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אגרות קודש

 ב"ה,  נר החמישי, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שזה מזמן רב שאין ממנו כל ידיעות ומובן כוונתי לא ידיעות סתם כי אם בענין הפנימי 

הוא ענין העיקרי והעצמי, התמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' והנהגה מתאימה לזה.

)עיין רמב"ם סוף הלכות שמיטה  לכהנים  בנוגע  בהנ"ל, עאכו"כ  גדול ההכרח  ואם בכאו"א 

ויובל ענין הכהונה בנוגע לעבודת ה', ובלקוטי תורה לרבנו הזקן סוף פרשת קרח(.

ובמיוחד אשר זכה ונמצא ולומד בכפר חב"ד מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

ישראל, ובודאי יודיע על כל האמור, והעיקר שילמוד בהתמדה ושקידה כנ"ל ובהנהגה מתאימה כנ"ל 

ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג ויגש אליו יהודה גוה "מאמר ד'    

ה   ..................................................  ה"תשכ'ה שגפ וי"ש

)ד  פרשת ויגשבת ששיחת ,  

טז  ..............................................  ה"כתש'ה ,טבת' ז

)ה  יח  .......  ב''תשנ'ה ח טבת"דר' ב, ויגש' פ' יום אשיחת

)ו  בכ  ........  ב''תשנ'ה טבת' ה, ויגש' פ' היום אור לשיחת

)ז הכ  .........  ב"תשנ'טבת ה 'ז, יגשו בת פרשתמשיחות ש

)ח לה  .........................  וטכרך  פרשת ויגששיחות -לקוטי  

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

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

)י  מ  .......................  פרשת ויגש –ילקוט גאולה ומשיח

)יא אמ  .................  פרשת ויגש לשבועיומי חומש  ישיעור

)יב  ס  ........................  פרשת ויגשלשבוע שיעורי תהלים

)יג  גהמו(שיעורים בספר התניא(   

סא  ............................................  פרשת ויגשלשבוע  

)יד  עב  .....................  פרשת ויגשלשבוע " היום יום"לוח

)טו עד  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טז – עז  .....................  פרשת ויגשלשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  נק   ...................  פרשת ויגשלשבוע פרק אחד ליום

)יח – עגק  .....................  פרשת ויגשלשבוע ות צוספר המ

)יט  נביאים וכתובים  

קעו  ......................................................  אפרק  רות, ופרק  הרמיי

)כ  בבא קמאמסכת  –משניות  

קעח  .......................................................ביאור קהתי

)כא  קפה  ...................................................  מגילהמסכת  עקביעין



)כב  עם ביאורים חוליןמסכת  

קפו  ...................................................  חיעד דף  יבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

ידר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד גוף/נזקי ממוןת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה וילקט יוסף את כל הכסףה "ד אור תורה  

יזר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

טיר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כז מצותיךדרך  –צ "מאמרי הצ  

כר  .................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

בכר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

כבר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל קונטרסים –ם מאמריספר ה  

כגר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)לא

הכר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

וכר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג כזר  ........................................חומש לקריאה בציבור

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

להר  ..............................  פרשת ויגשלשבוע לוח זמנים )לה

)לו הלר  .....................................  סדר הדלקת נרות חנוכה

)לז  רלז  .....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות





ה

   


LbiÂ'ג ֹו יה ּודה  דפר ׁשת 1אליו ּובהפט ֹורה  , «ƒ«ְְְֵַַָָָָָָ

נאמר  עליו 2וּיּגׁש ּוכתב  אחד  עץ   ל קח  ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ליֹוסף  עליו ּוכת ֹוב  אחד  עץ  ּולקח  ג ֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָליה ּודה 

והיּו אחד  לעץ   ל אחד  אל  אחד  אתם  וקרב  ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹג ֹו'

ההפט ֹורה  ׁשל  ה ּׁשּיכ ּות  ולכא ֹורה  . ּביד ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָלאחדים 

ח ּבּור  ה ּוא  ּדׁשניהם  ׁשה ּתֹוכן ּבזה  היא  ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָל ּפר ׁשה 

יה ּודה  ּבה ּגׁשת  ּבפרט ּיּות , אבל  ויֹוסף . ְְְְְֲִִֵַַָָָָָיה ּודה 

יֹותר  נעלה  היה  ׁשּיֹוסף  מד ּגׁש (ּבּפר ׁשה ) ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻליֹוסף 

אחיו, ּכל  על   מל היה  ׁשּיֹוסף  ועד  ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָמיה ּודה ,

נאמר  ּובהפט ֹורה  יה ּודה , מל 3ּכֹולל  ּדוד  ועבדי ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

א ֹור ' ּב'ּתֹורה  [וכ ּמב ֹואר  ה ּוא 4עליהם . ּדיֹוסף  , ְְְְֲֵֵֶַָָ

ולכן  מלכ ּות , ה ּוא  ויה ּודה  אנּפין זעיר  ְְְְְִִֵֵַַָָ[יס ֹוד ]

ּבסדר  ּכי מיה ּודה , למעלה  ה ּוא  יֹוסף  ְְְְִִֵֵֶַַָָָעכ ׁשיו

מה ּמלכ ּות  למעלה  ה ּוא  אנּפין זעיר  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָה ׁשּתל ׁשל ּות ,

למלכ ּות . מ ׁשּפיע  ה ּוא  אנּפין זעיר  מ ּזֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ[ויתירה 

ּדפר ּוׁש אדני, ּבי ויאמר  יה ּודה  אליו וּיּגׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוזה ּו

ה ּׁשפע  ימ ׁש (ּבי) ׁשּביה ּודה  ה ּוא  אדני ְֲִִִִֶֶַַָָֹֻּבי

ׁשאז  לב ֹוא , ּולעתיד  (אדני)]. ה ּצּדיק  ְֲִִִִֵֶַַָָָֹמ ּיֹוסף 

מ ּׁשֹור ׁש למעלה  ׁשה ּוא  ה ּמלכ ּות , ׁשֹור ׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָית ּגּלה 

 מל ּדוד  עבדי יהיה  אז לכן אנּפין, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזעיר 

 מל ּדוד  ועבדי ה ּפס ּוק  ׁשּגם  מ ּזה  אבל  ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם ].

מ ׁשמע , וּיּגׁש, דפר ׁשת  ּבהפט ֹורה  ה ּוא  ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָעליהם 

ּדיה ּודה  ה ּמעלה  ּגם  יׁשנּה יה ּודה  אליו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש

ּבוּיּגׁש ּבג ּלּוי ׁשּמד ּגׁש ׁשּזה  א ּלא  יֹוסף . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלג ּבי

יה ּודה , לג ּבי ּדיֹוסף  ה ּמעלה  ה ּוא  יה ּודה  ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָאליו

ּדיה ּודה  ה ּמעלה  ּובהפט ֹורה  . ְֲִַַַָָָָ

ה 'ּצמח LÈÂב ) ּבדר ּוׁשי ה ּמב ֹואר  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
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 ."1(.(ויגש) פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ה'תשל"ו )4שם, זה ד"ה גם וראה אֿב . מד, פרשתנו
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ו   

ה ּוא 5צדק ' יה ּודה  אליו וּיּגׁש ּתיב ֹות  ׁשּסֹופי ּדזה  , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

6 ׁשה ּמלכ ּות ה ּוא  יה ּודה  אליו וּיּגׁש ענין ּכי , ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשוים . ׁשניהם  (יֹוסף ) אנּפין ּוזעיר  ְְְְִִֵֵֵֶַָָ(יה ּודה )

ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר על  ה ּוא  ׁשוה  ּדענין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּומבאר ,

ּתֹורה ' ה ּכת ּוב 7ּב'ל ּקּוטי ה ּיׁשר 8ּבפר ּוׁש לע ׂשֹות  ְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּדדעת  וה ּיח ּוד  הח ּבּור  ה ּוא  יׁשר  ּדענין ה ', ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבעיני

ּתּתאה  ויח ּודא  ע ּלאה  יח ּודא  ּתח ּתֹון, ודעת  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָעליֹון

ּבאחד  אחד  למהוי ּבׁשוה ), הם  .9(ׁשּׁשניהם  ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

(ּכמ ֹו) הם  עצמם , מ ּצד  ּׁשהם  ּכמ ֹו ויה ּודה  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּדיֹוסף 

ׁשה ּוא  אנּפין), (זעיר  ּדּביֹוסף  הפכים . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָׁשני

ה ּוא  למ ּטה , יׁש10מלמעלה  ׁשּלמעלה  עליֹון ּדעת  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

מ ּלמ ּטה  ׁשה ּוא  (מלכ ּות ), ּוביה ּודה  אין, ְְְִִִֶַַַַָָָּולמ ּטה 

ה ּוא  ּולמעלה 10למעלה , יׁש ׁשּלמ ּטה  ּתח ּתֹון ּדעת  ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּדדעת  הח ּבּור  ה ּוא  יה ּודה  אליו וּיּגׁש וענין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאין,

רז"ל  ׁשאמר ּו [וזה ּו ּתח ּתֹון. ודעת  על 11עליֹון ְְְְְֶֶֶַַַַַַָ

ל ׁשֹון  א ּלא  וּיּגׁש אין יה ּודה , אליו וּיּגׁש ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה ּפס ּוק 

עליֹון  ּדדעת  הח ּבּור  ה ּוא  ה ּׁשל ֹום  ּדענין ְְְְִִֶַַַַַָָׁשל ֹום ,

ּתח ּתֹון  ּׁשּכת ּוב 12ודעת  מה   ּדר ועל  ונק ּבצ ּו13]. ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

רא ׁש להם  וׂשמ ּו יח ּדו יׂשראל  ּובני יה ּודה  ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּבני

ּדעכ ׁשו  היא 14אחד , יה ּודה  ּדבני העב ֹודה  , ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

למעל  ּדבני מ ּלמ ּטה  והעב ֹודה  ּתח ּתֹון, ּדעת  ה , ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

היא  ליֹוסף ] ׁשּׁשּיכים  ה ּׁשבטים  [ע ׂשרת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל 

ּבאחד . אחד  למהוי יחד , יתח ּבר ּו לבא  ּולעתיד  עליֹון, ּדעת  למ ּטה , ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמ ּלמעלה 

‰fÓe ּדה ּגׁשת הענין ׁשּבג ּלּוי, ענינים . ׁשני ליֹוסף , יה ּודה  ׁשּבה ּגׁשת  מ ּובן, ƒ∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה ּמׁשּפיע , ה ּוא  אנּפין) זעיר  (יס ֹוד  ׁשיֹוסף  לפי ה ּוא  ליֹוסף  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָיה ּודה 

ׁשּימ ׁש אדני, ּבי ּוב ּקׁש ליֹוסף  יה ּודה  נּגׁש ולכן ה ּמק ּבל , ה ּוא  (מלכ ּות ) ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻויה ּודה 

ליֹוסף , יה ּודה  ּבה ּגׁשת  ענין וע ֹוד  ה ּצּדיק . מ ּיֹוסף  ה ּׁשפע  ּבה ּסֹופי ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ּדעת  אנּפין, (זעיר  ּדיֹוסף  וה ּיח ּוד  הח ּבּור  ׁשה ּוא  יה ּודה , אליו ּדוּיּגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּתיב ֹות 

ּתהיה  ׁשה ּמלכ ּות  לבא , לעתיד  ׁשּיהיה  ּתח ּתֹון) ּדעת  (מלכ ּות , ויה ּודה  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעליֹון)

העל ּיה  ּגם  מר ּמז יה ּודה  אליו ׁשּבוּיּגׁש ל ֹומר , יׁש זה  ּפי ועל  אנּפין. ה ּזעיר  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכמ ֹו

חיל  א ׁשת  אנּפין, (מזעיר  למעלה  ּתהיה  ׁשמלכ ּות  לבא , לעתיד  ׁשּיהיה  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדמלכ ּות 
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ז   

ּבעלה  ּדׁשניהם 15עטרת  מהענין ּגם  ׁשּלמעלה  , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ִָׁשוים .

LÈÂ ּבּזהר ּדאיתא  מה  ּדזה ּו ׁשה ּגׁשת 16ל ֹומר , ¿≈ְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ּגא ּלה  סמיכת  ענין ה ּוא  ליֹוסף  ְְְְְִִֵַָָָֻיה ּודה 

ּותפ ּלה  יֹוסף , יס ֹוד , ּבחינת  היא  [ּדגא ּלה  ְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלתפ ּלה 

יה ּודה  מלכ ּות , ּבחינת  רז"ל 17היא  ּדמ ּלׁשֹון .[18 ְְְְְִִִַַַַָ

ּתפ ּלה  סמיכת  (ולא  לתפ ּלה  ּגא ּלה  ְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻסמיכת 

נסמכת  ּוגא ּלה  ּבמק ֹומ ּה היא  ׁשּתפ ּלה  ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֻֻלגא ּלה ),

מ ּובן  לתפ ּלה , ה ּוא 91(נּגׁשת ) ׁשהע ּקר  ה ּתפ ּלה .20, ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

ה ּוא  ליֹוסף  יה ּודה  ׁשה ּגׁשת  ּבּזהר  ׁשא ֹומר  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומ ּזה 

ּבה ּגׁשת  ׁשּגם  מ ׁשמע , לתפ ּלה , ּגא ּלה  סמיכת  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻענין

ּדיה ּודה  ה ּמעלה  (ּבהעלם ) יׁשנּה ליֹוסף  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיה ּודה 

יֹוסף . ְֵֵַלג ּבי

אדמ ֹו"ר ÔeÈÂג ) ּׁשּכתב  מה  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

ּבד ּבּור  עדן נׁשמת ֹו ְְִִֵֶָ(מהורש "ב )

זה  ּבי 21ה ּמתחיל  ּתחלה  הק ּדים  ׁשּיה ּודה  ּדזה  , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

נא  יד ּבר  להתחיל  צרי היה  (ּדלכא ֹורה  ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹאדני

ּפס ּוק  קדימת  ּכענין ה ּוא  ג ֹו') אדנ-י 22עב ּד ְְְְְֲִִַַָָָֹ

ּכדאיתא  לתפ ּלה , ּגא ּלה  ּבין הפסק  זה  [ׁשאין ה ּתפ ּלה  ק ֹודם  ּתפ ּתח  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשפתי

ארכ ּתא 23ּבּגמרא  ּכתפ ּלה  ּתפ ּתח , ׂשפתי אדנ-י לממר  ר ּבנן ּדת ּקינּו ּכיון , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפתח  ׂשפתי ּפר ׁש, ּתפ ּתח  ׂשפתי אדנ-י ה ּפס ּוק  על  ּבּתר ּגּום  וה ּנה  ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּדמ ּיא ].

ּדר ּוׁשים  ּבכ ּמה  ּומבאר  (וגם 24ּבא ֹוריתא . ּותפ ּלה  ּדת ֹורה  הענין ה ּמבארים  ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

ה ּנ"ל  ׁשה ּתפ ּלה 25ּבּדר ּוׁש היא , ה ּתפ ּלה  ׁשּבהתחלת  זה  ׁשּבפס ּוק  ּדה ּבּקׁשה  ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּדכמ ֹו ּבא ֹוריתא ). ּתפ ּתח  ׂשפתי (אדנ-י ת ֹורה  ּכמ ֹו ּתהיה  ( ּתהלת יּגיד  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ(ּופי

ּבפי ׂשמ ּתי א ׁשר  ּדברי ה ', ּדבר  היא  ל ֹומד  ׁשהאדם  ה ּתֹורה  ,26ׁשּבּתֹורה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה ּקֹורא  אחר  ּכע ֹונה  ה ּוא  יּגיד 27והאדם  ּדּופי ּבא ֹופן ּתהיה  ה ּתפ ּלה  ּגם  כן ּכמ ֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

( המ ׁשכה מ ּלׁשֹון (יּגיד  ּתמ ׁש יד ּה ׁשעל  ּתהיה  האדם  ׁשּתפ ּלת  , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ה ּקּב"ה . ׁשל  ּתפ ּלת ֹו , ְְִִֶֶַָָָָּתה ּלת
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ד.)15 יב , ב ).)16משלי  (רה, פרשתנו ריש ואילך).)17ח "א יג ע ' תרכ"ט  (סה"מ  תרכ"ט  ליוסף  יהודה הגשת ענין ד"ה

תשצד  ס "ע  ח "ב  תער"ב  (המשך תרע "ה ואילך), תפז ע ' (שם תרס "ח  ואילך), קיט  ע ' תרס "ו (המשך תרס "ו ויגש ד"ה

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ב .)18ואילך). ט , שם ב . ד, 17.)19ברכות בהערה בהנסמן דזה )20ראה מזה גם וכמובן

שם  לברכות  בפרש"י  (הובא ה"א פ "א ברכות ירושלמי  ראה – תתקבל שהתפלה בכדי  הוא לתפלה גאולה לסמוך שצריך

ס "ב . סקי "א תפלה הל' או"ח  אדה"ז שו"ע  הסומך). זה ואילך.)21ד"ה סז ע ' תרנ"ח  סה"מ  – יז.)22תרנ"ח  נא, תהלים

שם.)23 קצז).)24ברכות (ע ' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם וראה תמג. ע ' שם תלא. ע ' תרכ"ז רפה. ע ' תרכ"ו סה"מ 

עו.)25 ע ' שם סח . ע ' שם תרנ"ח  כא.)26סה"מ  נט , השלישי)27ישעי ' בחודש ד"ה ואילך. סע "ג סו, יתרו תו"א ראה
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ח   

ה ּנ"ל מ ‰Â‰ד ) ּבּדר ּוׁשים  ׁשּתֹורה 28באר  , ¿ƒ≈ְְִֶַַַָָֹ

הענינים  ׁשני ּדגמת  הם  ְְְְִִִֵֵַָָָֻּותפ ּלה 

אין  עד  מ ּטה  ּולמ ּטה  קץ  אין עד  מעלה  ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּדלמעלה 

למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשהיא  ּדת ֹורה  ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּתכלית .

ּותפ ּלה  ּתכלית , אין עד  ּדלמ ּטה  הענין ּדגמת  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻהיא 

הענין  ּדגמת  היא  למעלה  מ ּלמ ּטה  העלאה  ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשהיא 

ה ּיד ּוע  ּפי ועל  קץ . אין עד  ׁשא ֹור 29ּדלמעלה  ּדזה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

(ה ּׁשֹור ׁש ּתכלית  אין עד  למ ּטה  ה ּוא  ס ֹוף  ְְִֵֵֶַַַַָאין

ׁשה ּוא  וה ּגּלּוי, ההת ּפּׁשט ּות  ענין ה ּוא  ְְְְְִִִֶַַַַָּדת ֹורה )

ּתכלית , אין עד  מ ּטה  למ ּטה  ּומת ּגּלה  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָמת ּפּׁשט 

ה ּוא  קץ  אין עד  למעלה  ה ּוא  ס ֹוף  אין ׁשא ֹור  ְְְֵֵֵֶֶַַָוזה 

מעלה  למעלה  ּבעצמ ּות ֹו ונכלל  ׁשּמתעלה  ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּכמ ֹו

מ ּתֹורה . למעלה  היא  ׁשּתפ ּלה  מ ּובן, קץ , אין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָעד 

 ּתהלת יּגיד  ּופי ּתפ ּתח  ׂשפתי אדנ-י ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹוה ּבּקׁשה 

ּתהיה  למעלה  מ ּלמ ּטה  ׁשהיא  ׁשּבּתפ ּלה  היא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
ל ּמטה . מ ּלמעלה  ּדת ֹורה , ְְְְֲִַַַַָָָָה ּמעלה 

ÔÈÚ‰Â היא ּדתפ ּלה  מב ּקׁשה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְִִִֵַָ

ידי  ׁשעל  ההמ ׁשכה  וגם  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָּומת ּפּלל ,

היא  ּבּקׁשת ֹו, את  ממ ּלא  ׁשה ּקּב"ה  זה  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה ּתפ ּלה ,

ידי למע ׂשה  ה ּמּטה , ּדעב ֹודת  ה ּמעלה  ְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָמ ּצד 

ׁשּצרי30ּתכס ֹוף  זה  על  ּדמה ּטעמים  ל ֹומר , ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּביראה  ּבאימה  ר ּבֹו לפני ּכעבד  ּבּתפ ּלה  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלעמ ֹוד 

הרצ ֹון 31ּובפחד  את  למעלה  מע ֹוררת  (ּתפ ּלה ) ה ּמּטה  ׁשעב ֹודת  זה  ּכי ה ּוא , , ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדב ּטּול  ה ּמעלה  יׁשנּה ה ּמּטה  ׁשּבעב ֹודת  לפי (ּבע ּקר ) ה ּוא  ּבּקׁשת ֹו את  ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלמ ּלאת 

למעלה 32ה ּיׁש יֹותר  מע ֹוררת  היא  יֹותר , ּגד ֹול  ּבב ּטּול  היא  ׁשה ּתפ ּלה  ּכל  ולכן, , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּקׁשת ֹו את  ה ּבּקׁשה 33למ ּלאת  ּכי למעלה , מ ּלמ ּטה  העלאה  היא  ׁשּתפ ּלה  וזה ּו . ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ּבא ֹופן ּבב ּטּול  היא  ׁשּיֹוצא ּדתפ ּלה  ה ּוא  ה ּבּטּול  ּדענין ה ּמב ּקׁש), ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  ּגם  [ׁשּיׁשנֹו ה ּׁשם  ּדבר  היא  ות ֹורה  למעלה . מ ּלמ ּטה  העלאה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמ ּמציא ּות ֹו,
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.11 הערה שם ובהנסמן ואילך), רצט  ס "ע  סיון מלוקט  המאמרים ספר – מנחם (תורת ס "ב  על )28ה'תשכ"ט  ד"ה ראה

.15 בהערה שם ובהנסמן ס "ג, ואילך) קפ  ס "ע  ניסן מלוקט  המאמרים ספר – מנחם (תורת ה'תשי "ד עומד העולם ג"ד

ובכ"מ .)29 קפח . ע ' תרס "ו טו.)30המשך יד, איוב  – הכתוב  ה )31לשון פ "ד תפלה הל' (ודאדה"ז)רמב "ם טושו"ע  "ה.

צה. סו"ס  תפלה הל' החידוש )32או"ח  מפני  הוא התפלה ידי  שעל מ "ן דהעלאת תלב , ע ' תרכ"ז סה"מ  בארוכה ראה

הוא זה וענין – המדברת דצפור כהמשל שבזה, .( ב כ, – במדבר ס "פ  (ע ')33(לקו"ת שם תרכ"ז סה"מ  ראה

(הובא  סע "ב  לד, ברכות וראה דמרכבה. בביטול בטלים שהם לפי  היא האבות דתפלת שהמעלה עה) (ע ' שם תרנ"ח  תמג)

המלך". לפני  "כעבד שהוא לפי  הוא רחב "ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם שם) ותרנ"ח  תרכ"ז בסה"מ 

    
.˙ÈÏÎ˙ ÔÈ‡ „Ú ‰ËÓ ‰ËÓÏÂ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛÂÒŒÔÈ‡ Â‡ ÔÈÚ

האלוקי , שבאור  השלימות מבארים אלו  הזוהר  ËÓ‰דברי  ‰ËÓÏ שנמשך -

גם  להחיות מטה למטה שנמשך  ועד  הגשמיים הנבראים את להחיות למטה

הטומאה). (כוחות הקליפות ÏÚÓ‰את ‰ÏÚÓÏ- העליונים העולמות שגם -

אין  - קץ אין  עד  מעלה למעלה אצילות

יתברך . עצמותו  לגבי  ערך  להם

ÌÈLeca ‡Ó ‰‰Â („¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
Ï"p‰28Ì‰ ‰lÙ˙e ‰BzL , ««∆»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙Ó‚cÀ¿«¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿«»
‰B˙c .˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ«»«≈«¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ של חכמתו  לומד  שהאדם ¿«»
לשכלו  ומורידה ‰È‡הקב"ה ,ƒ

ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
‡È‰L ‰lÙ˙e ,˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
ֿ ל  הא בגדלות האדם מתבונן  שבתפילה

מעצמו  ויוצא מתעלה È‰ƒ‡ובזה
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»«≈

Úe„i‰ Èt ÏÚÂ .ı˜29‰Êc ≈¿«ƒ«»«¿∆
‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ B‡L∆≈¿«»
LBM‰) ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ«∆
ÔÈÚ ‡e‰ (‰B˙c¿»ƒ¿«
‡e‰L ,Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ∆
‰hÓ ‰hÓÏ ‰lb˙Óe ËMt˙Óƒ¿«≈ƒ¿«∆¿«»«»
B‡L ‰ÊÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ¿∆∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«¿»«≈
ÏÏÎÂ ‰ÏÚ˙nL BÓk ‡e‰ ı≈̃¿∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»«¿»«
‡È‰ ‰lÙzL ,ÔeÓ ,ı˜ ÔÈ‡≈≈»∆¿ƒ»ƒ

‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ שיתבאר .כמו  ¿«¿»ƒ»
„‡ ‰Lwa‰ÂÁzÙz È˙ÙN È ¿««»»¬…»¿»«ƒ¿»

,‡È‰ E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙeƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰hÓlÓ ‡È‰L ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»
‰ÏÚn‰ Ìb ‰È‰z ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿∆«««¬»
.‰ËnÏ ‰ÏÚÓlÓ ,‰B˙c¿»ƒ¿«¿»¿«»
תתבאר  תפילה על  שבתורה והמעלה

אינה להלן  התורה זאת לעומת התחתון , האדם במעשה תלוי ' שהתפילה

שהיא. כמו  למטה התורה את ממשיך  שלו  התורה ובלימוד  באדם, כלל  תלויה

Ì‚Â ,Ïlt˙Óe LwÓ Ì„‡‰L ‡È‰ ‰lÙ˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆»»»¿«≈ƒ¿«≈¿«
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה‡lÓÓ ‰"aw‰L ‰Ê ,‰lÙz‰ È„È ÏÚL ««¿»»∆«¿≈«¿ƒ»∆∆«»»¿«≈

„vÓ ‡È‰ ,B˙Lwa ˙‡∆«»»ƒƒ«
,‰hn‰ ˙„BÚc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»

ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ הקב"ה=] ¿«¬∆»∆ƒ¿
האדם] למעשה 30LÈÂנכסף .¿≈

‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,ÓBÏ«∆¿«¿»ƒ«∆
„Úk ‰lÙza „BÓÚÏ CÈvL∆»ƒ«¬«¿ƒ»¿∆∆
‰‡Èa ‰ÓÈ‡a Ba ÈÙÏƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»

„ÁÙe31‰Ê Èk ,‡e‰ , ¿««ƒ∆
(‰lÙz) ‰hn‰ ˙„BÚL∆¬«««»¿ƒ»
ÔBˆ‰ ˙‡ ‰ÏÚÓÏ ˙BÚÓ¿∆∆¿«¿»∆»»
‡e‰ B˙Lwa ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆«»»
˙„BÚaL ÈÙÏ (wÚa)¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
Ïehc ‰ÏÚn‰ dLÈ ‰hn‰««»∆¿»««¬»¿ƒ

Li‰32‰lÙz‰L Ïk ,ÔÎÏÂ , «≈¿»≈»∆«¿ƒ»
‡È‰ ,˙BÈ ÏB„b Ïeha ‡È‰ƒ¿ƒ»≈ƒ
˙‡lÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ ˙BÚÓ¿∆∆≈¿«¿»¿«…

B˙Lwa ˙‡33‰lÙzL e‰ÊÂ . ∆«»»¿∆∆¿ƒ»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ƒ«¬»»ƒ¿«»
‰lÙ˙c ‰Lwa‰ Èk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ»
„Úc ÔÙB‡a) Ïeha ‡È‰ƒ¿ƒ¿∆¿∆∆
‡e‰ Ïeha‰ ÔÈÚc ,(Lwn‰«¿«≈¿ƒ¿»«ƒ
‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiL∆≈ƒ¿ƒ«¬»»

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היא זה וכל  ƒ¿«»¿«¿»
העצמית  ישותו  לבטל  האדם פעולת

הדרגות  את מעורר  שבזה בתפילתו 

cשלמעלה. ‡È‰ ‰B˙Â¿»ƒ¿«
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ט   

ידי  על  ׁשּנע ׂשית  וה ּפע ּלה  ּדהאדם ], ה ּתֹורה  ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעסק 

ס ֹוף  אין וא ֹור  ׁשה ּתֹורה  היא  ּדהאדם  ה ּתֹורה  ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעסק 

ׁשּגם  מ ּזֹו, ויתרה  לאדם . נמ ׁשכים  ּבּה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻה ּמל ּבׁש

ּבּה ה ּמל ּבׁש ס ֹוף  אין וא ֹור  ה ּתֹורה  ְְְֵַַַַָָָָֻהמ ׁשכת 

 ׁשהאדם ידי על  (לא  ה ּוא  ּבּתֹורה , הע ֹוסק  ְֵֵֶַַָָָָָֹ

נמ ׁשכת  ׁשה ּתֹורה  א ּדר ּבה ) א ּלא  ׂשכל ֹו, את  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמב ּטל 

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו האדם  ׁשל  ּבׂשכל ֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָּומתל ּבׁשת 

למ ּטה . מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ְְְְְִִִַַַָָָָּבמציא ּות ֹו,

LÈÂׁשּלּה ה ּׁשּיכ ּות  ׁשּבּתֹורה , ּדכמ ֹו ל ֹומר , ¿≈ְִֶֶַַַַָָָ

לזה  היא  ּתכלית  אין עד  דלמ ּטה  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהענין

  , ּתכלית אין עד  למ ּטה  ה ּוא  ְְִֵַַַָ

ה ּקּב"ה  ׁשל  ּורצ ֹונֹו חכמת ֹו ׁשהיא  ְְִֶֶֶַַָָָָָׁשה ּתֹורה 

ּבּתפ ּלה , ה ּוא  כן ּכמ ֹו מ ּטה , למ ּטה  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָנמ ׁשכת 

קץ  אין עד  ּדלמעלה  להענין ּדתפ ּלה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשה ּׁשּיכ ּות 

העלאה  היא  ׁשה ּתפ ּלה  מ ּפני רק  (לא  ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהיא 

 לזה ּגם ) א ּלא  ,   ה ּוא ְֶֶַָ
ה ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  ּדזה  קץ . אין עד  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָלמעלה 

[ּגם  ה ּמת ּפּלל  ּבק ׁשת  למלאת  חד ׁש רצ ֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹמתע ֹורר 

לזה ] רא ּוי אינֹו ה ּתֹורה  חכמת  ּפי ה ּוא 34ּכׁשעל  ְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבא ֹור  על ּיה  נע ׂשה  ה ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלפי

מה ׁשּתל ׁשל ּות , למעלה  מתע ּלה  ׁשה ּוא  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה ,

מה ּתֹורה  ּגם  עד 34ּולמעלה  מעלה  למעלה  עד  , ְְְְְֵַַַַַַַָָָָ

את  למ ּלאת  חד ׁש הרצ ֹון נמ ׁש ּומ ּׁשם  קץ , ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאין

ּבהמ ׁשכה  יתר ֹון יׁש כן ּפי על  ׁשאף  א ּלא  ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּקׁשת ֹו.

ּכיון  ה ּתפ ּלה , ידי ׁשעל  ּדההמ ׁשכה  ּתפ ּלה . ידי ׁשעל  ההמ ׁשכה  לג ּבי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדת ֹורה 

היא  ה ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ּגם  לכן ה ּמּטה , עב ֹודת  היא  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּתפ ּלה 

א ּלא  ה ּמת ּפּלל ), ּבּקׁשת  (מ ּלּוי הע ֹולם  לעניני היא ּבנֹוגע  ההמ ׁשכה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ ּצד  מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשהיא  ּדת ֹורה , וההמ ׁשכה  קץ . אין עד  מעלה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָמ ּלמעלה 

המ ׁשכת  היא  ונתל ּבׁשה עצמ ּה, למ ּטה  ירדה  ׁשה ּתֹורה  לאחרי ׁשּגם  . ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ה ּנבראים . מ ּׂשכל  ׁשּלמעלה  ה ּקּב"ה  ׁשל  חכמת ֹו היא  אנֹוׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׂשכל 

צדק 'e‡eה ) ה 'ּצמח  ּׁשּכתב  מה  ּפי על  יּובן יֹותר , ּבפרט ּיּות  הענין ≈ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

רז"ל 35ּבמאמר  ׁשאמר ּו הענין להבין ה ּמתחיל  אין 36ד ּבּור  ׁשא ֹור  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ערב )34 ס "ע  אייר מלוקט  המאמרים ספר – מנחם (תורת ס "ה ה'תשכ"ב  גו' טוב  מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

.29 הערה שם ובהנסמן קכח .)35ואילך), ע ' שם ראה – ואילך. קי  ע ' ענינים באוה"ת נז )36נדפס  תיקון סוף  תקו"ז ראה

    
‰lÚt‰Â ,[Ì„‡‰c ‰Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏ Ìb BLiL] ÌM‰«≈∆∆¿«ƒ¿≈≈∆«»¿»»»¿«¿À»
B‡Â ‰Bz‰L ‡È‰ Ì„‡‰c ‰Bz‰ ˜ÒÚ È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈∆«»¿»»»ƒ∆«»¿

da LaÏn‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ו יורדים,BfÓ ‰˙ÈÂ .Ì„‡Ï ÌÈÎLÓ ≈«¿À»»ƒ¿»ƒ»»»ƒ≈»ƒ
Ì„‡a da LaÏn‰ ÛBÒ ÔÈ‡ B‡Â ‰Bz‰ ˙ÎLÓ‰ ÌbL∆««¿»««»¿≈«¿À»»»»»

,‰Bza ˜ÒBÚ‰ÏÚ ‡Ï) ‡e‰ »≈«»…«
,BÏÎN ˙‡ ÏhÓ Ì„‡‰L È„È¿≈∆»»»¿«≈∆ƒ¿

(‰ac‡ ‡l‡ תורה לימוד  לשם ∆»«¿«»
בשכלו  להשתמש הוא זקוק כראוי 

˙LaÏ˙Óe ˙ÎLÓ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆ƒ¿«∆∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»¿∆
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

.‰hÓÏ שמעלת יבהיר  ולהלן  ¿«»
רק  אינה - העלאה תנועת - התפילה

˙Ó‚Â„,"קץ אין  עד  מעלה "למעלה

תנועה  מעוררים התפילה ֿ ידי  על  אלא

זו  תנועה האלוקי , באור  גם העלאה של 

וביחד  קץ", אין  עד  מעלה ש"למעלה

התורה  בלימוד  מעלה ישנה זה עם

גם  האלקות בהמשכת תפילה לגבי 

למטה.

,‰BzaL BÓÎc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿∆«»
ÔÈÚ‰Ï dlL ˙eÎiM‰««»∆»¿»ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ƒ¿«»«≈«¿ƒƒ
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ B‡L ‰ÊÏ¿∆∆≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰Bz‰L∆«»∆ƒ»¿»
˙ÎLÓ ‰"aw‰ ÏL BBˆe¿∆«»»ƒ¿∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ האדם של  ,לשכלו  ¿«»«»
,‰lÙza ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿ƒ»
ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙c ˙eÎiM‰L∆««»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»
‡Ï) ‡È‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»«≈≈ƒ…
‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓ ˜«ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ

Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰ שבתפילתו «¬»»¿»»»
ומתעלה  ישותו  Ìb)מבטל  ‡l‡ ,∆»«

ÛBÒ ÔÈ‡ B‡L ‰ÊÏ עצמו האור  ¿∆∆≈
‰Êc .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈≈¿∆
BÚ˙Ó ‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

ÏÓÏ‡˙למעלה  L„Á ÔBˆ»»»¿«…
ÏÚLk Ìb] Ïlt˙n‰ ˙L˜a«»««ƒ¿«≈«¿∆«
Èe‡ BÈ‡ ‰Bz‰ ˙ÓÎÁ Ètƒ»¿««»≈»

[‰ÊÏ34È„È ÏÚL ÈÙÏ ‡e‰ »∆¿ƒ∆«¿≈
B‡a ‰iÏÚ ‰NÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¬∆¬ƒ»»
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¿«∆

‰Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ34‰ÏÚÓÏ „Ú , ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«≈«»«¿«¿»
˙‡ ˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ‰ CLÓ ÌMÓe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈ƒ»ƒ¿«»»»»¿«…∆
‰B˙c ‰ÎLÓ‰a ÔB˙È LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa«»»∆»∆««ƒ≈≈ƒ¿««¿»»¿»
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c .‰lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï¿«≈««¿»»∆«¿≈¿ƒ»¿««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»ƒ
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י   

ּולמ ּטה  קץ  אין עד  למעלה  ה ּוא  ה ּוא  ּבר ּו ְְְֵֵַַַָָָס ֹוף 

מאמר  נמצא  (ׁשּבֹו ה ּזה  [ׁשה ּביכל  ּתכלית  אין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָעד 

ּוב ּזמן  ּבׁשביה , ׁשנים  ּכּמה  מ ׁש היה  ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָה ּנ"ל )

ּולהעיר ,37האחר ֹון  לכאן. וה ּגיע  מה ּׁשביה  נפדה  ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבּדר ּוׁשים  ׁשאינם  ענינים  ּכּמה  יׁשנם  זה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדר ּוׁש

ה ּכת ּוב  ּבפר ּוׁש דר ּכֹו38ה ּנ"ל ] ּפי על  לנער  חנֹו ְְֲִֵַַַַַַַַָ

ּכׁשהאדם  ּדלכא ֹורה  מ ּמּנה , יס ּור  לא  יזקין ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹּגם 

יֹותר , נעלית  למדרגה  להתע ּלֹות  צרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָמזקין

ׁשּגם 39ּומהי  מה ּדר ה ּמעלה  יס ּור  לא  ּכׁשיזקין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבּמאמר , ּומבאר  נער , ּכׁשהיה  א ֹות ֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשח ּנכ ּו

ה ּׂשכל  ּבין ועצ ּום  ּגד ֹול  ח ּלּוק  יׁש אנֹוׁשי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדּבׂשכל 

מ ּׂשיג ׁשה ּוא  ל ּׂשכל  ּבנער ּות ֹו מ ּׂשיג  ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהאדם 

ׁשהיא  ּבּתֹורה  אבל  ּבזקנּות ֹו. ׁשּכן ּומ ּכל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבגדל ּות ֹו

רק  ה ּוא  לזקנּות ֹו נער ּות ֹו ׁשּבין הח ּלּוק  ְְֱֲִִֵֶַַַֹאלק ּות ,

ה ּתֹורה , מל ּבׁשת  ׁשּבּה האדם  ׁשל  ה ּׂשכל  ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבה ׂשגת 

ה ּקּב"ה  ׁשל  חכמת ֹו ׁשהיא  עצמ ּה, ּבּתֹורה  ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָאבל 

ׂשכל  ּבין ח ּלּוק  אין ה ּנבראים , מ ּׂשכל  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּלמעלה 

מן  יס ּור  לא  ּכׁשיזקין ּגם  ולכן ה ּזקן, ל ׂשכל  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה ּנער 

ּדכתיב  ּבּמאמר , ּומ ֹוסיף  נער . ּבהיֹות ֹו ׁשל ּמדה ּו  זקנּתי,40ה ּדר ּגם  הייתי נער  ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

ה ּתֹורה  ּדחכמת  ּבאציל ּות , על ּית ֹו ה ּוא  זקנּתי וגם  ׁשּביצירה  מט "ט  ה ּוא  ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָנער 

כן, ּפי על  ואף  ׁשּביצירה . ה ּתֹורה  מחכמת  יֹותר  הר ּבה  נעלית  היא  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבאציל ּות 

ּביצירה , נער  ּבהיֹות ֹו ׁשל ּמדה ּו  מה ּדר יס ּור  לא  ּבאציל ּות  ויתע ּלה  ּכׁשיזקין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּגם 

ׁשע ׁשּועים  גו' אצל ֹו (ואהיה  ּדהעצמ ּות  העצמי ּתענּוג  היא  ה ּתֹורה  עצם  ,41ּכי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּובנֹוגע  ּדאציל ּות . חכמה  ה ּקּב"ה , ׁשל  מחכמת ֹו ּגם  ׁשּלמעלה  ּדוקא ), ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאצל ֹו

(וגם  ּדיצירה  הה ׂשגה  ּבין ח ּלּוק  אין ה ּתֹורה ) ע ּקר  (ׁשה ּוא  ׁשּבּתֹורה  זה  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלענין

ּדאציל ּות . לה ּׂשגה  אנֹוׁשי) ּדׂשכל  ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָהה ׂשגה 

ÏÚÂ ידי ׁשעל  ההמ ׁשכה  לג ּבי ּדת ֹורה  ּבהמ ׁשכה  ה ּיתר ֹון יֹותר  ע ֹוד  יּובן זה  ּפי ¿«ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עצמ ֹו ׁשהאלק ּות  (לא  היא  ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  למ ּטה  ּדההמ ׁשכה  ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּתפ ּלה .

וההמ ׁשכה  הע ֹולם . ּבעניני ׁשּנּוי נע ׂשה  ההמ ׁשכה  ידי ׁשעל  א ּלא ) למ ּטה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָנמ ׁש

ׁשל  חכמת ֹו היא  למ ּטה  ירידת ּה לאחרי ׁשּגם  אלק ּות , המ ׁשכת  היא  ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדת ֹורה ,

ּבׂשכל ֹו ּומתל ּבׁשת  למ ּטה  ׁשּנמ ׁשכת  ׁשּבּתֹורה  ׁשהאלק ּות  מ ּזֹו, ויתירה  ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹה ּקּב"ה .
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Ï"Ê eÓ‡L36„Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡e‰ Cea ÛBÒ ÔÈ‡ B‡L ∆»¿««∆≈»¿«¿»«

ÏÎÈa‰L] ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡[ יד ֿ כתב ‰f‰[=כרך  ≈≈¿«»«≈«¿ƒ∆«ƒ¿«∆
,‰ÈLa ÌÈL ‰nk CLÓ ‰È‰ (Ï"p‰ Ó‡Ó ‡ˆÓ BaL)∆ƒ¿»«¬»««»»∆∆«»»ƒ¿ƒ¿»

ÔBÁ‡‰ ÔÓfe37,ÈÚ‰Ïe .Ô‡ÎÏ ÚÈb‰Â ‰ÈM‰Ó ‰„Ù «¿«»«¬ƒ¿»≈«ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿»ƒ
‰nk ÌLÈ ‰Ê Le„aL∆ƒ¿∆∆¿»«»
ÌÈLeca ÌÈ‡L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈»«¿ƒ

e˙k‰ LeÙa [Ï"p‰38CBÁ ««¿≈«»¬
ÔÈ˜ÊÈ Èk Ìb Bk„ Èt ÏÚ ÚÏ««««ƒ«¿«ƒ«¿ƒ
‰B‡ÎÏc ,‰pnÓ eÒÈ ‡Ï…»ƒ∆»¿ƒ¿»
CÈˆ ÔÈ˜ÊÓ Ì„‡‰Lk¿∆»»»«¿ƒ»ƒ
˙ÈÏÚ ‰‚„ÓÏ ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¿≈»«¬≈

È‰Óe ,˙BÈ39ÌbL ‰ÏÚn‰ ≈«ƒ««¬»∆«
Cc‰Ó eÒÈ ‡Ï ÔÈ˜ÊÈLk¿∆«¿ƒ…»≈«∆∆
?Ú ‰È‰Lk B˙B‡ eÎpÁL∆ƒ¿¿∆»»««

‡Óe צדק Ó‡na,הצמח ¿»≈««¬»
ÏB„b ˜elÁ LÈ ÈLB‡ ÏÎNac∆¿≈∆¡ƒ≈ƒ»
Ì„‡‰L ÏÎO‰ ÔÈa ÌeˆÚÂ¿»≈«≈∆∆»»»
‡e‰L ÏÎOÏ B˙eÚa ‚ÈOÓ«ƒ¿«¬«≈∆∆
ÔkL ÏkÓe B˙eÏ„‚a ‚ÈOÓ«ƒ¿«¿ƒ»∆≈
‡È‰L ‰Bza Ï‡ .B˙e˜Êa¿ƒ¿¬»«»∆ƒ
B˙eÚ ÔÈaL ˜elÁ‰ ,˙e˜Ï‡¡…«ƒ∆≈«¬
˙‚N‰a ˜ ‡e‰ B˙e˜ÊÏ¿ƒ¿«¿«»«
daL Ì„‡‰ ÏL ÏÎO‰«≈∆∆»»»∆»
‰Bza Ï‡ ,‰Bz‰ ˙LaÏÓ¿À∆∆«»¬»«»
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ,dÓˆÚ«¿»∆ƒ»¿»∆
ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰«»»∆¿«¿»ƒ≈∆
ÏÎN ÔÈa ˜elÁ ÔÈ‡ ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ≈ƒ≈≈∆
Ìb ÔÎÏÂ ,Ô˜f‰ ÏÎNÏ Úp‰«««¿≈∆«»≈¿»≈«
Cc‰ ÔÓ eÒÈ ‡Ï ÔÈ˜ÊÈLk¿∆«¿ƒ…»ƒ«∆∆
.Ú B˙BÈ‰a e‰„nÏL∆ƒ¿Àƒ¿««

È˙Îc ,Ó‡na ÛÈÒBÓe40 ƒ««¬»ƒ¿ƒ
Èz˜Ê Ìb È˙ÈÈ‰ Ú שאמרו ««»ƒƒ«»«¿ƒ

אמרו  (מט"ט) עולם של  שרו  ,חז "ל : ָ

L Ë"ËÓ ‡e‰ Ú מקומו עולם ««∆
הפסוק:ÈˆÈ‰ה  Ì‚Âוהמשך  ƒ»¿«

,˙eÏÈˆ‡a B˙iÏÚ ‡e‰ Èz˜Ê»«¿ƒ¬ƒ»«¬ƒ
˙eÏÈˆ‡aL ‰Bz‰ ˙ÓÎÁc¿»¿««»∆«¬ƒ
˙BÈ ‰a‰ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈«¿≈≈
.‰ÈˆÈaL ‰Bz‰ ˙ÓÎÁÓ≈»¿««»∆ƒƒ»
ÔÈ˜ÊÈLk Ìb ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈«¿∆«¿ƒ
eÒÈ ‡Ï ˙eÏÈˆ‡a ‰lÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«∆«¬ƒ…»
Ú B˙BÈ‰a e‰„nÏL Cc‰Ó≈«∆∆∆ƒ¿Àƒ¿««

) ˙eÓˆÚ‰c ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz ‡È‰ ‰Bz‰ ÌˆÚ Èk ,‰ÈˆÈa כמו ƒƒ»ƒ∆∆«»ƒ«¬»«¿ƒ¿»«¿
התורה  מעלת המבאר  בפסוק ÌÈÚeLÚLשכתוב 'Â‚ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â41, »∆¿∆∆¿«¬ƒ

BÏˆ‡( בעצמו)L ,(‡˜Âc הוא זה ÏLתענוג  B˙ÓÎÁÓ Ìb ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»∆¿«¿»«≈»¿»∆
‰Ê ÔÈÚÏ Ú‚Be .˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ ,‰"aw‰( העונג)‰BzaL «»»»¿»«¬ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆∆«»

ÔÈ‡ (‰Bz‰ wÚ ‡e‰L)∆ƒ»«»≈
‰ÈˆÈc ‰‚N‰‰ ÔÈa ˜elÁƒ≈««»»ƒƒ»
(ÈLB‡ ÏÎNc ‰‚N‰‰ Ì‚Â)¿«««»»¿≈∆¡ƒ

.˙eÏÈˆ‡c ‰‚N‰Ï««»»«¬ƒ
˙BÈ „BÚ ÔeÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰B˙c ‰ÎLÓ‰a ÔB˙i‰«ƒ¿««¿»»¿»
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï¿«≈««¿»»∆«¿≈

.‰lÙz‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰c ¿ƒ»¿««¿»»¿«»
‡Ï) ‡È‰ ‰lÙz È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ»ƒ…
CLÓ BÓˆÚ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…«¿ƒ¿«
È„È ÏÚL (‡l‡ ,‰hÓÏ¿«»∆»∆«¿≈

‰ÎLÓ‰‰ כתוצאה מלמעלה ««¿»»
(תפילה) המטה «¬»NÚ‰מעבודת

.ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÈepLƒ¿ƒ¿»≈»»
‡È‰ ,‰B˙c ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»¿»ƒ
ÈÁ‡Ï ÌbL ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…∆«¿«¬≈
B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰hÓÏ d˙„ÈÈ¿ƒ»»¿«»ƒ»¿»
,BfÓ ‰È˙ÈÂ .‰"aw‰ ÏL∆«»»ƒ≈»ƒ
˙ÎLÓpL ‰BzaL ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…∆«»∆ƒ¿∆∆
ÏL BÏÎNa ˙LaÏ˙Óe ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿∆
„‚a dÈ‡ ,„ÓBl‰ Ì„‡‰»»»«≈≈»¿∆∆
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יי   

ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר  אינּה ה ּלֹומד , האדם  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשל 

ּד והה ׂשגה  אנֹוׁשי ּדׂשכל  הם הה ׂשגה  אציל ּות  ְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ל ּגּבּה. מ ּמׁש ְְֶַַָָָּבׁשוה 

ּדת ֹורה LÈÂו) ּבהמ ׁשכה  ׁשה ּיתר ֹון ּדכמ ֹו ל ֹומר , ¿≈ְְְְִִֶַַַַָָָ

ּבנֹוגע  ה ּוא  ּדתפ ּלה  ההמ ׁשכה  ְְְְִִֵֵַַַַָָָלג ּבי

ה ּוא  זה   ּדר על  אלק ּות , ּגּלּוי ּבֹו ׁשּנמ ׁש ְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹל ּמּטה ,

לג ּבי  ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  ׁשּבהמ ׁשכה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּיתר ֹון

לזה  דנֹוסף  ּדת ֹורה , ההמ ׁשכה ההמ ׁשכה  ְְְְֶַַַַָָָָָָָ

מה ׁשּתל ׁשל ּות , מ ּלמעלה  ה ּוא  ּתפ ּלה  ידי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשעל 

ּבנֹוגע  ּגם  ה ּוא  ּתפ ּלה  ידי  ׁשעל  ּבהמ ׁשכה  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָה ּיתר ֹון

 ּבּנבראים ׁשּנּוי נע ׂשה  ה ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ה ּׁשנים   ּולבר הח ֹולים  לר ּפאת  .42ׁשלמ ּטה , ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנּוי  נע ׂשה  ּתפ ּלה  ידי [ׁשעל  זה  ּדענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּולה ֹוסיף ,

ּדמב ֹואר  ה ּוא , והענין ּתפ ּלה . ּבכל  ה ּוא  ְְְְְְִִִַָָָָָָלמ ּטה ]

צדק ' ּדה 'ּצמח  ה ּנ"ל  ׁשאיתא 43ּבּדר ּוׁש ּדזה  , ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכתיב 44ּבגמרא  (ּדוקא ) צ ּבּור  א -ל 45ׁשּבתפ ּלת  הן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

לא  ּומק ּבלת 46ּכּביר  רצ ּויה  ׁשהיא  ימאס , ְְְִִִֶֶֶַָָֹֻ

ממ ּלא 47לע ֹולם  ׁשה ּקּב"ה  ּדזה  היא , ּבזה  ה ּכּונה  , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

והיינּו, ּבג ּלּוי. ּגם  ה ּוא  צ ּבּור , ּדתפ ּלת  ְְְְִִִִַַַַַָָה ּבּקׁשה 

ּבּקׁשת ֹו את  ממ ּלא  ה ּקּב"ה  יחיד , ּבתפ ּלת  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם 

יֹום , ּבכל  ּפעמים  ג ' להת ּפּלל  ּתּקנּו ה ּגד ֹולה  ּכנסת  ׁשאנׁשי מ ּזה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ[וכדמ ּוכח 

יחיד , ׁשּבתפ ּלת  א ּלא  לב ּטלה ]. ּברכה  וׁשל ֹום  חס  ׁשּתהיה  ּתּקנּו ׁשּלא  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובוּדאי

היא  צ ּבּור  ּדתפ ּלת  וה ּמעלה  ּבהעלם , ּתהיה  ה ּבּקׁשה ) (מ ּלּוי ׁשהה ׁשּפעה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאפ ׁשר 

ּדר ּוׁשים  ׁשּבכ ּמה  ּולהעיר , ּבּגל ּוי. היא  יחיד 48ׁשהה ׁשּפעה  ׁשּבתפ ּלת  מב ֹואר  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדה 'ּצמח  ה ּנ"ל  ּוב ּדר ּוׁש למ ּטה , תמ ׁש ולא  למעלה  ּתּׁשאר  ׁשהה ׁשּפעה  ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻאפ ׁשר 

ׁשאפ ׁשר  א ּלא  למ ּטה , נמ ׁשכת  יחיד ) ּבתפ ּלת  (ּגם  ׁשהה ׁשּפעה  מב ֹואר  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָצדק '

הה ׁשּפעה  ׁשּתׁשּפע  היא  ּדתפ ּלה  ּדה ּבק ׁשה  ּדכיון ל ֹומר , ויׁש ּבהעלם . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּתהיה 

הה ׁשּפעה  ל ֹו ּכׁשּממ ׁשיכים  ּגם  לכן, ה ּׁשנים ),  ּולבר הח ֹולים  (לר ּפאת  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹלמ ּטה 

ּומ ּזה  לב ּטלה , ּברכה  היא  ּתפ ּלת ֹו למ ּטה , נמ ׁשכת  אינּה הה ׁשּפעה  אבל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּבּקׁש,

ׁשאפ ׁשר  א ּלא  למ ּטה  הה ׁשּפעה  נמ ׁשכת  יחיד  ּבתפ ּלת  ּגם  ּתפ ּלה , ׁשּבכל  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמ ּוכח ,

ּבהעלם . ְְְִֵֶֶֶׁשּתהיה 
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יב   

CÈLÓÓe המ ׁשכת ׁשּלפעמים  ּדזה  ּבּמאמר , «¿ƒְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ר ּבּוי  מ ּפני ה ּוא  ּבהעלם  היא  ְְְִִִֵֵֶֶַַה ּׁשפע 

ה ּוא  ׁשה ּׁשפע  ּדזה  והיינּו, ה ּמב ּדילים . ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָה ּמסכים 

ההמ ׁשכה  א ֹופן מ ּצד  לא  ה ּוא  ְְְִֵֶֶַַַָָֹּבהעלם 

ׁשלמעלה  ּדהעלם  ּבּדרגא  היא  ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשההמ ׁשכה 

ה ּמסכים 49מ ּגּלּוי  מ ּצד  ה ּוא  ׁשההעלם  א ּלא , ,( ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

סג ּור , ּבכלי מ ּתנה  נתינת  ּובדגמת  ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֻה ּמעלימים .

ׁשּמּצד  א ּלא  ּבּכלי, ּבׁשלמ ּות  היא  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהמ ּתנה 

ּבּגל ּוי. א ֹות ּה לקחת  אפ ׁשר  אי ּדה ּכלי  ְְְְִִֶַַַַָָָָָָה ּמס

ידי  על  ׁשּנמ ׁשכ ּו ׁשהה ׁשּפע ֹות  ּבּמאמר , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּומ ֹוסיף 

ּבהעלם  ּבׁשלימ ּות  ׁשּיׁשנם  רק  לא  ה ּתפ ּלֹות , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכל 

ּכל  ּדכ ׁשיתע ֹורר ּו ּבּגל ּוי. ּגם  יהיּו ס ֹוף  ׁשּסֹוף  ְְְְְִִִִֶֶֶַָָא ּלא 

ה ּמסכים , ּכל  ויּבּטל ּו ׁשלמה  ּבת ׁשּובה  ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָיׂשראל 

ׁשּבמ ׁש ה ּתפ ּלֹות  ּדכל  ההמ ׁשכ ֹות  ּכל  אז ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָית ּגּלּו

ה ּדֹור ֹות . ַָּכל 

ּתפ ּלה CÈˆÂז) ידי ׁשעל  ּדה ּטעם  להבין, ¿»ƒְְְְִִֵֶַַַַָָ

מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  א ֹור  ְְְְְְִִֵֶַַָָנמ ׁש

הח ֹולים  (לר ּפאת  ּבּנבראים  ׁשּנּוי נע ׂשה  יד ֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשעל 

מ ּצד  ה ּוא  ה ּׁשנים )  ּולבר   ְִִֵַַָָ
ׁשּבּתפ ּלה 42ׁשּבּתפ ּלה  נקבין מים  העלאת  ּדענין , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

ּובב ּטּול , ּבּכּונה  היא  ּכׁשה ּתפ ּלה  לכא ֹורה  ְְְְְִִִִֶַַָָָָה ּוא 

ידי ׁשעל  מב ֹואר  ׁשה ּוא ּוב ּמאמר  (א ּלא  ּבּנבראים  ׁשּנּוי נע ׂשה  ּתפ ּלה  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מכ ּון  ּכׁשאינֹו (ּגם  מת ּפּלל  ׁשּיׂשראל  ּדּבעת  ּבזה , ה ּבא ּור  ל ֹומר  ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהעלם ).

ּכל ּבתפ ּלת ֹו), ולכן, ּבהעלם . ׁשּזה ּו א ּלא  , ה ּמל לפני ּכע ֹומד  ה ּוא  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּלמעלה  הא ֹור  ּוממ ׁשכת  ׁשּמע ֹוררת  נקבין מים  העלאת  היא  ּדיׂשראל  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּתפ ּלה 

(מ ּלּוי  למ ּטה  וה ּׁשּנּוי ׁשההמ ׁשכה  א ּלא  ה ּנבראים . את  ל ׁשּנֹות  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

וה ּבּטּול  ׁשה ּכּונה  וכל  ּבהעלם . ה ּוא  זה  נקבין מים  העלאת  ידי ׁשעל  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻה ּבּקׁשה )

יֹותר . ּבג ּלּוי ה ּוא  ה ּבּקׁשה  מ ּלּוי יֹותר , ּבג ּלּוי הם  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבתפ ּלה 

ּבּגמרא 43ּבּמאמר CÈLÓÓeח ) ּדאיתא  מה  יּובן זה  ּפי ׁשעל  ׁשּכׁשׁשמע 50, «¿ƒְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

העמיד  האב ֹות , ּדגמת  הם  ּובניו ח ּיא  ׁשר ּבי ה ּנביא  מאל ּיה ּו ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻר ּבי

ואתא  ה ּגׁשם  מ ֹוריד  זיקא , ונׁשיב  הר ּוח  מ ׁשיב  אמר  ה ּתיבה , לפני ר ּבי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָא ֹותם 

ח ּיא  ּדר ּבי להבין, וצרי עלמא . רג ׁש ה ּמתים  מח ּיה  למימר  מ ּטי ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמטרא ,
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יג   

כן  ּפי על  ואף  יֹום , ּבכל  מת ּפּללים  היּו ְְְְִִִֵַַַָָָָּובניו

אתא  זיקא , (נׁשיב  ּתפ ּלתם  ידי ׁשעל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָההמ ׁשכה 

ּכׁשהעמיד  ּדוקא  היתה  עלמא ) רג ׁש ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָמיטרא ,

אפ ׁשר  היה  ולכא ֹורה  ה ּתיבה . לפני ר ּבי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָא ֹותם 

והיּו ה ּתיבה  לפני ׁשהת ּפּלל ּו ידי ּדעל  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָל ֹומר ,

ּותפ ּלת  ה ּצּבּור , ּכח  ּבתפ ּלתם  היה  צ ּבּור , ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹׁשל ּוחי

ּכׁשּיׁשנם  ּדגם  לע ֹולם , ּומק ּבלת  רצ ּויה  היא  ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻצ ּבּור 

ּבג ּלּוי מס  היא  ההמ ׁשכה  זה 51כים , ּבא ּור  אבל  . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּכׁשה ּׁשליח  ּגם  צ ּבּור , ּתפ ּלת  ּגם  ּכי מס ּפיק , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָאינֹו

לפע ֹול  ּבכ ֹוח ּה אין ּביֹותר , ּגד ֹול  אדם  ה ּוא  ְְְִִֵֵָָָָצ ּבּור 

 ּדתחית ה ּׁשּנּוי  ּובפרט  ּבּבריאה , ּגד ֹול  ׁשּנּוי ְְְִִִִִִַַַָָָ

ּומבאר  ה ּמעלימים . מסכים  ּכׁשּיׁשנם  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה ּמתים ,

לפני  ר ּבי א ֹותם  ׁשהעמיד  ידי ּדעל  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּמאמר ,

ׁשבר ּו יׂשראל , ּדכלל  צ ּבּור  ׁשל ּוחי ונע ׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָה ּתיבה 

לזה  ּדנֹוסף  ה ּמסכים . את  ּתפ ּלתם ) ידי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ(על 

התע ֹורר ּו ּכּלם  ּתפ ּלתם  ּבׁשעת  ׁשהיּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻׁשה ּצּבּור 

ׁשם  היּו ׁשּלא  א ּלּו מ ּצד  ה ּמסכים  ּגם  ה ּנה  ְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמאד ,

ידי  על  ּובניו ח ּיא  ר ּבי ׁשבר ּו נתע ֹורר ּו, ְְְְְִִִֵַַָָָָֹולא 

ׁשל ּוחי  ּבת ֹור  היתה  ׁשּתפ ּלתם  מ ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָּתפ ּלתם ,

נתע ֹורר ּו. ׁשּלא  א ּלּו ׁשל  ּגם  י ׂשראל , ּדכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹצ ּבּור 

LÈÂידי ׁשעל  ּבזה , ה ּבא ּור  וע ׂשה ל ֹומר  ה ּתיבה  לפני א ֹותם  העמיד  ¿≈ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על  (ּגם  יׂשראל  ּכל  על  זה  ּפעל  יׂשראל , ּדכל  צ ּבּור  ל ׁשל ּוחי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָא ֹותם 

הענין) מ ּכל  ּכלל  ידע ּו ׁשּלא  ּבׁשעת 52א ּלּו ׁשהיּו ה ּצּבּור  אחרי נגררים  ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ה ּׁשל ּוחי  עצמם  ּובניו ח ּיא  ר ּבי אחרי ׁשּכן ּומ ּכל  ּובניו, ח ּיא  ר ּבי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּתפ ּלת 

ר ּבי  ׁשל  ּותפ ּלתם  ה ּתפ ּלה , ּבּׁשעת  ׁשהיּו ּדה ּצּבּור  ההתע ֹורר ּות  ולכן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצ ּבּור ),

ה ּמסכים . ּבטל ּו זה  ידי ועל  יׂשראל , ּכל  על  ּבפנימ ּיּות  ּפעל ּו ּובניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָח ּיא 

ׁשּלמעלה ‰Â‰ט ) הא ֹור  ּדהמ ׁשכת  ד ) (סעיף  לעיל  ׁשּנת ּבאר  זה  ¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבעניני  ׁשּנּוי נע ׂשה  יד ֹו ׁשעל  היא  ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

מ ּצד  ׁשהיא  ּכמ ֹו ּבתפ ּלה  ה ּוא  למ ּטה ), נמ ׁש עצמ ֹו ׁשהא ֹור  (ולא  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהע ֹולם 

ל ֹומר , יׁש ה ּתֹורה , ענין ּגם  ּבּה ׁשּיׁש ּבא ֹופן היא  ּכׁשה ּתפ ּלה  אבל  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמ ּה.

ׁש יׁשנם  זֹו, ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  ה ּוא ׁשּבהמ ׁשכה  ההמ ׁשכה  ׁשּׁשֹור ׁש ה ּמעל ֹות . ּתי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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שהשליח )51 וגם יותר, גדולה לתפלה צריך יותר גדולה היא שהבקשה וכל דרגות, חילוקי  כו"כ יש ציבור בתפלת שגם אלא

ס "ט . סנ"ג השחר ברכות הל' או"ח  אדה"ז שו"ע  (ראה נשמעת שתפלתו וכו' זקן יהי ' שהש"ץ ציבור צריך הי ' ולכן ,(

האבות. דוגמת שהם ובניו ר"ח  מזה.)52יהי ' כלל יודעים שאין הגם וש"נ), ב . קו, (כתובות עליהן מתנה ב "ד לב  וע "ד
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יד   

נמ ׁש עצמ ֹו וׁשהא ֹור  קץ , אין עד  מעלה  ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלמעלה 

ּבע ֹולם  ׁשּנע ׂשה  ּדּבה ּׁשּנּוי הינּו, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָלמ ּטה .

לא  ּבג ּלּוי נר ּגׁש ּבזה ) וכ ּיֹוצא  מתר ּפא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ(ׁשהח ֹולה 

א ּלא  מההמ ׁשכה ) (ה ּתֹוצאה  ּבע ֹולם  ה ּׁשּנּוי ְִֵֶַַַַַָָָָָָָרק 

ה ּׁשּנּוי. נע ׂשה  יד ֹו ׁשעל  האלקי הא ֹור  ֱֲִִֶַַַַָָָָֹּגם 

LÈÂ( ג (סעיף  לעיל  ה ּמב ֹואר  עם  זה  לק ׁשר  ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַָ

יּגיד  ּופי ּתפ ּתח  ׂשפתי אדנ-י ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשה ּבּקׁשה 

היא  ע ׂשרה  ׁשמ ֹונה  ּתפ ּלת  ׁשּבתח ּלת   ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּתהלת

ּתמ ׁש יד ּה ׁשעל  ּבא ֹופן ּתהיה  האדם  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּתפ ּלת 

היא  ּדכ ׁשה ּתפ ּלה  ה ּקּב"ה , ׁשל  ּתפ ּלת ֹו , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּתה ּלת

ה ּמעלה  ה ּמעל ֹות . ׁשּתי ּבּה יׁשנם  זה  ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָּבא ֹופן

מעלה  למעלה  [ׁשּמּגעת  ה ּמּטה  עב ֹודת  – ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָּדתפ ּלה 

וה ּמעלה  ּתכס ֹוף ], ידי למע ׂשה  קץ , אין ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָעד 

המ ׁשכה  – הח ּבּור ּדת ֹורה  ידי ועל  . ְְְְִֵַַַָָָ

הענינים  ׁשּגם ּדׁשני ה ּתפ ּלה , ְְְִִִִֵֶַַָָָ
, זה ידי על  , ּתה ּלת יּגיד  ד ּופי ּבא ֹופן היא  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשני ּגם  (ּדגמת ) יׁשנם  ה ּתפ ּלה  ידי ׁשעל  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ׁשּנּוי נע ׂשה  יד ּה ׁשעל  ׁשּנר ּגׁשהענינים . ּבא ֹופן ה ּוא  ּבּמּטה  וׁשה ּׁשיּנּוי , ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו .ה ּׁשּנּוי נע ׂשה  יד ֹו ׁשעל  ֲִֶַַַָָ

ה ּדע ֹות ,ÏÚÂיו"ד ) ּדׁשּתי לח ּבּור  יה ּודה  אליו ּדוּיּגׁש ה ּׁשיכ ּות  לבאר  יׁש זה  ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

על  הם  ּותפ ּלה  ּדת ֹורה  הענינים  ׁשני ּכי ּתח ּתֹון, ודעת  עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדעת 

ּותפ ּלה  למ ּטה  מ ּלמעלה  היא  ׁשּתֹורה  לזה  דנֹוסף  ּתח ּתֹון. ודעת  עליֹון ּדעת   ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדר

ה ּוא  ּתח ּתֹון ודעת  למ ּטה  מ ּלמעלה  ה ּוא  עליֹון (ּדדעת  למעלה  מ ּלמ ּטה  ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָהיא 

למעלה  ׁשה ּוא 53מ ּלמ ּטה  ּכמ ֹו האדם  ׁשל  ּבׂשכל ֹו נמ ׁשכת  ׁשה ּתֹורה  זה  ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבכדי  מק ֹום  מ ּכל  ל ּתֹורה , ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  האדם  ׁשּׂשכל  (דהגם  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמציא ּות ֹו

אז  וגם  מ ּמציא ּות ֹו) לצאת  צרי אינֹו ׁשּלֹומד  ה ּתֹורה  ויּׂשיג  יבין האדם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשׂשכל 

ה ּׁשם  ּדבר  א ּלא 54היא  ה ּמּטה  ּגדרי ּכפי לא  היא  למ ּטה  ה ּתֹורה  ׁשהמ ׁשכת  הינּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מ ֹורה  מק ֹום ), ּבכל  נמ ׁשכת  היא  גב ּול  ּבלי (ׁשּלהיֹות ּה ה ּתֹורה  ענין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמ ּצד 

יׁש ׁש(ּלמעלה  עליֹון ּדעת  – מק ֹום  ּתֹופסים  ה ּנבראים  אין ּדת ֹורה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבהמ ׁשכה 

ה ּמּטה  ּדעב ֹודת  ה ּמעלה  מ ּצד  היא  ּדתפ ּלה  ׁשההמ ׁשכה  וזה  אין. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּו)למטה 

את  ל ׁשנֹות  ה ּוא  זֹו המ ׁשכה  ׁשל  ׁשענינּה זה  וכן ּתכס ֹוף ), ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ(למע ׂשה 

ׁשּלּמּטה  ּתח ּתֹון ּדעת  – מק ֹום  ּתֹופס  ה ּמּטה  זֹו ׁשּבהמ ׁשכה  מ ֹורה  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָה ּנבראים ,
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טו   

ּכענין  ׁשה ּוא  אדני, ּבי יה ּודה  ּבק ׁשת  ידי ועל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש.

יּגיד  ּופי ּתפ ּתח  ׂשפתי אדנ-י ּפס ּוק  ְְְֲִִִִַַַָָָָֹקדימת 

ׁשה ּתפ ּלה  ג ), סעיף  (ּכּנ"ל  ה ּתפ ּלה  ק ֹודם   ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּתהלת

(ּתפ ּלת  יד ּהׁשּלֹו ׁשעל  ּבא ֹופן היתה  ( ְְְִֶֶֶַַָָָָ

ׁשעל  ההמ ׁשכה  ּגם  ה ּקּב"ה , ׁשל  ּתפ ּלת ֹו ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָֻּתמ ׁש

ּבּמּטה , ׁשּנּוי לע ׂשֹות  ה ּוא  ׁשענינּה ּתפ ּלת ֹו, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָידי

ההמ ׁשכה  ּבג ּלּוי ּבּה נר ּגׁש ׁשהיה  ּבא ֹופן (ׁשּלמעלה היתה  ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ה ּדע ֹות . ׁשּתי ח ּבּור  ְְְְִִֵֵֵַַמה ׁשּתל ׁשל ּות ),

ÏÚÂ היא [ּדת ֹורה  מ ּתֹורה  למעלה  היא  ׁשּתפ ּלה  ד ) (סעיף  לעיל  ה ּמב ֹואר  ּפי ¿«ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כ ּו'], מעלה  ּדלמעלה  הענין ּדגמת  ּותפ ּלה  כ ּו' מ ּטה  ּדּלמ ּטה  הענין ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּדגמת 

יׁש אלק ּות , המ ׁשכת  ה ּוא  ּדת ֹורה  ׁשההמ ׁשכה  ה ּוא  ּתפ ּלה  לג ּבי ּדת ֹורה  ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוה ּיתר ֹון

היא ל ֹומ  ה ּתפ ּלה  ּדת ֹורה , ה ּמעלה  ּגם  ּבּה ׁשּיׁש ּבא ֹופן היא  ּדכ ׁשה ּתפ ּלה  ר , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתח ּתֹון  ּדכ ׁשדעת  ּתח ּתֹון, ודעת  עליֹון ּבדעת  ה ּוא  זה   ּדר ועל  מ ּתֹורה . ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָלמעלה 

עליֹון. מדעת  למעלה  ה ּוא  אזי עליֹון, ּדדעת  ה ּגּלּוי ּגם  ּבֹו ׁשּמאיר  ּבא ֹופן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה ּוא 

(ּכּנ"ל  ּתח ּתֹון ודעת  עליֹון ּדעת  ׁשהם  ּומלכ ּות , אנּפין ב ּזעיר  ה ּוא  זה   ּדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַועל 

ה ּוא  ׁשוים ), (ׁשניהם  אנּפין ה ּזעיר  ּכמ ֹו נע ׂשית  ׁשה ּמלכ ּות  ידי ּדעל  ב ), ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָסעיף 

ּבח ּבּור  ולכן אנּפין. ה ּזעיר  מ ּׁשֹור ׁש ׁשּלמעלה  המלכ ּות  ד ׁשר ׁש ל ּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהק ּדמה 

ׁשּיהיה  ּדמלכ ּות  העליה  ּגם  ּבהעלם  יׁש יה ּודה  אליו ׁשּבוּיּגׁש ה ּדע ֹות  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדׁשּתי

ּבעלה . עטרת  חיל  א ׁשת  אנּפין, מ ּזעיר  למעלה  ּתהיה  ׁשה ּמלכ ּות  לבא , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעתיד 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

    
È˙ÙN È„‡ ˜eÒt ˙ÓÈ„˜ ÔÈÚk ‡e‰L ,È„‡ Èa ‰„e‰È¿»ƒ¬…ƒ∆¿ƒ¿»¿ƒ«»¬…»¿»«
,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰lÙz‰ Ì„B˜ E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙzƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«¿ƒ»««¿ƒ
d„È ÏÚL ÔÙB‡a ‰˙È‰ (Ì„‡‰ ˙lÙz) BlL ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»∆¿ƒ«»»»»¿»¿∆∆«»»
,B˙lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ,‰"aw‰ ÏL B˙lÙz CLÓzÀ¿»¿ƒ»∆«»»«««¿»»∆«¿≈¿ƒ»

ÈepL ˙BNÚÏ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»«¬ƒ
‰È‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰ ,‰hna««»»¿»¿∆∆»»
‰ÎLÓ‰‰ Èel‚a da Lbƒ¿«»¿ƒ««¿»»
‰ÏÚÓlL) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆¿«¿»
ÈzL eaÁ ,(˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈

.˙BÚc‰«≈
ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡Bn‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙzL („∆¿ƒ»ƒ¿«¿»
˙Ó‚c ‡È‰ ‰B˙c] ‰BzÓƒ»¿»ƒÀ¿«
'eÎ ‰hÓ ‰hÓlc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚c ‰lÙ˙e¿ƒ»À¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰B˙c ÔB˙i‰Â ,['eÎ ‰ÏÚÓ«¿»¿«ƒ¿¿»
‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ‰lÙz Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»∆««¿»»
,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰B˙c¿»«¿»«¡…
‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ
‰ÏÚn‰ Ìb da LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»«««¬»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ ,‰B˙c¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚÂ .‰BzÓƒ»¿«∆∆∆
,ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„a¿««∆¿¿«««¿
ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„LÎcƒ¿∆«««¿¿∆
˙Ú„c Èelb‰ Ìb Ba È‡nL∆≈ƒ««ƒ¿««
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿¬«¿«¿»
‰Ê Cc ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ ˙Ú„Óƒ««∆¿¿«∆∆∆

ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc Ì‰L ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡ ÈÚf ‡e‰ƒ¿≈«¿ƒ«¿∆≈««∆¿¿«««¿
ÈÚf‰ BÓk ˙ÈNÚ ˙eÎÏn‰L È„È ÏÚc ,( ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿«¿≈∆««¿«¬≈¿«¿≈

Ï ‰Óc˜‰ ‡e‰ ,(ÌÈÂL Ì‰ÈL) ÔÈt‡- ֿ לבוא לעתיד  ‰Èelbגילוי  «¿ƒ¿≈∆»ƒ«¿»»«ƒ
ÔÎÏÂ .ÔÈt‡ ÈÚf‰ LBMÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÎÏÓ‰ LL„¿…∆««¿∆¿«¿»ƒ∆«¿≈«¿ƒ¿»≈

˙BÚc‰ ÈzLc eaÁa דעת - «ƒƒ¿≈«≈
- תחתון  ודעת ‡ÂÈÏעליון  LbiÂaL∆¿«ƒ«≈»

‰ÈÏÚ‰ Ìb ÌÏÚ‰a LÈ ‰„e‰È¿»≈¿∆¿≈«»¬ƒ»
,‡Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ˙eÎÏÓc¿«¿∆ƒ¿∆¿»ƒ»…
‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ¿∆¿«¿»
ÏÈÁ ˙L‡ ,ÔÈt‡ ÈÚfÓƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ

.‰ÏÚa ˙ËÚ¬∆∆«¿»
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שכל  באופן דיבר  שלא  היינו, אליו", ש "ויגש  דכיון - קשות " אליו שדיבר  למד  אתה  "מכאן אפך ", יחר 

חת  בני באזני ועפרון אברהם  של  הדיבור  (כמו לשמוע  יכולים  היו ודיבר 1הנוכחים  ליוסף  ניגש  אלא  ,(
דבריו  את  שמע  יוסף  שרק  (או מיוחד  באופן דברי 2עמו "יכנסו - אדוני" "באזני לפרש  רש "י צריך  לכן ,(

שדיבורו - כו'.באזניך " החלטתו את  לשנות 

גם  כי קשה , לשון שהוא  "ידבר " שכתוב  ממה  קשות " אליו ש "דיבר  להוכיח  אפשר  אי ֿ זה , ֿ פי ועל 
עליו פועל  היה  אילו   ידבר" (מלשון ל "דיבור " נחשב  זה  הרי תחנונים , דברי ֿ ידי על 

"3עמים " הנה  אפך ", יחר  "ואל  שכתוב  ממה  ורק  ממשלה ; של  במובן ( אליו שדיבר  למד  אתה 
בתוקף  לילך  אלא  חשבונות , לערוך  אין מצרים , מארץ  יהודי ילד  להציל  צריך  שכאשר  וההוראה , קשות ".

ואילך . 212 עמוד  כ ' חלק  ֿ שיחות  בלקוטי  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - כו'

***

 רז"ל במאמר  הפסוק 4הביאור  שני 5על  על  (יוסף ) "בכה  ויבך ", אחיו בנימין צוארי על  "ויפול 
כו'" את 6מקדשות  לפועל  שמביא  הצואר  שמעלת  - כו'" שילה  משכן "על  צואריו", על  בכה  "ובנימין ,

עולם " של  "בגבהו שהוא  לצואר , המקדש  בית  נמשל  ולכן האברים , כל  על  לפעול  הראש  אבל 7תכלית  ,
פורתא " ביה  להאירו;8"נחתי בכדי לעולם  וקירוב  בשייכות  ,

שלכן, יותר , גדולה  עצמו שאהבת  (אף  עצמו של  המקדש  על  ולא  חבירו, של  מקדשו על  הבכיה  סיבת 
הקודש ' ב 'אגרת  מאריך  הזקן רבינו כאשר  גם  בצדקה 9הנה  להרבות  הצורך  דבר  ביחס 10על  רק  זה  הרי ,

קודמין" "חייך  אמרו שבזה  ממש ", נפש  "חיי שהם  בדברים  לא  אבל  כו', מותרות  בנוגע 11לעניני כי - (
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כיון 1) - חת בני  באזני  עפרון אל  דיבר אברהם כלומר:
יהיו  חת שבני  רצה ולכן בדיבורו, יעמוד  שלא חשוד  הי ' שעפרון
(א) כי : - חת בני  באזני  אברהם אל  דיבר ועפרון בדבר; עדים
את  לאמת בכדי  עדים בפני  לדבר רצה בו, שחושדים שידע כיון
חשד  א), ע, (קידושין פוסל " במומו הפוסל  ש"כל  כיון (ב) דיבורו,
דיבר  ולכן בדיבורו, עומד  שאינו - "במומו" אברהם את עפרון
שקל  מאות "ארבע של  התשלום את להבטיח  בכדי  עדים, בפני 

טז). כג , שרה (חיי  כסף"
(ס"פ 2) הפסוק על  כא) פי "ד , (במדב"ר רז"ל  מאמר וע"ד 

שמע. משה שרק אליו", מדבר הקול  את "וישמע נשא)
ד .3) מז, תהלים
עה"פ.4) פרש"י  ב. טז, מגילה
יד .5) מה, פרשתנו
של 6) בפשוטו כן לפרש רש"י  של  הכרחו גם לבאר ויש

מקרא:
על  יוסף בכיית בין הכתוב מחלק למה מובן: אינו לכאורה

יחד  כוללם ואינו אחיו, שאר על  לבכייתו על *בנימין ויפול  -
עליהם  ויבך  אחיו ?**צוארי 

על  שהבכי ' להדגיש כדי  ביניהם מחלק שהכתוב לומר [ואין
שלא  מובן בלאה"כ  שהרי  - אחיו שאר על  לבכי ' קדמה בנימין
לומר  ומסתבר זה, אחר בזה אלא אחת, בבת כולם צוארי  על  נפל 

יותר]. אליו קרוב שהי ' בנימין, צוארי  על  נפל  שתחילה
היתה  בשוה, כולם אצל  ששייכת הבכי ' על  שנוסף ועכצ"ל ,
מקדשות  שני  "על  - דוקא בנימין אצל  ששייך  מיוחד  ענין על  בכי '

להיות שעתידין  ."ליחרב וסופן
(ו).7) ד  פ"ד , שהש"ר
יב.8) לג , ברכה עה"ת בפרש"י  הובא ב. נד , זבחים
סט "ז.9)

המדובר 10) - המוסגר במאמר - הזכיר שליט "א אדמו"ר כ "ק
- מנחם (תורת ס"ז חנוכה שבת מקץ, ש"פ (שיחת שעבר בשבוע
ואמר, הצדקה, נתינת אודות ואילך )) 74 ס"ע חמ "ב התוועדויות

קודם זה שהי ' כנראה אבל  כו', נתנו הנ"ל ,שאכן אגה"ק לימוד 
באופן  הנתינה היתה אזי  הנ"ל , אגה"ק תחילה לומדים היו אם כי 

יותר!... גדול 
א.11) סב, ב"מ 

                    
 .

                      
             .
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רוחו  את  להרגיע  כדי לבכיה  מקום  אין שלו, הפרטי המקדש  בית  לתקנו 12לחורבן להשתדל  צריך  אלא  ,
בבכיה 13ולבנותו  חובתו ידי יצא  שכבר  בחשבו  העבודה , להחליש  יכולה  הבכיה  ).14(ואדרבה ,

(כ  יעקב  בכה  לא  זה  המקדש ומטעם  בית  חורבן בגלל  יעקב  צוארי על  שבכה  יוסף  היה 15מו אלא  ,(
שמע  את  בתיקונם 16קורא  עסק  ולכן בחלקו, הם  והמקדש  והמשכן ישראל , כל  של  אביהם  הוא  יעקב  כי ,

קרבן  הקריב  כאילו שנחשבת  ֿ שמע , קריאת  ֿ ידי על  המקדש .17ובנינם , בית  של  ענינו שזהו ,

הבכיה  (לא  היא  והתכלית  שהכוונה  מובן, הפרטי 18ומזה  המקדש  לבית  בנוגע  ההשתדלות  אלא ) ,
הפרטית  ֿ ידי 19והגאולה  על  הוגה  - במקומו המקדש  בית  ובנין הכללית  הגאולה  את  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,

ואילך . 146 עמוד  י' חלק  בלקוטיֿשיחות  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד 

***

.( שליט "א אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  (הוגה  יהודה  אליו ויגש  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 שהיא גושן, בארץ  "והיכן, מצרים ", בארץ  ישראל  "וישב  פרשתנו: סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
גלות  חובת  ידי  ישראל  בני יצאו  איך  מובן : אינו דלכאורה  - אחוזה " "לשון בה ", "ויאחזו מצרים ", מארץ 

. ישראל  ד "וישב  ומצב  במעמד  מארץ בהיותם  "היא  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף  רש "י מדגיש  ולכן בה "? ויאחזו .
הארץ " "במיטב  גושן, בארץ  ישיבתם  היתה  שבתחילה  אלא  שפרעה 20מצרים ", כיון "אחוזה ", של  באופן ,

התורה  בלימוד  קשה  בעבודה  אצלם  התבטא  הגלות  ענין ואילו לשרה , גושן ארץ  שאינם 21נתן בצער  (וגם ,
גו'" בה  אלקיך  ה ' עיני גו' אשר  ב "ארץ  לאחרי22נמצאים  ורק  ולא ), בתורה , היגיעה  אצלם  כשנחסרה  כן,

לעבודת  הארץ " "מיטב  את  כפשוטו;ניצלו מצרים  שעבוד  התחיל  אזי כו', ואדרבה  ה ',
דתהו; האורות  יורשים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הקדושה , ניצוצות  בירור  - הענינים  בפנימיות  ה "אחוזה " ענין

המדרש  פירוש  בין .23והקשר  אוחזת  היתה  ש "הארץ  ,. אותם  "לשון . הפשוט  הפירוש  עם  בע "כ ", .
קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הקדושה  ניצוצות  ירושת  בשביל  הוא  מצרים  בגלות  להיות  שההכרח  אחוזה ",

ואילך . יח  ע ' לקמן ואילך . 405 עמוד  ט "ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר 
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לסבול 12) יכול  שאינו המוח , כיווץ מצד  שבאה הבכי ' מלבד 
כו'.

(13. המשיח  ש"המלך  רפי "א) מלכים (הל ' הרמב"ם .ומ "ש
הכללי . לביהמ "ק בנוגע רק זה הרי  - המקדש" בונה

(ראה14) אדמו"ר מו"ח  כ "ק שסיפר -גםוכפי  מנחם תורת
שבכההתוועדויות  אחד  אודות וש"נ) .154 ע' באמירת חי "ב

האט ("ער  לעצמו  מחל  וכבר  געווען")..."אשמנו ", מוחל  שוין זיך  ָ
לישון... לילך  יכול  ועכשיו "צדיק", במדריגת כבר הוא

(15- מנחם (תורת (סי "ד  כסלו י "ט  בשיחת וכמשנ"ת
יוסף: את בראותו יעקב לדברי  בנוגע ((22 ע' חמ "ב התוועדויות
מו, (פרשתנו חי " עודך  כי  פניך  את ראותי  אחרי  הפעם "אמותה
חי " יוסף ש"עוד  כבר נתבשר יעקב הרי  מובן: אינו דלכאורה - ל )
יוסף" שלח  אשר העגלות את "וירא כאשר ובפרט  כו), מה, (שם
רוח  "ותחי  ולכן ספק, כל  ללא הדבר אצלו נתאמת שאז כז), (שם,
לא  למה וא"כ , ובפרש"י ), (שם כו'" שכינה עליו "שרתה יעקב",
חי שיוסף ידע שיעקב אף כי , - הפעם"? "אמותה מיד  אמר

ומצבו מעמדו ידע לא , וראה אותו שפגש עד  ,
ארץ  בכל  מושל  היותו שלמרות כך , ביהמ "ק, חורבן על  שבוכה
כיון  הפעם", "אמותה אמר ואז הרוחנית, במעלתו נשאר מצרים,

במקומו. שיהי ' יוסף על  לסמוך  שיכול 

חורבן  על  בכה שיוסף לכך  המקור הוא היכן ולכאורה:
צוארי על  יוסף לבכיית בנוגע רק זאת מפרש רש"י  הרי  - ביהמ "ק
צוארי על  יוסף לבכיית בנוגע לא אבל  בגמרא, גם הוא וכן בנימין,

זה  על  העיר לא אחד  שאף (ולפלא )?*יעקב
אבל  זאת, מצינו לא דתורה בנגלה שאכן - היא האמת אך 
ביהמ "ק. על  בכה שיוסף להדיא מפורש סע"א) ריא, (ח "א בזהר

כט .16) שם, פרשתנו פרש"י 
ב.17) יד , ברכות
שבהם 18) מסויימות שעות היו באב, בתשעה אפילו ולכן,

מנחם  תורת (ראה שמחה של  באופן בליובאוויטש ההנהגה היתה
וש"נ). תד . ס"ע היומן רשימת -

ס"ד .19) אגה"ק תניא ראה
ֿ יא.20) ו מז, פרשתנו
ב"ארץ21) ישיבתם  הגשה וכללות של  באופן היתה "

עם  הפרשה שבסיום גושן" "ארץ בין הקישור שזהו - לאלקות
לאלקות, ההגשה שהו"ע הפרשה, שבהתחלת יהודה" אליו "ויגש
78 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת במאמר כמשנת"ל 

ואילך . ה' ע' לעיל  ואילך ).
יב.22) יא, עקב
פי "ז.23) תדשא
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מוגה  בלתי

הרבים א . לרשות  הסמוך  (פתח  ביתו פתח  על  להניחה  ש "מצוה  - חנוכה  דנר  העיקריים  )1מהענינים 
דתרמודאי"2מבחוץ " רגלא  דכליא  "עד  ,2:

מורדת  אותיות  "תרמודאי", של  ה "רשות " ש )נעשה  ועד  בו ש (נמצאים  הרבים , ברשות  בחוץ , ,3גם 
בקדושה  מאיר 4מרידה  -   הרבים ברשות  שאפילו כך  כדי 5עד   לגמרי

בקדושה  מרידה  של  "6המציאות  גם  אלא  ממש , מרידה  רק  ולא  , הענינים על  שרומז דתרמודאי",
בקדושה , דמרידה  מהסיבה  דגרם ) (וגרם  וגרם  ומסובב  כתוצאה  שבאים   גודל מפני הם  גם 

חנוכה  דנר  האור  .7ותוקף 

בלבד  זו לא  יותר : ו)אדרבה ,ובעומק  מזה  (יתירה  אלא  בקדושה , דמרידה  המציאות 
ב " כמרומז - לקדושה  ה "תרמודאי" מלשוןאת  גם  שהוא  דתרמודאי)" (רגלא   ע "ד ,

בו  שנאמר  השבת  דיום  גם "8השלימות  כולל  כולה , הבריאה  שלימות  צבאם ", וכל  והארץ  השמים 
כולם  הענינים  כל  שכוללת  האמיתית  השלימות  נעשית  שעי"ז לקדושה , שנתהפכו ֿ רצויים  הבלתי הענינים 

" ֿ רצויים ), הבלתי הענינים  דהפיכת  השלימות  גם  אלא  מלכתחילה , דקדושה  השלימות  רק  (לא  
"9.

דבחי' לקדושה ) ד "תרמודאי" ההפיכה  (ע "י והשלימות  הכליון שנעשה  אלא  עוד  כמודגש ולא  -
") השבת  וקיימא "ביום  ("מקדשא  מצ "ע  השבת  קדושת  על  שנוסף  התענוג10") ענין גם  ישנו ,(

" יהודי של  עבודתו ע "י שמים שנעשה  כולה , בהבריאה  עבודתו שלימות  וע "י (לאחרי השבת " את 
כמארז"ל  השלימות ), בתכלית  נתתקנה  שלא  אחת  נקודה  אפילו נשארת  שלא  עד  צבאם , וכל  "כל 11וארץ 

לו נותנין השבת  את  המענג    שנאמר נחלת 12, והאכלתיך  גו' ה ' על  תתענג  אביך ",אז
שבאבות " "בחיר  דוקא , "13יעקב  בו שנאמר  ,"14." ו"מכל "בכל " גם  שכוללת  האמיתית  השלימות  ,

בגאולה  לקדושה  והפיכתם  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  דביטול  האמיתית  השלימות  - ועיקר  ועוד 
כמ "ש  והשלימה , חשוכא 15האמיתית  "אתהפכא  מזה , ויתירה  הארץ ", מן אעביר  הטומאה  רוח  "את 

למיתקא " ומרירו והמשולש 16לנהורא  השלישי ביהמ "ק  חנוכת  - ד "חנוכה " הענין שלימות  גם  יהי' שאז ,
יעקב  עם  ידיך "17(שקשור  כוננו ֿ י אדנ "מקדש  ,(18.

ויגש :ב . פרשת  - השבוע  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 

השלישי  ביום  הלימוד  להמשך  ומתכוננים  זה , דיום  חת "ת  בשיעורי ללמוד  (שהתחילו ויגש  בפרשת 
למצרים  יעקב  של  ירידתו אודות  מדובר  החמישי) מזה )19ויום  ויתירה  (לבטל  ומטרתה  שתכליתה  -

ֿ רצויים  הבלתי הענינים  נעשית את  שעי"ז ד "תרמודאי"), ההפיכה  ובדוגמת  (ע "ד 
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ס"ה.)1 סתרע"א או"ח  שו"ע
ב.2) כא, שבת
ערך 3) קה"י  א). (קח , קיא ר"פ ארבע קרית שער עמה"מ 

תרמוד .
קלקלו 4) ואח "כ  שלמה עבדי  תחילה שהיו - מזה ויתירה

מודגש  שבזה ד ), ח , דה"ב פרש"י  ב. טז, יבמות (ראה בו ומרדו
שלהם. הירידה גודל  יותר

שבת.5) להלכות בנוגע - הרבים רשות שנשאר
רשות 6) על  "תרמודאי " של  בעלותם שמתבטלת רק לא

שלהם. המציאות שמתבטלת אלא ֿ בתים"), בעלי  ("אויס הרבים
הפעולה 7) בעת רק לא כן שנעשה - שבדבר והחידוש

סיום  לאחרי  גם אלא חנוכה, נר דהדלקת וסופה) (התחלתה
ותוצאותי '. הפעולה

עה"פ.8) אוה"ת וראה א. ב, בראשית

ואילך .9) סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. ברכת נוסח 
א.10) יז, ביצה
ואילך .11) סע"א קיח , שבת
יד .12) נח , ישעי '
תולדות 13) שעה"פ ב. קמז, ב. קיט , זח "א רפע"ו. ב"ר ראה
כה. כז,
שם.14) ב"ב יא. לג , וישלח 
ב.15) יג , זכרי '
א.16) ד , זח "א ראה
ועוד .17) שם. מהרש"א ובחדא"ג  א פח , פסחים ראה
א.18) רכא, זח "ג  וראה יז. טו, בשלח 
להוריד 19) (ופרעה) יוסף בדברי  - שלישי  דיום בשיעור

הירידה  - חמישי  דיום ובשיעור מצרימה, יעקב את ולהביא
בפועל . למצרים



יט         

 כמ "ש המיצר 20, (הפיכת ) ע "י שדוקא  ֿ ה ", י במרחב  ענני (ועי"ז) ֿ ה  י קראתי המיצר  "מן
האמיתי. למרחב  באים  מיצר ) מלשון ("מצרים "

(שאז  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  השלימות  גם  מרומזת  ויגש  פרשת  שבהתחלת  - ועיקר  ועוד 
כידוע  לקדושה ), ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  אל 21יתהפכו עם ש "ויגש  קשור  יהודה " יו ( יוסף)

 ביניהם להפסיק  שאסור  כלל ,22(יהודה ) הפסק  (ללא  ממש  בסמיכות  באה  שהגאולה  מרומז שבזה  ,
ו(עד  תצמיח ", מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  ֿ עתה : זה  שהתפללו להתפלה  כמימרא ) דרגע  הפסק  לא  אפילו

פניך " את  ישרים  ישבו לשמך  יודו צדיקים  ב )"אך  התפלה  .23לסיום 

השלימות  יהודה "): אליו ("ויגש  ויוסף  דיהודה  השלימות  גם  תהי' יהי'ואז לבוא  שלעתיד  -
 ויגש דפרשת  בהפטרה  (כמ "ש  יוסף  שבט  על  גם  השבטים , כל  על  מלך  יוסף ) והשלימות 24(ולא  ;(
" לבוא  שלעתיד  -'גו ידו שנית  ֿ י כנפות אדנ מארבע  יקבץ  יהודה  ונפוצות  ישראל  נדחי

אליו25הארץ " ב "ויגש  צורך  שאין ועד  ,ע "י שנעשה  כיון בנימין), את  לפדות  (כדי " עצמות)
.ומהות ) עצמו (הקב "ה ) ש "הוא  שנאמר , כענין ממקומו איש  איש  ממש  בידיו אוחז ואתם 26.

ישראל " בני אחד  לאחד  .27תלוקטו

ויחי:ג . פרשת  - שלאח "ז בפרשה  ההמשך  עם  גם  זה  ולקשר  להוסיף  ויש 

השלימות . בתכלית  יעקב " "ויחי נעשה  מיצר ) (מלשון מצרים " "בארץ  שגם  - מצרים " בארץ  יעקב  "ויחי

שבמספר  - שנה " ומאת  וארבעים  שנים  שבע  חייו שני יעקב  ימי מודגשת "ויהי 
ד  מהשלימות  יותר  נעלה  שנים באופן ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי ("ויהיו שרה  שנות 

לטובה " שוין "כולן שרה ", חיי כידוע 28שני ה 29), שלימות  על  מורה  קכ "ז בכל שמספר  והבנין צורה 
ק  במספר  מזה , ולמעלה  שנים ), (שבע  ובמדות  שנה ) (עשרים  במוחין שנה ), (מאה  בכתר  "ז הדרגות :

במספר  גם ) אלא  עשרים , במספר  רק  (לא  היא  דמוחין שהשלימות  שרה ), של  (נכדה  יעקב  שנות 
דמוחין. השלימות  תכלית  -

לכך  נוסף  כי, - לבוא  דלעתיד  השלימות  עם  קשורה  ארבעים  במספר  המוחין ששלימות  להוסיף , ויש 
המדות ) עבודת  שעיקרו הזה  כבזמן (דלא  לבוא  לעתיד  הוא  המוחין דעבודת  הזמן לומר 30שעיקר  יש  ,

במספר  תהי' לבוא  לעתיד  המוחין ששלימות  לכך ) סמוכין דדעת ,(ויש  השלימות  תהי' שאז כיון ,
הארץ 31כמ "ש  ארבעים "מלאה  מספר  עם  שקשור  מכסים ", לים  כמים  ה ' .32את 

אפילו  או שנה , קמ "ז רק  (לא  יעקב " ד "ויחי השלימות  תכלית  יהי' לבוא  שלעתיד  - העיקר  והוא  ועוד 
אלא ) האבות , מכל  יותר  ימים  שהאריך  יצחק  חיי כשנות  שנה , ק "פ  :

נעלית  שלימות  אצלו ניתוספה  שנה ", ומאת  וארבעים  שנים  שבע  גו' יעקב  ד "ויחי השלימות  לאחרי גם 
השלימות  - יותר   מצרים 33(כמארז"ל מארץ  עלייתו לאחרי שניתוספה  מת ") לא  אבינו "יעקב 

ממצרים " ישראל .34("ונשאתני לארץ  (

את  יעקב  הטריח  ישראל  לארץ  ממצרים  העלי' שבשביל  הטעם  לבאר  יש  (גם שהי'[ועפ "ז
מלכות  כבוד  בו שנהג  שמצינו ליעקב  העילוי35ביחס  עם  קשורה  ישראל  לארץ  העלי' כי, - ( 

דחיים  ומצב  (למעמד  ישראל  לארץ  שעלייתו יעקב  רצה  ולכן שנה , דקמ "ז השלימות  לגבי ֿ ערוך  שבאין
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ב"הלל "20) אומרים זה שפסוק ולהעיר, - ה. קיח , תהלים
ובברכה  שלם", "הלל  אומרים שבהם חנוכה ימי  שמונת במשך 

ולאח "ז. לפנ"ז
ב.21) רה, זח "א
ב.22) ד , ברכות

יד .2)3 קמ , תהלים
ואילך .24) טז לז, יחזקאל 
ֿ יב.25) יא יא, ישעי '
יב.26) כז, שם
ג .27) ל , נצבים פרש"י 

ובפרש"י .28) שרה חיי  ר"פ
ובכ "מ .29) ברכה. ר"פ לקו"ת ראה
בתחלתו.30) ח "א דברים אדהאמ "צ מאמרי  בארוכה ראה
"משנה 31) ספרו וחותם בסיום רמב"ם וראה ט . יא, ישעי '
תורה".
וכ "א 32) מוחין, ד ' (חו"ג ), לשתים נחלק הדעת מוח  כי ,

ארבעים. מעשר, כלול 
ב.33) ה, תענית
ל .34) מז, ויחי 
ובפרש"י .35) ב מח , שם



כ        

ע "י אלא ) השבטים , שאר  ע "י רק  (לא  תהי' הי'נצחיים ) ההוא  שבזמן שעל דוקא , שבשבטים ,
ישראל  לארץ  העלי' תהי' דוקא  ידו  יעקב התחשב  לא  זו ושלימות  זה  עילוי ובשביל  ,

המלכות ]. בכבוד 

לבוא  ולעתיד  בגוף , דנשמה  החיים  בהמשך  נצחיים  דחיים  הענין התבטא  לא  ההוא  שבזמן אלא ,
הנשמה  חיי יהיו החיים ) דהיפך  הענין שיתבטל  ועאכו"כ  הארץ ", מן אעביר  הטומאה  רוח  ש "את  (לאחרי

) כפשוטם .בגוף  נצחיים  חיים  אלא ) שנה , ק "פ  אפילו או שנה , קמ "ז רק  לא 

יעקב ד . של  בשמו שנקרא  שכיון - מישראל  כאו"א  בעבודת  "ישראל "36ודוגמתו כל 37, אצלו ישנם  ,
יעקב : של  עניניו

"ארץ  הגלות , בזמן דבנ"י והעבודה  ומצב  המעמד  כללות  על  רומז - מצרים " בארץ  יעקב  "ויחי
מצרים " ע "ש  נקראו המלכיות  ("כל  הגלות "38מצרים " משך  זמן כל  ועבודתינו "מעשינו ע "י אשר , ,(39

ולהפך  לברר  מבחוץ " ביתו פתח  "על  חנוכה  דנר  הפעולה  ובדוגמת  ע "ד  דמצרים , וההפיכה  הבירור  נעשה 
ד "תרמודאי". המציאות 

ובאים  ממצרים ") ("ונשאתני מצרים  מארץ  כשיוצאים  - יעקב " ד "ויחי האמיתית  לשלימות  באים  ועי"ז
הענין  ושלימות  אמיתת  נעשה  מישראל  כאו"א  שאצל  - והשלימה  האמיתית  בגאולה  ישראל  לארץ 

חיים " לך  יתן חיים  ש "מחי' עי"ז שנה 40ד "ויחי", שבעים  בהם  שנותינו "ימי רק  לא  - השלימות  בתכלית 
שנה " שמונים  בגבורות  שנה "41ואם  ועשרים  מאה  ימים  "והיו אלא 42, שנה , ק "פ  שנה , קמ "ז שנה , קכ "ז ,

- מזה  יתירה  .

יותר :ה . ובעומק 

"43ידוע  ר "ת  מישראל ) כאו"א  נקרא  שבו יעקב  של  (שמו תורה ",ותיות יבוא שים ש ש "ישראל "
בדוגמת  הוא  ישראל  שכלל  היינו,  תורה להספר  ועד  האותיות , דכל  בהשלימות  תלוי' ששלימותו

בפ "ע ) שבט  לכל  משה  שכתב  תורה  ספרי י"ב  על  (נוסף  בארון והניח  משה  שכתב  בתוך 44(שבעזרה ) ,
הדעות  כב ' הארון, מצד  או דבר 45הארון ואלו "אלו אמת , ששניהם  חיים ", אלקים  .46י

) שמצד  - לתורה ") אותיות  ריבוא  ששים  ("יש  בישראל  ומצבם וענינם  מעמדם  על  קאי ל )הארון
הגלות  בזמן ישראל  הדעות של  ע "פ  (ובפרט  הקודש  עבודתם 47לארץ  שעיקר  לבבל ), גלה  שהארון

החוץ ; והפיכת  בבירור  שעיקר היא  הקודש , בארץ  ישראל  של  ומצבם  מעמדם  על  קאי הארון
(ארון). קדושה  בעניני היא  עבודתם 

רק  [לא  יחדיו המעלות  ב ' יהיו תורה ) הספר  עם  הארון ויתגלה  (כשיחזור  לבוא  שלעתיד  לומר , ויש 
באופן  גם  אלא  בלבד , אחת  כדעה  היא  ההלכה  אבל  רבים ), (לשון חיים " אלקים  דברי ואלו ש "אלו באופן

יחיד  (לשון הוי' ד "דבר  באופן הם  הדעות  הלכה "48שב ' זו כל 49) ועבודתינו ד "מעשינו המעלה  הן - [
הארון). (בתוך  הקודש  לארץ  הגלות  מן כשחוזרים  שנעשית  המעלה  והן לארון), (מחוץ  הגלות " משך  זמן
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ס"ז.36) אגה"ק תניא ראה
יו"ד .37) לה, וישלח 
ד .38) פט "ז, ב"ר
רפל "ז.39) תניא
א.40) עא, יומא
יו"ד .41) צ, תהלים
ג .42) ו, בראשית
קפו.43) אופן עמוקות מגלה
ועוד .44) ט . פ"ט , דב"ר
ֿ ב.45) א יד , ב"ב

וש"נ.46) ב. יג , עירובין
וש"נ.47) סע"ב. נג , יומא
גם48) יתגלה לבוא שלעתיד  מזה, העילויויתירה

מ "ד " שלמעלה " שבהתחלת אחד " ב"יום גם שהי ' "
שנקראהבריאה הפירוש ישנו ֿ פה שבעל שבתורה אחד "[דאף "יום

הקב"ה שהי ' (מב"ר "לפי  ובפרש"י  ה א, (בראשית בעולמו"
ולא  "אחד " הוא שבכתב* בתורה בגלוי  המפורש הרי , ח )), פ"ג ,

" - עולם"."יחיד "] של 
ב.49) קלח , שבת

   מאיר   א  ע         
   



כי         

זה :ו. בדורנו ביותר  מודגש  זה  וענין

המצבים  דב ' החיבור  נעשה  שבו הגאולה , של  הראשון ודור  הגלות  של  האחרון דור  הוא  זה  דורנו
להארון) (מחוץ  הגלות  מן שיוצאים  ברגע  - יחד  גם  הארון") ש "בתוך  והמצב  לארון" ש "מחוץ  (המצב 

הארון). (בתוך  והשלימה  האמיתית  הגאולה  אל  ובאים 

לבו" אל  יתן ("והחי מישראל  כאו"א  של  בחייו וההוראה  הלימוד  מובן שאף 50ועפ "ז - זה  בדורנו (
היו עתה  שעד  ( ומצב) בזמן תיכף בכמות  באה  והשלימה  האמיתית  שהגאולה  כיון מ "מ , ,

נעשים  ממש , ומיד   שכבר ונשים  אנשים  אצל  גם  אלא  טף , אצל  רק  [לא  מישראל  דכאו"א 
של  ומצב  במעמד  טובות ] ושנים  ימים  באריכות  רק נתברכו לא  , יום בעניני (שכל 

חז"ל  ובלשון וגאולה , ארוך "51שמחה  הוא  בתחלתו "שגם  ארוך ", שכולו גם 52"יום  אלא  ,( כיון -
אלא ) שנה , ק "פ  קמ "ז, קכ "ז, ק "כ , שנה , פ ' או ע ' רק  (לא  טובות  ושנים  ימים  אריכות  אצלם  שניתוסף 

"53    "54. נצחיים חיים  ,

הגאולה ז. על  בהבקשה  בהקב "ה  הבטחון חוזק  על  (נוסף  הגאולה  את  יותר  עוד  ולזרז למהר  וכדי
הגאולה " את  ש "מקרבת  הצדקה  בענין לכאו"א  ֿ מצוה  שליחות  בנתינת  נסיים  - .55כשלעצמה )

וכפי  היא "), (ש "תורה  ישראל  כמנהג  - חנוכה " "מעות  גם  יתנו לצדקה  ֿ מצוה  השליחות  עם  וביחד 
הנישואין  לאחרי גם  ובנותיהם  לבניהם  חנוכה " "מעות  ליתן נשיאינו רבותינו שנולדו 56שנהגו לאחרי (וגם 

שלהם ), לילדים  חנוכה " "מעות  בעצמם  הם  נתנו שאז ילדים  להם 

האפשרי - בהקדם  חנוכה  מעות  ויתנו יחליטו חנוכה " "מעות  דנתינת  המנהג  קיימו לא  שעדיין ואלה 
שיפעל  באופן זאת  ויעשו חנוכה ), בימי עדיין שנותרו חנוכה "57(בשעות  ה "מעות  "מקבל " -אצל 

ישראל  ל "נער  וכו' ומתנות  חנוכה " "מעות  נותן שבשמים , אבינו האמיתי, אבינו שגם  פועלים  שעי"ז
שנעשית 58ואוהבהו" והשלימה .באופן האמיתית  הגאולה  את  ש "נותן" עי"ז - ישראל " "נער  אצל 

האמיתית  הגאולה  באה  בהם ) ההמשך  לפני ועוד  אלה , דברים  (בסיום  ומיד  שתיכף  - העיקר  והוא  ועוד 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ו"בנערינו טפחים , מעשרה  למטה  בדורות 59והשלימה  בנ"י גם  כולל  ,

עפר " שוכני ורננו "הקיצו השלישי 60שלפנ"ז, המקדש  בית  לחנוכת  הולכים  - בראשנו דורנו ונשיא  ,
ממש . ומיד  תיכף  והמשולש ,

תהי'ח . שהחלוקה  הצעה  היתה  אמר :) מלמטה (ואח "כ  דהליכה  העילוי בזה  שיש  ואף  .
החלוקה  תהי' מ "מ , (מעלה ), הגאולה  אל  (מטה ) הגלות  מן העלי' עם  שקשור  מצד למעלה , הן ,

מעט " "מקדש  המקום , מעלת  מצד  - ובעיקר  - והן דציבורא , בית 61טירחא  המדרש , ובית  הכנסת  בית  ,
צורך  (ללא  יותר  נקל  שאז משולש , בית  (גמ "ח ), טובים  מעשים  בו שעושים  בית  וגם  תורה , ובית  תפלה 

אותנו שיעביר  מהקב "ה  שמבקשים  כיון גאולה , של  ומצב  למעמד  לבוא  מיוחדת ) בבקשה  
   . ממש ומיד  תיכף  - העיקר  והוא  ועוד  ,

ומטבע  לצדקה , דולר  של  שטר  - שיחיו והטף  והנשים  מהאנשים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
תשנ"ב )]. חנוכה  התאריך : נדפס  שעלי' פלסטיק  שקית  (בתוך  חנוכה " "מעות  דולר  של 
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ב.50) ז, קהלת
וש"נ.51) ב. לט , קידושין ראה
ובכ "מ .52) סע"ד . יח , תולדות תו"א
מט .53) מא, מקץ
שבחי '54) - מספר" ב"אין הרמז) (ע"ד  הפירוש לומר ויש

החיים. דשנות ה"מספר" הוא ִַ"אין"
פל "ז.55) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
הערה 56) 418 ע' חכ "ה .36 הערה 451 ע' ח "כ  לקו"ש ראה

.25

חנוכה 57) שימי  ה"ג ) פ"ג  חנוכה (הל ' הרמב"ם לדעת ובפרט 
"ימי  ואילך .הם 142 ע' ח "י  לקו"ש בארוכה (וראה והלל "

וש"נ).
א.58) יא, הושע
ט .59) יו"ד , בא
יט .60) כו, ישעי '
א.61) כט , מגילה ראה



כב

        
ערבית - תפלת -אחרי

מאידית - -תרגום

. השחרור עם  קשור  טבת , ה ' זה , יום 
רבותינו  וכתבי ספרי של  שבויים " וה "פדיון
ליובאוויטש , חב "ד  חסידי אגודת  בספריית  נשיאינו
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  ובהנהלתו שבנשיאותו

דורנו. נשיא 
שיחת אור ליום ה 'פ 'ויגש ,ה 'טבת ה 'תשנ "ב 

גו'" ונעשים  נזכרים  האלה  שכאשר ו"הימים  -
" הרי בשנה , שנה  מדי זה  יום  ועי"ז מגיע  "

" הראשונה בפעם  שנפעלו הענינים  ".

המשנה  דברי פי מצוה "ועל  גוררת  "מצוה 
את  (המקיים  האדם  את  מביא  המצוה  (שקיום 
- ובעיקר  ובפרט  נוספת , מצוה  לקיים  המצוה )
לכל  בנוגע  כלל  זהו אשר  - עצמה ) זו מצוה  לקיים 

לה "מצוה  בנוגע  עאכו"כ  דפדיון "מצוה ,
דפדיון  והענין שהמצוה  אפוא , מובן - שבויים 

[שזהו טבת  ה ' ביום  שנפעל  שבויים  
שבויים  דפדיון ("גוררת ")הענין פועל  ,[

פדיון  מצות  ובעיקר ) ובפרט  מצוות , (עוד  שיקיימו
עצמו: ספרים ) (דפדיון זה  ובענין שבויים ,

ביחד  ספרים , של  "קבוצה " ישנה  אלו בימים 
שממתינים  אלו, לספרים  המצורפים  ֿ יד  כתבי עם 

בעליהם  אל  שיוחזרו שלהם , שבויים  לפדיון
אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  הוא  האמיתי,
דבית  אמות  הד ' עם  יחד  שהן אמותיו, לד ' לשוב 
(וגמילות  טובים  מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת 

שבבבל " רבינו "בית  - בפרט ) .חסדים 

מובן - מצוה " גוררת  ש "מצוה  וכיון
- טבת  בה ' שבויים  פדיון מצות ) ש (קיום  בנדו"ד ,

הספרים פועל  ושיבת  פדיון מצות ) (קיום  את  גם 
האמורים . ֿ יד  וכתבי

גוררת  [ד "מצוה  האמור  שהענין להוסיף , ויש 
שני' למצוה  שבויים  דפדיון אחת  ממצוה  - מצוה "
אודות  כשמדובר  יותר  מודגש  שבויים ] דפדיון

של  שבויים  :פדיון

חכמה  של  ענין הם  תורה  -ספרי גופא  [ובזה 
ה חכמה  חכמת  ספר , שכל  מכך , מובן תורה ].

ֿ ידי  על  כי הספרים , שאר  לכל  גם  נוגע  בתורה 
בספר  והידיעה  בהבנה הלימוד  הוספה  נעשה 
הספרים . דשאר  והשגה 

שהשלימות  היות  לעניננו: בנוגע  וכמו"כ 
טבת ) בה ' נפעל  (שפדיונם  שלפנ"ז הספרים  דלימוד 
בשבי', לע "ע  הנמצאים  הספרים  בלימוד  תלוי'

דספרים  הפדיון ששלימות  טבת )נמצא , (בה '
האמורים  הספרים  של  לפדיון מביא  זה  כאשר  -
לפדיונם . עדיין ממתינים  אשר  הספרים ) שאר  (וכל 

מספרי' חלק  ששתיהם  ספריית [ובפרט  -
אדמו"ר , מו"ח  דכ "ק  שבנשיאותו חב "ד  אגו"ח 

דורנו]. נשיא 
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(בבית *) העמים כל  לעיני  גלוי  באופן נצח " "דידן בו היום
שבספריית  נשיאינו רבותינו וכתבי  לספרי  בנוגע הפדרלי ) המשפט 

ליובאוויטש.
כח .1) ט , אסתר - הכתוב לשון
דוד 2) לב בס' ונת' הובא שובבי "ם, תיקון בס' רמ "ז ראה

הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג  ממשנה ולהעיר פכ "ט . (להחיד "א)
בארוכה. ס"ה פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס

מ "ב.3) פ"ד  אבות
ה"י .4) פ"ח  עניים מתנות הל ' רמב"ם ע"ב. ריש ח , ב"ב

רנב. ר"ס יו"ד  טושו"ע גם וראה
(שפודים 5) שבויים פדיון שבמצות הענין שגודל  דמובן,

בתורה  וספר ספר לכל  בנוגע ג "כ  הוא אוה"ע) ביד  השבוי  ישראל 
של  תורתו - ובפרט זרים. ידי  תחת בשבי ' הנמצא -

" היא בתורה) ספר כל  (כולל  (נוסח שהתורה ימינו" ואורך 
כ )*. ל , נצבים ע"פ - ערבית דתפלת עולם" "אהבת ברכת

   ,."   
,""     "

,.

מעט 6) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט , מגילה
ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות שבבבל  רבינו בית זה

שם 7) המשנה לשון כהמשך  - מהקב"ה הסיוע גם בזה ויש
מצוה", מצוה "שכר  שעשה מי  ביד  ומזמינים מסייעין

ועוד ), שמואל , מדרש רע"ב, (ראה אחרת שיעשה אחת מצוה
עצמה. זו מצוה שיעשה - ובעיקר כולל 

לעיני8) ובינתכם חכמתכם היא "כי  ו) ד , (ואתחנן כמ "ש
העמים".

הוא9) פדיונם ותכלית מטרת שעיקר  כדלקמן ,
ס"ג .



כג         

.:( העיקר הוא  - (ואדרבא  עיקר  וג "ז ועוד 

פועלת  - טבת ) (בה ' שבויים  דפדיון המצוה 
) אמיתיות את  גם  מצוה ") גוררת  "מצוה 

דכל  הפדיון - הקב "ה  ע "י שבויים  הפדיון ושלימות 
מהגלות  כולם ) הענינים  וכל  תורה  עניני (וכל  בנ"י

והשלימה . האמיתית  הגאולה  אל 

דפדיון  (השייכות  זה  ענין שגם  להוסיף , ויש 
לפדיון  בנוגע  במיוחד  מודגש  להגאולה ) שבויים 

כידוע  - ספרים  של  תלוי שבויים  הגאולה  שענין ,
ניצוצי  דכל  והעלאה ) וזיכוך  (הבירור  בהפדיון
והסתר  בהעלם  "בשבי'" עכשיו שנמצאים  קדושה 
ונמשכים  מתחילים  הענינים  שכל  וכיון העולם ; של 

מענין מהתורה  בא  לזה  שהכח  אפוא , מובן -
המצויים  תורה  דעניני הפדיון - בתורה  דוגמתו

בשבי'.

.:אלו ענינים  ב ' של  בהשייכות  נוספת  נקודה 

הוא , האמיתי הספרים  ונצחון שבויים  הפדיון
יותר  עוד  ניתוסף  עי"ז כאשר  דוקא  ופשוט , כמובן

 תורה של  בהלימוד ספרים  - בעיקר  [כולל 
צריך  טבת  ה ' שיום  מובן, מזה  אלו]. בספרים 
של  ספרים  בלימוד  והוספה  חיזוק  עמו להביא 

מה " מתחיל  שבע "פ "תורה , בתורה  הראשון
המשניות . ספר  -

לידי  מביא  הספרים  פדיון איך  יותר  מובן ועפ "ז
בפסוק  כמפורש  - דהגאולה  הכללי "ציון הפדיון

 ידי ֿ שעל  ז.א . גו'", ]
- הספרים ] ופדיון הנצחון אמיתיות  כנ"ל  מתבטא 
לימוד ע"י ובפרט ד"ציון". הפדיון נעשה

המשניות הספרים  מספר  מתחיל  , כמאמר -
אלא חז"ל  מתכנסות  הללו הגליות  כל  "אין -

המשניות ". בזכות 

במשפט  ע "י וה "ציון - יותר  עוד  מודגש  "
נפדו  שכבר  בספרים  .הלימוד 

- לפועל  בהנוגע  גם  מובן שמזה  ולהוסיף ,
חיזוק  לראש  לכל  להביא  צריך  טבת  דה ' שהמאורע 

הספרים  בלימוד  מלימוד והוספה  ומתחיל  כולל  ,
באים  הספרים  שמפדיון פועל  שזה  - המשניות 
ההחלטות  עצם  וע "י כנ"ל . הגאולה , לפדיון תיכף 
אמיתיות  שהחלטות  רואה  שהקב "ה  כיון הנה  - בזה 
עצמן  ההחלטות  הרי אותן, יקיימו ובודאי הן

המשניות פועלות  את  למדו כאילו .ממש 

.- הרמז ע "ד  - הנ"ל  כל  ולקשר  להוסיף  ויש 
ויגש : פ ' השבוע , לפרשת 

בזהר  יהודה "איתא  אליו ש "ויגש  הענין , הוא 
ישראל "דסמיכת  "גאל  (שמברכת  לתפלה  גאולה 

העמידה , לתפלת  - הפסק  שום  בלי - תיכף  עוברים 
הפסוק  עם  ֿ ימתחיל  גו '","אדנ תפתח  שפתי 

).דמיא "אריכתא ש"כתפלה 
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ובכ "מ .10) ד . כז, וישב תו"א
ע"ב.11) ריש קסא, זח "ב בתחלתו. ב"ר ראה
תשמ "ח 12) טבת ה' ויגש, ש"פ שיחת בארוכה ראה

שהעיקר  שאף ושם, ואילך ). 165 ע' ח "ב תשמ "ח  (התוועדויות
כ  מ "מ  תורה, ספר הוא ("ולמדה והכלל  בפועל  הלימוד  שיהי ' די 

שימה ספרים גו' בריבוי  ללמוד צריך  יט )) לא , (וילך , בפיהם "
הענינים כל  את בפרטיות ומפרשים וכהפס "דהמבארים שבס "ת .

ס "ת . הל ' ריש  קטנות  הל' שמצות (רא "ש  ס"ב) סע"ר יו"ד  שו"ע
טבת  ה' שיחת גם וראה ספרים. בכתיבת היא האידנא ס"ת כתיבת

ואילך ). 98 ע' ח "ב תשמ "ט  (התוועדויות תשמ "ט 
משה 13) "מימות - היד ) לספר (בהקדמתו הרמב"ם ובלשון

ברבים  אותו שמלמדין חיבור חיברו לא הקדוש רבינו ועד  רבינו
. פה שבעל  .בתורה הדינים וכל  השמועות כל  קיבץ והוא ..

