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נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

ב' בחי' בבירור אוה"ע
ב. כפל הלשונות "הללו" "שבחוהו", "כל גוים" "כל האומים" )ושבקשר ל"גוים" כתוב 
"הללו", ובקשר ל"לאומים" כתוב "שבחוהו"(, יובנו עפ"י המבואר בחסידות1 שיש ב' בחי' 
כלה  להתברר  יכול  שאינו  והרע  הרע,  מן  עולה  שהטוב  הרע,  מן  הטוב  בירור  א(  בבירור: 
ואבד. ב( בירור הרע גופא, שגם הוא עולה ונכלל בקדושה, אלא שאינו עולה בבחי' פנימיות 
זרים ורעו צאנכם",  הקדושה, אלא בבחי' חיצוניות ואחוריים דקדושה. ע"ד מ"ש2 "ועמדו 

שהם בבחי' טפל לישראל3.

1( המשך תרס"ו ע' שצג ואילך )אלא ששם נקראו אור ישר ואור חוזר(. סה"מ תש"ט ע' 60 ואילך.
2( ישעי' סא, ה. 

3( ראה לקו"ש חכ"ג ע' 177 ואילך. 

המשך בעמוד גק
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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 גדול יהיהה "מאמר ד    

ה   ........  ב"שכת'ה ,אב-מברכים החודש מנחם, מ"פרשת מטושבת 

)ד  מסעי- פרשת מטות קודש- תבשליל ערב שיחת ,  

דכ  ..........................  ח"מתש'ה, אב-חודש מנחםראש 

)ה  מסעי- פרשת מטותמשיחות שבת ,  

כט  ......................................  ח"תשמ'ה אב- מנחם 'ב

)ו מב  .....................  חיכרך  מ"פרשת מטות שיחו-לקוטי  

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

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

)ח  נג  .....................  פרשת מטות –ילקוט גאולה ומשיח

)ט נה  ..............  מ"פרשת מטולשבוע יומי חומש  ישיעור

)י  פט  ....................  מ"פרשת מטולשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

צ  ............................................  מ"פרשת מטולשבוע  

)יב  צט  .................  מ"פרשת מטולשבוע " היום יום"לוח

)יג אק  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – דק  ................  מ"פרשת מטולשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  עדק   .............  מ"פרשת מטולשבוע פרק אחד ליום

)טז – רא  ..................  מ"פרשת מטולשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

רד  ..........................................  גפרק  שיר השירים, סופרק  ישעיה

)יח  נזיר/נדריםמסכת  –משניות  

רו  ...........................................................ביאור קהתי

)יט  ריג  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כ  עם ביאורים זבחיםמסכת  

ידר  .....................................................  צבעד דף  פומדף 



  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

רמד  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב ריביתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג  וידבר משה אל ראשי המטותה "ד תורהלקוטי  

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

)כד  התשובשערי   

גנר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

דנר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

נדר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נהר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

נור  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

נטר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

נטר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



סר  ..............................  הלכות בית הבחירה –ם "רמב)לא

)לב  סבר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לג עור  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לד עזר  ...........................................  בפרק  ביאורים לפרקי אבות

עחר  ...........................  מ"פרשת מטולשבוע לוח זמנים )לה

)לו עטר  ....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

   
   

 

ÏB„b מן האחר ֹון ה ּזה  ה ּבית  ּכב ֹוד  יהיה  »ְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּפיר ּוׁשים 1הרא ׁשֹון  ׁשני ּבזה  ויׁש ּפר ּוׁש2, . ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ה ּוא  ּבית 3ה ּפׁשּוט  על  קאי האחר ֹון ה ּזה  ׁשּבית  ֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּוב ׁשנים , ּבבנין הרא ׁשֹון מ ּבית  ּגד ֹול  ׁשהיה  ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשני

ּבית 4ּוב ּזהר  על  קאי האחר ֹון ה ּזה  ׁשה ּבית  איתא  ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיה  ּבימינּו ּבמהרה  ׁשּיּבנה  ה ּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה ּמק ּדׁש

ּדׁשניהם  ה ּׁשני, ּומ ּבית  הרא ׁשֹון מ ּבית  ְִִִִִִִֵֵֶַַַָָּגד ֹול 

להם  היה  לא  ׁשניהם  ּכי ה )רא ׁשֹון, ּב(מן ְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹנכללים 

וזה ּו נצחי. ּבק ּיּום  ק ּים  יהיה  ׁשליׁשי  ּובית  ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָק ּיּום ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּבֹו5ׁשאמר ּו ׁשּכת ּוב  ּכאברהם  לא  ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכיעקב  א ּלא  ׂשדה  ּבֹו ׁשּכת ּוב  ּכיצחק  ולא  ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹהר 

אברהם , ּכנגד  ה ּוא  רא ׁשֹון ּדבית  ּבית , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּקרא ֹו

יעקב  ּכנגד  ׁשליׁשי ּובית  יצחק , ּכנגד  ׁשני ,6ּובית  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ׁשל 7ּומבאר  מ ּדת ֹו ּכי ה ּוא  ליעקב  ׁשליׁשי ּדבית  ׁשה ּׁשּייכ ּות  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הפסק  ּבֹו ׁשּי ּׁשאין ה ּוא  ואמת  אמת , היא  וׁשּנּוי.8יעקב  ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּבבית p‰Â‰ב ) מד ּבר  כ ּו') ּכאברהם  (לא  ה ּנ"ל  ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשּבמאמר  אף  ¿ƒ≈ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻ

ׁשל ׁש ה ּוא  ׁשם  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ה ּלׁשֹון ּגא ּולה ה ּמק ּדׁש, הן, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּגא ּול  אברהם , ּבזכ ּות  ּבזכ ּות רא ׁשֹונה  ׁשליׁשית  ּגא ּולה  יצחק , ּבזכ ּות  ׁשנּיה  ה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָ

ׁשם  ּומבאר  ּבזה יעקב . וה ּבא ּור  נצחית . ּגא ּולה  היא  ה ּׁשליׁשית  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
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ÔBL‡‰ ÔÓ ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „Bk ‰È‰È ÏB„b1‰Êa LÈÂ , »ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬ƒ»ƒ¿≈»∆

מהבית  וחשוב גדול  יותר  יהיה האחרון " הזה ש"הבית הנבואה  במשמעות

ÌÈLeÈtהראשון  ÈL2‡e‰ ËeLt‰ Let .3‰f‰ ˙ÈaL ¿≈≈ƒ≈«»∆«ƒ«∆
È‡˜ ÔBÁ‡‰ מכווןÈL ˙Èa ÏÚ השני המקדש ÏB„bבית ‰È‰L »«¬»≈««ƒ≈ƒ∆»»»

˙ÈaÓ המקדשa ÔBL‡‰ גודל ƒ≈»ƒ¿
eה  ÔÈ ה מספרÌÈL בית כי  , ƒ¿»¿»ƒ

יותר  גדול  בית היה השני  המקדש

וגם  הראשון  הבית מאשר  יותר  ומפואר 

המקדש  (בית שנים יותר  התקיים

המקדש  ובית שנים, 410 עמד  הראשון 

שנה)השני  420 ‰fe4עמד  «…«
‡˙È‡ מובא‰f‰ ˙Èa‰L ƒ»∆««ƒ«∆

È‡˜ ÔBÁ‡‰ מכוון˙Èa ÏÚ »«¬»≈«≈
‰aiL ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒ∆ƒ»∆
ÏB„b ‰È‰iL eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈∆ƒ¿∆»
,ÈM‰ ˙ÈaÓe ÔBL‡‰ ˙ÈaÓƒ«ƒ»ƒƒ«ƒ«≈ƒ

a ÌÈÏÏÎ Ì‰ÈLcÔÓ) ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔBL‡(‰ כאן נכלל  השני  הבית וגם »ƒ

"ראשון ", Ì‰ÈLבביטוי  Èk בית גם ƒ¿≈∆
המקדש  בית וגם הראשון  המקדש

˜Ìeiהשני  Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï נצחי …»»»∆ƒ
מסויימת, זמן  תקופת אחרי  נחרבו  אלא

Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰È ÈLÈÏL ˙Èe«ƒ¿ƒƒƒ¿∆«»¿ƒ
ÈÁˆ.לעולם ייחרב לפי e‰ÊÂולא ƒ¿ƒ¿∆

במה  הכוונה גם השני  הפירוש

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡L5 בגמרא ∆»¿«≈«
רבים  גויים יעלו  לבוא שלעתיד  כך  עד 

שבית  יעקב" אלוקי  בית "אל  ה' הר  אל 

על  ולא יעקב שם על  נקרא המקדש

ויצחק  אברהם Ì‰‡kשם ‡Ï…¿«¿»»
‰ Ba e˙kL("יראה ה' ("בהר  ∆»«

‰„N Ba e˙kL ˜ÁˆÈk ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿»∆»»∆
בשדה") לשוח יצחק «∆‡l‡("ויצא

B‡wL ˜ÚÈk המקדש בית Èa˙לבית ההוא המקום שם ("ויקרא ¿«¬…∆¿»«ƒ
ֿ ל "), k‚„א ÈL ˙Èe ,Ì‰‡ „‚k ‡e‰ ÔBL‡ ˙Èc¿«ƒƒ¿∆∆«¿»»«ƒ≈ƒ¿∆∆

˜ÚÈ „‚k ÈLÈÏL ˙Èe ,˜ÁˆÈ6'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Óe ,7 ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿∆∆«¬…¿…»¿ƒ≈»
הזקן  ÏLלרבנו  B˙cÓ Èk ‡e‰ ˜ÚÈÏ ÈLÈÏL ˙Èc ˙eÎÈiM‰L∆««»¿«ƒ¿ƒƒ¿«¬…ƒƒ»∆

˙Ó‡ ‡È‰ ˜ÚÈ תיתן" ככתוב «¬…ƒ¡∆
ליעקב", ÔÈ‡Mאמת ‡e‰ ˙Ó‡Â∆¡∆∆≈

˜ÒÙ‰ Ba CiL8ÈepLÂ קיים אלא «»∆¿≈¿ƒ
הוא  השלישי  הבית ובכך  נצחי , בקיום

והבית  הראשון  הבית לעומת "גדול "

נצחי . בקיום יתקיים הוא שדווקא השני 

Ó‡ÓaL Û‡ ‰p‰Â (¿ƒ≈«∆¿«¬«
‡Ï) Ï"p‰ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«««…
˙Èa a„Ó ('eÎ Ì‰‡k¿«¿»»¿À»¿≈

,Lc˜n‰ בגמרא נאמר  ועליו  «ƒ¿»
הרי  "בית", שייקרא היא שמעלתו 

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ÔBLl‰«»¿ƒ≈»»
‰Ïe‡b ,Ô‰ ˙BÏe‡b LÏL ‡e‰»…¿≈¿»
,Ì‰‡ ˙eÎÊa ‰BL‡ƒ»ƒ¿«¿»»
,˜ÁˆÈ ˙eÎÊa ‰iL ‰Ïe‡b¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»
.˜ÚÈ ˙eÎÊa ˙ÈLÈÏL ‰Ïe‡b¿»¿ƒƒƒ¿«¬…
‰Ïe‡‚c ÌL ‡Óe¿…»»ƒ¿»
‰Ïe‡b ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿»
˙eËLÙa ‰Êa e‡a‰Â .˙ÈÁˆƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«¿
על  רבותינו  דברי  בין  סתירה כאן  שאין 

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





כללי מפתח  

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

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

)ג גדול יהיהה "מאמר ד    

ה   ........  ב"שכת'ה ,אב-מברכים החודש מנחם, מ"פרשת מטושבת 

)ד  מסעי- פרשת מטות קודש- תבשליל ערב שיחת ,  

דכ  ..........................  ח"מתש'ה, אב-חודש מנחםראש 

)ה  מסעי- פרשת מטותמשיחות שבת ,  

כט  ......................................  ח"תשמ'ה אב- מנחם 'ב

)ו מב  .....................  חיכרך  מ"פרשת מטות שיחו-לקוטי  

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

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

)ח  נג  .....................  פרשת מטות –ילקוט גאולה ומשיח

)ט נה  ..............  מ"פרשת מטולשבוע יומי חומש  ישיעור

)י  פט  ....................  מ"פרשת מטולשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

צ  ............................................  מ"פרשת מטולשבוע  

)יב  צט  .................  מ"פרשת מטולשבוע " היום יום"לוח

)יג אק  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – דק  ................  מ"פרשת מטולשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  עדק   .............  מ"פרשת מטולשבוע פרק אחד ליום

)טז – רא  ..................  מ"פרשת מטולשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

רד  ..........................................  גפרק  שיר השירים, סופרק  ישעיה

)יח  נזיר/נדריםמסכת  –משניות  

רו  ...........................................................ביאור קהתי

)יט  ריג  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כ  עם ביאורים זבחיםמסכת  

ידר  .....................................................  צבעד דף  פומדף 



  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

רמד  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב ריביתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג  וידבר משה אל ראשי המטותה "ד תורהלקוטי  

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

)כד  התשובשערי   

גנר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

דנר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

נדר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נהר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

נור  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

נטר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

נטר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



סר  ..............................  הלכות בית הבחירה –ם "רמב)לא

)לב  סבר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לג עור  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לד עזר  ...........................................  בפרק  ביאורים לפרקי אבות

עחר  ...........................  מ"פרשת מטולשבוע לוח זמנים )לה

)לו עטר  ....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ



ו       

ּבנין  – ה ּוא  ה ּגא ּולה  מע ּקרי ּכי ה ּוא , ְְְְִִִֵֵַַָָָּבפ ׁשט ּות 

ה ּמק ּדׁש ּבבית 9ּבית  ע ּלּוי ׁשּמתוּסף  ֿ ידי ועל  . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָ

יֹותר  נעלית  היא  ה ּגא ּולה  ולכן 10ה ּמק ּדׁש, . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

ּדגא ּולה  ה ּמעלה  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ְְְֲִִֵֵַַַָָָמק ּׁשר 

ה ּׁשליׁשי. ה ּמק ּדׁש ּדבית  ה ּמעלה  עם  ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָה ּׁשליׁשית 

LÈÂ מד ּבר ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ּדה ּטעם  לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ה ּגא ּולה ּבמעלת  ּכי ה ּוא , ה ּׁשליׁשית  ְְְֲִִִַַַַָ

ּדבית  מה ּמעלה  יֹותר  נעלית  היא  ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָה ּׁשליׁשית 

(ק ּבּוץ  ׁשה ּגא ּולה  מ ּזה  ּכּמּובן ה ּׁשליׁשי. ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָה ּמק ּדׁש

ּתהיה  ה ּמק ּדׁשּגל ּיֹות ) ּבית  א ּלא 11ּבנין . ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ה ּמק ּדׁש ּבית  ֿ ידי על  ּבאה  זֹו מעלה  ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשּגם 

ּתֹורה ') (ּב'ל ּקּוטי נלמדת  היא  (ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָה ּׁשליׁשי

ּבית  ּבבנין ּכי ה ּׁשליׁשי) ה ּמק ּדׁש ּדבית  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָמה ּמעלה 

הענינים  ּכל  ּכל ּולים  יהיּו ה ּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִִַַָָָָה ּמק ּדׁש

ּׁשּכת ּוב  מה  ועל ּֿפי לאחריֿזה . ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָוה ּמעל ֹות 

ֿ לבא ,12ּבּזהר  לעתיד  ׁשּיהיּו הענינים  ּבסדר  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ל ֹומר , יׁש ׁשּבכ ּלם , אחר ֹון ה ּוא  ה ּמתים  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻּדתח ּית 

[אמת  ה ּׁשליׁשי ה ּמק ּדׁש ּדבית  ה ּמעלה  ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּגּלּוי

ּבתח ּית  ּבע ּקר  יהיה  וׁשּנּוי] הפסק  ּבֹו ׁשּי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

זה  לק ּׁשר  ויׁש נצח ּיים . ח ּיים  יהיּו ׁשאז ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָה ּמתים ,

ּׁשּכת ּוב  מה  ה ּׁשליׁשי 13עם  ּבּיֹום  מ ּיֹומים  יח ּינּו ְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשני  ה ּׁשליׁשי' ּדב 'ּיֹום  לפניו, ונחיה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָיקימ ּנּו

ה ּׁשליׁשי  ה ּמק ּדׁש ּבית  על  ׁשּקאי 14ּפר ּוׁשים . ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ה ּמתים  ּתח ּית  על  ּדׁשני 15וׁשּקאי וה ּקׁשר  . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּתתג ּלה 16ה ּפר ּוׁשים  ה ּמתים  ּבתח ּית  ּכי ה ּוא , ְְִִִִִִֵֵֶַַַַ

ה ּׁשליׁשי. ה ּמק ּדׁש ּדבית  ְְְֲִִִֵַַַַָָה ּמעלה 

ז"ל ÔeÈÂג ) ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו מה  ּבהק ּדים  אריה 17זה  ּבמ ּזל  אריה  עלה  ¿»ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ויבנה  אריה  ּבמ ּזל  אריה  ׁשּיב ֹוא  מנת  על  כ ּו' אריאל  את  ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהחריב 
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הגלות".9) וזמן הבית "זמן הרגיל מהלשון גילוי10)ולהעיר שני ) (בבית בו הי ' "ולא ב  נז, לר"ה דרושים מלקו"ת להעיר

. . דברים חירות".הה' בו הי ' א.11)לא מט , ברכות וראה ובסופו). הפרק  (בתחלת פי "א מלכים הל' ברמב "ם פס "ד

ואילך). שח  (ס "ע  קל אגרת ח "א נ"ע  (מהורש"ב ) אדמו"ר כ"ק  אגרותֿקודש הבאה. שבהערה זהר יא. נח  פ ' תנחומא

א.12) קלד, שם וראה הנעלם). (במדרש א קלט , ב .13)ח "א ו, שם.14)הושע  תלב 15)פרש"י  ע ' שם להושע  נ"ך אוה"ת

קאי.(16ואילך. השלישי  שביום שם שמפרש ב ), קמד, ח "א קונטרסים (סה"מ  תרצ "א מיומיים יחיינו מד"ה להעיר

תחה"מ  על .(17. רנט רמז ירמי ' יל"ש

    
לגאולה שהכוונה תורה' ב'לקוטי  למבואר  המקדש ÈwÚÓבית Èk ,‡e‰ƒ≈ƒ»≈

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa Y ‡e‰ ‰Ïe‡b‰9ÈelÚ ÛqÂ˙nL È„ÈŒÏÚÂ . «¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ
a,Lc˜n‰ ˙È ונצחי יותר  "גדול " הוא ‰È‡שהבית ‰Ïe‡b‰ ¿≈«ƒ¿»«¿»ƒ

˙BÈ ˙ÈÏÚ10‰ÏÚn‰ '‰Bz ÈËewÏ'a M˜Ó ÔÎÏÂ . «¬≈≈¿»≈¿«≈¿ƒ≈»««¬»
ÌÚ ˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïe‡‚cƒ¿»«¿ƒƒƒ
Lc˜n‰ ˙Èc ‰ÏÚn‰««¬»¿≈«ƒ¿»

.ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ
,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ על לעיל  האמור  על  ¿≈¿ƒ

והגאולה  המקדש בית בין  הקשר 

ÈËewÏ'aLבפשטות ÌÚh‰c¿«««∆¿ƒ≈
‰Ïe‡b ˙ÏÚÓa a„Ó '‰Bz»¿«≈¿«¬«¿»

,‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰ הקשר בגלל  לא «¿ƒƒ
והגאולה  המקדש בית של  והשייכות

‰ÈLÈÏM˙אלא  ‰Ïe‡b‰ Èkƒ«¿»«¿ƒƒ
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ משתי רק (לא ƒ«¬≈≈

גם) אלא לה הקודמות הגאולות

Lc˜n‰ ˙Èc ‰ÏÚn‰Ó≈««¬»¿≈«ƒ¿»
‰fÓ Ôenk .ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»ƒ∆
(˙BiÏb ıea˜) ‰Ïe‡b‰L∆«¿»ƒ»À
˙Èa ÔÈa ÈÁ‡Ï ‰È‰zƒ¿∆¿«¬≈ƒ¿«≈

Lc˜n‰11 ייבנה שתחילה היינו  «ƒ¿»
ישראל  בני  יזכו  כך  ואחר  המקדש

גאולה  – יותר  גדולה נוספת, למעלה

גלויות. ÏÚÓ‰וקיבוץ ÌbL ‡l‡∆»∆««¬»
BÊ עצמה הגאולה ŒÏÚמעלת ‰‡a»»«

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa È„È¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
ÈËewÏ'a) ˙„ÓÏ ‡È‰ ÔÎlL)∆»≈ƒƒ¿∆∆¿ƒ≈
˙Èc ‰ÏÚn‰Ó ('‰Bz»≈««¬»¿≈

