוונת כנראה

שתפלוט . עד ההגעלה במי  בהן.22)שישהנה שנבלעו
יומה.23) בת באינה

.‰ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰ ‰cÚq‰ ÈÏk ÔÈÏÈaËnL BÊ ‰ÏÈË¿ƒ»∆«¿ƒƒ¿≈«¿À»«ƒ¿»ƒƒ
 ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï ezÈ Ck Á‡Â ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ¿««»À¿«¬ƒ»¿ƒ»

‰‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÔÈ‡24ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ,25. ≈»¿ƒ¿«À¿»¿»√»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
dÏ ÊÓÂL‡ eÈÚz L‡ ‡È L‡ c Ïk : ¿∆∆»»»»¬∆»…»≈«¬ƒ»≈

‡l‡ a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰ËÂ¿»≈ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
È„ÈÓ ‡Ï ,ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÚ‚ È„ÈÓ Ô˙‰Ëa¿»√»»ƒ≈ƒ≈¿≈»ƒ…ƒ≈

L‡‰ È„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‰‡ÓË EÏ ÔÈ‡L .‰‡ÓË26ÏÎÂ . À¿»∆≈¿À¿»»«¿≈»≈¿»
 ˙Ó ˙‡ÓËÂ ,Ô˙‡ÓhÓ ÔÈÏBÚ ‰ÏÈËa  ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒƒÀ¿»»¿À¿«≈
ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÏÏk L‡ ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÏÈËe ‰‡f‰a¿«»»¿ƒ»¿≈»≈¿»∆»¿ƒ¿«
eÓ‡ ,‰ËÂ e˙kL ÔÂÈÎÂ .ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÚbƒ≈¿≈»ƒ¿≈»∆»¿»≈»¿
BÈz‰Ï L‡a B˙ÈÚ Á‡ ‰‰Ë BÏ ÛÈÒB‰ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»√»««¬ƒ»»≈¿«ƒ

ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÚbÓ27. ƒƒ≈¿≈»ƒ

שנטמאו,24) כלים בטהרת כלל שם עוסק  אינו שהכתוב 
אסורים. דברים שבלעו בכלים היא 25)אלא חכמים תקנת

גויים  מטומאת יוצא שהוא מפני  בירושלמי : כמבואר
ישראל. של 26)לקדושת האיסור לפליטת רק  באה שהאש

גויים. שהתירה 27)גיעולי  באש ההעברה אחרי  פירוש.
אחרת. טהרה עוד תוסיף  גויים, גיעולי  מאיסור

.Â˙BÎzÓ ÈÏk ‡l‡ BÊ ‰ÏÈËa eiÁ ‡Ï28‰cÚÒ ÏL …ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»¿≈«»∆¿À»
ÔÓ Ï‡BM‰ Ï‡ .ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈ƒ

ÔkLnL B‡ ,ÌÈÎBk È„BÚ‰29BÏˆ‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ »≈≈»ƒ∆ƒ¿≈»≈»ƒ∆¿
ÁÈ„Ó  ˙BÎzÓ ÈÏk30ÁÈzÓ B‡31ÔaÏÓ B‡32BÈ‡Â , ¿≈«»≈ƒ««¿ƒ«¿«≈¿≈

ÏÈaË‰Ï CÈˆ33ÌÈ‡ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏk Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«¿≈≈¿≈¬»ƒ
ÁÈ„Ó 34ÁÈzÓ B‡35ÏÈaË‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,36ÔÎÂ . ≈ƒ««¿ƒ«¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÌÈLÁ ÈÏk37ÏÈaË‰Ï CÈˆ BÈ‡ 38ÔÈÚeM‰ Ï‡ . ¿≈»»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¬»«ƒ
‡a39.‰ÏÈË ÔÈÎÈˆe ˙BÎzÓ ÈÏÎk Ô‰ È‰  ¿»»¬≈≈ƒ¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ»

כלי28) שגם פי  על אף  זכוכית כלי  כאן רבינו הזכיר לא
באה  לא זו שהלכה מפני  ... טבילה, צריכים זכוכית
שהשואל  הדין, את אלא טבילה, טעון כלי  איזה להשמיענו
על  וסמך להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי  שמישכנם או כלים

טבילה. צריכים זכוכית שכלי  ג בהלכה בעייא 29)שכתב 
משום  להקל פסק  שרבינו הר"ן וכתב  נפשטה. ולא שם היא
הולכין  דרבנן וספק  מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר

בצונן.30)להקל. בהם שנשתמש דברים הם אם
חמין.31) ידי  על בהם שנשתמש בדברים מגעיל
האור.32) ידי  על בהם שנשתמש שטבילת 33)בדברים

בשואל. ולא ממנו בקנה אלא אינה הגויים מן שבאו כלים
צונן.34) ידי  על שנשתמש על 35)בדבר שנשתמש בדבר

חמין. שנאמר 36)ידי  מדין, מכלי  למדנו זו שטבילה מפני 
בלבד. מתכות כלי  הכתוב  מנה ושם "וטהר" כלי37)בהם

דומים 38)חרס . אינם תקנה, להם אין נשברו שאם מכיון
טבילה. צריכים ואין מתכות המצופים 39)לכלי  חרס  כלי 

אחרת. מתכת או עופרת

.ÊL‡a daÏÓ  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÔÈkÒ Á˜Bl‰«≈««ƒƒ»≈»ƒ¿«¿»»≈
‰ÙÈ ÔÈkÒ ‰˙È‰ Ì‡Â .dlL ÌÈÁÈa dÊÈÁLÓ B‡«¿ƒ»»≈«ƒ∆»¿ƒ»¿»«ƒ»»
‰L˜ Ú˜˜a dˆÚ Ì‡ BÏ Èc  ˙BÓÈ‚t da ÔÈ‡L40 ∆≈»¿ƒ«ƒ¿»»¿«¿«»∆

,˙BÓÈ‚t da eÈ‰ Ì‡Â .ÔBˆ da ÏÎB‡Â ,ÌÈÓÚt OÚ∆∆¿»ƒ¿≈»≈¿ƒ»»¿ƒ
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ËÁLÏ B‡ ÔÈnÁ da ÏÎ‡Ï ‰ˆÂ ‰ÙÈ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»»¿»»∆¡…»«ƒƒ¿…
da41Ì„˜ da ËÁL .dlk dÊÈÁLÓ B‡ daÏÓ  »¿«¿»«¿ƒ»À»»«»…∆

‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ÁÈ„Ó  ‰p‰ËiL42 ÛÏ˜ Ì‡Â ; ∆¿«¬∆»≈ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒ»«
ÁaLÓ ‰Ê È‰43. ¬≈∆¿À»

עבודה.40) שאינה הדין 41)קרקע  בה שלשחוט  משמע 
חמין. בה לאכול רוצה שמנונית 42)כמו ומעביר

השחיטה. בית עצמו 43)שבדפנות על שהחמיר מפני 
השמנונית. בו נבלעת בבשר הסכין דוחק  ידי  שעל רב , כדעת

.Á„Ú da ËBÁLÈ ‡Ï  ‰ÙË da ËÁML ÔÈkÒ«ƒ∆»«»¿≈»…ƒ¿»«
ÔBˆa elÙ‡ dÁÈ„iL44ÏL ˙BÈÏa dÁp˜Ó B‡ , ∆¿ƒ»¬ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿»∆

.ÌÈ„‚a¿»ƒ

הואיל 44) להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה מספיק 
כלום. הסכין בלעה לא צונן השחיטה ובית

.ËÛ‡Â .ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡ eÒ‡ ÌÈÁ‡ ÌÈc ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«
Ô‰ÈÏÚ eÊb ,‰Bz‰ ÔÓ wÚ Ôeq‡Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»ƒ«»»¿¬≈∆
eÚ˙È ‡lL „Ú ,ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ˜Á˙‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿≈»ƒ«∆…ƒ¿»¿
eÒ‡ :Ô‰ el‡Â .˙e˙Á È„ÈÏ e‡ÈÂ Ï‡OÈ Ô‰a»∆ƒ¿»≈¿»…ƒ≈«¿¿≈≈»¿

CÒ ÔÈÈÏ LeÁÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰nÚ ˙BzLÏ45, ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ¿»∆≈»¿≈∆∆
ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰ÈÏeMa B‡ Ôzt ÏÎ‡Ï eÒ‡Â¿»¿∆¡…ƒ»ƒ≈∆«¬ƒ¿»∆≈

Ô‰ÈÏeÚ‚Ï LÁÏ46. »¿ƒ≈∆

לחוש 45) שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל יין כגון
וזאת  גויים. בחברת לא לבדו אפילו לשתותו אסור נסך ליין
זרה  עבודה חומר משום שנאסר יינם" "סתם גזירת היא

בהנאה. אפילו אסורים.46)ואסור דברים לבליעת

.ÈÈ„BÚ ÏL ‰aÒÓa Ì„‡ ‰zLÈ ‡Ï ?„ˆÈk≈«…ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»∆¿≈
Û‡Â ,ÌÈÎBkÒ‡ BÈ‡L ÏMÓ ÔÈÈ ‡e‰L Èt ÏÚ47, »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿À»∆≈∆¡»

‰aÒn‰  ‰È‰ Ì‡Â .BcÏ ÂÈÏkÓ ‰˙BL ‰È‰L B‡∆»»∆ƒ≈»¿«¿ƒ»»…«¿ƒ»
ÔÈOBÚL Ô‰lL ÎL ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â .zÓ  Ï‡OÈÔÓ ƒ¿»≈À»¿≈ƒ≈»∆»∆∆ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰Â ÌÈÓz‰48‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â . «¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈»∆¿≈»∆»
e‰˙LÂ B˙ÈÏ ÎM‰ ‡È‰ Ì‡ Ï‡ ,B˙ÈÎÓ ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ«≈»¿≈¿»»

BÏˆ‡ „ÚÒÈ ‡nL ‰Êb‰ wÚL ;zÓ  ÌL49. »À»∆ƒ««¿≈»∆»ƒ¿«∆¿

נסך.47) יין איסור בו אין מבושל מפירות 48)יין כגון
התבואה. ומן לידי49)אחרים ויבואו הדעת את מקרב  זה

חיתון.

.‡ÈzÓ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBn ÔÈÈÂ ÌÈÁetz ÔÈÈ≈«ƒ¿≈ƒƒ¿«≈»∆À»
ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙BzLÏ50eÊ‚ ‡Ï ÈeˆÓ BÈ‡L c . ƒ¿»¿»»»»∆≈»…»¿

ÂÈÏÚ51ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ .52.Cq˙Óe ÔÈÈk ‡e‰ È‰  »»≈ƒƒ¬≈¿«ƒƒ¿«≈

בלבד.50) בשכר המדובר שם הוא 51)בגמרא שכר אבל
מכירתו. במקום לשתותו ואסור המצוי  יין 52)דבר תניא,

בו  יש למזבח  הראוי  וכל למזבח  כשר בדיעבד צימוקים
נסך. יין משום

.ÈLÈ ,ÌÈÎBk È„BÚ ˙t eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿«¿≈»ƒ≈
„BÚ‰ ÌBzÁp‰ ˙t ÔÈÁ˜BÏÂ ca ÔÈl˜nL ˙BÓB˜Ó¿∆¿ƒƒ«»»¿¿ƒ«««¿»≈
,‰„Oe Ï‡OÈ ÌBzÁ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÌÈÎBk»ƒ¿»∆≈»«¿ƒ¿»≈«»∆

ÔÈ‡  ÌÈza ÈÏÚa ˙t Ï‡ .˜Ác‰ ˙ÚL ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿««¿»¬»««¬≈»ƒ≈
ÌeMÓ ‰Êb‰ wÚL .Ï˜‰Ï da ‰BnL ÈÓ ÌL»ƒ∆∆»¿»≈∆ƒ««¿≈»ƒ
„ÚÒÏ ‡BÈ  ÌÈza ÈÏÚa ˙t ÏÎ‡È Ì‡Â ,˙e˙Á«¿¿ƒ…«««¬≈»ƒ»ƒ¿…

.ÔÏˆ‡∆¿»

.‚ÈBa ‰Ù‡Â epz‰ ˙‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ»≈»ƒ∆««¿»»
B‡ ,ÌÈÎBk „BÚ ‰Ù‡Â Ï‡OÈ ˜ÈÏ„‰L B‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»»≈»ƒ
‡e ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰Ù‡Â ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜ÈÏ„‰L∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»»»≈»ƒ»

ÚÂ Ï‡OÈ53ÏÈ‡B‰ ,L‡Ï BLÎ B‡ ËÚÓ L‡‰ ƒ¿»≈¿ƒ≈»≈¿«¿»»≈ƒ
‡Ï elÙ‡Â .˙zÓ BÊ È‰  ˙t‰ ˙Î‡ÏÓa ÛzzLÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆∆««¬≈À∆∆«¬ƒ…

˜Ê54.BaL ˙t‰ Ïk Èz‰  epz‰ CB˙Ï ıÚ ‡l‡ »«∆»≈¿««ƒƒ»««∆
k‰ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ c‰ ÔÈ‡L55.‰eÒ‡ Ô‰lL ˙t‰L ∆≈«»»∆»ƒ¿∆≈∆««∆»∆¬»

הגחלים.53) או העצים ארץ 54)את בני  שבין מהדברים
התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני  בבל, לבני  ישראל
מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ  ובני 

ממש.55) בבישול ולא עץ  קיסם מועיל בפת שרק  משמע 

.„ÈL„ B‡ ÏÁ B‡ ÔÈÈ eÏ ÏMaL ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆ƒ≈»«ƒ»»¿«
ÔÈLÈt B‡56˙BÓk ÏÎ‡p‰ c (ÏkÓ) el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿«≈»≈ƒ»»»«∆¡»¿

c ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡ÏÂ .ÔÈzÓ el‡ È‰  ÈÁ ‡e‰L∆«¬≈≈À»ƒ¿…»¿∆»«»»
ÏÙz ‚„Â Oa ÔB‚k ,ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ BÈ‡L57 ∆≈∆¡»¿∆«¿»»¿»»≈

‰lÁzÓ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÏMa Ì‡ .˙B˜ÈÂ ‰ˆÈe≈»ƒ»ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»
ÔÏeMa BnÚ Ï‡OÈ ÛzzL ‡ÏÂ ÛBÒ „ÚÂ58È‰  ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈

.ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeMa ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ el‡≈¬ƒƒƒ≈¿≈»ƒ

פרי .56) מלוח .57)מין נשתתף 58)לא אם רק 
מועיל. אינו עץ  קיסם הוספת אבל מותר, בבישולו

.ÂËÏÚ ‰ÏBÚ ‡e‰L „a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆∆«
ÌÈˆÈe Oa ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏLÀ¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿»»≈ƒ
ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L c Ï‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«≈»∆¬»»»∆≈∆«
ÔÈÒBÓez ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏL59 À¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿¿ƒ

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÎBk È„BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML∆»¿»¿≈»ƒ««ƒ∆≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈzÓ el‡ È‰  ÔÈiÁ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈…«≈»∆
„BÚ‰ BnÊÈ ‡lL ,˙e˙Á ÌeMÓ ‰Êb‰ wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ«¿∆…¿«¿»≈
ÔÁÏL ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L „Â ;‰cÚÒa BÏˆ‡ ÌÈÎBk»ƒ∆¿ƒ¿À»¿»»∆≈∆«À¿«
BÁ ˙‡ ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡  ˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ¿»ƒ∆¡…∆««≈»»¿«≈∆¬≈

.ÂÈÏÚ»»

סעודה.59) בקינוח  שאוכלים

.ÊË ÌÈÎBk „BÚ B‡ Ï‡OÈ ÔÁÏnL ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«ƒ∆¿»»ƒ¿»≈≈»ƒ
„BÚ Ô‡Ïˆ Ì‡Â ,ÏeMa ˙ˆ˜Ó eÏMa˙pL BÓk Ô‰ È‰¬≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈

ÔÈzÓ  Ôk Á‡ ÌÈÎBk60ËÚÓ Ï‡OÈ BÏMaL ÏÎÂ . »ƒ««≈À»ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿»≈¿«
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .zÓ  ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ,BÏeMaƒ≈«¿ƒ»≈«À»¿ƒ»ƒ
L‡‰ Èab ÏÚ ‰„˜ B‡ Oa ÌÈÎBk „BÚ‰ ÁÈp‰ƒƒ«»≈»ƒ»»¿≈»««≈»≈

ÒÈ‚‰Â Oaa Ï‡OÈ Ct‰Â61L B‡ ,‰„waÁÈp‰ ¿ƒ≈ƒ¿»≈«»»¿≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ«
zÓ ‰Ê È‰  ÌÈÎBk „BÚ‰ Ó‚Â Ï‡OÈ62. ƒ¿»≈¿»«»≈»ƒ¬≈∆À»

אחר 60) שצלאו גדול מלוח  דג אבל קטנים, דגים ודווקא
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קפב                
         

הדחק  ידי  על אכילה צלייה בלא שאכילתו אסור, גוי  כן
הוא. גוי  בישול המליחה שאחרי  הצלייה ולפיכך היא,

את 62)בחש.61) לקרב  רק  הועיל הגוי  כשמעשה רק  וזה
הבישול  היה לא הגוי  פעולת לולי  אם אבל הבישול, גמר

אסור. זה הרי  נגמר,

.ÊÈ„Ú ÔMÚL ˙BÙe ÌÈÎBk „BÚ BÁÏnL ‚c»∆¿»≈»ƒ≈∆ƒ¿»«
BÈ‡ ÁÈÏÓ .ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈLÎ‰L∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¬≈≈À»ƒ»ƒ«≈
ÔÎÂ .ÏMÓk BÈ‡ ÔMÚÓ‰Â ,BÊ ‰Ê‚a Á˙Bk¿≈«ƒ¿≈»¿«¿À»≈ƒ¿À»¿≈

˙BÈÏ˜63eÊ‚ ‡ÏÂ ,ÔÈzÓ  ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ¿»∆¿≈»ƒÀ»ƒ¿…»¿
.˙BÈÏw‰ ÏÚ BÁ ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»¿«≈¬≈««¿»

באש.63) קלויים קטניות או תבואה גרעיני 

.ÁÈÔÈ˜ÏBML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÔÈeÙ‡Â ÔÈÏBtƒ«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ
ÌeMÓ ÔÈeÒ‡  Ô˙B‡ ÔÈÎBÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏBÚL ÌB˜Óa ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeMaƒ≈¿≈»ƒ¿»∆ƒ«À¿«

ÌÈÎÏÓ64˙tt ÌeMÓ65È„BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓe , ¿»ƒƒ«¿∆∆ƒƒ≈¿≈
Oa‰ ÌÚ Ô˙B‡ eÏMÈ ‡nL ;ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÎBk66 »ƒ¿»»∆»¿«¿»ƒ«»»

ÔÈÏBwL ÔÈbÙq‰ ÔÎÂ .Oa da eÏMaL ‰„˜a B‡ƒ¿≈»∆ƒ¿»»»¿≈«À¿»ƒ∆ƒ
ÌeMÓ Û‡ ÔÈeÒ‡  ÔÓLa ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿∆∆¬ƒ«ƒ

ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÚb67. ƒ≈¿≈»ƒ

שולחן 64) על עולה ואם קובע  המקום מנהג רבינו דברי  לפי 
אסור. זה במקום נקרא 65)מלכים וזה סעודה לקינוח 

מלכים". שולחן על של 66)"עולה כליהם סתם ומשום
בקדירה  הפולין לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים

לזה. בני67)מיוחדת הם גויים כלי  שסתם פוסק , רבינו
ביום. בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן,

.ËÈÈ‰  ÏeMÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÏMaL ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈¿ƒ¬≈
Ì‚‡a e‡ ˙Èv‰L ÌÈÎBk „BÚ ?„ˆÈk .zÓ ‰Ê∆À»≈«≈»ƒ∆ƒƒ«¬«

ÈˆÁ‰ ÈÚ‰Ï È„k68È‰  ÌÈ‚Á da eÏMa˙Â , ¿≈¿«¬ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¬≈
ÔÈÏBÚ Ô‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,ÔÈzÓ el‡69ÔÁÏL ÏÚ ≈À»ƒ«¬ƒ¿»∆≈ƒ«À¿«

ÈÚ‰Ï L‡‰ CÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙tt ÌeMÓ ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ«¿∆∆¿≈ƒ»«»…¿«¬ƒ
ÔÈÏecÏc‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï zÓ  ÚO‰70ÌÈÊ‡ L‡ ÔÓe «≈»À»∆¡…ƒ«ƒ¿ƒƒ…»¿«ƒ

.‰ÎÈÁ ˙ÚLa eÏˆpL∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»

רעים.68) מלכים 69)עשבים שולחן על  עולה אינו שאם
גויים. בישול משום בכלל בו בשר.70)אין תלתלי 

.ÎeÈ‰ Ì‡ :ÌÈÎBk È„BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML ÌÈÓz¿»ƒ∆»¿»¿≈»ƒƒ»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ˜e˙Ó71ÔÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈzÓ el‡ È‰  ¿ƒƒ¿ƒ»»¬≈≈À»ƒ¿ƒ»»ƒ

 ÌÈiBÈa eÈ‰ ;ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ÏeMa‰ Ôw˙Óe¿«¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ»≈ƒƒ
.ÔÈeÒ‡ el‡ È‰¬≈≈¬ƒ

חיים.71) כשהם נאכלים שהם

.‡ÎıÓÁa ÔÈa ÌÈÓa ÔÈa BLlL ÌÈL„Ú ÏL ÈÏ˜72 »ƒ∆¬»ƒ∆»≈¿«ƒ≈¿…∆
ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ÏL ÈÏ˜ Ï‡ .eÒ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆»¬»»ƒ∆ƒƒ¿ƒ

zÓ ‰Ê È‰  ÌÈÓa Ô˙B‡ ÔÈLlL73. ∆»ƒ»¿«ƒ¬≈∆À»

כשלשו 72) ואסור בישול כמו זה הרי  חומץ  בהם כשנותנים
במים  כשלשו אף  גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים

בחומץ . כשעושה יתירו שמא ושעורים 73)גזירה חיטים
חומץ . משום גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין

.ÎzÓ  ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ÔÓL74BÒB‡L ÈÓe . ∆∆∆¿≈»ƒÀ»ƒ∆¿
Èt ÏÚ ‰ÓnL ÈtÓ ,ÏB„b ‡ËÁa „ÓBÚ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈¿≈¿»ƒ¿≈∆«¿∆«ƒ

ÔÈc ˙Èa75ÔÓM‰ ÏMa˙ elÙ‡Â .e‰eÈz‰L76È‰  ≈ƒ∆ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈«∆∆¬≈
È„BÚ ÈÏeMa ÈtÓ ‡Ï Ò‡ BÈ‡Â .zÓ ‰Ê∆À»¿≈∆¡»…ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ;ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡pL ÈtÓ ,ÌÈÎBk»ƒƒ¿≈∆∆¡»¿∆«¿…ƒ¿≈

Oa‰L ÈtÓ ,ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÚ‚77˙‡ Ì‚Bt ƒ≈¿≈»ƒƒ¿≈∆«»»≈∆
.BÁÈÒÓe ÔÓM‰«∆∆«¿ƒ

השמן.74) התירו דינו ובית לרב 75)רבי  שמואל שאמר
וכו'. ממרא זקן עליך כותב  אני  לא ואם בכלי76)אכול,

כלים,77)גויים. של זליפתן ובגמרא: הכלי . בתוך הבלוע 
שבלעו. איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר,

.‚ÎeOÚÂ ÏMa˙pL ÌÈÎBk È„BÚ ÏL Lc ÔÎÂ¿≈¿«∆¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿»
‰Ê ÌÚhÓ zÓ  ‰˜È˙Ó ÈÈÓ epnÓ78. ƒ∆ƒ≈¿ƒ»À»ƒ««∆

מ 78) לא נאסר כמות אינו שנאכל מפני  גויים, בישולי  פני 
את  פוגם שהבשר מפני  גויים, גיעולי  מפני  ולא חי ; שהוא

ומסריחו. הדבש

.„ÎÔtÒk79ÏLÔÈnÁ enÁe‰L ÌÈÎBk È„BÚ80ÔÈa , À¿»∆¿≈»ƒ∆««ƒ≈
Ô˙BpL ÈtÓ ,zÓ  ‰pË˜ ‰BÈa ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰BÈa¿»¿»≈¿»¿«»À»ƒ¿≈∆≈

‡e‰ ÌbÙÏ ÌÚË81ÔÎB˙Ï ˙˙Ï Ôkc ÔÈ‡L ÔÈLk ÔÎÂ . ««ƒ¿»¿≈¿»ƒ∆≈«¿»»≈¿»
ÔÈLek‰ ÌÈ‚ÁÂ ÌÈLek‰ ÌÈ˙ÈÊ B‡ ,ÔÈÈ B‡ ıÓÁ…∆«ƒ≈ƒ«¿ƒ«¬»ƒ«¿ƒ

ÔÈzÓ  ˆB‡‰ ÔÓ ÔÈ‡aL82ÌÈLÎe ÌÈ‚Á Ï‡ . ∆»ƒƒ»»À»ƒ¬»¬»ƒ¿»ƒ
ÔÈÙlÊÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈeÒ‡  ÔÈÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙlÊnL∆¿«¿ƒ¬≈∆«ƒ¬ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ

ıÓÁ Ô‰ÈÏÚ83ÎL ıÓÁ elÙ‡Â ,84.ÔÈeÒ‡  ¬≈∆…∆«¬ƒ…∆≈»¬ƒ

אותן.79) וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של פסולת
אותן.80) שביורה.81)שחלטו האיסור שמנונית
זו.82) בגזירה כמבושל אינו של 83)שכבוש שהחומץ 

כיין. אסור אסור.84)גויים כן גם גויים של

.‰Î?ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ÎL ıÓÁ eÒ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿…∆≈»∆¿≈»ƒ
Á˜Ïp‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÈ ÈÓL BÎB˙Ï ÔÈÎÈÏLnL ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

ˆB‡‰ ÔÓ85zÓ 86. ƒ»»À»

משם.85) שלקחו כבושים וחגבים דרכם 86)זיתים שאין
לפני החנוונים אלא באוצר, עליהם חומץ  או יין לזלף 

הקמעונית. המכירה

.ÂÎÒÈen‰87ÔÈÈ BÎB˙Ï ˙˙Ï ÔkcL ÌB˜Óa ,88 «¿»¿»∆«¿»»≈¿«ƒ
 ÒÈen‰ ÔÓ ˜È ÔÈi‰ ‰È‰ Ì‡Â .eÒ‡‰ÊÎÂ .zÓ »¿ƒ»»««ƒ»»ƒ«¿»À»¿»∆

È„BÚ‰ Ba eÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁL c ÏÎa ÔÈBÓƒ¿»»»∆¿ƒ∆»≈¿»¿≈
˜i‰ c ÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .eÒ‡ c ÌÈÎBk»ƒ»»»∆≈»»¿»≈»»«»»
È„k ,˜ia ÏBf‰ ÚÓ Ï‡ ;„ÈÒÙÓ È‰L ,ÏBfa«∆¬≈«¿ƒ¬»¿»≈««»»¿≈

.kzO‰Ï¿ƒ¿«≈

דגים.87) המורייס .88)שמן מן זול שהיין במקום
שהאומן  במורייס  שאילו בתים, בעלי  של במורייס  המדובר
יין  לערב  דרכו אין שהאומן מפני  לחוש. אין אותו מוכר

במורייס .
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.ÊÎ‰OÚL B‡ ˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ „Á‡ ÏÎ‡L ÔË»̃»∆»«∆»ƒ«¬»¬∆»»
˙aLa ‰Î‡ÏÓ89ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  ¿»»¿«»≈≈ƒ¿Àƒ»»

ÌÈc ‰na .˙Úc Ôa BÈ‡L ÈÙÏ ,BLÈÙ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ∆≈∆«««∆¿»ƒ
 ÌÈ„ia BÏÈÎ‡‰Ï Ï‡ ;BÓˆÚÓ ‰OÚLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»≈«¿¬»¿«¬ƒ«»«ƒ
ÔÎÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ôeq‡L ÌÈ„ elÙ‡Â ,eÒ‡»«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

BÏÈb‰Ï eÒ‡90ÌÈ„a elÙ‡Â ,„ÚBÓe ˙aL ÏelÁa »¿«¿ƒ¿ƒ«»≈«¬ƒƒ¿»ƒ
.˙eL ÌeMÓ Ô‰L∆≈ƒ¿

שעשה 89) קטן רבינו, כותב  יא הלכה כד פרק  שבת בהלכות
משמע  להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו'

להפרישו. מצווים תורה שבאיסורי  יאמר 90)מדבריו "לא
שהוא  מפני  חותם, לי  הבא מפתח , לי  הבא לתינוק  אדם

זורק ". מניחו תולש, מניחו אבל שבת. בחילול מרגילו

.ÁÎ˙‡ LÈÙ‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ∆
È„k ,BLÈÙ‰Ïe Ba Ú‚Ï ÂÈ‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔËw‰«»»ƒ¿»«»ƒƒ¿…¿«¿ƒ¿≈
Bk„ Èt ÏÚ ÚpÏ CÁ :Ó‡pL ;‰M„˜a BÎpÁÏ¿«¿ƒ¿À»∆∆¡«¬…««««ƒ«¿

.ÓB‚Â¿≈

  

         
      

או  אסורות ממאכלות אחד  שאכל קט" כתב  כ "ז ובהלכה 
להפרישו  עליו  מצווי בית־די אי בשבת, מלאכה  שעשה 
שהחובה  היא   " הרמב שסברת וי "ל דעת". ב שאינו  לפי 
התורה , בדר לחנכו  הכללי  מהחיוב  באה  מאיסור להפרישו 
בכל  פרטי  חיוב  זה  ואי כו '", לנער חנו" מהפסוק  הנלמד 
ועל־פי ־זה  בקדושה . לחנכו  כללי  חיוב   כי ־א  האיסורי
 חינו חובת די שהזכיר  א ,כא זה   די הביא  מדוע  מוב
 חנו" הפסוק  להביא  ומבלי  לפנ"ז,  פעמי כמה  במצוות

כו  התורה ,לנער בדר לחנכו  הכללי  בחיוב  מדובר כא כי  "'
 לשו ופרישה , בקדושה  לחנכו  הלשו נקט  ג כ  ומשו

שלפנ"ז.  הפעמי בכל הובאה  שלא 
       

.ËÎÈa  LÙpL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÌÈÓÎÁ eÒ‡»¿¬»ƒ«¬»«¿ƒ∆∆∆…¿≈
‰‰˜ Ì„‡91Ú˙pL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÔB‚k ,Ô‰Ó »»≈»≈∆¿«¬»«¿ƒ∆ƒ¿»≈

ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÁeÒ ‰ÁÏÂ ‰‡Bˆ B‡ ‡È˜ Ô‰a»∆ƒ»¿≈»¿»¿«≈»∆¿≈
BLÙpL ÌÈ‡Bv‰ ÌÈÏÎa ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡»¿¬»ƒ∆¡…¿ƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆«¿

˙B‡˙Ó Ì„‡ ÏL92ÈÏÎe ‡qk‰ ˙Èa ÈÏk ÔB‚k ,Ì‰Ó ∆»»ƒ¿∆∆≈∆¿¿≈≈«ƒ≈¿≈
ÔÈtÒ ÏL ˙ÈÎeÎÊ93ÔÈÚBbL94‡ˆBiÎÂ Ìc‰ ˙‡ Ì‰a ¿ƒ∆«»ƒ∆¿ƒ»∆∆«»¿«≈

.Ô‰a»∆

תקהינה 91) מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת
האדם  מרחיק  להיותו השם בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו,

הדעת.92)מלעיסה". אנינות מלשון סובלת, אינה
הדם.93) מקיזים.94)מקיזי 

.ÏÏÚÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ˙B‡ÒÓ ÌÈ„Èa ÏÎ‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿∆¡…¿»«ƒ¿…»¿…»¿«
Ï‡ ÏÏÎa el‡ ÌÈc ÏkL .ÌÈÎÏÎÏÓ ÌÈÏk Èab«≈≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿»ƒ≈ƒ¿««
ÔÈkÓ  el‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰Â .ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz¿«¿∆«¿…≈∆¿»≈«¬»≈«ƒ

.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡«««¿

.‡ÏÔÈa ,ÏÏk ÂÈ˜ ˙‡ ‰‰LiL Ì„‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆«¿∆∆¿»»¿»≈
‰Ê È‰  ÂÈ˜ ‰‰Ln‰ ÏÎÂ .ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿∆¿»»¬≈∆
ÏÚ ‡ÈiL ÌÈÚ ÌÈ‡ÏÁ ÏÚ ˙È ,BLÙ ıwLÓ ÏÏÎaƒ¿»¿«≈«¿∆∆«√»ƒ»ƒ∆»ƒ«
BÓˆÚ ÏÈb‰Ï BÏ Èe‡ ‡l‡ .BLÙa iÁ˙ÈÂ BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«≈¿«¿∆»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈnÊÓ ÌÈzÚa95˜Á˙È ‡lL È„k ,96Ì„‡ Èa ÈÙa ¿ƒƒ¿À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈»»
.BLÙ ıwLÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈«¿

היום.95) ובסוף  בוקר לפנות קבועות, בזמנם 96)שעות
העיר. מן רחוק  במקום הכיסאות בתי  נמצאו

.Ï‰‰ËÂ ‰M„˜ ‡ÈÓ  el‡ ÌÈ„a ‰Êp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿À»¿»√»
;‡e‰ Cea LB„w‰ ÌLÏ BLÙ ˜ÓÓe ,BLÙÏ ‰˙È¿≈»¿«¿¿»≈«¿¿≈«»»
.È‡ LB„˜ Èk ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ»»ƒ

.ÔÚk „ÚÂ LÈÓ .ÔÚiÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿«≈≈¿«¿«



     

ה'תשע"ח  מנ"א ג' ראשון  יום 

ריט. תעשה לא מצות
רמד. עשה מצות

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ֿ הּבהמה ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: אמרֹו  , ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשארׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן

ּבקֹול חסמּה ואפּלּו   ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

 מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא
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ה'תשע"ח  מנ"א ד' שני יום 

רמד. עשה מצות
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
 מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשע"ח  מנ"א ה' שלישי יום 

רמב. עשה מצות
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

 ֿ אֹו ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" כלים  זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מּבפרק ג' ּופרק ח'קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.

ה'תשע"ח  מנ"א ו ' רביעי יום 

רלד. תעשה לא מצות קצז. עשה מצות
― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין ֿ אדם, מּבני לבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
 זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי לעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
     הּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

"עּמ ֿ העני את ֿ עּמי את ּתלוה ֿ ּכסף "אם יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו
  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  : ְְְִַָ

האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ֿ אם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכל
― ּתלוה ֿ ּכסף אם אמרּו: ֿ עּמי". את ּתלוה ֿ ּכסף ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאם

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט לֹומר:  חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .ּבתראּובמקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם ֿ הּלוה את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
מציעא ּבבא ּבחברֹוּובגמרא לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע מנה  ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
   לֹו ֿ תהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ

ּובּמכלּתא ּכנׁשה".  לֹו ֿ תהיה "לא : ְְְְִִֶֶַָֹֹ
ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ֿ זמן". ּבכל לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכנׁשה", לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

ה'תשע"ח  מנ"א ז' חמישי יום 

קמב. עשה מצות
― הקמ"ב ֿ הּמצוה את לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלחמֹול

ּתּגׂש" ֿ הּנכרי "את  ספרי ּולׁשֹון . ְְְִִִֵֶַָֹ
."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש ֿ הּנכרי "את :ְְֲִִִֵֶַַָֹ

ה'תשע"ח  מנ"א ח' שישי יום 

רלט. תעשה לא מצות
יוםשניֿ שבתֿ קודשד'ֿ ט'מנחםֿ אב

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלּוחֹו, ֿ ידי ועל הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ֿ החּיב, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאת
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא

עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
 הּמׁשנה ּולׁשֹון .     : ְְִַָ

יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא ֿ חברֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ֿ מׁשּכֹונֹו, את לּטֹול לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ

הׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ֿ העבֹוט" את לֹו ּתׁשיב אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

מּכֹות עׂשהּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה

ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוהׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק .זֹו ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ח  מנ"א ט ' ש "ק יום 

רמ. תעשה לא מצות קצט. עשה מצות
― הקצ"ט ֿ הּמצוה את להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו ֿ ּׁשּנזקקים מּמה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ֿ ּׁשּנזקקים ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמה

  ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. וימׁשּכנם  ֿ "עד : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא  יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ֿ הּיֹום; ּכל לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ֿ הּלילה ּכל ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

ֿ העבֹוט הּׁשמׁשאת ּכבֹוא  מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא ֿ ּביתֹונתּבאר אל ֿ תבא "לא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" לעבט לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ― ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

     :אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון ֿ העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב  ְְֲִִֵֵֶָָָ

,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
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קפה         
  

סגֹוס ּבּלילה: לילה ּוכלי ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ
מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

.מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ֿ לילה ּוכלי ּבּיֹום ֿ יֹום ּכלי לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו ּבּלילה,     ְְְְִֶַַַָָָָ
."ּבּיֹום ֿ הּמחרׁשה ואת ּבּלילה ֿ הּכר את "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו

ּבעבטֹו" ספרי ּולׁשֹון .   לא" : ְְֲִֵַֹֹ
לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה לֹו מחזיר אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָתׁשּכב

ּבלעדיו   ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי ואמר: ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ

 מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
.מציעא ְִָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' מנ"א, בו כותב ראשי פרקים מסדר חייו עתה ושואל:

א( כיצד להתגבר במלחמת היצר.

וע"פ מאמר חז"ל הידוע, דאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך ועאכו"כ הרבה אור, עליו לכל 

לראש להתנהג בחייו היום יומים מתאים להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר 

וחי בהם, ובזה הנקודה שויתי ה' לנגדי תמיד, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו ובהתבוננו אשר ה' נצב 

עליו, ורואה, לא רק מעשיו ודבוריו, אלא גם מחשבותיו, בודאי אשר ירסן זה את היצר וישליט נפש 

האלקית מצד הטוב להתנהג מתאים לרצון השם, בורא עולם )כפשוטו, ועולם קטן זה האדם(.

להרבות העזר מיוחד מלמעלה בהאמור, מהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש 

פרוטות אחדות לצדקה, וכן אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש 

האחרונים -.

ב( לכתבו אודות מקום הסתדרותו לדור בקביעות.

בדעותיו  נמשך  להיות  האדם  של  ברייתו  "דרך  הרמב"ם:  הוא  הגדול  המורה  דברי  ידועים 

ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו נוהג כמנהג אנשי המקום" )הלכות דיעות פרק ו' בתחלתו, עיי"ש(, מזה 

ובפרט  יום  יום  בפועל  ומקיימי מצותיו  ה'  לדבר  דירתו בסביבה חרדים  לקבוע  מובן שיש להשתדל 

מקום דירה לאחרי הנשואין, שיברך השי"ת בבנים ובבנות, הרי הסביבה עיקר גדול בחינוכם לא פחות 

בודאי  יתברך,  השם  ציווי  בכלל  הוא  האמור  שכל  וכיון  והשפעתם,  ההורים  מאשר  יותר  עוד  ואולי 

שהשם אינו מבקש אלא לפי הכח, ובמילא ישנה האפשרית לקיים את כל הנ"ל.

בודאי למותר לעוררו על הכלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, שמזה התוצאה מידית, להפיץ 

היהדות ועניני' בתוככי בני ישראל בכל מקום שידו מגעת.

בברכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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  :הרשעים על  יבוא אש בחמת

אפו : את בחימה לצריו   'ה גיהנם של 
ל ' בו  נופל  ודיין  דין  בעל  שהוא ולפי צריו  עם נשפט 
ופשעם  עוונם למצוא טענותיו  טוען  הוא שאף נשפט 
אותך  נשפט  הנני לח ) (יחזקאל  אתו  ונשפטתי וכן 
ופשוטו  בלעז , דרישניי"ר  הוא וויכוח  לשון  כ ) (ירמיה
מסורסים  רבים וכן  בשר  כל  נשפט  וחרבו  ה' באש כי

במקראות:  נלך ואתה אני המזדמנים
פלונית: לעכו "ם לעבוד  פלוני ליום  שזורעין

עכו "ם: מעמידין  היו  ושם ירק שם  כמה
לעבוד  ומטהרים מתקדשים סיעה בתר  סיעה שת"י

עבודתה: את חבירתה שגמרה אחר , סיעה
להעמיד ': דרכם היה כן  הגינה באמצע 

    לעשות לי מה ואנכי
לקבץ  תזקיקני והיא אלי באה ומחשבותיהם מעשיהם
ומחשבותם  הבל  שמעשיהם ולהודיע הגוים כל  את
שקר  שהוא יבינו  ה' יכבד  (שמי) למען  חושבין  שהם
זכריה  שניבא האסיף הוא קיבוץ אותו  הוא והיכן 

יד ): (זכריה ירושלים אל  הגוים כל  את ואספתי
  ועיניו בשרו  המק במכת בהם בהלחמי

(שם): ולשונו      ינצלו פליטים
לאיים  לבשר  לילך  כדי אשאירם ואני המלחמה מן 
באותם  ואף במלחמה ראו  אשר  כבודי את הרחוקים
בהם  חביריהם שנידונו  האותות מן  אחת אשים פליטים
על  הצובאים נגפו  זו  במגפה לרחוקים להודיע כדי

ירושלים:

 
(ÂË).‡ÂÈ ˘‡:ומגוג גוג  חיל את  בו  כרוח ÙÂÒÎÂ‰.לאבד 

שפוכה: בחימה יבוא  ר "ל מרכבותיו יבוא È˘‰Ïסופה 
.ÂÙ‡ ‰ÓÁ:רבה בחימה אף  גמול לצריו Â˙Ú‚Â.להשיב 

אש : בלהבות תהיה עליהם יגער  אשר  ËÙ˘.(ÊË)הגערה 
את  מתווכח  יהיה  ובחרבו  אש  בהבאת עמהם מתווכח  יהיה
כי לויכוח  יחשב  וזה ה ' יהרוג אשר  החללים ויתרבו בשר  כל

לו : שפשעו יודיע  יחד ‰ÌÈ˘„˜˙Ó.(ÊÈ)בזה  המזדמנים
בגנות : העומדות העכו "ם אל  ללכת עצמם ‡Áומטהרים 

.ÍÂ˙ ˙Á‡ את הראשונה שגמרה אחר סיעה  אחר  סיעה
העכו"ם: מעמד מקום  הגנה באמצע השניה נכנסת עבודתה

.ÈÏÎÂ‡:' וכו החזיר  בשר  האוכלים ישראל כולם ÂÈ„ÁÈ.בני
העולם: מן יתמו  Ì‰È˙Â˘ÁÓÂ.(ÁÈ)יחד Ì‰È˘ÚÓ ÈÎ‡Â כל ידעתי  הן  כלומר  ומחשבותיהם  מעשיהם עם  ואנכי לומר רצה 

עמהם: נמצאתי כאילו  ומחשבותיהם אסבב‰.‡מעשיהם אני כלומר והלשונות העכו "ם כל  את לקבץ  העת באה  לכן  ר "ל
נתלו : שהבל  ויכירו נקם בהם בעשות בהם  שאתכבד כבודי את יראו למען ומגוג  גוג עם העכו"ם כל  Ì‰(ËÈ)שיבואו  È˙Ó˘Â

.˙Â‡:(יד (זכריה וכו' בחוריהן  תמקנה ועיניו  מ "ש  וזהו אות אשים  הבאים ÌÈËÈÏÙ.בכל Ì‰Ó È˙ÁÏ˘Âסביב ימותו  רובם כי
וכו ': בתרשיש  היושבים העכו "ם אל  ללכת לנפשם אשלח  מהם ופליטים  ˜˘˙.ירושלים ÈÎ˘ÂÓ בקשת חיצים לירות המלומדים

קשת: מושכי אמר  לכן  למותחו  הקשת יתר  למשוך שהדרך ‰ÌÈ˜ÂÁ.ולפי ÌÈÈ‡‰:הרחוקים באיים היושבים Ï‡ואל  ˘‡
.ÂÚÓ˘:'ה כבוד ראו  לא  ומעולם ה' שמועת מעולם שמעו לא בכל Â„È‚‰Â.אשר יבואו  האותות בהם אשר הפליטים אלה 

בהם: שהושם האותות את יראו  כי  העכו "ם  בין  כבודי  את ויגידו  ההם המקומות

 
(ÂË).‰ÙÂÒÎÂ:וסערה סופה נזיפה:Â˙Ú‚Â.רוח  צעקת ענין
(ÊË).ËÙ˘ אותך נשפט  הנני  וכן ויכוח  ב')ענין  :(ירמיה
(ÊÈ).ÌÈ˘„˜˙Ó‰מלחמה עליה קדשו כמו הזמנה (שם ענין

בתוךÍÂ˙.:ו ') אותם ויבתר וכן ט"ו )באמצע  ı˜˘‰Â.:(בראשית
השרצים: לכל כולל שם והוא  שקץ  מין כל  שם ÎÚ‰Â.ר "ל

מה: אסיפם ÂÙÂÒÈ.שרץ אסוף  כמו  כליון  ח')ענין :(ירמיה
(ÁÈ).˙ÂÂ˘Ï‰Â אחד לכל  שיש  חלוקות  אומות יקראו כן

עצמו: בפני לשון  ענין ÌÈËÈÏÙ.סימן:‡Â˙.(ËÈ)שפת
פליטה לה יהי  אל כמו נ ')שארית שמות ˙È˘˘.(שם וגו'.

ארצות:
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(È):זהב שהוא הכפורת על  ומשכנו  משכבו 

  על ורוכב  תלוי שהיה הפרוכת זה
לעמוד : מעמוד  כלונסות  ברצפת סדור 

ולוחות: וכרובים וכפורת ארון  אהבה 
להקב"ה: ושלמים יריאים ישראל  (È‡)אלו 

:ובציצית ובתפילין  במילה לו  שמצויינין  בנים
    מעוטר שהוא מועד  אהל 

נחוניא  רבי אמר  שני. ותולעת וארגמן  תכלת בגוונין 
יוסי  ברבי אלעזר  רבו  את יוחאי בן  שמעון  רבי שאל 
אמו . לו  שעטרה מהו  מאביך  ששמעת איפשר  אי

והיה  יחידה בת לו  שהיתה למלך  משל  לו  אמר 
בתי  שקראה עד  מחבבה זז  לא ביותר , אוהבה
מחבבה  זז  לא וראי, בת שמעי מה) (תהלים שנאמר 
רעיתי, אחותי לי פתחי שנאמר  אחותי שקראה עד 
נא) (ישעיה שנאמר  אמי שקראה עד  מחבבה זז  לא
כתיב. ולאמי האזינו , אלי ולאומי עמי אלי שמעו 
וכו ': ראשו  על  ונשקו  יוחאי בן  שמעון  רבי עמד 

  למלך להם שעטרוהו  תורה מתן  יום
עולו : וקבלו    למילואים שמיני זה

במדבר : המשכן  בו  שנתחנך 

 
(È).ÂÈ„ÂÓÚ ועל האפריון, מקצועות בארבעת העולים הם 

והנמשל  האפריון. סביב הוילון  יתלו  להם  שממעל הכלונסות
ככסף: חמודות שהיו  ובועז יכין  עמודי  על Â˙„ÈÙ.הוא

והנמשל  רוקם. מעשה  זהב  מפתילי היו  האפריון שעל  המצעות
הזהב: כפורת שעל  השכינה משכן מקום על זהו ÂÎÓ.הוא

והנמשל  לעמוד. שמעמוד הכלונסות  על ורוכב התלוי הוילון
לקודש הקודש  בין המבדלת המחיצה, פתח  פרוכת על הוא

כל ˙ÂÎÂ.הקדשים: בלב  תוקד אהבתו  שאש  תאמר  החשוק  ועל הנערות. מכל הנאהב  אהבה, של גחלת שוכב האפריון  בתוך 
והנעימה  הנאהבה השכינה השראת היתה המקדש  בתוך לומר  הוא  והנמשל  אהבוך. עלמות  כן על שנאמר וכמו כולן, הנערות 

האומות: כל  È‡Â‰.(È‡)בעיני ‰È‡ˆ מפאת בי  חשק  שהחשוק תחשבו אל  אומרת וכאילו הנערות, בפני מתפארת  עתה
יום  היה ואז  עמדי . שנתחתן  ביום  אמו  לו  שעטרה העטרה ראינה  ולכנה מבתיכן , צאינה כי לו, כדאי  אני  אין  כי  ועם החשק ,
העטירה  לא  זאת לולא כי לו, הוגנת  שאני ראיה תקחו  מזה  הנה וכאומרת בגורלו . שנפלתי  על לשמוח  הרבה  כי לבו, שמחת
האבות  אהבת בעבור הוא  ה' בי  שבחר  שמה  תחשבו אל  האומות אתם לומר הוא  והנמשל חתונתו . שמחת ביום  עטרה אמו  לו
והייתם  שנאמר  כמו  חביב , ולאוצר לעטרה לו הייתי  תורה מתן  שביום  וראו  הביטו כי עצמי. מפאת  לו  הוגנת אינני כי  עם לבד,
וכן  הואיל לומר למעלה חוזר זה וכל אתפאר. בך אשר ישראל  ונאמר  קדוש , וגוי כהנים  ממלכת לי תהיו  ואתם וגו' סגולה לי 

וכו': אתכם השבעתי  ולכן  למקומה, האהבה  לשוב  תמהר  בודאי  הוא 

 
(È).Â˙„ÈÙ:(ה ב  (לעיל בתפוחים רפדוני כמו  הצעה. ענין

.ÂÎÓ:רכיבה חשוב :‡ÔÓ‚.מלשון  צבע ענין ÛÂˆ.שם
לכנות  המקרא ודרך  ו). ו  (ישעיה  רצפה ובידו אש , גחלת 
אש רשפי רשפיה וכן  ומתלהב . הבוער  באש  האהבה  הפלגת

ו): ח  (לקמן יה מלשון Â˙Â˙Á.בכתר :ËÚ‰.(È‡)שלהבת
חתן :



קפז     
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  :הרשעים על  יבוא אש בחמת

אפו : את בחימה לצריו   'ה גיהנם של 
ל ' בו  נופל  ודיין  דין  בעל  שהוא ולפי צריו  עם נשפט 
ופשעם  עוונם למצוא טענותיו  טוען  הוא שאף נשפט 
אותך  נשפט  הנני לח ) (יחזקאל  אתו  ונשפטתי וכן 
ופשוטו  בלעז , דרישניי"ר  הוא וויכוח  לשון  כ ) (ירמיה
מסורסים  רבים וכן  בשר  כל  נשפט  וחרבו  ה' באש כי

במקראות:  נלך ואתה אני המזדמנים
פלונית: לעכו "ם לעבוד  פלוני ליום  שזורעין

עכו "ם: מעמידין  היו  ושם ירק שם  כמה
לעבוד  ומטהרים מתקדשים סיעה בתר  סיעה שת"י

עבודתה: את חבירתה שגמרה אחר , סיעה
להעמיד ': דרכם היה כן  הגינה באמצע 

    לעשות לי מה ואנכי
לקבץ  תזקיקני והיא אלי באה ומחשבותיהם מעשיהם
ומחשבותם  הבל  שמעשיהם ולהודיע הגוים כל  את
שקר  שהוא יבינו  ה' יכבד  (שמי) למען  חושבין  שהם
זכריה  שניבא האסיף הוא קיבוץ אותו  הוא והיכן 

יד ): (זכריה ירושלים אל  הגוים כל  את ואספתי
  ועיניו בשרו  המק במכת בהם בהלחמי

(שם): ולשונו      ינצלו פליטים
לאיים  לבשר  לילך  כדי אשאירם ואני המלחמה מן 
באותם  ואף במלחמה ראו  אשר  כבודי את הרחוקים
בהם  חביריהם שנידונו  האותות מן  אחת אשים פליטים
על  הצובאים נגפו  זו  במגפה לרחוקים להודיע כדי

ירושלים:

 
(ÂË).‡ÂÈ ˘‡:ומגוג גוג  חיל את  בו  כרוח ÙÂÒÎÂ‰.לאבד 

שפוכה: בחימה יבוא  ר "ל מרכבותיו יבוא È˘‰Ïסופה 
.ÂÙ‡ ‰ÓÁ:רבה בחימה אף  גמול לצריו Â˙Ú‚Â.להשיב 

אש : בלהבות תהיה עליהם יגער  אשר  ËÙ˘.(ÊË)הגערה 
את  מתווכח  יהיה  ובחרבו  אש  בהבאת עמהם מתווכח  יהיה
כי לויכוח  יחשב  וזה ה ' יהרוג אשר  החללים ויתרבו בשר  כל

לו : שפשעו יודיע  יחד ‰ÌÈ˘„˜˙Ó.(ÊÈ)בזה  המזדמנים
בגנות : העומדות העכו "ם אל  ללכת עצמם ‡Áומטהרים 

.ÍÂ˙ ˙Á‡ את הראשונה שגמרה אחר סיעה  אחר  סיעה
העכו"ם: מעמד מקום  הגנה באמצע השניה נכנסת עבודתה

.ÈÏÎÂ‡:' וכו החזיר  בשר  האוכלים ישראל כולם ÂÈ„ÁÈ.בני
העולם: מן יתמו  Ì‰È˙Â˘ÁÓÂ.(ÁÈ)יחד Ì‰È˘ÚÓ ÈÎ‡Â כל ידעתי  הן  כלומר  ומחשבותיהם  מעשיהם עם  ואנכי לומר רצה 

עמהם: נמצאתי כאילו  ומחשבותיהם אסבב‰.‡מעשיהם אני כלומר והלשונות העכו "ם כל  את לקבץ  העת באה  לכן  ר "ל
נתלו : שהבל  ויכירו נקם בהם בעשות בהם  שאתכבד כבודי את יראו למען ומגוג  גוג עם העכו"ם כל  Ì‰(ËÈ)שיבואו  È˙Ó˘Â

.˙Â‡:(יד (זכריה וכו' בחוריהן  תמקנה ועיניו  מ "ש  וזהו אות אשים  הבאים ÌÈËÈÏÙ.בכל Ì‰Ó È˙ÁÏ˘Âסביב ימותו  רובם כי
וכו ': בתרשיש  היושבים העכו "ם אל  ללכת לנפשם אשלח  מהם ופליטים  ˜˘˙.ירושלים ÈÎ˘ÂÓ בקשת חיצים לירות המלומדים

קשת: מושכי אמר  לכן  למותחו  הקשת יתר  למשוך שהדרך ‰ÌÈ˜ÂÁ.ולפי ÌÈÈ‡‰:הרחוקים באיים היושבים Ï‡ואל  ˘‡
.ÂÚÓ˘:'ה כבוד ראו  לא  ומעולם ה' שמועת מעולם שמעו לא בכל Â„È‚‰Â.אשר יבואו  האותות בהם אשר הפליטים אלה 

בהם: שהושם האותות את יראו  כי  העכו "ם  בין  כבודי  את ויגידו  ההם המקומות

 
(ÂË).‰ÙÂÒÎÂ:וסערה סופה נזיפה:Â˙Ú‚Â.רוח  צעקת ענין
(ÊË).ËÙ˘ אותך נשפט  הנני  וכן ויכוח  ב')ענין  :(ירמיה
(ÊÈ).ÌÈ˘„˜˙Ó‰מלחמה עליה קדשו כמו הזמנה (שם ענין

בתוךÍÂ˙.:ו ') אותם ויבתר וכן ט"ו )באמצע  ı˜˘‰Â.:(בראשית
השרצים: לכל כולל שם והוא  שקץ  מין כל  שם ÎÚ‰Â.ר "ל

מה: אסיפם ÂÙÂÒÈ.שרץ אסוף  כמו  כליון  ח')ענין :(ירמיה
(ÁÈ).˙ÂÂ˘Ï‰Â אחד לכל  שיש  חלוקות  אומות יקראו כן

עצמו: בפני לשון  ענין ÌÈËÈÏÙ.סימן:‡Â˙.(ËÈ)שפת
פליטה לה יהי  אל כמו נ ')שארית שמות ˙È˘˘.(שם וגו'.

ארצות:
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(È):זהב שהוא הכפורת על  ומשכנו  משכבו 

  על ורוכב  תלוי שהיה הפרוכת זה
לעמוד : מעמוד  כלונסות  ברצפת סדור 

ולוחות: וכרובים וכפורת ארון  אהבה 
להקב"ה: ושלמים יריאים ישראל  (È‡)אלו 

:ובציצית ובתפילין  במילה לו  שמצויינין  בנים
    מעוטר שהוא מועד  אהל 

נחוניא  רבי אמר  שני. ותולעת וארגמן  תכלת בגוונין 
יוסי  ברבי אלעזר  רבו  את יוחאי בן  שמעון  רבי שאל 
אמו . לו  שעטרה מהו  מאביך  ששמעת איפשר  אי

והיה  יחידה בת לו  שהיתה למלך  משל  לו  אמר 
בתי  שקראה עד  מחבבה זז  לא ביותר , אוהבה
מחבבה  זז  לא וראי, בת שמעי מה) (תהלים שנאמר 
רעיתי, אחותי לי פתחי שנאמר  אחותי שקראה עד 
נא) (ישעיה שנאמר  אמי שקראה עד  מחבבה זז  לא
כתיב. ולאמי האזינו , אלי ולאומי עמי אלי שמעו 
וכו ': ראשו  על  ונשקו  יוחאי בן  שמעון  רבי עמד 

  למלך להם שעטרוהו  תורה מתן  יום
עולו : וקבלו    למילואים שמיני זה

במדבר : המשכן  בו  שנתחנך 

 
(È).ÂÈ„ÂÓÚ ועל האפריון, מקצועות בארבעת העולים הם 

והנמשל  האפריון. סביב הוילון  יתלו  להם  שממעל הכלונסות
ככסף: חמודות שהיו  ובועז יכין  עמודי  על Â˙„ÈÙ.הוא

והנמשל  רוקם. מעשה  זהב  מפתילי היו  האפריון שעל  המצעות
הזהב: כפורת שעל  השכינה משכן מקום על זהו ÂÎÓ.הוא

והנמשל  לעמוד. שמעמוד הכלונסות  על ורוכב התלוי הוילון
לקודש הקודש  בין המבדלת המחיצה, פתח  פרוכת על הוא

כל ˙ÂÎÂ.הקדשים: בלב  תוקד אהבתו  שאש  תאמר  החשוק  ועל הנערות. מכל הנאהב  אהבה, של גחלת שוכב האפריון  בתוך 
והנעימה  הנאהבה השכינה השראת היתה המקדש  בתוך לומר  הוא  והנמשל  אהבוך. עלמות  כן על שנאמר וכמו כולן, הנערות 

האומות: כל  È‡Â‰.(È‡)בעיני ‰È‡ˆ מפאת בי  חשק  שהחשוק תחשבו אל  אומרת וכאילו הנערות, בפני מתפארת  עתה
יום  היה ואז  עמדי . שנתחתן  ביום  אמו  לו  שעטרה העטרה ראינה  ולכנה מבתיכן , צאינה כי לו, כדאי  אני  אין  כי  ועם החשק ,
העטירה  לא  זאת לולא כי לו, הוגנת  שאני ראיה תקחו  מזה  הנה וכאומרת בגורלו . שנפלתי  על לשמוח  הרבה  כי לבו, שמחת
האבות  אהבת בעבור הוא  ה' בי  שבחר  שמה  תחשבו אל  האומות אתם לומר הוא  והנמשל חתונתו . שמחת ביום  עטרה אמו  לו
והייתם  שנאמר  כמו  חביב , ולאוצר לעטרה לו הייתי  תורה מתן  שביום  וראו  הביטו כי עצמי. מפאת  לו  הוגנת אינני כי  עם לבד,
וכן  הואיל לומר למעלה חוזר זה וכל אתפאר. בך אשר ישראל  ונאמר  קדוש , וגוי כהנים  ממלכת לי תהיו  ואתם וגו' סגולה לי 

וכו': אתכם השבעתי  ולכן  למקומה, האהבה  לשוב  תמהר  בודאי  הוא 

 
(È).Â˙„ÈÙ:(ה ב  (לעיל בתפוחים רפדוני כמו  הצעה. ענין

.ÂÎÓ:רכיבה חשוב :‡ÔÓ‚.מלשון  צבע ענין ÛÂˆ.שם
לכנות  המקרא ודרך  ו). ו  (ישעיה  רצפה ובידו אש , גחלת 
אש רשפי רשפיה וכן  ומתלהב . הבוער  באש  האהבה  הפלגת

ו): ח  (לקמן יה מלשון Â˙Â˙Á.בכתר :ËÚ‰.(È‡)שלהבת
חתן :

אגרות קודש

]ר"ח מנ"א תשכ"א[

.. כדרכי לחפש בכל ענין הוראה בספרים או מאורעות שבעבר מצאתי גם בזה דברי רבינו הזקן 

בעל התניא והשלחן ערוך שכשמתעכבת הגשמת איזה ענין למשך זמן, מהנכון להשלים החסרון על ידי 

משנה פעולות ובקצב משנה.



dקפח dpyn ipy wxt xifp zkqn

‚ñBkä úà Bì eâæî,øîàå:epnî øéæð éðéøä–øéæð äæ éøä.äøBkL äúéäL úçà äMàa äNòî,úà dì eâæîe ¨§¤©§¨©£¥¦¨¦¦¤£¥¤¨¦©£¤§¦¨©©¤¨§¨¦¨¨§¨¤
ñBkä,äøîàå:epnî äøéæð éðéøä–eøîàíéîëç:øîBì àlà äðekúð àG:ïaø÷ éìò àeä éøä. ©§¨§¨£¥¦§¦¨¦¤¨§£¨¦¦§©§¨¤¨©£¥¨©¨§¨
„íéúnì ànhîe ïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä–øéæð äæ éøä,ïlëa øeñàå.úeøéæð LiL éðà òãBé,ìáà £¥¦¨¦©§¨¤¡¥¤©¦¦©¥©¥¦£¥¤¨¦§¨§ª¨¥©£¦¤¥§¦£¨

ïéia øeñà øéæpäL òãBé éðéà–øeñà äæ éøä;ïBòîL éaøåøézî.ïéia øeñà øéæpäL éðà òãBé,éúééä øeáñ ìáà ¥¦¥©¤©¨¦¨©©¦£¥¤¨§©¦¦§©¦¥©£¦¤©¨¦¨©©¦£¨¨¨¦¦
éì íéøézî íéîëçL,ïéia àlà úBéçì ìBëé éðà ïéàL éðtî,íéúnä úà øáB÷ éðàL éðtî Bà–øzî äæ éøä; ¤£¨¦©¦¦¦¦§¥¤¥£¦¨¦§¤¨©©¦¦§¥¤£¦¥¤©¥¦£¥¤ª¨

ïBòîL éaøåøñBà. §©¦¦§¥
‰øéæð éðéøä,øéæð çlâì éìòå;Bøáç òîLå,øîàå:éðàå,øéæð çlâì éìòå;íéç÷t eéä íà–äæ úà äæ íéçlâî; £¥¦¨¦§¨©§©¥©¨¦§¨©£¥§¨©©£¦§¨©§©¥©¨¦¦¨¦§¦§©§¦¤¤¤

bbbb.'eke zg` dy`a dyrnñåëä åúåà øåñàì àìà åúòã äéä àìù ,øéæð åðéà ,åðîî øéæð éðéøä øîàå øåëù äéä íà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
:'åëå äøåëù úçà äùàá éîð äùòîå .øéæð éðéøä øîà àðéøçà ñåë äéì éúééì àìã éëéä éëå ,ãáìá åéìò

cccc.mleka xeq`e xifp df ixd:ìèá åàðú äøåúá áåúëù äî ìò äðúîä ìëå äøåúá áåúëù äî ìò äðúäù éðôî ,åãåî ò"ë àäáårcei ipi` la`
.xeq` df ixd oiia xeq` xifpdy:ïìåëá øéæð ïäî ãçàî øæåðä ,øéæðá íéøåñàä äàîåèå úçìâúå ïééã.xizn oerny iaxe:ïìåëá øåæéù ãò øéæð åðéà øáñã

.xzen df ixd mizn xaew ip`y iptn e`:íéîëç åøéúäù íéøãð äòáøàî ãçà àåäå ,íéñðåà éøãð éåäã.xqe` oerny iaxeíéøãð äòáøà øáñã
:ïéúéðúîã éáá éøú éðäá ù"øë äëìä ïéàå .íëçì äìàù íéëéøö íéîëç åøéúäù

dddd.xifp glbl ilre xifp ipixd:ïë øîàå àåä íâ åøéáç àáå ,øçà øéæð ìò úåðáø÷ àéáäì åéìò ìáé÷ ãåòå ,úåøéæð åéìò ìáé÷.migwt eid m`ãçà ìë

`xephxa yexit
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כגון בהם, אסור שהנזיר הדברים מאחד  נזירות שהנודר ב), א, (לעיל  שנינו  כבר 
"מן או : התגלחת" "מן  או : הזגים" "מן או : החרצנים" מן נזיר  "הריני שאמר :
נזירות  בנודר  דנה משנתנו  עליו. נזירות דקדוקי  וכל  נזיר, זה הרי  – הטומאה"
מסיבות  לפי  הנודר  דברי  לפרש שיש ללמד , באה והיא לפניו , העומד  יין מכוס

xkf.הנדר . oin `ed dpynd oeyla "qek" :dxrd ±

ñBkä úà Bì eâæî, יין של  כוס לו ומזגו בסעודה, מיסב היה – ÈÀÆÇ
לשתות, epnîוסירב øéæð éðéøä :øîàåשאמר פי  על אף – ÀÈÇÂÅÄÈÄÄÆ

øéæð"ממנו", äæ éøä הכוס אותו עליו  אסר  שלא אומרים, שאנו  – ÂÅÆÈÄ
כאומר : ודינו בכלל , היין  מן נזיר הריני  לומר : התכוון  אלא בלבד,

דקדוקי וכל נזיר זה הרי  הלכך ב), א, (לעיל  החרצנים" מן נזיר "הריני 
עליו ישראלישראלישראלישראל").").").").נזירות """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יוםיוםיוםיום שדברי("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  מפרשים, ויש

אשתה  לא ולכן נזיר , הריני  כאומר: זה והרי נזירות, ידות הם הנודר
גמורה  נזירות אלא נזר  בלבד  היין מן  שלא ונמצא (מהכוס), ממנו 

עליו  äøBkL((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).קיבל  äúéäL úçà äMàa äNòî– ÇÂÆÀÄÈÇÇÆÈÀÈÄÈ
ממש שיכור  שהרי  ממש , לשיכרות שהגיעה ולא יין; הרבה ששתתה

נדרים אינם ונדריו  חיוב בר  dì((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),אינו  eâæîe,המסובים – ÈÀÈ
ñBkä úà,לשתות שתוסיף בה והפצירו יין , של  –éðéøä :äøîàå ÆÇÀÈÀÈÂÅÄ

epnî äøéæðולהפציר להטרידה יוסיפו  שלא מהם, להיפטר שרצתה – ÀÄÈÄÆ
חכמים, לפני  מעשה וכשבא עוד ; äðekúðבה àG :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÄÀÇÀÈ
ïaø÷ éìò àeä éøä :øîBì àlà זו אשה נתכוונה לא כלומר – ÆÈÇÂÅÈÇÈÀÈ

שאותו  נדר לידור  אלא בכלל, יין עליה ולאסור נזירות עליה לקבל
מבואר, בגמרא נזירה. אינה ולפיכך  כקרבן , עליה אסור  יהא הכוס

"הרי אמרה לא לפיכך  משתיה, לחדול ורצתה שיכורה, והיתה שהואיל
שהתכוונה כפי קרבן ", עלי יביאו הוא שמא שחששה משום לומר ,

נזירה", "הריני  בלשון ואמרה להטרידה, ויוסיפו אחרים יין  כוסות לה
הרישא, דין  את לסתור  בא לא זה ומעשה מהמטרידים. להיפטר  כדי 

ואמר : שיכור, והיה הכוס את לאדם מזגו  שאם וללמד , להוסיף אלא
חסרה  שמשנתנו בגמרא, שפירשו וזהו נזיר . אינו  – ממנו " נזיר  "הריני 

שנויה: היא וכך  מחסרא"), ("חסורי xn`e:היא ,qekd z` el ebfn"
± epnn xifp ipixd :xn`e ,`ed xekiy m`e .xifp df ixd ± epnn xifp ipixd

xifp epi` שבארנו כמו קרבן , עלי  הוא הרי לומר : אלא נתכוון  (שלא
לעיל ); `zgהטעם dy`a dyrne.'וכו
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חלקית. נזירות עליו  שמקבל במי ללמד  מוסיפה משנתנו 

:xne`dïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä עליו שקיבל  – ÂÅÄÈÄÇÀÈÆÁÅÆÇÄ
על יין האוסרת התורה כמצוות שלא יין, שותה שיהא בתנאי, נזירות

íéúnìהנזיר , ànhîe שאהיה מנת על נזיר הריני שאמר : או  – ÄÇÅÇÅÄ
למתים, להיטמא אסור נזיר והרי למתים, øéæð,מיטמא äæ éøäÂÅÆÈÄ

ïlëa øeñàå מה על  שהתנה לפי עליו, חלים הנזירות איסורי  וכל  – ÀÈÀËÈ
שכתוב  מה על  המתנה "כל א): ט, (כתובות ושנינו בתורה, שכתוב

הוא הכל דברי  זה ודין בטל". תנאו xifp,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בתורה, ipixd :xn`
משיב: הוא ביין , אסור  שהוא לו úeøéæð,וכשאומרים LiL éðà òãBéÅÇÂÄÆÅÀÄ

ïéia øeñà øéæpäL òãBé éðéà ìáàידעתי לא כשנדרתי כלומר : – ÂÈÅÄÅÇÆÇÈÄÈÇÇÄ
זה, איסור  עלי  קיבלתי  ולא ביין , אסור  øeñàשהנזיר  äæ éøä– ÂÅÆÈ

שהנוזר  ביין , אף ואסור גמור, נזיר  הוא הנזיר,הרי  מאיסורי מאחד

בכולם  אסור  הוא øézî;הרי  ïBòîL éaøå לשתות הזה לנודר  – ÀÇÄÄÀÇÄ
שלדעת נזירות, עליו  חלה שלא משום אדם יין , אין  שמעון  רבי 

הנזירות. דקדוקי  כל  עליו קיבל כן  אם אלא בנזירות zexifp,חייב xcepd
:xn` okn xg`leéúééä øeáñ ìáà ,ïéia øeñà øéæpäL éðà òãBéÅÇÂÄÆÇÈÄÈÇÇÄÂÈÈÈÄÄ

שנדרתי , בשעה –éì íéøézî íéîëçL,יין לשתות –ïéàL éðtî ÆÂÈÄÇÄÄÄÄÀÅÆÅ
ïéia àlà úBéçì ìBëé éðàאיסור את עלי  קיבלתי לא ולכן  – ÂÄÈÄÀÆÈÇÇÄ

nhidl`שאמר :Bà((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),היין il mixizn minkgy iziid xeaq
,miznlíéúnä úà øáB÷ éðàL éðtî מתפרנס שאני עסקי  שזהו  – ÄÀÅÆÂÄÅÆÇÅÄ

אני אלא המתים את קובר אין  מקום שבאותו  מפרשים: ויש ממנו ;

øzî((((רש רש רש רש """"יייי),),),),בלבד äæ éøä לשתות לו ומותר  נזיר , שאינו כלומר – ÂÅÆËÈ
מנדרי הוא זה שנדר לפי  בגמרא, הטעם ומבואר  למתים; ולהיטמא יין

ג, (נדרים ששנינו כמו החכם, מן  שאלה בלא חכמים שהתירו  אונסים
zebbyא-ד ): ixcp ,i`ad ixcp ,oifexif ixcp :minkg exizd mixcp drax`"

."miqpe` ixcpeשגגות נדרי  בכלל הוא זה שנדר מפרשים, ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות ויש 

טוטוטוטו).).).). א א א א ,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  טובטובטובטוב";";";"; øñBàיום יום יום יום  ïBòîL éaøåשישאל עד – ÀÇÄÄÀÅ
חכמים  שהתירו נדרים שארבעה שמעון, רבי שסובר  ויתירו , לחכם

ל שאלה שצריכים אלא מאליהם, מותרים שיתירם.אינם חכם

i p y m e i
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קרבנות: שלושה נזרו ", ימי  מלאת "ביום מביא, בטהרה נזירותו שהשלים הנזיר 
תורת  "וזאת הנזיר: בפרשת שכתוב כמו  ראשו, את ומגלח ושלמים, עולה חטאת,

אותו  יביא נזרו  ימי מלאת ביום envr)הנזיר, z`) והקריב מועד. אוהל פתח אל
תמימה  שנתה בת אחת וכבשה לעולה, אחד  תמים שנתו  בן  כבש לה' קרבנו את
ורקיקי בשמן , בלולות חלות סולת מצות וסל  לשלמים. תמים אחד  ואיל  לחטאת,
חטאתו את ועשה ה', לפני הכהן  והקריב ונסכיהם. ומנחתם בשמן, משוחים מצות
את  הכהן  ועשה המצות, סל  על לה' שלמים זבח יעשה האיל ואת עולתו . ואת
ראש שער את ולקח נזרו , ראש את מועד אוהל  פתח הנזיר וגלח נסכו. ואת מנחתו

izdw - zex`ean zeipyn
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åàì íàå–íéøçà íéøéæð íéçlâî. §¦¨§©§¦§¦¦£¥¦
Âøéæð éöç çlâì éìò éøä,Bøáç òîLå,øîàå:øéæð éöç çlâì éìò éðàå–íìL øéæð çlâî äæ,øéæð çlâî äæå £¥¨©§©¥©£¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦¨¦¤§©¥©¨¦¨¥§¤§©¥©¨¦

íìL;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:øéæð éöç çlâî äæ,øéæð éöç çlâî äæå. ¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤§©¥©£¦¨¦§¤§©¥©£¦¨¦
Êïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä,ïa Bì ãìBðå–øéæð äæ éøä.úa Bì ãìBð,ñBðéâBøcðàå íeèîè–øéæð Bðéà.øîà íà: £¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥§©¥£¥¤¨¦©©ª§§©§§¦¥¨¦¦¨©

ãìå éì äéäiLk äàøàLk,úa Bì ãìBð elôà,íeèîè,ñBðéâBøcðàå–øéæð äæ éøä. §¤¤§¤§¤¦§¤¦¨¨£¦©©ª§§©§§¦£¥¤¨¦

:øéæð éðùä éåä àì éúëà øéæð çìâì ïåùàøä øãðù äòùáù ô"òàå ,åéúåðáø÷á åøéáç úà øèåô
eeee.n"x ixac mly xifp glbn dfe [mly xifp glbn df]øãä éëå ,øîà÷ äîéìù úçìâú ,çìâì éìò éøä øîà éëå ,ïåùàø ïåùì ñåôú øáñã äéîòèì î"ø
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השלמים" זבח תחת אשר האש על  ונתן  gi-bi).נזרו  ,l xacna) הקרבנות הבאת

המשנה  בלשון  נקראת היא הרי  ראשו, בגילוח קשורה והיא הואיל  הנזיר, ידי  על 

."zglbz" נודר שהיה כלומר  נזיר ", "לגלח בנדר  עליו מקבל אדם היה ופעמים

יוצא  נזיר  ואותו  תגלחתו. ביום בהם חייב שהוא הקרבנות את נזיר  בשביל  להביא

במקומו. מביא זה שנודר  אלו  בקרבנות חובתו  ידי 

:xne`døéæð çlâì éìòå ,øéæð éðéøä ונוסף נזירות, עליו  שקיבל  – ÂÅÄÈÄÀÈÇÀÇÅÇÈÄ
שהוא  הקרבנות את אחר נזיר  בשביל להביא גם עליו קיבל  כך על 

לעיל, שבארנו כמו תגלחתו, ביום בהם Bøáçחייב òîLå את – ÀÈÇÂÅ
øéæðנדרו , çlâì éìòå ,éðàå :øîàåמקבל אני וגם כלומר : – ÀÈÇÇÂÄÀÈÇÀÇÅÇÈÄ

נזיר של התגלחת קרבנות את להביא עלי אני  מקבל וכן  נזירות, עלי

אחת  פעם פעמיים: התגלחת בקרבנות חייב מהם אחד  כל  נמצא אחר .
אחר ; נזיר  בשביל ופעם עצמו, jkitlíéç÷tבשביל eéä íà– ÄÈÄÀÄ

שנ  נדרם אם חובת ידי לצאת הם יכולים פקחים, היו הללו הנודרים י 
והיינו: בלבד , אחת פעם התגלחת קרבנות úàבהבאת äæ íéçlâîÀÇÀÄÆÆ

äæ, חברו של התגלחת קרבנות את מביא מהם אחד כל כלומר – Æ
חברו ; שהביא בקרבנות הוא חובתו ידי יוצא אחד  כל  íàåÀÄונמצא

åàì,זה את זה לגלח פקחים היו  לא ואם –íéøéæð íéçlâî ÈÀÇÀÄÀÄÄ
íéøçà,מהם אחד  כל שיביא עד נדרם חובת ידי יוצאים אינם – ÂÅÄ

שהאומר : אחר , לנזיר  התגלחת קרבנות גם תגלחתו, קרבנות מלבד
חייב  אלא עצמו , בתגלחת חובתו ידי  יוצא אינו נזיר ", לגלח "עלי 

אחר נזיר  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בתגלחת
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דנה  והיא נזיר , של  התגלחת קרבנות את להביא בנודר ללמד מוסיפה משנתנו

אמר  שאם בגמרא, ומבואר נזיר. של  הקרבנות מחצית את להביא אדם שנדר  בכגון 

נזיר  איזה של  הקרבנות מחצית מביא זה הרי עלי", נזיר  קרבנות "חצי  הנודר :

"קרבנות  אמר: אם אבל האחרת. המחצית את משלו משלים הנזיר  ואותו  שהוא,

"חצי ואמר  שהואיל נזיר, בשביל הקרבנות כל את להביא הוא חייב עלי ", נזיר חצי 

שלם. לנזיר  התגלחת קרבנות את מביא הוא לפיכך  לחצאין, נזירות אין  והרי נזיר ",

נזיר", חצי לגלח עלי  "הרי בלשון נזיר של קרבנותיו  מחצית בנודר דנה משנתנו  –

וחכמים. מאיר רבי  בזה ונחלקו

:xne`døéæð éöç çlâì éìò éøä קרבנות להביא שנדר כלומר  – ÂÅÈÇÀÇÅÇÂÄÈÄ
נזיר, חצי של  Bøáçהתגלחת òîLå, נדרו את –éìò éðàå :øîàå ÀÈÇÂÅÀÈÇÇÂÄÈÇ

øéæð éöç çlâì,נזיר חצי  לגלח עלי  מקבל  אני  ואף –çlâî äæ ÀÇÅÇÂÄÈÄÆÀÇÅÇ
íìL øéæð çlâî äæå ,íìL øéæðידי יוצא אינו  מהם אחד  כל  – ÈÄÈÅÀÆÀÇÅÇÈÄÈÅ

קרבנות  כל שיביא כלומר שלם, נזיר  יגלח כן  אם אלא נדרו  חובת

נזיר , של  øéàîהתגלחת éaø éøácואמר הואיל סובר : שהוא – ÄÀÅÇÄÅÄ
התגלחת", קרבנות כל  עלי "הרי  אמר : כאילו  זה הרי  לגלח", עלי  "הרי 

הראשונים, מדבריו כחוזר  אלא אינו  נזיר " "חצי  ואמר : שהוסיף ומה
ראשון". לשון  "תפוס שכן דיבור, כדי תוך אפילו  בו  לחזור  בכוחו  ואין

øéæð éöç çlâî äæå ,øéæð éöç çlâî äæ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÀÇÅÇÂÄÈÄÀÆÀÇÅÇÂÄÈÄ
שכן  נזיר , של קרבנותיו מחצית מביא מהנודרים אחד  כל  כלומר –

פתח  משמש הנודר של  דבריו שגמר והיינו  עמו ", ופתחו "נדר  כאן  יש
של תגלחתו מחצית עלי "הרי  אמר: כאילו זה והרי  נדרו, כל  להבנת

אלא  להביא חייב שאינו עלי ", נזיר  קרבנות "חצי כאומר: ודינו נזיר",
למשנתנו . בהקדמה שהבאנו כמו  נזיר , של  קרבנותיו מחצית

משנתנו שנקטה xifp",מה ivg glbl ilr ip`e :xn`e exag rnye",בגמרא מבואר 
לומר לחברו  דיו  אחד, נדר  אלא כאן  ואין שהואיל  לשון, ייתור כאן  שיש
במשנתנו גם התנא נקט הקודמת המשנה של  הלשון  שאגב אלא בלבד, "ואני"
וגילוח  נזירות קבלת נדרים: בשני העוסקת הקודמת במשנה ואמנם זה. לשון 
הפירוש  היה בלבד, "ואני" אומר היה שאילו מדוייק, הוא הלשון אחר, נזיר
לגלח  "ועלי  להוסיף הוא צריך  הלכך  לא. ותו  נזירות עליו  שקיבל  נדרו , של 
אחר. נזיר לגלח עליו שיהא נזירותו, על  נוסף עליו, מקבל  הוא שאף נזיר ",
הוא, מיותר שנדרו, בשניים משנתנו שנקטה ענין  אותו  שכל  מעירים, ויש

וחכמים מאיר  רבי  נחלקו נזיר  חצי לגלח שנדר  באחד  אף (zetqez);שהרי 
למשנתנו, רש"י של בפירושו  אחר לשון שלפי  טוב", יום "תוספות ועיין
בקרבנותיהם  חובתו  ידי  יוצא הנזיר  אם במשנתנו  וחכמים מאיר רבי נחלקו 
וכו '. חברו" "ושמע משנתנו  נקטה בחינם שלא יוצא, זה ולפי  אלה, שני  של 
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ונזירות  בן, לו לכשיוולד  הנזירות עליו  שתחול  מתנה והוא נזירות, נודר  ואדם יש

בן " לו ונולד וזיכהו  שחננו להקב"ה ושבח "הודאה היא משנתנו(zetqez).זו –

"ולד ". אמר או "בן" אמר  אם התנאי , במשמעות הבדל  שיש  ללמד , באה

:xne`dïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä בן לו  יולד  שאם שנדר , – ÂÅÄÈÄÄÀÆÄÀÆÄÅ
נזירות, עליו ïaתחול Bì ãìBðå,התנאי שנתקיים היינו  –äæ éøä ÀÇÅÂÅÆ

øéæð. שנדר כפי –,úa Bì ãìBð אוíeèîè בו ניכרים שאין – ÈÄÇÇËÀ
נקבה, סימני  ולא זכר  סימני נקבה,ñBðéâBøcðàåלא ספק זכר  ספק – ÀÇÀÀÄ