המשנה". ספר מהכל  וחיבר
כז.14) א, ישעי '

גם 15) הזה ש"בזמן (וש"נ), רפ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
והש"ע  הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי  של  פסוקות הלכות
גם  הוא שכן י "ל  אולי  ועפ"ז יחשבו". משנה בכלל  והגהותיו

ועצ"ע. לנדו"ד . ביחס
מאמר16) הוא מצוה" גוררת ש"מצוה .ולהעיר
יח ,17) שם תו"ח  ג . מט , שמות תו"א וראה ג . פ"ז, ויק"ר

"תשובות  וראה ובכ "מ . ואילך . סע"ב א, דברים לקו"ת ֿ ב. א
ואילך ). 19 (ע' ס"ה ס"ד  וביאורים"

המשניות"18) "בזכות שנעשה הגליות כינוס שגם לומר, ויש
פס"ד  בספרי  ועד "ז במשניות לימוד  ע"י  יתירה בהדגשה הוא
המשניות  שבזכות הדבר טעם כי , - משבי ' שנפדו (15 הערה (ראה
הניצוצות  בירור נפעל  ידה שעל  לפי  הוא מתכנסות הגליות
ב) (סעיף ונת"ל  שם). תו"ח  - ובארוכה שם. תו"א (ראה שבעולם
ניצוצות  לפדיון בהכח  ניתוסף בתורה ספרים פדיון שע"י 

שבעולם.
ואילך .19) 168 ע' שם תשמ "ח  התוועדויות ראה
ס"ג .20) סתקע"א או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה
וב"בית 21) קדוש, במקום מתקבלות שההחלטות ובפרט 

(כמדובר  טובים מעשים ובית תורה בית תפלה, בית - המשולש"
כמ "פ).
ע'22) ח "ה מלוקט  סה"מ  וראה ב). (רה, פרשתנו ריש ח "א

.קכח .
הי "ז.23) פ"ז תפלה הל ' רמב"ם ב. ט , שם ב. ד , ברכות

טושו"ע  ס"ט . שם אדה"ז שו"ע ס"ח . סו סי ' או"ח  טושו"ע
קיא. ר"ס שם ודאדה"ז

יז.24) נא, תהלים
(25.23 שבהערה ברכות
ש"כגאולה 26) - ערבית בתפלת השכיבנו ברכת ועד "ז



כד        

הוא עיקר  לתפלה  גאולה  סמיכת  על  הטעם 
בירושלמי  כדאיתא  התפלה , שתתקבל  "כל בכדי

דומה  הוא  למה  תפלה  לגאולה  תוכף  שאינו מי
(ודפק  והרתיק  שבא  מלך  של  פתחו לאוהבו על  (

ומצאו  מבקש  הוא  מה  לידע  יצא  מלך , של 
הפליג המלך  (גם  הפליג  הוא  עוד  שהפליג ,

)".ממנו 

בניד  גם  הוא  זה  ֿ דרך  ועל  ֿ דידן:מעין ון

ה " ענין עם  שקשור  יום  הוא  טבת  -ה ' "
(כנ"ל  נשיאינו רבותינו דספרי והפדיון הגאולה 
קיימת  לה "גאולה " בסמיכות  ותיכף  א ). סעיף 

מחכים ה " שעדיין הספרים  על  כו' ובקשה  "
הכללי  הפדיון על  התפלה  - ועיקר  ועוד  לפדיונם ,

ואילך ). ס "א  (כנ"ל  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

לגאולה, בסמיכות באה שהתפלה ועי"ז
בסמיכות  באים  הנ"ל  שהתפלות  - ובנדו"ד 
ביום  שנפעל  שבויים  הפדיון - ד "גאולה " להפעולה 

טבת  ה ' את זה , יקבל  שהקב "ה  פועל , ה "ז -
ומיד  ותיכף  ישראל , בני כל תפלות  יפדה 

האמיתית  בגאולה  בנ"י כל  את  ויפדה  הספרים ,
והשלימה ;

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ו"בנערינו

שכבר  הספרים  הן - הספרים  כל  עם  ביחד  הולכים 
ומיד  תיכף  שישובו (וכת "י) הספרים  והן הוחזרו,

הקדושה . לארצנו - ממש 

. במשפט ל "ציון (בהמשך  מ "ש  פי על 
" ס "ג ) כנ"ל  שצדקה בצדקה "תפדה ", ז.א . ,

(וכמאחז"ל  שבויים  דפדיון הענין את  פועלת 

נעשה  - הגאולה ") את  שמקרבת  צדקה  "גדולה 
שטרות : שתי יתנו לצדקה . שליח  מכם  כאו"א  כעת 
בעיניו, כטוב  לעשות  יכול  אחד  כל  שבו אחד  שטר 

לצדקה . לתת  נוסף  ושטר 

יותר  ותזרז תקרב  הצדקה  מצות  שקיום  ויה "ר 
שיעורים  כמה  ישנם  בזירוז גם  אשר  הגאולה , את 
לתפלה  גאולה  כסמיכות  ע "ד  זירוז שיהי' ואופנים ,
מעשה  ֿ ידי שעל  ז.א . הפסק . שום  בלי שזה  -
הדיבור  המשך  לפני (ועוד  ומיד  תיכף  ישנה  הצדקה 
ע "י  והשלימה  האמיתית  הגאולה  אלו) דברים  בכל 
לטוב  זכור  הנביא  אלי' עם  (ביחד  צדקנו משיח 

הגאולה  את  (וכל המבשר  לצדקה  יתנו ובמילא  .(
הקדושה, בארצנו שלאח"ז) הענינים המשך
יהי' ח "ו [ואם  - הקודש . ובהר  עיה "ק , ובירושלים 
ובעירו, במקומו כאו"א  בזריזות  זאת  יתנו עיכוב ,

מדילי']. ובהוספה 

גו' ובזקנינו ש "בנערינו - העיקר  והוא  ועוד 
"ארו  - והטף  והנשים  האנשים  ובבנותינו", בבנינו

שמיא " ענני טובות עם  ההחלטות  עם  ביחד  -
- ובפרט  בכלל  טובים  ומעשים  לצדקה  בנוגע 
הקודש , עיר  בירושלים  - ושם  הקדושה , בארצנו

השלישי. המקדש  ובבית  הקודש , ובהר 

ממש . ומיד  ותיכף 

לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו "ר  כחים מהנו [כ "ק 
כטוב  בו לעשות  - הא ' דולר , של  שטרות  ב ' שיחיו

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו - והב ' בעיניהם ,
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(שם). דמיא" אריכתא
זה 27) "לימוד  שם): (מב"י  ס"ב שם אדה"ז שו"ע ראה

(שם  אחריו וכתיב צורי  וגו' לרצון יהיו טו) יט , (תהלים (ממ "ש
סמיכת  ועיקר בעלמא סמך  אלא אינו צרה) ביום ה' יענך  ב) כ ,

וכו'". חכמים מדברי  הוא לתפלה גאולה
זה 28) ד "ה ב ד , ברכות בפרש"י  הובא ה"א. פ"א ברכות

שם. אדה"ז ושו"ע טור הסומך .
שבהערה 29) במקומות הלשון וכ "ה שם. לירושלמי  משה פני 

הקודמת.
שם.30) פ"מ 
מעין 31) זו, "גאולה" על  להשי "ת וההודאה השבח  עם ביחד 

בתשבחות  (להקב"ה) ש"מרצהו - ישראל " "גאל  ברכת וע"ד 
לו  יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב והוא יצי "מ  של  וקלוסין

שם). (פרש"י  צרכיו" לתבוע
שאין 32) באופן היא לתפלה גאולה שסמיכת שכשם די "ל ,

אחז"ל  שלכן תורה, פסוקי  באמירת לא [גם ביניהן הפסק שום
כנ"ל  דמיא, אריכתא כתפלה גו' תפתח  שפתי  ֿ י  אדנ שהפסוק
ב. ט , לברכות מרדכי  ד . אות פ"ב תפלה הל ' הגמ "י  (ראה בפנים
למילוי בנוגע גם הוא עד "ז קיא)], ר"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע
כבפנים) לתפלה, גאולה סמיכת ע"י  (שנפעל  שבתפלה הבקשות
אגה"ת  תניא וראה והבקשה. להתפלה ממש בסמיכות שהוא -
מיד  נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ואילו א): (ק, פי "א

בנוגע  שם לעיל  גם (וראה ישראל  גואל  בא"י  מברכין שאנו כמו
לנו). סלח  בברכת הסליחה לבקשת

ט .33) י , בא
ב).34) (מח , פל "ז תניא וראה א. י , ב"ב
ועוד .35) מב. כו, בחוקותי  פרש"י 
א.36) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 



כה      

      
מאידית - -תרגום

.הענינים שכל רבות, פעמים דובר
הוראה  (מלשון בתורה  בתוכם המסופרים  מכילים  (

בכל  זמן, בכל  ויהודי יהודי לכל  נצחיות  הוראות 
הוראות  וגם  כלליות  הוראות  מצב ; ובכל  מקום 
של  והשונים  המיוחדים  למצבים  המתאימות  כאלו

היהודי. נמצא  בו מסוים  ומקום  זמן אותו

(עימה  בתורה  ויגש  לפרשת  בנוגע  גם  כך 
"לחיות " יהודה ",צריכים  אליו "ויגש  זה ), בזמן

ונותנת  המבהירה  נצחית  הוראה  ישנה  שממנה 
היהודי  של  ההנהגה  ואופן העבודה  תוכן את  להבין
של  האחרונים  ברגעים  - הנוכחי לזמן בהתאם  (גם )
והשלימה  האמיתית  לגאולה  ממש  בסמיכות  הגלות ,

לאחרונה ). ובפרט  פעמים  כמה  (כמדובר 

. של השייכות  מודגשת  ראשונה , בהשקפה 
הגאולה עם יהודה") אליו ("ויגש הפרשה

פרשה " של  "מענינה  (שהיא  השבת  ),בהפטורת 
יהודה  (מלכות ) של  האיחוד  אודות  מדובר  בה 

יוסף  ו(מלכות ) :

ולקח  גו', ליהודה  עליו וכתוב  אחד  עץ  לך  "קח 
אחד  אותם  וקרב  גו', ליוסף  עליו וכתוב  אחד  עץ 
הנה  ה ', ֿ י אדנ אמר  כה  גו'. אחד  לעץ  לך  אחד  אל 
הלכו  אשר  הגוים  מבין ישראל  בני את  לוקח  אני
לגוי  אותם  ועשיתי גו', מסביב  אותם  וקבצתי שם ,
עבדי  ודוד  גו', לכולם  יהי' אחד  ומלך  גו', אחד 
גו'". ה ' אני כי הגוים  וידעו גו', לעולם  להם  נשיא 

את  רק  מבטאת  שההפטורה  לכך  נוסף  אבל ,
והוראה  לימוד  מכך  אין אך  לגאולה , השייכות 

בהימים לפועל  בעמדנו היהודי של 
הסברהורגעים גם דרושה הגאולה,

דאדרבה : הפרשה , עם  ההפטורה  של  בשייכותה 

לכאורה  הוא  (שבפרשה ) יהודה " אליו "ויגש 
לעולם " להם  נשיא  עבדי מ "ודוד  הפוך  תוכן

ליוסף(שבהפטורה יהודה בהגשת שהרי ,(
ֿ הבית  בעל  הוא  יוסף  איך  מודגש  בכלל ) (ובפרשה 
אליו; זקוק  ויהודה  מצרים , ארץ  של  למלך  ומשנה 
ולבקש  אליו") ("ויגש  אליו לגשת  צריך  הוא 

בי "ויאמר  - בנימין את  נא שישחרר  ידבר 
" כפרעה כמוך  כי בעיני גו' אתה  "חשוב  ,

אר כמלך " כל  על  אותו "נתון שפרעה  מכיון ץ -
ואת מצרים " ידו את  איש  ירים  לא  "ובלעדיך  ,

גו'" בכיפה "רגלו "מושל  הי' שפרעה  ובפרט  ,.
יהי' בהפטורה ) שמדובר  (כפי לבוא  לעתיד  משא "כ 

"מלך  - מיוסף ) (גם  מכולם  למעלה  יהודה  (עץ )

יהודה ) (משבט  דוד  ועבדי גו' לכולם  יהי' אחד 
לעולם "?! להם  נשיא  עבדי ודוד  גו' עליהם  מלך 

. תחלת של  השייכות  ביאור  בהקדים  זה  ויובן
הכלל  שע "פ  כמ "פ , כמדובר  - סיומה  עם  הפרשה 

שייכות  ישנה  בסופן" ותחלתן בתחלתן סופן "נעוץ 
הפרשה . וסוף  התחלת  בין מיוחדת 

הסברה : צריכים  בזה  וגם 

הפרשה  בארץ בסיום  ישראל  "וישב  כתוב 
מאד ", וירבו ויפרו בה  ויאחזו גושן בארץ  מצרים 
שאפילו  ובניו, יעקב  של  התוקף  על  מראה  שזה 
מלך  פרעה  שליטת  שתחת  - מצרים  בארץ  בהיותם 
לכם  מצרים  ארץ  כל  "טוב  פרעה  אומר  - מצרים 

"במיטב הוא " אחוזה  הם  מקבלים  ציוויו וע "פ  ,
וירבוהארץ " ויפרו בה  ש "ויאחזו ובאופן ,."

הפרשה , בתחלת  יהודה " אליו "ויגש  זאת , לעומת 
שהם  ירוד  במצב  הינם  ואחיו שיהודה  מדגיש ,

  כל על  הבעה "ב  שהוא  היות  ליוסף ,
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ירה.1) ערך  שלו השרשים ספר ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ב. נג , זח "ג  וראה הרד "ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א

(2.29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב יום" "היום
וסרפ"ג .3) שם אדה"ז שו"ע רפד . ר"ס או"ח  טושו"ע

ס"ח . שם רמ "א סתכ "ח . טואו"ח 
ואילך .4) טו לז, יחזקאל 

כה.5) שם,
פרשתנו.6) ריש
עה"פ.7) פרש"י 
מג .8) מא, מקץ
מד .9) שם,

א.10) ו, זח "ב ה. יד , בשלח  מכילתא ראה
ֿ כה.11) כד  כב. שם, יחזקאל 
מ "ז.12) פ"א יצירה ספר
כז.13) מז,
כ .14) מה, פרשתנו
יא.15) ו. מז, שם



כו     

אחיו" אל  יוסף  ש "התודע  ולפני מצרים  -ארץ 
הפרשה ?! בסיום  מהתוכן הגמור  ההיפך 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

שהגשת  נראה , ראשונה  שבהשקפה  אע "פ 
יוסף  של  התוקף  את  מבטאת  ליוסף  יהודה 
זקוק  שיהודה  ואיך  מצרים ) ארץ  של  (כמנהיגה 

ו י אל
התנהג שיהודה  רואים  בזה , כשמתבוננים  הרי -
מן  יוצאים  ("ברייטקייט ") ורחבות  בתוקף  כאן

:הכלל 

על  "השליט  פרעה ) של  ֿ כח  (כבא  אז הי' יוסף 
ואת הארץ " ידו את  איש  ירים  לא  ש "בלעדיך  ,

מצרים " ארץ  בכל  אז רגלו הי' שפרעה  ובפרט  ,
(כפי  כפרעה " "כמוך  הי' ויוסף  בכיפה ", "מושל 
שיהודה  רואים , זאת  למרות  אמר ). עצמו שיהודה 
מכך , התפעל  לא  אחיו) יוסף  שזהו ידע  (שלא 
קודם  לבקש  בלי שאפילו הרחבות , כל  עם  והתנהג 

ליוסף  הוא  ניגש  מיוסף  של )רשות  וב (הגשה  ,
הבהיר תוקף  הוא  (שלכן "קשות " עמו ומדבר  ,

אפך ") יחר  עצמו "אל  את  הכניס  שהוא  אע "פ  ,
לעשות  יוסף  עלול  מה  בידעו נפשות , לסכנת  עי"ז

"חוצפתו" בגלל  !לו

את  דווקא  מבטא  יהודה " אליו ש "ויגש  נמצא ,
של  !התוקף 

יהודה " אליו "ויגש  בין השייכות  מובנת  עפ "ז
בניֿישראל  של  בסיום להתוקף  מצרים  בארץ 

"וישב  - גושן הפרשה  בארץ  מצרים  בארץ  ישראל 
עם  השייכות  וגם  מאד ". וירבו ויפרו בה  ויאחזו
עבדי  "ודוד  - בהפטורה  יהודה  של  והעלי' התוקף 

ו  [ומעין לעולם " להם  מתבטא נשיא  זה  בדוגמת 
יהודה "]. אליו "ויגש  של  בתוקף  הדבר 

נתן  יהודה " אליו "ויגש  של  שהתוקף  לומר , ויש 
למצרים  לרדת  ובניו יעקב  יוכלו שאח "כ  הכח  את 
שליטת  תחת  יהיו לא  שהם  רק  ש (לא  כזה  באופן
וירבו  ויפרו בה  "ויאחזו (- אדרבה  אלא  מצרים ,

למצב מאד " המביאה  הכנה  שזוהי - מזו ויתירה  ,
כדלקמן. לעולם ", להם  נשיא  עבדי "ודוד  של 

.: ביאור עדיין דורש  הענין

אליו  "ויגש  של  התוקף  אודות  לעיל  האמור 
הוא  שיוסף  יהודה  של  הקס "ד  לפי הי' הרי יהודה "
אל  יוסף  ש "התודע  לפני אוה "ע , של  למלך  משנה 
כל  אין יהודה  של  להתוקף  שבנוגע  והגם  אחיו".
לאחרי  אך  - יוסף ) שזהו ידע  לא  הוא  (שהרי נפק "מ 
הענינים , אמיתת  לפי הרי יוסף , שזהו שנתגלה 
כדי  יהודה  של  להתוקף  זקוקים  לא  כבר  לכאורה 

גו'". בה  "ויאחזו לפעול 

ואדרבה :

ע "י גו'" ד "ויאחזו התוקף  הגיע  ,בפשטות 
שארית  לכם  לשום  לפניכם  אלקים  ש "וישלחני

גדולה " לפליטה  לכם  ולהחיות  ובזכות בארץ  .
," הוא לכם  מצרים  ארץ  כל  "טוב  פרעה  אמר 

ובאופן  הארץ ", "במיטב  אחוזה  להם  לתת  וציוה 
מאד ". וירבו ויפרו בה  ד "ויאחזו

להפטורה : בנוגע  להבין צריך  ועד "ז

שעה  באותה  רק  הי' יהודה  של  שהתוקף  מכיון
לזה  יש  שייכות  איזו - יוסף ) שזהו שנתגלה  (לפני
נשיא  עבדי ("ודוד  בהפטורה  יהודה  של  לתוקף 

לעולם "). להם 

הבעה "ב  הוא  הצדיק  שיוסף  מכיון ואדרבה ,
ה "ז  לכאורה  הרי, אח "כ ), שנתגלה  (כפי במצרים 
עליית  אודות  מדובר  בה  מההפטורה , הפוך  תוכן
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א.16) מה, שם
יז.17) פפ"ד , ב"ר (ראה בשבטים מלך  הי ' שיהודה ולהעיר

י . דאסת"ר פתיחתא כח . מו, פרשתנו (באבער) אגדה ָמדרש
ואילך .פר  ח  מח , ויחי  וראה ט ). מט , ויחי  ש"י 

ו.18) מב, מקץ
עה"פ19) שלימה בתורה הובא - מדרש "יהודהראה ס : אות

מנהגו עולם . של  כמנהגו שלא ואחר עשה  רשות ליטול  עולם של 
זה אבל  נכנסין, על כך  אלא רשות נטל  ולא  ברשות שלא נכנס 

הדיבור".
(20. יהודה אליו פרשתנו "ויגש (ב"ר למלחמה" הגשה .

לי אוי אמר ונבהל , "נזדעזע שיוסף ועד  ז). שם, וראה ו. פצ"ג ,
מצרים! אנשי  שם שהיו אף (שם), יהרגני " שמא

ובפרש"י .21) פרשתנו ריש
להנהגתו 22) בהשוואה יותר עוד  בולט  בזה והחידוש

לפניו  ש"ויפלו שלפנ"ז, בפרשה (ואחיו) יהודה של  הקודמת
לאחרי בפשטות נעשה היחס ושינוי  יד ). מד , (מקץ ארצה"
לשלום  עלו ואתם עבד  לי  "יהי ' שבנימין יוסף דברי  שמע שיהודה
ב"ר  וראה גו'". יהודה אליו "ויגש - ואז מקץ), (ס"פ אביכם" אל 
ושאג יהודה כעס הנ"ל ) יוסף דברי  יהודה (כששמע מיד  שם:

כו'. כולם של  שיניהם נשרו יהודה שכעס כיון כו', גדול  בקול 

"ואת23) דוקא שלכן יוסף וי "ל , אל  לפניו שלח 
יתיישב  האיך  ולהורות מקום לו "לפנות גשנה", לפניו להורות
ג ) פצ"ה, פרשתנו ב"ר גם וראה ובפרש"י . כח  מו, (פרשתנו בה"

ה. סעיף בפנים לקמן ראה -
ז.24) מה, פרשתנו



כז      

להם  נשיא  עבדי וש "ודוד  יוסף , לגבי יהודה 
לעולם "?

שיוסף  הענינים  אמיתת  לפי אחר : בסגנון
יוסף  מבטא  - הארץ " על  "השליט  הוא  הצדיק 
אין  ואז מצרים , בארץ  בנ"י של  התוקף  את  עצמו
אליו  ד "ויגש  להתוקף  זה  בשביל  להגיע  צורך 

יהודה ".

נצחיים  הם  שבתורה  הענינים  שכל  מכיון אך 
בתורה  קס "ד  עצם (גם  הרי שבנדו"ד  ובפרט  ,

בפועל ), מציאות  אלא  קס "ד  אינה  יהודה  הגשת 
אליו  ("ויגש  יהודה  של  שהתוקף  לומר  צריך 
יוסף  של  תקפו לגבי אפילו חידוש  פועל  יהודה ")
ה "ויאחזו  להיות  יכול  זה  בכח  ודוקא  ההוא ; בזמן
להם  נשיא  עבדי ל "ודוד  הכנה  גם  נעשה  וזה  גו'",

לע "ל . לעולם "

"ואת  שכתוב  ממה  גם  מובן שזה  לומר  ויש 
," גשנה לפניו להורות  יוסף  אל  לפניו שלח 

בה " יתיישב  האיך  ולהורות  מקום  לו -"לפנות 
דלכאורה :

(ע "פ מכי  והוא  מצרים , ארץ  את  הנהיג  שיוסף  ון
- ובניו ליעקב  הארץ " "מיטב  את  נתן פרעה ) ציווי
מקום  לו "לפנות  ליהודה  זקוקים  מדוע  א "כ 

בה " יתיישב  האיך  מובן,ולהורות  ומזה  !?
זאת . לפעול  בכוחו יהודה  של  התוקף  שדוקא 

בזה : הביאור  נקודת  לומר  ויש 

(כל  הגלות  ובזמן בעוה "ז היהודי של  התוקף 
מצרים  שם  על  נקראות  יכול המלכיות  גופא  (

אופנים : בשני להיות 

לפי  האפשרי כפי רק  הוא  שלו התוקף  (א )
ועד "ז  העולם . והנהגת  הטבע  חוקי של  הכללים 
הגלות , של  וההגבלות  המדידות  לפי - הגלות  בזמן
לגמרי  בתוקף  עומד  הוא  (ב ) וכיו"ב . המדינה , חוקי
של  ועאכו"כ  ואוה "ע  העולם  עניני מכל  למעלה 
ועד  בתוקף , עימם  מתנהג  הוא  - ואדרבה  הגלות ,
המדינה . והנהגת  חוקי את  גם  לשנות  בכוחו שיש 

שהיהודי  פועל  יהודה  של  שהתוקף  לומר , ויש 
מושל  רק  לא  בזמןהוא  אוה "ע  על  ובעה "ב  ושולט 

חוקי הגלות  והגלות , העולם  של  ה "כללים " לפי
אלא  יוסף ), אצל  הי' שזה  (כפי וכיו"ב  המדינה 
כדלקמן. מזה , למעלה  לגמרי נמצא  שהוא  באופן

. מרדכי הנהגת  באופן הביאור  לפי זה  ויובן
במצב  הי' שהוא  - אחשורוש  המלך  בזמן היהודי

ליהודה  אז דומה  שבנ"י מכיון יוסף , לפני בעמדו
המלך  שליטת  תחת  ומדי פרס  בגלות  היו

אנן" אחשורוש  "עבדי כבימי אחשורוש , (לא 
היתה  ואעפ "כ  שני); בית  בזמן שהי' חנוכה 

ישתחוה " ולא  יכרע  ש "לא  מרדכי אצל  ,ההנהגה 
להמן  ומשתחוים  כורעים  גו' המלך  עבדי ש "כל  אף 

כי   " בתוקף כך  עמד  ומרדכי ,
עובר  אתה  "מדוע  לו אמרו המלך  כשעבדי אפילו

המלך " מצות  .את 

אחשורוש  המלך  של  למשתה  כתוב בנוגע 
כרצון  לעשות  גו' המלך  יסד  "כן אסתר  במגילת 

ואיש " הגמרא איש  כך  על  אומרת  . שהפירוש ,
דכתיב  מרדכי והמן, מרדכי כרצון "לעשות  הוא 

דכתיב  המן יהודי, ואויב ".איש  צר  איש 

פירושים :במדרש  שני  כך  על ישנם 

בריותי  מידי יוצא  איני אני הקב "ה  לו "אמר  (א )
בנוהג ואיש , איש  כרצון לעשות  מבקש  ואתה 
אחת , אשה  לישא  מבקשים  אדם  בני שני שבעולם 
לזה . או לזה  או אלא  לשניהם ? להנשא  היא  יכולה 
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וש"נ.25) .88 ע' ח "ב תנש"א התוועדויות (בנדו"ד ) ראה
(26.23 בהערה נסמן
גשנה ")27) לפניו (ב "להורות השני  פירוש בית דלפי  לו "לתקן

(פרש"י  הוראה" תצא שמשם מבתלמוד  שזהועה "פ, י "ל שם), "ר
יהודה; של בכחו  יוסף דוקא  לגבי  יהודה של  החידוש מהו אבל 

בה"? יתיישב האיך  ולהורות מקום לו ד "לפנות בהפעולה
ד .28) פט "ז, ב"ר

מיהודה"),29) ("אמו קאתי " "מיהודה שמרדכי  חז"ל  ואמרו
שהי ' להדיעה וגם סע"ב). יב, (מגילה יהודי " "איש נקרא ולכן
שם), יעקב לעין הרי "ף פי ' וראה ע"א. ריש יג , (שם מבנימין כולי '
היתה  יהודה מלכות שהרי  לבנימין, יהודה שייך  אופן בכל  הרי 
מג "א  א. תתקפב, פרשתנו אוה"ת (וראה ובנימין יהודה שבט  על 
בפרשתנו  גם מודגש זה וענין יג )). ע' - תש"נ (בהוצאת ב'רעג  ע'
ש"עבדך  לבנימין, בנוגע הי ' יוסף עם יהודה של  עסקו שכל  -
תחת  עבדך  נא "ישב ולכן (בנימין), הנער" את ערב (יהודה)
לזה: ונוסף שם). פרשתנו אוה"ת וראה ֿ לג . ל  מד , (פרשתנו הנער"
"הפעם  ע"ש "יהודה" שזהו"ע הודאה, שם על  (גם) הוא "יהודי "
ספר  א. צט , מג "א תו"א וראה לה). כט , (ויצא הוי '" את אודה

וש"נ. יהודי . ערך  ֿ צ"צ דא"ח  הליקוטים
א.30) יד , מגילה
ב.31) ג , אסתר
ג .32) שם,
ח .33) א, שם
סע"א.34) יב, מגילה
ה.35) ב, אסתר
ו.36) ז, שם
תתרמח .37) רמז אסתר יל "ש וראה יד ). (פ"ב, עה"פ אסת"ר



כח     

מבקשת  אחת  בלימן, עולות  שהיו ספינות  שתי וכן
היא  יכולה  דרומית , רוח  מבקשת  ואחת  צפונית  רוח 
לזה  או אלא  כאחת ? שתיהן את  להנהיג  אחת  הרוח 
איש  בדין, לפניך  באים  אדם  בני שני למחר  לזה . או

שניהם ?יהוד  ידי לצאת  אתה  יכול  ואויב , צר  ואיש  י
ז.א . לזה ". וצולב  לזה  מרומם  שאתה  אלא 
"כרצון  לעשות  שרצה  בכך  טעות  עשה  שאחשורוש 
הפכים  שני לבצע  שייך  זה  שאין מכיון ואיש ", איש 
והן  יהודי") ("איש  מרדכי כרצון הן אחת , בבת 

"ולכן  ואויב "). צר  ("איש  המן קנטרו כרצון
והמן  מרדכי ידי לצאת  יוכל  לא  כי הכתוב 

המתנגדים ".

לפי  אמר , לוי בן בנימין ר ' בשם  הונא  "ר ' (ב )
רוח  אין מנשבת  צפונית  שרוח  בזמן שבעוה "ז
גליות  בקיבוץ  לבוא  לעתיד  אבל  מנשבת , דרומית 
לעולם , ארגסטיס  רוח  מביא  אני הקב "ה  אמר 
שעושה  זה  הוא  מי בו. משמשות  רוחות  ששתי

בו  שכתוב  הקב "ה  זה  יריאיו, יראיו רצון רצון
"אף  אומרת , זאת  כו'". זה יעשה  ב ' שיהיו

יראיו  רצון והיינו שניהם . רצון ה ' יעשה  זה , לעומת 
מנגדת  זה  ששאלת  שאף  ישמע , שועתם  ואת  יעשה 
שלא  אחשורוש  משא "כ  לשניהם . ה ' ישמע  לזה ,
ואע "ג המתנגדים . אוהביו ב ' רצון לעשות  יכול 
וכו', א ' שפחה  לישא  מבקשים  אדם  בני ב ' דאמר 
אדם , בני כסתם  הטבעי העולם  במנהג  היינו
רצון  יפיק  ה ' ביראי אבל  שבעולם , בנוהג  כדקאמר 
יתנהג לע "ל ) (בהנהגתו שהקב "ה  ז.א . כו'". שניהם 

ואיש ". איש  כרצון "לעשות  של  באופן

להבין: וצריך 

("כרצון הנ "ל  הגמרא  לשון  ואיש ,מסתימת  איש 
שלילה  שום  בלי והמן", מרדכי כרצון לעשות 
מקום  יש  אחשורוש  מצד  שגם  משמע  בדבר )
דברי  עם  מתאים  זה  איך  ולכאורה  - כזו להנהגה 
שאי  הפירושים ), שני (לפי בטעמא  מילתא  המדרש ,

הפכיים  רצונות  שני לבצע  לפי אפשר  (ואפילו

של  בכחו רק  ה "ז במדרש , השני הקב "ה ,הפירוש 
לע "ל)? דוקא  זאת  יעשה  והוא 

.: בזה הענין לומר  ויש 

(במנהג שבעולם " "בנוהג  אודות  כשמדובר 
כפי  כביכול  הקב "ה  מצד  ועד "ז - הטבעי) העולם 
אכן  - אלקים ) (שם  העולם  בהנהגת  מתלבש  שהוא 
איש  כרצון "לעשות  של  הנהגה  להיות  יכולה  לא 
שני  שהם  מכיון והמן", מרדכי "כרצון ואיש ",

הפכיים אודותרצונות כשמדובר משא"כ ;
(כפי  העולם  מהנהגת  למעלה  שהוא  כפי הקב "ה 
"לעשות  להיות  יכול  אזי לבוא ), לעתיד  יתגלה  שזה 

יחד . הפכיים  רצונות  שני ואיש ", איש  כרצון

בגמרא  בזה  הפירושים  בין החילוק  וזהו
ובמדרש :

שזה  כפי מדבר  במדרש  הראשון הפירוש 
שזה  כפי מדבר  השני הפירוש  שבעולם ". "בנוהג 
הגמרא  וממשמעות  לע "ל ; בהנהגתו הקב "ה  מצד 

ב  שגם  בזמן יוצא , ואיש " איש  כרצון ה "לעשות 
יכול  הזה  בזמן שגם  מפני תועלת , היתה  אחשורוש 
להתעלות  הקב "ה ) עם  שלו הקשר  (ע "י יהודי
ואיש ", איש  "כרצון אצלו שיהי' לע "ל  של  לדרגא 

כדלקמן.

.:( הענינים (בפנימיות  בזה  והביאור 

הקב "ה  על  קאי בקדושה  בשרשו "אחשורוש "
כמאחז"ל  שאחרית כביכול , הקב "ה  זה  אחשורוש 

כרצון  לעשות  גו' המלך  יסד  ו"כן שלו. וראשית 
את  קבע  הקב "ה  בו האופן על  קאי ואיש " איש 
בחירתו  - ואיש " איש  "רצון שיש  בעולם , הסדר 
המן, כרצון או מרדכי כרצון או להתנהג  האדם  של 
עצמו  להטות  רצה  אם  נתונה  אדם  לכל  "רשות 
רצה  ואם  בידו הרשות  צדיק  ולהיות  טובה  לדרך 
הרשות  רשע  ולהיות  רעה  לדרך  עצמו להטות 

.בידו"

ד "רצון  המציאות  לעצם  בנוגע  רק  זהו אמנם 
בוחר  והאדם  הפכיים , רצונות  (שני ואיש " איש 
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שם.38) לאסת"ר השלם ענף יפה פי '
יט .39) קמה, תהלים
(40- במדרש התוכן כמו הוא הגמרא תוכן פשטות והרי 

במרדכי ישראל  כלל  הכתוב "שתלה והמן", מרדכי  כרצון "לעשות
גופי ' דמרדכי  איסור, דבר ולשתותן להאכילן שלא כרצונו והיינו
העובדי כלל  תלה וכן סעודה, מאותה כלל  נהנה הי ' דלא ודאי 
מגילה  מהרש"א (חדא"ג  אכילות" בכל  שרצונו בהמן כוכבים

שם).

מידי 41) יוצא איני  אני  הקב"ה ש"אמר מה ",וזהו 
הטבע, ובחוקי  בהבריאה בהתלבשות שהיא כפי  אלקות היינו

ישבותו". "לא כב) ח , (נח  נאמר זה שעל 
יין 42) מחיר גם  וראה קפב. אות א ע' במאו"א הובא מדרש

("באגדה  י  כט , ויצא מרקאנטי  ֿ יג , יב א, אסתר עה"פ להרמ "א
אחשורוש. ערך  הדורות) סדר (לבעל  הכינויים ערכי  אמרו").

רפ"ה.43) תשובה הל ' רמב"ם



כט      

" משא "כ  מהם ). ואיש "באחד  איש  כרצון
כי  בפועל , להתבצע  יכול  לא  שניהם ) ידי (לצאת 
הוא  המן ורצון קדושה  בעניני הוא  מרדכי רצון
הרצונות  ששני יתכן לא  ובמילא  הפכיים , בענינים 
רצון  שמתקיים  או - בפועל  מעשה  בשעת  יתמלאו

המן. רצון או מרדכי

איש  כרצון ד "לעשות  הסתירה  - יותר  ובעומק 
אפשר  אי בפועל  שבמעשה  בגלל  רק  אינה  ואיש "
"רצון  - מזה  יתירה  אלא  הרצונות , שני כפי לעשות 
גישות  שתי הם  ואיש ") איש  ("רצון והמן" מרדכי
לכאורה , לגמרי, שוללת  אחת  שכל  לגמרי, שונות 

השני': את 

ולא  יכרע  ד "לא  באופן הנהגה  הוא  מרדכי רצון
חז"ל ישתחוה " כדברי , נקרא שמרדכי מה  על 

הכופר "יהודי" שכל  בע "ז, שכפר  שם  "על  -
בשם  יהודי כל  נקרא  ולכן יהודי", נקרא  בע "ז
שהוא  בכך  מתבטאת  שהיהדות  מפני "יהודי",

ישתחוה ". ולא  יכרע  "לא  בע "ז", "כופר 

ממש , זרה " "עבודה  רק  לא  כולל  שזה  וידוע ,
ה ' את  ל "ועבדתם  קשור  שאינו דבר  כל  אלא 

היפךאלקיכם" נו אי זה אם (אפילו
"עבודה  - זרה " "עבודה  נקרא  ה "ז ֿ ערוך ), השולחן

לו" של שזרה  ענינו שכל  מכיון ליהודי, זר  הדבר  .
שבשמים  אביך  רצון לעשות  - הוא  .יהודי

לא כמאחז"ל  אלא "אני את נבראתי לשמש 
של  ורגע  רגע  כל  הוא  ש "נבראתי" והיות  קוני".
מעבודתו  פרט  שכל  מובן הרי בעוה "ז, האדם  קיום 
כציווי  קוני". את  "לשמש  להיות  צריך  רגע  בכל 

" - שמים "התורה  לשם  יהיו ו"מעשיך  ,
דעהו" "דרכיך  ," מעשיך "כל  רק  ולא  דוקא . "

א  שלך , המעשים  כל  בעצמו - מעשה  שכל  גם  לא 
נוסף  דבר  ישנו אם  שהרי שמים . לשם  כולו כל  יהי'
שזרה  "עבודה  זו הרי - קוני) את  (שימוש  זה  מלבד 
השלימות  ועד  מ "נבראתי"). ההיפך  זהו (שהרי לו"

" רק  לא  הם  ש "מעשיך " - אלא בזה  שמים ",
"דעהו" - גופא  ו"דרכיך " ו(יתירה שב "מעשיך " ,

והשתי' האכילה  (ע "ד  עצמו "שמים " (- מזו
גופא  שזוהי שבת בשבת , עונג  מצות  ,.(

ולא  יכרע  ש "לא  מרדכי, רצון מתבטא  ובזה 
המותר  דבר  (אפילו בעולם  דבר  לשום  ישתחוה "
השם  עבודת  שאינו דבר  שכל  מכיון שו"ע ), ע "פ 

לו". שזרה  "עבודה  הוא 

לא  זרה . עבודה  - הוא  המן רצון זאת , לעומת 
(עבור  לו שזרה  עבודה  כל  אלא  ר "ל , ממש  ע "ז
היא : וטענתו השם . עבודת  שאינה  מכיון היהודי),
נתונים  הרי ובגלות , הזה  בעולם  שנמצאים  מכיון

ברא  (שאותם  הטבע  והגבלות  ולכן לחוקי ,(
רשות  לדברי בנוגע  עכ "פ  בזה , להתחשב  צריך 

העולם . ועניני

היא  ואיש " איש  כרצון ש "לעשות  ונמצא ,
ובי': מיני' סתירה 

בזמן  - גופא  ובזה  בעולם , נמצא  כשיהודי
לו  יש  שם  אנן"), אחשורוש  עבדי ("אכתי הגלות 
וחוקי  והעולם  הטבע  הנהגת  מצד  הגבלות  כמה 

דינא " דמלכותא  ("דינא  מנהגי המדינה  הגבלות  ,
התומ "צ )המדינה  לקיום  בסתירה  כשאינם  וכו'

תורה ) וע "פ  ה ' רצון (ע "פ  אותו מכריחים  שהם 
של  הקיום  יתכן לא  אזי - מסוים  באופן להתנהג 
("לא  מרדכי" "רצון שהרי ואיש ", איש  "כרצון
מעבודת  חוץ  דבר  כל  שכן ישתחוה ", ולא  יכרע 
את  רק  לא  שולל  לכאורה  זרה ") "עבודה  הוא  השם 
שצריך  הגישה  כל  את  אלא  בפועל , המן רצון קיום 
אם ולאידך, עולם. של במנהגו להתחשב
בגלות , בנ"י את  שלח  שהקב "ה  בכך  מתחשבים 
המן", "כרצון להיות  ההנהגה  לכאורה  אז צריכה 
סותר  (כשאינו עולם  של  מנהגו לפי המדודה  הנהגה 

לתומ "צ ).
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ע"א.44) ריש יג , מגילה
כה.45) כג , משפטים
אלא 46) היא, ולא ממש, לע"ז סבר הוא א: קי , ב"ב ראה

אלא  ומכוערה נמבזה והמלאכה חשוב (הוא לו שזרה עבודה ע"ז
ע' ח "ב תנש"א התוועדויות וראה - רשב"ם). - איסור בה שאין

.355
מ "כ .47) פ"ה אבות
קידושין.48) סוף וברייתא משנה
הבבלי ,49) תלמוד  של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת

במלאכת  הובא וכן הנ"ל . וברייתא במשנה תשכ "ד ) ירושלים
שם. למשנה רעו.שלמה רמז ירמי ' יל "ש גם וראה ובכ "מ .

טושו"ע 50) ספ"ג . דיעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות
סרל "א. או"ח 

אדה"ז 51) שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 
ס"ב. סקנ"ו או"ח 

ואילך .52) 104 ע' ח "י  .932 ע' שם .907 ע' ח "ג  לקו"ש ראה
ובכ "מ .
רמב.53) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
וש"נ.54) ב. י , גיטין
(התוועדויות 55) ס"ב זו שנה וישב ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ) 399 ע' ח "א תשנ"ב



ל     

עם  קשורים  שכאשר  החידוש , זהו אעפ "כ ,
יש  העולם , מהנהגת  למעלה  שהוא  כפי הקב "ה 
בעולם  שנמצאים  כפי גם  הפכים : שני לחבר  בכח 
כיון  ישתחוה ", ולא  יכרע  "לא  יהי' ובגלות ,

מזה . למעלה  לגמרי שנמצאים 

. הפירושים שני המדרש : דברי יובנו עפ "ז
בעבודתו  היהודי של  דרכים  שתי מבטאים  במדרש 

הגלות : בזמן

הזה ,מכ  לעולם  היהודי את  שלח  שהקב "ה  יון
אחשורוש  המלך  שליטת  תחת  בגלות , - גופא  ושם 
בתורה  דין וזהו אנן"), אחשורוש  עבדי ("אכתי
לחשוב  לכאורה  אפשר  - דינא " דמלכותא  ש "דינא 
בענינים (לא העולם שבעניני המן) (כרצון
שני  יהיו אחת  שבבת  שייך  לא  לתומ "צ ) הקשורים 
מרדכי  (רצון ואיש " איש  "כרצון של  ההפכים 
אנן" אחשורוש  ש "עבדי זה  עם  שיחד  והמן),
ולא  יכרע  ד "לא  ההנהגה  אצלו תהי' בגלות ,

העולם , להנהגת  ישתחוה "

היהודי  את  שלח  הקב "ה  אם  ֿ נפשך : ממה  שכן
בהנהגת  במשהו שמוגבלים  אומרת  זאת  בגלות ,
לא  ואם  המן), (כרצון המדינה  וחוקי הטבע 
מרדכי" "כרצון מתנהגים  שאז בגלות , נמצאים 
שייך  לא  הרי ישתחוה ", ולא  יכרע  ד "לא  באופן

המן". "רצון כאן שישנו לומר 

התומ "צ  בקיום  ליהודי שיש  לחיובים  בנוגע 
הרי - ֿ ערוך  השולחן ע "פ   אף זה  שעל 

הגלות ); בזמן (אפילו היהודי על  בעה "ב  אינו אחד 
("מעשיך " העולם  ועניני רשות  לעניני בנוגע  אבל 
המן  כרצון הן יתנהג  שהוא  יתכן איך  ו"דרכיך "),
הרי  לא  (ואם  העולם  מנהג  לפי הטבע  הנהגת  ע "פ 
מרדכי  כרצון והן המלך "), מצות  את  "עובר  הוא 

ישתחוה ". ולא  יכרע  ש "לא 

שישנה  אמורים  דברים  שבמה  המדרש , אומר 
מדובר  כאשר  - ואיש " איש  "רצון בין סתירה 
שהוא  (כפי הקב "ה  מצד  אבל  שבעולם "; "בנוהג 
שני  להתבצע  יכולים  הטבע ) מהנהגת  למעלה 

הדברים .

("עבדי ובגלות בעולם יימצא שיהודי
למעלה  לגמרי יהי' זה  עם  וביחד  דאחשורוש "),
ולא  יכרע  "לא  והגלות , העולם  עניני מכל 
אוה "ע  מלך  על  גם  יפעל  שהוא  ועד  ישתחוה ",

עליו. ה "שולט "

"לעשות  הגמרא  לשון בסתימת  הפירוש  וזהו
והמן" מרדכי כרצון לעשות  ואיש , איש  כרצון
שעי"ז  מכיון זה ), את  מבטלת  אינה  (והגמרא 
יכרע  "לא  להקב "ה , בביטול  עמד  היהודי שמרדכי
אותו  קישר  זה  הרי בע "ז", "כופר  ישתחוה ", ולא 
העולם ), מהנהגת  (שלמעלה  הקב "ה  של  התוקף  עם 
תחת  פרס  בגלות  שבהיותו הכח  את  נותן שזה 
ולא  יכרע  ד "לא  השלימות  תהי' אחשורוש  המלך 
המן  גזירת  ביטול  את  גם  פועל  שזה  ועד  ישתחוה ",

למלך " "משנה  להיות  מרדכי .ועליית 

- היהודי של  לרצונו הקב "ה  מוסר  וזאת 
הברירה  את  לו יש  בגלות , בהמצאו שאפילו

ואיש ": איש  "כרצון להתנהג 

לקיום  המוכרח  כפי רק  בתוקף  עומד  שהוא 
מרגיש  האחרים  הענינים  בכל  אבל  בפועל , התומ "צ 
של  ומנהגו הטבע  להגבלות  נתון הוא  כאילו הוא 

ר "ל ); המן (כרצון לו" שזרה  "עבודה  כו', עולם 

ש  מרדכי", "כרצון שיתנהג  הענינים או
מהגלות  ולמעלה  מהעולם  למעלה  הוא  עומד 

קשור  ולא (בהיותו יכרע  "לא  אצלו ולכן להקב "ה ),
השם . עבודת  שאינם  הענינים  לכל  ישתחוה "

ברצונו. אלא  תלוי הדבר  ואין

שברוב  הדורות , בין חילוק  ישנו בזה  [אבל ,
המלכות  גזירת  החוץ , מן הגבלות  כמה  היו הדורות 
לגמרי  לעמוד  יוכל  שהיהודי איפשרו שלא  וכיו"ב ,
תלוי  זה  הרי זה  בדורנו משא "כ  מהגלות , למעלה 

כדלקמן]. היהודי, של  ברצונו רק 

. ויגש") יהודה  של  החידוש  גם  יובן עפ "ז
יוסף : לגבי יהודה ") אליו

הארץ ", על  "השליט  הי' הצדיק  שיוסף  אע "פ 
העולם  על  בעה "ב  הוא  שהיהודי כך  על  מורה  שזה 
ע "י  לכך  הועמד  הוא  הרי (א ) הרי - סביבו ואוה "ע 
המלך  גזירת  עם  קשור  שזה  ז.א . מצרים , מלך  פרעה 
הרי  המינוי שלאחרי באופן ו(ב ) המדינה , וחוקי

ממך " אגדל  הכסא  עדיין "רק  שיוסף  מראה  שזה  .
ומצרים  דעולם  ההגבלות  עם  בדקות  .קשור 
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(56.59 הערה לקמן ראה
מ .57) מא, מקץ
ע'58) ח "א תש"נ (התוועדויות תש"נ ויגש ש"פ שיחת וראה
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לא  הכהנים אדמת "רק ולכן דדקות, בדקות בשלימות עול  קבלת



לי      

התבטא  יהודה " אליו ד "ויגש  התוקף  משא "כ 
תחלה  רשות  קבלת  בלי ליוסף  ניגש  שהוא  בכך 
להתאפק  יוסף  יכול  (ש "ולא  עליו ופעל  (כנ"ל ),

עם גו'" מתחשב  שאינו התוקף  על  מראה  שזה  ,(
כו' עולם  של  ומנהגו המדינה  אומרת הנהגת  זאת  .

ואיש "). איש  ("כרצון הפכים  שני של  חיבור  -

(כדי  ליוסף  זקוק  שהוא  ידע  שיהודה  זה  עם  יחד 
" לו שאמר  ועד  בנימין), את  לשחרר  "

בקשת  את  למלא  יוסף ) (של  בכוחו יש  [שלכן
אותו  ישלח  שיוסף  יהודה  שלל  שבזה  - וגם  יהודה .
הוא  הרי ממך "], אגדל  "הכסא  הטענה  עם  לפרעה 
והתוקף ) (הרחבות  ה "ברייטקייט " כל  עם  התנהג 
עם  יהודה " אליו "ויגש  ליוסף ) זקוק  אינו (כאילו

וכו'! תוקף 

את  קיבלו יהודה " אליו "ויגש  אחרי דוקא  ולכן
ישראל  "וישב  שיהי' - יוסף  של  בסיועו - הכח 
הארץ ". "במיטב  גושן", בארץ  מצרים  בארץ 
מיצרים  מלשון מצרים , בארץ  שנמצאים  שאע "פ 

שם וגבולים  נעשה  הרי פרעה , של  מלכותו תחת  ,
ויתירה  אמיתית , ישיבה  של  באופן ישראל ", "וישב 

אחוזה  שם  מקבלים  הם  בה ", "ויאחזו - מזו

אחיזה  של  (אחיזה (ובאופן על  מורה  שזה  ,(
שם  נעשים  שהם  באופן ועד ב )תוקף  ,

ממדידה  שלמעלה  באופן מאד ", וירבו ש "ויפרו
והגבלה .

מצרים  בארץ  יעקב  ל "ויחי מיד  אח "כ  מביא  וזה 
שנה " עשרה  חיים שבע  לו יש  שבמצרים  ,

טוב טובים  בגימטריא  עשרה  וחיים (שבע  (
ובגשמיות . ברוחניות  אמיתיים 

. אליו "ויגש  של  השייכות  גם  תובן בזה 
לעולם " להם  נשיא  עבדי "ודוד  עם  יהודה "

(שבהפטורה ):

ע "י  שבא  - ליוסף  יהודה  הגשת  של  התוקף 
לה ' הודאה  מלשון) (יהודה  (ע "י שלו עם הקשר  (

יתגלה  שזה  (כפי העולם  מהנהגת  שלמעלה  הקב "ה 
להבאת  הכח  את  הנותנת  ההכנה  זוהי - לע "ל )
בתכלית  יתגלה  שאז והשלימה ; האמיתית  הגאולה 
עבדי  ד "ודוד  התוקף  כולו העולם  בכל  השלימות 
של  התוקף  לשלימות  הקשור  לעולם ", להם  נשיא 
יעשה ", יראיו "רצון לפעול  בכחו (שיש  הקב "ה 
על  גם  פועל  שזה  כך  הפכיים ), רצונות  של  החיבור 

ה '" אני כי הגוים  "וידעו האומות , וכפס "ד כל  ,
כו'הרמב "ם  ה ' מלחמת  "ילחום  המשיח  שמלך 

אהפוך  ש "אז ופועל  שסביביו", האומות  כל  ונצח 
ולעבדו  ה ' בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל 

אחד " .שכם 

בכ "מ  "ודוד וכמבואר  של  להגילוי שהכח  ,
מכך  בא  יהודה ) (מעלת  לעולם " להם  נשיא  עבדי
מקבל  שיהודה  יהודה ", אליו "ויגש  הי' שקודם 
יהודה , של  המעלה  מתגלית  ועי"ז מיוסף , ההשפעה 
של  הענין וע "ד  לעולם ". להם  נשיא  עבדי "ודוד 

לתפלה  גאולה  בתפלה סמיכת  שגם  שפועל  ,
יסוד ). (מיוסף , הגאולה  ענין נמשך  יהודה ) (מלכות ,

אריכתא " "גאולה  שנעשית  עצמה עד  שמלכות  ,
"המלאך  להוסיף הגואל "נהיית  יש  הנ"ל  וע "פ  .

נוסף  - מודגש  יהודה " אליו שב "ויגש  בזה ,
התוקף  ובעיקר  גם  - יוסף  של  והקבלה  להביטול 
זקוק  שהוא  ומה  יוסף ), על  מעלתו (מצד  יהודה  של 
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גם  לברר הכח  נעשה יהודה ע"י  ודוקא כב), מז, (פרשתנו קנה"
עיי "ש. הכהנים", "אדמת

לגבי59) גם המעלה היתה יהודה שאצל  י "ל , ובפרטיות
משנה  ואח "כ  יועצו להיות מרדכי  את מינה אחשורוש כי  מרדכי ,
(בלי עצמו ובכח  בתקפו הי ' יהודה" אליו "ויגש משא"כ  למלך ,
שנתמנה  - ליוסף בדומה הוא מרדכי  הרי  זה ובפרט  מיוסף). רשות

למלך . משנה להיות פרעה ע"י 
עא,60) יתרו ֿ ב. א סד , בשלח  ואילך . ב נז, וארא תו"א ראה

ובכ "מ . ואילך . ג 
עה"פ.61) כפרש"י 
וראה 62) רש"י . דפוסי  בכמה וכ "ה פי "ז. תדשא מדרש כפי '

ואילך . 405 ע' חט "ו לקו"ש בארוכה
ויחי .63) ר"פ
ועוד .64) שם. בעה"ט  ראה
ויחי .65) ר"פ להאריז"ל  הליקוטים וספר ל "ת

(66.29 הערה לעיל  ראה
פרשתנו.67) הפטורת סיום - כג  לו, יחזקאל 
ספי "א.68) מלכים הל '
ט .69) ג , צפני '
דרושים 70) ואילך . א צג , שם תו"ח  ֿ ב. א מד , פרשתנו תו"א

הבאה. שבהערה
אליו 71) "ויגש דזהו"ע ב) (רה, פרשתנו ריש בזהר כדאי '

ואילך ). יג  (ע' תרכ "ט  ליוסף יהודה הגשת ענין ד "ה וראה יהודה".
ע' (שם תרס"ח  ואילך ), קיט  ע' תרס"ו (המשך  תרס"ו ויגש ד "ה
ואילך ). תשצד  ס"ע ח "ב תער"ב (המשך  תרע"ה ואילך ), תפז

הנ"ל  ד "ה גם וראה קיז ועוד . ע' ח "ד  מלוקט  (סה"מ  תשל "ו
ואילך ). קכח  ע' ח "ה (שם תשכ "ה ואילך ),

ב.72) ט , שם ב. ד , ברכות
טז.73) מח , ויחי 
ע'74) שלח  ֿ ח . א'תתעז ע' תשא ב. שנו, ויחי  אוה"ת ראה

תריד .



לב     

בשלימות , תקפו את  לגלות  כדי רק  זה  הרי אליו
לע "ל . שיהי' כפי

. וההוראה הלימוד  ג "כ  יובן הנ"ל  ע "פ 
ותקופתנו, לדורנו בנוגע  יהודה " אליו מ "ויגש 

והשלימה : האמיתית  הגאולה  לפני מיד  בעמדנו

בזמנו  ומרדכי בזמנו יהודה  של  התוקף  למרות 
בכל  היו - הדורות  בכל  ויהודים  צדיקים  ושל 
וגזירותיהם  אוה "ע  מצד  מבחוץ , הגבלות  הדורות 
להם  איפשרו תמיד  שלא  היל "ת , ר "ל  ישראל  על 

והבעה "ב 'תיות . התוקף  כל  עם  להתנהג 

בפועל  רואים  זה , ובזמננו זה  בדורנו משא "כ 
מאפשרים  ואוה "ע  שבעבר , הבלבולים  קיימים  שלא 

כרצונם . להתנהג  ליהודים 

בני  של  ברצונם  אלא  תלוי הדבר  אין ולכן
כפי  מאד ", וירבו ויפרו בה  "ויאחזו שיהי' ישראל ,
התוקף  כל  עם  מקומות , בכו"כ  בפועל  שנהוג 

(רחבות ); וה "ברייטקייט "

חסד , של  מלכות  הברית ), (ארצות  זו במדינה  הן
ברצונם , החלטתם  כפי להתנהג  ליהודים  המאפשרת 
האחרונות  ובשנים  בעולם . מדינות  בכו"כ  ועד "ז

ש  במדינות  גם  כיצד  הגבלות רואים  כמה  קודם  היו
נפלו כמ "פ .כו', וכמדובר  אלו , הגבלות  ונתבטלו 

ואדרבה :

להתנהג חופשיים  שהיהודים  בלבד  זו לא 
אוה "ע  של  הממשלות  - מזו יתירה  אלא  כרצונם ,

בזה ! מסייעות 

בדרך  להתנהג  יכולים  שבנ"י לזה  ונוסף 
גם  רואים  - שלהם  הפרטיות  אמות  בד ' התומ "צ 
קל  ויותר  יותר  נעשה  האחרונות  שבשנים  בפועל ,
בכל  ומקום  מקום  בכל  בה " ה "ויאחזו את  לפעול 
אלא  יהודים  רק  לא  - שהעולם  מכיון תבל ; קצוי
תורה  יהדות  של  ענינים  לקבל  כלי הוא  - אוה "ע  אף 

נח  בני מצוות  ז' - לאוה "ע  ובנוגע  .ומצוות ,

לאחרונה  פעמים  כמה  ועוררו שדובר  כפי - ועד 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הודעת  שע "פ  -
צריכים  וכעת  לגאולה , ההכנות  כל  את  סיימו כבר 
בגשמיות בפועל הגאולה את להמשיך רק
מגשמיות ), שנעשית  (חומריות  העולם  וחומריות 

בשר . לעיני בגלוי

בגלות , בנ"י של  העבודה  תוקף  למרות  [כי
גאולה  של  במצב  בגלות  נמצאים  שהם  כפי ואפילו
הגאולה  של  השלימות  זו אין עדיין הרי רוחנית ,
עדיין  ישנם  הגשמי; בעוה "ז ממש  בגלוי בפשטות ,
שולחן  מעל  שגלו "בנים  דגלות , ההגבלות  כל 

זו אביהם " בתקופה  הינם  שבנ"י זה  - כולל  ;
למדינת  הלך  (הקב "ה ) שבעלה  ר "ל , כ "עגונה "

האירוסין הים  שיהיו (ביצי"מ לאחרי ועד  ,(
והשלימה הנישואין  האמיתית  ].בגאולה 

יראו  ואזי העיניים , את  לפתוח  רק  צריך  היום 
יהי' כבר  יהודי שכל  תובע  העולם  שכל  איך 

והשלימה . האמיתית  דגאולה  ומצב  בהמעמד 

שרואים  לכך  הטעם  הוא  גופא  שזה  לומר , ויש 
עם  יהדות  בעניני לעמוד  יכולים  שיהודים  איך  כיום 
ואין  - אוה "ע  על  גם  והבעה "ב 'תיות  התוקף  כל 
מיד  שעומדים  דכיון - ברצונם  אלא  תלוי הדבר 
"ודוד  כיצד  בפועל  יתגלה  שבה  הגאולה , לפני
ה '" אני כי הגוים  "וידעו לעולם ", להם  נשיא  עבדי
כהכנה  דורנו, של  במצב  בפועל  משתקף  זה  לכן -
ע "י  והשלימה  האמיתית  לגאולה  ישירות  המוליכה 

צדקנו. משיח 

יהודה ", אליו ב "ויגש  גם  מרומז שזה  ולהוסיף ,
יוסף  של  העבודה  תוקף  של  הסיוע  עם  שיחד 
גם  יש  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  - שבדורנו
בקרוב  שיבוא  משיח  יהודה ", אליו ה "ויגש  את 
בסיוע  שבא  לעולם ", להם  נשיא  עבדי "ודוד  ממש ,
כפרעה ", "כמוך  (שבדורנו), מיוסף  כח  ונתינת 
כל  מיני' ואתגליין ד "אתפריעו דקדושה ) (פרעה 
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ה"י .75) פ"ח  מלכים הל ' הרמב"ם כפס"ד 

סע"א.76) ג , ברכות
א,77) (איכה עה"פ איכ "ר סע"א. קד , סנהדרין א. כ , תענית

ב  נח , דא"ח ) (עם סידור וראה א. קכב, זח "ב כאלמנה. היתה א)
ואילך . א'מז ע' ב') (כרך  נ"ך  אוה"ת ואילך .

ספט "ו.78) שמו"ר
יב,79) (ברכות ובלילה ביום - יום בכל  יצי "מ  מזכירין והרי 

סס"ז  או"ח  אדה"ז שו"ע ה"ג . פ"א ברכות הל ' רמב"ם במשנה. ב
ס"א).

בהיתר 80) ישראל  רבני  של  ההשתדלות גודל  ידוע והרי 
בזה  ומקילים האפשרי , היתר כל  מחפשים זה בשביל  אשר עגונות,
עיגונא  "משום וש"נ) ע"א. ריש ג , (גיטין הש"ס ובלשון וכו',
ר"ל  להעיגון בנוגע וק"ו במכש"כ  מובן ומזה רבנן". בה אקילו

הגלות. שבזמן בנ"י  דכל 
א.81) רי , זח "א



לג      

לדורנו: מזה  הלימוד  גם  מובן מכך 

שמתנהגים  יהודה ",עי"ז אליו ד "ויגש  באופן
והבעה "ב 'תיות  התוקף  את  יהדות  בעניני שמראים 

העולם  נברא  ישראל " ש "בשביל  יהודי, ,בהיותו
להם  נשיא  עבדי ה "ודוד  את  מביא  גופא  ה "ז

לעולם ".

.התוקף) יהודה" אליו ד"ויגש הענין
זה  בדורנו העולם ) על  בנ"י של  והבעה "ב 'תיות 
החמישי, ביום  (שהי' טבת  ה ' ביום  גם  מודגש 

שבתא " הג '"קמי בתוך  היא  טבת , ז' זו, ושבת  ,
טבת ): מה ' ימים 

של  שבויים " ו"פדיון לשחרור  קשור  זה  יום 
באופן  נשיאינו, רבותינו של  והכתבים  הספרים 
מ (משפטי) והסיוע  המלא  ההסכם  לכך  שהי'
הפדרלי). המשפט  (בבית  העמים  כל  לעיני אוה "ע ,

ספרים  עדיין ישנם  כ "ק אך  של  יד  וכתבי
נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  אביו ושל  אדמו"ר  מו"ח 
הוחזרו  לא  ועדיין ההיא  במדינה  בשבי' הנמצאים 
היתה  כבר  אליהם  בנוגע  שגם  אע "פ  למקומם ,
אותם . שישחררו אוה "ע , של  גם  המלכות , פקודת 

שבימים  העובדה  עם  גם  זאת  ומקשרים 
ההיא , המדינה  של  הבירה  עיר  התבטלה  האחרונים 
כתיבת  ע "פ  אחרת , לעיר  אותה  שהעבירו ועד 
ההיא  המדינה  של  ומשפטים  החוקים  וחתימת 

דינא  דינא )(שבכיו"ב  .דמלכותא 

את  לזרז כדי בפועל  לעשות  כאו"א  יכול  מה 
והכתבים ? הספרים  של  וההשבה  הפדיון

פשוטה : לכך  התשובה 

יעשה  וטף , נשים  אנשים  ואחת , אחד  שכל  עי"ז
וכיו"ב , ולספרייתו לביתו שיביא  ע "י - דוגמתו ענין

בהוספה  תורה , בדברי חדשים  קודש  (וכתבי) ספרי
ספרים " מלא  ב "בית  מקודם  לו שיש  הספרים  על 

שלו.

שבוע  שבכל  מכיון לביצוע , קל  דבר  ה "ז וכיום 
הנדפסים  כאלו הן בתורה , חדשים  ענינים  נדפסים 
קל  דבר  ה "ז במילא  חדשים , - ועיקר  ועוד  מחדש ,
בקבלת  ועוד  עוד  להוסיף  וכן הספרים , את  לקנות 

ספרים  ובקניית 

שספר  בזה  דורנו מנשיא  ההסברה  שידועה  [כפי
את  להדפיס  הורה  שהוא  (ועד  כסף  לעלות  צריך 
הוא  הדבר  ובטעם  קונטרסים , כמה  ע "ג  המחיר 

והסתר הסביר  העלם  מלשון שבעולם , משום  ,(,
במאחז"ל  ויסודו כסף , עולה  חשוב  דבר  -הרי

=) שוה " מגן במגן, דמגן המרפא "אסיא  רופא 
צריך  שכן ועאכו"כ  חינם ), שווה  הריפוי בחינם ,
רפואה  מביאה  שתורה  תורה , לדברי בנוגע  להיות 

].לעולם 

את  לקבל  שיתחילו - משובח  זה  הרי הזריז וכל 
בהקדם  זאת  ולקיים  עתה , כבר  בזה  ההחלטות 
(וכן  מראש  הזמנה  עשיית  ע "י כולל  האפשרי,
שיוצאים  חדשים  ספרים  לקבלת  המינוי על  לשלם )
- ספרים  בכמה  הנדפס  הידוע  (בלשון אח "כ  לאור 

ההוצאה  ובשעת  של "פרענומעראנטן"), לאור 
ומיד . תיכף  המנויים  אותו מקבלים  הספר 

ישראל , מנהג  את  לנצל  הדבר  ונכון ראוי כמו"כ 
כולל  לאחרים , כמתנה  הנדפסים  קודש  ספרי לתת 
חג לפני או שלהם  שמחה  לקראת  קטנים , ילדים 

וכיו"ב .

. שכאו"א זה  ידי שעל רצון, את ויהי ירחיב 
עוד  יזרז זה  - חדשים  ספרים  בקבלת  פעולותיו
יהודה " אליו ד "ויגש  בפועל  היעוד  קיום  את  יותר 

שכל  - בנימין של  שבויים  והכתבים בפדיון הספרים 
נשיאינו רבותינו האמיתי,של  למקומם  חוזרים 

שבבבל" רבינו בגימטריא"בית "770" ,
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ובכ "מ .82) בראשית. ר"פ פרש"י 
סע"א.83) קו, פסחים
לספרי84) שמסייעים חול  ספרי  (להבדיל ) וגם קודש, ספרי 

פ"ד  (אבות לאפיקורס" שתשיב מה "דע דבבחי ' מסוג  ועד  קודש,
התוועדויות  - תשמ "ח  ויגש ש"פ שיחת גם (ראה וכיו"ב מי "ד )

ואילך ). 173 ע' ח "ב תשמ "ח 
רצונו 85) שנתקיים אדה"ז, בזמן מהמצב בתכלית ההיפך 

כו' ביר"ש שעי "ז המעלה (מפני  צרפת נגד  רוסי ' מדינת בנצחון
מקום  נעשתה צרפת מדינת שגם - החידוש זה ובדורנו בנ"י ), של 
ש"פ  שיחת (ראה חוצה והמעינות היהדות והפצת ויר"ש תורה
- ועתה ואילך )), 401 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות זו שנה וישב
הבירה  עיר בשינוי  רוסי ', מדינת של  והנפילה המהפכה נעשית

וכו'.

ב.86) קרח  תנחומא - חז"ל  לשון
(87- מנחם (תורת תשי "ב שבט  יו"ד  שיחת גם ראה

(התוועדויות  תשמ "ה תבוא ש"פ .(304 ע' ח "ד  התוועדויות
.(2958 ע' ח "ה תשמ "ה

ובכ "מ .88) ד . לז, שלח  לקו"ת
סע"א.89) פה, ב"ק
ועוד .90) א. נד , עירובין ראה
בית 91) זה מעט  מקדש בענין קונטרס וראה א. כט , מגילה

ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות שבבבל  רבינו



לד     

של "פרצת " והכתבים  הספרים  לכל  יצטרפו ושם  ,
נשיאינו. רבותינו

עמו  זה  שבויים  פדיון יביא  ממש  ומיד  ותיכף 
קדושה  הניצוצי כל  של  שבויים  הפדיון את 

.בעולם 

היהודים , כל  הולכים  ממש , ממש  ומיד  ותיכף 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ,"בנערינו
אתם" וזהבם הספריםו"כספם כל כולל ,

עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו שלהם , והכתבים 
לקדש  השלישי, לביהמ "ק  הקודש , להר  הקודש ,
מזמן  שינוי בלי השתי' אבן נמצאת  שבו הקדשים ,

העולם  ,בריאת 

ממש . ומיד  תיכף  זה  וכל 
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ש"פ 92) .(365 ע' (שם סי "ב זו שנה וישלח  ש"פ שיחת ראה
.(406 ע' (שם ס"ח  וישב

(93.(62 ע' (לעיל  ס"ב זו שנה טבת ה' שיחת ראה

ט .94) יו"ד , בא
ט .95) ס, ישעי '
ב.96) נד , יומא ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

 ועד הרבנים דאיסט פלטבוש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך בידיעות ע"ד פעולתם בקדש טהרת עם קדוש, בנין המקוה בשכונתם 

הט', נעם לי לקבל הודעתם מנר השני אשר הולך הבנין ונבנה.

ויהי רצון אשר כהוראת ימים אלו, בם נכתב מכתבם, ומכתבי מענה, יהי' גם בהאמור הולך 

ומוסיף מיום ליום, וכל אותם שזכו להתחיל במצוה רבה יברכו על המוגמר.

ויהי רצון שיהי' זה בקרוב ממש בעגלא דידן.

והרי יש גם שייכות בין תוכן ימי חנוכה, שהמלחמה היתה על שרצו להעבירם מחוקי רצונך 

וכו' חוקים דוקא, שזהו גם ענין הטומאה והטהרה, שהרי דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות 

הכתוב הן, והרי הן מכלל החוקים וכן הטבילה )רמב"ם סוף הלכות מקואות(.

ויהי רצון שיקוים בעגלא דידן, כסיום דברי הרמב"ם שם וזרקתי עליכם מים טהורים הבא 

לאחרי - ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, בגאולה 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

גדול  עיקר  הם,  האגדה  מחלק  שלכאורה  אף  שם,  הרמב"ם  דברי  ענין:  באותו  לענין  ומענין 

וגלוי כו' רמז יש בדבר כשם שהמכוון לבו לטהר כיון  וז"ל: דבר ברור  בהלכות טהרה למדנו מהם. 

שטבל טהר כו' כך המכוון לבו לטהר נפשו כו' כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו 

במי הדעת טהור. עכ"ל. וה"ז בא ללמד ונמצא למד, אשר הטבילה היא לא רק ענין סילוק טומאה 

)לפרוש מאותן העצות( כ"א גם פעולה לטהרה )הביא נפשו במי הדעת( ופעולה נמשכת )כשם שהיא 

פעולת הביאה במי הדעת(.

לברר חקירת הגאון הרגצובי בזה )בס' צפנת פענח מתנות עניים לז, ד. וראה ס' מפענח צפונות 

להרב כשר שי' ע' קכב - שהעתיק דבריו כו'(.

בכבוד ובברכת הצלחה בעבודתם בקדש.
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נשיאינו. רבותינו

עמו  זה  שבויים  פדיון יביא  ממש  ומיד  ותיכף 
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יוסף  כלכל  כיצד  התורה  מספרת  כאשר  פרשתנו, בסוף
בידם היה לא  שכאשר  כנען, וארץ מצרים ארץ תושבי  את

יוסף  להם  נתן  מזון , לרכוש  כדי  כסף עבור עוד "לחם "
בתורה נאמר  – שלהם לחםהמקנה  יוסף להם "ויתן 

ההוא". בשנה  מקניהם  בכל  בלחם וינהלם  בסוסים...

המילה את מצטט כמו רש"י  ומפרש: "וינהלם "
לה מנהל  אין  לו : ודומה ינהלניוינהגם, מנוחות  מי  על  ,.

המילה את לבאר  רש "י  רוצה כיבפשטות, "וינהלם ",
מביא אף ולכן  בחומש. כך כל נפוצה  שאינה  מילה  זוהי
שבהם נוספים  מקומות  שיש  לפירושו , הוכחות רש"י

הביטוי נהג.משמעות היא  "נהל "

להבין : צריך  אך 

גם מופיע זה ביטוי  א)  בחומש–אתנהלה"
ושם – ֿ לאטי " וממה משמעותו . את מפרש רש"י

המילה , פירוש את יודע למקרא " חמש ה "בן אם  נפשך :
מדוע  – הראשונה בפעם  זאת לפרש צריך  רש"י אין  ולכן

בפרשתנו  זאת לפרש חייב למקרא "הוא  חמש ה"בן  ואם ?
מבארה רש"י לפיכך  אשר  המילה , פירוש את  יודע  אינו 
בפעם זאת לבאר  רש"י היה צריך הרי  – בפרשתנו 

לגבי לאטי"?, "אתנהלה

ואינו  לפירושו הוכחות  שתי  רש"י  מביא  מדוע ב)
משתיהן? באחת מסתפק

הפסוק  מן הראשונה ההוכחה את  רש"י  מביא מדוע ג )
ישעיהו  מפסוקבספר  ולא לה ", מנהל  בספר "אין

(א)ישעיהו  כאשר  ובמיוחד  ינהלם"? מים  מבועי "ועל 
לביטוי בדיוק  הזהה ביטוי מופיע  שבפסוקנו,שם "וינהלם"

– חיובית  במשמעות  המילה מופיעה שם –(ב) "ינהלם"
בפסוק  אשר  בעוד  מופיעה"כבעניננו , היא  לה" מנהל 

שלילי . באופן 

שבמילה כיון  אתד) לבאר  רש"י מתכוון  "וינהגם "
לומר "וינהלם "המילה צריך  רש"י היה לא ,"

אלאוינהגם..." או "וינהלם,, "לשון הנהגה "
וכדומה ?וינהגם "

רש"י אומר  מדוע "ה) ,"...לה מנהל  אין 
רש"יולא בפירוש כנפוץ  דומים ?"וכן ...", במקרים

הפסוקים שמשמעות מובן , לה "מזה מנהל "על ו "אין 
למילה ממש זהה  אינה  ינהלני" מנוחות "וינהלם "מי 

שבפסוקנו.

.
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הוא: לכך  ההסבר 

הקודש  בלשון  פירושו  את כתב שהיארש"י  ומילה  ,
הלומד  כי לבאר , צריך  הוא אין  הקודש בלשון  נפוצה

משמעותה . את  מכיר  רש"י  פירוש 

המילה את  לבאר  צריך  רש"י  אין כילכן  "אתנהלה",
בלשון  רש"י  פירוש את שלומד  למקרא ", חמש ה"בן 
ואת עצמי  (את אוביל אני – משמעותה את מכיר  הקודש,

והבקר ). הצאן את הילדים ,

נאמר  כאשר  בפסוקנו , אפשר ""וינהלםאך  אי ,
שהוא  לפרש ."ב "לחם
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יז .1) מז ,
יח.2) נא, ישעי '
ב.3) כג , תהלים
יד.4) לג , וישלח
לפרש 5) מקום שאין  (באר ופשיטא רש "י  כבדקדוקי  דפרש "י 

עץ  מין  והיינו  יט) ז , (ישעי ' הנהלולים מלת דמצינו  "משום כאן , רחובות)
הנהגה  לשון  הוא דזה לפרש  הוצרך לכן  כאן , יתכן  דלא ונבזה שפל

" מכיון  כי  – וינהלם"   שפירושו ולפרש  לשוללו  צריך אין  ,"
 בתי" הוא דהנהלולים הפירוש  שם, ישעי ' שלרש "י  ע"ז  (נוסף

שם). כבתרגום תושבחא"
"לכאורה התרגום פי ' לשלול בא שרש "י  אבל י "ל בלחמא".

יג ) (טו , בשלח בפ' ובפירושו  כאן  דהשלילה הלשון  שינוי  צ"ע לפי "ז 
אחר  לפרש  דקדק ולא וסבל נושא לשון  תרגם ואונקלוס מנהל ל' "נהלת

.31 הערה לקמן  וראה העברית". לשון 
עלות6) ישא ובחיקו  יא): (מ, לפנ "ז  שם ועד"ז  יוד. .מט,
"וינהגם"7) בקרא כתוב הי ' כאילו  – וינהגם" "כמו  רש "י  כוונת ואין 

מצינו  לפרש "י  כי  – "ג " במקום ה"ל" יג ), מז , לעיל פרש "י  לדוגמא (ראה

ממוצא  כשהן  רק מתחלפות שהאותיות טז ) יט, קדושים פרש "י  (ראה
אחד.

רש "י 8) בכת"י  אבל רש "י . כת"י  ובכו "כ ושני  ראשון  בדפוס גם כ"ה
וינהגם". "וינהלם קעג ) (ה"א

כט.9) מו , יח. מה, פרשתנו  פרש "י  לדוגמא ראה
וינהגם"אבל "כמו  כתב ולא מנהל" "לשון  שם בבשלח שפרש "י  מה

ידוע  כבר כי  – לפירושו ) ראיות מביא אינו  (וגם וכיו "ב הנהגה" "לשון  או 
בפרשתנו . מפירש "י  מנהל לשון  פירוש 

יג .10) מז , זה לפני  בפירושו  וכן 
כט.11) מו , לעיל בפרשתנו  דוגמא
לק 12) וראה קכח. סי ' סוף הרמ"א משו "ת 142להעיר ע' חי "א ו "ש 

.21 הערה
שבהדיבור13ֿ) רש "י , מכת"י  ובא' ב' בדפוס הגירסא תומתק ועפ"ז 

"(וינהלם) תיבת גם נעתק (וכ"ה המתחיל לגירסתנו  גם אבל ."
הוא  זה פסוק בכל המדובר שתוכן  כיון  מובן , כת"י ) ובכו "כ א' בדפוס

לחם. ע"ד



לו   

מתרגם שהואהתרגום – בלחמא " אותם"וזנינון
לפרש בל  יכול  רש"י אין מקרא  של  פשוטו  על ֿפי אך חם.

נאמר  כבר  כי כך ,  לחםבפסוק יוסף להם "ויתן 
כאן  מוסיף הפסוק אמנם , בשנהבסוסים...". מקניהם "בכל

שוב  לומר  צורך  אין  כך  לשם  אבל – "וינהלםההיא "
להוסיף  היה  ודי  ההיא".בלחם", בשנה מקניהם "ובכל 

לפרש  רש"י  צריך  צריך לפיכך כאן  וינהגם ", "כמו 
שכאן ש רש "י  כיון  הנהגה , מלשון  הוא "וינהלם "

הוא שבכך  אלא  כדלעיל, מתאים, מלכתחילה נראה  זה  אין 
לביטוי בעיקר  בתהליםמתכוון  בתנ "ך , המופיע "וינהגם "

אומר – הוא ולכן במדבר ", כעדר  ""וינהגם
ולאוינהגם " וכדומה, הנהגה " ."לשון 

הביטוי גם מוסבר  כדלהלן.ובכך לחם, לגבי "וינהלם "

.‚
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הלשון  רק משמעות איננה  בתהלים  "וינהגם "
כפשוטה , רגילה בהליכה אותם  הוביל  ֿ ברוך ֿהוא  שהקדוש

בהנהגה  אותם  הוביל  הוא עםאלא במדבר , כעדר  ,
עדר  המוביל  כרועה צרכיהם , רק כל  שאפשרי דבר  ,

ינתנו  צרכיהם  שכל  וכדומה, מיוחדת התמסרות ידי על
וטוב. מתאים באופן  להם 

מספרת שהתורה  לאחר  בעניננו . הכסף...וכך  "ויתום
היתה שהנתינה התורה  מוסיפה לחם ...", יוסף  להם  ויתן 

של  בלבד "באופן  זו  לא  – ההיא " בשנה בלחם ...
אותם כלכל  הואשהוא  אלא  באופן , ההזנה את "ניהל"

שיהא כך  ה "לחם" וחלוקת חישוב  ידי  על  ומתאים , מיוחד 
שלימה לשנה אחתמספיק בבת הלחם  כל  ניצול  ולא ,

השנה  .בתחילת

בתורה לנאמר  בדומה  אביו את יוסף "ויכלכל 
הטף",ואת לפי  לחם  אביו  בית  כל  ואת הצריך אחיו "לפי

ביתם " בני הטף לכל  שדרך  בכך אפילו  בהתחשבו  ,
הלחם את  .לפורר 

התבואה באיסוף יוסף של  בדרכו  שמוצאים  כשם
שהתבואה והשגיח  דאג  שהוא בכלל , השובע בשנות
את רש "י  שמבאר  כפי  – כולה התקופה למשך  תישמר 

בפסוק  אשר הנאמר  העיר  שדה אוכל  בערים אוכל  "ויתן 
ארץ  ש "כל משום  כך  נהג שיוסף בתוכה", נתן  סביבותיה
המקום מעפר  בתבואה  ונותנין  פירותיה מעמדת וארץ

מלירקב". התבואה את ומעמיד 

.„
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המילה של  שהמשמעות  אינהכיון  כאן  "וינהלם"
ודוגמאות הוכחות  להביא  רש"י  צריך  לכן רגיל, ניהול 

הלשון  בהן של אשר  הפשוט  במובן  מופיעה אינה "ניהול "
רש"י אומר  לפיכך מיוחד . ניהול אלא  הזולת, הולכת
של  המשמעות שם  שגם לה", מנהל  אין  לו  "ודומה 

ישראל,ל "מנהל " כלל  על  שם  מדובר  כי "וינהלם ",
ובמובן  במשמעות  לניהול  היא שהכוונה  בפשטות , ומובן 

.כללי

הקודם הפסוק את מביא רש"י  אין מדוע מובן  זה  לפי
ישעיהו  נאמריםמספר  שם  כי  ינהלם ", מים מבועי  "ועל

למילים בהמשך  מרחמם הדברים שכאן ""כי ,
המילה מסוייםמשמעות פרט  ציון  ללא  הכתובה "ינהגם "

לכאורה , צורך, אין  כך , ואם כללית, הנהגה  היא בהנהגה,
המילים פירוש ולכן  שוב, זאת מיםלומר  מבועי "ועל 

בפועל  גשמי ניהול  – בפשטות  הוא יוביל ינהלם" הוא  :
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נב.14) עח,
רש "י 15) אין  – בתנ "ך א' פעם רק נמצאת (וינהגם) זו  שתיבה ומכיון 

בדיוק. הכתוב לציין  כדי  מהכתוב (וכיו "ב) תיבה עוד להביא צריך
היא16) וינהגם" ב"כמו  רש "י  שכוונת לומר אין  תיבת אבל לתוכן 

לפעולה שייכת שהנהלה מפרשים היינו  בפשטות כלומר: וינהגם,
לניהול והנהגה לאטי ) מוכרח,(אתנהלה דאינו  רש "י  מפרש  ולכן  .

" הוא וינהלם כי   המקומות ברוב כי  – והתוכן  הענין  אותו  – "
גשמית  הנהגה על הנהגה לשון  נאמר זה, פסוק שלפני  ובפרט בתורה

כו ). יח. לא, ויצא לדוגמא (ראה
שאמר*16) הוא פרשתנו : סוף מעקידה כי להעיר גו ' בלחם וינהלם

בארץ. שארית להם לתת ינהלם ברחמיו 
יד.17) מז , פרשתנו  בחיי  ראה
(18– "וינהלם" תיבת מפרש  ש (כנראה) אלא עה"פ. ספורנו  גם ראה
לב,"נהלם דה"ב יא*. מ, ישעי ' מצודות יג . טו , בשלח בפ' (כפי ' "

ראב"ע  יח. נא, ישעי ' קרא מהר"י  שם. ישעי ' ורד"ק ראב"ע וראה כב.
וינהגם". "כמו  – (רק) שפירושו  רש "י , לדעת משא"כ ד); לא, תהלים

.23 הערה לקמן  וראה
יב.19) שם, פרשתנו 
שם.20) פרש "י 
שם.21) שפ"ח ראה
מח.22) מא, מקץ
ניהול 23) (ובלשון  ב"וינהלם" הכוונה אין  רש "י  שלדעת מובן  ועפ"ז 

ול  בנחת הנהלה אין בכלל) כי  – (18 שבהערה (כמפרשים וכיו "ב אט
(במובנו  "מנהל" לומר בלאט.מתאים ומנהיג ) מנהל –

"נהלת *23) שם בבשלח לפרש  רש "י  הוצרך שלכן  (עד"ז ) י "ל ואולי 
" בכתוב לפנ "ז  שנאמר כיון  מנהל" הנהגה לשון  שענינו  בחסדך"

"(נהלת) הלשון  מצד או  "סוברהי ". שם ת"א זה שמטעם "[וי "ל
רש "י  מפרש  שאעפ"כ אלא וסבל]. נושא לשון  להפירוש  יותר שמתאים

הם: ענינים ב' כי  מנהל" "לשון  הוא "נהלת" שגם  הנהגה)
זו  עם נהלתבחסד) . .שם ראב"ע וראה קדשך. נוה

ועל 24) "ודברינון ", תרגם ינהגם" "(מרחמם) שעל שם, תרגום ראה
"שרינין ". – "וינהלם"

       



לז    

הפסוק  לתחילת בהמשך  מים , מעיין  של למקום "לאאותם
ירעבו  "....

הפסוק  את מצטט  רש"י אין  מדוע מובן  גם זה לפי
בשלח  שםמפרשת  גם כי  קדשך ", נוה אל בעזך  "נהלת 

של  הניהול  הוא ש"נהלת" בפשטות , להסיק היה  ניתן 
קדשך "הליכה נוה  ."אל 

בנביאים אחרים  מקומות  לגבי  לכך בדומה 
לניהול ובכתובים מכוון "ניהול " הביטוי  אין  בהם אשר  ,

כפשוטה . הליכה של לניהול אלא הכללי, במובן 

.‰
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הפסוק  לעניננו,אך  ממש דומה אינו לה" מנהל  "אין 
הרי כפשוטה , הליכה של  לניהול הכוונה שאין  למרות  כי
המדינה צרכי  כל  את שמנהלים הכללית , ההנהלה  גם

– כפשוטה  הליכה של לניהול  דומה והעם ,

הוכחה  מכך  אין  "לעניננו,ולכן  ,"
בביטוי להשתמש הנהגהשיוכלו  על  המצביע "וינהלם",

מזון. – לחם של  ביותר , מסויים  ענין  לגבי  כללית,

אחר  מפסוק הוכחה רש"י  מביא מנוחותלפיכך  מי "על 
הביטוי שבו  בקשר ינהלני", מופיע הרחב  במובנו  "ינהלם "

של מסויים  מנוחות".–לענין "מי 

לאחר  דוקא רש"י מביא זה מפסוק ההוכחה  ואת 
הפסוק  מן  לה "ההוכחה מנהל  הפסוק "אין  כי מי, "על 

הוא  ינהלני " מנוחות   שמתחיל כפי האדם , צרכי
רועי הפרק  "ה ' " ירביצני דשא ,בנאות 

שבביטוי להבין  היה ניתן המופיע וממילא "ינהלני "
בפשטות , לניהול היא הכוונה כמשל, מיכאן  "על 

כמו  הפסוק מנוחות", כבתחילת ינהלם" מים מבועי  "ועל 
דשא  מדובר ,"בנאות שבו  התוכן לצורך  ולא  ,"

ובראשם כראוי, צרכיו  כל  את  לו  נותן  ֿ ברוך ֿהוא  שהקדוש
ושתיה . אכילה –

הפסוק  מן  שרואים  לאחר  לה",אך  מנהל  "אין 
הליכה של  לניהול  רק מתאים אינו  "ניהול " של  שהביטוי

גם מפרשים היאגשמית , שהכוונה ינהלני" מנוחות מי "על
וכדומה . ושתיה לאכילה דאגה האדם : צרכי  כל לניהול 

אז  יחדיו  אלו  פסוקים  שני באמצעות שדוקא  יוצא ,
שהמילה לו " בקשר "דומה רק מופיע אינה "וינהלם"

של  כללי  לניהול  בקשר  רק או  הליכה, של  גשמי לניהול
אם כללי, שתוכנו  ניהול  לגבי גם אלא וכדומה, ועם מדינה

כלכלה – מסויים  לענין  בקשר  .כי 

.Â
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רש"י: שבפירוש תורה" של  מ "יינה

הפסוק  בארץ על  הנמצא הכסף כל  את יוסף "וילקט 
אדמו "ר  מבאר  פרעה " ביתה הכסף את  יוסף ויבא  מצרים...

אור  בתורה כלליים:הזקן  סוגים שני יש ה ' שבאהבת  ,

האהבה  ידיא) על  השכל, ידי על  ונולדת
המסותרת האהבה ב) וכדומה . ה' בגדולת התבוננות 

הקיימת , האלקית נפשו  מצד יהודי  כל  אצל 
אך  ושרשה. מקורה  שהוא הקב "ה אל  בטבעה  הנמשכת
ידי ועל  ובהסתר , בהעלם – מסותרת היא  זו  אהבה 
אל  מההעלם האהבה את ומגלים מעוררים  התבוננות 

הגילוי .

שבין  להבדל  דומה אלו אהבה  סוגי  שני בין וההבדל 
על  הצומחת תבואה א ) תבואה : צמיחת של  האופנים שני
מהזריעה לא – מעצמם הגדלים  הספיחים  ב) זריעה. ידי 

קודמת , מזריעה כיֿאם מכבר ".הנוכחית , בה "שנפל 

האהבה האהבות : שתי שבין ההבדל  לכך  דומה 
הצומחת לתבואה  דומה  התבוננות, ידי על המתהווה 
דומה המסותרת האהבה גילוי  ואילו  הנוכחית . מהתבואה
היתה כבר  שהאהבה כיון מעצמה, באה היא – לספיחים

בנפש  "מכבר "."זרועה"

על  נעשית יהודי  כל  אצל  המסותרת האהבה  וזריעת 
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שהיינו 25) ינהל", עלות ישא "ובחיקו  להכתוב בנוגע ופשיטא
שבזה. הגשמית פעולה ע"ש  מפרשים

יג .26) טו ,
(27" שנאמר על כיון  יותר שמורה מסוים, למקום – קדשך" נוה

" הלשון  משא"כ בפועל, מדבר".כעדרהנהגה
מפרשים 28) (ראה בחמורים וינהלום טו : כח, דה"ב ד. לא, תהלים

שם). ותרגום מצודות (ראה מסביב וינהלם כב: לב, שם).
(29" איתא דפרש "י  שני  שבדפוס (בוא"ו ).להעיר מנוחות" מי  על
פרש "י 30) שם.ראה תהלים ומפרש "י 
אינו 31) בלחמא", "וזנינון  שת"א מה שגם י "ל ואולי  

ת"א  בכוונת וכפרש "י  בכ"מ, [כדרכו  הענין , מפרש  כ"א "וינהלם",
בלחם" ב"וינהלם הכתוב שכוונת ועוד], יב) מט, ויחי  ו . יד, לך (לדוגמא:
מזון  – בלחמא " "וזנינון  היא לחם") יוסף להם "ויתן  כבר אמרו  (לאחרי 
המועיל  באופן  המזון  ונתינת השתדלות שענינו  הרחב, במובן  וכלכלה

ד. לא, לתהלים תרגום וראה ומתאים.
לשון וי "ל אחר לפרש  דקדק "לא דאונקלוס כאן  רש "י  כתב לא שלכן 

תיבת  לתרגם בא לא שאונקלוס מעצמו  מובן  כי  בשלח, כבפ' העברית"
בשלח. בפ' בתרגומו  משא"כ הענין , לפרש  כ"א "וינהלם",

יד.32) מז , פרשתנו 
ואילך.33) ב מד, פרשתנו 



לח   

נקרא הוא  כן  על אשר  עליון , צדיק  יוסף דגינתא "ידי "גננא 
האור  את  וממשיך  זורע הוא  נשמותל – למקור  "גינתא",

ישראל.

של  המשמעות  הכסף...זוהי  כל  את  יוסף "וילקט 
– החסדים שכל פרעה", ביתה הניתניםויבא... – "כסף"

הוא ישראל "ליוסף, נשמות  מקור  למלכות  אותם "ממשיך 
יהודי , לכל  המסותרת האהבה  של  המשכה –

בהרחבה . שם  כמבואר 

.Ê
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בפירושו  רש"י  רומז זה שלענין  לומר  "וינהלםאפשר 
לה ...": מנהל  אין לו ודומה וינהגם , כמו

הלשון  בין  הפשוט  הלשון ההבדל  לבין  "הנהגה"
לבטא כלל בדרך  משמש "הנהגה " הביטוי הוא: "הנהלה"
שבין  הפשוטה הקירבה  ניכרת שבה  גלוי , באופן  הנהגה

הלשון  למונהג. כלליהמנהיג  אופן  על  מצביעה "הנהלה"
וגלוי , בולט  באופן  ניכר  אין  שבו  הנהגה, של  יותר 

המנהל  ידי על  מנוהלים .שהדברים 

– המסותרת  האהבה שגילוי מפרש, "וינהלם "ורש"י 
הוא יהודי כל  אצל  שישנה נמשך "כמ – הוא  וינהגם ", ו 

כי אם הצדיק, יוסף ידי "על    מנהל
לאמיתו  אך  מעצמם , מתנהלים שהדברים נדמה , רק – לה"
מכיון  אך  כפרט . יהודי  כל  אצל זאת זרע יוסף דבר , של 

הוא זו  אהבה הנעלהששורש  קדמאה", "אור 
מלמעלה . באים  שהדברים בגלוי ניכר  אין  מהשתלשלות,

הפסוק  את גם  ומביא רש"י ממשיך מילכן  "על 
הענינים: שני נרמזים שבו  ינהלני ", מנוחות

הנוכחית , הזריעה  ידי  על  אינו  המסותרת  האהבה גילוי 
לצמיחה בדומה  היאאלא הצמיחה  ששם  מנוחות", מי "על 

עם יחד  אך – מעצמם הגדלים ספיחים  של  צמיחה  בכלל 
הוא המקור  דרגתזאת שזוהי  יסוד , בבחינת  מנוחות", "מי 

והדברים עליון , צדיק  שמעל יוסף מדרגה אליו "נמשכים "
הנקראת בינה , בחינת כמבואר להשתלשלות, מנוחות" "מי

והחסידות הקבלה  .בתורת

.Á
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הוא המסותרת  האהבה  של  המעשי הגילוי  אך
אור  בתורה שמבואר  כפי  התבוננות, מאמר באמצעות על 

האהבהחז"ל  היא  ש"סוד " סוד ", יצא  יין  "נכנס
הנקראת התבוננות ידי על הוא זו  אהבה וגילוי  המסותרת ,

תורה " של  ."יינה

לימוד  ידי על  לכך: פנימיותובדומה תורה", של "יינה 
גם והנעלםהתורה , הסתום של לגילוי  עד  – סוד " "יצא

הגאולה קץ – ֿ לחלוטין לבעל  המשיח מלך  כהבטחת ,
ֿ טוב  חוצה ,שם מעינותיך  לכשיפוצו בא שהוא ,

התורה . פנימיות  של  המעיינות
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' ב



לט

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

ה

רמזים, דיוסף בחי' יסוד )"צדיק יסוד עולם"( הוא 
התולדה, ובא מן יעקב בחי' "תפארת"

ויסוד  עולם,  יסוד  וצדיק  כמ"ש2  ביסוד  הוא1  צדיק 

הוא ו' זעירא כמ"ש3 במאורי אור מערכת אות ו' ע"ש.

כי יסוד הוא המדה4 ששית וכו'.

והיינו וירד5 מיעקב, יעקב הוא6 תפארת, וירד מיעקב 

הוא יסוד הנמשך ויורד מיעקב, כמו ברית7 יסוד הנמשך 

1( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי )קה"ת ה'תשע"ה( פרשת נח 

דף י, ד וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף האור השפע 

הנשפע מלמעלה למטה, וזהו הנקרא צדיק להיותו ממשיך שפע זאת, 

כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע נק' צדיק שמשפיע צדקות..., 

רעי'  משה  כמו  בתמידות  השפעתו  בחי'  ע"י  באמת  צדיק  שנק' 

המשפיע  בחי'  דור  בכל  וכן  לישראל,  התורה  כל  להשפיע  מהימנא 

לישראל נק' צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם ע"ש.

2( משלי י, כה.

3( זהר ויקרא דף י, ב. מאורי אור מערכת אות ו' סעיף א' וז"ל: הנה 

אות ו' מורה על תפארת ו' שבשם, או יסוד ו' זעירא בערך בתפארת 

ו' גדולה וכולל ו' קצוות, גם שם הוי' תמיד בסתם תפארת וא"ו, בה 

וא"ו שנית ב' פעמים י"ג גימטריא כ"ו ע"ש. ראה הביאור בכ"ז הערה 

.7

4( הששה מדות הם: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד.

5( במדבר כד, יט. "וירד מיעקב והאביד שריד מעיר".

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  א(  פד,  )ב"מ  כמארז"ל   )6

לקוטי  א.  שב,  דף  ג'  חלק  ב.  קנז,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  הראשון". 

תורה ואתחנן ה, ב. תורה אור פרשת נח יא, א.

יעקב  תולדות  "אלה  א(  לז,  )בראשית  מ"ש  כידוע  והביאור:   )7

יוסף", דיעקב הוא מדת התפארת "שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם 

אליהו  פתח  ב(,  )יז,  בהקדמה  זהר  ובתיקוני  פד.(,  )ב"מ  הראשון" 

וכמו  קודש",  ברית  אות  דגופא  סיומא  "ויסוד  גופא",  "תפארת   –

האדם  של  ושמאל  לימין  ידים  דהשני  גשמי,  הגוף  ב"ציור"  שהוא 

מרמז לחסד וגבורה, יד ימין – חסד, יד שמאל – גבורה, והגוף עצמו 

ם הלב המדות כלולים ביחד – בחי' תפארת, ואבר ה"יסוד" נמשך  שׁשָ

מהגוף עצמו – קו האמצעי.

וראה לקוטי לוי יצחק, לקוטים על מאחז"ל עמוד קמד וז"ל: והנה 

בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא אות ו' שבשם הוי', שאות ו' 

מספרו ששה דהיינו הששה מדות. שבזה שני בחי'.

א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

מגופא דתפארת.

8יסוד,   – יוסף  וירד הוא ממשלה, הוא כמו  ופירוש 

שהי' מושל במצרים.

ועצם המלה הוא9 ר"ד מספר צדי"ק, יסוד.

ויוסף הי' מושל פ' שנה10 במצרים, כמספר יסו"ד.

הפשוט  בהסר  יסו"ד,  יס"ו  י"ס  י'  ברבוע11,  ויסוד 

יסו"ד, הוא מספר יוסף במכוון.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צה

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ* ויקרא 

ע"פ ונתתם לי אות אמת דא ו' ע"ש.

הו'  כל  ג"כ  כולל  יסוד  כי  ז"א,  ביסוד  שהם  כמו  מדות  הששה  ב', 

ו' דמלוי הו', הו'  ו', דהיינו אות  מדות, כידוע שיסוד הוא ג"כ אות 

עצמו הוא תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת 

ויסוד  החזה,  עד  מגעת  בינה  כי  בינה,  בחי'  בו  שמאיר  עשיר  נקרא 

נקרא דל שאין מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו ע"ש.

ואות ו' יש במבטא עוד אות ו' כזה "ָוו", והאות ו' השני הוא כנגד 

יוסף, בחי' יסוד שהוא מדת השישית אות ו', )ויוסף בגי' ו' פעמים 

)יופי(  הדרא  ג"כ  הוא  ברית  שיוסף  וזהו   ,)8 הערה  לקמן  ראה  הוי' 

דגופא, דגוף וברית כחד חשבינן )ראה זוהר פ' פנחס דף רלה ע"ב. 

תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז ]ד"ה באתי לגני[ עמוד קיד 

ואילך(.

*( מובא לקמן סימן קסו הערה 12. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' 

סימן מז הערה 5 )וע"ש מרשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט(. 

חלק ב' סימן קלט הערה 61.

יוסף – יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי'   )8

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

מאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

9( שרש תיבת "וירד" הוא "רד".

10( בראשית מא, מו. – נ, כב.

יסוד ברבוע: הוא י' )10(, + י"ס )70(, + יס"ו )76(, + יסו"ד   )11

)80( = 236. ובהסר הפשוט מספר "יסוד", היינו 80 – 236 = 156, 

כמספר "יוסף".

יסוד  מספר  דהוא   ,236  =  )80( יסוד   +  )156( יוסף  דמספר  נמצא 

בריבוע, היינו ד"יסוד" כולל בתוכו "יוסף", דהתיבה עצמה "יסוד" 

ע"י  הנתוסף  דהאותיות  והגימטריא  והמספר  עצמה,  המדה  הוא 

הרבוע שהוא י', י"ס, יס"ו )10 + 70 + 76( = 156 מספר "יוסף", 

דבחי' יוסף הוא כלול ב"יסוד" וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מ

צוארי  על  ויפול   – יד-טו  מה,  בראשית 
צואריו על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו   בנימין 
דברו  כן  ואחרי  ויבך עלהם  לכל אחיו  וינשק 

אחיו אתו

יוד,  "עלהם" חסר אות  קיא. מבאר לשון הזוהר עה"פ, 
לרמז על גלות יו"ד שבטים וכו', – לא שרתה רוח הקדש 

על השבטים דנענשו על מכירת יוסף – מדה כנגד מדה
ויפול1 על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, 
רבי יצחק אמר, הא אוקמוה דבכה על מקדש ראשון ועל 

מקדש שני.
והא2 אוקמוה, דכתיב )איכה ה, ה( על צוארינו נרדפנו, 
נרדפנו,  עלמא  דכל  ושפירו  צואר  דאיהו  מקדשא  בי  על 
יגענו למבני לי' תרין זמנין, ולא הונח לנו, דהא לא שבקוה 
לן ואתחרב ולא אתבני לבתר. מה צואר כיון דאשתצי, כל 
גופא אשתצי עמי', הכי נמי בי מקדשא כיון דאיהו אשתצי 
ואתחשך, כל עלמא הכי נמי אתחשך, ולא נהיר שמשא ולא 

שמיא וארעא וכוכביא.
בכה  דא,  על  דבכה  ולבתר  דא,  על  יוסף  בכה  כך  בגין3 
בי מקדשא כלהו שבטין  על שבטין דאתגלו, כד אתחריב 
אתגלו מיד, ואתבדרו ביני עממיא, הה"ד וינשק לכל אחיו 
מקדשא  בי  על  בכה,  כולם  על  ודאי,  עליהם  עליהם,  ויבך 
ועל אחוי עשרת השבטים דאתגלו  זמנין,  דאתחריב תרין 
בגלותא ואתבדרון ביני עממיא, ואחרי כן דברו אחיו אתו, 
ולא כתיב ויבכו, דהא איהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, 

ואינון לא בכו דלא שרא עלייהו רוח קודשא.
זוהר ח"א דף רט ע"ב

לכאורה גם בנימין גלה, וא"כ הם י"א שבטים.
על  שבכה  בהבכי'  נכלל  בנימין  גלות  על  הבכי'  כי  י"ל 
צוארי בנימין, א"כ הבכי' דויבך עליהם הוא רק על י' שבטים 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, רבי יצחק 

אמר הא אוקמוה, הרי כבר פירשו חז"ל על מה שנאמר צוארי בלשון רבים, שבכה 

יוסף לפי שראה ברוח הקודש ששני המקדשים העתידים ליבנות בחלקו של בנימין 

עתידים ליחרב.

פירושו  נרדפנו  צוארינו  על  דכתיב  מה  חז"ל  פירשוה  וכבר  ללה"ק[  ]תרגום   )2

שנרדפנו על בית המקדש שהוא צואר ויופי של כל העולם, יגענו לבנותו שתי פעמים, 

ולא הניחו אותו לנו, כי נחרבו ולא נבנו אחר כך. ועוד דמיון בית המקדש לצואר כמו 

שצואר כיון שנכרת, כל הגוף נכרת עמו, כמו כן בית המקדש כיון שהוא נכרת ונחרב, 

כל העולם גם כן נחשך אורו, והשמש לא האיר והשמים והארץ והכוכבים לא השפיעו 

את כחם.

3( ]תרגום ללה"ק[ ובשביל זה בכה יוסף על ב' החורבנות, ואחר שבכה על זה בכה על 

השבטים שגלו, כי כאשר נחרב בית המקדש כל השבטים גלו ונתפזרו בין העמים. 

הה"ד וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, עליהם ודאי פירוש על הכל בכה, על בית המקדש 

כן  ואחרי  בין העמים.  ונתפזרו  ועל אחיו עשרת השבטים שגלו  ב' פעמים,  שנחרב 

דברו אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי שנצנצה בו רוח הקודש, והם לא בכו 

כי לא שרתה עליהם רוח הקודש.

)והיינו מה שעלהם כתוב חסר י' לרמז על גלות י' שבטים(.
הי"ב  ובמנין  השבטים,  במנין  נחשב  אינו  לוי  י"ל  או 
ולא  יוסף  בני  הם  ואפרים  ומנשה,  אפרים  נכנסו  שבטים 

אחיו, א"כ מה שבכה על אחיו שבטים הוא רק על י'.
לא  ואינון  קדישא  רוחא  בי'  דנצנצה  בכה  דאיהו  ואמר 
שבכה  בנימין  א"כ  קודשא,  רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו 
בנימין  שבכיית  בחומש4  )ובפרש"י  רוה"ק  ג"כ  בו  נצנצה 
הי' על משכן שילה שבחלקו של יוסף שעתיד ליפול, והוא 
מגמרא דמגילה פ"ק5(. אך ביוסף הי' ב' בכיות, א' על חורבן 
על  בכי'  רק  הי'  ובבנימין  ישראל,  גלות  על  ב'  בהמ"ק,  ב' 
חורבן משכן שילה, ולא על גלות ישראל, כי בחורבן משכן 

שילה לא גלו ישראל וכו'6.
ואמר נצנצה בי', בי' דוקא היינו שהי' זה בבחי' פנימיות 
רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו  לא  אחים(  י'  )היינו  ואינון  בי', 
דגבורה7, שזה  הרוח קודשא דעטרה  היינו אפילו  קודשא, 
הי' בבנימין שלכן בכה הוא, הנה י' אחים הם למטה מבחי' 

זו, לכן גם בחי' זו דרוח קודשא לא שרא עלייהו.
ונקט שרא עלייהו, ולא נצנצה בהם, היינו שאפילו בבחי' 

מקיף לא הי' עליהם, וביוסף הי' אפילו בבחי' פנימי ג"כ.
וי"ל עוד מה שנקט שרא עלייהו, הוא כי הם היו עשרה, 
גבול  בלי  שבבחי'  השכינה  אור  שורה  הרי  עשרה  ועל 
בגזירת  בד"ה  פכ"ג  באגה"ק  וכמ"ש  מקיף  בבחי'  ותכלית 

עירין כו'8 ע"ש.
הנה לא שרא עלייהו, והוא מפני שחטאו במכירת יוסף, 
ותחי רוח  וגרמו שנסתלקה שכינה מיעקב אביהם כמ"ש9 
ועיין  יוסף.  את  כשמכרו  ממנו  שנסתלקה  אביהם  יעקב 

בתרגום יונתן10 ובפרש"י שם11.
לכן מדה כנגד מדה לא שרא עלייהו רוח קודשא אפילו 

כשנתוודעו מיוסף.
מה  הלשון  שינוי  הנה  היא,  מדוייקת  גירסתינו  ואם 

שביוסף נקט רוחא קדישא, ובהם נקט רוח קודשא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית, פ' ויגש ע' 

קצה

ויגש )א( עמוד 146. ]מובא גם  י' פ'  4( עי' בביאור על פרש"י בלקוטי שיחות חלק 

בילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' ויגש סי' פה עמוד 301[

5( טז:

6( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י קבלה.

7( עיין בזה בלקוטי לוי יצחק כאן.

8( וז"ל עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרוי'..., ההשראה היא הארה עצומה 

מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית, ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף 

עלי' מלמעלה מראשה ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא 

כלומר עליהם מלמעלה.

9( בראשית מה, כז.

ינּו ַית יֹוֵסף ְוָתַבת ֲעלוֹי ַיֲעקב  ִעַדן ְדַזבִּ ְלַקת ִמיֵנּה בְּ ַרת רּוַח ְנבּוָאה ְדִאיְסתַּ 10( וז"ל: ּושְׁ

ֲאבּוהֹון.

11( וז"ל: שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש



מי               

     

      ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
       ©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

 ̈−§©§«Ÿ
È„‡ ÈÊ‡a „ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ ּדברי יּכנס ּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב "ר)ּבאזני.Et‡ ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד  א ּתה  מ ּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִִֵֶֶַָָָ
ÚÙk‰.ק ׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבעיני א ּתה  ח ׁשּוב  ֵָָƒ»¿«¿…ְֵַַָָ

עליו  ללק ֹות   ס ֹופ ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו. זה ּו , ְְְְְִִֶֶֶָָָּכמל
ּפרעה  ׁשּלקה  ּכמ ֹו על ּבצרעת  ׂשרה  זקנּתי ֿ ידי על  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשע ּכב ּה אחת  ּגֹוזר (ב "ר)לילה  ּפרעה  מה  אחר : ּדבר  . ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מק ּים , וכי ואינֹו ּכן, א ּתה  אף  ע ֹוׂשה , ואינֹו מבטיח  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּדבר  עליו?. עינ ל ׂשּום  ׁשאמר ּת עין ׂשימת  היא  ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹו
 א ֹות אהרג  ּתקניטני, אם  ּכפרעה ", כמ ֹו "ּכי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר :

אד ֹוני .(ב "ר)ואת  ְֲֶֶ

              

     

 עב עב עב עב  א א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואל ואל ואל ואל ־ ־ ־ ־ יחריחריחריחר
ק ת אליו  ר למד  א ה  א רש"י)מ ובפירוש יח. (מד , ִִֵֵֶֶַָָָָָ

היה  הרי  ק ת, לד ר מ ד  יה דה  התחיל מ ע   לע  ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָי
לד ר  אז בריו , יפעל לא   וא "רת". להתחיל ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹיכ ל

ָק ת?
חיצני עני על מד ר היה   א י  פטת, ב מ  ע ה  ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻא
ח נת   ע לעב ד    מק  י אז ,ל־ נגע  אינְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה גע דבר ד ר  א כל,  לי המק  רכי בְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

"נפ ק רה  ונפ" , מ ל)נפת מד , אי (פרשתנו  , ְְְְְְִֵַַַָָָ

. ק ה ל  ע לעב ד  מ ד   מתחילי ח נת,  י ְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹע
,"!מע רייט – וויי  טט עס  "אז  ל הע ְְְֲֵֶֶַַַַָָכמאמר

.צעקת מא מה  י ה  לא   א  א , עקיצ ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאב 
 ח מד ר ,אלינ נגע    למד " א ה  א מ"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
להתחיל   צריכי רחנת, מ נת  ת א לה יל , לדי ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָה
מסירת  ולעסק  ה ח ת, ל  וע  ק ה כל לעב ד  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹֹמ ד 
לי ו ח נת בלי  ה לד , ל נפ את לה יל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַנפ

. יכלְִִִ

     £Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
¨«

ÂÈ„ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב "ר) ּבעלילה מ ּתח ּלה  ¬…ƒ»«∆¬»»ְֲִִִַָָ
היינּו ּבּת א ּלה , ּכל  ל ׁשאל   ל היה  ל ּמה  עלינּו, ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹּבאת 

ֿ כן:מב ּקׁשים , ֿ ּפי ֿ על  ואף  מב ּקׁש? א ּתה  אח ֹותנּו א ֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ
ּדבר  מ ּמ ּכחדנּו לא  אדני", אל  ."וּנאמר  ְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ

       ©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
       §¨¦´¥½©¦¨¥̧§©²§¦−§¨¦¬£¥«

˙Ó ÂÈÁ‡Â∑ ׁשקר ּדבר  מ ֹוציא  היה  ה ּיראה  מ ּפני ¿»ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
הביא ּוה ּומ ּפיו, יאמר  ק ּים , ׁשה ּוא  ל ֹו אמר  'אם  אמר : ֲִִִִֶַַַַָָֹֹ

Bn‡Ï.אצלי' BcÏ∑, האם ע ֹוד מא ֹות ּה ל ֹו אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָ
.אח  ָ

ÈBaיח  eÚa Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa Ì„˜ ‡Ób˙t CcÚ ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰ÚÙÎ È‡ CcÚa CÊ‚e Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ÓÈÓÏ È‰BcÚ ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

eכ  ‡Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBaÏ ‡Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ÈÚÊ ÔÈ˙ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ È‰e‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

 

   
     
     

     
      
      

     
 

      
   

      
     
     

     
     
       

     
 

  
  

      
      

  
    



מב              

      ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
̈¨«

     ©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
  §¨©¬¤¨¦−¨¥«

˙ÓÂ ÂÈ‡Œ˙‡ ÊÚÂ∑ מתה  ּבּדר א ּמֹו ׁשהרי , ּבּדר ימ ּות  ׁשּמא  אנּו ּדֹואגים  אביו, את  יעזב  .אם  ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

      ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
    ¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

       ©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
£Ÿ¦«

    ©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

       ©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
       §¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

 ¥¤¬¦¨«

       ©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
 ̈«§¨¦¬¦§¦«

       ©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
 §¦¦−©¥«¨

     §©§¤©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
   §«©§¤¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

ÔBÒ‡ e‰˜Â∑(ב "ר) ּבׁשעת מקטרג  ׁשה ּׂשטן ¿»»»ְְְִֵֶַַַָָ
B‚Â'.ה ּסּכנה  È˙N ˙‡ Ìz„B‰Â∑ ּכׁשה ּוא עכ ׁשו, ַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְֶַָ

אחיו. ועל  א ּמֹו על  ּבֹו מתנחם  אני ימ ּות אצלי, ואם  ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
אחד  ּביֹום  מת ּו ׁשּׁשל ׁשּתן עלי ּדֹומה  .זה , ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈcÚÏ zÓ‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBaÏ ‡Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈcÚÏ zÓ‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ CcÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊכה  ‡Ï eeÊ eez ‡e‡ Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡eÈÚƒ»

‡eÁ‡כו ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡Èכז ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ CcÚ Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ìa ˙ÈÓ‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôea„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈa È˙N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

 

     
      

     
    

     
    

      

    
     

     

     
     

    
    

    
      

      
      

    
   

     



מג               
         

ההההנהנהנהנה עתעתעתעת מקטרג מקטרג מקטרג מקטרג   ט ט ט טהההה(כט מד , א,(רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל וא יעקביעקביעקביעקבדבריו  , מ ל ס נה  עת  ר , ְֲֲֲֲִֶַַַַָָֹֹ ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

דברי  "יה יה יה יה דה דה דה דה לעיל, תב  , אגי אגי אגי אגי,ר ימ ת מא  אנ ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
יעקב ל  לדע ה ה  ,לפר  וי מתה ". ר  א ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי 
רי ק  הי נימי מ חת אס נת ני   ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָהתרח

,  א ב מ ,ר  נטר ואחיו  ר מתה   א :רְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ידע יה דה  ־אימה ־ ס נה .   מק היא  ר ה ר עבְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
עלמא  ח א  א  אמר ולכ ,ר  נטר לא   סְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לא . ְֹות

      §©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
  §©§−§¨¬§©§«

     

       §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
    ¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

˙ÓÂ Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡k ‰È‰Â∑מ ּצרת ֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

      ¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
      ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

Úp‰Œ˙‡ Ú EcÚ Èk∑ ואני מ ּבח ּוץ  ּכּלם  הם  אחי, מ ּׁשאר  יֹותר  ל ּתגר  נכנס  אני ל ּמה  ּתאמר : ואם  ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ע ֹולמ ֹות  ּבׁשני מנּדה  להיֹות  חזק  ּבק ׁשר  .נתק ּׁשר ּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

      §©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
  §©©−©©¬©¦¤¨«

'B‚Â EcÚ ‡ŒLÈ∑(ב "ר)לגב ּורה ,ׁש מ ּמּנּו: מע ּלה  אני ּדבר  ּול ׁשּמׁשלכל  .ּולמלחמה  ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

       ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤
    ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

     §«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
      ©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

  §¦§©©¬¥−¤¤¨«
ÌÈvp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים  מצרים  ׁשיהיּו לס ּבל  יכל  היה  וׁשֹומעין לא  ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבה ּודע ֹו מת ּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ CcÚ ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡ÈÁ dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e‡ CcÚ ˙ÈN ˙È CÈcÚ Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ÚÓ CcÚ È‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz CcÚ ÔÚk ˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBaÏ ‡cÚ«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈa ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

 

       
    
      

    
  

  

 
    

      



מד              
         

 הי הי הי הימצרימצרימצרימצרייייימתמתמתמת אחיו אחיו אחיו אחיו   מעי מעי מעי מעי ו ו ו ו עליו עליו עליו עליו   בי בי בי בי נ נ נ נ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
א) מה , "נבי "(רש"י  וא ," מדי ע" ה תב  נקט לל דרְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

ר"י  ר רועל־ מיחדת. עמידה  על כז)מ רה  טז, (קרח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ל   סת עמידה  ז אי א  וא זק פה ". ק מה  , בינ"ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

מעי  ה   ס י אחי  לגי   ה " בינ" א א  , צרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָה
 יאנ "לה  ב ס ק  . ימת  האחי נ נ נ נ בי בי בי בי יצד  ְְְֲִִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹ

וירא)עליו " ר ת ר (רי מד הרי  ,לפר ר"י  הצר לא  ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
. סת עמידה  א אי ב מ , מלאכיְְְֲִִֵֶַָָָָָ

      ©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
©§«Ÿ

‰Út ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מ ּמׁש 'ּבית ' ל ׁשֹון זה  ואין ּבית ֹו, ּובני עבדיו ּכל ֹומר , ּפרעה , ׁשל  ּכמ ֹוּבית ֹו א ּלא  «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע "ז  מישנד "ה  יה ּודה ", "ּבית  יׂשראל ", ."ּבית  ְְְִֵֵֵַַָָ

       ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
      §Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

ÂÈtÓ eÏ‰∑ ה ּבּוׁשה .מ ּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

      ©¸Ÿ¤¥¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
     £¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים ר ּכה  ּבל ׁשֹון להם  קרא  נכלמים ', אחי 'עכ ׁשו אמר : לאח ֹור , נס ֹוגים  א ֹותם  ראה  ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מה ּול  ׁשה ּוא  להם  .(ב "ר)והראה  ְְֶֶֶָָָ

    §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
      Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם  .להיֹות  ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

      ¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
   ̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

Ú‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מ ּׁשני .עבר ּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

     ©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
    ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ÌÈˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎa dÏ˜ ˙È ‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Út ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ eÈ˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ Ó‡Â eÈ˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו ‡Ú‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈzz Ô„ È‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚBÊ ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

‡L‡ז ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a ‡ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

 

      
     
    
     

  
   

     
      

      
    
      
     

     
    
     
      

      



מה               

     

      §©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
     ©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

 §¨¤¬¤¦§¨«¦
‡Ï∑ ּולפטר ֹון .לחבר  ¿»ְְְֵַָ

      ©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
       ¦§´¥½¨©¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

 ¥©−©©«£«Ÿ
È‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצ ֹות מ ּכל  ּגב ֹוהה  יׂשראל  .ארץ  «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

        

עמדעמדעמדעמד אל אל אל אל  אלי אלי אלי אלי  רדהרדהרדהרדה  מצרי מצרי מצרי מצרי לכל לכל לכל לכל       לאד לאד לאד לאד  קי קי קי קי אל אל אל אל ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹמני מני מני מני  ֹֹ
ט) (מה ,

אמר קיט)חז"ל פסחי)ס י  ל ע וזהב   ס "ל י  ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
."  ע  העל  צרי מ על כ ,' כ  למצרי  והביא טְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶֶַַָָל
לת  ל וה כלית ה רה  י  חז"ל רמז זה  ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָמאמר
ב הב  ס  ייצ ה ה יצצת ירר היא   ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצרי

לקד ה .  ְְֲִַָָָָוהעלאת
ה תב : רמז  ֶֶַַָָזה

 לק ללקט בידי  – " מצרי לכל  לאד  קיאל ְְְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָ"מני 
אלי "רדה  ולכ , למצרי  להביא  ל ע וזהב   ס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָל
ה נה  תע  אפר מעכ יו  י  – עמ ד " ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאל
על ו יברר ני ־י ראל היינ , מצרי לת ל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוה רה 
העל") זה  וזהב   כס  מצאי ה ה ד ה  ניצצי  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

.("  ִָע

       §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
     §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

      §¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
   ¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

LezŒÔt∑ ּומע ׁשיר "מ ֹוריׁש ל ׁשֹון: תתמס ּכן, ."ּדלמא  ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

      §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
 ©«§©¥¬£¥¤«

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBaÏe ‰ÚÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ ÔeÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈˆÓ ÏÎÏ ÔBaÏ ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ Ca Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ È˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú‡a È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ CB˙Â CÚÂ CÈ Èe CÈe¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡Èיב  ÔÈÓÈ ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

 

     
     

    
    

    
    

      

      
       

    
     
     
     
      

      
  

  
    

     
   

  



מו              
˙B‡ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑, אחיכם וׁשאני ּבכב ֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְֲֲִִִִֶֶ

אליכם " המד ּבר  ֿ פי "ּכי וע ֹוד : ּככם . מה ּול  ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאני
ה ּקד ׁש ÔÈÓÈ.(ב "ר)ּבל ׁשֹון ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז (מגילה ְִֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ

ׂשנאה  לי ׁשאין ׁשּכׁשם  ל ֹומר  יחד , ּכּלם  את  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻה ׁשוה 
אין  ּכ ּבמכירתי, היה  לא  ׁשהרי אחי ּבנימין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹעל 

עליכם  ׂשנאה  .ּבל ּבי ְְֲִִִֵֶָ

    §¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
     ̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

     ©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
©©¨¨«

jiÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ È‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ ׁשני על  «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְֵַ
וס ֹופן מק ּדׁשֹות  ּבנימין ׁשל  ּבחלק ֹו להיֹות  ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָ

ÂÈ‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈe∑, ׁשילה מ ׁשּכן על  ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְִִַַֹ
ליחרב . וס ֹופ ֹו יֹוסף  ׁשל  ּבחלק ֹו להיֹות  ולענ ּיּות (ׁשעתיד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מקּדׁשֹות, אּׁשני  מׁשמע ּתר ּתי  ו ּיבּך", "ו ּיּפל  ּכתיב: ּדבי ֹוסף ר ׁש"י , ׁשל  ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹּדעּתי ,

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין  ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין  מה הרמז , זה על  ּפעּלֹות ב' עׂשה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּולכ

י ֹונתן , ּתר ּגּום ּבבאּור  ועּין  אחד . חר ּבן  על  רק רמז  ׁשּלא אחת, ּפעּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבכה",

ּדר ׁש  ּבדר הּוא .)ׁשּׁשם ְְֶֶֶָָ

             

  

על על על על ־ ־ ־ ־  כהכהכהכה  בנימ בנימ בנימ בנימ  ב ב ב ב ו ו ו ו בנימ בנימ בנימ בנימ ־ ־ ־ ־ אחיו אחיו אחיו אחיו  על על על על ־ ־ ־ ־ צצצצארי ארי ארי ארי  ִִִִַַַַֹֹו ו ו ו ל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יד )צצצצאריו אריו אריו אריו :::: (מה , ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

 ב ו אחיו  נימי צארי  על "ו ל ה ס ק  על מרא  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאיתא 
 עתידי י מק ני  על "כה  צאריו " על כה  בנימיְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
כה  ' כ בנימי לחרב , ועתידי ,נימי ל  חלק ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהי ת
ועתיד  ס י ל  חלק להי ת עתיד  ילה   מ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

ֵֵָלחרב ".
,נימי ל ה ק ת על  ס י כה  מ ע  :להבי  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוצרי
לכא רה  והרי  –  ס י ל  חלק  ה על כה  בנימיְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
 ק ה ית חר על לב ת עליו   מה אחד  ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻא רה :

ה א ?  חלקְְֶֶ

זה : ְֵֶַָוה א ר
, ח וכ ראה  ה כה . על להקל כדי  ה א  ה כ ה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעני
ל   כח אי ,ל מעיק  ה צר על כה   האד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא ר
ירוח  ת בכ א א  ,ת א  ר ה בר את  לת ז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָכ ה 

.'וג  לח מעתי  לי  היתה  תב   כמ ,ְְְְִִִֶֶֶָָָָל
צער   מ – חבר ל " מק חר" ראה  :ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻולכ
אינ  מחד  ק ה ית בני  ה (ע ר) אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָב כה ,
 חר את  אד ראה  עה   ל א .חבר א א   ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלי 
אנחה  להס ק  ל אי אז , ה רטי   ק ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָית
על־ידי  מחד תולבנ לת לה ל א א  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָבבכ ה ,

.נפ ה רטית ה א לה  את להביא  דת עב ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹעבד 

      ©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
 ¤−̈¦«

ÔÎ ÈÁ‡Â∑ ע ּמהם ׁשלם  ול ּבֹו ּבֹוכה  ׁשרא ּוה ּו ‡Bz.מאחר  ÂÈÁ‡ eac∑מ ּמּנּו ּבֹוׁשים  היּו .ׁשּמּתח ּלה  ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ
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ÌÎÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתב ּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

ÈÂ˙יג  ÌÈˆÓa È˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
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מז               

     §¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
      ̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

ÌÈˆÓ ı‡ eËŒ˙‡∑ ּכמצ ּולה לע ׂשֹות ּה ס ֹופ ּה ּנּבא , מה  יֹודע  ואינֹו נּבא  ּגׁשן, ּדגים ארץ  ּבּה .ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı‡‰ ÏÁ∑ ה ּוא 'מיטב ' ל ׁשֹון "חלב ", .ּכל  ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

      §©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
    £¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

¨¤«
‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ ל ֹומר eNÚ.להם מ ּפי, ˙‡Ê∑ ה ּוא ׁשּבר ׁשּותי להם , אמר  ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

    §¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
  ¦§©−¦¨¤¬«

      ©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
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      §¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
       ¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¤¨²§¨¦−

©¨«¤
˙‡Êk ÁÏL∑?הח ׁשּבֹון ּומה ּו ה ּזה , ּכח ׁשּבֹון »«¿…ְְֶֶֶַַַַ

וג ֹו'. חמ ֹורים  הּדמי ֹון ,(ע ׂשרה  ּובכ "ף הּמי ּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונ ֹו ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קאמר  הכי  רק אתנת, ועׂשר  חמֹורים עׂשרה ל ֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי  על  ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹמֹורה

מּׂשא  ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון  ּכל ֹומר  וג ֹו'', ּכזאת ּבעגל ֹות ׁשלח 'ּולאביו  ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרא:

"ו ּירא  אּלא: נכ ּתב, מצינ ּו ּדלא ׁשּפיר  אתי  והּׁשּתא אתֹונ ֹות, ועׂשר  חמֹורים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשרה

מהר ׁש"ל  הּגאֹון  ּבׁשם להבין . וקל  ואתֹונ ֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגל ֹות", .)את ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÌÈˆÓ ehÓ∑ יׁשן יין ל ֹו ׁשּׁשלח  ּבּגמרא  מצינּו ƒƒ¿»ƒְִִֶַַַָָָָָָ
'ּגריסין  א ּגדה : ּומדר ׁש הימ ּנּו, נֹוחה  זקנים  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּדעת 

ּפֹול ' ÌÁÏÂ.ׁשל  a∑ּכתר ּגּומ ֹו.ÔBÊÓe∑לפ ּתן)ּכ ֶ»»∆∆ְְַ»ְִָָ

רא"ם  .)ּגרסת ְִֵַַ

     

אד : י יי ל לח  יר ה על ק ה  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלכא רה 
מ ל  ,ג לע  ד לכ על־מנת לחביר מ נה  ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָלח 
חביר אצל יקר ה בר אז ,לחביר אי בר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָללח 
ליעקב אי  ס י ידע  י מ ,עניננ  ל א ע נג. ל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויגר

?( י) יי נע  ארְְִֶֶַַָָָ

ח ב , מאכל ה א  ל", ל ריסי" ל לח   א ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָלמא 
יר לה אבל . אצל חביב  יהא  רעב  זמ  ס י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידע 
חביב יהא  וקא  ה   ס י ידע  י מ ,"  י יי" ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלח 
לעיל  ר"י  יר מה  על־י  זה   רמת  אמנ ?' כ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליו 
לא   הכר   מ   ע ר ו ( ו)" ה ס ק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹעל

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe‡ ˙È e„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú‡„ ‡eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  eÈÒ e„ÈÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  Ë È‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ‰ÈÂ Ï‡NÈ Èa ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ‰ÈÂ ‰Út ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á‡Ï¿»¿»

LeÏc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ‚Ï ‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ‰È ÔÓÈÏe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLeÏc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈÓÁ ‡ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
eÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ÒÚÂ ÌÈˆÓ„ ‡ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á‡Ï È‰e‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

 

                   
         



מח              
 מ היינ  "ת   ה ת וא ,יי תה  ה א  ולא  ,יי תְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
וג זה , זמ ל יי ת לא  אחיו   א ב מ   ני ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹכ "ב 
י ־א בה , תר זה  אי ב מ (ה  תה  לא   ס ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹי
לא  'ג התא ל עקב  על־אחת־ה ־וכ ה  ה ער), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹמ ני 
ליעקב היה  " ע ה "נחה  מ בנת  נה  כ "ב  יי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹתה 
 י ועל־י ־זה  ." י יי" ו לח  לת מ יע   ס ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
"עת  מה  (מ בד  רה " ל יינ" על־י   סנ  טע ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלמר
רמז  זה  י  ," י יי"  ס י חר לה  (" הימ נחה   ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָזקני
ע ד ה ' נ טח אבד  לא   מצרי ת הי  א ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹליעקב ,
אצל מ מר יי (יי תה  א   א) ולכ אביו .  ע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיתראה 

יי ע ה  עד   רב  זמ  מ י כ ה מ היה  כדי   ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
.מ ה ְְַַב א 

ואחד : אחד  ל עב דת ה ראה  ְֲִֶֶֶַַָָָָָמ ה 
  ל הע ל  לי גב  המצרי מ ב  נמצא   אד  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה ', מעב דת ת א  מפריעי ,ודסביבת ה מ ת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָטרד תיו 
להתח ק  עליו   א רה  א א  ,' כ  להתיא ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאס ר
 פ א  י מ ה עניניו   יצליח ו אי  ה ', מ ר  ח בְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

. מצת ה רה  עניני  על יר יס ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹא 
היתה  א  לאביו   ס י מ נת רעל־  זה  ה ראה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוע ד 
(כדלעיל   עצמ מ עת א א  , מצרי מל רעה  צי י  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעל־י 
,היינ זה . על מ רעה  רת אל מצינ ולא  ד ),  ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹסעי
התח ב לא  אב , י ד  מצות  מצוה  ל לעני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹכ א 

.' וכ ד ל היד ר ה צוה   וקי רעה ,  ע לל  ס ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹי
עב דת ה א   ל עני  ליד א  א ר ואחד  אחד  ל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ל ע וההגלת  המצרי  ע להתח ב  אי מצת, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָרה 
היד ר. ה צת את  י ויק ְְִִִֵֶֶַַַה ה ,

דת עב צליח  לבד  ז לא  הרי  ,ז הנהגה  ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי 
.ל  מצליחי  י מ ה עניניו  ל   א א  מצת, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָתרה 

              

   

מצרימצרימצרימצרי מ מ מ מ ב ב ב ב  .... .... לח לח לח לח  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָלאביו לאביו לאביו לאביו 
ל ל ריסי – א דה  רש"י)מדר ובפירוש כג . (מה , ְְִִִֶַַָָ

ס י לח   מצרי טב  ל  ע ה הרמז, דר לבאר  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָי
ל: ל ריסי וקא  ְְְֲִִֶַַָֹליעקב 

 עדי  ס ל  יד וי ליעקב   בטי ה  יע ידע   ס ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹי
על־זה , יעקב  ויצטער ,ת א כר ליעקב  לה יד   יכרח ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻחי ,

אביו . ל צער למעט  ס י ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה 
ה" ל ל ריסי י  ל, ל ריסי אליו  לח  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָולכ

" לחלקי  רי ב  לי(כא מ (גור ־אריה  ל רמז בזה  , ְְֲִִִֶֶַַָָָ
ח ב היה  זה  מאכל וקא  ה ה  , ה  רי ב  א , ליְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
אר': ה 'יפה    ' ס י  ע' תב   כמ , מצרי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹי תר
 ריסי מי ע ד  נמצא  לא  י  , מצרי  אר טב  נקרא  ולכ"ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
וקא  כ  מ ה צרי ", ל ונקרא  הארצת, אר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָזה 
"למחיה  טבה  יצאה  , ס י את  בטי ה כר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל־ידי ־זה 

" לפניכ  אלקי ה )לחני  מה , על (פרשתנו  יצטער  אל ולכ , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
. ס י את  בטי ה כר ְְִֵֶֶֶַָָזה 

     ©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
 ¦§§−©¨«¤

Cca eÊbzŒÏ‡∑, הלכה ּבדבר  ּתתע ּסק ּו אל  «ƒ¿¿«»∆ְְְֲִִַַַָָ
ּתפסיע ּו אל  אחר : ּדבר  . ה ּדר עליכם  ּתר ּגז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא 
ׁשל  ּפׁשּוט ֹו ּולפי לעיר . ּבח ּמה  ות ּכנס ּו ּגּסה , ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּפסיעה 
ׁשּמא  ּדֹואג  היה  נכלמים , ׁשהיּו לפי ל ֹומר : יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקרא ,

זה  עם  זה  להתוּכח  מכירת ֹו, ּדבר  על   ּבּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיריב ּו
עליו  הרע  ל ׁשֹון ס ּפר ּת א ּתה  נמ ּכר ,  יד ֿ על  ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָול ֹומר :

ל ׂשנאת ֹו לנּו .וגרמ ּת ְְְִַָָָֹ

     ©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
£¦¤«

       ©©¦̧¹¥ÀŸ¥´©½§¦¬¥−
      §¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

Ï‡כד  ÔB‰Ï Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

„ÔÚÎכה  ‡Ú‡Ï B˙‡Â ÌÈˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

 

    
     
     
     

 
     

 
     

 
    
     

     



מט               
ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑ ה ּוא BaÏ.מ ֹוׁשל וא ׁשר  ‚ÙiÂ∑ ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒ

אל  ּפֹונה  ל ּבֹו היה  לא  מ ּלהאמין,  והל ל ּבֹו, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלף 
ּוכמ ֹו: מ ׁשנה , ּבל ׁשֹון טעמן מפיגין ל ׁשֹון: ְְְְְְֲִִִִִַַָָָה ּדברים ,

ג ) הפ ּוג ֹות ",(איכה מח)"מאין נמר ",(ירמיה לא  "וריח ֹו ְֲֵֵֵָָֹ
ּפג ' לא  'וריחיּה .מתר ּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

      ©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
     £¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

    Ÿ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
ÛÒBÈ ÈcŒÏk היה ∑‡˙ ּבּמה  להם , מסר  סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָָָ

וזה ּו ער ּופה ', 'עגלה  ּבפר ׁשת  מ ּמּנּו, ּכׁשּפר ׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָע ֹוסק 
ולא  יֹוסף ", ׁשלח  א ׁשר  העגל ֹות  את  "וּירא  ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר :

ּפרעה ' ׁשלח  'א ׁשר  ˜ÚÈ.נאמר : Áe ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְֱֲֶֶַַַָֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה , מ ּמּנּועליו .ׁשּפר ׁשה  ְְִִֶֶָָָָָ

       

העגל העגל העגל העגל ת ת ת ת  אתאתאתאת ו ו ו ו רא רא רא רא  ............סססס י י י י ברי ברי ברי ברי  ל ל ל ל  אתאתאתאת אליו אליו אליו אליו  רררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויד ויד ויד ויד
סססס י י י י לח לח לח לח  כז)א א א א רררר (מה , ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לא  יעקב  וכי  חי ? ה א  סימ לאביו   סי העביר מה   ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹל
חז"ל אמר והלא  ?סימ לי  לבניו  מאמי כג )היה  (ר "ה  ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָ

איני ".  מ קרי  לא  – לאגליי  עבידא  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ"מי תא 
 ו ה יק ,  ס י חי  ה א  לה כיח  נעד  ימ ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָא א 
 ע וצדקת רת , האר ערות , מצרי ת היְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

. ד מְִֶֶ
ה א  – חי " ני   ס י "ע ד  ה א ) (ס ק  יעקב  אמר  ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
אב ת, חיר ל לבנ רא י  מתנהג חי   ס ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנכח 
את   י מק ' י ח 'רת ה קראת רה  ע סק  ְְִִֵֵֵֶַַַַַָה א 

נאמר עליה יח)מצתיה  ה ".(ויקרא "וחי  ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

     

      ©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
  §¤§¤−§¤¬¤¨«

„BÚ ∑ חי ּבני יֹוסף  וע ֹוד  ה ֹואיל  וחדוה , ׂשמחה  ע ֹוד  לי .רב  «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

     ©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
    ©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

ÚM ‰‡a∑ ּתבה ּבס ֹוף  ה "א  ׁשבע , לבאר  ּכמ ֹו ¿≈»»«ְְְִֵֵֵֶַָ
ּבתח ּלת ּה למ "ד  ÁˆÈ˜.ּבמק ֹום  ÂÈ‡ È‰Ï‡Ï∑ ח ּיב ְְִִִֶָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

זקנֹו, מ ּבכב ֹוד  יֹותר  אביו ּבכב ֹוד  ּתלה אדם   לפיכ ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ּבאברהם  ולא  .ּביצחק  ְְְְְִַָָָֹ

     ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
   ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

˜ÚÈ ˜ÚÈ∑ ח ּבה .ל ׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

ÏÈlÓכז Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e Áe ˙Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ Èa¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

‡Ïא  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁc Á„e ÚL»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Âב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡NÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ Ó‡Â ˜ÚÈ ˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

 

    
  

   
       

    

        
   

   
    

   

      
       

     
     



נ              

       ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
    ¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

‰ÓÈˆÓ ‰„Ó ‡ÈzŒÏ‡∑ לארץ לח ּוצה  לצאת  ׁשּנזקק  על  מצר  ׁשהיה  .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

              

  

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ירא ירא ירא ירא 
 לאר לח צה  לצאת זקק  על מצר היה  ג .לפי  (מו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

היתה , ה "ה  הבטחת ה נה  מאחר , מ ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלכא רה 
ירא " "אל  ה  נאמר מ ע  יעקב , ל צער ְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלהסיר
(לילת  צטער" "אל ולא  העתיד ), על ה אגה  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ(לילת

זה ? וכ צא  עכ ו ) פ ה ועגמת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָה ער
ל  רג ה "ה , ל אמר בזה  הרמז, דר למר  ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוי
ה א , טב  רג י ראל  מאר לצאת זקק  זה  על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצער
עליו  פחד  יראה  הרג את רק  א א  , מ להסיר ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואי

. מ ְִִִָלהסיר
 צרי י ראל  אר נמצא  אינ  אד יסא , מחד  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמר:

" אביה לח מעל ל  ני"  יעמוד להר  סו ג , (ברכות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻ
לת.א)  צא ה על וצער אב  ל  ולח ,, מאיד  א ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מה ניע ת  ופחד " "יראה   ילהר להתעל ל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאס ר
נתנ ו אי  י  לת,  מצאי ה ' עב דת על  בי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהע

. עליה להתר  יר ה ה ח ת ל מ מעלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹל
מ יע ה א  הרי  ה לת, על מצר" היה  "לפי  וקא  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואדרה :
ה א  זה  על צטער על־ידי  וקא  י  ירא ", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָל"אל
ה ה  י ראל,  לאר לב  מיד  מ קק  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלת,
למעלה   האד את מגיהה  מרימה  פא  ז ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָה קק ת
בי והע מה ניע ת פחד  יראה  ל אי במילא  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמה לת,

ֶַָלת.

      ̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
    §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיח ֹו נק ּבר  .להיֹות  ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

     ©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
    ¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

   £¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

    ©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
      §¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

ÔÚk ı‡a eLÎ L‡∑ּׁשרכ ׁש מה  אבל  ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲֶַַָָ
ּבמערת  חלק ֹו ּבׁשביל  לע ׂשו ה ּכל  נתן ארם , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפ ּדן
לי', ּכדאי אינן לארץ  ח ּוצה  'נכסי אמר : ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה ּמכ ּפלה .

זהב  ׁשל  צ ּבּורין ל ֹו העמיד  לי". ּכריתי "א ׁשר  ְֱֲִִִִִִֶֶֶֶָָָוזה ּו:
א ּלּו' את  'טל  ל ֹו: ואמר  ּכרי, ּכמין ּכסף  .וׁשל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

       ̈º̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
  ¥¦¬¦−¦§¨«§¨

ÂÈa ˙Be∑ לוי ּבת  ויֹוכבד  א ׁשר  ּבת  .סרח  ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È‡ ÌÈˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

Èה  eÏËe ÚL„ ‡‡aÓ ˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ˙È Ï‡NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Út ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ˜ÚÈ ÌÈˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז ˙e d˙a dnÚ È‰B Èe È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚÊ ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

 

      
     

 
     

    
  



ני               

     

     §¥̧¤§§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
   ¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

‰ÓÈˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבא ּו א ׁשר  ּכתב  לא  א ׁשר  על  לתמ ּה ואין "ּבאים ", ה ּכת ּוב : להם  ק ֹורא  ה ּׁשעה  ׁשם  .על  «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

     §¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

       §¥´¦§À§¥§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
¤©§©«£¦«

˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנׁשּבע עד  לצאת  ר ֹוצה  ּדינה  היתה  לא  ׁשכם , את  ּכׁשהרג ּו לכנעני. ׁשּנבעלה  ּדינה , ּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשא ּנה ל  ׁשמע ֹון .(ב "ר)ּה ְִִֶֶָָָ

             

   

    ־ ־ ־ ־ ההההנעניתנעניתנעניתנענית:::: ו ו ו ו א א א א ל ל ל ל  .... ....      מע מע מע מע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽבני בני בני בני 
לכנעני  בעלה  ינה  (רש"י ובפירוש י. (מו , ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ינה  היא  ה נענית לבאר, א  פר ר"י  הרי  , לע  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָי
. כ  לכנעני " ְְְֲֲִִִֶֶַָ"בעלה 

ולא  דינה  מד ר אכ מ כיח  מהיכ א . : מ ־ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻוא
'' ה ה  את ר"י  מע יק  מ ע  ב . ? מ ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָכנענית

"ה נענית"? בת על רק  ה א  ר והרי  ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָמה ס ק ,
זה : ְֵֶַָוה א ר

לענת  א  ר"י  י  ,חבר אחת מתרצת ה י ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻי 

את  מצנת ה רה  זה  פס ק  מ ע  ללית: אלה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
האב ? רק  נזר ה מ ת ב אר , ְְִִֵֵַַָָָָָהא

ליחס  די  י ראל ני  מ ת את תבת ה רה  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא א 
ר רק  היה  ליעקב  ה חס  צאצאיו , ל אצל ליעקב .  ת ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹא
א ל  על המד ר ס ק  רק   מ יעקב . ני  ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאב ;

ליעקב . ת א מיחסת היא   א מ מע  , א ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֻמזרת
פר צ   ולכ דינה , ד ר ו א ת ר"י  רס  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלכ

.אנ א ל ל  ס יח על ללמד  הרי  – " "ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ

    §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

       §¥´§À̈¥§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
       ¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

     §¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

    §¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

       ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
       §¥−¦¨´¦®¨¤¤¨¨²§−̈§¦¬

 §¨«

ÌÈˆÓÏח  elÚc Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ôe‡ ˜ÚÈ„ ‡Îea È‰Be ˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓÎÂ:ט  ÔˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ôe‡ Èe¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL Èe¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk a Ïe‡LÂ ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

ÈÓe:יא  ˙‰˜ ÔBLb ÈÂÏ Èe¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÁÊÂיב  ıÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â Ú ‰„e‰È Èe¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ıÙ È BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÔB‡Â Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ ÔˆÁ∆¿…¿»

ÔBÓLÂ:יג  BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz Î˘OÈ Èe¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „Ò ÔeÏÊ Èe¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡Ìטו ÔcÙa ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙e È‰Ba LÙ Ïk dz ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»



נב              
Bz ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ ה ּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'א ּׁשה  : לל ּמד ּביעקב , ּתלה  וה ּנקבה  ּבלאה  ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה 
יֹולדת  ּתח ּלה  מזריע  איׁש זכר , יֹולדת  ּתח ּלה  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת 

LÏLÂ.נקבה ' ÌÈLÏL∑ מ ֹוצא א ּתה  אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

ּבין  ׁשּנֹולדה  יֹוכבד , זֹו א ּלא  ּוׁשּתים ? ׁשל ׁשים  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹא ּלא 
א ֹות ּה ילדה  "א ׁשר  ׁשּנאמר : לעיר , ּבכניסתן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהח ֹומ ֹות 
ה ֹורת ּה ואין ּבמצרים , לידת ּה ּבמצרים ", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָללוי

.ּבמצרים  ְְִִַ

       §¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
§©§¥¦«

       §¥´¨¥À¦§¨§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
    £Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

       ¥¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
    ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

     §¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ Èa∑ ּבית ׁשל  ע ּקר ֹו ׁשהיתה  א ּלא  "א ׁשת ", ּבהן נאמר  לא  .ּובכ ּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

      ©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
     ©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

       §¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
   ̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

       ¥¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
̈¨«

 §¥−̈ª¦«

     §¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

ÈÚטז ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ Èe¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡‡Â È„B‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈe‰יז ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ L‡ Èe¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe Á ‰ÚÈ Èe ÔB‰˙Á‡ ÁNÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

dzיח  ‰‡ÏÏ ÔÏ ‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ ÈNÚ ˙ÈL ˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈe:יט  ÛÒBÈ ˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a ÚÙ ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈÙ‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡b ÏaL‡Â ÎÂ ÚÏa ÔÓÈ Èe¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:NÚ ‰Úa‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ Èe¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ Èe¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

 

    
     

     
       

     
     

   
    

     
       

       
     

    
      
    
     

   



נג               

       ¥¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¤
   ¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

      ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
     ¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ ּכנען מארץ  ׁשּיצא ּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָ
ל ׁשֹון  א ּלא  עבר  ל ׁשֹון זֹו "ה ּבאה " ואין למצרים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלבא 

ּכמ ֹו: ב )הוה , "וה ּנה (אסתר ּוכמ ֹו באה ", היא  "ּבערב  ְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
למ ּטה  טעמ ֹו  לפיכ ה ּצאן", עם  ּבאה  ּבּתֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל 
היּו לא  ּכנען, מארץ  לבא  ׁשּכׁשּיצא ּו לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאל "ף ,
יעקב  לבית  ה ּנפ ׁש "ּכל  וה ּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא ּלא 
 לפיכ עבר , ל ׁשֹון ה ּוא  ׁשבעים ", מצרימה  ְְְְְִִִִַַָָָָָָה ּבאה 
ׁשבעים , היּו ׁשם  ׁשּמּׁשּבא ּו לפי ּבּבי"ת , למעלה  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטעמ ֹו
יֹוכבד  להם  ונּתֹוספה  ּבניו ּוׁשני יֹוסף  ׁשם  ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצא ּו

הח ֹומ ֹות . צמאֹונ (ּבין לר ּוֹות ּתמצא ּומּׁשם י ֹונתן , לתר ּגּום ּבּבאּור  ועּין  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ה ּׁשבטים ',)ּבר ׁש"י  עם  נֹולד ּו 'ּתא ֹומ ֹות  הא ֹומר : ּולדברי . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ל ֹומר  אנּו ׁשהרי צריכים  למצרים , ירידתן לפני ׁשּמת ּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשׁש ע ׂשו ר ּבה ': ּב'וּיקרא  מצאתי ּכאן. נמנּו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלא 
ּבית ֹו", "נפ ׁשֹות  א ֹותן: ק ֹורא  וה ּכת ּוב  ל ֹו, היּו ְְְֵֵַַָָָָנפ ׁשֹות 
יעקב , הר ּבה . לאלה ּות  ע ֹובדין ׁשהיּו לפי ר ּבים , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹל ׁשֹון
לפי  "נפ ׁש", א ֹותן: ק ֹורא  וה ּכת ּוב  ל ֹו, היּו ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשבעים 

אחד  לאל  ע ֹובדים  .ׁשהיּו ְְִֵֶֶָָ

     §¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
    ̈©¤¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

     

     §¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
   ®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

ÂÈÙÏ ˙B‰Ï∑ מק ֹום ל ֹו לפ ּנֹות  ּכתר ּגּומ ֹו, ¿…¿»»ְְְַַָ
ּבּה יתיּׁשב  האי ל ׁשם .∑ÂÈÙÏ.ּולה ֹור ֹות  ׁשּיּגיע  קדם  ְְִֵֵַָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ

ּבית  ל ֹו לת ּקן לפניו", "לה ֹור ֹות  א ּגדה : ְְְְִֵֵַַַָָָָּומדר ׁש
ה ֹוראה  ּתצא  ׁשּמּׁשם  .ּתלמ ּוד , ְִֵֵֶַָָָ

     ©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
      ®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

«
BzkÓ ÛÒBÈ Ò‡iÂ∑ את אסר  ּבעצמ ֹו ה ּוא  «∆¿…≈∆¿«¿ְְֶַַָ

אביו  לכב ֹוד  להזּדרז ל ּמר ּכבה  ‡ÂÈÏ.ה ּסּוסים  ‡iÂ∑ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ«≈»≈»
אביו יֹוסף  אל  BÚ„.נראה  ÂÈ‡eˆŒÏÚ jiÂ∑ ל ׁשֹון ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְ

וכן: ּבכ ּיה , לד )הר ּבֹות  יׂשים (איוב  איׁש על  לא  "ּכי ְְְִִִִֵַַָָֹ

נֹוספ ֹות  ע ּלֹות  עליו ׂשם  אינֹו ה ּוא : ר ּבּוי ל ׁשֹון ְִִֵָָָָע ֹוד ",
על  יֹותר  ּבבכי וה ֹוסיף  הר ּבה  ּכאן: אף  חטאיו, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל 
נׁשק ֹו, ולא  יֹוסף  צ ּוארי על  נפל  לא  יעקב  אבל  ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהרגיל ,

"ׁשמע " את  ק ֹורא  ׁשהיה  ר ּבֹותינּו .ואמר ּו ְְְֵֵֶֶַַָָָ

     ©Ÿ¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
     §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתר ּגּומ ֹו ּומדר ׁשֹו:ּפׁשּוט ֹו »»«»«ְְְְִַָ
ולע ֹולם  ה ּזה  ּבע ֹולם  מית ֹות : ׁשּתי למ ּות  הייתי ְְִִִֵֶַָָָָָָָסב ּור 
ׁשּית ּבעני  א ֹומר  והייתי ׁשכינה , מ ּמּני ׁשּנס ּתּלקה  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה ּבא ,

לא  חי,  ׁשע ֹוד עכ ׁשו, . מיתת ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְִֶַַַָָָָֹה ּקד ֹוׁש
אחת  ּפעם  א ּלא  .אמ ּות  ֶַַַַָָ

dzaכה  ÏÁÏ ÔÏ ‰Èc ‰‰Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡ÚL ‡LÙ Ïk ˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו ÌÈˆÓÏ ˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ˜ÚÈ È ÈLpÓ a dkÈ«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈˆÓaכז dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ Èe¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ˜ÚÈ ˙ÈÏ ‡˙LÙ Ïk ÔÈ˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚL ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ deˆ ÏÚ ‡Îe de«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»



נד              

     ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
      §©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¥«¨¦²£¤¬

  §¤«¤§©−©¨¬¥¨«
Á‡ ÂÈÏ‡ ‰Ó‡Â'B‚Â È∑:ל ֹו א ֹומר  וג ֹו'וע ֹוד  צאן ר ֹועי .""והאנׁשים  ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

      §¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨
   §¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

     §¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

      ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ¦§¥´
    §©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

     §¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

ÔLb ı‡a eLz eÚa∑, לכם צריכה  והיא  «¬≈¿¿∆∆…∆ְְִִֶָָ
ּבקיאין  א ּתם  ׁשאין ל ֹו ּוכ ׁשּתאמר ּו מרעה , ארץ  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשהיא 

ׁשם  ויֹוׁשיבכם  מעליו ירחיקכם  אחרת , .ּבמלאכה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
'B‚Â ÌÈˆÓ ˙ÚB˙ŒÈk∑ אלה ּות להם  ׁשהם  .לפי ƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

      ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
       §Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

 §¤¬¤«¤

      ¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
©§«Ÿ

ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑, לגב ּורה ׁשּבהם  ה ּפח ּותים  מן ƒ¿≈∆»ְְִִִֶֶַָָ
יע ׂשה  ּגּבֹורים , א ֹותם  יראה  ׁשאם  ּגּבֹורים , נראים  ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשאין
ׁשמע ֹון, רא ּובן, הם : וא ּלה  מלחמ ּתֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָא ֹותם 
ׁשמ ֹותם  מ ׁשה  ּכפל  ׁשּלא  א ֹותם  ּובנימין. יׂששכר  ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלוי,
ליה ּודה  "וזאת  ּכפל : ה ּגּבֹורים  ׁשמ ֹות  אבל  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכׁשּברכם .
ּבר ּו אמר , "ּולגד  יה ּודה ", ק ֹול  ה ' ׁשמע  ְְְַַַַָָָָֹוּיאמר ,
אמר  "ּולדן נפ ּתלי", אמר  "ּולנפ ּתלי ּגד ", ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמרחיב 

ר ּבה , ּברא ׁשית  ל ׁשֹון זה  לא ׁשר , וכן לזבל ּון וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻּדן",
ׁשּלנּו ּבבלית  ּבגמרא  אבל  יׂשראל . ארץ  א ּגדת  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא 

צב ) הם (ב "ק  ׁשמ ֹותם  מ ׁשה  ׁשּכפל  ׁשא ֹותם  ְִֵֶֶֶַָָָָֹמצינּו
ׁשהכ ּפל  ויה ּודה  ּפרעה . לפני הביא  וא ֹותן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהח ּלׁשים ,
ּבּדבר , יׁש טעם  א ּלא  ח ּלׁשּות , מ ּׁשּום  הכ ּפל  לא  ְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻׁשמ ֹו,
ּבּה ׁשנינּו ּד'ספרי' ּובבריתא  ק ּמא '. ּב'בבא  ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכדאיתא 

ׁשּלנּו ּבּגמרא  ּכמ ֹו ה ּברכה " .ּב"וזאת  ְְְְְֶַַָָָָָֹ

         

י י י י ראל ראל ראל ראל ,,,,  אר אר אר אר אג אג אג אג תתתת היא היא היא היא  ררררהההה,,,, רא רא רא רא יתיתיתית      ל ל ל ל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָזהזהזהזה
 נ נ נ נ בליתבליתבליתבלית גמרא גמרא גמרא גמרא  ב )אבל אבל אבל אבל  מז, אר(רש"י ה ד  סגנ ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

ירלמי . למ ד  גנ מ ראה  ותמציתי , קצר ה א  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָראל
מ ת ל כ י ראל  אר אגת מפר לכ רי רי רי רי יה ה ה ה , ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

‡q˜לא  È‰e‡ ˙ÈÏe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙Èe ÈÁ‡ dÏ ÓÈ‡Â ‰ÚÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú‡¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ ÈÓ È‚ È‡ ‡Ú ÈÚ ‡i‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ÓÈÈÂ ‰Út ÔBÎÏ È˜È È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„BÚ»≈

CÈcÚלד  BÂ‰ È˙È‚ ÈÓ Èb ÔeÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜ÁÓ È‡ ÔL‚„ ‡Ú‡a Ôe˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ Ïk È‡ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ Ó‡Â ‰ÚÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚ÔÈב  ‡LÓÁ c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Út Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

 

     



נה               
 ל אריכ ת אינ ה מ ת הכ לת נמצא  זה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי 
מפרסמי  רי  ת להי   עצמ פני  עני א א  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻה רכה ,
י תר, אר נגנ ה בלית, ה מרא   וא . ת מ ל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻהכ

מ ת מפר י י י י הח הח הח הח ל  הארי ה  הינ ,ל נכ ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
. א  בטי להגיר לח ק  די  ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָה רכה 

    ©Ÿ¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
      ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

     ©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
       ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

      §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

       ©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
 ¥¤«

       ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
      ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

     §¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
ÏÈÁŒÈL‡∑ צאן לרע ֹות  ּבא ּמנּותן ׁשּלי ∑ÈÏŒL‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן .על  «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

      ©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
  ©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

˜ÚÈ CÈÂ∑ ּבלע "ז שלודי"ר  לפרקים , ה ּמלכים  לפני ה ּנראים  ּכל   ּכדר ׁשל ֹום , ׁשאלת  .היא  «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

       ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

       ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
        §©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
      ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

Èe‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר  הייתי ימי ּכל  ‰e‚ÈO.ר ּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

eÓ‡Âג  ÔBÎÈ„BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Út Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈcÚ ‡Ú ÈÚ ‰ÚÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰‡¬»»»»

Ú‡‡ד  ‡˙Bz‡Ï ‰Út ˙ÂÏ eÓ‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È‡ CÈcÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ ˙ÈÏ È‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú‡a CÈcÚ«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce‡ ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„aו ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce‡ ˙È È˙B‡ ‡Ú‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈb ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז dpÓÈ˜‡Â È‰e‡ ˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Út ˙È ˜ÚÈ CÈe ‰Út«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ˜ÚÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰ÚÙÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈe ÔÈÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e˙Bz ÈÓBÈa È˙‰‡¬»»«¿≈»¿

 

  
    

     
      

     
    

    
   

    
     

     
     

    
     
    
    

  



נו              

     ©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

˜ÚÈ CÈÂ∑: ׂשרים מ ּלפני ה ּנפטרים  ּכל   ּכדר «¿»∆«¬…ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּברכ ֹו? ּברכה  ּומה  ר ׁשּות . ונֹוטלים  א ֹותם  ְְְְְְְִִֵַָָָָמברכים 
ׁשֹותה  מצרים  ארץ  ׁשאין לפי לרגליו, ניל ּוס  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיעלה 

ׁשל  ּומ ּברכת ֹו ּומ ׁשק ּה, ע ֹולה  ניל ּוס  א ּלא  ּגׁשמים , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
ע ֹולה  וה ּוא  ניל ּוס , אל  ּבא  ּפרעה  היה  , ואיל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיעקב 

הארץ  את  ּומ ׁשקה  .(תנחומא)לקראת ֹו ְְִֶֶֶַָָָ

             

  

אתאתאתאת־ ־ ־ ־ רעה רעה רעה רעה  יעקב יעקב יעקב יעקב  ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו  נילס  עלה   רכ(רש"י ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

רעה  את יעקב  ר  אי י תר,  מ ה בר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלכא רה 
לא ר"  בדי ע  הי  יצר וה "רעה  והרי  לילס , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹנגע 

יג ) פרשה  וארא לעב דה ־ (תנחומא ק ר רעה  את ר  ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ָָזרה ?

היה  ה ילס   ע ה הרי  ה תנת. היא  למר,  ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוי

מצרי  אר אי" יו מ ה א ,  מצרי ל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעב דה ־זרה 
" ק מ ע לה  נילס  א א  , מי מי  פרשתנו תה  (רש"י ְְִִֵֶֶַָָָָ

(ש. רנסת  לה ה ביא  ה א  ה ילס   יצר ה  ב ח ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
נתק מה , ברכת לרגליו ", נילס  "עלה  יעקב  ר  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא
רית ה רא  מ ח  ורק  , עצמ מ ח  ע לה  ה ילס  אי  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹרא
נחלה  יעקב  רת על־ידי  ונמצא , ע לה . זה  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה א 

. מצרי ל ְֲִִֶַָָָָהעב דה ־זרה 

     

     ©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
      £ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

  ©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
ÒÒÓÚ∑ היא ּגׁשן .מארץ  «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

     ©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
   ̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

Ûh‰ ÈÙÏ∑ה ּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל  ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

         

אביואביואביואביו יתיתיתית ל ל ל ל  ואתואתואתואת אחיו אחיו אחיו אחיו  ואתואתואתואת אביו אביו אביו אביו  אתאתאתאת סססס י י י י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויכל ויכל ויכל ויכל ל ל ל ל 
הההה לפי לפי לפי לפי   לח לח לח יב )לח (מז, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

 מ על  נקראי ה רת, ל   ס עד  י ראל, ל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמצינ
תב  , ס י פ)ל רנס (תהילי  ס י י  ," ס י א "נהג ְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ס גלל  הא ולכא רה , הרעב . ימי   ית בני  אחיו  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
? מ על  נקראי י ראל ל  יהי אביו  ית את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלל

ה א  ה בה  ה ידה   על־ ' ס י'  נקראי  ה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא א :
 ,ז להנהגה  ה ח  למר, . מה ואחד  אחד  לכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעניק 
א  – רעה  חת טבה   ל מ ראל, ואחד  אחד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָכל

ה ניא  ספר דאיתא  . ס פי"ב מ  סו)(ל א   וג" : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לחיבי לגמ ל – א רה  א א  , ל חס ־ו פעל ְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָל

אחיו ".  ע  ס מ ללמ ד  הר תב   מ ְְִִִֵֶֶַַָָטב ת,

        

    הההה לפי לפי לפי לפי   לח לח לח לח .... .... אחיו אחיו אחיו אחיו  ואתואתואתואת אביו אביו אביו אביו  אתאתאתאת סססס י י י י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָויכל ויכל ויכל ויכל ל ל ל ל 
יב ) לגמל (מז,  ס י ל מהנהגת ללמד   הר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ה ה  לבאר,  וי רעה . חת טבה   ל טב ת,  בי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלח
יה ע מ יצאה  פעל אבל ,ל להרע  נהת  ס י ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי 
גלל  טבה ,  לה   לכ ד לה ". "ליטה   ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעלת

ונק : מ יק  לכל י ה וה א  . יה מע ל הח בית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה צאה 
הה ק  ע ה  ספק  אי אבל להרע , הת ה יק   ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמנ
מה  וכל ה ', ליח  א א  אינ ה יק  הרי  טבה , לק   רְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עביד . לטב  רחמנא  ְֲֲֲִִַַַָָעביד 

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Út ˙È ˜ÚÈ CÈe»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Út«¿…

‰Èeיא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ÛÒBÈ È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
ÈtL„a ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ„ ‡Ú‡a ‡Ú‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Út«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»



נז               

      §¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
     ¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

ı‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הרא ׁשֹון לענין ח ֹוזר  ¿∆∆≈¿»»»∆ְִִֵָָָ
הרעב  ׁשני ל ׁשֹון ∑dÏzÂ.לתח ּלת  'וּתלאה ', ּכמ ֹו ְְִִֵַָָָ«≈«ְְְִֶַ

ל ֹו: וד ֹומה  ּכתר ּגּומ ֹו, כו)עיפ ּות , ה ּירה (משלי  "ּכמתלהל ּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹ
."זּקים  ִִ

    ©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
      ¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

   ¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
ÌÈL Ì‰ŒL‡ Ma∑ את ל ֹו .ה ּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

      ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
     ̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

    ̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
ÒÙ‡∑' ׁשלים' .ּכתר ּגּומ ֹו: »≈ְְְִַ

      ©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
 ¦¨¥−¨«¤

     ©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
     ¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
     ©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

ÌÏ‰ÈÂ∑:ל ֹו וד ֹומה  וינהגם , נא)ּכמ ֹו ל ּה",(ישעיה מנהל  כג )"אין ינהלני (תהלים מנּוח ֹות  מי .""על  «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

      ©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
      ©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ ¦©´©¤½¤
      ¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

  ¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב ל ׁשני ‡ÌzŒÌ.ׁשנית  Èk «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ«

'B‚Â ÛÒk‰∑ ה ּכל ּובא  וה ּמקנה , ה ּכסף  ּתם  א ׁשר  ּכי «∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ
אדני  יד  ‡e˙iÂbŒÌ.אל  ÈzÏa∑ לא 'אם  ּכמ ֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְִֹ

.ּגוּיתנּו' ְִֵָ

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È‡ ‡Ú‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡eÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú‡e ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙ÈÏ ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈÊ Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Út«¿…

Ú‡Óe‡טו ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È‡ CÏ˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e‰ ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז ‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚e ‡Ú È˙È‚e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈÓÁe ÔÈB˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ eÓ‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa ˙ÂÏ ‡ÈÚ È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa Ì„˜ ‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

 

    
     

      
     

      
 
    

     
     

     



נח              

     ¨¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
    §¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
      §©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

  §¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
ÚÊŒÔ˙Â∑, האדמה ׁשאמר לזרע  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ¿∆∆«ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

וקציר ", חריׁש אין א ׁשר  ׁשנים  חמ ׁש "וע ֹוד  ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיֹוסף :
לרגל ֹו, ּברכה  ּבאה  למצרים , יעקב  ׁשּבא  ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ ּכיון

הרעב , וכלה  לזרע  ּבּתֹוספ ּתא והתחיל ּו ׁשנינּו וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
˙ÌL.ּד'ס ֹוטה ' ‡Ï∑, ּתבר לא  ׁשממה , ּתהא  לא  ְָ…≈»ְְֵֵָָֹֹֹ

חר ּוׁש ׁשאינֹו ּבּור  ׂשדה  .ל ׁשֹון ְְֵֵֶָ

     ©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
      ̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

  ©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
‰ÚÙÏ ı‡‰ È‰zÂ∑ ל ֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

     §¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
 ¦§©−¦§©¨¥«

B˙B‡ ÈÚ‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑, לעיר מעיר  יֹוסף  ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ
לה  ׁשאין עיר לזּכר ֹון ׁשל  וה ֹוׁשיב  ּבארץ , חלק  ע ֹוד  ם  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

א ּלא  זאת , לכ ּתב  ה ּכת ּוב   הצר ולא  ּבחבר ּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו
מעל  חר ּפה  להסיר  ׁשּנת ּכּון יֹוסף , ׁשל  ׁשבח ֹו  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלה ֹודיע

'ּגֹולים ' א ֹותם : ק ֹורין יהיּו ׁשּלא  ס )אחיו, Ó˜ˆ‰.(חולין ְִִִֶֶָָֹƒ¿≈
'B‚Â ÌÈˆÓŒÏe‚∑ א ׁשר הערים  לכל  ע ׂשה  ּכן ¿ƒ¿«ƒ¿ְֲִֵֶֶָָָָ

ּגב ּול ּה קצה  ועד  ּגב ּול ּה מקצה  מצרים , .ּבמלכ ּות  ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

       ©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
       ¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

   ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
ÌÈ‰k‰∑,'ּכהן' ל ׁשֹון ּכל  מ ׁשרת ה ּכֹומרים , «…¬ƒְְִֵֵַָָָֹ

ּכמ ֹו: ּגד ּלה , ל ׁשֹון ׁשהם  מא ֹותן ח ּוץ  ה ּוא , ְְְֱֵֵֶֶָָֹֻלאלה ּות 
א ֹון" "ּכהן מדין", ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑ וכ ּכ חק  ְִֵֵָֹֹ…«…¬ƒְָָֹ

ליֹום  .לחם  ְֶֶ

      ©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
    §¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

¤¨«£¨¨«
‡‰∑:ּכמ ֹו ה ּנה , טז)ּכמ ֹו: נת ּתי (יחזקאל  ּברא ׁש ּדר ּכ הא  אני .""וגם  ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
‰Â ‰ÚÙÏ ÔÈcÚ ‡˙Ú‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:e˙ ‡Ï ‡Ú‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡ÚÊ a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

ÚÙÏ‰כ  ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È‡ dÏ˜Á b ÌÈˆÓ eÈaÊ È‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰ÚÙÏ ‡Ú‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È˜Ï ÈwÓ d˙È aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב  È‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡inÎ„ ‡Ú‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Út ˙ÂlÓ ‡inÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Út ÔB‰Ï ‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙ÈÊ ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡ÚÊ a ÔBÎÏ ‡‰ ‰ÚÙÏ ÔBÎÚ‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú‡ ˙È ÔeÚÊ˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

 

     
      

     

    

      
      

      
      

     

    



נט               
               

את את את את       זרע זרע זרע זרע זרע זרע זרע זרע   לכ לכ לכ לכ הא הא הא הא  ............ הע הע הע הע אל אל אל אל  סססס י י י י ַַַַֹֹו ו ו ו אמראמראמראמר ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
כג )האדמההאדמההאדמההאדמה (מז, ֲֲֲֲָָָָָָָָָָָָ

אחד לכל תנ ר כל ה יק   ס י – זרע "  לכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"הא 

היא  ז ח  נתינת  א ה '. עב דת חיזק  ח ת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָואחד 
את    זרע" –   להי ת  וצרי מס יקה , אינ  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלעצמ

... עצמ כח  עב דה  – ְְֲֲַַָָָָֹהאדמה "

     §¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
      ©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤§¨§§¤²§©«£¤¬

  §¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

‰„O‰ ÚÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈza L‡ÏÂ∑ וה ּׁשפח ֹות העבדים  ּבב ּתיכם ולאכל  ∑ÌÎtË.א ׁשר  ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆
קט ּנים  .ּבנים  ְִִַָ

     ©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
 £¨¦−§©§«Ÿ

ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמר ּת ּכמ ֹו זאת  לנּו ÚÙÏ‰.לע ׂשֹות  ÌÈ„Ú eÈÈ‰Â∑: ׁשנה ּבכל  ה ּזה  ה ּמס  ל ֹו להעל ֹות  ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק  .ׁשּלא  ְֲֶַֹֹֹ

      ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
       ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

  ¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

      ©¥¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
   ̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ÌÈˆÓ ı‡a Ï‡NÈ LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ  מצרים ,והיכן? מארץ  d.ׁשהיא  eÊÁ‡iÂ∑ אח ּזה :ל ׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

              

   

 ב ב ב ב  אחז אחז אחז אחז ו ו ו ו       אר אר אר אר  מצרי מצרי מצרי מצרי  אר אר אר אר י י י י ראל ראל ראל ראל  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹו ו ו ו ב ב ב ב  ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אח זה  ל –  ב אחז רש"י)ו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

: לע  י ְְִֵֵַָלכא רה 
י ראל  לבני  ננה    אר מ מע  " אחז ו" ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מ רה . ְֲַָָֻאח ה 
נתנ נאמר י ראל  אר על רק  הרי  ק ה , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולכא רה 
כת  היתה    אר  א לאח ה , י ראל לבני  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻה "ה 

? צריְִִַל

זה : ְֵֶַָוה א ר
אליעזר רי  פרקי  כו )איתא  לרה (רק העניק  רעה  ְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

   אר י ראל  ב י  לפיכ" לאח ה ",  אר" ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאת
היתה    אר   ועל־י ־זה  ."נ א רה  ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא 

ירה . י ראל לבני  ְְִִִֵֵֶֶַָָכת
מאר י תר ירה  היתה    אר למר:  י  מ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויתירה 
את  פעל  אברה קנה  לא  יטת כ ה    מ ,נעְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לרה .  מ הענקה  ,  אר ־אימה ־ ,נע  ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאר

סימ יהללא"ל פסוקי ויגש ק"ו  פרשת חסלת

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa‡Â ‰ÚÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈza L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á ÚÊ Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ ÁkL ‡zÓi˜ eÓ‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰ÚÙÏ ÔÈcÚ È‰e ÈBaƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ‰È ÔB‰Èc ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡inÎ„ ‡Ú‡ „BÁÏ ‰ÚÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰ÚÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú‡a‡כז ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a Ï‡NÈ È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

       



ס

יום ראשון - א' טבת
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום רביעי - ד' טבת
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שני - ב' טבת
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' טבת
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' טבת
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' טבת
מפרק לה

עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' טבת
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג

לשבוע פרשת ויגש  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 



סי              

טבת  א' ראשון  יום 
פרק ד             

         
       
        
      

  
   
    

  
  
   
  
 
  
   
   
  
   
    
  
   
   

     
       

       
        

        
          

       
      

     
          

         
        
          
          

         
       

          
        
         

        
       

        
       
        
         
  
  
   
  
 
   

   
  

   
  

  
   

  
   
  
  

  
      

       
      

        
        
       
         
       
       
        

        
     

        
         

    
        

         
        

      
        
        

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

 
     
        
         
       
       
        

       
        
       
       
       
       
      
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

א.2. ס, דף ב' חלק א; כד , דף א' שני .3.חלק ג .4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח .6.תקוני  מ , יא,7.ישעי ' איוב 
ח .8.ז. נה, א.9.ישעי ' לא, מגילה



סב             

טבת  ב' שני יום 
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א.10. יז, קמא בבא



סג              

טבת  ג' שלישי יום 
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כט .11. כה, א ג .12.שמואל  יח , יג .13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד , ב.15.אבות טז, ברכות



סד             

טבת  ד' רביעי יום 
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ג .16. ח , השירים שיר



סה              
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.1:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מתחיל ואח "כ  המושכל , את מקיף השכל  ואז והשכל , הסברא כללות תופס בתחלה - שכל  הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל , מלובש השכל  ואז וכו' שקו"ט  ע"י  הכלל  מקיף ‚Óלפרט  השכל  אז  והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל ". על  (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג "כ  ולהעיר המושכל . את
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ט .2. מ , ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ענין מפני  מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כיˆ„„È"שולל  כנ"ל , ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה
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ב.1. מז, ג  חלק זוהר ראה יד . ז, א.2.קהלת ע, א; מא, אומר,3.שם, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של  בלשונו אנו רואים
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מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל  מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל , כוחות שלשה בתחילה - השלישי  בפרק לעיל 
שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל , את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל .

הן שהמדות מפני  המדות, "מקור" ÍÚהוא ÈÙÏ הנפש של  והמדות השכל  בין יסודי  הבדל  יש שכן, הוא, בלשון השינוי  טעם השכל .
תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל , הוא האלקית, הנפש של  מהותה עיקר הבהמית: הנפש של  והמדות השכל  לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של  בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל , נובעות והמדות השכל .
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של 
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של  השכל  המדות. בשאר גם וכך  לכך . נמשכת היא בטבעה כי  אותן, לרצות כדי  התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך  ומשום המדות. מדריגת היא כך  - השכל  של  הכללית מדריגתו כפי  ולכן: המדות,

השכל . ערך  לפי  הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא יד .4.שהשכל  א, א.5.קהלת נט , ב חלק
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ו.6. משנה ג . פרק א.7.אבות לט , דוד ".8.סנהדרין "ויברך  בתפילת
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.9:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰('כו שמביאו מפני  - (עכ "פ פ"ג  עה"ח  בקונ' וכ "מ  הוא. כן סתם באוכל  גם הרי  עפ "ז אם "צ"ע
פי "ג : בערכה".ÊÁ˙˘˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז  תניא קיצור ובל ' א'. בסוג הם שסו"ס  מפני  י "ל  אולי  עדיפי ", "ולא דרק לקמן ומ "ש .

ד .10. א, יחזקאל 
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב

             

       
         
         
      

  
         

        
       

         
       

        

        
        

         
       

       
       

        
         

      
         

     













































המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א



היום יום . . . עב

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶאת  ֶהם  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ  – ל  ַהּלֵ ּבְ  – ְמָבֵרְך  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

)ב"ר  ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר  מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית  ּפְ הּוא  "ׁשֶ ָנבֹוא":  ה  "ְוַעּתָ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ְמִחי",  ְוׂשִ י  "ָרּנִ ְתִחיל  ְלִדּבּור־ַהּמַ אּור  ּבֵ ם,  ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ א"א" ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עג היום יום . . . 

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד 
- איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען 
איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה 

גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ֻמְגּבֶ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּוַבּתֹוָרה  רּוְך־הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִוְיָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל.  ֻמְגּבָ י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶגׁש  ִהיא  ֱאמּוָנה   – ֱאמּוָנה   – הֹוָדָאה  ַאְך 

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ ְיִדיָעה  ִעְנַין  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך,  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ִתיב  ּכְ
ִניִמית  ּפְ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ּדֹות  ַהּמִ ְוִזּכּוְך  ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

אֹוִתּיֹות  יֹאַמר  ]=ַהְיָמָמה[  ֵעת־ְלֵעת  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ הּוא,  ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלע הּוא,  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  כּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה, 

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



עד            

ה'תשע''ט  טבת א' ראשון יום  ?           

        
         
         


המפרשים משנה)הקשו לחם בגמרא(רדב"ז , ב): יז , נאמר(חולין 

של 'כבודו מפני  הוא לחכם הסכין את  להראות  שהחיוב 

הונא רב  ומוסיף  א)חכם ', יח, הראה(שם שלא מי  את שמנדים 

לחכם  יפה").סכינו סכינו  ו "נמצאת ששחט אחרי  שבדקוה ופירש(אף

נמצאת)רש "י ו"מנדין (ד "ה החכם  כלפי  פניו שהחציף  משום -

הוא שהטעם  הרמב "ם פירש  כן אם  מדוע  הרב ". כבוד על

כדין? יבדוק  ולא אחרת  פעם עצמו על יסמוך  שמא  חשש 

הש "ך  סקכ "ח)וכתב  יח סי ' שני(יו "ד  בין מינה' 'נפקא 

החכם יכול חכם, של  כבודו משום  הוא  החיוב  אם הטעמים:

מחול כבודו - כבודו על שמחל  רב  שהרי  כבודו על למחול 

הי "א) פ"ה ת"ת יסמוך(הל ' שמא  חשש  משום  הוא  החיוב  אם  אך ,

תועיל לא  פגומה, בסכין לשחוט  ויבוא  אחרת  פעם  עצמו על

החכם . מחילת

שור ' ה'תבואות  סקל "ה)ומבאר יח סי ' :(יו "ד 

הראה שלא ששוחט  הונא רב  מדברי  היא  הרמב "ם הוכחת 

זלזול משום  רק  הוא הנידוי  ואם  אותו. מנדים  חכם  לפני  סכינו

מפורשת הלכה הרי  הונא , רב  משמיענו מה  החכם , בכבוד

נידוי חייב  החכמים את שהמבזה ובנו "כ היא  הי "ב פ"ו  ת"ת (הל '

עלשם) למחול  החכם ירצה שאפילו הרמב "ם למד  ומכאן ?

כמו  שמים , בכבוד זלזול גם  כאן יש  כי  יכול  אינו כבודו,

הרשב "א הראב"ד )שכתב  בשם ב, י , צריכה(חולין  סכין שבדיקת 

שלא כדי  אותו ומנדים  להזהר , היודע  כחכם ומי ביותר דקדוק 

עצמו. בדיקת  על יותר יסמוך 

הזקן ט)ואדמו"ר סי ' שו "ת ט. קו "א יח סי ' יו "ד  ביאר:(ש "ע

הראה שלא שוחט  שמנדים  לומר אין הרמב "ם לדעת

אם רק  אלא  מנדים אין כי  אותו, שביזה  משום  לחכם סכינו

לא אם  אבל  חכם, לתלמיד גנאי  שהם  בדברים  וגינה  ביזה

לנדותו אין פניו, את הידר ולא כיאות ב'הגהות כיבדו  כתב (וכן 

מו "ק),מיימוניות' הירושלמי  ע"פ ה"ב פ"ו  ת"ת לנדותהל ' שאין וכל ֿשכן .

שלא כדי  הוא  שהנידוי  ובהכרח סכינו. לו הראה  לא  אם 

פגומה . בסכין וישחט אחרת פעם  בדיקתו על יסמוך

כבודו  מפני  חכם  לפני  הסכין להראות  שיש  הגמרא ודברי

את שיראה  די  פגומה בסכין ישחט  שמא  החשש  מצד  כי  הם 

ה ' וירא  הסכין בדיקת  ודין  דת שיודע  "כל לפני  הסכין

חכם'. של כבודו 'מפני  חכם , לפני  להראותה וצריך מרבים".

ה'תשע''ט  טבת ב' שני יום          

       
   
משנה' ה 'כסף  ואכתי )הקשה ד "ה ה"ט פ"י  :(להלן 

א)הגמרא מג, ששמו (חולין  עולא  דברי  את מינימביאה נה

בא 'שמונה' שהמנין ואומרת מסיני , למשה  נאמרו טריפות

(אף  הטריפות מסוגי  באחד נכלל שאינו בכליה ליקוי למעט

טריפה ). - בכליה  ליקוי  פפא  בר רכיש  שלדעת

ששמונה הרמב "ם הביא  שכאן מאחר מובן: אינו זה ולפי 

להלן כתב  איך עולא , כדעת  הן, טריפות  הכ "ו )מיני  "אם(פ"ח

מיני תשעה יש  זה  לפי  והרי  טריפה ", זו הרי  הכוליה... לקתה 

טריפות ?

מרבבה' ה 'דגול ס"א)ומבאר  כט סי ' :(יו "ד 

'דרוסה ' היא הטריפות אחת  להקשות : יש  לכאורה 

בתורה  מפורש  ה"ו )שאיסורה  פ"ד  אסורות מאכלות טריפה(הל ' וגם  ,

תאכלו ", אשר  החיה  "זאת הפסוק  מן נלמדת  באכילה  הנאסרת 

תאכל  לא  'חיה' ושאינה  אכול, 'חיה ' א)אם  מד , כן,(חולין  ואם  .

מסיני '? למשה  'הלכה  מוסיפה  מה

הביאור: אלא

חודש  עשר שנים חיה אינה  ה"א)טריפה פי "א זהו (להלן  אבל 

אף  וודאית , טריפה ואילו טריפה , ספק  בה  שיש  בבהמה  רק 

ניתרת  אינה חודש  עשר שנים  סי "ח)שחייתה נז  סי ' יו "ד  .(רמ"א

מקום יש  בתורה , מהפסוק  'דרוסה' דין למדים  אם ומעתה ,

למות ונוטה  נדרסה  הבהמה  כאשר רק  הוא  שהאיסור  לומר

זו" ממכה  שתחיה אפשר ה"ז )"ואי  פ"ד  מאכ "א אם(הל ' אבל ,

כשרה . היא הרי  נס ) דרך שהוא  (אף  חודש  עשר שנים  חיתה

בוודאות , נדרסה  שאם ומלמדת  מסיני ' למשה  'הלכה  באה

חודש . עשר שנים  חיתה אם  גם טריפה היא  הרי 

למעט  בא  'שמונה ' הטריפות  שמנין הגמרא  אומרת  כך ועל

מן  נלמד אך  מסיני , למשה בהלכות  נכלל  שאינו בכליה  ליקוי 

כי טריפה היא הרי  הכליה לקתה  אם  ולכן, בתורה. הכתוב 

למעשה אם  אבל חודש , עשר שנים  חיה  היא אין כלל  בדרך

כשרה . היא  הרי חודש, עשר שנים  חיתה 

ה'תשע''ט  טבת ג ' שלישי יום      ' '

       
          

רש "י פירש  כנטול ' יתר  'כל  כנטול )בגדר ד "ה ב נח, :(חולין 

היתר והאבר העיקרי שהאבר כלומר, אחד ". כחסר אחד "יתר 

  לה ויש  יתירה אחת  שרגל בהמה  כגון  ,

טריפה . שהיא אחת  רגל  כבעלת היא הרי  - רגליים  שלוש 

וייל מהר"י בשו"ת השו "ת)][ומבאר  שבסוף בדיקות כל(בהל ' :

אבר במקום אברים  שני  יש  וכאשר הגוף , מן וניזון יונק  אבר

את ולשמור  לקיים בכוחה ואין לשנים  היניקה  מתחלקת  אחד

ניטלים ] יהיו ולבסוף  המיותר, האבר את ולא  העיקרי  האבר



עה             

הרמב "ן סנ "ד )אך פ"ג חולין  ברא"ש  ביאר (הובא 
משום טריפה והיא העיקרי , האבר שנחסר ולא  ניטל  כאילו

היתר האבר שניטל שנחשב  ניטל היה ואילו  ,

הבהמה והיתה  החיבור  במקום נקב  נעשה  היה  זה, באופן

שם)טריפה  חולין  בר "ן  הובא הרשב"א, פירש  זה .(וכעין 

מגדים ' ה 'פרי  בסופו )והנה, משב"ז  קמג סי ' דברי(א"ח את הביא

'יתר כי  פסול  מילה בו שנכפלה  תורה  שספר  רבה ' ה'אליה

'יתר שדין לומר  יש  כי  עיון, צריך  שהדבר והעיר  דמי ', כנטול 

טריפה . לענין  רק  נאמר כנטול'

נזר' ה'אבני  עליו  שעא ותמה  סי ' הרמב "םסק"ד )(יו "ד  מדברי

הט"ז ) פ"ז  תורה ספר  נביאים(הל ' תורה ספר בו שיש  זה "כרך :

כדין  היתר דין תורה... ספר כקדושת קדושתו אין וכתובים

יוסף ' ה'בית  ופירש  רפג)החסר ". סי ' 'יתר(יו "ד  מדין שזהו

בטריפות ! רק  לא  נאמר זה שדין היינו דמי ', כנטול

כל על מוסכם אינו זה שדין אף  נזר ': ה 'אבני  והוסיף 

את פוסלות  לא 'יתרות' ראשונים  כמה ולדעת  הפוסקים ,

זהר' שב 'תקוני  כיון כה)הספר, צריך(תיקון  תורה שספר  נאמר

או  חסרה ואם  יתיר, ולא  חסר לא מום , בלא תמים להיות 

הפוסקים שרוב  מאחר  הרי פסול, הוא  הרי  אחת  אות  יתרה 

אחת מילה  נמצאה אם היא, כך הזוהר  שיטת וגם  פוסלים,

אחר . ספר  מוציאים  יתירה ,

ה'תשע''ט  טבת ד' רביעי יום        

        
         
        
           

   
הן', כשרות  בהמות 'רוב  הכלל  על מבוססת  זו הלכה

הבהמות לרוב  שייכת שהיא להניח יש בהמה על  דנים  וכאשר 

כשרה . והיא 

בחיים שהיא  למרות  מבהמה , חלב  לשתות  ההיתר ומכאן

כשרות . הבהמות רוב  כי  טריפה, איננה  אם נבדקה  ולא

הטריפות אחוזי  רבות  פעמים בימינו כי  העירו רבים  אך 

ולכאורה מהכשרות , יותר גבוהים הנשחטות  הבהמות  מבין 

לשתות מותר ואיך השתנתה , חז"ל  בזמן  הדברים  מציאות 

טריפה ? הבהמה  שמא לחשוש  ולא חלב 

צבי ' 'תפארת  יג)ובשו"ת סי ' מקום(יו "ד  לגבי נשאל

יש כי  והשיב  מהכשרות , גבוהים הטריפות  אחוזי בו שנמצאו

סיבות: משתי  להתיר

הרי טריפות , נמצאו הנשחטות  הבהמות  רוב  אם אף  א.

הבהמות כלל ומבין נשחטו, שלא יותר רבות בהמות קיימות 

כשרות . הרוב 

מלידה טריפות  אינן טריפות, הנמצאות  הבהמות רוב  ב .

ניתן  הבהמה לידת ובשעת יותר. מאוחר טריפות נעשו  אלא

נותרת מכן  ולאחר  כשרה  שהיא  הרוב  מכוח  להניח היה 

השתנה , שהמצב  הוכח  לא  עוד שכל 'חזקה ' מדין  בכשרותה 

כבתחילה . שנשאר מניחים

רוב  היום גם  דבר של לאמיתו כי  הוא  המקובל וההסבר

מכך נובעים  הגבוהים הטריפות  ואחוזי כשרות , הבהמות

הדין  מעיקר שאינן  רבות  חומרות התפתחו השנים שבמהלך

לבדוק , דרך אין ואם  הבדיקה . באופן בקיאות  חוסר מחמת  או

כאשר החלב  שתיית לגבי  או לפנינו אינה הריאה  כאשר  כגון

– הפנימיים  איבריה  את לבדוק  אפשרות  ואין חיה  הבהמה

כשרות  הבהמות רוב  הדין שמעיקר  כך  על להסתמך  (פר "ח יש 

כח) ה, חושב מעשה שו "ת בהרחבה וראה א, שם, חדשה שמלה ג, לט, .יו "ד 

ה'תשע''ט  טבת ה' חמישי יום  ?    '   '

       
           

  
את לא לקחת , רוצה  אינו  אבל ציפור קן לפניו הזדמן אם 

או  האם, את  לשלח עליו חובה האם – הבנים את  ולא  האם

את תחילה לשלח חייב  הביצים  את  לקחת ירצה  אם  שרק 

האם ?

יאיר' סז )ה 'חוות את(סי ' לשלח  חייב  זה  שבמקרה סובר

הזוהר  מדברי ראיה  ומביא  להתעלם . רשאי  ואינו (תקו "ז האם

ו ) ממקוםתיקון  ותעוף  תצטער שהאם  כדי  הוא  המצוה  שטעם  ,

בנ  את לחפש  הקב "הלמקום רחמי יתעוררו זה ידי  ועל יה,

ממשמעות נוספת  וראיה  בגלות . הנמצאים  ישראל בני  על 

ב)הגמרא קלא, את(חולין  תשלח  'שלח שנאמר "לפי השואלת:

קן  לחפש  האדם  על מוטל האם לך'", תקח הבנים  ואת  האם

יקרא "כי  הפסוק  שמלשון ומשיבה וגבעות "? "בהרים  ציפור 

לאדם יזדמן אם  רק  היא שהחובה משתמע  לפניך" ציפור  קן

המצוה . לקיים  כדי  ציפור קן לחפש  חובה  אין אבל  ציפור  קן

קן  אחר  לחזר  שצריך  הוה ֿאמינא בגמרא שהיתה  ומאחר 

אם גם חיובית  מצוה שזו להוכיח יש  וגבעות ' 'בהרים ציפור 

בבנים . מעוניין אינו

'המקנה ' א)אבל מא, אינה(קידושין  הקן שילוח שמצות  סובר

רצונו  אם רק  לשחוט  חייב  שאדם  כשם אלא  חיובית, מצוה

בבנים . רוצה  אם רק  הקן בשילוח  חייב  כך בבשר,

הרמב "ן בשם ק ) סי ' (או"ח סופר' ה 'חתם (דברים ומוסיף 

י ) מצוהכב, שאין רק  לא הבנים, את  לקחת רוצה אינו שאם

וצער אכזריות משום  האם  בגירוש  יש  אלא  האם , את לשלח

חיים . בעלי

אינו  כאשר גם היא המצוה האמור הזוהר לטעם  כי  ואם 

הרי בגלות , ישראל  בני על רחמים לעורר כדי  בבנים, מעוניין

שנינו שהרי כן, הדבר אין הגמרא  דברי  ב)לפי  קלח, :(חולין 



עו            

בזמן  והרי  הבית ", בפני  ושלא  הבית בפני נוהג הקן "שילוח

קיימא "סיהרא  ואדרבה בגלות , היו לא ישראל בני  הבית

הזוהר בין ובמחלוקת שמחה". הבנים  ו"אם בשלימותה "

בנסתרות" עסק  לנו "אין כי  הגמרא , כדברי  ההלכה לגמרא 

ולבנינו ". לנו ו"הנגלות 

ה'תשע''ט  טבת ו' שישי יום  ?           

        
          

משנה ': ה 'כסף  והקשה 

דימי  רב  ב),לדעת כ , יאכל(שבועות "שלא להבא , הנשבע 

זו הרי  אכל ", ולא שיאכל  או ואכל  וההתראה

לשקר ' בשמי תשבעו 'לא  היא ב)עליה  יט, על(ויקרא והנשבע 

זו  – ואכל אכלתי , שלא  אכל , לא  והוא  "שאכלתי, העבר,

 אלקיך ה' שם  את  תשא  'לא  היא וההתראה ,"

ז )לשוא' כ , לשעבר(שמות שקר  בשבועת  – רבין ולדעת  עובר). ,

עובר להבא שבועה  על ואילו  לשקר " בשמי  תשבעו "לא  על

דברו" יחל "לא  ג)על  ל , .(במדבר 

הן  לשעבר ושבועה להבא שבועה הרמב "ם דברי  כן, ואם 

בכלל על שהנשבע  האומר דימי  כרב  לא הם  ,

זו בשקר העבר שבועה שעל הסובר כרבין ולא

דברו'! יחל  'לא על עובר  להבא 

יחל 'לא  על עובר  להבא  בשבועה  רבין , לדעת ומבאר:

כרבין דברו' פסק  והרמב "ם שקר . שבועת  עבירת  על

דברו' יחל  'לא  משום הן לוקה  להבא שבועה על שהעובר

למנות דרכו "שאין אלא  לשקר ' בשמי  תשבעו 'לא  משום  והן

שקר שבועת בנשבע  ולכן אחת ". מצוה על הרבה  לאווין

בו המיוחד הלאו את רק  הרמב "ם  הזכיר תשבעו להבא, ('לא

לשקר ') נדרבשמי  על  לעובר גם  המשותף  הלאו את  ('לא ולא

.יחל ')

מיעקב ' קסד )וה 'כוכב  העובר(סי ' הרמב "ם  שלדעת  ביאר

נטילת באיסור שמצינו כמו  כלל  לוקה  אינו להבא שבועה  על

כמש ריחיים  ורכב "אבני ריחיים  תחבול "לא  כנאמר  כון,

ו ) כד , איסור(דברים נלמד חובל ", הוא נפש  "כי הכתוב , ומסיום  ,

אסור נפש  אוכל לצורך  שהם אחרים כלים שגם - נוסף 

א)למשכנם  קטו , מציעא מזה(בבא למדים  שאין בגמרא  ומבואר .

נצרך שהלימוד  כיון כי  ריחיים, אבני  הממשכן על נוסף  איסור 

ריחיים . אבני  על  איסור לכפול  אין כלים , שאר לאסור

כך על לוקים וכבר היות  להבא , שבועה  לענין גם וכך

'לא משום  גם לוקים אין לשקר ' בשמי תשבעו 'לא  משום 

כתב  ולכן אחר. לאו בהם  שאין לנדרים נצרך זה לאו כי  יחל',

שקר . שבועת  של הלאו את  רק  יש  להבא  שבשבועה הרמב "ם

ה'תשע''ט  טבת ז' קודש  שבת '    '    

       
          

      
פי על  "ואף  אומרים : השנה ראש  ערב  של נדרים בהתרת 

כי נא  דעו אך  הנדר, לפרוט צריך  התרה ומבקש  שהמתחרט

כאילו  בעיניכם  נא יהיו כן על לפורטם , אפשר ואי  הם  רבים 

כיצד – לפרט צריך הדין מצד אם  ותמוה : פורטם". הייתי 

פירוט? ללא התרה תועיל 

ישראל ' ה 'תפארת  א)וכתב  בועז  פ"ז , מלשון (בכורות כי 

נשבעתי 'אני  שיאמר צריך לכתחילה שרק  משמע  הרמב "ם

פירט. לא  אם גם להתיר  אפשר בדיעבד אך  וכך', כך על 

נחשב  זה הרי  לפורטם , אפשר  ואי  רבים  והנדרים ומאחר 

פירוט. ללא להתיר ואפשר כדיעבד

נדרי ' 'כל  אמירת  לגבי זו שאלה  על הראשונים  עמדו וכבר 

הרא "ש  וכתב  הכיפורים. יום  יומא)בליל מסכת הצורך(סוף כי

מסוים דבר עצמו  על אסר  שהנודר מחשש  הוא  הנדר בפירוט 

ועתה באיסור, יכשל שלא סייג בתורת  כגון מצוה, לשם 

אין  זה  ולפי  האיסור. על לעבור כדי הנדר את  להתיר  ברצונו

הכיפורים , יום  בליל שעושים  הכללית  הנדרים  בהתרת  חשש 

מצוה . לצורך  שנעשו נדרים  להתיר הציבור דעת  אין כי 

ראש בערב  הנדרים  התרת  מועילה  איך  גם  מובן זה  ולפי 

מבקש אני  "ואין מדגיש : התרה והמבקש  מאחר כי  השנה ,

להתיר אפשר  אותם ", להתיר שאין הנדרים  אותם  על  התרה 

התפרש  לא אם  גם הנדר קמח)את ע' נדרים שלמה, .(מנחת

בשעת לנודר זכור הנדר  כאשר רק  כי  שכתבו, ויש 

ללא גם להתירו אפשר  שנשכח נדר אך  לפרטו, צריך  ההתרה,

ב)פירוט כג, נדרים רי "ד  .(תוספות

ומסתיר החכם  את  מטעה  הנשאל אם כי  אומרים , ויש 

אם אך בדיעבד, אפילו מועילה  אינה ההתרה  בכוונה , פרטים

חלה – לו מתיר כן פי  על ואף  מפרט  שאינו יודע  החכם 

ראש בערב  הנדרים התרת מועילה זה  סמך  ועל ההתרה.

מציין  אלא  מאומה  מסתיר אינו התרה  המבקש  שהרי  השנה ,

לפורטם' אפשר  ואי  הם  'רבים כי  המתירים לפני  (שפת בפירוש 

יד ) רכח, יו "ד  .אמת

גודל מעלת בני ישראל לגבי כל עמי הארץ )כולל גם אלו... שיש להם חלק בעולם הבא(, שלא זו בלבד שאינם שווים, אלא שאי אפשר 
כלל להשוות ביניהם, כי, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

ממאמר זאת חנוכה, ה'תשל"ד



עז                 
         

      

ה'תשע"ט  טבת א' ראשון  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»≈
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
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.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
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»»»«∆¡»¿
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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
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≈
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פ                
         

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 .

.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¿

קטן 89) רבינו, כותב  יא הלכה כד פרק  שבת בהלכות
להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה
להפרישו. מצווים תורה שבאיסורי  מדבריו משמע 

חותם,90) לי  הבא מפתח , לי  הבא לתינוק  אדם יאמר "לא
מניחו  תולש, מניחו אבל שבת. בחילול מרגילו שהוא מפני 

זורק ".

.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«¬»»¿«¿«≈≈¿«¿«
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ÌÈzL ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«ƒ
Á‡Â ËÁLÏ (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…¿««
.„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL ( .ÏÎ‡È Ck»…«∆…ƒ¿…¿∆¿¿∆»
ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („ .ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc ˙BqÎÏ (‚¿«««»»∆…ƒ«»≈«

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ Ì‡‰ ÁlLÏ (‰ .ÌÈa‰«»ƒ¿«≈»≈ƒ¿»»««»ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  
צריכים 1) אם וחגבים דגים ועוף ; חיה בהמה שחיטת יבאר

זה  ובאי  השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה;
קודם  הסכין בדיקת בה; ושחט  סכין ליבן שוחטין; דבר
ודין  חכם; לפני  סכינו בדק  שלא וטבח  ואחריה; שחיטה

שוחטין. ומתי  הסכין אורך כמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆiL ÈÓ ËBÁLiL3 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡…¿«
zÁÊÂ :Ó‡pL .ÏÎ‡È Ck Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a¿≈»«»»¿««»…«∆∆¡«¿»«¿»
L‡k C‡ :ÌeÓ ÏÚa BÎa Ó‡Â .E‡vÓe E˜aÓƒ¿»¿ƒ…¿¿∆¡«ƒ¿««««¬∆

Ïi‡‰ ˙‡Â Èv‰ ˙‡ ÏÎ‡È4‰iÁL z„ÓÏ ‡‰ . ≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»»»«¿»∆«»
‰Ó‰k5‰ËÈÁL ÔÈÚÏ6L‡ :ÓB‡ ‡e‰ ÛBÚe . ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈¬∆

,„nÏÓ .BÓc ˙‡ CÙLÂ ÓB‚Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ»≈«»¿≈¿»«∆»¿«≈
‰iÁ‰ Ìc ˙ÎÈÙLk ÛBÚ‰ Ìc ˙ÎÈÙML7. ∆¿ƒ««»ƒ¿ƒ««««»

התורה 2) קום 3)מן של מצוה אינה ששחיטה אע "פ 
אכילת  על מוותרים ואם לעשותה, מצווים שאנחנו ועשה
איסור  והכשרת שהיתר רבינו דעת שחיטה. חיוב  אין בשר
"וצונו  ברכה בה תקנו ולפיכך התורה, מן עשה מצות כן גם
בספר  ראשון בשורש הרמב "ן כתב  כן השחיטה". על
כותב  ה"ב  ברכות מהלכות י "א ובפרק  רבינו. לדעת המצוות
כגון  לרשות, דומין אלא חובה שאינה מצוה ויש רבינו:
מזוזה  ולעשות בבית לשכון חייב  אדם שאין ומעקה מזוזה
נמנים  ומעקה מזוזה והרי  וכו', מעקה בשביל בית לבנות או
כך. שחיטה אף  התורה, מן עשה מצוות בחשבון

בשר".4) ואכלת "תזבח  כתוב : הפסוק  שהרי5)ובראש
הם  חיה ואיל בכל 6)צבי  היא בהמה בכלל שחיה ואע "פ 

כן  ואחר תאכלו" אשר הבהמה "זאת נאמר שהרי  מקום,
להיקש  ללמוד צריך כאן עא. שם כמבואר וצבי  איל מונה
מבהמתך  וזבחת נאמר לא שבפסוק  משום בשחיטה, שחיה

בכלל. חיה ואין וצאנך מבקרך זה 7)אלא מפסוק  למדו
דמו  שפיכות בכל לעוף  דיו = סגי " בעלמא "בשפיכה
האומר  לדעת הוא זה לימוד בשחיטה. דוקא ולאו שהיא,
לעוף  שחיטה יש והאומרים התורה. מן לעוף  שחיטה אין
זאת  לומדים - הפרק  בראש רבינו פסק  וכן התורה, מן
דמם  ששפיכת - ועוף " "חיה נאמר שכאן לחיה, עוף  מהיקש

היא. אחת

.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â8ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a9‰lÁz CÓ 10L‡ : ¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜11,C ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈
zÓ Oa‰  „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa12ÏÎ‡Ï eÒ‡Â . ≈¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…

˙ÒkÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰ ÔÓ13ÏÎB‡‰Â . ƒ«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈

È‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  dLÙ ‡ˆzL Ì„˜ ‰pnÓƒ∆»…∆∆≈≈«¿»≈¿…«¬∆«¬≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa ‡e‰14‰˜BÏ BÈ‡Â ,15. ƒ¿«……¿««»¿≈∆

‡ˆzL Ì„˜ ‰ËÈÁL Á‡ ‰pnÓ CzÁÏ zÓeÀ»«¿…ƒ∆»««¿ƒ»…∆∆≈≈
dLÙ16‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓe ,17, «¿»¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆

˙eÓzL „Ú BÁÈpÓe18.epÏÎ‡È Ck Á‡Â «ƒ«∆»¿««»…¿∆

דרסה,8) שהייה, בשחיטה: הפוסלים דברים חמישה כגון
פגומה. תהיה שלא הסכין בדיקת וכן ועיקור, הגרמה חלדה,

אחת 9) ברכה לכן בכולם, שוות שחיטה שהלכות מפני 
לעשייתן".10)לכולם. "עובר מברכין הברכות שכל

המצוה. עשיית לפני  מפני11)פירוש: לשחוט , ולא
הוא  שאן כן ואינו לשחוט  מצווה שהוא משמע  שלשחוט 
שהאכילה  וקדשים ובפסח  אוכל. ואינו שוחט  אינו רוצה

לשחוט . מברך - מצוה השחיטה וגם לפי12)מצוה
מעכבות. אינן שהרי13)שברכות החי , מן אבר משום ולא

לישראל  הותרה שכבר במפרכסת החי  מן אבר איסור אין
הוא  והרי  שמסיים: כמו אחר, איסור משום אלא בשחיטה,

הדם. על תאכלו לא בבמה 14)בכלל חיות עוד שיש
זו 15) תעשה לא פירוש: שבכללות". לאו שהוא מפני 

כתב  וכן בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת
שבכללות  לאו וזהו המצות: מספר תשיעי  בשורש רבינו.
"לא  יתעלה שאמרו וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין
מן  איסור שהוא רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל
בלא  "שהוא שם הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה
משום  לוקה אינו כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה",
שאינו  רש"י  דעת אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה

הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן איסור וכמו 16)אלא
החי . מן אבר משום כאן שאין לשון 17)שכתבנו

קודם  ראשונה הדחה מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא
אין  לשונו: שכן יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה
הרי וכו'. יפה יפה מולחו כן אם אלא דמו מידי  יוצא הבשר
ראשונה. הדחה אחר וכונתו תחילה מולחו שכתב 

של 18) האיסור פקע  כן ואחרי  נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. על תאכלו לא

.‚ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c19‡l‡ ,‰ËÈÁL ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡  »ƒ«¬»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ô‡ˆ‰ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .Ô˙B‡ ˙zn‰ ‡È‰ Ô˙ÙÈÒ‡¬ƒ»»ƒ««∆∆»¬≈≈¬…
Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡ ,Ì‰Ï ‡ˆÓe Ì‰Ï ËÁMÈ ˜e»»ƒ»≈»∆»»»∆ƒ∆»¿≈«»

Ô‡ˆÂ ˜a ˙ËÈÁLk ÌÈ‚c ˙ÙÈÒ‡  Ì‰Ï ÛÒ‡È20. ≈»≈»∆¬ƒ«»ƒƒ¿ƒ«»»»…
dcÏ ‰ÙÈÒ‡a  ÏÈÒÁ‰ ÛÒ‡ :Ó‡ ÌÈ‚Áe21. «¬»ƒ∆¡«…∆∆»ƒ«¬ƒ»¿«»
ÔÈzÓ  ÌÈn‰ CB˙a Ô‰ÈÏ‡Ó e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿««ƒÀ»ƒ

ÌÈiÁ ÔÏÎ‡Ï zÓe23. À»¿»¿»«ƒ

בגמרא 19) ומפרשים היתר. שכולו חגבים ודם דגים דם יצא
כמה  מביאים שחיטה צריך שאין היתר כולו מאי שם
שחיטה. בלא מותרים שחגבים בש"ס  מקומות

כתיבה 20) הכא כז: חולין בסוגיא שאומר כמו הפירוש
הפסוק  שבאותו כלומר, דאחריני , שחיטה במקום אסיפה
יאספו, ואמר הלשון שינה ובדגים שחיטה נאמר וצאן בבקר
ובצאן. בבקר בשחיטה היא בדגים שאסיפה מינה שמע 

ראיה 21) שדחה הרשב "א, בשם כאן מביא משנה המגיד די ,
בדגים  רק  שהרי  שחיטה, טעונים שאין לחגבים רבינו של זו
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הפסוק  שמשנה היינו שחיטה, במקום אסיפה בהם שכתוב 
אבך  די , שבאסיפה אומרים אנו למעלה, כמבואר בלשונו
נזכר  שלא שחיטה, במקום נאמר לא הרי  החסיל אוסף 
ויש  שחיטה? טעונים אין שחגבים לנו מנין בפסוק , שחיטה
שנאמר  וחיה לבהמה היקש יש שבדגים רבינו, דעת ליישב 
במים  הרומשת החיה וכל וגו' הבהמה תורה וזאת בפסוק :
בדגים  שכתוב  כיון אלא ההיקש, מן שחיטה היו וצריכים
למדים  אנו בבהמה, שחיטה בו שכתוב  פסוק  באותו אסיפה
דגים  אסיפת רבינו שכתב  וזהו באסיפה, דים שדגים מזה

כשם היינו וצאן, בקר את כשחיטת מתירה ששחיטה
שאין  בחגבים אבל הדגים. את מתרת אסיפה כך הבהמה
שחיטה, צריכים שהם בתורה מצאנו ולא היקש שום
אפילו  שלו אסיפה ודיה כמשמעו אסיפה הפסוק  מפרשים
הכסף  כתבו וכן שחיטה. במקום אסיפה נאמרו לא אם
שחיטה, טעונין אין הללו וחגבים משנה. והלחם משנה
כמשמעו  הבהמה תורת זאת הכתוב  הזכירן דגים אחר שהרי 
שרץ  וכל דגים אלו במים הרומשת החיה נפש וכל וגו'

חגבים. אלו הארץ  על ניצודו 22)השורץ  אם שכן וכל
בחיים  צידתם אומרים נו ואיןא מתו. כך ואחר אדם בידי 
יהיו  המים בתוך כשמתים אבל המתרת, אסיפה היא
מיתתם. לאחר ואפילו דיה שהיא אסיפה כל אלא אסורים,

על 23) מקשים מתים". בין חיים בין חגבים אדם "אוכל
ומתרצים: תשקצו, בל משום אסורים חיים חגבים הרי  רבינו
חגב  לא אבל תשקצו, בל משום אסור טמא חגב  רק  א.
ואין  ולאכלו ממנו אבר לחתוך שמותר רבינו כונת ב . טהור.
אסור  חי  כשהוא לאוכלו אבל החי , מן אבר איסור משום בו

שם. התוספות דעת גם וכן תשקצו. בל משום

.„LÙÏ CÈˆ ,Ì˙Ò ‰Bza ‰eÓ‡‰ BÊ ‰ÁÈÊ¿ƒ»»¬»«»¿»»ƒ¿»≈
?ÔÈËÁBL ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a :Ú„ÈÏÂ d˙B‡»¿≈«¿≈∆»ƒ«¿≈»¬ƒ
È˙Óe ?ÔÈËÁBL „ ‰Ê È‡e ?‰ËÈÁM‰ eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ«¿ƒ»¿≈∆»»¬ƒ»«
Ô‰ ‰Óe ?ÔÈËÁBL „ˆÈÎÂ ?ÔÈËÁBL ÔÎÈ‰Â ?ÔÈËÁBL¬ƒ¿≈»¬ƒ¿≈«¬ƒ»≈
‡e‰ ÈÓe ?‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈc‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ
:Ó‡Â ‰Bza eeˆ el‡‰ ÌÈc‰ Ïk ÏÚÂ ?ËÁBM‰«≈¿«»«¿»ƒ»≈ƒ»«»¿»«
EÈÚLa zÏÎ‡Â ,E˙Èeˆ L‡k ÓB‚Â E˜aÓ zÁÊÂ¿»«¿»ƒ¿»¿¿≈«¬∆ƒƒƒ¿»«¿»ƒ¿»∆
‡Lk ,Ô‰a ‰eˆ ‰t ÏÚ el‡‰ ÌÈc‰ ÏkL .ÓB‚Â¿≈∆»«¿»ƒ»≈«∆ƒ»»∆ƒ¿»
BÓk ,‰ÂˆÓ ˙‡˜p‰ ‡È‰L ,‰t ÏÚaL ‰Bz»∆¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

‰Ê eaÁ ˙lÁ˙a e‡aL24. ∆≈«¿ƒ¿ƒ«ƒ∆

(24- תורה והמצוה. והתורה תורה: משנה לספר בהקדמה
התורה  לעשות וצונו פרושה, זו - והמצוה שבכתב , תורה זו

פה. שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי  על

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó25ÏÎÂ .‡ev‰ ‡e‰ ¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»
˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ Lk ‡ev‰««»»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ«

ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL ÌB˜n‰26ÌB˜Ó „Ú «»∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»
ÔÈˆt ÔÈˆt ˙BÈ‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ÈÚOiL27‰Ê  ÒÎk ∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆

.ËLea ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰¿«¿ƒ»«≈∆

לומר:25) התכוון או עוף , ובין חיה בין בהמה בין חי  כל
להוציא  מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
חיה  עודנה שהבהמה פי  על שאף  מחיים. הנבילות שש את

נבילה. מידי  לטהרה מועילה השחיטה נכפל 26)אין

החלל. פי  עוגל ונסתם חללו בצד חלק 27)הוושט  ואינו
הוושט . כפנים

.Âıaz ‡˜p‰ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ËÁL»«¿«¿»ƒ»∆¿«ƒ¿»«¿«
ËLe‰28Èa ˙lÁzÓ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰hÓÏ B‡ , «≈∆¿«»ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ÌÈÚÓ29ËLe‰ ıaz eÚLÂ . ≈«ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ«¿««≈∆
‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L30È„k  ‰iÁÂ ‰Ó‰a : ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzLa ÊÁ‡iL31BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰  ÛBÚe ; ∆…«ƒ¿≈∆¿¿»¿«…¿ƒ»¿
BË˜Â32˜Ùf‰ „Ú  ‰hÓÏe .33. ¿»¿¿«»««∆∆

בלחי .28) דבוקו משמיה 29)מקום יחזקאל בר כרמי 
הראש 30)דרב . מפרש 31)לצד ורש"י  יד. תפיסת כדי 

רבינו. דעת וכן אצבעות. רבינו 32)ארבע  מקור אולי 
בית  "מקום ופרש"י  מבלעתא זירא אמר יונא מג : משם
ורבינו  מאוד". הנקב  לראש סמוך תורבץ  קרוי  הבליעה
וכפוסקים  ממש יונה אלא האמורא, שם לא "יונה" מפרש

ועוף שהביא עוף  כל שמשערים משמע  ומזה יוסף . הבית
שלו. הבליעה בית במקום וקטנו גדלו של 33)לפי  גגו

כוושט . נידון זפק 

.ÊÚBk ÈetMÓ ?‰wa ‰ËÈÁL ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿¿ƒ»«»∆ƒƒ«
‰hÓÏe34‰Ó‰a‰ CLÓzLk ‰‡‰ Ûk L‡ „Ú35 ¿«»«…¿«»≈»¿∆ƒ¿…«¿≈»
d‡eˆ36˙BÚÏ37.‰wa ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê  «»»ƒ¿∆¿«¿ƒ»«»∆

‡eˆ ‡˜  ıeÁaÓ ‰f‰ ÌB˜n‰ „‚kL ÏÎÂ38. ¿…∆¿∆∆«»«∆ƒ«ƒ¿»«»

גדולה 34) העליונה והטבעת טבעות טבעות עשוי  הקנה
ופסק  כובע . כעין הקנה משתפע  ממנה ולמעלה מכולן,
משפוי למטה הקנה שכל אנטיגנוס , בן חנינא כר' רבינו
לשחיטה. כשר - הגדולה הטבעת ואפילו - הכובע 

שהקנה 35) אע "פ  למעלה כנפים ופורשים נמתחים שהם
חיבורם. מקום עד ביניהם ולא 37)כדרכה 36)יורד

לשחיטה.38)יותר. כשר הצואר כל ששנינו:

.ÁdÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ‰Ò‡39B‡ ,‰a‰ d‡eˆ ‰ÎLÓe »¿»«¿≈»«¿»»¿»«»»«¿≈
Òp‡L40ËÁLÂ ,‰ÏÚÓÏ ÔÎLÓe ÔÈÓÈq‰ ˙‡ ËÁBM‰ ∆ƒ≈«≈∆«ƒ»ƒ¿»»¿«¿»¿»«

B‡ ‰w ‰ËÈÁM‰ ˙‡ˆÓÂ ‡eva ‰ËÈÁL ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»««»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«»∆
‰ËÈÁL ÌB˜Óa ‡lL ËLe41‰Ï ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 42. «≈∆∆…ƒ¿¿ƒ»¬≈∆¿≈¿≈»

להגיע 39) כדי  הרגיל, מן יותר הצואר את מתחה הבהמה
ממנה. המרוחק  פי41)שדחק .40)לעשב  על אף 

שאחר  מכיון שחט , שחיטה במקום שחיטה שבשעת
שלא  השחיטה נמצאת למקומם וחזרו נתכווצו השחיטה

ספק 42)במקומה. רבינו: פסק  לכן בתיקו. נשאר זה דין
עצמה  הבהמה אנסה בין הבדל שאין מדברי  יוצא  נבילה.

בתיקו. נשארו המקרים ושני  השוחט  אינסה ובין

.ËÌ‡Â .‡ev‰ ÚˆÓ‡a ËÁLiL ËÁBM‰ CÈˆÂ¿»ƒ«≈∆ƒ¿«¿∆¿«««»¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÁL43‡e‰ ‰nÎÂ . »«ƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«»

‰w‰ Ô‰L ,ÔÈÓÈq‰ ÈL ?‰ËÈÁM‰ eÚLƒ«¿ƒ»¿≈«ƒ»ƒ∆≈«»∆
ËLe‰Â44ÔÈa ,Ô‰ÈL eÎ˙ÁiL ‰lÚÓ‰ ‰ËÈÁM‰ , ¿«≈∆«¿ƒ»«¿À»∆≈»¿¿≈∆≈

ÛBÚa ÔÈa ‰Ó‰a45ËÁBM‰ Ôek˙È ‰ÊÏÂ .46Ì‡Â . ƒ¿≈»≈¿¿»∆ƒ¿«≈«≈¿ƒ
L‰Ó‰a ÌÈM‰ Â ,ÛBÚa Ô‰Ó „Á‡  ËÁ»«…∆»≈∆¿¿…«¿«ƒƒ¿≈»

‰iÁe47.‰Lk B˙ËÈÁL  ¿«»¿ƒ»¿≈»
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באמצע 43) שישחוט  צריך לכתחילה אבל בדיעבד ודוקא
רש"י . כדברי  ולא שם התוספות כפירוש קנה,44)הצואר,

גרגרת. - שני45)בגמרא לכתחילה לחתוך צריך כן גם
אחד. סימן ולא שני46)סימנים כל לחתוך ידו יאמן

בירושלמי . כמבואר כבהמה.47)הסימנים, היא שחיה

.ÈB˙ËÈÁL ‰Ó‰a  ÈM‰ ÈˆÁÂ Blk „Á‡‰ ËÁL»«»∆»À«¬ƒ«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»
‰ÏeÒt48‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÏL BaÂ ‰Ê ÏL Ba . ¿»À∆∆¿À∆∆««ƒ∆…

ËeÁk BÈˆÁ ÏÚ ˙È ‡l‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ËÁL»«ƒ»∆»≈∆∆»»≈«∆¿¿
‰ÚO‰49BÈˆÁ ÏÚ ˙È ËÁML ÔÂÈk .‰Lk BÊ È‰  ««¬»¬≈¿≈»≈»∆»«»≈«∆¿

.‡e‰ Ba  ‡e‰L Ïk»∆À

הסימן 48) של ורובו זה סימן של רובו לשחוט  שצריך
על 49)השני . אף  וחצי  מאחד פחות נשחט  ביחד כן ואם

וסימן. סימן כל של רובו שנשחט  מפני  כשרה, כן פי 

.‡ÈÛBÚa elÙ‡  ‰Ê ÏL BÈˆÁÂ ‰Ê ÏL BÈˆÁ ËÁL»«∆¿∆∆¿∆¿∆∆¬ƒ¿
˜eÒt BÈˆÁ ‰È‰L ‰˜ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL50ËÁLÂ , ¿ƒ»¿»»∆∆»»∆¿»¿»«

ÏÈÁ˙‰L ÔÈa ,Ï BÓÈÏL‰Â ËÚÓ Ce˙Á‰ ÌB˜Ó ÏÚ«»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ
ËÁLÏ51˙‡ ÒÈÎ‰L ÔÈa C˙Áa Ú‚Ùe ÌÏM‰ ÌB˜na ƒ¿…«»«»≈»««¬»≈∆ƒ¿ƒ∆

.‰Lk B˙ËÈÁL  Ï BÓÈÏL‰Â C˙Áa ÔÈkq‰««ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

"פגום".50) ששחט 51)בגמרא: בין בנקב  שפגע  בין
נקב . במקום

.ÈÔÈÓÈq‰ ˜cÏ CÈˆ ËÁBM‰ Ïk52Á‡Ï »«≈»ƒƒ¿…«ƒ»ƒ¿««
˜„iL Ì„˜ L‡‰ CzÁÂ ,˜„a ‡Ï Ì‡Â .‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ…»«¿∆¿«»……∆∆ƒ¿…

‰Ï BÊ È‰ 53È‰Óe ÊÈÊ ËÁBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,54. ¬≈¿≈»«¬ƒ»»«≈»ƒ»ƒ

הם.52) חתוכים ומטמאה 53)אם נבלה שם: כברייתא
זריז 54)במשא. טבח  וסתם שיבדוק  צריך הטבח  בגמרא:
ומהיר.

.‚È‰ÈiÁa ‰Ó‰a Ïk55˙„ÓBÚ eq‡ ˙˜ÊÁa56„Ú , »¿≈»¿«∆»¿∆¿«ƒ∆∆«
‰ËÁLpL È‡cÂa Ú„eiL57.‰LÎ ‰ËÈÁL ∆ƒ»«¿««∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»

הלכה 55) על ומוסב  בהמה "שכל" משנה המגיד גירסת
ששכל  מפני  נבלה זו הרי  בסימנים בדק  לא שאם הקודמת
הדין  טעם שהוא משנה הכסף  דעת וכן וכו'. בחייה בהמה
בהמה". "כל גורס : שהוא פי  על ואף  הקודמת שבהלכה

מתה,56) שהיא ומכיון כראוי  נשחטה שלא אומרים ואנו
אבר  של איסור בחזקת מפרשים יש נבילה. בחזקת היא הרי 
החי , מן אבר משום באכילה אסורה בחייה שהרי  החי . מן
שאינה  איסור חזקת מפרשים אחרים אבל רש"י . דעת וכן
בשר  תאכל שלא ואכלת" "וזבחת אמרה שהתורה זבוחה
בלאו  באכילה אסורה בחייה הבהמה כן ואם שחיטה בלא
התוספות  דעת וכן . "וזבחת" של עשה מכלל הבא

אם 57)והרשב "א. היינו נשחטה". במה לך שיודע  "עד
דיני בשאר אף  פוסק  ורבינו פגום. שמא בסכין הספק 

שחיטה.

.„ÈÔÈkÒa ÔÈa .c ÏÎa ?ÔÈËÁBL „ ‰Ê È‡e¿≈∆»»¬ƒ¿»»»≈¿«ƒ
ˆa ÔÈa ˙ÎzÓ ÏL58˙ÈÓe˜a B‡ ˙ÈÎeÎÊa B‡ ,59ÏL ∆«∆∆≈¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆

Ì‚‡‰ ‰˜60‡e‰Â .ÔÈÎ˙BÁ‰ ÌÈcÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ¿≈»¬«¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿

Ì‚t da ‰È‰È ‡ÏÂ ,„Á ‰Èt ‰È‰iL61‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆ƒ¿∆ƒ»«¿…ƒ¿∆»¿»¬»ƒ»»
‰È‰ elÙ‡Â ,Ba ÔÈËÁBML c ÏL BcÁa ÌÏz BÓk¿∆∆¿À∆»»∆¬ƒ«¬ƒ»»

˙BÈa ÔË˜ ÌÏz‰62.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  «∆∆»»¿≈¿ƒ»¿»

שחדדה.58) נבדלים 60)צלע .59)אבן קסמים שאין
הגמרא. ע "פ  הסימנים.61)ממנו את נוקבת שהפגימה

לפרש 62) ואפשר בו. (מתעכבת) חוגרת הצפורן אין ואפילו
מזה  פחות אבל צפורן בו שתחגור היינו ביותר קטן שתלם

פוסלת. הפגימה אין

.ÂË˙Á‡ ÁeÓ ‰f‰ ÌÏz‰ ‰È‰63da ËÁLÈ ‡Ï 64. »»«∆∆«∆≈«««…ƒ¿«»
a ˙k ‰ÓÈ‚t‰ ÔÈ‡L Áe‰ Cc ËÁL Ì‡Âd65 ¿ƒ»«∆∆»«∆≈«¿ƒ»ƒ∆∆»

.‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

במשחזת.63) הוחלק  והשני  אחד עוד אלא לפגימה שאין
הסמוכה.65)לכתחילה.64) בהלכה שמבואר כמו

.ÊËLiL LÈbz ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰a ˜„azL ÔÈkÒ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ»≈¿»»¿…«¿ƒ∆≈
Ì‚t da66da LiL LÈbz ‰‡‰a d˙B‡ ÈÊÁzLÎe , »¿»¿∆«¬ƒ»«¬»»«¿ƒ∆≈»

 ‡È‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰ Cc da ËÁL Ì‡ :Ì‚t¿»ƒ»«»∆∆»»¿…≈ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL67‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ‡È‰ Ì‡Â ;68. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»

והוליך 66) במשחזת הפגימה של אחד עוקץ  שהוחלק  כגון
את  קרע  ולא הוחלק , שלא בעוקץ  תחילה ופגעה הסכין את
שלא  בוודאי  השני  והעוקץ  בעוקץ , נאחז שלא מכיון הסימן,

הוחלק . שהרי  בין 67)קרע , הסכין בראש שהפגימה בין
באמצע . בעוקץ 68)שהיא הסימן נאחז שבהבאה מכיון

הוחלק . שלא

.ÊÈLÁk ˙„BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÈkÒ69Ì‚t da ÔÈ‡Â «ƒ∆ƒ»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
dÈ‡Â ˜ÏÁ ‰ÈtL ÔÈkÒÂ .‰lÁzÎÏ da ÔÈËÁBL ¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ»»»¿≈»

‰cÁ70ÏÚ Û‡Â .da ÔÈËÁBL  Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿≈»¿»¬ƒ»¿««
 dËÁML „Ú ÌBi‰ Ïk da ‡È‰Â CÈÏB‰L Ètƒ∆ƒ¿≈ƒ»»««∆¿»»

‰Lk B˙ËÈÁL71. ¿ƒ»¿≈»

עמוקה 69) והסכין במשחזת העוקצים והוחלקו שנפגמה
ראשו  מגביה גחונו על הולך כשהוא שהנחש כנחש, שם
גומא. כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת ושדרתו מלפניו,
ויורד  עולה שם, בגמרא רבינו של גירסתו היתה הרדב "ז לפי 

בסכין. ויורד עולה היא: גירסתנו אבל "סכין 70)כנחש.
בשהייה.71)רעה". פסלה ולא החתון הפסיק  שלא כיון

.ÁÈ‡l‡ ,‰˜ÏÁ dÈ‡ È‰Â ,‰ÊÁL‰L ‰cÁ ÔÈkÒ«ƒ«»∆À¿¬»«¬≈≈»¬»»∆»
,Úaˆ‡a CazÒÓ ‡e‰L ˙ÏaM‰ L‡ ÚbÓk dzÚbÓ««¿»¿««…«ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆¿«

.da ÔÈËÁBL  Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿»¬ƒ»

.ËÈ,Ôtˆ B‡ ˆ ıˆwL B‡ ,ÔL B‡ ‰˜ LÏBz‰«≈»∆≈∆»«…ƒ…∆
Ì‡Â .Ô‰a ÔÈËÁBL  Ì‚t Ô‰a ÔÈ‡Â ÔÈcÁ Ô‰ È‰Â«¬≈≈«ƒ¿≈»∆¿»¬ƒ»∆¿ƒ

Ú˜wa ÔˆÚ72Ì‡Â ;ÌÈˆeÚ Ô‰Lk Ô‰a ËBÁLÈ ‡Ï  ¿»»««¿«…ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁL73. »«¿ƒ»¿≈»

חברו.72) ולבסוף  מעיקרו 73)תלוש מחובר שרק  כרבי ,
כשר, - חברו כך ואחר תלוש אבל בו, לשחוט  פסול
מאליו, עולה קנה או הכותל מן יוצא צור היה שם: בברייתא
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בידי שנבנה בכותל ולא מערה, בכותל - בגמרא ופירשו
אדם.

.ÎÌ„˜ Ô˙ia ˙lÁzÓ ÔÈaÁÓ Ô‰Lk Ô‰a ËÁL»«»∆¿∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»…∆
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  Ô˙B‡ ˜ÚiL74ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ∆«¬…»¿ƒ»¿»¿««ƒ∆≈
.Ì‚t Ì‰a»∆¿»

ממה 74) זה ולומדים תלוש בדבר להיות צריכה ששחיטה
וגו'", לשחוט  המאכלת את "ויקח  שנאמר

.‡ÎÌÈpL Ba LiL ‰Ó‰a ÈÁÏ Á˜Ï75ËÁLÂ ˙BcÁ »«¿ƒ¿≈»∆≈ƒ«ƒ«¿»«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  Ô‰a76ÏbÓk Ô‰L ÈtÓ ,77Ï‡ . »∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆≈¿«»¬»

˙Á‡ ÔLa78a ‰Úew‰ÈÁl79,‰lÁzÎÏ da ËÁBL  ¿≈«««¿»«∆ƒ≈»¿«¿ƒ»
Ba ‰Úe˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â80. ¿««ƒ∆ƒ¿»

ויותר.75) בין 76)שתים הפרש שיש פגומה כסכין שהיא
לזו  זו התבואה.77)שן בה שקוצרין ואע "ג 78)קציר

שהוא  כל בסכין והביא הוליך לן קיימא הא רוחב , בה שאין
הגוף .79)כשירה. מן שחיטה 80)התלושה נקראת לא

בלחי , אלא חיים בעלי  לגוף  מחוברת שאינה כיון במחובר
תלושה  ליד המחוברת בצפורן הדין וכן יד. כבית הוא והלחי 

הגוף . מן

.Îe‡a ÔÈkq‰ ÔaÏ81B˙ËÈÁL  da ËÁLÂ ƒ≈««ƒ»¿»«»¿ƒ»
‰Lk82ÏbÓ „Á‡ dcvL ÔÈkÒ .83 ‰ÙÈ ÈM‰ dcˆÂ ¿≈»«ƒ∆ƒ»∆»«»¿ƒ»«≈ƒ»∆

ËBÁLÈ ‡nL ‰Êb .‰lÁzÎÏ ‰Ùi‰ „va ËBÁLÈ ‡Ï…ƒ¿«««»∆¿«¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿
 ËÁL ‰Ùi‰ „ve ÏÈ‡B‰ ,ËÁL Ì‡Â .Á‡‰ „va««»«≈¿ƒ»«ƒ«««»∆»«

.‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

מפני82)באש.81) והטעם: שמואל. בשם זירא ר' דברי 
לפני לחתוך וממהר שמקדים לליבונה", קודם ש"חידודה
גורסים  הראשונים מן וכמה הסכין. מחום נשרף  שהסימן
שם, בסוגיא כדאמר הצדדים מפני  פסולה" "שחיטתו
ונמצא  הסימנים את שורפים הסכין צדדי  מפני  כלומר,
שהוא  כל שנקב  וושט  שחיטה, קודם שריפה ידי  על שניקבו

טריפה. המשנה 83)- בלשון יד מגל

.‚Î‰Ê „vÓe dcÁa ÔÈkq‰ ˜ciL CÈˆ ËÁBM‰84 «≈»ƒ∆ƒ¿…««ƒ¿À»ƒ«∆
d‡ÈÓe dÎÈÏBÓ ?d˜„Ba „ˆÈÎÂ .‰Ê „vÓe85ÏÚ ƒ«∆¿≈«¿»ƒ»¿ƒ»«

BÚaˆ‡ Oa86Btˆ ÏÚ d‡ÈÓe dÎÈÏBÓe87LÏMÓ ¿«∆¿»ƒ»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»
d ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈ„„ˆ ÈLe ‰Èt Ô‰L ,‰È˙BÁe∆»∆≈ƒ»¿≈¿»»¿≈∆…ƒ¿∆»

.da ËBÁLÈ Ck Á‡Â ,ÏÏk Ì‚t¿»¿»¿««»ƒ¿»

רותחא".84) ואתלת ואטופרא "אבישרא כדרך 85)שם:
השחיטה  ולא 86)מעשה הבשר על הסכין את ומעבירין

גדול  להרגש צריכה שהבדיקה מפני  הסכין, על האצבע  את
מהרגשתו  קצת שתבטל אפשר ובאה הולכת האצבע  ואם
נחה  תהיה שהאצבע  צריך ולכן בתנועה, עסוק  בהיותו
שלמה  הרגשתו תהיה ואז מתנועעת בלתי  במקומה עומדת
בשביל  אצבעו בשר על הבדיקה שהוא. כל מפריע  בלי 

רך. שהוא ולאחר 87)הושט  קשה. שהוא הקנה בשביל
הצפורן  נפגמה שמא אחרת, צפורן על יבדוק  אחדות בדיקות
קלה  בפגימה הבודק  ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו

הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי 

.„Î‰ËÈÁM‰ Á‡ Ôk ˜cÏ CÈˆÂ88‡ˆÓ Ì‡L . ¿»ƒƒ¿…≈«««¿ƒ»∆ƒ»»
‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ËÈÁM‰ Á‡ Ì‚t da89‡nL ; »¿»«««¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»∆»

BÚa90‰Óe‚t ÔÈkÒa  ÌÈÓÈq‰ ËÁMLÎe ,‰ÓbÙ »ƒ¿¿»¿∆»««ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
˙BÙBÚ B‡ ˙Ba ˙BÓ‰a ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .ËÁL»«¿ƒ»«≈¿≈«

ÌÈa91‡Ï Ì‡L .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ˜cÏ CÈˆ  «ƒ»ƒƒ¿…≈»««¿««∆ƒ…
È‰  ‰Óe‚t ÔÈkÒ ˙‡ˆÓÂ ‰BÁ‡a ˜„e ,˜„a»«»«»«¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¬≈

‰BL‡‰ elÙ‡Â ,˙BÏ ˜ÙÒ Ïk‰92. «…¿≈¿≈«¬ƒ»ƒ»

זו,88) בדיקה וטעם יב . הלכה למעלה הסימנים כמו
הסימנים  וחתך הצואר בעור הסכין נפגם שמא שחוששים
אדם  בני  שרוב  בסימנים, אם הוא, שכן וכל פגומה, בסכין
הוא  להגלות שעומד דבר וגם כראוי  ושוחטים נזהרים
שנפגמה  החשש מפני  סכין בדיקת בדיקה, חכמינו הצריכו
ואי אדם של ברשותו שאינו סימנים, חיתוך לפני  בעור
הצריכו  בודאי  וחיפוש בדיקה ידי  על אלא לגלות אפשר

השחיטה. אחר לבדוק  פסולה,89)חכמים הונא רב  אמר
נבלה. ספק  הצואר.90)וכונתו עור את כשחתך

נפגמה 91) בעור עור שמא חוששין רך, עור שעור אע "פ 
נפגמה 92)הסכין. ראשונה של הצואר בעור שמא

שם: הסימנים, שחיטת לפני  שחיטתה

.‰ÎÁ‡ d˜„a ‡ÏÂ ,da ËÁLÂ ÔÈkq‰ ˜„a»«««ƒ¿»«»¿…¿»»««
Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ B‡ ÌˆÚ da LÂ ,‰ËÈÁL¿ƒ»¿»«»∆∆≈¿«≈»∆¿««

‰Lk B˙ËÈÁL  ‰Óe‚t d‡ˆÓe ˜„a Ck93˙˜ÊÁL ; »»«¿»»¿»¿ƒ»¿≈»∆∆¿«
da aML ‰Lw‰ ca ‰ÓbÙpL ÔÈkq‰94Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆ƒ¿¿»«»»«»∆∆ƒ≈»¿≈ƒ

‡lL „Ú ÔÈkq‰ ‰„‡L B‡ ,ÔÈkq‰ ˜„a ‡ÏÂ ÚLt»«¿…»«««ƒ∆»¿»««ƒ«∆…
‰Lk B˙ËÈÁL  ˜cÈ95. ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

ומכשיר,93) הונא רב  על החולק  - חסדא כרב  והלכתא
עצמות. בה רכים 94)כששיבר דברים שיבר אם אבל

נפגם  בעור שמא חוששים כך אחר פגומה ונמצאת
מספק . פסולה קודם 95)והשחיטה הסכין כשבדק 

בין  מה תשאל ואם בדוקה. בחזקת שהסכין השחיטה
הראש  ונחתך השחיטה אחר בדקם לא שאם סימנין,
שהריעותא  מכיוון ששם, לאמר יש יש נבלה? שחיטתו
בחזקת  אותה מעמידין עצמה, בבהמה היא החשש) (הפגם,
נולדה  שלא שלפנינו, בדין כן שאין מה שם, כמ "ש איסור
ואין  לבדקה אפשר שאי  בסכין, אלא הבהמה בגוף  הריעותא
אנו  שהרי  ודאית, שחיטה מידי  מוציא בסכין ריעותא ספק 
בדוקה. בחזקת שהיא בסכין היינו נשחטה" "במה יודעים

.ÂÎda ËÁBML BlL ÔÈkq‰ ˜„a ‡lL ÁaË Ïk»«»∆…»«««ƒ∆∆≈»
ÌÎÁ ÈÙÏ96Ì‡ :d˙B‡ ÔÈ˜„Ba  BÓˆÚÏ da ËÁLÂ , ƒ¿≈»»¿»«»¿«¿¿ƒ»ƒ

˙‡ˆÓÏÚ CÓÒiL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈcÓ  ‰˜e„e ‰ÙÈ ƒ¿≈»»¿»¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓˆÚ97Ì‡Â ;da ËBÁLÈÂ ‰Óe‚t ‰È‰˙Â «¿«««∆∆¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈcÓe ,B˙B‡ ÔÈÈÚÓ  ‰Óe‚t ˙‡ˆÓ98, ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ¿«ƒ
‰ÙË ‡e‰L ËÁML Oa Ïk ÏÚ ÔÈÊÈÎÓe99. «¿ƒƒ«»»»∆»«∆¿≈»

הפסוק 96) מן לזה אסמכתא ויש חכם, של כבודו מפני 
הסכין  את לבדוק  צריך שהחכם הראב "ד וכתב  שם. כמבואר
כדי הבדיקה בשעת היטב  המחשבה לפנות שצריך מפני 
האדם  יבדוק  שפעמים רואים אנו שהרי  בפגימה, שירגיש
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פה                
         

וימצאנה  ויבדוק  כך אחר ויחזור פגומה ימצאנה ולא הסכין
ומפני אחרים. לדברים שפנה לב  רוע  אם כי  זה אין פגומה,
החכם. כבוד בזה ראו הוראה כמו זה והרי  גדול עיון שצריך

אמר 97) ושם: בגמרא. אינו הזה שהטעם רבינו, על מקשים
כבודו  מפני  אלא לחכם סכין להראות אמרו לא יוחנן: ר'
כגון  ברבינו הדברים שפירוש לאמר ואפשר חכם. של
והרי למכירה, ולא עצמו בשביל כלומר, לעצמו, ששחט 
אין  למכירה שלא לעצמו שבשוחט  סג. בעירובין אמרינן
אותו  מנדין טבח  זאת ובכל חכם, של בכבודו זלזול בזה
יסמוך  למכירה כשישחוט  גם אחרת ופעם בכך שעסקו לפי 

לחכם. יראה ולא עצמו שם,98)על בגמרא מפרש רבינו
נדוי . על נוסף  אותו ששחיטתו 99)מעבירים כלומר,

נבלה. והבהמה פסולה

.ÊÎ.‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆
BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ˜BpL ˜c „ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿

ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰ L‡100Ba ‡ˆBiÎÂ101. …»ƒ¿≈«»»¿«≈

עוקץ 100) לו (מרצע 101)שיש דאושכפי " "מחטא כגון
הרצענים). של

.ÁÎ.‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎa ?ÔÈËÁBL È˙Óe»«¬ƒ¿»¿«≈«≈««¿»
.‰OÚi ‰Ó ‰‡iL È„k ,BnÚ ‰˜e‡ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬∆

.‰Lk B˙ËÈÁL  ‰ÏÙ‡a ËÁL Ì‡Â¿ƒ»««¬≈»¿ƒ»¿≈»

.ËÎ‚‚BLa ˙aLa B‡ ÌÈetk‰ ÌBÈa ËÁBM‰102Û‡ , «≈¿«ƒƒ¿«»¿≈«
BLÙa iÁ˙Ó ‰È‰ „ÈÊÓ ‰È‰ el‡L Èt ÏÚ103B‡ «ƒ∆ƒ»»≈ƒ»»ƒ¿«≈¿«¿

˙e˜ÏÓ iÁ˙Ó104B˙ËÈÁL  ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÚ ƒ¿«≈«¿««ƒƒ¿ƒ»
‰Lk105. ¿≈»

בדין 102) יהודה כר' לעולם, לשוחט  אסור במזיד אבל
בשבת. סקילה.103)מבשל שחייב  שכל 104)בשבת

שכתב  כמו לוקין, - למלקות בהם כשהתרו כריתות חייבי 
כרת. חייב  הכפורים ביום מלאכה והעושה א. בפרק 

אבל 105) הכיפורים, יום או שבת במוצאי  באכילה ומותרת
אביו. בשם רב  בן חייא של מימרא באכיל, אסורה ביום בו

   1 
שלמים 1) זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט  יבאר

שאינה  שחיטה ודין שוחטין; מקום זה ובאי  חולין; וולדה
צריכה  אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח 
לעבודה  דמה לזרוק  והשוחט  קדשים; לשם והשוחט  כוונה;

זרה.

.‡ÔÈ‡L .‰ÊÚ‰ ÔÓ ıeÁ ,ËÁLÏ zÓ ÌB˜Ó ÏÎa¿»»À»ƒ¿…ƒ»¬»»∆≈
Ï‡ ;„Ïa ÁaÊÓ ÈL„˜ ‡l‡ ‰ÊÚa ÔÈËÁBL¬ƒ»¬»»∆»»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬»

‰ÊÚa ÔËÁLÏ eÒ‡  ÔÈlÁ‰2‰iÁ ÔÈa ‰Ó‰a ÔÈa , «Àƒ»¿»√»»¬»»≈¿≈»≈«»
ÛBÚ ÔÈa3˜ÁÈ Èk :‰Â‡z Oa ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ≈¿≈≈ƒ¿««¬»ƒƒ¿«

E˜aÓ zÁÊÂ ,ÓB‚Â ÈÈ ÁÈ L‡ ÌB˜n‰ EnÓƒ¿«»¬∆ƒ¿«¿»¿≈¿»«¿»ƒ¿»¿
ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .EÈÚLa zÏÎ‡Â ,ÓB‚Â E‡vÓeƒ…¿¿≈¿»«¿»ƒ¿»∆»»«¿»∆≈
.'‰ Áa L‡ ÌB˜nÏ ıeÁ ‡l‡ ‰Â‡z Oa ÔÈËÁBL¬ƒ¿««¬»∆»«»¬∆»«

בריחוק 2) וזבחת, המקום ממך ירחק  כי  ראה: פרשת 'ספרי '
ובבשר  מקום. בקירוב  זובח  אתה ואי  זובח , אתה  מקום

רבינו. שמסיים כמו הכתוב , מדבר - חולין שהם  תאוה
נאמרו 3) פסוקים שלשה כהנים', וב 'תורת ב . נז, קידושין

א. בעזרה: יישחטו שלא בעלי ֿחיים למעט  הנדרשים בתורה
אהל  לפני  אותו "ושחט  ב . מועד". אהל פתח  "ושחטו
הסופית  הוא"ו מועד". אהל לפני  אותו "ושחט  ג. מועד".
הם, מיעוטים שלושה "אותו" המלים וגם "ושחטו" של
שלא  מזבח , קדושי  שאינם ועוף  חיה מומים, בעלי  למעט 

בעזרה. אותם ישחטו

.ËÁLpL ‰ÊÂ4BÏÎ‡Ï znL ‡e‰ ÌB˜nÏ ıeÁ ¿∆∆ƒ¿««»∆À»¿»¿
B˙B‡  ‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ Ï‡ ;ÌÈÚM‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¬»«≈Àƒ»¬»»

B‰Ë Oa‰5ÏÁa Ok ,‰È‰a eÒ‡Â6‡ˆBiÎÂ «»»»¿»«¬»»¿»»¿»»¿«≈
B˙B‡ ÌÈB˜Â .Ba7eÒ‡ BÙ‡Â ,8ËÁL elÙ‡ . ¿¿ƒ¿∆¿»¬ƒ»«

‰‡eÙÏ9ÏÈÎ‡‰Ï B‡ ÌÈÎBk „BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ƒ¿»«¬ƒ«≈»ƒ¿«¬ƒ
ÁBp‰ Ï‡ .ÌÈÏÎÏ10„BÚÂ ,wÚÓ‰Â ,‰ÊÚa ƒ¿»ƒ¬»«≈»¬»»¿«¿«≈¿≈

‰ÙË ‡ˆÓÂ ËÁBM‰Â ,ËÁML ÌÈÎBk11ËÁBM‰Â , »ƒ∆»«¿«≈¿ƒ¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a12Ôlk el‡ È‰  ‰ÊÚa ¿≈»«»»«¿≈ƒ»¬»»¬≈≈À»

.‰È‰a ÔÈzÓÀ»ƒ«¬»»

מהפסוק 4) גםֿכן שלומדים כלומר, א, הלכה המשך
מותר  הקודש למקום חוץ  שנשחט  זה שרק  ואכלת", "וזבחת
שם, בקידושין הוא וכן בעזרה. שנשחטו ולא לאכלו,
אוכל, אתה מקום ברחוק  זובח  שאתה מה ואכלת" "וזבחת

בעזרה. שנשחטו חולין אוכל אתה שהשחיטה 5)ואי 
שחיטה  שסובר שמעון לרבי  ואפילו נבלה. מידי  מטהרת
ב . פה, חולין שחיטה, שמה לא - לאכילה ראויה שאינה

ב .6) לג, תמורה בקבורה 7)משנה, שדינו  שם, כחכמים 
בשריפה. א.8)ולא לד, שם הנקברים, כל ולא 9)כדין

פ "ב . חולין תוספתא התורה 10)לאכילה, אסרה שלא
לאו  אלו וכל ל"וזבחת", דומה בעזרה, חולין שחיטת אלא
פ "ד. נזיר ב 'ירושלמי ' הובאה שם, תוספתא הם. שחיטה

כרבי11) – שחיטה שמה לא ראויה, שאינה ששחיטה
פ "ה. שם תוספתא עופות 12)שמעון. או חיה שם:

בהנאה. מותרים טמאים

.‚„Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ13eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ , ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
‰ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï14˙Bt B‡ ‰ËeÁL Oa elÙ‡ , ¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈

‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ  ÔÒÈÎ‰Â Ú Ì‡Â .˙ÙÂ15.eÈ‰Lk »«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»
ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ Èc Ôlk el‡ ÌÈ„e¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ
‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡ ‰ÊÚa»¬»»»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 16. «ƒ«««¿

"וזבחת".13) הפסוק  מן למדנו אומרים 14)שאותם יש
אלא  אסור, בעזרה חולין זביחת רק  שלא התורה, מן שזהו
שאסור  אומרים ויש בעזרה. חולין הבאת לכל הואֿהדין
חולין, מנהג בהם שנוהגים אחרים יראו שמא מדרבנן
 ֿ (מגיד בקדשים לזלזל ויבואו הם שקדשים ויחשבו כדינם,

מכת"י ). אסורים 15)משנה בעזרה שנשחטו חולין שרק 
לעזרה. שהוכנסו חולין לא אבל ובהנאה, באכילה

של 16) 'עשה' מכלל הבא בלאו נאמר שאיסורם מפני 
לוקה  ואין כ'עשה', דינו - 'עשה' מכלל הבא ולאו "וזבחת",
העובר  גרע  שלא מרדות, מכת לוקה אבל התורה, מן עליו
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בהל' המגיד הרב  וכמ "ש דרבנן, איסור על מעובר 'עשה' על
שם. ראה לכהן, גרושה ספק  בענין ה"ז, פי "ז ביאה איסורי 

.„d„ÏÂe ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a :ÓB‡‰17Ì‡ ,ÔÈlÁ »≈¿≈»¿»ƒ¿»»Àƒƒ
‰ÏÈÎ‡a zÓ d„ÏÂ  ‰ÊÚa ‰ËÁL18BÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿¬»»¬»»¿»»À»«¬ƒ»¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˜eÁa B˙B‡ ËÁLÏ ÏBÎÈ19. »ƒ¿…¿ƒ»

שבה.17) ונשחט 18)העובר חולין שהוא אף ֿעלֿפי 
מתירתו. אמו ששחיטת ואסור 19)בעזרה קדשים שאמו

המקום  ממך ירחק  "כי  רק  נאמר ובפסוק  בחוץ , לשחטה
לזבוח  אסור מקום, בריחוק  לזבוח  יכול כשאתה וזבחת",
יא, תמורה שנפשטה, אביי  של בעיא בעזרה. מקום בקירוב 

ב .