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ כשם אשר  «ƒ¿»«¿ƒƒ
כך  נצחי , בית יהיה השלישי  שהבית

גאולה  תהיה השלישית הגאולה

‰Lc˜nנצחית) ˙Èa ÔÈa Èkƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïk ÌÈÏeÏk eÈ‰È ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿¿ƒ»
eÈ‰iL ˙BÏÚn‰Â ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿««¬∆ƒ¿

‰ÊŒÈÁ‡Ï הדברים שבתחילה אלא ¿«¬≈∆
אבל  יתגלו . כך  ואחר  בהעלם יהיו 

שבית  למרות הרי  המעלה, מבחינת

והיא  הגאולה מעלת את גורם המקדש

הבית. ממעלת גדולה הגאולה מעלת בו , e˙kMכלולה ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»
‰fa12ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈÈÚ‰ „Òa «…«¿≈∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ

˙Èc ‰ÏÚn‰ ÈelbL ,ÓBÏ LÈ ,ÌlÎaL ÔBÁ‡ ‡e‰«¬∆¿À»≈«∆ƒ««¬»¿≈
‰È‰È [ÈepLÂ ˜ÒÙ‰ Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡] ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒ¡∆∆≈«»∆¿≈¿ƒƒ¿∆
הוא  זאת ובכל  עצמה בגאולה (אכן 

‰ÌÈ˙n,יהיה) ˙iÁ˙a wÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ««≈ƒ
הגאולה, ÌÈiÁאחרי  eÈ‰È Ê‡L∆»ƒ¿«ƒ

ÌÈiÁˆ גדולה הכי  השלימות וזו  ƒ¿ƒƒ
לבוא. לעתיד  M˜Ïשתהיה LÈÂ¿≈¿«≈

e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê13eiÁÈ ∆ƒ«∆»¿«≈
epÓÈ˜È ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÓBiÓƒ»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈
ÌBi'c ,ÂÈÙÏ ‰ÈÁÂ¿ƒ¿∆¿»»¿¿

'ÈLÈÏM‰ ישנם.ÌÈLet ÈL «¿ƒƒ¿≈≈ƒ
- פשוטו ) (לפי  אחד  ≈«∆È‡wLפירוש

‰Lc˜nשמכוון  ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»
ÈLÈÏM‰14-Â בתורת) שני  פירוש «¿ƒƒ¿
iÁz˙החסידות) ÏÚ È‡wL∆»≈«¿ƒ«
ÌÈ˙n‰15ÈLc Lw‰Â . «≈ƒ¿«∆∆ƒ¿≈

ÌÈLet‰16˙iÁ˙a Èk ,‡e‰ «≈ƒƒƒ¿ƒ«
˙Èc ‰ÏÚn‰ ‰l‚˙z ÌÈ˙n‰«≈ƒƒ¿«∆««¬»¿≈

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ענייני כל  אז  כי  «ƒ¿»«¿ƒƒ
בשלימות. יהיו  הגאולה

‰Ê ÔeÈÂ המקדש ‚) בית מעלת ¿»∆
הגאולה  לאחר  שתתגלה השלישי 

המתים  Ó‰ותחיית ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡M17 במדרש ∆»¿«≈«

‰È‡ ‰ÏÚ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש זה »»«¿≈
‰È‡ ÏfÓa אריה שמזלו  אב חודש ¿«»«¿≈

Ï‡È‡ ˙‡ ÈÁ‰Â המקדש בית ¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈
‰È‡ ‡BiL ˙Ó ÏÚ 'eÎ«¿»∆»«¿≈

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‡È‰הקדוש ÏfÓa¿«»«¿≈
אב  ‡Ï‡Èבחודש ‰ÈÂ בית ¿ƒ¿∆¬ƒ≈

רבותינו fÓe‰המקדש. מדברי  ƒ∆
הבית חורבן  של  בעצם שהמטרה היא
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ז       

יהיה  ּגד ֹול  ׁשּכת ּוב  ּדמה  מ ּובן, ּומ ּזה  ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאריאל .

ה ּוא  הרא ׁשֹון, מן יֹותר  האחר ֹון ה ּזה  ה ּבית  ְֲִִִֵֶַַַַָָּכב ֹוד 

נחרב , היה  לא  הרא ׁשֹון ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבאם  ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּגם 

והחריב  כ ּו' אריה  עלה  ולכן נצחי. ק ּיּום  ל ֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָוהיה 

אריאל , ויבנה  אריה  ׁשּיב ֹוא  ּבכדי אריאל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָאת 

ל ֹו היה  ּבאם  (ּגם  הרא ׁשֹון מן יֹותר  ּגד ֹול  ְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיהיה 

נצחי) ּתׁשּובה 18ק ּיּום  ּדבעלי ה ּמעלה   ּדר ֿ ועל  . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

צ ּדיקים  (ּגם  ה ּצּדיקים  ּדעב ֹודת  צ ּדיקים , ֲִִִִִִַַַַַַַַעל 

הרע  יצר  להם  ׁשּיהיה 19ׁשאין ׁשּי אין ׁשּלכן , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

נצחי) ּדק ּיּום  ּבאפן היא  ועב ֹודתם  חטא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹאצלם 

ּתׁשּובה ' ה 'ּבעלי ועב ֹודת  ּבה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָמ ּגעת 

מה ׁשּתל ׁשל ּות  אריה 20ּבלמעלה  עלה  וזה ּו . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ויבנה  אריה  ׁשּיב ֹוא  מנת  על  אריאל  את  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוהחריב 

ויד ּוע  ּדכתיב 21אריאל , ה ּקּב"ה , [זה  אריה  ּדיב ֹוא  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יירא 22ּביּה לא  מי ׁשאג הת ּגּלּות 23אריה  ה ּוא  [ ְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה ֹו וי ׁש מה ׁשּתל ׁשל ּות . ׁשּלמעלה  סיף ,ה ּכתר  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו מאמר  לפי מ ּבבל 24ׁשּגם  ׁשּכׁשעל ּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ה ּמק ּדׁש (ּבית  זה  ּבנין להיֹות  רא ּוי ְְְִִִֵֶַָָָָָהיה 

ׁשּיהיה  ׁשליׁשי ּבית  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְִִִִִִִֶֶַַָָה ּׁשליׁשי),

יֹותר . ּגד ֹול  יהיה  ׁשני) ּבית  (לאחרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלעתיד ֿלבא 

ּבית  חר ּבן  (לאחרי מ ּבבל  ּכׁשעל ּו ׁשּגם  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻּדהגם 

ּבעלי  ּבדגמת  היּו זה ) על  וה ּתּקּון ְְְֲִִֵֶַַַַָֻרא ׁשֹון
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בני18) את מכניס  רבינו משה הי ' שאילו ואתחנן), ר"פ  ואוה"ח  קפו אופן ממג"ע  צג, ע ' שם סה; (ע ' ואתחנן אוה"ת ראה

נצחי  קיום לו והי ' לעולם ביהמ "ק  נחרב  הי ' לא ביהמ "ק , ובונה לארץ  ישראל   וראה פז. (ע ' שם ומבאר .

עלי ' יהי ' הארץ  בגלות שנמשכו "שמהירידות לפי  הוא מבוקשו משה פעל שלא זה על דהטעם ב 'רכד) ע ' ו כרך שם גם

יותר". ב )19)גדולה (ה, פ "א בתניא להמבואר צדיק .ובפרט  תשובה 20)פירוש דשבת ישראל שובה ד"ה ראה

ובכ"מ . (וש"נ). ואילך צו) ע ' ח "א (לעיל ס "ב  ואילך.21)ה'תשל"ז א'נו ע ' ב  כרך נ"ך ח .22)אוה"ת ג, יל"ש 23)עמוס 

.17 מדות).24)שבהערה למס ' התויו"ט  בפתיחת (הובא יא מג, יחזקאל בפרש"י  הובא

    
מחדש  הבית את לבנות Bk„כדי  ‰È‰È ÏB„b e˙kL ‰Óc ,ÔeÓ»¿«∆»»ƒ¿∆¿

˙Èa Ì‡a Ìb ‡e‰ ,ÔBL‡‰ ÔÓ ˙BÈ ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬≈ƒ»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁˆ Ìei˜ BÏ ‰È‰Â ,Á ‰È‰ ‡Ï ÔBL‡‰ Lc˜n‰ כך «ƒ¿»»ƒ…»»∆¿»¿»»ƒƒ¿ƒ

בכך  רק לא היא הראשון " "הבית לעומת האחרון " "הבית של  שהמעלה

קיים  יהיה והאחרון  נחרב שהראשון 

ויתרונות  מעלות בו  שיש אלא לנצח

עצמו . מצד  ÏÚ‰חשובים ÔÎÏÂ¿»≈»»
Ï‡È‡ ˙‡ ÈÁ‰Â 'eÎ ‰È‡«¿≈¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈
‰ÈÂ ‰È‡ ‡BiL È„Îaƒ¿≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆

,Ï‡È‡ לבנות במטרה חורבן  והיה ¬ƒ≈
יותר  נעלה אחר  ÏB„bבית ‰È‰iL∆ƒ¿∆»

Ì‡a Ìb) ÔBL‡‰ ÔÓ ˙BÈ≈ƒ»ƒ«¿ƒ
(ÈÁˆ Ìei˜ BÏ ‰È‰18. »»ƒƒ¿ƒ

גם  מעלה ליתרון  ודוגמא משל  ומביא

הנצחיות: עניין  לעומת

ÈÏÚc ‰ÏÚn‰ CcŒÏÚÂ¿«∆∆««¬»¿«¬≈
,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLz כדברי ¿»««ƒƒ

תשובה  שבעלי  שבמקום רבותינו 

יכולים  אינם גמורים צדיקים עומדים,

(Ìbלעמוד  ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚc«¬«««ƒƒ«
ÌÈ˜Ècˆ גבוהה כזאת ÔÈ‡Lברמה «ƒƒ∆≈

Ú‰ ˆÈ Ì‰Ï19 הוא כי  כלל , »∆≈∆»«
לטוב, CiLהתהפך  ÔÈ‡ ÔÎlL לא ∆»≈≈«»

ËÁ‡,ייתכן  ÌÏˆ‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿»≈¿
Ìei˜c ÔÙ‡a ‡È‰ Ì˙„BÚÂ«¬»»ƒ¿…∆¿ƒ

ÈÁˆ ללא תמיד , ה' את עובדים והם ƒ¿ƒ
הפסקה  ÚbÓ˙כל  («««

˙„BÚÂ ,˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿«¬«
'‰eLz ÈÏÚa'‰ היא‰ÏÚÓÏa ««¬≈¿»ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó20 האלוקי האור  ≈ƒ¿«¿¿
ב'סדר  למטה מלמעלה יורד 

כך  בזו , זו  שקשורות מחוליות שעשוייה (שרשרת) שלשלת (כמו  השתלשלות'

ו 'משתלשלים' יורדים שבהם, הדרגות פרטי  כל  עם העליונים, העולמות כל 

שלמעלה  סופי  אין  אלוקי  אור  ישנו  אך  הדרגתי ), בסדר  מזה מסדר זה

למעלה  הוא אלא והדרגה בסדר  לא היא שלו  וההתגלות ההשתלשלות,

מעלתם  (למרות הצדיקים של  ה' שעבודת בחסידות ומבואר  מהעולמות.

של  עבודתם ואילו  ההשתלשלות סדר  של  האלוקי  באור  רק 'נוגעת' הגדולה)

ה' את עובדים הם ּבעבר , מאלוקות רחוקים שהיו  (שבגלל  התשובה ְַָבעלי 

השתלשלות  מסדר  שלמעלה האלוקי  באור  'נוגעת' מיוחדת) והתלהבות בחיות

עבודת  כמו  ונצחית תמידית לא היא כן  ואם הפסק בה שהיה (למרות

הבית  של  העיקרית שהמעלה יתכן  המקדש בית לגבי  גם וכך  הצדיקים),

הנצחיות. בעניין  דווקא לאו  היא הראשון  לעומת ‡È‰האחרון  ‰ÏÚ e‰ÊÂ¿∆»»«¿≈
˙Ó ÏÚ Ï‡È‡ ˙‡ ÈÁ‰Â¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈«¿»
,Ï‡È‡ ‰ÈÂ ‰È‡ ‡BiL∆»«¿≈¿ƒ¿∆¬ƒ≈

Úe„ÈÂ21‰Ê] ‰È‡ ‡BÈc ¿»«¿»«¿≈∆
dÈa È˙Îc ,‰"aw‰22 שכתוב «»»ƒ¿ƒ≈

ÈÈ‡בו  ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È‡23 «¿≈»«ƒ…ƒ»
כפי  ֿ הוא, ֿ ברוך  להקדוש והכוונה

אלוקים  "ה' – הפסוק מהמשך  שמובן 

ינבא"] לא מי  הנביאים) (אל  ‰e‡דבר 
˙k‰ ˙elb˙‰' עליון 'כתר  בחינת ƒ¿««∆∆

כשם  כי  מבואר  לגביה באלוקות

בחינת  כך  מהראש למעלה הוא שהכתר 

האלוקות  היא למעלה הכתר 

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL וזו ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האחרון  הבית של  המיוחדת המעלה

לכתר  השייכות – הראשון  לגבי 

בדומה  מהשתלשלות, שלמעלה

לצדיקים. ביחס תשובה הבעלי  למעלת

Ó‡Ó ÈÙÏ ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba24eÏÚLkL «≈«∆¿∆»

ÔÈa ˙BÈ‰Ï Èe‡ ‰È‰ ÏaÓƒ»∆»»»ƒ¿ƒ¿»
(ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa) ‰Ê∆≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
באותה  לכך  זכו  לא ישראל  שבני  אלא

ישראל  לארץ מבבל  העלייה וגם שעה

כמו  ובכיבוש בניסים הייתה לא

וגם  הראשונה בפעם לארץ בכניסה

היה  לא כורש ברשות שבנו  הבית

כבר  ואם השלישי , הבית במעלת

של  המעלות עם המקדש לבית יזכו  ישראל  שבני  אפשר  היה מבבל  בעלייה

דווקא  שתהיה השלישי  הבית של  המיוחדת המעלה מה השלישי , הבית

ראוי  היה השלישי  הבית בניין  שאמנם המענה בא כך  על  השלימה? בגאולה

ישראל  אבל לבני  מבבל , העלייה בעת Èa˙למעשה ÌB˜ÓŒÏkÓ,כבר  ƒ»»«ƒ
ÏB„b ‰È‰È (ÈL ˙Èa ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿«¬≈«ƒ≈ƒƒ¿∆»

˙BÈ. השני הבית לעומת מעלות לו  ÏaÓויהיו  eÏÚLk ÌbL Ì‚‰c ≈«¬«∆«¿∆»ƒ»∆
‰Ê ÏÚ Ôewz‰Â ÔBL‡ ˙Èa ÔaÁ ÈÁ‡Ï) בבל ‰eÈבגלות ( ¿«¬≈À¿««ƒƒ¿«ƒ«∆»
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ח       

ולכן 25ּתׁשּובה  ּדרג ֹות . ר ּבּוי יׁש ּבת ׁשּובה  הרי , ְְְְֲִִֵֵֵָָָָ

העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  ּבכדי ׁשני ּבית  חר ּבן ּגם  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה 

ל ׁשלמ ּות  יּגיע ּו ׁשני ּבית  חר ּבן ׁשּלאחרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבּגל ּות 

ה ּבית  ּכב ֹוד  ּגד ֹול  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָה ּתׁשּובה ,

ה ּׁשלמ ּות . ּבתכלית  האחר ֹון ְְְֲִֵֶַַַַָה ּזה 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו מה  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶַַָָ

ה ּפס ּוק 26ז"ל  ה '27על  ּדבר  ׁשמע ּו ְְִַַַַָ

ּתׁשמע ּו ׁשּלא  עד  ּתֹורה  ּדברי ׁשמע ּו יעקב , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹּבית 

ׁשּלא  עד  נב ּואה  ּדברי  ׁשמע ּו נב ּואה , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹּדברי

ׁשמע ּו (ּומס ּים ) וכ ּו' ּתֹוכח ֹות  ּדברי ְְְְְְִִִֵֵַָּתׁשמע ּו

העצמ ֹות  ּגרמיכ ֹון, יׁשמע ּו ׁשּלא  עד  28ּגּופיכ ֹון ְְְֲִֵֵֶַַָָֹ

ׁשא ֹומר  זה  ולכא ֹורה  ה '. ּדבר  ׁשמע ּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָה ּיב ׁשֹות 

נב ּואה , ּדברי ּתׁשמע ּו ׁשּלא  עד  ּתֹורה  ּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹׁשמע ּו

ּדברי  על  לצ ּוֹות  הם  נב ּואה  ּדברי ּכי ל ֹומר , ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָיׁש

לא 29ה ּתֹורה  ּתֹורה  ּדברי ׁשֹומעים  היּו ּבאם  ולכן , ְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ּבדברי  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  נב ּואה . לדברי צריכים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהיּו

נב ּואה  ּדברי  ׁשֹומעים  היּו ׁשּבאם  עצמם , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָנב ּואה 

ה ּתֹורה  ּדברי על  ה ּמצ ּוים  הרא ׁשֹונים  ְְְִִִִִִִֵַַַַָָּדנביאים 

לדברי  צריכים  היּו לא  ּדת ֹוכחה , ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹֹֹׁשּלא 

הענינים  ּבנֹוגע  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ (ועל  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּתֹוכחה 

יׁשמע ּו ׁשּלא  עד  ּׁשּמס ּים  מה  אבל  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלאחריֿזה ).

ׁשּבאם  ל ֹומר  ׁשּי אי מ ּובן, אינֹו כ ּו' ְְִֵֵֵֶַַַָָּגרמיכ ֹון

ּדברי  ׁשֹומעין וכ ּו'היּו ּתֹוכח ֹות  ּדברי א ֹו ּתֹורה  ְְְְִִִֵֵֵָָ

ויׁש ה ּמתים . לתח ּית  ֿ וׁשל ֹום  חס  זֹוכים  היּו ְְְִִִִֵֵַַַָָֹלא 

ׁשמע ּו ׁשּלא  ה ּירידה  ֿ ידי ּדעל  ּבזה , ה ּבא ּור  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹל ֹומר 

נעלה  ּבאפן ה ּמתים  ּתח ּית  ּתהיה  וכ ּו' ּתֹורה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדברי

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּׁשליׁשי ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבדגמת  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֻיֹותר ,

יהיה  ׁשני ּבית  ּדחר ּבן הירידה  לאחרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּיהיה 

יֹותר . ֵָּגד ֹול 

ּכמ ֹוe‡eד ) ׁשני ּבית  על  (ּגם  וׁשני רא ׁשֹון ּבית  על  ה ּׁשליׁשי ּבית  מעלת  ≈ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַ

ּבהק ּדים  יּובן ׁשליׁשי), ּדבית  ה ּתבנית  ּבצ ּורת  להיֹות  רא ּוי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהיה 

(ּבכלל ) ה ּמק ּדׁש ּדבית  ּדמק ֹום 30ה ּמעלה  ה ּמק ּדׁש, ּדמק ֹום  ה ּמעלה  ּגם  ּכֹולל  , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
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(25.67 ע ' ח "ט  לקו"ש בארוכה רסד.26)ראה רמז ירמי ' ד.27)יל"ש ב , ד.28)ירמי ' לז, יסוה"ת 29)יחזקאל הל' רמב "ם

ה"ב . תרס "ה 30)פ "ט  (סה"מ  תרס "ה בשם קראתי  ראה ד"ה המאמר על מיוסד בפנים) (דלקמן דביהמ "ק  המעלה ביאור

    
‰eLz ÈÏÚa ˙Ó‚„a25, כזו ומדריגה למעלה הגיעו  כבר  כן  ואם ¿À¿««¬≈¿»

השתלשלות' מ'סדר  שלמעלה האלוקי  באור  'נוגעת' ≈¬‰Èשעבודתם
˙B‚c Èea LÈ ‰eL˙a להתעלות יכול  תשובה עשה שכבר  מי  וגם ƒ¿»≈ƒ¿»

ועוד . È„ÈŒÏÚLעוד  È„Îa ÈL ˙Èa ÔaÁ Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«À¿««ƒ≈ƒƒ¿≈∆«¿≈
ÈÁ‡lL ˙eÏba ‰„BÚ‰»¬»«»∆¿«¬≈
˙eÓÏLÏ eÚÈbÈ ÈL ˙Èa ÔaÁÀ¿««ƒ≈ƒ«ƒƒ¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰eLz‰ לאחר «¿»¿«¿≈∆
לדרגה  עד  הגלות במהלך  ההתעלות

התשובה  בעבודת ביותר  הגבוהה

‰f‰ ˙Èa‰ „Bk ÏB„b ‰È‰Èƒ¿∆»¿««ƒ«∆
.˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÔBÁ‡‰»«¬¿«¿ƒ«¿≈