נקבה, וסימני  זכר  סימני בו שיש øéæðמשום Bðéà שבלשון לפי – ÅÈÄ
תורה  שבלשון  פי על  ואף זכר"; ל "בן אלא "בן " קוראים אין  אדם בני

ייבום בפרשת שנאמר כמו  נקבה, גם כולל ה ה ה ה ):):):):"בן " כהכהכהכה,,,, o"((((דבריםדבריםדבריםדברים a e
שפירושו : לו", rאין  x f eאחר הולכים בנדרים מקום מכל  לו, אין 
אבל  אדם. בני øîà:לשון íà נזיר éìהריני äéäiLk äàøàLk ÄÈÇÀÆÆÀÆÀÆÄÀÆÄ

ãìå:גורסים יש  "ולד"; אלא "בן " אמר שלא –,cle d`x`ykויש ÈÈ
– cleגורסים il didiyk,("כשאראה" תיבת Bì(בלי ãìBð elôàÂÄÇ

øéæð äæ éøä ,ñBðéâBøcðàå ,íeèîè ,úaכולל "ולד" שלשון  – ÇËÀÀÇÀÀÄÂÅÆÈÄ
להשמיענו , המשנה באה שברישא מבואר, בגמרא נקבה. וגם זכר  גם

לכשאבנה, – בן " לי  "לכשיהיה באמרו הנודר  שכוונת אומרים שאין
שכתוב גגגג):):):):כמו  לללל,,,, לי((((בראשית בראשית בראשית בראשית  לכשיהיו  כלומר  אנכי", גם "ואבנה

אדם  בני  לשון  אחר  הולכים אנו אלא במשמע, נקבות ואף צאצאים,
אומרים, שאין להשמיע, משנתנו  באה ובסיפא זכר ; בן אלא "בן " שאין

בן  והיינו הבריות, בין  החשוב לזרע נתכוון  "ולד " באמרו שהנודר 
לו . שיוולד  זרע כל  משמע ש "ולד " אומרים אנו אלא דווקא,

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBòîL éaøåøñBà. §©¦¦§¥
‰øéæð éðéøä,øéæð çlâì éìòå;Bøáç òîLå,øîàå:éðàå,øéæð çlâì éìòå;íéç÷t eéä íà–äæ úà äæ íéçlâî; £¥¦¨¦§¨©§©¥©¨¦§¨©£¥§¨©©£¦§¨©§©¥©¨¦¦¨¦§¦§©§¦¤¤¤
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כגון בהם, אסור שהנזיר הדברים מאחד  נזירות שהנודר ב), א, (לעיל  שנינו  כבר 
"מן או : התגלחת" "מן  או : הזגים" "מן או : החרצנים" מן נזיר  "הריני שאמר :
נזירות  בנודר  דנה משנתנו  עליו. נזירות דקדוקי  וכל  נזיר, זה הרי  – הטומאה"
מסיבות  לפי  הנודר  דברי  לפרש שיש ללמד , באה והיא לפניו , העומד  יין מכוס

xkf.הנדר . oin `ed dpynd oeyla "qek" :dxrd ±

ñBkä úà Bì eâæî, יין של  כוס לו ומזגו בסעודה, מיסב היה – ÈÀÆÇ
לשתות, epnîוסירב øéæð éðéøä :øîàåשאמר פי  על אף – ÀÈÇÂÅÄÈÄÄÆ

øéæð"ממנו", äæ éøä הכוס אותו עליו  אסר  שלא אומרים, שאנו  – ÂÅÆÈÄ
כאומר : ודינו בכלל , היין  מן נזיר הריני  לומר : התכוון  אלא בלבד,

דקדוקי וכל נזיר זה הרי  הלכך ב), א, (לעיל  החרצנים" מן נזיר "הריני 
עליו ישראלישראלישראלישראל").").").").נזירות """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יוםיוםיוםיום שדברי("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  מפרשים, ויש

אשתה  לא ולכן נזיר , הריני  כאומר: זה והרי נזירות, ידות הם הנודר
גמורה  נזירות אלא נזר  בלבד  היין מן  שלא ונמצא (מהכוס), ממנו 

עליו  äøBkL((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).קיבל  äúéäL úçà äMàa äNòî– ÇÂÆÀÄÈÇÇÆÈÀÈÄÈ
ממש שיכור  שהרי  ממש , לשיכרות שהגיעה ולא יין; הרבה ששתתה

נדרים אינם ונדריו  חיוב בר  dì((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),אינו  eâæîe,המסובים – ÈÀÈ
ñBkä úà,לשתות שתוסיף בה והפצירו יין , של  –éðéøä :äøîàå ÆÇÀÈÀÈÂÅÄ

epnî äøéæðולהפציר להטרידה יוסיפו  שלא מהם, להיפטר שרצתה – ÀÄÈÄÆ
חכמים, לפני  מעשה וכשבא עוד ; äðekúðבה àG :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÄÀÇÀÈ
ïaø÷ éìò àeä éøä :øîBì àlà זו אשה נתכוונה לא כלומר – ÆÈÇÂÅÈÇÈÀÈ

שאותו  נדר לידור  אלא בכלל, יין עליה ולאסור נזירות עליה לקבל
מבואר, בגמרא נזירה. אינה ולפיכך  כקרבן , עליה אסור  יהא הכוס

"הרי אמרה לא לפיכך  משתיה, לחדול ורצתה שיכורה, והיתה שהואיל
שהתכוונה כפי קרבן ", עלי יביאו הוא שמא שחששה משום לומר ,

נזירה", "הריני  בלשון ואמרה להטרידה, ויוסיפו אחרים יין  כוסות לה
הרישא, דין  את לסתור  בא לא זה ומעשה מהמטרידים. להיפטר  כדי 

ואמר : שיכור, והיה הכוס את לאדם מזגו  שאם וללמד , להוסיף אלא
חסרה  שמשנתנו בגמרא, שפירשו וזהו נזיר . אינו  – ממנו " נזיר  "הריני 

שנויה: היא וכך  מחסרא"), ("חסורי xn`e:היא ,qekd z` el ebfn"
± epnn xifp ipixd :xn`e ,`ed xekiy m`e .xifp df ixd ± epnn xifp ipixd

xifp epi` שבארנו כמו קרבן , עלי  הוא הרי לומר : אלא נתכוון  (שלא
לעיל ); `zgהטעם dy`a dyrne.'וכו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

חלקית. נזירות עליו  שמקבל במי ללמד  מוסיפה משנתנו 

:xne`dïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä עליו שקיבל  – ÂÅÄÈÄÇÀÈÆÁÅÆÇÄ
על יין האוסרת התורה כמצוות שלא יין, שותה שיהא בתנאי, נזירות

íéúnìהנזיר , ànhîe שאהיה מנת על נזיר הריני שאמר : או  – ÄÇÅÇÅÄ
למתים, להיטמא אסור נזיר והרי למתים, øéæð,מיטמא äæ éøäÂÅÆÈÄ

ïlëa øeñàå מה על  שהתנה לפי עליו, חלים הנזירות איסורי  וכל  – ÀÈÀËÈ
שכתוב  מה על  המתנה "כל א): ט, (כתובות ושנינו בתורה, שכתוב

הוא הכל דברי  זה ודין בטל". תנאו xifp,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בתורה, ipixd :xn`
משיב: הוא ביין , אסור  שהוא לו úeøéæð,וכשאומרים LiL éðà òãBéÅÇÂÄÆÅÀÄ

ïéia øeñà øéæpäL òãBé éðéà ìáàידעתי לא כשנדרתי כלומר : – ÂÈÅÄÅÇÆÇÈÄÈÇÇÄ
זה, איסור  עלי  קיבלתי  ולא ביין , אסור  øeñàשהנזיר  äæ éøä– ÂÅÆÈ

שהנוזר  ביין , אף ואסור גמור, נזיר  הוא הנזיר,הרי  מאיסורי מאחד

בכולם  אסור  הוא øézî;הרי  ïBòîL éaøå לשתות הזה לנודר  – ÀÇÄÄÀÇÄ
שלדעת נזירות, עליו  חלה שלא משום אדם יין , אין  שמעון  רבי 

הנזירות. דקדוקי  כל  עליו קיבל כן  אם אלא בנזירות zexifp,חייב xcepd
:xn` okn xg`leéúééä øeáñ ìáà ,ïéia øeñà øéæpäL éðà òãBéÅÇÂÄÆÇÈÄÈÇÇÄÂÈÈÈÄÄ

שנדרתי , בשעה –éì íéøézî íéîëçL,יין לשתות –ïéàL éðtî ÆÂÈÄÇÄÄÄÄÀÅÆÅ
ïéia àlà úBéçì ìBëé éðàאיסור את עלי  קיבלתי לא ולכן  – ÂÄÈÄÀÆÈÇÇÄ

nhidl`שאמר :Bà((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),היין il mixizn minkgy iziid xeaq
,miznlíéúnä úà øáB÷ éðàL éðtî מתפרנס שאני עסקי  שזהו  – ÄÀÅÆÂÄÅÆÇÅÄ

אני אלא המתים את קובר אין  מקום שבאותו  מפרשים: ויש ממנו ;

øzî((((רש רש רש רש """"יייי),),),),בלבד äæ éøä לשתות לו ומותר  נזיר , שאינו כלומר – ÂÅÆËÈ
מנדרי הוא זה שנדר לפי  בגמרא, הטעם ומבואר  למתים; ולהיטמא יין

ג, (נדרים ששנינו כמו החכם, מן  שאלה בלא חכמים שהתירו  אונסים
zebbyא-ד ): ixcp ,i`ad ixcp ,oifexif ixcp :minkg exizd mixcp drax`"

."miqpe` ixcpeשגגות נדרי  בכלל הוא זה שנדר מפרשים, ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות ויש 

טוטוטוטו).).).). א א א א ,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  טובטובטובטוב";";";"; øñBàיום יום יום יום  ïBòîL éaøåשישאל עד – ÀÇÄÄÀÅ
חכמים  שהתירו נדרים שארבעה שמעון, רבי שסובר  ויתירו , לחכם

ל שאלה שצריכים אלא מאליהם, מותרים שיתירם.אינם חכם
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קרבנות: שלושה נזרו ", ימי  מלאת "ביום מביא, בטהרה נזירותו שהשלים הנזיר 
תורת  "וזאת הנזיר: בפרשת שכתוב כמו  ראשו, את ומגלח ושלמים, עולה חטאת,

אותו  יביא נזרו  ימי מלאת ביום envr)הנזיר, z`) והקריב מועד. אוהל פתח אל
תמימה  שנתה בת אחת וכבשה לעולה, אחד  תמים שנתו  בן  כבש לה' קרבנו את
ורקיקי בשמן , בלולות חלות סולת מצות וסל  לשלמים. תמים אחד  ואיל  לחטאת,
חטאתו את ועשה ה', לפני הכהן  והקריב ונסכיהם. ומנחתם בשמן, משוחים מצות
את  הכהן  ועשה המצות, סל  על לה' שלמים זבח יעשה האיל ואת עולתו . ואת
ראש שער את ולקח נזרו , ראש את מועד אוהל  פתח הנזיר וגלח נסכו. ואת מנחתו

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt xifp zkqn

åàì íàå–íéøçà íéøéæð íéçlâî. §¦¨§©§¦§¦¦£¥¦
Âøéæð éöç çlâì éìò éøä,Bøáç òîLå,øîàå:øéæð éöç çlâì éìò éðàå–íìL øéæð çlâî äæ,øéæð çlâî äæå £¥¨©§©¥©£¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦¨¦¤§©¥©¨¦¨¥§¤§©¥©¨¦

íìL;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:øéæð éöç çlâî äæ,øéæð éöç çlâî äæå. ¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤§©¥©£¦¨¦§¤§©¥©£¦¨¦
Êïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä,ïa Bì ãìBðå–øéæð äæ éøä.úa Bì ãìBð,ñBðéâBøcðàå íeèîè–øéæð Bðéà.øîà íà: £¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥§©¥£¥¤¨¦©©ª§§©§§¦¥¨¦¦¨©

ãìå éì äéäiLk äàøàLk,úa Bì ãìBð elôà,íeèîè,ñBðéâBøcðàå–øéæð äæ éøä. §¤¤§¤§¤¦§¤¦¨¨£¦©©ª§§©§§¦£¥¤¨¦

:øéæð éðùä éåä àì éúëà øéæð çìâì ïåùàøä øãðù äòùáù ô"òàå ,åéúåðáø÷á åøéáç úà øèåô
eeee.n"x ixac mly xifp glbn dfe [mly xifp glbn df]øãä éëå ,øîà÷ äîéìù úçìâú ,çìâì éìò éøä øîà éëå ,ïåùàø ïåùì ñåôú øáñã äéîòèì î"ø

áééç åðéàù ,éìò øéæð ìù úåðáø÷ éöç øîåàë éåäå ,àåä åîò åçúôå øãð éøáñ ïðáøå .øåáã éãë êåú åìéôà äéá øãäéîì äéðéîë ìë åàì ,øéæð éöç øîà÷
:íéîëçë äëìäå .øéæð ìù úåðáø÷ éöç àìà

ffff.xifp df ixd oa el clepe:ñåðéâåøãðàå íåèîåèå äá÷ð åìéôà éø÷î ãìåå .ñåðéâåøãðàå íåèîåè àìå äá÷ð àìå ,øëæ àìà ïá éø÷éî àì íãà éðá ïåùìáã

`xephxa yexit

השלמים" זבח תחת אשר האש על  ונתן  gi-bi).נזרו  ,l xacna) הקרבנות הבאת

המשנה  בלשון  נקראת היא הרי  ראשו, בגילוח קשורה והיא הואיל  הנזיר, ידי  על 

."zglbz" נודר שהיה כלומר  נזיר ", "לגלח בנדר  עליו מקבל אדם היה ופעמים

יוצא  נזיר  ואותו  תגלחתו. ביום בהם חייב שהוא הקרבנות את נזיר  בשביל  להביא

במקומו. מביא זה שנודר  אלו  בקרבנות חובתו  ידי 

:xne`døéæð çlâì éìòå ,øéæð éðéøä ונוסף נזירות, עליו  שקיבל  – ÂÅÄÈÄÀÈÇÀÇÅÇÈÄ
שהוא  הקרבנות את אחר נזיר  בשביל להביא גם עליו קיבל  כך על 

לעיל, שבארנו כמו תגלחתו, ביום בהם Bøáçחייב òîLå את – ÀÈÇÂÅ
øéæðנדרו , çlâì éìòå ,éðàå :øîàåמקבל אני וגם כלומר : – ÀÈÇÇÂÄÀÈÇÀÇÅÇÈÄ

נזיר של התגלחת קרבנות את להביא עלי אני  מקבל וכן  נזירות, עלי

אחת  פעם פעמיים: התגלחת בקרבנות חייב מהם אחד  כל  נמצא אחר .
אחר ; נזיר  בשביל ופעם עצמו, jkitlíéç÷tבשביל eéä íà– ÄÈÄÀÄ

שנ  נדרם אם חובת ידי לצאת הם יכולים פקחים, היו הללו הנודרים י 
והיינו: בלבד , אחת פעם התגלחת קרבנות úàבהבאת äæ íéçlâîÀÇÀÄÆÆ

äæ, חברו של התגלחת קרבנות את מביא מהם אחד כל כלומר – Æ
חברו ; שהביא בקרבנות הוא חובתו ידי יוצא אחד  כל  íàåÀÄונמצא

åàì,זה את זה לגלח פקחים היו  לא ואם –íéøéæð íéçlâî ÈÀÇÀÄÀÄÄ
íéøçà,מהם אחד  כל שיביא עד נדרם חובת ידי יוצאים אינם – ÂÅÄ

שהאומר : אחר , לנזיר  התגלחת קרבנות גם תגלחתו, קרבנות מלבד
חייב  אלא עצמו , בתגלחת חובתו ידי  יוצא אינו נזיר ", לגלח "עלי 

אחר נזיר  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בתגלחת
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דנה  והיא נזיר , של  התגלחת קרבנות את להביא בנודר ללמד מוסיפה משנתנו

אמר  שאם בגמרא, ומבואר נזיר. של  הקרבנות מחצית את להביא אדם שנדר  בכגון 

נזיר  איזה של  הקרבנות מחצית מביא זה הרי עלי", נזיר  קרבנות "חצי  הנודר :

"קרבנות  אמר: אם אבל האחרת. המחצית את משלו משלים הנזיר  ואותו  שהוא,

"חצי ואמר  שהואיל נזיר, בשביל הקרבנות כל את להביא הוא חייב עלי ", נזיר חצי 

שלם. לנזיר  התגלחת קרבנות את מביא הוא לפיכך  לחצאין, נזירות אין  והרי נזיר ",

נזיר", חצי לגלח עלי  "הרי בלשון נזיר של קרבנותיו  מחצית בנודר דנה משנתנו  –

וחכמים. מאיר רבי  בזה ונחלקו

:xne`døéæð éöç çlâì éìò éøä קרבנות להביא שנדר כלומר  – ÂÅÈÇÀÇÅÇÂÄÈÄ
נזיר, חצי של  Bøáçהתגלחת òîLå, נדרו את –éìò éðàå :øîàå ÀÈÇÂÅÀÈÇÇÂÄÈÇ

øéæð éöç çlâì,נזיר חצי  לגלח עלי  מקבל  אני  ואף –çlâî äæ ÀÇÅÇÂÄÈÄÆÀÇÅÇ
íìL øéæð çlâî äæå ,íìL øéæðידי יוצא אינו  מהם אחד  כל  – ÈÄÈÅÀÆÀÇÅÇÈÄÈÅ

קרבנות  כל שיביא כלומר שלם, נזיר  יגלח כן  אם אלא נדרו  חובת

נזיר , של  øéàîהתגלחת éaø éøácואמר הואיל סובר : שהוא – ÄÀÅÇÄÅÄ
התגלחת", קרבנות כל  עלי "הרי  אמר : כאילו  זה הרי  לגלח", עלי  "הרי 

הראשונים, מדבריו כחוזר  אלא אינו  נזיר " "חצי  ואמר : שהוסיף ומה
ראשון". לשון  "תפוס שכן דיבור, כדי תוך אפילו  בו  לחזור  בכוחו  ואין

øéæð éöç çlâî äæå ,øéæð éöç çlâî äæ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÀÇÅÇÂÄÈÄÀÆÀÇÅÇÂÄÈÄ
שכן  נזיר , של קרבנותיו מחצית מביא מהנודרים אחד  כל  כלומר –

פתח  משמש הנודר של  דבריו שגמר והיינו  עמו ", ופתחו "נדר  כאן  יש
של תגלחתו מחצית עלי "הרי  אמר: כאילו זה והרי  נדרו, כל  להבנת

אלא  להביא חייב שאינו עלי ", נזיר  קרבנות "חצי כאומר: ודינו נזיר",
למשנתנו . בהקדמה שהבאנו כמו  נזיר , של  קרבנותיו מחצית

משנתנו שנקטה xifp",מה ivg glbl ilr ip`e :xn`e exag rnye",בגמרא מבואר 
לומר לחברו  דיו  אחד, נדר  אלא כאן  ואין שהואיל  לשון, ייתור כאן  שיש
במשנתנו גם התנא נקט הקודמת המשנה של  הלשון  שאגב אלא בלבד, "ואני"
וגילוח  נזירות קבלת נדרים: בשני העוסקת הקודמת במשנה ואמנם זה. לשון 
הפירוש  היה בלבד, "ואני" אומר היה שאילו מדוייק, הוא הלשון אחר, נזיר
לגלח  "ועלי  להוסיף הוא צריך  הלכך  לא. ותו  נזירות עליו  שקיבל  נדרו , של 
אחר. נזיר לגלח עליו שיהא נזירותו, על  נוסף עליו, מקבל  הוא שאף נזיר ",
הוא, מיותר שנדרו, בשניים משנתנו שנקטה ענין  אותו  שכל  מעירים, ויש

וחכמים מאיר  רבי  נחלקו נזיר  חצי לגלח שנדר  באחד  אף (zetqez);שהרי 
למשנתנו, רש"י של בפירושו  אחר לשון שלפי  טוב", יום "תוספות ועיין
בקרבנותיהם  חובתו  ידי  יוצא הנזיר  אם במשנתנו  וחכמים מאיר רבי נחלקו 
וכו '. חברו" "ושמע משנתנו  נקטה בחינם שלא יוצא, זה ולפי  אלה, שני  של 
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ונזירות  בן, לו לכשיוולד  הנזירות עליו  שתחול  מתנה והוא נזירות, נודר  ואדם יש

בן " לו ונולד וזיכהו  שחננו להקב"ה ושבח "הודאה היא משנתנו(zetqez).זו –

"ולד ". אמר או "בן" אמר  אם התנאי , במשמעות הבדל  שיש  ללמד , באה

:xne`dïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä בן לו  יולד  שאם שנדר , – ÂÅÄÈÄÄÀÆÄÀÆÄÅ
נזירות, עליו ïaתחול Bì ãìBðå,התנאי שנתקיים היינו  –äæ éøä ÀÇÅÂÅÆ

øéæð. שנדר כפי –,úa Bì ãìBð אוíeèîè בו ניכרים שאין – ÈÄÇÇËÀ
נקבה, סימני  ולא זכר  סימני נקבה,ñBðéâBøcðàåלא ספק זכר  ספק – ÀÇÀÀÄ

נקבה, וסימני  זכר  סימני בו שיש øéæðמשום Bðéà שבלשון לפי – ÅÈÄ
תורה  שבלשון  פי על  ואף זכר"; ל "בן אלא "בן " קוראים אין  אדם בני

ייבום בפרשת שנאמר כמו  נקבה, גם כולל ה ה ה ה ):):):):"בן " כהכהכהכה,,,, o"((((דבריםדבריםדבריםדברים a e
שפירושו : לו", rאין  x f eאחר הולכים בנדרים מקום מכל  לו, אין 
אבל  אדם. בני øîà:לשון íà נזיר éìהריני äéäiLk äàøàLk ÄÈÇÀÆÆÀÆÀÆÄÀÆÄ

ãìå:גורסים יש  "ולד"; אלא "בן " אמר שלא –,cle d`x`ykויש ÈÈ
– cleגורסים il didiyk,("כשאראה" תיבת Bì(בלי ãìBð elôàÂÄÇ

øéæð äæ éøä ,ñBðéâBøcðàå ,íeèîè ,úaכולל "ולד" שלשון  – ÇËÀÀÇÀÀÄÂÅÆÈÄ
להשמיענו , המשנה באה שברישא מבואר, בגמרא נקבה. וגם זכר  גם

לכשאבנה, – בן " לי  "לכשיהיה באמרו הנודר  שכוונת אומרים שאין
שכתוב גגגג):):):):כמו  לללל,,,, לי((((בראשית בראשית בראשית בראשית  לכשיהיו  כלומר  אנכי", גם "ואבנה

אדם  בני  לשון  אחר  הולכים אנו אלא במשמע, נקבות ואף צאצאים,
אומרים, שאין להשמיע, משנתנו  באה ובסיפא זכר ; בן אלא "בן " שאין

בן  והיינו הבריות, בין  החשוב לזרע נתכוון  "ולד " באמרו שהנודר 
לו . שיוולד  זרע כל  משמע ש "ולד " אומרים אנו אלא דווקא,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁBzLà äìétä–øéæð Bðéà;ïBòîL éaøøîBà:øîàé:àîi÷ ïa äéä íà–äáBç øéæð éðà éøä,åàì íàå– ¦¦¨¦§¥¨¦©¦¦§¥Ÿ©¦¨¨¤©¨¨£¥£¦§¦¨§¦¨
äáãð øéæð éðà éøä.äãìéå äøæç–øéæð äæ éøä;éaøïBòîLøîBà:øîàé:àîi÷ ïa ïBLàøä íà–ïBLàøä £¥£¦§¦§¨¨¨§¨§¨§¨£¥¤¨¦©¦¦§¥Ÿ©¦¨¦¤©¨¨¨¦

äáBç,äáãð Bæå;åàì íàå–äáãð ïBLàøä,äáBç Bæå. ¨§§¨¨§¦¨¨¦§¨¨§¨
Ëøéæð éðéøä,ïa éì äéäiLk øéæðå;BlL úà äðBî ìéçúä,ïa Bì ãìBð Ck øçàå–BlL úà íéìLî,Ck øçàå £¥¦¨¦§¨¦§¤¦§¤¦¥¦§¦¤¤¤§©©¨©¥©§¦¤¤§©©¨

Bða ìL úà äðBî.ïa éì äéäiLk øéæð éðéøä,øéæðå;BlL úà äðBî ìéçúä,ïa Bì ãìBð Ck øçàå–BlL úà çépî ¤¤¤§£¥¦¨¦§¤¦§¤¦¥§¨¦¦§¦¤¤¤§©©¨©¥©¦©¤¤
ðBîeBlL úà íéìLî Ck øçàå Bða ìL úà ä. ¤¤¤§§©©¨©§¦¤¤

gggg.ezy` dlitd:àåä ìôð éà àåä àîéé÷ øá éà òãé àìå.xifp epi`äéäéùë øîà éëå ,à÷éôñà äéùôð ùéðéà úéçî àì øîàã àéä äãåäé 'ø ïéúéðúîå
:øîà÷ éàãå ãìå ìò ,ãìå éì`niiw oa did m` xn`i xne` oerny iaxäðúîå ,÷ôñî øéæð úåéäì êéøö êëìä ,øéîçäì úåøéæð ÷ôñ øáñ ïåòîù 'ø .'åëå

.÷ôñî ïáø÷ àéáäì ìåëé äéä àì éàðú àìáå .íåé íéùìù óåñì åéúåðáø÷ àéáîå çìâîå ,äáãð øéæð éðéøä åàì íàå äáåç øéæð éðéøä àåä àîéé÷ ïá íà øîåàå
:ù"øë äëìä ïéàå.xifp df ixd dclie dxfgøåæçì êéøö ù"ø éøáãìå .úåøéæð äìç àîéé÷ ìù ãìå äãìéù åéùëòå ,ìôðä úîçî úåøéæð âäð àì éøäù

:àîéé÷ ìù ãìå äéä ïåùàøä àîùã ,úåðúäìå
hhhh.oa il didiykl xifpe xifp ipixd:ïá åì äéäéùë úøçà úåøéæð åéìò ìá÷ ãåòå ,íúñ úåøéæð åéìò ìá÷ù éî.ely z` milynàéáîå çìâîå ,äìçú

:åðá ìù úà äðåî ë"çàå ,ïáø÷.xifpe oa il didiyk xifp ipixd:åðá úåøéæð äìçú åéìò ìáé÷ù.oa el clep k"g`e ely z` dpen ligzdeåîìùéù íãå÷
:íåé íéùìù.epa ly z` dpene ely z` gipnë"çàå åðá ìù úåðîìå åìù úà çéðäì êéøö ïá åì ãìåðùë ãéî ,äìçú åðá úåøéæð åéìò ìáé÷ù ïåéëã

:åìù úà íéìùî

`xephxa yexit
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מה  ללמדנו , באה והיא ולד ", לי כשיהיה נזיר "הריני  באומר: ממשיכה משנתנו
נחשבת  היא אם ספק, בה יש  הפלה כל שכן הפילה; כשאשתו  הנודר של דינו
חדשיו לו  שכלו  לאחר היתה העובר  הפלת אם ידוע, לא שהרי לא, אם ולד  ללידת

נקרא והוא חדשיו , לו  שכלו לפני  ההפלה שהיתה או  קיום, בן l"והיה t p,"שאינו
ולד. בכלל  ואינו קיום, בן 

BzLà äìétä הפילה ולד", לי כשיהיה נזיר  "הריני  שאמר : זה – ÄÄÈÄÀ
או  תנאו , ונתקיים היא, לידה בכלל  זו הפלה אם הוא וספק אשתו ,

לעיל), שבארנו (כמו תנאו  נתקיים ולא לידה, בכלל  øéæðשאינה BðéàÅÈÄ
נזירות  ספק הסובר : יהודה, רבי  דברי הם שאלו מבואר, בגמרא –
"כשיהיה  וכשאמר : בספק, עצמו מכניס אדם אין לדעתו, שכן  להקל,

ודאי ; ולד  על  כוונתו היתה ולד", øîBà:לי ïBòîL éaø ספק ÇÄÄÀÅ
מספק, נזירות הוא נוהג הלכך להחמיר , הנודרcvikøîàé?נזירות – ÙÇ

בנזירותו : לנהוג שמתחיל  äéäקודם íà,שהפילה העובר –ïa ÄÈÈÆ
àîi÷,ולהתקיים לחיות ראוי  היה ההפלה שאילולא היינו  קיום, בן  – ÇÈÈ

äáBç øéæð éðà éøä, הנדר וחל התנאי נתקיים שהרי  –åàì íàå ÂÅÂÄÀÄÈÀÄÈ
בנזירות, חייב שאיני ונמצא קיימא, בן  היה שלא –øéæð éðà éøäÂÅÂÄÀÄ

äáãð.מעכשיו נדבה נזירות עלי  מקבל  הריני –äãìéå äøæç– ÀÈÈÈÀÈÀÈÀÈ
קיימא, בן  לו  וילדה חזרה הפילה שאשתו  לאחר øéæðאם äæ éøäÂÅÆÈÄ

אשתו , כשהפילה בנזירות נתחייב ולא שהואיל  קמא, תנא לדברי –
נזירות. לנהוג אותו מחייבת זו  לידה øîBà:הרי ïBòîL éaøהרי ÇÄÄÀÅ

הלכך שנייה, פעם מספק נזיר ïBLàøäזה íà :øîàéהולד אם – ÙÇÄÈÄ
היה הפילה, שאשתי ÷àîiהראשון, ïa,בנזירות אז ונתחייבתי  – ÆÇÈÈ

äáBç ïBLàøä,חובה היתה הראשונה הנזירות הרי  –äáãð Bæå ÈÄÈÀÀÈÈ
נדבה; נזירות תהא עכשיו, בה לנהוג עומד  שאני וזו –åàì íàå– ÀÄÈ

קיימא, בן היה לא הראשון  הולד  äáBçואם Bæå ,äáãð ïBLàøäÈÄÀÈÈÀÈ
תהא  עכשיו  בה שאנהג וזו נדבה, היתה הראשונה הנזירות הרי –

התנאי. שנתקיים משום חובה, נזירות

i r i a x m e i
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לו לכשיוולד  ואחת מיד , בה שיתחיל  אחת נזירויות: שתי  שנדר  במי  דנה משנתנו
אפשרויות: שתי בה ויש עצמו`.בן, מצד נזירות קבלת נדרו  בלשון  שהקדים

משנתנו ; של  ברישא כמבואר בנו , בלידת המותנית בנדרוa.לנזירות שהקדים
ללמד באה משנתנו בסיפא. כמבואר  עצמו , מצד נזירות לפני בנו לידת בשל  נזירות
נולד שהשלימה וקודם שלו, בנזירות לנהוג התחיל אם הללו, האפשרויות בשתי

בן. לו 

:xne`dïa éì äéäiLk øéæðå ,øéæð éðéøäבנדר עליו שקיבל  – ÂÅÄÈÄÀÈÄÀÆÄÀÆÄÅ
שלו  נזירות והזכיר  בן , לו  לכשיהא ואחת מיד אחת נזירויות, שתי זה

בנו ; לידת של נזירות BlLלפני úà äðBî ìéçúäהנודר התחיל – ÄÀÄÆÆÆ
עליו , שקיבל  כפי שלו, הנזירות ימי  את Bìלמנות ãìBð Ck øçàåÀÇÇÈÇ

ïa, מניינו ימי בתוך  –BlL úà íéìLî את משלים זה הרי  – ÅÇÀÄÆÆ
שלו , הנזירות ימי Bðaמנין ìL úà äðBî Ck øçàåואחרי – ÀÇÇÈÆÆÆÀ

השנייה, הנזירות ימי את למנות מתחיל הוא הרי  שלו, את שהשלים

הנזירות  את נדרו בלשון  והקדים שהואיל בנו , לידת משום עליו שקיבל 
עד בנו  לידת בשל הנזירות עליו  חלה לא עצמו , מצד עליו שקיבל 

נוהג  זה והרי  תחילה; עליו  שקיבל שלו, הנזירות ימי  את שישלים
נזירות  כל  לאחר  קרבנות ומביא ומגלח זו, אחר  זו נזירויות שתי

נזרו . ימי  מלאת ביום הנזיר  כדין  xn`äéäiLk:ונזירות, øéæð éðéøäÂÅÄÈÄÀÆÄÀÆ
øéæðå ,ïa éì אלא כדלעיל , נזירויות שתי  עליו קיבל  בזה שאף – ÄÅÀÈÄ

ומכל עצמו; של נזירות לפני בנו  לידת בשל נזירות קבלת שהזכיר 
שנולד קודם השלימה ואם מיד, שלו  בנזירות להתחיל  הוא יכול  מקום

בנזירות  יתחיל בן, לו  וכשיהיה קרבנותיו , ומביא מגלח הריהו בן , לו 
בנו; לידת משום עליו m`eBlLשקיבל  úà äðBî ìéçúä את – ÄÀÄÆÆÆ

שלו , הנזירות ïaימי Bì ãìBð Ck øçàå למנות שהשלים קודם – ÀÇÇÈÇÅ
שלו , BlLאת úà çépî, מניינו את מפסיק –Bða ìL úà äðBîe ÇÄÇÆÆÆÆÆÀ

אותה  וקיבל הואיל  בנו, לידת משום הנזירות ימי  את למנות ומתחיל –
תחילה. BlLעליו úà íéìLî Ck øçàå החסרים הימים את – ÀÇÇÈÇÀÄÆÆ

לאחר אלא בנו , נזירות לאחר מגלח ואינו  שלו ; הנזירות להשלמת לו 

פעמיים, נזיר קרבנות ומביא שתיהן על  מגלח הריהו  שלו, את שהשלים
שלו  נזירות עליו קיבל  אם ואמנם שלו. ונזירות בנו  של  נזירות בשביל 

בנו  של  הנזירות לאחר להשלים עוד  לו ונשאר  יום, משלושים ליותר
ולהביא  בנו  נזירות לאחר  לגלח הוא יכול יום, שלושים הפחות לכל 

שלו  הנזירות את להשלים כך  ואחר זו, נזירות בשביל  הקרבנות את
בנזירות  עוסקת ומשנתנו הואיל  אבל  קרבנותיו , ולהביא לגלח ושוב

בנו , של הנזירות לאחר  יגלח שאם ונמצא יום, שלושים שהיא סתם,
משלושים  פחותה שהיא שלו , הנזירות השלמת על  לגלח שוב יוכל  לא

מפני mei",יום, miyelyn zegt zglbz oi`y",הבאה במשנה כמבואר
הנזירות  את שישלים לאחר אלא בנו , נזירות לאחר  יגלח לא לפיכך

לעיל שבארנו  כמו פעמיים, קרבנות ויביא שתיהן  על יגלח ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;שלו

שלו תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). הנזירות להשלמת לו שנשאר פי  על  שאף מפרשים, ויש 

מגלח פ  הריהו בנו  של  הנזירות לאחר מקום מכל יום, משלושים חות
כדינו, קרבנותיו  elyומביא z` milyn jk xg`eשחוזר כלומר –

"שאין  לעיל, שהזכרנו מהטעם שלו , לנזירות יום שלושים ומונה
קרבנותיו ומביא מגלח ושוב יום", משלושים פחות ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).תגלחת
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Èïa éì àäiLëì øéæð éðéøä,íBé äàî øéæðå;íéòáL ãò ïa Bì ãìBð–íeìk ãéñôä àG;íéòáL øçàì £¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥§¨¦¥¨©¥©¦§¦¦§¦§§©©¦§¦
–íéòáL øúBñ,GMî úBçt úçìâz ïéàLíBé íéL. ¥¦§¦¤¥¦§©©¨¦§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡øîàL éî:øéæð éðéøä–GL íBé çlâîãçàå íéL.GL íBéì çlb íàåíéL–àöé.GL øéæð éðéøäíBé íéL,íà ¦¤¨©£¥¦¨¦§©¥©§¦§¤¨§¦¦©§§¦¨¨£¥¦¨¦§¦¦

GL íBéì çlbíéL–àöé àG. ¦©§§¦¨¨
·úBiøéæð ézL øæpL éî–GL íBé äðBLàøä úà çlâîãçàå íéL,ãçàå íéML íBé äiðMä úàå.úà çlb íàå ¦¤¨©§¥§¦¦§©¥©¤¨¦¨§¦§¤¨§¤©§¦¨¦¦§¤¨§¦¦©¤

iiii.melk ciqtd `l miray cräàîä ãò øáë äðîù íéòáùä ïî åúåøéæð íåìùúì åìù úà íéìùîå øæåçå çìâîå åðá úåøéæð äðåîå åúåøéæð ÷éñôî àåäùëù
ìéçúäù íãå÷ íåé íéòáùî øúåé äðî íà ìáà .íåìë ãéñôî åðéàå íåé 'ì åúåøéæð íåìùú ìù úçìâúì åðá úåøéæð ìù úçìâú ïéá àöîð ,íåé 'ì íä ,øãðù
ïéá íåé íéùìùî úåçô åàöîð øãðù íåé äàî ãò åúåøéæð íéìùäì àáå åðá úåøéæð ìò çìâéùë ,åðá úåøéæð ìéçúäì éãë åúåøéæð ÷éñôäì àáå åðá úåøéæðá

:'òî øúåé äðîù íéîéä ïúåà ìë ãéñôî àöîðå ,íåé 'ìî úåçô úçìâúì úçìâú ïéá úåéäì øùôà éàå ,åúåøéæð ìù úçìâúì åðá úåøéæð ìù úçìâú
b`̀̀̀.cg`e miyly mei glbn xifp ipixd xn`y in:íåé íéùìù úåøéæð íúñã.`vi miyly mei glb m`e:åìåëë íåéä úö÷îãmiyly xifp ipixd

.`vi `l 'l mei glb m` mei:øîà÷ íéîìù íåé íéùìù ùøéôå ìéàåäã
aaaa.`vi '` xqg miyy mei glb m`eåàöîð äéðùä úåøéæðä ïî íâ äðîð äðåùàøä ìù 'ì íåéù ïåéëå ,ïàëìå ïàëì äìåò äðåùàø úåøéæð ìù 'ì íåéù

:'à øñç íéùùá íéìë äéðù úåøéæð ìù íåé íéùìù
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את  לפרש באה היא הרי  הרמב"ם ולפי  הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה

שלו ? את משלים הוא כיצד והיינו : הקודמת, שבמשנה הסיפא

:xne`díBé äàî øéæðå ,ïa éì àäiLëì øéæð éðéøäשקיבל – ÂÅÄÈÄÄÀÆÀÅÄÅÀÈÄÅÈ
שלושים  שהיא סתם, נזירות בן , לו כשיוולד  אחת נזירויות: שתי עליו
ימי את למנות והתחיל יום, למאה נזירות עצמו, מצד  ואחת יום,

שבכגון  שלו, את שהשלים קודם בן  לו נולד כך  ואחר שלו , הנזירות
הקודמת: במשנה שנינו כבר xg`eזה ,epa ly z` dpene ely z` gipn"

;"ely z` milyn jkíéòáL ãò ïa Bì ãìBðבתוך הבן נולד אם – ÇÅÇÄÀÄ
של הנזירות לאחר להשלים לו ויש  שלו , הנזירות למנין יום שבעים

ויותר , יום שלושים עוד íeìkבנו  ãéñôä àG את מניח שכן  – ÄÀÄÀ
וחוזר קרבנות, ומביא ומגלח בנו, לידת משום הנזירות את ומונה שלו
הפסיד שלא ונמצא שלו, הנזירות למנין  החסרים הימים את ומשלים

אלא  הכל בסך  מונה אינו  שהרי בנו , לידת עם מניינו  בהפסקת כלום
עליו ; שקיבל  הנזירויות שתי כמנין  יום ושלושים íéòáLמאה øçàìÀÇÇÄÀÄ

משבעים  יותר לנזירותו  כבר שמנה לאחר  הבן  לו נולד אם אבל –
יום, משלושים פחות למניינו  וחסר íéòáLיום, øúBñעד סותר  – ÅÄÀÄ

נזיר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),שבעים בהם שנהג שבעים, על היתרים שהימים ות כלומר 
משום  הנזירות ימי  את שמנה ולאחר ממניינו, נופלים הבן , שנולד  עד 

יום  שלושים עוד  ומונה וחוזר קרבנות, ומביא מגלח הריהו בנו, לידת
שלו , הנזירות GMîלהשלמת úBçt úçìâz ïéàLíBé íéL– ÆÅÄÀÇÇÈÄÀÄ

שאם  נמצא, יום. משלושים פחות שערו שגידל בנזיר תגלחת דין  שאין
את  מפסיד  הוא הרי נזירותו, למנין יום שבעים לאחר  בן לו  נולד

הנזירויות  לשתי  הוא מונה שכן  מנה, שכבר שבעים על  היתרים הימים
שבעים, על היתרים הימים אותם כמנין  יום ושלושים מאה על  יתיר 

שלו , את מניח הרי הבן , ונולד לנזירותו יום שמונים מנה אם כגון
ואחר בנו , לידת מיום עליו  שקיבל הנזירות של יום שלושים ומונה

פי על אף שלו , הנזירות להשלמת יום שלושים עוד  ומונה חוזר כך
עשרה  מפסיד  ונמצא בלבד, יום עשרים אלא למניינו חסרים היו שלא