.‰ÔÈËÁBL ÔÈ‡20:eÓ‡È ‡nL ,˙B‰e ÌÈnÈ CB˙Ï ≈¬ƒ¿«ƒ¿»∆»…¿
‰Ê ‡e‰ ÌÈÓ „BÚ21‡ÏÂ .ÌÈnÏ È˜Ók ‰‡Â , ≈«ƒ∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ««ƒ¿…

ÌÈÓ ‡ÏÓ ÈÏÎÏ ËBÁLÈ22‰evÏ :eÓ‡È ‡nL ,23 ƒ¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ∆»…¿«»
‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ CB˙a ËBÁLÈ ‡ÏÂ .ËÁL ÌÈna ‰‡zL∆≈»∆««ƒ»«¿…ƒ¿¿«≈ƒ¿…

ÌÈÎBk ˙„BÚ È„BÚ Cc ÔkL ,‡nb‰ CB˙Ï24Ì‡Â . ¿«À»∆≈∆∆¿≈¬«»ƒ¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁL25. »«¿ƒ»¿≈»

א.20) מא, חולין לשרא 21)משנה, "אימור שם: בגמרא
הים. של שרו שהוא למלאך פירוש: שחיט ", קא דימא
פסולה  שחיטתו כן גם עצמם, למים חשב  אם שאף  והאמת,
וי "ז, הי "ד להלן ראה מחוברים. שהם ואף ֿעלֿפי  מדרבנן,

שם. שיש 22)ובמגידֿמשנה אלא מים, מלא דוקא לאו
מים. של אוגן לתוך ובמשנה: מים. בגמרא:23)בו

עבודהֿזרה.24)בבואה. עובד כאילו ורק 25)ונראה
שוחטים. אין אמרו לכתחילה

.ÂÌÈÓ ÈÏÎÏ ÔÈËÁBL26˙È‡ ‰ev‰ ÔÈ‡L ,ÔÈeÎÚ ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¬ƒ∆≈«»ƒ¿≈
‡nbÏ ıeÁ ËÁBL ÔÎÂ .Ô‰a27„BÈÂ ˙˙BL Ìc‰Â , »∆¿≈≈«À»¿«»≈¿≈

˜eMe .‡nbÏ28Ôk ‰OÚÈ ‡Ï29˙‡ ‰wÁÈ ‡nL , «À»«…«¬∆≈∆»¿«∆∆
ÌÈÈn‰30ËÁL Ì‡Â .31ÏÎ‡Ï eÒ‡  ˜eMa ‡nbÏ «ƒƒ¿ƒ»««À»«»∆¡…

zÓe .‡e‰ ÔÈÓ ‡nL ,ÂÈÁ‡ e˜ciL „Ú B˙ËÈÁMÓƒ¿ƒ»«∆ƒ¿¿«¬»∆»ƒÀ»
‰ÈÙq‰ ÔÙc ÏÚ ËÁLÏ32ÔÙc‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â , ƒ¿…«…∆«¿ƒ»¿«»≈««…∆

ÌÈnÏ „BÈÂ33ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ËÁLÏ zÓe .34. ¿≈««ƒÀ»ƒ¿…««≈«≈ƒ

ב ).26) עמוד מ  שם (גמרא מים מלא משנה 27)לכלי 
שם. לא 29)בפרהסיא 28)וגמרא "ובחוקותיהם משום

שם). (גמרא במשנה 30)תלכו" עבודהֿזרה, עובדי 
נכונה. לא והיא הצדוקים", "את נוסחא: יש ובגמרא

שם.31) בה.32)גמרא, מהלך שאינו 33)כשהוא
הנהר. לתוך ולא הים לתוך לא לתוכם.34)שוחט  ולא

.Ê‡ev‰ ˙‡ Á˙BÓ ?ÔÈËÁBL „ˆÈk35ÔÈkq‰ CÈÏBÓe ≈«¬ƒ≈«∆««»ƒ««ƒ
d‡ÈÓe36‰ˆe ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa .ËÁBML „Ú37 ¿ƒ»«∆≈≈∆»¿»«¿≈»¿»

B„Èa ÔÈkq‰Â dtÚa ÊÁ‡Â ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»∆∆¿»«¿»¿»¿««ƒ¿»
‰hÓlÓ38.‰Lk BÊ È‰  ËÁLÂ ƒ¿«»¿»«¬≈¿≈»

א.35) מה, שם בתוספתא:36)ראה יש וכן ב . ל, שם
מכת"י ). (מגידֿמשנה ומביא מוליך שחיטה, מצות

מלמעלה.37) ב .38)והסכין יז, שם

.ÁÏ˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ39„Ú ‰ÈÏÚ ‡ev‰ ÈÚ‰Â »«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«

‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««
‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰40‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ; «¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««

„Îa ‰Ó‰a‰ „z ‡nL  ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆
‰‡‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb41,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â , »¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»

‡a˙iL BÓk42ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .43‰È‰L ÔÈa , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»
 epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆

‰Lk B˙ËÈÁL44. ¿ƒ»¿≈»

מחוברת.39) דרסה 41)שם.40)והיא כזו ושחיטה
הקודמת, בהלכה כמו תלושה, הסכין אם אבל ופסולה. היא,
אפילו  ולפיכך תשחוט , ולא הסכין תפול הבהמה תכביד אם
 ֿ (מגיד דרס  לא ודאי  ששחט  מכיון כשרה, למעלה צואר

מכת"י ). הי "א.42)משנה פ "ג קל.43)להלן שהוא
(מגידֿמשנה). אווזים כגון גדולים, עופות שם 44)ואפילו

ב . יז,

.Ëd‡È‰ ‡ÏÂ ÔÈkq‰ ˙‡ CÈÏB‰Â ËÁBM‰45B‡ «≈¿ƒ∆««ƒ¿…¡ƒ»
CÈÏB‰ .‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁLÂ dÎÈÏB‰ ‡ÏÂ d‡È‰¡ƒ»¿…ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»ƒ

‰Lk B˙ËÈÁL  BÊÈz‰Â L‡‰ C˙ÁL „Ú ‡È‰Â46. ¿≈ƒ«∆»«»…¿ƒƒ¿ƒ»¿≈»
‡È‰ ‡ÏÂ CÈÏB‰47˙‡ ÊÈz‰Â CÈÏB‰ ‡ÏÂ ‡È‰ B‡ ƒ¿…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆

LÈ Ì‡ :„Ïa ‰‡‰a B‡ „Ïa ‰ÎÏB‰a L‡‰»…¿»»ƒ¿««¬»»ƒ¿«ƒ≈
ÌÈ‡Âˆ ÈL ‡ÏÓk ÔÈkqa48 ËÁLp‰ È‡evÓ ««ƒƒ¿…¿≈«»ƒƒ«¿≈«ƒ¿»

‰Lk B˙ËÈÁL49Â‡Ï Ì‡Â ,50‰ÏeÒt B˙ËÈÁL 51. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¿»
ÌÈL‡ ÈL ËÁL52.‰Lk B˙ËÈÁL  „Á‡k »«¿≈»ƒ¿∆»¿ƒ»¿≈»

ב .45) ל, שם מגידֿמשנה.46)משנה, וראה שם. משנה,
שם.47) א.48)במשנה, לא, שם בה 49)בגמרא, שיש

או  הובאה, בלא בהולכה הראש את ולהתיז לשחוט  כדי 
(רש"י ). השוחט  דרסה לא אם אפילו הולכה, בלא בהובאה

משהו 50) לצואר חוץ  או הצואר כעובי  הסכין שאורך
עמהם 51)(רש"י ). והראש הסימנים שאין היא, דרסה

דרסה. בלא לבדה זו במשיכה שם.52)נחתכים משנה,
 ֿ (כסף  הנשחט  צוארי  שני  כמלא הסכין אורך אין ואפילו

משנה).

.ÈÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL53ÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ , ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰Lk Ô˙ËÈÁL  eËÁLÂ ,Bc‚k Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
La „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈLÈ ¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

‡eva ˙BÓB˜Ó54‰Lk Ô˙ËÈÁL 55ËÁL elÙ‡Â . ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«
„Ïa ËLe‰ ‰Ê56ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba B‡ ∆«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»

Á‡57Û‡Â ,‰Lk BÊ ‰ËÈÁL È‰  Ba B‡ ‰w‰ «≈«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿«
ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈

ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁL58‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ¿ƒ»»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»
˜ÒÓk59.‰Lk  ¿«¿≈¿≈»

מוכח ,53) ושוחטין, בסכין אוחזים שנים ב . ל, שם במשנה
לשון  כתב , ורבינו בשנים. לשחוט  מותר לכתחילה שאפילו
שרבינו  ונראה כשרה". שחיטתם בסכין "ואחזו דיעבד
שחיטתו  והסיום שאוחזין, - אוחזין שנים במתניתין מפרש
לכתחילה  אבל מותר, בדיעבד שרק  מוכיח , במשנה כשרה
כשירצה  השני  על האחד יעכב  שמא כך, לשחוט  אסור
האחד  בקצה אוחז כשאחד רק  זה אבל אצלו. סכין להביא
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אבל  בסופו, ואחד הסכין בראש אחד השני , בקצה והשני 
אפילו  - סכין של בקתו אחד במקום אוחזים שניהם אם

(מגידֿמשנה). מותר בין 54)לכתחילה סימן, של בהיקפו
ואחת  למעלה שאחת בין זו, כנגד זו הן שחיטות שאותן
במקום  תצרפם ואילו סימן, של בהיקפו שכולם כיון למטה,
בשם  (כסף ֿמשנה כשרה - סימן של בהיקפו רוב  יהא אחד
אותם  שכל כגון פירש, משבחא אחא ורב  הראשונים).
בו  וכיוצא בקנה אחת בטבעת סימן של בהיקפו מקומות
מעט  כאן נחתך הסימן, ונהפך ששחט  בשעה כגון בושט ,
אחד  כשחתך אבל רוב , יש כולו ובין סביב , סביב  מעט  וכאן
 ֿ (מגיד פסולה לגוף , סמוך יותר למטה והשני  למעלה

שנים 56)שם.55)משנה). חננאל  רבינו מפרש כן
הושט  ורוב  למעלה הקנה רוב  כגון בגמרא, מקומות ושלשה

(מגידֿמשנה). האומר 57)למטה כשמואל ולא כרב ,
שם. חולין וגלויה, מפורעת שחיטה התחיל 58)שצריך

ובמקום  מטה, כלפי  באלכסון ושיפע  וחתך למעלה, בקנה
ו  ושט , שחיטת התחילה הקנה שחיטת מלמטה שנגמרה כן

שם). (רש"י  הסכין 59)למעלה שעיקם כגון, ב . יט , שם
רוב  ונשחט  והואיל שחיטה, בשעת פעמים כמה ולכאן לכאן

כשרה. הסימן,

.‡È‰ek ‰ÎÈˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡60elÙ‡ ‡l‡ , ≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»∆»¬ƒ
ÔÈkÒ ˜fL B‡ ,˜BÁO C„ B‡ ˜qÚ˙Ók ËÁL»«¿ƒ¿«≈∆∆¿∆»««ƒ

d˙ÎÈÏ‰a dËÁLe Ï˙ka dˆÚÏ61‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿»√»«…∆¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»
.‰Lk BÊ È‰  deÚLÂ dÓB˜Óa Èe‡k»»ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿≈»

נתן,60) כרבי  צריך. לא - הסימנים את לחתוך כוונה ואפילו
א. לא, כשרה,61)שם השחיטה - הביא ולא ובהוליך

אפשרות  מציירים - ב  יב , שם ובגמרא בה"ט . שכתב  כמו
הסכי שחתכה כגון סכין, בזרק  והובאה הולכה ן של

בחזירתה. וחתכה וחזרה בכותל והכתה בהליכתה

.ÈCÎÈÙÏ62BkL B‡ ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ LÁ , ¿ƒ»≈≈∆»»ƒ
BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL63,eËÁML ‰Ú Áe ezÊÁ‡L ÈÓe ∆ƒ¿«¿¿»«¿ƒ∆¬»««»»∆»¬

Ì˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈÁ‡Â64BÊ È‰  d˜˙k ‰ËÈÁM‰L «¬≈ƒƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
‰Lk65‰ÏÙpL ÔÈkÒ Ï‡ .66Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÁLÂ ¿≈»¬»«ƒ∆»¿»¿»¬»««ƒ

zÁÊÂ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt BÊ È‰  dk„k ‰ËÁML∆»¬»¿«¿»¬≈¿»∆∆¡«¿»«¿»
Ì„‡ ÁBf‰ ‰È‰iL „Ú 67Ôek˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «∆ƒ¿∆«≈«»»¿««ƒ∆≈ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

שאינם 62) וקטן שוטה חרש אף  כוונה, צריך ואין הואיל
לשחוט . כשרים - דעת כשוטה.63)בני  הוא והרי 

חדש' 'פרי  סה.). (עירובין לוט  של לשכרותו וכשהגיע 
חיים'. שחיטתן.64)ב 'מים קלקלו שלא שחיטה בשעת

פ "א. שם מוסרים 65)משנה, אין לכתחילה אבל בדיעבד,
ב . יב , שם חולין. אפילו לשחוט  וקטן שוטה לחרש

הפילה 66) אם מהֿשאיןֿכן א. לא, שם משנה, מאליה.
- לשחיטה כוונה שאין אף ֿעלֿפי  להפיל בכוונה האדם
שמסיים  כמו אדם, בידי  נעשה שהמעשה מכיון כשרה,

אתה 67)רבינו. זובח  שאתה מה הלשון: שם, במשנה

אוכל.

.‚ÈıÚ ÏL B‡ Ô‡ ÏL ÏbÏb68ÔÈkq‰ ‰˙È‰L «¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ

ÛBÚ‰ ‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ aÒÂ ,Ba ‰Úe¿̃»¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
È‰  ÏbÏb‰ ˙ÈÒa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰ B‡«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈

‰Lk BÊ69,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈaÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«
È‰  ËÁLÂ aqL ‰ÚLa Bc‚k ‡ev‰ ˙‡ ÌOÂ¿»∆««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈

‰ÏeÒt BÊ70Ët Ì‡Â .71e‡aL „Ú ÌÈn‰ ˙‡ Ì„‡ ¿»¿ƒ»«»»∆««ƒ«∆»
,‰Lk BÊ È‰  B˙ÈÒa ËÁLÂ ÏbÏb‰ ˙‡ eaÒÂ¿ƒ¿∆««¿«¿»«ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
‰ÈÒa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‡a Ì„‡ ÁkÓ È‰L∆¬≈ƒ…«»»»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

‰BL‡72‰iL ‰ÈqÓ Ï‡ ;Ì„‡‰ ÁkÓ ‡È‰L , ƒ»∆ƒƒ…«»»»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰ÈÁ‡Ïe73ÌÈn‰ ÁkÓ ‡l‡ ,Ì„‡‰ ÁkÓ dÈ‡  ¿«¬∆»≈»ƒ…«»»»∆»ƒ…«««ƒ

.ÔÎel‰a¿ƒ»

א.68) טז, הגלגל.69)שם את סיבב  מפני70)שהאדם
המים. של כוחם ע "י  נשחטה פתח .71)שהבהמה

ראשון.72) כח  שני .73)בגמרא: כח  שם:

.„ÈÌÈ‰ ÌLÏ ËÁBM‰74,ÌÈnÈ ÌLÏ ,˙BÚb ÌLÏ , «≈¿≈»ƒ¿≈¿»¿≈«ƒ
˙B‰ ÌLÏÔek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ba„Ó ÌLÏ , ¿≈¿»¿≈ƒ¿»««ƒ∆…ƒ¿«≈

È‡‰ ÈcÓ da ‡ˆBiÎÂ ,‰‡eÙÏ ‡l‡ Ô„ÚÏ¿»¿»∆»ƒ¿»¿«≈»ƒƒ¿≈¬«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL È‰  ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÓB‡L75. ∆¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈¿ƒ»¿»

B‡ ‰‰ ÏfÓ B‡ Ìi‰ ÏfÓ ÌLÏ ËÁL Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿≈«««»««»»
‰eÒ‡ BÊ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏfÓe ÌÈÎBÎÏ¿»ƒ«»¿«≈»∆¬≈¬»

‰È‰a76ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙˜z ÏÎk77. «¬»»¿»ƒ¿…∆¬«»ƒ

א.74) מ , שם שנראה 75)משנה, מפני  באכילה אסורה
בהנאה  אבל הר"ן), בשם (כסף ֿמשנה לעבודהֿזרה כמכוין
גויים  של דרכם ואין זו, בשחיטה לעבדן נתכוין כשלא מותר

וגבעות. הרים זבחי76)לעבוד אלו הרי  שם: בברייתא
לשם 77)מתים. שחט  ואפילו לעבודהֿזרה. הקרב  דבר

מדברי בהנאה אסורה רפואה, בשביל ההר מזל או הים מזל
משום  עבודהֿזרה, כתקרובת חכמים שעשוהו סופרים,

(ר"ן). לעבדם הגוים שדרך

.ÂËÌÈÎBk ˙„BÚÏ dÓc ˜ÊÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»ƒ¿…»»«¬«»ƒ
daÏÁ ÈË˜‰Ï B‡78„BÚÏBÊ È‰  ÌÈÎBk ˙ ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

‰eÒ‡79ÔÈlÁa ıeÁa ‰LÁÓ ÔÈ„ÓlL .80˙LÁnÓ ¬»∆¿≈ƒ«¬»»«¿Àƒƒ«¬∆∆
BÊk ‰LÁnL ,ÌÈÙa ÌÈL„w‰81BÓk ,Ô‰a ˙ÏÒBt «√»ƒƒ¿ƒ∆«¬»»»∆∆»∆¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL82. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

או 78) הדם בזריקת העבודהֿזרה שיעבוד עלֿמנת שחטה
לשם  היתה לא עצמה השחיטה אבל החלבים, בהקטרת

פלוגתא 79)עבודהֿזרה. א. לט , שם מתים, כזבחי  בהנאה
שמחשבין  יוחנן כרבי  ופסק  לקיש, וריש יוחנן רבי  של

לעבודה. ואוסרת.80)מעבודה פוסלת שמחשבה
להקטיר 81) או דמן לזרוק  עלֿמנת לשמן קדשים השוחט 

לשמן. שלא ה"י .82)חלבן פט "ו

.ÊËLÁ Ck Á‡Â dËÁL83˙„BÚÏ dÓc ˜ÊÏ ¿»»¿««»»«ƒ¿…»»«¬«
È‰  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ daÏÁ ÈË˜‰Ï B‡ ÌÈÎBk»ƒ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ‰eÒ‡ BÊ84,B˙lÁz ÏÚ ÁÈÎB‰ BÙBÒ ‡nL ; ¬»ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ»
.ËÁL BÊk ‰LÁÓe¿«¬»»»»«

כך.83) שאמר בקיסרי ,84)ששמעו מעשה היה "זה שם:
היתר". ולא איסור לא בה (חכמים) אמרו ולא
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.ÊÈÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁBM‰85ÌÈcÂ ÔÈc˙nL «≈¿≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
Ô˙BÓk86‰ÏeÒt B˙ËÈÁL 87ÌÈL„˜ ËÁBLk ‰fL , ¿»¿ƒ»¿»∆∆¿≈»»ƒ
ıeÁa88‰„e „a ÔÈ‡a ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁL . «»«¿≈»»ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆¿»»

.‰Lk B˙ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»

ב .85) מא, שם והרואה 86)משנה, ובנדבה, בנדר באים
מקדישם  שהוא יחשוב  - קדשים לשם שוחטם שהוא

מותרים. בחוץ  וקדשים לקרבן, גזרו 87)ושוחטם מדרבנן
(רש"י ). פסול אבל 88)עליה בחוץ , קדשים כשוחט  נראה

השחיטה. לפני  הקדישום לא שהרי  ממש, קדשים אינם
את  חכמים ופסלו הקדש, לשון אינן קדשים" "לשם והמלים
בחוץ  קדשים כשוחט  שנראה עין, מראית משום השחיטה

(מגידֿמשנה).

.ÁÈ‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk89,ÌÈÓÏL ÌLÏ , ≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ
ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz ÌLÏ90ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ¿≈»¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ

‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈÙÓ ÁÒt‰Â91, ¿«∆««¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆
cp‰ „Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È‰92ÌLÏ ËÁL .cp‰Â ¬≈∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈

ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡ ÌLÏ ,˙‡hÁ93ÌLÏ , «»¿≈»»««¿≈»»»¿≈
OÚÓ ÌLÏ ,BÎa94‰eÓz ÌLÏ ,95B˙ËÈÁL  ¿¿≈«¬≈¿≈¿»¿ƒ»

‰Lk96. ¿≈»

בנדר 89) באים תודה ושלמי  ושלמים עולה שם. משנה,
הפסח 90)ובנדבה. קרבן להביא היא שחובה אף ֿעלֿפי 

שמפרש. כמו פסולה, שחיטתו פסח , רק 91)בערב  ולא
כשלמים. ודינו פסח , יחשוב 92)בערב  שהרואה

שלמים, והוא בזמנו שלא שוחטו ועכשיו לפסח , שהפרישו
שם). (רש"י  מותרים בחוץ  קדשים על 93)ויאמר הבא

מכפר  שהוא מפני  תלוי , אשם הנקרא "וזהו כרת. חיוב  ספק 
בשגגה  שחטא בוודאי  לו שיוודע  עד לו ותולה הספק , על
לכפרה  ובא והואיל ה"א), פ "ח  שגגות (הל' חטאתו" ויקריב 

חטאת. לשם כשוחט  כשרה שחיטתו בהמה,94)- מעשר
אשר  כל וצאן בקר מעשר "וכל שנאמר: מקדישו, שהשבט 
לב ) כז, (ויקרא קודש" יהיה העשירי  השבט , תחת יעבור

ונדבה. בנדר קרבן 95)ואינו לו וכשאין ונדבה, בנדר אינה
תמורה. עכשיו עושה שהוא לחשוב  מקום ואין ביתו, בתוך
שאלו  מפני  אחר, במקום זבח  לו שיש שיחשבו לחוש ואין
לו  כשיש ואפילו זה, לדבר פרסום יש שהרי  יודעים, היו כן
גמרא  כשר, - זבחי  תמורת לשם אמר ולא ביתו בתוך זבח 

ב . מא, יאמר 96)שם שהרואה לחשוש, מקום אין כי 
מפני שלנו, כמשנה שלא פסק  תלוי  באשם שחט . שקדשים
לנדב  שמותר האומר אלעזר, רבי  דעת שזו אמרו, שבגמרא
רבינו  ופסק  עליו, חולקים חכמים אבל יום, בכל תלוי  אשם
למזבח  שאסורים אף ֿעלֿפי  מומים, בעלי  שחט  ואם כרבים.
רבי דעת מכוסה, המום מקום לפעמים כי  פסולה, שחיטתו -

יוחנן.

.ËÈ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰97 È˙‡hÁÏ :Ó‡Â ËÁLÂ , »»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL98Ôa˜ BÏ ‰È‰ .ËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«

È‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ÈÁÊ ˙eÓz ÌLÏ :Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈
Ba ÈÓ‰99. ≈ƒ

שם.97) פרסום 98)גמרא, בעצמו נותן חטאת מחויב  כל

שאמר  השומע  לפיכך מעוונו, ויתכפר שיתבייש כדי  לדבר,
לשם  מפרישה הוא עתה אומר: שחיטה, בשעת חטאתי  לשם
בחוץ  קדשים הרואים יאמרו בחוץ  וכששוחטה חטאתו,
 ֿ אף ֿעל כשרה שחיטתו חטאת, מחוייב  אינו אבל מותרים.
שאינו  יודעים שהאנשים מכיון חטאתי , לשם שאמר פי 

שם). (רש"י  חטאת וכן 99)מחוייב  ב . כו, תמורה משנה,
שיאמר  היא התמורה ה"א: פ "ב  תמורה בהל' רבינו פסק 
תחת  זו, חטאת תחת זו, חליפת זו הרי  זו, תחת זו הרי 
רבינו  מלשון לו. שיש והוא - הבית בתוך לי  שיש חטאת
קדושת  עליה חלה כן ואם ממש, תמורה היא שזו משמע ,
רבינו  בחוץ . שנשחטו כקדשים התורה, מן ופסולה הגוף 
בבית  לי  שיש אמר ולא זבחי , תמורת אמר שאם כאן פסק 
לשם  קאמר לא "והא שם: בסוגיא ובאמת תמורה. גםֿכן
זבחי תמורת דלשון משמע  ברש"י , שם ראה זבחי ?" תמורת
יזֿיח  בהלכות פסולה הלשון זה, לפי  ממש. כתמורה מועיל
פסול  שם כאן, פסולה להלשון דומה אינה הי"ט , ותחילת
באכילה  רק  ואסור הרואים, מפני  שביארנו, כמו מדרבנן,
נעשים  וכאן בכת"י , משנה' ה'מגיד כמ "ש בהנאה, ולא
בחוץ , ושחטה בה המיר שהרי  התורה, מן פסולים קדשים

מוקדשים. כפסולי  בהנאה אף  ואסורה

.Î‰ËÁML ‰M‡‰100:‰Ó‡Â ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÌLÏ »ƒ»∆»¬»¿≈«∆∆¿»¿»
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÔÈ‡L ;‰Lk d˙ËÈÁL  È˙ÏBÚÏ BÊ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈»∆≈«∆∆

˙„ÏBÈ dÈ‡ È‰Â ,‰„e „a ‰‡a101‰iÁ˙pL »»¿∆∆¿»»«¬≈≈»∆∆∆ƒ¿«¿»
ÏkL ,‰ÏÈt‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚ»»¿≈¿ƒ»∆»ƒƒ»∆»

dÏ LÈ ÏB˜  ˙Ïtn‰102˙ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ Ï‡ . ««∆∆≈»¬»«≈¿≈«
ÈÊ103;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL  ÈÊ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»

eÈÊp‰ wÚLÌÈ„p‰ ÔÓ „ ˙104. ∆ƒ««¿ƒ∆∆ƒ«¿»ƒ

עולת 100) (לרבות) "לאתויי  שם: רבינו גירסת ב . מא, חולין
אפולי דתימא מהו להשמיענו)? בא (מה פשיטא יולדת.
שהמשנה  מתרצת הגמרא פירוש, קאֿמשמע ֿלן". – אפולא
וחייבת  בצינעה, הפילה שמא חוששים שאין ללמדנו באה
שוחטות  נשים שהרי  בחוץ , אותה ושוחטת עולה להביא
משנה' וב 'מגיד ה"ד, בפ "ד להלן וראה לכתחילה, בקדשים

שמשקרת.101)שם. יודע  הרואה גירסת 102)וכל לפי 
משנה'. 'מגיד  א. מב , שם ואולי104)שם.103)רבינו,

מפני תאמר: ואם שם. בסוגיא כמ "ש בצנעא, בנזירות נדר
ביתו  בתוך זבח  לו יש שמא בתמורה, גם אמרו לא מה
ביתו, בתוך זבח  לו יש שאם ב 'תוספות', תירצו בצנעא.
יבואו  שלא כדי  להודיע , שרגילים מפני  קול, לו יש הדבר
בתוך  לו יש שמא חוששים אין בזבח  ולפיכך מעילה. לידי 
ונידב , נידר של בכלל חילקו שלא רבינו, ודעת בצנעא. ביתו
הוא  שמא חוששים ולכן הנדרים, ככל נדר גםֿכן ונזירות
שגם  נראה, רבינו [מדברי  פסולה. ושחיטתו בצנעא נזיר
'מגיד  פסולה, שחיטתו - קרבנות מקריבים שאין הזה בזמן

משנה'].

.‡ÎÔÈkÒa ÔÈÊÁB‡ ÌÈL105Ôek˙Ó „Á‡ ,ÔÈËÁBLÂ ¿«ƒ¬ƒ««ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿«≈
‰eÒ‡ B˙ËÈÁL BÏ ËÁBM‰L c ÌLÏ106‡Ï ÈM‰Â , ¿≈»»∆«≈¿ƒ»¬»¿«≈ƒ…

zn‰ c ÌLÏ Ôek˙ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰ek BÏ ‰˙È‰107 »¿»«»»¿»«¬ƒƒ¿«≈¿≈»»«À»
Á‡ ‰Ê ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt BÊ È‰  BÏ Ôek˙‰Ï¿ƒ¿«≈¬≈¿»¿≈ƒ»«∆««
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‰Ê108.ÏÒBt  ÏeÒt‰ c ÌLÏ Ô‰Ó „Á‡‰ Ôek˙‰Â , ∆¿ƒ¿«≈»∆»≈∆¿≈»»«»≈
˙eÙzL da BÏ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na109Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»À»¬»

‰eÒ‡ dÈ‡  ˙eÙzL da BÏ ÔÈ‡ Ì‡110Ì„‡ ÔÈ‡L ; ƒ≈»À»≈»¬»∆≈»»
‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ,BlL BÈ‡L c ÒB‡ Ï‡OiÓƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆∆≈«»»∆»

BÚˆÏ111. ¿«¬

  

        
 

כי לאסור, שמתכוו דעת גילוי   ג יועיל לא  זה  במקרה 
שלו ". שאינו  דבר אוסר מישראל  אד אי"

    

בקת.105) אוחזין שניהם או בסופה, ואחד בראשה אחד
מ ,106) שם משנה עולה. לשם או הרים לשם שוחט  כגון

ב . ומא, - ביניהם.108)שם.107)א שהיה בלא
א.109) מא, (מגידֿמשנה).110)שם באכילה אפילו
האסור 111) דבר עושה שאינו חזקה ישראל שסתם מפני 

אסור, שותפות לו יש אם ואף ֿעלֿפי ֿכן לחבירו. ולהזיק 
לחבירו, לצער כדי  לעצמו להפסיד רוצה שהוא להניח  שאין
אבל  שם, רש"י  כשיטת וזהו התכוון. לעבודהֿזרה ובוודאי 
אם  בבהמה, שותף  כשהשוחט  שאפילו סוברים ה'תוספות'
שותפו. את לצער היתה שכוונתו אומרים מומר, ישראל אינו
אין  מומר שבישראל ההלכה רבינו השמיט  למה לשאול ויש
שמתרצים  שם, בגמרא כמבואר כוונתו, היתה לצער אומרים

ש  אחד המשנה לשום אחד ושוחטין בסכין אוחזים שנים ל
לצער  רק  היתה שכוונתו אומרים ואין פסולה, שחיטתו וכו'
בישראל  עוסקים), אנו (כאן עסקינן במאי  הכא חבירו, את
- א מ , דף  המשנה את מתרצת שהסוגיא לומר ויש מומר.
שסתם  אומרים אנו מומר ובישראל וכו' הרים לשום בשוחט 
רבינו  אבל חבירו, את לצער ולא לעבודהֿזרה מחשבתו
בשוחט  וגם שביארנו, כמו המשניות, שתי  באלו מדבר
דלא  מומר, אינו ובין מומר בין הבדל ואין וכו' עולה לשום
שבמומר  וההלכה לעבודהֿזרה. מחשבתו כאן שייך
בפ "ז  ראה הכוונה, היתה לצער אומרים אין לעבודהֿזרה

ומזיק . חובל מהל'

.ÎML Ï‡OÈÌÈÎBk „BÚÏ ËÁ112Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
‰ˆiM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈÎBk „BÚ‰L113 ∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆

˙LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆
ÁBf‰114CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙LÁÓÏ ‡Ï ,115, «≈«…¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»

Ï‡OÈÏ ËÁML ÌÈÎBk „BÚ116‰È‰ elÙ‡ ,117 ≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»
ÔË˜118‡a˙iL BÓk ,‰Ï B˙ËÈÁL 119. »»¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

יהודי .112) לא עבודהֿזרה.113)בשביל לשם ואפילו
השוחט .114) אחר הולך הכל - ב  לח , שם במשנה
בעל 115) והוא השוחט  במחשבת תלוי  שהכל יוצא מכאן

בה  לקרוא יש גוי , ששחטה ישראל בבהמת ולפיכך הזבח ,
זה  ומפסוק  טו), לד, (שמות מזבחו" ואכלת לך "וקרא
 ֿ (לחם הי "א פ "ד לקמן ראה נבילה. גוי  ששחיטת למדנו

ישראל.116)משנה). של הגוי .117)שהבהמה
עבודהֿזרה.118) לעבוד יודע  פ "ד 119)שאינו להלן

וגדר  יב : ובהלכה מזבחו". ואכלת לך "וקרא משום הי "א,
עבודהֿזרה, עובד שאינו גוי  שאפילו בדבר גדרו גדול

נבילה. שחיטתו

ה'תשע"ט  טבת ב' שני יום 

   1 
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט . ובדיקת מחיים;

.‡wÚÂ ,‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ÌÈ„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»¿ƒ«
ÁL ˙BÎÏ‰:Ô‰ el‡Â .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ‰f‰Ï ‰ËÈ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»≈¿»««≈∆¿≈≈

.ewÚÂ ‰Ó‚‰ ,‰„ÏÁ ,‰Òc ,‰i‰L¿ƒ»¿»»¬»»«¿»»¿ƒ

.B„È dÈa‚‰Â ËÁLÏ ÏÈÁ˙‰L È‰ ?„ˆÈk ‰i‰L¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«»
‚‚BLa ÔÈa ,‰‰LÂ ‰ËÈÁM‰ Ó‚iL Ì„˜2„ÈÊÓa ÔÈa …∆∆ƒ¿…«¿ƒ»¿»»≈¿≈≈¿≈ƒ

:‰ËÈÁM‰ ˙‡ Ó‚Â Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÁÂ ,Ò‡a ÔÈa≈¿…∆¿»««≈¿»«∆«¿ƒ»
ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ dÈa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿
 ‰Ê È„kÓ ˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL ¿ƒ»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈∆

.‰Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

השוחט .2) ודעת בכוונת תלוי  שאינו

.‚dÈa‚iL È„k d˙i‰L eÚL  ‰w„ ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»«»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«
 ‰q‚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ»¿»«»
È„k  ÛBÚe .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿≈

.ËBÁLÈÂ ‰pˆÈaÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a dÈa‚iL∆«¿ƒ«¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿

.„‰‰LÂ ËÚÓ ËÁLÂ ÊÁÂ ,ËÚÓ ‰‰LÂ ËÚÓ ËÁL»«¿«¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»»
˙Á‡ ÌÚÙa ‰‰L ‡ÏÂ ,‰ËÈÁM‰ ÓbL „Ú ,ËÚÓ¿««∆»««¿ƒ»¿…»»¿««««
˙Bi‰M‰ ÔÓÊ Ïk LÁzLk Ï‡ ,‰i‰M‰ eÚLƒ«¿ƒ»¬»¿∆«¿…»¿««¿ƒ

‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰i‰L eÚL ÔlkÓ ÛËˆÈ3ÔÎÂ . ƒ¿»≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿≈
ËÁLiL È„Îe ‰pˆÈaÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ËÁLiL È„k ‡Ï ,„Ïa ÔÈÓÈq‰ ËeÚÓ BÓk¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«…¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»

‰eÓ‚4.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿»¬≈¿≈¿≈»

או 3) מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבילה. ספק  היא ולכן ואם 4)לא, הסימנים. רוב  היינו

נבלה. ספק  כן גם מחצה שישחוט  כדי  שהה

.‰Û‡ ,‰Ó‰a ÌÈL  B‡ ÛBÚa „Á‡  ËÁL»«…∆»¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á Ó‚Â ÊÁÂ ÌBi‰ ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¬ƒ«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ
‰Ê È‰ ,eÚMk da ËÁLpL Á‡Ó ;˙zÓ BÊ È‰ ¬≈À∆∆≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆

CzÁÓk5.‰ËeÁM‰ Oa ƒ¿«≈¿««¿»

כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין

.ÂBcÏ ‰wa ËÁL6BÈˆÁ7ÔÓÊ ‰‰LÂ ,BËeÚÓ B‡ »««»∆¿«∆¿ƒ¿»»¿«
CÎa ÔÈ‡Â ‰ËÈÁM‰ ÓB‚Â ÊBÁ ‰Ê È‰  ‰aÓ¿À∆¬≈∆≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿»

‰w‰  ËÁL Ì‡ Ï‡ .ÌeÏk8ËLea wpL B‡9 ¿¬»ƒ»«…«»∆∆ƒ≈«≈∆
‰ËÈÁM‰ Ó‚Â ÊÁL ÔÈa ,eÚMk ‰‰LÂ ‡e‰L Ïk»∆¿»»«ƒ≈∆»«¿»««¿ƒ»
 Á‡ ÌB˜Óa ‰eÓ‚ ‰ËÈÁL ËÁML ÔÈa ÏÈÁ˙‰L∆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



צ               
         

 ˜ÒÙpL ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ ;‰ÏeÒt BÊ È‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«¿≈»»∆ƒ¿«…
ÔÈ‡Â ,‰Ï  e‰MÓa ËLe‰ wpL B‡ dlL ‰w‰«»∆∆»∆ƒ««≈∆¿«∆¿≈»¿≈

.‡a˙iL BÓk ,da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆∆»¿∆ƒ¿»≈

הקנה 6) בידו שתפס  כגון בוושט , נגע  שלא בוודאי  שיודע 
בו. ושחט  מכיון 7)לבדו שחיטה. אינה הקנה חצי  חיתוך

בעור  כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק  רק  נטרף  שקנה
הסימנים.8)הצוואר. שני  שחיטת שצריכה בבהמה

בעוף .9) בין בבהמה בין

.Ê.ÏÏk ÛBÚa ‰wa ‰i‰L ÔÈ‡L ,EÏ ‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒ»«»∆¿¿»
;B˙ËÈÁL ‰Ó‚ k  ‰‰LÂ ‰w‰  ËÁL Ì‡L∆ƒ»«…«»∆¿»»¿»ƒ¿¿»¿ƒ»
ËeÚÓa ËÁL Ì‡Â .‡e‰ Oa CzÁÓ  Ó‚Â ÊÁLk¿∆»«¿»«¿«≈»»¿ƒ»«¿ƒ

‰w‰10ÔÓÊ Ïk ËÁBLÂ ÊBÁ ‰Ê È‰  ‰‰LÂ «»∆¿»»¬≈∆≈¿≈»¿«
 ˜ÒtiL „Ú ‰Ï ÌeMÓ ˙Ò‡ dÈ‡L ;‰ˆiL∆ƒ¿∆∆≈»∆¡∆∆ƒ¿≈»«∆ƒ»≈…

.‰w‰«»∆

בחציו.10) אפילו או

.ÁËÁL11Ba ‰‰LÂ ÛBÚ‰12Ú„BÈ BÈ‡Â ,13w Ì‡ »«»¿»»¿≈≈«ƒƒ«
ÌB˜Óa BcÏ ‰w‰ ËÁBLÂ ÊBÁ  w ‡Ï B‡ ËLe‰«≈∆…ƒ«≈¿≈«»∆¿«¿»

Á‡14ÌÈÙaÓ ËLe‰ ˜„Be ,˙eÓiL „Ú BÁÈpÓe ,15. «≈«ƒ«∆»≈«≈∆ƒƒ¿ƒ
,w ‡lL Úe„Èa  Ìc ˙tË Ba ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»ƒ«»¿»«∆…ƒ«

.‰LÎe¿≈»

בקנה.11) לשחוט  הראשון.12)התחיל בחציו
בדיקה.13) עושין ספק  ידי  שוחטים 14)לצאת לא אבל

מפני רובו. עד עליו להוסיף  כלומר, מקום, באותו הקנה את
קל  מקום באותו לשחוט  התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש
עכשיו  נעשה שהוא יאמר נקב  וכשימצא בוושט  לפגוע  יותר
או  כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה
ויבוא  וינקבו בוושט  עתה יפגע  פן היא טובה עצה להיפך,
מקודם. נקוב  היה שהוושט  שיחשוב  כדין, שלא לפסול

מפני15) במשהו, שנקיבתו לוושט , בדיקה אין ומבחוץ 
הוושט  של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין
ואפילו  לבן הוושט  של הפנימי  העור אבל אדום, שהוא

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת

.Ë‰„ÏÁ16ÔÓÈÒ ÔÈa ÔÈkq‰ ÒÈÎ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¬»»≈«¿∆ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓÈq‰ ˜ÒtL ÔÈa ,ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»««ƒ»»∆¿¿«¿»≈
È‰  ‰ËÈÁL C„ ‡È‰L ,‰hÓÏ ÔBzÁz‰ ËÁML∆»«««¿¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ»¬≈

.‰ÏeÒt BÊ¿»

ומתכסה.16) מתחבאת שהסכין

.ÈÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ ÒtL17˙Áz ËÁLÂ ‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס  והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.‡È‰Òc18,‡ev‰ ÏÚ ÔÈkÒa ‰k‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¿»»≈«¿∆ƒ»¿«ƒ«««»
‡Ïa ˙Á‡ ˙a ÔÈÓÈq‰ C˙ÁÂ ,ÛÈÒa ÔÈknL C„k¿∆∆∆«ƒ¿«ƒ¿»««ƒ»ƒ¿«««¿…

‰‡B‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰19‡ev‰ ÏÚ ÔÈkq‰ ÁÈp‰L B‡ ; »»¿…»»∆ƒƒ«««ƒ«««»
„Ú ,˙eM˜ B‡ ÔBˆ C˙BÁk ,‰hÓÏ C˙ÁÂ ˜Á„Â¿»«¿»«¿«»¿≈¿ƒ«

.‰ÏeÒt BÊ È‰  ÔÈÓÈq‰ C˙ÁL∆»««ƒ»ƒ¬≈¿»

ופוסק .18) בכוח  הסכין את זו 19)שדוחק  לא עשה שלא
הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא

כשרה. שחיטתו

.È‰ÏÚÓÏ ‰wa ËÁBM‰ ‰Ê ?„ˆÈk ‰Ó‚‰20 «¿»»≈«∆«≈«»∆¿«¿»
LÈ ÌÈhÁ ÈL BÓÎe .‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒƒ≈

‰w‰ ÛBÒa21CB˙a ËÁL .‰ÏB„b ˙ÚaËa ‰ÏÚÓÏ ¿«»∆¿«¿»¿«««¿»»«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó iL Ì‡ :ÌÈhÁ‰22BÊ È‰  «ƒƒƒƒ≈≈∆»∆¿«¿»¬≈

ÚBk ÈetMÓ ËÁL È‰L ;‰Lk23‰hÓÏe24‡e‰Â , ¿≈»∆¬≈»«ƒƒ«¿«»¿
Ô‰Ó iL ‡Ï Ì‡Â ;‰ËÈÁLÏ Èe‡‰ ÌB˜n‰ ÔÓƒ«»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ…ƒ≈≈∆
˙Ó‚Ó BÊ È‰  Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ËÁL ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»»«¿«¿»≈∆¬≈À¿∆∆

.‰ÏeÒÙe¿»

לשחיטה.20) ראוי  שאינו הוא 21)במקום שהקנה דע 
האחרות  אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות
את  ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן
יש  העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי 
הקול  ומשם ומחודד משופע  והוא בשר של כובע  כמין
בשר  של גרעינים שני  כמין יש זה כובע  שיפוי  ובסוף  יוצא.

חיטים. נקראין הראש.22)והם אותו 23)לצד זה אין
כמין  אלא הקול, את לעכב  הקנה פי  על שנופל קטן בשר
וכלה  הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי  הוא ממש כובע 
כובע . שיפוי  נקרא שיפוי  ואותו קולמוס , כמין חדוד ונעשה

ולעלות.24) לשפע  הכובע  שיתחיל קודם

.‚È„Á‡‰  ËÁL25ÌÈM‰  B‡26ÌÈÏL‰Â , »«…»∆»…«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Lk BÊ È‰  ‰Ó‚‰a B‡ ‰Ò„a ‰ËÈÁM‰27; «¿ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»¬≈¿≈»

,LÈÏL ‰lÁza ÌÈ‚‰ .Èe‡k eÚM‰ ËÁL È‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰Lk BÊ È‰  ÌÈLÈÏL ÈL ËÁLÂ28,LÈÏL ËÁL . ¿»«¿≈¿ƒƒ¬≈¿≈»»«¿ƒ

 ÔBÁ‡‰ LÈÏL ËÁLÂ ÊÁÂ ,LÈÏL ÌÈ‚‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ»«¬
‰Lk29ÌÈ‚‰Â ÊÁÂ ,LÈÏL ËÁLÂ ,LÈÏL ÌÈ‚‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt BÊ È‰  ÔBÁ‡‰ LÈÏL30B‡ Òc Ì‡Â . ¿ƒ»«¬¬≈¿»¿ƒ»«
 ÈÚˆÓ‡‰ LÈÏMa ÔÈa ÔBL‡‰ LÈÏMa ÔÈa ,„ÈÏÁ‰∆¡ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»∆¿»ƒ

.‰ÏeÒt BÊ È‰¬≈¿»

בבהמה.26)בעוף .25) הסימנים שני  למד 27)של
אחד  סימן רוב  שחיטת אחרי  שהה שאם משהייה, רבינו
השיעור  שנשחט  משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף 
שחיטת  אחרי  שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי ,
הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב .
ורק  נבלה ספק  האחרון במיעוט  וחלדה ודרסה ששהייה
של  וטעמו כשרה. הרוב , שנשחט  אחרי  נעשית אם הגרמה
שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר,
היא  הרי  בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון
שחיטה  במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק 
אחרי מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי 
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צי                
         

כראוי . השיעור הרוב 28)שנשחט  שחט  סוף  סוף  שהרי 
אבל  בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו

פסול. אלא 29)בוושט  אחת, ובבת רצוף  רוב  צריך שאין
היא  הרי  הסימנים, של בהיקפם שחוט  רוב  שיש  מכיון

כשרה. בשחיטה.30)שחיטה רוב  כאן שאין

.„È˙bb‰ ‰˜ÚpL ÔB‚k ?„ˆÈk ewÚ31‡È‰Â , ƒ≈«¿∆∆∆¿»««¿∆∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ËÓLÂ ,ËLe‰ B‡ ,‰w‰32Ì„˜ Ô‰ÈL B‡ «»∆«≈∆¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈∆…∆

ÛBÚa „Á‡ ËÁL Ì‡ Ï‡ .‰ËÈÁL Ób33,Ba B‡ ¿«¿ƒ»¬»ƒ»«∆»¿À
‰Lk B˙ËÈÁL  ÈM‰ ÔÓÈq‰ ËÓL Ck Á‡Â34. ¿««»ƒ¿««ƒ»«≈ƒ¿ƒ»¿≈»

רובם.31) או כולם הסימנים ממקומו.32)שנתדלדלו
שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני , למשה והלכה
אפשר  אי  שעה באותה שנשמט  הואיל פסולה, השחיטה
הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט 

פוסל.33) סימנים עיקור בעוף  נשחט 34)שגם שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט  כראוי  שיעורו

.ÂË ÈM‰ ˙‡ ËÁL Ck Á‡Â Ô‰Ó „Á‡ ËÓLƒ¿«∆»≈∆¿««»»«∆«≈ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL35M‰ ‡ˆÓÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL .È ¿ƒ»¿»»«∆»≈∆¿ƒ¿»«≈ƒ

Á‡ B‡ ËÓL ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ËeÓL»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿«««
.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ËÈÁL¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»

את 35) ששחט  פי  על אף  נשמט , השחיטה וקודם הואיל
הנשמט . את ולא האחר הסימן

.ÊËËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36BÊ È‰  ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈
‰Lk37˜Ú el‡L ;˜Ú ‰ËÈÁL Á‡ È‡ceL . ¿≈»∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰  ‰ËÈÁL Ì„…̃∆¿ƒ»»»ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»

שלא 36) הסימן כשנשמט  מדובר, הקודמת ההלכה בסוף 
שתיעשה 37)נשחט . לשמוטה אפשר "אי  האומר: כרב ,

למטה  יורד היה השחיטה לפני  הסימן נשמט  שאם שחוטה",
נשחט . היה ולא

.ÊÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na38B„Èa ÔÈÓÈq‰ ÒÙz ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««ƒ»ƒ¿»
ËÁMzL LÙ‡  ËÁLÂ ÔÒÙz Ì‡ Ï‡ ;ËÁMLk¿∆»«¬»ƒ¿»»¿»«∆¿»∆ƒ»≈

˙‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .ewÚ‰ Á‡39‰ËeÓL ««»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»
.‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ËeÁLe¿»¬≈¿≈¿≈»

שחוטה.38) נעשית שמוטה ואינו 39)שאין זמן לאחר
לא  או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס  אם יודע 

נשמטו. השחיטה ואחר תפס ,

.ÁÈBÊ È‰  '‰ÏeÒt' ‰ËÈÁLa eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰Ï40ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ¿≈»¿ƒ»«ƒ∆»¿«ƒ∆ƒ≈

,‰Lk ‰ËÈÁL ‡l‡ ‰Ï È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .‰Ï¿≈»∆≈ƒƒ≈¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»
.e‡aL BÓk ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea ‰LÓ ‰eˆ L‡k«¬∆ƒ»∆«≈»»«»¿∆≈«¿
ÏÎB‡‰Â ,‰Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È‰  ‰ËÈÁLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿»≈

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰pnÓ41. ƒ∆»«ƒ«««¿

נבלה.40) בשחיטתה שנפסלה על 41)כל העובר ככל
סופרים. דברי  על מהעובר וחומר קל תורה של ספק 

.ËÈ„Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL CÈ ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«

ıazLk ‰ÒÁ ‰‡zL42BÓk ,‰Ï BÊ È‰  ∆≈»∆¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿
CzÁpL43‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ ∆∆¿«∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»

Oa Â dz˜ÙÓ ‰aL Ì‡ ÔÎÂ .da ˙ÏÚBÓ∆∆»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»
dnÚ44 ˜ÒÙpL B‡ ,‚„k dabÓ ‰Ú˜pL B‡ , ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ«»¿»∆ƒ¿«…

Èe‡‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa ËLe‰ wpL B‡ ,‰w‰«»∆∆ƒ««≈∆¿»∆¿»»»
‰ËÈÁLÏ45ÌÈiÁÓ ‰Ï BÊ È‰ 46‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»≈«ƒ¿≈«¿ƒ»

ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡Â .da ˙ÏÚBÓ47ÏÎa ∆∆»¿∆»«¿≈»¿∆»»¿»
.‰l‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈∆

רש"י :42) ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
וזו  ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ  הבהמה דרך

רבוצה. כשהיא חסרונה הירך 43)ניכר ניטל דין כלומר,
נתכוון  לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, נפסק 44)רבינו
הצוואר. שאחורי  בשר רוב  בתורבץ 45)עמה נקב  אבל

נבילה. ולא טריפה היא הרי  הדברים,46)הוושט  בשאר
מטמאה  שאינה הוושט  ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל

כנגדן 47)בחיים. בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי , תני 
טריפה). כן (גם בעוף 

.ÎÈÓÈt‰Â ,Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :ËLeÏ BÏ LÈ ˙BBÚ ÈL¿≈≈«≈∆«ƒ»…¿«¿ƒƒ
‰Lk  „Ïa Ô‰Ó „Á‡‰ w .ÔÏ48Ô‰ÈL ew ; »»ƒ«»∆»≈∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿¿≈∆

.‰Ï BÊ È‰  ‰ËÈÁLÏ Èe‡‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
˜p‰ ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈe49ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿¬»ƒ¿«∆∆≈∆ƒ¿¬»¿»

‰Ê Ì‰ÈL ew .da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡  Á‡«≈≈«¿ƒ»∆∆»ƒ¿¿≈∆∆
‰Ï  ‰Ê „‚k ‡lL50. ∆…¿∆∆∆¿≈»

מגין.48) ניקב  שלא שהשני  כשר, זה בלא שמא 49)זה
שחיט . קא נקב  אחרים 50)במקום שבאיברים פי  על ואף 

כשניקבו  כשרה וכו', ריאה מוח , כגון עורות, שני  בעלי 
להתפשט  שדרכו בוושט  - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם
כנגד  זה הנקבים שני  יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ 

מגין. עור יהיה ולא זה

.‡ÎÌew‰ ÔÈ‡  BÓ˙Òe Ìe˜ Ba ‰ÏÚÂ ËLe‰ wƒ««≈∆¿»»¿¿»≈«¿
ÌeÏk51„ÓBÚ ıB˜ ‡ˆÓ .‰È‰Lk e˜ ‡e‰ È‰Â ,52 ¿«¬≈»¿∆»»ƒ¿»≈

‰ÏÚÂ ËLe‰ w ‡nL ;‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ËLea«≈∆¬≈¿≈¿≈»∆»ƒ««≈∆¿»»
Ìe˜53‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ .‰‡ BÈ‡Â ˜p‰ ÌB˜Óa ¿ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿∆¬»ƒƒ¿»

Bk‡Ï ıBw‰54L ;BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ËLea «¿»¿«≈∆≈¿ƒ∆…
.„ÈÓz ÌÈˆBw‰ ˙BÏÎB‡ ˙Bia„n‰ ˙BÓ‰a‰«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ

  

        

חוזרת  ש "טריפה  היא   " הרמב שדעת קצת משמע  מכא
מפני היא  טריפה  שנחשבת הסיבה  שהרי  להכשירה ",
אזי יפה  סותמה  היה   א אבל ," כלו  הקרו שאי"

להכשירה . חוזרת לכאורה 
משלושי למעלה  מתו אחד   מראה ־מקו הוא  הנ"ל,
תרפ"ב בשנת הרוגוצו 'בי  להגאו במכתב  הרבי  שהביא 
בש "ס  מראי ־מקומות משלל מוכיח  ובו  ,(!32 ב (בהיותו 
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צב               
         

המשניות, ופירוש  ' נבוכי 'מורה  החזקה , י "ד  , וזבחי חולי
להכשירה . חוזרת שטריפה 

     

מתקיימת.51) אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב  אם
קוץ 52) לו ישב  שם: בגמרא בכת"י ). (רדב "ז תחוב  כלומר

הוושט  לתוך ונתחב  קוץ  שאכלה כגון רש"י  ופירש בוושט ,
מבחוץ . נקיבתו נראה דם 53)ואינו קורט  אין אפילו

הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, כעולא שלא בוושט .
וברש"י מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב  היה שמא
וברא  מלשון ניקב , שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם

בחרבותם. בוושט .54)אותהן תחוב  ואינו

.ÎıeÁaÓ ‰˜È„a BÏ ÔÈ‡  ËLÂ55ÌÈÙaÓ ‡l‡ ,56. ≈∆≈¿ƒ»ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
 Ìc ˙tË ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ .˜„Be BÎÙB‰ ?„ˆÈk≈«¿≈ƒƒ¿»»»ƒ«»

.e˜ ‰È‰L Úe„Èa¿»«∆»»»

בין 55) בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון העור
עד  טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין

עצמם. הסימנים לבן 56)שיאדימו שלו הפנימי  העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת

.‚ÎdÏÏÁ  ˜ÒÙpL ˙bb57Èe‡‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï BÊ È‰ 59q‡k ‰w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ˜ ‰w61ÔBqÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
daÏ ÔÈÙËˆÓ  Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .q‡ÎÏ ÔÈÙËˆÓ  ÔBqÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ63q‡ÎÏ ˙ÙËˆÓ 64ÛBÚe .65el‡L Ïk  ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔBqÁ Ô‰a LiL ÌÈ˜p‰ B‡ ‰Úeˆ‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï  «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰Lk ¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ  כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף  הרך העצם אין כובע , לשיפוי 
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב  הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי  השני . בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב  הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני  רובה, נפסק  החלל, שליש עם
דק , קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב , משלים הרך העצם עובי  כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע  וקא רובו. או החלל חצי  נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי  החלל, רוב  שייפסק  עד נבלה

לרוב . כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי  שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי  ולמטה הריאה כנף  כתב 59)מראש כבר

לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב  שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף  אינו רבינו וכנראה האיטלקי .
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק ,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט  שנוקב  כמי  דבר
"טריפה" שכתב  מה טריפה". גרגרת רוב  שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב  מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף  וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף  גרגרת שבכל מפני  כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב  ושיעור חללו. רוב 

וקטנו. גודלו לפי  הוא

.„Î‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ˜ ˙bb‰ ‰w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁÏ q‡ ÒkiL69dk‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï 70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

‰ËÈÁLÏ da Èe‡‰ ÌB˜n‰ ÔÓ izL ‡Ï elÙ‡71 ¬ƒ…ƒ¿«≈ƒ«»»»»ƒ¿ƒ»
.‰Lk  ‰hÓÏ e‰MÓe ‰ÏÚÓÏ e‰MÓ ‡l‡∆»«∆¿«¿»«∆¿«»¿≈»

כגון 68) הרי "ף , ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב  יורה 69)שניקבה [בטור

כעובי הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה
לכל  איסר הנקבים בשני  להכניס  אפשר אם [איסר], (דינר)
ולא  בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו

מתוך 70)בעוף . לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא
לגמרי ניתק  למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה
שהצוואר  כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא באותה 71)נמשך
העוף . או הבהמה

.‰Î‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰wpL ˙bb«¿∆∆∆ƒ¿»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»
‰zÚ d˙B‡ ÔÈ˜B  ‰w ‰ËÈÁL Á‡ B‡ ‰wƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«»

˜pÏ ˜p‰ ÔÈn„Óe ,Á‡ ÌB˜Óa72 BÏ ‰Ó„ Ì‡ . ¿»«≈¿«ƒ«∆∆«∆∆ƒƒ¿∆
˙zÓ73‰ÏB„‚ ‡ÈÏÁÓ ‡l‡ ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â .74‡ÈÏÁÏ À∆∆¿≈¿«ƒ∆»≈À¿»¿»¿À¿»

.‰ÏB„‚Ï ‰pËwÓ ‡Ï Ï‡ ,‰pË˜Ï ‰pËwÓ B‡ ‰ÏB„‚¿»ƒ¿«»ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk ÔÈe ,‡e‰ ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰w‰ ÏkL∆»«»∆À¿À¿≈»À¿»¿À¿»

‰kÂ Ô‰È˙MÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ75. À¿»««¿«»ƒ¿≈∆¿«»

או 72) פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ  זה אם יודעים אנו ואין כאיסר שחיטה קדורה קודם עשה

שחיטה. לאחר השחיטה 73)או שקודם הנקבים שאין
השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים

שחיטה. אחר נעשה זה נקב  גם ולפירוש 74)ובוודאי 
- חוליא פירש, שם, רש"י  אבל טבעת. היא חוליא רבינו

טבעות. בלשון 75)שלוש הטבעות. שבין העור פירוש:
חוליא". "בר הגמרא:

    
שחיטה 1) אצל מצויין ושרוב  לשחוט ; הראוי  הוא מי  יבאר

סוף ; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין
מותרת. אם ובייתוסי , צדוקי  שחיטת
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צג                
         

.‡˙‡ ÔÈ„ÈÒÙnL ÌÈ„ ‰MÓÁ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆≈≈«¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒ∆
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ËÈÁM‰e‡aL ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Ó, «¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒ¿¿ƒ»∆≈«¿

BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËÁLÂ,B˙ËÈÁMÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ¿»«≈¿≈«¿»∆¡…ƒ¿ƒ»
‡e‰ ‡Ï‰Ï ˜ÙÒÏ ‰B˜ BÊ È‰Â .ÌÈÁ‡ ‡ÏÂ. …¿…¬≈ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈¿≈»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎB‡‰Â. ¿»≈ƒ∆»¿«ƒ«ƒ«««¿

פגומה.2) בסכין ישחוט  שלא כדי  הסכין, בדיקת כגון
כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי  כל יודע  שאינו ואף ֿעלֿפי 
הלכה  סוף  להלן וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע  אם

כגֿכד.3)ב . הלכות א ופרק  א, הלכה ג אם 4)פרק  אבל
ובמגידֿמשנה  משחיטתו. לאכול מותר גביו על עומד חכם
לו  למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב "א, בשם כתב ,

גביו. על עומד כשחכם שאחר 5)לשחוט , ואף ֿעלֿפי 
ולא  שהיתי  שלא לי  ברי  אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו
שהה  שמה שלימדוהו, לפני  ששחט  מה לאכול אסור דרסתי ,
שחיטה. הלכות אז ידע  שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס 

בשחיטה,6) רגיל בלתי  מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק 
כאן  אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו ואין
או  שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא
כתב  שחיטה,לפיכך הלכות ידע  שלא מתוך הרגיש ולא דרס 

נבילה. לספק  קרובה כמו 7)רבינו, איסור, ספק  ככל
פעמים. כמה שנתבאר

.ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa‡ eÈÙa ËÁL elÙ‡Â «¬ƒ»«¿»≈«¿«¿»≈¿»ƒ
È‰Â ,‰Lk ‰ËÈÁLÔÈÏ BÈa ËÁML BÊ ‰ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»«¬≈¿ƒ»∆»«≈¿≈

‰pnÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ‰eÓ‚e ‰BÎ ‰ËÈÁL BÓˆÚ. «¿¿ƒ»¿»¿»»∆¡…ƒ∆»
„ÈÒÙiL LÙ‡ ,ÌÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈc Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ‰ËÈÁM‰Ò„È B‡ ‰‰LiL ÔB‚k , «¿ƒ»¿≈≈«¿∆«¿∆ƒ¿…
.B˙ek ‡Ïa el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰Óe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÈ B‡ƒ¿¿«ƒ¿»¿«≈¿≈¿…«»»

פעמים.8) ושלש שתים הדעת.9)שם: על מתקבל כלומר,
דרסתי .10) ולא שהיתי  שלא לי  ברי  אומר הוא אם ואפילו
בהלכה 11) שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע  שלא מפני 

הקודמת.

.‚‡Ï ‰Ê È‰  ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BiL Ï‡OÈƒ¿»≈∆≈«ƒ¿¿ƒ»¬≈∆…
ÈÙa ËBÁLiL „Ú ,‰lÁzÎÏ BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËBÁLÈƒ¿≈¿≈«¿¿«¿ƒ»«∆ƒ¿ƒ¿≈

˙Ba ÌÈÓÚt ÌÎÁÊÈÊÂ ÏÈ‚ ‰È‰iL „ÚÌ‡Â . »»¿»ƒ««∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰Lk B˙ËÈÁL  BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ‰lÁz ËÁL. »«¿ƒ»≈¿≈«¿¿ƒ»¿≈»

מוחזק .12) בתלמוד: נקרא בשחיטתו.13)וזה יתעלף  ולא
לכתחילה  לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא

להתעלפות,14)לשחוט . חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם ואפילו

.„‰OÚpL „Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«∆«¬»
‰ÁÓÓ ‡˜p‰ ‡e‰  ÏÈ‚ÔÈËÁBL ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . »ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ¬ƒ

ÌÈ„ÚÂ ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÔÈa ‰lÁzÎÏÌ‡ , ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ«¬»ƒƒ
.‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL el‡ È‰  ÔÈÁÓÓ eÈ‰»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿ƒ»

(15 ֿ לחם וראה ומוחזק ". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי 
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.‰LÁ‰ËBLBzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL BkLÂ ÔË˜Â ≈≈∆¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿»«¿
,˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt Ô˙ËÈÁL  eËÁML∆»¬¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆≈»∆««

eÏ˜Ï˜È ‡nL,Ú„Bi‰ ÈÙa eËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»¿«¿¿¿ƒ»ƒ»¬ƒ¿≈«≈«
‰Lk Ô˙ËÈÁL  Ô‚‰k eËÁML Ô˙B‡ ‰‡Â. ¿»»»∆»¬«…∆¿ƒ»»¿≈»

מדבר.17) ואינו שומע  מסימנים 18)שאינו אחד בו שיש
כסותו, מקרע  הקברות, בבית לן בלילה, יחידי  יוצא אלו:

לו. שנותנים מה לוט .19)מאבד של לשכרותו שהגיע  היינו
יב . הלכה ב  פרק  כיון 20)ראה קלקלו, שמא הכוונה

נקט  אלא פסולה. שחיטתו שחט  שאם בדיעבד שמדובר
שמרמז  ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון
בראש  המשנה בדברי  יב : חולין הגמרא לדיוק  רבינו, בזה
וכו', יקלקלו שמא אלא קתני , לא קלקלו "שמא הפרק 
אפילו  לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת
שאחרים  במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד במקום
בל  על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י . אותם רואים
וראה  לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל שדרכם תשחית,

טעמים. עוד את 21)במגידֿמשנה לאמן כשיודע  דוקא קטן,
שביודע  אומרים ויש . מב : בסוכה כמבואר בשחיטה ידו
אם  לשחוט , לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן

אותו. רואים אחרים

.ÂeÏˆ‡ Úe„È BÈ‡L ÈÓBÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËÁML ƒ∆≈»«∆¿≈∆»«≈¿≈«¿
B˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙BÎÏ‰ ÈwÚ Ú„BÈ ‡ˆÓ Ì‡ . ¬ƒƒƒ¿»≈«ƒ»≈ƒ¿

.‰Lk B˙ËÈÁL  ‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ»¿≈»

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא בודקים 23)אם כלומר,
מומחים  שחיטה אצל מצויים רוב  דקי "ל ואף ֿעלֿגב  אותו.
לברר  ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן הם
או  שחיטה הלכות יודע  אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר,
רגיל, שהוא לנו ידוע  אינו אם אפילו מוחזק , לענין אבל לא.
ואפילו  נתעלף , שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט 
המצויים  שרוב  מפני  אותו, לשאול צריך אין לפנינו הוא אם

מתעלפים. אינם שחיטה אצל

.Ê˜BÁÓ ÈÏ‡OÈ eÈ‡L È‰,BÏ CÏ‰Â ËÁML ¬≈∆»ƒƒ¿¿≈ƒ≈»∆»«¿»«
.˙zÓ BÊ È‰  Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ Ú„BÈ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ≈«ƒ≈≈«¬≈À∆∆
‰Ó‰a‰ ‡ˆÓe ,ÈÏ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»»«¿≈»

Á‡ B‡ dËÁL BÁeÏL Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ËeÁL ¿»¿≈»«ƒ¿¿»»«≈
ÔÈÈeˆn‰ L .˙zÓ BÊ È‰ÔÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ¬≈À∆∆∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ
.Ô‰≈

שחיטה 24) אצל מצויים רוב  על סומכים לפנינו, שאינו כיון
שחיטה  הלכות עיקרי  הם יודעים כלומר, הם. מומחין

בשחיטה. עושה 25)ורגילים שליח  חזקה אמרו לא שהרי 
להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ אם 26)שליחותו ואפילו

מותרת. היא השליח , לא שחטה, שאחר הוברר

.Á ˙Èaa ËeÁL B‡ˆÓe ,ÏB‚z B‡ È„‚ BÏ „‡»«¿ƒ«¿¿¿»»««ƒ
B‡ˆÓ .Ô‰ ÌÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ L ;zÓÀ»∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ≈¿»

˜eMaÏa˙ ‡nL ;eÒ‡ ÔÎÂ .CÏL‰ CÎÈÙÏe , «»∆»ƒ¿«≈¿ƒ»À¿«¿≈
˙ÈaaL ‰tL‡a B‡ˆÓ Ì‡.eÒ‡  ƒ¿»»«¿»∆««ƒ»

בבית 27) שאסור, מודים הכל שבשוק  באשפה שם: בגמרא
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צד               
         

ור'הכל יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים
אפילו  שבשוק  רבינו, ודעת הגלילי . יוסי  ר' של בנו חנינא
דעת  גם וכן כמותו. ופסק  יהודה, ר' אוסר - באשפה לא

פליגי . כי  דיבורֿהמתחיל שם אומרים 28)ה'תוספות' ואין
בחוץ . שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב 
שם. השליכה ולפיכך בשחיטה, נתנבלה ודאי  פירש: ורש"י 

שם,29) שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי  שאדם
שבשוק . באשפה וכלֿשכן

.ËÓÓ˜zzLpL ‰ÁÚÓBLÂ ÔÈÓ ‡e‰ È‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È‰  ‰BÎ BzÚ„ÂÈÓ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÚÓBL BÈ‡LËÁBL ‰Ê È‰ . ∆≈≈«¬≈∆≈

מדבר.30) ואינו שומע  כי31)היינו מברכים, כשאחרים
אחרים  אין ואפילו ברכה. בלי  לשחוט  אסור לכתחילה

מומחה. והוא הואיל מותר, אותו, מדבר.32)רואים אבל
שדייק 33) הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

בבבא  כמו "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון
שאינו  מפני  לשחוט , לו אין שלכתחילה שמע ֿמינה ראשונה,
לאזניו, הברכה להשמיע  צריך המברך שהרי  לברך, יכול
ד', פרק  תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע  אינו ואם
לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה
שנינו  וכך לברך, יכול שאינו מפני  שומע , ואינו המדבר את
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק  בתרומות
ולדעת  לברך, יכול שאינו מפני  הטעם מפורש ובירושלמי 
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסף ֿמשנה
גם  הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
יודע  אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום
לו  מוסרים ומוחזק , מומחה אלם וכשלפנינו לשחוט ,
אשר"י והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט  לכתחילה
כאן, כסף ֿמשנה שם, יוםֿטוב ' ו'מעדני  חולין מסכת ריש

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף 

.ÈËBÁLÈ ‡Ï  ‡Óeq‰Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ «»…ƒ¿¿«¿ƒ»∆»ƒ≈
‰Lk B˙ËÈÁL  ËÁL Ì‡Â ;B˙B‡ ÌÈ‡B ÌÈÁ‡. ¬≈ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈»

יקלקל.34) שמא יג: חולין אצל 35)משנה שרגיל כיון
שחט . כהלכה בוודאי  שחיטה,

.‡ÈÈÙa ËÁML Èt ÏÚ Û‡ ,ËÁML ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆»«««ƒ∆»«ƒ¿≈
‰È‰ elÙ‡Â ,‰ÙÈ ÔÈkÒa Ï‡OÈÔË˜B˙ËÈÁL  ƒ¿»≈¿«ƒ»»«¬ƒ»»»»¿ƒ»

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰Ï:Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ¿≈»¿∆«¬ƒ»»ƒ«»∆∆¡«
ÏÎ‡È ‡nL È‰Ê‰L Á‡Ó .BÁfÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡˜Â¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿≈««∆ƒ¿ƒ∆»…«

eÒ‡ BÁfL „ÓÏ ‰z‡ ,BÁfÓ‰ÓB„ BÈ‡Â . ƒƒ¿«»»≈∆ƒ¿»¿≈∆
‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡OÈÏ. ¿ƒ¿»≈∆≈≈«ƒ¿¿ƒ»

זה,37)הגוי .36) דין למד רבינו עבודהֿזרה. עובד  ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי " "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק  למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי 
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט  "וגוי  ב : הלכה

גוי . ששחטם מפני  בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון

נבילה. משום עליו ולוקה כראוי , נזבח  לא כאילו הוא הרי 
זו  הרי  גוי  שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי  הקוף  ושחיטת פסולה,

נכרי . שזבח  נבילה"40)ולא לספק  קרובה "רק  ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט , גוי  אבל כשרה.

אותו. רואה

.ÈÌÈÎBk „BÚ elÙ‡L ,ca e„b ÏB„b „‚Â ¿»≈»»¿«»»∆¬ƒ≈»ƒ
.‰Ï B˙ËÈÁL  ‰Ê ‰„BÚ „BÚ BÈ‡L∆≈≈¬»»»¿ƒ»¿≈»

בפירוש,41) כתוב  אחרות ובמהדורות תושב , גר גוי  כגון
שבע  לשמור עליו שקיבל גוי  פירוש, תושב ", גר "כגון
מדרבנן, רק  שאסור ומשמע  נח . בני  עליהן שנצטוו מצוות
מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב : שהרי 
הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב  קטן, בגוי  (אבל
יעבוד  קטן גוי  כי  דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה

תושב . גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודה ֿזרה

.‚ÈÔÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁLÏ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿…ƒƒ»ƒ
„BÚ‰ Ó‚Â Ï‡OÈ ÏÈÁ˙‰ B‡ ,Ï‡OÈ Ó‚Â¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»«»≈
„ÚÂ ‰lÁzÓ B˙ËÈÁLÏ dLÈ .‰ÏeÒt  ÌÈÎBk»ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«

ÛBÒBÈ‡L c ÌÈÎBk „BÚ‰ ËÁL Ì‡ Ï‡ .¬»ƒ»«»≈»ƒ»»∆≈
,„Ïa ˙bb‰ ÈˆÁ ËÁML ÔB‚k ,‰Ï B˙B‡ ‰OBÚ∆¿≈»¿∆»«¬ƒ««¿∆∆ƒ¿«

‰Lk BÊ È‰  Ï‡OÈ Ó‚Â. ¿»«ƒ¿»≈¬≈¿≈»

ואם 42) מהשחיטה, חלק  הוא השחיטה תחילת כלומר,
שם, סבא לוי  לדעת ואפילו פסולה. - גוי  בידי  נעשתה
אין  ישראל ידי  על וכשנגמרה לבסוף , אלא לשחיטה שאינה
של  רובו שחט  שהגוי  כאן הגוי , שם על נקראת השחיטה
או  הגרגרת כפסוקת זה שהרי  פסולה, בוושט , משהו או קנה
של  מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט  נקובת
רש"י ראה וכו'", טריפה מעשה בה נעשה "שהרי  שם: רבא

למעלה 43)שם. ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע  שאינו
עליו  והוסיף  נקוב , קנה חצי  היה שאם יא, הלכה א בפרק 
בה  שחט  א: א, פרק  חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל
- וגמרה ישראל ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי )

באכילה. מותרת

.„È‰ÚÏ ÓeÓ Ï‡OÈ˙BÚ‰ ÔÓ‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓÏ‡OÈ CÈˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È‰  À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜cÏ Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜cÏ ÁBË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏÌ‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓ ‰È‰ »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒBB˜Èt‡ B‡,ea ‰LÓe ‰Bza ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

BÚk ‡e‰ È‰  ‰eLz ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï B˙ËÈÁLe ÌÈÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק  אחת,
הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא

דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה
מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
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לתיאבון, העושה במומר רק  וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח  שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף  הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט  כלומר, להכעיס , מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף  הנזכר אפיקורוס  בכלל הוא הרי 

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע  אין אם אבל
מצויין  רוב  במומר אומרים שאין אותו, לבדוק  צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק  "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב  (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב  פרק  תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע  אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את  רבינו
מכחישי את מגדיר הוא שם ח  ובהלכה עצמו, בפני  סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
 ֿ ובלחם גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב  מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.ÂË‰Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ˙BÚ‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈
BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ËÁBL ‰Ê È‰  ‰Bz ÏLÌ‡ , ∆»¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ

‰ÁÓÓ ‰È‰ÁÈpÓ BÈ‡L ;c ÏÎB‡Â zÓ c »»À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«
elÙ‡Â ,Ï‡OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL .eq‡ƒ∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ

.Ô‰Ó ÌÈÚL‰»¿»ƒ≈∆

על 50) לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת שפעם
מצוה. אחרים.51)אותה ידי  על הסכין לבדיקת צריך ואינו

אין 52) אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע ,
הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב  אומרים אין יודעים,

הקודמת. בהלכה בשחיטה 53)ראה יקלקל לא כן, ואם
הסכין. את יבדוק  וגם בכוונה,

.ÊËÔÈ˜B„v‰ el‡ÏÎÂ Ô‰È„ÈÓÏ˙Â ÔÈÒBzÈa‰Â ≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿»
‰t ÏÚaL ‰Bza ÌÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L Ô‰ÈÁ‡ ÌÈÚBh‰«ƒ«¬≈∆∆≈»«¬ƒƒ«»∆¿«∆
BÊ È‰  eÈÙa eËÁL Ì‡Â .‰eÒ‡ Ô˙ËÈÁL ¿ƒ»»¬»¿ƒ»¬¿»≈¬≈
,eÏ˜Ï˜È ‡nL ‡l‡ Ô˙ËÈÁL eq‡ ÔÈ‡L .˙zÓÀ∆∆∆≈ƒ¿ƒ»»∆»∆»¿«¿¿
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ËÈÁM‰ ˙B˙a ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡ Ì‰Â¿≈≈»«¬ƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈»

.eÏ˜Ï˜ ‡Ï :ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«…ƒ¿«¿

כתוב 54) שאינו במה מאמינין שאינם הכותים כדין דינם
כגוים  ועשאום עליהם שגזרו ולפני  ג. חולין בתורה, בפירוש
לא  הצדוקים כי  ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני  גמורים.
בשחיטתם  בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו

יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת.

.ÊÈ˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï a„na Ï‡OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB‰ ÏkL ,a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏLÈ‡ :Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï  ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,ÓB‚Â BL ËÁLÈ L‡ Ï‡OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,ÓB‚Â e‡ÈÈ L‡ ÔÚÓÏ ,ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
ÁÏ ‰ˆB‰ Ï‡ .ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁÊ eÁÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ.ÁB ‰È‰  a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי  חולין.57)שחיטה

.ÁÈBÊ ‰ÂˆÓea„na ‡l‡ ,˙BB„Ï ˙‚‰B dÈ‡ ƒ¿»≈»∆∆¿∆»«ƒ¿»
eÒkiLkL ,ÌL eeËˆÂ .‰ÈÁp‰ z‰ ˙Úa „Ïaƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆¿∆ƒ»¿
‡l‡ ÔÈlÁ eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ÈÁp‰ Ò‡z ı‡Ï»»∆≈»≈«¿ƒ»¿……¿Àƒ∆»
.‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÏBÚÏ ÌB˜Ó ÏÎa eËÁLÈÂ ,‰ËÈÁLaƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬¿»»¿»»¬»»
zÁÊÂ ,ÓB‚Â EÏb ˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÁÈ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ¿»¡…∆∆¿À¿¿≈¿»«¿»

ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ Ô˙ L‡ E‡vÓe E˜aÓBÊÂ . ƒ¿»¿ƒ…¿¬∆»«¿»¡…∆¿≈¿
Ck Á‡Â ËÁLÏ :˙BB„Ï ˙‚‰Bp‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿…¿««»

ÏÎ‡È. …≈

לשוחטם.58) שרוצים הבהמות את לשלמים, להקדיש
כנראה 59) "אלהיך", המלה בלי  לך" ה' נתן "אשר בפסוק 

כאן. נפלה בשר,60)טעותֿסופר לאכול ירצה אם כלומר,
א. פרק  למעלה וראה לשחוט . מצוה

   1 
בסיני ;1) למשה לו נאמרו טריפות מיני  ששמונה יבאר

מותרת. או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה

.‡˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k2‰Ùh‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿≈»
˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‡È‰ ‰Bza ‰eÓ‡‰3Ó‡ ‡ÏÂ . »¬»«»ƒ«»»¿…∆¡«

‰ÙË4È‡ dÙhL ÔB‚k ,‰Â‰a e˙k‰ acL ‡l‡ , ¿≈»∆»∆ƒ≈«»«…∆¿∆¿»»¬ƒ
.‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚÂ dLÂ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿¿»»«¬«ƒ…≈»

(התורה)3)פ "ד.2) ואסרה ח ֿט ): (הלכה שם לשונו וזה
מתה, לא שעדיין ואף ֿעלֿפי  מכותיה, מחמת למות הנוטה
. שנפלה בין ושברתה, חיה שטרפתה בין . . הטריפה והיא
חכמים: אמרו מכאן . . עצמה מחמת חולי  לה שבא בין . .

טריפה. - חיה כמוה שאין כל הכלל, שמשמעותה 4)זה
טורפת. חיה עלֿידי  שהוכתה

.ÌL LÈÂ5LÁz  dÏ eÚ‡È Ì‡ ,ÌÈÁ‡ ÌÈ‡ÏÁ ¿≈»√»ƒ¬≈ƒƒ∆∆¿»≈»≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô‰Â .‰ÙË6ÈÈÓ ‰BÓLe . ¿≈»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«¿»ƒ≈

ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ eÓ‡ ˙BÙË7Ô‰ el‡Â ,8,‰Òec : ¿≈∆∆¿¿∆¿ƒ«¿≈≈¿»
‰ÒÁ ,‰e˜9‰ÏeË ,10‰ÏeÙ ,‰Úe˜ ,‰˜eÒt , ¿»¬≈»¿»¿»¿»¿»

‰eLe11. ¿»

במציאות 5) שיש במובן רבינו, אצל השגור מילה שימוש
ה"א. פ "א התורה יסודי  בהל' וראה שבעים 6)כזה. כל

מסיני . למשה הלכה הם פ "י , בסוף  רבינו שמנה הטריפות

למטה. רבינו שמנה הטריפות מיני  בשמונה כלולים וכולם
א.7) מג, שפרטיהם 8)חולין הכוללים, המינים שמות

אחרֿכך. ברייתו.9)יבוארו מתחילת אבר חסר
ברייתו.10) מתחילת חסר לא אבל אדם, בידי  אבר שניטל
אחת 11) וכל נפש". חנק  "דן בראשי ֿתיבות: לזה סימן ויש

באחד  כלולה פ "י , בסוף  רבינו שמנאן הטריפות משבעים
האלה. המינים משמונת

.‚ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ
‰Òe„ ‡l‡ ‰Bza LeÙa EÏ ÔÈ‡Â12eÈÓÁ‰  ¿≈¿¿≈«»∆»¿»∆¿ƒ

da13‡Le .eÒ‡  ‰Òe„a ˜tzÒiL ˜ÙÒ ÏÎÂ , »¿»»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»
BÓk ,ÔÈzÓ ÔÈ˜ÙÒ Ô‰a LÈ  ˙eÙË ÈÈÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈«¿≈»∆¿≈ƒÀ»ƒ¿

.‡a˙iL∆ƒ¿»≈
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בהלכות 12) שיתבאר כמו טורפת, חיה בידי  הכאה פירוש,
שבדרך 13)שלפנינו. משמע , רבינו של לשונו מפשטות

איסור  ובין בתורה המפורש איסור בין הבדל אין כלל
סוגי שיש אלא אסור, ספיקם ושניהם מסיני , למשה מהלכה

למ  בהלכה בהם שמקילים ומחמירים ספיקות מסיני , שה
בהמה  למשל, דרוסה. כגון בתורה, בפירוש הנאסר בדבר
חיה  ע "י  נעשה זה אם מסופקים ואנו לפנינו, פצועה שבאה
למקום  לפנינו הדורס  שנכנס  וכגון אחר, דבר ע "י  או דורסת
ואומרים  דרוסה, חומרת משום זה בספק  מחמירים הבהמה,
ובשאר  בכתלים. שנתחככה תולין ואין בא, הטורף  שמן
לאחר  או מחיים הנקב  נעשה אם ספק  בנקובה, כמו טריפות,
ספק  אבל וכשרה. שחיטה אחר שנעשה תולין שחיטה,
ולא  איסור לצד לא בו, להכריע  יכולה הדעת שאין השקול
דבר  ובין התורה מן המפורש בדבר בין אסור היתר, לצד
כמה  [נאמרו (מגידֿמשנה). מסיני  למשה מהלכה הנאסר
הלכות  ריש יו"ד ט "ז ראה כאן, רבינו בדברי  פירושים

הלכה]. לאותה בפתיחה מגדים' וב 'פרי  טריפות,

.„Ba ‡ˆBiÎÂ È‡‰ ÛËiL ‡e‰ ‰Òec‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Lp‰Â ıp‰ Ò„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁe ‰q‚ ‰Ó‰a ‰ÒÈc ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„Ïa È‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰e ;16‡f‰ ÔÓ  ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈc Ô‰Ï LÈ  ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט  באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי . למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסף ֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי  משנה'. 'כסף  וראה ה"ו, פ "ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעלי ֿחיים, מיני  בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי  א. מב , חולין משנה, יהודה, כרבי 

חכמים  דברי  לפרש בא יהודה שרבי  - ב  נב , שם רב , בדברי 
מפני הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק  ולא
הנדרס . בשר את לשרוף  וסופו חריף , ארס  מטיל שהדורס 
שהארס  מפני  הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו
ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב 
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס  אומרים,
וב 'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב , שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף , השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס , חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע  את
הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס , כלפי  מין כל רגישות

דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא
וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב : נב , שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק  רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון

לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק  לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב , שם רש"י  מהי . נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב .

.‰ıp‰Â23ÏB„b ÛBÚa elÙ‡Â ,‰ÒÈ„ BÏ LÈ 24 ¿«≈≈¿ƒ»«¬ƒ¿»

ÌÈÒBc‰ ˙BÙBÚ ‡L Ï‡ .epnÓ25‰ÒÈc Ô‰Ï LÈ  ƒ∆¬»¿»«¿ƒ≈»∆¿ƒ»
ÏB„‚ ‡e‰L ÛBÚa ‰ÒÈc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙BÓkL ÛBÚa¿∆¿»¿≈»∆¿ƒ»¿∆»

.Ô‰Ó≈∆

בעופות".23) הנץ  "ודרוסת ב : מב , שם במשנה,
בשמותיהם 24) בקיאים אנו [אין א. נג, שם אחרון, כלשון

על  לסמוך ואין ובתלמוד, בתנ"ך הכתובים העופות של
בלשנים  עלֿידי  נתחדשו רובם כי  עכשיו, הנהוגים השמות

להם 25)בדורנו]. יש טמאים, עופות שאר שם: בגמרא
יש  שלכולם אחרון, כלשון הלכה שם ונפסקה דריסה.
בעופות  אפילו דריסה יש ולנץ  שכמותם, בעופות דריסה
שהמונה  [ודע  רבינו. דעת היא שכך ונראה ממנו, גדולים
והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי  לו יש "דורס "
על  רגלו מניח  או חי  כשהוא טרפו אוכל ב . במוכה; ארס 
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני  ואוכלו. ואוחזו הטרף 
"דורס " המונח  טמאים, עופות סימני  בדיני  ואילו הראשונה.
 ֿ דיבור שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב ]. מובן כפי  ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס 

.Â˙BÙBÚa ‰ÒÈ„ ‰cÏÁÏ LÈÂ26BÏ ÔÈ‡  ÏÎÂ . ¿≈¿À¿»¿ƒ»¿¿∆∆≈
wÚ Ïk ‰ÒÈ„27ıp‰Â .‰iÁÂ ‰Ó‰ ‡ÏÂ ÛBÚa ‡Ï , ¿ƒ»»ƒ»…¿¿…ƒ¿≈»¿«»¿«≈

ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a ‰ÒÈ„ BÏ LÈ 28wiL ‡e‰Â . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ…
ÏÏÁ‰ ˙ÈÏ ÂÈtˆa29. ¿ƒ»¿»¿≈∆»»

ב .26) נב , דרוסה 27)שם "אין חכמים: בידי  מסורת
כלל. ארס  לכלב  שאין א. נג, שם ב .28)לכלב ", נב , שם

שם 29) ומשמע  לחלל, שתנקב  עד הנץ  דרוסת שם בברייתא
נקב  משום ולא דרוסה, לה מדקרי  בה, נגעו דרוסה שמשום
נגד  הבשר האדים אם ולפיכך הרי "ף . דעת וכן חללו, לבית
הפנימיים  האיברים נבדקו אם ואפילו טריפה. מעיים, בני 
קוץ , ידי  על חללו לבית בניקב  מהֿשאיןֿכן שלמים, ונמצאו
שן  ידי  על בניקבה בה"ז רבינו כתב  [וכן מועילה. שבדיקה

הי "ג]. פ "ו לקמן וכן הדורס ,

.ÊÛBh‰ „Èa ‡l‡ ‰ÒÈc ÔÈ‡30ÂÈÏ‚a Ï‡ ,31 ≈¿ƒ»∆»¿««≈¬»¿«¿»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡32Ôtva ‡l‡ ‰ÒÈc ÔÈ‡Â .33Ï‡ , ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»«ƒ…∆¬»

˙Èa „Ú w Ôk Ì‡ ‡l‡ .dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔMa«≈≈¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ««≈
ÏÏÁ‰34ÌÈÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ w ‡nL ÔÈ˜„Ba , ∆»»¿ƒ∆»ƒ«∆»ƒ»≈»ƒ

‰ÒÈc ÔÈ‡Â .Ô˙È˜a ˙ÙËpL35˙eÎa ‡l‡ ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈¿ƒ»∆»¿«»«
ÛBh‰36ÂÈtˆ eÚwzLÂ ÒBc‰ ÏÙ Ì‡ Ï‡ . «≈¬»ƒ»««≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»

‰ÒÈ„ BÊ ÔÈ‡  ÛËpa37.ÌÈiÁÓ ‡l‡ ‰ÒÈc ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»≈«ƒ
‚‰Â Òc Ì‡ Ï‡38ËÓL ‡ÏÂ ,‰Òeca B„È ÔÈ„ÚÂ , ¬»ƒ»«¿∆¡««¬«ƒ»«¿»¿…»«

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  B˙BÓ Á‡ ‡l‡ ‰pnÓ ÂÈtˆ39. ƒ»¿»ƒ∆»∆»««≈¿ƒ»

הקדמית.30) דרוסה,32)האחוריות.31)הרגל משום
(שם). בידו אלא הדורס  של הארס  הגמרא 33)שאין לשון

וגם 34)שם. ובודקין. נקובה משום לחוש יש שאז
מצוי שיותר מה רבינו נקט  אלא כן, הדין ברגל בדריסה

החלל. בית עד נוקבת משום 35)שהשן אסור שיהיה
ניקב . לא אם אפילו אין 36)דרוסה שם: הגמרא לשון

מדעת. אלא היה 37)דריסה ולא ממילא, שנפל כיון
ארס . מטיל אינו - שם:38)בכוונה בגמרא רבינו גירסת
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רש"י אבל לגמרי , הטורף  שנהרג והיינו לרישיה", "ופסקוהו
שלא  עד שדרסה, ביד שנקטעה - לידיה" "ופסקוהו גורס :
אחרי לאבר דריסה שאין מותר, כן גם הציפורן, שמט 

(לחםֿמשנה). חיותו אלא 39)שפסקה לדריסה שאין
שולף  שהוא בשעה בטרפו הארס  את מטיל הטורף  לבסוף .
האדים  אם אפילו מותר ולפיכך (שם). ממנו צפרנו את
נשחט  אם וכן כלל, דרוסה כאן שאין מעיים בני  כנגד הבשר

(מגידֿמשנה). צפרנו הוציא שהדורס  לפני  הנדרס 

.ÁÔÈLLBÁ' eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk ?‰Òec‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»∆»«¿¿ƒ
ÏÏÁ‰ Ïk ÔÈ˜„Be ÛËp‰ ˙‡ ÔÈËÁBL  'dÏ40BlL »¬ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»∆»»∆

„˜„w‰ „Ú Ci‰ ÛkÓ41‰ÓÏL dlk ˙‡ˆÓ Ì‡ . ƒ««»≈««»¿…ƒƒ¿≈À»¿≈»
 ‰ÒÈc‰ ÌL da ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙BÙË ÈÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈¿≈¿…ƒ¿»»∆«¿ƒ»
È‰  ‰ÒÈc‰ ÌL da ‡ˆÓ Ì‡Â ;˙zÓ BÊ È‰¬≈À∆∆¿ƒƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈

‰Bz‰ ÔÓ ‰eÒ‡Â ,‰ÙË BÊ42. ¿≈»«¬»ƒ«»

הרבה 40) דעת וכן בדיקה, מועילה דרוסה בוודאי  אפילו
ואפשר  אחד, בסימן שהכשרו בעוף , רק  לא ובדיקה פוסקים.
בבהמה, גם אלא השחיטה, אחר השלם הוושט  את לבדוק 
את  להכיר אפשר הדריסה, במקום שחט  אם אפילו כי 
כל  לנקב  דומה ואינה מתפשטת שהיא מפני  האדמימות

(מגידֿמשנה). שאפילו 41)שהוא בכלל, הירך כף  ולא
כשרה  לגמרי  ניטל שאפילו מכיון כשרה, הבשר שם האדים

היא 42)(מגידֿמשנה). שהיא לומר, כוונתו ה"ב . ראה
בתורה. הכתובה "טריפה"

.Ë„‚k Oa‰ ÌÈc‡iL ?‰ÒÈc‰ ÌL ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆∆«¿ƒ»∆«¿ƒ«»»¿∆∆
ÌÈÚÓ Èa43Oa‰ ˜Bn Ì‡Â .44ÌÈÚÓ Èa „‚k45 ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ«»»¿∆∆¿≈≈«ƒ

‰eÁ‰ ÔÓ BB‚ ‡ÙB‰L Oak ‰OÚpL „Ú46 «∆«¬»«»»∆»≈¿ƒ«¬»
ÒÁ el‡k Oa‰ B˙B‡ ÔÈ‡B47.‰ÙËe , ƒ«»»¿ƒ»≈¿≈»

הבהמה 43) בו שנטרפת אבר כל כנגד הבשר האדים אם וכן
שהרי הנטרף , האבר ולנקוב  לחלחל הארס  שסוף  טריפה,
הירך  מכף  הגוף  כל אלא מעיים בני  כנגד  רק  לא הבדיקה
שרוב  מעיים, בני  כנגד בלשונו אחז ורבינו הקדקד. ועד

(כסף ֿמשנה). מעיים בבני  הם של 44)הטריפות מימרא
הבשר. נתמסמס  - ב  נג, בחולין שם 45)רב , ורש"י 

במקום  אלא מעיים, בני  כנגד שלא הבשר נתמסמס  מפרש,
טריפה. ניטל גורדו 46)שאם שהרופא שם: בגמרא

גורדו  לרפאותו, בא אם רש"י : ופירש חי , בשר על ומעמידו
החי . הבשר עד ורש"י47)ומשליכו אינו, כאילו בגמרא:

צומת  כגון כולו, בניטל טריפות יש ואם כנטול, שהוא פירש
שינה  רבינו אבל לנטול. דומה כן גם שזה טריפה  הגידין
שנתמסמס  הבשר את שרואין חסר" "כאילו ואמר בלשונו,
ניטל  כאילו לא אבל ששרפו, הארס  מצד חסר הוא כאילו
דעת  וכן מעיים, בני  לנקוב  שסופו לפי  ואסור האבר, כל

(כסף ֿמשנה). הרשב "א

.ÈeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Òc Ì‡Â48.‰ÙË  ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»
e‰MÓa Ô˙ÒÈ„e49‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿ƒ»»¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆

‰ÒÈc ˙ÓÁÓ50.‰ÙË  ≈¬«¿ƒ»¿≈»

כנגד 48) הבשר רק  האדים אם אבל עצמם, הסימנים
שהוטל  והארס  קשים שהסימנים משום כשרה, הסימנים

עצמם  הסימנים ובהאדימו בהם, שולט  אינו שכנגדם בבשר
מעי ובבני  בהם. ששלט  נגלה כשהאדים הרי  בה"ט  נתבאר ים
שם. טריפה, כן גם כנגדם שאינו 49)הבשר בקנה אפילו

שהארס  מפני  במשהו נטרף  בדרוסה רובו, בנחתך אלא נטרף 
שם). (גמרא ושורף  הבאה 50)מחלחל אדמומית היינו,

דריסה. מחמת

.‡È‰eÒ‡  ‰Òec ˜ÙÒ51‰Òe„k ˜„azL „Ú ¿≈¿»¬»«∆ƒ»≈ƒ¿»
˙È‡cÂ52‡ˆÓÂ ,ÌÈÂL ÔÈÏ ÒÎpL È‡ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
Ôtˆ53È‡ ‡nL ÔÈLLBÁ  Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ba‚a ƒ…∆¿«∆∆»≈∆¿ƒ∆»¬ƒ

CkÁ˙ Ï˙ka ‡nL ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,BÒ„54ÏÚeL ÔÎÂ . ¿»¿≈¿ƒ∆»«…∆ƒ¿«≈¿≈»
Ô‰Â ˜˙BL ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÔÈÏ ÒÎpL ‰iÓ B‡¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈

ÔÈ˜˜Ó55‡e‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .Ò„ ‡nL ÔÈLLBÁ  ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆»»«¬»ƒ»»
Ô‰ B˙ÓÈ‰pÓe B˙‡iÓ  ÔÈ˜˜Ó Ì‰Â Ì‰B≈¿≈¿«¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
Á ‰p‰  Ô‰Ó „Á‡ L‡ ÚË˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜˜Ó¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»«…∆»≈∆ƒ≈»
el‡L ;ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ì‰Â ‡e‰ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ .BÊ‚»¿¿≈ƒ»«»≈≈¿ƒ∆ƒ

.ÔÈ˜˜Ó eÈ‰  ˜Èf‰ƒƒ»¿«¿¿ƒ

שם.51) כשמואל, דרוסה לספק  על 52)שחוששין מוסב 
בדרוסה  שבודקים כמו האופן באותו נעשית שהיא הבדיקה

שבו  והיינו אבל ודאית, בה"ח . כמ "ש החלל כל את דקים
רדב "ז  וראה טריפה. ספק  מטעם רק  הוא שתבדק  עד איסורה

(רש"י ).53)מכת"י . בכותל 54)תלוש זו וציפורן השור,
לח ) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע "פ  היתה.
סי ' יו"ד ט "ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס  שמא חוששים

שם.55)נז.

.ÈÒÎpL ˜ÙÒ56B‡ ,ÒÎ ‡Ï B‡ ÛBË Ô‡ÎÏ »≈∆ƒ¿«¿«≈…ƒ¿«
eÈ‡L57ÔÓ BÈ‡ B‡ ÔÈÙBh‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ ∆»ƒ¿…«ƒ∆ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔÈÙBh‰58ÛBÚ ÔÎÂ .59ÔÈÏ ÒÎpL «¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈
B‡ Ìc ÛhÓ BL‡Â ‡ˆÈÂ ,ÌÈw‰ ÔÈÏ B‡ ÌÈˆÚ‰»≈ƒ¿≈«»ƒ¿»»¿…¿«≈»
ÌÈÓB‡ ‡l‡ ,ÛË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  B‡e«̂»≈¿ƒ∆»ƒ¿«∆»¿ƒ

˜f ÌÈˆÚa ‡nL60. ∆»»≈ƒƒ»

לאו,58)שם.57)שם.56) או במציאות היה אם שספק 
לבין  שנכנס  לארי  דומה ואינו מקילין. דרוסה בספק  אפילו
כי ֿאם  ספק  ואין במציאותו, נתחזק  שהטורף  השוורים
ג). בהלכה (מגידֿמשנה לאו או מהטורף  היא אם במכה,

במציאות,59) הטורף  היה אם ספיקות, שני  יש כאן שם.
נפצע , בקנים שמא במציאות, שהיה לומר תמצי  אם ואף 
שם). (מגידֿמשנה לקולא ספיקה תורה בשל ואף 

הנזק 60) מחמת בוושט  נקב  אין אם בסימנים, בדיקה וצריך
ב . כח , שם בעצים,

ה'תשע"ט  טבת ג' שלישי יום 

    
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני  ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני  נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע  ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע "פ 
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צח               
         

.‡w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈÈ‡ OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıaz :Ô‰ el‡Â .‰ÙË  e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡‰ ÁÓ ÏL Ìe˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„k‰ ‰˜e ,‰n‰Â4Òk‰Â ,‰w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙Èe7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב  ניקב  שנינו: מב . חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק  נקב  בו שיש פי  על שאף  אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב  עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח .3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק  הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס ", וכתב  סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס  שנינו:
החיצונה  וכרס  הפנימית. הכרס  היא זו לדעתו הכרס  שכל

הכרס . רוב  את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף  מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס  ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע  עשוי  הכרס  סוף 
וסביב  בו מחובר והמסס  דפנות. כשני  עבה לו סביב  ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב 
מבית  נכנס  והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע 

כו'. להמסס  מעיים",8)הכוסות "בני  הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס  גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק  הריאה אל ופורש ומתפצל

.‡e‰LÂ ,BeÚL e‡a k  ËLe‰ ıaz«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓ ÌB˜n‰«»ƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ

.‰ÙË  ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ w Ì‡ .ËLe‰«≈∆ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.‚ÔBÈÏÚ‰ w Ì‡ .L‡aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙zÓ BÊ È‰  „Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰ÙË  ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

Á‡ ÔÈ„ BÓe˜Ï ‰È‰È ,ÛÚ‰12ıeÁ w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.zÓ  ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי  בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח . פי11)על על אף  לבד התחתון ניקב  שאם משמע 

תלוייה  המוח  על ההגנה שעיקר מפני  טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק  רק  ונטרף  השדרה חוט  שזהו

בניקב . ולא

.„ Ìi˜ Ìew‰Â CÚÓ˙ B‡ wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰ÙË  ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב .13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע  שכל מפני 

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙ÈÏ wpL l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï‡ .‰ÙË  ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,l‰ ‰˜e .zÓ  BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ l‰ Oa wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È‰  ‰‡Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰ÙË  e‰MÓa BÏÏÁÏ w Ì‡Â ,lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני  גבי  שעל הלב  קנה

.ÂÎÂ ‰wpL ‰Ó˙zÓ  dÓ˙BÒ „15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰ÙË  „kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב .

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙zÓ  „Á dL‡ ÔÈ‡L ,‰Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰w È‰L ,‰eÒ‡  ˙Èf‰ ˙ÈÚ‚k „Á dL‡…»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,˜p‰ ‰‡È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה שאינה  פי  על ואף 
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס  יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע  ידי 

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק  במקום שעלה 18)מעט 
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰ÙË  e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22 ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰wpL24Ï‚Ú‰ L‡‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C„ :ÔÈÓB‡ 26.˙zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב "ד

עד  לכבד מחוץ  הנמצא הקנה חלק  שרק  וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב  אם בתוכו נכנס  אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי  כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
הקנה.22) פי  לצד ולא הבהמה לוודאי .23)לחלל קרוב 
פי24) על ואף  כניסתה. עם הכבד קני  את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב , שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי  החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי  הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב  כורחך

.Ë‰ÙË ‰Ê È‰  ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL Á‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„k Oe .˙zÓ BÊ È‰  „kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙zÓ 29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.ÈB‰Ë ÏÁÂ ,‰wpL ‰˜30 ˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙zÓ31Oa‰L ˜ Ïk ÔÎÂ .32ÏÁ‰ B‡33zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

ÏÁÓ ıeÁ .zÓ ‰Ê È‰  B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
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צט                
         

l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk l‰ ÏÚL Ìew‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«
,‰ÓÈLp‰ ÈÈ‡Â ÏÎ‡n‰ ÈÈ‡ ÔÈa ˙Ïcn‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡‰ ‰‡z Ck Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚBwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ôl‰ ÌB˜n‰Â ;„k‰ LtË ˙‡˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔBÁ‡‰ ÈÚn‰ ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈÈ‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡  Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡  eÒ‡ ‰Ó‰a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט  המשוך החלב  היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב  הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק  טהור שחלב  לפי 
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע  שעשוי  החלב  וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב  שהוא פי  על כרכשתא,36)אף 
קרטים  קרטים עשוי  והוא רעי . המוציאה חלחולת שעל חלב 

כובע . כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע . העשויים בהמה 38)אלו חלב  רק  אסרה התורה

ועוף . חיה של לא תלוי39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע  אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב  הדוקים שאינם שלהם מטבע 
זה  אפילו עוף , וחלב  מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡ÈwpL Òk40ÌzÒiL „ BÏ ÔÈ‡Â .‰ÙË  »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙Èe ÒÒn‰ ÔÎÂ .eÒ‡ ÂÈÏÚL ÏÁ‰ È‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
w Ì‡Â .‰ÙË  ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙zÓ  BÁ ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס  מפרש ורבינו הפנימית. הכרס 
הכרס . רוב  את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס  כולו.

עליו.41) מגין שחברו

.È˙BÒBk‰ ˙Èa ÈÚa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ˜ ‰w Ì‡Â .‰Lk 43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45˜p‰ ÌB˜Óa46 «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ .w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰ÙË¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL Á‡ È‡ceL ;zÓ ‰Ê È‰  ˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»

ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני  נמצאים שפתו סביב 
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי , באותו תחובה מחט 

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני  מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק  עברה שאם משמע 
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב  ואפילו

הגוף . בחלל שנמצא נמצא 45)מחט  טריפה. צדדים משני 
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני  בידוע  דם קורט  עליה
דם. קורט  עליו כשנמצא רק  טריפה צדדים משני  שבניקבה
וראה  דם. קורט  ונמצא אחד מצד בניקב  הדין מה פירש ולא

דם  קורט  נמצא שם, רבינו לדעת שכתב  משנה, בלחם
אחד. מצד בניקב  גם פי46)טריפה כנגד פירש ורש"י 

בחוץ . להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק  והראב "ד המחט .
דם 47) קורט  כשנמצא רק  טריפה כאן למה שאלו: בגמרא

ותירצו, דם? קורט  כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק  נאחז הדם מחט  כשיש
קוץ  או מחט  שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע 

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ˜BpL c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë˜48.˜B È‡ceL ,‰ÙË  Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az  ˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰ÙË  wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
w Ì‡ .‰zÎ„ ‡„‰ ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â ,CÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

BÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó BÁ È‰L ,‰Lk  ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב  הוא אם לנו שספק  אחר, עשב  מין הלעיטה אם

תיבדק . לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב . שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב 
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ ewpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰ÙË  ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54Ïk B‡ ‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L Á‡ ÔÈe˜ Ô‰ È‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙zÓe Ba ÔÈÏBz ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
˜56ÔÈe˜ e‡ˆÓ .w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

˜ Ô‰a ÔÈ˜B  ‰ËÈÁL Á‡ Ì‡ ew ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
 B˙BÓk ÔBL‡‰ ˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿

‰Lk58,w ‰ËÈÁL Ì„˜  ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«
˜Ùq‰ ˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰ÙËe59Ck  ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»

ÔÈÎBÚ Ck Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ˜pa LÓLÓÏ CÈˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ
.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק  סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני  מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי  על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב . נקב 
ריעותא  כאן שיש פי  על ואף  עומדת, היתר בחזקת שנשחטה
אוסרין  אין השחיטה, לפני  הנקב  היה ואולי  נמצאו שנקובים

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק  ולא
בהם. לתלות היה שאפשר זאב  או כלב  שאין 58)כאן

אחר  שנעשה לנקב  השחיטה לפני  שנעשה הנקב  דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב  דומה החדש הנקב  ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי 
הנקב . צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙zÓ  ew ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰ÙË  ew ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ
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ק               
         

eÈ‰L ˙BÓk eÊÁiL LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב , "ברא 63)לירקב 

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב "ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔBÁ‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È˜Ú ÔÈa ˜e„ ‡e‰Â ,‰ÂÚ‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡˜p‰ ‡e‰  ÌÈÎÈ‰64 e‰MÓa w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
wpL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÚn‰ ‡Lk ,‰ÙË¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎÈa ˜ec‰ ÌB˜na w Ì‡ Ï‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙zÓ 66 Blk ˜c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa‡ BÓk BLa Bk‡Ó izLiL ‡e‰Â ;˙zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי  חוץ  למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י  אבל הרי "ף , פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב  שאמר תפיסה" "כדי  היא וזו כשרה,

לשור. ביחס  גודלן לפי  משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Òk BÏ ÔÈ‡  ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô˜˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙh‰69wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰ÙË  e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
‡L Ï‡ .B‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.zÓ  wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ  שהאוכל חכמים 69)כיס  שמנו טריפות 
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף , בחיה גם בהמה. באיברי 

טריפה.

.ÁÈ,Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô˜wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙zÓ  ‰Ê ‡Ïa ‰Ê w .BÚ BÓk ÔÏ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL ew Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

zÓ  ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט  דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב  מתכווץ  שהוושט  נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט  דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב  ואם נח  הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב  חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב  נמצאים
אם  רק  כשר החיצון שבניקב  והר"ן הרשב "א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט  או קוץ  ידי  על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף . בחלל מחט 

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙È˜pL ÔÈÈ‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
 ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙ik ,˜c ÈM‰Â ,‰Ú „Á‡‰ BL‡Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰Ú‰ L‡a w71w Ì‡Â .‰ÙË  LlÙÓ ˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL È„ ÈÚk ÂÈzÁz ‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆

‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È‰  Ô‡kÓ ˙BÁt ;zÓ  »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»
‰Lk  ˜c‰ w Ì‡ Ï‡ .‰ÙËe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב  שפסק  עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי  "והני  ומסיימים:
העבה  בחלק  אבל הדק , בחלק  נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק  שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי  שיעור הנקב . נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב  של דינר הטחול. של עוביו מחצי  פחות זהו זהב 

כסף . משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף  של ובטחול

.Îe‰MÓa w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰ÙË  Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰ÙË 74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È B‡ ÈÏÁa75ÒÁ ‡pL ÔÈa76‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
 ˙i‰ ÏkL ;‰ÙË  ‡ B˙B‡Ó ÌÈÈ‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79 ‰Ó‰a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙BÓ ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÙË ¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙zÓ  ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי  כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba ÛhzL ˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,ÏcÓ ‡e‰ È‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ Ú˙Â ÊÁ Ì‡ Ï‡ ;‰Ó‰aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
 ÚˆÓ‡a ÔÈÏcÓ Ì‰ÈL È‰Â ,ÂÈL‡ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙zÓ BÊ È‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

    
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב  והקנה הריאה, נקובת יבאר

וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף  הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט  לנקב ;
ושט  ודין מעיים; בני  כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי  לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê w Ì‡ .‰‡‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe˜ ÈL ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰ÙË  Ô‰ÈL ew Ì‡Â ;˙zÓ „Ï‚ elÙ‡ . À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìew‰wpL ‰w‰Â .˙zÓ  BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰ÙË  e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»
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העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף .4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי  לא 6)מפני  כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.‰w Ck Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰ÙË BÊ È‰  ‰ËÈÁM‰ Ób Ck Á‡Â ‰‡‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL Ób Ì„˜ ‰wÂ ÏÈ‡B‰‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע "פ  שם, לקיש כריש הלכה שאין
אף ֿעלֿפי כלומר, חיות. לחצי  טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי  כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני  ניקבו ואחרֿכך הושט  את ששחט  כגון
תלויים  מעיים בני  שחיי  אף  טריפה. השחיטה, גמר ואח "כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי  טרפות יש בוושט ,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט  כיון

אחריה. טרפות

.‚BÁÏ w elÙ‡ ,wpL ‰‡ ÈBtÓqÓ „Á‡ ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰ÙËÌzÒÂ ‰kna Ìe˜ ‰ÏÚÂ ,‰wpL ‰‡Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡  ˜p‰‰‡ ÏL ÌB‡‰ ‰w .Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰ÙË  dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚÌB˜Óa ‰w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁÂÈÏÚ ˙ˆBL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰Lk ¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב , פי  את הסותם שני  לסמפון
הסמפון  כניסת לפני  שניקב  כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב  אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסף ֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י . הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב . סותם אינו ופירש"י11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר
שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים

הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל
מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה

שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום

א. הלכה ח  בפרק  גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה
ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד

מתפרקת.

.„˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
Oa ˙Bp‡aLBÈ‡  ÌˆÚÏ ˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈

 Oe ÌˆÚa ˜ec ˙Bp‡‰ ˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»
˙zÓ. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב  שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני 

מלהתפרק . העצם את מונע 

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡ ÏL ÌB‡‰ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰LÌÈÁÓˆdÏ ÔÈLLBÁ  ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰w ‡nLÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ

˜pz ‡lL da ÔÈ‰ÊÂ ,ÔÙc‰,‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»
ÔÈÏBz  ˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ‰kna ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»

;‰kn‰ ÔÓ ‰˜ÙpLk ‰w ‰ËÈÁL Á‡ :ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»
‰Ê ˜pL Úe„Èa  ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â‰È‰ ‰‡a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰ÙËe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי  בגמרא :
שלא  יפה, וחותך ודק  חדוד פיו ופירש"י  פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע 
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב  מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי  טריפה, למכה וחוץ  במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב  חלק  נמצאה 24)לאותו אם אף 
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב "ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב  באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב  שהדופן לפי  בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב . נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב  נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק  כמ "ש בנפיחה הריאה את לבדוק 

כאן. וכסף ֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡‰ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰e˜Î BÊ È‰  Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰ÙËe‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚB˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙;˙zÓ  ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B  ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓB‡ Ôz B‡ ˜ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

 „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe‰ ÔÈ‡L ,‰ÙË  Â‡Ï Ì‡Â ;‰Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ. ¿»

עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי  כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע .29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי 
למעלה. כמבואר

.Ê‰‰ da ÚÓMzL ‰‡Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÈLBÓ  ‰‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ôz B‡ ˜‡È‰L Úe„Èa  „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈÈLBÓ  ÌB˜n‰ k ‡Ï Ì‡Â .‰ÙËe ,‰e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈLBt ÌÈÓa d˙B‡ »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰ÙË  ÌÈn‰ÔBzÁz‰ ÌewL Úe„Èa  Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe‰Â ,w „ÏaÈtÓe ,˙BÓew‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ ",32)כגון "אם אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא הולכת.34)בידוע 

בפשורי .35) ליה בדיק  יוסף  בר נחמיה רב  שם.

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b wÚ ‰ÊÔÈÁÙBpL ‰‡ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
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‰ÓÏL ‡È‰ È‰  ÌÈn‰ ˜a˜È ‡ÏÂ ÔÈLBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»
.˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב  שהרי 
נימוח .

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰Lk  eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰ÙË ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa  ÔÈÏ ÔÈËeÁ da ‰‡ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „Ïa ‰‡‰ Oa  Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÙËe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰LÎe. ¿≈»

וחלק .37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח . שם

.È˙BÚeaÚ‡ da e‡ˆÓpL ‰‡ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰LÈ ‰ÁÏ B‡ ,BaBÊ È‰  ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰ÁeÒ ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰ÙË BÊ È‰  ÔÈeÎÚ B‡ ÔÈÁeÒ¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜cÏ CÈˆ  d˙B‡ ˜„Be ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL.‰ÙË  e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי , שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע ,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב 
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק  לקמן לא 42)הראב "ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ "מ ). כשרה אהדדי 

.‡ÈBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰ÙË  BÊÏ˜ LiL ‰a‰ B˜ c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a Cc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
 ˙Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ˜B  ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙zÓe ‡È‰ ˙Á‡.‰ÙË  Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק  כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם

.È‰ÙË  ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡‰ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz  d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙zÓ  LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ Á‡ ‰w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe Á‡ ˜ da ÔÈ˜B ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ Èa. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט , הלכה ה פרק  וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע , והוי  כתב : יט  הלכה ו פרק 
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב  אם

כנקוב . ליה חשבינן לנקב .46)גורדו, למעלה 47)נקב 
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב  נוקבים יד: הלכה ו פרק 
שחיטה  קודם שינוי , ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב 

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡ÂÏL ‰‡Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ‡‰ ÔÓ „Á‡a ˜p‰ÔÈ‡Â ,‰ÙË BÊ È‰  «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.k c‰ ÔÈ‡L ,CÚÂ Á‡ ÚeaÚ‡ w :ÔÈÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק  החלק  - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס , החלק  וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י : בבועי , מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח  יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע  ואין הטבח , ביד לתלות
אותה  ולנקוב  להקיף  אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡a ˙‡ˆÓpL ËÁÓd˙B‡ ÔÈÁÙB Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
Cc ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa  Áe ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ‰‡‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰eÒ‡ BÊ È‰  ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰wpL B˜ c‰L.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי  על ודוקא המכשירים. כרבנן מח :

הרי "ף . החד 52)כתב  קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק  למעלה שפסק  לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט  של
דוודאי טריפה לפנים המחט  של החד קצה שאם ט , הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני  משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט  לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ  דרך ואין לבלוע , הושט  שדרך

וניקבה. באה הושט  ודרך יותר, המצוי  בדבר תולין לבלוע ,

.ÂËÈ‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰wÂ ‰‡a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈
d˙˜ÊÁ ;˙zÓ BÊ È‰  ˙ÚÏB˙a ‰e˜ ‰‡‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â wz ‰ËÈÁL Á‡LÌ‡L ,˙B‡Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ
‡e‰ È‰  Ú‰ ‰‡n‰ B˙B‡Ï ‡‰ ‰‡Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
 ‰Ê ‰‡ÓÏ ÂÈ‡Ó epzLpL Oa‰ B˙B‡L .e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

eLÁ ‡e‰ ˙ÓkBÈÚ Ct‰pL Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ Oa ˙ÈÁÓe :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
Oa‰ ‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ Oa Ba ˙B‡‰ ÌBÈe¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«
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הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק  התורה לכל 56)יסודי  כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות 

.ÊËÔÈa dlk ‰‡Ó ÔÈa ,‰È‡Ó epzLpL ‰‡≈»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,zn‰ ‰‡ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,eÒ‡‰ ‰‡ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙zÓ  dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
˜k eÒ‡‰ ‰‡n‰L ;‰ÙË  ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

eLÁ ‡e‰e‡aL BÓk ,. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב  בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡a LÈ ˙BeÒ‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰wÈ B‡ ,BÈ„k ‰ÁLÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈaÚÈÁ ÔÈÚk B‡ ,ÚÈÁÂ .Oa‰ ‰‡Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚBvL Úv‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜BÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙BÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק " המונח  מז: חולין
כתום, ירוק , נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב 
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק  טריפה, - וצהוב  שהוא 60)לכתום
שם. ירוק , שם 61)מראה רש"י  והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע  פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי  לירושלמי : מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב : ה משנה פ "ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב  הנקרא הוא חריע  כי  לנו ביאר "והירושלמי 

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙BiÁ ÔÈÚk ˙‡ˆÓd˙B‡ ÔÈÒB‡  ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓeÒ‡‰ ‰‡ÓÏ B˜ ‰fL ,˙B‡n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

ÒÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙zÓ  zn‰ ‰‡ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa daÌ‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰eÒ‡  dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי  מז: בחולין
מפרש  רש"י  אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי  שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי . הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב . או גאון:65)לאדמימות האי  רבינו בשם כתוב  כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף  נפוחה הבהמה בחיי  הריאה כי  פשיטא שני ?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב ,

.ËÈ‰BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙BzÓ ˙B‡Ó Úa‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎkÈˆÁk ‰wÈ B‡ ,‰n„‡ B‡ ,‰‡Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙zÓ BÊ È‰  el‡ ˙B‡Ó Úa‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי ,67)צבע  שם בגמרא
כרתי . חציר של וכן 68)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב : רבינו דברי  מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק  והראב "ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה ֿ אםֿכן אלא טריפה

.Îe‡Ï ÏÙpL ÛBÚBaÏ ˜ÈB‰ÂB„k B‡B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B˜‡e‰L ÏÎa BlL À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈwÈ‰ ÏkL .‰ÙË BÊ È‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È‰  ÛBÚa e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜ÈB‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰ÙËee˜ÏML Á‡ ‰Ê ‰‡Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡Ô‰a ÔÈÒÓÓe. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 69) לאור נפלה וכו' בעוף  טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני  מראה נשתנו אם עוף  ודוקא מעיה. בני 
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי  הרא"ש שכתב  כמו הדבר וטעם יא. הלכה י 
קשים  מעיה בני  וגם עליה, מגינים הצלעות עובי  וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי  להיחמר,

והוריקו.70) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף  להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב  משמע 

מחוור, שאינו כתב : הבית' ב 'תורת הרשב "א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב  במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב 
אלא  מעיים בני  כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני  מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב  לא וכבד, לב  גבי  כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב  שונה הירוקות

ירוקים.72) הם שיעור 73)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף  במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 74)במשהו. המראה שינוי  טעם זו, גירסא לפי 
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
שהוא  נראה מהרשב "א אבל ויינטל. שיירקב  וסופו מעט ,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי  ברבינו: גורס 
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב , שעומד מפני  נקובה, משום המראה שינוי 
פשוט ) (דבר פסיקתא מילתא ודאי  אלא דמי . כנקוב  לינקב 
עד  טריפה אינה דבנקב  לנקב , דומה הירוקות שאין היא,
להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע  שלא ואע "פ  מעט , מעט 
אינו  שעתה אלא ולנקוב , למטה למטה לרדת עשויה
רק  היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב  זה, ניכר.ולפי 

מבחוץ . ושלקן 75)עליהם שהאדימו ירוקים שם: גמרא
אדומים  שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים, והוריקו
טעמא  האי  משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו
עושה  שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי  גופא,
 ֿ מגיד ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים
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המראה.76)משנה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסף ֿמשנה.

.‡ÎÈa ‰‡Ók BlL „k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa  e‡aL BÓk ‰ÒÈÓe ‰˜ÈÏL Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
e‡Ï‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÙËe ,ÂÈÚÓ Èa eÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜ÈB‰Â ÌÈwÈ‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa eÓÁÂ e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa  ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
ÔÏ BlL ÔBˆÈÁ‰ BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰ÙËe ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È‰  ‰Ó‰a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k.‰ÙËe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני  כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני  כמראה מעיים, בני  כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י  אבל להם.

הכ  חלק  המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 78)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס  (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע "פ  ומשמע  וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב "א הרא"ש אבל הרי "ף , גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני  שנחמרו בידוע  גורסים:
הוריק , המעיים בני  שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע 
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 79)שנפלה נחמן רב  דברי 
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף  שם: יצחק 
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע  לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי "ף . בדעת לבן,80)הגאונים הפנימי  ומתולדתו
בין  בעוף  בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף  בין הבדל אין ושט  שלגבי  - בבהמה

חסרה,81) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע ,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה

    
באונות;1) סריך או חליף  או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰ÒÁÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈÈ‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓLÓÁÂ .ÌÈÏ‚‰Â ‰‡‰ :Ô‰ el‡Â .‰ÙË  ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL  ÂÈt „‚k ‰‡≈»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆe .Ï‡ÓO‰‰pË˜ ÔÊ‡ BÓkdÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡cÂ ˙‡˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓCÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ., ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk„ ‡È‰ CkL .˙zÓ  ‡ce‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈

‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰adlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»
‰ÙË BÊ È‰  ˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני  משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב . פ "ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני , כלומר,

רבינו, ודעת קבוע . ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק 
"נקובה" במין ונכלל כנקוב  שהוא מפני  טריפה, - חסר
- ניקב  שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי 
ה"כ. בפ "ו שכתב  כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב , ד"ה א. מב , שם [וב 'תוספות' משנה' ב 'לחם וראה
למיתני , איצטריך לא והדקין, והריאה הלב  וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף  כותב  ה"ט  בפ "י  לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב  וקשה טריפות", כג פרט  חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי  כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י ).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס  סרוכה רק  שהיא הגאונים

מגין. הכיס  ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.˙Bp‡‰ ÔÈÓ ÒÁB‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰ÙË  ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

˙zÓ BÊ È‰  ‡ce‰ ˙‡ÊÂ. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי 
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני  משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסף ֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓLÏM‰ ÌÚ „e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰ÒÁ ‡È‰L ,‰ÙË BÊ È‰  Ï‡ÓO „ˆa„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
בימין. שלש יש והרי  הסמוכה, בהלכה שכתב  כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני 
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע  משלמת.
כשרה, – וורדות שתי  נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י . לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz‰˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

 ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .ÒÁk ˙i‰L ;‰ÙË BÊ È‰BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚÔÊ‡ dÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt Ï‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙zÓeÀ∆∆

א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי , שם: בגמרא
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לאחר 20)בגדלה.19) רק  הדס  של כעלה בה יש ואפילו
וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסף ֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב "ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי  הדבר,

מכת"י ).

.‰‰˜ec ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡ dÏ ‰ÎeÓq‰ dzÁa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰ÙË  ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי  מכת"י , משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב  מגב 
ב 'כסף  ראה רבינו. בדברי  כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי  משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב  על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב 
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב  מחיתוך או לגב  מגב  אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק  אין ולפיה שלפנינו, כנוסח  משנה' ה'כסף  גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב , גב  ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק  שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה
ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי  פירשו שכן משנה' ב 'כסף 

להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק 
לינקב . וסופו

.Â˙B‡ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜ec ÌÈzLk‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa ÔwÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;˙zÓ  ˙B˜ec ÌÈzL Ô‰L kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰ÒÁ BÊ.‰ÙËe ¬≈»¿≈»

ב :23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי  הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו
כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי  כן הדס , של עלה

מכת"י ). (מגידֿמשנה הדס  של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚eÚ ÈzL dlk ˙‡ˆÓ ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰ÙË ‰‡‰ Ûeb ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ÒÁL ÈÓk BÊ È‰  ‰w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰ÙËeÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .LÈ ÌB˜Ó ‰pn„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
CtiLÒÁk BÊ È‰  ÔtvaelÙ‡Â ,‰ÙËe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ

‡e‰L Ïk ‰È‰. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוף ֿסוף 
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי  הקודמת בהלכה שפסק  אחרי 
רבינו: דברי  מסיום נראה וכן משנה'. ב 'כסף  וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי  זה קיים.28)הרי  שהקרום אע "פ 
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק  ה"ט  בפ "ז הרי  תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי  כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב  שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט 
 ֿ כל ההפסד שנתפשט  כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב  שסופה חשש יש אם כך,

(כסף ֿמשנה). ב .30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסף ֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב "ד הט "ז, בפ "ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈÁ wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡ ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚ ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÒB‡ ¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna Ó‡L BÓk ,ÔBqÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק  יח , הלכה שם
אמר  ב : מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ "ז. המגיד הרב  כמ "ש דקל של חריות אופתא
דאמרי איכא רפרם: דברי  בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ . שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי רבינו ופסק  דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי 
וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני  הלשונות,
מספק ". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות

ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰‰‡‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰LÈ ˙BÈ‰Ï ‰˜Â dlL, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡ B‡ ÌÚ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙zÓ eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰ÒÁk BÊ È‰  ‰Ê ‡ˆBiÎÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰ÙËe. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב . נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני  דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,

שם. שנעשה 37)רש"י  מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני38)בידי  מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי 
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי 
רבי של בפלוגתא לדון כלל נכנס  לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י ). (רדב "ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈkÌÈÓa ‰‡‰ ˙‡ ÔÈÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈÈLBÓ  w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎe ,ÔÈLBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«

eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«
ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÈLBÓ  ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó‰ÊÁ Ì‡ .ÌÈ˜ e‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»
d˙iÏ‡Ï Ì‡Â ;˙zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È‰  ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…

.‰ÙËe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa  ‰ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
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שעושין  לבן מטיט  עשויים כלים כלומר חיורי , משיכלי 
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי "ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚ ‰ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a d˙ia ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
ÒÁk  ˙i‰ ÏkL ;Ï‚ ‰˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙zÓ˙zÓ  dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ‡‰ ÔÓ :Ï‚‰ CzÁÔÓ ;‰ÙË  ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ‡‰‰aÎ‡ BÊ È‡a .˙zÓ  ‰hÓÏe?eÓ‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ Ci‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ‡a. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני , האיבר דיני  לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב , שם רש"י  מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי  ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב 

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי 
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק 
ב . בפ "ה 48)נח , ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב . אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק , נקרא שני  עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני  העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט  ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י ). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי , בעצם
טריפה  והיא לה מכאיב  מקום באותו שהחיתוך מחמת

בהט "ו. ועי ' (מגידֿמשנה).