‰Ó ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡M26ÏÚ ∆»¿«≈««

˜eÒt‰27˙Èa '‰ c eÚÓL «»ƒ¿¿«≈
„Ú ‰Bz Èc eÚÓL ,˜ÚÈ«¬…ƒ¿ƒ¿≈»«
,‰‡e Èc eÚÓLz ‡lL∆…ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
התורה, לדברי  תשמעו  לא אם כלומר ,

(לא  נבואה דברי  לשמוע תאלצו 

Ú„נעימים) ‰‡e Èc eÚÓLƒ¿ƒ¿≈¿»«
˙BÁÎBz Èc eÚÓLz ‡lL∆…ƒ¿¿ƒ¿≈»

הנבואה  מדברי  קשות ¿eÎÂ'יותר 
ÔBÎÈÙeb eÚÓL (ÌiÒÓe)¿«≈ƒ¿≈

שלכם הגוף lL‡שישמע „Ú«∆…
ÔBÎÈÓb eÚÓLÈ,שלכם העצמות ƒ¿¿«¿≈

אחר  במקום שכתוב כמו 

˙BÓˆÚ‰28eÚÓL ˙BLi‰ »¬»«¿≈ƒ¿
ÓB‡L ‰Ê ‰B‡ÎÏÂ .'‰ c¿«¿ƒ¿»∆∆≈
‡lL „Ú ‰Bz Èc eÚÓLƒ¿ƒ¿≈»«∆…
LÈ ,‰‡e Èc eÚÓLzƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈
Ì‰ ‰‡e Èc Èk ,ÓBÏ«ƒƒ¿≈¿»≈

‰Bz‰ Èc ÏÚ ˙BeˆÏ29, ¿««ƒ¿≈«»
לעורר  הנביאים, דברי  עיקר  זה שהרי 

התורה, דברי  את לקיים העם ≈«¿ÔÎÏÂאת
‰Bz Èc ÌÈÚÓBL eÈ‰ Ì‡a¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»
È„Ï ÌÈÎÈˆ eÈ‰ ‡Ï…»¿ƒƒ¿ƒ¿≈
È„a ‰ÊŒCcŒÏÚÂ .‰‡e¿»¿«∆∆∆¿ƒ¿≈

eÈ‰ Ì‡aL ,ÌÓˆÚ ‰‡e בני ¿»«¿»∆¿ƒ»
e‡‰ישראל  Èc ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈¿»

ÌÈeˆn‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡Ècƒ¿ƒƒ»ƒƒ«¿«ƒ
ÔÙ‡a ‡lL ‰Bz‰ Èc ÏÚ«ƒ¿≈«»∆…¿…∆

,‰ÁÎB˙c,נעימים בדברים Ï‡אלא ¿≈»…
‰ÁÎBz È„Ï ÌÈÎÈˆ eÈ‰»¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿≈«

‰ÊŒÈÁ‡lL ÌÈÈÚ‰ זה מדרש דברי  ÌiÒnMבהמשך  ‰Ó Ï‡ .( »ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈∆¬»«∆¿«≈
בגופםשכדאי  הנביאים דברי  ואת התורה דברי  את לשמוע ישראל  »Ú„לבני 

'eÎ ÔBÎÈÓb eÚÓLÈ ‡lL לשמוע להם שכדאי  היא הדברים ומשמעות ∆…ƒ¿¿«¿≈
ישמעו  שלהם העצמות ורק ימותו  כן  לא שאם ‡CÈבגופם ,ÔeÓ BÈ‡≈»≈

eÈ‰ Ì‡aL ÓBÏ CiL«»«∆¿ƒ»
Èc B‡ ‰Bz Èc ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

'eÎÂ ˙BÁÎBz היו שלא אלא ≈¿
"בגופם" אותם ‰eÈשומעים ‡Ï…»

˙iÁ˙Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÎBÊƒ«¿»ƒ¿ƒ«
e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ .ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿≈««≈

,‰Êa יזכו שלא הכוונה אין  שאכן  »∆
אלא  כלל  המתים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcלתחיית

Èc eÚÓL ‡lL ‰„Èi‰«¿ƒ»∆…»¿ƒ¿≈
‰È‰z 'eÎÂ ‰Bz עלייה כך  אחר  »¿ƒ¿∆

לגבי  לעיל  המבואר  דרך  על  גדולה,

לצדיקים  ביחס התשובה בעלי  מעלת

בירידה  היו  שבעבר  בגלל  שדווקא

לדרגה  מגיעים הם מאלוקות ובריחוק

על  דווקא בענייננו , גם וכך  נעלית. יותר 

שמעו , שלא והחיסרון  הירידה ידי 

ותהיה  יתעלו  דבר  של  »iÁz¿ƒ˙בסופו 
,˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿…∆«¬∆≈
ללא  להיות אמורה שהייתה מכפי 

‰Lc˜nהירידה, ˙Èa ˙Ó‚„a¿À¿«≈«ƒ¿»
‰È‰iL È„ÈŒÏÚL ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆«¿≈∆ƒ¿∆
˙Èa ÔaÁc ‰„ÈÈ‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿ƒ»¿À¿««ƒ

.˙BÈ ÏB„b ‰È‰È ÈL≈ƒƒ¿∆»≈
ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚÓ e‡e („≈«¬««ƒ«¿ƒƒ
ÏÚ Ìb) ÈLÂ ÔBL‡ ˙Èa ÏÚ««ƒƒ¿≈ƒ««
Èe‡ ‰È‰L BÓk ÈL ˙Èa«ƒ≈ƒ¿∆»»»
˙Èc ˙Èz‰ ˙eˆa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«««¿ƒ¿«ƒ

ÈLÈÏL ישראל בני  שלמעשה אלא ¿ƒƒ
כאמור ), לכך , זכו  ÌÈc˜‰aלא ÔeÈ»¿«¿ƒ

‰ÏÚn‰ הנעלית Èc˙הרוחנית ««¬»¿≈
(ÏÏÎa) Lc˜n‰30Ìb ÏÏBk , «ƒ¿»ƒ¿»≈«

‰ÏÚn‰ המיוחדת הרוחנית ««¬»
ÌB˜Óc ,Lc˜n‰ ÌB˜Ócƒ¿«ƒ¿»ƒ¿

Lc˜n‰ בית נבנה שבו  הבית הר  «ƒ¿»
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ט       

ה ּוא  ה ּמק ּדׁש) ּבית  ּבנין לפני (ּגם  ְְְְִִִִֵֵַַַַָָה ּמק ּדׁש

ּכמ ֹו הע ֹולם , ּדכל  מה ּמק ֹום  יֹותר  ְְְְֵֵַַָָָָָלמעלה 

אם 31ׁשּכת ּוב  ּכי זה  אין ה ּזה , ה ּמק ֹום  ּנֹורא  מה  ִִֵֶֶֶַַַָָָ

אתר  ּדין לית  א ּונקל ֹוס  ותר ּגם  אלקים , ְְְְֱֲִִֵֵֵֵַֹּבית 

הדיֹוט  אתר  ה ּוא  הע ֹולם  ּדכל  ׁשה ּמק ֹום  ְְְֲֶֶֶַַָָָָהדיֹוט .

ׁשּנקראים  מאמר ֹות  ּבע ׂשרה  ׁשּנברא  מילין 32לפי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ

[אף  הדיֹוט  אתר  אינֹו ה ּמק ּדׁש ּומק ֹום  ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּדהדיֹוטא ,

מאמר ֹות . ּבע ׂשרה  נברא  ה ּמק ּדׁש מק ֹום  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָׁשּגם 

מהע ׂשרה  ה ּבריאה  וע ּקר  התחלת  ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָואדר ּבה ,

ׁשּבּמק ּדׁש ׁשת ּיה  אבן ּבריאת  היתה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָמאמר ֹות 

הע ֹולם  ּכל  ה ׁשּתת  ּבע ׂשרה 33ּומ ּמּנּה ּכי ,[ ְֲִִֶַַָָָָָָֻ

ה ּמק ּדׁש ּובמק ֹום  אלקים , וּיאמר  נאמר  ְְֱֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹמאמר ֹות 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הוי' ׁשם  ּגּלּוי הוי'34היה  יׁש אכן ְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ה ּזה . ֶַַָּבּמק ֹום 

CÈˆÂה ּמק ּדׁש מק ֹום  מעלת  ּדלכא ֹורה , ּבא ּור , ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָ

ּבּגּלּוי  ה ּוא  הע ֹולם  ּדכל  ה ּמק ֹום  ְִַַַָָָָעל 

ה  ּבבית  ׁשהרי ׁשהיה  עצמ ֹו. ּבּמק ֹום  ולא  ּמק ּדׁש, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(מ ּלין  מאמר ֹות  ּבע ׂשרה  נברא  ה ּמק ּדׁש מק ֹום  ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָּגם 

ה ּוא  הדיֹוט  אתר  ּדין לית  ּופר ּוׁש ְְְֲֵֵֵֶֶַָּדהדיֹוטא ),

ה ּבא ּור  ּונק ּדת  הדיֹוט . אתר  אינֹו עצמ ֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֻׁשה ּמק ֹום 

ּבּתניא  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ׁשהתה ּוּות 35ּבזה  ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

מה ּוה  ל ׁשֹון (הוי' הוי' מ ּׁשם  היא  ),36הע ֹולם  ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ

עצמ ֹו, הוי' מ ּׁשם  היתה  ההתה ּוּות  ׁשּבאם  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָא ּלא 

ההתה ּוּות  ולכן ּבמציא ּות , ּבטל  הע ֹולם  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהיה 

וההתה ּוּות  אלקים . ׁשם  ֿ ידי על  היתה  ְְְְְֱִִֵֵַַַַָָֹֹּבפעל 

אינֹו אלקים  ׁשּׁשם  ּבאפן היתה  ה ּמק ּדׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּדמק ֹום 

הדיֹוט , אתר  ּדין לית  וזה ּו הוי'. ׁשם  על  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמס ּתיר 
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‰e‡המקדש (Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ÈÙÏ Ìb) עצמו ÏÚÓÏ‰מצד  «ƒ¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«¿»

e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÎc ÌB˜n‰Ó ˙BÈ31 אבינו יעקב שכאשר  ≈≈«»¿»»»¿∆»
ואמר  המקדש במקום עצר  הוא לחרן  ללכת שבע מבאר  Bp‡יצא ‰Ó«»

ÒBÏ˜e‡ Ìb˙Â ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èk ‰Ê ÔÈ‡ ,‰f‰ ÌB˜n‰«»«∆≈∆ƒƒ≈¡…ƒ¿ƒ¿≈¿¿
ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc ˙ÈÏ זה אין  ≈≈¬«∆¿

מובן  אבינו  יעקב ומדברי  פשוט, מקום

מצד  במקום ומעלה יתרון  יש שאכן 

רבות  שנים נאמר  הדבר  שהרי  עצמו 

כלומר  המקדש. בית בניין  לפני 

‡e‰ ÌÏBÚ‰ ÏÎc ÌB˜n‰L∆«»¿»»»
ËBÈ„‰ ˙‡ פשוט ÈÙÏמקום ¬«∆¿¿ƒ

˙BÓ‡Ó ‰NÚa ‡pL∆ƒ¿»«¬»»«¬»
אשר  וכל  העולם את ה' ברא בו שבהם

ימי  ÌÈ‡˜pL32בראשית בששת ∆ƒ¿»ƒ
,‡ËBÈ„‰c ÔÈÏÈÓ ֿ הקדוש כי  ƒƒ¿∆¿»

לאין  ומרומם נעלה ֿ בעצמו  ברוך 

וכל  והנבראים העולמות מכל  שיעור 

שבמקום  למלך  דומה בבריאתם עיסוקו 

בדברים  עוסק יקרים וזהב בכסף לעסוק

וזולים ‰Lc˜nפשוטים ÌB˜Óe¿«ƒ¿»
ËBÈ„‰ ˙‡ BÈ‡ פשוט מקום ≈¬«∆¿
ונעלה  קדוש מקום ÌbLאלא Û‡]«∆«

‰NÚa ‡ Lc˜n‰ ÌB˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿»«¬»»
˙BÓ‡Ó,"דהדיוטא "מילין  שהם «¬»

כולו . העולם את ה' ברא שבו  האמצעי 

wÚÂ ˙ÏÁ˙‰ ,‰a„‡Â¿«¿«»«¿»«¿ƒ«
˙BÓ‡Ó ‰NÚ‰Ó ‰‡Èa‰«¿ƒ»≈»¬»»«¬»
‰i˙L Ô‡ ˙‡Èa ‰˙È‰»¿»¿ƒ«∆∆¿ƒ»
Ïk ˙zL‰ dpnÓe Lc˜naL∆«ƒ¿»ƒ∆»À¿«»

ÌÏBÚ‰33 ודמיון שייכות יש כן  ואם »»
העולם, לכללות המקדש מקום בין 

הוא  ביניהם וההבדל  הפער  זאת ובכל 

"אתר  נקרא כולו  והעולם ביותר  גדול 

מקום  הוא המקדש מקום ואילו  הדיוט"

וקדוש], NÚa‰נעלה Èkƒ«¬»»
Ó‡iÂ Ó‡ ˙BÓ‡Ó«¬»∆¡««…∆

,ÌÈ˜Ï‡ במעשה בתורה כמפורש ¡…ƒ
הלאה  וכן  אור , יהי  אלוקים "ויאמר  – ‰È‰בראשית Lc˜n‰ ÌB˜Óeƒ¿«ƒ¿»»»

e˙kL BÓk 'ÈÂ‰ ÌL Èelb34 למקום בבואו  אבינו  יעקב בדברי  ƒ≈¬»»¿∆»
‰f‰המקדש ÌB˜na 'ÈÂ‰ LÈ ÔÎ‡ הווה "היה, שם (על  הוי ' ושם »≈≈¬»»«»«∆

מידת  שהוא אלוקים משם בשונה גבול , בלי  אלוקות גילוי  הוא כאחד ") ויהיה

וההעלם. הצמצום

e‡a CÈˆÂ ממעלת גם נובעת המקדש בית של  שמעלתו  לעיל  האמור  על  ¿»ƒ≈
פשר  מה לשאול  מקום יש המקדש בית בניין  לפני  גם עצמו , מצד  המקום

ÏÎcהדברים, ÌB˜n‰ ÏÚ Lc˜n‰ ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬«¿«ƒ¿»««»¿»
Èelba ‡e‰ ÌÏBÚ‰ האלוקי האור  ‰Lc˜n,של  ˙Èa ‰È‰L »»«ƒ∆»»¿≈«ƒ¿»

לברכה  זיכרונם חכמינו  בדברי  כמובא

החסידות) בתורת בהרחבה (ומבואר 

המקדש  לבית לרגל  עולים היו  שכאשר 

ובבית  בגלוי , אלוקות רואים היו 

ניסים, עשרה קבע דרך  נעשו  המקדש

מבית  שנובעת מעלה הוא זה וכל 

שקיימת ÏÂ‡המקדש  מעלה ¿…
Ìb È‰L .BÓˆÚ ÌB˜na«»«¿∆¬≈«

‡ Lc˜n‰ ÌB˜Ó כל כמו  ¿«ƒ¿»ƒ¿»
כולו  BÓ‡Ó˙העולם ‰NÚa«¬»»«¬»

‡ËBÈ„‰c ÔÈlÓ) פשוטות ),מילים ƒƒ¿∆¿»
LeÙe התרגום ÔÈcדברי  ˙ÈÏ ≈≈ƒ

ÌB˜n‰L ‡e‰ ËBÈ„‰ ˙‡¬«∆¿∆«»
BÓˆÚ הבית ‡˙ולא BÈ‡ «¿≈¬«

ËBÈ„‰ יש מה השאלה ונשאלת ∆¿
אותו  שמבדיל  הבית ללא עצמו  במקום

הדיוט"?. "אתר  אינו  ולכן  העולם מכל 

ÈtŒÏÚ ‰Êa e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆«ƒ
‡Èza e˙kM ‰Ó35 «∆»««¿»

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L בעצם ∆ƒ¿«»»ƒ
ÔBLÏ 'ÈÂ‰) 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»¬»»¿

‰e‰Ó36( גילוי על  מורה הוי ' ושם ¿«∆
גבול , בלי  Ì‡aLאלוקות ‡l‡∆»∆¿ƒ

˙ee‰˙‰‰ בפועלÌMÓ ‰˙È‰ «ƒ¿«»¿»ƒ≈
,BÓˆÚ 'ÈÂ‰,ישירה ‰È‰בצורה ¬»»«¿»»

˙e‡ÈˆÓa ÏËa ÌÏBÚ‰ ולא »»»≈ƒ¿ƒ
כלל , להתקיים מסוגל  ≈«¿ÔÎÏÂהיה

ŒÏÚ ‰˙È‰ ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿…«»¿»«
ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„È,' כ 'מגן שמשמש ¿≈≈¡…ƒ

שלא  הוי ' שם על  וכיסוי , נרתיק היינו 

הזה  וההסתר  גבול . בלי  יתגלה

עולם  של  בפועל  קיומו  את מאפשר 

אינם  המוגבלים הנבראים כי  מוגבל ,

ומכוסה  מוסתר  הוא כי  אותם, שמהווה הוי ' שם של  האלוקי  האור  את רואים

שם  של  האלוקי  האור  כלפי  מתבטלים אינם ולכן  אלוקים, שם באמצעות

‰Lc˜nהוי '. ÌB˜Óc ˙ee‰˙‰‰Â, בריאתו מתחילת ‰È˙‰מעיקרו , ¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»
'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ÈzÒÓ BÈ‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌML ÔÙ‡a האלוקי והאור  ¿…∆∆≈¡…ƒ≈«¿ƒ«≈¬»»

בגלוי . בו  מאיר  מוגבל  עצמו e‰ÊÂהלא המקדש מקום שעל  לכך  הטעם ¿∆
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י       

ההתה ּוּות  ּבג ּלּוי נר ּגׁש היה  ה ּמק ּדׁש ּבמק ֹום  ְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכי

הוי'. מ ּׁשם  ׁשהיא  ְֲִִֵֶָָּכמ ֹו

ÔÈÚ‰Â היא אלקים  מ ּׁשם  ּדההתה ּוּות  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְֱִִִִֵַַֹ

ּברא  (ּברא ׁשית  התל ּבׁשּות   ְְְְִִֵֶֶַָָּבדר

ּבאפן 37אלקים  היא  הוי' מ ּׁשם  וההתה ּוּות  ( ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֹֹ

צ ּוה  ה ּוא  ּכי הוי' ׁשם  את  (יה ּלל ּו מ ּמילא   ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדבדר

(אם 38ונברא ּו ההתה ּוּות  ׁשּבאפן והח ּלּוק  .( ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹ

 ּבדר ׁשהיא  א ֹו מ ּמילא   ּבדר היא  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָההתה ּוּות 

ה ּמתה ּוה  ה ּדבר  ׁשל  ה ּיחס  על  מ ֹורה  ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָהתל ּבׁשּות )

ה ּוא  ה ּמתה ּוה  ּדכא ׁשר  א ֹות ֹו. ׁשּמה ּווה  ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָל ּמק ֹור 

מ ּמילא   ּבדר היא  התה ּוּות ֹו להמה ּוה , .39ּבקר ּוב  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

 ּבער ה ּוא  ׁשהעל ּול  ּדכיון ועל ּול , ע ּלה  ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָּוכמ ֹו

 ּבדר היא  מהע ּלה  העל ּול  התה ּוּות  לכן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהע ּלה ,

היא  ׁשה ּמּדה  ּדכיון ּומ ּדֹות , ׂשכל  [ּוכמ ֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמ ּמילא 

ּבאה  ההת ּבֹוננּות , ֿ ידי על  לכן, ה ּׂשכל ,  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבער

כן  ּוכמ ֹו להת ּבֹוננּות ]. ׁשּבהתאם  ה ּמּדה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמ ּמילא 

ּומא ֹור  ּבא ֹור  ּגּלּוי 40ה ּוא  ה ּוא  ׁשהא ֹור  ּדכיון , ְְִֵֶָָָ

ּבדר  היא  מה ּמא ֹור  הא ֹור  המצאת  לכן, ה ּמא ֹור , ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מהמה ּוה , ּברח ּוק  ה ּוא  ה ּמתה ּוה  וכא ׁשר  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ ּמילא .