המבואר מהטעם הבן, שנולד עד  שמנה שבעים על היתרים ימים
יום. משלושים פחות לתגלחת תגלחת בין  שאין  לעיל,

בתוספות  אבל המשנה. מפרשי רוב פירשו  וכן הרמב"ם; לפי  משנתנו בארנו 
אחרת. בדרך משנתנו מבוארת

מפרש: ±ורש"י miray xzeq ,miray xg`l למנות ומתחיל הכל , את "סותר
בנזירות  אמורים? דברים במה שלו. מאה מונה כך ואחר  ומגלח, בנו  של את
הקודמת: במשנה ששנינו כמו  כלל , סותר  אינו  מועטת בנזירות אבל  מרובה,
סותר, ואינו  שלו  את משלים כך ואחר  בנו. של את ומונה שלו את מניח
כנזירות  היא והרי  שם) שבארנו (כמו  בינתיים תגלחת שאין  לפי  הוא, והטעם

ארוכה. אחת
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שלושה  ומביא ראשו שער  את הנזיר  מגלח נזרו" ימי  מלאת "ביום כי הזכרנו, כבר 
וזהו יג-יח); ו, (במדבר  נזיר  בפרשת כמפורש ושלמים, עולה חטאת, קרבנות:

המשנה: בלשון  ±הנקרא "zglbz"חל מתי ללמד , באה zglbzdמשנתנו  mei
ש שנזירותם הם נזירים סוגי ושני  יום. שלושים של  יום:בנזירות מי`.לושים

שלושים  נזירות "סתם ג): א, (לעיל  שנינו שכן  נזיר", "הריני ואמר: סתם שנדר 
להשמיענו,a.יום"; המשנה ובאה יום". שלושים נזיר "הריני בנדרו : ואמר  שפירש  מי

לגבי  הללו  הסוגים שני בין  הבדל zglbzd.שיש mei

øéæð éðéøä :øîàL éîנזיר הוא והרי סתם, נזירות עליו שקיבל – ÄÆÈÇÂÅÄÈÄ
לעיל, שבארנו כמו  יום, GLשלושים íBé çlâîãçàå íéL– ÀÇÅÇÀÄÀÆÈ

לאחר היינו ואחד , שלושים ביום קרבנותיו ומביא שערו מגלח הריהו
לנזירותו . שלמים יום שלושים GLשמנה íBéì çlb íàåíéL– ÀÄÄÇÀÀÄ

לנזירותו , השלושים ביום שערו  וגילח הנזיר הקדים –àöéואם ÈÈ
וכיון  ככולו", היום "מקצת שכן  ותגלחתו, נזירותו  חובת ידי בדיעבד 

הרי ראשו , שער שגילח קודם השלושים, יום בתחילת נזירות שנהג
ימי שלושים את שהשלים ונמצא היום, אותו כל נזירות נהג כאילו  זה

xn`e:נזירותו . yxity in la`GL øéæð éðéøäíBé íéL זה שאף – ÂÅÄÈÄÀÄ
ואחד, שלושים יום ומגלח עליו , שקיבל כפי  יום, שלושים נזירות נוהג

GL íBéì çlb íàíéL,שלושים ליום תגלחתו  הקדים אם –àG ÄÄÇÀÀÄ
àöé יום לשלושים היתה כוונתו יום, שלושים ופירש שהואיל – ÈÈ

m i n l y, שנתגלח כנזיר דינו  הלכך  ככולו; היום מקצת כאן  אומרים ואין
נזירות. של יום שלושים מחדש למנות הוא וחייב נזירותו, ימי בתוך
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היום  "מקצת אומרים סתם ובנזירות שהואיל  להשמיענו , בעיקר  באה זו  משנה
נמנה  הנזירות של השלושים ויום יש  לפיכך הקודמת, במשנה ששנינו כפי  ככולו ",
של ראשון  וכיום אחת נזירות של אחרון  כיום נחשב שהוא והיינו  ימים, כשני

אחריה. הבאה שנייה נזירות

úBiøéæð ézL øæpL éî;נזירויות שתי נזיר  הריני שאמר : כגון  – ÄÆÈÇÀÅÀÄÄ
למנות  מיד ומתחיל  קרבנות, ומביא ומגלח יום שלושים שמונה ודינו,

השנייה, GLנזירותו  íBé äðBLàøä úà çlâîãçàå íéL– ÀÇÅÇÆÈÄÈÀÄÀÆÈ
ששנינו  כמו  ואחד, שלושים ביום הראשונה נזירותו  לסוף מגלח זה הרי

הקודמת: cg`e"במשנה miyely mei glbn ,xifp ipixd xn`y in"úàåÀÆ
ãçàå íéML íBé äiðMä נזירותו לסוף היינו  השנייה, את ומגלח – ÇÀÄÈÄÄÀÆÈ

שלושים  ביום הראשונה את וגילח שהואיל ואחד, ששים ביום השנייה,

נזירות  עליו המקבל כדין השנייה, נזירותו התחילה ביום בו  הרי  ואחד,
שלם ליום יום אותו לו עולה היום, ששים ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),בחצי  יום ונמצא
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מה  ללמדנו , באה והיא ולד ", לי כשיהיה נזיר "הריני  באומר: ממשיכה משנתנו
נחשבת  היא אם ספק, בה יש  הפלה כל שכן הפילה; כשאשתו  הנודר של דינו
חדשיו לו  שכלו  לאחר היתה העובר  הפלת אם ידוע, לא שהרי לא, אם ולד  ללידת

נקרא והוא חדשיו , לו  שכלו לפני  ההפלה שהיתה או  קיום, בן l"והיה t p,"שאינו
ולד. בכלל  ואינו קיום, בן 

BzLà äìétä הפילה ולד", לי כשיהיה נזיר  "הריני  שאמר : זה – ÄÄÈÄÀ
או  תנאו , ונתקיים היא, לידה בכלל  זו הפלה אם הוא וספק אשתו ,

לעיל), שבארנו (כמו תנאו  נתקיים ולא לידה, בכלל  øéæðשאינה BðéàÅÈÄ
נזירות  ספק הסובר : יהודה, רבי  דברי הם שאלו מבואר, בגמרא –
"כשיהיה  וכשאמר : בספק, עצמו מכניס אדם אין לדעתו, שכן  להקל,

ודאי ; ולד  על  כוונתו היתה ולד", øîBà:לי ïBòîL éaø ספק ÇÄÄÀÅ
מספק, נזירות הוא נוהג הלכך להחמיר , הנודרcvikøîàé?נזירות – ÙÇ

בנזירותו : לנהוג שמתחיל  äéäקודם íà,שהפילה העובר –ïa ÄÈÈÆ
àîi÷,ולהתקיים לחיות ראוי  היה ההפלה שאילולא היינו  קיום, בן  – ÇÈÈ

äáBç øéæð éðà éøä, הנדר וחל התנאי נתקיים שהרי  –åàì íàå ÂÅÂÄÀÄÈÀÄÈ
בנזירות, חייב שאיני ונמצא קיימא, בן  היה שלא –øéæð éðà éøäÂÅÂÄÀÄ

äáãð.מעכשיו נדבה נזירות עלי  מקבל  הריני –äãìéå äøæç– ÀÈÈÈÀÈÀÈÀÈ
קיימא, בן  לו  וילדה חזרה הפילה שאשתו  לאחר øéæðאם äæ éøäÂÅÆÈÄ

אשתו , כשהפילה בנזירות נתחייב ולא שהואיל  קמא, תנא לדברי –
נזירות. לנהוג אותו מחייבת זו  לידה øîBà:הרי ïBòîL éaøהרי ÇÄÄÀÅ

הלכך שנייה, פעם מספק נזיר ïBLàøäזה íà :øîàéהולד אם – ÙÇÄÈÄ
היה הפילה, שאשתי ÷àîiהראשון, ïa,בנזירות אז ונתחייבתי  – ÆÇÈÈ

äáBç ïBLàøä,חובה היתה הראשונה הנזירות הרי  –äáãð Bæå ÈÄÈÀÀÈÈ
נדבה; נזירות תהא עכשיו, בה לנהוג עומד  שאני וזו –åàì íàå– ÀÄÈ

קיימא, בן היה לא הראשון  הולד  äáBçואם Bæå ,äáãð ïBLàøäÈÄÀÈÈÀÈ
תהא  עכשיו  בה שאנהג וזו נדבה, היתה הראשונה הנזירות הרי –

התנאי. שנתקיים משום חובה, נזירות
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לו לכשיוולד  ואחת מיד , בה שיתחיל  אחת נזירויות: שתי  שנדר  במי  דנה משנתנו
אפשרויות: שתי בה ויש עצמו`.בן, מצד נזירות קבלת נדרו  בלשון  שהקדים

משנתנו ; של  ברישא כמבואר בנו , בלידת המותנית בנדרוa.לנזירות שהקדים
ללמד באה משנתנו בסיפא. כמבואר  עצמו , מצד נזירות לפני בנו לידת בשל  נזירות
נולד שהשלימה וקודם שלו, בנזירות לנהוג התחיל אם הללו, האפשרויות בשתי

בן. לו 

:xne`dïa éì äéäiLk øéæðå ,øéæð éðéøäבנדר עליו שקיבל  – ÂÅÄÈÄÀÈÄÀÆÄÀÆÄÅ
שלו  נזירות והזכיר  בן , לו  לכשיהא ואחת מיד אחת נזירויות, שתי זה

בנו ; לידת של נזירות BlLלפני úà äðBî ìéçúäהנודר התחיל – ÄÀÄÆÆÆ
עליו , שקיבל  כפי שלו, הנזירות ימי  את Bìלמנות ãìBð Ck øçàåÀÇÇÈÇ

ïa, מניינו ימי בתוך  –BlL úà íéìLî את משלים זה הרי  – ÅÇÀÄÆÆ
שלו , הנזירות ימי Bðaמנין ìL úà äðBî Ck øçàåואחרי – ÀÇÇÈÆÆÆÀ

השנייה, הנזירות ימי את למנות מתחיל הוא הרי  שלו, את שהשלים

הנזירות  את נדרו בלשון  והקדים שהואיל בנו , לידת משום עליו שקיבל 
עד בנו  לידת בשל הנזירות עליו  חלה לא עצמו , מצד עליו שקיבל 

נוהג  זה והרי  תחילה; עליו  שקיבל שלו, הנזירות ימי  את שישלים
נזירות  כל  לאחר  קרבנות ומביא ומגלח זו, אחר  זו נזירויות שתי

נזרו . ימי  מלאת ביום הנזיר  כדין  xn`äéäiLk:ונזירות, øéæð éðéøäÂÅÄÈÄÀÆÄÀÆ
øéæðå ,ïa éì אלא כדלעיל , נזירויות שתי  עליו קיבל  בזה שאף – ÄÅÀÈÄ

ומכל עצמו; של נזירות לפני בנו  לידת בשל נזירות קבלת שהזכיר 
שנולד קודם השלימה ואם מיד, שלו  בנזירות להתחיל  הוא יכול  מקום

בנזירות  יתחיל בן, לו  וכשיהיה קרבנותיו , ומביא מגלח הריהו בן , לו 
בנו; לידת משום עליו m`eBlLשקיבל  úà äðBî ìéçúä את – ÄÀÄÆÆÆ

שלו , הנזירות ïaימי Bì ãìBð Ck øçàå למנות שהשלים קודם – ÀÇÇÈÇÅ
שלו , BlLאת úà çépî, מניינו את מפסיק –Bða ìL úà äðBîe ÇÄÇÆÆÆÆÆÀ

אותה  וקיבל הואיל  בנו, לידת משום הנזירות ימי  את למנות ומתחיל –
תחילה. BlLעליו úà íéìLî Ck øçàå החסרים הימים את – ÀÇÇÈÇÀÄÆÆ

לאחר אלא בנו , נזירות לאחר מגלח ואינו  שלו ; הנזירות להשלמת לו 

פעמיים, נזיר קרבנות ומביא שתיהן על  מגלח הריהו  שלו, את שהשלים
שלו  נזירות עליו קיבל  אם ואמנם שלו. ונזירות בנו  של  נזירות בשביל 

בנו  של  הנזירות לאחר להשלים עוד  לו ונשאר  יום, משלושים ליותר
ולהביא  בנו  נזירות לאחר  לגלח הוא יכול יום, שלושים הפחות לכל 

שלו  הנזירות את להשלים כך  ואחר זו, נזירות בשביל  הקרבנות את
בנזירות  עוסקת ומשנתנו הואיל  אבל  קרבנותיו , ולהביא לגלח ושוב

בנו , של הנזירות לאחר  יגלח שאם ונמצא יום, שלושים שהיא סתם,
משלושים  פחותה שהיא שלו , הנזירות השלמת על  לגלח שוב יוכל  לא

מפני mei",יום, miyelyn zegt zglbz oi`y",הבאה במשנה כמבואר
הנזירות  את שישלים לאחר אלא בנו , נזירות לאחר  יגלח לא לפיכך

לעיל שבארנו  כמו פעמיים, קרבנות ויביא שתיהן  על יגלח ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;שלו

שלו תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). הנזירות להשלמת לו שנשאר פי  על  שאף מפרשים, ויש 

מגלח פ  הריהו בנו  של  הנזירות לאחר מקום מכל יום, משלושים חות
כדינו, קרבנותיו  elyומביא z` milyn jk xg`eשחוזר כלומר –

"שאין  לעיל, שהזכרנו מהטעם שלו , לנזירות יום שלושים ומונה
קרבנותיו ומביא מגלח ושוב יום", משלושים פחות ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).תגלחת

izdw - zex`ean zeipyn
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Èïa éì àäiLëì øéæð éðéøä,íBé äàî øéæðå;íéòáL ãò ïa Bì ãìBð–íeìk ãéñôä àG;íéòáL øçàì £¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥§¨¦¥¨©¥©¦§¦¦§¦§§©©¦§¦
–íéòáL øúBñ,GMî úBçt úçìâz ïéàLíBé íéL. ¥¦§¦¤¥¦§©©¨¦§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡øîàL éî:øéæð éðéøä–GL íBé çlâîãçàå íéL.GL íBéì çlb íàåíéL–àöé.GL øéæð éðéøäíBé íéL,íà ¦¤¨©£¥¦¨¦§©¥©§¦§¤¨§¦¦©§§¦¨¨£¥¦¨¦§¦¦

GL íBéì çlbíéL–àöé àG. ¦©§§¦¨¨
·úBiøéæð ézL øæpL éî–GL íBé äðBLàøä úà çlâîãçàå íéL,ãçàå íéML íBé äiðMä úàå.úà çlb íàå ¦¤¨©§¥§¦¦§©¥©¤¨¦¨§¦§¤¨§¤©§¦¨¦¦§¤¨§¦¦©¤

iiii.melk ciqtd `l miray cräàîä ãò øáë äðîù íéòáùä ïî åúåøéæð íåìùúì åìù úà íéìùîå øæåçå çìâîå åðá úåøéæð äðåîå åúåøéæð ÷éñôî àåäùëù
ìéçúäù íãå÷ íåé íéòáùî øúåé äðî íà ìáà .íåìë ãéñôî åðéàå íåé 'ì åúåøéæð íåìùú ìù úçìâúì åðá úåøéæð ìù úçìâú ïéá àöîð ,íåé 'ì íä ,øãðù
ïéá íåé íéùìùî úåçô åàöîð øãðù íåé äàî ãò åúåøéæð íéìùäì àáå åðá úåøéæð ìò çìâéùë ,åðá úåøéæð ìéçúäì éãë åúåøéæð ÷éñôäì àáå åðá úåøéæðá

:'òî øúåé äðîù íéîéä ïúåà ìë ãéñôî àöîðå ,íåé 'ìî úåçô úçìâúì úçìâú ïéá úåéäì øùôà éàå ,åúåøéæð ìù úçìâúì åðá úåøéæð ìù úçìâú
b`̀̀̀.cg`e miyly mei glbn xifp ipixd xn`y in:íåé íéùìù úåøéæð íúñã.`vi miyly mei glb m`e:åìåëë íåéä úö÷îãmiyly xifp ipixd

.`vi `l 'l mei glb m` mei:øîà÷ íéîìù íåé íéùìù ùøéôå ìéàåäã
aaaa.`vi '` xqg miyy mei glb m`eåàöîð äéðùä úåøéæðä ïî íâ äðîð äðåùàøä ìù 'ì íåéù ïåéëå ,ïàëìå ïàëì äìåò äðåùàø úåøéæð ìù 'ì íåéù

:'à øñç íéùùá íéìë äéðù úåøéæð ìù íåé íéùìù

`xephxa yexit
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את  לפרש באה היא הרי  הרמב"ם ולפי  הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה

שלו ? את משלים הוא כיצד והיינו : הקודמת, שבמשנה הסיפא

:xne`díBé äàî øéæðå ,ïa éì àäiLëì øéæð éðéøäשקיבל – ÂÅÄÈÄÄÀÆÀÅÄÅÀÈÄÅÈ
שלושים  שהיא סתם, נזירות בן , לו כשיוולד  אחת נזירויות: שתי עליו
ימי את למנות והתחיל יום, למאה נזירות עצמו, מצד  ואחת יום,

שבכגון  שלו, את שהשלים קודם בן  לו נולד כך  ואחר שלו , הנזירות
הקודמת: במשנה שנינו כבר xg`eזה ,epa ly z` dpene ely z` gipn"

;"ely z` milyn jkíéòáL ãò ïa Bì ãìBðבתוך הבן נולד אם – ÇÅÇÄÀÄ
של הנזירות לאחר להשלים לו ויש  שלו , הנזירות למנין יום שבעים

ויותר , יום שלושים עוד íeìkבנו  ãéñôä àG את מניח שכן  – ÄÀÄÀ
וחוזר קרבנות, ומביא ומגלח בנו, לידת משום הנזירות את ומונה שלו
הפסיד שלא ונמצא שלו, הנזירות למנין  החסרים הימים את ומשלים

אלא  הכל בסך  מונה אינו  שהרי בנו , לידת עם מניינו  בהפסקת כלום
עליו ; שקיבל  הנזירויות שתי כמנין  יום ושלושים íéòáLמאה øçàìÀÇÇÄÀÄ

משבעים  יותר לנזירותו  כבר שמנה לאחר  הבן  לו נולד אם אבל –
יום, משלושים פחות למניינו  וחסר íéòáLיום, øúBñעד סותר  – ÅÄÀÄ

נזיר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),שבעים בהם שנהג שבעים, על היתרים שהימים ות כלומר 
משום  הנזירות ימי  את שמנה ולאחר ממניינו, נופלים הבן , שנולד  עד 

יום  שלושים עוד  ומונה וחוזר קרבנות, ומביא מגלח הריהו בנו, לידת
שלו , הנזירות GMîלהשלמת úBçt úçìâz ïéàLíBé íéL– ÆÅÄÀÇÇÈÄÀÄ

שאם  נמצא, יום. משלושים פחות שערו שגידל בנזיר תגלחת דין  שאין
את  מפסיד  הוא הרי נזירותו, למנין יום שבעים לאחר  בן לו  נולד

הנזירויות  לשתי  הוא מונה שכן  מנה, שכבר שבעים על  היתרים הימים
שבעים, על היתרים הימים אותם כמנין  יום ושלושים מאה על  יתיר 

שלו , את מניח הרי הבן , ונולד לנזירותו יום שמונים מנה אם כגון
ואחר בנו , לידת מיום עליו  שקיבל הנזירות של יום שלושים ומונה

פי על אף שלו , הנזירות להשלמת יום שלושים עוד  ומונה חוזר כך
עשרה  מפסיד  ונמצא בלבד, יום עשרים אלא למניינו חסרים היו שלא

המבואר מהטעם הבן, שנולד עד  שמנה שבעים על היתרים ימים
יום. משלושים פחות לתגלחת תגלחת בין  שאין  לעיל,

בתוספות  אבל המשנה. מפרשי רוב פירשו  וכן הרמב"ם; לפי  משנתנו בארנו 
אחרת. בדרך משנתנו מבוארת

מפרש: ±ורש"י miray xzeq ,miray xg`l למנות ומתחיל הכל , את "סותר
בנזירות  אמורים? דברים במה שלו. מאה מונה כך ואחר  ומגלח, בנו  של את
הקודמת: במשנה ששנינו כמו  כלל , סותר  אינו  מועטת בנזירות אבל  מרובה,
סותר, ואינו  שלו  את משלים כך ואחר  בנו. של את ומונה שלו את מניח
כנזירות  היא והרי  שם) שבארנו (כמו  בינתיים תגלחת שאין  לפי  הוא, והטעם

ארוכה. אחת

i y i n g m e i
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שלושה  ומביא ראשו שער  את הנזיר  מגלח נזרו" ימי  מלאת "ביום כי הזכרנו, כבר 
וזהו יג-יח); ו, (במדבר  נזיר  בפרשת כמפורש ושלמים, עולה חטאת, קרבנות:

המשנה: בלשון  ±הנקרא "zglbz"חל מתי ללמד , באה zglbzdמשנתנו  mei
ש שנזירותם הם נזירים סוגי ושני  יום. שלושים של  יום:בנזירות מי`.לושים

שלושים  נזירות "סתם ג): א, (לעיל  שנינו שכן  נזיר", "הריני ואמר: סתם שנדר 
להשמיענו,a.יום"; המשנה ובאה יום". שלושים נזיר "הריני בנדרו : ואמר  שפירש  מי

לגבי  הללו  הסוגים שני בין  הבדל zglbzd.שיש mei

øéæð éðéøä :øîàL éîנזיר הוא והרי סתם, נזירות עליו שקיבל – ÄÆÈÇÂÅÄÈÄ
לעיל, שבארנו כמו  יום, GLשלושים íBé çlâîãçàå íéL– ÀÇÅÇÀÄÀÆÈ

לאחר היינו ואחד , שלושים ביום קרבנותיו ומביא שערו מגלח הריהו
לנזירותו . שלמים יום שלושים GLשמנה íBéì çlb íàåíéL– ÀÄÄÇÀÀÄ

לנזירותו , השלושים ביום שערו  וגילח הנזיר הקדים –àöéואם ÈÈ
וכיון  ככולו", היום "מקצת שכן  ותגלחתו, נזירותו  חובת ידי בדיעבד 

הרי ראשו , שער שגילח קודם השלושים, יום בתחילת נזירות שנהג
ימי שלושים את שהשלים ונמצא היום, אותו כל נזירות נהג כאילו  זה

xn`e:נזירותו . yxity in la`GL øéæð éðéøäíBé íéL זה שאף – ÂÅÄÈÄÀÄ
ואחד, שלושים יום ומגלח עליו , שקיבל כפי  יום, שלושים נזירות נוהג

GL íBéì çlb íàíéL,שלושים ליום תגלחתו  הקדים אם –àG ÄÄÇÀÀÄ
àöé יום לשלושים היתה כוונתו יום, שלושים ופירש שהואיל – ÈÈ

m i n l y, שנתגלח כנזיר דינו  הלכך  ככולו; היום מקצת כאן  אומרים ואין
נזירות. של יום שלושים מחדש למנות הוא וחייב נזירותו, ימי בתוך

ב ה נ ש מ ר ו א ב

היום  "מקצת אומרים סתם ובנזירות שהואיל  להשמיענו , בעיקר  באה זו  משנה
נמנה  הנזירות של השלושים ויום יש  לפיכך הקודמת, במשנה ששנינו כפי  ככולו ",
של ראשון  וכיום אחת נזירות של אחרון  כיום נחשב שהוא והיינו  ימים, כשני

אחריה. הבאה שנייה נזירות

úBiøéæð ézL øæpL éî;נזירויות שתי נזיר  הריני שאמר : כגון  – ÄÆÈÇÀÅÀÄÄ
למנות  מיד ומתחיל  קרבנות, ומביא ומגלח יום שלושים שמונה ודינו,

השנייה, GLנזירותו  íBé äðBLàøä úà çlâîãçàå íéL– ÀÇÅÇÆÈÄÈÀÄÀÆÈ
ששנינו  כמו  ואחד, שלושים ביום הראשונה נזירותו  לסוף מגלח זה הרי

הקודמת: cg`e"במשנה miyely mei glbn ,xifp ipixd xn`y in"úàåÀÆ
ãçàå íéML íBé äiðMä נזירותו לסוף היינו  השנייה, את ומגלח – ÇÀÄÈÄÄÀÆÈ

שלושים  ביום הראשונה את וגילח שהואיל ואחד, ששים ביום השנייה,

נזירות  עליו המקבל כדין השנייה, נזירותו התחילה ביום בו  הרי  ואחד,
שלם ליום יום אותו לו עולה היום, ששים ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),בחצי  יום ונמצא

izdw - zex`ean zeipyn
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GL íBé äðBLàøäíéL–íéML íBé äiðMä úà çlâî;ãçà øñç íéML íBé çlb íàå–àöé.ãéòä úeãò Bæå ¨¦¨§¦§©¥©¤©§¦¨¦¦§¦¦©¦¦¨¥¤¨¨¨§¥¥¦
ñétt éaøúBiøéæð ézL øæpL éî ìò:GL íBé äðBLàøä úà çlb íàLíéL–íéML íBé äiðMä úà çlâî;íàå ©¦©§©©¦¤¨©§¥§¦¦¤¦¦©¤¨¦¨§¦§©¥©¤©§¦¨¦¦§¦

ãçà øñç íéML íBéì çlb–àöé,GL íBiLïéðnä ïî Bì äìBò íéL. ¦©§¦¦¨¥¤¨¨¨¤§¦¤¦©¦§¨
‚øîàL éî:øéæð éðéøä;GL íBé àîèðíéL–úà øúBñìkä.øæòéìà éaøøîBà:äòáL àlà øúBñ Bðéà. ¦¤¨©£¥¦¨¦¦§¨§¦¥¤©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨

GL øéæð éðéøäíBé íéL;íBé àîèðGLíéL–ìkä úà øúBñ. £¥¦¨¦§¦¦§¨§¦¥¤©Ÿ
„íBé äàî øéæð éðéøä;äàî íBé àîèð–ìkä úà øúBñ.øæòéìà éaøøîBà:BðéàGL àlà øúBñíéL.àîèð £¥¦¨¦¥¨¦§¨¥¨¥¤©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨§¦¦§¨

bbbb.lkd z` xzq miyly mei `nhpåéúåðáø÷ àéáäå çìâùë àìà åìåëë íåéä úö÷îã ïàëìå ïàëì äìåò 'ì íåéã ïðéøîà àìå .úåøéæðä éîé êåúá àîèð éøäù
:íåéá åá.dray `l` xzeq epi` xne` `"xúøúåñ äðéà à"øì úàìî øçàìã äàîåèå ,úàìî øçàì àîèð åìéàëå åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîà äéì àøéáñã

:äòáù àìà.lkd z` xzq 'l mei `nhp mei miyly xifp ipixdíéîìù íåé 'ìã íéãåî ìëä ,íåé íéùìù øéæð éðéøä øîàã ïåéëã .ïðáøì ïéá à"øì ïéá
éìé ,ìëä øúåñ åðéàå ãáìá íéùìù øúåñ ùîî úàìî íåéá àîèðäù äéì àøéáñã à"øå .åìåëë íåéä úö÷î àäá ïðéøîà àìå ,ïðéòáäì óáéúëã àø÷î

('å øáãîá)íåéá àîèðå íåé 'ì øéæð éðéøä øîàù àëä ,íåé íéùìù úåøéæð íúñ øîåìë ,øéæðä úøåú åì ïú úàìî íåéá àîèð ,úàìî íåéá øéæðä úøåú úàæå
äîë äðî åìéôàå ìëä úà øúåñ úàìî íåéá àîèðäù éøîàå à"øã äéìò éâéìôã éîð ïðáøå .ìëä úà øúñ ,íéùìùä ìë øúñ éëì ,úàìî íåé àåäù 'ì
à"ø åâéìôàã àä ìëáå .ìëä úà øúñ ïðáøì ïéá à"øì ïéá êëìä ,ìëä úà øúñ 'ì øúñ éîð éëì úàìî íåéá àîèðå íåé 'ì øéæð éðéøä øîà éë àëä ,íéîé

:íéîëçë äëìä íéîëçå
cccc.lkd z` xzq d`n mei `nhp mei d`n xifp ipixd:ìëä úà øúåñå åðîæ êåúá àîèð åìéàë úàìî íåé àîèð éøîàã åäééîòèì ïðáø`l xne` `"x

`xephxa yexit

בו  מגלח הלכך  השנייה, הנזירות למנין  ואחד שלושים יום הוא ואחד
לכתחילה. השנייה GLאת íBé äðBLàøä úà çlb íàåíéL– ÀÄÄÇÆÈÄÈÀÄ

ככולו , היום שמקצת מפני יצא, שבדיעבד הקודמת במשנה שנינו  שכן
שלושים, ביום השנייה נזירותו את מתחיל äiðMäונמצא úà çlâîÀÇÅÇÆÇÀÄÈ

íéML íBéוהרי השנייה, נזירותו  למנין  ואחד  שלושים יום שהוא – ÄÄ
לכתחילה; בו מגלח çlbהוא íàå,השנייה את –íéML íBé ÀÄÄÇÄÄ

ãçà øñç,השנייה נזירותו למנין שלושים יום שהוא –àöé שכן – ÈÅÆÈÈÈ
לעיל . הזכרנו שכבר כמו  יצא, בדיעבד  שלושים, ביום BæåÀהמגלח

ñétt éaø ãéòä úeãò,ביבנה חכמים לפני פפייס רבי העיד  כך – ÅÅÄÇÄÇÀÇ
íBé äðBLàøä úà çlb íàL :úBiøéæð ézL øæpL éî ìòÇÄÆÈÇÀÅÀÄÄÆÄÄÇÆÈÄÈ

GLíBéì çlb íàå ;íéML íBé äiðMä úà çlâî ,íéL ÀÄÀÇÅÇÆÇÀÄÈÄÄÀÄÄÇÀ
àöé Y ãçà øñç íéML, במשנתנו ששנינו כמו  הכל  –íBiL ÄÄÈÅÆÈÈÈÆ

GLïéðnä ïî Bì äìBò íéL יום שאותו  היינו ולכאן , לכאן  – ÀÄÆÄÇÄÀÈ
השנייה. נזירותו במנין גם לו  עולה

i y y m e i
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לנזירותו. שמנה הימים כל  את סותר זה הרי נזירותו , ימי  בתוך  למת שנטמא נזיר 
האפר  מי הזאת ידי על  מת, טמא כל  כדין  תחילה, עצמו מטהר נוהג? הוא וכיצד

לטומאתו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה hi-`i),של ,hi xacna oiir)
ו, (במדבר  נזיר  בפרשת שנאמר  כמו שערו, מגלח הוא הרי ימים שבעה ולסוף

ezxdh,ט-יב): meia ey`x glbe ,exfp y`x `nhe ,m`zt rzta eilr zn zeni ike"
cg` odkd dyre ...dpei ipa ipy e` mixez izy `iai ipinyd meiae .epglbi iriayd meia

;"my`l ezpy oa yak `iade ...dlerl cg`e z`hgl דין d"וזהו ` n e h d z g l b z"
הימים  כמנין נזירותו את מחדש  למנות מתחיל  הוא כך  אחר  ו ). ו , להלן  (כמבואר 

יב): שם, (שם שנאמר כמו  עליו, mipey`xdשקיבל minide ...exfp ini z` 'dl xifde"
."exfp `nh ik ,elti תגלחת ביום נזירותו , ימי  מלאת לאחר  למת נטמא אם ברם,

שאינו הוא, תורה דין  קרבנותיו  ולהביא לגלח עדיין הספיק שלא אלא הטהרה,
מטומאתו, להיטהר כדי  הזאה, לשם ימים שבעה ממתין אלא כלל, נזירותו  סותר 

– הטהרה. תגלחת את מקיים כך eואחר p z p y n ביום שנטמא סתם, בנזיר דנה
אם  – סתם נזירות שנדר  שמי  א), (משנה לעיל שנינו והרי  לנזירותו ; השלושים
שקיבל במי במשנתנו  אליעזר ורבי  חכמים נחלקו מכאן, יצא. שלושים, ליום גילח

לנזירותו. השלושים ביום ונטמא סתם, נזירות עליו 

øéæð éðéøä :øîàL éî שלושים שהיא סתם, נזירות עליו  שקיבל  – ÄÆÈÇÂÅÄÈÄ
GLיום, íBé àîèðíéL, לנזירותו השלושים ביום למת נטמא אם – ÄÀÈÀÄ

ìkä úà øúBñ, לנזירותו שמנה הימים כל את סותר זה הרי  – ÅÆÇÙ
וחוזר הטומאה, קרבנות ומביא ומגלח לטהרתו, ימים שבעה וממתין

ביום  קרבנותיו ומביא מגלח היה אילו  ואמנם מחדש. נזירותו ומונה
שהרי נזירותו , ימי שלושים את סותר  היה לא שנטמא, לפני השלושים

גילח  "ואם א): (משנה לעיל  ששנינו כמו  נזירותו , חובת ידי יצא כבר
עדיין  קרבנותיו, שהביא קודם ונטמא הואיל אבל יצא". שלושים, ליום

הכל. את סותר ולפיכך נזירותו , כלתה øîBà:לא øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
äòáL àlà øúBñ Bðéà שהביא קודם שנטמא פי  על אף כלומר – ÅÅÆÈÄÀÈ

ezxdhl,קרבנותיו, mini dray oiznn `l` ,llk ezexifp xzeq epi`ואחר
נזיר כדין קרבנותיו ומביא שמגלח היינו  הטהרה, תגלחת מגלח כך

ביום  קרבנותיו והביא גילח ואם שהואיל  בטהרה, נזירותו שהשלים
נטמא כאילו  זה הרי  ככולו, היום שמקצת מפני יצא, xשלושים g ` l

מלאת  לאחר  שנטמא שנזיר  אליעזר, רבי וסובר נזירותו, ימי  מלאת
(כמבואר שבעה אלא סותר אינו  קרבנותיו, שהביא קודם נזירותו ימי

הבאה). xne`d:במשנה la`GL øéæð éðéøäíBé íéL ששנינו – ÂÅÄÈÄÀÄ
יצא, לא שלושים, ליום גילח שאם א), (משנה íBéלעיל àîèðÄÀÈ

GLíéL,לנזירותו שלושים ביום הנזיר  נטמא אם –ìkä úà øúBñ ÀÄÅÆÇÙ
ביום  קרבנותיו להביא ראוי  ואינו שהואיל  אליעזר , רבי  לדעת אף –

לעיל שבארנו כמו  ככולו", היום "מקצת כאן  אומרים שאין שלושים,
כל את סותר  הלכך  נזירותו, שכלתה קודם שנטמא נמצא א), (משנה

שמנה. הימים שלושים
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נזירות  סתירת בדין ללמדנו  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
דלהלן : העניינים בשני אליעזר  ורבי  חכמים שנחלקו טומאה, נטמא `.משום אם

הכל, סותר  מרובה בנזירות שאף סוברים, חכמים – נזירותו ימי  מלאת ביום הנזיר 
שלושים  אלא סותר שאינו  סובר, אליעזר ורבי נזירותו; ימי בתוך  שנטמא נזיר  כדין

– במשנה. כמבואר מרובה, בנזירות ובין  מועטת בנזירות בין  נטמא a.יום, אם
כבר  שהזכרנו  כמו  נזירותו, סותר  זה אין תורה דין שלפי נזירותו, ימי מלאת לאחר 
הבאת  לפני  ונטמא שהואיל סוברים, חכמים – הקודמת המשנה לבאור  בהקדמה
אלא  סותר  שאינו סובר, אליעזר ורבי  יום; שלושים מדרבנן סותר  הריהו הקרבנות,

הקודמת. במשנה ששנינו כמו שלושים, ביום שנטמא סתם נזיר כדין  שבעה,

:xn`y iníBé äàî øéæð éðéøä לגלח ראוי  שאינו דינו  והרי  – ÂÅÄÈÄÅÈ
ואחד, מאה ביום אלא נזירותו , ימי  במלאת קרבנותיו àîèðÄÀÈולהביא

äàî íBé, לנזירותו המאה ביום למת נטמא אם –ìkä úà øúBñ ÅÈÅÆÇÙ
לטהרתו , ימים שבעה וממתין  לנזירותו, שמנה הימים מאת כל את –

לנזירותו; יום מאה מחדש ומונה וחוזר הטומאה, קרבנות ומביא ומגלח
שנטמא  שנזיר  הקודמת), (במשנה לשיטתם הולכים מלאת חכמים ביום

זמנו. בתוך  שנטמא כמי דינו נזרו Bðéàימי :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅ
GL àlà øúBñíéL אינו נזרו , ימי מלאת ביום ונטמא הואיל  – ÅÆÈÀÄ

של טעמו יום; שלושים טהרתו לאחר  ומונה חוזר  אלא הכל , סותר
בגמרא מבואר אליעזר בבבב),),),),רבי  וווו,,,, נזיר ((((נזירנזירנזירנזיר בפרשת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שנאמר 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt xifp zkqn

ãçàå äàî íBé–GL øúBñíBé íéL.øæòéìà éaøøîBà:äòáL àlà øúBñ Bðéà. ¥¨§¤¨¥§¦©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨
‰úBøáwä úéáa àeäå øæpL éî,GL íL äéä elôàíBé íéL–ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà,ïaø÷ àéáî Bðéàå ¦¤¨©§§¥©§¨£¦¨¨¨§¦¥¦¦©¦§¨§¥¥¦¨§©

äàîè.ñðëðå àöé–ïéðnä ïî Bì ïéìBò,äàîè ïaø÷ àéáîe.øæòéìà éaøøîBà:íBiá Ba àG,øîàpL,å øáãîá) ª§¨¨¨§¦§©¦¦©¦§¨¥¦¨§©ª§¨©¦¡¦¤¤¥©¤¤¡©
(áé:"eìté íéðLàøä íéîiäå"–íéðBLàø íéîé Bì eéäiL ãò. §©¨¦¨¦Ÿ¦¦§©¤¦§¨¦¦¦

.'l `l` xzq:íéùìù àìà øúåñ åðéà úàìî íåéá àîèð äéì àøéáñã.cg`e d`n mei `nhpúçìâú íåé àåäù ãçàå äàî íåé åøæâã ,íéùìù øúåñ ïðáøì
:ãáìá íåé íéùìù àåäù úåøéæð íúñ øåúñéù åøæâå ,ìëä øúåñ àåäù úàìî íåé àåäù äàî íåéë åúåùòì åéìò åøéîçä àì î"îå .äàî íåé åèà`"xe

.dray `l` xzeq epi` xne`:íúñ øéæð éðéøä øîåàá øæâ àì íéùìù íåéá åìéôàã äéîòèì àãæàå
dddd.d`neh oaxw `ian epi`e:úå÷ìî áééç åá åøúä íà î"îå .áéúëã àåä àîèðù øåäè øéæðá ,äàîåè ïáø÷ áéúë éëãoipnd on el oiler qpkpe `vi

.d`neh oaxw `ianeô"òà ,åúåøéæð éîé úåðîì ìéçúäå åúàîåèî øäèå ìáèå éòéáùå éùéìù äæäå úåøá÷ä úéáî àöé ,éëä àøîâá àùøôî ïéúéðúî àä
à ïéðîä ïî åì ïéìåò ,úåøá÷ä úéáì ë"çà ñðëðå øæçùúåøá÷ä úéáá àåäå øæðù íéðåùàøä íéîéä ïéá äøäè ä÷éñôäå ìéàåä ,øäèù øçà äðîù íéîéä åì

á"é àìà øéæðá øúåñ ïéàù ,äøäèá åðîðù íéîéä ïéðî úøúåñ äðéà úåøá÷ä úéá úàîåè ,úåøá÷ä úéáì ñðëðå øæçù ô"òàå .íéðåøçàä íéîéä åìà ïéáå
:øúåñå äàîåè ïáø÷ àéáî ,çìâî øéæðäù úåàîåèä ïî úçàá áåù àîèð íà ÷"ä ,äàîåè ïáø÷ àéáîå åú øîà÷ã éàäå .åá úåøåîàä úåàîåèxne` `"x

.meia ea `lïéà ,åìôé íéðåùàøä íéîéäå áéúëã ,íåéä åúåà øúåñ åðéà ,çìâî øéæðäù úåàîåèä ïî úçàá àîèð íåéá åá øäèå ìáèù íåéá åá íà øîåìë
àìà ,íåéä åúåà úøúåñ äàîåèä ïéàù ,åúåøéæð ïéðî ìù ïåùàø íåéá àîèðù àîìòá øéæðá ä"äå .ïééåðî úåøéæð ìù íéîé 'á åì åéäéù ãò úøúåñ äàîåèä

:øæòéìà éáøë äëìäå .åúåøéæð éîé ïéðî åéìò íéìùî

`xephxa yexit

יגיגיגיג):):):): התורה:וווו,,,, אמרה – נזרו" ימי מלאת ביום הנזיר תורת "וזאת
שלושים  שהיא סתם, נזירות היינו  נזיר, תורת לו תן  מלאת, ביום נטמא

ãçàåיום. äàî íBé àîèð ביום נזרו , ימי  מלאת לאחר  היינו  – ÄÀÈÅÈÀÆÈ
לקיים  שהספיק קודם נטמא והוא קרבנותיו, ולהביא לגלח שצריך

GLתגלחתו , øúBñíBé íéL שנטמא הנזיר  על חכמים שגזרו  – ÅÀÄ
עליו  החמירו  לא מקום ומכל המאה, יום משום ואחד מאה ביום

סתם  נזירות שיסתור גזרו  אלא המאה, ביום הנטמא כדין  הכל לסתור 
בלבד יום שלושים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שהיא של((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; טעמם מבארים ויש 