.ÈÌˆÚ‰ aL‰aÎ‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È‰  ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

BÚ‰ B‡ Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÙËeBÈÚ  ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ Â˙zÓ BÊ È‰  aLpL ÌˆÚ ÏL. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡ÂÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
Ok ÔÈeLÁ ÔÈ‡ ÌÈk‰. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י : ופירש א. עו, חולין משנה,
מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל

ב . שם, כרב  לחוץ , כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,
שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי  זה מה מפרש אינו רבינו

שלא  עוביו, רוב  מפרש: רש"י  היקפו. רוב  זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט  אלא לחוץ  השבירה עובי  רוב  יצא
על  העצם שסביב  הבשר היקף  רוב  היקפו, רוב  נכסה. ורובו
החלל  רוב  יצא שלא היינו היקפו, ורוב  עוביו ורוב  השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף  רוב  ושיהא הבשר, נקב  דרך

ורוב  עוביה רוב  כעין היקפו, ורוב  עוביו רוב  מפרש: ור"י 
ובמקום  דק , אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב  ולא לחוץ  עוביו רוב  יצא ופעמים גס , אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב  עוביו רוב  מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב  שנשבר, האבר היינו מותר, נמי 
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אף ֿעלֿפי  רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב "א  בשם (כסף ֿמשנה העצם שחסר אע "פ  ארוכה

הבית'). הסוף ,59)ב 'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב . עמ ' שם, חיפוי . אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ‰iÁe ‰Ó‰aa Ô‰ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
˜Ú‰ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜naÔ‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈÏ ÔÈ„È‚ ‰LÏL‰Ú „Á‡ :.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓeÌÈL˜ Ô‰ÂeÒiL „Ú ÌÈÏe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰  Ck˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ôl‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
BLa ˙BÚaˆ‡ ‰OÚ LL C‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו

הקטן  העצם הוא עקב  והשם הי "א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי  בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסף ֿמשנה). דפרעי  היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי " מונה שם, בגמרא

ב .65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק , מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י ). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני "67)ושלש
הגידים. צומת של השני  הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע  "בטדא" רבינו ומפרש בטדי , ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע . "בטדא" מפרש, ורש"י 
כפירוש  כתב  בתשובה והרשב "א אצבעות. ארבע  הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי  רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע  יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסף ֿמשנה). אצבעות ארבע  הוא ש"בטדא" היא

וע "ש. "בטרי " בגמרא גורס 

.„ÈÔÈ„Èb OÚ ‰ML  ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁzÛBÒ „Ú ‰˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי  בספרים, שנפלה היא טעות
כתב  בעצמו ורבינו בעוף . כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי  בתשובה
 ֿ (כסף  בבהמה שהם במקום בעוף  הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב : בהשגותיו והראב "ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף . את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב  והרשב "א

(כסף ֿמשנה). בבהמה כמו בעוף  הגידים
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קז                
         

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚ eÎzÁpL ‰Ó‰a ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰ÙË‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ‡‰CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏC˙Áz ,˙BÙhaL ?‰eÒ‡  ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙh‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

‡a˙iL. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי "א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי  ששני  מכיון

(כסף ֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי "ז.76)והשני 

.ÊË‰ÏeËÔ‰ ÌÈÈ‡ ‰LÏL ?„ˆÈkÌ‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ
‡ÏÂ ˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÙË  eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔBqÁ ÔÈc„k‰Â ,ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני ,77) למשה שנאמרו טרפות מיני  משמונה אחת
ה"ב . פ "ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ "ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב  שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי ' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב  דין בו אין
ה"ח . בפ "ו עי '

.ÊÈe‡a ÎeÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰ÙË eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
ÌcÏ ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È‰L ,‰ÙË  ˙Ói˜ Ï‚‰Â. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט "ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב "ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון

.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ;˙zÓ  BcÏ ‰Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e‡L È‰L ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰Ú‰ „Á‡‰ È‰L ;˙zÓ‡Ï È‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk ÏhÏk ÏL Ba CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰ÙË  Ô‰Ó „Á‡Ôlk eÎzÁpL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב .83) עו, מנין.84)חולין רוב  שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב  נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב "ד
בפ "ט  ראה הרוב . שנפסק  אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב  בנין רוב  לו שהלך ומשום שם, כרב 
בכת"י , (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסף ֿמשנה).

.ËÈÛBÚe„Á‡ (Ïk) ÏL Ba CzÁ elÙ‡ ,ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
OÚ ‰MM‰.‰ÙË  «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף , ומחמירים והואיל טריפה.
(כסף ֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי "ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ eazLpL ÛBÚÂeÎzÁpL ‰Ó‰k ,zÓ  ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב : נו, שם בהי "א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף  שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף  סמוך

.‡Îdlk ‰ÏhpL „kizL Ì‡Â .‰ÙË  »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
‰pnÓBa ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ

‰Ó ÌB˜Óa„k‰ ‰ÏcÏc .˙zÓ BÊ È‰ È‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈
Ltha ‰ÚÓ ‡È‰˙zÓ  dlL‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»

Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜ÓÈt ÏÚ Û‡Â ,‰n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ
‰ÙË  ‡e‰L BÓk Ìi˜ ‡M‰L. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב , שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י  ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני96)תלייתה
שם. פפא כרב  הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י ).98)(רש"י ). קיימת וכולה מעט  וכאן מעט  כאן
כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו

ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,
כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני  שאלו

שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי  ניטלו ואם הכבד, של
(כסף ֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.Î˙ÈÊk da ‡LÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ fÙÓ ‰È‰ Ï‡ .‰Lk  Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„cÓ ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È‰  ‰Úeˆk C‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰eÒ‡. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן
מרה  במקום כזית וכתב : לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י ).103) רבינו,104)מרוקע  דברי  בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב  בעיית שהרי 
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק  כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי  "ויראה רבינו
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משני כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף  ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע  כרצועה, או מפוזר והשני  שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי  והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק  משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט  והשני 
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק 
מתלקט  אולי  שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי  להשאר
שהיא  לי  ויראה שכתב : מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני  דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי  אסורה.
מספק . אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק 

.‚Î‰ÙË  ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏÏh Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e˜Ú˙zÓ BÊ È‰ . ∆∆¿¬≈À∆∆

  

    

להוסי הדעת על יעלה  אי ,' כלי ה 'נושאי  והקשו 
הוקשה  לוניל "וחכמי  כלל, בתלמוד  נזכרו  שלא  טריפות
בעניותנו  ואנו  טריפה , העליו לחי  שניטל במה  ...כ  לה

הזה ..".  היו עד  שמענו  לא 
"כל  הרוגוצו 'בי  כתב  ,העליו ללחי  בנוגע  בזה : והביאור
בעצמו  זה  דבר שלא   א מתה  היא  הסיבה  שעל־ידי ־זה 
נטילת  כלומר, טריפה ".  מכל־מקו אחר, דבר רק  לה   גר
סיבה  זוהי  אלא  שתמות,  גור אינו  בעצמו  העליו לחי 
הלחי נטילת שעל־ידי  לריאה , קר אויר כניסת אחר, לדבר
היא  הקר האויר וכניסת מגולה , הקנה  פי  נעשה  העליו

הבהמה . למיתת הגורמת
בעצמו  ש "זה  טריפה  א . טריפות: סוגי  שני  שיש  ונמצא ,
שהוא  אחר לדבר סיבה  שהיא  טריפה  ב . שתמות". לה   גר
נשנית  שלא  מה   לתר יש  ועל־פי ־זה  שתמות. לה   שגר
רק  מונה  טריפות" "ואלו  המשנה  כי  במשנתנו , זו  טריפה 
"ואלו  הלשו  וג למיתה , גורמות עצמ שה טריפות

.עצמ שמצד  טריפות שה כ על מלמד  טריפות"
רבי "הגלודה , במשנה : איתא  , נוס דיוק  לבאר יש  ועפ"ז
 די נאמר מדוע  ולכאורה  ,"פוסלי  וחכמי מכשיר מאיר
שלדעת  טריפות", ב "אלו  ולא  כשרות" "אלו  במשנה  זה 
שנקל בהמה  שהיא  ש "גלודה " אלא  טריפה . היא   חכמי
קילו והנה  ,שחי מחמת או  המלאכה  טורח  מפני  עורה 
בה  ש "שליט אלא  שתמות  גור אינו  כשלעצמו  העור
במשנה  למנותה  אי  חכמי לדעת  ג ולכ ומתה ". אוירא 
 שה הטריפות סוג רק  נימנו  שבה  מפני  טריפות" "אלו 

המיתה . את גורמות עצמ
      

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי  שאלו
חיבור  בשום כתוב  מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי  (שניטל לשון בכל  שנעשה
לחי ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע "פ  אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי  וכלֿשכן (סימנים)

ע  את הנשימה,להם בתהליך העליון הלחי  של רכו
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס  שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי . דאיגום א: מד,

.„Î‰ÙË  ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba Ó‡pL ‡ Ïk, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba Ó‡pL ‡ Ï‡ .‰ÙË  Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰ÙË B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
‡BÊ È‰  ‡ B˙B‡ ‰ÒÁ ˙‡ Ì‡ Ï‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙zÓ‰ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
 Ïh Ì‡L :Ba Ó‡pL ‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡ ‡ÏÂ d˙ia ˙lÁzÓ ÒÁ Ì‡ ÓÁÂ Ï˜ ,˙zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙zÓ ‡È‰L ∆ƒÀ∆∆

הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ "ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע .112) יותר אדם בידי  שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ‰˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,.˙zÓ BÊ È‰  »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏLÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk˙zÓ  ‡ÈÏk‰ ‰w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙zÓ. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י ).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח  וכן ב . נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ "ו רבינו שהשמיענו
ומפני טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב  אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙zÓ  ‰ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡‰w„a ‰pËw‰Â ,„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚e ÏBÙkÚk „Ú‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË  ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰dOa ‰OÚiL ‡e‰Â ,˙n‰ Ok «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ Á‡ LÈ‡‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ôl‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»

‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«
ÔÈeÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰ÁeÒ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ

ÌÈÁeÒ B‡da e‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ ;‰ÙË BÊ È‰  ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»
.˙zÓ BÊ È‰  ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆
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(120 ֿ (לחם ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק  אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי  מחמת

(כסף ֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף  בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י ). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה  פירש שם ורש"י 
הלבן.126) מקום והוא החריץ  עד שהגיע  בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו

ה'תשע"ט  טבת ד' רביעי יום 

    
גבי1) על שנחבט  עוף  כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.‡‰˜eÒt2BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰ÙË  Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰  ˜ÒtiL „Ïe . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï‡4w B‡ Bk‡Ï5ÔÎÂ .˙zÓ  ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰„M‰ ‰aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7BBÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙zÓ BÊ È‰  Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני .2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני  משמונה אחד
קיים.3) שהמוח  פי  על מגרגרת 4)אף  זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק  עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי  מפולש נקב  ניקבה בגרגרת מדוע  לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק  כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף  הקשה וכן נקב .
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט  ונפסק  השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס . ולא מעלה לא זה מוח  שאמרו: וכמו

.„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ CÓ‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È‰  „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È‰  BcÎ ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰ÙË¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי  מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰Lt ÛBÒ „Ú ,ÛÚ‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰Lt ‡l‡ ‰ÈÁ‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiLt LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜ec¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú  ÛBÚa ‰„M‰10‰hÓÏ Ï‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»

CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»
.Án‰ CÓpL ÔÈa BBÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף . מתחברים העוף  שאגפי  מקום מפרשים, יש
הגוף . על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק . בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe˜11Òk‰  ˙‡ ‰ÙBÁ‰ Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Òk‰ ‡ˆÈ ÚwÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰ÙË  ‰Ê Oa Ú˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
ÈÚ  Ú˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡pL „Ú ÒkÏ Úw‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ Oa‰15Úw‰ eÚL ‰nÎÂ .‰ÙË  Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C‡ ?Bk‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Òk‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ Oa‰ C‡ ……∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da Ú˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÙË  ÁÙË Úw‰ C‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני .11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני  משמונה אחד
רוב 12) שנקרע  או שניקבה הפנימית הכרס  שנינו: במשנה

הפנימי כרס  כולו הכרס  כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס . רוב  את החופה בשר החיצון כרס  ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב  קרום פירש שם ורש"י 
פנצא  הקרוי  והכרס  הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס  ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע 

.Âc˜16‰È‰ Ì‡ ,C‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚb LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰ÙË BÊ È‰  ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ  ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף  חוט 
שליש  הסלע  רוחב  ונמצא טפח  יהיה לכשימתח  הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח  ברוחבו שיש (שכל טפח 

.ÊÚ˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È‰  BÚ ‡Ïa Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰ÙË19‰„eÏb ˙‡˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ÁÂ ,‰„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ Á »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È‰  ‰ÈÈ‡ ÈL‡ ÏÚ ÚÏÒ ÁÂ ,eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ Ák Ïh Ì‡Â .˙zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ‡Le ,‰ÈÈ‡ ÈL‡ ÏÚÓ B‡ ,eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈÈznL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È‰  Ìi˜ BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי  ההכרחיים מהדברים שהעור ספק  אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי  אפשר אי  כולו וכשנפשט 
במקום  כסלע  יישאר שאם התלמוד, חכמי  בידי  מקובל
עד  מעט  מעט  להתפשט  ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע  ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי  האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע  מקום היכן בדבר האמוראים
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הטבור; על ב . השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי  כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע  שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק  הבעיא נפשטה שלא פי  על
ורבי רב  דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע  נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי  ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק  עוד שיש במקום דעתם  על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף  אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰bL ,dBb24‡ ˜q˙Â ,˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  ‰ÈÈ‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ‡‰ ıˆB˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B‡˙Â B˙eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈÈ‡ ‰Ê È‡a .‰ÙË  ‰ÈÈ‡Ó ‡ ıˆÂ ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈÈ‡a ?eÓ‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני .23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי  משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב 

שם  במשנה כתב  ורש"י  מסיני . למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי 

הן". מסיני  למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ  ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק  שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ . עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  ı‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÈÏ‚ ˙36e˜q˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰ÈÈ‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק 
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי בכוח . אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק  חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני  שנפלה, נודע  לא אם
הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈBbL ÌÈpb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Èc‰ ÈBÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈÈ‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»

:ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â ÌeÈÊÁ‰ Ì‡Â .eazLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
‰‡È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡  ‰eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈

ÌÈÓÏL ÌÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ
.Ô˙ÎÏL‰a e‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa‰L BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
 B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈtˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי39)ואפילו על ואף 
רוצים  אדם שבני  מרגיש כשהוא בכוח  אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ  נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי  זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב 

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â dÊ ÏÚ B‡ ,dÊ¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ  ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ  ‰„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ  ‰„M‰ ÁÏ dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL Èk ÔB‚k ,‰L˜ c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eqÏ ÔÈLLBÁ  À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ Ù‡‰Â Ôz‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק  שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי  על
איברים. ריסוק  משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ  BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף  קטן דף  על מרוח  שהדבק  רש"י  פירש
ומתחבט . ונופל קצת ופורח  ונחבט .42)ומתאמץ  ונפל

לאט .43) לאט  ונופל בשנייה עמד 44)שפורח  כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

 ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô˙Ï Ì„˜48È‰  ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני  על כורחו על נפל רש"י  שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט  אפילו עומדים מים
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אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט 
אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו

בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈzÓ  'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.‡ ˜q˙ ‡nL ˜cÏ CÈˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
 dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜cÏ CÈˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙh‰ ÔÓ ‰ÙË da ‡ˆÓ Ì‡ .Ci‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈÈ‡‰ ÔÓ ‡ ˜q˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q˙ elÙ‡ .‰ÙË BÊ È‰ 52ÌÈÈ‡‰ ÔÓ ‡ ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È‰  ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰ÙË53BÊ È‰  ˜q˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח  מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב  מאמר מפרש רבינו

מפני לו חוששין אין נתרסק  שאפילו איברים", ריסוק  משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק  אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י  אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי  על ואף  צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק  מפני  לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט  השחיטה, הם 55)סימני  קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ eÒ‡  ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰ÙË BÊ È‰ 57˙ÚÏ ˙ÚÓ Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈˆ ¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק  שאין

צורתו. תיפסד ריסוק  בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב  לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚a ÒcL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒcL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
 ÒkÙÓ ‡e‰ È‰Â ,Ï˙kÏ BÙhL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e‡aL Cck B˙B‡ ÔÈ˜„Be¿ƒ«∆∆∆≈«¿

לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי  חוששין 59)עוף  אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק 

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰ÙË  Ôa eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıaz  ˜t˙ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡ ıaz‰ ÔÈ‡L ;˙zÓ BÊ È‰  «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני  ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי  כולו נתפרק  ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי  הלחי  מן נעקר כולו ותרבץ 

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

    
מעיקרו;1) העוף  כנף  נשמט  ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני האסורה היקפה; רוב  או גובהה רוב  שנחבט  גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף  שיש טרפיות שתי  הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח  אלו; טרפיות על להוסיף 

.‡‰eL.‰È˙BÚÏˆ  eazLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL eazL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰ÙË  Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰OÚeaLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני ,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי  משמונה אחד
ב . הלכה ה פרק  עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף , צלע  בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול  של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס "ק  נד יורהֿדעה טורי ֿזהב  ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס "ק  וש"ך

.˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL eaLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰ÙË  ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„bÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

 ‰„M‰ ÈtÏk eaLpL Èt ÏÚ Û‡Â  Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ  e˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙zÓÌ‡Â .‰ÙË  À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d ‰Úe˜zÔÓ ‰˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰„M‰˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlLBÊ È‰  ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰ÙË¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק  זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח . עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני  של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע  ופירש"י  ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי  מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב , באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי . בשלהי 
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.‚dlL Ci‰ ËÓLpL ‰Ó‰aÛk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ BwÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlLÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiLBÊ È‰  B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰ÙË˙zÓ  eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי והני  טריפה, מדוכתיה דשף  דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק  הירך כף  פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק  נאמר וזה טריפה. בגוף  בו תקוע 
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב "ד  והרי "ף . רש"י  דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף 
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף  דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף  דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע  השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק  טריפה
וזה  הגוף , מן שניתק  עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב "ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט  ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰ÙË  BÎÈ ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
BwÚÓ BÙk,BlL ‰‡‰ ‰w ‡nL ÔÈLLBÁ  ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe‰Ó‰e .ÏÎ‡È Ck Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpLÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙zÓ  dwÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף , שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס  בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק , או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח  בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י  וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב  ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני  כשמואל,

והרשב "א. שם.18)הרי "ף  יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף  שעובי  הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏbÛ‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰ÙË  Ìew‰ w ‡lL Èt ÏÚ‡Â .ÌÈ˜ ew Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔBqÁ Ô‰a LiL.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙËˆÓ Ôlk  ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע ", כיתר - "כסלע  נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י  כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח , של קרום ניקב  ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע . ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח , מלא לכדי  מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי 
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע . שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂd‰b  dÙw‰ Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»

‰pnÓ ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìew‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙË¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰  È‰Â d‰b  ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È‰  Ìi˜ d‰b  È‰Â dÙw‰  ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰ÙËd˙B‡ ÔÈÒB‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב . חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב 

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי26)בגמרא ויראה רבינו: כתב 

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע "פ 
אפשר  שמואל. דברי  בפירוש ספיקא ספק  כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב  שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב  או ספק  יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב  או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק  יש
היקפה, ברוב  או גבהה ברוב  אז רק  היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע  שמע ֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט  פרק 

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚÌˆÚ w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb ÁÓ ÏL Ìe˜ w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í BÓewL ÈtÓ ,‰ÙËezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡ ÏÚ ‰cÏÁÁÈpÓ  ıÚa B‡ Ô‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ˜p‰ „ˆa B„ÈÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„ÂÚe„Èa  ˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÙËe Ìew‰ wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב  כתב  רבינו אבל העצם.

בכסף ֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק  כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי "ף  פירש כן לוחץ .

לפנים". ידו "מכניס  שם בגמרא ולוי  ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י  פירשו כן

הללו. האופנים משני  באחד לבדוק  ומותר הפירושים, כשני 

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ‰ ÌÈÓ˙zÓ BÊ È‰ ‚B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙zÓ  B ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰eÒ‡Â ,‰ÙË ÌeMÓ. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח : שם במשנה
בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס  מחמת שחלתה
ואולי36) מגולים. מים פירש"י  הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי  אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי "א. פ "ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי  אותה הממיתים מאבריה

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



קיג                
         

הממיתה  מכה בה עשה שהרי  היער, חית טריפת כעין אלא
יג. הלכה ו פרק  למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן

אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.ËLÙ‡Â eËtiLk ˙BÈen‰ ˙BÙh‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚL  ‰iÁÂ ‰Ó‰a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê eaÁa e‡a˙pLıaz w ( .‰Òec (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe˜ w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚÏ BÓˆÚ l‰ w (‰ .‰˜ w (Â .BÏÏÁ ˙È «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰w (Ë .„k‰ È˜ ew (Á .‰n‰ ‰w (Ê .l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa w (È .ÒÒn‰ w (‡È .Òk‰ w (È .‰w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ ew (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰n‰ ‰ÒÁ (ÊË .BÈÚa ÏBÁh‰ w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙BÓ ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ(ËÈ .‰w‰ ‰ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Òk‰ ÒÁ (Î .˙B˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ÒÁ (Î .ÌÈÒk¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡‰ ‰w (ÁÎ .ÌÈÚÓ‰hÓÏ ‰w‰ w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .BÁÏ elÙ‡ ,‰‡ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡‰(‚Ï .‰‡‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡a ‰ÁeÒ ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁeÒ¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰ÎÒ (Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ eÈ˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó LÈ (‰Ó .‰‡‰ ˙ˆ˜Ó ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓB˙ia ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚‰ ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa‰Ïh ( .Ï‚ ‰˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓˆÈÁÏ Ïh ( .„k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁeÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁeÒ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰„M‰ ËeÁ ÁÓ CÓ (Ë .‰„M‰(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Òk‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ Oa‰  Ú˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰ÈÈ‡ e˜q˙ (Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
 e˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ  eazL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .BwÚÓ Ci‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰˙ÏbÏb‰  ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסף ֿמשנה
מסיני למשה לו שנאמרו טריפות סוגי  שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי  סדרם לך והא ב , הלכה ה בפרק  כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב , יא, י , ט , ח , ז, ו, ה, ד, ג, ב , באותיות  טרפיות:
חסרה  מב . לח , לז, לו, לה, לד, לג, לב , לא, ל, כט , כח , טו,
כד, כג, כב , כא, כ, יט , יח , יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט . מט , מח , מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ , לט , כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב , נא, נ, אותיות טרפיות: ח  - נטולה
טרפיות: ב  - נפולה סא. ס , אותיות טרפיות: ב  - קרועה
שבורה  נט . נח , אותיות טרפיות: ב  - פסוקה סג. סב , אותיות

ע . סח , סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק  כמבואר נבילה, הושט  נקובה,41)ניקב  משום

לינקב . מוח  של קרום שסוף  שמונה 42)מפני  היתרות כל
דמי , כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח  בפרק  ניקבה 43)כמ "ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק  כשרה, שמים בידי  אבל
ט . הלכה ח  בפרק 46)בפרק  וכמבואר חסר, מטעם טריפה

כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח 
טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן

הגידין, צומת בנחתכו והראב "ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח 
בכלל  הוא הראב "ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק , החוט 

השדרה. בחוט  הפוסלת הכסף ֿמשנה:49)הטרפות כתב 
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה אי ֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי  מנאם, לא אחת,
ולב , מוח  כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאי ֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע  דברים שהם מפני  מנה לא וקנה, ושט 

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚM‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡a˙ k ,‰ÙË ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc  ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈÈ‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚe‡ÈÏkaL ˙BÙËÓ ıeÁ ; »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂBÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡  ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„ÈÏBÁËk BÈ‡Â ,Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰aÔ˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙËe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aae˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי: תני  נו. בחולין
בעוף . שימצא בדבר היינו בעוף , גג 51)כנגדן ניקב  כגון

שהם  מפני  טריפה, הזפק  ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב  הזפק ,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס  כנגד בעוף  המזון אברי 

הוא. בעוף ,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי  משמע 
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא
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כו. הלכה ח  פרק  מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח . פרק  למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואי ֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף  טחול אין

בעוף . וכנגדן טריפות 56)עליו רק  והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק  אמורה לוי  של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח  פרק  טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙË ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈÈ‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡Ó epzLpLÌÈn‰ ÛBÚÂ ,e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡ ÌˆÚ wpL. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף  יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף ,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף  טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי  זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני  וגם עליה, מגינים הצלעות עובי  וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי  ליחמר,

שלא 61) אע "פ  העצם, נשבר העוף , עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף  בגמרא ומפרש מוח . של קרום ניקב 
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י 

.ÈÏÏk el‡ ˙BÙË ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ÂÚ‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡OÈ ÈÈ„ Èza Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡‰ ˙BB„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ‰ CcÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL LÙ‡ ∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף  וכי  נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי שכל אע "פ  כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  אי ֿאפשר כליות שבלי  פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי  האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי  ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק  מבואר כוליא,
רבינו  כתב  וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי  אחרי  ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב  שם ולמעלה חכמים. דברי  קבלת אחרי 
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי  הכליות
לגמרי כליות חסרת נבראת אם כתב  לא ולמה מותרת.
לגמרי כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי  נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסף ֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב "ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי בתשובתו רבינו (דברי  כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק  למעלה שהבאנו העליון, הלחי  ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי  אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא

הלחי ניטל המשנה, דברי  לפרש כדי  הטבע , בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי  כשרה, התחתון
אי ֿאפשר  כי  טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי  בלי  לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰ÙË Ô‰L eÓ‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ‰ ÈÎ„a ‰‡iLÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó ‰ÈÁzL LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰Bz‰ Èt ÏÚ :Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEeBÈ L‡. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי ופירושו תורה מדברי  שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È‰Â el‡‰ ˙BÙh‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙eLk ˙˜ÊÁaBÓˆÚÏ ˜cÏÂ ËÁLÏ BÏ zÓ  ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈeq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e‡a ÎeËÁBML ÁahÓ Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡OÈ ı‡a B‡ ı‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„Be≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰ÙË ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈÈÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ  B„È ˙ÁzÓBÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙eLÎÏ ÊBÁÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰ÙË ‡ÈˆBÈ B‡ eLÁ „a ‰„‡ ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
eLÁ „a BÓˆÚÏ. ¿«¿¿»»»

לט .66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח . הלכות ח  פרק  אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק  וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק 
יין. "שמתיה 68)לענין הרי "ף  גירסת לפי  כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק  כתב  כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב ,
אינו  לכשרותו שרק  המגידֿמשנה, מדייק  ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי  בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח ).
 ֿ המגיד ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי  וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח  כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי 
שוודאי חשוב , בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

    
אלו;1) מטרפות טרפות ספק  בה שנולד עוף  או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף  חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙË ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙhÓB‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò„pL„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆
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ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ÎÊ ‰È‰˙˜ÊÁa BÊ È‰  »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL„Ú  ‰˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL‰˜e ,L„Á OÚ ÌÈL  ÎÊa :ÛBÚe . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú «∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב  נשתברו שמא כתב : - א לד, ביצה

הי "ט . פ "ט  ראה פ "ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי 
י "ב 4)ה"ט . של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב . נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק  שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
אם  ומספיק  חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב  רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע 
שהשליכן  דרוסות ספק  של בסל - ב  נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי  יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י  שתלדנה. לפני  או חודש י "ב  לפני  מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק 
רק  אחד, עוף  שאפילו משמע  שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב ]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÎÏ BÊ ‰ÙË ˜ÙÒ kÓÏ eÒ‡Â, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡OÈÏ ‰pkÓÈ ‡nL. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק  שהיא יודע  שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡Èa ˙˜ÊÁa  ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏkÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰ÙË Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ‰Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡Ô‰ È‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
z‰ ˙˜ÊÁa,BÏ ÔÈLLBÁL c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„Ïa „ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב .9) יא, שם רוב . א.10)מטעם לד, ביצה רש"י  ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט , חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי , לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק  מצוי  שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח , שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי  הסדרה)

משנה). (כסף ֿ שכיח  לא השדרה

.„?„ˆÈkÛb‰ ËÓLpL ÔB‚kÔÈ˜„Ba  ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰w ‡nL ‰‡‰ ˙‡ÔÈ˜„Ba  ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv˙ .‰ÈÈ‡ e˜q˙ ‡nL d˙B‡ L‡‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
 dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ B‡ ıÁ da ˜Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»

Ïk ÔÎÂ .Ô˙È˜a ÛhzL ÔÈÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ "ט 14)פ "י 
ה"ז.15)הי "ז. למעלה 16)פ "י  נאמר לא זה דין

פ "ו  למעלה כסף ֿמשנה ראה אגב . דרך כאן אלא  במקומו,
הי "ב .

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎÒB‡ lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈˆe ,‰w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ  „k‰ LtËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„ ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ w ‡nL ÔÈLLBÁ‰ÎÈˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ "ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י : בפ "ז כתב  וכן

ניקב  ואם משיג: והראב "ד ניקב . לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ Cc ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎÒa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
 „k‰ LtËÏ B‡ lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Îq‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈLBÙa d˙B‡Ì‡Â ;‰ÙË  ‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È‰  ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡ÎÒÂ ,˙zÓe‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe˜ wÈÓ eÈ‡ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח .20) פ "ז ודעת 21)ראה נקב , בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב  בלא סירכא שאין רש"י 

ה"א.22) פ "ז שכשר,

.ÊÈcÓ ÔÈ‡p‰ ÌÈc‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡Ób‰ ÈÓÎÁ:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚB˜  ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡‰ ˙‡ ÔÈ˜„Be ,„k ÏL Lth‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡ÎÒ ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Îq ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

OaÏÂ ‰‡‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡ÔÈa ,d˙ˆÈ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ÎÒÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰.d˙B‡ ÔÈÈzÓ el‡ È‰  «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן
במה  לך שיוודע  עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל

(כסף ֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ "ז ראה 25)ראה
ה"ה. -26)פ "ח  לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי 

גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב "ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט  ובסוף  כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי  או רביצתה במקום "אפילו גורס : הסדר, על
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כותב : זה ואחרי  אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי  התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי  הגיעו אלינו גם עוז': ב 'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי  לאחר אבל כך. במקצתם כתוב  והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי  להגיה זכיתי  הצבי , בארץ 
בהם, כתוב  היה ולא דקדקתי  ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב  שהיה הרבה ספרים מצאתי  מחפש ובהיותי 
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ 

מאתו. היתה לא כי  וידעתי  בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈÒB‡  ‰ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡ceÏ B‡ l‰ ÒÈÎÏ B‡ „k‰ LtËÏ‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡cÂ ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈÒB‡  ‰ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜ec ˙‡ˆÓpL‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈÒB‡  dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈÒB‡  „q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ "ז בכיס .28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡ÎÒ e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ OaÏ‰ÈzLa ‰˜e„ ‡Îq‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈÒB‡ ÔÈÒB‡‰ ÔÓ ÈÓ ‡a‡Â .ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈÈzn‰‰˜a„ elÙ‡ ÔÈÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

ÒB‡ È‡Â ,BcÏ ÌˆÚa. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אף ֿעלֿפי 
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב  הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי  לדקדק , יש
זה  ובחיבורו מ "ד) פ "ו (שבועות ז"ל מארי  אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי  אומר אינו כן אחרי  שנתחבר
אביו  על לומר חייב  שהבן אמרו, – ב  לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק  הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי  אביו, דברי 
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י  ופירש יכריע ",

פלוני . דבר נראים יאמר לא בפ "ז 33)הלכה, שכתב  וכמו
מתיר  והראב "ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב , לענין ה"ד
נקב  בין לחלק  בהשגתו פ "ז שם שכתב  וכמו בסירכא.

לסירכא.

.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
˜„ÏB ‡Ï È‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ ÌBbL c‰‡ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL „ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ Úne „ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני34) למשה הלכה ב : יב , בחולין רש"י  לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י "ח  כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח  על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡  Ôlk el‡‰ ÌÈ„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e‡aL BÓk ,‚‰n‰ ÈtÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓÌ„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈÎBk „BÚ B‡ ÏÎ ‡a ‰‡‰ ˙‡ ˜ciL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .˙zÓ BÊ È‰  BÏ CÏ‰Â ‰‡‰ ˙‡: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰e˜ ‡nLÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡ .eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
‰ÙË ‰naÁÓ Ìe˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«

.‰„‡L ‰‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני  זו הלכה אמורה ט . שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב "ד

שאינן  מעיים בני  בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי  - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ "ח  ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב 
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק  הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי  או כלב  שיבוא מצוי  אינו כי  ולהטריף , להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡Oi‰ B‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB  ˙Ói˜ ‡È‰ È‰Â ,˜„azL Ì„˜, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב  מנהג לפי  זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק  קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎÒ e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜ec ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê „Â .d˙B‡ ÔÈÒB‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ùˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙zÓ BÊ È‰  ˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב "א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי  שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב  מחמת הבאה שסירכא לפי  מותרת, - נקב 
וחזק  עבה חוט  ונעשה המשקה יוצא הנקב  שדרך לה הסמוך
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קיז                
         

אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע  אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסף ֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני כאן גם טעמו בוודאי  בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי "ד. שכתב  כמו המנהג, פשוט 

ה'תשע"ט  טבת ה' חמישי יום 

    
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט  יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני  לשחוט 
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי  הבת וזה האם זה בהמות שתי  שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט ;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2zÓ Oa‰  „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔBÁ‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ BÁ  ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ BÁ¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב  כמו זכר לשון רבינו נקט 
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב  אבל בתה, או ובנה אם פירוש:

את 3)מספק . לאכול שאסור כותב  גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי  ביום, בו הואיל 4)השני 

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב 
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט  בין

תחילה. הבן את שחט  ובין תחילה

.ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡6ÌB˜Ó ÏÎe7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Óe ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰ÊÚa ËÁML ÔBL‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔBÁ‡ ËÁML ‰Ê  ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני  ושלא הבית לארץ .7)בפני  ובחוץ  בארץ 
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי  על אף  על 10)הנשרפים. אף 
ופסול. הוא חוץ  שחוטי  כן ואם קדשים היה שהשני  פי 

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני  שהיה פי  על אף 
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa  eËÁL˙ ‡Ï :Ó‡pL ;„Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

Á Ì‡ Ï‡ .eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡‰13 »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ÁÂ ÔBL‡‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.eËt  B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני  ב , שבהלכה לדינים זה לדמות ואין

אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה
תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה

מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב 
אסורה. שניהם שחיטת שרק  מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL LÁ15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÁ‡ ÈL ËÁLÏ zÓ  ÔBL‡‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני את לשחוט  ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי 

.‰ ‰Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È‰Â ÔBL‡‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡  BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט  שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק  על לוקים שאין מפני  הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL  ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰ÙË B‡ ‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ BL18B‡ ,‰n„‡ ‰Ùe ‰ÙeÚ ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔBÁ‡‰ ‡e ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ  ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔBÁ‡‰ ‡e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È‰  ‰n„‡ ‰Ùe ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי  על אף 

.ÊBËÁL19eËt  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa iÁ˙ È‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„BÚ ÌeMÓ Ba e˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈÎBk23‰˜BÏ 24. »ƒ∆

השני .19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב  לא

מיתה. ותתחייב  זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב ,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי  שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי  זרה עבודה באיסור ששגג ומפני 
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב  זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á‰Ó‰a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ BLÂ :Ó‡pL :„Ïa ‰B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
Èˆ26‰˜BÏ  da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆

d˙B‡ ËÁLÏ eÒ‡  ‰iv‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28de ‰t .‰˜BÏ BÈ‡  ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.de ‰iˆ ‡Ï ,‰Bz ‰Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
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פפא 27)חיה. רב  ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב 
כחכמים. ופסק  וחכמים אליעזר ר' הרשב "א 28)מחלוקת

בנה  ואת אותה לשחוט  לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק 
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב  שה 29)כדברי  אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי  הכוונה אבל ובנו, צבי  ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב 

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰˜ ˙‡f‰ ‰iv‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ  da ˙‡Â ‰iv‰ ˙a ‰˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe Ok ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ OkÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ‰Ok‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב  האב  לזרע  שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים שה.

הגדי .31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ CÈ aÚ .˙aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈÙ‰Â ‰ËÈÁL Á‡ ÈÁ aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ ≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב : הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק  כמבואר מטהרתו, אמו
גבי על בהפריס  מודים שחכמים כהנא רב  מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע 
שזורי , שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק  ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡  ÂÈ‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡  ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב "ז: משנה המגיד לפני  הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק  אבל בנקבות אלא בוודאי  נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק  מחלוקת 37)משום

כמי . הלכה וספק  בברייתא היא חכמים

.ÈËÁL Ck Á‡Â ‰t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ 39Ck Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ  ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆

ÌÈzL ‰˜BÏ  dza41Ck Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»
˙Á‡ ‰˜BÏ  ˙a‰ ˙‡ ËÁL42Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי  ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב  בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק  מפני  אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי 

בש  וכן תשחטו לא בנו אחריואת ששחטו בתה בן חיטת
פי על ואף  באיסור, מעשים שני  עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני  אף 
עבירות: שתי  על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי 
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי  בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי  ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט  ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡e44ÔBL‡ ËBÁLÈ ÔBL‡ Á˜lL ‰Ê 45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ  ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.ÁÓÏ „Ú ÔBL‡‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני  אומר והשני  לשחוט  האחד שבא
והשני לשחוט  כך אחר לי  יהיה אסור תשחוט  אתה ואם
לי יהיה אסור תשחוט  אתה ואם ממך יותר צריך אני  אומר

שקניתי . השני  את לשחוט  כך זכותו 45)אחר שקנה מפני 
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי  השני  קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜t ‰Úa‡a47BÁÏ ‰Ó‰a ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ ÈzÎÓ k :BÏ ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈˆ »ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔBÁ‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ Ú :Ô‰ el‡Â .ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ ,50ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙ˆÚ51‰M‰ L‡ ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח  וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני  ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני  בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני 
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב . הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי  שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב 

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע . על נאכל יהיה שהפסח  כדי  ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי  משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף  את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי  על הנפש הנאת על רק  לסמוך
מפני רש"י , של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי 
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי  ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב  להודיע  צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי  ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב  רבינו בראשון. להקריב  מצוה אבל שבעה,
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שעבר חגי דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי  שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני 

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰BÁ‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡  ÌBia ÁÂ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈˆ  ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰  Ba ˙‡Â B˙B‡a eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡ ËÁML È‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï  ÈÚÈ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL  ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï  ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡  ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי  יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק  יום סוף 57)ספק  של השמשות בין שמא
חמישי . ליל תחילת היה מספק .58)רביעי 

     
שלא 1) כדי  אגפיה קצץ  ואם הבנים; על אם הלוקח  יבאר

הבנים  לקח  או אותה, וצד וחזר האם את שלח  תעוף ;
עוף  זה באי  הקן שלוח  עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף  במקודשין; נוהג הקן שלוח 

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰zÓ Oa‰  dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a‡Ï :Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

eËt  dÁ˜lL Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ . ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב  מכיון 3)עוף  כלומר,
את  תשלח  ד"שלח  ה'עשה' את לקיים לו אי ֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח  "לא על לוקה לפיכך האם",

ח . הערה אף ֿעלֿפי4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח  וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק 
תקח ' ה'לא ניתק  הרי  תשלח , שלח  ואחרֿכך האם תקח 
אחר  האם שלח  אם ולפיכך תשלח ', 'שלח  של ל'עשה'

שם. לוקה, אינו רב  זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט  את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י  דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי  דיבור כדי  תוך שלחה אם

.iÁ  ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï‰˜BÏ  BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק  לאו על במלקות חייב  אימתי  מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע  מעשה
לא  שהרי  לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע 
קיים  לא רק  אם אומר: והשני  ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף  ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב  שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק , ורבינו ב 'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק  וכן בידיו. ביטל שלא אע "פ  קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי  יוחנן כר' פסק  ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסף ֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a‰ÁaL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓÁlL :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú  ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף  דוקא
מי שלחה כאילו והרי  שלוחו נעשה הוא הרי  שלקחה,
רבינו. מדברי  נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח 

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח  כן גם זה הרי  לברוח , האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  dÁlLÂ ,ÛeÚz‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È‰L ,‰˜BÏ  ‰„‡Â ‰Áa B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי  ופירש"י  קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי  שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח 
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני  משלחה שאם משמע  מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק  יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa‡ elÙ‡ ,‰ÊÁÂ dÁlLÂ ‰ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :Ó‡pL ;ÁlLÏ iÁ  ÌÈÓÚt. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח ? במה יהודה. ורב  הונא רב  מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב  ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסף ֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב 
שרב  שם רש"י  של השני  כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ  אף ֿעלֿפי  פירושו ברגל, אומר הונא
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רק  אומר יהודה ורב  שילוח . של 'עשה' קיים לעוף , יכולה
ולפי אותן. קיצץ  שלא היינו בכנפיה, לעוף  יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב  שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף , האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק  דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק  נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט  רבינו
"שלח " המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני , לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב " לא.

רב ֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ iÁ ˙‡ ÁlLz ÁlL :Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב " לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב  ולא שם,

.ÊÔwÏ ÔÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï‰ÊÁ Ck Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ eËt  Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡Ï .zÓ ‰Ê È‰  ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈLa ÁÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁÓ ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÁÙ‡‰ ÏÚ ˙ˆB„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.zÓ  d˙B‡ „ˆÂ ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח . כשמצא 18)הלכה שילוח  מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי  עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.ÁB‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelLBÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓCBL ÈBÈ ÔB‚k ,ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òcta‡wÈ Èk :Ó‡pL ,ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚˙Â ÔÈÊe‡iÁ BÈ‡  «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי  שנאמר מפרש בגמרא קלח . שם משנה
קלט : שם עוף , רק  צפור נקרא אינו טמא ועוף  לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני 
לברוח .22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע 

קלט : שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁBÙ‡‰ eÈ‰Ôn‡Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BÊeÓ ÌÈˆÈa B‡ÁlLÏ iÁ BÈ‡ eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

eËÙe ,˙BÊeÓ ÌÈˆÈk el‡ È‰  ˙BÙË ÔÈÁBÙ‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ. ƒ¿«≈«

קמ :25) שם משנה לפרוח . פירש"י26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי  תרנגולת שילדה מוזרות.

פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט ,
- מוזרות שפירוש משמע  תאכלם, איסטניס ) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני ביצים אף  קיימא, בני  אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני  שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף  לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי טריפות, "אפרוחין שכתב  כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי לשניהם. אחד שטעם משמע , מוזרות", כביצים אלו
משילוח , פטורות שטריפות כהנא רב  למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח  מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני  שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני  שרוב  מפני  לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני 
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני  לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ . שם
כהנא  רב  אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי ? הני  מנא משילוח ,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח  קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק 

.ÈıB B‡ˆnL ÎÊÛBÚ .ÁlLlÓ eËt  Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ıB ‡ÓËıB B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ eËt  ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב .29) ולא בתורה כתוב  אם טמא 30)שם, בעוף  והטעם
צפור  שקן משום משילוח , פטור טהור עוף  ביצי  על רובץ 
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף  ביצי  על רובץ  טהור ובעוף 
באכילה, אסורים טמא עוף  וביצי  לכלביך, ולא לך תקח 
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב  כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני  הטעם בפירוש אמרו קמ . בדף  שם שהרי  עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È‰  ÔÈB‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ.dÁlLÏ iÁ  ‰ÙË Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק  שם. נפשטה שלא בעיא
הספק .32) על לוקין שאין

.ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ iÁ .‰˜BÏ BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח ,33) שחייב  ספק  כל אין בקנה אבל הושט , מיעוט 
רובה. נפסק  אם רק  טריפה הגרגרת פסוקת שהרי 

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט  שמפרש
הטור  רבינו, דברי  מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט  מפרש ורש"י  והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח  לחייבו מהו ובעי  האם,
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בשילוח , וחייב  הוא לך תקח  באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק  ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח  פטור
הלכה  ג פרק  למעלה ראה שהיה, שיעור כדי  בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי  אבל ב .
רבינו  לשלח . חייב  ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח . בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט  שנקובת לשיטתו

בספק .35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚ÈiÁ  Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ eËt  Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ . ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡‰Ê È‰  Ôw‰ ÔÈe ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ‰˜BÏ BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב  הדינים שני  למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע  "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח . חייב  ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק , להחמיר נפשטה.פסק  לא יא
מספק .40)

.„ÈÌÈˆÈa È„Ò ÈL eÈ‰„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙BÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È‰  Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ  Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב  שינה וכאן משלח ", זה "הרי  רבינו כתב  הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח ".
כאילו  שזה מפני  והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח " כתב  ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח . חיובי  בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני הבנים את לקחת מותר אם רק  ושאל שניהם, לקחת
לפני בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי  האם, שילוח 
ירמיה  ר' היה ומסופק  יח ), הלכה לקמן (וכן האם שילוח 
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח " "לא רבינו כתב  ולכן האם. שליחת לפני  הבנים לקיחת
את  אחרי ֿכן לשלח  עלֿמנת אפילו הבנים יקח  שלא היינו,
אינו  שלח  לא ואם אומר: רבינו שהרי  תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק , מפני  לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁBÙ‡‰ ÔÈa ˙LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡ÂÁlLlÓ eËt ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ eËt  BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אף ֿעלֿפי  מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה

משמע  ביניהם הלשון שהרי  כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי  עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע  מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב  ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ "ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰Â:ÔÈ‡B  Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ iÁ  Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי  שני  בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁBÙ‡ ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ iÁ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa ÈabÌÈÁÙ‡ :Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ iÁ  «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ B‡‡l‡ ,ı‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a e˙k‰ acL. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח  ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף  רש"י : ופירש בים, קן קלט : שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב  ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעלי ֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב  טו, בשמואלֿב  שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח  בלשון 49)ארץ ,
לשלח . חייב  באחת אפילו שהרי  ביצה, או אפרוח  ולא רבים,

אחד.50) אפרוח  או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי  שהוא הארץ " על או עץ  "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆB Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡  BÎBLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁBÙ‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .BˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
BˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈÁ‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי  מצי  דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי  חצירו ליה, זכי  מצי  לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב  ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסף ֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח , שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק  אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח . ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Úˆn‰.ÁlLÏ iÁ  Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«
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קכב               
         

‰˜BÏ  ÁlL ‡Ï Ì‡Â‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח , קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח  לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב . בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב 'תוספות' ה'עשה'. מפני  נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני  נדחה שהלאו ריב "א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי  מוסב  זה נימוק  'עשה'. מפני  נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט 
שכבר  אף ֿעלֿפי  לשלח ", חייב  לקח  "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח  לא של הלאו על עבר
- מצורע  טהרת 'עשה' אין תשלח ", "שלח  ה'עשה' חיוב 

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„ÏB„iÓ ÁÙeÈ‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁBÙ‡‰ ÏÚ ıB B‡ˆÓe BÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ  ÌÈˆÈa‰aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡ÈÓeÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח ,58)שלו לקדשי  וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק  לקרבן. הראויים יונה בני  או תורים כגון

רב . נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי  מרשותו, ויצא
קלט . חולין ח ) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח  הבנים גם

האם. ובדברי61)תחת הקדש. כולם שהרי  האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי  תשלח ", "שלח  דכתיב  משום
גזבר. לידי  להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי  זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק  לקדשי  רק  מתאים זה טעם
מעילה  רש"י  מעילה. דין בהם שאין מפני  לא, מזבח  קדשי 
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח : חולין ב 'תוספות' מובא יב ,
רק  עוסקת המשנה רב , שלדעת מפני  בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי  יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח , בקדשי 
זה, טעם מעדיף  - הבית בדק  קדשי  בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט , יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ eËt  LÙp‰ ˙‡ ‚‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙ÈÏ B‡È‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

      
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט  ואם והקדישן; חולין שחט  הטהורים;
עוף  השוחט  בשבת; לחולה השוחט  או חיה; או בהמה ספק 
ונבלע  שחט  במים; שנתערב  ודם אחד; במקום חיה ומיני 
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט  או בקרקע ; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח 

.‡B‡ ‰B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
B‰Ë ÛBÚÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ L‡ :Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È L‡ ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»

‰qÎiL Ì„˜ CÏ iÁz‡ Cea :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆
Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ÌÏBÚ‰. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי  פטור - ששחטו טמא עוף  אבל
ועי ' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי  דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף , או חיה ודוקא שם. ב 'תוספות'
ב . פג, שם משנה, עוף . או חיה אלא כתוב  שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב : גדולות' וב 'הלכות ב . ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק  הדם שכיסוי  יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי  שחיטה בין המצוה ובאמצע  הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק  תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.ÔnÊÓ BÈ‡Le ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ L‡ :Ó‡‰Â‰a ‡l‡ ,‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜ÓaÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰ÔËÁLe Ú Ì‡Â .˙‡ ˙BqÎÏ iÁ BÈ‡  ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק  דמשמע 
מצוי .8)באקראי . שם.9)דבר ובני10)משנה, תורים

ליקרב . שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק  קדשי  של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסף ֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח  קדשי  שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁLLÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡˙BqÎÏ iÁ . ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק 
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק  עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב 'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי  מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk‰Èa ÔÎÂ ,‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒCÓ BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈˆ  ‰iÁ B‡. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL Á‡Ï ˙BqÎÏ iÁ  ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ  BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

BË ÌBÈ Á‡Ï. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק , שהוא מפני  בכוי  ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי ? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני  בריה אומרים,
כשתי רבינו ופסק  א. פ , שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסף ֿמשנה). לכסות וחייב  ספק  שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי  בכלאים נוהג הדם כיסוי  בתוספתא:

בכיסוי .18) חייב  פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב 
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק  שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס  וכן ה"ו: פ "ג מילה בהל' רבינו
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קכג                
         

משנה' ה'כסף  שם והביא ודאי . זכר אינו שהוא מפני  מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי  שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק  ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק  כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק 
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי  שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק  האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי  שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק 

לענין ואף ֿע  בכוי  והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי 
מצוה. ספק  לכל והואֿהדין הדם, ב .20)כיסוי  פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח  מפני  נדחה שחיטה שאיסור אף ֿעלֿפי 
הותר. לא נפש, פיקוח  בו שאין שם 21)הכיסוי  משנה,

ב . ח , ביצה וראה ב . פג,

.‰CÓ  „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Îa„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב .22) פו, שם הכיסוי , שם.23)ברכת כחכמים,

.ÂiÁ  Ì„ ‰‡Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏÌ„a B‡ ÔÈÈa Ú˙ .eËt  Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B  ‰Ó‰aLÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê eÚLk B˙BqÎÏ iÁL Ìc‰ ‰‡Ó ‰‡iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ iÁ  ÌÈÓ ‰È‰.eËt  Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני 
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף  דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף . דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ iÁ BÈ‡  ‰lb˙Â e‰qk. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ iÁ BÈ‡  Áe‰ e‰˙qkÁ‡ ‰lb˙Â ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ iÁ  Áe‰ e‰˙qkL. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב  ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה

ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט ,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני  בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח 
 ֿ ואף ֿעל לכסותו, חייב  הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי 

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי  שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰.˙BqÎÏ iÁ «»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי  פסק  הדם. מן מקצת יכסה אם די  זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי ". בלשון נאמרו שדבריו מפני  שם, במשנה
לחלוק , ולא חכמים דברי  לפרש בא "אימתי " שכל רבינו,

א. פב , עירובין יוחנן, ורבי  לוי  בן יהושע  כרבי 

.Ëk BÓeM Ì‡ :Ú˜wa Ìc‰ ÚÏÂ ËÁL »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ iÁe‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe‰.˙BqÎlÓ eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי 

.È‰Èe‡‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È L‡ :Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡ÏËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰ÙË ˙‡ˆÓÂB‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â‰ËBL LÁ ÔÎÂ .˙BqÎlÓ eËt  ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈeËt  ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÔÈa eËÁML ÔË˜Â˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי "ב 35) רבינו פסק  בנו" ואת "אותו שלענין אף ֿעלֿפי 
בכיסוי שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי  ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי "ב  (למעלה בנו" ואת ב "אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף  חיה לשחוט  דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ "א. פ "א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק  ב . נד,
א. קמ , חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי  של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט  ה"ג, שם למעלה רבינו פסק  וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק  אף ֿעלֿפי  פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואף ֿעלֿפי  הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב  השוחט , כיסה לא שאם בהט "ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני  לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na˙ÈÒÙ‚e „ÈÒa˜c ÏÊa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁeBL˙ÎÏ CÈˆ˙˜ÈÁLe , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙Úe ,ÌÈOÁÂ ÌÈ‡˙Òe ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈLÁ˙ÈÒÁÂ ‰Ïe ,‰wc;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï‡ .Ô‰ ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
ÙÚa :Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈ‡a e‰qk. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח , חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס .42)זו. כלי  שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב  הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני  מבין קטנים עץ  פתיתי  נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י 
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב  שהרי  אחרת, מפרש כנראה
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קכד               
         

צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי  לחוד
כפירש"י רעפים, כתושי  לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס 
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי  - א סט , בבאֿקמא
בחרס , דק  חרסית, אומר: מ "ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט  שכבת וב 'ערוך'היינו שם. רש"י  וראה כחרס , ה
הקרקע . מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני  עפר, בכלל הם וחרס  לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני  ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.ÈÒb ÏÊa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒeÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„Ïa ‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ‰Ê ˙ÙÚÂ :Ó‡pL .ÙÚ ‡˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

ÙÚÏ ˜c L‡ „Ú :ÓB‡Â. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי ' זהב , ועפרות מאיוב : המקרא ורק  הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב 'לחם

.‚ÈÔLk‰ ÁÈt ‡e‰Â ,eÁÈLa ÔÈqÎÓÏÁÎe ,, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙˜eÙ‡e ,Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚aÙÚÓ :e˙k È‰L ,ÛOpL Oa Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙ÙO˙Ácp‰ ÈÚ ÙÚa ˙BqÎÏ zÓe .. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס  ורש"י  ב . פח , שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח  ונשי  כחול, שצבעו אבק 

ל). י , (מלכיםֿב  פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י : ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב .54)הריחיים. פח , חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף  נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואף ֿעלֿפי  א. פט ,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ÙÚ ÔzÏ CÈˆ ËÁBM‰Ck Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
ÙÚa ‰qÎÈ Ck Á‡Â Ba ËBÁLÈËBÁLÈ ‡Ï Ï‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎaÙÚa ‰qÎÈÂ. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח "58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק  עפר ב . פג, שם
עפר, קרוי  אינו לחה קרקע  אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי  למנותו שאפשר עפר שרק  מזה, ולמדים הארץ ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח .
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי  בכלי  לשחוט  הרי 
ויש  ה"ה? בפ "ב  למעלה רבינו שכתב  כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי  לשחוט  כגון לומר,
משנה'. ב 'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט  אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂËÙÚa e‰qÎÂ :Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»

˙BqÎÏ iÁ  Á‡ e‰‡Â e‰qk ‡Ï Ì‡ÂBfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ.„Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי  והיינו דמו, את ושפך כתוב  זה ולפני 
א. פז, לבני63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי , דם שרואה ישראל בני  לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי 

מצות  סיום הוא שכיסוי  גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט  תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚a ‰qÎÈ ‡Ï  ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓÏL ÔÓˆÚÏ „Bk‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ‰ ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Cea Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓe˙B‡ CÚÂ ,MÈÏ  ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .Li‰ ˙BÈ˙ ˙BB‰Ï B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

ÓB‡.È˙È˙Ï B‡Â ,Ec ÈÏ‚Ï  : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

  

         

והתחיל  הברייתא , מלשו שינה  מדוע  ,להבי צרי
 ושפ" הלימוד  השמיט  וג ברגלו ", יכסנו  לא  ב "וכשמכסה 
רצה  בלשונו  בזה : והביאור יכסה ". בו   ששפ במה  וכיסה ,
הקפידא  שעיקר בב "ח  המובאת מהסברא  לאפוקי   " הרמב
 בסכי כגו ,בזיו דר שהוא  ברגל יכסנו  שלא  דווקא  הוא 
 וכ ,הסכי ביד  לכסות נוהגי ועכשיו  כו ' אחר בכלי  או 
נמצא , .ששפ בסכי לכסות המצוה  שעיקר בסמ "ג משמע 
ועל־פי ־זה  ,ששפ במה  לכסות החיוב  הוא  הציווי  שעיקר
שאינו  לפי  בעיקר הוא  ברגל לכסות שאסור שמה  מוב
בברייתא   מוסי שאח "כ  אלא  יכסה ", ששפ "במה  בכלל
המצוות. ביזוי   משו יש  הרגל על־ידי  שבכיסוי  עניי עוד 
יכסנו  לא  "וכשמכסה  ומתחיל  " הרמב שמדייק  וזהו 
בא  זה  די שעיקר ולהשמיענו  זו , משיטה  לאפוקי  ברגלו ",
השמיט   ג ולכ ,בזיו דר שהוא  לפי  ברגל כיסוי  לשלול
חיוב שיש  לטעות  מקו נות כי  וכסה " ושפ" הלימוד 
 אבוהו" שבת בגמרא  ומקורו  דווקא . ששפ במה  לכסות
למדי שממנו  המקור הוא   הד שכיסוי  " ד דכולהו 
שכל  מזה  ומשמע  ,כול המצוות בכל מצוה  ביזוי  איסור
רק  הוא  וכסה " ושפ" מהפסוק  והלימוד  הכתוב  כוונת

מצוה . ביזוי  לאסור
     

  

       
     

" הרמב סידר מדוע  א . : דברי כמה  להבי יש  זו  בהלכה 
פשר  מה  ב . 'קדושה '. ספר  בסו  הד כיסוי  של הלכה 
כו '", בחוש מלמשש  "והצילנו  דבריו   בסיו האריכות
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ג. 'קדושה '. ספר של  והחות  הסיו  ע זה  קשור ומדוע 
להשמיענו  התורה  בחרה  מדוע  להבי צרי דבר, של לגופו 
 לשו ד . דווקא .  הד כיסוי  ממצות המצוות ביזוי  איסור
דכולהו  ואבוהו" : הד מכיסוי  זה  די הלומדת בשבת הגמ '
אלא  המצוות ביזוי  איסור למדנו   מד לא  ולכאורה  ," ד
 אבוהו הגמרא  אמרה  לא  ומדוע  , הד כיסוי  ממצות

. הד כיסוי  או   הד כיסוי  מצות דכולהו 
, סוגי לשלושה  נחלקו  מצוות התרי "ג כל בזה : והביאור

המצוות: כל ממנו  נלמדו  לכ השחיטה ,  בד ודוגמת
מאיסור, גמורה  פרישה  עניינ שכל לא ־תעשה , מצוות א .
המכשירות  מצוות ב . וכו ' אסורות ומאכלות כעבודה ־זרה 
וכו ', ומעשרות תרומות השחיטה , כדיני  הרשות, דברי 
קודש , שגופ מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־יד

. האד על קדושה  המשכת ועניינ
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה  בכללות  ד
לכסות, א "צ דקדושה  חיות אבל לכסותה . יש  קדושה   לש
הקדושה , לענייני  בה  ולהשתמש  לגלותה  צרי ואדרבה 

: בד מצינו  אלו   עניני שלושת ודוגמת
קרבי  שאינ  ובעו בחיה  רק  נוהגת  הד כיסוי  מצוות א .
 קרבי שאינ רובא  בתר אזלינ (שבעופות המזבח  גבי  על

לקדושה ,ע שאינה  חיות על מורה  זה   ד כי  המזבח ), "ג
לכסותו . צרי כ ועל

חייבי אי המזבח ) על קרב  (שמינה  חולי בהמת  ד ב .
עד הרשות) (ענייני  החולי את תיק  האד כי  לכסות,

קדושה . שנעשו 
א "צ  כ ועל קודש , שעניינו  המזבח  על הקרבה  בהמה   ד ג.

לכסותו .
המצוות  ביזוי  איסור להשמיענו  התורה  בחרה  זה   מטע
נחלקו  המצוות תרי "ג כללות כי  דווקא ,  הד כיסוי  ממצות
 אבוהו הגמ ' אומרת ולכ , שבד  סוגי שלושה   לאות

.( הד כיסוי  (ולא   ד דכולהו 
ג שהיא  ההלכה   בסו  " הרמב שהביא  הפסקאות שלוש 
שלושת  את להפליא   תואמי 'קדושה ', לספר  הסיו
למצוות  מכוו "בחוש מלמשש  א ."הצילנו  הנ"ל:  העניני
ב . .מה הפרישה  על התורה  שציוותה  (חוש) לא ־תעשה 
למצוות  מכוו " המעקשי ליישר נר  אות וער"
ג. קדושה .  לש הרשות דברי  את ומכינות המיישרות
הקדושי  הדברי  ה היושר" נתיבות להורות "ואור

. מעקשי ללא  נתיבות  מעיקרא 
ספר   בסיו הנ"ל  הפסוקי  ע זו  הלכה   " הרמב סידר לכ
אלו :  ענייני שלושה  כוללת "קדושה " המילה  כי  'קדושה ',
אסורות" ו "מאכלות ביאה " כ "איסורי  הפרישה  ענייני  א .
על־ידי הוא  ,ל במותר עצמ קדש  ב . הספר. שבתחילת

לדברי  ג שייכות שחיטה  הלכות ג. שחיטה . (הלכות)
מזבח . כקדשי   בעצ  הקדושי

     

  

       
        

מעקשי של מציאות שישנה  יתכ אי ,להבי וצרי
בתכלית  עולמו  את ברא  הקב "ה  והלא  ליישר, שצרי
של  השלימות בדיוק  שזוהי  הוא , והביאור השלימות.
בעבודתו  מתייגע   שאד ועל־ידי  ,לתק כדי  שנברא   העול
ו "נהמא  מתנה  בצורת לא  הכל ומקבל " המעקשי "ליישר
אגרא ". צערא   ו "לפו ויגיעה  עבודה  על־ידי  אלא  דכיסופא "
מחיל  הול ואח "כ  "נר" הוא  העבודה  שבתחילת הוא  הסדר
"נר   ג שהוא  החידוש  , בנוס באור.  ומוסי חיל אל
הוא   שא  שבאד תחתונה  היותר לבחינה  היינו  ִָלרגלי ",
ש  שג עול ־הזה  בענייני  העסק  על לרמז , באר הול
ב "אור  הוא  גדול היותר והחידוש  לרגלי ", ה "נר ישנו 
ג אלא  וסלולה  ישרה  בדר רק  שלא  היינו  לנתיבתי ",
לנתיבתי ", "אור ישנו  וצדדי , קט שביל שהוא  ב "נתיב "
חשובי  בדברי רק  לא  היא   אד של ששליחותו  מפני 
אות  שג  והצדדיי  הקטני  בפרטי  ג אלא   וגדולי

. בתחתוני יתבר לו  דירה  לעשות צרי
      

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי  באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף  עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב . שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי 

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי  או ביד פי67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק  ג חלק  נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י  הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי 

ÂÈ˜t ÔÈÓe .‰M„˜ ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL  ‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ

.ÌÈ˜t ÌÈOÚÂ‰ÚL  ˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜t OÚ ‰Úa‡  ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ

ה'תשע"ט  טבת ו ' שישי יום 
È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ Èt ˙B„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

    
. .˙BÚeL ˙BÎÏ‰ .‡ :ÔecÒ e‰ÊÂ .Úa‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰ .„ .˙eÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓÁÂ


«¬»ƒ
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Úa‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
ÚMÏ ‡lL (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL ( .˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙ÈÙk ÏÚ ÚMÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa ÚMÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
חייבים 1) ומה שבועות, מיני  ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙ÚeLe ,Èeha ˙ÚeL :Ô‰ ˙BÚeL ÈÈÓ ‰Úa‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙ÚeL .˙e„Ú‰ ˙ÚeLe ,ÔB„wt‰ ˙ÚeLe ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2ÚM˙ Èk LÙ B‡ :‰Bza Ó‡pL ‡e‰‡hÏ ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú‰Ï ÌÈ˙ÙO3ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ÚL c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב  היוצא דבר הוא  - ביטוי  לשון
בוטה  "יש הכתוב  כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי  שאין ומפני  חרב " כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב  התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח ). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב  לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב  שלשון פי  על ואף  אכלתי . לא או שאכלתי 
הכתוב  מריבוי  - להיות, העתיד על רק  משמעה להטיב " או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף , מאלה אחת אל נשבע 

.LÙ‡L ÌÈ„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙ÚeL ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
ÚLÏ „ˆÈk .ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô‡ Èz˜fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô‡ Èz˜Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô‡ ˜Ê‡ ‡lL B‡ ˜Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12ÚLÏ ÌÈzL el‡ È‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי  על אף  לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי  להיטיב "? או "להרע  בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב  חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע  בנפשו שיודע 

לא  שנשבע  מה ויעשה דברו את שיחליף  עד עליה חייב 
שבועתו  את עשה כשהחליף  זמן לאחר שרק  נמצא לעשות
חייב , זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף  זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי  על אף 
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי  על אף 

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי  בלהבא, אינה זו ששבועה פי  על
ב "לשעבר". עליה חייב  ידבר, לא או ידבר שפלוני 

משום 12) עליה חייב  אינו פלוני  עם פלוני  שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי  שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי .13)מרדות ולא אכלתי 
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי  כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב : מריבוי  - זרקתי 

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È‰  ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .˜L ˙ÚeL BÊ15‡Ï :Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

˜MÏ ÈÓL eÚM˙16„ÈÊÓa ˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17 ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÓ 20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי  כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני  עם פלוני  שדיבר או זרקתי 
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי  - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי  בשמי  תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי  - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף . להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי , אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי  לא "כי  ט 
נדרו. על לעובר גם משותף  שהוא יחל" "לא לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי , משבועת חלקים בשלושה רק  מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע  כגון
מעשה, עשה שלא פי  על אף  אכל, ולא שאכל בנשבע  וכן
הנשבע  אבל נשבע ", לשקר שבועתו "שמשעת מפני  חייב ,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי  על אף  אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי  לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע  והוא אכל, שלא שנשבע  כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע  לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע , שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי  עוף , מביא עני  היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי  ויורד עולה נקרא זה "ומפני  סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי  הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע  "כי  ל: מצוה החינוך וכתב  הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע  והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע  פירוש כי  ...
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קכז                
         

כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע  דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙ÚeL21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ c ÏÚ ÚaLpL 22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב  "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני  לשלושה

וידוע . מפורסם זה הרי 

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È c ÏÚ ÚaLpL  ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô‡ ‡È‰L BÊ Ô‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰ÚeLa c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע  יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע 

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי  אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע  לו מה כי  הידוע , דבר על להישבע 

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ ÏhÏ ÚaLpL  ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈe ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈBË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף  שלא סתם נשבע  אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב  שאינו בגד ללבוש יכול שהרי  מצוה,
כדי בה ולהתעטף  טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב  אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי  לא טוען ואפילו
כי ולוקה, לו שומעים אין נקי  גוף  צריכים שהתפילין מפני 
לבטל  נשבע  ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי 

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני  לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי  מצוה,

מצוה. לבטל נשבע  זה הרי  לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ  ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק , מן טובים ימים שני  בו שעושים
ערב  שהרי  פנים, כל על לוקה הפסח , בלילי  מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב  מהם אחד
לא  לומר יכול שהרי  ילקה, לא הפסח " ב "ליל לארץ  בחוץ 
ואין  עשר חמשה ספק  הוא והרי  אחד לילה על אלא נשבעתי 

הספק . על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL  ˙ÈÚÈ.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬

‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»
ÌÈÙeˆ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰ÚL ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ31˙ÚeL ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«
,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  el‡ ˙BÚeL Úa‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆

‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ
‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ eËt  ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע  אפשרי , בלתי  הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח  גמל שראה שנשבע  כגון

אפשר. שאי  עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב 
הוא  כאשר כי  (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי  חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי  להם אראה ואני  גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף , הרוצח  אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי  ולנאוף  לרצוח  עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע  לשווא להישבע  עצמו הרגיל
שלא  יישבע  אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני  כי  בה, רגילותו מרוב  נשבע 
לבדה  העבירה זאת רק  בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף  הגלות להאריך תספיק 

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי  על אף 
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי  שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי שנשבע , במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף 
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁBÁ ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙ÚeL¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ dÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
BÚ ‰Ê È‰  Ba ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰‰Ê‡ BÊ  eLÁÎ˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
Â‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  Ba ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«

B˙ÈÓÚa LÈ‡ ewL˙ ‡Ï :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,Á‡37 «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰ÚeLe .ÔBÓÓ ˙ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙ÚeL ˙‡˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק  "לא הכתוב  כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני  על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי  ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב  גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב :37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי  תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי  על אף 

הפיקדון  שכפירת לפי  כך, נקראת ואבידה, עושק  וגזל מלווה
תחילה. בה פתח  הכתוב  וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da wML ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÏÚ iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ È˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿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
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˙ÓeO˙ B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,ÓB‚Â ÏÊ‚ B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…

epnÓ ÌÏÚÂ Ba Ó‡42„ÈÊÓ iÁÏ 43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי  לפניו שהיו כגון עבירה, ספק  על שבא תלוי "
אכל  איזה יודע  ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב  אחת
כי תלוי ", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע 
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי , שחטא איש של אשם קרבן וודאי , אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק  תלוי  איש של אשם לקרבן  בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק  ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי  לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב 

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב  לבל המצוה: משרשי 
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב  עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב  לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי  פתח  זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף  התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב  אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק  ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני 

.ÈÚ„ÈÂ Ba iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï‡ .‰ÚeL ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È‰  Ú„È Ck Á‡Â ,ÚaLÂ ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ eËÙe Òe‡44eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È‰  ÔBÓÓ ˙ÈÙk ÏÚ ˜MÏ ÚMÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי  למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת
זה, מלאו גם שפטור ושכח " ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת

מכלום. שפטור - ושכח " ב "שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙ÚeL ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ  ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ú„iL  dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב 
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙ÚeL¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ˙e ,49eÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰ÚeL ÏÚ ÔÈiÁÂ .˙e„Ú‰ ˙ÚeL ˙‡˜ ‡È‰ BÊ ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ iÁÏ  ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס .48) או קרקע  לעדות את 49)פרט  ולחייב  לטובתו
ויורד 50)הנתבע . עולה קרבן מביאי  בכל שנאמר כשם

שכבש  מי  חוקר: והרדב "ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע  נפש, לאיבוד אולי  וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי  הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי  וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף  נפש". בדם "עשוק 

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙ÚeL ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰eÒ‡ BÊ ‰ÚeML Ú„ÈÂ ,Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ú„iL  dB„Êe .˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È‰  ˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈeËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôaw‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי  בו, חייב  שהשוגג הקרבן מן אף  אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס  הם אנוסים כי  פטורים

   1 
שבועה,1) כינויי  אחרים, ומפי  עצמו מפי  השבועה אופני 

דיבור. כדי  תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚeL ÈÈÓ ‰Úa‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈÁ‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
 ‰ÚeL Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .iÁ  ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰ÚeL ‡ÈˆBÓk5ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL c6iÁÓ B‡ ,Ô‰ :Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰ÚeL ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰ÚeLa È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È‰  »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈

˙e˜ÏÓ BiÁÏ8Ôa˜ BiÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

  

         
   

 אמ העונה  "כל ברכות: בהלכות  " הרמב על הצפע "נ כתב 
דבר  כמוציא  הוה  ש "אמ לפי  "כמבר ה "ז ,המבר אחר
הלכה  שזוהי  אלא  שכר לעניי  " הרמב כוונת ואי מפיו ",
עניית  על־ידי  הרי  לחוד , שמיעה  על־ידי  לצאת שיכול  שא
העונה  שבועה , גבי  בעניינינו  וכ ממש . כמבר נעשה  אמ

בעצמו . כנשבע  זה  הרי  המשביע  שבועת אחר אמ
     

ה"א.2) פ "א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון
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קכט                
         

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני  בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע  סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי  מפיו, שבועה  כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת

שכן שבו  חייב , גוי  השביעו ואפילו דברים", קבלת בו עה:
מצרימה  לשוב  לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב  שבועה,
במלך  "וגם ככתוב  נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי  באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי . גרוע  אינו - וקטן חייב , גוי  ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני  משביעך חברו: שאמר שוא , בשבועת
הוציא  שלא אף  מלקות, המושבע  חייב  אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע  שגם אלא הדבר, שקיים לפי  מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני  ה"א.7)על: פ "ב , נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי  משבועת 9)בשבועת חוץ  בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ "א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט . שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב  הפקדון

.ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ BÓML ÈÓe ,ÔepÁ13C‡ BÓML ÈÓe , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰ÚeL BÊ È‰  ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰ÚeL Ô‰ È‰  e‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï e‡ B‡ ‰Ï‡a :Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

˜MÏ ÚaL ‰Ê È‰ ,BÏÎ‡Â 20ÈÓ ‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚeL21. ¿

  

      

" הרמב כותב  השמות, שאר לגבי  הוי '  ש מעלת בביאור
בספרי  המצויי יתעלה  שמותיו  שכל ' נבוכי ב 'מורה 
ה "א  יו "ד  שהוא  אחד   ש הפעולות...זולת מ  נגזרי  כול
ש נקרא  ולפיכ ,יתבר לו  מיוחד   ש שהוא  ה "א , וא "ו 

יתעלה . עצמותו  על מורה  שהוא  ענינו  המפורש ,
     

עצמו.10) דל"ת 11)מפי  אל"ף  או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ  כמבואר ובצבאות, בשדי , יו"ד, נו"ן
להמחק . ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות

הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי 
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב .

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע  כגון:
וחזק . קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי : שאמרו כמו להקב "ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי  ברכסון" פירי  "קירי  ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע  כלומר, בזול, - ברכסון אדוני , -

סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי להקב "ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב "תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
לשקר, בשמי  תשבעו "ולא ג: פרק  קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי  לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי  אין יכול  לשוא,
וראה  לי ". שיש שם כל בשמי , ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי "ב , נא 18)לקמן "תהי  ככתוב  בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב  וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח ': הלכה יא, פרק 
ארור  או לה' ארור הוא הרי  אמר אם וכן בה', נשבע  הריני 
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי  חנון", ששמו למי 

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק  ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע  שמע  לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ "א, לעיל כמבואר ביטוי , שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק  למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰ÚeL :ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26iÁ ‰Ê È‰ 27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק  לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב , אינו השם זוהי23)הזכרת
ביטוי . שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי  זוהי 

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי  כדינן
א. פרק  לעיל

.„ÌL ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚeL B‡ e‡ B‡ ‰Ï‡ Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ca eÒ‡ ‰Ê È‰  Èepk ‡ÏÂ28Ï‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa˜ ‡ÈÓ ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙ÚeL ÏÚ Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ

ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע  המלך בשאול מצינו שהרי 
לא  בה הזכיר ולא הערב " עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי , ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב "קרית המבי "ט  ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב  הוא שבועה איזו על א, בפרק 

בלבד. קרבן חייב  בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף  אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי , ה"י ,

ה"ב . פ "ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני לשאר זו שבועה בין לחלק  שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי או שם בהזכרת צורך אין הראב "ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
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ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי  "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה
עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי  שבועת אבל תחטא", כי  "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב  ולפיכך ה', שם לגמרי 
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב  לא ה"ג) פ "א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי  השם, שיזכיר עד ביטוי  בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק  לשקר", בשמי  תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח  רבינו כדברי  אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י  כפירוש ביטוי  שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי שבועת קבלת גם ובוודאי  ה'. שם הכתוב  הזכיר
וכשם  המלמד, מן חמור הלמד יהא שלא שם, צריכה
צריך  השבועה עיקר אף  שם, צריכה ביטוי  שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב .33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„Ïa ‰ÚeM‰ ‡ÏÂ34 ‰ÚeL ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰ÚeLk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙eL' ‰ÚeLÏ ÌÈ‡B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰ÚeL ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰ÚeL ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk iÁ ‰Ê È‰  ‰ÚeL¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי .34) ב .35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע "פ 
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב , בישעיה הכתוב 
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ "א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י . נדרים
משאר  בו כשמתערב  הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות
להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי  בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס : מתרגם י ) כב , משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס  ורבינו "במוהי ". י . בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט  "כל הט "ז: פ "א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי  היו ואם  זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב "ז). עלגים לבלתי  ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ÓB‡‰ ÔÎÂ42Cc ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰ÚeL43‰Ê È‰  Èepk B‡ ÌL ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰ÚeL  'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45 ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚBÊe BÈÓÈa '‰ ÚaL :Ó‡pL .‰ÚeL46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡ËÓ :ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰ÚeL BÊ È‰  Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני .42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי  שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב "ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק  הואיל
הארץ " על עוד נח  מי  מעבור נשבעתי  "אשר ט ) נד, (ישעיה
ט , (בראשית שאמר אלא זה, על הקב "ה שנשבע  מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי  עוד בשר כל  יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי  הארץ " לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח  לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי  כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב "ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע " משמע  "ימינו", שכתוב :
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י  שמאל של
שבועה  זו הרי  לשמאלו, או הקב "ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב "ז השם הזכיר שלא אף  דברו, ביטול איסור לענין

ח ). סעיף  רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי  שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Êq‡ :Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰ÚeL ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰  ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰ÚeLk ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי  עלי , זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ "ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י ) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע  דבר על עצמו אוסר "שהנשבע 

עליו". הנדור הרי49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט 
ה"א  פ "א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰  E˙BÓk È‡Â :Ó‡Â ,ÚaL BÁ ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È‰ ,BÁ BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰ÚeL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51eËt ‡e‰L ‰ÚeLa52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע  בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:Ó‡Â ÊÁÂ ,‰Ê Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ eËt ‡e‰ È‰  ‰f‰ Oak BÊ ˙t‰ È‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰ÚeL ‡ÈˆB‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»

dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿
ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ eÒ‡ ,Ôaw‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰ÚeLa54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס  אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ "ג, נדרים (הל' חייב  בו שהמתפיס 
הנאסר  בדבר למתפיס  הנשבע  באדם מתפיס  בין יש הבדל
לא  הנשבע  האדם על איסור רובץ  שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס  בו המתפיס  נמצא פלוני , דבר לעשות
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קלי                
         

על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע  בדבר המתפיס  ואילו
בא  ולא בו, להתפיס  אי ֿאפשר וממילא המושבע , הדבר
הנאסר  בדבר המתפיס  שאפילו להשמיענו, אלא רבינו

הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף  כמבואר המותפסת ת
חייב , ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס  והטעם, (רדב "ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק , אינו בזה זה שהמתפיס  משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני  דבר לאכול לא הנשבע  אבל הנדור), החפץ  על
אני ולומר: בו להתפיס  חברו שיוכל כדי  עליו חל תואר שם

כ). דף  פ "ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי 
שאיסור  משמע  מותר", - בשבועה "המתפיס  כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב  הרי "ף  ולדעת (כס "מ ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע  ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa Ó‚Â ,‰ÚeLÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰ÚeLa ÂÈÏÚ eÒ‡ ‰Ê cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡hÏ :Ó‡pL ;zÓ ‰Ê È‰  ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰ÚeL ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡  ÌÈ˙ÙOƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,ÚM‰Ï BaÏa Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
zÓ ‰Ê È‰  BaÏa ‰È‰ ‡lL c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ôe‡ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚM‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È‰  ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰ÚeL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È‰L ,Ôe‡ ÌÚ ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב . פ "ב ,

.ÈÔÎÂ57˙BÚeL ÈÈÓ ‡L58‰È‰iL „Ú iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :Ó‡Â ,Ba e˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÈaÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

‰‡˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  Ck Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :Ó‡Â ,Ba e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê c ÏÚ Èz„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï‡ ,‰È‰ Ôk :Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ

ÔÈÂL63„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ
‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי "א ויניאציה בדפוס  וכן התימנים, בכת"י 
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט  ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ "ט :59)ולא פ "ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי  ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע "י  "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי  ועלֿמנת אני , יודע  שאמר:

ה"ב ). פי "ב , סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י61)אני 

זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי  לא או התימנים:
אחר. דבר על נדרתי  כי  בי , מתרים מה 62)שאתם על

בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי  שבלבי 
יחול 64) התנאי  יתקיים שאם בלחש, בשפתי  והוצאתיו

בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,
תנאי אמר ומשהגיע  נדרתי , לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי  היה

ז). פרק  ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :Ó‡Â ,‰„ EzL‡ :BÏ eÓ‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ eÓ‡ .BÏ ÔÈÚÓBL  ÈzÙ‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰„67Ì˙B‡ ‰‡L ÔÂÈÎÂ ,‰„ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי  שהוצאתי 
ה"ז. פי "ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי 
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa eÒ‡  Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס '70) שבלב  דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע  שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי  סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני  זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני  אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע  שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב "ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי 
ה"ב . פ "ב , נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ "ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL :Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡  ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»

BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈÁ‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,iÁ  ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚeL ÈÈÓ ‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת  הבנתכם  בלבו.72)כפי  שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי  בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב "ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ "י  אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע 
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט .74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע  הואיל
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קלב               
         

לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע  וכך, כך אלא
פי "א,76)כך. לקמן כמבואר התובע , בטענת הכופר

את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע  מצינו "וכן שם: שבועות
אתכם  משביע  אני  דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי " ועל (הקב "ה) המקום דעת על  אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט ,
פי "א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י  בלבבכם

הי "ח .

.ÊÈ‰ÚeLa ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
Ò‡pL Á‡Â79‡e‰Â ,ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa EÈÏÚ ÌBÏL :Ï „ÈÓÏz Ó‡iL È„k80:Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰ÚeL BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa ÈzÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È‰  Ò‡M ‰Ó Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰ÚeM‰ ‰˜ÚÂ ,zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי  יותר בתנאו והאריך בתנאי , שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב "ז). עג:80)איסורו בב "ק  וכן כא. כ: נזיר
מתחרט .81) הנני  שלא 82)נמלכתי , דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי  הי "א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי " כדיבור דיבור כדי  תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע  לא נשבע , או שדיבר בשעה כי  דיבורו, כדי  בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי  חכמים, תקנת שזוהי 
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו  נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב  להפסיק 
מסוגיית  נראה וכן הפסק . חשוב  זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח  השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ "ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈÁ‡ BÏ eÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ83zÓ B‡ ,Ca ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈

ea„84È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa ÈzÊÁ B‡ ,Ô‰ :Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈
zÓ ‰Ê85ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ea„ È„k Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי  להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי  בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי  יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע  כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי  השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב "ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדי ֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב "ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע "י  לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי  תוך כשנסמכה רק  מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי  סימן ליו"ד משה" ב "דרכי  והרמ "א
דיבור  כדי  תוך היתה המחזירים דברי  שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,

וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,
ג. סעיף  רי  ביו"ד וראה הראב "ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡  BaÏa ea„ È„k CB˙a Ba ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
zÓ B‡ ,Ca ÊÁ :ÌÈÁ‡ BÏ eÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰Èc Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡  ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰ÚeM‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני  בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף  מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב "ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

   1 
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס , שבועה

הנשבע .

.‡˙BÚeL ÈÈÓ Úa‡Ó ‰ÚeL ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ eËt ‰Ê È‰  Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙ÚeL Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓÁÏ12ÔÈ‚B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי , שבועת והן: ה"א. פ "א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי  (רדב "ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס 

שם). (רש"י  (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח  כגון
להשבע  שאסור ידע  שלא או ידע , ואחרֿכך ונשבע  וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק  (כגון פ "א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י . שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב , (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס  הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס . מתחילתו שנשבע  נמצא אונס . מעשי  עושה
מכלום.10) פטור אנס , והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב  כז, נדרים עסקי13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי  המלך, ברשות שלא מס  נוטלי 

כח ) לא, (במדבר הכתוב  מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס  "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח . כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי  - ונשבע  במכס ,

ה"א. פ "ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.?eÓ‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eLa ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï‡ CÏn‰ ˙eLa Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס  נמצא
אלא 17) מכס  זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח .). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי "א. פ "ה,
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קלג                
         

דבר  או רביע  או שליש שיקח  ואמר המלך שפסקו מכס 
ונודע  למלך, זה חלק  לגבות ישראל מוכס  והעמיד קצוב ,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף  ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי  גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי  המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
BËBt‰ „Ï ‰ÚeM‰19el‡ ÌÈc‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈc ÔÈ‡  laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈc ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È‰  Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס  שנשבע  כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט ,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט . פי "א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב . א. כח , נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב 'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס , זרוע  בעלי 
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי  מצאנו וכן יותר". טוב  היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע  עקיבא רבי  "היה פ "ב ) רבתי  כלה

בלבו. לו

.„Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏe , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .zÓ ‰Ê È‰  ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי  השבע  האנס , לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע  דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני , אמרו: ה"ד, פ "ג נדרים וב 'ירושלמי ' ה"א. פ "ד, נדרים
את  נשבע  - לשקר בשמי  תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי 
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי  תשבעו
לא, ס "ק  רלב , סי ' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ "א: כותב  יד, סעיף  ושם לח . ס "ק  שם הגר"א ובביאור
על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס ) שבועת (היתר זה "וכל
מפני אסור לגוי  יוודע  אם אבל לגוי , יוודע  ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס ". בדרך שהיתה אע "פ  שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי יאסרו לו: נשבע  שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע "פ  המלך, בית של אינם אם העולם פירות
(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי  היא, חכמים תקנת זה ודבר כח .).
כדי הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב  עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט 
בלבו  חשב  לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי  אנוס  שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס  כי  הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי "ב , פ "ב  למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח ').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי  היה לא אני  ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי "ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע "פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע "פ  – סתם פת יאכל שלא נשבע  שבפיו

לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס , אינו שהרי  אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע 
ועוד  הי "ד). פ "ב  למעלה (רדב "ז אנוס  כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס , לבלתי  אנוס  בין יש הבדל
פטור  זה הרי  משביעך, אני  דעתי  על לו: ואמר האנס 
כל  השני , במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס  כי מכלום,
בלבי , היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע 

רוקח '). ('מעשה הט "ו פ "ב  למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡‰ ˙ÚeL ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ eËt 25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡‰ ˙ÚeL26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡L :ÚaLÂ ,‰‰B‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ

ÚÈ˜Ï „Ú ‰‰Bb28el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck c‰L BaÏa Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ db ˙‡ tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰  B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי .24) של שבועות רומי : בדפוס  וכן התימנים, בכת"י 
דבר  מפרש: – ב  כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי 
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי . ובור אסורות,25)להובאי  אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי 
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב , פ "ב  למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי  שבועת להשבע 
מותרים, הבאי  שנדרי  "כשם ב : כד, בנדרים ששנינו ואע "פ 

אג  - מותרות" הבאי  שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב 
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט  נדרים, אצל

(רדב "ז). מותר זה הרי  שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף .27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח ) א, (דברים הכתוב  כלשון
"דיברה  צ :) וחולין כט . (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי ". בלשון ב :29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון
הבד". בית כקורת נחש ראיתי  לא שם.30)"אם נדרים

כלל  אפשרי  בלתי  דבר היא לרקיע  עד גבוהה שחומה ואע "פ 
כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב  אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק 
ודאי באויר, פורח  גמל שראה שנשבע  כגון שראם , ונשבע 
הכ"א  פ "ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב 

ה"א. פ "ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב "ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰ÚeL¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k  ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Úe32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ eËt ‡e‰L33˙ÚeL Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k  ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35 ‡È‰ ˜L ˙ÚeL Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰‚ ‡lL40‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי31) - ידע  ואח "כ ונשבע , וכפר ממון אצלו שיש ששכח 
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אנוס . ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע  שלא
- עדות לו יודעים שהם להם נודע  ואח "כ ונשבעו, העדות

אנוסים. אלו רבינו 33)הרי  ודייק  והי "ג. ה"י  פ "א, למעלה
הבאי , בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב 
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב : הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי  בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס  - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב "ז). ה"ו.34)מכלום  פ "א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק . כשהוא הגויים בין ביטוי ,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ "א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס  זה והרי 

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי 

ה"ו.39) פי "ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי  שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ "ח  נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני  מותר

רבי ,41) אמר כך נשבע  זה אחד, לרב  תלמידים שני  כגון
מהם  שאחד אח "כ שנתברר אע "פ  רבי , אמר כך נשבע  וזה
(שבועות  באמת שנשבע  וחשב  ששגג פטור, - לשקר נשבע 

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈiÁL Èeha ˙ÚeL ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ˜L ˙ÚeMLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ú„È ‡Ï Ï‡ ,‰eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

ÚLÏ Èeha ˙ÚeLa45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע  ובכת"י43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ "א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי "ג). הי "א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע "פ  ב . כו, שבועות
כי קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב ) פ "ב , שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי  שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי  הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ÎBÊ ‡e‰ È‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰ÚeM‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙ÚeL ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח  יאכל, שלא נשבע  אם שהרי 
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע  חיטים, על שנשבע 

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח "כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע  כשלא

המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב  - לו נודע 
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק 

ומעשהֿרוקח ). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈBÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È‰  ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰ÚeL epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È‰L .eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט  כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ  העלם על חייב  ואינו חייב , הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰ÚeL epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôaw‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰ÚeL ÌÏÚ‰ È‰L ,ÌÈBÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

eËÙe Òe‡k ‰Ê È‰ 51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב  אינו ומספק  נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק , על קרבן מביאין
אלא  אונס , דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב .
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ " שבועה
לאנוס  פרט  - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסף ֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
znL ‰n„ È‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È‰ 54ÔÓ eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôaw‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב  כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי  צער, זה.54)בגלל ר"מ : רומי  בדפוס 
ככר 55) על שנשבע  יודע  היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב  שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב  אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב  ט : פרק  ז פרשתא כהנים' וב 'תורת
ובטל  יושב  היה עבירה, שהיא יודע  היה אם ופירושו:

ב . ה, לחולין ברש"י  וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני  לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס " זה אין כי  באכילתו יש איסור

רוקח ').
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ה'תשע"ט  טבת ז' ש "ק יום 

   1 
מלקות 1) חיוב  שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי  שבועת

כיצד? ביטוי  בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
eËt  ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙËe ˙BÏpÓ eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê c ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL :Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

iÁ 7ÏcÁ ÚÊ ÂÈÏÚ ÚaLpL c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע  זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי  אפשרי , בלתי  דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני . למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני ". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי . נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי על ואף  עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי  בה שנולד -
אסורה. זו הרי  שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי  והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף  הוא שראוי  משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי  נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי  באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע  הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי  עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני  מלקות חייב 

. ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי 
זה  הרי  סתם, יטעם, שלא נשבע  אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי  שהוא, בכל חייב 

.‚;iÁ  ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ iÁ BÈ‡ ≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני  "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב  הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב . ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע  הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי 

אחד. קרבן אלא חייב  שאינו אחד, בהעלם

.„;ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ ‰zLiL „Ú iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡15‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈeq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני  לשון אחר ללכת לנו יש כי 
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡ 17‡lL ‰ÚeL :Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe Oa ÌBi‰ ÏÎ‡iÁ BÈ‡  Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב  אינו מהם אחד רק  אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי  היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט  הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי  יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב ,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע  הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
ËÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb  '‰zL‡ ‡lLÂ' Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי 
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע  זה והרי  שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי 
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי  כששגג, -

.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈBÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע  היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי  אחת, אלא חייב  היה לא וכוסמין"
כי שבועתי , מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי 

שהם. פת מיני  בכל אסור הייתי  סתם פת נשבעתי  אילו

.Á‰ÒÓ BÁ ‰È‰23Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
Ó‡Â ,L„e ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L„e ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ «»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰ÚeL :ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ iÁL BzÚ„ ‰lb  ËÙe ÊÁMÓe ;zÓ‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
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CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰ÚeLa25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«

˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ÏÁk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב  הואיל
עצמו. בפני  יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב  מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי  אמרו וכן שיעור. חצי  השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ kk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«ƒ»∆……«»
iÁ  ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰ÚeL . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú iÁ BÈ‡  ‰pÏÎ‡29:Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰ÚeL ,BÊ kk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי , בלא עצמה בפני  אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי על ואף  כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף :

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי , עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע  השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי  כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰ÚeL ÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL iÁ  dlk dÏÎ‡Â ,BÊ kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
iÁ BÈ‡  ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ  d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

iÁ˙È35.‰BL‡ ‰ÚeLa iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי 
אלא  נשבע  לא מתחילה הלא שואל: והראב "ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע  ולבסוף  ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי על שאף  "כולל", או מוסיף " "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף  השני  האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע  כבר בא, השני  כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי  הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף " "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה

השנייה, השבועה משום יתחייב  וודאי  למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק  וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי  שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב " או "להרע  אמרה: התורה כי 
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי  על אלא חלה בטוי 
נאסר  הרי  לאכול, שלא כבר שנשבע  וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע  ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ iÁ  ÌÈÚ‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈÚ‰ ÌÚ ‰BL‡ ‰ÚeLa eÒ‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈÚ‰ ÏÚ ‰iL ‰ÚeL ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈzÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚeL ÈzLa iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ 36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי , על שאף 

שהיו  אחרים, דברים כולל השני  כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני , האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL38ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa  OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע  שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי שהרי  עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל  שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע 

.‚ÈOÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL42ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,44OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰ÚeLe ‰ÚeL Ïk ÏÚ ,LÏL iÁ 45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL iÁ  ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á  ‰BÓL ÏÎ‡ ;i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע .42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa˜ LÈÙ‰Â49ÌÈÚ ÏÎ‡Â ‚‚L Ck Á‡Â ,50BÈ‡  ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈÚ‰ ÏÚ iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
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הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע  לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע  וחזר תשע  אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי  עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע 
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע  אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי  וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע  וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע  שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע 
בנידון  ואילו - י "א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי  על אף 

תאנים  שיאכל עד חייב  ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב  על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ÊÁÂ ,OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â OÚ ÏÎ‡È52Ôa˜ LÈÙ‰Â OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,eÚL ÈˆÁk ‰Ê È‰  ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰ÚeL ÔÈÚL .eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰BÁ‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע  וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע  ועוד אלו עשר על נשבע 
וכדין  האחרות, התשע  על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊËkk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ kk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck Á‡ ÏÎ‡Â56iÁ 57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי " "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי  כיכר את אכל שכבר שידע 

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי " "כיכר אכלת כבר כי  זו, כיכר תאכל
בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי  כיכר שעל פי  על ואף  חייב ". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי  ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב  במזיד אכלה והרי  היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי " "כיכר
על  כלום ידע  שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק  לעיל מבואר וכבר שבועתו,

בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -
שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59eËt 60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
eËt  ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰BÁ‡a B‡63iÁ 64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב 
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי 

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב  הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי  ספק , התראת שזוהי  פי  על ואף  למפרע , ותתחייב 
- ויתחייב ? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע  לא ההתראה
התראה. שמה - ספק  התראת פוסק  רבינו כי  עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי  וודאי , התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב .את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי " אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי  - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי 
ומה  בה, שגג שהרי  למפרע , מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב "כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי "
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי ) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף . ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי " "כיכר אכל כן ואחרי  בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰ÚeL :Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

iÁ  ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי  תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי  על אף  אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי 

.ËÈ ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69iÁ 70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
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קלח               
         

מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין
האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ kk ÏÎ‡L‰ÚeL¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜‡ÈÓ  ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡  „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È‰L72˙ÚeL ÏÚ ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
˜L73. ∆∆

לעני .71) - יונה בני  שני  או תורים ושתי  לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף  עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף " לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף  עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74˜MÏ B˙ÚeL ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75 ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰ÚeL ˙ÚMÓ ˜L ˙ÚeL dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי 
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי  שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי  לשקר, ונשבע  אכל, שלא שידע 
התורה  וגילתה לאדם הידוע  את לשנות שנשבע  שווא,
לא  "כי  ככתוב  מעשה עשה שלא פי  על אף  מלקות שחייב 
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי  לשווא לשווא זה: בפסוק  שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי  עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰ÚeL :BÁÏ Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
‰ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰ÚeL78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰ÚeL :Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰ÚeL ‡Ï :ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈeÒ‡ el‡ Ïk 82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡ 84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי , מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע  הואיל

משלך. אוכל אם עלי  מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע  אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני  אלא זה אין הן" שומע  אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב "ז ולדעת שבועה על
לך, אוכל שלא נשבע : אם לכאורה כי  שווא, שבועת
שבועה  שוב : נשבע  אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב  המצוה לבטל כנשבע  זה והרי  הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי  שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב  אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

   1 
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי  שבועת הנשבע 

שאינם  חכמה דברי  ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ Bˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
iÁ ‰Ê È‰  ˜Ê ‡e‰Â ,˜Ê ‡lL B‡ ;˜Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙ÚeLa2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜ÊÈ ‡lLÂ ˜ÊiL ÚM‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈÁ‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈiÁ BÈ‡  BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È‰L ;Èeha ˙ÚeLaƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
ÏhÏ5˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙ÚeLÏ ÌB‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰ÚeL Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי2) איסור בדיני  כמותו שהלכה כרב , כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע  אומר: והכתוב 

עיקר  כי  מעכב , זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע  - להטיב "
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני4)ההקפדה שאין

וברש"י ). (שם לזרוק  לא או לזרוק  ואעפ "י5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף  הוא שיכול
מונעו, והאב  לזרוק  רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק , שלא גורם האב  נמצא
אמנע  נשבע : ואם האב . מניעת מכח  ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב "ז). חייב  מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק , בני  את

השעה,6) צורך וכפי  הדיין עיני  מראה כפי  סופרים, מדברי 
מכות  ותשע  שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע "פ  מ "ג פ "ד, לנזיר (ברטנורה
פ "ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי  על שמרד - מרדות
רידוי - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י  מה. לדף 
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי  כה. בשבועות רש"י  ולדעת
ד. ס "ק  רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.È‰L ?‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈÁ‡ Ô˙B‡Ï LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙ÚeL¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ„‰Ò ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,‰Bza LÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈÁ‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê Èc Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח  רק  ימצא שם המעיין ה"ד. פט "ז,
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והתרו  וֿז) כב , דברים ראה הקן, שילוח  (כגון לעשה שניתק 
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי  העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק  שההתראה אעפ "י 
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק 
בהל' מצינו לא גם הי "ז, פ "ד, למעלה מבואר וכן ספק ,
לבלתי בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק  סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב "ז, ולדעת משנה". ה"כסף 
בנשבע  מדברת התורה כי  בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע  את להודיע  או הידוע  לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ "א, לעיל
- יקיימו לא שאח "כ אעפ "י  שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי  שוא, שבועת זו שאין הוא חושב 
שאם  הוא שיודע  ספק , התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע , הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב  שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח  ס "ק  רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי  שהנשבע 
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי  לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע  היה שאילו ה"כ, פ "ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע  זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
אי ֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק , התראת שנשבע  בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב "מ  כאן: כתוב  והיה ה"א. יח , לפרק  והכוונה סנהדרין"
ב ֿשמ "ב  בטעות ונתחלף  מעשה, בו שאין תיבות: ראשי  -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע :10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי  בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני  יזרוק 

אמן. וענה לים צרור שתזרוק  אני  ה"א 11)משביעך פ "ב 
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È‰  ÂÈ„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb‰12‡ÂMÏ ‰ÚeL ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע .12) מכת 13)את הנשבע  את מכים  זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע  קנס , דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב : סעיף  רלו ביו"ד הרמ "א וכתב  רוקח ). (מעשה
שבתחילה  אעפ "י  שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע 
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע  כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14BÈ‡L c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ôe‡ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eLaƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙Èa ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ôe‡ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ôe‡ ÏL B˙ÈÏ ÒÎÂ ÔBÚÓL ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È‰L ,eËt Ôe‡  Ôe‡ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈

Òe‡ ‡e‰15BÏ eÒ‡‰ c ÏÚ ÚL ,iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eLa16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע .14) דברי  לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס  בידיעתו, שלא נכנס  מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ "ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ , עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ , ז ס "ק  שם והט "ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב :( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב "ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב , חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב "לחם כ. ס "ק  רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק  ממש בנדר גם שהרי  לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ "ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי  לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע  והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע  כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי  הקדש, לענין שם
ה"א  פי "א, נדרים ובירושלמי  למלך). (משנה הנשבע  ברשות
לא  שנשבע , פלוני  של שבועתו את להתיר יוסי  ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי  לביתו, שתיכנס  לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18 ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈeÒ‡‰ ÌÈc ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙËe ˙BÏ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓe22Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ eËt 23‰ÚeL . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈

Ët  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙËeÈ‰L ,Èeha ˙ÚeMÓ e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈeLÁ Ô‰L Á‡Ó ;25 »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי19)כגון כי  כב : בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב , כי  נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ "ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ  תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ , על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ  בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ "י  הארץ ,
יב ). פרק  שמיני  פרשת ה"ספרא" ע "פ  הי "ג, פ "ב  אסורות

על 23) חלה ביטוי  שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי  התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע 
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שלוקה  ומובן, הי "א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני ,
מלשון  לדקדק  ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי  רק  האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע  שאינו ביטוי , שבועת משום יתחייב 

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני . גילה 25)שנשבע 
בהם. קץ  שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי "ף  כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי  שיאכל, ונשבע  הואיל כי  פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע  אבל חובתו, ידי  יצא שיאכל מה
לאיסורי או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע . להתחייב  צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈc ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;iÁ  ˙BÙËe ˙BÏ B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È‰L ,BÏˆ‡ ÔÈeLÁ Ô‰ kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï‡ .28‰˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡  ÔÏÎ‡Â30e‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע  ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע , קודם
אשתי "קונם כב : שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע  -
הרי וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי  אם לי  נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע  הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק  רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י 
הגלבוע ". בהר נקריתי  אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי 

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח  שבועתו על יעבור שלא כדי 
ירעב . הקודמת.31)כי  בהלכה

.Ê,˙BÙËe ˙BÏpÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰ÚeMa iÁ  ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ‰Ó eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי  "במפרש כג: ואעפ "י33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי 
מושבע  אינו - ה"ב  פי "ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני , מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף  שראוי  משום
דברי את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני  הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.ÁiÁ  ‰ÙËe ‰Ï ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰ÚeL¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙ÚeLa34Ba ‡ˆBiÎÂ ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

 ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bkc ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

eÚL BÎÈˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי  שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב 
ביטוי שבועת עליו חלה סיני , מהר זה איסור על מושבע 
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס '

פתח  ע "י  שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי לו, להתירה משתדלים י ') ה"א, פ "ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי , או
אכילה  אין כי  לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב : בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב  אינו ומספק 

.ËÔˆÁ ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È‰  ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa ÔˆÁa eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È‰L ;Èeha ˙ÚeLa iÁ BÈ‡  ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙ÚeLa39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:Ó‡Â Lt Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
iÁ  BÏÎ‡Â ,„Á‡ ÔˆÁ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ "ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני 
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב :

ע "י37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים  בתורה ככתוב 
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי  חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח  כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב 
על  להחמיר ולהשבע  לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני  מהר הוא ועומד מושבע  שהרי 
שם, (שבועות הי "א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע  משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי  הוא והרי  אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ "ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב , ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע  שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע  הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙËe ˙BÏe ÌÈÓz ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙ÚeL ÌeMÓ Û‡ iÁ  ‰ÙË B‡ ‰Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈc ÌÚ ÔÈeÒ‡‰ ÌÈc ÏÏk È‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈzn‰44‰ÏÁ  ÌÈÓz‰ ÏÚ ‰ÚeL ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc ÏÚ45e‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף  שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני  מין לכל התכוין ודאי  כאחת, ונבילות
הי "ד. פ "ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע "י  לו שבא זה (כגון עצמו ע "י 
כד. שם כמבואר הי "א.46)כולל", פ "ד, למעלה

.‡È‰ÙËe ‰Ï ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47eiÁ Ô‡k ÔÈ‡  ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰ÚeL48‡ÂL ˙ÚeL ‡ÏÂ Èeha ˙ÚeL ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני  מהר עליהם שמושבע  תורה, איסורי 
מהר 48) מושבע  הוא והרי  שבועה, על חלה שבועה שאין
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קמי                
         

דברי ע "פ  ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני 
מושבע  אמאי , תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני  אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע  לא שהרי 
לקיימה.

.ÈÈeq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙËe ‰Ï ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ‰Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב  מצוה לבטל שהנשבע 
ה"ו. פ "א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי "ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,BÊ kk ÏÎ‡L ‰ÚeL¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È‰L ,‡ÂL ˙ÚeL ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰ÚeL ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙ÚeLa Û‡ iÁ  dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי  מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע  הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב  יוכל ולא

.„È ‰pÏÎ‡L ‰ÚeL ,BÊ kk ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰L ,‡ÂL ˙ÚeL ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰ÚeL ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ  dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
eËt  Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ ÏhÏ ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙ÚeMÓ57‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏhÏ ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

  

     

, טעמי כמה  בגמרא  מצינו  באב , עשר חמשה   ליו בנוגע 
שהיה  בקהל", לבוא  בנימי שבט שהותר  יו"  וביניה
"ואיש  שנאמר כמו  ישראל, בני  שבועת את להתיר צור
בתו  את ית לא  ממנו  איש  לאמר, במצפה  נשבע  ישראל
ולא  ממנו  דרוש , "מאי  היה  וההיתר לאשה ". לבנימי
היה  שמאחד  מהתורה ,  הפסוקי  ש  ומובאי מבנינו ".
הקהל, מתו בנימי שבט את להוציא   שיכולי משמע 
מקהל   להוציא שאי ־אפשר אחר מפסוק  למדו  ואח "כ 

ישראל.
של  הציווי  נגד  היא  זו  שבועה  הלא  :להבי צרי אבל
זו  שבועה  חלה  כיצד  וא "כ  ,"כמו לרע "ואהבת
עושה  המצוה ... את לבטל הנשבע  "כל הרי  מלכתחילה ,
מלכתחילה . חלה  אינה  והשבועה  לבטלה " שנשבע  המצוה 
לשבט   קיו היה  השבועה  היתר לפני   שג לומר ויש 
אחד "מי  ביררו  השבועה  שלאחרי  "בתנ כמסופר ,בנימי
ונתגלה  במצפה ", ה ' אל עלה  לא  אשר ישראל משבטי 
את  הענישו  ולכ גלעד " מיבש  המחנה  אל איש  בא  ש "לא 

,בנימי שבט אנשי   ע יתחתנו  שבנותיה גלעד  יושבי  כל
. בצמצו  על־כל־פני בנימי שבט  להתקיי היה  יכול וכ
יוכל  בנימי ששבט כדי  הוא  השבועה  את שהתירו  ומה 
בקהל  לבוא  ויוכלו   השבטי כשאר בשלימותו   להתקיי

ישראל.
      

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב "הן ביטוי  שבועת אופני  לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע  הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע 
ב . פ "ב , שבועות בתוספתא וראה להטיב ". או "להרע 

שאם 57) רשות, דברי  על אלא חלה ביטוי  שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע  וזה עושה, אינו רצה  ואם עושה רצה
הט "ז. בסמוך רבינו בדברי  וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט .58) בשבועות ח 59)משנה לא - ביטוי  שבועת לה כי 
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו
שאין  "מנין אמרו: טז: ובנדרים כמצווה. המצוה לקיים
זו  אין לבטלן, נשבע  (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי  הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :BÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰˜BÏ ‰Ê È‰  ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆

„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
È‰  ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰ÚeL :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈

˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙ÚeL BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני  בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח : ושם כט . בשבועות משנה

לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני ,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב 

לו. שאי ֿאפשר דבר על נשבע  יראה 64)לבטל, אולי  כי 
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע  עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי  כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי  "דבר וזהו לך, נדע  שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי  ולא "ידעתי 

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי  לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי  לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ eËt  Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙ÚeL66ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È‰  „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ eËt68Èeha ˙ÚeL ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ Ì‡L ,˙eL‰ Èc ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

ÈËÈ‰Ï B‡ Ú‰Ï :Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
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CÎÈÙÏ70eËt  ÌÈÁ‡Ï Ú‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»
ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙ÚeMÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ

Òp‡ „Èa epÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈
˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆

‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע  בשעה שהרי  שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי  אומר והכתוב  לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי  לשמור
המצוה  על להשבע  לאדם "ומותר ה"ג: פי "א, לקמן והשוה
עליה  מושבע  שהוא ואעפ "י  עצמו, את לזרז כדי  לעשותה

סיני ". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב  בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני ), הוא מושבע  שהרי  ולבטלו, להרע  יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע  מדבר הפסוק  שאין מכאן - רשות" הטבה אף 

המצוה. בדברי70)את אלא מדבר הפסוק  ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף  "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ "ה, מעשי72)ומזיק  העושה אלם, איש
ה"ב . פ "ב  רוצח  הל' וראה "אוציא 73)אונס . כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע , ולא לאחרים להרע  נשבע 
וכו'. מוחו" את ואפצע  פלוני  את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע  נשבע  על רק  מוסב  זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את  לקיים
שמשנה  אעפ "י  לי " "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע  היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי  שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק  כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי  לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע  זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני 
משום  לחייבו יש ה' ציווי  שמצד לוקה, שהוא לי , יראה

רוקח ). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰ÚeL  ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙ÚeL ÌeMÓ iÁ  BÓˆÚÏ Ú‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰Ë‰ ÌÈÁ‡Ï ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

 ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL79iÁ  ‰OÚ ‡ÏÂ Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙ÚeL ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי  הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ "ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ "א, כי  המצוה, את לבטל נשבע  זה ואין
והרי חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה  דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי  לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב " "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב "הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב , אינו

.ÁÈÈ‰  ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈

iÁ  ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»
‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ80‡ÂL ˙ÚeL81È‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈

ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«
‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»

 ÌÈÓi‰ ‡L ÏÚ ‰ÚeL ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ
ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿

ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…
„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י  מי  בהכל שחייב 
הי "ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח  בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי . הסוכות בחג בסוכה לישב  לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע  אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי  הסוכות בחג בסוכה ישב  שלא או פסח  בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ "א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח . בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ "י , מצה". ואוכל לוקה - הפסח  בליל מצה
זה  הרי  מצה", יאכל "שלא נשבע  שאם משמע  הירושלמי 
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני  עם רשות זמני  כולל
שבני לחלק , אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי ) חיבור (מקום ישראל ארץ 
יאכל  "שלא סתם נשבע  אם ולפיכך השנה, ימי  כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני  עם יחד הרשות לזמני  כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ  חוץ  ובני  ב "כולל", חלה
לארץ  בחוץ  הנשבע  ולפיכך הפסח , בחג אלא השנה ימי  בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח , למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב  שלא רבינו: שכתב  ומה רבינו. עוסק 
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי  שם). לירושלמי  הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב  אסור - בצל אשב  "שלא הנוסח :
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב  לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח  וכן
ביטול  על חלה ביטוי  שבועת שאין ודע , רוקח ).
תעשה" ואל ב "שב  הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב  לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב "קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי  אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי  הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס "ק  שם ובש"ך ה סעיף  רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע 
בציצית. המחוייב  כנפות בציצית.85)ארבע  מצוייץ 

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב  בבגד שיתעטף  שנשבע  כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב  זמני  עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני 
ולא  בציצית, יתעטף  שלא ישבע  אם אבל חלה. שבועתו
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זה  אין בציצית, המחויב  בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע 
רבינו  כתב  וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב  אדם שאין "אעפ "י  הי "א) פ "ג, ציצית  (הל'
ראוי אין ציצית, בה שיעשה כדי  בה, ולהתעטף  טלית לו
אלא  זו שאין הרי  זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב  אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח " ה"מעשה ולדעת (רדב "ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי  בגד" עליו יעלה "שלא
כלי בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
 ֿ מצות ביטל ללבשם שלא נשבע  ואם ה"ד. פ "י , המקדש
עם  חול בגדי  "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי 

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙ÚeL ‰Ê È‰  ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏhÏ ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע  יכול אינו שהרי  בלהבא, שאינה אעפ "י 
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע  הוא אז כי  תפילין, יניח 
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי "ד למעלה כמבואר ביטוי ,
בלהבא, שאינה אעפ "י  ביטוי  שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב : הקפיד זה על ורק  ולאו", ב "הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב " או "להרע 

חייב ". היום... תפילין הנחתי  "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙ÚL87‡ÂL ˙ÚeL ‡È‰L88ÔÈ‡  ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ÚËˆiL „Ú ‰Ê BÚÈ :ÔÈÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙ÚeL ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆiL90. ∆ƒ¿∆

  

         
     

את  שדימה  רבינו  על תמה  (כא משנה '  ב 'כס (הובא  "הר
שלושת  ייש שלא  לנשבע   ימי שבעת יאכל שלא  הנשבע 
לעמוד יכול  ימי שבעת יאכל שלא  שהנשבע  , ימי
שיעור  יאכל "ואח "כ  להסתכ קרוב  שיהיה  עד  בשבועתו 
תלוי הדבר אי בשינה  משא "כ  עליו ", לעמוד  יכול שיהא 

בעל־כרחו . עליו  נופלת שהשינה   משו כלל בו 
הסכנה   הא , " והרמב "הר שנחלקו  הרוגוצו 'בי  ומסביר
לו   מתירי הסכנה  שמצד  או  לגמרי  האיסור את מבטלת
האיסור, את מבטלת הסכנה  אי "הר לדעת האיסור. את
על  כשנשבע   וג האיסור, את  מתירי הסכנה  שמצד  אלא 
אלא  שוא , שבועת ואינה  השבועה  חלה  סכנה  בו  שיש  דבר
כמו  עשה '  ב 'קו להתיר שצרי בדבר שיי זה  שכל
כמו  תעשה ' ואל ב 'שב  ממילא  הבא  בדבר משא "כ  אכילה ,
שלושה  איש שלא  שבועה  ולכ היתר, בגדר זה  אי שינה ,

הסכנה   " הרמב לדעת אבל שוא . שבועת היא   ימי
אוכל  שלא  השבועה   ג ולכ לגמרי , האיסור את  מבטלת

שוא . שבועת היא   ימי שבעת
אצל  מצינו  הנביא : ואליהו  רבינו  למשה  בנוגע  לחקור ויש 
אצל  וכ לילה ,  וארבעי  יו  ארבעי אכל שלא  רבינו  משה 
יו  ארבעי ההיא  האכילה  בכח  ויל" הנביא  אליהו 
שלא  רבינו  משה  נשבע  אילו  הדי היה  מה  לילה ",  וארבעי
סיני , מהר הירידה  לאחר  נוספי  ימי ששה  עוד  יאכל
חלה  לא  וא "כ  שלפנ"ז,  יו למ ' בהמש הוא  מ "א   יו  הא
חדשה  התחלה  הוא  ואחד   הארבעי  שיו או  השבועה ,
חלה  ובמילא  בהר, שהיה   יו  לארבעי בהמש שאינה 
הנביא , באליהו  וכ . ימי ששה  עוד  יאכל שלא  זו  שבועה 
ימי  ארבעי אחרי   ימי ששה  עוד  יאכל שלא  נשבע   א
של   יו  לארבעי בהמש  באי אלו   ימי  הא אלו ,
בפני עניי  שה או  השבועה , חלה  לא  ובמילא  ההליכה 

השבועה . וחלה   עצמ
הארבעי במש  הא בשאלה , תלוי  שהדבר לומר, ויש 
זקוק  היה  ולא  לגמרי  הטבע  מגדרי  רבינו  משה  יצא   יו
נמני שלאחרי ־זה   הימי וממילא  כלל, ושתיה  לאכילה 
יצא  לא  אלו   ימי  בארבעי  שג או  , עצמ בפני   כימי
ושתיה  לאכילה  זקוק  היה  וגופו  הטבע , מגדרי  לגמרי 
רק  הוא  הנס  וממילא  נס , בדר  שהתקיי אלא   גשמיי
בהר  בהיותו   הא בחז"ל, הדעות בשתי  ותלוי  האלו .  לימי
היינו  אותו ,  אוכלי השרת שמלאכי  " אבירי  לח" אכל
 על־דר לגמרי , הטבע  מהגבלת יצא  לא  בהר בהיותו   שג
לדעה  אבל וצער, לעינוי  אצלו  שנחשב  במדרש  שמצינו 

אפילו  אכל לא  בהר נמצא שבהיותו  " אבירי  לח"
הטבע . מהגבלות לגמרי  שיצא  באופ היתה  להר שעלייתו 
      

פ "א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח  בו  שאין דבר כל
כי88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי  ימים שבעה להתקיים לו אי ֿאפשר
לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות

(רדב "ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,
שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ "א, למעלה העירונו כבר

בשבועות  כי  ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי 
זו  הרי  - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ "ב , נדרים ובירושלמי  שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי , שסובר הרי  אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי , שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי ,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט 
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק  כנראה הירושלמי  אולם שלישי , יום תום לפני 
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לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב : רבינו דקדק  ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע  הרפואה, מחכמת רבינו שידע 
 ֿ שבועת שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי  שבועתו על לשמור חייב  ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח " וב "אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי  שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי  רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי " ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק  אלא הכתוב 
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי  השרת,
מלאכי לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק  האנושי 

השרת.