התל ּבׁשּות   ּבדר היא  ׁשהמה ּוה 39התה ּוּות ֹו , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

ה ּמתה ּוה . ה ּדבר  את  לה ּוֹות  ּומ ׁשּתּדל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמתע ּסק 

ÌÚh‰Â] ׁשּבדר ּדבהתה ּוּות  ה ּוא , לזה  ¿«««ְְְְִִֶֶֶֶַ

ּגּלּוי  ה ּוא  ההד ּגׁשה  ע ּקר  ְִִִֵַַַָָָמ ּמילא ,

ועל ּול  ּבע ּלה  ׁשּגם  הגם  ולכן, ְְְֲִֵֶַַַָָָָה ּמק ֹור .
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א.37) א, ב .38)בראשית קמח , ואילך.39)תהלים קצז ס "ע  תרס "ו המשך גם שבהערה .(40ראה תרס "ה בסה"מ 

ה. סעיף  לקמן וראה ומאור). ודאור ועלול, (דעילה הדוגמאות ב ' מביא קעט ) (ע ' 30

    
‰Lc˜nנאמר  ÌB˜Óa Èk ,ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc ˙ÈÏ, עצמו מצד  ≈≈¬«∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»

המקדש  בית בניית לפני  BÓkעוד  ˙ee‰˙‰‰ Èel‚a Lb ‰È‰»»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«¿
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰L,העולם בכל  שקיים האלוקי  האור  על  ההסתר  ללא ∆ƒƒ≈¬»»

המקדש. מקום מלבד 

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â˙ee‰˙‰‰c של ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«
המוגבלים  והנבראים המוגבל  העולם

C„a ‡È‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓƒ≈¡…ƒƒ¿∆∆
‡a ˙ÈL‡a) ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ»»

ÌÈ˜Ï‡37ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰Â ( ¡…ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈
C„c ÔÙ‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿…∆ƒ¿∆∆
'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ eÏl‰È) ‡ÏÈnÓƒ≈»¿«¿∆≈¬»»

e‡Â ‰eˆ ‡e‰ Èk38( ƒƒ»¿ƒ¿»
'בדרך  והשפעה פעולה יש כלומר ,

תלמיד  עם הלומד  רב כמו  התלבשות'

בהתאם  שלו  ההסברים את ומתאים

אליו  ו 'יורד ' התלמיד  של  לרמה

בצורה  איתו  ומתעסק אליו  ומתקרב

'בדרך  והשפעה פעולה ויש פרטנית,

בכל  שמאירה השמש כמו  ממילא'

למקום  להתקרב מבלי  בשווה מקום

ומבלי  האור , את שקולט לאדם או 

פרטנית. בצורה אליו  להתייחס

אלוקים  שם של  פעולתו  ובענייננו ,

בדרך  היא העולם בהתהוות

האלוקי  שהאור  היינו  התלבשות,

ובנבראים  בעולם ו 'מתלבש' 'יורד '

של  פעולתו  ואילו  ומהותם עניינם לפי 

מבלי  ממילא בדרך  היא הוי ' שם

וגם  פרטנית, והתייחסות 'התלבשות'

את  ולברוא להוות פעולתו  לאחר 

העולם. 'מעל ' נשאר  הוא העולם

˜elÁ‰Â ההבדלÔÙ‡aL ¿«ƒ∆¿…∆
‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ Ì‡) ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

‡ÏÈnÓ C„a משם ההתהוות כמו  ¿∆∆ƒ≈»
‰˙eLaÏ˙הוי ' C„a ‡È‰L B‡ אלוקים משם ההתהוות BÓ‰כמו  ( ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿∆

‰e‰˙n‰מלמד  c‰ ÏL ÒÁi‰ ÏÚ והנברא‰Âe‰nL B˜nÏ ««««∆«»»«ƒ¿«∆«»∆¿«∆
ויוצר  B˙B‡.‰e‰Ó‰Ïובורא e˜a ‡e‰ ‰e‰˙n‰ L‡Îc ויש ¿«¬∆«ƒ¿«∆¿≈¿«¿«∆

קרוב, יחס ÏÈnÓ‡ביניהם C„a ‡È‰ B˙ee‰˙‰39 צורך ללא ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ≈»
ה'אין ' כאשר  ולכן  ההתהוות את לפעול  כדי  המקור  מצד  מיוחדת בהתעסקות

ל 'אין ' גורם לא והדבר  מזה מתפעל  ולא בכך  'נתפס' לא הוא ה'יש' את מהווה

בדרך למשל BÓÎeלהשתנות. אותו  המהווה מהמקור  דבר  lÚ‰בהתהוות ¿ƒ»
,ÏeÏÚÂ התוצא כאשר  ותוצאה, וכאילו סיבה ישירה בצורה מהסיבה נובעת ה ¿»

המציאות מחויבת היא שהתוצאה  ÏeÏÚ‰Lנאמר  ÔÂÈÎc הסיבה‡e‰ ¿≈»∆∆»
,‰lÚ‰ CÚa ביניהם ויש קרוב דמיון התוצאה, ויחס ÔÎÏמהותי  ¿∆∆»ƒ»»≈

‡ÏÈnÓ C„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰ לתוצאה להגיע וכדי  ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»
המקור  מצד  שגרתית לא והתעסקות מיוחדת בפעולה צורך  ÏÎNאין  BÓÎe]¿≈∆

,˙BcÓe המידות ו 'לידת' שיצירת ƒ
עילה  בדרך  הם מהשכל  שבלב) (הרגש

במעלתו  ומעמיקה טובה והבנה ועלול .

רגשי  מחייבת למשל , דבר , של  וטובו 

כלפיו  ‰È‡אהבה ‰cn‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ»ƒ
,ÏÎO‰ CÚa ושייכות קשר  ויש ¿∆∆«≈∆

והמעבר  למידות שכל  בין  מהותית

ומתבקש  טבעי  הוא למידות משכל 

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏ»≈«¿≈«ƒ¿¿
ÏÈnÓ‡ומתהווה a‡‰בשכל , »»ƒ≈»

˙eBa˙‰Ï Ì‡˙‰aL ‰cn‰«ƒ»∆¿∆¿≈«ƒ¿¿
ומתבקש  טבעי  ÔÎבאופן  BÓÎe .[¿≈
B‡Óe B‡a ‡e‰40, שבין ביחס ¿»

עצם  למשל  כמו  האור  ומקור  האור 

מהשמש  שבא והזיו  והאור  השמש

צורך  ללא ממילא' 'בדרך  הוא שגם

מיוחדת  והתעסקות ב'התלבשות'

Èelb ‡e‰ B‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ
B‡n‰ ומובן טבעי  באופן  ממנו  ובא «»

‰Óˆ‡˙מאליו , ,ÔÎÏ התגלות »≈«¿»«
‰È‡והתפשטות  B‡n‰Ó B‡‰»≈«»ƒ

L‡ÎÂ .‡ÏÈnÓ C„a¿∆∆ƒ≈»¿«¬∆
˜eÁa ‡e‰ ‰e‰˙n‰«ƒ¿«∆¿ƒ

‰e‰Ó‰Ó קרוב יחס ביניהם ואין  ≈«¿«∆
המידות  בין  הקשר  (כמו  ישירה וזיקה

אותן  שמהווה לשכל  מהשכל  המתהוות

המקור  והמאור , האור  בין  והקשר 

נובע), הוא ‰È‡שממנו  B˙ee‰˙‰ƒ¿«ƒ
˙eLaÏ˙‰ C„a39‰e‰Ó‰L , ¿∆∆ƒ¿«¿∆«¿«∆

˙‡ ˙Be‰Ï ÏczLÓe ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«∆
‰e‰˙n‰ c‰ תהיה לא מיוחד  ומאמץ והשתדלות התעסקות וללא «»»«ƒ¿«∆

זה. מסוג  התהוות

‰ÊÏ ÌÚh‰Â] בעל קרוב ממקור  שהתהוות האמור  להבדל  הפנימית הסיבה ¿«««¿∆
למתהווה  ישיר  קשר  לו  שאין  ממקור  והתהוות ממילא בדרך  היא  ישירה זיקה

והתעסקות  התלבשות בדרך  ÏÈnÓ‡,היא C„aL ˙ee‰˙‰c ,‡e‰ƒ¿ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»
‰Lb„‰‰ wÚ ההתהוות Èelbבהליך  ‡e‰ של ‰B˜nהתגלות ƒ«««¿»»ƒ«»

הזו . ההתגלות של  מתבקשת תוצאה היא ‰‚Ìוההתהוות ,ÔÎÏÂ פי ֿ ֿ על  אף ¿»≈¬«
ÏeÏÚÂ ‰lÚa ÌbL התהוות כמו  ותוצאה, סיבה של  בדרך  בהתהוות ∆«¿ƒ»¿»
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יי       

מ ּמילא ),  ּבדר היא  מהע ּלה  העל ּול  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ(ׁשהתה ּוּות 

לעצמ ֹו, מה ּות  א ּלא  הע ּלה  ּגּלּוי אינֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָהעל ּול 

ּומ ּדֹות , ׂשכל  ּוכמ ֹו הע ּלה . ּבֹו נר ּגׁש ֿ מק ֹום , ְְִִִִֵֶָָָָָמ ּכל 

ׁשה ּוא  ּדבר  ׁשּיתה ּוה  ּובכדי  ה ּׂשכל . נר ּגׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּמּדֹות 

התל ּבׁשּות .  ּבדר ּדוקא  ה ּוא  מ ּמק ֹור ֹו, ְְְְְְִִִֶֶַַָּברח ּוק 

מת ּגּלה , ׁשה ּמק ֹור  (לא  ה ּוא  ההתל ּבׁשּות  ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹּדענין

ּדבר  לה ּוֹות  (ּומתע ּסק ) מתל ּבׁש ה ּוא  א ּדר ּבה ) ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָא ּלא 

התל ּבׁשּות  ֿ ידי על  ה ּמתה ּוה  ה ּדבר  ולכן, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָחד ׁש,

מק ֹור ֹו. ּבֹו נר ּגׁש ׁשּלא  ּבאפן מ ּמק ֹור ֹו, ּברח ּוק  ְְְְְִִִֶֶָֹֹה ּוא 

ּופעל , ּדכח  הענין  ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ל ֹומר  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹויׁש

מה ּכח  ה ּפע ּלה  ׁשהמ ׁשכת  זה  על  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּדמה ּטעמים 

התל ּבׁשּות  ֿ ידי על  א ּלא  מ ּמילא   ּבדר לא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהיא 

ה ּפע ּלה (ׁשה ּכח  ּכי ה ּוא  ה ּפע ּלה ), את  ְְִֶֶַַַַָָֹֻֻ

יד ּוע  ּדה ּנה  מה ּכח . ּברח ּוק  היא 41היא  ׁשה ּפע ּלה  ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

ר ּוחני  ה ּוא  ׁשה ּכח  ּדכיון ה ּכח . לג ּבי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהתח ּדׁשּות 

ה ּפע ּלה  המ ׁשכת  הרי ּגׁשמית , היא  ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻֻוה ּפע ּלה 

) חד ׁשה  התה ּוּות  (ּכמ ֹו) היא  מה ּכח  ְְֲִִֵַַַָָֹ
לפעל  ׁשּבכח ֹו ה ּוא  ה ּכח  וענין מאין). ְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש

יֹודעים  ׁשּמה ּפע ּלה  ּדזה  מ ּובן, ּומ ּזה  חד ׁש. ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּדבר 

ה ּוא  ה ּכח , את את  יֹודעים  ה ּפע ּלה  ְְִֶֶַַַָֹֻ

ּבּפע ּלה  אבל  ה ּכח ה ּכח . נר ּגׁש .42לא  ְְֲִַַַַַָָָֹֹֹֻ

ּגׁשמית , היא  וה ּפע ּלה  ר ּוחני ה ּוא  ׁשה ּכח  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻּדכיון

ה ּגׁשמית  ּבּפע ּלה  מת ּגּלה  הר ּוחני ה ּכח  .43אין ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
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לח .41) ע ' ח "ג קונטרסים סה"מ  תרלג). (ע ' שיא פ ' ח "א תער"ב  המשך ג. ע ' תרמ "ו לב 42)סה"מ  ע ' עת"ר סה"מ  ראה

ונגלה  נראה מלמטלמ "ע  אבן בזריקת וכמו גילוי , הוא דכח  קכט ) ע ' תרס "ד סה"מ  (ראה במק "א והמבואר נעלם. הוא דכח 

בהנפעל. נרגש הכח  אין ולכן נעלם כח  הוא מ "מ  למעלה, הנושאו כח  שיש לומר בהכרח  שהרי  הזורק  ענין 43)כח  עיקר

    
מהשכל  ÏÈnÓ‡המידות C„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰L)∆ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»

לעיל  התגלות Èelbרק ‡BÈהתוצאה ‰ÏeÏÚלמעשה ),כמבואר  ∆»≈ƒ
‰lÚ‰ בלבד BÓˆÚÏ,הסיבה ˙e‰Ó ‡l‡ שהרגש ומידות בשכל  וכמו  »ƒ»∆»«¿«¿

כן  ואם השכל  של  והתפשטות התגלות רק ולא כשלעצמו  מהות הוא שבלב

המקור  של  בהתגלות רק מדובר  לא

של  ו 'הולדה' ב'יצירה' אלא המהווה

חדש Baדבר  Lb ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»
‰lÚ‰ בין והקשר  שהיחס מאחר  »ƒ»

הוא  המתהווה והדבר  המהווה המקור 

ביטוי  יש בתוצאה גם לכן  וישיר  קרוב

והמקור . הסיבה של  ¿BÓÎeישיר 
,˙BcÓe ÏÎN התהוות שכאמור  ≈∆ƒ

"עילה  בדרך  היא מהשכל  המידות

תוצאה  היא המידות ומציאות ועלול "

ממילא") ("בדרך  ומתבקשת מחוייבת

למרות  הרי  השכלית, מההתבוננות

השכל , ממהות שונה המידות שמהות

ונרגש  ניכר  המידות את המהווה המקור 

- ‰ÏÎO.בהם Lb ˙BcnaL∆«ƒƒ¿»«≈∆
‡e‰L c ‰e‰˙iL È„Îeƒ¿≈∆ƒ¿«∆»»∆

,BB˜nÓ ˜eÁa שלו וההתהוות ¿ƒƒ¿
אין  כי  ממילא ומתחייבת מתבקשת לא

למקור  ישירה וזיקה קרוב יחס לו 

אותו  C„aשמהווה ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆∆
˙eLaÏ˙‰ בד המקור  בר של  ƒ¿«¿

כדי  והשתדלות והתעסקות המתהווה

אינו  הוא זאת ולולי  אותו  להוות

‰‰˙eLaÏ˙מתהווה. ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ¿«¿
‰lb˙Ó B˜n‰L ‡Ï) ‡e‰…∆«»ƒ¿«∆
מתהווים  ממילא שלו  התגלות וכשיש

של  ביטוי  הכול  בסך  שהם הדברים

הזו , ‰e‡ההתגלות (‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»
˙Be‰Ï (˜qÚ˙Óe) LaÏ˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«

L„Á c, המקור של  ההתגלות מעצם המציאות מחוייבת איננה התהוותו  »»»»
˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰e‰˙n‰ c‰ ,ÔÎÏÂ המקור של  והתעסקות ¿»≈«»»«ƒ¿«∆«¿≈ƒ¿«¿

אותו  להוות Baכדי  Lb ‡lL ÔÙ‡a ,BB˜nÓ ˜eÁa ‡e‰¿ƒƒ¿¿…∆∆…ƒ¿»
BB˜Ó. גדול ופער  ריחוק יש המתהווה והדבר  המקור  בין  כי  ¿

,ÏÚÙe ÁÎc ÔÈÚ‰ CcŒÏÚ ‡e‰L ÓBÏ LÈÂ כלומר ¿≈«∆«∆∆»ƒ¿»¿…«…«
השתדלות  המחייבת התהוות ריחוק, בדרך  ממקורו  דבר  של  שההתהוות

(בנפש  שקיימת פעולה שבו  לאופן  דומה ממילא) בדרך  (ואיננה והתעסקות

הגוף) (באברי  בפועל  ביטוי  לידי  באה בכוח, אחת ÌÈÓÚh‰Ócהאדם) ¿≈«¿»ƒ
ÎLÓ‰L˙הסיבות  ‰Ê ÏÚוהתגלות‡Ï ‡È‰ Ák‰Ó ‰lÚt‰ «∆∆«¿»««¿À»≈«…«ƒ…

‡ÏÈnÓ C„a מאליו ומתבקש המתחייב È„ÈŒÏÚכדבר  ‡l‡ ¿∆∆ƒ≈»∆»«¿≈
˙eLaÏ˙‰ ומאמץ ÏÚBtוהתעסקות Ák‰L)ועושה‰lÚt‰ ˙‡ ƒ¿«¿∆«…«≈∆«¿À»

מיוחדת), רצונית פעולה ידי  eÁa˜על  ‡È‰ ‰lÚt‰ Èk ‡e‰ƒ«¿À»ƒ¿ƒ
Ák‰Ó כמה עד  ומבאר  והולך  מאד . גדול  הוא והפועל  הכוח בין  והפער  ≈«…«

בין  המהותי ) (האיכותי , המרחק גדול 

והפועל  Úe„Èהכוח ‰p‰c41 ¿ƒ≈»«
החסידות  בתורת «lÚt‰L∆«¿À‰ומבואר 

Ák‰ Èa‚Ï ˙eLcÁ˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿«≈«…«
ה  אחד  מצד  היא כלומר , פעולה

אדם  כאשר  (למשל , הכוח של  התגלות

כוח  של  התגלות זו  ידו  את מניע

שני  מצד  אבל  ביד ) שקיים התנועה

לחלוטין  שונה מהות הוא הכוח

לומר  נכון  זה יהיה ולא מהפעולה

תנועות  בתוכו  מכיל  התנועה שכוח

הכוח  לגבי  שהפעולה היא האמת אלא

לכן . קודם קיים היה שלא חידוש היא

ÈÁe ‡e‰ Ák‰L ÔÂÈÎc ונפשי ¿≈»∆«…«»ƒ
È‰ ,˙ÈÓLb ‡È‰ ‰lÚt‰Â¿«¿À»ƒ«¿ƒ¬≈

˙ÎLÓ‰והתגלות‰lÚt‰ «¿»««¿À»
(BÓk)המעשית  ‡È‰ Ák‰Ó≈«…«ƒ¿

‰L„Á ˙ee‰˙‰ קודם הייתה שלא ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡Óלכן  LÈ CcŒÏÚÂ) כך וכל ¿«∆∆≈≈«ƒ

לעומת  הפעולה של  החידוש גדול 

"על  רק כי  (אם דומה שהוא הכוח

הדבר ) אותו  ממש ולא להתהוות דרך "

דבר ", "לא מ"אין ", דבר , "יש" של 

עצום  בחידוש מדובר  בוודאי  ששם

לומר  אפשר  קיים ואי  ה"אין " שבתוך 

‰Ák"יש"). ÔÈÚÂ וגדרו מהותו  ¿ƒ¿««…«
L„Á c ÏÚÙÏ BÁÎaL ‡e‰∆¿…ƒ¿…»»»»
נחוצה  חדש דבר  לברוא וכדי 

רק  ולא די  ולא והשתדלות התעסקות

ממילא". "בדרך  ולהתגלות lÚt‰nL‰להשפיע ‰Êc ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆≈«¿À»
ÌÈÚ„BÈומכיריםÁk‰ הדבר ‡˙ ידו , את מניע שאדם רואים (ואם ¿ƒ∆«…«

הדבר  פירוש בנפש), ֿ תנועה כוח של  קיומו  È„ÈŒÏÚLמלמד  ‡e‰∆«¿≈
Ák‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ‰lÚt‰ מתוך נובעת שהפעולה מחייב ההיגיון  כי  «¿À»¿ƒ∆«…«

‰Ákהכוח. Lb ‡Ï dÓˆÚ ‰lÚta Ï‡42 ביניהם הריחוק מפני  ¬»«¿À»«¿»…ƒ¿»«…«
ואיכותם. ‰È‡במהותם ‰lÚt‰Â ÈÁe ‡e‰ Ák‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…«»ƒ¿«¿À»ƒ

˙ÈÓLb‰ ‰lÚta ‰lb˙Ó ÈÁe‰ Ák‰ ÔÈ‡ ,˙ÈÓLb43 «¿ƒ≈«…«»»ƒƒ¿«∆«¿À»««¿ƒ
קיים  הכוח בפועל , היד  את המניע זה והוא בה קיים כמובן  שהוא ולמרות

בגילוי . ולא בהעלם בפעולה
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יב       

ה ּוא  ה ּכח , נר ּגׁש לא  ׁשּבּפע ּלה  ּדזה  לה ֹוסיף , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֻויׁש

לה ּכח ) ער ֹו ֿ ּבאין (ׁשהיא  ה ּפע ּלה  מ ּצד  רק  ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹֻלא 

ה ּוא  ה ּכח  ׁשּפע ּלת  ּדכיון ה ּכח . מ ּצד  ּגם  ְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻא ּלא 

לכן  (ּכּנ"ל ), ּבער ּכֹו ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשע ֹוׂשה 

[ּכי  נעלמת  המ ׁשכה  היא  לפעל  ה ּכח  ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהמ ׁשכת 

ֿ ידי  על  היא  מק ֹור ֹו  ּבער ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּפע ּלת 

ה ּמק ֹור , ּגּלּוי ׁשּנפסק  ּדלאחרי ה ּמק ֹור . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהתע ּלמ ּות 

ולכן  ּבער ּכֹו], ׁשאינֹו ּדבר  ׁשּיהיה  ׁשּי ּדוקא  ,44אז ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּה נר ּגׁש ׁשּלא  ּבאפן היא  מה ּכח  ה ּבאה  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻה ּפע ּלה 

ַַֹה ּכח ].