יום  משום ואחד, מאה יום היינו  זה, תגלחת ביום שגזרו חכמים,
חכמים  ולדעת התורה, מן התגלחת יום שהוא סתם, נזיר של  השלושים

שלושים  כל  היינו הכל, את סותר שלושים יום נטמא הקודמת) (במשנה
אלא  סותר  אינו כאן  אף הלכך תורה, מדין לנזירותו, שמנה הימים

יום טובטובטובטוב").").").").שלושים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין øîBà:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
äòáL àlà øúBñ Bðéà, קרבנותיו להביא יום באותו וראוי הואיל – ÅÅÆÈÄÀÈ

כך ואחר לטהרתו , ימים שבעה ממתין אלא כלל , נזירותו  סותר  אינו

הקודמת  במשנה שלמדנו  כמו  תורה, כדין  הטהרה, תגלחת את מקיים
שלושים, יום שנטמא סתם minkgk.בנזיר dklde
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ד למדנו הקודמות וחייב במשניות נזירותו , מנין  שסותר  למת, שנטמא נזיר  ין 
טומאות  שיש  נלמד, ז ) (בפרק ולהלן מחדש . נזירותו ומונה וחוזר הטומאה, בתגלחת
קודם  לנזירותו שמנה הימים את סותר ואינו  עליהן, מגלח הנזיר  שאין המת מן 
ימי אין  זו  כגון  בטומאה אף ברם, ימים. שבעה טומאת נטמא ואפילו שנטמא,
את  משלים הריהו  מטומאתו  שטהר לאחר אלא נזירותו, ממנין לו עולים הטומאה
שאסור  היינו  טומאה", "נזירות הנקראת נזירות הוא נוהג הטומאה בימי  ואף מניינו ;
הוא  ודינו  נזירות, עליו  שקיבל בטמא דנה משנתנו – מת. ובטומאת וביין  בתגלחת
עליו חלה מטומאתו , עצמו שמטהר ולאחר מיד, טומאה" "נזירות עליו  שחלה

טהרה. נזירות

úBøáwä úéáa àeäå øæpL éî כשהוא בנזירות שנדר כלומר – ÄÆÈÇÀÀÅÇÀÈ
GLטמא, íL äéä elôàíBé íéL הקברות בבית שהה אפילו  – ÂÄÈÈÈÀÄ

שלא  הנזירות, דקדוקי בכל  בהם ונהג עליו, שקיבל  הנזירות ימי  כל

למת, נטמא ולא שערו גילח ולא יין  ïéðnäשתה ïî Bì ïéìBò ïéàÅÄÄÇÄÀÈ
שיצא  לאחר  אלא נזירות, ימי  ממנין לו עולים הללו הימים אין  –

בטהרה  נזירות לנהוג חייב הריהו  מטומאתו , וטהר הקברות מבית
עליו, שקיבל הימים äàîèכמנין ïaø÷ àéáî Bðéàåכלומר – ÀÅÅÄÈÀÇËÀÈ

אין  עליה, לגלח חייב שנזיר מת, בטומאת הקברות בבית נטמא אם
הטומאה  תגלחת שאין הטומאה, קרבנות מביא ואינו  עליה מגלח זה

בתוך למת נטמא כך ואחר  בטהרה נזירות שהתחיל במי אלא נוהגת
בנזירות  התחיל  לא ועדיין  נזירות עליו  שקיבל בטמא ולא נזירותו, ימי

ñðëðåטהרה. àöéאפר מי  עליו והיזו הקברות מבית יצא אם – ÈÈÀÄÀÇ
נזירות  למנות והתחיל  מטומאתו , וטהר וטבל  ובשביעי , בשלישי פרה

הקברות, לבית ונכנס חזר כך  ואחר ïéðnäטהרה, ïî Bì ïéìBò– ÄÄÇÄÀÈ
ונכנס  שחזר קודם בטהרה, נזירות בהם שנהג הימים אותם כלומר

הקברות  בית טומאת שכן נזירותו , ימי  ממנין לו עולים הקברות, לבית
שא  הטומאות מאותן הימים היא את סותר ואינו  עליהן , מגלח הנזיר  ין 

שבארנו  כמו טומאה", "נזירות לנהוג הוא שחייב אלא בטהרה, שמנה
ישלים  מטומאתו, ויטהר  הקברות מבית וכשיצא למשנתנו , בהקדמה

בטהרה; נזירותו  ימי  מנין äàîèאת ïaø÷ àéáîe אם כלומר – ÅÄÈÀÇËÀÈ
מגלח  שהנזיר  המת מטומאות באחת הקברות לבית שחזר  לאחר  נטמא

שהואיל טומאה, קרבנות ומביא ומגלח מניינו , סותר זה הרי עליהן,
כנזיר דינו  הקברות לבית שחזר  קודם טהרה בנזירות כבר והתחיל 

שנטמא. íBiáטהור Ba àG :øîBà øæòéìà éaø כשנטמא לא – ÇÄÁÄÆÆÅÇ
נזירותו  שהתחיל  ביום נטמא שאם הטהרה. בנזירות שהתחיל ביום בו

טומאה, קרבן מביא ואינו  היום אותו  סותר אינו  øîàpLÆÆÁÇ:בטהרה,
íéðBLàø íéîé Bì eéäiL ãò ,"eìté íéðLàøä íéîiäå"– ÀÇÈÄÈÄÙÄÄÀÇÆÄÀÈÄÄÄ

כן  אם אלא נוהג אינו נזירות וסתירת הטומאה תגלחת שדין  כלומר

והיינו  הטומאה, ידי  על נזירותו  ממנין שיפלו  ראשונים ימים לנזיר  יהיו
בטהרה, נזירות של  ימים שני הפחות לכל  שנהג לאחר  כשנטמא

ביום  אפילו או  הראשון ביום נטמא אם אבל שניים. "ימים" שמיעוט
טומאה, קרבן מביא ואינו  הימים, אותם סותר אינו  לנזירותו, השני 

נטמא  (אם הראשון היום על משלים מטומאתו שטהר לאחר  אלא
השני) ביום נטמא (אם הראשונים הימים שני על  או  הראשון ) ביום

נזירותו  ימי מנין ביום ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).את נטמא אם שדווקא מפרשים, ויש 
השני ביום נטמא אם אבל  היום, אותו  סותר אינו לנזירותו, הראשון 

סותר זה הרי  `xfril((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),לנזירותו , iaxk dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))
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או בה והמהלך הנכרים, קברות ספק משום העמים ארץ על טומאה גזרו חכמים

שנזר  "מי  דין הקודמת במשנה ששנינו  ולאחר  מת; כטמא הוא הרי בעפרה, נוגע

בבית בחוץ והוא והוא נזירות עליו  המקבל דין  ללמד  משנתנו באה הקברות",

שמחמת  אלא עליו, נזירות דקדוקי כל בנזירות, לארץ בחוץ שנדר מי  ואמנם לארץ.

למנין לו עולה לארץ שבחוץ נזירותו שאין  חכמים קנסוהו העמים ארץ טומאת

נזירות  ימי  ולמנות ולחזור  ישראל  לארץ לעלות חייב והוא עליו , שקיבל הנזירות

ימי במנין נוהג הוא וכיצד קרבנותיו . את נזירותו  ימי במלאת ולהביא בטהרה

izdw - zex`ean zeipyn
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GL íBé äðBLàøäíéL–íéML íBé äiðMä úà çlâî;ãçà øñç íéML íBé çlb íàå–àöé.ãéòä úeãò Bæå ¨¦¨§¦§©¥©¤©§¦¨¦¦§¦¦©¦¦¨¥¤¨¨¨§¥¥¦
ñétt éaøúBiøéæð ézL øæpL éî ìò:GL íBé äðBLàøä úà çlb íàLíéL–íéML íBé äiðMä úà çlâî;íàå ©¦©§©©¦¤¨©§¥§¦¦¤¦¦©¤¨¦¨§¦§©¥©¤©§¦¨¦¦§¦

ãçà øñç íéML íBéì çlb–àöé,GL íBiLïéðnä ïî Bì äìBò íéL. ¦©§¦¦¨¥¤¨¨¨¤§¦¤¦©¦§¨
‚øîàL éî:øéæð éðéøä;GL íBé àîèðíéL–úà øúBñìkä.øæòéìà éaøøîBà:äòáL àlà øúBñ Bðéà. ¦¤¨©£¥¦¨¦¦§¨§¦¥¤©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨

GL øéæð éðéøäíBé íéL;íBé àîèðGLíéL–ìkä úà øúBñ. £¥¦¨¦§¦¦§¨§¦¥¤©Ÿ
„íBé äàî øéæð éðéøä;äàî íBé àîèð–ìkä úà øúBñ.øæòéìà éaøøîBà:BðéàGL àlà øúBñíéL.àîèð £¥¦¨¦¥¨¦§¨¥¨¥¤©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨§¦¦§¨

bbbb.lkd z` xzq miyly mei `nhpåéúåðáø÷ àéáäå çìâùë àìà åìåëë íåéä úö÷îã ïàëìå ïàëì äìåò 'ì íåéã ïðéøîà àìå .úåøéæðä éîé êåúá àîèð éøäù
:íåéá åá.dray `l` xzeq epi` xne` `"xúøúåñ äðéà à"øì úàìî øçàìã äàîåèå ,úàìî øçàì àîèð åìéàëå åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîà äéì àøéáñã

:äòáù àìà.lkd z` xzq 'l mei `nhp mei miyly xifp ipixdíéîìù íåé 'ìã íéãåî ìëä ,íåé íéùìù øéæð éðéøä øîàã ïåéëã .ïðáøì ïéá à"øì ïéá
éìé ,ìëä øúåñ åðéàå ãáìá íéùìù øúåñ ùîî úàìî íåéá àîèðäù äéì àøéáñã à"øå .åìåëë íåéä úö÷î àäá ïðéøîà àìå ,ïðéòáäì óáéúëã àø÷î

('å øáãîá)íåéá àîèðå íåé 'ì øéæð éðéøä øîàù àëä ,íåé íéùìù úåøéæð íúñ øîåìë ,øéæðä úøåú åì ïú úàìî íåéá àîèð ,úàìî íåéá øéæðä úøåú úàæå
äîë äðî åìéôàå ìëä úà øúåñ úàìî íåéá àîèðäù éøîàå à"øã äéìò éâéìôã éîð ïðáøå .ìëä úà øúñ ,íéùìùä ìë øúñ éëì ,úàìî íåé àåäù 'ì
à"ø åâéìôàã àä ìëáå .ìëä úà øúñ ïðáøì ïéá à"øì ïéá êëìä ,ìëä úà øúñ 'ì øúñ éîð éëì úàìî íåéá àîèðå íåé 'ì øéæð éðéøä øîà éë àëä ,íéîé

:íéîëçë äëìä íéîëçå
cccc.lkd z` xzq d`n mei `nhp mei d`n xifp ipixd:ìëä úà øúåñå åðîæ êåúá àîèð åìéàë úàìî íåé àîèð éøîàã åäééîòèì ïðáø`l xne` `"x

`xephxa yexit

בו  מגלח הלכך  השנייה, הנזירות למנין  ואחד שלושים יום הוא ואחד
לכתחילה. השנייה GLאת íBé äðBLàøä úà çlb íàåíéL– ÀÄÄÇÆÈÄÈÀÄ

ככולו , היום שמקצת מפני יצא, שבדיעבד הקודמת במשנה שנינו  שכן
שלושים, ביום השנייה נזירותו את מתחיל äiðMäונמצא úà çlâîÀÇÅÇÆÇÀÄÈ

íéML íBéוהרי השנייה, נזירותו  למנין  ואחד  שלושים יום שהוא – ÄÄ
לכתחילה; בו מגלח çlbהוא íàå,השנייה את –íéML íBé ÀÄÄÇÄÄ

ãçà øñç,השנייה נזירותו למנין שלושים יום שהוא –àöé שכן – ÈÅÆÈÈÈ
לעיל . הזכרנו שכבר כמו  יצא, בדיעבד  שלושים, ביום BæåÀהמגלח

ñétt éaø ãéòä úeãò,ביבנה חכמים לפני פפייס רבי העיד  כך – ÅÅÄÇÄÇÀÇ
íBé äðBLàøä úà çlb íàL :úBiøéæð ézL øæpL éî ìòÇÄÆÈÇÀÅÀÄÄÆÄÄÇÆÈÄÈ

GLíBéì çlb íàå ;íéML íBé äiðMä úà çlâî ,íéL ÀÄÀÇÅÇÆÇÀÄÈÄÄÀÄÄÇÀ
àöé Y ãçà øñç íéML, במשנתנו ששנינו כמו  הכל  –íBiL ÄÄÈÅÆÈÈÈÆ

GLïéðnä ïî Bì äìBò íéL יום שאותו  היינו ולכאן , לכאן  – ÀÄÆÄÇÄÀÈ
השנייה. נזירותו במנין גם לו  עולה

i y y m e i
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לנזירותו. שמנה הימים כל  את סותר זה הרי נזירותו , ימי  בתוך  למת שנטמא נזיר 
האפר  מי הזאת ידי על  מת, טמא כל  כדין  תחילה, עצמו מטהר נוהג? הוא וכיצד

לטומאתו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה hi-`i),של ,hi xacna oiir)
ו, (במדבר  נזיר  בפרשת שנאמר  כמו שערו, מגלח הוא הרי ימים שבעה ולסוף

ezxdh,ט-יב): meia ey`x glbe ,exfp y`x `nhe ,m`zt rzta eilr zn zeni ike"
cg` odkd dyre ...dpei ipa ipy e` mixez izy `iai ipinyd meiae .epglbi iriayd meia

;"my`l ezpy oa yak `iade ...dlerl cg`e z`hgl דין d"וזהו ` n e h d z g l b z"
הימים  כמנין נזירותו את מחדש  למנות מתחיל  הוא כך  אחר  ו ). ו , להלן  (כמבואר 

יב): שם, (שם שנאמר כמו  עליו, mipey`xdשקיבל minide ...exfp ini z` 'dl xifde"
."exfp `nh ik ,elti תגלחת ביום נזירותו , ימי  מלאת לאחר  למת נטמא אם ברם,

שאינו הוא, תורה דין  קרבנותיו  ולהביא לגלח עדיין הספיק שלא אלא הטהרה,
מטומאתו, להיטהר כדי  הזאה, לשם ימים שבעה ממתין אלא כלל, נזירותו  סותר 

– הטהרה. תגלחת את מקיים כך eואחר p z p y n ביום שנטמא סתם, בנזיר דנה
אם  – סתם נזירות שנדר  שמי  א), (משנה לעיל שנינו והרי  לנזירותו ; השלושים
שקיבל במי במשנתנו  אליעזר ורבי  חכמים נחלקו מכאן, יצא. שלושים, ליום גילח

לנזירותו. השלושים ביום ונטמא סתם, נזירות עליו 

øéæð éðéøä :øîàL éî שלושים שהיא סתם, נזירות עליו  שקיבל  – ÄÆÈÇÂÅÄÈÄ
GLיום, íBé àîèðíéL, לנזירותו השלושים ביום למת נטמא אם – ÄÀÈÀÄ

ìkä úà øúBñ, לנזירותו שמנה הימים כל את סותר זה הרי  – ÅÆÇÙ
וחוזר הטומאה, קרבנות ומביא ומגלח לטהרתו, ימים שבעה וממתין

ביום  קרבנותיו ומביא מגלח היה אילו  ואמנם מחדש. נזירותו ומונה
שהרי נזירותו , ימי שלושים את סותר  היה לא שנטמא, לפני השלושים

גילח  "ואם א): (משנה לעיל  ששנינו כמו  נזירותו , חובת ידי יצא כבר
עדיין  קרבנותיו, שהביא קודם ונטמא הואיל אבל יצא". שלושים, ליום

הכל. את סותר ולפיכך נזירותו , כלתה øîBà:לא øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
äòáL àlà øúBñ Bðéà שהביא קודם שנטמא פי  על אף כלומר – ÅÅÆÈÄÀÈ

ezxdhl,קרבנותיו, mini dray oiznn `l` ,llk ezexifp xzeq epi`ואחר
נזיר כדין קרבנותיו ומביא שמגלח היינו  הטהרה, תגלחת מגלח כך

ביום  קרבנותיו והביא גילח ואם שהואיל  בטהרה, נזירותו שהשלים
נטמא כאילו  זה הרי  ככולו, היום שמקצת מפני יצא, xשלושים g ` l

מלאת  לאחר  שנטמא שנזיר  אליעזר, רבי וסובר נזירותו, ימי  מלאת
(כמבואר שבעה אלא סותר אינו  קרבנותיו, שהביא קודם נזירותו ימי

הבאה). xne`d:במשנה la`GL øéæð éðéøäíBé íéL ששנינו – ÂÅÄÈÄÀÄ
יצא, לא שלושים, ליום גילח שאם א), (משנה íBéלעיל àîèðÄÀÈ

GLíéL,לנזירותו שלושים ביום הנזיר  נטמא אם –ìkä úà øúBñ ÀÄÅÆÇÙ
ביום  קרבנותיו להביא ראוי  ואינו שהואיל  אליעזר , רבי  לדעת אף –

לעיל שבארנו כמו  ככולו", היום "מקצת כאן  אומרים שאין שלושים,
כל את סותר  הלכך  נזירותו, שכלתה קודם שנטמא נמצא א), (משנה

שמנה. הימים שלושים
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נזירות  סתירת בדין ללמדנו  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
דלהלן : העניינים בשני אליעזר  ורבי  חכמים שנחלקו טומאה, נטמא `.משום אם

הכל, סותר  מרובה בנזירות שאף סוברים, חכמים – נזירותו ימי  מלאת ביום הנזיר 
שלושים  אלא סותר שאינו  סובר, אליעזר ורבי נזירותו; ימי בתוך  שנטמא נזיר  כדין

– במשנה. כמבואר מרובה, בנזירות ובין  מועטת בנזירות בין  נטמא a.יום, אם
כבר  שהזכרנו  כמו  נזירותו, סותר  זה אין תורה דין שלפי נזירותו, ימי מלאת לאחר 
הבאת  לפני  ונטמא שהואיל סוברים, חכמים – הקודמת המשנה לבאור  בהקדמה
אלא  סותר  שאינו סובר, אליעזר ורבי  יום; שלושים מדרבנן סותר  הריהו הקרבנות,

הקודמת. במשנה ששנינו כמו שלושים, ביום שנטמא סתם נזיר כדין  שבעה,

:xn`y iníBé äàî øéæð éðéøä לגלח ראוי  שאינו דינו  והרי  – ÂÅÄÈÄÅÈ
ואחד, מאה ביום אלא נזירותו , ימי  במלאת קרבנותיו àîèðÄÀÈולהביא

äàî íBé, לנזירותו המאה ביום למת נטמא אם –ìkä úà øúBñ ÅÈÅÆÇÙ
לטהרתו , ימים שבעה וממתין  לנזירותו, שמנה הימים מאת כל את –

לנזירותו; יום מאה מחדש ומונה וחוזר הטומאה, קרבנות ומביא ומגלח
שנטמא  שנזיר  הקודמת), (במשנה לשיטתם הולכים מלאת חכמים ביום

זמנו. בתוך  שנטמא כמי דינו נזרו Bðéàימי :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅ
GL àlà øúBñíéL אינו נזרו , ימי מלאת ביום ונטמא הואיל  – ÅÆÈÀÄ

של טעמו יום; שלושים טהרתו לאחר  ומונה חוזר  אלא הכל , סותר
בגמרא מבואר אליעזר בבבב),),),),רבי  וווו,,,, נזיר ((((נזירנזירנזירנזיר בפרשת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שנאמר 
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ãçàå äàî íBé–GL øúBñíBé íéL.øæòéìà éaøøîBà:äòáL àlà øúBñ Bðéà. ¥¨§¤¨¥§¦©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨
‰úBøáwä úéáa àeäå øæpL éî,GL íL äéä elôàíBé íéL–ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà,ïaø÷ àéáî Bðéàå ¦¤¨©§§¥©§¨£¦¨¨¨§¦¥¦¦©¦§¨§¥¥¦¨§©

äàîè.ñðëðå àöé–ïéðnä ïî Bì ïéìBò,äàîè ïaø÷ àéáîe.øæòéìà éaøøîBà:íBiá Ba àG,øîàpL,å øáãîá) ª§¨¨¨§¦§©¦¦©¦§¨¥¦¨§©ª§¨©¦¡¦¤¤¥©¤¤¡©
(áé:"eìté íéðLàøä íéîiäå"–íéðBLàø íéîé Bì eéäiL ãò. §©¨¦¨¦Ÿ¦¦§©¤¦§¨¦¦¦

.'l `l` xzq:íéùìù àìà øúåñ åðéà úàìî íåéá àîèð äéì àøéáñã.cg`e d`n mei `nhpúçìâú íåé àåäù ãçàå äàî íåé åøæâã ,íéùìù øúåñ ïðáøì
:ãáìá íåé íéùìù àåäù úåøéæð íúñ øåúñéù åøæâå ,ìëä øúåñ àåäù úàìî íåé àåäù äàî íåéë åúåùòì åéìò åøéîçä àì î"îå .äàî íåé åèà`"xe

.dray `l` xzeq epi` xne`:íúñ øéæð éðéøä øîåàá øæâ àì íéùìù íåéá åìéôàã äéîòèì àãæàå
dddd.d`neh oaxw `ian epi`e:úå÷ìî áééç åá åøúä íà î"îå .áéúëã àåä àîèðù øåäè øéæðá ,äàîåè ïáø÷ áéúë éëãoipnd on el oiler qpkpe `vi

.d`neh oaxw `ianeô"òà ,åúåøéæð éîé úåðîì ìéçúäå åúàîåèî øäèå ìáèå éòéáùå éùéìù äæäå úåøá÷ä úéáî àöé ,éëä àøîâá àùøôî ïéúéðúî àä
à ïéðîä ïî åì ïéìåò ,úåøá÷ä úéáì ë"çà ñðëðå øæçùúåøá÷ä úéáá àåäå øæðù íéðåùàøä íéîéä ïéá äøäè ä÷éñôäå ìéàåä ,øäèù øçà äðîù íéîéä åì

á"é àìà øéæðá øúåñ ïéàù ,äøäèá åðîðù íéîéä ïéðî úøúåñ äðéà úåøá÷ä úéá úàîåè ,úåøá÷ä úéáì ñðëðå øæçù ô"òàå .íéðåøçàä íéîéä åìà ïéáå
:øúåñå äàîåè ïáø÷ àéáî ,çìâî øéæðäù úåàîåèä ïî úçàá áåù àîèð íà ÷"ä ,äàîåè ïáø÷ àéáîå åú øîà÷ã éàäå .åá úåøåîàä úåàîåèxne` `"x

.meia ea `lïéà ,åìôé íéðåùàøä íéîéäå áéúëã ,íåéä åúåà øúåñ åðéà ,çìâî øéæðäù úåàîåèä ïî úçàá àîèð íåéá åá øäèå ìáèù íåéá åá íà øîåìë
àìà ,íåéä åúåà úøúåñ äàîåèä ïéàù ,åúåøéæð ïéðî ìù ïåùàø íåéá àîèðù àîìòá øéæðá ä"äå .ïééåðî úåøéæð ìù íéîé 'á åì åéäéù ãò úøúåñ äàîåèä

:øæòéìà éáøë äëìäå .åúåøéæð éîé ïéðî åéìò íéìùî

`xephxa yexit

יגיגיגיג):):):): התורה:וווו,,,, אמרה – נזרו" ימי מלאת ביום הנזיר תורת "וזאת
שלושים  שהיא סתם, נזירות היינו  נזיר, תורת לו תן  מלאת, ביום נטמא

ãçàåיום. äàî íBé àîèð ביום נזרו , ימי  מלאת לאחר  היינו  – ÄÀÈÅÈÀÆÈ
לקיים  שהספיק קודם נטמא והוא קרבנותיו, ולהביא לגלח שצריך

GLתגלחתו , øúBñíBé íéL שנטמא הנזיר  על חכמים שגזרו  – ÅÀÄ
עליו  החמירו  לא מקום ומכל המאה, יום משום ואחד מאה ביום

סתם  נזירות שיסתור גזרו  אלא המאה, ביום הנטמא כדין  הכל לסתור 
בלבד יום שלושים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שהיא של((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; טעמם מבארים ויש 

יום  משום ואחד, מאה יום היינו  זה, תגלחת ביום שגזרו חכמים,
חכמים  ולדעת התורה, מן התגלחת יום שהוא סתם, נזיר של  השלושים

שלושים  כל  היינו הכל, את סותר שלושים יום נטמא הקודמת) (במשנה
אלא  סותר  אינו כאן  אף הלכך תורה, מדין לנזירותו, שמנה הימים

יום טובטובטובטוב").").").").שלושים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין øîBà:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
äòáL àlà øúBñ Bðéà, קרבנותיו להביא יום באותו וראוי הואיל – ÅÅÆÈÄÀÈ

כך ואחר לטהרתו , ימים שבעה ממתין אלא כלל , נזירותו  סותר  אינו

הקודמת  במשנה שלמדנו  כמו  תורה, כדין  הטהרה, תגלחת את מקיים
שלושים, יום שנטמא סתם minkgk.בנזיר dklde

y c e w z a y
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ד למדנו הקודמות וחייב במשניות נזירותו , מנין  שסותר  למת, שנטמא נזיר  ין 
טומאות  שיש  נלמד, ז ) (בפרק ולהלן מחדש . נזירותו ומונה וחוזר הטומאה, בתגלחת
קודם  לנזירותו שמנה הימים את סותר ואינו  עליהן, מגלח הנזיר  שאין המת מן 
ימי אין  זו  כגון  בטומאה אף ברם, ימים. שבעה טומאת נטמא ואפילו שנטמא,
את  משלים הריהו  מטומאתו  שטהר לאחר אלא נזירותו, ממנין לו עולים הטומאה
שאסור  היינו  טומאה", "נזירות הנקראת נזירות הוא נוהג הטומאה בימי  ואף מניינו ;
הוא  ודינו  נזירות, עליו  שקיבל בטמא דנה משנתנו – מת. ובטומאת וביין  בתגלחת
עליו חלה מטומאתו , עצמו שמטהר ולאחר מיד, טומאה" "נזירות עליו  שחלה

טהרה. נזירות

úBøáwä úéáa àeäå øæpL éî כשהוא בנזירות שנדר כלומר – ÄÆÈÇÀÀÅÇÀÈ
GLטמא, íL äéä elôàíBé íéL הקברות בבית שהה אפילו  – ÂÄÈÈÈÀÄ

שלא  הנזירות, דקדוקי בכל  בהם ונהג עליו, שקיבל  הנזירות ימי  כל

למת, נטמא ולא שערו גילח ולא יין  ïéðnäשתה ïî Bì ïéìBò ïéàÅÄÄÇÄÀÈ
שיצא  לאחר  אלא נזירות, ימי  ממנין לו עולים הללו הימים אין  –

בטהרה  נזירות לנהוג חייב הריהו  מטומאתו , וטהר הקברות מבית
עליו, שקיבל הימים äàîèכמנין ïaø÷ àéáî Bðéàåכלומר – ÀÅÅÄÈÀÇËÀÈ

אין  עליה, לגלח חייב שנזיר מת, בטומאת הקברות בבית נטמא אם
הטומאה  תגלחת שאין הטומאה, קרבנות מביא ואינו  עליה מגלח זה

בתוך למת נטמא כך ואחר  בטהרה נזירות שהתחיל במי אלא נוהגת
בנזירות  התחיל  לא ועדיין  נזירות עליו  שקיבל בטמא ולא נזירותו, ימי

ñðëðåטהרה. àöéאפר מי  עליו והיזו הקברות מבית יצא אם – ÈÈÀÄÀÇ
נזירות  למנות והתחיל  מטומאתו , וטהר וטבל  ובשביעי , בשלישי פרה

הקברות, לבית ונכנס חזר כך  ואחר ïéðnäטהרה, ïî Bì ïéìBò– ÄÄÇÄÀÈ
ונכנס  שחזר קודם בטהרה, נזירות בהם שנהג הימים אותם כלומר

הקברות  בית טומאת שכן נזירותו , ימי  ממנין לו עולים הקברות, לבית
שא  הטומאות מאותן הימים היא את סותר ואינו  עליהן , מגלח הנזיר  ין 

שבארנו  כמו טומאה", "נזירות לנהוג הוא שחייב אלא בטהרה, שמנה
ישלים  מטומאתו, ויטהר  הקברות מבית וכשיצא למשנתנו , בהקדמה

בטהרה; נזירותו  ימי  מנין äàîèאת ïaø÷ àéáîe אם כלומר – ÅÄÈÀÇËÀÈ
מגלח  שהנזיר  המת מטומאות באחת הקברות לבית שחזר  לאחר  נטמא

שהואיל טומאה, קרבנות ומביא ומגלח מניינו , סותר זה הרי עליהן,
כנזיר דינו  הקברות לבית שחזר  קודם טהרה בנזירות כבר והתחיל 

שנטמא. íBiáטהור Ba àG :øîBà øæòéìà éaø כשנטמא לא – ÇÄÁÄÆÆÅÇ
נזירותו  שהתחיל  ביום נטמא שאם הטהרה. בנזירות שהתחיל ביום בו

טומאה, קרבן מביא ואינו  היום אותו  סותר אינו  øîàpLÆÆÁÇ:בטהרה,
íéðBLàø íéîé Bì eéäiL ãò ,"eìté íéðLàøä íéîiäå"– ÀÇÈÄÈÄÙÄÄÀÇÆÄÀÈÄÄÄ

כן  אם אלא נוהג אינו נזירות וסתירת הטומאה תגלחת שדין  כלומר

והיינו  הטומאה, ידי  על נזירותו  ממנין שיפלו  ראשונים ימים לנזיר  יהיו
בטהרה, נזירות של  ימים שני הפחות לכל  שנהג לאחר  כשנטמא

ביום  אפילו או  הראשון ביום נטמא אם אבל שניים. "ימים" שמיעוט
טומאה, קרבן מביא ואינו  הימים, אותם סותר אינו  לנזירותו, השני 

נטמא  (אם הראשון היום על משלים מטומאתו שטהר לאחר  אלא
השני) ביום נטמא (אם הראשונים הימים שני על  או  הראשון ) ביום

נזירותו  ימי מנין ביום ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).את נטמא אם שדווקא מפרשים, ויש 
השני ביום נטמא אם אבל  היום, אותו  סותר אינו לנזירותו, הראשון 

סותר זה הרי  `xfril((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),לנזירותו , iaxk dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

ו ה נ ש מ ר ו א ב

או בה והמהלך הנכרים, קברות ספק משום העמים ארץ על טומאה גזרו חכמים

שנזר  "מי  דין הקודמת במשנה ששנינו  ולאחר  מת; כטמא הוא הרי בעפרה, נוגע

בבית בחוץ והוא והוא נזירות עליו  המקבל דין  ללמד  משנתנו באה הקברות",

שמחמת  אלא עליו, נזירות דקדוקי כל בנזירות, לארץ בחוץ שנדר מי  ואמנם לארץ.

למנין לו עולה לארץ שבחוץ נזירותו שאין  חכמים קנסוהו העמים ארץ טומאת

נזירות  ימי  ולמנות ולחזור  ישראל  לארץ לעלות חייב והוא עליו , שקיבל הנזירות

ימי במנין נוהג הוא וכיצד קרבנותיו . את נזירותו  ימי במלאת ולהביא בטהרה

izdw - zex`ean zeipyn
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Âäaøä úeøéæð øæpL éî,Búeøéæð úà íéìLäå,õøàì àa Ck øçàå–éànL úéaíéøîBà:GL øéæðíBé íéL;úéáe ¦¤¨©§¦©§¥§¦§¦¤§¦§©©¨¨¨¨¤¥©©§¦¨¦§¦¥
ìläíéøîBà:älçza øéæð.äkìnä éðìéäa äNòî,äîçìnì dða CìäL,äøîàå:äîçìnä ïî éða àáé íà ¦¥§¦¨¦©§¦¨©£¤§¦§¦©©§¨¤¨©§¨©¦§¨¨§¨§¨¦¨Ÿ§¦¦©¦§¨¨

íBìLa,íéðL òáL äøéæð àäà;äîçìnä ïî dða àáe,íéðL òáL äøéæð äúéäå.õøàì äúìò íéðL òáL óBñáe; §¨¡¥§¦¨¤©¨¦¨§¨¦©¦§¨¨§¨§¨§¦¨¤©¨¦§¤©¨¦¨§¨¨¨¤
äeøBäåìlä úéa,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzL.úàîèð íéðL òáL óBñáe,úçàå íéøNò äøéæð úàöîðå §¨¥¦¥¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥§¤©¨¦¦§¥§¦§¥§¦¨¤§¦§©©

äðL.øîàäãeäé éaø:äðL äøNò òaøà àlà äøéæð äúéä àG. ¨¨¨©©¦§¨¨§¨§¦¨¤¨©§©¤§¥¨¨

eeee.ux`l `a k"g`e ezexifp z` milydeúåìòì åúåà ïéáééçî õøàì äöåçá úåøéæð øãðù éîå .íéîòä õøà úàîåè íåùî ,õøàá àìà úâäåð úåøéæð ïéàù
:åúåøéæð íù âäåð úåéäìå ìàøùé õøàì.dlgza xifpàì åìéàë õøàì äöåçá úåøéæðá âäðù íéîéäå ,úåøéæðá øãðù íéîéä ïéðîë ìàøùé õøàá âåäðì êéøö

:ììë úåøéæð íäá âäð.dpy dxyr rax` `l` dxifp dzid `l i"x xn`øúåñ åðéà úàìî íåéá àîèðä ïé÷øôá ìéòì øîàã à"øë äéì àøéáñ äãåäé éáø
òáù ãåò úåðîì äëøöåä àìå ìëä äøúñ àì úàìî íåéá äéäù äðù äøùò òáøà óåñá äàîèðù äëìîä éðìéäã øîà÷ éëä íåùîå ,íåé íéùìù àìà

:íåé íéùìùå äðù ã"é àìà äøéæð äúéä àì øîà åìéàë àåä éøäå ïåáùçá äàðî àì äîéìù äðù äúéä àìù éôìå .ãáìá íåé 'ì àìà úåøçà íéðù

`xephxa yexit

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו  נחלקו  כך  על  ישראל? בארץ נזירותו 

øæpL éî,לארץ בחוץ –äaøä úeøéæðשל נזירות עליו  שקיבל – ÄÆÈÇÀÄÇÀÅ
גורסים: ויש יום; משלושים למעלה היינו  ימים, daexnהרבה zexifp

יא), ד , עדויות משנה Búeøéæð(עיין  úà íéìLäå כמנין שם, – ÀÄÀÄÆÀÄ
עליו , שקיבל  õøàìהימים àa Ck øçàå שוהה שהוא זמן שכל  – ÀÇÇÈÈÈÈÆ

ארץ  טומאת מפני הנזיר, תורת את לקיים יכול אינו  הרי לארץ, בחוץ

ישראל לארץ לעלות אותו  מחייבים ולפיכך  לעיל, שבארנו  כמו העמים,
קרבנות, ולהביא ולגלח בטהרה נזירותו  ולמנות לחזור éànLכדי  úéaÅÇÇ

GL øéæð :íéøîBàíBé íéL,העמים ארץ מטומאת שיטהר  אחרי – ÀÄÈÄÀÄ
על אף נזירות, סתם שהיא בלבד, יום שלושים נזירות נוהג הוא הרי

אלא  אינה העמים ארץ וטומאת שהואיל מרובה, נזירות שנדר  פי 
קנס, משום אלא ישראל  לארץ לעלות חכמים חייבוהו  ולא מדרבנן ,
ואין  ישראל, לארץ בבואו  עליו שמקילים שמאי, בית סוברים לפיכך

סתם. נזירות להשלים אלא אותו  íéøîBà:מחייבים ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
älçza øéæð כמנין ישראל  בארץ נזירותו ולמנות לחזור הוא צריך – ÈÄÇÀÄÈ

אינם  לארץ בחוץ שמנה הנזירות שימי לפי בתחילה, שנדר הימים
כלל. לו äkìnäעולים éðìéäa äNòî הסמוכה חדייב מלכת – ÇÂÆÀÄÀÄÇÇÀÈ

השני, הבית בימי ביתה ובני היא שנתגיירה dðaלאשור , CìäLÆÈÇÀÈ

àäà ,íBìLa äîçìnä ïî éða àáé íà :äøîàå ,äîçìnìÇÄÀÈÈÀÈÀÈÄÈÙÀÄÄÇÄÀÈÈÀÈÁÅ
äøéæð äúéäå ,äîçìnä ïî dða àáe ;íéðL òáL äøéæðÀÄÈÆÇÈÄÈÀÈÄÇÄÀÈÈÀÈÀÈÀÄÈ

íéðL òáL,בארצה בהיותה –õøàì äúìò íéðL òáL óBñáe ÆÇÈÄÀÆÇÈÄÈÀÈÈÈÆ
הנזיר ; תורת ולקיים נזירותה להשלים –àäzL ,ìlä úéa äeøBäåÀÈÅÄÅÆÀÅ

úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð; לעיל כדבריהם ישראל , בארץ – ÀÄÈÆÇÈÄÂÅ
ישראל בארץ נזירות ונהגה הלל, בית כהוראת המלכה הילני ועשתה

שנים, שבע úàîèðעוד  íéðL òáL óBñáe וסתרה למת, נטמאה – ÀÆÇÈÄÄÀÅ
נזירות, שנים שבע מחדש  ומנתה וחזרה נזירותה, ימי úàöîðåÀÄÀÅכל

äðL úçàå íéøNò äøéæð עשרה וארבע לארץ, בחוץ שנים שבע – ÀÄÈÆÀÄÀÇÇÈÈ
ישראל . בארץ àlàשנה äøéæð äúéä àG :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÈÀÈÀÄÈÆÈ

äðL äøNò òaøà כלל נטמאה שלא מפרשים ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).– ויש ÇÀÇÆÀÅÈÈ
כרבי סובר  והוא נזרה, ימי  מלאת ביום נטמאה יהודה רבי  שלדעת
סותר אינו  נזרו  ימי  מלאת ביום שנטמא שנזיר ד), (משנה אליעזר

לא  שנה עשרה ארבע בסוף כשנטמאה הלכך  יום, שלושים אלא
נזכרים  אינם ואלו  בלבד, יום שלושים אלא ולמנות לחזור  הוצרכה

אמר: וכאילו יהודה, רבי dxyrבחשבון  rax` `l` dxifp dzid `l
mei miyelye dpy.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

האברך יצחק מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי.

...במענה שאלתו -

בחדש אלול שעה טובה ומוצלחת לנישואין במשך כל החודש, כי חודש הרחמים ורצון )כימים 

ראשונים( הוא ומזלו בתולה. וכמובא באחרונים.