.‡Î:BÏ eÓ‡ ,ÈÂ‡a ÁBt ÏÓ‚ ‰‡L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡ ÏB„b ÛBÚ :Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡  ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
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(משנה 91) אפשרי  בלתי  דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע , אמרו: שם ובגמרא כט .). שבועות

=92)נשבע . הבד" בית כקורת נחש שנשבע "שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי  בלתי  שזה וצורתה, כתבניתה

ב ). עמ ' שם

.Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
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גדולה 93) "והארץ  ה"ח : פ "כ, התורה יסודי  הלכות השוה
כמו  הארץ  מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח  מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני  ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע ... דבר על והנשבע 
ה"ה. פ "א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט . שבועות

(רש"י לכל מפורסם זה הרי  אדם, בני  שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק  וזהו

מט , (תהילים ככתוב  העם, המון הם אדם בני  כי  אדם", בני 
על  אריה בן (הגהות איש" בני  גם אדם בני  "גם ג)
ה"ב , פ "ג נדרים לירושלמי  קרבן" ב "שירי  וראה הרמב "ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י 
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע  אפילו הרדב "ז, וכתב  שהיא.
לאחרים. ידוע  הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב , אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע 
לא  אם הארץ  מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע  כל כט . בשבועות רש"י  ולדעת (רדב "ז).
משום  פטור זה הרי  אדם, בני  לשלשה ידוע  זה ואין הידוע ,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב  שוא שבועת

כה: דף  תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י 
המקי והגלגלים והירח  השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט , (תהלים ככתוב  העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ "ג, התורה יסודי  בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף  התשיעי  הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב , במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח  התימנים: ובכת"י 
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע , במדת "וכן ה"א: פ "ח , ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע "פ  הקרקע  (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק 
והשוה  שם, במ "מ  וראה הגימטריא" בכתבי  המתבארים

מכ"א. פ "ג לאבות  את 101)תוי "ט  להודיע  עליהם הנשבע 
לדברי והמקור שוא. משבועת פטור הידוע  לשנות או הידוע 
התורה  יסודי  בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי  בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ "ג,
"חכמת  הכ"ה: פי "ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי  בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני  הנביאים בימי  שהיו ישראל, חכמי 

וכו'. אלינו"

   1 
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי  השבועה, התרת אופני 

ומתי . מתירים
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ה"אֿב .2) פ "א, לעיל שהיה 4)ומתחרט .3)מפורשת
השו"ע  (כדברי  מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס "ז). רכח , סי ' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע  שלא
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קמה                
         

נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט  זה נמצא
את 8)למפרע . מתיר שהחכם ולפי  לשבועתו. היתר שואל

הוא  וכן באמת, מתחרט  הוא אם הנשבע  את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח  למצוא כדי  שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע : נקרא לפיכך ה"י ֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט ' ('תוספות החכם ע "י  שונות שאלות נשאל הוא כי 

מ "ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק  חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב "ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע "פ  חרטתן, ופתחי  שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי 
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע 

(כסף ֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ "ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח , ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב ) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב ) יז, (ויקרא חוץ  בשחוטי  ונאמר
שחוטי על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ , שחוטי  מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף  חוץ .
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי  אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי  - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י .) (חגיגה נדרים" "היתר רק : נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ "ט , נזיר ב 'ירושלמי '
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע 
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח , נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י : ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ "ד, שמות רבה' שב 'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב "ז: וכתב  שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
לשעבר  אבל להבא, ביטוי  שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה
כדי לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,

תשובה. שעשה ובתנאי  מהעונש, להקל

.‰Ê „Â13wÚ BÏ ÔÈ‡14,˙ÎaL ‰Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆
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שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ "א, ממרים הל' וראה מסיני . רבינו למשה עד איש מפי 

טו)16)ה"ב ֿג. כה, (יחזקאל הכתוב  מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט  נקם "וינקמו
ה"י . פ "ה, התורה יסודי  הל' והשווה שם). (רד"ק  בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב  - לשקר בנשבע 
שם. התורה, יסודי  בהל' רבינו כלשון להכעיס , מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע  שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י ,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט  באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי  לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י 
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי "ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי  . . השבועה על להשאיל שמותר "אע "פ  הי "ב :
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ  אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב  גדול". צורך מפני  או מצוה, דבר מפני  אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי  ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט 
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני  הנשבע  שיבוא . . . שגגה או אונס  טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח "כ שידע  דבר שנשבע  בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי  ויראה, החכם ויכיר זה
אי ֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט 
כגון  לנשבע , חידוש שום בסיבת כי ֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע  הייתי  לא פלוני  דבר יודע  הייתי  אילו שיאמר:
בלא  משבועתי  התירוני  אמר אם אבל הוא. אונס  כעין שזה

להתירו". באדם כח  אין טענה,
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הנדרים 20) "כל מ "ה): פ "ב , (נגעים אמרו וכן ב . פא, נדרים
עצמו". מנדרי  חוץ  מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב  ח , בנדרים
שלא  אע "פ  רבו, אשי  רב  במקום שנים) עוד עם להצטרף 
אשי , לרב  חבר תלמיד היה רבינא כי  ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסף ֿמשנה). שם רש"י  - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"ב ֿג. פ "ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני  בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסף ֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס "ק  רכח , סי '

.„‡BiL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙ËÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
dÏ ÔÈÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „Ïe ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ

‰lÁzÎÏ dÏ Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï „ Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי23) לביתֿדין, חרטתו כתב  ישלח  לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי  או שליח  מפי  הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי  ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
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מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע  הנשבע  אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב "ז). ה"ח  פ "י , נדרים היתר,24)ב 'ירושלמי ' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני  או חכם לפני  ב .27)חרטתה ח , נדרים
לקבצם.28) טרח  ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי 

שמסרה  החרטה דברי  על שיוסיף  לחוש יש לקבצם, שטרח 
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף 
בחר  היטב  יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי  טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח ", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח  להיות לרבינא התיר אשי  שרב  - ב  ח ,
(רדב "ז). אשתו לנדרי  המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח  נעשה "ואינו כאן: הנוסח  ר"מ , רומי  ובדפוס 
רבינו. בדברי  משנה' ה'כסף  נוסח  הוא וכן לאשתו". נידוי 

.‰˜‰n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡BÈ ?ÔÈÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê „a ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï  »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï  ‰zÚ BÓk ‰ÚeM‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ Îe :BÏ ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
ÈeL :BÏ ÓB‡Â ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙ÚeL ‰˜Ú B‡ ,CÏ ÙeÓ :BÏ Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

Ó‡ ‡Ï  ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿

‰ÏÈÁÓe ‰z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק ,31) הפעל בנין - מובהק  בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט ' ב 'תוספות וראה וזורח . מבהיק  אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי "א, פ "ב  מציעא
נאמר: לא שהרי  סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ 
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי  בהבנת א. כג, ב . ב :32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט .33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי .35) בעת בו ידעתי  שלא דבר, לי  שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט  זה נשבע  נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב  שאל וכן מעולם, נשבע  היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב  אותו
- ב  כב , ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט  שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח  שום

וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח  ע "י  נדר היתר ה"י  לקמן

חרטתו. רגשי  על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ , (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט : סימן בתשובותיו, הרמב "ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב  את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב ) ה, (איוב  כמו מלהשלימו, המעכב  גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי  משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי  "את יד) יז, (בראשית  ככתוב 
מבוססת  נדר התרת והרי  הגיונית, סיבה ובלי  בכח , משמעה
הרדב "ז). (ע "פ  וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי  על
שם. משנה' וב 'כסף  ה"ב , פי "ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי  הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב  וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב 
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ "ח , פ "י  נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי  . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב  בערי  אצלנו שזה . . . אבותינו בפני  והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי  יום, בכל מעשים
ותבין  הי "ב , פי "ב , לקמן (ראה המינות לומר, רצוני  הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני  כך, ענין על נשבעתי  אני  ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט  שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי ,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט  אתה
לך, ומחול לך, שרוי  אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב : מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני  עדת לכל
ואח "כ  לך. ומחול שרוי  לך, ומחול לך שרוי  הנשארים:
שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול  יחזור
אנו  להשבע , ותחזור ואילך מכאן תכעוס  ואם בנדרים, פרוץ 

לך". נתיר לא

.ÂÌÈBw‰42.˙BÚeLe ÌÈ„ Èz‰Ï ÌÈLk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ„ÏÂ ˙BÚeLÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙ÚeL BÏ eÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ CˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ÚÓ B„ B‡ B˙ÚeL47ÈzÓ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ CˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע .42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח : פ "י , נדרים ב 'ירושלמי ' שנינו שכן לעמוד,
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עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי  אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע "פ 
הי "ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב "ז). חול לצורך בשבת לטרוח 

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ôe‡49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰ÚeM‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙ÚeL ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ BÚÈaL‰L Ôe‡ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL „ B‡ Ôe‡ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡  ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ „pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ 56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙ÚeL B‡ B„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ "ב , לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי  קיבלתי  סח ,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט ) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב 
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב , (שם
בפני כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני הטעם אמרו ה"ד, פ "ה שם וב 'ירושלמי ' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע  יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע  המשביע , בפני  אלא
עם  טובה שום המשביע  עשה לא אפילו זה, טעם ולפי 
משום  המשביע , בפני  שלא לנשבע  להתיר אין הנשבע ,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח , אות בסמוך וראה חשד.
הרי - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע  משביעו נבוכדנצר בפני  שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי  חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות
צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו

מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד
לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע  ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע  כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע .53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי  יתרו שהרי 
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח 
(כסף ֿמשנה). מגוי  גרוע  אינו - וקטן שם), (נדרים  בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי  אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י 

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ "ה נדרים שב 'ירושלמי '
שרוצה  חבירו, בפני  שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני 
טובה  עשה כשהמשביע  יוצדק  זה וטעם נדרו. לו שיתירו

נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע ,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי  עמו, שהיטיב  המשביע  בפני  שבועתו להתיר
המשביע , עמו היטיב  שלא כל אבל המשביע . לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע , בפני  שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב "א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב "ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב ) סי ' המהרי "ק  וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח  שהכתוב  מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב , (דברי 
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב  דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני  הנדר את שיפרט  ובלבד לו, מועילה

ס "כ. רכח , סי ' יו"ד בשו"ע  כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈaa60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈÈzÓe B˙ÚeL ÏÚ Ï‡L ‰Ê È‰  ÌÁÂ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa ˙Úc ÏÚ „pL B‡ ÌÈa ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ 64‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי  מפורסם, שהדבר אע "פ 
"ולא  יח ) ט , (יהושע  בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי  להם נשבעו כי  ישראל בני  הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי  של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב .61) פ "ב , לעיל "נזקקים 62)מפורש ב : כב , נדרים
שם). (רש"י  היא חמורה ששבועה ואע "פ  ישראל" לאלקי 
ב ) אות פ "ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי  רב  דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע  שמי 
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני , ופלוני  פלוני  דעת על נודר הריני  שאמר:
רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני  ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב 

(רדב "ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי 
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק  "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח "כ" אצלו מצויה ושגגה אונס  טענת
רכח  סי ' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי 
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח : סכ"א,
 ֿ דיבור ב  לה, גיטין ב 'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי  כי  א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני , פלוני  דעת על שיאמר

.ËÌÈa ˙Ú„a B˙ÚeL ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È‰  „Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙ÚeL BÏ ÔÈÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
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Ô˙B‡Ó BÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»
Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט , או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי  ופלוני  שישחט .68)מפלוני 
באופן 70)הנשבע .69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע  אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב  הדירו רש"י ) - מדאי 
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח "כ עוד),
אלא  זה אין הראב "ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק  אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח  להם יפתח  שהחכם ע "י  נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח  איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח  או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע "פ  סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב , על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסף ֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב "ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי  נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙ÈÏ ‡e ,B˙ÚeL ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙ÚeL Ìi˜Ï71BÊ ‰ÚeL z‰L ÔÈic‰ e‡ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ ÌBb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰ÚeL ÌeiwLÂ ,BÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰ÚÏ ÌBb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt 73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙ÚeL ˙ÓBbL ÌÈ„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈÈzÓ  Ì‰È„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈÓa „Ó76B˙ÚeL Ìi˜È ‰Ê È‰ 77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי  כל כלומר,
. . בדבר מצטער שאני  יודע  הייתי  ואילו ניחמתי , להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע , הייתי  לא .
ובכל  רכה). סי ' ליו"ד יוסף ' ('בית ומתחרט  מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי  דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח '
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ  והיה מעיקרו, להתחרט  רוצה
לו  פותח  ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט  שיתעורר חרטה, לא 72)פתח  אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע  שיוכל פה, פתחון

רש"י (ע "פ  מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע , הייתי  לא
נדר  כל ב : כא, בנדרים הר"ן לנו הורה וכן סד:) לעירובין
לבי אל נותן הייתי  אילו אומר הנודר הרי  - פתח  ע "י  הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי  לא - זה פתח 

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע 
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈÓB‡  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡  EzL‡ ˙‡ L‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰Lb˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡B˜ ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
dÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ„a82Ï‡OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê CËˆÈ ÁÓÏ  EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚a Ú‚Bt ‰z‡ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ BË ÌBÈ ˙ÁÓO ÏhÓe84:Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈÈzÓ  ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆBÂ ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡  ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע .78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי  לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי 

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע  שלא עד לגרשה יכול אתה אי  לו אומרים מרובה,
אתה  עני ) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב  מן לו "פותחים ב  עמ ' במשנה

קט ,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י : פ "ל, שבת ובהל' הי "ח . פ "ו, יו"ט  ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע "פ 
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני  בבואו מתחילה התחרט 
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח  לו

ובשבתות".

.È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
ÈÚ‰ ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙ÚeL ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê „a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»

ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡ 89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»
‰‰È ‡lL BBˆ90ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈

BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»
BzÚ„93BÏ ÔÈÈzÓ 94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי  אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע "י  משום - הנדר
לא  בשבילו כי  מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי  שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי  מלנדור, נמנע  היה

שם). וברע "ב  מ "ב . לו.87)פ "ט , צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין
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בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח "כ בו, הכוונה ושינוי  שנשבע , הדבר
בו, פותחים אין מצוי  שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי  סופר, יעשה פלוני  שנידר
פותחים  הוא, מצוי  זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי , שהוא כיון בו,
שהרי ומותר, בטעות כנדר זה והרי  הנודר בו ידע  ולא הנדר,
מצרים, שוב  "לך לו: ואמר נדרו את למשה הקב "ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי 
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי  אין כי  לך, להרע  יכולים

ועל הרא  ב 'נולד', משה נדר את הקב "ה שהתיר הרי  שם), "ש
וכן  מצוי , בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב "ד, דעת וכן (רדב "ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב 'לחם וכבמבואר רבינו, דברי  כך הבין הסמ "ג
נדרך  לענין מנחם, הרב  "אהובי  מיימוניות': ב 'הגהות וכתוב 
שאשתך  אחרי  (התרה?) הפרה לך יש לא"י  לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח  בפני  עומד איסור כל שאין הרה,
אע "פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב  הוא, המצוי  דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני  ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי  נפש, פיקוח  זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט ). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע "י  פתח  פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח  סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי  את שהדיר שבוע ,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי  כשחזר ואח "כ היה, הארץ 
על  לו: פתח  עקיבא שרבי  ע "י  נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי  לו, מתירים - אחרת
(כסף ֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי  שנעשה
אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב 'תוספות' וראה

בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני , יהנה שלא נשבע 
זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב  ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב , בנו את משיא שהוא יודע  הייתי  אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר  הייתי 

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰ÚeL ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰BÁ‡‰ ‰ÚeM‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È‰  ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck Á‡Â ,ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
 ֿ (כסף  השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
eÒ‡ ‰È‰È dÈzÈÂ BÊ ‰ÚeL ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È‰  ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck Á‡Â ,dÈzÓe ‰BL‡‰ ‰ÚeM‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ÚeL B‡ „ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
 ÌÁÂ ,i‡ L„Á L‡Ó ÌBÈ ÌÈLÏL Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ .), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב : לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי  ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש  לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי "ב . פי "ב ,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰ÚeL ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡‰ ÏÚ Ï‡L  ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט  הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י ). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי  חלה,

הראשונה.

.ÊËÈÊ ‡e‰ È‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙ÚeL ÏÚ Ï‡MÈ  BÊ ‰ÚeL ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙eÈÊ ÏÚ Ck Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני  הראשונה, שבועתי  על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע "י  ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י , פ "ג נזירות הל ' לקמן
(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL¿»∆……««¿»∆……«
kk ÏÚ Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰ÚeL105‰BL‡ ‰ÚeL ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  ‰z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ iÁ  ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡ ÌeMÓ iÁ  ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡ ÌeMÓ iÁ  ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
eÓ‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰ÚeL ÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"ט ֿי .105) פ "ד, לעיל .106)ראה א יח , נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב : כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע , חלה והשניה ואיננה, לגמרי  נעקרה זו הרי  והותרה,
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השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה
שם). עד 107)(רש"י  שבועה מתירים שאין ואע "פ 

זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע "פ  עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח  (רדב "ז), שלפניה
ולדעת  (רלב "ח ). הפועל אל מכח  הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב "ן,
ליו"ד  יוסף ' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח ). א.108)סי ' יח , א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י .110)לשוגג, פ "ד, לעיל

.ÁÈwLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙ÚeL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙ÚeLaƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba˜ ‡Èi ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôaw‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  BÏ dÈz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È‰  B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ eÈz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

eËt113. »

שיור 111) הם הרי  מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח .). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב  להלקותו, התחילו
ה"ו. פי "ז, סנהדרין הל' וראה (רדב "ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק  ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט , ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי ' ח "א תשב "ץ  בשם רוקח ' ('מעשה הי "דֿטז פ "ד,



      

ה'תשע"ט  טבת א' ראשון  יום 


  

   1 
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח  מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי  האחד בתים ב ' מכר השנה. בתוך לשני  וראשון
נמצא  ולא חדש י "ב  הגיע  אם שני . אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח .
בבתי בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע  חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט  הבית ואם אמות, ארבע 
כל  נתקדשו שני  בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ÈÚ CB˙a ˙Èa ÎBn‰2‰Ê È‰  «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆiL5 ˙BcÙÏ ‰ˆBLÎe .ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ ÚB‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ .2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב  תשרי , משהגיע  אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי  מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח  ריבית כמין זה הרי  שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.BÓˆÚ ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈBw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿

B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿
ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי  "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ  Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ BÏ LÈ  ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע  קא קנה, לא הלוקח ) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי  רחמנא, אמר ימכר כי 

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡Â ,ÔBL‡Ï ÎÓ14 »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡Ï16‰BL‡ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ÎÓ ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
B„ÈÏ ‡BzL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…

Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È‰  dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«
‰zÓ ˙Èa‰18È‰  L„Á OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈

.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י "ב 
למי (משמע , שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י )". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע 

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב : בבכורות כחכמים
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.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡  ˙aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È‰Ï  ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡ „‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk  ÈL „‡ L‡a ÎnL ‰Ê :ÈL „‡ L‡a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL „‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»
‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï  ÔBL‡ „‡ ÈˆÁa ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»

„iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL „‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«
eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה  בראש ירד כאילו זה שהרי 
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע  עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙Èa ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È‰  epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙ÈÏ ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ BLÂ24‡BiL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡BÈ  Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט  הבית שיהיה כדי  כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk  Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a ÏBÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ÈÚ ˙Èa ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
ÊBÁ BÈ‡  În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;ÏBia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ÎBn‰ ‰ˆiL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ÈÚa B‡ ÌÈˆÁ Èza ˙Èa ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È‰ 29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb 32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È‰  Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÏBi‰34Ï‡BbL ˙Úe .35ÌÚ MÁÓ  «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ ÚB‚Â ÎBn‰36ÏBÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ÊBÁ 38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני  החומה ושּתּוקף  הארץ . כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח  את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי .30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי  לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב  אמר לי ? למה יצא,
מדמית  למאי  שנייה. בשנה יובל בו ופגע  החצרים, ערי  בבתי 
ללוקח  ליה איחלט  ליה, מדמית חומה ערי  לבתי  אי  ליה,
בעי השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי  שנה), (אחרי 
יצא". וביובל אצטריך להכי  י "ב ), הלכה י "א בפרק  (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק  ומכיוון
בשנה  הוא אף  מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק 

שנייה. בשנה אף  שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח . נחלט  והרדב "ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע  אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח  גורע  ואינו שנייה.37)שלקח , בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח  נחלט  אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי 
חודש. י "ב 

.‡È˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎBM‰Â ˙B‡ˆÁn‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È‰ 41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï‡ .ÈÚa L‡ :Ó‡pL42 ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :Ó‡pL ;ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙ÈÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa  ÈÚa L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
מאיר  ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
שאין  לפי  מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים
חילקו  שם שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע  דרך
לא]. וזריעות כחצר, הם הרי  שנטיעות לנטיעה זריעה בין

[ורבינו 40) בדים". "בתי  גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
אפילו  והרי  החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי  השמיטו

חומה]. ערי  כבתי  אינו בחומה הבנוי  ונחלטים 41)בית
חומה. ערי  בתי  כדין חודש, יב  אחר יהודה 42)ללוקח  כר'

לעיר. שמחוץ  כשדות דינן העיר שבתוך ששדות שם, במשנה
היובל.43) עד

.È ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡  ÌÈÏLeÈÂ .‰ÓBÁ ÈÚ Èzk ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡  ‰ÓBÁa Èea‰ ˙Èe .46ÈÚ È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»

"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב  דבית טעמא, "מאי  שם:
בית). קרוי  אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב 
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב , שם: קמא בבבא
נ  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה תחלקה לצמיתות,

להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים
חצרים. ערי  כבתי  ודינו שם, אמר 46)קרקע  שם: ובגמרא

החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי 
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קנב                
         

סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי 
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי  דקרא כפשטיה

חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר,

.‚Èd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ÈÚ47dÈ‡  d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי  כבתי  ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י . - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב ) מט ,

חומתה. שימה לטבריה פרט  סביב , חומתה).

.„ÈLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ ÈÚ ‡˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ˆÁ ÏÎe ,˙È B‡ ˙Bˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙BˆÁ‰ eÈ Ck Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck Á‡Â LiL ÌB˜Ó Ï‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

ÈÚ BÈ‡  ÌÈza ÈL ÏL ˙BˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈˆÁ‰ Èzk BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב  בית ימכור כי  "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב  ולבסוף  "שהוקף 

הוקף ". ולבסוף  שישב  ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.ÂËÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÈÚ ?„ˆÈk .ı‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı‡‰ ˙‡ ÚLB‰È LkL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ÈÚÂ ;ÌÈˆÁ‰ Èzk ‡È‰ È‰  «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È‰ 54ÔÂÈÎÂ .ÔaÁa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ ÈÚ ˙M„˜ ‰ÏËa  ÔBL‡55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙  ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈÚ‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡Èk  ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ  ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏBÈÂ57;OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL eÓ  ‡ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב  מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע  בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי על ואף  לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי 
סוברת  יוסי  בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו
הלכה  אין זה בפרט  - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה

לא 54)כמותו. "לו קרי  =) חומה לוא "אשר שנאמר:
לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי  על אף  - חומה")

שהייתה 55) לפי  ראשונה, שקדושה שמוע . בן אלעזר כר'
לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני 

שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה שנה י "ד לאחר
וחילוק . שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש והנה,

אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב  ראויים היו הקדושה
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.ÊËeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡Èa ‡BÏ „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈

eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ ÈÚe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿
˙BOÚÓa61ı‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È‰Â :Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆

˙MÈÏ E˙MÈ LÈwÓ  dzLÈÂ EÈ˙‡ eLÈ L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡  EÈ˙B‡ ˙Mi ‰Ó :EÈ˙B‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙MÈ Û‡ ,el‡‰ ÌÈc‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈc‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי  בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי  עזרא, בימי  בהם שהחזיקו המקומות
לפי לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

ה'תשע"ט  טבת ב' שני יום 

    1 
נותנין 1) לשבת. ערים לוי  לשבט  לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ  ינחלו שלא מוזהרין לוי  ששבט  לוי . אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק  הכהן או הלוי  יטול

.‡ı‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ ËL2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ k3˙LÏ ÌÈÚ Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó ÈÚ LL Ì‰ ÌÈÚ‰Â .Ì‰ÈL‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙BÁ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈÙÈÒBnLÎe .ÈÚ ÌÈÚa‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ 6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח , (דברים שנאמר
כט , יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק  לוי  שבט 
ולהלן  קכב . בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע 

י . ישראל 3)בהלכה בני  את "צו ב ): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב . בא, ביהושע  וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר ח ֿט ): יט , (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב 
רוצח  מהלכות בפ "ח  וראה שם. רש"י  ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי  רבנן, "תנו יב : במכות
ר"ח ), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי 
יהיו  מקלט  ערי  ואף  קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי  הקב "ה: וכשאמר רש"י ). – לויה ערי 
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף  הכוונה היתה בוודאי 
ללויים. שייכות המקלט  שערי  ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח . וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק 
השלשה  החלק  שבטים, עשר לשלשה שתתחלק  ישראל
בסוף  כמפורש המשיח , למלך אלא לוי  לשבט  יהיה לא עשר
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קנג                 
         

ח . הלכה מלכים מהלכות בפ "ד רבינו פסק  וכן שם, הסוגיא
רעו. לאוין הסמ "ג כדעת ולא

.ÌÈÚ‰ ÈL‚Ó7‰Bza eLt˙ k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ÈÚ‰ ÈwÓ Áe ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,ÈÒ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰ˆeÁÂ ÈÚ‰ ÈwÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»ƒ»»∆∆«»»ƒ¿«»
‰Ó„˜ ˙‡t ˙‡ ÈÚÏ ıeÁÓ Ì˙cÓe :ÓB‡ ‡e‰≈«…∆ƒ»ƒ∆¿«≈¿»

L‚Ó  ÌÈBL‡‰ ÛÏ‡ ;ÓB‚Â ‰n‡a ÌÈtÏ‡10, «¿«ƒ»«»¿≈∆∆»ƒƒƒ¿»
.ÌÈÓÎe ˙B„OÏ  L‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף  נקבע  "מגרש" השם של שעיקרו אף ֿעלֿפי 
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי  יוסי  ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף  הדורש עקיבא, כרבי 
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי  שהלכה בידינו, שכלל ואף ֿעלֿפי 
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי  שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי  עקיבא, כרבי  הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק  וכן דרבנן,
רבי בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי  בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף  מפרש (ורש"י  הערים סביב 
פ "ה, סוף  סוטה ובתוספתא פ "ה, סוף  ערכין בתוספתא וראה

לנוי10)וצ "ע . ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י  לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙Bw‰ ˙Èa ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈB˜ ÔÈ‡L13:Ó‡pL ;Ì‰ÈÚ ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL‚Óe14 Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎÏÂ ÌzÓ‰Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰e˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

אבהו.11) רבי  בשם יב . אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח ).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ "ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק  ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי  לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי  חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב . אמה

הערים". מגרשי  להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח  פרט 
רוצח  מהלכות ופ "ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק  שם) (מכות זאת ולמדו ח ). ג, הלכות

.„ÔÈ‡16ÌiÂÏ‰ ÈÚa ÔÈOBÚ17Ó ‡ÏÂ L‚Ó ÈÚL‚ ≈ƒ¿»≈«¿ƒƒƒƒ¿»¿…ƒ¿»
L‚Ó ‰„O ‡ÏÂ ‰„O L‚Ó ‡ÏÂ ,ÈÚ18:Ó‡pL . ƒ¿…ƒ¿»»∆¿…»∆ƒ¿»∆∆¡«

.ÎnÈ ‡Ï Ì‰ÈÚ L‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי  אבל
אלעזר  כרבי  עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב "ז), שם במשנה
(לפי השני  ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י  נוסחת
שהביא  מה לפי  שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי  דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני  בילקוט 

זרעים, מילי  הני  שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק  עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא  מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ "ז ראה העיר, נוי  משום העיר

וכדלהלן:18) שמב ), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי  אלו, לאוין על לוקין ואין

י . הלכה להלן וראה שח ). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.‰ÈtÓe19 ÎnÈ ‡Ï Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk  ÈÚ‰Â L‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»

ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22ÈÚ ‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡OÈƒ¿»≈

מדכתיב :19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי  אלא דמזבני . מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק  ישנו ישראל ערי  שבשאר הכוונה, ולפי ֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי  אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי  את יחריבו שלא מגרש עיר

פ "ה. סוף  שם בתוספתא

.ÂzÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙Á26eÈÁÈ ‡lL ,27.Ï‡OÈ ı‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי  שאמר מה זהו
ערי את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.ÊÌÈ‰k28B‡ Ì‰ÈÚ ‰„OÓ ‰„O eÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆
„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡  Ô‰lL ‰ÓBÁ ÈÚ ÈzaÓ ˙Èa«ƒƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆

‰f‰29ÔÈÎBÓ ‡l‡ .30ÏBiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31, «∆∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈
„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb  ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«

ÏBi‰ Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35ÈÚ Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»
ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ ,eˆiL ÔÓÊ Ïk36:Ó‡pL . »¿«∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«
.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b¿À«»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי "א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי  בתי  לענין ובפי "ב  שם.30)אחוזה, ברייתא

שאמרו 31) מה שם, המשנה בפירוש רבינו מפרש כן
שהמכירה  לומר, אין שהרי  לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
בפי "א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י  ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני שנים משתי  בפחות שמכר שישראל שאף ֿעלֿפי 
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח  משלים היובל,
אף ֿעלֿפי אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב ), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח  מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו

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



קנד                
         

אחוזה. לכהנים 34)שם.33)כבשדה יוצאה השדה ואין
הלכות  ערכין מהלכות (פ "ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת

כא). עשר 36)שם.35)יט , שנים אחר נחלט  הבית ואין
הלכה  פי "ב  (למעלה ישראל של חומה ערי  בתי  כדין חדש

ד).

.ÁÏ‡OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È‰  ÈÂÏ Bn‡ È‡ ˙‡ LiL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈÚ‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb  ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי .37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי  בתי  כי  שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני  בתוך אחוזתם
ח ). הלכה ו

.ËÈÂÏÂ40Ï‡OÈ Bn‡ È‡ ˙‡ LiL41Ï‡Bb  ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ ÈÚa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי  שבידו כנ"ל.42)הקרקע 

.ÈËL Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÈÂÏ44ı‡a »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆
ÔÚk45eÏhÈ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ .46‰faa ˜ÏÁ47 ¿««¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»

‰È‰È ‡Ï :Ó‡pL .ÌÈÚ‰ ˙‡ ÔÈLBkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ ËL Ïk ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒ

ÔÎÂ .ı‡a  ‰ÏÁÂ ,‰faa  ˜ÏÁ ;Ï‡OÈ48‡e‰ ƒ¿»≈≈∆«ƒ»¿«¬»»»∆¿≈
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï Ìˆ‡a :ÓB‡≈¿«¿»…ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»

‰faa 49 ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ Ôe . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈÈÚÓ  ı‡a ‰ÏÁ ÏË Ì‡Â . ∆¿ƒ»««¬»»»∆«¬ƒƒ»

epnÓ51. ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב  לשון את רבינו בספר 44)תפס  ראה
קסט . ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי 
להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב ).

קע .46)נחלה. ל"ת שם.47)שם שופטים לפ ' ספרי 
הפסוק 48) שמכח  מפני  זה, פסוק  להביא הוסיף  רבינו

כשני הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין  הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי  לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי 
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאף ֿעלֿפי  חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב  אם ששם לפי 

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן
לא  מדוע  עיון, צריך אולם ברדב "ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי "ט  זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.‡Èı‡a ‡l‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï ˙Èa ‰ÈÏÚ ‰˙ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

Ïk ‡L Ï‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eLÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»
Ï‡OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ LBkL ˙Bˆ‡‰52È‰  »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈

ÏÎk Ô˙fe ˙Bˆ‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»
Ï‡OÈ53. ƒ¿»≈

ב .52) הלכה תרומות מהלכות בפ "א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב ) לא, (במדבר מדין בביזת חלק  הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף  ברית עליה נכרת שלא

.Èd˙fe Ï‡OÈ ı‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙LÏ ,ÈÈ ˙‡ „ÚÏ Ïc‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈaÏ ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈLÈ‰ ÂÈÎc ˙BB‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡OÈÏ E˙B˙Â ˜ÚÈÏ EÈËtLÓ eBÈ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎBÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎcÓ eÏc‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡OÈ ‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ Ca :Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Cea ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי  קנז, סי ' מטות בספרי 
מלך). (קרית לוי  ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ "ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט ).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י ),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ  כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק  להם
מספרי לזה וראיה יוצאים. הלויים אף  בה, חלק  להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ '
הרי שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי " של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק  ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי פרק  סוף  גיטין במרדכי  (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט ", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק  להם יב :56)שיש סימן פ "א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו  "שאין

מלך).

.‚ÈÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÈÂÏ ËL ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ‰Â B˙B‡ BÁe ‰„ L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„ÚÏe B˙LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

LÈ CÏ‰Â57˜Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a L‡ ÌÈa‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B‡e«̂»…«∆¿»«ƒ¬∆ƒ¿¿≈»»»
B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿

ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»
BÏ ˜ÈtÒn‰ c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ

,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ
.ÈÏBb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ
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קנה                 
         

עולמי ולעולמי  לעד  ונחלתו  חלקו  ה ' ויהי  , קדשי קדש 
כו '".

אלי ", אישי  "ילוה  שמו   כטע היא  לוי  שבט  של עבודתו 
ויכולתו  (אישי ), הקב "ה   ע ישראל  ע את המחבר והוא 
הקב "ה .  ע בתכלית דבוק  היותו   משו הוא  זה  לחיבור
הוא  זאת  ע וביחד  הקב "ה  דבוק  היותו   משו ודווקא 
 לכ ,"ונחלת חלק "אני   בעול חלק  לו  שיש  היינו  נחלתו ,

הקב "ה .  ע  יהודי לחבר ביכולתו  יש 
לומר  גורלי ", תומי אתה  חלקי  מנת "ה ' הפסוק  את ומביא 
"איני לגביו : ספק  שיש  העליו גורל בחינת מצד  שאפילו 
שיחפו גורלי " תומי ש "אתה  הרי  ," חפ  מה באיזה  יודע 

דווקא . בישראל
ע אחד  דבר היא  שבנשמה , גורל בחינת לוי , שבט  ג כ
"איני ריב "ז אמר זו  דרגה  ומצד  ,"ליחד "יחידה  הקב "ה 
שבנשמה  גורל בחינת כי  אותי " מוליכי דר באיזו  יודע 
זו  שדרגה  לחשוב   מקו והיה  ,־עדמג לגמרי  למעלה  היא 
 המל דוד  אומר זה  ועל יודע ", "איני  בבחינת תמיד  נשארת
גורל  בחינת את  ג תומ שהקב "ה  גורלי " תומי "אתה 
 לאור לוי , שבט של הגשמי   בגו בגילוי  שתהיה  שבנשמה 

. בגופי נשמות טובות  ושני  ימי
הגשמי  הגו שבתו אי לגלות הכח  ישנו  יהודי לכל  וג
ממעל  אלוקה  "חלק  מאיר הפשוטות, ובפעולותיו  שלו 

ממש ".
      

כט .57) ז, בקהלת מ .58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק  יט :) זרה (עבודה שאמרו כמו
על  עצמו שישליך לא אבל לב :). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ "ג ראה הצדקה, מן להתפרנס  הציבור
ועיין  ה. משנה פ "ד לאבות המשנה ובפירוש י , הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסף ֿמשנה אבל כאן. רדב "ז
בעוסקי יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק 
וכן  מישראל. להשתכח  חס ֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק 

ÔÚiÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿«

ה'תשע"ט  טבת ג' שלישי יום 

CÈ‰‡ eÈÏLÈ ÌÈÏLeÈ ÌBÏL eÏ‡L«¬¿¿»»ƒƒ¿»…¬»ƒ
  

  

אלו , להלכות ככותרת זה  פסוק  בחר  " שהרמב לומר יש 
מקדש  לי  "ועשו  החיוב  כי  , ללומד החיוב  להדגיש  כדי 
כל  על ומוטל לדורות, מצות־עשה  הוא  " בתוכ ושכנתי 
שאינו  שמפני  אלא  בימיו , המקדש  בית לבנות החיוב  יהודי 
לעסוק  חיוב  עליו  יש  ובמעשה , לפועל זאת לעשות יכול

(כמענה  אותו   בוני  את "כאילו  ועל־ידי ־זה  "בקרייתה "
" הרמב רמז זאת המדרש ). על־פי  ליחזקאל הקב "ה 
ולדרוש  לשאול שיש  " ירושלי  שלו "שאלו  בפסוק 

'עבודה '. וספר בית־הבחירה  הלכות לימוד  שזהו  בדיבור,
    

   


:ÔecÒ e‰ÊÂ .ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ . .‰ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
˙BÎÏ‰ .„ .Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ .‚ .Ba ÌÈ„BÚ‰Â¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿
.Â .˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .ÁaÊÓ Èeq‡ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈«»¿»
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
.Ë .ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰ .Á .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒ

.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»


  

LÏLÂ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»
˙Èa ˙BÏ (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿≈
‡lL (‚ .˙ÈÊb ÁaÊn‰ ˙BÏ ‡lL ( .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ¿«ƒ¿≈«»ƒ∆…
(‰ .Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ („ .˙BÏÚÓa ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ«¬»»¿«¬¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.B˙ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â .ÈÒ BÓLÏ¿»¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי  בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו

.‡'‰Ï ˙Èa ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙BÈ‰Ï ÔÎeÓ ƒ¿«¬≈«¬«ƒ«»ƒ¿
˙Baw‰ Ba ÌÈÈ˜Ó3ÌÈÓÚt LÏL ÂÈÏ‡ ÔÈ‚‚BÁÂ , «¿ƒƒ«»¿»¿¿ƒ≈»»¿»ƒ

‰Ma4"Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :Ó‡pL ,5Lt˙ Îe . «»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
‰Bza6,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ «»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»

"'B‚Â ‰zÚ „Ú Ì˙‡ ‡Ï Èk" :Ó‡pL7. ∆∆¡«ƒ…»∆«»»¿

  

מקדש  לי  "ועשו  בתורה  נאמר המקדש  בניית על הציווי 
הבחירה ' 'בית  בש  " הרמב בחר מדוע  להבי וצרי גו ",
המקדש " "כלי  הלכות שכתב  ובפרט המקדש ', 'בית ולא 
"בית  אלו  הלכות  ש את קבע  ומדוע  המקדש ", ו "ביאת

הבחירה ".
מבואר  ממנו ", כאחד  היה   האד ה" הפסוק  על והביאור:
אלא  אינה  אמיתית שבחירה  ב .) לח , (אמור תורה ' ב 'לקוטי 
עצמותו  על מורה  ממנו " "אחד  כי  ית', ומהותו  בעצמותו 
זה  שבעני מוב ,שכ ומכיו הגבלה . בו  שיי שאי ומהותו 

.וגירעו שינוי   שו שיי לא 
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קנו                
         

 עני שמצד  להדגיש   " הרמב רצה  זה   ש בקביעת
"מפני  א  ג בבית־המקדש , שינוי   שו שיי לא  הבחירה 
וקדושת  כו '" לעלות  יכולי אנו  ו "אי כו '" גלינו  חטאינו 
אינה  ושכינה   השכינה  מפני  היא   וירושלי המקדש 

בטילה .
      

  

ותכלית  עיקר מהו  " והרמב  " הרמב שיטות ידועות
"מצות־עשה  – הקרבנות הוא   " הרמב לדעת המקדש .
משא "כ הקרבנות". בו   מקריבי להיות לה ' בית לעשות
 במשכ  החפ "עיקר – הארו הוא  העיקר " הרמב לדעת

."הארו שהוא  השכינה  מנוחת  מקו הוא 
" לרמב החזקה ' שה 'יד  : מחלוקת בביאור לומר ויש 
, בעול לנהוג אי  לאד בציווי  מדבר הלכות, ספר שהוא 
האד עבודת היא  במקדש  העיקר  " הרמב לדעת ולכ
התורה  על בפירושו  " הרמב אבל הקרבנות. בהקרבת
השראת  הוא  במקדש  שהעיקר מפרש  הלכה , ספר שאינו 
ענייני בתורה  ומפרש  מקובל, היה  " שהרמב כיו השכינה ,
הוא  במשכ שהעיקר פירש  ולכ התורה , פנימיות על־פי 

השכינה . מנוחת  מקו
      

  

       

הציווי שכללות מוכח  ומכא ,המשכ על נאמר זה  פסוק 
הוא  והמשכ ,למשכ בנוגע  נאמר בית־המקדש  בניי על
המקדש  בית כולל המקדש , בתי  לכל והמקור השורש 

השלישי .
לי "ועשו  אחרי  הראשו שהציווי  בזה   ג מתבטא  זה  עני
שגנז  ולאחר אחת,  פע רק  שנעשה  הארו על הוא  מקדש "
"בית  ולכולי ־עלמא  ,ארו היה  לא  שוב  הארו את יאשיהו 
שיעשו  מצינו  לא  השלישי  בבית  וג ,"ארו חסר היה  שני 

במדבר. שנבנה  הארו את ישימו  אלא  ארו
עשיית  את להלכה   " הרמב הביא  לא  מדוע  יוב על־פי ־זה 
שהביא   א בעשייתו ,  הדיני פרטי  את ביאר ולא  הארו
פרטי בארוכה  וביאר המשיח , ימות לתקופת  הנוגעי  דיני

וכיו "ב . והשולח המנורה  עשיית של  הדיני
      

"שלש 2) כ:): בסנהדרין (הובא ראה פ ' 'ספרי ' ה'. לשם
בית  להם ולבנות לארץ ... כניסתן בעת ישראל נצטוו מצות
עצמה  בפני  מצוה הבחירה בית שבנין התבאר הבחירה".

כ). עשה המצוות' ציבור.3)('ספר ושל יחיד של כולם,
ה"ד, פ "ב  (להלן בית" שאין אע "פ  "שמקריבין ואף ֿעלֿפי 

בית. לעשות היא מצוה – הט "ו) המצות,4)ופ "ו בחג
לעזרה  לבוא ישראל כל שעל הסוכות, ובחג השבועות בחג

ה'. פני  משכן 5)לראות בו כי  מקדש, "ונקרא לה'. בית
ואף ֿעלֿפי שם). עזרא, בן אברהם (רבי  הקדוש" השם
גם  הוא כולל – במדבר המשכן עשיית על נאמר זה שפסוק 
שבירושלים, המקדש בית וגם וגבעון, נוב  שילה משכן את
(כסף ֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי  ועשו נאמר שהרי 
להם  לבנות יא) סי ' כי ֿתשא (פרשת בתנחומא מפורש וכן
מבואר  וכן מקדש. לי  ועשו שכתוב  כמו הבחירה, בית
שיזכו  משה ברכם המשכן שכשהוקם פ "ו סוף  עולם' ב 'סדר
עירובין  (ועי ' מקדש לי  ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ "א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב :
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק  רבינו הביא ה"א
משנה'. ב 'לחם ועיי "ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו

ויקהלֿפקודי .6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל
זו  המנוחה "אל קיט .) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי  ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
אף  הפסק , לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים

הט "ז). פ "ו להלן (ראה הבית שנחרב 

.ı‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk8ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰9ÏbÏba ≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
‰L ‰OÚŒÚa‡10e˜ÏÁLÂ eLkL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈÈ eOÙe ,ÌÈ‡ ÏL ˙Èa ÌL ee ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔkLn‰12‰˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,13Ë"Ò˘Â . «ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿

‰L14ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ15e‡e .Á »»»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»
e‡e .Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL ee Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL ee ÔBÚ‚Ï16˙ÈÏ e‡a ÔBÚbÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ‚Â  ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ ÚL Ô18. »»ƒƒ≈…¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

ואחת 8) ושבעים אלפים ב ' בשנת היה וזה ישראל. לארץ 
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח ,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב . חילקו ושבע  הארץ  את כבשו שנים שבע 
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב 

נקרא  (הרי  שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס ) עח , (תהלים אומר אחד וכתוב  "בית"),
שני (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי  שילה"
מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים

קיח .). (שם מלמעלן ב .14)ויריעות קיח , כל 15)שם
שם. זבחים, במס ' הוא להלן שכתב  שכתב 16)מה ממה

המשכן" "העמידו כתב  בגלגל ואילו מקדש", שם "ובנו כאן
רש"י כתב  וכן אבנים. של בנין היה וגבעון שבנוב  משמע  –
כתב  פי "ד) (זבחים המשניות בפירוש אולם ב . לח , בפסחים
וכן  וגבעון, בנוב  הקימוהו במדבר שהיה שהמשכן רבינו
- א ט , מסוטה משמע  וכן פי "ד. עולם' ב 'סדר מפורש
וקרשיו  קרסיו מועד אהל נגנז ראשון, מקדש "משנבנה

פי "ג. שם בתוספתא וכן ואדניו". ועמודיו זה 17)ובריחיו
לעולם. קדושתו שנתקיימה שבירושלים ביתֿהמקדש

שם.18) זבחים,

.‚Ïk eÒ‡ ÌÈÏLeÈa Lc˜n‰ ‰pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a È˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙BÏ Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa˜19ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ˙BBc‰ ÈB„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰iBn‰ ‰e „Ïa20‰Ê „ÈÂc Ó‡iÂ" :Ó‡ daL ƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆
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קנז                 
         

ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰21,"Ï‡OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈
."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

נאסרו 19) לירושלים, "באו במשנה - ב  קיב , בזבחים
שהקרבת  לפרש אפשר והיה היתר". להן היה ולא הבמות
בנין  שגם נראה רבינו מדברי  אבל שם. אסורה הקרבנות
להלן  גם כתב  וכן אסור, קרבן בו להקריב  למטרה הבית
מן  כן שלמד (ונראה הי "ד). המקדש ביאת מהל' (פ "ט 
איוה  בציון, ה' בחר "כי  א קיט , שם שהובאו הפסוקים
להלן) (מובא אשב " פה עד, עדי  מנוחתי  "זאת לו", למושב 

אסור). – אחר מושב  עשיית שגם הרי  הר 20)–
יצאה  שממנו מוריה, ונקרא עליו. בנוי  שביתֿהמקדש
לעולם  שם) היה שמקומו הגדול ביתֿדין (עלֿידי  הוראה

טז.). הביא 21)(תענית וכן אחר. ולא הוא זה (כלומר,
כן  מצא אם ידוע  ולא מזבח . לגבי  ה"א פ "ב  להלן רבינו

חז"ל). בספרות רבינו

.„ÌÈÎÏÓa LÙÓ k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .‡Óe LÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈc ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈk e‰ea ,‡ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈLÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

  

        
       

והבית  השני  הבית שבי השייכות מודגשת זאת בהלכה 
בפירוש . הבית צורת נתפרשה  לא   שבשניה שלעתיד ,

יצחק  כנגד  הוא  השני  שהבית כיו הוא , הדבר  וטע
בשדה ", לשוח  יצחק  "ויצא  – המטה  עבודת שעניינו 
מושב . מעיר למטה  הוא  שעניינו  השדה  בירור על שמרמז
שלעתיד ־לבוא  לבית השני  הבית בי שהשייכות וי "ל
– כלל  ראשו בבית היה  שלא  הברזל בעניי  ג מודגשת
בהבנותו ", בבית נשמע  לא  ברזל כלי  כל והגרז "ומקבות
שהחריבו   אדו על רומז שברזל כיו  הטע במדרש  ומובא 

בית־המקדש ". את
בית  מלכי  שעשו  ש "מנורה  שני  בבית שמצינו  ומה 
"תמורת" היה  שהברזל כיו היתה " ברזל של חשמונאי ,
 אי  ובנוס הזהב , לדרגת ששיי כפי  ברזל הוא  והרי  הזהב ,
שפודי" בצורת היתה  והמנורה  , מבחו נראה  היה  הברזל

בדיל). מי) " בבע  וחיפו היו  ברזל של
בבית־המקדש  חידוש  יהיה  זה  שבעני לומר, יש  ואולי 
בו  שיי ולא  ,חורב בו  שיי שלא  נצחי  מקדש  השלישי ,
תתבטל  שלעתיד ־לבוא  כיו ברזל, של מעני החשש 

דלעו "ז. ברזל של המציאות
ב 'דברי  המובאי דוד  בדברי  הדבר שמרומז לומר, ויש 
לכס  והכס לזהב  הזהב  אלקי , לבית "הכינותי  :' הימי

לנחושת לברזללברזללברזללברזלוהנחושת המשיח הברזל הברזל הברזל הברזל  מל כי  גו '"

שלא   והג משיחא ", מלכא  "דוד  המל לדוד  מתייחס 
שלעתיד . בבית בו  ישתמשו  ראשו בבית השתמשו 

      

ו.22) פרק  מהל'23)א', (פי "א המשיח  מלך עלֿידי 
ה"א). מ .24)מלכים (מדות 25)פרק  שלעתיד הבנין על

מ "ה). פ "ב 

.‰˙Èa‰ ÔÈa wÚ Ô‰L ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â26ÔÈOBÚ : ¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
L„˜ Ba27ÌÈL„w‰ŒL„˜Â ,28L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ , …∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆

ÔÈ‡˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ ,ÏÎÈ‰Ï ÈÒ ˙Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .a„na eÈ‰L ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈

‰ÊÚ ‡˜p‰30.Lc˜Ó ‡˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
הפרוכת.28) מן לפנים היכל 29)הוא קדושת שהרי 

וכן  א. יד, בזבחים כמפורש היא, אחת - אולם וקדושת
פ "א  כלים יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה ה"א. פ "ז להלן נראה
ממה  שמקורו שכתבו ויש המוריה). (הר ההיכל ד"ה מ "ט ,
השקר  דברי  אלו לכם תבטחו "אל ד) ז, (ירמיה שנאמר
שלש  אומר לכן שם הרד"ק  וכתב  ה'", היכל ה' היכל לאמר
ודביר  היכל אולם, שלושה: שהיו לפי  ה'", "היכל פעמים
"וההיכל  מ "ו פ "ד במדות מפורש (וכן הקודש'). ('שביל
לשלשה  והכוונה ה"ג, פ "ד להלן הוא וכן מאה". על מאה

בצרות"30)אלה). "עזרה הפסוק  שם על כן נקראת
ועוזר  ושומע  לאלקים מתפללים שם כלומר, ב ) מו, (תהלים

עזרה). ערך ('ערוך'

.Â‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
˙Baw‰31LÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

BiÎÂ ;ÌB„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„BÚÏ Ì‰ÈÏ‚Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰ epnÓ35BÓB˜Óe ,36 ƒ∆«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿

Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…
Lc˜nÏ ÒÎp‰37;ÔÁÏLÂ ;‰BÓe ;˙Ë˜Ï ÁaÊÓe ; «ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»

L„w‰ CB˙a ÔzLÏLe38.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ ¿»¿»¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

"מזבח 31) פעמים כמה התורה שקראתו שאף ֿעלֿפי 
מפני אלא זה אין – י ) מ , טז: לה, כח : ל, (שמות העולה"

יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו
הארץ " עד המזבח  מראש ויורד מתמעט  מזבח , של בדרומו

הי "ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין
לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני 

פ "ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם
ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט , שהרי37)זבחים

ממזרח . (שמות 38)נכנס  בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,
ו). ל, לה: כו,

.Ê‰Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏeb ‰ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
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קנח                
         

ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎˆ ‡LÏ ÌÈza da ÌÈBe . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈
"‰kLÏ" ‡˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב . לג, יומא
מ "ו.40) פ "ב  ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי "ח ), פ "ז (להלן
וגבול  הי "ט ). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין  זה
כרבי מ "ו, פ "ב  (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ "ו ולהלן יעקב , בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי "ז.43)"עזרת פ "ה להלן ראה

.ÁÌÈ‡a ÔÈBa ,‰ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ
˙BÏB„b44ÌÈÏa ÔÈBa ,ÌÈ‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ‰a ÔÈa‰ È‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒÁ‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»

ÔÈÏ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ‡" :Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…
˙B˜È ÌÈ‡48"˙ÈÊ‚ È‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈

˙BwÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ ÈÏk Ïk ÔÊb‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ
"B˙a‰a51. ¿ƒ»…

  

         
      

הוא  בעבודה   האבני סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי "ל
השמחה ) היפ) מרירות על־ידי  האב לב  ביטול עניי

אלא  שאינו  כיו דווקא , " מבחו" להיות הכנה הכנה הכנה הכנה שצרי
היא  הבית) בהר הבני) עצמה  העבודה  ואילו  לעבודה ,

דווקא . שמחה  מתו

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף  רבינו שכתב  כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף  מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסף ֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב .47) כו, בתמיד מפורש וכן ב . מח , בסוטה נחמיה כרבי 
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ  אבל אסור, בבית שרק  כנ"ל, לחלק 

.ËıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â52ËÏBa53ÌÈ‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
˙B„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈÏa B‡54ıÚ ÏL ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈

‰ÊÚ‰ ÏÎa55.ÌÈÏ B‡ ÌÈ‡ ÏL ‡l‡ , ¿»»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

  

          
 

בחג  המנחות שיירי  את  הכהני אכלו  אי ,להבי וצרי
שלה  הסכ שלכל־הפחות סוכה  לבנות אסור  א הסוכות,

. מע
"לא   משו הוא  במקדש   ע בניית שאיסור כיו לומר: ויש 
זה  הרי   "אלקי ה ' מזבח  אצל  ע כל אשרה  ל תטע 
קבע של  וג  ע של בני שיהיה  האחד  , תנאי בשני 

להיות  צרי הכס "מ  ולדעת ספ"ו ),  " עכו הלכות  " רמב)
.בבני קבוע  שיהיה  שלישי  תנאי 

     

עץ 52) כל לך... תטע  "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אף ֿעלֿפי  כח :), (תמיד ה'" מזבח  אצל
מהל' (פ "ו עץ " כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע  עץ 

ה"י ). זרה בנין 53)עבודה שהרי  מותר. – בולט  אינו שאם
י ). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה

והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,
כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו

(כסף ֿמשנה). הראב "ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל

.ÈÔÈÙvÓe56Ì‡Â .˙B˜È ÌÈ‡a ‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
Ô‡ ‰˜Ú57,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»

‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰58„BÚ‰ Ô‰ÎÏ eÒ‡Â , ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
ı‡a ÚwzL „Ú ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ59. «¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי  "עליה ב ) כב , (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דברי ֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף  ו) ג, ב ,
אמרו  שהרי  מעכב , זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי , רבי  "בעי  שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי  לך תיבעי  לא לארץ ) אותה לחבר
כי להם היה שברור הרי  וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי  כי 
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי "ט ). המקדש ביאת מהל' פ "ה (להלן עומדת" ובמקומה
למעלה) (ראה הבעיה נפשטה לא שם שבזבחים (ואף ֿעלֿפי 
רבה  לדעת אלא מקום לה אין זו שבעיה רבינו סובר –
(שם) רבא לדעת אבל חוצץ ", במינו ש"מין - ב  לז, בסוכה
לולב  מהל' בפ "ז רבינו פסק  (וכן חוצץ ) אינו במינו ש"מין
הם  והקרקע  האבנים שהרי  זו, לבעיה מקום אין – הי "ב )
(וראה  קרקע  יש ובאבן אבנים ישנם שבקרקע  אחד, מין
על  בעומד ורק  דמנחות) פ "א התוספתא על דוד' ב 'חסדי 
בזה  – כך לעמוד הדרך שאין אבנים גבי  על או חבירו גבי 
שם  'תוספות' (ראה חוצץ " אינו במינו "מין משום התירו לא
ועומדת  שנעקרה באבן כאן אבל היכי ), כי  ד"ה לז.
חוצץ  שאינו במינו, מין בכלל שזהו בודאי  במקומה,
שאינה  משום העבודה בשעת עליה יעמוד לא ולכתחילה
ושם  רצפה). שתהא צריך שלכתחילה למעלה וראה רצפה,
האבן  "נעקרה אמי  רבי  בבעיית שני  לשון הביאו בגמרא
כו'", מהו רש"י ) – בגומא עמד (כלומר, במקומה ועמד
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קנט                 
         

בבעיית  הראשון כלשון שפסק  משום אותה השמיט  ורבינו
ראב "ד). ועי ' (כסף ֿמשנה, אמי  רבי 

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓBÏ(e)" :Ó‡pL ,eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È‰  ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ "א, פ "ד מדות
כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב .
זהב . דינר בעובי  אמה על אמה שהן זהב  של בטבלאות

ב .62) טו, שבועות

.ÈÌBÈe" :Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia  "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»

ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓe ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙BÏ ÔÈiÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏhÓ ÔÈ‡Â .67˙B˜BÈz ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa ˙Èa ÏL∆≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

BËŒÌBÈ68.

  

       

 בבני לסייע  מחוייב  (היה ) ואחד  אחד  שכל משמע , מלשונו 
לא  ולעת־עתה  גדול, חידוש  זה  ולכאורה  המקדש , בית
היא  ביהמ "ק  בני אשר ובפרט , מקו  בשו מפורש  נמצא 
ואיש " איש  כל על לא  הציבור, על חובה  שה מה "מצוות

מ "ע ).  סו  " לרמב (סהמ "צ
       

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק  לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב  העסק 
היא  שההקמה הקים", "וביום אלא נאמר לא שהרי  התורה,

מהנץ 64)ביום). למלאכתם יוצאים פועלים ששאר ואף 
עושים  "ואנחנו טו ד, בנחמיה מהפסוק  נלמד זה – החמה
 ֿ (כסף  הכוכבים" צאת עד השחר מעלות וגו' במלאכה
נוסחת  (לפי  ג: בברכות הגמרא שלפי  להלן (וראה משנה).
המקדש. בית לבנין הנ"ל הפסוק  כוונת שם) מינכן כת"י 
נלמדה  שכבר גופה, לבנייה ולא לבנייה בהכנה ומדובר
(לפי שם אמרו ולפיכך המשכן". את הקים "וביום מהפסוק 
שנאמר  לדבר זכר לדבר, ראיה שאין "ואע "פ  מינכן): כת"י 
שם, (שם ואומר הכוכבים. צאת וגו' במלאכה עושים ואנחנו
וכי ואומר? מאי  מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והיו טז)
שמשא  איערב  ומכי  הוא, יממא לאו השחר מעלות תימא
הרי ומחשכי ". מקדמי  המקדש בית בנין ומשום הוא, לילה
 ֿ ועל בלילה, שעסקו מפרשים היינו השני , הפסוק  שלולא
שעליה  עצמה, בבנייה ולא לבנייה בהכנה שמדובר כרחנו
לבנייה  ההכנה נוהגת התורה שמן ולפי  הקים". "וביום נאמר
הנשים  ואף  גרמא, שהזמן מצותֿעשה אינה בלילה, גם
עליה  גזרו לא הטעם ומאותו להלן). (ראה בה חייבות
על  שגזרו כמו מקודם, ולא החמה, הנץ  מזמן רק  לעשותה

כ.). מגילה ראה ביום, הנהוגות המצוות הכוונה 65)כל
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שזוהי  ממש, לבנות ולא לסעד רק 

המוריה'). ש 66)('הר "ויבואו כמו כב ) לה, (שמות נאמר
לב  חכמת אשה "וכל כה) (שם, ונאמר הנשים", על האנשים

טוו". בפ "ב 67)בידיה רבינו הביא וכן ב . קיט , שבת
ה"ב . תורה תלמוד ונלמד 68)מהל' ב . טו, שבועות

– ה'" אני  תיראו, ומקדשי  תשמורו שבתותי  "את מהכתוב 
בכבודי חייבים והמקדש אתם בכבודי , חייבים כולכם
(רש"י שבת נקרא ויו"ט  ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי 

שם). שבועות,

.‚È˙ÈÊb ÌÈ‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
 "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰Bza Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ

‰Ó„‡a aÁÓ ‰È‰iL70ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰eÈ ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  "ÌÈ‡ ÁaÊÓ73˙eL BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰BÁ ‡l‡74. ∆»»

נראה 69) וכן זו. תיבה ליתא רומי , ובדפוס  אברבנאל בכת"י 
כ, (שם נאמר שהרי  נכון, וכן ספר'. וב 'קרית משנה' ב 'כסף 
גזית", אתהן תבנה לא לי , תעשה אבנים מזבח  "ואם כה)

המוריה'. ב 'הר ועי ' ה"ח . למעלה א.70)וראה נח , זבחים
המזבח .71) יבנה  ועליה כיפה, מערות.72)שיבנה
יתרו.73) פרשת סוף  שנאמר 74)מכילתא, אף ֿעלֿפי 

רשות. שמשמעו "ואם", בלשון

.„ÈÔ‡ Ïk75‰ÓbÙpL76Ôtv‰ da bÁzL È„k77, »∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆
ÁaÊnÏÂ LkÏ ‰ÏeÒt BÊ È‰ ,‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒk78, ¿«ƒ∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«

."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰z ˙BÓÏL ÌÈ‡" :Ó‡pL∆∆¡«¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÔÎÈ‰Óe79˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ≈≈»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«

BÈ‡L kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ÔÈÙBÁ .Ú˜w‰««¿«¿ƒ«∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈
ÔÈe ‰„BÚ ÌB˜Ó80B‡ ,ÌÈ‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿¬»ƒ¿»ƒƒƒ∆»¬»ƒ

ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ81ÏÎÈ‰‰ È‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó ÔÈBe , ƒ«»«»ƒ≈∆¿≈«¿≈«≈»
eÈ‰ ˙BÓÏL ˙BÊÚ‰Â82. ¿»¬»¿≈»

ב .75) יז, ברזל 76)חולין עלֿידי  שלא אפילו דבר, בכל
הט "ו. להלן וראה מ "ד). פ "ג מלשון 77)(מדות "תחגור"

שהוא  שפירשו ויש (הרא"ה). מקום בכל חז"ל שאמרו חגר
בפגימה  עצמה חוגרת הצפורן כי  (רש"י ), חגורה לשון

(ריטב "א). בה שם.78)כשנכנסת מדות,79)מדות,
מהבתולה,80)שם. למטה וחופרים שם: (במשנה,

ולכן  ברזל". עליהן הונף  שלא שלמות אבנים משם ומביאים
הבאה  בהלכה ולא "שלמות", של בדין כאן רבינו הביאו
נפגמו, שמא גם שחששו להורות ברזל", "הנפת של בדין

כמשנהֿלמלך). אבנים 81)ודלא נמצאות הים שבחול
נד.), (זבחים בראשית ימי  מששת כך שנבראו חלוקות
מט . (סוכה ב 'תוספות' פירשו וכן אבנים". חלוקי  "ומביא

שכל). ז)82)ד"ה ו, (מלכיםֿא שנאמר כמו פגם, בלי 
ומשוין  מסתתין היו מבחוץ  אבל נבנה". מסע  שלמה  "אבן
למעלה  רבינו שכתב  כמו אותם, ומכניסין ברזל בכלי  אותם

(כסף ֿמשנה  ).ה"ח 

.ÂËÏÎÈ‰ È‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙BÊÚÂ84 «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
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ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆
‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»

Lk‰ ÔÈe ÁaÊn‰ ÔÈÏ88EaÁ Èk" :Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿
ÏÊa da Ú‚pL Ô‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ  Lka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

‰OÚa BÚ ,Ìe‚t Ô‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb89. »ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈

(83.(25 224 עמ ' צוק "מ  (הוצאת פ "ב  מגילה תוספתא,
(מהרי "ק ).84) פגם שם ואין חתיכה ממנה שניטלה

למעלה. ראה הבית, בהר נגמם או שכיון 85)וכשנפגם
 ֿ (משנה חול בהם להשתמש אסור קודש, בהם שנשתמש

מ "ד.86)למלך). פ "ג גממה 87)מדות שהברזל (כגון
בלי בלחוד בנגיעה אבל שיפגמה, מבלי  גזית אותם  ועשה
להלן  רבינו כתב  שהרי  פוסל. הברזל אין באבן, כלל פגיעה
תבנה  לא שנאמר לוקה, וכו' ברזל בה שנגע  אבן "והבונה
תבנה  "לא יתרו) פרשת (סוף  במכילתא ואמרו גזית", אתהן
וכ"ה  ברזל". עליהן שהונף  גזוזות אלא גזית אין גזית, אתהן
קסט  עמוד יתרו שלמה' ב 'תורה וראה מ . מצוה ב 'חינוך'

תקנ). סתתן 88)אות אם כשרות ולעזרה להיכל אבל
ה"ח ). (למעלה "אבנים 89)מבחוץ  ו) כז, (דברים שנאמר

אלקיך". ה' מזבח  את תבנה שלמות

.ÊË‰ÓbÙpL Ô‡90ÏÊa da Ú‚pL B‡91Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙ÈpL92,‰ÏeÒt Ô‡‰ d˙B‡  Lka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙BLk ‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Áe ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ  «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊa ÏL ÒÈÙÎa ‡Ï Ï‡ ,97ÚbÈ ‡nL , ¿«»¬»…¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«
Ô‡a98ÏÒÙÈÂ99. ¿∆∆¿ƒ¿…

שם.90) יתרו.91)מדות, פרשת סוף  מכילתא,
כל 92) נפסל לא מחובר, ונעשית שנבנית אף ֿעלֿפי  כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח 
בחידושיו  יעב "ץ  ועי ' המוריה', ('הר שנבנית לפני  כן נעשה

מ "ד. פ "ג במדות כמבואר הרמב "ם) מדות,93)על בסיד.
הסוכות.94)שם. חג ולפני  הפסח  האבנים.95)לפני 
בסיד.96) בו.97)טבולות לסוד שרגילים הכלי 
למעלה).98) כמבואר אותו, יחתוך שהברזל 99)(כלומר

של  ימיו להאריך נברא והמזבח  אדם, של ימיו לקצר נברא
שם). (משנה, המאריך על המקצר שיונף  בדין אינו אדם,

.ÊÈ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡Ó „BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««

˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .Lk ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ı‡‰100ÏÚ »»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
ÔÎÂ .‰˜BÏ  ÁaÊn‰101ı˙Bp‰102ÔÓ ˙Á‡ Ô‡ «ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓ B‡ ÁaÊn‰103 «ƒ¿≈«ƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ Cc104˙‡ ÌzˆzÂ" :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ∆∆«¿»»∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ˙ ‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓƒ¿¿…»¿…«¬≈«¡…≈∆

"שהוזהרנו 100) רבינו כתב  פ ) תעשה' ('לא המצוות' ב 'ספר
גסות  פסיעות יפסע  שלא כדי  במעלות למזבח  מלעלות
שתגלה  עד גסה פסיעה הפוסע  וכל וכו' עלייתו בשעת

למלך'. 'משנה ועי ' לוקה". – עליו כלומר,101)ערותו
כן  כמו למזבח , בזיון שזהו במעלות לעלות שאסור כשם
[וראה  המוריה'). ('הר בזיון זה שגם אבן, לנתץ  אסור

ה"ו]. עבדים מהל' ובפ "ט  פ '102)בכסף ֿמשנה, 'ספרי '
צוק "מ 103)ראה. (הוצאת פ "ד מכות בתוספתא הוא כן

כתב  שכן חייב , העזרה מכל נותץ  אם ואף  ,(18 444 עמ '
העזרה". משאר "או ה"ז: התורה יסודי  מהל' בפ "ו רבינו

(כסף ֿמשנה). שם שכתב  מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסף ֿמשנה). מותר – לתקן כוונתו אם אבל לאבד.

.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙L ÈÏk ÏÎÂ ˙Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt  ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח , מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ  ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ  eÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,eava Ák LÈ Ì‡  ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰ÊÚ‰ ÈÚL elÙ‡ .‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב .106) כח , א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ "ג: פ "ב  מדות

עניים, היו הגולה בני  כשעלו זהב ". של להיות נשתנו שם,
זהב . השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי  ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB‚ ÈÏÎe .dB‚Ï111dBb Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M ««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÔˆÁL ˙BB˜Â ÌÈ‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈeÒ‡  dBb»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙ÈÏ ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ "ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אף ֿעלֿפי 
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק "מ  תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי  ווין בכת"י  הוא (כן הכנסת

משנה'. ב 'כסף  וראה הבית", בהר

ה'תשע"ט  טבת ד' רביעי יום 

   1 
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח  כי  בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק  נעקד שעליו המזבח  היה המזבח ,

.‡˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡OÈÏ3:Ó‡pL ,eÈ‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜ne . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ„a Ó‡Â ;"‰in‰ ı‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
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קסי                 
         

‰a ,ÌÈÏLeÈa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙BÏ ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ L‡ ,e‰È‡ „ÈÂ„Ï ‰‡ L‡ ‰iBn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒeÈ‰ Ô‡ Ô‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

  

       
       

על  רק  ביותר" מכוו" הלשו כתב  מדוע  ,להבי וצרי
לפי נקבע  המזבח   מקו הרי  המקדש , בית על ולא  המזבח 
שמקו נמצא  ," לדרו משו  האול "לפני  כולו  הבית
שמקומו  יתכ ואי המזבח ,  למקו  בהתא הוא  המקדש 
לא  המקדש   מקו על ואילו  ביותר, מכוו יהיה  המזבח  של
המקדש  בית "ובנה  רק  אלא  ביותר מכוו שיהיה  כתב 

במקומו ".
בית  לגבי  שני  בבית  שינויי כמה  שמצינו   שכש וי "ל
כבר  שלמה  שבנה  שהבני פ"א ,  " ברמב כמפורש  ,ראשו
שלמה , כבני בנוהו  שני  בית אנשי  ואילו  , במלכי מפורש 
 יתכ אי ולכאורה  ביחזקאל.  המפורשי  הדברי ומעי
בהכרח  אלא  שלמה , שבנה  מהבניי כלשהו  שינוי  שיהיה 
לדוד שמואל שמסר שבמגילה   הפרטי כל שלא  לומר
ממקדש   שינויי היו  ולכ לדורות, ציווי  בתור נאמרו 

. פרטי בכמה  למקדש 
לביהמ "ק , המזבח  שבי החילוק  את  ג לבאר יש  על־פי ־זה 
בית  של מקומו  משא "כ  ביותר מכוו המזבח  של שמקומו 
המדויק  מקומו  אבל המוריה  בהר שיהיה  מחוייב  המקדש 
מה   ג יוב ובזה  לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח  אינו 
"שאלו  בפסוק  עבודה ' 'ספר הלכות את  " הרמב שפתח 
ביותר  מכוו אינו  המקדש  של מקומו  כי  ," ירושלי  שלו

. בירושלי להיות ומוכרח  קשור אבל
      

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי  כלומר,
אחר. ולא

.„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â‡ Ô‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡‰ Ì„‡ È˜‰ Be .Ï‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ È˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .‡ ÌMÓe .‡pLk Ôa»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡ B˙tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב . בזבחים

א  שם דרבישראו בפרקי  שאמרו [ומה יצחק . של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח  מאבני  אבנים י "ב  יעקב  "לקח  אליעזר
בראשית  שמעוני  (ילקוט  מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק 
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט ), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי  עד מראשותיו יעקב  שם אשר האבן

קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ  סניף 
ולפנים, לפני  הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי 
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי  פסול שהוא הפרה מקרן שופר על  שאמרו
כעבודת  הוא הרי  לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי  כלפנים,
בפנים, ולא המזבח , על אמנם הייתה העקידה כי  הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב  וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ , עבודת שהוא מפני  הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי  רבי 
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני  יעקב  לקח  הרי  אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק  נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙eˆÂ ,‰a‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני .6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב  שאינו אף 

הנביא. כעדות

.„ÌÈ‡È ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÈ˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Baw‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי .8) זכריה חגי  אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף  ורבינו בית", שאין פי  על אף  "שמקריבין אלא:
אין  המזבח  במקום שלא אבל מקריבין המזבח  על שדווקא
המוקדשין  פסולי  מהלכות ג פרק  להלן כמבואר מקריבין,
שהיה  מזבח  להוציא בא "הזה" רבינו שכתב  ומה כב . הלכה
עזרא  בימי  שדווקא הבית, שנתקדש לפני  שלמה, בימי 
ראשונה  שקדושה מפני  בית, שם שאין פי  על אף  מקריבין
לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי  שנתקדשה

החורבן.

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
Ïk db ˙Bn‡ OÚ Ôlk  ˙BOÚ‰Ï „È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰«»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

‡ LÏLÂ" ‰Bza e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡"B˙Ó˜ ˙Bn ∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„Ïa ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó ¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ "Ï BaÁÂ Bk‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ "Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע 

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ db ÏL ˙Bn‡ OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח .12)וגובה אמות עם 13)שאר
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של 14)הקרנות. אמות שתי  אמות: עשר גבהו שהרי 
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL Á ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL Á ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL BaÁ ‡ˆÓ .[‰ÎÚn‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â‰Úa‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa‡ ÏÎÏ ÚaÓ ÏeÏÁ ÔÈa OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.ÈÒ ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙Bw‰ ÌB˜Óe .[˙B¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .ÈÒ ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ BaÁ ‰ÎÚn‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס  אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח  היסוד שהרי 

שני פחות אמות שתי  ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח 
ולרוחב . לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני  כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע  המזבח  את ומקיף 
רוחות. מארבע  המזבח 18)מקיף  מן לקח  הסובב  שהרי 

טפחים  שני  פחות אמות שתי  היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ˜ Ïk ÚeaÂ ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô˜Â Ô˜ Ïk db…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙Bw‰ Úa‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó d‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי  טו) ט , (זכריה מזבח " כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע  שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י  וכדעת

.Ë‡˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc‰Ï [‰hÓÏe Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó „Ú ı‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע 
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח " חצי  עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט .21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף  עולת
הדין 22) והוא החוט . מן למטה דמה שמזים העוף  חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי 
הריהן  טפחים. שלושים והסובב  טפחים, חמישה היסוד

טפח . פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע 

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,ÈÚÓe24‰n‡ ÁÊÓe ˙Á‡ ‰n‡ ÌB„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc Ô˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס  = שרצועה 25)מחזיק , לפי  נג: זבחים
היינו  טורף , של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף " זאב  "בנימין כז) מט , (בראשית בו שכתוב  בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב  נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י  מקדשא". יתבני  "ובאחסנתה אונקלוס 
כלומר: מדבחא", תיתבני  "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח 

.‡È˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ Ô˜e26ÔÈÓk ÌÈ˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ôw‰ d˙B‡a ÔÈÚ˙Óe Ô‰a ÔÈ„BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי  יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי 
הנקבים  שני  נתן לפיכך דרומי , יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני  כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ôw‰ B˙B‡a ‰Ùˆa ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡ÏËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈLÎÂ31Bk‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰OÚŒLL Á ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

ÁBÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
ÈÂ‡Â .Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜ÈÊa ÁaÊnÏ ÌÈÈ‡‰35˙Bn‡ ÚLz Lk‰ d‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰ÎÚn‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ .31) עד המזבח  מראש ויורד המתמעט  תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ  למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די  לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני  יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב , (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף  המזבח ") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח .36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈLk ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏcÓe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39Lk ÏL BÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡˜ ‰˙È‰ ‰ee ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
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ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙eˆ ÚzL „Ú43˙ÈÏ ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈
‰ÙO‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי  שופכים ידו ועל מערב  שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי  על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח 
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב  לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח  היקף  שיהא - סביב " המזבח  על
יכול  אדם אין בחוט  ואפילו היקף , לו אין שוב  מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק  די  ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק  צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב  מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע 
הוא  שאף  מספק  פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני - העוף ? חטאת פסולי  דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני  למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב  שמא חששו יולדות, של העוף , חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי  על הרטוב  הבשר מראה שיעבור עד  מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי  בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :Lk‰ ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆

.˙M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח  שהכסף  מפני  כסף  של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡ÈÓ ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡ÈÓe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰Be , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆

.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc Ô˜a Ô‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿

.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô˜Â Ô˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô˜ ‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙Bw‰ e‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת ) (=מין אבר ניתוך
חרס . כלי  קרשים.48)לציפוי  מארבעה עשוי  מרובע  דפוס 

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב  על ל"ב  של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח  של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב . וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈkÚÓ BÚeaÂ B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B˜ Úa‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ‰  ÚeaÂ LÎÂ „BÒÈ ,Ô˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈkÚÓ ÔzÚa‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk‡ ˙cÓ Ï‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìea ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח "; כתוב  אלו כל שאצל סב . שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח " "קרנות יח ) ד, (ויקרא
המזבח " פני  "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח " יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח  של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח ". יהיה "רבוע  א) כז, (שמות נאמר ובריבוע 
"המזבח " שם). (זבחים לעכב  הוא "המזבח ", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח , נקרא הוא כן שכשהוא משמע :

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,Lk  ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt »»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô‡ ‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח  הסיד  מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ה'תשע"ט  טבת ה' חמישי יום 

   1 
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰Bza d˙eˆ ˙LÙÓ ‰Bn‰2‰Úa‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ‚3ÌÈBzÙÎ ÈLe4ÌÈÁÙ ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰Bn‰6ÌÈÚ‚ ‰Úa‡ ‰ne" :Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Át „BÚÂ ."‰ÈÁÙe ‰ÈzÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎÈ „Ú" :Ó‡pL ,‰BÓ ÏL dÎÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁtƒ¿»

לאֿמ .2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט ). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב  כמין 4)שפיהן הם

ששני כביצה מעט  ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי  "כמו

לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ "ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י . הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב ). הלכה

.dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚ LÏLÂ8ÌÈBzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈÁ‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎe .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,ÁÙÂ BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י  הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב  כן
התורה  על בעלי ֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק  אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ "א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא  אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט "ו)
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שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע , המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס 
טבת  ג' וב "שערים" חח , כ עמוד לו כרך ב "סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב .11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק 
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק  לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק  רבינו, פסק  לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי  והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
 ֿ (כסף  קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס ). הר"י  בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב  שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני  אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈOÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈb‰ Ïk14ÌÈÁt‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15OÚŒ„Á‡ ÌÈBzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈkÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט . כח : שהרי14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי  המנורה, בגוף  וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי  קנה לכל פרח  כי 
הרי שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי  קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף  שניים
ביחד  הרי  הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי  שנים),

עשר. פ "ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל  הסכום הוא

.„?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na19‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L21ÌÈÚÈb da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,‰Ê ‰‡a‰ ‰BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁÙe ÌÈBzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B ÌÚ kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰Lk 27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח .21)כח . הלכה פ "א למעלה גבי22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני  שאר "ושל רבינו כתב  ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני  בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב  "ככר לט : כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח .25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י  פירש העשת", מן באה היתה "מנורה

כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס  ומכה שלימה,
(כסף ֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.

ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëeb‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי  מקשה,קשה, שכתוב  מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב , באה זהב , "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב , באה אינה
לכתחילה  רק  הוא עושין שאין זה ודאי  אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסף ֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
kk‰33ÊÁÂ ,"B‰Ë ‰Ê" ‰Bna Ó‡ È‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

Ó‡ ‡ÏÂ ."B‰Ë ‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰Bna ÔÈÚe˜ ˙Bp‰L ÈtÓ ,"B‰Ë ‰Ê ‰È˙B"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח  העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי  ולמשכן ליישבן השמן,

לח ). כה, בשמות (רש"י  מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי  ולא כתנאֿקמא פח : מנחות
ראשונה. פ "ט .34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙ÚL35˙ÚLÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰È˙B≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe˜ ˙Bp‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח .35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י והפתילות השמן נותנים ושם (=כף ) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚew‰ ˙Bp‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡˜p‰ ‡e‰Â ,39.ÈÚÓ  «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי . לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני  מול אל "תניא, צח :) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי  פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי ". כן למערב . נוטה הפתילה פי  כלומר,
שכינה". כלפי  מערבי  "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב : (שבת

.Ë‰‡È„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈb‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈBzÙk‰Â .ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ Á»»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙Bk41‰ÈL‡ ÈML ‰ˆÈk ,ËÚÓ ÔÈk‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁt BÓk ÌÈÁt‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰Ú¿̃»»¿»»¿»«
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כח :40) שם.41)מנחות במנחות והוא מקום. שם
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב  שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט  אורך בה שיש רק  וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף ". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י  בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח  רבינו כתב 

.È‰Bn‰ db44ÌÈÏ‚‰ .ÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Át‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

ÁÙÂ BzÙk ÚÈb BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰Bn‰ db „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
db „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
eizL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰Bn‰ db „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.ÁÙÂ BzÙk ,ÌÈÚÈ‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח :44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח ,

טפח . אלא ניתנו

.‡È‰Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL de , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙Bp‰ ˙‡ ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי ' בהעלותך וספרי  ל: תמיד
לפני היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ "ג (תמיד הרע "ב  וכתב  מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט )
נרותיה  את העלה ב ) ב ). ח , (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי  נכנס  ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:
שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב 
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני  שם הכוז ומניח  וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי  שם). ובספרי  שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי 

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.ÈBaÁÂ ,ÁÙË OÚŒÌÈL Bk‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C‡Ï Bk‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ÁÏ BaÁÂ50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk‡Ï Ôk‡ ,Lc˜naL51ÁÏ ÔaÁÂ ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ÁÏ Bk‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈe ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ Á „‚k ‰Bn‰ ˙B ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌBc‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי  רחבו".

צז.). ומנחות י , משנה במשנה.49)פי "ז צו. שם

(רש"י50) יד הלכה פ "ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו
שם).51)שם). (רש"י  המערב  ובין המזרח  בין הוא

צח .52) (שם 53)שם כרבי  ולא שמעון, ב "ר אלעזר כרבי 
ג) כד, (ויקרא ה'" לפני  אותו "יערוך שהפסוק  צח :).
כלומר, ה'. לפני  אותו לערוך שצריך הוא שהרי  מסייעו,
ה'. לפני  שהוא מערב , לעבר הפתילה פי  את לצדד צריך
היה  הרי  עומדים, היו ומערב  שמזרח  האומר לרבי  ואילו

(כסף ֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני  הראשון

.‚È‰Úa‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê „qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎÚn‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê „qÓ58ÈÓ‡p‰ Ì‰Â .‰Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב  יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט ). כה, בשמות (רש"י  מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק  באותו כלומר,

ו). משנה פי "א שם יוםֿטוב  אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י  של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב 

שם). (רש"י  ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈOÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê „ÒÏ OÚŒ‰Úa‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â .‰Ê „ÒÏ OÚŒ‰Úa‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰Bl‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎÚn‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙BÚ˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי  כמו
שם). בשמות (רש"י  שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י  מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים
הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו

כד, ויקרא (רש"י  למנחה אזכרה שהיא כקומץ  למעלה נזכר
שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה

בצק , והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב  של
בו  אותה שנותנים השלישי  בו, אותה שאופין והשני 
מהלכות  (פ "ה תתקלקל" שלא כדי  התנור מן אותה כשרודה

ח ). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם

.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ OÚŒ‰Úa‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡‰72‰BL‡ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈe ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰ÎÚÓe ‰ÎÚÓ ÏÎa OÚŒ‰Úa‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי  על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י  שלשה 73)קריר להן והיו
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קסו                
         

"כדי כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף  סניף  בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח  שתהיה

ב ). על 74)הלכה שיכביד משאוי  עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ "ו שקלים ובירושלמי  במשנה. צט : מנחות
מרתיח " שהוא מפני  כסף ) של היה (לא כסף  של כאן "לית
לא: תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם, (=מחמת

של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך
הירושלמי . בדברי  למעלה וראה עשו 77)זהב . ולפיכך

ממה  בקודש", "שמעלין צט . במנחות ולמדו זהב . של השני 
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח " ציפוי  פחים רקועי  אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח ". של גופו ועכשיו מזבח , תשמישי  "בתחילה
את  משה "ויקח  יח ) מ , (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי  העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÚaÓ ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈcn‰ ˙Ît‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈe L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב  מצופה שטים עצי  היה עשוי  כי  הזהב ", "מזבח 

בפנים. שעמד לפי  הפנימי ", "מזבח  נקרא שמות 79)וכן
ב . לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב  פרק  יומא תוספתא

צח : ומנחות (28 185 עמוד צוק "מ 

.ÁÈBik‰82„c OÚŒÌÈL BÏ eÈ‰83Ïk eÈ‰iL È„k , «ƒ»¿≈»»«¿≈∆ƒ¿»
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ‰k‰84„ÈÓza85ÌÈLc˜Ó86pnÓ.„Á‡k e «…¬ƒ»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿∆»

BÏ eOÚ ÈÎeÓe87,ÏÁ ‡È‰Â ,„ÈÓz ÌÈn‰ da eÈ‰iL , ¿ƒ»∆ƒ¿»««ƒ»ƒ¿ƒ…
È„kBik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ

L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆
ÏÒÙ  ÔÏ Ì‡88. ƒ»ƒ¿«

במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק  ברז כמו
התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים

חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ "ד , כה: (יומא
ש  השחיטה מהשוחט  שהרי  ורגלים, ידים קידוש טעון אינו

שם). (רש"י  בזר גם ֿ 85)כשרה ש"מצות תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני  להקריב  עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ "א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ "ה יעבוד" ואח "כ
רגלו  גבי  על הימנית ידו מניח  – קידוש? מצות ו"כיצד

ושוחה  השמאלית רגלו גבי  על השמאלית וידו הימנית,
טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי  מכלל הכיור כי 

סביב  כלי  עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי  מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני נקרא היה הכלי  ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי 
בהשגותיו  והראב "ד פ "ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני  כתב :
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי  בערב  העזרה
שזה  הראב "ד שכתב  ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף  הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י ) – (בבור מבערב 
שלא  המוכני  תקנת א. דברים: שני  כאן יש רבינו שלדעת
כדי לתוכו ישפכו המוכני  מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי  כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי  שהוא הכיור בתוך

ב . אלא במשנה. המוכני  מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם
המוכני שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי  בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ "ה רבינו הביא וכן כ . בזבחים

כאן]. בכסף ֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

ה'תשע"ט  טבת ו ' שישי יום 

   1 
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי  הארון, לגניזת

.‡Ô‡2ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰3BÚÓa4‰ÈÏÚL , ∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»
ÁpÓ ÔB‡‰ ‰È‰5Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .6Ô‰‡ ‰hÓe7. »»»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…

‰ÓÏL ‰aL ˙Úe8,ÁÏ BÙBqL Ú„ÈÂ ,˙Èa‰ ˙‡ ¿≈∆»»¿……∆««ƒ¿»«∆≈»≈
˙BiBÓËÓa ‰hÓÏ ÔB‡‰ Ba Ê‚Ï ÌB˜Ó Ba ‰a»»»ƒ¿…»»¿«»¿«¿ƒ
BÊ‚e ‰eˆ CÏn‰ e‰iL‡ÈÂ .˙Bl˜Ï˜ÚÂ ˙BwÓÚ¬À«¬«¿«¿…ƒ»«∆∆ƒ»¿»

‰ÓÏL ‰aL ÌB˜na9ÌiÂÏÏ Ó‡iÂ" :Ó‡pL , «»∆»»¿……∆∆¡««…∆«¿ƒƒ
ÔB‡ ˙‡ ez :'‰Ï ÌÈLB„w‰ Ï‡OÈ ÏÎÏ ÌÈÈn‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿ƒ«¿∆¬

L„w‰10CÏÓ „ÈÂc Ô ‰ÓÏL ‰a L‡ ˙Èaa «…∆««ƒ¬∆»»¿……∆»ƒ∆∆
'‰ ˙‡ e„Ú ‰zÚ ,Û˙ka ‡OÓ ÌÎÏ ÔÈ‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈≈»∆«»«»≈«»ƒ¿∆

BnÚ Ê‚Â ."'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡11˙ˆv‰Â Ô‰‡ ‰hÓ ¡…≈∆¿¿ƒ¿«ƒ«≈«¬…¿«ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰ ÔÓLÂ12Û‡Â .ÈL ˙Èa eÊÁ ‡Ï el‡ ÏÎÂ . ¿∆∆«ƒ¿»¿»≈…»¿¿«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈn˙Â ÌÈe‡13ÔÈÈLÓ eÈ‰ ‡Ï ÈL ˙Èa eÈ‰L14 ƒ¿Àƒ∆»¿«ƒ≈ƒ…»¿ƒƒ

Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡ÏÂ ,L„w‰ŒÁea15„Ú" :Ó‡pL , ¿««…∆¿…»ƒ¿»ƒ»∆∆∆¡««
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ."ÌÈn˙[Ï]Â ÌÈe‡Ï Ô‰k „ÓÚ¬……≈¿ƒ¿¿Àƒ¿…»ƒ»
‡lL È„k ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ÌÈ„‚ ‰ÓL ÌÈÏL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ¿…»¿»ƒ¿…≈»¿≈∆…

ÌÈ„‚a qÁÓ ‡‰È16. ¿≈¿À«¿»ƒ

  

       


הדיני פרטי  את כא  " הרמב שהביא  מאחר ,להבי וצרי
של   הפרטי את הביא  לא  מדוע  , הכלי שאר בעשיית

.הארו עשיית
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קסז                 
         

 " הרמב במחלוקת תלוי  זה  שעניי לומר יש  ולכאורה 
 " הרמב שלדעת אחר,  במקו שהתבאר כפי  , " והרמב
עשיית  מנה  ולכ עצמה , בפני  מצוה  היא   הכלי עשיית
עשיית   " הרמב לדעת אבל עצמה , בפני  כמצוה  הארו
 בני ממצות חלק  אלא  עצמה  בפני  מצוה  אינה   הכלי
שני בית תקופת ובכל שנגנז אחרי  והארו והואיל ביהמ "ק ,
עשיית  בציווי  פרט זה  שאי נמצא  המקדש , בבית היה  לא 

.הארו ללא  בשלימותו  עומד  המקדש  שהרי  המקדש ,
" הרמב של שדרכו  הכלל ידוע  שהרי  ,כ לומר קשה  אבל
מבואר  שהוא  מאחר כלל, בגמרא  נזכר שאינו  פסוק  להביא 
 מכיו כא  ג וממילא  לפועל. נפק "מ  כשאי יותר,
כמה   וישנ במקדש , ארו לעשות  צריכי שבפועל
, להביא לו  היה  ,הארו עשיית אודות  המדברי  פסוקי

במקדש . ארו לעשות  צריכי  ־סו סו שהרי 
לא  שהארו" הרוגוצו 'בי  הגאו שכתב  מה  על־פי   לתר ויש 
קדושה  תוספת שפעל  הג כלומר, שרת". כלי  היה 
המקדש , בשביל אינה  הארו עשיית  מכל־מקו במקדש ,
דבר  על  " הרמב הזכיר לא  ולכ שרת, כלי  היה  לא  שהרי 

למקדש . קשורה  שאינה  עשייתו 
הוא  הארו של עניינו  שהרי  לומר, יש   הענייני ובפנימיות
גודל  ומצד  ,(" אבני לוחות שני  אלא  בארו אי") תורה 
 יתכ לא  הרי  חד " כולא  וקוב "ה  ש "אורייתא  התורה  מעלת
בית  לא   ג , מסוי עניי בשביל היא  שהתורה  לומר

המקדש .
החפ שעיקר " הרמב דעת עומק  שזוהי  לומר ויש 
היינו  ,הארו שהוא  השכינה  מנוחת  מקו הוא  במקדש 
ותכלית  הכוונה  וזוהי  ,הארו בשביל נבנה  שהמקדש 

עשייתו .
      

נקראת 2) היתה ושתיה פ "ב . שם ותוספתא ב . נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ "ב  פ "א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ "ב ). פ "ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ  הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי  וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ "ד). להלן.4)פ "ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ב  יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב ) פ "ו (בבאֿבתרא שב 'ירושלמי ' (ואף ֿעלֿפי 
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק  באמצע , עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט .), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע  "והארון י ): אות
מערב . לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע ?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני  שתיה "ואבן
ועי ' שם. ב 'ירושלמי ' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד

יוםֿטוב ' וב 'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'
מ "ט ). פ "ב  צנצנת 6)שם "קח  לג) טז, (שמות שנאמר כמו

וכן  ה'". לפני  אותו והנח  מן, העמר מלא שמה ותן אחת,
(כסף ֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא

העדות  לפני  אהרן מטה את "השב  כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב . נב , יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב 
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק  ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט "ו) פ "ו (להלן רבינו פסק  הנה כי  להלכה. נוגע  שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי ומסתבר כרת. חייב  המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב  אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב "ץ ). הגר"י  לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
שם). יומא, (רש"י  לגניזה שם לתתו שאמר אלא –

ב .11) נב , ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו
ה"ז). המקדש כלי  מהל' גאון 13)(פ "א האי  רבינו (לדעת

וראה  ו', סי ' התשובות חלק  ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח , שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני  הם ד) סי ' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב  האי )
(להלן  משנה' ב 'כסף  כתב  וכן החושן), אבני  כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב "ן רש"י  ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי  בתוך שנתנו המפורש שם כתב 

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב  כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני . בבית
פירשו  וכן ה"י . המקדש כלי  מהל' בפ "י  רבינו כתב  וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
להם). מסייע  היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם

היתה 15) שלא מפני  – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני 
ואין  הקודש ברוח  מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח  שם
המקדש, כלי  (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי  שרק  שם, התורה על ברמב "ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע  הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב "ד כתב 
לדעת  כי  הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב "ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב "ן רש"י  כדעת החושן, כפלי 
ואת  האורים את המשפט  חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב . ה, יומא רש"י  עי ' בדיעבד, מעכב  אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב 'אבן בינייהו. מאי  ד"ה ה. שם ארי ' ב 'גבורת
(כסף ֿמשנה), החושן אבני  הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב . הערה למעלה וראה

.ÔÈe L„w‰ ÔÈa ÏÈcÓ Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡ ˙Èa¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈÚ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ ÈÚ Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈOÚ BÈÚ»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈe L„w‰ ÔÈa ‰˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈
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קסח                
         

ÈL ˙Èa Ï˙k e ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎBt ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈe ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ ÈÚ ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡ Lc˜Óa Ï‡ .ÔBL‡a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Ît‰ ‰ÏÈc‰Â" :Ó‡pL ,„Ïa ˙Á‡ ˙Ît»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב .17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני 
(בבא  אמה בעובי  לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום אי ֿאפשר, הכותל את ולהרחיב  ג:). בתרא
השכיל" עלי  ה' מיד בכתב  "הכל יט ) כח , הימיםֿא (דברי 
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי  כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י  שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי  אמה, שעביה אחת
ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי  שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ , האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי  "ועשו ח  כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב :). בעירובין שאמרו וכמו

ב . נא, ביומא וראה (כסף ֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
db ea :BÓe ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k ÌeÂ .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

eik‰ ÌeÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL db ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰˜z‰ ÈÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ db ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

db db‚e .‰n‡ ÌÈÚa‡ ‰ÈÏ˙k db ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa db ÌÈ˙n‡Â .eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d‚Â .‰ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,ÈÒ ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰b ÛÈÒ BÓk ÏÊa«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ "ד 21) (מדות השני  הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ "ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח  הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב : שם והרע "ב 
- נאים ציורים ומצויירת בזהב  טוחה שהיתה ולפי  אמה,

כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב  הגשם.
קירויים, שני  לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט  שניהם בין ונותנים מהקירוי , למעלה קירוי 
כדי הדלף , שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי  יטיף  שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב ,25)הטיט  את שמכלה
הגג. את יטנף  ולא שם ינוח  שלא

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó ÁÊnÏ Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»

‰LÏL Ô‰ÈÈe ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈe ÈÚn‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL  ÈÚÈe ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LL ≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ ÈÚ ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈOÚ  ÌÈL„w‰ŒL„˜ C‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈe BÈa ˙BÏÈcn‰ ˙BÎBt‰ ÈzL ÔÈe .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
ÈÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡  L„w‰ C‡Â .‰n‡  L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
 ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL  ÚM‰ BaL ,ÈÁÊn‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k ÈÚÂ .‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡LÓÁ  ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ "ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסף ֿמשנה).

.‰ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k ÈÚ :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ  ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ OÚ ∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈe ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL  ÈLÈÏLe ÈL ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  ÈM‰ ÔÈe≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ ÔÈe ;ÈÚÈe ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL  ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈe ;LL  ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È‰ .ÌÈOÚ  ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ÁÂ .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב "ד.28)מדות, עי '

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»

,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌBcaL .ÌBca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ LÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ "ב . פ "ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב ' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי "ה). אלקי  ה' כי  בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא

.ÊB‰‚Â ˙Bn‡ OÚ BaÁ ‰È‰ ÏB„b‰ ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa‡Â .‰n‡ ÌÈOÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈÚ ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ ÈBÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31ÁÂ ‰n‡ ÌÈÚa‡ dB‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈOÚ32LÓÁÂ .33˙BizÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ
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קסט                 
         

‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ "ז.31) פ "ג וה'תוספות'32)מדות מ "ג. פ "ב  שם
במלואו, פרוץ  שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח  לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ  שהיה המשכן פתח  כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח " ונקרא מ "ז.33)מזרחית, פ "ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ  ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח 
לרחבו 36) הפתח  משקוף  על מושכבת התחתונה הקורה כי 

אמה  הפתח  על עודפת והקורה אמה, כ' רחב  שהוא פתח  של
וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע , עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ Á BÈa ‰È‰39ÂÈBÁ‡Ó ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41ÈqÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :Ó‡pL .ÚL ‰BÈÏÚ‰Â .ÚL∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ÈÒ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»
LÏL „Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„‰ e‡ˆÓÂ44„ Ïk Á .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „Â „ Ïk ÔÈe ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa‡ BaÁ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««

וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ "ז. סוף  פ "ד מדות
יותר  רחב  היה והאולם ה"ה). פ "א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח :

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח , מן
לצד 40) וכשימשך מערב , לצד מעט  הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב  שהוא הארי  כדמות מתרחב  המזרח 
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌBc‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌBca ÌÈ‡z OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»

,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»
ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ "ג.46)לשכות.45) פ "ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁÊÓ Ô˜e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ÔwÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB„Ï ÂÈt CÙ‰ ,ÚÓÏÚn‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»
ÂÈt CÙ‰ ,ÌB„Ï ÚÈb‰ .ÌB„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,ÁÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב ,49) מעלות כמו עשוי  חלול, עמוד כמין עשוי  בנין
מ "ה. שם מדות היקף , דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ùe50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê‡51ÈL‡Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈcÓ eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙ÈÏ ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ
˙B˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆

‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט  פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב 

ה"י . פ "ה להלן וראה מ "ו). ההיכל.53)פ "ב  עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי  שהיו אף ֿעלֿפי 

גם  עשו – הט "ז) המקדש כלי  מהל' (פ "ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני  הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ "ז להלן כמבואר שנים, לשבע  אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח  הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי  לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי "ט  (הובא הראבי "ה כתב 
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח  פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי  ממראית עצמו שמשביע  כמזונות
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קע                
         

איסור  – מעילה" בהם אין וריח  מראה ש"קול ואף ֿעלֿפי 
כו.). (פסחים מ "ד.59)יש פ "ג בסיד.60)מדות

ה'תשע"ט  טבת ז' ש "ק יום 

   1 
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰iBn‰ ‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

  

המוריה " הר והוא  הבית "הר ה ', פרק  מתחילת ההוראה 
של  הפרטי  המקדש  לבית בנוגע  להיות צריכה  שדוגמתו 
את  אצלו   תופסי הקדושה  שענייני  מישראל, אחד  כל
בדרכי ההליכה   ג , בנוס בחייו . והחשוב  הגבוה   המקו
מתבייש  שאינו  רק  שלא  הר, בצורת להיות צריכה  התורה 
 באופ יעקב " גאו" מתו היא  שהנהגתו  אלא  ביהדותו  ח "ו 

ורוממות. הגבהה  של
אלא  היה  לא  כולו  ש "המקדש  ו ', פרק  מתחילת ההוראה 
הפרטי בביהמ "ק  יהודי  של עבודתו   ג כ ההר", במעלה 
עולה  אלא  במקומו  עומד  שאינו  באופ להיות צריכה 

עילוי . אחר בעילוי  לדרגה  מדרגה  במעלות
כו '", המקדש  מ לירא  "מצות־עשה  ז', מפרק  וההוראה 
א של בערכה  להפחית לא  הכוונה  יהודי  של ובעבודתו 
הקפדה  תו ושליחותו  תפקידו  את ולמלא  ומצוה , פעולה 

. הפרטי ופרטי   הפרטי כל על מוחלטת
      

א.2) ג, הימיםֿב  בדברי  משנה 3)כמפורש ב  פרק  מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח ) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף  וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק  בכדי  זה חלל
ג  פרק  (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני  חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי  על "כיפין שכתב  מה אבל התהום".
כבש  גבי  ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב  ומה
ה  פרק  באבות כמפורש גלוי , היה החיצוני  המזבח  שהרי 

ה. מקפת,6)משנה סביב  סביב  "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף  אותו ובתוך

.„Á‡Â ,Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
Á .ÌBc‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÁÊn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«

Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈOÚ B‰‚Â ,˙Bn‡ OÚ ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆
.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚BÒ8‰OÚ B‰b ,ÈÒ ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10OÚ [B‰b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï‡iÂ" :˙BÈ˜a ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ  "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים  עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף  כתב 

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח ", ולבסוף  "הוקף  הבית הר שהיקף  מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף  מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף  הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף  שהוא מה כל התורה מן שהרי  מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי "מקום שם: הרע "ב  ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי  חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי  חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב  רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰ÚLÂ .‰"Ï˜ Á ÏÚ Ê"Ù˜ C‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,ÁÊÓa „Á‡Â .ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌBc‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני  ישראל, עזרת
במערב ]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב ,

עשרה 13) עשתי  עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי  אמה
מוחלט ". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח  "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי 

.‰B‰‚Â ˙Bn‡ OÚ BaÁ ‰È‰ Ô‰Ó ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈOÚ15ıeÁ ,‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁÊÓ ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ÚL ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÚLÂ17ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

B˜È18. ƒ»

זהב .16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי  העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק  מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח . ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי  שם על כן
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קעי                 
         

ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם
המקדש. בית משערי  שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe‰ ÏkÓ ˙È ˙Èa‰ ‰ ÌBcÓ ‰˜BÁ19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈe dÈe .˙BÁe‰ ÏkÓ ˙È ÚÓÏ ‰B˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
ÁÊn‰ ÔÈe dÈe ,Ún‰ ÔÈe dÈaM ‰nÓ ˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈe dÈaM ‰nÓ ˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב  כל כי 
אלו  רוחות משתי  הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי  אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי  הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק  כי  הרוחות",
כי הרוחות", מכל יתר למערב  "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב  בינה  המרחק 
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי  המערב " ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח  ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח  בינה כי  הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ ‰˙È‰ ÁÊÓa ‰ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C‡ ‰˙È‰20Á ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa‡23˙B˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב .20) לעזרת 21)ממזרח  ביחס  וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח  ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע 
ארבעים. על השלישי25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ  ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏMÓ ÌML ,ÌÈÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰  Èc ˙kLÏ  ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ;ÌÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28 ˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da  ˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב  פרק  (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי  "וכן לכם"
למזבח , פסול לח  כשהוא שהתליע  עץ  וכל תולעת בהם

שהתליע ". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע  שאחר
נשים, לעזרת להיכנס  הוא רשאי  שמשו, והעריב  בשביעי 
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס  הוא אסור אבל

ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס  וכשצריך שלו שמיני  ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני , ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס  עד יין 30)שם שגם ואף  שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני  היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב  שהוא השמן שם על אלא הזבח , את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈaÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙Èe . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„ ÛwÓe34‡˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק  סוף  (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי  רבינו כתב 
שם  כי  ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח .

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈcÓ …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ  ˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ  ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓB„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da  ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È‡41˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ÔÈ„BÈ da 42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי  שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי  ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי , והחלק  חול, היה הצפוני 

קודש 38) בין המפסיק  במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי  שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי  בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס ,41) בימי  ישראל ארץ  את היוונים כשכבשו
אבני גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח  אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי  שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף 

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ „Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙Bp‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰e„ÓeÌL ‰44„Bk ÏL ‡qk‰Œ˙Èe ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„Bk46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי , בעל שהיה ומפני  במערה.
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קעב                
         

שהמחילות  הקרקע , שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,
נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה

לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית
ג. משנה ג פרק  בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד

לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב "ד וכתב  א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני  מים שם שיטיל כדי  שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי 

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס  שלא

.ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ÚnÏ ÁÊn‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ C‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
ÚLÂ47‰ÊÚ ÏL ÈÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C‡Â .‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó 50ÌÈzL  ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈc ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰ .ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡  ÌÈ‰k ˙ÊÚ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡OÈ ÈÏ‚ ˙ÒÈc ÌB˜Ó .‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  Ï‡OÈ ˙ÊÚ ‡˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף  עד במזרח  ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב . הקדשים קודש שמאחורי  הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי  קודש היינו
והאולם. שבאמצע .50)ההיכל הכתלים עובי  עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ ÁÂ¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL  ÌÈÁaËn‰52 «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב : משנה שם
(=הצפוני ) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק  שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL Be ,˙Bn‡ ‰BÓL  ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

Oa‰58BÏMÏ59ÌB˜Ó „ˆe .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈOÚÂ Úa‡  «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»

ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע  לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע " לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי  ומן אמות, ארבע  - השולחנות לחצי 
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע  -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי  זהב , של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי  מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק  וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי  יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י  הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק  ושקלים ב  משנה ד פרק  (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב )
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק  רבינו כתב  וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב  ומה

המדובר  שם - ג משנה ה פרק  ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס ,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב  מה אבל רב . שזבלו לפי  שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח  הוא )59שוודאי  צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי  אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי  בהם לאסור בקרקע  "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי  כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL  ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈe≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL  Lk‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰Â62ÔÈe . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰OÚŒÌÈzL  ÈÓBc Ï˙ÎÏe Lk‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
Á ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML 63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚLÂ LL  C‡ ‡e‰L ‰ÊÚ ÏL ÈÁÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח  שהיה לפי  אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב . על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב  כל שהרי 
וכבש, מזבח  של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי  דרומי , לכותל כבש שבין מה וחצי  עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח , ושתיים שלושים יב ), הלכה (למעלה למזבח  האולם
הרי ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ ÚaÓ‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡OÈ ˙ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌBcaL .ÌBca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL  ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Ât‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Ât‰ ˙kLÏ ;ÔawÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL  ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙BBÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈË ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL  ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Ât‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL  ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙LBÈ ‰ÏB„‚ È„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈLBÈ ÔÈ„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁe72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL Ba ‰˙È‰ ÌL 73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL ÈBÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ„‰t ˙kLÏ ˙‡˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡OÈ ˙ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙BÁ‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ
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קעג         
  

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁÊÓ ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈzÁ ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק  נמנו ג משנה ה פרק  במדות
המלביש  פנחס  לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי  אמגושי66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי  זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף )

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק 
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב  יג הלכה מזבח  איסורי  מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח , בלשכת מוצנע  היה
המלח . מלשכת המלח  נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס .68) ומפני69)היינו מעלות בלי  כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני  עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי 
דוד  בית למלכי  אלא בעזרה ישיבה שאין לישב , אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע  היינו כלל", בולט  עץ  בו בונים ש"אין אף 

אלא  עץ  של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני  במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס  לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי 

אחרוןֿאחרון. בגדי76)ועל מעשי  על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי  הדיוטים כהנים בגדי  בהכנת עוסק  כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב , ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב 
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני 

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן



     

ה'תשע"ט  טבת א' ראשון  יום 

קצד. קנג. קצג. תעשה לא מצות
קמו. עשה מצות
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּכרם     ,ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

  ּבקּבלה ּובא , ― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל    :ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים איןב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטבל,
יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּוא

לה'" ֿ ירימּו אׁשר את  ,זה על העֹובר , ֲִֵֵֶֶַַָָ
על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל אֹוכל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ּׁשאמר מּמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ

ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹּבּתרּומֹות:
תמּותּו"  ויליף ,   ְֵָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא מּתרּומה חּלּול ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹחּלּול
סנהדרין ּגמרא ׁשהּואּולׁשֹון טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמיתה?
לּתרם ּבעתידים ― לה' ֿ ירימּו אׁשר , ֲֲִִִִֵֶַַָָ

ּבאמרם רצּו מּתרּומה. חּלּול וילף מדּבר" ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּכתּוב
ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא אמר: ּכאּלּו לּתרם" ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ּבעתידים
"את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', אֹותם להרים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָעתידים
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

ֿ קדׁשיהם" את ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מּכֹות ּובגמרא ,חּיבין יהיּו לא "יכֹול אמרּו: ְְְִִִַַָָָָָֹ

מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ּכל מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא ראׁשֹון ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא לֹומר: ּתלמּוד  ְְְֱִֶֶַַַָֹֹ

"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,  ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
ואמר עני, מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָ

אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל אבל לאכל". ּתּוכל לא ְְֱֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹרחמנא:
לפי מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעון
מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ראׁשֹון מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהאֹוכל
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ―ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר להפריׁש קדׁשי ֿ "ואת : ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
אכילת על לאו ׁשּזה תמּותּו", ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹבני
ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ּולפיכ ּבטבלֹו. ראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָמעׂשר
טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל הּיֹוצא ּדמאי. ּבמּסכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבאר
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קעד        
  

― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּתפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻקדם
 ֿ את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיב
והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָקדׁשי
ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר ְְְְֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹטבל
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ―ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ּתטעה ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמעׂשר
ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּטבל

ְַַמעׂשרֹות.

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס

ח "אׁשר זרה: ייןּבעבֹודה יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו לב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
נסיכם"  ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ

ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמריּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ּתרויהּו ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ

― ּבמינן ׁשּלא ּבין ּבמינן  ְְִִֵֶָָֹ
טעם ּבנֹותן   מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי וגם  התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ ׁשאחר עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינםּדבר ׁשּמּכללם    ְְִֵֶֶָָָָָָ

אמרם ּגם וכן ,  נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו    ְְֵַַָָָ

   יינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
         נס יין לא ,ֵֶֶֹ

והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:
אמרם ידעּת  ׁשלׁשה" :יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ

ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".
זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיה
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ  ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
 חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
הּקנה הּוׁשט ועל אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל ּבעֹוף     ְְְְִֵַַַָֹ
       ּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תשע"ט  טבת ב' שני יום 

קא. תעשה לא מצות
― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ֿ ּבנֹו ואת "אתֹו יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

 ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ט  טבת ג' שלישי יום 

קמז. עשה מצות
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו ֿ ּדמֹו את  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ט  טבת ד' רביעי יום 

שו. תעשה לא מצות
― הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, ֿ העֹוף קן את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד
ֿ הּבנים" על האם ֿ תּקח "לא יתעּלה:  ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ֿ האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק זה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ֿ זמן וכל .  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

  ― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. . ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

ה'תשע"ט  טבת ה' חמישי יום 

קמח. עשה מצות
― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
"ל ּתּקח  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ְְֲִִֵֵֶֶַֻּבׁשלמּות

ה'תשע"ט  טבת ו ' שישי יום 

סא. תעשה לא מצות
יום שני ֿ שישי ב 'ֿ ו 'טבת 

― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת ֿ תּׁשבעּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

לּׁשקר"  על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ
ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
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קעה         
  

 ֿ "ולא ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו
ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ

להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת "איזֹוהי   ְְְֲִִִֵֶֶַַַ
         

"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: ֿ זה את ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ
ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכלֹומר: הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה
ּתמּורה ֿ קּיּוםּבמּסכת אי היא ― ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ

ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת
    ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:

מעׂשה? ּבּה ׁשאין ׁשקר     ֲֵֶֶֶֶַָ
ׁשּזֹוהי ׁשםלפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

 נימא "אי ―    ִֵָ
עבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל ׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ

לקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ
וכּו'" עלּה אתאמר והא     ְְְֲֲִַַָ

        

לֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר . ִִֵֵֶֶַָָ
      ― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ

ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא
עׂשה מּמצות מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ

זֹו" ועל: מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִִֶַַַַַָָהי
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ֿ מקֹום ּכל אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ֿ ּׁשּקדם ּבמה ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ֿ ּׁשּיבֹוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמה
העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד

סנהדרין ּבמּסכת האנּוסוההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ֿ הּמצות, ּבכל נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹואֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָ
― קרּבןחטא ׁשגגתֹו על חּיבים ֿ חטא ּכל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

         
 מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

ה'תשע"ט  טבת ז' ש "ק יום 

סב. תעשה לא מצות
― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ

אלהי ֿ ה' ֿ ׁשם את תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשוא,
לּׁשוא"  הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְְְִִֶַַַַָָָֻ

ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ ׁשהּוא     ְֱִֵֶֶֶֶֶַ
ה ֿ מן ּדבר על אֹו ּנמנעֹות, ׁשהּוא ְִִֶַַָָָ

נׁשּבע אם וכן ֿ הּתֹורה. מן מצוה לבּטל ׁשּיּׁשבע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצּוי,
אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעל
― ימּות ֿ הּנׁשחט ׁשּכל ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ֿ המלּמדים, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻמן

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם הרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
הּידּוע ֿ את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא "איזֹו :ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר וגֹו'". ְְְִֵֵֶֶַָָָָָלאדם
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּפטּור, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובׁשגגה
ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָאמרּו,
ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעל

זֹו. ְִָמצוה
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]תחלת טבת תשכ"ב[

... לכתבו ע"ד השם פנחס חסר או מלא - ראה זח"ג )ריג, ב. ושם נז, ב( דהיו"ד אתוסף בי'. אבל 

ע"פ המסורה שלנו וכן נפסק להלכה )בשמות גטין להבית שמואל( צ"ל מלא. וראה מנחת שי ר"פ פנחס.