‰ÊŒCcŒÏÚÂ ּדההתה ּוּות למעלה , ה ּוא  ¿«∆∆∆ְְְְִַַַָ

 ּבדר ׁשהיא  אלקים  ְֱִִִֵֶֶֶֶֹׁשּמּׁשם 

נר ּגׁש אינֹו ה ּמה ּוה  ׁשה ּכח  ּבאפן היא  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹהתל ּבׁשּות ,

אלקים  מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוּו ה ּנבראים  ולכן ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּנבראים ,

ה ּוא  ׁשּלהם  וה ּבּטּול  מציא ּות , ּבּטּול 45הם  רק  ְְִִִֵֶֶַַָ

 ּבדר ׁשהיא  הוי' ׁשּמּׁשם  וההתה ּוּות  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה ּיׁש.

ולכן  ּבּנבראים , ּבג ּלּוי ׁשה ּוא  ּבאפן היא  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמ ּמילא ,

ה ּוא  הוי' מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוּו ה ּנבראים  ּבּטּול 45ּבּטּול  ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

ְִִּבמציא ּות .

חסיד ּות p‰Â‰ה ) ּבדר ּוׁשי ּדכ ׁשמביאים  יד ּוע  ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵֶַָ

ענין, לאיזה  יֹותר ) (א ֹו מ ׁשלים  ְְְְִִֵֵֵֶָָׁשני

לה ּנמ ׁשל  מכ ּון ה ּמׁשל  אין ּכי ה ּוא , , ְְְִִֵַַָָָָֻ
אחד  ׁשּכל  (ויֹותר ), מ ׁשלים  ׁשני מביאים  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָולכן

מבאר  ה ּוא מהם  וכן מה ּנמ ׁשל . ּפרטים  ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשּמביא  ּדה ּטעם  זה ּבעניננּו, על  מ ׁשלים  ׁשני  ים  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ה ּוא  ה ּמתה ּוה  מ ּמילא ,  ׁשּבדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבהתה ּוּות 

וה ּמׁשל  ועל ּול  ּדעילה  ה ּמׁשל  להמה ּוה , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּבקר ּוב 

ּבהתה ּוּות  ּגם  ּבּנמ ׁשל , ּכי ה ּוא , ּומא ֹור , ְְְִִִַַַַָָּדא ֹור 

 ּבער ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  מתה ּוה  מ ּמילא ,  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבדר
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הכח  נרגש אין כלי ) בעשיית או בציור (משא"כ זו ובפעולה וכיו"ב . כזריקה גשמית, פעולה נבדל, בדבר שפועל הוא "כח "

ועוד. .130 ע ' תש"ז סה"מ  צו). (ע ' פנ"ג ח "א תער"ב  המשך ראה –(44.42 שבהערה עת"ר ס "ע 45)סה"מ  לקמן ראה

וש"נ. רפו.

    
˜ ‡Ï ‡e‰ ,Ák‰ Lb ‡Ï ‰lÚtaL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿À»…ƒ¿»«…«…«
Ák‰ „vÓ Ìb ‡l‡ (Ák‰Ï CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰L) ‰lÚt‰ „vÓƒ««¿À»∆ƒ¿≈¬¿«…«∆»«ƒ««…«
המרחק  בגלל  בפעולה בגלוי  ונרגש ניכר  לא שהכוח לעיל  נתבאר  כלומר ,

רוחני  הוא שהכוח במהותם הגדול  מההבדל  הנובע ביניהם העצום והפער 

הכוח  כן  ואם גשמית, היא והפעולה

ומהותה  אופייה בגלל  בפעולה ניכר  לא

בעצם  כי  להוסיף יש אך  הפעולה, של 

בגלל  גם בפעולה ונרגש ניכר  לא הכוח

הכוח. של  ומהותו  «≈¿ÔÂÈÎcאופיו 
‰NBÚL ‡e‰ Ák‰ ˙lÚtL∆¿À««…«∆∆
BkÚa BÈ‡L L„Á c»»»»∆≈¿∆¿

Ï"pk) הזה שהחידוש כך  כדי  ועד  ««
מאין ), יש להתהוות ≈«ÔÎÏדומה

˙ÎLÓ‰ והתגלותÏÚÙÏ Ák‰ «¿»««…«ƒ¿…
לידי  פעולה לבוא באמצעות ביטוי 

˙ÓÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ היינו ƒ«¿»»∆¿∆∆
באה  שבהחלט כזו  והתגלות המשכה

היא  פעולה שיש והעובדה ביטוי  לידי 

זו  אבל  פועל  כוח שיש הוכחה בהחלט

ניכר  לא שהכוח כך  נעלמת המשכה

בפעולה  cונרגש ˙lÚt Èk]ƒ¿À«»»
BB˜Ó CÚa BÈ‡L L„Á כמו »»∆≈¿∆∆¿

הנובע  והפעולה הכוח בין  הערך  ריחוק

היא  והפעולה רוחני  הוא שהכוח מכך 

‰˙eÓlÚ˙גשמית  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿«¿
Èelb ˜ÒÙpL ÈÁ‡Ïc .B˜n‰«»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»ƒ

B˜n‰ ניכר לא הוא ואילך  ומכאן  «»
È‰iL‰ונרגש, CiL ‡˜Âc Ê‡»«¿»«»∆ƒ¿∆

BkÚa BÈ‡L c עוד וכל  »»∆≈¿∆¿
לקיומם  מקום אין  בגלוי  נרגש המקור 

שיעור , לאין  ממנו  רחוקים דברים של 

("יש") הגשמיות בהתהוות וכמו 

רק  להיות שיכולה ("אין ") מהרוחניות

הרוחניות], של  והעלם צמצום ידי  על 

ÔÎÏÂ44Ák‰Ó ‰‡a‰ ‰lÚt‰ , ¿»≈«¿À»«»»≈«…«
da Lb ‡lL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆…ƒ¿»»

Ák‰ ידו את מניע האדם וכאשר  «…«
ומרגישים  רואים לא למשל , הגשמית,

את  שבנפש].בכך  הרוחני  התנועה כוח

,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
,˙eLaÏ˙‰ C„a ‡È‰L ÌÈ˜Ï‡ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰c ונעשית ¿«ƒ¿«∆ƒ≈¡…ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

כביכול , 'התעסקות', ידי  Lbעל  BÈ‡ ‰e‰n‰ Ák‰L ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆«…««¿«∆≈ƒ¿»
,ÌÈ‡pa עד בהם ניכר  לא הנבראים את ובורא המהווה האלוקי  והכוח «ƒ¿»ƒ

עצמאית  מציאות שהם לחשוב טועים שהנבראים כך  ‰ÌÈ‡pכדי  ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿»ƒ
Ì‰lL Ïeha‰Â ,˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ee‰˙pL לאלוקות ∆ƒ¿«ƒ≈¡…ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆»∆

‡e‰45Li‰ Ïeha ˜ היינו «ƒ«≈
רק  כמציאות, עצמו  רואה שהנברא

כלפי  (מסויים) ביטול  בו  יש זאת  שבכל 

‰ÈÂ'הבורא. ÌMnL ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
,‡ÏÈnÓ C„a ‡È‰L כמבואר ∆ƒ¿∆∆ƒ≈»

בהרחבה  e‰L‡לעיל  ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆
המהווה  ÌÈ‡pa,המקור  Èel‚a¿ƒ«ƒ¿»ƒ

ee‰˙pL ÌÈ‡p‰ Ïeha ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ45Ïeha ƒ≈¬»»ƒ

˙e‡ÈˆÓa לבורא בטלים והם ƒ¿ƒ
שגם  כך  כדי  עד  ומוחלט מלא בביטול 

שום  להם אין  והרגשתם בהכרתם

משלהם. עצמאית מציאות

ÌÈ‡ÈÓLÎc Úe„È ‰p‰Â (‰¿ƒ≈»«ƒ¿∆¿ƒƒ
מביאים  במאמרי ÈLe„aכאשר  ƒ¿≈

B‡) ÌÈÏLÓ ÈL ˙e„ÈÒÁ¬ƒ¿≈¿»ƒ
,ÔÈÚ ‰ÊÈ‡Ï (˙BÈ לכך הטעם ≈¿≈∆ƒ¿»

אחד  ממשל  יותר  Èkשמביאים ,‡e‰ƒ
ÔeÎÓלמעשה  ÏLn‰ ÔÈ‡ מותאם ≈«»»¿À»

ÔÎÏÂ ,ÌÈËt‰ ÏÎa ÏLÓp‰Ï¿«ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»≈
,(˙BÈÂ) ÌÈÏLÓ ÈL ÌÈ‡ÈÓ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¿≈
‰ÊÈ‡ ‡Ó Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆¿»≈≈∆

ÏLÓp‰Ó ÌÈËt כמה ובצירוף ¿»ƒ≈«ƒ¿»
ההסברים  מתקבלים יחד  משלים

הנמשל . להבנת ‰e‡הדרושים ÔÎÂ¿≈
ÌÚh‰c ,eÈÚa לכך הסיבה ¿ƒ¿»≈¿«««

‰Ê ÏÚ ÌÈÏLÓ ÈL ÌÈ‡ÈnL∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ«∆
,‡ÏÈnÓ C„aL ˙ee‰˙‰aL∆¿ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»
e˜a ‡e‰ ‰e‰˙n‰«ƒ¿«∆¿≈
‰ÏÈÚc ÏLn‰ ,‰e‰Ó‰Ï¿«¿«∆«»»¿ƒ»

ÏeÏÚÂותוצאה בשכל סיבה (כמו  ¿»
B‡Óeומידות) B‡c ÏLn‰Â¿«»»¿»

וזיו  אור  (כמו  האור  ומקור  האור 

עצמה, והשמש Èkהשמש ,‡e‰ƒ
C„aL ˙ee‰˙‰a Ìb ,ÏLÓpa«ƒ¿»««ƒ¿«∆¿∆∆
L„Á c ‰e‰˙Ó ,‡ÏÈnÓƒ≈»ƒ¿«∆»»»»

.‰e‰n‰ B˜n‰Ï CÚa BÈ‡L בין שההבדל  לעיל  נתבאר  כלומר , ∆≈¿∆∆¿«»«¿«∆
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יג       

ּבהתה ּוּות  ׁשּגם  מ ּזה  ּגם  וכ ּמּובן  ה ּמה ּוה . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָלה ּמק ֹור 

צ ּוה  ה ּוא  ּכי ּכתיב  הוי' ּדל ׁשֹון ׁשּמּׁשם  , ְְֲִִִִִֵֶָָָ

מאין  יׁש התה ּוּות  על  מ ֹורה  מאין 46ּבריאה  ּדיׁש , ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

הוי' ׁשּמּׁשם  ׁשההתה ּוּות  וזה  .ער ֹו ֿ ּבאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָה ּוא 

מ ּמּנּו ׁשּנתה ּוּו ּבּנבראים  ּבג ּלּוי ׁשה ּוא  ּבאפן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָֹהיא 

ּבהם  ׁשּנר ּגׁש היא  ּבזה  ה ּכּונה  ד ), סעיף  ְִִֶֶֶַַַַָָָָָ(ּכּנ"ל 

זה  היא  מציא ּותם  וכל  לעצמם , מציא ּות  ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשאינם 

ֿ ידי  ּדעל  ליׁש, מאין א ֹותם  מה ּוה  האלקי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהא ֹור 

ׁשה ּוא  לא  אבל  למק ֹורם . ּבטלים  הם  זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹהר ּגׁש

ּדכיון  ּומעלתם ). (ענינם  עצמם  ּבּנבראים  ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבג ּלּוי

ׁשּי אין הרי לג ּביּה, ֿ ער ֹוך  ּבאין הם  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשה ּנבראים 

 ּדר ֿ ועל  ּכלל , ּבער ּכם  ׁשאינֹו א ֹור  ּבהם  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּית ּגּלה 

ּדכח  ה ּגּלּוי יהיה  ּגׁשמית  ׁשּבפע ּלה  ׁשּי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאין

ּכיון  ּופעל , ּדבכח  [ּולה ֹוסיף , ׁשם ). (ּכּנ"ל  ְְִִִֵַַַַָָָָֹֹהר ּוחני

 ּבדר היא  ּופע ּלת ֹו לפעל , ה ּוא  ענינֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹֻׁשּכח 

ׁשה ּכח  ּבזה  לכן, ה ּפע ּלה ,התל ּבׁשּות , את  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבּפע ּלה  מת ּגּלה  ׁשאינֹו (ורק  ה ּכח  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻמת ּגּלה 

הוי', ׁשּמּׁשם  ּבהתה ּוּות  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעצמ ּה).

מ ּמילא ,  ּבדר היא  הוי' ׁשּמּׁשם  ׁשההתה ּוּות  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיון

ההתה ּוּות  מענין מפלא  ׁשה ּוא  מ ֹורה  הרי 47ׁשּזה  , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ

ֿ ידי על  ּגם  מת ּגּלה  ּכיון אינֹו ה ּנבראים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ה ּמׁשל  ולכן ההתה ּוּות ]. מענין מפלא  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשה ּוא 

לה ּנמ  מכ ּון אינֹו ועל ּול  ּבעילה ּדעילה  ּכי ׁשל , ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
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ממילא  בדרך  שבהתהוות כך  ממילא, בדרך  להתהוות התלבשות בדרך  התהוות

ואילו  קרוב) יחס ביניהם יש (כי  המתהווה בנברא ונרגש ניכר  המהווה המקור 

המתהווה  בנברא ונרגש ניכר  לא המהווה המקור  התלבשות בדרך  בהתהוות

שבהתהוות  מכך  נובע – ופעולה) בכוח כמו  – הערך  ריחוק ביניהם יש (כי 

מהמהווה בדרך  בא המתהווה ממילא

שמשכל  (טבעי  מאליו  מובן  באופן 

בדרך  בהתהוות ואילו  מידות) יתהוו 

בהתהוות  (כמו  חידוש יש התלבשות

דבר  של  לאמיתו  ואולם מ"אין ") "יש"

תואמים  לא והנמשל  המשל  זה בעניין 

שבדרך  בהתהוות במשל  כי  לחלוטין 

אבל  מוחלט חידוש אין  אכן  ממילא

ונבראים  עולם של  התהוות גם בנמשל 

ממילא  בדרך  מאלוקות גשמיים

למקור  בינו  שהיחס חדש דבר  מתהווה

ערוך '. 'באין  הוא אותו  המהווה

ÌbL ‰fÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ∆∆«
È˙k 'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»¿ƒ

,e‡Â ‰eˆ ‡e‰ Èk זהה (ביטוי  ƒƒ»¿ƒ¿»
אלוקים  משם בהתהוות האמור  לביטוי 

אלוקים") ברא ¿ÔBLÏcƒ"בראשית
‰‡Èa של ובריאה התהוות משמעו  ¿ƒ»

ביטוי  ולכן  קיים היה שלא חדש דבר 

LÈזה  ˙ee‰˙‰ ÏÚ ‰BÓ דבר ∆«ƒ¿«≈
ÔÈ‡Ó46 דבר ֿ ÔÈ‡Óמלא LÈc , ≈«ƒִֹ¿≈≈«ƒ

CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ בין היחס והרי  ¿≈¬
וריחוק  פער  של  יחס הוא לאין " ה"יש"

ÌMnLעצום  ˙ee‰˙‰‰L ‰ÊÂ .¿∆∆«ƒ¿«∆ƒ≈
Èel‚a ‡e‰L ÔÙ‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿…∆∆¿ƒ
epnÓ ee‰˙pL ÌÈ‡pa«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆

Ï"pk) ד נשאלת )סעיף וכאן  ««
שבדרך  בהתהוות גם אם השאלה:

הליך  שמבחינת (למרות ממילא

מהמידות), השכל  התהוות כמו  קרוב, דבר  של  להתהוות דומה היא ההתהוות

לעיל  האמור  את ניישב איך  והנברא הבורא בין  עצום פער  יש דבר  של  בסופו 

והרי  המתהווים, בדברים ונרגש מתגלה המהווה המקור  הוי ' משם שבהתהוות

המענה: בא כך  על  בנבראים? בגילוי  הוא הנברא זו  בדרך  בהתהוות גם

‰Êa ‰ek‰ נרגש המהווה המקור  הוי ' משם שבהתהוות לעיל  באמור  ««»»»∆
ÌÓˆÚÏ,בנבראים  ˙e‡ÈˆÓ ÌÈ‡L Ì‰a LbpL ‡È‰ ואינם ƒ∆ƒ¿»»∆∆≈»¿ƒ¿«¿»

עצמאית  מציאות  בתור  ‰È‡קיימים Ì˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂ בכוחB‡‰L ‰Ê ¿»¿ƒ»ƒ∆∆»
,LÈÏ ÔÈ‡Ó Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó È˜Ï‡‰ מכוחו ורק אך  קיימים והם »¡…ƒ¿«∆»≈«ƒ¿≈

ÌB˜ÓÏ ÌÈÏËa Ì‰ ‰Ê Lb‰ È„ÈŒÏÚc הידיעה התחושה, ¿«¿≈∆¿≈∆≈¿≈ƒƒ¿»
ניכרת  אכן  והיא בגלוי  בהם שקיימת זו  היא אותם שמהווה בורא שיש וההכרה

בביטול  מקורם כלפי  להתבטל  להם וגורמת מאד  בהם ‡Ïמוחלט ונרגשת .¬»

(Ì˙ÏÚÓe ÌÈÚ) ÌÓˆÚ ÌÈ‡pa Èel‚a ‡e‰L ‡Ï מצד אבל  …∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»«¬»»
הזה  (ומההיבט גלוייה בצורה בהם נמצא המתהווה שהמקור  הכוונה אין  שני 

התלבשות  בדרך  להתהוות הוי ' משם ממילא בדרך  ההתהוות בין  דמיון  יש

בנבראים). ניכר  לא האלוקי  האור  הוי ' משם בהתלבשות וגם אלוקים משם

ŒÔÈ‡a Ì‰ ÌÈ‡p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈¿≈
,dÈa‚Ï CBÚ דמיון שום להם ואין  ¬¿«≈

המהווה  האלוקי  למקור  והשוואה

CiLאותם  ÔÈ‡ È‰ ייתכן לא ¬≈≈«»
BÈ‡L B‡ Ì‰a ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆∆≈
ÔÈ‡L CcŒÏÚÂ ,ÏÏk ÌkÚa¿∆¿»¿»¿«∆∆∆≈

CiL ייתכן ÈÓLb˙לא ‰lÚÙaL «»∆ƒ¿À»«¿ƒ
היד  של  תנועה ‰Èelbכמו  ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ

ÈÁe‰ ÁÎc שבנפשÏ"pk) ¿…«»»ƒ««
ÌL ד [ÛÈÒB‰Ïe,בסעיף כי ). »¿ƒ

אי  בין  הדימיון  דבר  של  לאמיתו 

ההתגלות  לאי  בפעולה הכוח התגלות

בדבר  ממילא) (בדרך  המהווה המקור 

לחלק  ויש מוחלט אינו  המתהווה

ÏÚÙeביניהם  ÁÎcÁkL ÔÂÈk , ƒ¿…«…«≈»∆…«
,ÏÚÙÏ ‡e‰ BÈÚ כוח של  מהותו  ƒ¿»ƒ¿…

להניע  הוא למשל , שבנפש, התנועה

האברים  C„aאת ‡È‰ B˙lÚÙe¿À»ƒ¿∆∆
,˙eLaÏ˙‰ בפעולה הכוח של  ƒ¿«¿

מלמעלה) עליה 'מקיף' ≈«ÔÎÏ,(ואינו 
‰lÚt‰ ˙‡ ÏÚBt Ák‰L ‰Êa»∆∆«…«≈∆«¿À»
מהכוח  כתוצאה באה שהפעולה וברור 

אותה  (Â˜לפעול  Ák‰ ‰lb˙Ó ,ƒ¿«∆«…«¿«
dÓˆÚ ‰lÚta ‰lb˙Ó BÈ‡L∆≈ƒ¿«∆«¿À»«¿»
ניכר  לא הרוחני  והכוח גשמית שהיא

ee‰˙‰a˙בה). ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿«
והנבראים העולם ‰ÈÂ',של  ÌMnL∆ƒ≈¬»»

'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰fL ,‡ÏÈnÓ C„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ≈»∆∆

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L ‰BÓ47, ופועל לכוח ובניגוד  ∆∆À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«
לא  היא והבריאה שההתהוות בוודאי  הכוח, של  ומהותו  עניינו  היא שהפעולה

נבראים  של  ההתהוות עניין  וכל  גבול  בלי  אלוקי  אור  שהוא הוי ' שם של  עניינו 

ומהותו  עניינו  זהו  ולא ממנו  ורחוק 'מופלא' הוא מוגבלים ≈¬‰Èגשמיים
‡e‰L ÔÂÈk ,ÌÈ‡p‰ ˙ee‰˙‰ È„ÈŒÏÚ Ìb ‰lb˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆««¿≈ƒ¿««ƒ¿»ƒ≈»∆

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÓ ‡ÏÙÓ לא העולמות התהוות שלכן  בחסידות כמבואר  À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«
אחרי  גם כי  שניתי "), לא ה' "אני  (ככתוב הוי ' בשם שינוי  שום גורמת

ואחת  הבריאה, עניין  מכל  ומרומם מופלא נשאר  כשלעצמו  הוא ההתהוות,

מבלי  ממילא, בדרך  היא הוי ' משם שההתהוות משום היא לכך  הסיבות

בדבר ]. והתעסקות ÏeÏÚÂהתלבשות ‰ÏÈÚc ÏLn‰ ÔÎÏÂ כדוגמא ¿»≈«»»¿ƒ»¿»
ממילא  בדרך  ÔeÎÓלהתהוות BÈ‡ לגמריÏLÓp‰Ï משם התהוות היינו  ≈¿À»¿«ƒ¿»
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יד       

ׁשהעל ּול  ה ּוא  להעילה  ּדהעל ּול  ה ּקר ּוב  ְְְִֵֶֶֶַָָָָָועל ּול ,

ּבעל ּול ה ּוא  ה ּוא  הע ּלה  וג ּלּוי הע ּלה , ְִִִֶָָָָָ

ועל ּול ,48עצמ ֹו ע ּלה  ׁשהם  ּומ ּדֹות  ׂשכל  [ּוכמ ֹו . ְְְִִֵֵֶֶַָָ

ׁשה ֹוליד ּה. ה ּׂשכל  נּכר  עצמ ּה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּמּדה 

ׁשהבין  לפי ּדבר  לאיזה  ּבאהבה  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדכ ׁשמתע ֹורר 

נר ּגׁש הרי ל ֹו, ט ֹוב  ׁשה ּדבר  ּבׂשכל ֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָוה ּׂשיג 

ה ּטֹוב  מ ּצד  היא  ל ּדבר  ׁשאהבת ֹו עצמ ּה ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָּבאהבה 

ׁשל  ה ּטֹוב  ּכאפן ה ּוא  האהבה  ואפן ְְֲֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּבֹו.