קצה e dpyn iyily wxt xifp zkqn

Âäaøä úeøéæð øæpL éî,Búeøéæð úà íéìLäå,õøàì àa Ck øçàå–éànL úéaíéøîBà:GL øéæðíBé íéL;úéáe ¦¤¨©§¦©§¥§¦§¦¤§¦§©©¨¨¨¨¤¥©©§¦¨¦§¦¥
ìläíéøîBà:älçza øéæð.äkìnä éðìéäa äNòî,äîçìnì dða CìäL,äøîàå:äîçìnä ïî éða àáé íà ¦¥§¦¨¦©§¦¨©£¤§¦§¦©©§¨¤¨©§¨©¦§¨¨§¨§¨¦¨Ÿ§¦¦©¦§¨¨

íBìLa,íéðL òáL äøéæð àäà;äîçìnä ïî dða àáe,íéðL òáL äøéæð äúéäå.õøàì äúìò íéðL òáL óBñáe; §¨¡¥§¦¨¤©¨¦¨§¨¦©¦§¨¨§¨§¨§¦¨¤©¨¦§¤©¨¦¨§¨¨¨¤
äeøBäåìlä úéa,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzL.úàîèð íéðL òáL óBñáe,úçàå íéøNò äøéæð úàöîðå §¨¥¦¥¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥§¤©¨¦¦§¥§¦§¥§¦¨¤§¦§©©

äðL.øîàäãeäé éaø:äðL äøNò òaøà àlà äøéæð äúéä àG. ¨¨¨©©¦§¨¨§¨§¦¨¤¨©§©¤§¥¨¨

eeee.ux`l `a k"g`e ezexifp z` milydeúåìòì åúåà ïéáééçî õøàì äöåçá úåøéæð øãðù éîå .íéîòä õøà úàîåè íåùî ,õøàá àìà úâäåð úåøéæð ïéàù
:åúåøéæð íù âäåð úåéäìå ìàøùé õøàì.dlgza xifpàì åìéàë õøàì äöåçá úåøéæðá âäðù íéîéäå ,úåøéæðá øãðù íéîéä ïéðîë ìàøùé õøàá âåäðì êéøö

:ììë úåøéæð íäá âäð.dpy dxyr rax` `l` dxifp dzid `l i"x xn`øúåñ åðéà úàìî íåéá àîèðä ïé÷øôá ìéòì øîàã à"øë äéì àøéáñ äãåäé éáø
òáù ãåò úåðîì äëøöåä àìå ìëä äøúñ àì úàìî íåéá äéäù äðù äøùò òáøà óåñá äàîèðù äëìîä éðìéäã øîà÷ éëä íåùîå ,íåé íéùìù àìà

:íåé íéùìùå äðù ã"é àìà äøéæð äúéä àì øîà åìéàë àåä éøäå ïåáùçá äàðî àì äîéìù äðù äúéä àìù éôìå .ãáìá íåé 'ì àìà úåøçà íéðù

`xephxa yexit

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו  נחלקו  כך  על  ישראל? בארץ נזירותו 

øæpL éî,לארץ בחוץ –äaøä úeøéæðשל נזירות עליו  שקיבל – ÄÆÈÇÀÄÇÀÅ
גורסים: ויש יום; משלושים למעלה היינו  ימים, daexnהרבה zexifp

יא), ד , עדויות משנה Búeøéæð(עיין  úà íéìLäå כמנין שם, – ÀÄÀÄÆÀÄ
עליו , שקיבל  õøàìהימים àa Ck øçàå שוהה שהוא זמן שכל  – ÀÇÇÈÈÈÈÆ

ארץ  טומאת מפני הנזיר, תורת את לקיים יכול אינו  הרי לארץ, בחוץ

ישראל לארץ לעלות אותו  מחייבים ולפיכך  לעיל, שבארנו  כמו העמים,
קרבנות, ולהביא ולגלח בטהרה נזירותו  ולמנות לחזור éànLכדי  úéaÅÇÇ

GL øéæð :íéøîBàíBé íéL,העמים ארץ מטומאת שיטהר  אחרי – ÀÄÈÄÀÄ
על אף נזירות, סתם שהיא בלבד, יום שלושים נזירות נוהג הוא הרי

אלא  אינה העמים ארץ וטומאת שהואיל מרובה, נזירות שנדר  פי 
קנס, משום אלא ישראל  לארץ לעלות חכמים חייבוהו  ולא מדרבנן ,
ואין  ישראל, לארץ בבואו  עליו שמקילים שמאי, בית סוברים לפיכך

סתם. נזירות להשלים אלא אותו  íéøîBà:מחייבים ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
älçza øéæð כמנין ישראל  בארץ נזירותו ולמנות לחזור הוא צריך – ÈÄÇÀÄÈ

אינם  לארץ בחוץ שמנה הנזירות שימי לפי בתחילה, שנדר הימים
כלל. לו äkìnäעולים éðìéäa äNòî הסמוכה חדייב מלכת – ÇÂÆÀÄÀÄÇÇÀÈ

השני, הבית בימי ביתה ובני היא שנתגיירה dðaלאשור , CìäLÆÈÇÀÈ

àäà ,íBìLa äîçìnä ïî éða àáé íà :äøîàå ,äîçìnìÇÄÀÈÈÀÈÀÈÄÈÙÀÄÄÇÄÀÈÈÀÈÁÅ
äøéæð äúéäå ,äîçìnä ïî dða àáe ;íéðL òáL äøéæðÀÄÈÆÇÈÄÈÀÈÄÇÄÀÈÈÀÈÀÈÀÄÈ

íéðL òáL,בארצה בהיותה –õøàì äúìò íéðL òáL óBñáe ÆÇÈÄÀÆÇÈÄÈÀÈÈÈÆ
הנזיר ; תורת ולקיים נזירותה להשלים –àäzL ,ìlä úéa äeøBäåÀÈÅÄÅÆÀÅ

úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð; לעיל כדבריהם ישראל , בארץ – ÀÄÈÆÇÈÄÂÅ
ישראל בארץ נזירות ונהגה הלל, בית כהוראת המלכה הילני ועשתה

שנים, שבע úàîèðעוד  íéðL òáL óBñáe וסתרה למת, נטמאה – ÀÆÇÈÄÄÀÅ
נזירות, שנים שבע מחדש  ומנתה וחזרה נזירותה, ימי úàöîðåÀÄÀÅכל

äðL úçàå íéøNò äøéæð עשרה וארבע לארץ, בחוץ שנים שבע – ÀÄÈÆÀÄÀÇÇÈÈ
ישראל . בארץ àlàשנה äøéæð äúéä àG :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÈÀÈÀÄÈÆÈ

äðL äøNò òaøà כלל נטמאה שלא מפרשים ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).– ויש ÇÀÇÆÀÅÈÈ
כרבי סובר  והוא נזרה, ימי  מלאת ביום נטמאה יהודה רבי  שלדעת
סותר אינו  נזרו  ימי  מלאת ביום שנטמא שנזיר ד), (משנה אליעזר

לא  שנה עשרה ארבע בסוף כשנטמאה הלכך  יום, שלושים אלא
נזכרים  אינם ואלו  בלבד, יום שלושים אלא ולמנות לחזור  הוצרכה

אמר: וכאילו יהודה, רבי dxyrבחשבון  rax` `l` dxifp dzid `l
mei miyelye dpy.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: כו  לעיל :ד שהובאו  הצרות מרוב נתייאש  לבל  נחמה  בדברי מסיימת המשנה 

           
      [בגדי]  וא 

, בגדי לה שיש   העשירי בנות     .מאחר לשאול  וזקוק  
ו    נדה ושמא בחבירתה  בקיאה  אחת שאי הלבישה ,  קוד 

ישראל אשת או  טהרות האוכלת כה אשת  וכשתלבש נדותה , בימי  ולבשת היתה 

בטומאה . ותאכל  תיטמא בטהרה , אלו האוכלת  בימי  
 רוקדות][   ,אומרות שבה היפות  

       שבה והמיוחסות ביופי, עיני ת כלומר 
אומרות,       יקפצו הכל  מיוחס  תהיה   שא 

האחרות, מ  שמי יראות יותר שהיו  ,שבה מיוחסות ואינ והמכוערות ,צאצאי לישא

הפסוק  את ל)אומרות לא (משלי       
, שמי  לש  נשותיה לא)שישאו  לא ש)    

  .' ה ויראת  הטובי  המעשי  ה המעלה  שעיקר כלומר 
טוב:  יו הוא  הכפורי  שיו ראיה   (יא ג  השירי (שיר   

           
, ישראל כנסת זו  ו 'אמו ' שלו ,  שהשלו המל היינו  שלמה ' המל' ,כ ודורש  

    הכפורי  יו והוא עולו , וקיבלו  למל  לה שעטרוהו  
אחרונות לוחות בו  ל:)שניתנו  להל),      

, הכפורי  יו חל  חנוכתו  שבתו  
הגמרא: ש מבררת מוב  אמנ  טוב  ליו נחשב  

 בו שיש   שנאמר ישראל , של   כט־ל)לעונותיה טז 'חד(ויקרא ֶַֹ

והוא  ,' אתיכ ח מל   אתכ לטהר  עליכ יכ ר ה ה   ב י וגו ', לחד ער ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹה ביעי

 ג    שמטע העגל , חטא על  ה '  לה שסלח  לאחר 
. יו באותו  והכפרה  הסליחה   יו נקבע זה      מה  

טוב.  ליו שנקבע בו  היה 

הגמרא: משיבה     הוא  בו 
  הראויה אשה  כל  שמתחילה  אחר. שבט  בת  ע זה  שבט  ב להנשא   

כדי  אחר, שבט  לב להנשא אסורה  היתה  , אחי לה  שאי כגו אביה  נחלת את לרשת

בניה  או  בעלה  שירשוה  ידי על  השני לשבט  אביה  נחלת תסוב ח־ט)שלא לו  ,(במדבר 

זה איסור  חכמי התירו  באב עשר טוב ובחמשה   ליו קבעוהו  ולכ הגמרא:., מבררת

 . זה איסור שהתירו   חכמי דרשו  מה  :הגמרא שנאמר משיבה  מה  דרשו  
ו )בו  לו  ש)       , מיעוט הוא הדבר' ו 'זה  
ש  אחר לשבט  להנשא שאסור      צלפחד בנות של  

בדבר. איסור אי לאחריו  א ,האר ובאי



    
    

  
    
    

   
  

   
   

   


   
    
     
     
   
    
    
     
   
   

    
     
   
   

   
   

     
     
    

    
    

   
    

    
    
     

  
    

                  
                 

              

"לא תלין פעולת שכיר", "ביומו תיתן שכרו", ומכיוון ש"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", הרי בוודאי שאין הקדוש־ברוך־
הוא מעכב את שכרו של היהודי.

משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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המשך בעמוד נב
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

יש ב' עניינים שבהם צריכה להיות עניין הפדייה, א' ציון, ב' ושביה.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד נב
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

         
         

        
         

        
           

          
           

  
          

           
         

         
        

           
           

         
         
         
         

           
          
         

         
        

       
         

  
       

          
         

         
          

          
        

          
          

         
        

         
         

       
        

         
          

        
          

        
         

          
        

      
       

       
        

       
          

         
        

      
        

         
     

       
         

        
         
         

      
        

         
        

      
       

    
        

        
       

        
      

        
         

       
           

        
         

      
         

     
          

        
          

        
         

          



        

        
      

      
         

         
       

      
      

       
     

       
   


         

        
       



































































































































































































































 בכוחו של יהודי לפעול את בניין בית המקדש דלעתיד בפועל ממש.
משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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המשך בעמוד מו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו ממוצש"ק חקת, כ' כ"ו תמוז ור"ח מנ"א.

חסידות )אשר עוד רבינו הזקן קרא בשם זה  ובמה שהעיר על מה שקורין לתורת החסידות 

וכידוע אגה"ק ענין וסדר העבודה בעסק החסידות נדפס בגנזי נסתרות ע' מה( ולא ע"ש הרביים וכו'.

הוא כמו שקורין לתורת ה' בכללות בשם "תורה", ע"ש פעולתה היינו לשון הוראה בחיי היום 

יומים לנשמה כמו שהיא מקושרת בגוף. וזהו ג"כ בחסידות שהשם מורה על התכלית, וכידוע מאמר 

רבינו הזקן כששאלוהו מהו חסידות, ענה, להעשות לאינו מקפיד על היזק עצמו ובלבד באווארענען 

יענעם, ע"פ מרז"ל בנדה )י"ז ע"א(.
המשך בעמוד הבא
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מצערני במאד מאד - וכמו שכתבתי כ"פ - ענין העכוב בשילוח ספרי הוצאת קה"ת לאה"ק 

ת"ו, ובפרט שחדשי אלול ותשרי ממשמשים ובאים וצריך הי' לסדר שעד אז כבר יהיו הספרים ובפרט 

ספרי החסידות, ושיוכלו להפיצם במקח הזול.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר.

בברכת הצלחה בגו"ר.

המשך מעמוד הקודם
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

        
       

        
       

       
        

          
       

       
         

         
         

       
         

         
       

       
      

        
     


        

         
   

        
         

       
      

  


        

       
        

     
          

      
           

        
           

          
        

           
        

  
         

        
      

         
          

          
         

          
           

         

         
        

        
         

         
         
        
         
          
         

        
         

       
        

         
     

         
      

         
        

           
          

        
            

         
       

           
        
         

         
          

          
         

      
        

        
        

         
        

        
        

         
         
        
         

       
        

         
         

       
         

      
         

        
         

       
       

     
































































































































































































































"שבת חזון" הוא באופן נעלה יותר מסתם שבת בשבתו, שכן דווקא בשבת זו מראים לכל אחד ואחד המקדש דלעתיד.

משיחת שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מיום י"ט, כ"ד, וכ"ה תמוז עם המצורפים אליהם...

בנוגע להדפסת חוברת ובה חדו"ת מהרמי"ם והעיקר מהתלמידים, הנה בכלל נהוג בחוברות 

כמו אלו שהם מוקדשים לחידושי תורה מהתלמידים, ורק במקרים בודדים משתתפים בה גם הרמי"ם 

באיזה מחידושיהם... כדאי הדבר להו"ל חוברת ע"ד הנ"ל.

המאמרים  )מאלו  ושיחה  חסידות  מאמר  איזה  וחוברת  חוברת  בכל  שיודפס  שמוכרח  אלא 

והשיחות השייכים יותר לבני ישיבות(, כי סו"ס אין לשכוח מה שכותב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע 

ע"ד תכלית ישיבות תו"ת, ויעויין קונטרס עץ החיים פרק כב והוספה שם. שיחת כל היוצא למלחמת 

ב"ד. )מה שכותבים שעד עתה לא הופיעה חוברת כזו בארץ, כמדומה מופיעה ושמה הנאמן(, בכ"א 

כדאי להכין חומר בשביל חוברת הנ"ל.

]...[ ענין כזה דישיבת תורת  וכשיהי' קרוב יותר לפועל, אפשר יהי' להחליט אם לאחדה עם 

אמת ואולי גם דהישיבה כאן, אבל עוד מ]וקדם[ הזמן להחליט בזה, ובמילא - אם רצונם לעשות בזה 

בחשאי, מפני הטעם שכותבים, יעשו באופן כזה, כיון שאפשר גם שבתחלה תפרסם הישיבה שלהם 

חוברת בפ"ע ואח"כ יצרפוה לחוברות אחרות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש

מ. שניאורסאהן
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ושביה יש בו ב' פרושים, א' מלשון שיבה וחזרה . . ב' ושביה כמו ּוְשבּוֶיָה היינו השבויים שלה.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

          
        

     
        

          
         

            
        

           
         

          
          

        
         

         
        

          
         

        
        

          
         

          
      

        
         

          
          

          
            

       
       

         
           

     
           

           
           

         
       

       
        

            
         

           
        

          
      

        
         

          
         

          
        

  
       

      
    

        
         

        
        

        
       

        
      

        
        

       
         

  
         

       
       

        
      

          
        

         
         

        
          

          
      

        
       

           
           

         
          

         
      

        
       

          
          

          
   

        
          

        
         

          
        

      
          

          
        

    
         

        
        

       
       

        
      









































































































































































































































הדגשת זכותן מעלתן וחיבתן של ישראל זמנה בכל השנה כולה, ועל־אחת־כמה־וכמה כאשר נמצאים בזמן שצריכים לפעול בו את 
העניין ד"והפכתי גו' לששון", "לששון ולשמחה ולמועדים טובים".

ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ



ריי              

          
        

     
        

          
         

            
        

           
         

          
          

        
         

         
        

          
         

        
        

          
         

          
      

        
         

          
          

          
            

       
       

         
           

     
           

           
           

         
       

       
        

            
         

           
        

          
      

        
         

          
         

          
        

  
       

      
    

        
         

        
        

        
       

        
      

        
        

       
         

  
         

       
       

        
      

          
        

         
         

        
          

          
      

        
       

           
           

         
          

         
      

        
       

          
          

          
   

        
          

        
         

          
        

      
          

          
        

    
         

        
        

       
       

        
      









































































































































































































































המשך בעמוד ננ
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המשך בעמוד מו
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

         
        

      
     

      
       

       
      

         
        

      
         

         
         

 
         

         
         

         

    
          

         
        

       
       

       
          

         
         


         

          
      

        
         

  
        
        

      
          

        

      
       

         
      

        
       

          
        

         
         

          
          

          
         

        
         

         
        

        
        

        
           

 
       

       
        
         

         
         

         
         

         
         

         
       

        
          

       
        
        

           





































































































































































אגרות קודש

]ר"ח מנ"א תשכ"א[

... ובהכנסנו לחודש אב, הידוע במסורתנו בתור "מנחם אב", אשר תחלתו אבל ורובו ניחומים, 

יהי רצון שאבינו שבשמים, אב הרחמן, ינחמנו בכפליים, בקיום היעוד אשר בימים אלו יהפכו לששון 

ולשמחה ולמועדים טובים, בביאת גואל צדק בקרוב ממש.

והרי פעולות הנ"ל מבטלות הסיבות שגרמו לחורבן, והן פעולות של בנין המקרבות את הגאולה.
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אגרות קודש

]ר"ח מנ"א תשכ"א[

אבל לענין תשובה כו' - ההמשך הוא: עבר על מ"ע ושב  להערתו באגה"ת רפ"א 1( בהסגנון 

מוחלין לו, במל"ת - תולין. ואף שעשה דוחה ל"ת - זהו מצד הענין דעולמות והנפש אבל בענין המצות 

)אורם( מל"ת גבוהים יותר )עיין לקו"ת פקודי ו, ד( אבל לענין תשובה - )תשובת( מ"ע גדולה יותר כי 

אף כו' )ראה לקו"ת ד"ה מה טובו פ"ב(.

ממלא כל הפגמים כו' ויש להוסיף עם מרז"ל  2( איך יתאים מש"כ כאן עם הידוע דיוהכ"פ 

דאין דבר העומד בפני התשובה.

בזה,  האדם  עבודת  מבלי  יום,  של  עיצומו  מצד   - ויוהכ"פ  סתם,  בתשובה  מדבר  כאן  אבל 

כדמוכח גם בש"ס. ועיין ד"ה מה טובו הנ"ל.
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עשיית מעשה המצוות היא על־ידי הקדמת לימוד הלכות הצריכות ב'שולחן ערוך'.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עניין השבייה שתוכנו הוא שנמצאת שלא במקומה, אינו שייך לומר כן על הנפש־אלוקית עצמה
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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זבחים. פרק שנים עשר - טבול יום דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

           
           

       
   

         
            

           
        

       
           

         
      

            
        

        
         

           
         
           
        
          
         

  
           

         
         

         
      

        
         

  
         

          
        

           
          

          
           

          
         

           

          
          

           
         

          
  

   

     


         
       
         

         
        

           
        

     


        
       

        
       

       
        

        
  

      
         

     
     

       
       

           
         

          
         



























































































































































זה שהתורה היא למטה, הוא מחמת שיש בה פעולה תמידית של המשכה מלמעלה למטה.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנחם אב, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס הרא"י שי'

שלום וברכה!

נכון הדבר שבעתו נתקבלו ספריו. ואת כת"ר  מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מנ"א, ואמת 

רוב הסליחה, שעוד לא נשלח האישור, כי כדרכי במילי דחביבותא - ספרים וחדו"ת, קורא הנני בהם 

עכ"פ בחפזה, וכרגיל בכגון דא ברצוני לצרף להאישור איזו הערות, וע"פ מאמר חז"ל בזה, מעכב הנני 

ומתקיים  הדבר  מתעכב  ולפעמים  שני'.  פעם  עכ"פ  עליהם  לעבור  שני'  הזדמנות  שתהי'  עד  שילוחם 

דבר המשנה, אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'. וככל הדברים האלה קרה בנוגע להנ"ל, וכנ"ל אתו רוב 

הסליחה...
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המשך בעמוד צ

       
            

            
             

           
      

       
      

      
    

    
      

      
    

     

       
        
      

      
        
      
       

   
      
     
      
       
      
       
      

    
     

       
     

    
       
       

    
      

      
      

      
       

     
     

    
    

      

    
     
    

   
       
    

     















































































































              

            

             

             

       

     

       

      

      

       

      

       

      

        

      

      

       

      

      

       

       

      

       

      

     

      

    

       

       

      

       

      

      

      

      

     

       

     

       

      

      

 

      

      

       

       

      

       

        

     

        

      

     

      

      

     

       

      

                      

                         

                           

                           

                            
































































































































       
      
       
      
       
      
        
       
        
       

        
         
      
      
        
        
          
       
        
       
       
       
       
       
        
        
       
       
        
        
        
       
       
       

        
       
       
       
       
      

       






















































































רכי        
            

            
             

           
      

       
      

      
    

    
      

      
    

     

       
        
      

      
        
      
       

   
      
     
      
       
      
       
      

    
     

       
     

    
       
       

    
      

      
      

      
       

     
     

    
    

      

    
     
    

   
       
    

     















































































































              

            

             

             

       

     

       

      

      

       

      

       

      

        

      

      

       

      

      

       

       

      

       

      

     

      

    

       

       

      

       

      

      

      

      

     

       

     

       

      

      

 

      

      

       

       

      

       

        

     

        

      

     

      

      

     

       

      

                      

                         

                           

                           

                            
































































































































       
      
       
      
       
      
        
       
        
       

        
         
      
      
        
        
          
       
        
       
       
       
       
       
        
        
       
       
        
        
        
       
       
       

        
       
       
       
       
      

       




















































































זבחים. פרק שנים עשר - טבול יום דף צט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שנים עשר - טבול יום דף צט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

              

       
      

       
      

      
        

          
      

     
         

        
        
          
        
         
           

       
       

          
         

         
       

    
         
       
        

         
          

         
        
         
        
         

       
        

        
         
        
      

         
         

          
       

       
       

         
         
        
         
        
           

        
        

     
        

         
         

          
          

         
         

        
     

          
          

         
        

         
          

         
         

         
          

        
        
         

         
       

      
         

      
     

          
          

        
        

        
         

          
      

           
        
         
         
        

  
         

         
       

        
        

        
       
     

      
      

        
       

    
       

            
       

       
    

     
         

        
         













































































































































































































































כללות עבודת האדם היא בהיותו נשמה בגוף דווקא.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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המשך בעמוד מו



רכד   


             

              
               

              
               

               
                 

          
                 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
   ובשאר) החגב בביצת יוצאים -

ואף  עדיין , חולה אף ריפאו  לא אפילו  דלהלן ) הדברים
מומחה  רופא ידי על  ניתנו  .שלא

  .חי כשהיה מהשועל  שנתלשה -
  .מת היה כשכבר  מהשועל  נתלשה -

  ,(צליבה) לתלייה דינו  שנגזר  אדם -

תפול  לא שגופתו  כדי התלייה בעץ מסמר  תוקעים היו 
כסגולה. המסמרים את ונושאים במהרה,

   פי על  מבינים אנו  אין  כלומר , -
אותו  שעושה זה שבדבר  התכונה את הטבע חכמת
(פעולת  מהתוצאה - מעיד  שהחוש אלא, ל "סגולה",

"סגולה" שזוהי - .הדבר )

 
מומחה,269) כשהוא דווקא בו שיוצאים כקמיע  שלא

בכך  וידועים בדוקים דברים שאלו מפני  הוא והטעם
שמרפא  נתפרסם שלא דבר אמנם סגולה, בדרך שמרפאים
ואז  התמחה כן אם אלא בו, לצאת אין - סגולה בדרך

מומחה. קמיע  מדין בו יוצאים
סי ' שבת במנחת גם (הובא לח  סי ' צמח ֿצדק  בשו"ת כתב  וכן
להלן) (הובא הרמב "ם על החולקים לדעת שגם כט ) ס "ק  פד
בודאי . ובדוקה ידוע  הסגולה) (שע "י  הרפואה שתהיה בעינן

(עמוד 270) יא אות ה'תשי "ב  תמוז י "ג ח "ו, מנחם תורת
הסעיף , בהמשך משמע  וכן ,(60

יש  ד): (יב , השירים שיר בלקוטי ֿתורה יותר ובפירוט 
בדרך  מרפאים שהם ויש וטבע  רפואה בדרך מרפאים ענינים
אליו, עי "ז רפואה להיות דרך אין הטבע  דרך שעפ "י  סגולה,
שאינה  במה ונפלאה רחוקה בדרך סגולה איזה יש ומ "מ 
ידי על להיות הטבעים הרופאים והשכלת בהשגת מושגת

זו. רפואה זה
קלט ): (ע ' גו' שמוע  אם ועתה ד"ה תר"ס  המאמרים ובספר
בזה  שיש הוא דרפואה לרפואה, סגולה בין ההפרש שזהו
טעם  בזה יש שלא הוא סגולה אבל שמרפא, מה טבעי  ענין
שהוא  אלא מרפאה, הוא מה מפני  הרפואה חכמה  ע "פ 

כו'. ונפלאה רחוקה בדרך
חילול  עם הכרוכה שברפואה ביאר (שם) מנחם ובתורת
סגולה  משא"כ הרופא, או החולה דעת על סומכים שבת
עשייתה  אם אחרים ריפאה ושכבר בדוקה שתהיה צריך

שבת. בחילול כרוכה
הובא 271) הסגולה שעניין סברא הביא וציונים במ "מ 

י , משנה פ "ו פיהמ "ש (הרמב "ם לאומרים לחוש במוסגר
מועילה  אינה לעולם סגולה בדרך שרפואה פל"ז) ח "ג מו"נ
סי ' (תו"ש לאומרים לחוש או בחול, אף  אסורה וממילא -
סגולות  שישנם שאף  א) פב , שור מהבכור סק "י  שי "ב 

לדעת  אין - הטבעיים השתנות מצד אך לרפואה, המועילות
בו  לצאת שאין מומחה שאינו לקמיע  ודומה מועיל, מה

סע "א). שח  (סי ' בשבת
אם  הא' ולביאור בחול, סגולה עם לצאת מותר הב ' ולביאור
אין  - סגולה של גדר כאן שיש במוסגר הבא את גורסים

בחול. אף  בזה לצאת
בר  המוסגר, ללא גם שהרי  צ "ע , זה אלו וביאור שדברים לן י 

במוסגר  באה זו הוספה ובפשטות סגולה, בדרך רפואתם
בלבד. החול לימות שנוגעת משום

מ ׁשּלח 272) אני  אׁשר הּגֹוי  ּבח ּקת תלכּו ולא כג: כ, ְְְְֲֲִֵֵֶַַַֹֹֻויקרא
ּבם. ואקץ  ע ׂשּו אּלה ּכל את ּכי  ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֻמ ּפניכם

להלן "Òאמנם ‰˙ 'ÈÒ בעשיית האמורי  דרכי  (לעניין
כעין  שזהו אחר: פסוק  הביא דווקא) לבן תרנגול על כפרות
להקריבן  לבנים תרנגולים אחר לחזר שדרכם האמורי  דרכי 

תלכו. לא ובחקותיהם וכתיב  לעבודהֿזרה
לקמן273) גם Á"ÈÒוראה Â˘ 'ÈÒ בלחש איסור שאין ,

ראשו. לו שכואב  במי  הנשים "ÏÒשנוהגות Ê˘ 'ÈÒÂ שכל ,
כמו  בשבת ללוחשם מותר רפואה בהם שיש לחשים מיני 

דבר. ודבר משום בהם ואין בחול
בהנוגע  ידוע  ד'שמט ): (אגרת עט  ע ' חי "ג אג"ק  וראה
אלא  עוד ולא הטבעים. ושנשתנו שבש"ס , להרפואות
שלו, סי ' ליו"ד (רע "ק  ממהרי "ל וכמובא בזה לנסות שאסור
שם  וראה בליקוטים). בסופו - במהרי "ל גם כן מצאתי  ושוב 
למי הלחש לבד שזהו מוהריי "צ ) אדמו"ר כ"ק  (בשם
אפילו  אותו למדים שהיו א) סז, (שבת וכו' עצם לו שנתחב 
היו  ול"ע , ל"ע  הצורך, ובעת הרב , בית של לתינוקות

הראש. על קערה העמדת בהקדמת אותו אומרים
קמיע .274) גבי  ס "ל כדלעיל
לקמן275) "Òראה ÁÎ˘ 'ÈÒ נחשים על לוחשין :

יזיקו. שלא בשביל ועקרבים



רכה    

                  
               

   
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לג  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

 
   האמורי דרכי משום בזה כשאין  גם -,

ברור  מקורם שאין  וקמיעות מסגולות להמנע ,יש
מסויימים  אנשים או  זמן  עבור  שנעשו  לא ופעמים ,

בהררי  שיסודותם וסגולות בקמיעות הדברים כן 
ישראל קודש  כמנהג שנתקבלו  אלו  ובפרט  , או

ומצוות  תורה ענייני עם .הקשורות

 
לקמן276) ÚÒ"‡וראה Á˘ 'ÈÒ אין מומחה... שאינו קמיע  :

תכשיט  תורת ואין כלום מועיל אין שמא מחשש בו יוצאין
לכלום  ראוי  אינו שהרי  כלל כלי  תורת עליו אין וא"כ עליו

בחול. אף 
סגולת 277) לגבי  זי "ע  אדמו"ר כ"ק  אמר היחידויות בא'

האמורי דרכי  משום בזה שיש הרע , עין כנגד אדום חוט 
תתנז). גליון 'התקשרות' (קובץ 

בו 278) מכתבו, על במענה קפד: עמ ' חי "ב  קודש אגרות
היד  חכמת דבר על כותב  ובו סגולות ספק  ראה אשר כותב ,
הרי סגולות, בספר דווקא רצונו ואם זו, מדרך כלך הנה כו'.

והי ומנוסה, בדוקה סגולה וישנה ישנה הקדושה, תורתנו א
אשר  יתברך, חכמתו והיא ומנוסה, בדוקה חכמה כן גם
נפלא  וביחוד התורה, לימוד עלֿידי  עמה להתאחד יכולים
תהיה  תמים נאמר וכבר שם. עיין ה', פרק  בתניא וכמבואר
ממספר  כן גם שהוא (רמב "ן) אומרים ויש אלוקיך, ה' עם

התורה. מצות תרי "ג
שראה 279) שכותב  במה שצד: עמ ' חי "ד קודש אגרות

של  זה מדרך כלך הנה בזה, וכיוצא סגולה עניין ספר באיזה
המקרים  כל ולא בזה, שווים האישים כל שלא סגולות
איך  ברור ולדעת לכוון אחד כל ביד ולא לזה, זה שווים
תורה  ענייני  היא ומנוסה בדוקה הסגולה בשעה ובה ומה,

ומצוות.
ÂÈ‡È˘מצינו280) ÂÈ˙Â Ïˆ‡ ÚÈÓ˜‰ ÔÈÈÚ אירע :

ותלמיד  החלירע , במחלת שחלו התמימים מתלמידי  שכמה
נגד  סגולה שהיא קמיע  בספרים שיש אמר מפולין, אחד

ומאחר ינצל. אותה בולע  החולה אם זו, ˘Î"˜מחלה
"˘‰ÂÓ "ÂÓ„‡,פיו על רמז תפילתו) באמצע  (שאחז

ניר  על הסגולה את ויכתוב  זה, קמיע  לכתוב  שמותר פסקו
את  לבלוע  להחולים ונתנו ביותר, דק  "טאבאק ", עישון של
קובץ  גם וראה ,407 ע ' ((חיטריק ) דברים (רשימות הסגולה.

.(64 עמוד ב ' ליובאוויטש אהלי 

ˆ"ÈÈ‰ÂÓ "ÂÓ„‡ ˜"Î ליהודים מטבע  רבות פעמים העניק 
בשולי לתופרו להם והורה הברית, ארצות לצבא שגויסו

מ ). ע ' כא כרך קודש אגרות (ראה הטליתֿקטן
Ú"ÈÊ "ÂÓ„‡ ˜"Î סגולות להעניק  מדרכי  אין בכלל כתב :

בקמיעות  השימוש שלל וכן רמז), ע ' ח "ד (אגרותֿקודש
שהסגולות  רבות פעמים הורה מאידך אך שונות, וסגולות
עודד  וכן (כדלהלן), ומצוות תורה עניני  הן ביותר הטובות
נתינת  התורה, לימוד ומזוזות תפילין בדיקת הזדמנות בכל

שונים. לענינים כסגולה - ועוד צדקה
הענקין  ר"י  בשם מובא רלו) (ע ' עז מגדל בס ' וראה

ËÈ‡ÙÓ˘שהרה"ח  ÏÏ‰ ' ממנו שביקש לאדם קמיע  נתן
כעבור  הברית. קודם הקמיע  לפתוח  וציווהו בבנים, להיוושע 
להם  נולד הימים לתקופת ויהי  הלל, ר' נסתלק  ימים כמה

ו  זכר, שם בן נכתב  כי  ראו הברית קודם הקמיע  בפתחם
הלל". בישראל שמו "ויקרא

בבית 281) לתלות דנא, מקדמת ישראל של כמנהגם
כסגולה  ופסוקים, שמות עם קמיעות) (או פתקאות היולדת
והן  עצמה.. ללידה בנוגע  הן - ולוולד ליולדת כו' לשמירה
טובות  ושנים ימים לאורך הלידה שלאחרי  לימים בנוגע 
צוואה  כתיבת וכן .(37 עמ ' ח "ב  ה'תשמ "ז מנחם (תורת
עמ ' ח "ד ה'תשמ "ח  מנחם (תורת ימים לאריכות כסגולה

שעג). עמ ' ח "ד קודש באגרות ועד"ז ,204
(ראה  החופה בעת צדיקים בגדי  כסגולה לובשים רבים וכן

רז). עמ ' קודש אגרות יצחק  לוי  לקוטי 
מנחם 282) תורת וראה הסגולה, לשם בכוונה שנעשות אף 

שבש"ס  הסגולות על שנאמר שאף  (382 ע ' (ח "א ה'תשמ "ג
לדברים  הקשורות בסגולות היינו בימינו, תקפות שאינן
ענינים  של סגולות אך גשמית, ושתיה כאכילה גשמיים
הסגולות  שכל וודאי  המצות, וקיום התורה כלימוד רוחניים

כיום. גם מועילות

•
          

ÂÓ היתר ענין כלל יודע  אינו הלוה אם לומר צריך ...(ואין
כשהלוה  ממונות שבדיני  ואף  חוב . בשטר הכתוב  כסף 
שאינו  אף  בו הכתוב  בכל מתחייב  בשטר עצמו את חותם

אלא  אפשר אי  רבית איסור להתיר מקום מכל כלום יודע 
אלא  כלל למכור נתכוין לא וזה וממכר במקח  קנס  ידי  על
אינו  הלוה אם המלוה יקנה והאיך גמורה הלואה ללוות
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רכו   

ההיתר  ענין יודע  אינו המלוה אם לומר צריך ואין לו. מקנה
אלא  בעבורו קנס  וליטול כלל כסף  לקנות מתכוין שאינו

גמורה. להלואה

לו  שנותן הלוה עם בפירוש יתנה המלוה יעשו כיצד אלא
לו  ויתננו צרוף  כסף  בעדם לו שימכור עכשיו הללו המעות
היום  לו שיתננה בעת הכסף  ישוה אשר שויו כפי  ביום בו
שער  אין אם אף  איסור חשש שום אין שבזה כלל בזול ולא
לקנותו  תדיר בה מצוי  שאינו מפני  זו בעיר צרוף  לכסף  כלל
להקדים  הוא יכול כן פי  על אף  כלל כסף  לו אין הלוה וגם
שאינו  כיון היום כסף  בעדם להעמיד להתחייב  מעות ליקח 
ממנו  המלוה ויקנה המעות. הקדמת בשביל כלל מוזיל
מעכשיו  יתחייב  היום הכסף  כל לו יתן לא שאם סודר בקנין
עמו. שמתפשר הריוח  עם הקרן כפי  פלוני  סך פלוני  לזמן

לא  שאם עוד עמו יתנה שנים לכמה להלוותו רוצה ואם
לו  חייב  נשאר שיהיה מה כל פלוני  לזמן הסך כל לו יפרע 
כפי ביום בו צרוף  כסף  זה בעד לו שיתן להלוה לו יהיה
הכסף  לו יתן שלא ובאם אותו נתינתו בעת ישוה אשר שויו
בקנין  יתחייב  ביום בו לו חייב  נשאר שיהיה סך בעד ביום בו
סך  שנה סוף  שהוא פלוני  לזמן לו לפרוע  מעכשיו זה סודר
להתנות  יוכל וכן עמו. שמתפשר הריוח  עם הקרן כפי  פלוני 
אלו  חיובים כל על סודר בקנין ממנו שיקנה רק  רבות לשנים
או  חוב  בשטר ויכתבם האלה הדברים כל בפירוש ויתנה
חשוב ). דין בבית ממנו שקנו כן גם שם ויכתוב  אחר בשטר

*
מועיל  שאינו ואומרים קנס  שבדרך זה היתר על חולקין ויש

בדרך  המעות פרעון זמן לו קובע  נתינת אם זמן אחר קנס 
מחויב  אינו הלוקח  שהוא המלוה כן אם אלא הסחורה
אחר  הסחורה על שנתן המעות שהן הקרן כלל להמתין
נתינת  זמן שעבר מיד לתבען יכול אלא נתינתה זמן שעבר
לא  כן פי  על אף  מיד מעותיו המוכר וכשיפרענו הסחורה
אין  הלוקח  שנמצא לו לפרעו לו שקבע  לזמן מהקנס  יפטר
הקנס . פרעון לזמן מעותיו לו שממתין במה כלל ריוח  לו
שעל  הקנס  פרעון לזמן הקרן להמתין מחוייב  הוא אם אבל
ההוא  לזמן הקרן לו ימתין לא ואם זה בקנס  נתחייב  כן מנת
המתנת  בעד שכר שנוטל גמורה רבית זו הרי  מהקנס  יפטור
ממנו  המוכר נפטר היה הרי  קנס  בדרך שנוטלו ואף  המעות
לדבריהם  יחוש שמים ירא וכל הקרן. לו ממתין היה לא אם
מקומות  במקצת שנהגו אף  החמורה רבית באיסור להחמיר

הראשונה. כסברא להקל

המוכר  שהוא הלוה ירצה שאם בענין הוא אם מקום ומכל
לא  לו שקבע  הקרן עם הקנס  פרעון זמן שיגיע  קודם לפרעו
לקבל  מחוייב  והלוקח  בשלימות הקנס  כל לפרעו יתחייב 
למלוה  ריוח  שיש שכיון הכל לדברי  אסור הפרעון ממנו
זו  הרי  בקנס  ירבה כן ידי  שעל ללוה והפסד הקרן בהמתנת

גמורה: רבית

*
ÊÓ על הוא כשהקנס  אלא אינו קנס  שבדרך  זה היתר וכל

הוא  אם אבל בזמנה לו נתנה ולא לו שמכר הסחורה
אגב  בקנין ממנו וקנה הלוואה של מחוב  לו שחייב  מעות על

לו  לפרוע  יתחייב  פלוני  לזמן מעותיו יפרענו לא שאם סודר
וכך  כך מעכשיו לך חייב  הריני  לו אמר אפילו קנס  וכך כך
רבית  הערמת משום אסור פלוני  לזמן מעותך אפרעך לא אם
ברבית  כמלוה נראה שהלוהו ממה יותר מעות שפרעו שכיון

סחורה. בעד מעות לו כשפורע  כן שאין מה

יותר  בסחורה לפרעו לו אמר אם הלואה של בחוב  וכן
שכיון  מותר פרעון לזמן יפרענו לא אם קנס  בדרך מחובו

כך. כל נכרת הרבית אין סחורה ומקבל מעות שהלוהו

לו  ולומר מחובו יותר ששוה המשכון על ללוות מקום ומכל
מי יש לך קנוי  המשכון יהיה פלוני  לזמן אפרעך לא אם
יותר  לו שנותן שכיון מעכשיו לו מקנהו ואפילו שאוסר
לחוש  וטוב  ברבית כמלוהו נראה ממש הלואה בשעת מחובו
כן. לו לומר מותר ממש הלואה בשעת שלא אבל לדבריו.
אפילו  כן לומר מותר קרקע  שאר או בית הוא המשכון ואם
יבא  שאם עמו להתנות אסור אבל ממש. הלואה בשעת
שהן  הללו בדמים לו אלא לאחר ימכרנו לא הבית למכור
להוזיל  לו שמתחייב  גמורה רבית שהיא מפני  משויה פחות
הרי מעכשיו לו כשמקנהו כן שאין מה הלואתו. בשכר לו

כמכר  הלואתו זה בשכר לו להוזיל לו מתחייב  אינו וגם
משתכר  שאינו נמצא בזמנו ולפרעו לאחר למכרו בידו שהרי 

זו: בהלואה ידוע  שכר

*
ÁÓ הקנס כל כשחיוב  אלא אינו קנס  שבדרך היתר וכל

המעות  פרעון זמן שעבר מיד אחד ברגע  חל כולו
חיובו  אם אבל הסחורה נתינת זמן שעבר מיד או לו שחייב 
אפרעך  לא אם שאמר כגון הזמן בהמשך מעט  מעט  חל
בכל  קנס  וכך כך לך ליתן חייב  הריני  פלוני  לזמן חובך
זו  הרי  אפרעך שלא וחודש חודש בכל או ושבוע  שבוע 
זה  וקנס  הואיל קנס  בדרך שהיא אף  תורה של גמורה רבית
וכן  מעותיו. לו שממתין הזמן בהמשך והולך מתרבה
לך  אתן לא אם לו אמר אם סחורה על מעות במקדים
קנס  עם מעותך לך לפרוע  חייב  הריני  פרעון לזמן הסחורה
חייב  הריני  אפרעך שלא זמן וכל קנס  בלא אפילו או וכך כך
רבית  זו הרי  חודש בכל או שבוע  בכל וכך כך קנס  לך ליתן
נעשו  הסחורה נתינת זמן שעבר שמיד תורה של גמורה
התורה  מן גמורה הרבית אסורה חוב  ובכל עליו חוב  המעות

למעלה. שנתבאר כמו הלואה של בחוב  כמו

פלוני לזמן לך לפרוע  מתחייב  הריני  לו אמר אם ואפילו
לך  חייב  הריני  ההוא זמן אחר שבוע  אפרעך לא ואם
הקרן  עם הקנס  לפרוע  קנס  וכך כך סודר אגב  בקנין מעכשיו
עוד  שיעבור אחר עד אפרע  לא ואם ההוא שבוע  אחר מיד
וכך  כך זה סודר אגב  בקנין מעכשיו חייב  הריני  אחד שבוע 
לכל  מתחייב  וכן ההוא שבוע  אחר מיד הקרן עם לפרעו קנס 
אחת  ברגע  חל שבוע  כל של הקנס  שנמצא ושבוע  שבוע 
אם  שאף  בחנם ממתין השבוע  וכל השבוע  כל שבסוף 
זה  אין זה שבוע  של בקנס  יתחייב  לא שביעי  ביום יפרענו
או  שבוע  בכל קצוב  דבר ליתן שמתחייב  שכיון כלום מועיל
אלא  אינו והקנס  גמורה רבית שהיא מוכיח  הדבר חודש

הערמה.