ובכל זה העיד המהרש"ל דרובן כותבים חסר )כנראה הכוונה מקום שאינו נוגע לדין(. וכן הוא 

בש"ס בשמות דר"פ בן יאיר וכיו"ב.
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(Â)  לשון שאין  עץ ל ' והוא ה"א מפיק לא

הרבה  ל ' כאן  האמור  ועצה העצה, על  נופל  כריתה
הרבה: דגים ל ' דגה כמו  עצים  שבאה

מקור :(Ê)פקודתה: באר :ל ' 
:ומחדשים מוסיפי' תמיד  רעתם נובעת כן 
:ומחא מרע עלה איתיתי קבלי (Á)ע"כ 
מוסר :  והוקע חיבור  לשון  הוקע תנתק. פן 
כה)אותם תיבות (במדבר  והרבה החיבור  הסרת ל ' ויש ,

כן : שבצרו (Ë)משמשות לאחר  בלעז  גרפאי"ן 
כן  אותם ועוללים באים והעניים עוללות ונשארו  הכרם

ויבוזו : ויחזרו  יבוזו   ידך השב השונא אתה
המסלסל  סלסלות על  ידו  המשיב כבוצר  שנית לשלול 

יהויקים  את משהגלה היתה וכן  העוללות ומחפש
חדשים  שלשה לסוף חזר  יכניה את והמליך  והרגו 
את  והגלה שנה עשרה עשתי לסוף חזר  והגלהו 

סלסלה צדקיהו : כמו  בלעז  רבירקר "ש
ד)ותרוממך  סל (משלי  ל ' פירש ומנחם דונש פירש כך 

בלעז : התרא':(È)פניר "ש אטומה ל '
ערלה: ל ' כל  אותו :וכן  (È‡)מחרפין 
  'ה חמת לבוא נבואה מלא לבי

בלעז :עליהם: אשופרי"ר  להכיל  כמו  
:היונקים על  בשוק:לשפוך  

זקן : על  יתר  והוא למות (È)קרוב  
לאחרים: יוסבו 

 
(Â).‰ˆÚ Â˙Î עם לתתם  ירושלים סביבות אשר העץ כרתו 

בסוללה: מול ÂÎÙ˘Â.העפר  עפר תל  לשפוך העיר כובשי  דרך 
וכן  העיר  על להלחם עליה ועולים  עצים בה ומשימים העיר

סוללה יא)וישפוך ÏÂÎ‰.:(דניאל  „˜Ù‰ השגיח המקום ר "ל
בקרבה : עושק  ומצא העיר È.(Ê)בכל  È˜‰Îהבאר כמו 

פוסקת: ואינה נובע  רעתה כן והולכין נובעים  ÒÓÁשמימיו 
.„Â˘Â עליה אביא לכן תמיד לפני  בה נשמע ושוד חמס  זעקת

ומכה: ממך :‰ÈÒÂ.(Á)חלי  נפשי תסור  פן מוסר  ‡ıקבלי
.‰˘Â ‡Ï:מעולם מיושבת  היתה  לא ÏÏÂÚ(Ë)כאילו 

.ÔÙ‚Î ÂÏÏÂÚÈ עוללות ונשארו  אותם שבצרו אחר  הגפן  כמו 
יחזור כי ישראל  שארית יהיה כן העוללות גם ללקט  חוזרים

אותם: גם לגלות Í„È.האויב ˘‰ שנית השב  האויב אתה
ידו  שנית המשיב  הבוצר כמו  הנסתרים את  בגולה לקחת  ידך 

מעיניו : הנסתרים הענבים  אחר  ולחפש למשמש  ÏÚ(È)בעבור 
.‰„‡ ÈÓ:אלי וישמעו  ואזהיר  אדבר  מי ‡ÌÊ.אל ‰ÏÚ

אמרים: להקשיב יוכלו ולא אטומה אזנם .ÙÁÏ‰כאילו
בו : יחפצו לא לכן  לכלימה להם יחשב  ה ' דבר  שמועת 

(‡È).'‰ ˙ÓÁ ˙‡Â:היא רבה כי  ממנה מלאתי  הנה עליכם רואה אני אשר ‰ÏÈÎ.החמה È˙‡Ïהצער לסבול ויגע עיף  נעשיתי
העוללים: קבוצת מקום בחוץ  היושבים העוללים קבוצת על  לשפוך  היא שהחמה ÂÒ„.בראותי  ÏÚÂ על בחורים קבוצת על

יחדיו: החמה:Â„ÎÏÈ.כולם ÌÈÓÈ.ברשת  ‡ÏÓ:למות קרוב  והוא ימיו  שנשלם לאחרים:ÂÒÂ.(È)מי ויסובב  מאתם יצאו
.Â„ÁÈ:אחת ÂÎÂ'.בפעם  È„È ˙‡ ‰Ë‡:מליצי ענין והוא בה אותם להכות

 
(Â).‰ˆÚ: עץ העיר :ÏÏÂÒ‰.מלשון למול העפר תל הוא 

.„˜Ù‰ אפקוד לא כמו השגחה ה)ענין ענין È˜‰Î.(Ê):(לעיל 
מקור : מלשון והוא באר :È.נביעה  ÏÚעושק :Â˘Â„.כמו 

.ÈÙלפ פני כמו  על  וכו' יהיה לא וכן  כ )ני ‰ÈÒÂ.(Á):(שמות
מוסר : נפשי˙˜Ú.מלשון  ותקע  וכן  המקום  מן הסרה  ענין 

כג)מהם ÂÏÏÂÚÈ.(Ë):(יחזקאל  ÏÏÂÚשאחר הליקוט  נקרא כן
אחריך תעולל לא כמו  כד )הבציר  נקרא ˆÂÎ.:(דברים כן

כרמך תבצור כי כמו המחובר  מן  הענבים ÏÚ.:(שם)תלישת 
ותרוממך ÂÏÒÏÒ˙.בעבור : סלסלה כמו  וחיפוש  משמוש  ענין
ד ) ÈÓ.(È):(משלי  ÏÚ:מי והתראה ÈÚ‡Â„‰.אל אזהרה  ענין 

יכחשו : שלא בעדים מתרין  רוב ע"פ  איטום ÏÚ‰.כי  ענין 
לב ערלי ט)כמו והאזנה:È˘˜‰Ï.:(לקמן  שמיעה  ענין

(‡È).È˙È‡Ï מצרים ונלאו  כמו  ויגיעה עייפות ז )ענין  :(שמות
.ÏÈÎ‰ להכיל מרבה כמו  והחזקה הסבלה כג)ענין  :(יחוקאל 
.ÏÏÂÚ:רכים הנאספת ÂÒ„.בשוק:ıÂÁ.ילדים קבוצה

משחקים  בסוד וכן  ועצה סוד ט)להמתיק  :(לקמן 
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(‡)    שאול מלך  מלוך  לפני

אבצן  ובימי שופטים ידי על  מתפרנסים הדורות שהיו 
בועז : זה אבצן  רבותינו  שאמרו  היה  עשיר

לארץ  לחוצה ישראל  מארץ ויצא הדור  ופרנס היה גדול 
הבאים  בעניים צרה עינו  שהיתה העין  צרות מפני

נענש: לכך  (שמואל ()לדוחקו  וכן  חשובים
חשיבותו  ראה אבגי"נוס, אפרתי צוף בן  תוחו  בן  א) א
דאמר  למחלון  בתו  את מואב מלך  עגלון  השיא שהרי
לחם  בית אפרתים ד "א היתה, עגלון  של  בתו  רות מר 

אפרת: (‚)קרויה  אמרו מכאן  נאמר , למה
לפי  כלומר  נעמי איש (ואמר  לאשתו  אלא מת איש אין 
לכן  לו  טפלה והיא עליה ושולט  נעמי איש היה שהוא

בה): ולא הדין  מדת בו  (‰)פגעה  גם מהו 
מתו  אח "כ  ומקניהם גמליהם ומתו  בממונם לקו  בתחלה

הם: (Ê)גם   נאמר כבר  הרי נאמר  למה
מן  תצא לא אם תשוב ומהיכן  מואב משדה ותשב
המקום  מן  צדיק שיציאת מגיד  אלא שם שהיתה המקום
שבחה  פנה הדרה פנה זיוה פנה רושם, ועושה ניכרת
שבע: מבאר  יעקב ויצא כה) (בראשית וכן  עיר  של 

(È)    בנים ואוליד  לו  שאנשא
להם  אסורים ואינכם לכם אסורים שאינם להם ותנשאו 
ליבם  זקוקה שאינה בעולמו  היה שלא אחיו  אשת משום
היו  שנכריות בהן  קידושין  וכליון  למחלון  היו  שלא לפי
כי  שנאמר  כמו  להתגייר  באות הן  ועכשיו  נתגיירו  ולא

אחד : לעם נהיה מעתה לעמך  נשוב אתך   
  עוד לינשא תקוה לי יש לבי לי אמר  אפילו  כי

בנים: וללדת    אפילו מכן  ויותר 
זכרים: הלילה הריתי   כבר אפילו  או 

בנים: (È‚)ילדתי  להם שמא בתמיה
ה' על  שברו  קמו ) (תהלים לשון  יגדלו , אשר  עד  תצפנה

ועמד אלהיו : עוגה עג כמו  כלא אסור  לשון 
היה  כן  שאם יתכן  ולא עיגון  לשון  פותרין  ויש בתוכה

נוני"ן : שני לכתוב או  דגש הנו "ן  לינקד  לו   
  דבר מכת ה' יד  שנאמר  מקום כל  לוי רבי אמר 

הויה: ה' יד  הנה ט ) (שמות לכולם אב ובנין  היא
(ÂË)   השי"ן תחת למעלה טעמו  זה

טעמו  שבה היא ובבוקר  ב) (אסתר  עבר  לשון  שהוא לפי
בהם: כיוצא כל  וכן  הווה לשון  שהוא לפי בבי"ת למטה



קעז     
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(Â)  לשון שאין  עץ ל ' והוא ה"א מפיק לא

הרבה  ל ' כאן  האמור  ועצה העצה, על  נופל  כריתה
הרבה: דגים ל ' דגה כמו  עצים  שבאה

מקור :(Ê)פקודתה: באר :ל ' 
:ומחדשים מוסיפי' תמיד  רעתם נובעת כן 
:ומחא מרע עלה איתיתי קבלי (Á)ע"כ 
מוסר :  והוקע חיבור  לשון  הוקע תנתק. פן 
כה)אותם תיבות (במדבר  והרבה החיבור  הסרת ל ' ויש ,

כן : שבצרו (Ë)משמשות לאחר  בלעז  גרפאי"ן 
כן  אותם ועוללים באים והעניים עוללות ונשארו  הכרם

ויבוזו : ויחזרו  יבוזו   ידך השב השונא אתה
המסלסל  סלסלות על  ידו  המשיב כבוצר  שנית לשלול 

יהויקים  את משהגלה היתה וכן  העוללות ומחפש
חדשים  שלשה לסוף חזר  יכניה את והמליך  והרגו 
את  והגלה שנה עשרה עשתי לסוף חזר  והגלהו 

סלסלה צדקיהו : כמו  בלעז  רבירקר "ש
ד)ותרוממך  סל (משלי  ל ' פירש ומנחם דונש פירש כך 

בלעז : התרא':(È)פניר "ש אטומה ל '
ערלה: ל ' כל  אותו :וכן  (È‡)מחרפין 
  'ה חמת לבוא נבואה מלא לבי

בלעז :עליהם: אשופרי"ר  להכיל  כמו  
:היונקים על  בשוק:לשפוך  

זקן : על  יתר  והוא למות (È)קרוב  
לאחרים: יוסבו 

 
(Â).‰ˆÚ Â˙Î עם לתתם  ירושלים סביבות אשר העץ כרתו 

בסוללה: מול ÂÎÙ˘Â.העפר  עפר תל  לשפוך העיר כובשי  דרך 
וכן  העיר  על להלחם עליה ועולים  עצים בה ומשימים העיר

סוללה יא)וישפוך ÏÂÎ‰.:(דניאל  „˜Ù‰ השגיח המקום ר "ל
בקרבה : עושק  ומצא העיר È.(Ê)בכל  È˜‰Îהבאר כמו 

פוסקת: ואינה נובע  רעתה כן והולכין נובעים  ÒÓÁשמימיו 
.„Â˘Â עליה אביא לכן תמיד לפני  בה נשמע ושוד חמס  זעקת

ומכה: ממך :‰ÈÒÂ.(Á)חלי  נפשי תסור  פן מוסר  ‡ıקבלי
.‰˘Â ‡Ï:מעולם מיושבת  היתה  לא ÏÏÂÚ(Ë)כאילו 

.ÔÙ‚Î ÂÏÏÂÚÈ עוללות ונשארו  אותם שבצרו אחר  הגפן  כמו 
יחזור כי ישראל  שארית יהיה כן העוללות גם ללקט  חוזרים

אותם: גם לגלות Í„È.האויב ˘‰ שנית השב  האויב אתה
ידו  שנית המשיב  הבוצר כמו  הנסתרים את  בגולה לקחת  ידך 

מעיניו : הנסתרים הענבים  אחר  ולחפש למשמש  ÏÚ(È)בעבור 
.‰„‡ ÈÓ:אלי וישמעו  ואזהיר  אדבר  מי ‡ÌÊ.אל ‰ÏÚ

אמרים: להקשיב יוכלו ולא אטומה אזנם .ÙÁÏ‰כאילו
בו : יחפצו לא לכן  לכלימה להם יחשב  ה ' דבר  שמועת 

(‡È).'‰ ˙ÓÁ ˙‡Â:היא רבה כי  ממנה מלאתי  הנה עליכם רואה אני אשר ‰ÏÈÎ.החמה È˙‡Ïהצער לסבול ויגע עיף  נעשיתי
העוללים: קבוצת מקום בחוץ  היושבים העוללים קבוצת על  לשפוך  היא שהחמה ÂÒ„.בראותי  ÏÚÂ על בחורים קבוצת על

יחדיו: החמה:Â„ÎÏÈ.כולם ÌÈÓÈ.ברשת  ‡ÏÓ:למות קרוב  והוא ימיו  שנשלם לאחרים:ÂÒÂ.(È)מי ויסובב  מאתם יצאו
.Â„ÁÈ:אחת ÂÎÂ'.בפעם  È„È ˙‡ ‰Ë‡:מליצי ענין והוא בה אותם להכות

 
(Â).‰ˆÚ: עץ העיר :ÏÏÂÒ‰.מלשון למול העפר תל הוא 

.„˜Ù‰ אפקוד לא כמו השגחה ה)ענין ענין È˜‰Î.(Ê):(לעיל 
מקור : מלשון והוא באר :È.נביעה  ÏÚעושק :Â˘Â„.כמו 

.ÈÙלפ פני כמו  על  וכו' יהיה לא וכן  כ )ני ‰ÈÒÂ.(Á):(שמות
מוסר : נפשי˙˜Ú.מלשון  ותקע  וכן  המקום  מן הסרה  ענין 

כג)מהם ÂÏÏÂÚÈ.(Ë):(יחזקאל  ÏÏÂÚשאחר הליקוט  נקרא כן
אחריך תעולל לא כמו  כד )הבציר  נקרא ˆÂÎ.:(דברים כן

כרמך תבצור כי כמו המחובר  מן  הענבים ÏÚ.:(שם)תלישת 
ותרוממך ÂÏÒÏÒ˙.בעבור : סלסלה כמו  וחיפוש  משמוש  ענין
ד ) ÈÓ.(È):(משלי  ÏÚ:מי והתראה ÈÚ‡Â„‰.אל אזהרה  ענין 

יכחשו : שלא בעדים מתרין  רוב ע"פ  איטום ÏÚ‰.כי  ענין 
לב ערלי ט)כמו והאזנה:È˘˜‰Ï.:(לקמן  שמיעה  ענין

(‡È).È˙È‡Ï מצרים ונלאו  כמו  ויגיעה עייפות ז )ענין  :(שמות
.ÏÈÎ‰ להכיל מרבה כמו  והחזקה הסבלה כג)ענין  :(יחוקאל 
.ÏÏÂÚ:רכים הנאספת ÂÒ„.בשוק:ıÂÁ.ילדים קבוצה

משחקים  בסוד וכן  ועצה סוד ט)להמתיק  :(לקמן 
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(‡)    שאול מלך  מלוך  לפני

אבצן  ובימי שופטים ידי על  מתפרנסים הדורות שהיו 
בועז : זה אבצן  רבותינו  שאמרו  היה  עשיר

לארץ  לחוצה ישראל  מארץ ויצא הדור  ופרנס היה גדול 
הבאים  בעניים צרה עינו  שהיתה העין  צרות מפני

נענש: לכך  (שמואל ()לדוחקו  וכן  חשובים
חשיבותו  ראה אבגי"נוס, אפרתי צוף בן  תוחו  בן  א) א
דאמר  למחלון  בתו  את מואב מלך  עגלון  השיא שהרי
לחם  בית אפרתים ד "א היתה, עגלון  של  בתו  רות מר 

אפרת: (‚)קרויה  אמרו מכאן  נאמר , למה
לפי  כלומר  נעמי איש (ואמר  לאשתו  אלא מת איש אין 
לכן  לו  טפלה והיא עליה ושולט  נעמי איש היה שהוא

בה): ולא הדין  מדת בו  (‰)פגעה  גם מהו 
מתו  אח "כ  ומקניהם גמליהם ומתו  בממונם לקו  בתחלה

הם: (Ê)גם   נאמר כבר  הרי נאמר  למה
מן  תצא לא אם תשוב ומהיכן  מואב משדה ותשב
המקום  מן  צדיק שיציאת מגיד  אלא שם שהיתה המקום
שבחה  פנה הדרה פנה זיוה פנה רושם, ועושה ניכרת
שבע: מבאר  יעקב ויצא כה) (בראשית וכן  עיר  של 

(È)    בנים ואוליד  לו  שאנשא
להם  אסורים ואינכם לכם אסורים שאינם להם ותנשאו 
ליבם  זקוקה שאינה בעולמו  היה שלא אחיו  אשת משום
היו  שנכריות בהן  קידושין  וכליון  למחלון  היו  שלא לפי
כי  שנאמר  כמו  להתגייר  באות הן  ועכשיו  נתגיירו  ולא

אחד : לעם נהיה מעתה לעמך  נשוב אתך   
  עוד לינשא תקוה לי יש לבי לי אמר  אפילו  כי

בנים: וללדת    אפילו מכן  ויותר 
זכרים: הלילה הריתי   כבר אפילו  או 

בנים: (È‚)ילדתי  להם שמא בתמיה
ה' על  שברו  קמו ) (תהלים לשון  יגדלו , אשר  עד  תצפנה

ועמד אלהיו : עוגה עג כמו  כלא אסור  לשון 
היה  כן  שאם יתכן  ולא עיגון  לשון  פותרין  ויש בתוכה

נוני"ן : שני לכתוב או  דגש הנו "ן  לינקד  לו   
  דבר מכת ה' יד  שנאמר  מקום כל  לוי רבי אמר 

הויה: ה' יד  הנה ט ) (שמות לכולם אב ובנין  היא
(ÂË)   השי"ן תחת למעלה טעמו  זה

טעמו  שבה היא ובבוקר  ב) (אסתר  עבר  לשון  שהוא לפי
בהם: כיוצא כל  וכן  הווה לשון  שהוא לפי בבי"ת למטה
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‰äøeaç ïäa äNòå Bnàå åéáà äknä,úaMa Bøáça ìáBçäå–ïlkî øeèt,BLôða ïBcð àeäL éðtî.ìáBçäå ©©¤¨¦§¦§¨¨¨¤©¨§©¥©£¥©©¨¨¦ª¨¦§¥¤¦§©§§©¥
BlL éðòðk ãáòa–ïlkî øeèt. §¤¤§©£¦¤¨¦ª¨

ÂBøáçì ò÷Bzä–òìñ Bì ïúBð.äãeäé éaøíeMî øîBàéìéìbä éñBé éaø:äðî.Bøèñ–íéúàî Bì ïúBð ©¥©©£¥¥¤©©¦§¨¥¦©¦¥©§¦¦¨¤§¨¥¨©¦
æeæ.Bãé øçàì–æeæ úBàî òaøà Bì ïúBð.Bðæàa íøö,ìzBøòNa L,Bwø Ba òébäå ÷÷ø,epnî Búélè øéáòä, §©©¨¥©§©¥¨©§¨§¨©¦§¨¨©§¦¦©ª¤¡¦©¦¦¤

÷eMa äMàä Làø òøt–æeæ úBàî òaøà ïúBð.ììkä äæ:éôì ìkäBãBáë.øîààáé÷ò éaø:íéiðò elôà ¨©Ÿ¨¦¨©¥©§©¥¤©§¨©Ÿ§¦§¨©©¦£¦¨£¦£¦¦
ìàøNéaL,íäéñëpî eãøiL ïéøç éða íä elàk íúBà íéàBø,á÷òéå ÷çöé íäøáà éða íäL.ãçàa äNòîe ¤§¦§¨¥¦¨§¦¥§¥Ÿ¦¤¨§¦¦§¥¤¤¥§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©£¤§¤¨

÷eMa äMàä Làø òøtL,éðôì úàaàáé÷ò éaø,æeæ úBàî òaøà dì ïzì Báiçå.Bì øîà:éaø,ïîæ éì ïz; ¤¨©Ÿ¨¦¨©¨¦§¥©¦£¦¨§¦§¦¤¨©§©¥¨©©¦¤¦§©
ïîæ Bì ïúðå.døöç çút ìò úãîBò dønL,äéðôa ãkä úà øáLå,ïîL øqàk Báe;dLàø úà äúlb,äúéäå §¨©§©¦§¨¤¤©¤©£¥¨§¨©¤©©§¨¤¨§¦©¤¤¦§¨¤Ÿ¨§¨§¨

dLàø ìò dãé úçpîe úçtèî.íéãò äéìò ãéîòä,éðôì àáeéaøàáé÷ò.Bì øîà:éaø,òaøà ïúBð éðà Bæì §©©©©©©¨¨©Ÿ¨¤¡¦¨¤¨¥¦¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¨£¦¥©§©
æeæ úBàî?Bì øîà:Bîöòa ìáBçä !íeìk zøîà àG,éàMø BðéàL ét ìò óà–øeèt;Ba eìáçL íéøçà– ¥¨©¨©§¨§©¥§©§©©¦¤¥©©¨£¥¦¤¨§

ïéáiç.åéúBòéèð õöBwäå,éàMø BðéàL ét ìò óà–øeèt;åéúBòéèð úà eööwL íéøçà–íéáiç. ©¨¦§©¥§¦¨©©¦¤¥©©¨£¥¦¤¨§¤§¦¨©¨¦

dddd.eytpa oecp `edy iptn:êëá åæâåø çðå åúîç äëëùù åøöé ìöà àåä ï÷úî ,ì÷ì÷î àåäù ô"òàù
eeee.exiagl rwezd:óåøâàá åúåà äëîå åãé ñôá åéúåòáöà øáçîù.rlq el ozep:äðî øîåàù äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åúùá éîã.exhqñôá åäëäù

:éôè úùá àëéàå ,åéçì ìò åãé.mxv:íâô ,øçà ïåùì .êùî.eceak itl lkdéåæá íãàì ìáà .øúåéá ãáåëîì àìà íðéà äðùîá åøëæåäù íéîãä åìà ìë
:åì ïéúçåô.'eke `aiwr iax xn`:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .åììä úåñð÷ éðéãì ïéåù ïìåë éåæá ïéá ãáåëî ïéáã øáñå ,àî÷ àðúà âéìô àáé÷ò éáøel ozpe

.onf:ïîæ ïðéáäé àì ,àðåîî äéøñçã ïé÷æðì ìáà .ïîæ ïðéáäé ,àðåîî äéøñç àìã úùåáì éìéî éðäå.dxnyçúô ìò úãîåò äúåà äàøù ãò äì ïéúîä
:äøöç.ony xqi`k eae:øñéàá éåð÷ ïîù.fef ze`n rax` ozep ip` eflìò úãô÷î äðéàù àéä äàøîå äùàø úåìâì äîöòá äìæìæ ïîù øñéàë ìòù

:úùåáä
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Bnàå åéáà äknä,אמו או –äøeaç ïäa äNòåפי על  אף – ÇÇÆÈÄÀÄÀÈÈÈÆÇÈ
בו, התרו  úaMaשלא Bøáça ìáBçäå שוגג שהיה פי על  אף – ÀÇÅÇÂÅÇÇÈ

במזיד, חובל  והיה בו , מתרים היו  ואם הואיל  מקום מכל שבת, באיסור 
מיתה, מתחייב ïlkîהיה øeèt,נזק הדברים: חמשת מתשלומי  – ÈÄËÈ

ובושת, שבת ריפוי , BLôðaצער, ïBcð àeäL éðtî להתחייב – ÄÀÅÆÄÀÇÀ
מן  פטור ותשלומין , מיתה חיוב בה שיש עבירה וכל דין, בית מיתת

ג, לעיל  (עיין  בשוגג עשאה בין במזיד  אדם עשאה בין  התשלומין,
החובל "והלא הרמב"ם: כותב בשבת" בחברו  "החובל  בענין  י ).

נחשוב  ולמה המיתה, מן  פטורין  בשבת המקלקלין  וכל הוא, מקלקל
ליצרו  רוח נחת ועשה הואיל דין? בית מיתת בו  שיש  עוון  החובל  זה

לפיכך מיתה, עוון  ונמצא כמתקן, הוא הרי  בחברו , שחבל  בעת הרע
מתשלומין " ח ח ח ח ).).).).פטור  דדדד,,,, חובלחובלחובלחובל BlL,((((הלהלהלהל'''' éðòðk ãáòa ìáBçäåÀÇÅÀÆÆÀÇÂÄÆ

ïlkî øeèt. שלו הכל אחרים, בו חבלו  אם שהרי – ÈÄËÈ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

קצובים  דמים בהן פסקו  וחכמים בושת, אלא בעיקרן שאין  בחבלות דנה משנתנו
קנס. בתורת

Bøáçì ò÷Bzäבאגרופו שהכהו  מפרשים, יש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););– ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ÇÅÇÇÂÅ
אזנו על שהכהו מפרשים, אזנו((((רש רש רש רש """"יייי))))ויש  כנגד או ישראלישראלישראלישראל");");");");, ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

גדול, בקול  לתוכה שתקע ממש, באזנו לחברו  התוקע מבארים: ויש 
òìñ Bì ïúBð,מדינה סלע היינו מבואר : בגמרא בושתו . דמי – ÅÆÇ

כסף דינר  חצי lוהוא `nw `aa).(a ,eíeMî øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄ
äðî :éìéìbä éñBé éaø.דינר מאה –.dcedi iaxk dkld oi`eיש ÇÄÅÇÀÄÄÈÆ

בעני, מדבר קמא שתנא בעשיר מפרשים, יהודה שם שם שם שם ).).).).ורבי ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

Bøèñ, לחיו על –æeæ íéúàî Bì ïúBð; בושתו דמי –øçàì ÀÈÅÈÇÄÀÇÇ
Bãé, ביותר בזיון  דרך שהוא לחיו, על ידו  באחורי  סטרו  –Bì ïúBð ÈÅ

æeæ úBàî òaøà.בושת דמי –Bðæàa íøö;בה משך  כלומר  – ÇÀÇÅÈÇÀÈÀ
בה פגם אחר: או ((((רש רש רש רש """"יייי))))פירוש ,BøòNa Lìz אוBa òébäå ÷÷ø ÈÇÄÀÈÈÇÀÄÄÇ

Bwøאו חברו , של גופו על  הרוק שנפל –epnî Búélè øéáòä– ËÆÁÄÇÄÄÆ
או העליון , בגדו  eMa÷היינו äMàä Làø òøt;ראשה את גילה – ÈÇÙÈÄÈÇ

el`n cg` lkaæeæ úBàî òaøà ïúBð.בושת דמי –:ììkä äæ ÅÇÀÇÅÆÇÀÈ
BãBáë éôì ìkä אינם במשנה שנזכרו הללו הקצובים הדמים כל – ÇÙÀÄÀ

משלם  אינו כך כל מכובד שאינו לאדם אבל  ביותר , למכובד  אלא

דין . בית עיני ראות לפי  אלא הללו àáé÷ò:כשיעורים éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ
ïéøç éða íä elàk íúBà íéàBø ,ìàøNéaL íéiðò elôàÂÄÂÄÄÆÀÄÀÈÅÄÈÀÄÅÀÅÙÄ

(miqgein)á÷òéå ÷çöé íäøáà éða íäL ,íäéñëpî eãøiLÆÈÀÄÄÀÅÆÆÅÀÅÇÀÈÈÄÀÈÀÇÂÙ
הם  שווים ישראל  בני שכל  וסובר, קמא תנא על חולק עקיבא רבי  –

מכובדים. שאינם ובין  מכובדים שהם בין הללו, קנסות äNòîeÇÂÆלדיני
,àáé÷ò éaø éðôì úàa ,÷eMa äMàä Làø òøtL ãçàaÀÆÈÆÈÇÙÈÄÈÇÈÄÀÅÇÄÂÄÈ
ïîæ éì ïz ,éaø :Bì øîà .æeæ úBàî òaøà dì ïzì BáiçåÀÄÀÄÆÈÇÀÇÅÈÇÇÄÆÄÀÇ

לשלם, –dønL .ïîæ Bì ïúðå אותה שראה עד לה, המתין  – ÀÈÇÀÇÄÀÈ
øqàk Báe ,äéðôa ãkä úà øáLå ,døöç çút ìò úãîBòÆÆÇÆÇÂÅÈÀÈÇÆÇÇÀÈÆÈÀÄÇ

ïîL,באיסר שקונים מועט שמן  כלומר  –,dLàø úà äúlb ÆÆÄÀÈÆÙÈ
úçtèî äúéäå, בו ידה כף מגע ידי  על השמן את סופגת –úçpîe ÀÈÀÈÀÇÇÇÇÇÇ
dLàø ìò dãé.שערותיה את בשמן  לסוך  –íéãò äéìò ãéîòä ÈÈÇÙÈÆÁÄÈÆÈÅÄ

בשמן, נוהגת היא כיצד שיראו  –øîà .àáé÷ò éaø éðôì àáeÈÄÀÅÇÄÂÄÈÈÇ
?æeæ úBàî òaøà ïúBð éðà Bæì ,éaø :Bìכאיסר על והרי – ÇÄÈÂÄÅÇÀÇÅ

על מקפדת שאינה בזה והוכיחה ראשה, לגלות בעצמה זלזלה שמן 

Bìבזיונה, øîà:עקיבא רבי  –íeìk zøîà àGטענתך אין – ÈÇÈÇÀÈÀ
שכן éàMøטענה, BðéàL ét ìò óà ,Bîöòa ìáBçäלחבול – ÇÅÀÇÀÇÇÄÆÅÇÇ

בנזיר שמצינו  כמו חוטא נקרא עצמו המצער  שכל  שהואילבעצמו, ,
עליו נאמר היין, מן עצמו  יא יא יא יא ):):):):וציער  וווו,,,, עליו((((במדבר במדבר במדבר במדבר  xy`n"וכפר

"ytpd lr `hgמקום מכל גמרא), דין;øeèt(עיין  בית מעונש  – È
ïéáiçאבל  ,Ba eìáçL íéøçà.לעיל ששנינו כמו –õöBwäå ÂÅÄÆÈÀÇÈÄÀÇÅ

åéúBòéèð, עצמו של –éàMø BðéàL ét ìò óàבל" משום – ÀÄÈÇÇÄÆÅÇÇ
יט יט יט יט ),),),),תשחית" ככככ,,,, עשיתיøeèt((((דברים דברים דברים דברים  לטובתי לומר שיכול ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – È
íéáiçישראלישראלישראלישראל");");");"); ,åéúBòéèð úà eööwL íéøçà והוא לשלם; – ÂÅÄÆÈÀÆÀÄÈÇÈÄ

מקום  מכל עצמו, את המבייש  אדם הוא שאפילו בושת, לענין  הדין
זו  אשה ואף חכמים, שקבעו כפי  לשלם חייבים שביישוהו , אחרים

מכל מהשמן, ליהנות כדי  ראשה לגלות בעצמה שזלזלה פי על  אף
ברם, זוז . מאות ארבע לה לשלם חייב בשוק ראשה הפורע `oiמקום

,`aiwr iaxk dkld.והמתבייש המבייש  לפי הכל אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊBì ïúBð àeäL ét ìò óà,epnî LwáiL ãò Bì ìçîð Bðéà,øîàpL(æ ,ë úéùàøá):'Bâå "úLà áLä äzòå". ©©¦¤¥¥¦§¨©¤§©¥¦¤¤¤¡©§©¨¨¥¥¤§
éøæëà ìçBnä àäé àHL ïépîe?øîàpL(æé ,íù íù):ìà íäøáà ìltúiå"-íéäGàäúà íéäGà àtøiå-"Cìîéáà ¦©¦¤§¥©¥©§¨¦¤¤¡©©¦§©¥©§¨¨¤¨¡¦©¦§¨¡¦¤£¦¤¤

'Bâå.øîBàä:éðéò úà ànñ,éãé úà òè÷,éìâø úà øáL–áiç.øBèôì úðî ìò–áiç.éúeñk úà òø÷, §¨¥©¥¤¥¦§©¤¨¦§Ÿ¤©§¦©¨©§¨¦§©¨§©¤§¦
éck úà øáL–áiç;øBèôì úðî ìò–øeèt.éðBìt Léàì ïë äNò,øBèôì úðî ìò–áiç,ïéa Bôeâa ïéa §Ÿ¤©¦©¨©§¨¦§¨£¥¥§¦§¦©§¨¦§©¨¥§¥

BðBîîa. §¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡íéìk ïàNòå íéöò ìæBbä;øîö,íéãâa BàNòå–äìæbä úòLk ílLî.äãìéå úøaòî äøt ìæb;äðeòè ìçø, ©¥¥¦©£¨¨¥¦¤¤©£¨§¨¦§©¥§¨©©§¥¨¨©¨¨§ª¤¤§¨§¨¨¥§¨

ffff.aiig xehtl zpn lràåäù ïä ùéù ,áééç ïë éô ìò óà ,ïä ìáçðä åáéùäå ,éðéò úà àîñ øîåà äúà éúåà øåèôì úðî ìò ìáçðì ìáåç åìàù íà
äúà éúåà øåèôì úðî ìò ÷éæîä åìàùå ,éãë úà øáù åøéáçì øîåàä ìáà .ïôåâ øòö ìò ìåçîì íãà éðá êøã ïéàù ,ïä åì øîà äîéú ïåùìáå ,åàìë
é÷æð ìò ìåçîì íãà éðá êøã ïëù øåèô êëéôìå ,øåèôì úðî ìò êì éúøîà àì éëå åì øîà åìéàëå ,ïäë àåä åàìä äæ ,åàì ÷æéð åáéùäù éô ìò óà .øîåà

:ïåîî
h`̀̀̀.dlifbd zryk mlyn .lfebd:éåðéùá éð÷ã ,íéìë åì øéæçäì áééç ïéàå .øîöå íéöò éîã.ffbil zcnerd lgx inc,äæéâäå ãìåä øúåé äåùù óãåòäå
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נזק, בהן ואין  מעט וצער ביזוי בהן שיש רבות הכאות "יש כותב: הרמב"ם
משלם  מהן, הכאה לחברו המכה וכל קצובים, דמים חכמים להם פסקו וכבר 
הצער דמי הוא הקצוב הממון ואותו הן , קנסות וכולן  הקצוב, הממון  אותו
הוא  כזה צריך לא בין  ושבת לרפואה צריך בין והשבת, והריפוי  והבושת

g)משלם" ,b laeg 'ld).

ששני וצער, בושת בשביל  אלא אינם הקצובים הדברים שאלו  כותבים, ויש
ושבת, ריפוי יש ואם לחברו. עושה שאדם היזקות ברוב ישנם אלו דברים

קצבה ליתן  חכמים יכלו  לא ובזה הענין, לפי y"`xdeהכל  s"ixd mya xeh).(
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Bì ïúBð àeäL ét ìò óà,ריפוי צער, נזק, הדברים: חמשת – ÇÇÄÆÅ
ובושת, epnîשבת LwáiL ãò Bì ìçîð Bðéàעל מחילה – ÅÄÀÈÇÆÀÇÅÄÆ

קלונו , מחמת לו  שגרם úLàהצער áLä äzòå" :øîàpLyi`d ÆÆÁÇÀÇÈÈÅÅÆ
"jcra lltzie `ed `iap ikשביקש עד  לאבימלך נמחל  שלא הרי  –

בעדו  ויתפלל  לו  שימחול  טובטובטובטוב")")")")מאברהם יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ומכאן ((((עייןעייןעייןעיין ,

המתבייש. מן  מחילה לבקש ìçBnäשצריך  àäé àHL ïépîeÄÇÄÆÀÅÇÅ
éøæëà? לו מלמחול  –íéäGàä-ìà íäøáà ìltúiå" :øîàpL ÇÀÈÄÆÆÁÇÇÄÀÇÅÇÀÈÈÆÈÁÄ

'Bâå "Cìîéáà-úà íéäGà àtøiå,לומר שאפשר פי על ואף – ÇÄÀÈÁÄÆÂÄÆÆÀ
הכתוב  היה כן, היה אילו  אבל הדין . משורת לפנים כן  עשה שאברהם

שהמחילה  ודאי  אלא בעדו, שהתפלל שמודיע כשם לו, שמחל משמיענו 
צריך הכתוב ואין בזה, רבותא כל  אין  ולכן  ממש , הדין מצד היתה

לו  שמחל  בלבד  זו שלא להשמיע, הכתוב שבא אלא זה, להשמיענו
בעדו  התפלל אף תמימה תמימה תמימה תמימה ").").").").אלא """"תורהתורהתורהתורה ישראלישראלישראלישראל";";";"; –øîBàä("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÈÅ

éìâøלחברו: úà øáL ,éãé úà òè÷ ,éðéò úà ànñ וחברו – ÇÅÆÅÄÀÇÆÈÄÀÙÆÇÀÄ
כן , לו אדם áiçעשה שאין  ידוע שהדבר הדברים, חמשת בכל  – ÇÈ

בכך לו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),רוצה אמר ואפילו  לו; לציית לחברו  היה ואסור
øBèôìהנחבל : úðî ìò,פטור שתהא מנת על  –áiç שאין – ÇÀÈÄÀÇÈ

לו  אמר  ברצינות לא הסתם ומן גופם, צער על למחול אדם בני דרך 
יא יא יא יא ).).).).כן  ה ה ה ה ,,,, חובלחובלחובלחובל הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  מפרשים((((עייןעייןעייןעיין xnbd`),ויש it lr) שכוונת

הנחבל : את שאל  שהחובל היא, xehtl?משנתנו zpn lr והשיבו
שהנחבל אומרים, שאנו לפי  חייב, החובל  זה שבכגון  הן , הנחבל:

אמר הנחבל אם אבל  לאו. היתה: וכוונתו תימה, בלשון  "הן" השיב
פטור  החובל  לפטור ", מנת "על """"תוספות תוספות תוספות תוספות בפירוש: ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

טובטובטובטוב").").")."). לחברו:יום יום יום יום  éckהאומר  úà øáL ,éúeñk úà òø÷ ועשה – ÀÇÆÀÄÀÙÆÇÄ
לו ;áiçכן, לשלם –øBèôì úðî ìòעל לו : אמר אם  אבל – ÇÈÇÀÈÄÀ

הריהו פטור, שתהא ממונו .øeètמנת על למחול עשוי שאדם – È
מפרש : מברטנורא xayוהרב e` izeqk z` rxw :exagl xne`d la`

,ick z`: חברו xehtl?ושאל ֹו zpn lrמכל לאו, שהשיבֹו פי  על  אף

לא  וכי  לו : אמר  כאילו  כהן , הריהו  שהשיבו  שהלאו  פטור , מקום

למחול אדם בני  דרך שכן  פטור , הלכך  לפטור, מנת על לך אמרתי
הכלים  שבאו בכגון  במשנתנו  שמדובר  מבואר , בגמרא ממון. נזקי על 
אצלו , מופקדים או שאולים שהיו  כגון שמירה, בתורת תחילה לידו 

ועשה  כדי , את שבר או כסותי את קרע הכלים בעל לו  אמר  אם הלכך 
אמר כאילו  זה הרי  בשמירה, כבר  ונתחייב שהואיל  לשלם, חייב כן ,

שאתה  מנת על לו: אמר כן אם אלא לשלם, מנת על שבר או  קרע לו :
לו: אמר  לידו  הכלים שנתן בשעה אם אבל  פטור . הוא שאז פטור,

שלא  פי  על  אף כן , ועשה וקרעו, זה בגד קח או ושברו, זה כלי קח
בכלל נכנס ולא הואיל  פטור, הריהו  לפטור", מנת "על  לו בגדראמר 

שנאמר  וווו):):):):שומר , כבכבכבכב,,,, כלים ((((שמותשמותשמותשמות או  כסף רעהו  אל איש יתן  "וכי
לקרוע, ולא לאבד  ולא "לשמור" ודרשו : נתן לשמור", שאם כלומר 

לקרוע  או  לאבד  לו  נתן  אם אבל  בפשיעתו, חייב הוא הרי  לשמור  לו 
לחברו : האומר  פטור. הריהו  ìòופשע, ,éðBìt Léàì ïë äNòÂÅÅÀÄÀÄÇ

øBèôì úðîאשלם שאני  מנת על  לו : אמר ואפילו יום יום יום יום – ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÀÈÄÀ
כן ,áiçטוב טוב טוב טוב "),"),"),"), עשה אם השליח, –Bôeâa ïéa:לו שאמר  כגון  – ÇÈÅÀ

רגלו, את שבור או  ידו  את קטע או  פלוני עין את BðBîîaסמא ïéaÅÀÈ
שליח  שאין לפי כדו , את שבור  או כסותו  את קרע לו: שאמר כגון  –

הרי לשלם, חייב שהעושה פי על  "אף הרמב"ם: וכותב עבירה. לדבר 
ידי וחיזק עיוור הכשיל  שהרי הוא, ורשע בעוון שותפו לו האומר זה

עבירה" bi).עוברי ,d laeg 'ld)

א ה נ ש מ ר ו א ב

כגון בחזקה, האדם ממון  הלוקח זה גוזל? זהו "אי – גזילה. בדיני עוסק זה פרק
שתקף  או  כלים, משם ונטל ברצונו שלא לרשותו  שנכנס או  מיטלטלין מידו שחטף
כיוצא  וכל  פירותיה, ואכל שדהו לתוך שירד  או בהם, ונשתמש  ובבהמתו בעבדו
כג): ה, (ויקרא שנאמר  עצמה, הגזילה להחזיר  חייב הגוזל , כל  – גוזל. הוא בזה,
עדים  עליו שבאו בין  עצמו, מפי הגזלן שהודה בין  גזל". אשר  הגזלה את "והשיב

בלבד" הקרן לשלם חייב זה הרי ±שגזל , .(d ;b ,` dlifb 'ld m"anx) הגזילה אם
בעין, dzpzypהיא `lyלהחזירה הוא חייב הגזלן, idy`ביד  enk.(א ב, שם (עיין 

הגזילה שאם ללמד, באה משנתנו  –dzpzyp לא שעדיין פי  על אף הגזלן, ביד 
ומשלם בשינוי , הגזלן  קנאה ממנה, הבעלים וכןdincנתייאשו  הגזילה; כשעת

אם  – גזל " "אשר לומר: תלמוד מה גזל", אשר  הגזלה את "והשיב בגמרא: דרשו
יחזיר; שגזל, ב).כעין  צח, א; סו , קמא (בבא דמיה" משלם לאו, ואם

,íéìk ïàNòå íéöò ìæBbäהגוזל íéãâa,או BàNòå øîö ÇÅÅÄÇÂÈÈÅÄÆÆÇÂÈÀÈÄ
äìæbä úòLk ílLîלהחזיר חייב ואינו  צמר , ודמי עצים דמי – ÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ

לפי מהצמר , שעשה הבגדים את או  מהעצים שעשה הכלים את לו 
אמרו , בגמרא למשנתנו. בהקדמה שהבאנו כמו מעשה, בשינוי  שקנאם

שגזל כגון לברייתו , חוזר השינוי  כשאין אלא בשינוי  קונה הגזלן  שאין
חוזר השינוי אם אבל  כלים; ועשאם ותיקנם משופים, שאינם עצים

izdw - zex`ean zeipyn
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‰äøeaç ïäa äNòå Bnàå åéáà äknä,úaMa Bøáça ìáBçäå–ïlkî øeèt,BLôða ïBcð àeäL éðtî.ìáBçäå ©©¤¨¦§¦§¨¨¨¤©¨§©¥©£¥©©¨¨¦ª¨¦§¥¤¦§©§§©¥
BlL éðòðk ãáòa–ïlkî øeèt. §¤¤§©£¦¤¨¦ª¨

ÂBøáçì ò÷Bzä–òìñ Bì ïúBð.äãeäé éaøíeMî øîBàéìéìbä éñBé éaø:äðî.Bøèñ–íéúàî Bì ïúBð ©¥©©£¥¥¤©©¦§¨¥¦©¦¥©§¦¦¨¤§¨¥¨©¦
æeæ.Bãé øçàì–æeæ úBàî òaøà Bì ïúBð.Bðæàa íøö,ìzBøòNa L,Bwø Ba òébäå ÷÷ø,epnî Búélè øéáòä, §©©¨¥©§©¥¨©§¨§¨©¦§¨¨©§¦¦©ª¤¡¦©¦¦¤

÷eMa äMàä Làø òøt–æeæ úBàî òaøà ïúBð.ììkä äæ:éôì ìkäBãBáë.øîààáé÷ò éaø:íéiðò elôà ¨©Ÿ¨¦¨©¥©§©¥¤©§¨©Ÿ§¦§¨©©¦£¦¨£¦£¦¦
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÷eMa äMàä Làø òøtL,éðôì úàaàáé÷ò éaø,æeæ úBàî òaøà dì ïzì Báiçå.Bì øîà:éaø,ïîæ éì ïz; ¤¨©Ÿ¨¦¨©¨¦§¥©¦£¦¨§¦§¦¤¨©§©¥¨©©¦¤¦§©
ïîæ Bì ïúðå.døöç çút ìò úãîBò dønL,äéðôa ãkä úà øáLå,ïîL øqàk Báe;dLàø úà äúlb,äúéäå §¨©§©¦§¨¤¤©¤©£¥¨§¨©¤©©§¨¤¨§¦©¤¤¦§¨¤Ÿ¨§¨§¨

dLàø ìò dãé úçpîe úçtèî.íéãò äéìò ãéîòä,éðôì àáeéaøàáé÷ò.Bì øîà:éaø,òaøà ïúBð éðà Bæì §©©©©©©¨¨©Ÿ¨¤¡¦¨¤¨¥¦¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¨£¦¥©§©
æeæ úBàî?Bì øîà:Bîöòa ìáBçä !íeìk zøîà àG,éàMø BðéàL ét ìò óà–øeèt;Ba eìáçL íéøçà– ¥¨©¨©§¨§©¥§©§©©¦¤¥©©¨£¥¦¤¨§

ïéáiç.åéúBòéèð õöBwäå,éàMø BðéàL ét ìò óà–øeèt;åéúBòéèð úà eööwL íéøçà–íéáiç. ©¨¦§©¥§¦¨©©¦¤¥©©¨£¥¦¤¨§¤§¦¨©¨¦
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:éôè úùá àëéàå ,åéçì ìò åãé.mxv:íâô ,øçà ïåùì .êùî.eceak itl lkdéåæá íãàì ìáà .øúåéá ãáåëîì àìà íðéà äðùîá åøëæåäù íéîãä åìà ìë
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.onf:ïîæ ïðéáäé àì ,àðåîî äéøñçã ïé÷æðì ìáà .ïîæ ïðéáäé ,àðåîî äéøñç àìã úùåáì éìéî éðäå.dxnyçúô ìò úãîåò äúåà äàøù ãò äì ïéúîä
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Bnàå åéáà äknä,אמו או –äøeaç ïäa äNòåפי על  אף – ÇÇÆÈÄÀÄÀÈÈÈÆÇÈ
בו, התרו  úaMaשלא Bøáça ìáBçäå שוגג שהיה פי על  אף – ÀÇÅÇÂÅÇÇÈ

במזיד, חובל  והיה בו , מתרים היו  ואם הואיל  מקום מכל שבת, באיסור 
מיתה, מתחייב ïlkîהיה øeèt,נזק הדברים: חמשת מתשלומי  – ÈÄËÈ

ובושת, שבת ריפוי , BLôðaצער, ïBcð àeäL éðtî להתחייב – ÄÀÅÆÄÀÇÀ
מן  פטור ותשלומין , מיתה חיוב בה שיש עבירה וכל דין, בית מיתת

ג, לעיל  (עיין  בשוגג עשאה בין במזיד  אדם עשאה בין  התשלומין,
החובל "והלא הרמב"ם: כותב בשבת" בחברו  "החובל  בענין  י ).

נחשוב  ולמה המיתה, מן  פטורין  בשבת המקלקלין  וכל הוא, מקלקל
ליצרו  רוח נחת ועשה הואיל דין? בית מיתת בו  שיש  עוון  החובל  זה

לפיכך מיתה, עוון  ונמצא כמתקן, הוא הרי  בחברו , שחבל  בעת הרע
מתשלומין " ח ח ח ח ).).).).פטור  דדדד,,,, חובלחובלחובלחובל BlL,((((הלהלהלהל'''' éðòðk ãáòa ìáBçäåÀÇÅÀÆÆÀÇÂÄÆ

ïlkî øeèt. שלו הכל אחרים, בו חבלו  אם שהרי – ÈÄËÈ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

קצובים  דמים בהן פסקו  וחכמים בושת, אלא בעיקרן שאין  בחבלות דנה משנתנו
קנס. בתורת

Bøáçì ò÷Bzäבאגרופו שהכהו  מפרשים, יש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););– ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ÇÅÇÇÂÅ
אזנו על שהכהו מפרשים, אזנו((((רש רש רש רש """"יייי))))ויש  כנגד או ישראלישראלישראלישראל");");");");, ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

גדול, בקול  לתוכה שתקע ממש, באזנו לחברו  התוקע מבארים: ויש 
òìñ Bì ïúBð,מדינה סלע היינו מבואר : בגמרא בושתו . דמי – ÅÆÇ

כסף דינר  חצי lוהוא `nw `aa).(a ,eíeMî øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄ
äðî :éìéìbä éñBé éaø.דינר מאה –.dcedi iaxk dkld oi`eיש ÇÄÅÇÀÄÄÈÆ

בעני, מדבר קמא שתנא בעשיר מפרשים, יהודה שם שם שם שם ).).).).ורבי ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

Bøèñ, לחיו על –æeæ íéúàî Bì ïúBð; בושתו דמי –øçàì ÀÈÅÈÇÄÀÇÇ
Bãé, ביותר בזיון  דרך שהוא לחיו, על ידו  באחורי  סטרו  –Bì ïúBð ÈÅ

æeæ úBàî òaøà.בושת דמי –Bðæàa íøö;בה משך  כלומר  – ÇÀÇÅÈÇÀÈÀ
בה פגם אחר: או ((((רש רש רש רש """"יייי))))פירוש ,BøòNa Lìz אוBa òébäå ÷÷ø ÈÇÄÀÈÈÇÀÄÄÇ

Bwøאו חברו , של גופו על  הרוק שנפל –epnî Búélè øéáòä– ËÆÁÄÇÄÄÆ
או העליון , בגדו  eMa÷היינו äMàä Làø òøt;ראשה את גילה – ÈÇÙÈÄÈÇ

el`n cg` lkaæeæ úBàî òaøà ïúBð.בושת דמי –:ììkä äæ ÅÇÀÇÅÆÇÀÈ
BãBáë éôì ìkä אינם במשנה שנזכרו הללו הקצובים הדמים כל – ÇÙÀÄÀ

משלם  אינו כך כל מכובד שאינו לאדם אבל  ביותר , למכובד  אלא

דין . בית עיני ראות לפי  אלא הללו àáé÷ò:כשיעורים éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ
ïéøç éða íä elàk íúBà íéàBø ,ìàøNéaL íéiðò elôàÂÄÂÄÄÆÀÄÀÈÅÄÈÀÄÅÀÅÙÄ

(miqgein)á÷òéå ÷çöé íäøáà éða íäL ,íäéñëpî eãøiLÆÈÀÄÄÀÅÆÆÅÀÅÇÀÈÈÄÀÈÀÇÂÙ
הם  שווים ישראל  בני שכל  וסובר, קמא תנא על חולק עקיבא רבי  –

מכובדים. שאינם ובין  מכובדים שהם בין הללו, קנסות äNòîeÇÂÆלדיני
,àáé÷ò éaø éðôì úàa ,÷eMa äMàä Làø òøtL ãçàaÀÆÈÆÈÇÙÈÄÈÇÈÄÀÅÇÄÂÄÈ
ïîæ éì ïz ,éaø :Bì øîà .æeæ úBàî òaøà dì ïzì BáiçåÀÄÀÄÆÈÇÀÇÅÈÇÇÄÆÄÀÇ

לשלם, –dønL .ïîæ Bì ïúðå אותה שראה עד לה, המתין  – ÀÈÇÀÇÄÀÈ
øqàk Báe ,äéðôa ãkä úà øáLå ,døöç çút ìò úãîBòÆÆÇÆÇÂÅÈÀÈÇÆÇÇÀÈÆÈÀÄÇ

ïîL,באיסר שקונים מועט שמן  כלומר  –,dLàø úà äúlb ÆÆÄÀÈÆÙÈ
úçtèî äúéäå, בו ידה כף מגע ידי  על השמן את סופגת –úçpîe ÀÈÀÈÀÇÇÇÇÇÇ
dLàø ìò dãé.שערותיה את בשמן  לסוך  –íéãò äéìò ãéîòä ÈÈÇÙÈÆÁÄÈÆÈÅÄ

בשמן, נוהגת היא כיצד שיראו  –øîà .àáé÷ò éaø éðôì àáeÈÄÀÅÇÄÂÄÈÈÇ
?æeæ úBàî òaøà ïúBð éðà Bæì ,éaø :Bìכאיסר על והרי – ÇÄÈÂÄÅÇÀÇÅ

על מקפדת שאינה בזה והוכיחה ראשה, לגלות בעצמה זלזלה שמן 

Bìבזיונה, øîà:עקיבא רבי  –íeìk zøîà àGטענתך אין – ÈÇÈÇÀÈÀ
שכן éàMøטענה, BðéàL ét ìò óà ,Bîöòa ìáBçäלחבול – ÇÅÀÇÀÇÇÄÆÅÇÇ

בנזיר שמצינו  כמו חוטא נקרא עצמו המצער  שכל  שהואילבעצמו, ,
עליו נאמר היין, מן עצמו  יא יא יא יא ):):):):וציער  וווו,,,, עליו((((במדבר במדבר במדבר במדבר  xy`n"וכפר

"ytpd lr `hgמקום מכל גמרא), דין;øeèt(עיין  בית מעונש  – È
ïéáiçאבל  ,Ba eìáçL íéøçà.לעיל ששנינו כמו –õöBwäå ÂÅÄÆÈÀÇÈÄÀÇÅ

åéúBòéèð, עצמו של –éàMø BðéàL ét ìò óàבל" משום – ÀÄÈÇÇÄÆÅÇÇ
יט יט יט יט ),),),),תשחית" ככככ,,,, עשיתיøeèt((((דברים דברים דברים דברים  לטובתי לומר שיכול ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – È
íéáiçישראלישראלישראלישראל");");");"); ,åéúBòéèð úà eööwL íéøçà והוא לשלם; – ÂÅÄÆÈÀÆÀÄÈÇÈÄ

מקום  מכל עצמו, את המבייש  אדם הוא שאפילו בושת, לענין  הדין
זו  אשה ואף חכמים, שקבעו כפי  לשלם חייבים שביישוהו , אחרים

מכל מהשמן, ליהנות כדי  ראשה לגלות בעצמה שזלזלה פי על  אף
ברם, זוז . מאות ארבע לה לשלם חייב בשוק ראשה הפורע `oiמקום

,`aiwr iaxk dkld.והמתבייש המבייש  לפי הכל אלא
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ÊBì ïúBð àeäL ét ìò óà,epnî LwáiL ãò Bì ìçîð Bðéà,øîàpL(æ ,ë úéùàøá):'Bâå "úLà áLä äzòå". ©©¦¤¥¥¦§¨©¤§©¥¦¤¤¤¡©§©¨¨¥¥¤§
éøæëà ìçBnä àäé àHL ïépîe?øîàpL(æé ,íù íù):ìà íäøáà ìltúiå"-íéäGàäúà íéäGà àtøiå-"Cìîéáà ¦©¦¤§¥©¥©§¨¦¤¤¡©©¦§©¥©§¨¨¤¨¡¦©¦§¨¡¦¤£¦¤¤

'Bâå.øîBàä:éðéò úà ànñ,éãé úà òè÷,éìâø úà øáL–áiç.øBèôì úðî ìò–áiç.éúeñk úà òø÷, §¨¥©¥¤¥¦§©¤¨¦§Ÿ¤©§¦©¨©§¨¦§©¨§©¤§¦
éck úà øáL–áiç;øBèôì úðî ìò–øeèt.éðBìt Léàì ïë äNò,øBèôì úðî ìò–áiç,ïéa Bôeâa ïéa §Ÿ¤©¦©¨©§¨¦§¨£¥¥§¦§¦©§¨¦§©¨¥§¥

BðBîîa. §¨
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡íéìk ïàNòå íéöò ìæBbä;øîö,íéãâa BàNòå–äìæbä úòLk ílLî.äãìéå úøaòî äøt ìæb;äðeòè ìçø, ©¥¥¦©£¨¨¥¦¤¤©£¨§¨¦§©¥§¨©©§¥¨¨©¨¨§ª¤¤§¨§¨¨¥§¨

ffff.aiig xehtl zpn lràåäù ïä ùéù ,áééç ïë éô ìò óà ,ïä ìáçðä åáéùäå ,éðéò úà àîñ øîåà äúà éúåà øåèôì úðî ìò ìáçðì ìáåç åìàù íà
äúà éúåà øåèôì úðî ìò ÷éæîä åìàùå ,éãë úà øáù åøéáçì øîåàä ìáà .ïôåâ øòö ìò ìåçîì íãà éðá êøã ïéàù ,ïä åì øîà äîéú ïåùìáå ,åàìë
é÷æð ìò ìåçîì íãà éðá êøã ïëù øåèô êëéôìå ,øåèôì úðî ìò êì éúøîà àì éëå åì øîà åìéàëå ,ïäë àåä åàìä äæ ,åàì ÷æéð åáéùäù éô ìò óà .øîåà

:ïåîî
h`̀̀̀.dlifbd zryk mlyn .lfebd:éåðéùá éð÷ã ,íéìë åì øéæçäì áééç ïéàå .øîöå íéöò éîã.ffbil zcnerd lgx inc,äæéâäå ãìåä øúåé äåùù óãåòäå

`xephxa yexit

נזק, בהן ואין  מעט וצער ביזוי בהן שיש רבות הכאות "יש כותב: הרמב"ם
משלם  מהן, הכאה לחברו המכה וכל קצובים, דמים חכמים להם פסקו וכבר 
הצער דמי הוא הקצוב הממון ואותו הן , קנסות וכולן  הקצוב, הממון  אותו
הוא  כזה צריך לא בין  ושבת לרפואה צריך בין והשבת, והריפוי  והבושת

g)משלם" ,b laeg 'ld).

ששני וצער, בושת בשביל  אלא אינם הקצובים הדברים שאלו  כותבים, ויש
ושבת, ריפוי יש ואם לחברו. עושה שאדם היזקות ברוב ישנם אלו דברים

קצבה ליתן  חכמים יכלו  לא ובזה הענין, לפי y"`xdeהכל  s"ixd mya xeh).(

i p y m e i
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Bì ïúBð àeäL ét ìò óà,ריפוי צער, נזק, הדברים: חמשת – ÇÇÄÆÅ
ובושת, epnîשבת LwáiL ãò Bì ìçîð Bðéàעל מחילה – ÅÄÀÈÇÆÀÇÅÄÆ

קלונו , מחמת לו  שגרם úLàהצער áLä äzòå" :øîàpLyi`d ÆÆÁÇÀÇÈÈÅÅÆ
"jcra lltzie `ed `iap ikשביקש עד  לאבימלך נמחל  שלא הרי  –

בעדו  ויתפלל  לו  שימחול  טובטובטובטוב")")")")מאברהם יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ומכאן ((((עייןעייןעייןעיין ,

המתבייש. מן  מחילה לבקש ìçBnäשצריך  àäé àHL ïépîeÄÇÄÆÀÅÇÅ
éøæëà? לו מלמחול  –íéäGàä-ìà íäøáà ìltúiå" :øîàpL ÇÀÈÄÆÆÁÇÇÄÀÇÅÇÀÈÈÆÈÁÄ

'Bâå "Cìîéáà-úà íéäGà àtøiå,לומר שאפשר פי על ואף – ÇÄÀÈÁÄÆÂÄÆÆÀ
הכתוב  היה כן, היה אילו  אבל הדין . משורת לפנים כן  עשה שאברהם

שהמחילה  ודאי  אלא בעדו, שהתפלל שמודיע כשם לו, שמחל משמיענו 
צריך הכתוב ואין בזה, רבותא כל  אין  ולכן  ממש , הדין מצד היתה

לו  שמחל  בלבד  זו שלא להשמיע, הכתוב שבא אלא זה, להשמיענו
בעדו  התפלל אף תמימה תמימה תמימה תמימה ").").").").אלא """"תורהתורהתורהתורה ישראלישראלישראלישראל";";";"; –øîBàä("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÈÅ

éìâøלחברו: úà øáL ,éãé úà òè÷ ,éðéò úà ànñ וחברו – ÇÅÆÅÄÀÇÆÈÄÀÙÆÇÀÄ
כן , לו אדם áiçעשה שאין  ידוע שהדבר הדברים, חמשת בכל  – ÇÈ

בכך לו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),רוצה אמר ואפילו  לו; לציית לחברו  היה ואסור
øBèôìהנחבל : úðî ìò,פטור שתהא מנת על  –áiç שאין – ÇÀÈÄÀÇÈ

לו  אמר  ברצינות לא הסתם ומן גופם, צער על למחול אדם בני דרך 
יא יא יא יא ).).).).כן  ה ה ה ה ,,,, חובלחובלחובלחובל הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  מפרשים((((עייןעייןעייןעיין xnbd`),ויש it lr) שכוונת

הנחבל : את שאל  שהחובל היא, xehtl?משנתנו zpn lr והשיבו
שהנחבל אומרים, שאנו לפי  חייב, החובל  זה שבכגון  הן , הנחבל:

אמר הנחבל אם אבל  לאו. היתה: וכוונתו תימה, בלשון  "הן" השיב
פטור  החובל  לפטור ", מנת "על """"תוספות תוספות תוספות תוספות בפירוש: ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

טובטובטובטוב").").")."). לחברו:יום יום יום יום  éckהאומר  úà øáL ,éúeñk úà òø÷ ועשה – ÀÇÆÀÄÀÙÆÇÄ
לו ;áiçכן, לשלם –øBèôì úðî ìòעל לו : אמר אם  אבל – ÇÈÇÀÈÄÀ

הריהו פטור, שתהא ממונו .øeètמנת על למחול עשוי שאדם – È
מפרש : מברטנורא xayוהרב e` izeqk z` rxw :exagl xne`d la`

,ick z`: חברו xehtl?ושאל ֹו zpn lrמכל לאו, שהשיבֹו פי  על  אף

לא  וכי  לו : אמר  כאילו  כהן , הריהו  שהשיבו  שהלאו  פטור , מקום

למחול אדם בני  דרך שכן  פטור , הלכך  לפטור, מנת על לך אמרתי
הכלים  שבאו בכגון  במשנתנו  שמדובר  מבואר , בגמרא ממון. נזקי על 
אצלו , מופקדים או שאולים שהיו  כגון שמירה, בתורת תחילה לידו 

ועשה  כדי , את שבר או כסותי את קרע הכלים בעל לו  אמר  אם הלכך 
אמר כאילו  זה הרי  בשמירה, כבר  ונתחייב שהואיל  לשלם, חייב כן ,

שאתה  מנת על לו: אמר כן אם אלא לשלם, מנת על שבר או  קרע לו :
לו: אמר  לידו  הכלים שנתן בשעה אם אבל  פטור . הוא שאז פטור,

שלא  פי  על  אף כן , ועשה וקרעו, זה בגד קח או ושברו, זה כלי קח
בכלל נכנס ולא הואיל  פטור, הריהו  לפטור", מנת "על  לו בגדראמר 

שנאמר  וווו):):):):שומר , כבכבכבכב,,,, כלים ((((שמותשמותשמותשמות או  כסף רעהו  אל איש יתן  "וכי
לקרוע, ולא לאבד  ולא "לשמור" ודרשו : נתן לשמור", שאם כלומר 

לקרוע  או  לאבד  לו  נתן  אם אבל  בפשיעתו, חייב הוא הרי  לשמור  לו 
לחברו : האומר  פטור. הריהו  ìòופשע, ,éðBìt Léàì ïë äNòÂÅÅÀÄÀÄÇ

øBèôì úðîאשלם שאני  מנת על  לו : אמר ואפילו יום יום יום יום – ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÀÈÄÀ
כן ,áiçטוב טוב טוב טוב "),"),"),"), עשה אם השליח, –Bôeâa ïéa:לו שאמר  כגון  – ÇÈÅÀ

רגלו, את שבור או  ידו  את קטע או  פלוני עין את BðBîîaסמא ïéaÅÀÈ
שליח  שאין לפי כדו , את שבור  או כסותו  את קרע לו: שאמר כגון  –

הרי לשלם, חייב שהעושה פי על  "אף הרמב"ם: וכותב עבירה. לדבר 
ידי וחיזק עיוור הכשיל  שהרי הוא, ורשע בעוון שותפו לו האומר זה

עבירה" bi).עוברי ,d laeg 'ld)

א ה נ ש מ ר ו א ב

כגון בחזקה, האדם ממון  הלוקח זה גוזל? זהו "אי – גזילה. בדיני עוסק זה פרק
שתקף  או  כלים, משם ונטל ברצונו שלא לרשותו  שנכנס או  מיטלטלין מידו שחטף
כיוצא  וכל  פירותיה, ואכל שדהו לתוך שירד  או בהם, ונשתמש  ובבהמתו בעבדו
כג): ה, (ויקרא שנאמר  עצמה, הגזילה להחזיר  חייב הגוזל , כל  – גוזל. הוא בזה,
עדים  עליו שבאו בין  עצמו, מפי הגזלן שהודה בין  גזל". אשר  הגזלה את "והשיב

בלבד" הקרן לשלם חייב זה הרי ±שגזל , .(d ;b ,` dlifb 'ld m"anx) הגזילה אם
בעין, dzpzypהיא `lyלהחזירה הוא חייב הגזלן, idy`ביד  enk.(א ב, שם (עיין 

הגזילה שאם ללמד, באה משנתנו  –dzpzyp לא שעדיין פי  על אף הגזלן, ביד 
ומשלם בשינוי , הגזלן  קנאה ממנה, הבעלים וכןdincנתייאשו  הגזילה; כשעת

אם  – גזל " "אשר לומר: תלמוד מה גזל", אשר  הגזלה את "והשיב בגמרא: דרשו
יחזיר; שגזל, ב).כעין  צח, א; סו , קמא (בבא דמיה" משלם לאו, ואם

,íéìk ïàNòå íéöò ìæBbäהגוזל íéãâa,או BàNòå øîö ÇÅÅÄÇÂÈÈÅÄÆÆÇÂÈÀÈÄ
äìæbä úòLk ílLîלהחזיר חייב ואינו  צמר , ודמי עצים דמי – ÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ

לפי מהצמר , שעשה הבגדים את או  מהעצים שעשה הכלים את לו 
אמרו , בגמרא למשנתנו. בהקדמה שהבאנו כמו מעשה, בשינוי  שקנאם

שגזל כגון לברייתו , חוזר השינוי  כשאין אלא בשינוי  קונה הגזלן  שאין
חוזר השינוי אם אבל  כלים; ועשאם ותיקנם משופים, שאינם עצים

izdw - zex`ean zeipyn
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dææâe–ãìéì úãîBòä äøô éîc ílLî,úãîBòä ìçø éîcææbì.Bìöà äøaòúðå äøt ìæbäãìéå;äðòèðå ìçø §¨¨§©¥§¥¨¨¨¤¤¥¥§¥¨¥¨¤¤¦¨¥¨©¨¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¨¥§¦§£¨
dææâe Bìöà–ílLîäìæbä úòLk.ììkä äæ:äìæbä úòLk ïéîlLî íéðìæbä ìk. ¤§§¨¨§©¥§¨©©§¥¨¤©§¨¨©©§¨¦§©§¦§¨©©§¥¨
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Bì øîBà:éðôì ClL éøä!E ¥£¥¤¨§¨¤
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:äìéæâä úòùë íìùî ,íìåë åáé÷øä ìáà .[êéðôì êìù éøä åì øîåà] ïúö÷î åáé÷øäùá.lqtpe rahnäðéãîá àåä øáåò ìáà ,äðéãî äúåàá øáåò åðéàù

:úøçà.dxiar da dcarpe:ïáø÷ì äìåñô àéäù [äøæ äãåáòì] äãáòð åà äòáøðù.gafnl dlqtpy:ïéòáù ïé÷åãá ïåâë øëéð åðéàù íåîá
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:éåùò éìëá éøééî àùéø àîéú àìã ,àùéø ééåìâì àôéñ àðúå .éìëä éîã íìùì áééç ,åì÷ì÷å ,åð÷úì éãë ïîåàì éåùò éìë ïúð íàù ïðéòîùà.dciyäìâò
:íéùð áëøîì äéåùòä õò ìù
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פי על אף תיבה, מהם ועשה משופים, עצים שגזל  כגון  לברייתו,
התיבה  את לפרק שאפשר  לפי התיבה, את קנה לא במסמרים, שחיברם

משופים  שאינם עצים גזל  ואפילו שהיו. כמות העצים את ולהחזיר 
השינוי, ידי על שמם נשתנה כן  אם אלא שינוי, נקרא זה אין  ושיפם,

קורות  או  נסרים מהם שעשה או בו  לכתוש  מכתש מהם שעשה כגון
זה. בשינוי קנאם המעשה, מחמת שמם ונשתנה שהואיל  בזה, וכיוצא

äãìéå úøaòî äøt ìæb שגזל או  אצלו, –äðeòè ìçø כבשה – ÈÇÈÈÀËÆÆÀÈÀÈÈÅÀÈ
צמר , הכבשה,dææâeטעונה את הגזלן וגזז –äøô éîc ílLî ÀÈÈÀÇÅÀÅÈÈ

,ãìéì úãîBòäאוææbì úãîBòä ìçø éîcשמחזיר כלומר  – ÈÆÆÅÅÀÅÈÅÈÆÆÄÈÅ
אינם  וגיזה לידה שכן  עצמן, הרחל  את או  הפרה את לנגזל  הגזלן
קונה  הריהו הצמר את או הולד את ואילו והרחל, הפרה בגוף שינוי 

והגזיזה, הלידה לפני  שווים שהיו  דמיהם את לנגזל ומוסיף בשינוי ,
שלו זה הרי  יותר  עכשיו  ששווה וכן וכן וכן וכן והעודף המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים )))) רוברוברוברוב את דעת דעת דעת דעת  או  הפרה את קונה שהגזלן  מפרשים, ויש  .
ל את הרחל , לנגזל  משלם והוא בגופן , שינוי הן והגזיזה שהלידה פי

הגזילה כשעת הרחל  דמי או הפרה äøaòúðå((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ).).).).דמי äøt ìæbÈÇÈÈÀÄÀÇÀÈ
,äãìéå Bìöàגזל Bìöàאו äðòèðå ìçø ברשותו צמרה שגדל – ÆÀÀÈÀÈÈÅÀÄÀÂÈÆÀ

הגזלן, ואינו dææâeשל הרחל , או הפרה לגבי אף שינוי  כאן והרי  – ÀÈÈ
דמיהן  לשלם אלא להחזירן טובטובטובטוב"),"),"),"),חייב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

äìæbäהלכך úòLk ílLî כשוויין הרחל  ודמי  הפרה דמי היינו – ÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ
לגזלן . הריהו ואילך  הגזילה משעת שהשביחו  מה וכל הגזילה, בשעת

עדיין  גזזה לא או ילדה כשלא הדין  המשנה (xnb`),והוא נקטה ולא
הרישא. אגב אלא "וגזזה" íéðìæbä"וילדה", ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÇÇÀÈÄ

äìæbä úòLk ïéîlLî לרבות בא הכלל " ש"זה מבואר, בגמרא – ÀÇÀÄÀÈÇÇÀÅÈ
מכרו , או וטבחו  שור ונעשה עגל גנב או איל , ונעשה טלה גנב שאם

קנאו , בידו  שינוי ונעשה שהואיל וחמישה, ארבעה מתשלומי  פטור
מוכר. או  טובח הוא ושלו
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שהשביחה  ומה הגזילה, כשעת משלם שהגזלן  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
כשעת  משלם הגזלן  הפסד , כשיש  שאף ללמד, משנתנו  באה לגזלן , הריהו הגזילה

הגזילה.

äðé÷æäå äîäa ìæbשגזל או הגזלן, של  ברשותו –íéãáò ÈÇÀÅÈÀÄÀÄÈÂÈÄ
eðé÷æäå,ערכם ונפחת אצלו, –äìæbä úòLk ílLî כשוויים – ÀÄÀÄÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ

בשינוי. וקנאם הואיל  שגזלם, íéãáòaבשעה :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÂÈÄ

והזקינו, עבדים בגוזל –Bì øîBà:לנגזל הגזלן  –ClL éøä ÅÂÅÆÈ
!Eéðôì שעומדת כקרקע, דינם שהעבדים לפי  שהם, כמות שמחזירם – ÀÈÆ

הזקינו . בעליהם ברשות שהזקינו , שהעבדים והרי בעלים, ברשות תמיד
÷cñðå òaèî ìæbוהרי הדחק, בשעת אפילו יוצא שאינו אצלו , – ÈÇÇÀÅÇÀÄÀÇ

שגזל או  הניכר, שינוי  eáé÷øäåזה úBøtכולם –,(`xnb)שגזל או ÅÀÄÀÄ
õéîçäå ïéé,חומץ ונעשה –äìæbä úòLk ílLîשהואיל – ÇÄÀÆÁÄÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ

דמיה  לשלם וחייב הגזלן , קנאה ניכר, שינוי בגופה הגזילה ונשתנתה
גזל אם אבל הגזילה. ìñôðåכשעת òaèî הוא אבל  זו, במדינה – ÇÀÅÇÀÄÀÇ

שגזל  או אחרת, במדינה úàîèðåיוצא äîeøz אצלו שנגעה – ÀÈÀÄÀÅ
שגזל או  לשריפה, עומדת היא והרי טמא, åéìòבדבר  øáòå õîçÈÅÀÈÇÈÈ

çñtäשגזל או  בהנאה, הוא שאסור  –äøáò da äãáòðå äîäa ÇÆÇÀÅÈÀÆÆÀÈÈÂÅÈ
לקרבן,– שפסולה זרה, כעבודה שנעבדה או  שנרבעה Bàכגון 

çaænä éab ìòî äìñôpL נ שאינו מום בה שנולד  לקרבן , יכר,– ÆÄÀÀÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ
ì÷qì úàöBé äúéäL Bà, אלו בכל אדם; שהמיתה כגון –øîBà ÆÈÀÈÅÄÈÅÅ

Bì:לנגזל הגזלן –!Eéðôì ClL éøä כמות הגזילה את ומחזיר  – ÂÅÆÈÀÈÆ
שאינו  היזק זה והרי הנזק, ידי על  צורתה נשתנתה שלא לפי  שהיא,
בכך, ודרכם שהואיל  מקצתם, והרקיבו  פירות גזל אם הדין  והוא ניכר.

מטעם  לגמרי ונפסל מטבע, הגוזל  אבל  ניכר. שאינו  כהיזק זה הרי
בכל כלל יוצאת אינה זו  מטבע שצורת לפי  הוא, ניכר היזק המלכות,

כשעת  משלם הלכך  במקומה, אחרת צורה ונטבעה המלך, מדינות
הגזילה.
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על דברים שקיבלו  באומנים משנתנו דנה הקודמות במשניות ששנינו ההלכות אגב
וקלקלום. לתקן מנת

ïwúì ïéðnàì ïúð, כלי –eì÷ì÷å, הכלי את –ílLì ïéáiç ÈÇÈËÈÄÀÇÅÀÄÀÀÇÈÄÀÇÅ
הכלי . דמי –Løçì ïúð, לנגר –äcL,עץ של  עגלה –äáz– ÈÇÆÈÈÄÈÅÈ

ארון ,ìcâîeארגז , –ïwúì,במסמרים לחזק כגון –ì÷ì÷å– ÄÀÈÀÇÅÀÄÀÅ
ששברם, ílLìכגון áiç,ללמד באה שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÇÈÀÇÅ

לעשות  עצים לו  שנתן  ובין  וקלקלו , לתקנו  כלי לאומן שנתן  שבין

האומן  חייב לעולם ששברו, כגון  קלקלו , הכלי את שעשה ולאחר  כלי ,
בש קונה האומן  שאין  בלבד , עצים דמי  ולא הכלי , דמי כלי,לשלם בח

לשלם  חייב מששיברו  הלכך  הוא; בעלים ברשות שהושבח, כל  אלא
במי העוסקת שהסיפא הגמרא, ומפרשת השבירה; כשעת לבעלים

במי אפילו בה שמדובר הרישא, על לגלות באה לתקן , כלי שנתן
כלי . לעשות עצים ìúkä,שנתן  úà øBzñì åéìò ìawL éàpaäåÀÇÇÇÆÄÅÈÈÄÀÆÇÙÆ
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ìúkä úà øBzñì åéìò ìawL,÷éfäL Bà íéðáàä úà øaLå–ì áiçílL.ãvî ìôðå äæ ãvî øúBñ äéä ¤¦¥¨¨¦§¤©Ÿ¤§¦¥¤¨£¨¦¤¦¦©¨§©¥¨¨¥¦©¤§¨©¦©
øçà–øeèt;äknä úîçî íàå–áiç. ©¥¨§¦¥£©©©¨©¨
„äøBé ezçéc÷äå òavì øîö ïúBpä–Bøîö éîc Bì ïúBð.øeàk Bòáö,äàéöéä ìò øúBé çáMä íà–ïúBð ©¥¤¤©©¨§¦§¦©¨¥§¥©§§¨¨¦©§¨¥©©§¦¨¥

äàéöéä úà Bì;çáMä ìò äøúé äàéöéä íàå–çáMä úà Bì ïúBð.øBçL Bòáöe íãà Bì òBaöì,øBçL ¤©§¦¨§¦©§¦¨§¥¨©©§¨¥¤©§¨¦§©¨Ÿ§¨¨¨
íãà Bòáöe–øéàî éaøøîBà:Bøîö éîc Bì ïúBð;äãeäé éaøøîBà:äàéöéä ìò øúé çáMä íà–Bì ïúBð §¨¨Ÿ©¦¥¦¥¥§¥©§©¦§¨¥¦©§¨¨¥©©§¦¨¥
äàéöéä úà;çáMä ìò äøúé äàéöéä íàå–çáMä úà Bì ïúBð. ¤©§¦¨§¦©§¦¨§¥¨©©§¨¥¤©§¨

‰Bì òaLðå äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbä–ééãîì elôà åéøçà epëéìB.ì àGå Bðáì àG ïzé àGBçeìL,ìáà ©¥¤£¥¨¤§¨§¦§©¦¤©£¨£¦§¨©¦¥¦§§¦§£¨

cccc.dxei ezgicwde:éàãî øúåé åçéúøäù .äøåé åúôøùù.exnv inc el ozep:øúé çáùä íà øîéîì àëéìå ,éøîâì óøùð éøäù ,ììë àçáù àëéì àëäå
.xe`k erav:ìëä éøáãì äðåúçúä ìò åãé êëéôì ,àåä äðåëá ÷éæîå .òáö ìù úìåñôá åòáöù .øåòë åîë.gayd m`e:øîöä çéáùäù.d`ivid lr xzi

.åøîö ìá÷îå ,íìù øëù àìå äàéöéä úà òáöì åì ïúåð .òáö ìùåîò äðúäù òáöá àäã ,øîöã àçáù åäéà éð÷ðã äéì áéúéðã ïðéøîà àì åøîö éîãå
:éð÷ðã àéåðéù àëéìå òáö.'eke mec` el reavl:øîöä ç÷éå íìùî åøëù ïúé äæ åà ,åøîö éîã àìà áéäé àì øéàî éáøì .éåðéùá äééð÷xne` dcedi iax

.'ekeçáùä åì ïúé ,çáùä ìò äøéúé äàéöé íàå .äàéöé àìà ìå÷ùð àì éîð àøâàå ,àçáùî éðäúð àìå äðåúçúä ìò åãé úåéäì ,äðéùã éàäì äéì ñéð÷ã
:äãåäé éáøë äëìäå .åøëù ïúé ,øëùä ìò øúåé çáùù ,íìùî åøëù úà úúì äöøé íàå .çéáùäù

dddd.el rayp:äãåäå ,ø÷ù ìò.icnl elit` eixg` epkileiáéúë ø÷ù ìò òáùð éáâã .åîöò ìæâðì øéæçéù ãò äøôë åì ïéàã('ä àø÷éå)åì àåä øùàì
:åððúé.epal `l ozi `l:äéãéì éèîã ãò äáùä éåä àìã .ìæâð ìù.c"a gilylàéöåäì äæì åðáééçð àìù ,íéáùä úð÷ú éðôî ïðáø ãåáòã àåä äð÷ú
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÷éfäL Bà íéðáàä úà øaLåויש אחר ; נזק הכותל בסתירת – ÀÄÅÆÈÂÈÄÆÄÄ
owifdyגורסים: e`,האבנים את היינו  –ílLì áiçקיבל שכך  – ÇÈÀÇÅ

להזיק. שלא להיזהר  וכן  האבנים את לשבר שלא הסתם מן äéäÈÈעליו 
øeèt ,øçà ãvî ìôðå äæ ãvî øúBñ;הוא שאונס מלשלם, – ÅÄÇÆÀÈÇÄÇÇÅÈ

äknä úîçî íàå נפלו בכותל  שהכה החזקה המכה מכוח – ÀÄÅÂÇÇÇÈ
אחר , מצד  דעתו ,áiçהאבנים על  להעלות לו  שהיה לשלם, – ÇÈ

בו והזיק חץ כזורק זה והרי  אחר , מצד  להפיל מכתו  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שעלולה

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ועשו ששינו  או לתקן, שקיבלו דברים שקלקלו באומנים ללמד  מוסיפה משנתנו
הבעלים. כרצון שלא

òavì øîö ïúBpä, לצבעו כדי –äøBé ezçéc÷äå ונשרף – ÇÅÆÆÇÇÈÀÄÀÄÇÈ
מדי , יותר  שהרתיחו  משום הדוד , בתוך  Bìהצמר  ïúBð הצבע – Å

הצמר, Bøîöלבעל éîc קודם נשרף אם דווקא מבואר , בגמרא – ÀÅÇÀ
בלבד; צמרו דמי אלא לו נותן אינו הצבע, את נקלט שקלט אם אבל 

צבוע, צמר דמי  לו לשלם חייב נשרף, כך  ואחר הצמר והושבח הצבע

הקודמת במשנה שלמדנו כמו  כלי , בשבח קונה אומן  שאין  (xnb`לפי 
.(` ,hv ;a ,gv `nw `aaøeàk Bòáö שצבע כלומר  כעור , היינו – ÀÈÈ

בכוונה, שהזיקו ונמצא צבע, של בפסולת גרוע, בצבע הצמר  íàÄאת
äàéöéä ìò øúBé çáMä הצביעה ידי  על הצמר  שהשביח מה אם – ÇÀÈÅÇÇÀÄÈ

זוזים, עשרה שווה היה שהצמר  כגון  הצביעה, הוצאות על עולה
זוזים, חמישה שהשביח ונמצא זוז, עשר חמישה שווה צביעתו  ולאחר 

זוזים, שלושה היו הצביעה Bìוהוצאות ïúBð,לצבע הצמר  בעל – Å
äàéöéä úà;זוזים שלושה היינו בלבד, ההוצאה –äàéöéä íàå ÆÇÀÄÈÀÄÇÀÄÈ

çáMä ìò äøúé,זוזים שבעה עלו הצביעה שהוצאות כגון  –ïúBð ÀÅÈÇÇÀÈÅ
çáMä úà Bì ואינו צמרו , ומקבל זוזים, חמישה היינו בלבד, – ÆÇÀÈ

השכר אם ברם, וקלקל . הואיל  עמו, שהתנה שכרו את לו משלם
מן  פחות הראשון  במקרה (או  השבח מן פחות הוא עמו שהתנה

מפרשים, יש  השכר. את לו  נותן שהוציא d`ivi"y"ההוצאה), מה היינו 

בלבד  צבעים על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))הצבע עצים ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; דמי מפרשים: ויש  ,
יום שכיר כשאר  טרחו ושכר íãà.((((רש רש רש רש """"יייי))))וסממנים Bì òBaöì– ÄÀÇÈÙ
אדום, לצבעו  מנת על לצבע צמר  øBçL,נתן Bòáöe לו שנתן או  ÀÈÈ

לו  íãàלצבוע Bòáöe øBçL עמו שהתנה ממה ששינה היינו  – ÈÀÈÈÙ
הצמר , Bìבעל  ïúBð :øîBà øéàî éaø,הצמר לבעל הצבע – ÇÄÅÄÅÅ
Bøîö éîcומכל גזלן ; כדין בשינוי הצבע קנאו  מאיר רבי שלדעת – ÀÅÇÀ

את  ומקבל  עמו  שהתנה שכרו  לו  משלם רוצה, הצמר  בעל  אם מקום
הצבע נתכוון  לא שהרי לגמרי , שקנאו אומרים ואין בו הצמר, לזכות

בגזלן  כן  שאין מה טוב טוב טוב טוב ").").").").כלל, יום יום יום יום  øîBà:("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
çáMä íà–,הצביעה ידי  על  הצמר  äàéöéäשהשביח ìò øúé ÄÇÀÈÈÅÇÇÀÄÈ

הצביעה, הוצאת על  עולה –äàéöéä úà Bì ïúBð ההוצאה – ÅÆÇÀÄÈ
çáMäבלבד; úà Bì ïúBð ,çáMä ìò äøúé äàéöéä íàå– ÀÄÇÀÄÈÀÅÈÇÇÀÈÅÆÇÀÈ

שתהא  חכמים קנסוהו המשנה שכל  כעור ", ב"צבעו  לעיל  שבארנו  כמו 
ולא  שהואיל וסובר , מאיר רבי על חולק יהודה רבי התחתונה; על ידו

דינו  הלכך  בשינוי , הצמר  את קנה לא הצמר  את לגזול  הצבע התכוון 
לעיל . ששנינו  כעור " "צבעו  dcedi.כדין  iaxk dklde

ה ה נ ש מ ר ו א ב

כא-כו): ה, (ויקרא בתורה ezinraכתוב ygke ,'da lrn dlrne `hgz ik ytp"
raype da ygke dca` `vn e` .ezinr z` wyr e` lfba e` ci zneyza e` oecwta

my`e `hgi ik dide ...xwy lr(שחטא לאחר  אשם עצמו את `z(כשירגיש aiyde
z` e` ,ez` cwtd xy` oecwtd z` e` wyr xy` wyerd z` e` lfb xy` dlfbd

ey`xa eze` mlye xwyl eilr rayi xy` lkn e` .`vn xy` dca`d; הקרן (היינו 

העיקר) שהיא מפני  "ראש " meiaונקראת eppzi el `ed xy`l ,eilr sqei eiziynge
."el glqpe 'd iptl odkd eilr xtke ...o`vd on minz li` ,'dl `iai eny` z`e .ezny`
המפורטות  הדרכים משאר באחת ממון לו  שנתחייב (או חברו את שהגוזל  מכאן,

הקרן את לו להחזיר  חייב הודה, כך  ואחר  שקר, על לו  ונשבע בו, וכפר  בפרשה),
להביא  וחייב מבחוץ), מלבר , חומש שהוא מהקרן, רבע (היינו חומש  בתוספת

שווה  היתה הגזילה שאם ללמד, באה משנתנו  – גזילות". "אשם הנקרא אשם קרבן

ואפילו הנגזל, לידי אותה יחזיר  שהוא עד  מתכפר הגזלן  אין  פרוטה, הפחות לכל 

כמו הגזילה, השבת דין לקיים אליו  ללכת הגזלן  חייב רחוק, במקום גר  הנגזל 
`ezny".שנאמר : meia eppzi el `ed xy`l" משווה פחות היתה הגזילה אם ברם,

שום  בה ואין ממון , אינה פרוטה משווה שפחות האמור , בכל  חייב אינו  פרוטה,

חשיבות.

Bì òaLðå äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäגזל שלא שקר, על – ÇÅÆÂÅÈÆÀÈÀÄÀÇ
הודה, כך  ואחר éãîìממנו , elôà åéøçà epëéìBé לו שאין – ÄÆÇÂÈÂÄÀÈÇ

למקום  אחריו להוליכה וחייב הנגזל, לידי הגזילה את שישיב עד כפרה
הטעם, מבאר הרמב"ם רחוקה; בארץ הוא ואפילו שם, נמצא שהוא

לתבעו , עוד באים ואינם הבעלים, נתייאשו כבר עליו  ונשבע שהואיל
באיי הם ואפילו  להם, שיחזיר  עד הבעלים אחר  לרדוף חייב הלכך 

אינו  והודה, חזר אם בו, שכפר פי על אף נשבע, לא אם אבל  הים.
יהא  אלא שבידו, ממון להם להחזיר  כדי  הבעלים אחר  לרדוף חייב

שלהם ויטלו הבעלים שיבואו  עד  הגזלן h).ביד  ,f dlifb 'ld)ויש
וקח  בוא גזלתיך , וכך כך  לו : שיודיע צריך מקום שמכל  כותבים,

izdw - zex`ean zeipyn
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dææâe–ãìéì úãîBòä äøô éîc ílLî,úãîBòä ìçø éîcææbì.Bìöà äøaòúðå äøt ìæbäãìéå;äðòèðå ìçø §¨¨§©¥§¥¨¨¨¤¤¥¥§¥¨¥¨¤¤¦¨¥¨©¨¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¨¥§¦§£¨
dææâe Bìöà–ílLîäìæbä úòLk.ììkä äæ:äìæbä úòLk ïéîlLî íéðìæbä ìk. ¤§§¨¨§©¥§¨©©§¥¨¤©§¨¨©©§¨¦§©§¦§¨©©§¥¨

·äðé÷æäå äîäa ìæb,eðé÷æäå íéãáò–äìæbä úòLk ílLî.øéàî éaøøîBà:Bì øîBà íéãáòa:ClL éøä ¨©§¥¨§¦§¦¨£¨¦§¦§¦§©¥§¨©©§¥¨©¦¥¦¥¨£¨¦¥£¥¤¨
éðôì÷cñðå òaèî ìæb !E,eáé÷øäå úBøt,õéîçäå ïéé–äìæbä úòLk ílLî.ìñôðå òaèî,úàîèðå äîeøz, §¨¤¨©©§¥©§¦§©¥§¦§¦©¦§¤¡¦§©¥§¨©©§¥¨©§¥©§¦§©§¨§¦§¥

çñtä åéìò øáòå õîç,äøáò da äãáòðå äîäa,çaænä éab ìòî äìñôpL Bà,ì÷qì úàöBé äúéäL Bà– ¨¥§¨©¨¨©¤©§¥¨§¤¤§¨¨£¥¨¤¦§§¨¥©©¥©¦§¥©¤¨§¨¥¦¨¥
Bì øîBà:éðôì ClL éøä!E ¥£¥¤¨§¨¤

‚ïwúì ïéðnàì ïúð,eì÷ì÷å–ì ïéáiçílL.äcL Løçì ïúð,ïwúì ìcâîe äáz,ì÷ì÷å–ì áiçílL.éàpaäå ¨©¨ª¨¦§©¥§¦§§©¨¦§©¥¨©¤¨¨¦¨¥¨¦§¨§©¥§¦§¥©¨§©¥§©©©

:éåðéùá åäðð÷ã ,àåä åìù.llkd dfäùòðù ïåéëù ,äùîçå äòáøà éîåìùúî øåèô àåäù ,åøëî åà åçáèå ,øåù äùòðå ìâò ,ìéà äùòðå äìè áðâ ééåúàì
:øëåî àåä åìùå çáåè àåä åìùå ,åàð÷ ,åãéá éåðéù

aaaael xne` micarad.jiptl jly ix:î"øë äëìäå .éîéé÷ åäééøîã àúåùøáå åîã ò÷ø÷ëã.wcqpe rahn:àåä øëéðä éåðéù.eaiwxde zexit
:äìéæâä úòùë íìùî ,íìåë åáé÷øä ìáà .[êéðôì êìù éøä åì øîåà] ïúö÷î åáé÷øäùá.lqtpe rahnäðéãîá àåä øáåò ìáà ,äðéãî äúåàá øáåò åðéàù

:úøçà.dxiar da dcarpe:ïáø÷ì äìåñô àéäù [äøæ äãåáòì] äãáòð åà äòáøðù.gafnl dlqtpy:ïéòáù ïé÷åãá ïåâë øëéð åðéàù íåîá
bbbb.owzl oipne`l ozp:ãáìá íéöò éîã àìå éìëä éîã íìùì íéáééç ,åäåì÷ì÷ éìëä äùòðù øçàìå .éìë úåùòì íéöò íäì ïúð.yxgl ozpàúùä

:éåùò éìëá éøééî àùéø àîéú àìã ,àùéø ééåìâì àôéñ àðúå .éìëä éîã íìùì áééç ,åì÷ì÷å ,åð÷úì éãë ïîåàì éåùò éìë ïúð íàù ïðéòîùà.dciyäìâò
:íéùð áëøîì äéåùòä õò ìù

`xephxa yexit

פי על אף תיבה, מהם ועשה משופים, עצים שגזל  כגון  לברייתו,
התיבה  את לפרק שאפשר  לפי התיבה, את קנה לא במסמרים, שחיברם

משופים  שאינם עצים גזל  ואפילו שהיו. כמות העצים את ולהחזיר 
השינוי, ידי על שמם נשתנה כן  אם אלא שינוי, נקרא זה אין  ושיפם,

קורות  או  נסרים מהם שעשה או בו  לכתוש  מכתש מהם שעשה כגון
זה. בשינוי קנאם המעשה, מחמת שמם ונשתנה שהואיל  בזה, וכיוצא

äãìéå úøaòî äøt ìæb שגזל או  אצלו, –äðeòè ìçø כבשה – ÈÇÈÈÀËÆÆÀÈÀÈÈÅÀÈ
צמר , הכבשה,dææâeטעונה את הגזלן וגזז –äøô éîc ílLî ÀÈÈÀÇÅÀÅÈÈ

,ãìéì úãîBòäאוææbì úãîBòä ìçø éîcשמחזיר כלומר  – ÈÆÆÅÅÀÅÈÅÈÆÆÄÈÅ
אינם  וגיזה לידה שכן  עצמן, הרחל  את או  הפרה את לנגזל  הגזלן
קונה  הריהו הצמר את או הולד את ואילו והרחל, הפרה בגוף שינוי 

והגזיזה, הלידה לפני  שווים שהיו  דמיהם את לנגזל ומוסיף בשינוי ,
שלו זה הרי  יותר  עכשיו  ששווה וכן וכן וכן וכן והעודף המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים )))) רוברוברוברוב את דעת דעת דעת דעת  או  הפרה את קונה שהגזלן  מפרשים, ויש  .
ל את הרחל , לנגזל  משלם והוא בגופן , שינוי הן והגזיזה שהלידה פי

הגזילה כשעת הרחל  דמי או הפרה äøaòúðå((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ).).).).דמי äøt ìæbÈÇÈÈÀÄÀÇÀÈ
,äãìéå Bìöàגזל Bìöàאו äðòèðå ìçø ברשותו צמרה שגדל – ÆÀÀÈÀÈÈÅÀÄÀÂÈÆÀ

הגזלן, ואינו dææâeשל הרחל , או הפרה לגבי אף שינוי  כאן והרי  – ÀÈÈ
דמיהן  לשלם אלא להחזירן טובטובטובטוב"),"),"),"),חייב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

äìæbäהלכך úòLk ílLî כשוויין הרחל  ודמי  הפרה דמי היינו – ÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ
לגזלן . הריהו ואילך  הגזילה משעת שהשביחו  מה וכל הגזילה, בשעת

עדיין  גזזה לא או ילדה כשלא הדין  המשנה (xnb`),והוא נקטה ולא
הרישא. אגב אלא "וגזזה" íéðìæbä"וילדה", ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÇÇÀÈÄ

äìæbä úòLk ïéîlLî לרבות בא הכלל " ש"זה מבואר, בגמרא – ÀÇÀÄÀÈÇÇÀÅÈ
מכרו , או וטבחו  שור ונעשה עגל גנב או איל , ונעשה טלה גנב שאם

קנאו , בידו  שינוי ונעשה שהואיל וחמישה, ארבעה מתשלומי  פטור
מוכר. או  טובח הוא ושלו
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שהשביחה  ומה הגזילה, כשעת משלם שהגזלן  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
כשעת  משלם הגזלן  הפסד , כשיש  שאף ללמד, משנתנו  באה לגזלן , הריהו הגזילה

הגזילה.

äðé÷æäå äîäa ìæbשגזל או הגזלן, של  ברשותו –íéãáò ÈÇÀÅÈÀÄÀÄÈÂÈÄ
eðé÷æäå,ערכם ונפחת אצלו, –äìæbä úòLk ílLî כשוויים – ÀÄÀÄÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ

בשינוי. וקנאם הואיל  שגזלם, íéãáòaבשעה :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÂÈÄ

והזקינו, עבדים בגוזל –Bì øîBà:לנגזל הגזלן  –ClL éøä ÅÂÅÆÈ
!Eéðôì שעומדת כקרקע, דינם שהעבדים לפי  שהם, כמות שמחזירם – ÀÈÆ

הזקינו . בעליהם ברשות שהזקינו , שהעבדים והרי בעלים, ברשות תמיד
÷cñðå òaèî ìæbוהרי הדחק, בשעת אפילו יוצא שאינו אצלו , – ÈÇÇÀÅÇÀÄÀÇ

שגזל או  הניכר, שינוי  eáé÷øäåזה úBøtכולם –,(`xnb)שגזל או ÅÀÄÀÄ
õéîçäå ïéé,חומץ ונעשה –äìæbä úòLk ílLîשהואיל – ÇÄÀÆÁÄÀÇÅÀÈÇÇÀÅÈ

דמיה  לשלם וחייב הגזלן , קנאה ניכר, שינוי בגופה הגזילה ונשתנתה
גזל אם אבל הגזילה. ìñôðåכשעת òaèî הוא אבל  זו, במדינה – ÇÀÅÇÀÄÀÇ

שגזל  או אחרת, במדינה úàîèðåיוצא äîeøz אצלו שנגעה – ÀÈÀÄÀÅ
שגזל או  לשריפה, עומדת היא והרי טמא, åéìòבדבר  øáòå õîçÈÅÀÈÇÈÈ

çñtäשגזל או  בהנאה, הוא שאסור  –äøáò da äãáòðå äîäa ÇÆÇÀÅÈÀÆÆÀÈÈÂÅÈ
לקרבן,– שפסולה זרה, כעבודה שנעבדה או  שנרבעה Bàכגון 

çaænä éab ìòî äìñôpL נ שאינו מום בה שנולד  לקרבן , יכר,– ÆÄÀÀÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ
ì÷qì úàöBé äúéäL Bà, אלו בכל אדם; שהמיתה כגון –øîBà ÆÈÀÈÅÄÈÅÅ

Bì:לנגזל הגזלן –!Eéðôì ClL éøä כמות הגזילה את ומחזיר  – ÂÅÆÈÀÈÆ
שאינו  היזק זה והרי הנזק, ידי על  צורתה נשתנתה שלא לפי  שהיא,
בכך, ודרכם שהואיל  מקצתם, והרקיבו  פירות גזל אם הדין  והוא ניכר.

מטעם  לגמרי ונפסל מטבע, הגוזל  אבל  ניכר. שאינו  כהיזק זה הרי
בכל כלל יוצאת אינה זו  מטבע שצורת לפי  הוא, ניכר היזק המלכות,

כשעת  משלם הלכך  במקומה, אחרת צורה ונטבעה המלך, מדינות
הגזילה.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

על דברים שקיבלו  באומנים משנתנו דנה הקודמות במשניות ששנינו ההלכות אגב
וקלקלום. לתקן מנת

ïwúì ïéðnàì ïúð, כלי –eì÷ì÷å, הכלי את –ílLì ïéáiç ÈÇÈËÈÄÀÇÅÀÄÀÀÇÈÄÀÇÅ
הכלי . דמי –Løçì ïúð, לנגר –äcL,עץ של  עגלה –äáz– ÈÇÆÈÈÄÈÅÈ

ארון ,ìcâîeארגז , –ïwúì,במסמרים לחזק כגון –ì÷ì÷å– ÄÀÈÀÇÅÀÄÀÅ
ששברם, ílLìכגון áiç,ללמד באה שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÇÈÀÇÅ

לעשות  עצים לו  שנתן  ובין  וקלקלו , לתקנו  כלי לאומן שנתן  שבין

האומן  חייב לעולם ששברו, כגון  קלקלו , הכלי את שעשה ולאחר  כלי ,
בש קונה האומן  שאין  בלבד , עצים דמי  ולא הכלי , דמי כלי,לשלם בח

לשלם  חייב מששיברו  הלכך  הוא; בעלים ברשות שהושבח, כל  אלא
במי העוסקת שהסיפא הגמרא, ומפרשת השבירה; כשעת לבעלים

במי אפילו בה שמדובר הרישא, על לגלות באה לתקן , כלי שנתן
כלי . לעשות עצים ìúkä,שנתן  úà øBzñì åéìò ìawL éàpaäåÀÇÇÇÆÄÅÈÈÄÀÆÇÙÆ
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ìúkä úà øBzñì åéìò ìawL,÷éfäL Bà íéðáàä úà øaLå–ì áiçílL.ãvî ìôðå äæ ãvî øúBñ äéä ¤¦¥¨¨¦§¤©Ÿ¤§¦¥¤¨£¨¦¤¦¦©¨§©¥¨¨¥¦©¤§¨©¦©
øçà–øeèt;äknä úîçî íàå–áiç. ©¥¨§¦¥£©©©¨©¨
„äøBé ezçéc÷äå òavì øîö ïúBpä–Bøîö éîc Bì ïúBð.øeàk Bòáö,äàéöéä ìò øúBé çáMä íà–ïúBð ©¥¤¤©©¨§¦§¦©¨¥§¥©§§¨¨¦©§¨¥©©§¦¨¥

äàéöéä úà Bì;çáMä ìò äøúé äàéöéä íàå–çáMä úà Bì ïúBð.øBçL Bòáöe íãà Bì òBaöì,øBçL ¤©§¦¨§¦©§¦¨§¥¨©©§¨¥¤©§¨¦§©¨Ÿ§¨¨¨
íãà Bòáöe–øéàî éaøøîBà:Bøîö éîc Bì ïúBð;äãeäé éaøøîBà:äàéöéä ìò øúé çáMä íà–Bì ïúBð §¨¨Ÿ©¦¥¦¥¥§¥©§©¦§¨¥¦©§¨¨¥©©§¦¨¥
äàéöéä úà;çáMä ìò äøúé äàéöéä íàå–çáMä úà Bì ïúBð. ¤©§¦¨§¦©§¦¨§¥¨©©§¨¥¤©§¨

‰Bì òaLðå äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbä–ééãîì elôà åéøçà epëéìB.ì àGå Bðáì àG ïzé àGBçeìL,ìáà ©¥¤£¥¨¤§¨§¦§©¦¤©£¨£¦§¨©¦¥¦§§¦§£¨

cccc.dxei ezgicwde:éàãî øúåé åçéúøäù .äøåé åúôøùù.exnv inc el ozep:øúé çáùä íà øîéîì àëéìå ,éøîâì óøùð éøäù ,ììë àçáù àëéì àëäå
.xe`k erav:ìëä éøáãì äðåúçúä ìò åãé êëéôì ,àåä äðåëá ÷éæîå .òáö ìù úìåñôá åòáöù .øåòë åîë.gayd m`e:øîöä çéáùäù.d`ivid lr xzi

.åøîö ìá÷îå ,íìù øëù àìå äàéöéä úà òáöì åì ïúåð .òáö ìùåîò äðúäù òáöá àäã ,øîöã àçáù åäéà éð÷ðã äéì áéúéðã ïðéøîà àì åøîö éîãå
:éð÷ðã àéåðéù àëéìå òáö.'eke mec` el reavl:øîöä ç÷éå íìùî åøëù ïúé äæ åà ,åøîö éîã àìà áéäé àì øéàî éáøì .éåðéùá äééð÷xne` dcedi iax

.'ekeçáùä åì ïúé ,çáùä ìò äøéúé äàéöé íàå .äàéöé àìà ìå÷ùð àì éîð àøâàå ,àçáùî éðäúð àìå äðåúçúä ìò åãé úåéäì ,äðéùã éàäì äéì ñéð÷ã
:äãåäé éáøë äëìäå .åøëù ïúé ,øëùä ìò øúåé çáùù ,íìùî åøëù úà úúì äöøé íàå .çéáùäù

dddd.el rayp:äãåäå ,ø÷ù ìò.icnl elit` eixg` epkileiáéúë ø÷ù ìò òáùð éáâã .åîöò ìæâðì øéæçéù ãò äøôë åì ïéàã('ä àø÷éå)åì àåä øùàì
:åððúé.epal `l ozi `l:äéãéì éèîã ãò äáùä éåä àìã .ìæâð ìù.c"a gilylàéöåäì äæì åðáééçð àìù ,íéáùä úð÷ú éðôî ïðáø ãåáòã àåä äð÷ú
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÷éfäL Bà íéðáàä úà øaLåויש אחר ; נזק הכותל בסתירת – ÀÄÅÆÈÂÈÄÆÄÄ
owifdyגורסים: e`,האבנים את היינו  –ílLì áiçקיבל שכך  – ÇÈÀÇÅ

להזיק. שלא להיזהר  וכן  האבנים את לשבר שלא הסתם מן äéäÈÈעליו 
øeèt ,øçà ãvî ìôðå äæ ãvî øúBñ;הוא שאונס מלשלם, – ÅÄÇÆÀÈÇÄÇÇÅÈ

äknä úîçî íàå נפלו בכותל  שהכה החזקה המכה מכוח – ÀÄÅÂÇÇÇÈ
אחר , מצד  דעתו ,áiçהאבנים על  להעלות לו  שהיה לשלם, – ÇÈ

בו והזיק חץ כזורק זה והרי  אחר , מצד  להפיל מכתו  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שעלולה

i r i a x m e i
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ועשו ששינו  או לתקן, שקיבלו דברים שקלקלו באומנים ללמד  מוסיפה משנתנו
הבעלים. כרצון שלא

òavì øîö ïúBpä, לצבעו כדי –äøBé ezçéc÷äå ונשרף – ÇÅÆÆÇÇÈÀÄÀÄÇÈ
מדי , יותר  שהרתיחו  משום הדוד , בתוך  Bìהצמר  ïúBð הצבע – Å

הצמר, Bøîöלבעל éîc קודם נשרף אם דווקא מבואר , בגמרא – ÀÅÇÀ
בלבד; צמרו דמי אלא לו נותן אינו הצבע, את נקלט שקלט אם אבל 

צבוע, צמר דמי  לו לשלם חייב נשרף, כך  ואחר הצמר והושבח הצבע

הקודמת במשנה שלמדנו כמו  כלי , בשבח קונה אומן  שאין  (xnb`לפי 
.(` ,hv ;a ,gv `nw `aaøeàk Bòáö שצבע כלומר  כעור , היינו – ÀÈÈ

בכוונה, שהזיקו ונמצא צבע, של בפסולת גרוע, בצבע הצמר  íàÄאת
äàéöéä ìò øúBé çáMä הצביעה ידי  על הצמר  שהשביח מה אם – ÇÀÈÅÇÇÀÄÈ

זוזים, עשרה שווה היה שהצמר  כגון  הצביעה, הוצאות על עולה
זוזים, חמישה שהשביח ונמצא זוז, עשר חמישה שווה צביעתו  ולאחר 

זוזים, שלושה היו הצביעה Bìוהוצאות ïúBð,לצבע הצמר  בעל – Å
äàéöéä úà;זוזים שלושה היינו בלבד, ההוצאה –äàéöéä íàå ÆÇÀÄÈÀÄÇÀÄÈ

çáMä ìò äøúé,זוזים שבעה עלו הצביעה שהוצאות כגון  –ïúBð ÀÅÈÇÇÀÈÅ
çáMä úà Bì ואינו צמרו , ומקבל זוזים, חמישה היינו בלבד, – ÆÇÀÈ

השכר אם ברם, וקלקל . הואיל  עמו, שהתנה שכרו את לו משלם
מן  פחות הראשון  במקרה (או  השבח מן פחות הוא עמו שהתנה

מפרשים, יש  השכר. את לו  נותן שהוציא d`ivi"y"ההוצאה), מה היינו 

בלבד  צבעים על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))הצבע עצים ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; דמי מפרשים: ויש  ,
יום שכיר כשאר  טרחו ושכר íãà.((((רש רש רש רש """"יייי))))וסממנים Bì òBaöì– ÄÀÇÈÙ
אדום, לצבעו  מנת על לצבע צמר  øBçL,נתן Bòáöe לו שנתן או  ÀÈÈ

לו  íãàלצבוע Bòáöe øBçL עמו שהתנה ממה ששינה היינו  – ÈÀÈÈÙ
הצמר , Bìבעל  ïúBð :øîBà øéàî éaø,הצמר לבעל הצבע – ÇÄÅÄÅÅ
Bøîö éîcומכל גזלן ; כדין בשינוי הצבע קנאו  מאיר רבי שלדעת – ÀÅÇÀ

את  ומקבל  עמו  שהתנה שכרו  לו  משלם רוצה, הצמר  בעל  אם מקום
הצבע נתכוון  לא שהרי לגמרי , שקנאו אומרים ואין בו הצמר, לזכות

בגזלן  כן  שאין מה טוב טוב טוב טוב ").").").").כלל, יום יום יום יום  øîBà:("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
çáMä íà–,הצביעה ידי  על  הצמר  äàéöéäשהשביח ìò øúé ÄÇÀÈÈÅÇÇÀÄÈ

הצביעה, הוצאת על  עולה –äàéöéä úà Bì ïúBð ההוצאה – ÅÆÇÀÄÈ
çáMäבלבד; úà Bì ïúBð ,çáMä ìò äøúé äàéöéä íàå– ÀÄÇÀÄÈÀÅÈÇÇÀÈÅÆÇÀÈ

שתהא  חכמים קנסוהו המשנה שכל  כעור ", ב"צבעו  לעיל  שבארנו  כמו 
ולא  שהואיל וסובר , מאיר רבי על חולק יהודה רבי התחתונה; על ידו

דינו  הלכך  בשינוי , הצמר  את קנה לא הצמר  את לגזול  הצבע התכוון 
לעיל . ששנינו  כעור " "צבעו  dcedi.כדין  iaxk dklde
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כא-כו): ה, (ויקרא בתורה ezinraכתוב ygke ,'da lrn dlrne `hgz ik ytp"
raype da ygke dca` `vn e` .ezinr z` wyr e` lfba e` ci zneyza e` oecwta

my`e `hgi ik dide ...xwy lr(שחטא לאחר  אשם עצמו את `z(כשירגיש aiyde
z` e` ,ez` cwtd xy` oecwtd z` e` wyr xy` wyerd z` e` lfb xy` dlfbd

ey`xa eze` mlye xwyl eilr rayi xy` lkn e` .`vn xy` dca`d; הקרן (היינו 

העיקר) שהיא מפני  "ראש " meiaונקראת eppzi el `ed xy`l ,eilr sqei eiziynge
."el glqpe 'd iptl odkd eilr xtke ...o`vd on minz li` ,'dl `iai eny` z`e .ezny`
המפורטות  הדרכים משאר באחת ממון לו  שנתחייב (או חברו את שהגוזל  מכאן,

הקרן את לו להחזיר  חייב הודה, כך  ואחר  שקר, על לו  ונשבע בו, וכפר  בפרשה),
להביא  וחייב מבחוץ), מלבר , חומש שהוא מהקרן, רבע (היינו חומש  בתוספת

שווה  היתה הגזילה שאם ללמד, באה משנתנו  – גזילות". "אשם הנקרא אשם קרבן

ואפילו הנגזל, לידי אותה יחזיר  שהוא עד  מתכפר הגזלן  אין  פרוטה, הפחות לכל 

כמו הגזילה, השבת דין לקיים אליו  ללכת הגזלן  חייב רחוק, במקום גר  הנגזל 
`ezny".שנאמר : meia eppzi el `ed xy`l" משווה פחות היתה הגזילה אם ברם,

שום  בה ואין ממון , אינה פרוטה משווה שפחות האמור , בכל  חייב אינו  פרוטה,

חשיבות.

Bì òaLðå äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäגזל שלא שקר, על – ÇÅÆÂÅÈÆÀÈÀÄÀÇ
הודה, כך  ואחר éãîìממנו , elôà åéøçà epëéìBé לו שאין – ÄÆÇÂÈÂÄÀÈÇ

למקום  אחריו להוליכה וחייב הנגזל, לידי הגזילה את שישיב עד כפרה
הטעם, מבאר הרמב"ם רחוקה; בארץ הוא ואפילו שם, נמצא שהוא

לתבעו , עוד באים ואינם הבעלים, נתייאשו כבר עליו  ונשבע שהואיל
באיי הם ואפילו  להם, שיחזיר  עד הבעלים אחר  לרדוף חייב הלכך 

אינו  והודה, חזר אם בו, שכפר פי על אף נשבע, לא אם אבל  הים.
יהא  אלא שבידו, ממון להם להחזיר  כדי  הבעלים אחר  לרדוף חייב

שלהם ויטלו הבעלים שיבואו  עד  הגזלן h).ביד  ,f dlifb 'ld)ויש
וקח  בוא גזלתיך , וכך כך  לו : שיודיע צריך מקום שמכל  כותבים,

izdw - zex`ean zeipyn
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ì ïúBðïéc úéa çéìL.úî íàå–åéLøBéì øéæçé. ¥¦§¦©¥¦§¦¥©£¦§§¨
Âïøwä úà Bì ïúð,Lîçä úà Bì ïúð àGå;ïøwä ìò Bì ìçî,Lîçä ìò Bì ìçî àGå;ìòå äæ ìò Bì ìçî ¨©¤©¤¤§¨©¤©Ÿ¤¨©©©¤¤§¨©©©Ÿ¤¨©©¤§©

äæ,õeçïøwa äèeøt äåMî úBçtî–éøö BðéàCåéøçà Cìéì.Lîçä úà Bì ïúð,ïøwä úà Bì ïúð àGå; ¤¦¨¦¨¤§¨©¤¤¥¨¦¥¥©£¨¨©¤©Ÿ¤§¨©¤©¤¤
Lîçä ìò Bì ìçî,ïøwä ìò Bì ìçî àGå;äæ ìòå äæ ìò Bì ìçî,ïøwa äèeøt äåMî õeç–éøöCìéì C ¨©©©Ÿ¤§¨©©©¤¤¨©©¤§©¤¦¨¤§¨©¤¤¨¦¥¥

åéøçà. ©£¨
Êïøwä úà Bì ïúð,Lîçä ìò Bì òaLðå–Lîç ìò Lîç ílLî äæ éøä,äåMî úBçt ïøwä èòîúiL ãò ¨©¤©¤¤§¦§©©©Ÿ¤£¥¤§©¥Ÿ¤©Ÿ¤©¤¦§©¥©¤¤¨¦¨¤

äèeøt.ïBãwta ïëå,øîàpL(áë¯àë ,ä àø÷éå):Bà ïBãwôa"-ãé úîeNúáúà ÷Lò Bà ìæâá Bà-BúéîòBà-àöî §¨§¥©¦¨¤¤¡©§¦¨¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦¨¨
ìò òaLðå da Lçëå äãáà-"ø÷L–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä.éðBã÷t ïëéä?Bì øîà:ãáà;EòéaLî £¥¨§¦¤¨§¦§©©¨¤£¥¤§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨¥¨¦§¦¨©¨©©§¦£

éðà,øîàå:ïîà;íéãéòî íéãòäåBìëàL BúBà–ïø÷ ílLî.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî. £¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤£¨§©¥¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨

:êøãä úàöåäá äðî.zn m`e:ìæâðä
eeee.'eke dhext deyn zegtn ueg:åéøçà åëéìåäì êéøö åðéà ïéòá ìæâä åìéôàå ,äèåøô äåù ìò áåùéå ø÷éúé àîù ïðéùééç àìå
ffff.ynegd lr el raype:åðúð àìù äãåäå ,åì åðúðù ,äéðù äòåáùd.yneg lr yneg mlyn df ix:ïø÷ äùòð ïåùàø ùîåçã ,ùîåç ìù åùîåçcr

.'eke hrnziyøîàðù .íìåòì ïëå ,éðù ùîåç ìù åùîåçå åùîåç íìùî ,äãåäå éðùä ìò òáùðå ïåùàø ùîåç åì ïúðå øæç íàù(íù)óñåé åéúéùéîçå
:ãçà ïø÷ì äáøä úåéùéîç äúáéø äøåúä ,åéìò.ci zneyz:äàåìä.ezinr z` wyr:øéëù øëù.oxw mlyn.äãåä ïë íà àìà íùàå ùîåç ïéàã

:äãåúäå ,àùð úùøôá øâä ìæâá áéúëã

`xephxa yexit

שסשסשסשס""""ז ז ז ז ).).).).ממני ïzé((((טורטורטורטור àG,הגזילה את –Bðáì àG,הנגזל של – ÄÅÄÀ
BçeìLì àGå מגיעה שהיא עד הגזילה השבת שאין  הנגזל , של – ÀÄÀ

הגזלן . על  הדרך  אחריות הלכך  לעיל, שבארנו כמו  עצמו , הנגזל לידי

אם את ברם, לו  ונותן כידו, זה שליח הרי  בעדים, שליח עשה הנגזל
השבה מדין ונפטר יייי).).).).הגזילה, ז ז ז ז ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïúBð((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ìáàÂÈÅ

ïéc úéa çéìLì הגזילה את להוליך  כדי  שליח, עשאוהו  דין  שבית – ÄÀÄÇÅÄ
הטעם  ומבואר  לו , מתכפר  השליח לידי  שבאה ומשעה לנגזל,

השבים, תקנת מפני  לגזלנים, חכמים שעשו תקנה שזוהי במפרשים,
הגזילה את מלהשיב יימנעו  הראהראהראהרא""""שששש).).).).שלא מפרשים,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ויש

הוצאות  בשביל הרבה להוציא הגזלן  יצטרך  שלא כדי  זו , תקנה שטעם
התוספות התוספות התוספות התוספות ).).).).הדרך קושייתקושייתקושייתקושיית ועייןועייןועייןועיין הגזילה ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; את ליתן שיכול הדין והוא

לבעליה  שתגיע עד  בה מטפלים דין  בית שכן ולהתכפר , דין לבית
שם שם שם שם ).).).). úî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  íàå,הנגזל –åéLøBéì øéæçé.הגזילה את – ÀÄÅÇÂÄÀÀÈ

למדי ; אחריהם להוליך  חייב ליורשים שאפילו להשמיע, באה משנתנו 
מת  כך ואחר לנגזל , נשבע הגזלן  שאם להשמיענו , באה שהיא או

אשם  ולהביא וחומש , קרן ליורשים להחזיר הגזלן  חייב הנגזל ,
((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).
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הגזילה. השבת בדין ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

ïøwä úà Bì ïúð, הקרן את לנגזל הגזלן השיב –Bì ïúð àGå ÈÇÆÇÆÆÀÈÇ
Lîçä úà בהקדמה שבארנו  כמו  הקרן, על  להוסיף חייב שהוא – ÆÇÙÆ

הקודמת; ïøwäלמשנה ìò Bì ìçî לגזלן מחל הנגזל  אם או – ÈÇÇÇÆÆ
הקרן , äעל  ìò Bì ìçî àGå;Lîçאם Bìאו  ìçîהנגזל – ÀÈÇÇÇÙÆÈÇ

äæלגזלן, ìòå äæ ìò, החומש ועל  הקרן  על –úBçtî õeç ÇÆÀÇÆÄÈ
ïøwa äèeøt äåMî פחות והוא הואיל  קרן , שהוא פי על אף – ÄÈÆÀÈÇÆÆ

פרוטה, åéøçàמשווה Cìéì Céøö Bðéà,השאר את לו  לשלם כדי – ÅÈÄÅÅÇÂÈ
אין  קיימת, עצמה שהגזילה פי על ואף ויטלנו; הנגזל יבוא אלא

ותהא  תתייקר  פרוטה משווה פחות שהיא קרן אותה שמא חוששים
פרוטה יא יא יא יא ).).).).שווה ז ז ז ז ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אם((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; Bìאבל ïúð הגזלן – ÈÇ

– ïøwä;לנגזל úà Bì ïúð àGå ,Lîçä úàאם Bìאו ìçî ÆÇÙÆÀÈÇÆÇÆÆÈÇ
– לגזלן הנגזל  –;ïøwä ìò Bì ìçî àGå ,Lîçä ìò אם או  ÇÇÙÆÀÈÇÇÇÆÆ

äæ ìòå äæ ìò Bì ìçî,החומש ועל  הקרן  על  –äåMî õeç ÈÇÇÆÀÇÆÄÈÆ
ïøwa äèeøt הלכך הגזילה, השבת חיוב כאן  יש עדיין –Céøö ÀÈÇÆÆÈÄ

åéøçà Cìéì להשיב כדי רחוקה, בארץ הוא ואפילו  הנגזל , אחרי  – ÅÅÇÂÈ
ולהתכפר. לידיו השאר את
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Lîçä ìò Bì òaLðå ,ïøwä úà Bì ïúð הגזלן שנשבע לאחר – ÈÇÆÇÆÆÀÄÀÇÇÇÙÆ
וכשתבעו  בלבד, הקרן  את לנגזל שילם וחומש, קרן ונתחייב והודה

כך ואחר לשקר, ונשבע לו , נתנו  שכבר טען החומש  את זמן  לאחר
את  פרעו שלא Lîçהחומש,הודה ìò Lîç ílLî äæ éøä– ÂÅÆÀÇÅÙÆÇÙÆ

וכן  החומש , של  חומשו עליו  מוסיף והוא כקרן , נעשה החומש  שכן
חומש עליו להוסיף כקרן  דינו  עליו, והודה שנשבע חומש כל לעולם

שנאמר  כדכדכדכד):):):):אחר, ה ה ה ה ,,,, ריבתה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  התורה – עליו " יוסף "וחמישיתיו 
אחת, לקרן  הרבה ïøwäחמישיות èòîúiL ãòהחומש היינו  – ÇÆÄÀÇÅÇÆÆ

כקרן, נעשה שהוא עליו, שנשבע äèeøtהאחרון äåMî úBçt– ÈÄÈÆÀÈ
וחזר עליהן ונשבע וכפר פרוטה, ושתיים שלושים מחברו הגוזל כגון

שמונה  ועוד  הקרן , שהן פרוטה ושתיים שלושים לשלם חייב והודה,
החלק  שהוא "חומש " ונקרא מהקרן, רבע (היינו "חומש " שהן  פרוטות

"חומש הנקרא וזהו והחומש , הקרן של  הכולל מהסכום החמישי 
החומש, על  ונשבע וכפר  הקרן, את הגזלן שילם מבחוץ). – מלבר"

לשלם  חייב הריהו והודה, וחזר פרע, שכבר  הפרוטות, שמונה על היינו 
החומש של חומשו שהן פרוטות, שתי  עוד הפרוטות, שמונה על נוסף

הוא  חייב והודה, וחזר הפרוטות, שתי  על לשקר ונשבע כפר הראשון .
ונשבע  כפר ואם פרוטה; חצי עוד היינו עליהן, חומש  עוד לשלם
ואותו  הואיל  חומש, מוסיף אינו  שוב פרוטה, חצי  אותה על  לשקר 

פרוטה. משווה פחות היה בו שכפר ïBãwtaחומש ïëå נתן אם – ÀÅÇÄÈ
לשקר ונשבע בפיקדון שמעון  כפר זמן ולאחר לשמעון, פיקדון  ראובן

אשם, קרבן  ולהביא וחומש , קרן  לו  לשלם חייב והודה, øîàpLÆÆÁÇ:וחזר
ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa"(deelin zxeza oenn ecia exag myy) ÀÄÈÄÀÆÈ

Búéîò-úà ÷Lò Bà ìæâá Bà(שכיר äãáà(שכר  àöî-Bà ÀÈÅÈÇÆÂÄÈÈÂÅÈ
"ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå,והודה חזר  אם –ílLî äæ éøä ÀÄÆÈÀÄÀÇÇÈÆÂÅÆÀÇÅ

Làå Lîçå ïø÷í קרבן ומביא וחומש, קרן לבעלים משלם – ÆÆÀÙÆÀÈÈ
לעיל. שבארנו כמו éðBã÷tאשם, ïëéäאצל פיקדון  ראובן  הפקיד  – ÅÈÄÀÄ

היכן  לשמעון : ואמר פיקדונו, את לקבל ראובן  בא זמן ולאחר  שמעון,
אצלך ? שהפקדתי  Bìפקדוני øîà:שמעון –ãáàוהרי פקדונך . – ÈÇÈÇ

לשמעון: ראובן  אמר אבידה. על פטור חינם éðàשומר  EòéaLîÇÀÄÂÂÄ
הפיקדון , שאבד  כדבריך , הוא שכן  –øîàå:שמעון –ïîàוהרי – ÀÈÇÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriyz wxt `nw `aa zkqn

ÁéðBã÷t ïëéä?Bì øîà:áðâð;éðà EòéaLî,øîàå:ïîà;BáðbL BúBà íéãéòî íéãòäå–éîeìLz ílLî ¥¨¦§¦¨©¦§©©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥
ìôë.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî. ¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨
ËBì òaLðå åéáà úà ìæBbä,úîå–Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä,åéçàì Bà åéðáì;äöBø Bðéà íàå,ïéàL Bà ©¥¤¨¦§¦§©¨¥£¥¤§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨§¤¨§¦¥¤¤¥
Bì–äåG,íéòøôðå íéàa áBçä éìòáe. ¤©£¥©¨¦§¦§¨¦
ÈBðáì øîBàä:úî íà !élMî äðäð äzà éà íðB÷–epLøéé.BúBîáe åéiça,úî íà–epLøéé àG,øéæçéå ¨¥¦§¨¦©¨¤¡¤¦¤¦¦¥¦¨¤§©¨§¦¥¦¨¤§©£¦

åéçàì Bà åéðáì;Bì ïéà íàå–äåG,íéòøôðå íéàa áBçä éìòáe. §¨¨§¤¨§¦¥¤©£¥©¨¦§¦§¨¦

gggg.ltk inelyzáéúëã ,ìôë íìùî åðéà åîöòî äãåä íàå(áë úåîù):åîöò úà òéùøîì èøô ,íéäìà ïåòéùøé øùà
hhhh.eig`l e` eipal ynege oxw mlyn df ixd.å÷ìç ãâðë åìéôà åìöà áëòî ïéàå äáùä ãáòîì éòá ,êàéäã äéî÷ äùåøé äìôðã â"òàå .íéðá åì ïéà íà

áéúëã(ä àø÷éå):éåðéùá äéð÷ àìã ïéòá äìéæâä àäúù ãáìáå .åãé úçúî åìéæâ àéöåéù ãò äð÷ú åì ïéà ,äìæâä úà áéùäå.el oi`ìåëéù êë ìë íéñëð
:å÷ìç ìò øúååì.dvex epi`y e`:å÷ìç ãéñôäì.del:äáùä úåöî íéé÷ì åéçàì ìæâä úà øéæçîå ,íéøçàî.aegd ilrae:íäî ïìæâä äæ äåìùmi`a

.mirxtpeøîåìå åòéãåäì êéøöå ,áåçä ïåòøôá åáåç ìòáì äìéæâä åîöò àåä ïúåð ,àåä àìà åéáàì ùøåé ïéà íàå .äá ïìæâì ùéù ÷ìçä úàæä äìéæâä ïî
å .ä÷ãöä úôå÷ì åà åúùà úáåúëì äæ êøã ìò ïúåð åà .àáà ìæâ äæ åì:åéáà ìæâ äæù òéãåéù êéøö ïìåëá

iiii.el oi` m`eíéøãðá ïðú àäã ,úåòî íúåàá åáåç òøåôù äî äàðä àáéùç àìå .å÷ìç úà äùåøéä ïî íéòøôðå íéàá áåç éìòáå .ìëåàå äåì .ìëàé äî
[â"ì óã]:åáåç åì òøåô åøéáçî äàðä øãåîä

`xephxa yexit

כשבועה, שבועה BìëàLקבלת BúBà íéãéòî íéãòäåואחר – ÀÈÅÄÀÄÄÆÂÈ
הפיקדון, את אכל  ששמעון  והעידו עדים באו ÷ïøכך  ílLî– ÀÇÅÆÆ

מעצמו , כשהודה אלא ואשם חומש חיוב שאין  ואשם, חומש  ולא

הגר  בגזל  ז ז ז ז ):):):):שנאמר הההה,,,, הכתוב,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מלמד חטאתם", את "והתודו 
הואיל כפל, כאן אין  ואף בדבר ; שיודה עד  ואשם חומש חייב שאינו 

שנגנב. טען Bîöòîולא äãBä,הפיקדון את שאכל –ïø÷ ílLî ÈÅÇÀÀÇÅÆÆ
íLàå Lîçå אותו חייבו  לא והעדים שהואיל  מבואר, בתוספות – ÀÙÆÀÈÈ

ולא  חומש ; משלם הריהו  העדים, שבאו לאחר הודה אפילו כפל,
כפי הבאה, המשנה אגב אלא מעצמו" "הודה המשנה כאן נקטה

שם. שיבואר
i y y m e i
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חינם  שומר  דין ללמד באה והיא הקודמת, המשנה של הסיפא המשך  היא זו משנה
גניבה. טענת הטוען 

לשמעון: ראובן  éðBã÷tאמר  ïëéä? אצלך שהפקדתי –Bì øîà ÅÈÄÀÄÈÇ
שמעון: –áðâðאמר הגניבה; על  פטור  חינם שומר  והרי  ממני , – ÄÀÇ

לשמעון: éðàראובן  EòéaLî,כדבריך הוא שכן  –øîàå:שמעון – ÇÀÄÂÂÄÀÈÇ
ïîà היא הרי  שבועה שקבלת הקודמת במשנה  הזכרנו  וכבר  – ÈÅ

BáðbLכשבועה, BúBà íéãéòî íéãòäå, בעצמו שמעון –ílLî ÀÈÅÄÀÄÄÆÀÈÀÇÅ
ìôë éîeìLz דינו גנבו, עצמו שהוא ונמצא גנב טענת שהטוען – ÇÀÅÆÆ

Bîöòîכנגב. äãBä,שגנבו –íLàå Lîçå ïø÷ ílLîאבל – ÈÅÇÀÀÇÅÆÆÀÙÆÀÈÈ
שנאמר כפל , משלם ח ח ח ח ):):):):אינו  כבכבכבכב,,,, ישלם ((((שמותשמותשמותשמות אֿלהים ירשיעון  "אשר

שהוא  בקנס למודה מכאן  עצמו , את למרשיע פרט – לרעהו " שנים

פטור.

אותו מעידים "והעדים הקודמת במשנה שנינו "אבד " טענת  הטוען  בענין 
e l k ` y,"אותו מעידים "והעדים במשנתנו: שנינו "גנב" טענת בטוען  ואילו

e a p b y."(התנא) נקט "לעיל  התוספות: בעלי מעירים כך  e"על  l k ` e",לרבותא
נקט  וכאן "אבד", בטענת הכפל מן  פטור  העולם, מן  שאיבדו  פי על שאף

שטוען"eapby"(התנא): כיון כפל , חייב בעין , שהוא פי  על שאף לרבותא,
גנב" micrde).טענת ligznd xeaic ± a ,bq `nw `aa)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

Bì òaLðå åéáà úà ìæBbä, ממנו גזל שלא לשקר, –úîå– ÇÅÆÈÄÀÄÀÇÈÅ
בעין היא והגזילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),האב, ÷ïø((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ílLî äæ éøäÂÅÆÀÇÅÆÆ

åéðáì Lîçå, הגזלן של אחיו  שהם אביו, של –åéçàì Bàשל – ÀÙÆÀÈÈÀÆÈ
מעכב  אינו  יורשו , הוא שגם פי על ואף אחרים; בנים לו אין  אם אביו ,

שנאמר ידו, מתחת הגזילה כל  שיוציא עד  כפרה לו  שאין  לחלקו , כלום
כגכגכגכג):):):): ה ה ה ה ,,,, הגזלה"((((ויקראויקראויקראויקרא את מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))"והשיב ויש  .eipalשל –

eig`lהגזלן , e` כאילו אותו שרואים בנים, לו אין  אם הגזלן , של  –

את  להוציא צריך שהוא לפי  אותו , יורשים אחיו או ובניו  מת, הוא
ידו  מתחת äöBø.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הגזילה Bðéà íàå חלקו להפסיד – ÀÄÅÆ

אביו, Bìבירושת ïéàL Bà חלקו על לוותר שיוכל  כך, כל  נכסים – ÆÅ
הגזילה äåGבירושה, את ומוציא גזילה, באותה חלקו  כנגד  מאחרים – Æ

השבה, מצוות לקיים לאחיו, שנותנה ידי על ידו áBçäמתחת éìòáeÇÂÅÇ
íéòøôðå íéàa זה וכל  בה. לגזלן שיש  החלק את גזילה מאותה – ÈÄÀÄÀÈÄ

שתצא  כדי הערמה דרך שיעשה חכמים בו שהקלו  אלא גמור , דין אינו
ירושתו את יפסיד ולא ידו , מתחת מקום מכל  בגמרא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הגזילה

הגזילה  את נותן  הריהו  מלבדו , לאביו  אחר  יורש אין שאם אמרו ,
ובלבד צדקה, לקופת או  אשתו לכתובת או החוב בפירעון  חובו  לבעל

אבא. גזל  זה ויאמר: שיודיע

הרמב"ם  אבל  כך . מפרשה המאירי  ואף ותוספות. רש"י לפי  משנתנו  את בארנו 
ליורשי לתת חיוב כל הגזלן  על שאין היא שיטתו  שכן אחרת, בדרך  מפרשה

אלא הירושה, מכוח שלו היא שהרי בגזילה, חלקו  את dlifbdאביו m`"y
,"eci zgzn dnvr dlifbd z` `ivedl olfbd aiig zniiwומקבל חוזר  כך ואחר 

במשנתנו: הרמב"ם גורס מכאן חלקו . את zne,ממנה el raype eia` z` lfebd"
ynege oxw mlyn df ixde i p a l e ` e i g ` l": כגירסתנו eig`l),(ולא e` eipalכלומר

החומש  ואת הגזילה את הגזלן נותן הגזילה, השבת חיוב כאן  ויש הואיל 
אביו יורשי שהם oeaygלאחיו , mdnr dyereחלקו את בחזרה מהם לקבל

בירושה. לו  iven`המגיע ,yxeid `ed ecal olfbd df `vnpy ,mig` el oi` m`e"
eci zgzn dlifbde i p a l":במשנתנו ששנינו ומה הגזלן). dvex(של epi` m`e"

,"el oi`y e`או בגזילה, חלקו לאחים לתת רוצה אינו אם הרמב"ם: מפרש
בנים, ולא אחים לא לו  mirxtpe",שאין  mi`a aeg ilrae deel" את שנותן  כלומר 

לקופת  או  אשתו בכתובת ליתנה יכול  וכן החוב, בפרעון  חובו  לבעל  הגזילה
מתחת  להוציאה שעליו אלא יורש, בתור בה שזכה הוא, ממונו שכן צדקה,
והוא  וכדומה, חוב פירעון ידי על  אפילו ידו  מתחת להוציאה יכול  הלכך  ידו ,

אבא גזל  זה ויאמר : חוב לבעל  m"anxdl).שיודיע zeipynd yexit ;b-a ,g dlifb 'ld)

y c e w z a y
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ה  הנאה אגב הדירו שאביו בבן העוסקת זו משנה כאן  נשנתה הקודמת משנה
לשון הוא ש "קונם" נדרים, במסכת שנינו  וכבר הירושה. בענין  דינו  מה מנכסיו,
כוונתו : עלי" זה דבר "קונם ואומר: הנודר כגון "קרבן ", למלה כינוי והוא נדר,
א, נדרים משנה עיין נדרים, למסכת פתיחתנו (עיין כקרבן עלי  זה דבר  יהא אסור 

ב).