ה ּוא 49ה ּדבר  ּכׁשה ּמתה ּוה  ׁשּגם  לבאר  ּובכדי .[ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ה ּוא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּמה ּוה , ל ּמק ֹור  ער ֹו ֿ ְְֲִֵֶַַַָָָּבאין

ּדא ֹור  ה ּמׁשל  ֿ ידי על  ה ּוא  למק ֹור ֹו, ְְְְִֵֵַַָָּבקר ּוב 

ׁשּבאיןֿ ּבלבד  הארה  ה ּוא  ׁשהא ֹור  ּדהגם  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומא ֹור .

ּבא ֹור , מת ּגּלה  ה ּמא ֹור  אין [ׁשּלכן ל ּמא ֹור  ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָער ֹו

ולא  ה ּמא ֹור  מציא ּות  רק  יֹודעים  הא ֹור  ֿ ידי ְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשעל 

לה ּמא ֹור ,50מה ּות ֹו ּבקר ּוב  ה ּוא  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ,[ ְְִֵַַָָָ

אליו. ּובטל  מק ֹור ֹו ּבֹו ְְִֵֵֶָָָׁשּנר ּגׁש

‡l‡ ּכי מס ּפיק , אינֹו ּומא ֹור  ּדא ֹור  ה ּמׁשל  ׁשּגם  ∆»ְְִִֵֶַַַָָָ

לה ּמא ֹור  הא ֹור  קר ּוב  ּומא ֹור , ְְֵַָָָּבא ֹור 

מציא ּות  אינֹו ׁשהא ֹור  ּבאפן ה ּוא  אליו ְְִִֵֵֶֶָָֹּוב ּטּול ֹו

מה ֿ ה ּמא ֹור . ּגּלּוי ׁשה ּוא  ה ּוא  ענינֹו וכל  ְְְִִֶַַָָָָּכלל ,

הוי' ׁשּמּׁשם  ּבהתה ּוּות  ּגם  ּבּנמ ׁשל , ֿ ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּׁשאין

צ ּוה  ה ּוא  ּכי ה ּוא ּכתיב  ּבריאה  ּדענין , ְְְְִִִִִַָָ

התה ּוּות  א ּלא ) ה ּמק ֹור , וג ּלּוי הת ּפּׁשט ּות  ְְְְִִִֶַַַָָֹ(לא 

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  מ ּמה  ּגם  וכ ּמּובן ׁשּגם 51ּדבר . , ְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

ֿ ידי  על  ׁשּלא  הוי' מ ּׁשם  ההתה ּוּות  היתה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבאם 

ה ּנבראים  מתה ּוים  היּו אלקים , ּדׁשם  ְְְְֱִִִִִִֵַַַָָֹה ּצמצ ּום 

ּבתכלית , ּבטלים  היּו ׁשאז (א ּלא  ליׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאין

ׁשּגם  לבאר  ּובכדי ּבּׁשמ ׁש). ה ּׁשמ ׁש זיו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכב ּטּול 
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ובהמשך 48) עילתו". התפשטות בו יש (כי ) . . עילתו מעלת לידע  אפשר עלול "מכל א רעז, ח "ב  קונטרסים סה"מ  ראה

ומדות. משכל דוגמא שם ובכ"מ .49)הענין .21 ע ' אידיש סה"מ  ובכ"מ .50)ראה .12 ע ' ה'ש"ת שעהיוה"א 51)סה"מ 

ואילך. ב  קלב , להצ "צ  ספהמ "צ  גם וראה שפ . ע ' ח "א ויקרא האמצעי  אדמו"ר מאמרי  וראה פ "ד.

    
הדברים, שני  בין  מהותי  הבדל  יש אלא ÏeÏÚÂ,הוי ' ‰ÏÈÚa Èk כאשר ƒ¿ƒ»¿»

ותוצאה  סיבה של  באופן  ממילא בדרך  התהוות ÏeÏÚ‰cיש ew‰«≈¿∆»
‰ÏÈÚ‰Ï( לעיל (כמבואר  ממילא בדרך  היא ההתהוות ‰e‡שבגללו  ¿»ƒ»

,‰lÚ‰ CÚa ‡e‰ ÏeÏÚ‰Lקרוב ויחס דימיון  ביניהם Èel‚Âויש ∆∆»¿∆∆»ƒ»¿ƒ
‰lÚ‰הסיבהÏeÏÚa ‡e‰ »ƒ»∆»
BÓˆÚ48 בתוצאה ניכר  והמקור  «¿
שהכוח עצמה  לעיל  לאמור  (בדומה

בפעולה). ÏÎNניכר  BÓÎe]¿≈∆
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ Ì‰L ˙BcÓe כי ƒ∆≈ƒ»¿»

הוא  מהשכל  המידות התהוות אופן 

התבוננות  כי  ותוצאה סיבה של  בדרך 

בדרך  הרגש את מחייבת שכלית

המקור  בין  היחס שבהם ממילא

בקירוב, הוא המתהווה לדבר  המהווה

dÓˆÚכך  ‰cnaL הדבר ∆«ƒ»«¿»
d„ÈÏB‰Lהמתהווה ÏÎO‰ kƒ»«≈∆∆ƒ»

המהווה. המקור  ≈¿BÚ˙ÓLÎcƒ¿∆ƒהוא
ÈÙÏ c ‰ÊÈ‡Ï ‰‰‡a¿«¬»¿≈∆»»¿ƒ
c‰L BÏÎNa ‚ÈO‰Â ÔÈ‰L∆≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆«»»

,BÏ BË הליך הוא כך  כי 

שהוא  מהשכל  המידות של  ההתעוררות

את  רק לא ומשיג  מבין  האדם כאשר 

כשלעצמו מעלתו  הדבר  של  וטובתו 

אישית  לו  ומועיל  טוב הדבר  כיצד  אלא

הדבר  כלפי  רגשות מפתח הוא וכך 

Lb È‰ וניכרdÓˆÚ ‰‰‡a ¬≈ƒ¿»»«¬»«¿»
„vÓ ‡È‰ cÏ B˙‰‡L∆«¬»«»»ƒƒ«
‰‰‡‰ ÔÙ‡Â .BaL Bh‰«∆¿…∆»«¬»

c‰ ÏL Bh‰ ÔÙ‡k ‡e‰49 ¿…∆«∆«»»
רגש  בשבילו , מאד  טוב הדבר  ואם

בהתאם, ומתחזק מתגבר  כלפיו  האהבה

השכל  בין  שהיחס משום זה וכל 

הזה  ומההיבט קרוב הוא והמידות

איננה  ועלול  עילה בדרך  ההתהוות

משם  הנבראים להתהוות מתאים משל 

ÌbLהוי ']. ‡Ï È„Îeƒ¿≈¿»≈∆«
CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‰e‰˙n‰Lk¿∆«ƒ¿«∆¿≈¬

,‰Âe‰n‰ B˜nÏ פער ביניהם ויש «»«¿«∆
עצום  ‰e‡וריחוק ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»

Ì‚‰c .B‡Óe B‡c ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,BB˜ÓÏ e˜a¿≈ƒ¿«¿≈«»»¿»«¬«
B‡nÏ CBÚŒÔÈ‡aL „Ïa ‰‡‰ ‡e‰ B‡‰L שהיחס כשם ∆»∆»»ƒ¿«∆¿≈¬«»

ערוך ' 'אין  של  יחס הוא והנבראים הוי ' שם ‰B‡nבין  ÔÈ‡ ÔÎlL]∆»≈≈«»

Ó,B‡a ‰lb˙ ונרגש וניכר  במידות מתגלה שהשכל  ומידות לשכל  בניגוד  ƒ¿«∆»
בגלוי  בו  נמצא לא האור  של  מקורו  ˜בהם, ÌÈÚ„BÈ B‡‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¿ƒ«

B˙e‰Ó ‡ÏÂ B‡n‰ ˙e‡ÈˆÓ50 של לקיומו  הוכחה מהווה האור  ¿ƒ«»¿…«
למרות  הנה כשלעצמו ], המאור  של  ועניינו  מהותו  מה מגלה איננו  אבל  המאור 

לאור  המאור  בין  הזה הגדול  הריחוק

,ÌB˜ÓŒÏkÓ האורe˜a ‡e‰ ƒ»»¿≈
,B‡n‰Ï בגלל קירוב זה שאין  אלא ¿«»

זה  במובן  קירוב אלא במהות הדימיון 

.ÂÈÏ‡ ÏËe BB˜Ó Ba LbpL∆ƒ¿»¿»≈≈»
‡l‡ מאור במשל  היתרון  שלמרות ∆»

המשל  על  לוותר  ֿ אפשר  אי  ומאור ,

לבאר  כדי  נחוץ הוא וגם ועלול  מעילה

משם  הנבראים של  ההתהוות אופן  את

כיוון  B‡cהוי ', ÏLn‰ ÌbL∆««»»¿
,˜ÈtÒÓ BÈ‡ B‡Óe יש ולמעשה »≈«¿ƒ

האור  שבין  היחס בין  גדול  הבדל 

הוי ' ושם הנבראים שבין  ליחס והמאור 

B‡‰ e˜ ,B‡Óe B‡a Èkƒ¿»≈»
‡e‰ ÂÈÏ‡ BÏehe B‡n‰Ï¿«»ƒ≈»

B‡‰L ÔÙ‡a עמוק בביטול  בטל  ¿…∆∆»
ולכן  ÏÏk,ומוחלט ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡≈¿ƒ¿»

Èelb ‡e‰L ‡e‰ BÈÚ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆ƒ
והתפשטות  «»‰B‡n.של התגלות

Ìb ,ÏLÓpa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿»«
È˙k 'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»¿ƒ
ÔÈÚc ,e‡Â ‰eˆ ‡e‰ Èkƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«
˙eËMt˙‰ ‡Ï) ‡e‰ ‰‡Èa¿ƒ»…ƒ¿«¿

B˜n‰ Èel‚Â מבלי בלבד , ¿ƒ«»
מהמקור  נפרדת מציאות שתיווצר 

c ˙ee‰˙‰ (‡l‡ ומציאות ∆»ƒ¿«»»
מהמקור . נפרד  כדבר  שנראית

e˙kL ‰nÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ«∆»
‡Èza51, בהתהוות שגם זה עניין  ««¿»

'בריאה' הם הנבראים הוי ' שם מצד 

מהמקור  נפרדת מציאות של  במובן 

מהאמור  גם מוכח אותם המהווה

התניא  שבספר  והאמונה' היחוד  ב'שער 

˙ee‰˙‰‰ ‰˙È‰ Ì‡a ÌbL∆«¿ƒ»¿»«ƒ¿«
Â‰ ÌMÓÈ„ÈŒÏÚ ‡lL 'È ƒ≈¬»»∆…«¿≈

LÈÏ ÔÈ‡Ó ÌÈ‡p‰ ÌÈe‰˙Ó eÈ‰ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈
Ê‡L ‡l‡)אלוקים משם שבא וההסתר  הכיסוי  הנבראים ‰eÈללא כל  ∆»∆»»

LÓMa LÓM‰ ÂÈÊ Ïehk ,˙ÈÏÎ˙a ÌÈÏËa הוא כאשר  שאמנם ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆∆«∆∆
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טו       

ֿ ידי  על  ה ּוא  למק ֹור ֹו, ּבקר ּוב  ה ּוא  ּדבר  ְְְְִִֵֵַָָמציא ּות 

ה ּוא ה ּמׁשל  ׁשהעל ּול  ּדהגם  ועל ּול . ּדעילה  ְְֲִֶֶַַַָָָָָ

ה ּוא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  הע ּלה , ּגּלּוי ולא  ְְִִִִָָָָֹמציא ּות 

לעילה . ְִֵָָּבקר ּוב 

LÈÂ ּדעילה ׁשה ּמׁשל  זה  על  ּדה ּטעם  ל ֹומר , ¿≈ְְִֶֶַַַַַַָָָ

מ ּובא  ּומא ֹור ,ועל ּול  ּדא ֹור  ה ּמׁשל  ְְַָָָָָ

ׁשּמתה ּוים  ׁשה ּנבראים  ּבזה  הח ּדּוׁש ע ּקר  ּכי ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָה ּוא ,

ׁשהם  ׁשהגם  ה ּוא , להוי', ּבטלים  הם  הוי' ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמ ּׁשם 

ּבהם  נר ּגׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּדבר ), (מציא ּות  ְְְִִִִִֶָָָָָָָנבראים 

ּדוקא  מ ּובן זה  וענין הוי', ּדׁשם  הא ֹור  ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּבג ּלּוי,

לבאר  ׁשּבכדי א ּלא  ועל ּול . ּדעילה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמה ּמׁשל 

ער ֹו ֿ ׁשּבאין ּבדבר  ּגם  יׁשנֹו ה ּמק ֹור  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשּגּלּוי

ּומא ֹור . ּדא ֹור  ה ּמׁשל  מ ֹוסיפים  ְְִִַַָָָָלה ּמק ֹור ,

ּבגדר 52יד ּוע p‰Â‰ו) מג ּדר  ׁשהע ֹולם  ּדזה  ¿ƒ≈ְְְֶֶֶֶַָָָָֻ

ׁשהתה ּוּות ֹו לפי ה ּוא  ּוזמן ְְְְִִֶַַָּדמק ֹום 

מתה ּוה  היה  ּובאם  אלקים , ׁשם  ֿ ידי על  ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹהיא 

ּכאחד  ויהיה  הוה  (היה  הוי' היה 53מ ּׁשם  לא  ( ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  וזה ּו ּוזמן. ּדמק ֹום  ּבגדר  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻמג ּדר 

ּכי  ה ּזה , ּבּמק ֹום  הוי' יׁש אכן ּבבית 54ּכתיב  ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

מק ֹום  מק ֹום , מ ּגדר  למעלה  היה  ה ּמק ֹום  ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָה ּמק ּדׁש

ה ּמּדה  מן אינֹו ׁשהאיר 55האר ֹון ׁשה ּגּלּוי א ּלא  . ִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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משם52) הוא והזמן המקום ששורש ושם א). (פב , פ "ז והמשך שעהיוה"א קפ  ס "ע  תרס "ה (מסה"מ  בפנים ומ "ש .

לומרתרס " יש אלקים, שם מצד שהוא רכח ) ע ' תרס "ה ו ובסה"מ  שם. כבשעהיוה"א אד' משם הוא והמקום הזמן

מזמן  שלמעלה הוי ' שם גילוי  מאיר לא ומקום שבהזמן בזה אלא) עצמם, והמקום הזמן בשורש (לא מדבר שם ותרס "ו

אחד. ענין הם ואד' אלקים שבכללות ולהעיר הוי '*. שם על ומסתיר שמעלים אלקים שם מצד שזהו שעהיוה"א 53)ומקום,

.36 שבהערה פרדס  סע "ב ). (רנז, פינחס  פ ' מרע "מ  דשם 54)שם, הגילוי  על שהראי ' קפב ) (ע ' 30 שבהערה תרס "ה  בסה"מ 

היא  שהראי ' ואילך, קב  ס "ע  תרמ "ג ובסה"מ  בביהמ "ק . שהיו מהניסים הוא הדיוט , אתר דין לית שלכן במקדש, שהי ' הוי '

פו). ע ' תרפ "ז קפו. ע ' תר"פ  סה"מ  גם (וראה המדה מן שאינו הארון וש"נ.55)ממקום א. כא, יומא

לגמרי. מתבטל  המקום  הי' עצמו דהוי' הגילוי מצד כי – המדה  מן שאינו ארון במקום  גם  הוא  זה  וענין (*

    
אבל  ביותר  ונרגשת ניכרת מציאות השמש לאור  יש ממקורו  ומתפשט יוצא

במקורו ). לחלוטין  בטל  והוא משלו  מציאות שום לו  אין  בשמש שהוא כפי 

c ˙e‡ÈˆÓ ÌbL ‡Ï È„Îe'נברא',BB˜ÓÏ e˜a ‡e‰ ƒ¿≈¿»≈∆«¿ƒ»»¿≈ƒ¿
‡e‰ ÏeÏÚ‰L Ì‚‰c .ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»»¿ƒ»¿»«¬«∆∆»

˙e‡ÈˆÓ לעצמה רק ÏÂ‡נפרדת ¿ƒ¿…
Èelb של והתפשטות ‰lÚ‰התגלות ƒ»ƒ»

אותו , המהווה המקור  «ŒÏkÓƒשהיא
‰ÏÈÚÏ e˜a ‡e‰ ÌB˜Ó»¿≈»ƒ»
הדברים  כיצד  בהרחבה לעיל  כמבואר 

שכל  שבין  ביחס ביטוי  לידי  באים

ומידות.

,ÓBÏ LÈÂ הסדר שגם ולהוסיף ¿≈«
זה  אחר  בזה המשלים שני  באים שבו 

ומדוייק  מכוון  Ê‰הוא ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆
‡eÓ ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc ÏLn‰L∆«»»¿ƒ»¿»»
ֿ עדן , נשמתו  הרש"ב הרבי  של  (במאמר 

בשם' קראתי  'ראה ֿ המתחיל  דיבור 

המעלה  ביאור  מיוסד  שעליו  תרס"ה

זה) במאמר  המקדש בית ≈¿ÈÙÏƒשל 
Èk ,‡e‰ ,B‡Óe B‡c ÏLn‰«»»¿»ƒ
ÌÈ‡p‰L ‰Êa LecÁ‰ wÚƒ««ƒ»∆∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ÌÈe‰˙nL∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»»≈
Ì‚‰L ,‡e‰ ,'ÈÂ‰Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ«¬»»∆¬«
,(c ˙e‡ÈˆÓ) ÌÈ‡ Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ההתהוות  אילו  שגם שנתבאר  כמו 

ההסתר  ללא בלבד  הוי ' משם הייתה

בעלי  נבראים היו  אלוקים שם של 

Ì‰aמציאות Lb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»»∆
,'ÈÂ‰ ÌLc B‡‰ ,Èel‚a¿ƒ»¿≈¬»»
ÏLn‰Ó ‡˜Âc ÔeÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»«¿»≈«»»

ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc העילה התגלות שבו  ¿ƒ»¿»
ביותר . מודגשת המתהווה בעלול  המהווה המקור  È„ÎaLבתור  ‡l‡∆»∆ƒ¿≈

lbL ‡Ï,B˜n‰Ï CBÚŒÔÈ‡aL „a Ìb BLÈ B˜n‰ Èe ¿»≈∆ƒ«»∆¿«¿»»∆¿≈¬¿«»
העיקר , על  נוסף דבר  והוא ועלול  עילה בדרך  בהתהוות קיים שלא עניין 

B‡Óe B‡c ÏLn‰ ÌÈÙÈÒBÓ החידוש איננו  זה שעניין  וכיוון  ƒƒ«»»¿»

שמופיע  ועלול  מעילה המשל  לאחר  שני , מופיע ומאור  מאור  המשל  העיקרי ,

ראשון .