*
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רכז    

וכיוצא  בעיסקא כגון בהלואה שעושין היתר דרך בכל וכן
דבר  איזה חיוב  שום בשטר להזכיר שלא ליזהר צריך בה
שנתבאר  כמו בחדשו חדש מדי  או בשבתו שבת מדי  קצוב 
הדבר  חדשים או לשבועות קצבה יזכיר שאם לפי למעלה

רבי שהיא הערמה מוכיח  אלא אינה ההיתר ודרך גמורה ת
מן  כלום מועיל אינו ערמה בדרך אלא שאינה היתר וכל

התורה.

פלוני לזמן יפרענו לא אם קנס  עצמו את למחייב  דומה ואינו
ולא  סופרים מדברי  אלא רבית הערמת משום אסור שאינו
מותר  להיפוך או סחורה בעד מעות וכשפרעו התורה מן
ובחדשים  בשבועות מתרבה הקנס  שאין שכיון לפי  לגמרי 
קנס  שאינו לומר הוכחה כאן אין אחת בבת חל חיובו אלא
רבית  כהערמת שנראה מפני  אסרו שחכמים אלא באמת

יתרון: לו ונותן מעות בעד מעות כשפורעו

ËÓלי אין מנה לו ואמר מנה הלויני  לחבירו האומר וכן
שבשוק  כשער במנה חטים לו ונתן לי  יש במנה חטים
מעות  ממנה בפחות ממנו החטים אותן וקנה חזר כך ואחר
היו  כשהחטין זמן לאחר בין מיד ממנו שקנאן בין לו שנתן
חובו  לפרוע  אסור זה הרי  שבשוק  בשער מנה שוות עדיין
ומכר  שחזר שכיון רבית הערמת משום במעות החטים בעד
מנה  יפרענו אם ממנה פחות מעות ממנו וקיבל החטים לו
ביקש  לא מתחלה וגם הואיל רבית כהערמת נראה זה הרי 
ממנו  ביקש מתחלה אם אבל מעות אלא חטים להלותו ממנו
או  בחטים אלא במעות פורעו שאינו או חטים להלותו
המלוה  עמו התנה שלא והוא מותר. אחרות בפירות
אם  אבל משווין בפחות לו וימכרן שיחזור החטים כשהלוהו
ענין  בכל ואסור גמורה רבית כמין זה הרי  כן עמו התנה

חטיו: לו כשהחזיר ממנו שקיבל ממה יותר לפורעו

*
 לכל רבית מידי  לצאת ה' ירא איש לפני  ישר דרך ויש

או  בשנה שנה מדי  ממעותיו קצוב  ריוח  וליטול הדעות
למי שיתן והוא בטוח . יהיה הקרן וגם בחדשו חדש מדי 
אלא  המשכון על הלואה בתורת שלא חנות או בית לו שיש
יותר  או שנה לעשרים ביתו ממנו שישכור שכירות בתורת
אלא  הרבה שוה שהוא פי  על אף  מועט  בדבר שנה כל
שזהו  מיד השכירות פרעון לו שמקדים בשביל לו שמוזיל
בתורת  המעות לו ויתן למעלה שנתבאר כמו המותר דבר
המעות  ערך כפי  יותר או שנה לעשרים השכירות פרעון
לו  נותן אם כגון מהן. ליטול שרוצה והריוח  לו שנותן
דינרי חמשה שוה לשנה הבית ושכירות זהב  דינרי  עשרים
אחד  דינר בעד שנה כל שנה לעשרים ממנו ישכור זהב 
ממנו  ויטול דינרים חמשה בעד לאחר וישכירנו ויחזור
בחדשו. חדש מדי  או בשנה שנה מדי  לעצמו השכירות
אחר  דינרים העשרים לו להחזיר הבית בעל שירצה ובאם
מה  כפי  שנים או אחד דינר מהן לו ינכה אזי  שתים או שנה

בעד לו שמגיע  ישלם והמותר שעברו מהשנים השכירות
לו  להחזיר חייב  ישרף  או הבית יפול אם וכן לביתו. וישוב 
כל  כי  שעברו לשנים לשנה דינר מהן שינכה רק  מעותיו
הבית. בעל על אלא השוכר על אינן מאונסין הבית אחריות

השכירות  ולפרוע  בביתו נשאר להיות רוצה הבית בעל ואם

מהשוכר  לעצמו שישכרנו מאוהביו אחד יבקש בעצמו
השכירות  יפרע  הבית ובעל הבית לבעל וישכרנו ויחזור
וישכיר  יחזור השוכר שאם להשוכר יפרע  והוא לאוהבו
שכר  ממנו ליטול כמערים נראה יהיה הבית לבעל בעצמו
שחוזר  כיון בשכירות ולא בהלואה לו שנתן מעותיו
הדבר  ניכר לאחר כשמשכירו כן שאין מה לו ומשכירו
השוכר  שיחזיק  ובלבד הלואה. ולא גמורה שכירות שהיתה
קרקע  ששכירות ההקנאה מדרכי  באחד ויקנהו בבית תחלה
מדרכי באחד שקנאו שקודם לאחר שישכירנו קודם בו נקנה
הלואה  הן והמעות הבית בעל בחזקת הוא הרי  ההקנאה

אצלו:

‡ הבית בעל את לכוף  יכול אינו המעות כשבעל זה וכל
ישוב  שאז ממנו ששכר השנים תשלום עד ביתו שיפדה
בעל  שאין כיון כלל הלואה שום כאן אין שנמצא חנם לביתו
מדעתו  ירצה אם אלא כלל מעות לו להחזיר חייב  הבית
ביתו  לפדות לכופו שיוכל עמו מתנה אם אבל ביתו. לפדות
השנים  בעד לו ולנכות שנים כמה לסוף  או שנה לסוף 
בה  ויש גמורה הלואה זו הרי  לו יחזיר והמותר שעברו
שכל  משויה פחות השכירות לו שמנכה במה רבית משום
משום  משויו פחות ממנו דבר לשכור אסור לחבירו המלוה

רבית:

*
 בעצמו בו דר והמלוה ביתו על לחבירו המלוה ואפילו

ואינו  שויו כפי  בשלימות השכירות לו לנכות צריך
יפול  שאם בענין הוא כן אם אלא כלום. לו להוזיל רשאי 
לנכות  שצריך זה בנכוי  להמלוה הפסד יגיע  ישרף  או הבית
ולא  אחד יום אלא בה ידור לא אם אף  השנה כל בעד לו
השנה  תשלום עד בו לדור אחר בית לו ליתן הלוה יצטרך
שמתחייב  במה הפסד לספק  עצמו מוריד המלוה שנמצא
שלא  מעט  בו ידור שמא כי  שנה לכל קצוב  דבר לו לנכות
ולא  למלוה ברור ריוח  זה אין לפיכך כך כל השכירות תשוה

ב  רבית משום בו מכר חששו כעין שהוא ביתו את ממשכן
קצת.

ביתו  ממנו לשכור אסור סתם לחבירו במלוה כן שאין מה
שאינו  הממשכן וכן ענין. בכל משויו בפחות אחר דבר או
שאין  קדום חוב  בעד ממשכנו אלא המשכון על מעות לוה
זה  חפץ  על מעות נוטל ואינו הואיל כלל למכר דומה זה

לו. כשמוסרו

לחבירו  בו וכיוצא בית הממשכן שאפילו אומרים ויש
אלא  משויו בפחות לו להשכירו אסור מעות עליו שליוהו
של  כרחו בעל הזמן בתוך לפדותו רשות לו אין כן אם
בעל  רשות לו שאין הזמן משך כל כמכירה היא שאז המלוה
לפדות  יוכל שלא הלוה עם ויתנה לדבריהם לחוש ויש כרחו
הלוה  את לכוף  יכול שהוא פי  על אף  מותר ואז כרחו בעל
פשט  כבר אבל בזה. גם מחמירין ויש שירצה. מתי  שיפדנו

המיקל. אחר הלך סופרים בדברי  כי  להקל המנהג

מטלטלין  או קרקע  שאר או בית משכן בין חילוק  ואין
אף  לשנה מועט  דבר נכוי  ידי  על להקל נהגו שבכולן
על  להלוות כגון בתשמישן הרבה נפחתין שהמטלטלין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99



רכח   

בענין  שיהא רק  לשנה מועט  דבר בניכוי  בהם ללמוד ספרים
זה  בנכוי  למלוה הפסד יגיע  למשכון אונס  יארע  שאם
אלא  בו ישתמש שלא אף  השנה כל בעד לו לנכות שיתחייב 
להשתמש  אחר משכון לו ליתן הלוה יצטרך ולא אחד יום

לו  שיגיע  צריך אין אבל שנתבאר. כמו השנה תשלום עד בו
המשכון  באבידת חובו להפסיד לו שהלוה בקרן הפסד
מפסיד  שאינו המשכון על מלוה כל כשאר יהיה אלא באונס 

המשכון: ממנו כשנאנס  חובו

עיסקא  והלכות  רבית  הלכות 
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" ה וידע" התחיל  דר      תאר  כמ   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ



 טי ח  עני קרח ", "וח  התחיל  ר   ס לעיל  תאר  מה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹועיי
היצית    ִִַ

" ראלי "בה התחיל  דר  מה תאר  מ   ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

 . ריה  י י ,ִִֵַַ

 אל ל מע אלקי הוי"ה אבה "ולא  התחיל  דר  תאר  מְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
" לע    ְִָ

"'כ אנכי 'כ  אלקי "וידר  התחיל  דר  תאר  כמ ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

        

        

              

             
        
     

     

ימי  בעת  עני" התחיל  ר   ס צו, פר ת תאר  כמְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
" איה   "החרבה "א לאה  יר  עני , ְְְֳִִִִֵַָָָָָָ
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"אה גאה י לה' "א ירה התחיל  דר  תאר  כמ ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

    

"י א " התחיל  דר     יוע ְְְִִִֵַַַָָ

"ימ  ההרי "י התחיל  ר   ס ,  לק תאר  כמ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

   

       
        

         
   'כ  'כ.   יע ֵַָ

"לכ  אלקיכ הוי"ה "אחרי התחיל  ר   ס תאר  מ ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

  .         

          

 מאי ו' רק   ס נה: תב מ  ת ט' בפרק  . ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ
 .

" ריכ הה  ב "י התחיל  דר  מה תאר  כמ  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

   

" לכ הא   ת "ת סק  על  מה תאר  מה  יוע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

    

  " מיה האזינ" התחיל  ר   ס  ְֲִִִִַַַַַָ

          
      



           

 



רל   

       18  
   19 

        
      20  

       

    21   
 'כ 

      
 22 

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

       

 יוע הרח ''ו.   הת, ער   ס ," י ח  ע "פרי תב  מְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
"ני "וכל  התחיל  ר   ס תאר  מה    עני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

נני" "צדקה    ְִִִָָָ
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נקרא ÏÎÂ(לג) שהשבת מה כלל  דרך  הטעם יובן  זה
לעולם  היא אות שכתוב כמה לעולם אות
בחי' הוא השבת שמצות איך  יובן  הנ "ל  מכל  דהנה כו '.
המעשה  ימי בששת הכלולים המצות כל  של  פנימיות
יובן  מזה הרי דוקא המעשה בהעדר  הוא מצותה להיות
ימי  ששת שהן  לעולם אות בחי' הוא שהשבת איך 
וכו ' ה' עשה ימים ששת כי שכתוב וכמה המעשה
בחי' הן  בשרשם המעשה (ימי) ו ' שבחי' ידוע בהיות
עילאין  יומין  ו ' שנקרא דאצי' דז "א עליונות מדות ו '
המוחין  פנימיות בחי' הוא השבת ענין  ושורש כנ "ל 
מלה  קדש נקרא כן  ועל  דז "א במדות שמאיר  דאבא
עולם  לעולם היא אות כו ' ביני שאמר  וזה כנ "ל  בגרמיה
אבא  יסוד  פנימיות בחי' הוא היא ואות דז "א ו "ק הוא
ששת  כי שאמר  וזה לז "א חדשים מוחין  בחי' להיות כו '
וביאור  כו '. הז ' וביום דז "א ו "ק שהן  עשה ימים

הנ  ובין הדברים ביני ענין  שורש להבין  יש תחלה ה
שאמר  מה על  וגם עולם ברית ליה אדסמוך  דקאי בנ "י
שזהו  דוקא ביני שאמר  מה להבין  ויש כנ "ל . היא אות
משמע  הדברים ופשט  דוקא ממש העצמות ובחי' ענין 
אות  היא וגם בנ "י ובין  העצמות בין  ברית אות שהשבת
ולא  לעולם היא אות מהו  וא"כ  כו ' בנ "י ובין  ביני
השבת  בשער  בע"ח  מבואר  הנה אך  כו '. ישראל 
והוא  דאבא מוחין  פנימיות בבחי' הוא השבת ששורש
הנקרא  וזהו  כנ "ל  בגרמיה מלה קודש בזוהר  הנקרא
עולם  שנקרא חדשים מוחין  בחי' להיות לעולם אות
החכמה  דאור  ידוע הנה אבא פנימיות ענין  וביאור  כנ "ל 
ב' החכמה מוח  בבחי' שיש ידוע והנה אבא נקרא
העצמית  והבנתו  חכמתו  וכח  אור  בחי' הא' מדריגות

ולא  לעצמו  השכלה באיזה ומתחכם משכיל  כאשר 
או  דאבא ג"ר  בחי' וזה לזולתו  כלל  השפעה בשביל 
עצם  שהוא שבחכמה חכמה בחי' דאבא מוחין  נקרא
בחי' והב' העצמי חכמתו  בכח  לעצמו  השכלתו  אור 
לזולתו  בגילוי זה אור  השפעת כח  בחי' והוא אבא יסוד 
ומרוחק  ונבדל  להשפעה הצורך  כפי בצמצום בא שהוא
השכלתו  מעצם נמשך  ולא לעצמו  השכלתו  מעצם
שבחכמה  מדות בחי' ע"י רק זה אור  התגלות כח  לבחי'
שע"ג  יו "ד  האלף אות ציור  ענין  (והיינו  כו ' דאבא חו "ג
שבחכמה  חכמה בחי' הוא האלכסוני האמצעי הקו 
שתחתיו  הקטן  ויו "ד  שבחכמה המדות בחי' הוא והקו 
פלא  בענין  במ "א שכתוב כמה אבא יסוד  בחי' הוא
אנו  והנה כו ') לגילוי מהעלם חכמה אאלפך  ואל "ף
איזה  להשכיל  שכלו  בכח  מאוד  טרוד  כשאדם רואים
חושי  כל  וגם נפשו  כוחות כל  הרי מאוד  עמוק מושכל 
באותו  למעלה והתכללות עליות בבחי' אז  המה גופו 
ירגיש  לא אשר  עד  בעמקות טרוד  שהוא שכלי ענין 
שבטלים  מדותיו  כלי בחי' ומכ "ש גופו  חושי בכל 
כלל  פעולתן  לפעול  מהות באיזה נכרים בלתי ונכללים
יוכל  לא זו  העמקה בעיון  הטרדה גודל  מחמת שהרי
כח  עליית מצד  כו ' לאהוב דבר  לשום לבבו  לפנות
וכך  כו ' הטרוד  השכלי בכח  למעלה והחשק האהבה
עולין  כולן  הגוף איברי כל  והרגש תנועות כל 
למטה  מהם נשאר  ולא עצמותם מבחי' ומופשטים
החיות  כפי רק מזעיר  מעט  רשומן  הארת רק במקומן 
אך  כו '. וגוף במדות הנמשך  שבמוח  החכמה בחיצוניות
בפנימיות  שכלו  כח  בכל  נטרד  בהיותו  דוקא כ "ז  הנה
בחי' דאבא מוחין  פנימיות הנקרא וזהו  המוחין  ועמקות
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רלי    

דחכמה  אין  בחי' כו ' מאין  והחכמה וכמו  שבו  ג"ר 
שהוא  הזה בעומק העיון  גמר  אחר  אבל  כו ' העצמית
כח  ויורד  חוזר  אז  הסתלקות בבחי' עילוי אחר  בעילוי
בחי' היפך  וזהו  למטה והתפשטות בירידה השכל 
שבא  היינו  הירידה זאת ענין  שהרי למעלה העליה
מן  למטה ונתפס המושג שכל  אור  גילוי בחי' לכלל 

וב  כ "כ  בגילוי מושג הבלתי הנעלם זה העומק ודאי
העלמות  מבחי' ונמשך  הבא המושג שכל  אור  הגילוי
כאשר  אף קצת נתצמצם הוא בעומקו  המשכילו  בכח 
בבחי' ולא עצמותו  השכלת בכח  הוא עדיין  זה כל 
לידי  העמקות מן  שירד  אחר  והנה כלל  לזולתו  השפעה
נפשו  כחות כל  גם יורדים אז  המצומצם המושג גילוי
במקומם  להאיר  למטה ג"כ  גופו  חושי והרגשת ומדותיו 

למטה  להתפשט  מדותיו  אור  להאיר  ויוכל  כבתחלה
וכן  כו ' לשנוא או  ולאהוב לחשוק כמו  פעולתן  לפעול 
חושי  וכל  המדבר  בקול  ולהרגיש כו ' לשואל  להשיב
בצער  שבגופו  ש"ד  או  בבשרו  הזבוב בעקיצת כמו  גופו 
הטרדה  בעצם משא"כ  ירגיש הכל  בתענוג להיפוך  וכן 
שלא  עד  ובפרט  בכלל  א"ע הרגיש לא נפלאה בעמקות
ידוע  ובזה כידוע זבוב עקיצת או  בהכאה הכאב ירגיש
לחיצוניות  המוחין  פנימיות בחי' בין  ההפרש עיקר 
בבחי' הוא הרי המוחין  פנימיות בחי' כי המוחין 
חיצוניות  ובחי' מעלה למעלה והסתלקות העלאה
בכל  הוא שאז  העומק מן  יורד  כאשר  הוא הרי המוחין 
הירידה  ותנועות בבחי' וגופו  בנפשו  תנועותיו 

וד "ל : כו ' למטה וההתפשטות וההמשכ '
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ÔÈ‰ÏÂ כי אורות, תוס' הוא יוסף בחי' הנה הענין 
וחום  וקור  וקציר  זרע הארץ ימי כל  עוד  מ "ש
הקצוב  חלק זהו  ישבותו  לא ולילה ויום וחורף  וקיץ
בכל  מחדש ובטובו  מ "ש וזהו  תפקידם, את ישנה שלא
מאין  המהוה כח  וזהו  הישנות, את לחדש מע"ב  יום
אבל  נוהג, כמנהגו  עולם טבע ואפי' כמנהגו  ועולם ליש
וכמארז "ל  מעיקרו , חידוש אורות תוס' בחי' הוא יוסף
תוס' וכמו  העיקר , על  מרובה הקב"ה של  תוספתו 
הוא  והתוס' מאתים או  מנה היא שהכתובה כתובה
העיקר  על  מרובה תוס' למעלה הוא וכך  אלפים, כמה
א' אות רק שזהו  בראם בה"א בהבראם כי ערוך , באין 
לדבר  שיכול  הדיבור  מקור  לגבי ערוך  אין  א' ואות
שהוא  הנפש כח  לגבי ומכש"כ  שיעור  אין  עד  דיבורים
דלית  קלילא אתא בראם בה"א למעלה וכמו "כ  בטל ,
טפה  אפי' כי אא"ס לעצמו ' ערוך  אין  שזהו  מששא בי'
זהו  כי כלל  ערוך  אין  זה אבל  ערך  לה יש אוקינוס בים
נמצא  ממשא, בי' דלית קלילא ואתא א' אות רק

מרובה  תוס' זהו  מהשתלשלות שלמעלה בחי' כשיאיר 
הגילוי  לקבל  נבראים שיכולים שיעור  באין  העיקר  על 
באמת  כי הודאה בחי' יהודה בחי' וזהו  אא"ס, מעצמו '
אפי' בו  תופס השגה שום ואין  בי' תפיסא מח ' לית
ביטול  בחי' הודאה בחי' רק ובג"ע עליונים בעולמות
יחוד  ענין  וזהו  אוא"ס, שורה שם השגה מן  שלמעלה
אנחנו  מודים הודאה בחי' הוא יהודה כי ויוסף, יהודה
וזהו  בשמו  קראו  לה' הודו  התפלה בסידור  וכמו  לך 
אורות  תוס' יוסף מבחי' מקבל  ויהודה יחו "ת, ענין 
למהוי  שזהו  יגשו  באחד  אחד  וזהו  יחו "ע, ענין  שזהו 
כולנו  [אבינו ] ברכנו  וכמו  ביחו "ת, יחו "ע באחד  אחד 
כי  בהמ "ק, ענין  וזהו  ויוסף. יהודה יחוד  שזהו  כאחד ,
קביעות  בבחי' הי' שלא מתהלך  ואהי' כתי' במשכן 
מאיר  יחו "ע שיהי' קביעות בחי' הי' במקדש אבל 
ויהי' המלוכה כשנחלק שלמה שראה וזהו  ביחו "ת,
ויחרב  בפ"ע השבטים עשרת שהוא ויוסף בפ"ע יהודה

בהמ "ק.
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Ê"ÎÙÚÂ'הגשמי שבארץ רואי' שאנו  למה הטעם יובן 
מאין  יש לענין  קרוב ההתחדשות כח  נמצא

וכמ "ש  הארץ, מן  גבוהי' שהשמי' שהגם מבשמי', יותר 
לא  מ "מ  לרום, שמים וכתי' הארץ, מעל  שמי' כגבוה
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רלב   

בארץ  אבל  וכלל , כלל  ההתחדשות ענין  בשמי' ימצא
שנה  מדי ותגדל  צמחה תוציא שהארץ רואי' אנו  הנה
שיעור , לאין  רבים ותבואות פירות מרובה בתוס' בשנה
הנזרעי' דברי' כל  והם מיש יש כדוגמת שהם מהם שיש
עצמו , זה מין  צומח  ואח "כ  תבואה איזה תחלה שזורעי'
חיטי', עד "מ  מדגן  יצמח  לא שהרי מיש יש ה"ז  שלכאו '
הצומח  לכח  מ "ן  העלאת רק כ "א א"ז  באמת מ "מ  אמנם
לא  בשלימות שהוא כמו  מהגרעין  שהרי בארץ, אשר 
לגמרי  ונתבטל  שנרקב לאחר  כ "א מאומה, ממנו  יצמח 
אמת  והן  צמחה, תוציא ואז  בארץ אשר  הצומח  לכח 
היינו  תצמח , כן  הגרעין  של  מ "ן  העלאת ערך  שלפי
לאחר  זהו  מ "מ  דגן , יצמח  דגן  הוא הנרקב הגרעין  שאם
ממנו  יצמח  לא הארץ ובלתי ישותו , ונתבטל  שנרקב
ברכה  שולח  ה' שברצות וריבוי התוס' גם ומה תבואה,
מאה  שם וימצא יצחק גבי כמ "ש וריבוי, תוס' שנצמח 
ומ "מ  כלל  נאכלי' אינם גינה זרעוני רוב וגם שערי',
כלל  זריעה בלתי וגם רבי', פירות עם אילן  מהם  צומח 

התבואה  שקוצרי' אחר  גם צמיחה ג"כ  הארץ תוציא
נזרעי' שאינם ואילנות דשאי' ומכ "ש ספיחי', צומחי'
הצומח  הכח  ע"י לגמרי ליש מאין  צומחי' הם  הנה כלל 
ימי  בששת נתהוו  מאז  הנה השמי' משא"כ  בארץ. אשר 
אפי' ונתחדש ניתוסף לא צבאם וכל  השמי' בראשית
כ "א  הבראם, מאז  דבר  שום נשתנה ולא אחד , כוכב
הלא  ולכאו ' כלל , ומגרעת תוספת בלתי משי"ב עומדי'
ימצא  דוקא בארץ ולמה כנ "ל  במדריגה גבוהי' השמי'
כנ "ל  הוא הענין  אך  בשמי'. ולא מאין  יש חידוש כח 
ולכן  דוקא, בתחילתן  וסופן  בסופן  תחילתן  שנעוץ
בה  ימצא המדריגות סוף להיותה הגשמי' הלזו  בארץ
סופא  דאצי' מל ' בחי' היא העליונה בארץ כמו  הכח 
גם  יותר  התחילה כח  בה שנמצא דאצי', דרגין  דכל 
דאצי', הראש המהוה האין  כח  והוא האצי' ראש מבחי'
בחי' שהוא העשי' וסיום בסוף גם זה כח  נמצא וכן 
נעוץ  כי להיות ליש מאין  החידוש כח  ג"כ  הארץ דומם

בתחילתן . וסופן  בסופן  תחילתן 
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פג.
והוא מספר, לשון  - בספירה הא' פירוש הפרק: תוכן
הקיים והגבול  ההעלם את המגלות דאצילות בספירות

הצמצום. לפני הגנוזות  בספירות
על  הנמשך  חדש  ענין נ "ע הרבי לבאר מתחיל  זה בפרק

הספירות. ענין  מאמרים, כמה פני 
       גם

- המקיף  האור כלומר,    

      

      שם וכל 
אחרת , מהות  לכאורה מבטא    

    ש ונאמר, נבוא

   (אין כמתבאר - אמיתית
- הקודם, במאמר בארוכה   של חלוקה

  

הקודם,שאלה במאמר נ "ע הרבי כבר שאל  זו כדוגמת
שהמהות לומר ניתן  כיצד  היא, השאלה  עיקר  שכאן  אלא

'ספירות'. במושג שמשתמשים בשעה שווה
של  עניינם את  לבאר נ "ע הרבי מתחיל  זו , שאלה מתוך 

הספירות.

        

      

 ,הצמצום לפני  הגבול  אור שורש שהם 
      - הסובב אור  

         

עצם רק ולא       המושג
ענינה שספירה כיון  ומהות, בעצמות שייך  לא 'ספירות'
מכל  למעלה  הוא והעצמות  גילוי של  מסוים וגדר אופן
הבורא של  הגילוי  על  מדברים  כאשר רק גילוי , של  גדר

'ספירות'. המושג שייך  - האור בחינת -
   עשר' מבחינת (שלמעלה סוף  אין  באור

ספירות לעשר התחלקות כבר  יש ששם הגנוזות' ספירות 
ש  באופן  זה  'ספירה ', המושג  ששייך  אף - דווקא)

  גילוי אופני ספור אין  יש כלומר,
לעשרה דווקא מתחלק ואינו סוף אין באור כביכול 

גילוי. אופני
    מצד לספירות מספר שאין  רק לא

ש  אלא שלהם, הכמות  בפני אחת כל 
- קץ" אין  ה"ספירות בדרגת שהיא כפי עצמה,

מתפשטות  
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רלג    

  מן הארה  הוא  שהאור העצמות, של 
העצמות,     

:68הזוהר      ולא אחד  הוא  אתה 
שיש  אחד  הוא ברוך  הקדוש שאין היינו , - בחשבון )
בגדר  שלא אחד  אלא הלאה, וכן  ושלישי שני, אחריו 

כלל, מספר של       

ממנו  הנמשכות   שהפשיטות וכיון 
הספירות, סיבת היא ההגדרה וחוסר 

 (עצמם     

דברים: בשני  מתבטא הספירות של  גבול  הבלי כי נמצא,
מספר  ללא  שונות, ספירות של  אופנים ספור  אין  שיש א.
בתכלית פשוטה  היא עצמה  בפני ספירה כל  ב. וגבול .
הוא גבול  שהבלי והיינו , כלל . והתחלקות גדר לה  ואין 
זאת, ולמרות באיכותם. גם אלא הספירות בכמות רק לא
גילוי של  ענין כבר כאן  יש כי בזה, שייך  ספירה  המושג

גילוי. של  הגדרה  היא  וספירה
פשיטות מתוך  ספירות - קץ' אין  'ספירות  המושג  על 

נ"ע: הרבי  מקשה - מוחלטת    

    'ספירות' לכאורה ,
סותרים, מושגים  שני  הם ו 'פשיטות'  

  עצמו שזה דווקא  מסוים  באופן  גילוי  היינו ,
מזה, להיפך  היא והפשיטות  שהוא, כל  גדר כבר

    הספירות אם שהרי 
בלשון  להם  לקרוא  אפשר אי מוחלטת פשיטות הם
בגילוי קץ אין  אופנים  שיש גופא  ומזה  'ספירות', - רבים

שהוא. כל  גדר יש גילוי שבכל  מוכח 
ואין  מופשט  גילוי של  בחינה שיש להבין  ניתן כלומר,
להבין  ניתן וכן ספירות, של  ענין  כלל  בו שאין  סופי 
אור  שורש - גנוזות  ספירות עשר של  דרגה שיש לאידך 
אך  לעשר. התחלקות של  גדר כבר יש שבה - הממלא

אין  הוא שפירושו קץ ', אין 'ספירות  במושג  ההסבר מהו
שיש  לומר, מוכרחים  שונות , מהויות של  אופנים ספור
בה אין כן , ואם ספירה, בכל  גילוי של  מסוים  אופן 
מהספירה שונה שהיא גופא  בזה  מוחלטת פשיטות
כפשיטות הספירות  את להגדיר ניתן וכיצד  האחרת,

מוחלטת?
   כנזכר קץ" אין  "ספירות המושג  פירוש
לעיל ,     זה ידי  ועל 

הענין . יובן 
         

  אבן לשון  ג . סיפור לשון  ב. מספר לשון  א.
יבואר  אלו  מפירושים אחד  כל  ספר. לשון  ד . ספיר

הבאים. במאמרים בהרחבה 
    :שם בפרד "ס הרמ"ק של 

 'ספירה' השם  את   

  , גבול של  מושג  הוא  מספר  המושג 

  הספירות  היא הספירה  שהרי
מוגבל  בלתי במהותו  שהוא  אלוקי זאת,גילוי  בכל 

   הספירות את  משווים  כאשר
- ומקורם שורשם  לעומת     גדר בהם  יש

בלתי אלוקית מהות  הם שבמהותם למרות והגבלה ,
גם מוגבלת . לזה , נוסף   , היינו

בשם לקרוא ניתן  בעולמות , הספירות  פעולת ביחס
לספירות, וגבול  "מספר"   בפירוש

הראשון .
אף הרמ"ק, של  הראשון הפירוש שלפי והיינו,
בערך  מוגבלת, ולא במהותה פשוטה היא  שהספירה 
בעולמות הנפעלות  לפעולות  ובערך  ומקורה  לשורשה
מספר  בשם לגילוי גם  לקרוא ניתן  הספירות, ידי על 

וגבול .
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אליהו).68. (פתח  בהקדמה זוהר תיקוני 

•
         

    

ה 'תש"ה ] [מנח־ אב

"‰Ó '‰ ÂÎÊ" חרפתנו את וראה הביטה לנו  .1היה
צרות  את ומבכה ישראל  בני את שמוכיח  ירמיהו  הנביא
כלל  בשם ברוך ֿהוא, ה' אל  פונה היהודית הגלות

את  וראה הבט  מאתנו , נהיה מה ה' זכור  ישראל :
שלנו . הבושה

אומר  יוסי ישראל 2ר ' לבני אומר  ברוך ֿהוא שה'

1

2

3

4

5

6

א.1) ה, ֿ ב.2)איכה ע"א קיב ג  חלק בזוהר,



רלד   

גו '": ה' "זכור  הלב מעומק ביללה ומתלוננים הבוכים
אותו  ענה ומה מואב מלך  בלק יעץ מה נא זכר  "עמי

בעור " בן  השמדה 3בלעם תוכנית איזו  זכור  עמי, –
בלעם  לו  ענה ומה בכם, לבצע מואב מלך  בלק רצה

בעור . בן 
היהודית, הגלות על  השמים, לב עד  הנואשת לזעקה
אילו  ברוך ֿהוא: ה' עונה – גו '" לנו  היה  מה ה' "זכור 
זכר  ה"עמי את מקיימים הייתם ישראל , בני עמי אתם,
בן  בלעם אותו  ענה ומה מואב מלך  בלק  יעץ מה נא
את  חוסכים הייתם ישראל , בני עמי אתם, אזי – בעור "
וגו '", לנו  היה מה ה' "זכור  והקריאה היללה הזעקה,

אומר . שהזוהר  כפי
הייתם  כאשר  הזמן , שכל  לזכור  עליכם ישראל , בני
מאוחד  שאב כפי אתכם שמר  ה' אזי ה', עם מאוחדים
מה' מתרחקים כאשר  אבל  עליו , ומגן  ושומר  בנו  עם
ושלום  חס מאוד  קשה נענשים אזי ומצוות, ומתורה
לב  עד  קורעתֿלב, בזעקה היהודי המצב על  ומתלוננים
את  וראה הביטה לנו  היה מה ה' "זכור  השמים,

חרפתנו ".
והשולחן  התניא בעל  הזקן , שאדמו "ר  התורות בין 
היו  ממעזריטש, הראשונה בפעם בבואו  הביא ערוך ,
היה  מה ה' "זכור  הפסוק על  שונים תורה פירושי שני

חרפתנו ". את וראה הביטה לנו 
שתי  את אמר  נשמתו ֿעדן  הבעל ֿשםֿטוב מורנו 
בשתי  וגו '", ה' "זכור  פסוק, אותו  על  השונות התורות

שווה. אחת בהקדמה שונים בזמנים שונות מסיבות
הקדושה  על  הבעל ֿשםֿטוב עמד  הכללית בהקדמה
נקבה. או  זכר  אם חילוק ללא יהודי, גוף שבלידת
בבהירות  והסביר  רבה בהרחבה ביאר  הבעל ֿשםֿטוב
 ֿ ברוך  ה' של  הקדושה האלקית האהבה את ובמדויק

ישראל . לבני הוא
לנשמה  רק אינה ישראל , לבני ברוך ֿהוא ה' של  אהבתו 
היא  האלקית והאהבה היהודי, לגוף גם אלא היהודית,
עד  הגאונים מגאון  חילוק, ללא מלידה היהודים לכל 
 ֿ ברוך  ה' אין  הגאונים גאון  את שבפשוטים. הפשוט 

ואת  שבפשוטים, הפשוט  את מאשר  יותר  אוהב הוא
אוהב  הוא ברוך  ה' אין  שבפשוטים, הפשוט  היהודי

הגאונים. גאון  את מאשר  ושלום, חס פחות,
טענתו , את הבעל ֿשםֿטוב מבאר  נרחבת בשיחה
היהודי  של  המהות לעצם היא האלקית שהאהבה
של  מושגים שמות שני הם ופשוט  גאון  והיהדות.
מושגים  הם ידען  ולא ידען  ידען . ולא ידען  תארים,
מהות  בעצם אבל  הגלויים, לכוחות רק השייכים
משם  הם ישראל  בני כל  שוים. כולם והיהדות, היהודי
אליהו " "פתח  במאמר  שכתוב כמו  דאצילות, 4מ "ה

אצילות". אורח  "איהו  מ "ה ששם
מוכ  בהוכחות הבעל ֿשםֿטוב טהרת 5יח  של  חזקות

ישראל  בני שכל  נפשות ופיקוח  מילה המשפחה,
הקב"ה. אצל  בהשוואה אהובים

גדולים  גאונים של  במסיבה הבעל ֿשםֿטוב בהיות
 ֿ והבעל ֿשם תורה, חידושי באמירת הרבה שהתפלפלו 
בעיני  חן  מצאו  מאוד  בפנימיותם, שהם, ראה טוב
אמר  שלהם, התורה מחדושי רב סיפוק מתוך  עצמם,
התורה  את דלעיל , ההקדמה לאחר  הבעל ֿשםֿטוב
מה"מ "ה" נהיה מה ה' זכור  – לנו " היה מה ה' "זכור 
וגרום  התבונן  – חרפתנו " את וראה "הביטה שבנשמה,

שלנו . הפרטית הבושה את לראות לנו 
שהיתה  פשוטים יהודים של  בישוב אחרת, בהזדמנות
ישראל , אהבת מצד  שבויים לפדיון  מסירותֿנפש להם
היה  מה ה' "זכור  – לתלמידיו  הבעל ֿשםֿטוב אמר 
שבנשמה  ה"מ "ה" על ֿידי נהיה מה ה' זכור  – לנו "
את  מחרפים הם איך  התבונן  – וגו '" "הביטה שלהם,

ישראל . אהבת למען  נפשם
.ÂˆÈ˜ לבני אומר  שה' הזוהר  מאמר  את מבאר 

שה' וזוכרים ומצוות לתורה מסורים שכאשר  ישראל ,
את  חוסכים אזי ובלעם, מבלק ישראל  בני את הציל 
הבעל ֿשםֿטוב  הקדמת לנו ". היה מה ה' "זכור  זעקת
ובשתי  שונים זמנים בשני השונים, הפירושים לשני
לנו , היה מה ה' "זכור  הפסוק של  שונות, הזדמנויות

חרפתנו ". את וראה הביטה

ב.