!élMî äðäð äzà éà íðB÷ :Bðáì øîBàäעליך אוסר  הריני – ÈÅÄÀÈÄÇÈÆÁÆÄÆÄ
גורסים: ויש  משלי ! תיהנה שלא ilynבנדר  dpdp dz`y mpew–כלומר

משלי נהנה שאתה מה כקרבן עליך יהא טובטובטובטוב"),"),"),"),אסור  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

úî íà,האב –epLøéé אביו מנכסי  ליהנות שמותר כלומר  הבן , – ÄÅÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ì ïúBðïéc úéa çéìL.úî íàå–åéLøBéì øéæçé. ¥¦§¦©¥¦§¦¥©£¦§§¨
Âïøwä úà Bì ïúð,Lîçä úà Bì ïúð àGå;ïøwä ìò Bì ìçî,Lîçä ìò Bì ìçî àGå;ìòå äæ ìò Bì ìçî ¨©¤©¤¤§¨©¤©Ÿ¤¨©©©¤¤§¨©©©Ÿ¤¨©©¤§©

äæ,õeçïøwa äèeøt äåMî úBçtî–éøö BðéàCåéøçà Cìéì.Lîçä úà Bì ïúð,ïøwä úà Bì ïúð àGå; ¤¦¨¦¨¤§¨©¤¤¥¨¦¥¥©£¨¨©¤©Ÿ¤§¨©¤©¤¤
Lîçä ìò Bì ìçî,ïøwä ìò Bì ìçî àGå;äæ ìòå äæ ìò Bì ìçî,ïøwa äèeøt äåMî õeç–éøöCìéì C ¨©©©Ÿ¤§¨©©©¤¤¨©©¤§©¤¦¨¤§¨©¤¤¨¦¥¥

åéøçà. ©£¨
Êïøwä úà Bì ïúð,Lîçä ìò Bì òaLðå–Lîç ìò Lîç ílLî äæ éøä,äåMî úBçt ïøwä èòîúiL ãò ¨©¤©¤¤§¦§©©©Ÿ¤£¥¤§©¥Ÿ¤©Ÿ¤©¤¦§©¥©¤¤¨¦¨¤

äèeøt.ïBãwta ïëå,øîàpL(áë¯àë ,ä àø÷éå):Bà ïBãwôa"-ãé úîeNúáúà ÷Lò Bà ìæâá Bà-BúéîòBà-àöî §¨§¥©¦¨¤¤¡©§¦¨¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦¨¨
ìò òaLðå da Lçëå äãáà-"ø÷L–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä.éðBã÷t ïëéä?Bì øîà:ãáà;EòéaLî £¥¨§¦¤¨§¦§©©¨¤£¥¤§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨¥¨¦§¦¨©¨©©§¦£

éðà,øîàå:ïîà;íéãéòî íéãòäåBìëàL BúBà–ïø÷ ílLî.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî. £¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤£¨§©¥¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨

:êøãä úàöåäá äðî.zn m`e:ìæâðä
eeee.'eke dhext deyn zegtn ueg:åéøçà åëéìåäì êéøö åðéà ïéòá ìæâä åìéôàå ,äèåøô äåù ìò áåùéå ø÷éúé àîù ïðéùééç àìå
ffff.ynegd lr el raype:åðúð àìù äãåäå ,åì åðúðù ,äéðù äòåáùd.yneg lr yneg mlyn df ix:ïø÷ äùòð ïåùàø ùîåçã ,ùîåç ìù åùîåçcr

.'eke hrnziyøîàðù .íìåòì ïëå ,éðù ùîåç ìù åùîåçå åùîåç íìùî ,äãåäå éðùä ìò òáùðå ïåùàø ùîåç åì ïúðå øæç íàù(íù)óñåé åéúéùéîçå
:ãçà ïø÷ì äáøä úåéùéîç äúáéø äøåúä ,åéìò.ci zneyz:äàåìä.ezinr z` wyr:øéëù øëù.oxw mlyn.äãåä ïë íà àìà íùàå ùîåç ïéàã

:äãåúäå ,àùð úùøôá øâä ìæâá áéúëã

`xephxa yexit

שסשסשסשס""""ז ז ז ז ).).).).ממני ïzé((((טורטורטורטור àG,הגזילה את –Bðáì àG,הנגזל של – ÄÅÄÀ
BçeìLì àGå מגיעה שהיא עד הגזילה השבת שאין  הנגזל , של – ÀÄÀ

הגזלן . על  הדרך  אחריות הלכך  לעיל, שבארנו כמו  עצמו , הנגזל לידי

אם את ברם, לו  ונותן כידו, זה שליח הרי  בעדים, שליח עשה הנגזל
השבה מדין ונפטר יייי).).).).הגזילה, ז ז ז ז ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïúBð((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ìáàÂÈÅ

ïéc úéa çéìLì הגזילה את להוליך  כדי  שליח, עשאוהו  דין  שבית – ÄÀÄÇÅÄ
הטעם  ומבואר  לו , מתכפר  השליח לידי  שבאה ומשעה לנגזל,

השבים, תקנת מפני  לגזלנים, חכמים שעשו תקנה שזוהי במפרשים,
הגזילה את מלהשיב יימנעו  הראהראהראהרא""""שששש).).).).שלא מפרשים,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ויש

הוצאות  בשביל הרבה להוציא הגזלן  יצטרך  שלא כדי  זו , תקנה שטעם
התוספות התוספות התוספות התוספות ).).).).הדרך קושייתקושייתקושייתקושיית ועייןועייןועייןועיין הגזילה ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; את ליתן שיכול הדין והוא

לבעליה  שתגיע עד  בה מטפלים דין  בית שכן ולהתכפר , דין לבית
שם שם שם שם ).).).). úî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  íàå,הנגזל –åéLøBéì øéæçé.הגזילה את – ÀÄÅÇÂÄÀÀÈ

למדי ; אחריהם להוליך  חייב ליורשים שאפילו להשמיע, באה משנתנו 
מת  כך ואחר לנגזל , נשבע הגזלן  שאם להשמיענו , באה שהיא או

אשם  ולהביא וחומש , קרן ליורשים להחזיר הגזלן  חייב הנגזל ,
((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).

i y i n g m e i
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הגזילה. השבת בדין ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

ïøwä úà Bì ïúð, הקרן את לנגזל הגזלן השיב –Bì ïúð àGå ÈÇÆÇÆÆÀÈÇ
Lîçä úà בהקדמה שבארנו  כמו  הקרן, על  להוסיף חייב שהוא – ÆÇÙÆ

הקודמת; ïøwäלמשנה ìò Bì ìçî לגזלן מחל הנגזל  אם או – ÈÇÇÇÆÆ
הקרן , äעל  ìò Bì ìçî àGå;Lîçאם Bìאו  ìçîהנגזל – ÀÈÇÇÇÙÆÈÇ

äæלגזלן, ìòå äæ ìò, החומש ועל  הקרן  על –úBçtî õeç ÇÆÀÇÆÄÈ
ïøwa äèeøt äåMî פחות והוא הואיל  קרן , שהוא פי על אף – ÄÈÆÀÈÇÆÆ

פרוטה, åéøçàמשווה Cìéì Céøö Bðéà,השאר את לו  לשלם כדי – ÅÈÄÅÅÇÂÈ
אין  קיימת, עצמה שהגזילה פי על ואף ויטלנו; הנגזל יבוא אלא

ותהא  תתייקר  פרוטה משווה פחות שהיא קרן אותה שמא חוששים
פרוטה יא יא יא יא ).).).).שווה ז ז ז ז ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אם((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; Bìאבל ïúð הגזלן – ÈÇ

– ïøwä;לנגזל úà Bì ïúð àGå ,Lîçä úàאם Bìאו ìçî ÆÇÙÆÀÈÇÆÇÆÆÈÇ
– לגזלן הנגזל  –;ïøwä ìò Bì ìçî àGå ,Lîçä ìò אם או  ÇÇÙÆÀÈÇÇÇÆÆ

äæ ìòå äæ ìò Bì ìçî,החומש ועל  הקרן  על  –äåMî õeç ÈÇÇÆÀÇÆÄÈÆ
ïøwa äèeøt הלכך הגזילה, השבת חיוב כאן  יש עדיין –Céøö ÀÈÇÆÆÈÄ

åéøçà Cìéì להשיב כדי רחוקה, בארץ הוא ואפילו  הנגזל , אחרי  – ÅÅÇÂÈ
ולהתכפר. לידיו השאר את

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Lîçä ìò Bì òaLðå ,ïøwä úà Bì ïúð הגזלן שנשבע לאחר – ÈÇÆÇÆÆÀÄÀÇÇÇÙÆ
וכשתבעו  בלבד, הקרן  את לנגזל שילם וחומש, קרן ונתחייב והודה

כך ואחר לשקר, ונשבע לו , נתנו  שכבר טען החומש  את זמן  לאחר
את  פרעו שלא Lîçהחומש,הודה ìò Lîç ílLî äæ éøä– ÂÅÆÀÇÅÙÆÇÙÆ

וכן  החומש , של  חומשו עליו  מוסיף והוא כקרן , נעשה החומש  שכן
חומש עליו להוסיף כקרן  דינו  עליו, והודה שנשבע חומש כל לעולם

שנאמר  כדכדכדכד):):):):אחר, ה ה ה ה ,,,, ריבתה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  התורה – עליו " יוסף "וחמישיתיו 
אחת, לקרן  הרבה ïøwäחמישיות èòîúiL ãòהחומש היינו  – ÇÆÄÀÇÅÇÆÆ

כקרן, נעשה שהוא עליו, שנשבע äèeøtהאחרון äåMî úBçt– ÈÄÈÆÀÈ
וחזר עליהן ונשבע וכפר פרוטה, ושתיים שלושים מחברו הגוזל כגון

שמונה  ועוד  הקרן , שהן פרוטה ושתיים שלושים לשלם חייב והודה,
החלק  שהוא "חומש " ונקרא מהקרן, רבע (היינו "חומש " שהן  פרוטות

"חומש הנקרא וזהו והחומש , הקרן של  הכולל מהסכום החמישי 
החומש, על  ונשבע וכפר  הקרן, את הגזלן שילם מבחוץ). – מלבר"

לשלם  חייב הריהו והודה, וחזר פרע, שכבר  הפרוטות, שמונה על היינו 
החומש של חומשו שהן פרוטות, שתי  עוד הפרוטות, שמונה על נוסף

הוא  חייב והודה, וחזר הפרוטות, שתי  על לשקר ונשבע כפר הראשון .
ונשבע  כפר ואם פרוטה; חצי עוד היינו עליהן, חומש  עוד לשלם
ואותו  הואיל  חומש, מוסיף אינו  שוב פרוטה, חצי  אותה על  לשקר 

פרוטה. משווה פחות היה בו שכפר ïBãwtaחומש ïëå נתן אם – ÀÅÇÄÈ
לשקר ונשבע בפיקדון שמעון  כפר זמן ולאחר לשמעון, פיקדון  ראובן

אשם, קרבן  ולהביא וחומש , קרן  לו  לשלם חייב והודה, øîàpLÆÆÁÇ:וחזר
ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa"(deelin zxeza oenn ecia exag myy) ÀÄÈÄÀÆÈ

Búéîò-úà ÷Lò Bà ìæâá Bà(שכיר äãáà(שכר  àöî-Bà ÀÈÅÈÇÆÂÄÈÈÂÅÈ
"ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå,והודה חזר  אם –ílLî äæ éøä ÀÄÆÈÀÄÀÇÇÈÆÂÅÆÀÇÅ

Làå Lîçå ïø÷í קרבן ומביא וחומש, קרן לבעלים משלם – ÆÆÀÙÆÀÈÈ
לעיל. שבארנו כמו éðBã÷tאשם, ïëéäאצל פיקדון  ראובן  הפקיד  – ÅÈÄÀÄ

היכן  לשמעון : ואמר פיקדונו, את לקבל ראובן  בא זמן ולאחר  שמעון,
אצלך ? שהפקדתי  Bìפקדוני øîà:שמעון –ãáàוהרי פקדונך . – ÈÇÈÇ

לשמעון: ראובן  אמר אבידה. על פטור חינם éðàשומר  EòéaLîÇÀÄÂÂÄ
הפיקדון , שאבד  כדבריך , הוא שכן  –øîàå:שמעון –ïîàוהרי – ÀÈÇÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁéðBã÷t ïëéä?Bì øîà:áðâð;éðà EòéaLî,øîàå:ïîà;BáðbL BúBà íéãéòî íéãòäå–éîeìLz ílLî ¥¨¦§¦¨©¦§©©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥
ìôë.Bîöòî äãBä–íLàå Lîçå ïø÷ ílLî. ¤¤¨¥©§§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨
ËBì òaLðå åéáà úà ìæBbä,úîå–Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä,åéçàì Bà åéðáì;äöBø Bðéà íàå,ïéàL Bà ©¥¤¨¦§¦§©¨¥£¥¤§©¥¤¤§Ÿ¤§¨¨§¤¨§¦¥¤¤¥
Bì–äåG,íéòøôðå íéàa áBçä éìòáe. ¤©£¥©¨¦§¦§¨¦
ÈBðáì øîBàä:úî íà !élMî äðäð äzà éà íðB÷–epLøéé.BúBîáe åéiça,úî íà–epLøéé àG,øéæçéå ¨¥¦§¨¦©¨¤¡¤¦¤¦¦¥¦¨¤§©¨§¦¥¦¨¤§©£¦

åéçàì Bà åéðáì;Bì ïéà íàå–äåG,íéòøôðå íéàa áBçä éìòáe. §¨¨§¤¨§¦¥¤©£¥©¨¦§¦§¨¦

gggg.ltk inelyzáéúëã ,ìôë íìùî åðéà åîöòî äãåä íàå(áë úåîù):åîöò úà òéùøîì èøô ,íéäìà ïåòéùøé øùà
hhhh.eig`l e` eipal ynege oxw mlyn df ixd.å÷ìç ãâðë åìéôà åìöà áëòî ïéàå äáùä ãáòîì éòá ,êàéäã äéî÷ äùåøé äìôðã â"òàå .íéðá åì ïéà íà

áéúëã(ä àø÷éå):éåðéùá äéð÷ àìã ïéòá äìéæâä àäúù ãáìáå .åãé úçúî åìéæâ àéöåéù ãò äð÷ú åì ïéà ,äìæâä úà áéùäå.el oi`ìåëéù êë ìë íéñëð
:å÷ìç ìò øúååì.dvex epi`y e`:å÷ìç ãéñôäì.del:äáùä úåöî íéé÷ì åéçàì ìæâä úà øéæçîå ,íéøçàî.aegd ilrae:íäî ïìæâä äæ äåìùmi`a

.mirxtpeøîåìå åòéãåäì êéøöå ,áåçä ïåòøôá åáåç ìòáì äìéæâä åîöò àåä ïúåð ,àåä àìà åéáàì ùøåé ïéà íàå .äá ïìæâì ùéù ÷ìçä úàæä äìéæâä ïî
å .ä÷ãöä úôå÷ì åà åúùà úáåúëì äæ êøã ìò ïúåð åà .àáà ìæâ äæ åì:åéáà ìæâ äæù òéãåéù êéøö ïìåëá

iiii.el oi` m`eíéøãðá ïðú àäã ,úåòî íúåàá åáåç òøåôù äî äàðä àáéùç àìå .å÷ìç úà äùåøéä ïî íéòøôðå íéàá áåç éìòáå .ìëåàå äåì .ìëàé äî
[â"ì óã]:åáåç åì òøåô åøéáçî äàðä øãåîä
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כשבועה, שבועה BìëàLקבלת BúBà íéãéòî íéãòäåואחר – ÀÈÅÄÀÄÄÆÂÈ
הפיקדון, את אכל  ששמעון  והעידו עדים באו ÷ïøכך  ílLî– ÀÇÅÆÆ

מעצמו , כשהודה אלא ואשם חומש חיוב שאין  ואשם, חומש  ולא

הגר  בגזל  ז ז ז ז ):):):):שנאמר הההה,,,, הכתוב,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מלמד חטאתם", את "והתודו 
הואיל כפל, כאן אין  ואף בדבר ; שיודה עד  ואשם חומש חייב שאינו 

שנגנב. טען Bîöòîולא äãBä,הפיקדון את שאכל –ïø÷ ílLî ÈÅÇÀÀÇÅÆÆ
íLàå Lîçå אותו חייבו  לא והעדים שהואיל  מבואר, בתוספות – ÀÙÆÀÈÈ

ולא  חומש ; משלם הריהו  העדים, שבאו לאחר הודה אפילו כפל,
כפי הבאה, המשנה אגב אלא מעצמו" "הודה המשנה כאן נקטה

שם. שיבואר
i y y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

חינם  שומר  דין ללמד באה והיא הקודמת, המשנה של הסיפא המשך  היא זו משנה
גניבה. טענת הטוען 

לשמעון: ראובן  éðBã÷tאמר  ïëéä? אצלך שהפקדתי –Bì øîà ÅÈÄÀÄÈÇ
שמעון: –áðâðאמר הגניבה; על  פטור  חינם שומר  והרי  ממני , – ÄÀÇ

לשמעון: éðàראובן  EòéaLî,כדבריך הוא שכן  –øîàå:שמעון – ÇÀÄÂÂÄÀÈÇ
ïîà היא הרי  שבועה שקבלת הקודמת במשנה  הזכרנו  וכבר  – ÈÅ

BáðbLכשבועה, BúBà íéãéòî íéãòäå, בעצמו שמעון –ílLî ÀÈÅÄÀÄÄÆÀÈÀÇÅ
ìôë éîeìLz דינו גנבו, עצמו שהוא ונמצא גנב טענת שהטוען – ÇÀÅÆÆ

Bîöòîכנגב. äãBä,שגנבו –íLàå Lîçå ïø÷ ílLîאבל – ÈÅÇÀÀÇÅÆÆÀÙÆÀÈÈ
שנאמר כפל , משלם ח ח ח ח ):):):):אינו  כבכבכבכב,,,, ישלם ((((שמותשמותשמותשמות אֿלהים ירשיעון  "אשר

שהוא  בקנס למודה מכאן  עצמו , את למרשיע פרט – לרעהו " שנים

פטור.

אותו מעידים "והעדים הקודמת במשנה שנינו "אבד " טענת  הטוען  בענין 
e l k ` y,"אותו מעידים "והעדים במשנתנו: שנינו "גנב" טענת בטוען  ואילו

e a p b y."(התנא) נקט "לעיל  התוספות: בעלי מעירים כך  e"על  l k ` e",לרבותא
נקט  וכאן "אבד", בטענת הכפל מן  פטור  העולם, מן  שאיבדו  פי על שאף

שטוען"eapby"(התנא): כיון כפל , חייב בעין , שהוא פי  על שאף לרבותא,
גנב" micrde).טענת ligznd xeaic ± a ,bq `nw `aa)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

Bì òaLðå åéáà úà ìæBbä, ממנו גזל שלא לשקר, –úîå– ÇÅÆÈÄÀÄÀÇÈÅ
בעין היא והגזילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),האב, ÷ïø((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ílLî äæ éøäÂÅÆÀÇÅÆÆ

åéðáì Lîçå, הגזלן של אחיו  שהם אביו, של –åéçàì Bàשל – ÀÙÆÀÈÈÀÆÈ
מעכב  אינו  יורשו , הוא שגם פי על ואף אחרים; בנים לו אין  אם אביו ,

שנאמר ידו, מתחת הגזילה כל  שיוציא עד  כפרה לו  שאין  לחלקו , כלום
כגכגכגכג):):):): ה ה ה ה ,,,, הגזלה"((((ויקראויקראויקראויקרא את מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))"והשיב ויש  .eipalשל –

eig`lהגזלן , e` כאילו אותו שרואים בנים, לו אין  אם הגזלן , של  –

את  להוציא צריך שהוא לפי  אותו , יורשים אחיו או ובניו  מת, הוא
ידו  מתחת äöBø.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הגזילה Bðéà íàå חלקו להפסיד – ÀÄÅÆ

אביו, Bìבירושת ïéàL Bà חלקו על לוותר שיוכל  כך, כל  נכסים – ÆÅ
הגזילה äåGבירושה, את ומוציא גזילה, באותה חלקו  כנגד  מאחרים – Æ

השבה, מצוות לקיים לאחיו, שנותנה ידי על ידו áBçäמתחת éìòáeÇÂÅÇ
íéòøôðå íéàa זה וכל  בה. לגזלן שיש  החלק את גזילה מאותה – ÈÄÀÄÀÈÄ

שתצא  כדי הערמה דרך שיעשה חכמים בו שהקלו  אלא גמור , דין אינו
ירושתו את יפסיד ולא ידו , מתחת מקום מכל  בגמרא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הגזילה

הגזילה  את נותן  הריהו  מלבדו , לאביו  אחר  יורש אין שאם אמרו ,
ובלבד צדקה, לקופת או  אשתו לכתובת או החוב בפירעון  חובו  לבעל

אבא. גזל  זה ויאמר: שיודיע

הרמב"ם  אבל  כך . מפרשה המאירי  ואף ותוספות. רש"י לפי  משנתנו  את בארנו 
ליורשי לתת חיוב כל הגזלן  על שאין היא שיטתו  שכן אחרת, בדרך  מפרשה

אלא הירושה, מכוח שלו היא שהרי בגזילה, חלקו  את dlifbdאביו m`"y
,"eci zgzn dnvr dlifbd z` `ivedl olfbd aiig zniiwומקבל חוזר  כך ואחר 

במשנתנו: הרמב"ם גורס מכאן חלקו . את zne,ממנה el raype eia` z` lfebd"
ynege oxw mlyn df ixde i p a l e ` e i g ` l": כגירסתנו eig`l),(ולא e` eipalכלומר

החומש  ואת הגזילה את הגזלן נותן הגזילה, השבת חיוב כאן  ויש הואיל 
אביו יורשי שהם oeaygלאחיו , mdnr dyereחלקו את בחזרה מהם לקבל

בירושה. לו  iven`המגיע ,yxeid `ed ecal olfbd df `vnpy ,mig` el oi` m`e"
eci zgzn dlifbde i p a l":במשנתנו ששנינו ומה הגזלן). dvex(של epi` m`e"

,"el oi`y e`או בגזילה, חלקו לאחים לתת רוצה אינו אם הרמב"ם: מפרש
בנים, ולא אחים לא לו  mirxtpe",שאין  mi`a aeg ilrae deel" את שנותן  כלומר 

לקופת  או  אשתו בכתובת ליתנה יכול  וכן החוב, בפרעון  חובו  לבעל  הגזילה
מתחת  להוציאה שעליו אלא יורש, בתור בה שזכה הוא, ממונו שכן צדקה,
והוא  וכדומה, חוב פירעון ידי על  אפילו ידו  מתחת להוציאה יכול  הלכך  ידו ,

אבא גזל  זה ויאמר : חוב לבעל  m"anxdl).שיודיע zeipynd yexit ;b-a ,g dlifb 'ld)

y c e w z a y
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ה  הנאה אגב הדירו שאביו בבן העוסקת זו משנה כאן  נשנתה הקודמת משנה
לשון הוא ש "קונם" נדרים, במסכת שנינו  וכבר הירושה. בענין  דינו  מה מנכסיו,
כוונתו : עלי" זה דבר "קונם ואומר: הנודר כגון "קרבן ", למלה כינוי והוא נדר,
א, נדרים משנה עיין נדרים, למסכת פתיחתנו (עיין כקרבן עלי  זה דבר  יהא אסור 

ב).

!élMî äðäð äzà éà íðB÷ :Bðáì øîBàäעליך אוסר  הריני – ÈÅÄÀÈÄÇÈÆÁÆÄÆÄ
גורסים: ויש  משלי ! תיהנה שלא ilynבנדר  dpdp dz`y mpew–כלומר

משלי נהנה שאתה מה כקרבן עליך יהא טובטובטובטוב"),"),"),"),אסור  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

úî íà,האב –epLøéé אביו מנכסי  ליהנות שמותר כלומר  הבן , – ÄÅÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ÈBì òaLðå øbä úà ìæBbä,úîå–çaænì íLàå íéðäkì Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä,øîàpL(ç ,ä øáãîá): ©¥¤©¥§¦§©¨¥£¥¤§©¥¤¤§Ÿ¤©Ÿ£¦§¨¨©¦§¥©¤¤¡©
íàå"-åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà,ïäkì 'äì áLenä íLàä,øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî-"åéìò Ba. §¦¥¨¦Ÿ¥§¨¦¨¨¨¥¨¨¨¨©¨©©Ÿ¥¦§©¥©¦ª¦£¤§©¤¨¨

íLàä úàå óñkä úà äìòî äéä,úîå–ïúpé óñkäåéðáì,áàzñiL ãò äòøé íLàäå,øënéååéîc eìtéå ¨¨©£¤¤©¤¤§¤¨¨¨¨¥©¤¤¦¨¥§¨¨§¨¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
äáãðì. ¦§¨¨

`i`i`i`i.l`eb yi`l oi` m`e xn`py:ïéùøåé åì ïéàå úîù øâä äæ àìà .åðéáà á÷òé ãò äìòîì íéìàåâ åì ïéàù ìàøùéá íãà êì ïéàå.zne:ïìæâäsqkd
.eipal ozpiúéîã ïåéë äøôë àëéì åú àúùäå ,äéúòåáùà äøôë äéì éåäúã éëéä éë ãáòîì éòá äáùäã àìà ,øâä úúéîî ïäá äëæ øáëù .ïìæâ ìù

:äéì.drxi my`de:äòåø íùàá äúî úàèçáù ìë ì"éé÷ã ,åéìòá åúîù íùà ïéãë.a`zqiy cr:íåî åá ìåôéù ãò.dacpl einc eltieçáæîä õé÷ì
:úåìåò íäî úåð÷ì

`xephxa yexit

היו  כשהנכסים אביו, בחיי  אלא בהנאתם נאסר  שלא היורשים, כשאר 

הנאה  כאן ואין  האב, של אינם שוב מיתתו לאחר אבל  האב; של
BúBîáeמשלו. åéiça הנאה מדירו שהוא האב, פירש  אם אבל  – ÀÇÈÀ

ובמותו , בחייו epLøééמשלו àG ,úî íà בהנאת שאסור כלומר  – ÄÅÄÈÆ
אלא  הדין  מן  בירושה זוכה הוא הרי מקום מכל אבל  הירושה, נכסי 

הנאה איסורי  כיורש הוא והרי ממנה, ליהנות רשאי  ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;שאינו 

גורסים:øéæçéåהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ויש  בירושה. חלקו את –ozie תוספות תוספות תוספות תוספות"""" ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÂÄ
טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), לאחיו,åéðáìיום יום יום יום  היינו  אביו , של –åéçàì Bà, אביו של  – ÀÈÈÀÆÈ

מלבדו; בנים אין  Bìאם ïéà íàåלוותר יכול  ואינו  יאכל, מה – ÀÄÅ
אביו , ירושת ואוכל,äåGעל  –íéòøôðå íéàa áBçä éìòáe– ÆÇÂÅÇÈÄÀÄÀÈÄ

נחשבת  זו  שאין  לפי  הנדר, על  עובר זה ואין הירושה, בנכסי  מחלקו 
ששנינו  כמו הירושה, מנכסי חובם גובים חובו  שבעלי מה הנאה

חובו". לו  פורע מחברו  הנאה "המודר  ב): ד , (נדרים

:azek m"anxd שזה יירשנו , מת אם – בהנאתי ... אסור  אתה הרי לבנו: "האומר
במותי" בין בחיי  "בין  ופירש: הנאתו  עליו אסר  אסורין. עליך  נכסי כאומר :
הבן זה עליך ... אסורין  אלו נכסים לו: שאמר  כמי  שזה יירשנו , לא מת אם –
מותר; זה הרי  – לבניו  או  לאחיו  אביו ירושת נתן אם אביו, בירושת האסור
אביו נכסי  שאלו  להודיעם, וצריך  אשתו . בכתובת או בחובו  פרעם אם וכן 
חובו ..." את לפרוע לו  מותר  חברו , בו ייהנה שלא שהנשבע עליו; שאסרם

(g ;e ,d mixcp 'ld).

א י ה נ ש מ ר ו א ב

שמת, הגר  בגזל דנה משנתנו  זכה. בנכסיו  הקודם כל יורשים, לו ואין שמת הגר
הגזילה. השבת דין הגזלן  מקיים כיצד

øbä úà ìæBbä,יורשים לו שאין –Bì òaLðå שלא לשקר , – ÇÅÆÇÅÀÄÀÇ
ממנו, הגר ,úîåגזל  –íéðäkì Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä– ÈÅÂÅÆÀÇÅÆÆÀÙÆÇÙÂÄ

הגזילה, השבת מצוות לקיים כדי משמר, çaænìשבאותו íLàåÀÈÈÇÄÀÅÇ
אשם קרבן  ומביא ìàbלהתכפר ,– Léàì ïéà-íàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÅÈÄÙÅ

åéìà íLàä áéLäìבישראל אדם לך יש וכי  חכמים: ואמרו  – ÀÈÄÈÈÈÅÈ
(היינ  גואלים לו  לו שאין ואין  (שמת הגר  בגזל  אלא קרובים)? ו

מדבר , הכתוב ïäkìיורשים) 'äì áLenä íLàäכלומר – ÈÈÈÇÈÇÇÙÅ
יתנם  וה' לה', יהיו  לנגזל מושבים להיות הראויים והחומש הקרן 

åéìò"לכהן , Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî היינו – ÄÀÇÅÇÄËÄÂÆÀÇÆÈÈ
כפרתו. לשם להביא הגזלן שצריך האשם את äéäקרבן הגוזל – ÈÈ

íLàäהגר , úàå óñkä úà äìòî,לירושלים –úîå– ÇÂÆÆÇÆÆÀÆÈÈÈÈÅ
והחומש ,óñkäבדרך , הקרן היינו  –åéðáì ïúpé, הגזלן של – ÇÆÆÄÈÅÀÈÈ

כל שמת גר שהרי הדין , מן בגזילה הגזלן  זכה הגר משמת שכן
השבת  מצוות לקיים חייבתו שהתורה אלא זכה, בנכסיו  הקודם

אבל כפרה, לו שתהא כדי לכהנים, הכסף נתינת ידי על  הגזילה
בירושה  הכסף נופל  הלכך  כפרה, צריך אינו שוב שמת לאחר

אשם,íLàäåלבניו , לקרבן שהקדיש  והאיל  –ãò äòøé ÀÈÈÈÄÀÆÇ
áàzñiL,בעליו שמתו אשם כדין מום, בו  שיפול עד  –øënéå ÆÄÀÈÅÀÄÈÅ

äáãðì åéîc eìtéå קונים היו שבדמיה שבמקדש, לתיבה – ÀÄÀÈÈÄÀÈÈ
("לקיץ  בטל עומד שהמזבח בזמן  נדבה עולות להקריבן  בהמות

המזבח").

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

מחו' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה שי' הכהן

שלום וברכה!

הישיבות  תלמידי  בעד  הבראה  בית  לבנין  ועד  בכאן  לייסד  ברצונו  אשר  הודעתו  על  במענה 

בארצנו הקדושה ת"ו,

הנה טוב ונכון הדבר במאד, ודבר נחוץ הוא אשר יביא תועלת רבה להטבת בריאותם של לומדי 

תורה בהישיבות ובודאי יוסיף אומץ וישתדל בזה במרץ המתאים, ובטח ימצא לו עוזרים ומסייעים 

בזה, והשי"ת יצליחו.

בכבוד ובברכת הצלחה מחו'.
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‡ÈBì òaLðå øbä úà ìæBbä,úîå–çaænì íLàå íéðäkì Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä,øîàpL(ç ,ä øáãîá): ©¥¤©¥§¦§©¨¥£¥¤§©¥¤¤§Ÿ¤©Ÿ£¦§¨¨©¦§¥©¤¤¡©
íàå"-åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà,ïäkì 'äì áLenä íLàä,øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî-"åéìò Ba. §¦¥¨¦Ÿ¥§¨¦¨¨¨¥¨¨¨¨©¨©©Ÿ¥¦§©¥©¦ª¦£¤§©¤¨¨

íLàä úàå óñkä úà äìòî äéä,úîå–ïúpé óñkäåéðáì,áàzñiL ãò äòøé íLàäå,øënéååéîc eìtéå ¨¨©£¤¤©¤¤§¤¨¨¨¨¥©¤¤¦¨¥§¨¨§¨¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
äáãðì. ¦§¨¨

`i`i`i`i.l`eb yi`l oi` m`e xn`py:ïéùøåé åì ïéàå úîù øâä äæ àìà .åðéáà á÷òé ãò äìòîì íéìàåâ åì ïéàù ìàøùéá íãà êì ïéàå.zne:ïìæâäsqkd
.eipal ozpiúéîã ïåéë äøôë àëéì åú àúùäå ,äéúòåáùà äøôë äéì éåäúã éëéä éë ãáòîì éòá äáùäã àìà ,øâä úúéîî ïäá äëæ øáëù .ïìæâ ìù

:äéì.drxi my`de:äòåø íùàá äúî úàèçáù ìë ì"éé÷ã ,åéìòá åúîù íùà ïéãë.a`zqiy cr:íåî åá ìåôéù ãò.dacpl einc eltieçáæîä õé÷ì
:úåìåò íäî úåð÷ì

`xephxa yexit

היו  כשהנכסים אביו, בחיי  אלא בהנאתם נאסר  שלא היורשים, כשאר 

הנאה  כאן ואין  האב, של אינם שוב מיתתו לאחר אבל  האב; של
BúBîáeמשלו. åéiça הנאה מדירו שהוא האב, פירש  אם אבל  – ÀÇÈÀ

ובמותו , בחייו epLøééמשלו àG ,úî íà בהנאת שאסור כלומר  – ÄÅÄÈÆ
אלא  הדין  מן  בירושה זוכה הוא הרי מקום מכל אבל  הירושה, נכסי 

הנאה איסורי  כיורש הוא והרי ממנה, ליהנות רשאי  ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;שאינו 

גורסים:øéæçéåהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ויש  בירושה. חלקו את –ozie תוספות תוספות תוספות תוספות"""" ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÂÄ
טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), לאחיו,åéðáìיום יום יום יום  היינו  אביו , של –åéçàì Bà, אביו של  – ÀÈÈÀÆÈ

מלבדו; בנים אין  Bìאם ïéà íàåלוותר יכול  ואינו  יאכל, מה – ÀÄÅ
אביו , ירושת ואוכל,äåGעל  –íéòøôðå íéàa áBçä éìòáe– ÆÇÂÅÇÈÄÀÄÀÈÄ

נחשבת  זו  שאין  לפי  הנדר, על  עובר זה ואין הירושה, בנכסי  מחלקו 
ששנינו  כמו הירושה, מנכסי חובם גובים חובו  שבעלי מה הנאה

חובו". לו  פורע מחברו  הנאה "המודר  ב): ד , (נדרים

:azek m"anxd שזה יירשנו , מת אם – בהנאתי ... אסור  אתה הרי לבנו: "האומר
במותי" בין בחיי  "בין  ופירש: הנאתו  עליו אסר  אסורין. עליך  נכסי כאומר :
הבן זה עליך ... אסורין  אלו נכסים לו: שאמר  כמי  שזה יירשנו , לא מת אם –
מותר; זה הרי  – לבניו  או  לאחיו  אביו ירושת נתן אם אביו, בירושת האסור
אביו נכסי  שאלו  להודיעם, וצריך  אשתו . בכתובת או בחובו  פרעם אם וכן 
חובו ..." את לפרוע לו  מותר  חברו , בו ייהנה שלא שהנשבע עליו; שאסרם

(g ;e ,d mixcp 'ld).

א י ה נ ש מ ר ו א ב

שמת, הגר  בגזל דנה משנתנו  זכה. בנכסיו  הקודם כל יורשים, לו ואין שמת הגר
הגזילה. השבת דין הגזלן  מקיים כיצד

øbä úà ìæBbä,יורשים לו שאין –Bì òaLðå שלא לשקר , – ÇÅÆÇÅÀÄÀÇ
ממנו, הגר ,úîåגזל  –íéðäkì Lîçå ïø÷ ílLî äæ éøä– ÈÅÂÅÆÀÇÅÆÆÀÙÆÇÙÂÄ

הגזילה, השבת מצוות לקיים כדי משמר, çaænìשבאותו íLàåÀÈÈÇÄÀÅÇ
אשם קרבן  ומביא ìàbלהתכפר ,– Léàì ïéà-íàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÅÈÄÙÅ

åéìà íLàä áéLäìבישראל אדם לך יש וכי  חכמים: ואמרו  – ÀÈÄÈÈÈÅÈ
(היינ  גואלים לו  לו שאין ואין  (שמת הגר  בגזל  אלא קרובים)? ו

מדבר , הכתוב ïäkìיורשים) 'äì áLenä íLàäכלומר – ÈÈÈÇÈÇÇÙÅ
יתנם  וה' לה', יהיו  לנגזל מושבים להיות הראויים והחומש הקרן 

åéìò"לכהן , Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî היינו – ÄÀÇÅÇÄËÄÂÆÀÇÆÈÈ
כפרתו. לשם להביא הגזלן שצריך האשם את äéäקרבן הגוזל – ÈÈ

íLàäהגר , úàå óñkä úà äìòî,לירושלים –úîå– ÇÂÆÆÇÆÆÀÆÈÈÈÈÅ
והחומש ,óñkäבדרך , הקרן היינו  –åéðáì ïúpé, הגזלן של – ÇÆÆÄÈÅÀÈÈ

כל שמת גר שהרי הדין , מן בגזילה הגזלן  זכה הגר משמת שכן
השבת  מצוות לקיים חייבתו שהתורה אלא זכה, בנכסיו  הקודם

אבל כפרה, לו שתהא כדי לכהנים, הכסף נתינת ידי על  הגזילה
בירושה  הכסף נופל  הלכך  כפרה, צריך אינו שוב שמת לאחר

אשם,íLàäåלבניו , לקרבן שהקדיש  והאיל  –ãò äòøé ÀÈÈÈÄÀÆÇ
áàzñiL,בעליו שמתו אשם כדין מום, בו  שיפול עד  –øënéå ÆÄÀÈÅÀÄÈÅ

äáãðì åéîc eìtéå קונים היו שבדמיה שבמקדש, לתיבה – ÀÄÀÈÈÄÀÈÈ
("לקיץ  בטל עומד שהמזבח בזמן  נדבה עולות להקריבן  בהמות

המזבח").

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: יא הפסוק :ד בהמש שמלנאמר  בדבר נחלקו  

   שהיא ,אחד היאמצד  
לכוש . הודו  שבי המדינות כל  על  שמל כפשוטו , הוא הפסוק  ופירוש  השני, מהצד

 ש      בסו שנאמר וממה  לזו , זו  סמוכות  
מדינה ' מאה   ריוע ב'בע שמל הוא,הפסוק  שהפירוש מוכח ,    ְְְִִֵֶֶַָָ

,בה למשול  וקל  לזו  זו  שסמוכות  שה מדינות ושבע  ועשרי במאה  
   על מוטלת אימתו  והיתה  ,בכול חזק  שלטונו  שהיה  והיינו  

הקרובות  על  כמו  הרחוקות .מדינות

ושמואל : רב בי דומה  מחלוקת מביאה  הגמרא   על נאמר 
המל ד )שלמה  ה  א' מלכי)        

ונחלקו     ש   היא  
. העול בכל  שמל כפשוטו  ופירושו   ש     

 ש הוא, שהפירוש  מוכח  הנהר', עבר 'בכל  שנאמר וממה  לזו , זו  סמוכות  
מלא שלטו          

הפסוק : בהמש עלנאמר שמל   השני מספר את ולאחריו  הקט  השני מספר את תחילה  מנו  
,הגדול   ש ללמד, בא זה  דבר  אחשורוש ,מדינות מלכותו גדלה  [זמ [אחר 

ו   עוד,מדינות ו הוסי עוד.מדינות 
הגמרא: מקשה  הנאמר כ  א לדרשה , בא  השני של  הקט מספר את תחילה  שמנו   כ)שמקו ו  (שמות  

       . השני סדר את לדרוש  שאי ומוכח  ממנו , תדרוש  מה   
הגמרא: מתרצת  באחשורוש    ד מיותר. המדינות שמני [שהרי]שמל 

 כ  א המדינות, כל  על  שמל ללמד       שבאה את למד 
חסדא. רב של 

   מלכי . העול בכל  כלומר, הרקיע , כיפת כל  תחת     


הגמרא: העול, ב מבארת כל  על  שמל לאליהו מצאנו  עובדיה  י)שאמר יח א' מלכי)     
     [אחאב]  ' הימצא לא י ה י ואת ה מלכה  את וה יע אי ואמר. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הגמרא: מדייקת   אחאב,האומות כל  על      לא הרי , להשביע יכול  אי  
לו  העול.ישבעו  כל על  שמל מוכח אלא ,

וכ, העול כל  על  מל(ו ־ח כז וגו '(ירמיה  בל ,  מל נבכדנאר יד האה  הארצ ת ל  את נתי אנכי 'ועה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

             ,בל מל על  אר צ את י [ ְִֵֶֶֶֶַָָֹ

ה ''  נא הה א ה י על  אפקד בבר ברעב העול.חרב כל על ממשלה  ה ' לו  שנת הרי . ְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

וכ כ בכיפה , מל ' ועד  מה  ל ה' כולו .שנאמר העול כל על  שמל ללמד  , ְֵֵַַֹֹ

, מה מקשה  שהגמרא  המלכי .ורש ריוש נחריבלמה לשמות 
הגמרא: מקשה  . בכיפה שמלכו  עוד היו  לא אלו   מלכי מלבד וכי    בו ד )שנאמר ה  א' מלכי) 

לעיל  ודרשו  עה ', ועד מפסח  ה הר עבר  כל  רדה  ה א העול .(ע"א)'י כל  על  הגמרא:שמל ד מתרצת  משו הזכירוהו  לא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
 שנאמר ממלכותו , ירד ובסו מלכותו  עמדה  לא ( יב א ירלי ',(קהלת יראל  על   מל הייתי קהלת 'אני ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ממלכותו  וירד מל שהיה  .שמשמע

הגמרא: הדברמקשה  מוב   שלמה היה  שבתחילה   היה לבסו ימיו סו לא עד  כ שמשו , 
.ימיה  סו עד  בכיפה  שמלכו  המלכי ע מנאוהו    היה שבתחילה  כ אחר  היה שוב בסו 

למלכותו  שחזר ,   מנאוהו לא מדוע .:הגמרא מתרצת     אחר  מטע  
 משו מנאוהו , לא  השדי][ השדי מעל   בשמי מלכותו  כסא היה  כי ,[ אד [בני 

, השמי תחת באויר  שמשוטטי( כג כט א' (דבה "י    בשמי הוא ה ' ע וכסא נמנה  לא ולכ , 
.בתחתוני רק שמלכו  המלכי
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המשך בעמוד וו
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       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  חנוכה, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מז' כסלו.

גם  ואור, שהוא  מוסיף  והולך  דמוסיף  באופן  זה  בכל  שיהי'  רצון  יהי  חנוכה,  בימי  ובעמדנו 

מהוראות ימי חנוכה, דמוסיף באור מיום ליום.

ויש עוד להוסיף רמז בזה, אשר מקור האור וההוספה שלו הוא משמן, רזי דרזין דאורייתא, 

שמלימוד תורת החסידות המגלה גם רזי דרזין ועד להבנה והשגה בפועל, יחדיר האור בכל הענינים, 

ובלשון הכתוב, בכל דרכיך )ועד שיבואו להמטרה( דעהו, דע את אלקי אביך וכו' ומביאה ללב שלם 

מצוה רמה )כן צ"ל( ונשאה, ואדרבה עולה על כולנה )עיין קונטרס אחרון קנ"ו ב'(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחנוכה מתאים להנ"ל.
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המשך בעמוד עא
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עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן )גם בזמן הגלות, גם בחושך כפול ומכופל דגלות זה האחרון( הוא דבר ה' ממש שנאמר למשה בסיני 
. . כאילו קבלה היום מהר סיני.

משיחת שבת פרשת ויגש ה'תשמ"ח



ריד   


             

                
                

                  
            

                
              

               
              

                
                

       
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נב סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
   ביזיון מפני להתיר  שאין  משמע -

שינוי  בדרך  אפילו  .התפילין 
  , שתחשך עד  יתעכב אם שיגיעו  -

לביתו  לרוץ יכול  - יום משודדי מתיירא אם .אבל 
   לא - התפילין  ביזיון  במקום אפילו  -

בכרמלית  אפילו  ממש טלטול  .התירו 
   לרשות להכניס התירו  שלא אף -

לדבר  ואפילו  כזה, באופן  לכרמלית אפילו  או  היחיד 
הקודש  כתבי בזיון  משום הקילו  מקום מכל  .מצוה,

 
לטלטלן 421) ניתן כשלא ולכך לד, סעיף  להלן משמע  וכן

בזה  שיש אף  - התפילין על להחשיך יש לבישה בדרך
מרובה. טרחה

וראה 422) מצוייצת). טלית (לעניין מה סעיף  לעיל עד"ז
חייבת  מצוייצת טלית שלבשה שאשה שאף  וציונים, מ "מ 
מ "מ  מה), בסעיף  (כדמשמע  בה חייבת שאינה כיון חטאת

עליה. חייבת ואינה כדרכה שאינה הוצאה הוא בתפילין
בזמננו 423) מעות של כיסו לעניין סי "ג רסו סי ' כדלעיל

הרבים. רשות לנו שאין
ס "א.424) סוף  שנב  סי ' ע "פ 
ויעמוד 425) אמות מד' פחות עמהם שילך דהיינו יא, סעיף 

אמות. מד' פחות וילך ויחזור לנוח  מעט  ישב ) (או
שוטה  חרש או נכרי  עמו יש שאם ואילך א סעיף  שם וראה
משמע  לא שם וגם ידיהן, על לטלטל להעדיף  יש וקטן
לרשות  ההכנסה לעניין רק  אלא בשינוי , טלטול להתיר

היחיד.
ס "ה.426) שמט  סי '
אותם 427) שיושיט  צריך מדוע  שתמה סק "מ , תהל"ד ראה

שהוא  בשעה מידו יטלם וחבירו בחצר העומד לחבירו
מקרי לא בו וחפץ  אחרת לרשות הפשוטה ידו והרי  הולך,

מתוכה  בעה"ב  ונטל לפנים ידו את העני  ופשט  הנחה.
דמילתא. לרווחא זה דכל שאפשר וסיים: פטורין... שניהם
בשני ומדובר מילים, כמה כאן שחסרות שביארו ויש
מידו  שיטלם לחברו שיושיטם או שונות, אפשרויות
עמהם  שייכנס  או חבר), עמו שיש למי  המתאימה (אפשרות
שהולך  בשעה התפלין ממנו יטול חברו ושם היחיד לרשות
ומוליך  חבר עמו שאין למי  המתאימה (אפשרות בהם
מקום  עד אמות מד' פחות פחות הרבים ברשות התפילין
הליכתו  מפסיק  לא היחיד לרשות שנכנס  ומרגע  המשתמר,

מעליו). שיטלם מי  שמוצא עד
(428‡"Ò ÊÓ˘ 'ÈÒ אלו רשויות משתי  באחת העומד :

השנייה  לרשות ידו ופשט  הרבים) רשות או היחיד (רשות
מרשות  עקר שזה שם העומד חבירו ממנו ונטלו בידו וחפץ 
אסורים  אבל פטורים... שניהם השנייה ברשות הניח  וזה זו

סופרים. מדברי  כן לעשות
מד'429) פחות פחות להוליך כשהתירו שגם יב , סעיף 

לזרוק  ועליו הרבים, לרשות להכניס  התירו לא עדיין אמות,
יד. כלאחר לביתו כיסו

שם 430) שו"ע  וראה לידינו, הגיע  לא בשוע "ר זה סימן
ואגדות. הלכות ואפילו הקדש, כתבי  זורקין אין ס "ה:



רטו    

           

ËÈ הבית מתקרת וגזוזטראות זיזין להוציא מותר לפיכך
מגמל  למעלה גבוהים אינן אפילו הרבים לרשות
הרבים  ברשות מלעבור גמל הרוכב  את מונע  שנמצא ורוכבו
לאמצע  הזיז מן שופכין שנשפכין ועוד כדין שלא ביתו אצל

זה. על מוחלים וכולם נהגו שכן לפי  הדרך

ביב  בחפירת הרבים רשות תחת חלל לעשות מותר וכן
כיסויו  ועל ומכסהו בו מקלחים גשמים ומימי  הבית ששופכי 
לעשות  אסור הדין שמן פי  על אף  הרבים רשות קרקע  הוא
לעשות  נהגו וכבר הואיל הימים באורך הכיסוי  יפחת פן כן
של  היא הרבים שרשות ועוד זה על מוחלים כולם הרי  כן
בה  לעשות העיר לבני  הסתם מן מסרה והוא הארץ  אדוני 

ומנהגם. כרצונם

מן  הרבים ברשות לחפור מותר טפחים ג' עמוק  שאינו וביב 
הוא  טפחים מג' פחות שכל כלל לכסותו צריך ואין הדין

כלל: חלל נקרא ואינו כלבוד

Î רב זמן שם להשהותו הרבים ברשות טיט  שורין אין
לא  אבל מיד לבנות בנין לצורך טיט  שם גובלים אבל

לבנים: ממנו לעשות

‡Î להשהותן אסור האבנים כשמכין הרבים ברשות הבונה
מיד. ובונה מביא אלא שם

הרבים  לרשות מרשותו אחר דבר או אבנים לזרוק  ואסור
רבים: בהם יכשלו שלא

Î לצמצם צריך הרבים לרשות סמוך בקוצים גדרו הגודר
חסידות  ומדת יזיק  פן הרבים לרשות קוץ  יצא שלא
יבא  שלא במקום המזיק  דבר כל ושאר קוציו אדם להצניע 

ישרפם: או לנהר שישליכם כגון תקלה מהם

‚Î לשופכם אסור סרוחים מים בו שיש מרתף  או ביב 
לפנותם  דעת על אלא החמה בימות הרבים ברשות
מותר  נקיים שופכין מי  אבל מותר הגשמים ובימות לאלתר
שאין  לפי  החמה בימות אפילו הרבים ברשות לשופכם
ועכורים  הסרוחים כמו הרבים ברשות כלל ומתעכבים שוהין

נמוך: למקום גבוה ממקום מיד יורדים אלא

„Î בשעת הרבים לרשות והגללים הזבל את להוציא מותר
הוצאת  בשעת שלא אבל אדם כל של זבלים הוצאת

לאלתר: לפנותו דעת על אלא אסור זבלים

‰Î רשות אצל או ברשות אפילו הרבים ברשות החופר
ג' (בגובה הרבים ברשות העפר יצבור לא הרבים

לאלתר: לפנותו דעת על אלא טפחים)

ממון: נזקי דיני

*
בלא ‡ עובר הכהו ואם חבירו את להכות לאדם אסור

ארבעים  וגו' הרשע  הכות בן אם והיה שנאמר תעשה
רשע  בהכאת תורה הקפידה אם וגו' יוסיף  פן יוסיף  לא יכנו

צדיק . בהכאת וחומר קל רשעו על יותר להכותו שלא

נקרא  הכהו שלא פי  על אף  להכותו חבירו על יד המרים וכל

לא  הכית למה רעך תכה למה לרשע  ויאמר שנאמר רשע 
תכה. למה אלא נאמר

בחרם  ועומד מוחרם הוא הרי  חבירו שהכה מי  וכל
עד  שבקדושה דבר לכל עשרה למנין לצרפו ואין הקדמונים

לדינם: לשמוע  עליו כשמקבל החרם דין בית לו שיתירו

 פרוטה שוה בה שאין קלה הכאה חבירו את והמכה
התורה. מן מלקות חייב  ממון חיוב  בה ואין הואיל

בדברים  וחרפו במריבה עמו התחיל חבירו אם ואפילו
רשאי פסק  לא אם אבל להכותו שפסק  והוא הכהו ואפילו
עצמו  להציל לו אפשר אי  אם עצמו להציל כדי  אותו להכות
לא  מועטת בהכאה עצמו להציל לו אפשר ואם אחר בענין

הרבה. יכהו

להצילו  יכול ואינו חבירו מכה מישראל אחד הרואה וכן
להפרישו  כדי  להכותו מצוה המכה שיכה לא אם מידו
אסור  הכאה בלא מידו להצילו אפשר אם אבל מאיסור

בנחת. לשומטו אפשר אם לדוחפו אפילו

והוא  אחרת עבירה דבר איזה שעושה בחבירו הרואה וכן
להפרישו  כדי  להכותו רשאי  להכותו ורשותו ידו תחת
עשה  כבר אם אבל דין לבית להביאו צריך ואין מאיסור
ויענשוהו: דין לבית יביאנו אלא להכותו רשאי  אינו האיסור

רשות ‚ לחבירו יש ברשות שלא חבירו לבית הנכנס 
אפילו  מתירין יש לצאת מסרב  ואם מביתו להוציאו

אחר. בענין להוציאו יכול אינו אם להוציאו כדי  להכותו

להוציאו  רשאי  ממנו שיגנוב  וחושש משרת לו שיש מי  וכן
לצאת  מסרב  ואם השכירות זמן שיכלה קודם אפילו מביתו

שיצא. עד להכותו רשאי 

לגזו  בא חבירו אם גזלו וכן שכבר או חפץ  איזה ממנו ל
בענין  אפשר אי  אם הכאה ידי  על אפילו מידו להצילו רשאי 
בהלכות  שנתבאר כמו דין לבית להביאו צריך ואינו אחר

גזלה:

*
רשות „ לו נותן הוא אפילו חבירו את להכות אסור

ולא  להכותו כלל גופו על רשות לאדם אין כי  להכותו
מאכל  איזה במניעת אפילו צער בשום לצערו ולא  לביישו
טובה  זה שצער תשובה בדרך עושה כן אם אלא משתה או
לתשובה  להתענות מותר ולכן משחת נפשו להציל לו היא
מותר  להתענות שיכול ומי  להתענות יכול שאינו מי  אפילו
שאין  לה' נפשו למרק  כדי  אלא תשובה בדרך שלא אפילו

זו. מטובה למעלה טוב 

חינוך  בשביל שלא אפילו הקטנים בניו להכות מותר  (וכן
ומתכוין  הואיל ארץ  בדרך להדריכם כדי  אלא ומצות תורה
הדין  והוא ברשותו. שהם עליו מוטלת וטובתם לטובתם

שברשותו. ליתום

לטובת  אפילו להכותם מותר בקולו שומעים בניו אין ואם
בקולו  שישמעו לכופם הוא יכול כי  לטובתם ולא  עצמו
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רטז   

שלא  להכותם אסור בקולו שומעים אם אבל עליהם כמצווה
אחרים. את להכות שאסור כמו לטובתם

כן  אם אלא להכותו אסור בקולו שומע  אינו אפילו ומשרתו
שיהיה  כששכרו מתחלה עמו התנה ואם כנעני . עבד הוא
רשותו  נתינת מועלת בקולו ישמע  כשלא להכותו רשאי 
בו  חזר אם מקום ומכל שישכרהו. כדי  לטובתו והיא הואיל
אפילו  בו לחזור יכול שהרי  להכותו אסור מתנאו המשרת
אין  הגוף  שבצער ועוד שכירות בהלכות כמ "ש הזמן באמצע 
ע "ו  סי ' באה"ע  כמ "ש בו לחזור יוכל לשלא מועיל תנאו
שהוא  משום בה לחזור יכולה שהיא העונה מחילת לענין
שמוחלו  זמן כל אלא עולמית למחילה ניתן ואינו הגוף  צער

לבד): ברצונו

שנראה ‰ או מאחוריו לו שצעק  כגון חבירו את המבעית
אדם  מדיני  שפטור פי  על אף  בזה וכיוצא באפילה לו

שמים: בדיני  חייב 

Â לו שנתן פי  על אף  בכוונה שלא אפילו בחבירו החובל
עד  לו מתכפר אין חבלתו בעד לו ליתן שנתחייב  הממון
אכזרי הנחבל יהיה ולא צערו. על לו וימחול ממנו שיבקש

הכיפורים. יום בהלכות כמ "ש מלמחול

אין  הגזלה את שהשיב  פי  על אף  חבירו את הגוזל וכן
שציערו  צערו על לו וימחול ממנו שיבקש עד לו מתכפר

כשגזלו.

ואינו  לו נתכפר לו ששילם מיד חבירו ממון המזיק  אבל
לו: למחול לבקש צריך

*
Ê ויכול עליו באים לסטים או בים טובע  חבירו את הרואה

חייב  להצילו אחרים לשכור או בעצמו הוא להצילו
ואם  לו יש אם ממנו ונפרע  וחוזר ולהצילו ולשכור לטרוח 
רעך. דם על תעמוד לא על עובר נמנע  ואם ימנע  לא לאו

להציל  כדי  שצריך אומרים יש סכנה בספק  ליכנס  ואפילו
נפשות  וספק  בזה חולקין (ויש ודאית ממיתה חבירו את

להקל):

Á או רעה עליו מחשבים מוסרים או נכרים שמע  אם וכן
בנכרי שידע  או והודיעו אזנו גילה ולא פח  לו טומנים
בגלל  בממון לפייסו ויכול חבירו על בא שהוא באנס  או
אלו  בדברים וכיוצא פייסו ולא שבלבו מה ולהסיר חבירו

רעך. דם על תעמוד לא על עובר

נבילות  לאכול מומר כגון עבירות בעל ישראל ואפילו
דמו. על לעמוד ואסור להצילו מצוה לתיאבון

שהוא  שכיון הצלתו על ממון להוציא חיוב  אין מקום ומכל
אין  וכן רעך דם בכלל אינו התורה מן אחד לדבר מומר
אלא  עמך אחיך וחי  בכלל שאינו ולפרנסו להחיותו חייבים
הצלת  בשביל לטרוח  חייבים ממון הוצאת בלא לבדו טורח 
אבדת  לכל שנאמר משום ממונו הצלת בשביל ואפילו גופו
ושם  לתיאבון המומר אבדת לרבות חכמים ודרשו אחיך
חכמים  ודרשו לו והשבות נאמר ולא לו והשבותו נאמר
להשיבו  מצוה אובד גופו שאם בעצמו אותו והשבותו

בלא  בלבד בטורח  היא ממון אבדת שמצות וכמו ולהצילו
בהלכות  שנתבאר כמו כשר לישראל אפילו ממון הוצאת
אלא  אינה והצלתו הגוף  אבדת השבת מצות כך מציאה
להוציא  חייבים כשר לישראל אלא למומר. בלבד בטורח 

רעך. דם על תעמוד מלא גופו הצלת על ממון

כמו  ורעך אחיך בכלל הוא לתיאבון שמומר אומרים ויש
לתיאבון  המומר לרבות אחיך אבדת לכל חכמים שדרשו
פרנסתו  על ממון להוציא חייבים ולפיכך אחיך בכלל שהוא
לדבריהם  יחוש שמים וירא כשר. כישראל גופו הצלת ועל

תורה: בשל עצמו על להחמיר

*
Ë שאוכל כגון תמיד ברשעו עומד שאינו במומר זה וכל

כיוצא  וכן לפעמים כשר בשר לו כשאין לתיאבון נבלות
מי אבל תוקפו כשיצרו לפעמים שעובר עבירות בשאר בזה
רוב  שהיו בזמן דקה בהמה רועי  כגון תמיד ברשעו שעומד
אחרים  של בשדות אותן מרעין והיו ישראל של השדות
ממות  להצילם ואסור כנכרים דינם בהם כיוצא כל וכן תמיד
ההצלה  מהם למנוע  מותר אבל המיתה להם לסבב  ואסור

זרה: עבודה בהלכות כמ "ש

È להכעיס עבירה שעבר מי  אבל לתיאבון במומר זה וכל
שוין  והיתר איסור לפניו שהיו כגון אחת פעם אפילו
מין  זה הרי  להכעיס  האיסור ואכל ההיתר והניח  בטעמן
שכופרים  והם מישראל והאפיקורסים מישראל והמינים
אפילו  זרה לעבודה שהמיר וישראל ובנבואה בתורה
בורח  ואינו לברוח  שיכול או אנוס  היה לא אם לתיאבון
ואם  הורג בפרהסיא להרגן כח  בידו יש אם להרגן מצוה
בטלו  ולא המיתה להם שיסבב  עד בעלילות עליהם יבא לאו
בכל  מיתתם אלו אבל דין בבית אלא הזה בזמן נפשות דיני 

זכה: הקודם וכל אדם

‡È אם נכרים ביד ישראל של קל ממון אפילו המוסר וכן
מפני אדם בכל מיתתו פעמים ג' במסירות הוחזק 

ממון. נזקי  בהלכות שנתבאר כמו כרודף  שהוא

שבעל  לו ידוע  שהדבר כרודף  הוא לגנוב  במחתרת הבא  וכן
עסקי על אלא בא ולא ממונו להציל כנגדו יעמוד הבית
מותר  לפיכך ויהרגהו עליו יקום כנגדו יעמוד שאם נפשות
כן  אם אלא תחלה הגנב  ולהרוג עצמו להקדים הבית לבעל
עסקי על ולא ממון עסקי  על אלא בא שלא ידוע  הדבר

לבנו: כאב  ביותר הבית לבעל אוהבו שהוא כגון נפשות

È חורבתו או בגגו הנמצא ואחד במחתרת הנמצא ואחד
הנמצא  ואחד שם מצויים הבעלים שרגל מקום וכל
במחתרת  הבא אבל להרגו מותר ביום הנמצא ואחד בלילה
הבעלים  רגל שאין ממקומות בו וכיוצא וסהר דיר לתוך

שבא  חזקתו כי  להרגו אסור שם לבד מצויים ממון עסקי  על
הבית. בעל שימצאנו כלל דעתו על עלה שלא

אלא  התראה בלא להרוג התורה התירה שלא אומרים ויש
כן  דעת על לחתור נפשו ומסר שטרח  שכיון במחתרת בבא
בגגו  הנכנס  אבל יהרגהו כנגדו הבית בעל יעמוד שאם בא
ראה  לו ולומר תחלה בו להתרות צריך פתח  דרך וחצירו

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



ריז    

יש  (וכן התראה עליו יקבל וזה ואהרגך כנגדך שאעמוד
אפילו  ביום ולא בלילה כשבא אלא נהרג שאינו אומרים

לדבריהם): לחוש (ויש במחתרת)

*
‚È אינו עורף  ופנה הואיל המחתרת מן ויצא שגנב  והגנב 

אם  שיושיעוהו מושיעים הבית לבעל יש אם וכן נהרג
הגנב  שראו עדים יש אם וכן נהרג אינו להרגו הגנב  יקום
יודע  שהרי  נהרג אינו אותם רואה והוא וגונב  שנכנס 

יגנוב . לא ובודאי  דין בבית בתשלומין שיחייבוהו

אי כן אם אלא להכותו אסור להרגו שאסור מקום (וכל
תורה  דין אינו לגנב  הכאה כי  אחר בענין ממנו להציל אפשר
וגדר  לסייג להכותו רשות יש העיר וטובי  דין שלבית אלא

ליחיד): לא אבל

„È במקום מטבעות חתיכת כגון בזיופים שעוסק  מי 
שיסכן  לחוש ויש בזה וכיוצא מקפידות שהמלכיות
משגיח  אינו ואם יעשה שלא בו ומתרין כרודף  דינו רבים
אלא  בזה מתעסק  אחד שאין ולומר למלכות למסרו מותר
להם  לומר יכול בגללו עליו שמעלילים יחיד וכן לבדו פלוני 

לבדו: פלוני  אלא זה עושה איני  אני 

ÂËדיני כל בטלו סמוכים דיינים לנו שאין הזה בזמן
איש  שהכה וחבלות גנבות דיני  כגון מישראל קנסות
שם  ובהוצאת בדברים וביישו שחרפו וחירופים רעהו את
שיפייס  עד המחרף  או החובל לנדות אלא רשות לנו ואין רע 

דינו. לבעל

דיני לדון רשות להם יש העיר טובי  שבעת מקום ומכל
לגדו  עיניהם ראות כפי  השעה קנסות צורך כפי  הדור פרצת ר

אחת  על העובר וכן ממון לו אין אם להכותו או ממון לקנוס 
דיני שבטלו פי  על אף  למקום אדם שבין העבירות מכל
ראות  כפי  לעשות רשות העיר לטובי  יש ומלקות נפשות
במקומו  צבור (וכל בבזיונות או בממון או במלקות עיניהם
להפקיר  רשות להם שיש ישראל לכל ונשיאים כגאונים הם
ולפי החטא ולפי  החוטא לפי  הכל עיניהם) ראות כפי  ממון
העיר  שטובי  לפי  השעה צורך כפי  הדור פרצת לגדור הענין
הגורל  פי  על או הצבור רוב  מדעת ונתמנו (שהובררו
כל  במקום עומדים הם הרי  הצבור) רוב  עליו שהסכימו
ישראל  לכל ונשיאים כגאונים הם במקומו צבור וכל הצבור
שהפקר  עיניהם ראות כפי  ממון להפקיר רשות להם שיש
יש  וכן כמוהו שאין הגדול דין בית הוא אם הפקר דין בית

כמו  בתורה כתוב  שאינו הגוף  עונש לענוש רשות להם
צבור  כל אף  וגו' ואמרטם אנשים מהם ואכה בעזרא שכתוב 

כן: במקומו וצבור

*
ÊË פרוץ כשהדור הדור פרצת לגדור השעה לצורך זה וכל

מעונש  יותר קצת לענשו יש פרוץ  הוא החוטא אם וכן
כל  ולא פרוץ  הדור שאין פי  על אף  התורה פי  על לו הראוי 
הדור  אין אם אבל הדור פרצת לגדור שעונשים כמו כך
רשות  אין מקרה דרך שחטא אלא פרוץ  החוטא ולא פרוץ 
התורה  פי  על לו הראוי  מעונש יותר כלל לענשו העיר לטובי 
עליה  שחייב  עבירה עבר אם אף  מרדות מכת או נידוי  שהוא
לדון  רשות התורה לנו נתנה ולא הואיל דין בית מיתת
רק  ממון קנסות ולא מלקות ולא נפשות דיני  עכשיו
לא  אבל מרדות מכת להכות או לנדות תקנו שחכמים

אחרים. עונשים

שמכין  ופעמים שמנדין פעמים חילוק  יש השנים באלו וגם
חילוק  יש וגם הארץ  לעם חכם תלמיד בין חילוק  יש וגם
לעובר  סופרים) דברי  על (לעובר תורה דברי  על העובר בין
מעונש  ופטור סופרים דברי  על עובר יש וגם המנהג על
יש  וחירופים ובחבלות לכתחילה אלא האיסור שאין
שאף  ופעמים התחיל ללא במריבה התחיל בין חילוקים
ויש  נידוי  עליהם שחייב  חירופים יש וגם חייב  התחיל שלא
ולביישו  בלבד צער לזכרון ארבעים מלקות עליהם שחייב 

לגמרי . שפטור ויש

יקנסו  לא שמים יראת קצת בהם שיש העיר טובי  כל לפיכך
דין  בית שאלת בלי  ועונש קנס  בשום מישראל אדם שום
יהי ואל בלבד שמים לשם דעתם ותהיה כדת להם שיורו
שבתורה  תעשה לא דוחה שהרי  הבריות כבוד בעיניהם קל
בתורת  המחזיקים ויעקב  יצחק  אברהם בני  כבוד ובפרט 

וה  בכבודם אמת יפגעו ולא מנכסיהם שירדו מלכים כבני  ם
המקום. כבוד להוסיף  אם כי 

הם  ידונו הצבור רוב  מדעת נתמנו שבעיר דין הבית (ואם
בדיניהם  בקיאים שאינם העיר טובי  ולא קנסות דיני גם

כמותם).

לדין  לירד צריכים העיר לטובי  שנמסרו מסים בעניני  וגם
יהיו  הרבים שהמה בשביל ולא לדין התובעם יחיד כל עם

גזלנים:
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בתחלת ÍÎÂ(כ ) א"ס מעצמות אור  הארת בענין  יובן 
עילאה  טהירו  שנק' ההשתלשלות כללות
בתכלית  פשוט  הי' הזה שהאור  דאע"פ כידוע

דא"ס  העצמות בחי' כמו  הפשוטה דאחדות הפשיטות
בריש  כמ "ש אותיות בחי' זה באור  חקק כאשר  ממש
גליפה  אין  עילאה בטהירו  גליפו  גליף דמלכא הורמנא

1

2

3

4

5

6



רכ   

מן  נבדל  בדבר  אותיות וחקיקת גליפת כמו  זו  וחקיקה
דאור  עצמות בבחי' היה זו  וחקיק' גליפה אלא העצמו '
מחשב' אותיו ' וכמשל  שבחותם אותיות משל  כמו  זה
החותם  כצורת מאין  יש בבחי' שהוא השכל  מן 
גופו  כי נפרד  מהות הציור  ואין  א' במהות שמתאחד 
אא"ס  של  ומהותו  גופו  כך  כו ' שנצטייר  הוא חותם של 
כמו  והנה וד "ל . כו ' ושמות באותיות שנחקק הוא
מיוחדים  א"ס אור  שבעצמות והשמות האותיות שבחי'
כך  כנ "ל  שבחותם העצמית צורה כמו  עצמיות בבחי'
בצמצומים  לעילה מעילה ונשתלשל  משם שירד  מה גם
בבחי' כו ' כח "ב בע"ס הנאצל  עולם שנאצל  עד  רבים
ב"ן  מ "ה ס"ג ע"ב שמות ד ' בכלל  שהן  וכלים אורות
במילוי  ע"ב שם בחכמה יו "ד  הוי' דשם אותיות ד ' שהן 
דאיהו  ע"ז  אמרו  הרי כו ' ס"ג בחי' בבינה ה"א יודין 
הנ "ל  אא"ס עצמות בחי' הוא איהו  פי' ממש חד  וחיוהי
בחי' שהן  גרמוהי וגם הנאצלים אורות הן  וחיוהי
כו ' החכמה אור  כלי ע"ב ס"ג ע"ב כמו  שלהם הכלים
למ "ד  בחי' גם עד  כו ' חד  וגרמוהי דאיהו  ג"כ  אמר  ע"ז 
א"ס  בבחי' ג"כ  האצילות עולם סוף דז "א דנה"י הכלים
לפי  הוא והטעם כנ "ל  כו ' חד  וגרמוהי דאיהו  משום
הקו  הארת שם מאיר  הרי לסופו  מראשו  האצילות שכל 
קו  הארת שסיום כידוע אא"ס מעצמות שנמשך  והחוט 
דאצילות  מל ' בחי' שהוא האצילות סוף עד  הוא זה
ונעשה  הזה הקו  אור  מסתיים ושם דרגין  דכל  סופא
הבריאה  ובעולם לבריאה אצילות בין  להבדיל  מסך 
מסך  דרך  רק שם מאיר  ואינו  הזה הקו  הארת נפסק
אבל  כנ "ל  דמות בחי' שזהו  כו ' דהארה הארה שנק'
ונוק' דז "א דנה"י הכלים בחיצוניו ' גם האצילות בכל 
בריבוי  שם שבא גם להדיא הקו  הארת מאיר 
שהוא  רק העצמי אורו  מאיר  עכ "ז  מאד  הצמצומים

ומי  הצמצום הוא בבחי' אבל  כו ' מיעוט  אחר  עוט 
וחיוהי  דאיהו  משום צלם בבחי' עצמיות אותיו ' בבחי'

הוא  אצילות בחי' שכל  מטעם כנ "ל  כו ' חד  וגרמוהי
החותם  כאותיו ' נבדלת הארה ולא עצמיות הארה בחי'
המסך  הבדלת אחרי הבריאה בעולם אבל  כו ' בשעוה
החותם  כצורת העצם מן  נבדלת הארה בבחי' ה"ז 
בחי' המה אתוון  פי' אתגליפו  אתוון  א' וע "ז  בשעוה
שם  נחקקים המה בבי"ע נר "ן  שנעשים דז "א כלים
כי  להיות כו ' בשעוה כחותם מצורה צורה דמות בבחי'
ותכלית  גבול  בחי' הנפרד  עולם הוא הבריאה עולם
וכלים  אותיו ' מבחי' דאצילות האלקי' ההארה גם ע"כ 
מערך  נבדל  בדבר  שנחקק כמו  ה"ז  שם שנחקק דז "א
שם  שנחקק דאצי' האור  אותו  גם אבל  האצילו ' ומהות
בבחי' הוא דשם האצילות בבחי' הוא הרי עצמו  מצד 
והן  חד  ג"כ  וגרמוהי דאיהו  משום העצמיו ' וצורה צלם
שאמר  וזהו  וד "ל . הנ "ל  מטעם כו ' דז "א כלים ל ' גם
דבריאה  כסא בחי' על  אדם כמראה דמות הכסא ועל 
דמות  בבחי' דאצי' ההארה שם דוקא הנפרד  עולם
להיות  הקו  אור  עצם שנתעלם המסך  הבדלת מפני
הכסא  שעל  זה אדם בחי' גם אבל  כו ' ונפרד  יש בבחי'
הוא  גם דז "א כלים בבחי' באצי' שרשו  מצד  דבריאה
אדם  נעשה כמ "ש צלם בבחי' אלא דמות בבחי' אינו 
האצי' שכל  מפני זה וכל  וד "ל . כנ "ל  כו ' בצלמנו 
המאציל  מן  עצמיו ' הארה בבחי' הוא לסופו  מראשו 
אלא  כנ "ל  וכלל  כלל  בפ"ע ודבר  יש בבחי' ואינו 
בבחי' הביטול  בתכלית המאציל  בעצמות מיוחדים
ממש  חד  וגרמוהי וחיוהי דאיהו  וכמ "ש ממש א' מהות
כל  הטעם ולזה כנ "ל  עצמו  שבחותם אותיו ' כמו 
ההשתלשלו ' בריבוי גם שבאצי' והשפעות ההמשכות
נמשך  הכל  דזו "נ  הכלים חיצוניו ' עד  שבאצי' דבי"ע
כו ' העצמיות מאותיו ' עצמית הארה בבחי' צלם בבחי'
בבחי' שם באה השפע נפרד  בבחי' שהן  בי"ע משא"כ 
פעמים  כמה עד  כו ' דמסך  ומסך  מסך  דרך  שהוא דמות

וד "ל : כנ "ל 
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ÂÂ ÂÙ נדה) ארז "ל  הנה ורבי', פרי' מצות ענין  כו ':
לובן  מזריע אב באדם שותפים שלשה ל "א)
ולובן  שבראשו  ומוח  וצפרנים וגידים עצמות שממנו 
הקב"ה  כו ', ובשר  עור  שממנו  אודם מזריע אם שבעין ,
ונשמות  עפמ "ש נודע והנה כו ': ונשמה רוח  בו  נותן 
נפש  נפשות ב' באדם שיש ט "ז ) נ "ז  (ישעי' עשיתי אני

היא  וגם להחיותו  האדם בדם המתלבשת הבהמית
ונמשכת  שבעולם חכמה מיני כל  להשכיל  שכליות
שבמרכבה  שור  פני בחי' הוא רוחניים מכחות מלמעלה
הבהמיות  נפשות נמשכים שממנו  לארבעתן  אדם ופני
ממעל  ה' חלק היא שבישראל  השני' ונפש שבישראל ,
ניצוץ  היא כי עמו  הוי' חלק ט ') ל "ב (דברים כדכתיב
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רכי    

הכסא  שעל  אדם כמראה מבחי' ונמשכת ממש אלקות
וז "ש  כ "ח ) כ "ו  א' (יחזקאל  ה' כבוד  דמות מראה הוא
בחי' כי ו ') ט ' (בראשית האדם את עשה אלקים בצלם
גם  וכמ "כ  עד "מ  אדם פרצוף בדמות הם דז "א י"ס
ברמ "ח  אדם בדמות היא ממנו  הנמשכת הנשמה
שכללות  בע"ח  וכמ "ש רוחניים גידים ושס"ה איברים
ונפש  דספירות, לאדם מלביש א' אדם הם יחד  הנשמות
אדם  בחי' ג"כ  שהיא הבהמית בנפש מתלבשת אלקית
מתלבשת  ידו  ועל  גידים ושס"ה איברים ברמ "ח 
בציור  ממש מכוונים שהם הגשמיים הגוף וגידי באיברי
וכדאי' הנפש של  הרוחניים וגידי איברי ודוגמת ודמיון 
דעלמא  כגוונא תתאה דעלמא א') ל "ח  (ח "א בזהר 
בשעת  האדם פעולת וענין  כ "ז  להבין  והנה כו ': עילאה
ענין  תחלה להקדים צריך  זו , נפש בהמשכת הזיווג
שהנשמה  נודע שהרי הוא למה לעוה"ז  הנשמה ירידת
מזיו  ונהנית למעלה עומדת היתה לגוף ירידתה טרם
(מ "א  לפניו  עמדתי אשר  ה' חי באלי' כדכתי' השכינה
או  בבריאה או  באצי' ומדרגתה מקומה לפי א') י"ז 
המסתיר  חומרי בגוף פלאים תרד  זה ולמה ועשי', ביצי'
הנאת  אחר  בטבעו  ורודף הנמשך  ה' קדושת אור  על 
הסתר  הגורמים הם אשר  וטבעו  מיסודו  שהם העוה"ז 
תענוגי  כל  הוא כלא באמת כי וגם ית' אלקותו  והעלם
אלף  חי' אילו  גם להיות שיכול  מה העוה"ז  וחמדי
אשר  עד  המלכים מלך  והי' ובטח  והשקט  בשלוה שנים
כדאי  אינן  מהתענוגים שבעולם מה כל  לו  יחסר  לא
א' שעה האלקי תענוג כמות עם נערכים להיות באמת
הרוחני' שבעולמות פחותות היותר  במדריגות גם
בעוה"ב  רוח  קורת של  אחת שעה יפה כמארז "ל  דהיינו 
שעה  אפי' שר "ל  מי"ז ) פ"ד  (אבות העוה"ז  חיי מכל 
ג"ע  אין  אשר  העליון , בג"ע וק"ו  התחתון , בג"ע א'
מג"ע  הנשמה שבעליי' עד  כלל  ערוך  לו  התחתון 
לשכח  דינור  בנהר  לטבול  צריכה העליון  לג"ע התחתון 
בג"ע  יבלבלהו  שלא כדי התחתון  שבג"ע התענוג על 
צריך  התחתון  לג"ע מהעוה"ז  שהעולה ע"ד  העליון 
כי  בזהר  כידוע עלמא דהאי חיזו  על  לשכוח  מתחלה
יכול  א"כ  כו ', שמבלבל  זרה מחשבה כמו  ממש הוא
תענוג  ערך  הפלאת עוצם לצייר  דבר  על  משכיל  כל 
מזו  למעלה זו  רבות מדריגות עוד  ויש העליון , הג"ע
נודע  באמת אבל  אלו  בחי' ב' רק בספרים נז ' שלא הגם
שבילא  להו  נהירין  אשר  עליון  קדושי סופרים מפי לנו 
מעולה  היא א' כל  אשר  קץ לאין  מדריגות שיש דרקיעא
רגלי  שארז "ל  וע"ד  ממנה שלמטה מבחי' מעלה מעלה
רז "ל  כיוונו  ולזה כו ' א') י"ג (חגיגה כולן  כנגד  החיות
שנא' מנוחה להם אין  ת"ח  באמרם א') ס"ד  (ברכות
עליי' בבחי' חיל  אל  מחיל  ילכו  ח ') פ"ד  (תלים

ערך  וגודל  הפלגת יובן  ועוד  ה': על  להתענג העולמות
ע"ד  עמיקתא לבירא רמא מאיגרא שהיא איך  זו  ירידה
ב') ט "ו  (חגיגה שארז "ל  שמצינו  ממה דהיינו  אחר ,
אפי' ור "ל  דאתי לעלמא וליתי דלידייני' מוטב באחר 
הם  גיהנם של  והיסורים הדין  והנה התחתון , לג"ע
בשם  (פי"ב) באגה"ת כמ "ש מאד  וגדולים מרובים
נגד  אפי' כדאי אינן  שנה ע' איוב יסורי שגם הרמב"ן 
חדש  י"ב בגיהנם רשעים ומשפט  בגיהנם א' שעה
אלף  לט ' וקרוב משמנה יותר  הם מ "י) פ"ב (עדיות
קודם  שהיה מאיר  ר ' בחיי אחר  שמת ומשעה שעות
המשניות  לפי' בהקדמתו  הרמב"ם כמ "ש רשב"י
רבי  של  רבו  שהי' ד ') (משנה דשבועות פ"ק ותוי"ט 
וכשמת  הרבה ימים שהאריך  יוחנן  ר ' של  רבו  שהי'
בשביל  גם מוטב וכ "ז  דאחר , מקברי' קוטרא פסק הוא
ופלא  הפלא נפלאה כמה ולמד  צא התחתון , ג"ע תענוג
מרובה  וטובה וכדאי כדאי אשר  התחתון  ג"ע מעלת גם
בלבד , בשבילו  כ "כ  יסורים לסבול  גם מאד  עד  ונפלאה
יסורים  לסבול  גם עוה"ז  בתענוג בנוהג זה שאין 
אין  באמת כי אלא וכו ' הן  לו  ויאמרו  בשבילו  מועטים
לתענוג  גם האלקי לתענוג הגופות תענוג בין  ערוך 
הרוחני' בעולמות ק"ו  של  בנו  בן  וק"ו  התחתון  דג"ע
תענוג  כערך  העליון  ג"ע אצל  התחתון  ג"ע אשר 
מעלה  למעלה וכעד "ז  התחתון  ג"ע לגבי דעוה"ז 
כל  ישים כאשר  אשר  ותכלית, קץ אין  עד  מדרגות
זה  מה ופלא הפלא ישתומם בזה לבו  דבר  על  משכיל 

הגס ה  לעוה"ז  כ "כ  גבוה ממקום הנשמה ירידת יתה
ומטיב  הטוב ב"ה אלקינו  ברוך  באמת אמנם והחומרי:
וירידה  הישראלים לעמו  להטיב חפץ הפשוט  וברצונו 
אין  עד  מעלה מעלה עוד  להעלותם היא עלי' צורך  זו 
זו  עלי' אשר  הראשון , ומעמדם ממצבם ותכלית קץ
רז "ל  מ "ש והוא תחלה, בעוה"ז  ירידתם ע"י דוקא הוא
חיי  מכל  בעוה"ז  ומע"ט  בתשובה א' שעה יפה
העוה"ב  חיי מכל  ואומרו  מי"ז ) פ"ד  (אבות העוה"ב,
הנמצאים  והנכבדות המעולות מדריגות לכל  כיון 
שם  ושנהנין  הנשמות תפנוקי מקום הרוחניים בעולמות
כידוע  עליהם וגבוהים גבוה מעל  גבוה השכינה מזיו 
א' שעה נגד  כדאי אינן  כולם האריז "ל , שערי לבאי
ע"י  הנמשך  אלקות גילוי כי והיינו  בעוה"ז , בתומע"ט 
לאין  ועודפת כולנה על  העולה היא בעוה"ז  מצוה איזו 
כנ "ל  העוה"ב חיי תענוגי כל  על  ותכלית ושיעור  קץ
העוה"ז  מחיי דעוה"ב רוח  קורת יופי מאופן  הנ "ל  וע"ד 
הערך  רחוק קץ לאין  מאד  הרבה מזה ויותר  הבשריים
מצותך  רחבה קץ ראיתי תכלה לכל  וכדכתיב ביניהם
הנפש  כלות מיני לכל  פי' צ"ו ), קי"ט  (תלים מאד 
וגבול  קץ יש בג"ע באלקות מהשגתם הנשמות ותענוג
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רכב   

מצותך  רחבה אבל  יותר  ולא השגתה מגיע כאן  שעד 
תכלית  ובלי סוף אין  בבחי' אלקות גילוי בה לקבל 

ושיעור  הגבלה בלתי על  מורה שענינו  מאד  פי' שזהו 
י"ז ): (סי' הקודש באגרת וכמ "ש
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ËÈÂ וארז "ל לאיתנו , בקר  לפנות הים וישב וגו ' משה
לפני  שיקרע הים עם הקב"ה התנה תנאי לתנאו 
מל ' ג"כ  לאיתנו  פי' דק"ע תרומה פ' ובזהר  ישראל .
מפני  ואלו , כו ' אלו  טען  מצרים של  ששר  והיינו  איתן ,
שעתא  ההיא קשה והוה נצולים, ואלו  נטבעים אלו  מה
דאשגח  ואלמלא מדה"ד  את לדחות קוב"ה קמי'

רעותא  למעבד  בצפרא דאקדים אברהם בזכות קוב"ה
הכא  כתיב כו ', בבקר  אברהם וישכם כדכתי' דמארי'
כי  ונמצא האזרחי, לאיתן  משכיל  התם וכתי' לאיתנו 
השרון  חבצלת אני ע"פ שה"ש במד "ר  שמפרש מה
על  הזהר  מפרש ולקחתם, בד "ה כמש"נ  לע"ל , על 

קרי"ס.

  

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


         

    

היסוד  הנחת  את  נ "ע  הרבי  מיישב נוסף , מוסגר במאמר
בתניא המבואר עם ממש אלוקות הן  שהנשמות
ונקודת דאצילות. מהכלים ונפרדו  יצאו שהנשמות
הם שיצאו לאחר  אף  שהנשמות  היא, שמחדש הביאור
'יצאו ' שהם שמבואר וזה  דביקות, של  באופן  מאוחדים 

ניכרת. בלתי היא שדביקותן  בגלל  הוא
נ"ע: הרבי של  בלשונו  ובפרטות

)  מאוחדות שהנשמות המבואר
הכלים, עם לגמרי   ' כ סימן 

  הנשמות    
 (בהערה הדברים  הוסבר ראה כיצד  כן , אם

עם מאוחדות שהם כיון ממש אלוקות הם  שהנשמות
יצאו  שהשמות אומר הזקן שאדמו "ר בשעה  הכלים ,

מהכלים? ונפרדו 
לכל  מבהיר הוא זו, שאלה על  עונה נ"ע  שהרבי לפני
הזקן  האדמו"ר  דברי את לפרש יתכן לא מדוע לראש,

מהכלים: נפרדות  שהנשמות - כפשוטם  הנ"ל 
    יצאו שהנשמות לאחרי גם 

מהכלים,        
שנפרדו  וודאילאחר אלוקות, יהיה נפרד  דבר שכיצד 

ממש? אלוקות הן שהנשמות
      

 ונפרדו שיצאו  אלא מהמקור, חלק לא  כבר שהן 
היינו, הבורא, ידי על  רגע  כל  ומתחדשים 

 הנבראים כשאר    
       ,כלומר

ולא לכלים מחוץ הם בעצם שהנשמות לבאר, ניתן  היה 
של  באופן הוא הכלים אל  שלהם והקשר בהם, דבוקים
אינן  עצמן  שהם  הנבראים , בשאר שזה כפי ושוב. רצוא
רצון  להם ויש מקורם  את מרגישים  אך  אלוקות,
למקומם חזרה מכן  ולאחר ('רצוא') אליו  להתקרב 
בנשמות, הוא שכן  באמת נפרש ואולי ('שוב'). הנפרד 

וקשורות (הכלים ) ממקורם  של שיצאו באופן  רק אליו 
בלבד ? חיצונית אך ושוב'), ('רצוא  וריחוק קירבה 

שהנשמות אומרים שאם  כיון  זה , פירוש נ"ע  הרבי שולל 
ממש  דבוקות שהם לומר מוכרחים ממש, אלוקות  הם
חיצונית. בצורה ושוב רצוא  של  באופן רק ולא בכלים

לכך , והסיבה - ושוב' 'רצוא של  קשר 
היחס לכן  מהעצם, ונפרדה יצאה  שהיא כיון 

בו  ולהתכלל  להתקרב רצון  של  ביחס הוא לעצם שלה
נפרדת היא  בו  למקום מכן  לאחר  ולחזור מחדש ,

אבל  ושוב'), ('רצוא ממקורה     כיון
ו      , בלבד הארה  ולא 

רצוא הוא לאלוקות שלהם שהיחס  לומר אפשר אי

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



רכג    

ולכן  מהאלוקות , חלק שהם  כיון ושוב, 
 הכלים עם  

תמידית
   הנ"ל הקודש באגרת שהפירוש

באמת שהנשמות  מהכלים", ונפרדו  יצאו "שהנשמות
ונפרדו" כ "יצאו  שמוגדרות וזה הכלים, עם מאוחדות
זה ואת ניכרת. בלתי  היא בכלים שדביקותם בגלל  הוא 

עצמן: הכלים של  הדביקות מאופן אנו  לומדים 
לאופן  הכלים התהוות אופן  בין יסודי  הבדל  יש כידוע,

לעיל  שהתבאר וכמו  האורות. בארוכה,168התהוות
הכלים ואילו  גלויה  דביקות  של  באופן התהוו  שהאורות
באופן  היינו, ו'זריקה ', 'התנוצצות' של  באופן  התהוו 

ריחוק. של 
  ובדביקות ממש  אלוקות שהם  למרות 

את מבטאים  שהם כיון חד "), וגרמוהי  ("איהו  סוף לאין
הצמצום  ידי על  המשכתם  בגבול , הבורא של  כוחו

באופן       , היינו
האורות), כדביקות (ולא ניכרת  איננה שדביקותן

נפרדת מציאות ובעל  זר משהו  חלילה אינם
ש  אלא  (כנבראים ),     

   

נוכל  הכלים, של  דביקותם באופן זו הבנה פי על  הנה 
בכלים הנשמות  של  דביקותם אופן על  גם להשליך 

נ"ע: הרבי ובלשון עצמם.  - אופן באותו
       

  הקודש באגרת הזקן  אדמו"ר כוונת היא וזו 
הנ "ל   מהכליםשדביקותם היינו,

ניכרת , איננה בכלים  הנשמות של   
   
     לעולמות ירידתן  לאחר

הנבראים     
  דאצילות הכלים - במקורם 

         
  

 באופן שונות דרגות  יש נכרת" בלתי שב"דביקות
ניכרת, ואינה נעלמת היא הנשמותשהדביקות אצל 

ועשיה יצירה בריאה, של    
       

 
שלמדנו  מה את ליישב מוסגר, מאמר הוא כאן עד 
הקודש  באגרת הנאמר עם  ממש אלוקות הם שהנשמות

מהכלים. ונפרדו " "יצאו שהנשמות
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ÈÂ˘˙ לשון "אין  בירושלמי: וכתוב אמנה. מראש
מראש  ו "תשורי קרבן ". לשון  אלא תשורי
מקריבים  ישראל  שבני הקרבנות שכל  היינו  אמנה"
הקרבן , עניין  אמנה". "ראש של  בכוחו  בא הכל  בגלות,
הוא  "קרבן " דהנה לאלוקות. האדם קירוב הוא הרי
יקריב  כי "אדם שכתוב וכמו  להתקרב, "קירוב", מלשון 
כתוב  להיות צריך  היה הרי ולכאורה, לה'". קרבן  מכם
שאם  הפירוש היה ואז  לה'", קרבן  יקריב כי מכם "אדם
כפי  הוא הקרבן  דין  הנה קרבן , להביא רוצה מכם אחד 
יקריב  כי "אדם כתוב ולמה הפסוק. בהמשך  שכתוב
יקריב", כי "אדם הוא: הפירוש אלא לה'"? קרבן  מכם
ומעודן  יותר  נעלה שיהיה לאלוקות, יתקרב שאדם כדי
עצמו . באדם תלוי הדבר  לה'", קרבן  "מכם הנה יותר ,
להיות  האפשרויות ואת הכוחות את יש אדם לכל 

"מכם" לה'", קרבן  "מכם וזהו  יותר . ונעלה יותר  מעודן 
עניין  וזהו  לאלוקות. להתקרב אתם יכולים בעצמכם
שבקרבנות  אלא לאלוקות. מתקרב שהאדם הקרבנות,
לאלוקות  האדם של  הקירוב כלומר , אופנים. שני יש
היה  לכן  שקודם מפני או  כלליים. אופנים בשני הוא
קרוב. יותר  נהיה הוא וכעת ועוון , חטא על ֿידי רחוק
ונהיה  שהולך  אלא רחוק, היה לא לכן  קודם שגם או 
הקרבנות. באופני הוא וההבדל  קרוב. ויותר  קרוב יותר 
יותר  נהיה ועוון , חטא על ֿידי רחוק היה לכן  שקודם מי
שלו , הקרבן  כך  החטא אופן  ולפי תשובה. על ֿידי קרוב
קרוב, היה בתחילה שגם ומי אשם. או  חטאת אם
שלמים  תודה עבודתו , אופן  לפי הם שלו  הקרבנות
נהיה  שהאדם הוא הקרבנות עניין  כללות אבל  ועולה.

לאלוקות. קרוב
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רכד   

Â‡ÈÂ ( הוא שקרבנות ב'בחיי' כתוב הוא. העניין 
הקב"ה, של  ושמותיו  הכוחות קירוב
יתברך  הוא כיצד  ההכרה כלומר , היחוד . עניין  שהוא
ברא  יתברך  שהוא ומה זולתו . ואין  הוא לבדו  הוא
מאוחד  והכל  ממש', חשיבי כ 'לא זהו  ונבראים, עולמות
העולמות  שכל  היא האמת הרי כי אלוקות, עם
ממנו  חוץ כי בעצמו , ברוך ֿהוא הוא זה הרי והנבראים,
היא  המציאות וכל  מציאות, שום קיימת לא הרי יתברך 

הקר  עניין  וזהו  ממש. את אלוקות להכיר  כדי בנות,
תכלית  וזוהי זולתו ". ואין  הוא לבדו  ש"הוא האמת
שנראה  העולם הזה, לעולם למטה הנשמה ירידת
והנשמה  גשמיים. בתענוגים מלא והוא וחומרי, כגשמי
הזה, הגשמי ובעולם הטבעית, ובנפש בגוף מתלבשת
הדברים  כל  עם בעולם ותענוג יצר ֿהרע לו  שיש האדם
שהכל  מלבדו ", עוד  ש"אין  לאמת יגיע שבו , הגשמיים
יברא  יתברך  שהוא העליון , הרצון  ושזהו  אלוקות, הוא
בגוף  נשמה ויוריד  חומריים, תענוגים עם גשמי עולם
מצוות, ויקיים תורה ילמד  זה ואדם יצר ֿהרע, עם גשמי
בעבודתו . לו  שיפריעו  ומנגדים שונאים לו  ויהיו 
להתגבר  שתוכל  לנשמה כוחות נתן  ברוך ֿהוא והבורא
דירה  - החומרי מהעולם ולעשות המנגדים, כל  על 
הקדושֿברוך ֿהוא, המלכים מלכי למלך  טהורה
יתברך  לו  להיות הקדושֿברוך ֿהוא "נתאווה וכמאמר 
יודעים, אנו  אין  כו ' נתאווה ומדוע בתחתונים". דירה
הוא, יתברך  העליון  שהרצון  יודעים אנו  זאת אבל 
שלמטה, והנבראים הזה העולם היינו  ש"תחתונים",
לו  "דירה יעשה שהאדם וכדי יתברך . לו  דירה  יהיו 
יוכל  שהוא למטה, לאדם הכח  את הקב"ה נתן  יתברך ",
וכדי  יתברך ", לו  "דירה – הגשמי הזה מהעולם לעשות
לאלוקות. להתקרב צריך  עצמו  הוא זאת יעשה שהאדם
של  שהמצב בלבו ", נתן  העולם את "וגם שכתוב וכמו 
אדם, של  בלבו  תלוי ועבודה, בתורה הזה העולם
שלא  מה לרצות לא ברשותו ", "לבו  שהאדם על ֿידי
ממש  בפועל  לעשות הלב על  שליט  שלו  והמוח  צריך ,
יותר , מעודן  נהיה העולם אזי הטובים, הדברים את

בעולם. הוי'" ב"אמת ומכירים
‰‰Â בקושי ‚) היא העבודה הרי בכלל , הגלות בזמן 

שאינו  והסתרים, העלמות ובריבוי גדול 
בזמן  קיים. המקדש שבית בזמן  שהוא לכמו  כלל  דומה
באופן  האירה האלוקות בגילוי, אלוקות האירה הבית,
לא  הטבע כלומר , במוחש. אלוקות ראה אחד  שכל 
כשבא  למשל , כלל . מקום תפס לא הוא מקום, תפס
לירושלים  ללכת צריכים והיו  הרגלים, שלוש של  הזמן 
לא  - לרגל  לעלות ֿ אמן , תבנהֿותכונן ֿבמהרהֿבימינו 
ביתו  ובני האיש והולך  כלל . מניעות כל  כך  על  היו 

ואינו  שומר , באין  פתוח  ביתו  את ומניח  לירושלים,
זה  כך , על  חושב לא בכלל  הוא כלל . בזה מהרהר 
תופס  זה שאין  מה והרי אצלו . מקום תופס לא בכלל 

מקו  תפיסת העדר  זה אין  אצלו , הביטול ,מקום מפני ם
מקום  תופסים אינם בו  שנמצאים הדברים וכל  שהבית
אדרבה, אצלו . חשוב כן  זה כן . העניין  אין  הרי אצלו .
צריכים  הגשמי ורכוש ההון  ענייני כל  התורה פי על ֿ
שכתוב  כפי ביותר . זאת לייקר  וצריך  מקום, לתפוס
עליו  עושר , לאדם נותן  השםֿיתברך  שכאשר  בספרים,
האדם  יכול  שעל ֿידה מתנה זו  הרי מאוד , זאת לחבב
וקיום  התורה בהחזקת מאד  גדולים לדברים להגיע
ההון  שענייני הרי ישראל . ואהבת בהידור  המצוות
יקר . מאד  להיות צריך  וזה אלוקים, מתנת הם והרכוש
 ֿ תבנה לירושלים ללכת צריכים היו  כאשר  ומכל ֿמקום,
כי  והלכו , הכול  השאירו  ותכונן ֿבמהרהֿבימינו ֿאמן ,
תבנהֿותכונן ֿבמהרהֿבימינו ֿאמן  לירושלים ללכת הרי
ובהיר  ברור  היה זה מוכרחים. הרי לרגל , לעלות -
ישמור  ומי נשארים, הדברים וכל  שהבית ומה בוודאות.
זו  שהרי האמונה, פשיטות אחד  כל  אצל  היתה אותם,
הוא  המתנה, את שנתן  והשםֿיתברך  אלוקים, מתנת
מופת  היה לא וזה ממש. בפועל  היה וכך  אותה. ישמור 
לא  להיות. צריך  שכך  רגיל  דבר  היה זה חידוש. ולא
וממילא, מקום, תפס לא הטבע כי כלל , כך  על  דיברו 
מהטבע' 'למעלה אזי מקום, תופס לא הטבע כאשר 

חידוש. איננו 
ÚÂ„ÈÎ את „) ברא הקדושֿברוך ֿהוא לכולם,

זהו  המדה. קו  מאמר  על ֿפי העולמות
ברוך ֿהוא  מהאור ֿאין ֿסוף שנמשך  הקו  אור  גילוי
ברוך ֿהוא  מאור ֿאין ֿסוף הנמשך  והקו  הצמצום. שלפני
ארבעת  של  העולמות מדידת את מודד  הצמצום, שלפני
ומדידת  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה. העולמות
ענייני  ואופני ועולם, עולם בכל  והכלים האורות
העבודה  אופני כל  כלומר , ודור . דור  בכל  העבודה
שית  של  הזמנים בכל  אדם בני והנהגת ומצוות, בתורה
הוא  הכול  הארץ, כדור  של  המקומות בכל  שנין , אלפי
בחירה  יש גופא, בזה רק המדה. קו  מאמר  על ֿפי
אבל  רוצה, שהוא כפי להיות יכול  אחד  שכל  חפשית,
קיום  זמן  הוא זה שזמן  מוגבל  המדה, קו  מאמר  על ֿפי
התהוות  כללות כי הגלות. זמן  הוא זה וזמן  המקדש,
שבמדה  אלא מדה. של  ההגבלה על ֿפי היא העולמות
של  ההגבלה  ישנה מדרגות. חילוקי יש גופא, והגבלה
זו  גם 'אצילות'ית, הגבלה שזו  אפילו  האצילות, עולם
של  ההגבלה ועד  הבריאה, עולם של  וההגבלה הגבלה.
בהגבלת  הוא שביתֿהמקדש הזה, שבעולם ומקום זמן 
אחר . במקום ולא זה במקום דווקא דווקא. המקום
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רכה    

יותר  לא כזה, שטח  להיות צריך  הבית הר  של  והגודל 
במידה  הכל  וסדריהן , וכליו  בפרטיו  וכן  פחות. ולא
אינו  הארון  "מקום הנה זה, כל  ואחר  ומוגבלת. קבועה
מהטבע  ולמעלה טבע היה בביתֿהמקדש המדה". מן 
 ֿ בבית האמת. כפי היה הכל  כלומר , ממש. כחדא -
במוחש  גלוי היה וזה הוי'", "אמת האירה המקדש
שהטבע  היא האמת והרי האמת. את ראו  כולם לכול .
שהרצון  והיינו  המוסתר . אלוקות זה אבל  אלוקות, הוא
יהיה  שהעולם הוא בעולםֿהזה ברוך ֿהוא העליון 
כאילו  בדיוק מעצמותו , מציאותו  כאילו  דבר  מציאות
האמת  נראתה ובביתֿהמקדש דבר . מציאות היה
המידה  על ֿפי הוא זה כל  אבל  אלוקות, הוא שהטבע
להיות  הוא יתברך  ורצונו  ברוך ֿהוא, העליון  הרצון  של 

דבר . ומציאות ליש נראה [העולם]
‰‰Â במוחש,‰) אלוקות ראו  המקדש באי כל 

לה) (פרק נתן ' דרבי ב'אבות וכדאיתא
שישראל  בזמן  רווחים. ומשתחווים צפופין  "עומדין 
יושבין  כשהן  שבשמים, לאביהן  להשתחוות עולין 
אצבעו  להושיט  יכולה בריה כל  אין  דחוקים, יושבין 
הרי  רווחים". משתחוים משתחווים, וכשהם ביניהם.
ממילא  המדה, קו  מאמר  על ֿפי הוא ביתֿהמקדש גם
להשתחוות  העולים לכן  במקום. מוגבל  הוא גם הרי
המקום  הרי במקומו , אחד  כל  יושבים, שהם בזמן  כו '
כי  דחוקים, יושבים ולכן  הטבע. על ֿפי מוגבל  הוא

ליש  מקום נותן  אינו  אחד  יש הרי הטבע, הגבלת מפני
את  לסבול  יכול  לא שאחד  הטעם זהו  והרי זולתו ,
עצמו . בעיני דבר  מציאות הרוח , גס הוא כי השני,
ביש  הוא שכן  זולתו . את לסבול  יכול  אינו  כך  ומשום
למציאות  מקום נותן  אינו  האחת שמציאות ומציאות,
היינו  במקומו , יושב אחד  כל  בהיות הנה ולזאת, זולתו .
עודנו  אבל  למקדש, ובאו  להשתחוות שעלו  דהגם
בעצמו , מקום תופס עוד  שהוא היינו  במקומו ", "יושב
אצבעו  להושיט  יכולה ברייה כל  אין  הנה ולזאת
מקום  נותן  אינו  אחת ומציאות שיש לפי ביניהם,
כאשר  "משתחווים", כשהם אבל  זולתו . למציאות
רואים  כאשר  והשתחוואה, ביטול  לבחינת באים
שהוא  כלומר  אלוקות, רק היא אמיתית שמציאות
עולמות  שברא מה וכל  האמיתי, יש הוא יתברך 
משתחווים  ממילא אזי חשיבי', כ 'לא הוא ונבראים

ה  מן  בלמעלה ההכרה מתוך  בדרך רווחים, ואזי טבע.
העולם  התהוות של  הכוונה אמיתית נרגשת ממילא
שנתאווה  העליונה הכוונה את ימלא שהאדם הזה,
בתחתונים, דירה יתברך  לו  להיות הקדושֿברוך ֿהוא
ובעונג  בהרגשה לביתו  ובא מירושלים הולך  וכשיהודי
הגשמיים  העניינים כל  אזי חשיבי", כלא קמי' ש"כולא
איננו  הטבע לבוש יותר . וזכים יותר  מאירים נראים
האלוקי  הכוח  את דבר  בכל  מכיר  והוא כך . כל  מכסה

האלוקית. הכוונה ואת
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תרצ "ז  כסלו כ"ט ב"ה,

אטוואצק 

מוהר"ר  אי"א וו"ח הנכבד ידידנו

זלמנוב  שו"ב שי' שמואל

וברכה! שלום 

הוטב  אשר ת"ל זה, לחודש  מכ"ב מכתבו על במענה

עסק  כל הלא ודבר... לאיתנה, ושבה תי' בתם  בריאות

לו  יזמין והשי"ת שמסתדר, עד זמן דורש  שיהי' איזה

דבר  על ולבו דעתו ויתן בגו"ר, ובמנוחה בריוח פרנסתו

לתו' לגדלם  השי"ת ויעזרם  שי' ובנו תי' בנותיו הדרכת

ומעש "ט. חופה

הם שי' הבכורים  שני כי שי', מגיסיו הקצר הפ"ש 

כי  מספיק, אינו באלעקסאנדראווסק, שי' והצעיר באדעס

בפרטיות, הרוחני ומהותם  הגשמי מצבם  לידע חפצי

יעזרם כי ברכתי להם  ויגיד משמי פ"ש  אליהם  יכתוב

תמונתם . לראות וחפצי בגו"ר להם  בהמצטרך השי"ת

מזכיר  שליט"א, אדמור כ"ק בשם 

פייגין  יחזקאל
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"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא י ֹוסף  הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה י ֹוסף , אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ "; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמ ּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמק ֹום וכּמב ֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ ּיֹוסף .

"מע ׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא י ֹוסף , ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ויהּודה, י ֹוסף  יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ  (ו)את י ֹוסף  עץ  את לֹוקח  אני  "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי ", אחד והי ּו אחד לעץ  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוע ׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו י ּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש
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Úp‰ ˙‡ Ú EcÚ Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערב ּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מ ּמׁש, אחד עצם הם י ׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמ ּצד

י ׂשראל  ׁשּכל מ ּזה י ֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתח ּלק ּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערב ּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּב'כתר', מ ׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי  הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּבי ֹוסף , ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתח ּלק ּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע  להתאּפק  י ֹוסף  יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא
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ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק  ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק  אף  ׁשּכן הּמּזיק , על לכעס  לּנּזק  ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק  על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מ ּדּוע  ּכן אם לׁשאל, וי ׁש צב,לּמק ֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקיי ּה",ב) טיב ּותא למרי ּה "חמרא הּטֹוב  הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי 

לֹומר, וי ׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח  ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח  הּטֹוב , ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צ ּדיק  ּתפ ּלת ׁשּמֹועילה (ּכמ ֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰'ּתֹוספ ֹות' ÔÈÚaלמי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין ט ֹוב  . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא
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‰ÓÈˆÓ ‰„Ó ‡Èz Ï‡( ג ÊpL˜˜(מו , ÏÚ ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ( רש "י) לֹומר לֹו היה זה לפי  לׁשאל, י ׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz"אל ולא וכּדֹומה, "‡Èz ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמ ּתי , מק ֹומ ֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגי ׁש מ ּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי 



רכט           
הרי - למק ֹומ ֹו לׁשּוב  ּומ ׁשּתֹוקק  ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמ ּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה

ללא  ק ׁשייה ועם הּגלּות עם להתמ ֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוח ֹות

ּדוקא רׁש"י : ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמ ֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מ ּמּנה. לפחד ס ּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר
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LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk( טו BÓˆ‡(מו , ‰z‡ È‡ ÔËÙe »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈
„ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡( רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, וי ׁש נפ ׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמ ּונה ּגּלּוי  היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מח ּדירה  היא ּכי  זאת", ּכל "ואמ ּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וק ּימים  ח ּיים הע ֹולמ ֹות ׁשּכל האמ ּונה את י ׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמ ֹות

ואף  ע ֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמ ּמלכּותֹו

ּבני אצל האמ ּונה את וגּלה ּפעל מ ׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבי ֹוכבד

אמ ּונה  ּבהם ע ֹוררה מ ּיּלדת, ּבתֹור עצמ ּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָי ׂשראל,

ּומ ּגזרֹותיו. מ ּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּוב ּטח ֹון
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ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו , ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿
י ֹוסף ,(רש "י ) ּבהנהגת ּבמצרים י ׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמס ּתּבר

ונּמּוק ֹו וטעמ ֹו נֹוספת. י ׁשיבה יעקב  הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואף ֿעלּֿפי ֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני  ּבנהּול טרּוד היה י ֹוסף  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹע ּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב  זמ ּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להק ּדי ׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבע ּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, ע ֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹי ׁשיבה

ורק  א להתמ ּסר יכֹול והּוא ׁשּיהי ּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד
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אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם זוסיא שי'

שלום וברכה!

במענה על הערותיו במכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה -

א( במ"ש בתורת חיים ס"פ לך, דף צ"ו ריש עמוד ב', אשר גם אכילה דשבת מגשם לגוף מצד 

התענוג הגשמי שבגוף שאינו נברר והוא מעורב טו"ר גמור מעה"ד טו"ר, שלכאורה אינו מתאים עם מ"ש 

בתורת חיים פ' ויקהל דף תרכ"ז ותרמ"ז, שהאכילה דשבת אינה מגשמת דפרש שבתכם לא קאמר.

הנה מה שיש לפרש בזה הוא שאף שבשני המקומות אומר הלשון מגשם, אבל החילוק בזה 

הוא שרע אין באכילת שבת אבל מגשם כמו ענין של היתר, וזה אפשרי גם באכילת שבת, ומכש"כ וק"ו 

ממ"ש בתו"ח פ' לך הנ"ל שאפי' האהבה דנפה"א הבאה במורגש משתלשל מזה וכו' עיי"ש. -

ובדא"ג הנה בענינים אלו מדובר בתו"א ר"פ חיי שרה ובסידור סדר סעודת שבת )סעודה ב' 

ד"ה יגלה לן טעמי'( וכן בדרך מצותיך עמוד 179 ושם, עיי"ש.

ב( מה שרצה לפרש בדברי רבינו הזקן בשו"ע שלו סי' קפ"ו סעיף ג' שרבינו הזקן סבירא לי' 

המשך בעמוד הבא

תחילת זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, ז' טבת
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אשר מצות חינוך קטן מוטל גם על הקטן, הנה אא"ל כן כי דעת רבינו הזקן הוא להיפך וכמ"ש בשולחנו 

הטהור ריש סי' ל"ט )אף שסגרו בחצאי עיגול(.

ג( פירוש דברי רבינו בסי' קפ"ו וטעמו הוא, שענין חינוך קטן אינו מפני הענינים דשעה ההיא 

כשהוא קטן אלא מהתוצאות שיהי' מזה בגדלותו, ובמילא השיעורים שבימי הקטנות אינם משנים 

דבר בזה אף )?( וכיון שהתוצאות מזה בימי הגדלות לא משתנים )אם יאכל כשיעור או פחות מכשיעור(, 

ובמילא אין בזה אלא חד דרבנן גם אם אוכל פחות מכשיעור משא"כ בברכת הלל וכו' הנה זהו תרי 

דרבנן וכמובן, ויעיין ג"כ מה שכתבתי לו במכתבי מכ"ז שבט העבר.

בברכה.

המשך מעמוד הקודם
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8:338:389:409:4410:3210:3611:1411:1813:0513:0816:3716:3717:1817:1916:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

5:125:147:588:008:348:369:449:4612:3312:3618:5018:5419:1319:1618:3619:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:047:477:498:238:259:329:3512:2112:2418:3218:3618:5919:0318:1719:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:547:598:589:029:519:5510:3310:3712:2312:2515:5315:5316:3416:3415:3816:50בריטניה, לונדון )ח(

8:128:199:099:1310:0510:0910:4510:4912:3112:3415:5015:4916:3516:3515:3416:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:058:119:059:0910:0010:0410:4110:4512:2912:3215:5415:5416:3616:3615:3616:53גרמניה, ברלין )ח(

8:128:189:229:2610:1310:1710:5611:0012:4812:5016:2316:2317:0417:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:097:547:568:318:349:429:4512:3412:3718:5919:0319:2019:2418:4419:35דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:007:049:119:149:439:4710:4110:4413:0113:0418:0118:0318:2718:2917:4518:39הודו, מומבאי )ח(

6:556:599:079:109:399:4210:3610:3912:5713:0017:5818:0018:2418:2617:4218:36הודו, פונה )ח(

7:197:258:388:429:269:3010:1010:1412:0612:0915:5215:5316:3016:3115:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:137:188:498:539:319:3510:1910:2312:2312:2516:3216:3317:0517:0616:1417:18טורקיה, איסטנבול )ח(

7:297:349:119:159:519:5510:4110:4512:4712:5017:0517:0717:3717:3816:4817:50יוון, אתונה )ח(

7:387:448:589:029:469:5010:3110:3412:2712:3016:1516:1616:5316:5315:5817:08מולדובה, קישינב )ח(



רלז לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:587:029:099:129:419:4410:3810:4112:5813:0117:5818:0018:2318:2517:4218:35מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:344:357:247:248:268:279:469:4813:0013:0320:0920:1420:4920:5519:5521:12ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:436:478:428:469:179:2110:1110:1512:2612:2917:0917:1117:3617:3816:5217:49נפאל, קטמנדו )ח(

7:247:289:029:059:439:4710:3210:3612:3612:3916:4916:5017:2117:2216:3017:35סין, בייג'ין )ח(

6:556:589:239:269:549:5710:5610:5913:2713:3018:5819:0119:2219:2518:4319:34סינגפור, סינגפור )ח(

7:337:398:348:389:289:3310:1010:1411:5812:0115:2315:2316:0716:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

5:365:398:148:168:468:499:529:5512:3312:3518:2518:2818:5018:5318:1019:03פרו, לימה )ח(

8:108:159:339:3710:1910:2311:0511:0913:0313:0616:5616:5717:3317:3316:3817:47צרפת, ליאון )ח(

8:328:379:469:5010:3510:4011:1911:2313:1313:1616:5616:5617:3317:3416:3817:48צרפת, פריז )ח(

5:535:568:188:218:498:529:509:5312:1912:2217:4417:4718:0818:1117:2918:21קולומביה, בוגוטה )ח(

7:397:449:089:129:529:5610:4010:4312:4012:4316:4316:4417:1517:1616:2617:29קנדה, טורונטו )ח(

7:227:288:478:509:329:3610:1810:2212:1712:1916:1216:1316:4716:4815:5417:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:416:468:298:339:079:119:5910:0212:0812:1116:3416:3517:0417:0516:1717:17קפריסין, לרנקה )ח(

9:079:149:5710:0110:5611:0011:3511:3913:1813:2116:2916:2917:1717:1716:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:468:539:329:3610:3210:3711:1011:1412:5212:5516:0116:0016:4616:4615:4217:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:568:019:159:1910:0210:0710:4710:5112:4312:4616:3116:3117:0917:0916:1317:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:018:069:209:2410:0710:1210:5210:5612:4812:5116:4016:4117:1317:1416:2217:28שוויץ, ציריך )ח(

6:306:338:478:509:189:2110:1710:2012:4012:4317:5117:5318:1518:1817:3418:27תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



אגרות קודשרלח

 ב"ה,  זאת חנוכה, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

כבוד המשתתפים בהתועדות יום הבשורה י"ט כסלו,

גאולת רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע,

וגאולתנו ופדות נפשנו...

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הזקן  רבנו  גאולת  יום  כסלו,  י"ט  בהתועדות  השתתפותם  דבר  על  הידיעה  נתקבלה  בנועם 

וגאולתנו ופדות נפשנו.

שהוא   - בפועל  למעשה  ועד  השנה  ימות  בכל  תומשך  זה  סגולה  יום  שהתעוררות  רצון  ויהי 

העיקר: התחזקות בלימוד התורה, נגלה וחסידות, ובקיום המצות באור והתלהבות. וכל זה - באופן 

דמוסיף והולך.

וע"פ תורת הבעש"ט אשר מכל ענין יש ללמוד מוסר השכל בעבודת האדם לקונו, הרי כן הוא 

גם בענין הסמיכות דיום י"ט כסלו לימי החנוכה,

ידוע אשר מאסרו של רבנו הזקן הי' בעבור שיטתו להפיץ חלק התורה שהי' עד אז  כי הנה 

הוא הסכם   - הרוחני  במובן   - וגאולתו  והשגה.  בהבנה  חוצה  שיגיע  עד  להפיצו   - תורה  רזי  בבחינת 

שנצטווינו  התורה  חלקי  ככל   - ואור  מוסיף  והולך  דמוסיף  ובאופן  זו,  להפצה  מלמעלה  כח  ונתינת 

להעלות בקדש.

ועוד להוסיף - שאפילו אם בדורות הקודמים, שראשונים כמלאכים, לא הי' הכרח בהפצה זו, 

הרי כשנתמעטו הלבבות - ההכרח גדול ביותר. וכידוע המשל של רבנו הזקן - לאבן טובה שהיתה בכתר 

המלכות והיא נזר ועיקר הכרת. אבל כשנחלה בן המלך ועד שבא לידי סכנה - ציווה המלך והוציאו 

האבן מן הכתר ושחקו אותה הדק היטב במים בכדי להשקות את בן המלך - על הספק אולי תגיע טיפה 

אחת לפיו ושב ורפא לו.

וע"ד זה בנר חנוכה: קשור הנס בנרות המנורה שבבית המקדש. ובביהמ"ק עצמו - לא בעזרות 

ולא באולם, כי אם בהיכל פנימה, אבל בעקבות מלחמת היונים וריבוי החשך - הוקבעה מצות הדלקת 

נרות ע"י כל אחד ואחד בביתו, גם בחוץ לארץ ואפילו בזמן הזה, ולא עוד אלא שידליקם על פתח ביתו 

מבחוץ. וכלשון המדרש הובא ונתבאר ברמב"ן - דוקא נרות אלו אינן בטילות לעולם.

אין אור אלא תורה, שנאמר כי נר מצוה ותורה אור - וכשמתרבה החושך אז אדרבה מוסיפים 

אור ומצווים להאיר לא רק את הבית פנימה אלא גם על פתח ביתו מבחוץ.

ויהי רצון אשר כאו"א יעשה בזה ככל המוטל עליו, הלוך והוסיף באור -

עד אשר יאירו את חשכת הגלות ואת חושך העולם ובאופן דאתהפכא חשוכא לנהורא,

ויקוים היעוד: לא יהי' לך עוד השמש לאור יומם וגו' כי ה' יהי' לך לאור עולם וגו'.

בכבוד ובברכה.



רלט אגרות קודש

 ב"ה,  ד' טבת, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנעלה איש המעלה וו"ח אי"א

עסקן נמרץ עומד בפרץ בעל מדות תרומיות

וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי ומפני רוב הטרדות לא היו עתותי בידי להקדים המענה וכ' יענה סלחתי.

לפלא בעיני אשר מע"כ שם לב לקטע העתון באה"ק ת"ו המטיח דברים כלפי היחס של כ' 

וכן כלפי היחס שלי בענין עלית הנוער. וכל המכיר בטיב העתון הזה משליך הדברים מאחרי גוו. אבל 

הפקידים ומנהלי המשרדים יודעים האמת, והעובדה היא שעומדים אנו ביחסים מצויינים עם לשכת 

עלית הנוער, ובית הספר למלאכה וכן בית הספר לחקלאות שאנו מקימים באה"ק ת"ו יוכיחו.

ובנוגע להכחשה בעתונות, הנה הנסיון הורה כי העצה היעוצה היא להסיח דעת מענין כזה ולא 

להחשיבו על ידי הכחשה ודין ודברים עם העתון, וגם הם בעצמם יודעים האמת והדברים הם מהשפה 

ולחוץ, ומלבד שפוליטיקה כזו היא מהדברים שאין להם סוף, הרי העתון ברשותם והכזב והשקר כלי 

זינם, וחבל על הטרחה. ויושב בשמים ישחק.

מוסג"פ העתק מכתב כללי בקשר עם יום הגאולה י"ט כסלו, אשר בטח ימצא בו ענין רב.

וכבוד ושלום לכמ"ע ולב"ב שיחיו.

 ב"ה,  ד' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר הלל שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפ"ש ע"י אמו ואחיותיו תחי' אחרי הפסק הארוך שלא נתקבל ממנו כל מכתב. 

כן קבלתי ידיעה שאמר הדרן בסיום הש"ס ביום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשנו הוא י"ט כסלו העבר, 

ובטח מתבל בזה ג"כ איזה רעיונות מתורת החסידות, כי הרי סו"ס זה כל האדם ליראת את ה"א, 

יש לחפש  ובמילא בכל הזדמנות  ע"י הענינים המבוארים בתורת החסידות,  וליראה אמיתית באים 

אופן איך לפעול בזה.

ומעניין אותי לדעת אם אפשר לראות  בזה קבלת תשורתו הס' שו"ת מהרי"ק,  הנני  מאשר 

כאן  שיביאו  כאלו  ביניהם  יש  שאפשר  אלא  לתשורה  בזה  כוונתי  שאין  ומובן  ספריו,  שאר  רשימת 

תועלת אם אשאלם ע"מ להחזיר לאחר איזה זמן.

מוסג"פ העתק מכ' כללי שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, שתוכנו כל השנה 

זמנו הוא, ובטח יפרסמו באופן המתאים.

בברכת הצלחה.



   הורידו את יישומון
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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