המיוחדת  מעלתו  – פתח שבו  המרכזי  לעניין  המאמר  חוזר  זו  הקדמה ולאחר 

הבריאה. חלקי  שאר  כל  לעומת המקדש בית של 

Úe„È ‰p‰Â (Â52ÌÏBÚ‰L ‰Êc ¿ƒ≈»«¿∆∆»»
ÔÓÊe ÌB˜Óc „‚a c‚Ó שהם À¿»¿∆∆¿»¿«

העולם  שבגללם העיקריים הגדרים שני 

ומוגבל  ÈÙÏמוגדר  ‡e‰¿ƒ
ÌL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ B˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«ƒ«¿≈≈

,ÌÈ˜Ï‡ האור על  ומסתיר  שמעלים ¡…ƒ
מגדרי  שלמעלה ֿ גבול  הבלי  האלוקי 

והמקום ‰È‰הזמן  Ì‡e העולם ¿ƒ»»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙Ó בשם (שנקרא ƒ¿«∆ƒ≈¬»»

הוא  כי  È‰ÈÂ‰זה ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆
„Á‡k53 מגבלות תחת נתון  ואינו  ¿∆»

למגבלות  נתון  אינו  גם וכך  הזמן ,

‰È‰המקום) ‡Ïהעולםc‚Ó …»»À¿»
.ÔÓÊe ÌB˜Óc „‚a¿∆∆¿»¿«

È˙k Lc˜n‰ ˙ÈaL e‰ÊÂ¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿ƒ
,‰f‰ ÌB˜na 'ÈÂ‰ LÈ ÔÎ‡»≈≈¬»»«»«∆

Èk54ÌB˜n‰ Lc˜n‰ ˙Èa ƒ¿≈«ƒ¿»«»
,ÌB˜Ó „bÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰»»¿«¿»ƒ∆∆»
של  מופלא חיבור  בו  שהיה כלומר 

אחד  שמצד  מהמקום למעלה עם מקום

שני  מצד  אבל  מסויים במקום קיים היה

מגדרי  למעלה היה עצמו  המקום

ÔÓהמקום BÈ‡ ÔB‡‰ ÌB˜Ó¿»»≈ƒ
‰cn‰55 בגמרא חכמינו  כדברי  «ƒ»

– מאבותינו  בידינו  מסורת זה "דבר 

ופירש  המידה". מן  אינו  ארון  מקום

החלל  ממידת למעט תופס "אינו  רש"י :

רוח  לכל  אויר  אמות עשר  לו  יש משה שעשה ארון  דתניא כלום, בית של 

הקד  [קודש הכפורת בית באמצע אלא כשניתן  היה לא החלל  כל  והרי  שים]

שמצד  היינו  כלום", ממעט הארון  מקום שאין  נמצא עשרים... על  עשרים

המקום  מגדרי  למעלה הוא המקדש בית כשלעצמו  Èelb‰Lעניינו  ‡l‡∆»∆«ƒ
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טז       

ׁשּמאיר  ּכמ ֹו הוי' ּדׁשם  ה ּגּלּוי היה  ה ּמק ּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבבית 

עצמ ֹו מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו הוי' ּדׁשם  אלקים . ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹּבׁשם 

ה ּקד ׁשים  ׁשּקד ׁש וזה  מק ֹום , מ ּגדר  למעלה  ְְְֳִִֶֶֶֶֶַַָָָֹה ּוא 

על  א ּמה  (ע ׂשרים  ּומג ּבל  מד ּוד  מק ֹום  ְְִֶַַָָָָָָֻהיה 

ּדמק ֹום  ּבמדידה  היה  האר ֹון וגם  א ּמה ), ְְְְִִִֶַַָָָָָָָע ׂשרים 

ואף ֿ רח ּבֹו), וחצי וא ּמה  אר ּכֹו וחצי ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ(א ּמתים 

ה ּמ מן אינֹו האר ֹון מק ֹום  ֿ כן ֿ ּפי ענין על  ה ּוא  ּדה , ְְִִִִֵֵַַַָָָ

ואלקים  הוי' ׁשּגם 56יח ּוד  ּדכיון להבין, וצרי . ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  מתה ּוה  הוי' ׁשּמּׁשם  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהתה ּוּות 

הוי' ּדׁשם  [וה ּגּלּוי ה ּמה ּווה  לה ּמק ֹור   ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבער

ה ּבּטּול , ּבענין רק  ה ּוא  מ ּמּנּו ׁשּנתה ּוה  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבע ֹולם 

ׁשהא ֹור  זה  רק  היא  ׁשּמציא ּותם  ּבהם  ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנר ּגׁש

רגע ] ּבכל  א ֹותם  מה ּוה  ּבע ֹולם 57האלקי ּגם  הרי , ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

להיֹות  צרי היה  הוי', מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוה  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּכמ ֹו

ּומק ֹום . ּדזמן ההג ּבלה  ְְְִִַַַָָָָלכא ֹורה 

LÈÂ ּדמ ּזה ּבהק ּדים  ּבזה  ה ּבא ּור  ל ֹומר  ¿≈ְְְִִֵֶֶַַַָ

ויהיה  הוה  היה  ה ּוא  ׁשהוי' ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָֹׁשא ֹומרים 

מ ּובן, ה ּזמן, ענין ה ּוא  ויהיה  הוה  ּדהיה  ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ(ּכאחד ),

ּבֹו יׁש הוי' מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו הע ֹולם  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּגם 

ּבאפן  ה ּוא  זה  ׁשּבע ֹולם  ׁשה ּזמן א ּלא  ה ּזמן, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹענין

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּכאחד . הם  והעתיד  ההוה  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהעבר 

מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו הע ֹולם  ׁשּגם  ּבּמק ֹום , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּוא 

קצוֹות  ׁשה ּׁשּׁשה  א ּלא  ה ּמק ֹום  ענין ּבֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהוי'

ּדה ּטעם  ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ּכאחד . הם  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּדמק ֹום 

ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו ּדהע ֹולם  ּומק ֹום  ׁשה ּזמן זה  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָעל 

ׁשּגם  (אף  והתח ּלק ּות  ּבהג ּבלה  אינם  הוי' ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמ ּׁשם 

ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  הוי' מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָהע ֹולם 

ׁשּבֹו. ה ּבּטּול  מ ּפני ה ּוא  א ֹות ֹו), ה ּמה ּוה  ְְְִִֵֶֶַַַַָלה ּמק ֹור 

(וכן  והעתיד  ההוה  העבר  ׁשל  ׁשענינם  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּדכיון

ה ּמציא ּות  לא  ה ּוא  קצוֹות ) ה ּׁשּׁשה  ׁשל  ְְְִִִֶַַָָָָֹענינם 
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רכח .56) ע ' תרס "ו בהמשך להדיא ה.57)כ"ה סעיף  כנ"ל

    
‰Lc˜nהאלוקי  ˙Èa È‡‰L בפועל'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ‰È‰ ∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«ƒ¿≈¬»»

ÌÈ˜Ï‡ ÌLa È‡nL BÓk ולמעלה מקום של  שילוב בו  היה ולכן  ¿∆≈ƒ¿≈¡…ƒ
„bÓממקום. ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L BÓk 'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿∆ƒ««¿¿«¿»ƒ∆∆

ÌÈL„w‰ L„wL ‰ÊÂ ,ÌB˜Ó הארון היה e„Ó„שבו  ÌB˜Ó ‰È‰ »¿∆∆…∆«√»ƒ»»»»
ÏÚ ‰n‡ ÌÈNÚ) Ïa‚ÓeÀ¿»∆¿ƒ«»«
ÔB‡‰ Ì‚Â ,(‰n‡ ÌÈNÚ∆¿ƒ«»¿«»»
ÌÈ˙n‡) ÌB˜Óc ‰„È„Óa ‰È‰»»ƒ¿ƒ»¿»«»«ƒ
ÈˆÁÂ ‰n‡Â Bk‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ
ÌB˜Ó ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(BaÁ»¿¿««ƒ≈¿
‡e‰ ,‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡‰»»≈ƒ«ƒ»

ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈÚ56 ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ
שלמעשה  כך  יחד , שניהם של  ושילוב

אך  אלוקים) (שם מקום של  גדרים היו 

הייתה  עצמם הללו  הגדרים בתוך 

(שם  המקום מגדרי  למעלה התגלות

הוי ').

ÌbL ÔÂÈÎc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
BÈ‡L L„Á c ‰e‰˙Óƒ¿«∆»»»»∆≈
‰Âe‰n‰ B˜n‰Ï CÚa¿∆∆¿«»«¿«∆
משם  בהתהוות שגם לעיל  כמבואר 

מהמקור  נפרדים 'נבראים' נוצרו  הוי '

אותם  ‰ÈÂ'המהווה ÌLc Èelb‰Â]¿«ƒ¿≈¬»»
‡e‰ epnÓ ‰e‰˙pL ÌÏBÚa»»∆ƒ¿«»ƒ∆

,Ïeha‰ ÔÈÚa ˜ שלמרות «¿ƒ¿««ƒ
זאת  בכל  נפרדים נבראים היותם

כיוון  אותם המהווה למקור  יתבטלו 

Ì˙e‡ÈˆnL Ì‰a LbpL איננה ∆ƒ¿»»∆∆¿ƒ»
אלא  עצמאית Ê‰מציאות ˜ ‡È‰ƒ«∆

Ì˙B‡ ‰e‰Ó È˜Ï‡‰ B‡‰L∆»»¡…ƒ¿«∆»
Ú‚ ÏÎa בטלים היו  ואחרת מחדש ¿»∆«

להתקיים  ומפסיקים ,57]במציאות
כן  BÓkואם ÌÏBÚa Ìb È‰¬≈«»»¿

‰È‰ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙pL∆ƒ¿«»ƒ≈¬»»»»
Ï ˙BÈ‰Ï CÈˆ‰B‡Î »ƒƒ¿ƒ¿»
ÌB˜Óe ÔÓÊc ‰Ïa‚‰‰ פשר ומה ««¿»»ƒ¿«»

שההגבלות  לעיל  האמורים הדברים

אלוקים?. משם רק באות הללו 

‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
ÌÈÓB‡L ‰fÓc ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰L∆¬»»»»…∆¿ƒ¿∆

ÌbL ,ÔeÓ ,ÔÓf‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰c ,(„Á‡k)¿∆»¿»»…∆¿ƒ¿∆ƒ¿««¿«»∆«
,ÔÓf‰ ÔÈÚ Ba LÈ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL BÓk ÌÏBÚ‰ עצם »»¿∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»≈ƒ¿««¿«

הוכחה  היא כאחד " ויהי ' הווה "היה, של  במובן  מתפרש הוי ' ששם העובדה

נבדל  היה הוי ' שם אילו  (כי  הזמן  מימד  את יוצרת הוי ' משם התהוות שגם

את  בתוכו  שכולל  כמי  אותו  לתאר  מקום היה לא הזמן  מושג  מכל  לחלוטין 

כאחד ) הזמנים שינויי  Ê‰כל  ÌÏBÚaL ÔÓf‰L ‡l‡ המתהווה העולם ∆»∆«¿«∆¿»∆
הוי ' Ú‰Lמשם ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆∆»»

„Á‡k Ì‰ „È˙Ú‰Â ‰Â‰‰ אבל «…∆¿∆»ƒ≈¿∆»
"כאחד " הם הזמנים שינויי  כאשר  גם

או  (כזו  ושייכות קשר  לזה יש עדיין 

מושג  שהוא הזמן  למושג  אחרת)

‰e‡מוגבל . ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆
BÓk ÌÏBÚ‰ ÌbL ,ÌB˜na«»∆«»»¿
Ba LÈ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»≈
‰MM‰L ‡l‡ ÌB˜n‰ ÔÈÚƒ¿««»∆»∆«ƒ»

˙BÂˆ˜,דרום צפון , מערב, מזרח, ¿»
ומטה המקום ÌB˜Ócמעלה שמהם ¿»

Á‡k„.מורכב  Ì‰≈¿∆»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ עולם שגם המבואר  לפי  ¿«ƒ∆

נתון  להיות אמור  הוי ' משם שמתהווה

(כי  מקום ושל  זמן  של  ההגבלות תחת

מזמן  למעלה הוא הוי ' שם למעשה

לחלוטין  מושלל  אינו  אבל  ומקום

הללו ) ÓBÏ,מהגדרים LÈ≈«
ÌB˜Óe ÔÓf‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆«¿«»
ÌMÓ ‰e‰˙nL BÓk ÌÏBÚ‰c¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ≈
‰Ïa‚‰a ÌÈ‡ 'ÈÂ‰¬»»≈»¿«¿»»
ÌÏBÚ‰ ÌbL Û‡) ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿«∆«»»
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL BÓk¿∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰e‰n‰ B˜n‰Ï CBÚŒÔÈ‡a¿≈¬¿«»«¿«∆

B˙B‡ העולם הזה מהריחוק וכתוצאה

גדרי  תחת נתון  להיות צריך  היה כן 

הייתה  הבריאה אם גם והמקום הזמן 

לא  אמנם הּוא בלבד ), ה' משם

ואופן  ומהותו  מעניינו  כתוצאה

עצמו  מצד  הוי ' שם ידי  שעל  ההתהוות

BaLאלא Ïeha‰ ÈtÓ עולם כי  ƒ¿≈«ƒ∆
ל  אמור  הוי ' שם ידי  על  היות שנברא

ולא  אותו  המהווה למקור  בביטול 

בסופו  ולכן  עצמאית. מציאות להיות

כן  הוי ' שם ידי  על  התהוות דבר  של 

עולם  של  למצב להביא אמורה

והמקום  הזמן  מגדרי  «≈¿ÔÂÈÎcשלמעלה
„È˙Ú‰Â ‰Â‰‰ Ú‰ ÏL ÌÈÚL הזמן מימד  את היוצרים שהם ∆ƒ¿»»∆∆»»«…∆¿∆»ƒ

˙BÂˆ˜ ‰MM‰ ÏL ÌÈÚ ÔÎÂ) המקום מימד  את היוצרים )שהם ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ»¿»
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יז       

אינם  לכן א ֹותם , מה ּוה  ׁשהוי' זה  א ּלא  ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלהם 

ּכאחד . והם  לזה  זה  ְְְִֵֶֶֶָָס ֹותרים 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבכ ּמה ּדהמבאר  ל ֹומר , צרי ¿«ƒ∆ְְְִַַַָָָֹ

ה ּקד ׁשים  ּדקד ׁש ׁשה ּמק ֹום  ְְֳִֶֶַַָָֹמק ֹומ ֹות 

היה  זה  מק ֹום  ׁשּגם  (אף  אלקים  מ ּׁשם  ֱִִֵֶֶַַָָָֹה ּוא 

ּדקד ׁש ה ּמק ֹום  ּכי ה ּוא , מק ֹום ), מ ּגדר  ְְְִִֶֶֶַַָָָֹלמעלה 

היה  א ּמה ) ע ׂשרים  על  א ּמה  (ע ׂשרים  ְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָה ּקד ׁשים 

אחר , ּבמק ֹום  היא  א ּמה  ׁשּכל  ּדהתח ּלק ּות , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבאפן

וזה ּו אלקים . מ ּׁשם  ה ּוא  ּדמק ֹום  ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹוההתח ּלק ּות 

י  ענין ה ּוא  ה ּמּדה  מן אינֹו האר ֹון ח ּוד ׁשּמק ֹום  ְְִִִִֵֶַַָָָ

ואלקים  ּדמק ֹום 58הוי' וההתח ּלק ּות  ׁשההג ּבלה  , ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

אינֹו ׁשהיה  וזה  אלקים , [ׁשם ] מ ּצד  היא  ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאר ֹון

ׁשהאיר  הוי' ּדׁשם  ה ּגּלּוי מ ּצד  ה ּוא  ה ּמּדה  ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמן

הוי' יח ּוד  אלקים , מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוה  ּבּמק ֹום  ְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּבג ּלּוי

ֱִֶֹואלקים .

ה ּוא CÈˆÂז) אלקים  ׁשם  ׁשּמּצד  ּדזה  להבין, ¿»ƒְְֱִִִֵֶֶַָֹ

לפי  ה ּוא  ּוזמן ּדמק ֹום  ְְְְְִִַַַָההתח ּלק ּות 

הם  אלקים  מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוים  ּכמ ֹו וה ּמק ֹום  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשה ּזמן

ּדמק ֹום , קצוֹות  ּבׁשּׁשה  נר ּגׁש ּדכא ׁשר  ְְְְְְֲִִִֶַָָָָמציא ּות ,

ה ּוא  ׁשענינם  ּדזמן, ועתיד  הוה  ּובעבר  ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
ו), סעיף  (ּכּנ"ל  ּכאחד  ּכּלם  הם  א ֹותם , ְְֵֶֶַַַָָָֻמה ּווה 

ׁשּבהתח ּלק ּות , (מק ֹום  האר ֹון ׁשּבמק ֹום  ׁשּי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָואי

ׁשה ּוא  הוי'ׁשּמֹורה  ׁשם  ּגּלּוי יהיה  ( ְֲִִֵֶֶֶֶָָ

ה ּמּדה ) מן ּבזה 59(אינֹו ה ּבא ּור  ּונק ּדת  .60, ְִִֵֵֶַַַָָֻ

לג ּבי  רק  ה ּוא  אלקים  ּדׁשם  וההס ּתר  ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשה ּצמצ ּום 
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הארון 58) מקום בענין (לא מדבר ששם אלא קפה ע ' תרס "ה בסה"מ  וכ"ה בהוי '. אד' שילוב  שהו"ע  ק  ע ' תרמ "ג ובסה"מ 

בביהמ "ק . שהיו בהניסים אלא) המדה, מן הנמנעות"59)אינו "נמנע  מצד הוא המדה מן אינו הארון דמקום מבואר, בכ"מ 

אד' על הוי ' התגברות ממקום, למעלה לגבי  מקום ביטול שהו"ע  הקודמות שבהערות במקומות אבל הפכים. שנושא

בתוקף  הם כששניהם גם הוא הנמנעות" "נמנע  שמצד ההפכים חיבור כי  בשכל, עכ"פ  אחיזה גם לזה שיש היינו (וכיו"ב ),

אליו). בטל או השני  על מתגבר אחד סה"מ 60)(ואין בארוכה וראה ואילך. קפב  ע ' שם תרס "ה סה"מ  ראה לקמן בהבא

ובכ"מ . ואילך. מח  ע ' תרנ"ז

    
Ì‰lL ˙e‡Èˆn‰ ‡Ï ‡e‰ לחלוטין בטלים אבל  'נבראים' אמנם הם כי  …«¿ƒ∆»∆

הוא ‡l‡למקורם  עניינם ‡ÌÈכל  ÔÎÏ ,Ì˙B‡ ‰e‰Ó 'ÈÂ‰L ‰Ê ∆»∆∆¬»»¿«∆»»≈≈»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˙BÒ וכן למערב סותר  לא מזרח לעתיד , סותר  אינו  הווה ¿ƒ∆»∆

Á‡k„.כולם Ì‰Âהלאה  ¿≈¿∆»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שגם המבואר  לפי  ¿«ƒ∆

יש  הוי ' משם שנתהוו  ובנבראים בעולם

והמקום  הזמן  לגדרי  CÈ»̂ƒמקום
‰nÎa ‡Ó‰c ,ÓBÏ«¿«¿…»¿«»
L„˜c ÌB˜n‰L ˙BÓB˜Ó¿∆«»¿…∆
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡e‰ ÌÈL„w‰«√»ƒƒ≈¡…ƒ
‰È‰ ‰Ê ÌB˜Ó ÌbL Û‡)«∆«»∆»»

ÌB˜Ó „bÓ ‰ÏÚÓÏ כאמור ¿«¿»ƒ∆∆»
הארון  "מקום כיצד  בגילוי  בו  שראו 

המקום  וגדרי  המידה" מן  אינו 

שיש  העובדה עצם אבל  התבטלו )