ÏÚ‰ מה ה' "זכור  הפסוק לביאור  בהקדמתו  ֿשםֿטוב
הקדושה, האלקית האהבה את מסביר  וגו '", לנו  היה
וטהרת  דיני על ֿפי הנולד  הכשר  היהודי לגוף הגדולה,
כשר  שגוף הכשר , בחינוך  ומתחנך  הקדושה התורה

אלקה  "חלק שהיא לנשמה כלי להיות ראוי שכזה
היא  הנשמה של  הגדולה הקדושה ובגלל  ממעל ".
התמסרות  ביטול , שמשמעו  "מ "ה", בשם נקראת

לאלקות.
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ה.3) ו, מיכה
הזוהר.4) הקדמת

שלוש 5) נקיטת ביאור 473 ע' יז חלק שיחות לקוטי  ראה
אלו. דוגמאות



רלה    

אומר  רבינו  מה 6משה "ואהרן  הכהן  אהרן  אחיו  על 
יש  אחיזה ואיזו  מ "ה, הוא אהרן  עליו ". תלינו  כי הוא

עליו ? במחלוקת ועדתו , קורח  לכם,
טובות. למידות במסירות הבטל  אדם היה הכהן  אהרן 

על ֿפ  חז "ל כידוע השלום 7י רודף היה הכהן  אהרן  ,
לחלוטין  התמסר  הוא ביותר . הגדולה במסירתֿנפש
על  גם בישראל . ושלום אחדות עשיית של  לעבודה

רבינו  משה אומר  הכהן  אהרן  אחיו  ועל  "ונחנו 8עצמו 
מסר  רבינו  משה מסורים. ביטול , מ "ה, אנחנו  – מ "ה"

יהדות. ועל  ישראל  בני על  התורה, על  נפשו  את
התורה  על  האלקית והמסירתֿנפש היהודית הנשמה
בכל  ישנו  זה מ "ה מ "ה. בשם נקראים היהדות ועל 
לפשוט  שבגאונים גאון  בין  חילוק ללא ישראל 
הן  התורה, בלימוד  הן  העבודות, כל  שבפשוטים.
את  ומגלות מחזקות טובים, ומעשים המצוות בקיום
ש"חכמת  כך  היהודי, הגוף את מאיר  שהמ "ה המ "ה,
טובים  במעשים אדם ועבודת ומצוות בתורה – אדם"

פניו " "תאיר  כיסוי 9– גורם העבודה העדר  – ולהיפך  .
שבנשמה. המ "ה על  גדול  והסתר 

 ֿ הבעל  שפירש השונים הפירושים שני של  התוכן  זהו 
וגו '": לנו  היה מה ה' "זכור  הפסוק את שםֿטוב
התורה  חדושי שבגלל  התורה, גדולי של  במסיבה
המ "ה  היה מחדשים, שהם והעמוקים הגדולים
באמת  אלא פניהם, את רק לא להאיר  צריך  שבנשמתם
הפנימית  הרוח  גסות בגלל  אבל  העולם, את גם להאיר 

שלהם, התורה מחדושי להם שהיתה
אומרים  שחז "ל  כפי התורה 10– מגדולי אחד  על 

ביותר  הגדולים החכמים שתלמידי ביותר , הגדולים
על  בלבד , השדה כעשבי בתורה גדולתו  לעומת נחשבו 

חז "ל  אומרים הזה הגדול  הרוח 11התלמיד ֿחכם "גסות
– העולם" מן  טרדתו  שבו 

– לנו " היה מה ה' "זכור  מפרש שהבעל ֿשםֿטוב זהו 
שבנשמתם  שהמ "ה שבמקום מהמ "ה, נהיה מה ה' זכור 
מואר  להיות צריך  היה התורה חידושי מחדשי של 
מאירים  אינם התורה שחידושי לכך  נוסף ולהאיר ,
מידות  של  ובהנהגה שמים יראת של  והידור  בזהירות

כמאמר  עצמם, כלפי עיוורים גם הם "כל 12טובות,
עצמו ": מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים

עצמם  את שעושים בלבד  זו  לא – האישיים הנגעים את

כי  אותם, רואים לא אכן  אלא אותם, רואים כלא
שהאדם העצמי והיוקר  העצמית את האהבה אוהב

כל  את ומטהרים מכשירים עצמו , בעיני ויקר  עצמו 
מאנשים  קרובות לעיתים שומעים שאנו  כפי הנגעים.
של  שטות בדברי עצמם בזכות המהפכים התורה גדולי
לפשוט  אפילו  חרפה שזו  כך  עצמם, ויוקר  אהבת
החסרונות  את מלראות עיוורים כה והם שבפשוטים,

האישיים.
ביותר , קטן  שחסרון  כך  מאוד , מקפידים הם הזולת על 
אצלם, מאוד  גדול  הוא במידות והן  התורה בידיעת הן 

רואים. אינם הם האישיים החסרונות את אך 
ואצל  בכלל , בן ֿתורה אצל  ביותר  הקטן  החסרון  באמת,
מהחסרון  גרוע יותר  הרבה הוא בפרט , בתורה גדול 

ופשוט  רגיל  אדם אצל  ביותר  למשל ,13הגדול  כמו , .
על  כתם מאשר  גדול  יותר  נזק הוא משי בגד  על  כתם

רגיל . בגד 
ואצל  בכלל  תורה בן  אצל  ביותר  הקטן  החסרון  אמת,

בפרט  בתורה בעל 14גדול  של  האישי הנזק מלבד  ,
חסֿושלום, והוא, לרבים גרםֿנזק זהו  עצמו , החסרון 
וגדול  בכלל  בן ֿתורה הרבים. את המחטיא בכלל 
לעצמם, רק לא גדולה אחריות נושאים בפרט  בתורה
בכלל  תורה מבן  ללמוד  הצריכים לרבים גם אלא

בפרט . בתורה ומגדול 
מפרש: שהבעל ֿשםֿטוב זהו 

רואים, אותנו  ועשה – "וראה" – הסתכל  – "הביטה"
"את  – בעצמנו  שנראה העיוורון , את מאיתנו  הסר 
וגדולי  לבני גורמים שהחסרונות הבושה את חרפתנו ",
ותיקון  יראתֿשמים של  בעבודה עוסקים שאינם התורה

החסידות. דרכי על ֿידי המידות
מבאר  לנו ", היה מה ה' "זכור  הפסוק של  השני בפירוש
המ "ה  של  הגדולה ההתעלות את הבעל ֿשםֿטוב
שבפשוטים, הפשוט  היהודי אצל  שנעשית שבנשמה
אהבת  של  הטובה המידה על  נפש מסירות על ֿידי

ישראל .
קדישא, לחבריא הבעל ֿשםֿטוב אומר  התורות באחת
ישראל  אהבת על  מסירותֿנפש של  העבודה שעל ֿידי
על ֿידי  מאשר  יותר  שבנשמה, המ "ה לגילוי זוכים

באלקות. ביותר  העמוקה ההשגה של  העבודה
לישוב  קדישא החבריא את מוביל  הבעל ֿשםֿטוב
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ז-ח .8) טז, בשלח 
א.9) ח , קהלת
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ע"ב.11) קא, שם
א 12) פרק אבות, פרקי  על  מאירי  ה. משנה ב פרק נגעים

.13 הערה 25 ע' כח , חלק שיחות לקוטי  ז. משנה
ע"ב.13) עד , בלק תורה, לקוטי 
ע"א.14) פו יומא



רלו   

כל  את נתנו  שבו  העניים שהיהודים ועני, קטן  יהודי
שלא  עובר ֿאורח  של  לפדיון ֿשבויים להם שהיה מה
ישראל . אהבת של  הטובה המידה מכוח  רק מיהו , ידעו 

.ÂˆÈ˜ כלי הוא תורה על ֿפי כשר  גוף שרק מבאר 
הוא  מ "ה שבנשמה. מ "ה ממעל ", אלקה ל "חלק ראוי
תולעת  ויהדות. תורה לאלקות, התמסרות ביטול ,
התורה, גדולי של  התורה חדושי אור  את גוזלת הגאווה

רואים  שלא כך  מעוורת, לעצמם שלהם והיוקר  האהבה
ביותר  הקטן  שהחסרון  מבאר  האישיים. החסרונות את
הבעל ֿשםֿטוב  אחריות. ונושא גדול  הוא תורה בן  של 
שבנשמה  המ "ה אור  את במוחש קדישא לחבריא מראה
מסירותֿנפש  על ֿידי לכך  הזוכים פשוטים אנשים אצל 

ישראל . אהבת של  הטובה המידה על 
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רוסית.2) מטבע שם
א.3) קג , ח"ג  זהר א. ל, במדבר תורה לקוטי  וראה סע"ב. פב,

ובספר  .152 ע' תש "א המאמרים ספר ראה שם. ובהרמ"ז  ובמק"מ
תרכט. ע' שם ובמילואים 168 הערה ע ע' ב. ֿ חב"ד הערכים

•
 

תרצ "ג ] אייר [כ"ה

הרגשות  מאותם  מושפע הנני צלחה הביתה בואי מאז

ידידי  כבוד עם  ההתועדות עלי השפיע אשר הנעימים 

באותם מהרהר הנני לזמן ומזמן ובפאריז. בברלין

ארום - החסידות ודרכי תורת נועם  דברי - הדברים ,

פעם בכל דברנו אשר - ידידי ש "ב כסגנון חסידות

דבר  הרעיון אותו אצלי מתגבר לפעם  ומפעם  התראותינו,

אבותינו  כ"ק הוד אוצרות - החסידות רעיונות פרסום 

מדע. אנשי בין - זי"ע נבג "מ זצוקללה"ה הק' רבותינו

ֿ נפש מרי מכתבי קריאת - ֿ יומית היום  העבודה

חמרית  עזרה בבקשת אלי והפונים  לפני שיחם  השופכים 

וכח  מח הדורשות שונות שאלות של וחבילות ורוחנית,

הנעימה  העבודה אל כולי להמסר אותי מפריעה - לפתרונן

החסידות  תורת דחיי באילנא הכרם  עבודת היא ביותר, לי

זצוקללה"ה  הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד הנחילונו אשר

זי"ע. נבג "מ

מועד  לי אקח היום  בזה אשר חושב הנני בוקר בכל

כמה  עברו וכה הרחבה, מתוך ש "ב לידידי דברי להעריך

היום . עד תשוקתי למלאות יכולתי ולא שבועות

משנה  מקרא בה יש  הנגלה כתורת - החסידות תורת

מלאה  שלמה תורה הוא מהם  אחד כל אשר ואגדה, הלכה

רבות. נפשות ומחי' אלקי שכל וזיו אור

יחיו, וחתני בנותי ע"י מאתו פ"ש  ת"ל שומע הנני

ברגשי  לי כתבו כבר לא וזה ההתקרבות, במאד לי ונעימה

החכם לזכר נאם  אשר הנאום  מנועם  והתפעלות שמחה

על  נעלה רושם  עשה ואשר ז"ל, קאהן מר המנוח הנודע

לו  יצליח כי ואברכהו זה על ושמחתי השומעים , כל

בגו"ר. השי"ת

אשר  מכתבו על מענה קבל האם  לדעת במאד אתענין

ותוצאותיו, הענין מצב ומה בברלין, דברנו אשר כפי כתב,

השונות  ההצעות ע"ד טובה החלטה לידי בא כבר ואם 

לטובה  לבבו משאלות ימלא והשי"ת לו, הציעו אשר

ולברכה.

על  ושלש  פעמים  ידידי כבוד עם  דבורי לנושא ואשובה

למי  גם  ומה החסידות, בעד לעשות חסיד כל חובת אודות

אשר  הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד משפחת מגזע שהוא

לעצמו  טוב כל ברכת המביאה ומשולשת כפולה חובה היא

ולזולתו.
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רלח   

נקוב  מאמר ערכתי העבר) (בחורף לברלין נסעי טרם 

מבואר  בו החסידות", בעד לעשות והיכולת "החובה בשם 

ואשר  (2 החסידות, בעד לעשות החסידים  של חובתם  (1

(3 בירושה בא החסידות ובא רגש  ההבנה, על הרגש  מעלת

החסידים שמגזע אלו גם  הנה כן על ואשר בירושה,

החסידות. בעד לעשות המה יכולים  מוצאם ,

א"א  מעשיות מצות קיום  בלא אשר מילתא ברירא

נקלטת  אינה החסידות אשר ז.א. חסידות, דברי להבין

אינם ר"ל אשר ואלו ומצוה, תורה שומרי של בכלי אלא

נזהרים ואינם  השבת את שומרים  אינם  תפילין, מניחים 

החסידות. אל כלים  אינם  כו', באכילתן

ובזה  למוטב, מחזירו - בתורה - שבה המאור אמרז"ל

דגליא  שבתורה, גליא על התורה לפנימי' יתרון יש 

מופלא, שכל מנועם  הבאה פסוקה הלכה היא שבתורה

דברי  הדברים  מבהיק, אור היא וחסידות אלקי, שכל

השומע  לב את בוקעים  ער, מלב כשיוצאים  חיים  אלקים 

ברגשי  ומעוררו לרסיסים , העץ את הגרזן יבקע כאשר

להבא. על טובה וקבלה העבר על חרטה תשובה,

שכל  הוא - חסידות פון ארום  דער - לחסידות המבוא

כוסף  לידי המביא רגש , במשבצות משובץ ומצוחצח צח

החולניים , החיים  של המועקה מן להחלץ ותשוקה

ערדיגע  די פון זיך רייסען ארויס העולם  ַכמאמר

לעבען. וואכענדיגען דעם  פון און ַָָהאליאבליעס

את  מביאה - החסידות תורת - היא כי יותר ועוד

מכונה  האדם  חיי כל הקדש , טהרת על חולין לאכול האדם 

כמאמר  אכילה נקרא והמדע התורה לימוד אכילה: בשם 

אם כי אכילה נקרא המשפחה חיי בלחמי, לחמו לכו

נק' רכוש  ורכישת בפרנסה האדם  עמל וכל כו' הלחם 

לפיהו. האדם  עמל כל כאמור אכילה

גם אשר האדם , בחיי אור מאירה החסידות כי א. ז.

ומארחות  ובהירים , זכים  טהורים , יהיו היומיים  חייו

ובכל  פרטית, בהשגחה הכרה לידי בא הוא היומיים  חיים 

במוחש , אלקות ורואה עליו נצב הוי' הנה פונה שהוא פנות

למעלה  היא עצמה הטבע כי ממש  בשר בעיני שרואה עד

חומר  בעלי בפי המורגל הסגנון אותו כלומר מהטבע,

הנברא  בדוי, מהות הוא נאטור" איז "דאס טבע", "שזהו

גמורה  הכרה לידי מביאה ההבנה כי ההבנה, העדר בסיבת

מהטבע. למעלה היא עצמה זו טבע אשר

הבריאה  כי ומחליט מסכים  הטבעי דנפש  האנושי שכל

דבר, כל טבע בידיעת הוא התעסקותו וכל מאין, יש  היא

והפסד  בתועלת והפרדה בהרכבה הפרטיים  עניניו לדעת

אחרי  היש  בגוף והחקירה ההכנה הוא כ"ז אשר וכדומה,

אינו  ליש  מאין הדבר המצאת ענין בעצם  אבל המצאו,

כלל. חוקר

האלקי', נפש  שהוא המשכלת, דנפש  האמיתי והשכל

היש את המהוה האלקי בהאין הוא התעסקותו עיקר הנה

בהוי  נטוע והמקיימו הוא זה מושכל מהות אשר תמידית, '

און  געלייגט אפ עצמית, בהנחה בנפש  ָומושרש 

מהות  בראיית יסודה זו דהנחה נפש . אין ָאּפגיּפרעסט

ממעל, אלקה חלק להיותה שבנשמה אלקות

השכל  בלבושי מתבארת זו הנחה הנה בגוף, ובהתלבשותה

אלקי  מחקר החסידות תורת שהיא האלקית דנפש 

בשר. לעיני גם  הנראים  מוחשיים  בהבנות המלובש 

הוא  שאלקות היא ההנחה הוא: מזה היוצא והבכן

הוא  מוחש  עניני מכל הבא וההסבר אלץ, איז אלקות הכל,

בהא  הא כי ועם  אלקות, איז אלץ אז אלקות, הוא שהכל

אך  אלקות. הוא הכל הרי הכל, הוא דכשאלקות תליא

אמת  זהו הנה הכל, הוא שהאלקות מה דזה הוא ההפרש 

למעלה  בהיותה מוחשית בראי' רואה שהנשמה מה הגמור

הוא  שהכל וזה בגוף, להתלבש  למטה ירידתה קודם 

מופתים ע"פ הבא האנושי שכל הבנת הוא אלקות

בשר. לעיני גם  מוחשים 

להא  הכל הוא דאלקות הא בין ההבדל תוכן עומק

שבנשמה  ההנחה כי בהתוצאות, הוא אלקות, הוא דהכל

באה  אבל האדם  רוח מהלך על השפעתה פועלת כי עם 

משפיע  שהוא אף מקיף דאור מקיף, אור של בתנועה

והיפוכו. דבר בו להיות יכול ומ"מ ופועל,

מאמינים בני מאמינים  ישראל  דכל האמונה ענין וכמו

פרטי' בהשגחה משגיח יחיד בורא ית' הוא כי בהוי',

יכול  עצמה זו בשעה הנה ומ"מ וכו', כו' ליש  מאין ומהוה

מבקש לפעמים  כי יותר ועוד לגמרי, מנגד דבר לעשות

ההוא  והדבר דבר באיזה יעזרהו כי השי"ת מאת האדם 

מחתרתא  אפום  גנבא וכמארז"ל הוי', רצון נגד הוא

אותו, ומפרנס זן שהוא בה' מאמין הגנב קריא, רחמנא

בגניבתו. השי"ת לו שיצליח ומבקש 

בקונט' האלקים , הוא הוי' כי דעו במאמר זה ענין ונת'

סאה  גזל ע"ב, ד"ו סנהדרין מארז"ל, בביאור תרצ "ג , כ"ב

כו'. חלה ממנה והפריש  אפאה וטחנה חטים  של

ובאור  מקיף, אור היא אמונה להיות הדבר וטעם 

באור  הוא כן לא אבל והיפוכו, דבר להיות יכול מקיף

ומראה  אלקי, שכל על הבנוי' החסידות דתורת פנימי

אלקות, הוא הכל כי שכלים  והסברים  בביאורים  לדעת

טוב. פועל של בענין הוא השפעתו הנה

רק  אדם , בכל ישנה הכל, הוא שאלקות זו הנחה והנה
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רלט    

הללו  והטרדות יומיים , היום  הטרדות באבק שמתכסית

צרכי  הגברת לידי האדם  את שמביאים  זאת לבד הנה

ה  הצורה, צרכי על משפיליםהחומר זאת עוד נה

אותו  מגרשים  וכאילו האדם  מהות כללות את ומקטינים 

בשכלים ולהסתפק והמדע, השכל בנחלת מלהסתפח

פעוטים .

אף  ֿ יד, הבית הוא המבוא לו יש  ומדע שכל דבר כל

הנה  מ"מ אבל הכלי, של ומהותו מעצמו אינו ֿ יד שהבית

- החסידות של המבוא ההוא. הכלי אוחזים  ידו ועל בו

ומכשיר  האויר את המטהר הוא - חסידות פון ארום  דער

ולהתבונן  חול חיי של הברזל ממסגרות לצאת האדם  את

קל  נשמת היא שבקרבו, החיים  רוח מתעורר ואז במצבו.

ומתקרב  והולך תחייהו אשר ממעל אלקה בחלק שדי

את  להחיות בחיים  תעודתינו היא ולזאת טוב. כי לאור

תחי' בטל לקרבו נוכל, אשר כל עם  חסד ולגמול עצמינו

החסידות. תורת היא דבדולחא טלא

ידידי  של תמיכתו בעזרת אשר שני', שנה זה והנה

מדות  בעל חסידים  אבות עץ ענף באנשים , היקר הגביר

מתלמידי  אחד את שלחתי מערקין, שי' אלי' ר' תרומיות

שמעון  מוה"ר אי"א וו"ח הרב דליובאוויטש  תו"ת ישיבת

כנהוג דא"ח, משפיע בתור לפאריז, גרינבערג  שי' ארי'

קדם . בימי שי' אנ"ש  בתוככי במדינתנו

ת"ל  השפיעה שי' גרינבערג  הרב התלמיד של הופעתו

זמני  וקבעו יע"א, שבפאריז שי' אנ"ש  עדת קהל על לטוב

שי', אנ"ש  של כנסיות בהבתי ברבים  חסידות לימוד

מבעלי  כמה גם  טובה בהתעוררות התעוררו ביאתו ולרגלי

החסידות, של ומהותה איכותה לדעת חפצו אשר מדע

שי'. גרינבערג  הרב של וביאוריו מנאומיו ונהנו

בעת  הנה חסידות, של המבוא להם  חסר באשר אמנם 

ואז  קיוו, שאלי' המבוקש  אותו עוד מצאו לא הראשונה

אילנא  ענף אוריין, ובר אבוהן בר הנודע, המשכיל התעורר

הנודע  בהחסיד הלל ר' המנוח החסידות, בכרם  רברבי

זמני  להגביל זלאטאפאלסקי ז"ל ש "ז ר' תהלה לשם 

אלה  נאומיו אשר החסידות, דבר על נאם  אשר נאומים 

גרינבערג הרב חזר אשר החסידות מאמרי אל כמבוא היו

ועלטליכע  די - העולמים  מדע הבעלי בקרב

יחדיו. לכולם  נפש  לענג  הדבר ויהי - ויסענשטפטליכע

ז"ל, הלל ר' המנוח עם  הנורא האסון קרה כאשר והנה

חסר  הנה אדיר, כח בעל מצביא נאבד אשר מלבד הנה

להם מאפשר שהי' החסידות של בהמבוא החלק אותו

לטרקלין. הכניסה

ידידי  ש "ב כבוד את הביאה העליונה ההשגחה וכאשר

להחזיר  לעשות עת עתה כי אמרתי בפאריז, להצלחה

לדעת  המשתוקקים  מדע בעלי ועידת תפארת עטרת

חסידות. של תורתה

אשר  והחביב היקר ש "ב כבוד את לבקש  בזה והנני

בכשר  ולהשתמש  זו, אגודה בראש  לעמוד נא ונותיו יואיל

למלאות  - השם  יברכהו - השי"ת חוננו אשר המצויינים 

אבות  זכות אשר משפחתנו גזע בתור תעודתו את

רב  ענג  ימצא לבבו עדינת לרגלי כי אפונה ולא מסייעים ,

יקוים כי תפלה ואני ד', לדבר הכוספים  תשוקת למלאות

מכסים . לים  כמים  ה' את דעה הארץ ומלאה היעוד

"דרכים מספריו אחד להשיג  לי הזדמן אלו בימים 

מחכה  ואני ציון), (דפוס הסוציאלי" לחינוך חדשות

נדפסו. אשר ספריו כל לי לשלוח ידידי ש "ב כבוד להבטחת

להשתדל  ידידי ש "ב כבוד את לבקש  הנני דברי ומדי

יואילו  אשר המפורסמים  הסופרים  ומיודעיו מכיריו אצל

לשלם - דובנאוו האראדעצקי מר כמו ספריהם , לי לשלוח

לפני. כבד

לא  ובטח הטוב, שלומו מנועם  לשמוע לחכות ואשאר

הטוב. משלומו לדעת אתענין כי תשובתו ימשוך

ש "ב. ידידו והנני
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נקוב  מאמר ערכתי העבר) (בחורף לברלין נסעי טרם 

מבואר  בו החסידות", בעד לעשות והיכולת "החובה בשם 

ואשר  (2 החסידות, בעד לעשות החסידים  של חובתם  (1

(3 בירושה בא החסידות ובא רגש  ההבנה, על הרגש  מעלת

החסידים שמגזע אלו גם  הנה כן על ואשר בירושה,

החסידות. בעד לעשות המה יכולים  מוצאם ,

א"א  מעשיות מצות קיום  בלא אשר מילתא ברירא

נקלטת  אינה החסידות אשר ז.א. חסידות, דברי להבין

אינם ר"ל אשר ואלו ומצוה, תורה שומרי של בכלי אלא

נזהרים ואינם  השבת את שומרים  אינם  תפילין, מניחים 

החסידות. אל כלים  אינם  כו', באכילתן

ובזה  למוטב, מחזירו - בתורה - שבה המאור אמרז"ל

דגליא  שבתורה, גליא על התורה לפנימי' יתרון יש 

מופלא, שכל מנועם  הבאה פסוקה הלכה היא שבתורה

דברי  הדברים  מבהיק, אור היא וחסידות אלקי, שכל

השומע  לב את בוקעים  ער, מלב כשיוצאים  חיים  אלקים 

ברגשי  ומעוררו לרסיסים , העץ את הגרזן יבקע כאשר

להבא. על טובה וקבלה העבר על חרטה תשובה,

שכל  הוא - חסידות פון ארום  דער - לחסידות המבוא

כוסף  לידי המביא רגש , במשבצות משובץ ומצוחצח צח

החולניים , החיים  של המועקה מן להחלץ ותשוקה

ערדיגע  די פון זיך רייסען ארויס העולם  ַכמאמר

לעבען. וואכענדיגען דעם  פון און ַָָהאליאבליעס

את  מביאה - החסידות תורת - היא כי יותר ועוד

מכונה  האדם  חיי כל הקדש , טהרת על חולין לאכול האדם 

כמאמר  אכילה נקרא והמדע התורה לימוד אכילה: בשם 

אם כי אכילה נקרא המשפחה חיי בלחמי, לחמו לכו

נק' רכוש  ורכישת בפרנסה האדם  עמל וכל כו' הלחם 

לפיהו. האדם  עמל כל כאמור אכילה

גם אשר האדם , בחיי אור מאירה החסידות כי א. ז.

ומארחות  ובהירים , זכים  טהורים , יהיו היומיים  חייו

ובכל  פרטית, בהשגחה הכרה לידי בא הוא היומיים  חיים 

במוחש , אלקות ורואה עליו נצב הוי' הנה פונה שהוא פנות

למעלה  היא עצמה הטבע כי ממש  בשר בעיני שרואה עד

חומר  בעלי בפי המורגל הסגנון אותו כלומר מהטבע,

הנברא  בדוי, מהות הוא נאטור" איז "דאס טבע", "שזהו

גמורה  הכרה לידי מביאה ההבנה כי ההבנה, העדר בסיבת

מהטבע. למעלה היא עצמה זו טבע אשר

הבריאה  כי ומחליט מסכים  הטבעי דנפש  האנושי שכל

דבר, כל טבע בידיעת הוא התעסקותו וכל מאין, יש  היא

והפסד  בתועלת והפרדה בהרכבה הפרטיים  עניניו לדעת

אחרי  היש  בגוף והחקירה ההכנה הוא כ"ז אשר וכדומה,

אינו  ליש  מאין הדבר המצאת ענין בעצם  אבל המצאו,

כלל. חוקר

האלקי', נפש  שהוא המשכלת, דנפש  האמיתי והשכל

היש את המהוה האלקי בהאין הוא התעסקותו עיקר הנה

בהוי  נטוע והמקיימו הוא זה מושכל מהות אשר תמידית, '

און  געלייגט אפ עצמית, בהנחה בנפש  ָומושרש 

מהות  בראיית יסודה זו דהנחה נפש . אין ָאּפגיּפרעסט

ממעל, אלקה חלק להיותה שבנשמה אלקות

השכל  בלבושי מתבארת זו הנחה הנה בגוף, ובהתלבשותה

אלקי  מחקר החסידות תורת שהיא האלקית דנפש 

בשר. לעיני גם  הנראים  מוחשיים  בהבנות המלובש 

הוא  שאלקות היא ההנחה הוא: מזה היוצא והבכן

הוא  מוחש  עניני מכל הבא וההסבר אלץ, איז אלקות הכל,

בהא  הא כי ועם  אלקות, איז אלץ אז אלקות, הוא שהכל

אך  אלקות. הוא הכל הרי הכל, הוא דכשאלקות תליא

אמת  זהו הנה הכל, הוא שהאלקות מה דזה הוא ההפרש 

למעלה  בהיותה מוחשית בראי' רואה שהנשמה מה הגמור

הוא  שהכל וזה בגוף, להתלבש  למטה ירידתה קודם 

מופתים ע"פ הבא האנושי שכל הבנת הוא אלקות

בשר. לעיני גם  מוחשים 

להא  הכל הוא דאלקות הא בין ההבדל תוכן עומק

שבנשמה  ההנחה כי בהתוצאות, הוא אלקות, הוא דהכל

באה  אבל האדם  רוח מהלך על השפעתה פועלת כי עם 

משפיע  שהוא אף מקיף דאור מקיף, אור של בתנועה

והיפוכו. דבר בו להיות יכול ומ"מ ופועל,

מאמינים בני מאמינים  ישראל  דכל האמונה ענין וכמו

פרטי' בהשגחה משגיח יחיד בורא ית' הוא כי בהוי',

יכול  עצמה זו בשעה הנה ומ"מ וכו', כו' ליש  מאין ומהוה

מבקש לפעמים  כי יותר ועוד לגמרי, מנגד דבר לעשות

ההוא  והדבר דבר באיזה יעזרהו כי השי"ת מאת האדם 

מחתרתא  אפום  גנבא וכמארז"ל הוי', רצון נגד הוא

אותו, ומפרנס זן שהוא בה' מאמין הגנב קריא, רחמנא

בגניבתו. השי"ת לו שיצליח ומבקש 

בקונט' האלקים , הוא הוי' כי דעו במאמר זה ענין ונת'

סאה  גזל ע"ב, ד"ו סנהדרין מארז"ל, בביאור תרצ "ג , כ"ב

כו'. חלה ממנה והפריש  אפאה וטחנה חטים  של

ובאור  מקיף, אור היא אמונה להיות הדבר וטעם 

באור  הוא כן לא אבל והיפוכו, דבר להיות יכול מקיף

ומראה  אלקי, שכל על הבנוי' החסידות דתורת פנימי

אלקות, הוא הכל כי שכלים  והסברים  בביאורים  לדעת

טוב. פועל של בענין הוא השפעתו הנה

רק  אדם , בכל ישנה הכל, הוא שאלקות זו הנחה והנה
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הפדייה דבחינת ציון היא על־ידי המשפט.
ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ

 
הפדייה דבחינת ושביה היא על־ידי הצדקה.

ממאמר שבת פרשת דברים ה'תשד"מ
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צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה

אגרות קודש

 ב"ה,  מוצאי ת"ב, יהפך בקרוב ממש )וכל הצומות( לששון 

 ולשמחה ולמועדים טובים, 

 יום רביעי פ' פנים בפנים דבר הוי' עמכם, 

שנת ה'תשד"מ. ברוקלין, נ.י. 

 תלמידים השלוחים-ישיבה גדולה קזבלנקה

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה! 

המכ' והמצו"ב והערות התמימים ואנ''ש נתקבלו ות"ח. 

ע"פ מנהג ישראל אשר תורה היא לקדש הלבנה דוקא במוצאי ט"ב,

כי  וגם  עתידין להתחדש כמותה,  והשכינה  ישראל  כי  היא  כי בשו"ט  בכ"מ,  ומפורש הטעם 

במנחת ט"ב נולד המשיח, 

הרי הזמ"ג לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל עניני תשובה והתומ"צ, שהן המבטלות 

סיבת הגלות, אשר )רק( מפני חטאינו גלינו מארצנו, ובהבטל הסיבה מיד )בטל המסובב – הגלות ו(

הן נגאלין. 

שמחה,  בהתועדות  יחד  רבים  בהתאסף  לקבלן   – בציבור  הנעשות  החלטות  כח  שגדול  וכיון 

שמחה באמירת דברי תורה, שהיא המשמחת לב ועינים מאירה, ושמחה פורצת גדר והגבלה בלימוד 

התורה והידור בקיום מצותי',

"שלו"  ובשבת  באב,  עשר  בחמשה  ועכ"פ:  לט"ב  הסמוכין  זכאין  ביומין  בפרט  התועדויות 

שלאחריו, ובשבת שלאחרי' שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון )והתשלומין( דימות שנה זו. 

ובשלש פעמים הוי חזקה – חזקת תורה ומצוותי' ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים. 

בברכה להצלחה רבה בכהנ"ל, 

 והרי כ"ז גם ימהר ויחיש שבקרוב ממש יקויימו 

 היעודים-ההבטחות שיהפכו ימים דאזלינן מינייהו 

 לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו 

 )אהבת ישראל( וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון 

 על כל הארץ, 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 

מ. שניאורסאהן.

לוי  יום היא"צ וההילולא של אאמו"ר  נ.ב. הש"ק שלאחרי ט"ו במנ"א – הוא כ"ף במנ"א, 

יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל – זה ארבעים שנה. 

ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לז"נ, 

בבית  חבוש  הי'  ועי"ז  הברזל",  "מאחורי מסך  בנ"י  בתוככי  היהדות  הפצת  על  נפשו  שמסר 

האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ, 

זכותו יגן עלינו ועכ"י – שליט"א.
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ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד
תרשים של החיל, העזרתה ובית במקדש )לפי שיטת הרמב"ם ז"ל( בקירוב בלבד
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"מ ּפי מ ׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל
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הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדע ּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי  את מעצמ ֹו ּדּבר הּוא ּבדע ּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַה'

עצמ ֹו". "מ ּפי  ּכאּלּו י ׂשראל לבני  מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדע ּתֹו,
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ÌÈc LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמ ֹו", "מ ּפי  מ ׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מ ׁשה ּתלה מ ּדּוע  לבאר י ׁש זה לפי  ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מ ּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמ ֹו, הּׁשֹופטים מ ּנּוי  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמ ׁשה
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ÌÈc LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמ ֹו", "מ ּפי  מ ׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר י ׁש זה לפי  ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדע ּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי  הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מ ּתן עניני  ּכל ׁשּנקלט ּו ּפעלה מ ׁשה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב  ּבבחינת י ׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדע ּתם

קאי . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמ ֹוע ", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּבי ּה". אּדע ּתי ּה ְְִִֵֵַַַאיני ׁש

     §©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
       £¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

      §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
      §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

      ¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
      £¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ ¤§¥´

     ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
       ¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

     §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
      £¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

      ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
    ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

     ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
     ©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

     §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
     ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

      ©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
     ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

        

ÌÈc LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמ ֹו", "מ ּפי  מ ׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר י ׁש זה לפי  ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתב ּו ּדרי ׁש", ּתֹורה ּבמ ׁשנה סמ ּוכים, ּדרי ׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מק ּדם  ואין נאמרה הּגב ּורה מ ּפי  הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מ ׁשנה ׁשּסּדר מ ׁשה, אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מ ׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי  להּדרׁש". אּלא ס ּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומ ּׂשג. מ ּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח  ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים
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ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראין חזֹון ׁשּב"ׁשּבת אמר, מ ּברּדיט ׁשֹוב  ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק 

מ ּלׁשֹון  ('חזֹון' מרח ֹוק " ּדלעתיד הּמק ּדׁש מ ּיׂשראל ואחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים עלּֿדר ׁשהּוא לבאר, וי ׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחזה).

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי ". "מ ּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף , הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָמ ׁשּפיע 

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמק ּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למ ּטה. האדם ְַַָָָָעל
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ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון' ׁשּב'ׁשּבת אמר, מ ּברּדיט ׁשֹוב  ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק 

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, וי ׁש הּׁשלי ׁשי . הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי 

ׁשּנרמז  ּוכפי  הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעב ֹודתֹו מ ּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמ ֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגב ּורה, ּבחינת הם הּׁשמ ֹות ׁשני  – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נס ּתר, חסד מתלּבׁש ּבגב ּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נע ׂשה וכ ּגלּוי , ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התח ּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. ח ׁשֹוכא מ 'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה  צח ֹוק  –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
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ÔBÊÁ ˙aL«»¬

ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפ ּורענּותא. ּבמ ּלי  ׁשּמדּברת י ׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

ׁשאין  לֹומר, וי ׁש הּׁשלי ׁשי . הּבית את יהּודי  לכל מראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָזֹו

את  ּכבר 'רֹואים' עצמ ֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפ ּכּיים, ּדברים ׁשני  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעב ֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי  הּׁשלי ׁשי , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

ונמצא  ּדק ּודׁשאּֿברי ֿהּוא'; ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָמ 'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמ ֹו ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַָאפ ֹוא,
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ÔBÊÁ ˙aL«»¬
והּנה  הּׁשלי ׁשי . הּבית את יהּודי  לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני , הראׁשֹון אחרי  ּבא יעקב , ׁשּכנגד הּׁשלי ׁשי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח , ק ׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף  ויצחק , אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק . ׁשּכנגד ּולׁשב ּוע ֹות, ׁשּלפניÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו י ֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב , ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח . והריBÚeL˙ׁשל ׁשב ּוע ֹות, הּוא ׁשּלפניה החג – ֶֶַ»ְֲֵֶֶַַַָָָ

הּבא. לחג עד נמ ׁשכת חג ּכל ְְִֶֶַַַַַַַָָָהׁשּפעת
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר אברהם יעקב שי'

שלום וברכה!

אף  ידיעות,  כל  ממנו  קבלתי  שלא  רב  זמן  שזה  וכיון  מכתבו,  על  מענה   - מכתבי  קבל  בטח 

שבכלל חזקה היא שכשאין כותבים מכתבים ה"ז סימן שהכל כשורה, אבל הלא ידוע פסק השו"ע )יו"ד 

בתחלתו( שבמקום שאפשר לברר אין סומכין על החזקה הרי בטח יודיע בפירוש ג"כ.

מצו"פ קונטרס המדבר ג"כ בענין זכרון הן זה שהקב"ה מבקש מישראל והן שישראל מבקשים 

מהקב"ה וכמבואר בפנים ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, כשהאחד זוכר את רעהו לטובה ולברכה 

בכל עת הרי שכרו כפול מן השמים, שהקב"ה זוכר עי"ז את הזוכר והנזכר למלאות לכל אחד המצטרך 

לו, ויש להמשיך זה לענין שאל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו, שגם בזה 

ישנם שלשה הנ"ל שזהו סגולה שהאחד יזכור את חבירו והזכרון יהי' תלוי בדבר הלכה, הליכה של 

הקב"ה, אשר הליכות עולם )גם( לו, היינו ע"פ מאמר המדרש, שהלך הקב"ה מהלך ת"ק שנה לקנות 

לו שם )קה"ר רפ"ז( ובא זה ע"י התורה, והאריכות לדכותי' אך למותר.

בברכה שיהפוך השי"ת ימים אלו לששון ולשמחה בעגלא דידן ובכבוד.

 ב"ה,  ח' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממה שמביט בעין יפה על המוסדות באה"ק ת"ו ומודיע ע"ד המעלות שבהם והלואי 

שבמשך הזמן יהיו מעלות עצמיות ולא רק מפני שמשווה לחסרונות המוסדות אשר בחו"ל. וידוע פתגם 

כי ע"פ רוב  זי"ע עד כמה שיש להזהר בהרגש דשביעת רצון  נבג"מ  כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

משתמש בזה היצה"ר ליישן ולעורר רגש של מציאות וישות כו' שבמילא מקלקל עוד, וגם במה שנעשה 

עד עתה, ובאמת גם ע"ז החשש הנני מוותר ובלבד שיהי' ממה להיות בשביעת רצון במדה המתאימה 

לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר מייסד המוסדות ומנהלם...

ימים אלו  יהפוך  יזכה בתוכנו את הרבים והשי"ת  ובטח  זה עתה  מוסג"פ הקונטרס שהו"ל 

לששון ולשמחה בעגלא דידן.

בברכה - המח' לבשו"ט.

תחילת זמן קידוש לבנה מוצאי שבת קודש, אך "מנהג ישראל לקדש דווקא במוצאי 
תשעה באב" )השנה, תשע"ח, ביום ראשון בערב, י' מנחם־אב(

)ממכתב מוצאי ת"ב ה'תשד"מ. נדפס לעיל עמ' רמ(
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה



לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:475:518:358:389:159:1710:2710:2819:4619:4420:1520:1219:2420:24באר שבע )ק(

5:435:468:318:349:129:1410:2510:2619:5219:4920:1920:1619:2020:28חיפה )ק(

5:445:488:328:359:139:1510:2510:2619:5119:4820:1520:1219:0920:24ירושלים )ק(

5:455:498:338:369:149:1610:2610:2819:4819:4620:1820:1519:2620:26תל אביב )ק(

5:105:167:558:029:039:0610:2310:2620:5120:4521:3321:2620:2821:44אוסטריה, וינה )ק(

7:337:299:189:179:589:5610:4810:4817:2117:2517:5017:5417:0618:06אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:195:258:078:139:099:1210:2810:3120:4720:4121:2721:2020:2421:37אוקראינה, אודסה )ק(

4:454:517:317:378:388:419:5810:0020:2420:1921:0621:0020:0221:17אוקראינה, דונייצק )ק(

4:545:007:397:468:488:5110:0810:1120:3720:3121:2021:1320:1421:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:115:197:518:019:099:1310:3110:3421:1121:0421:5621:4820:4722:07אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:035:107:427:529:019:0510:2310:2621:0420:5821:5021:4220:4122:01אוקראינה, קייב )ק(

5:495:558:388:439:379:4010:5610:5821:1221:0621:4821:4220:4921:58איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:468:469:169:1710:1910:1918:2318:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:587:559:509:4910:2710:2611:1911:1918:0218:0618:3118:3417:4818:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:079:0310:4610:4411:2711:2512:1612:1518:3618:4119:0919:1318:2219:25ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:525:578:438:469:309:3310:4610:4720:3220:2821:0621:0120:1121:15ארה״ב, בולטימור )ק(

5:385:438:288:329:189:2010:3410:3520:2520:2121:0020:5520:0421:09ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:385:438:288:329:189:2110:3410:3620:2620:2221:0120:5620:0521:10ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:096:148:599:039:519:5411:0811:1021:0721:0321:4321:3820:4521:52ארה״ב, דטרויט )ק(

6:316:349:189:219:579:5911:0811:1020:2520:2220:5220:4920:0521:01ארה״ב, האוסטון )ק(

5:525:568:418:449:239:2510:3610:3820:0320:0020:3420:3019:4320:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:396:429:249:2610:0110:0211:1111:1220:1520:1320:4220:3919:5520:50ארה״ב, מיאמי )ק(

5:325:378:228:269:129:1510:2910:3120:2320:1920:5820:5320:0221:08ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:026:078:538:579:429:4510:5811:0020:4920:4521:2321:1920:2821:32ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:295:348:198:239:109:1310:2710:2920:2420:2020:5920:5420:0221:09ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:019:169:169:489:4810:4610:4618:1618:1818:4018:4217:5918:52בוליביה, לה-פס )ח(

5:445:518:198:309:449:4811:0711:0921:5221:4522:3922:3121:2822:51בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:465:538:238:339:459:4911:0711:1021:5021:4422:3722:2921:2722:48בלגיה, בריסל )ק(

6:486:478:558:559:289:2810:2510:2417:4217:4418:0318:0517:2618:15ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:338:438:429:169:1510:1210:1217:2717:2917:5217:5517:1118:05ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:015:087:337:469:019:0510:2410:2721:1321:0621:5921:5120:5322:11בריטניה, לונדון )ק(

4:595:077:157:129:059:0910:2910:3221:3021:2322:2222:1321:0922:35בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:025:107:127:409:059:0910:2910:3221:2421:1722:1222:0321:0022:25גרמניה, ברלין )ק(

5:325:398:138:229:309:3310:5110:5421:3021:2422:1522:0721:0722:26גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:546:528:588:579:329:3110:2710:2717:3917:4217:5918:0217:2418:12דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:096:118:518:539:259:2610:3310:3419:2019:1819:4519:4419:0119:54הודו, מומבאי )ח(

6:066:088:488:499:219:2310:2910:3019:1519:1319:4019:3918:5619:49הודו, פונה )ח(

5:025:087:497:558:538:5710:1310:1620:3720:3221:1821:1220:1521:29הונגריה, בודפשט )ק(

4:414:467:317:358:228:249:389:4019:3119:2720:0620:0119:1020:15טורקיה, איסטנבול )ח(

6:146:199:059:089:519:5311:0511:0720:4720:4421:2021:1620:2621:29יוון, אתונה )ק(

5:245:318:128:189:159:1910:3510:3720:5620:5121:3721:3020:3421:47מולדובה, קישינב )ק(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:066:088:488:509:229:2310:3010:3119:1719:1619:4319:4118:5819:52מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:058:009:339:3110:1810:1611:0511:0417:0617:1217:4217:4716:5318:00ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:185:218:048:068:428:439:529:5419:0118:5919:2919:2718:4219:38נפאל, קטמנדו )ח(

4:585:037:487:528:378:399:539:5419:4219:3820:1620:1219:1920:25סין, בייג'ין )ח(

7:057:069:359:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:324:406:547:138:358:399:5910:0120:5120:4421:4021:3120:2721:52פולין, ורשא )ק(

6:306:298:498:499:209:2010:1910:2017:5918:0018:2318:2417:4218:34פרו, לימה )ח(

6:056:118:549:009:549:5711:1311:1521:2721:2222:0722:0121:0522:17צרפת, ליאון )ק(

6:036:108:478:559:5810:0111:1911:2121:5221:4622:3322:2621:2922:44צרפת, פריז )ק(

5:515:528:248:258:558:559:599:5918:1418:1318:3718:3717:5618:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:505:558:408:459:359:3810:5210:5421:0020:5521:3421:2820:3821:43קנדה, טורונטו )ק(

5:205:268:098:149:089:1110:2710:2920:4120:3621:1921:1320:1921:29קנדה, מונטריאול )ק(

5:435:478:328:359:159:1710:2810:3020:0019:5720:3120:2719:3920:39קפריסין, לרנקה )ק(

4:384:477:027:038:488:5310:1410:1721:2521:1722:2122:1121:0122:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:064:156:366:368:188:239:459:4921:0921:0022:0321:5220:4322:18רוסיה, מוסקבה )ח(

4:404:467:287:348:318:359:519:5420:1420:0820:5420:4819:5121:05רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:445:518:328:389:369:3910:5610:5821:2421:1822:0021:5321:0122:10שוויץ, ציריך )ק(

5:586:008:378:389:099:1010:1510:1618:5018:4919:1519:1418:3119:23תאילנד, 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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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