עם  מקום של  גדר  הקדשים בקודש

משם  נובעת וכו ' ורוחב אורך  מידות

סותרים  הדברים ולכאורה אלוקים,

יתכן  מקום המושג  שעצם לעיל  לאמור 

אלא  הוי ', שם ידי  על  התהוות מכוח גם

שגדר  מבואר  אחר  שבמקום לכך  הטעם

משם  מההתהוות כתוצאה הוא המקום

L„˜cאלוקים  ÌB˜n‰ Èk ,‡e‰ƒ«»¿…∆
) ÌÈL„w‰ בהיותו גדרים לו  שיש «√»ƒ

ÌÈNÚ ÏÚ ‰n‡ ÌÈNÚ∆¿ƒ«»«∆¿ƒ
,˙e˜lÁ˙‰c ÔÙ‡a ‰È‰ (‰n‡«»»»¿…∆¿ƒ¿«¿
,Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰ ‰n‡ ÏkL∆»«»ƒ¿»«≈
כללי  כמושג  במקום מדובר  שלא היינו 

הגדרה  עם מקום אלא ומופשט

של  ומוגדרת ברורה וחלוקה מפורטת

אמה  ÌB˜Ócכל  ˙e˜lÁ˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿¿»
ומפורטת ברורה כך  כל  ‰e‡בצורה

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ משם שהתהוות בעוד  ƒ≈¡…ƒ
שייכ  אכן  המקום הוי ' לגדרי  היא גם ת

מחולקת  כך  כל  בצורה לא אבל 

כללית. בשייכות מדובר  אלא ומוגדרת

e‰ÊÂ בחסידות למבואר  ‰e‡הטעם ‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡‰ ÌB˜nL ¿∆∆¿»»≈ƒ«ƒ»
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈÚ58, כיוון יחד  שניהם של  ושילוב ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ

ÔB‡‰ ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰Â ‰Ïa‚‰‰L אמה שכל  כזו  בצורה ∆««¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»
עצמה בפני  ונבדלת È‰L‰ניכרת ‰ÊÂ ,ÌÈ˜Ï‡ [ÌL] „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈¡…ƒ¿∆∆»»

Èel‚a È‡‰L 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ „vÓ ‡e‰ ‰cn‰ ÔÓ BÈ‡≈ƒ«ƒ»ƒ««ƒ¿≈¬»»∆≈ƒ¿ƒ
,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰e‰˙pL ÌB˜na כאן שיש שילוב eÁÈ„ונמצא «»∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒƒ

של  ÌÈ˜Ï‡Â.וחיבור  'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒ
,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ (Ê אין ועדיין  ¿»ƒ¿»ƒ

מקום  ויש צרכו  כל  מחוור  העניין 

ביטול  שבגלל  לעיל  נתבאר  לשאול :

(עבר  הזמן  גדרי  לאלוקות, העולמות

(שש  המקום וגדרי  ועתיד ) הווה

להיות  והופכים מתבטלים הקצוות)

והגדרים  שההבדלים מבלי  "כאחד "

לא  עדיין  אבל  בגלוי , ניכרים יהיו  הללו 

המקום  גדרי  שבתוך  ייתכן  איך  מובן 

התגלות  תהיה הארון ", "מקום עצמם,

מן  "אינו  מהמקום, למעלה של 

המאמר : ובלשון  ∆¿Êc‰המידה"?
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ
‡e‰ ÔÓÊe ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿«
BÓk ÌB˜n‰Â ÔÓf‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿«¿«»¿
Ì‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ÌÈe‰˙nL∆ƒ¿«ƒƒ≈¡…ƒ≈

,˙e‡ÈˆÓ מקום שמכל  אלא ¿ƒ
˙BÂˆ˜ ‰MLa Lb L‡Îc¿«¬∆ƒ¿»¿ƒ»¿»
„È˙ÚÂ ‰Â‰ Úe ,ÌB˜Óc¿»¿»»…∆¿»ƒ
˙e˜Ï‡L ‡e‰ ÌÈÚL ,ÔÓÊcƒ¿«∆ƒ¿»»∆¡…
„Á‡k Ìlk Ì‰ ,Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó¿«∆»≈À»¿∆»

Ï"pk) ו זמן )סעיף של  הגדרים אבל  ««
קיימים  (והם מתבטלים לא ומקום

הוי '), שם מצד  בהתהוות ≈¿CÈ‡Âאפילו 
ÌB˜Ó) ÔB‡‰ ÌB˜ÓaL CiL«»∆ƒ¿»»»

˙e˜lÁ˙‰aL,ומוגדרת ברורה ∆¿ƒ¿«¿
‰È‰È (˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L ‰BnL∆∆∆¿ƒƒ¿∆
ÔÓ BÈ‡) 'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»≈ƒ

(‰cn‰59 ביטול גדרי תוך  «ƒ»
המציאות?.

‰Êa e‡a‰ ˙c˜e60, ¿À««≈»∆
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc zÒ‰‰Â ÌeˆÓv‰L דבר של  Èa‚Ïלאמתו  ˜ ∆«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ«¿«≈

ÌÈ‡p‰ המהווה האלוקי  המקור  את ולהרגיש להכיר  יוכלו  לא שהם כדי  «ƒ¿»ƒ
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יח       

ּכלל . מס ּתיר  אינֹו הוי' ׁשם  לג ּבי  אבל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָה ּנבראים ,

ּבׁשם  הוי' ּדׁשם  ההתל ּבׁשּות  לאחרי ּגם  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָולכן,

מציא ּות , הע ֹולם  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹאלקים 

וגם  לג ּבי ּה, מס ּתיר  ה ּמציא ּות  אין ֿ מק ֹום , ְְְְִִִֵֵַַַַָָמ ּכל 

אלקים ) ּדׁשם  ההעלם  ֿ ידי על  (ׁשּנע ׂשה  ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבּמציא ּות 

ּוזמן, ּדמק ֹום  ההתח ּלק ּות  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל 

זה  ה ּוא  ּדהע ֹולם  ׁשענינֹו הוי', ּדׁשם  ה ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָמאיר 

, ותלמיד מרב  ה ּמׁשל  וכ ּיד ּוע  א ֹות ֹו. מה ּוה  ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

צרי להרב , ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  ה ּתלמיד  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָּדכא ׁשר 

רק  וׁשּיּׁשאר  ׂשכל ֹו עצם  את  להעלים  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהרב 

להג ּביל  צרי הח ּצֹונּיּות  וגם  ְְְִִִִִִַַַַָהח ּצֹונּיּות ,

ּובמ ׁשלים .ּולהע  והס ּברים  ּבלב ּוׁשים  לים  ְְְְְְִִִִִִֵֶַָ

ולא  ה ּתלמיד  לג ּבי רק  ה ּוא  וההעלם  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹׁשה ּצמצ ּום 

ּגם  ׂשכל ֹו עצם  את  ר ֹואה  ּדהרב  הרב , ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָלג ּבי

ּוב ּמׁשלים . ּבּלב ּוׁשים  וגם  ְְְְִִִִַַַָּבח ּצֹונּיּות 

,ÛÈÒB‰Ïe ׁשּלג ּבי זה  ותלמיד , ּדרב  ׁשּבּמׁשל  ¿ƒְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ה ּוא  מס ּתיר , ה ּצמצ ּום  אין ְְִִֵַַַָהרב 

, ה ּׂשכל ּפנימ ּיּות  אצל ֹו מאיר  ה ּצמצ ּום  ְְְִִִִֵֵֶֶַַ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ּבּלב ּוׁשים , וגם  ּבח ּצֹונּיּות  ְְְִִִֵֵֶַַַַּגם 

ּכפ ׁשּוטו  אינֹו ׁשה ּצמצ ּום  זה  (היינּו61למעלה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹ

ׁשני  ֿ ס ֹוף ), ֿ אין א ֹור  לג ּבי מעלים  אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַׁשה ּצמצ ּום 

ֿ איןֿ א ֹור  מאיר  ה ּצמצ ּום  ׁשאחרי ּבזה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָענינים 

קדם  ּכמ ֹו החלל  ּבמק ֹום  מ ּמׁש ּבג ּלּוי ְְְִִֶֶַָָָֹס ֹוף 

ה ּצמצ ּום  אין ה ּצמצ ּום , ּבעת  וׁשּגם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַה ּצמצ ּום .

ּבדר ּוׁשים  ּבאר ּכה  ּכּמבאר  לג ּביּה, ועל 62ֿמס ּתיר  . ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹֻ

ׁשּנע ׂשה  ּבּמציא ּות  ׁשּגם  יֹותר  ע ֹוד  מ ּובן ֿ זה  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָּפי

ּדׁשם  ה ּגּלּוי מאיר  אלקים  ּדׁשם  ההעלם  ֿ ידי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹעל 

עצמ ֹו ה ּצמצ ּום  ותלמיד , ּדרב  ּבּמׁשל  ּכי ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהוי',

ה ּצמצ ּום  ּבעת  ׁשהרי הרב , לג ּבי ּגם  העלם  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָה ּוא 
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ÏÏkאותם, ÈzÒÓ BÈ‡ 'ÈÂ‰ ÌL Èa‚Ï Ï‡ וההסתר והצמצום ¬»¿«≈≈¬»»≈«¿ƒ¿»

שינוי . שום בו  גורם ‰ÈÂ'לא ÌLc ˙eLaÏ˙‰‰ ÈÁ‡Ï Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¬≈«ƒ¿«¿¿≈¬»»
˙e‡ÈˆÓ ÌÏBÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa גדרים עם ¿≈¡…ƒ∆«¿≈∆«¬∆»»¿ƒ

מקום, ושל  זמן  של  ÈzÒÓברורים ˙e‡Èˆn‰ ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¿ƒ«¿ƒ
,dÈa‚Ï גדרי בתוך  גם הוי ' שם ומצד  ¿«≈

אלוקות  גילוי  יש והמקום »¿Ì‚Âהזמן 
˙e‡Èˆna והמוגדרת המוגבלת «¿ƒ

ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL)∆«¬∆«¿≈«∆¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL (ÌÈ˜Ï‡ ÌLc¿≈¡…ƒ∆«¿≈∆
ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿«¿¿»

,ÔÓÊe יש הוי ' שם מצד  גם אמנם (כי  ¿«
אילו  אבל  הללו  הגדרים לעצם מקום

הוי ' שם ידי  על  נוצרים הנבראים היו 

עד  מוגדרת מציאות בעלי  היו  לא הם

בתוך  גם הנה בטלים) היו  אלא כך  כדי 

הזו  והמוגבלת המוגדרת המציאות

,'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ È‡Ó≈ƒ«ƒ¿≈¬»»
‰Ê ‡e‰ ÌÏBÚ‰c BÈÚL∆ƒ¿»¿»»∆

B˙B‡ ‰e‰Ó 'ÈÂ‰L יכול ולכן  ∆¬»»¿«∆
לביטול  שגורם אלוקות גילוי  להיות

גם  המידה") מן  ("אינו  המציאות גדרי 

והמוגבלים  המוגדרים הנבראים בתוך 

הארון "). "מקום

,„ÈÓÏ˙Â Ó ÏLn‰ Úe„iÎÂ¿«»««»»≈«¿«¿ƒ
ŒÔÈ‡a ‡e‰ „ÈÓÏz‰ L‡Îc¿«¬∆««¿ƒ¿≈

,‰Ï CBÚ ומרחק פער  ויש ¬¿»«
של  הקליטה ויכולת ההבנה בין  עצום

שהרב  כדי  הרי  התלמיד  של  לזו  הרב

לו  ולהשפיע התלמיד  את ללמד  יוכל 

שכליים  ‰רעיונות CÈ»̂ƒ»«
ÌˆÚ ˙‡ ÌÈÏÚ‰Ï העומק ¿«¿ƒ∆∆∆

של  ‡MiLÂוהפנימיות BÏÎNƒ¿¿∆ƒ»≈
˙eiBvÁ‰ Ì‚Â ,˙eiBvÁ‰ ˜««ƒƒ¿««ƒƒ

ÏÈa‚‰Ï CÈˆ לתלמיד ולהשפיע »ƒ¿«¿ƒ
ממנה  מעט את ÌÈÏÚ‰Ïeרק אפילו  ¿«¿ƒ

השכל  של  החיצוני  ÌÈLeÏaƒ¿ƒהחלק
.ÌÈÏLÓe ÌÈaÒ‰Â¿∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰L שהרב ∆«ƒ¿¿«∆¿≈
השכל  את ולהעלים לכסות כדי  עושה

‰ÈÓÏz„שלו  Èa‚Ï ˜ ‡e‰«¿«≈««¿ƒ
השכל  מן  מעט רק מקבל  והכיסוי  הצמצום ‰,שבגלל  Èa‚Ï ‡ÏÂ¿…¿«≈»«

ÌÈLela Ì‚Â ˙eiBvÁa Ìb BÏÎN ÌˆÚ ˙‡ ‰‡B ‰c¿»«∆∆∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÈÏLne אלא השכל  ופנימיות עומק על  והסתר  העלם זה אין  ולגביו  «¿»ƒ

באלוקות, למעלה גם וכך  השכל , את דרכו  להעביר  אמצעי  הכול  בסך 

אבל  הנבראים לגבי  כיסוי  הם האלוקי  האור  על  וההעלם הצמצום כביכול .

בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לגבי  לא

,ÛÈÒB‰Ïe מאשר מופלאים יותר  הרבה הדברים בנמשל , דבר  של  לאמיתו  כי  ¿ƒ
בעוד  כי  ‡ÔÈבמשל  ‰ Èa‚lL ‰Ê ,„ÈÓÏ˙Â c ÏLnaL∆«»»¿«¿«¿ƒ∆∆¿«≈»«≈

,ÈzÒÓ ÌeˆÓv‰ דבר של  פירושו  «ƒ¿«¿ƒ
È‡Ó ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡lL ‡e‰∆¿«¬≈«ƒ¿≈ƒ
Ìb ,ÏÎO‰ ˙eiÓÈt BÏˆ‡∆¿¿ƒƒ«≈∆«

ÌÈLela Ì‚Â ˙eiBvÁa היינו ¿ƒƒ¿««¿ƒ
הרב  עצמם הכיסוי  באמצעי  אפילו 

של  הפנימיות ואת העומק את 'רואה'

כללי  באופן  כך  משום ואכן  השכל ,

קיים  הדבר  אבל  לנמשל , דומה המשל 

הצמצום  לאחר  רק הרב של  בעולמו 

‰Ê ,‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»∆
ÂËeLÙk BÈ‡ ÌeˆÓv‰L61 ∆«ƒ¿≈ƒ¿…

הפשוט  במובן  וכיסוי  והסתר  העלם

הנבראים  כלפי  רק והעלם צמצום אלא

ÌeˆÓv‰L eÈÈ‰) בעצם, «¿∆«ƒ¿
דבר  של  ÌÈÏÚÓלאמיתו  BÈ‡≈«¿ƒ

ÈL ,(ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Èa‚Ï¿«≈≈¿≈
.‰Êa ÌÈÈÚ- אחד  עניין  ƒ¿»ƒ»∆

ŒB‡ È‡Ó ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡L∆«¬≈«ƒ¿≈ƒ
ÌB˜Óa LnÓ Èel‚a ÛBÒŒÔÈ‡≈¿ƒ«»ƒ¿

ÏÏÁ‰ מקום שיהיה כדי  שנוצר  ∆»»
לאחר  אבל  העולמות לבריאת מוגבל 

 ֿ הקדוש הראשון , והצמצום הסילוק

 ֿ הבלי  אורו  את והאיר  חזר  ֿ הוא ברוך 

‰ÌeˆÓvגבול  Ì„˜ BÓk¿…∆«ƒ¿
וחסידו  בקבלה בהרחבה ת)(כמבואר 

צמצום  בין  דמיון  יש אכן  זה ובעניין 

כי  האלוקי  האור  וצמצום הרב שכל 

הרב  מצד  הצמצום, לאחר  הרי  בשניהם

והסתר  העלם אין  כבר  האלוקות, ומצד 

Â- השני  Úa˙העניין  ÌbL ¿∆«¿≈
ÌeˆÓv‰ עצמוÌeˆÓv‰ ÔÈ‡ , «ƒ¿≈«ƒ¿

dÈa‚Ï ÈzÒÓ ֿ ֿ ברוך  הקדוש לגבי  «¿ƒ¿«≈
k‡a‰הוא, ‡nk«¿…»«¬À»

ÌÈLe„a62 החסידות מאמרי  ƒ¿ƒ
זה. בעניין  העוסקים

˙BÈ „BÚ ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
ייתכן  ÌLcכיצד  ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ˙e‡Èˆna ÌbL∆««¿ƒ∆«¬∆«¿≈«∆¿≈¿≈

ÌÈ˜Ï‡ המקום בגדרי  מוגדרת מציאות ‰ÈÂ'והיא ÌLc Èelb‰ È‡Ó ¡…ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¬»»
המידה", מן  אינו  הארון  ‰ÌeˆÓvו "מקום ,„ÈÓÏ˙Â c ÏLna Èkƒ«»»¿«¿«¿ƒ«ƒ¿

‡e‰ BÓˆÚלמעשהÌÏÚ‰ והסתר˙Úa È‰L ,‰ Èa‚Ï Ìb «¿∆¿≈«¿«≈»«∆¬≈¿≈
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יט       

לאחרי  ּגם  ולכן, הרב . אצל  ּגם  ה ּׂשכל  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמתע ּלם 

ּגם  ׂשכל ֹו עצם  את  ר ֹואה  ּכׁשהרב  ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָה ּצמצ ּום ,

לה ּלב ּוׁשים  ׁשּי זה  אין והמ ׁשלים , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבּלב ּוׁשים 

עצמ ֹו ה ּצמצ ּום  ּגם  למעלה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמם .

מאיר  ולכן, ֿ ס ֹוף , ֿ אין א ֹור  לג ּבי מעלים  ְְְִִֵֵֵֵֵַַָאינֹו

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  עצמ ֹו. ּבּמציא ּות  ּגם  הוי' ּדׁשם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָה ּגּלּוי

הדיֹוט  אתר  ּדין לית  ה ּלׁשֹון יֹותר  ע ֹוד  ְֲֵֵֵֶַַָָיּובן

  הדיֹוט אתר  ֿ זה 63אינֹו  ּדר ֿ [ועל  ְְֲֵֶֶֶֶַָ

ה ּמּדה , מן אינֹו אר ֹון מק ֹום  אינֹוה ּלׁשֹון ְִִֵֵַַָָָ

ה ּג ּכי ה ּמּדה ], ּבּמק ֹום מן ה ּוא  הוי' ּדׁשם  ּלּוי ְֲִִִִֵַַַָָָָ

ְַעצמ ֹו.

ּבעמק e‡eח ) הדיֹוט  אתר  ּדין ּדלית  הענין ≈ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

ה ּיח ּוד  ׁשּבענין ּבהק ּדים  יּובן ְְְְִִִֵֶַַַָיֹותר ,

ׁשני  חד , ּכּוּלא  ואלקים  הוי' ואלקים , ְֱֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּדהוי'

(צמצ ּום ) אלקים  ׁשם  ׁשּגם  ּבכלל ּות . ְְֱִִִִֵֵֶַָֹּבא ּורים 

הוי' ּדׁשם  ׁשה ּגּלּוי ׁשּבכדי לג ּלֹות , ה ּוא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָענינֹו

וההעלם  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי על  ה ּוא  למ ּטה  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻימ ׁש

אלקים  הוי'64ּדׁשם  ה ּׁשמ ֹות  ּדׁשני ּבא ּור , וע ֹוד  . ְְְֱֲִִֵֵֵֵַָָֹ

ׁשּלמעלה  ה ּקּב"ה  ׁשל  ׁשמ ֹותיו הם  ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹואלקים 

ית ּבר 65מ ּׁשניהם  ּברצ ֹונֹו עלה  ׁשּכ א ּלא  , ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּוגב ּול  ֿ ּגב ּול  ּדבלי ה ּקּוין ּבׁשני יהיה  ׁשּלֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַׁשה ּגּלּוי

וצמצ ּום ). ְְִִ(ּגּלּוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשּלמעלה ּבזה  ּבא ּור  לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֶֶַָָ

מעלים  אינֹו עצמ ֹו ה ּצמצ ּום  ְְְִִֵַַַַּגם 

ה ּבא ּור  על  (נֹוסף  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְֵֵֵַַַָלג ּבי

אלקים 66ׁשּבּדר ּוׁשים  ּדׁשם  ה ּצמצ ּום  ׁשּגם  ּדכיון ,( ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹ

לג ּביּה. ׁשּיס ּתיר  ׁשּי אין הוי', עם  חד  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָה ּוא 
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ד.63) סעיף  לעיל ובכ"מ .64)ראה ואילך. נא ע ' תרנ"ז ב ).65)סה"מ  (פ , פ "ו שעהיוה"א גם ט 66)ראה סעיף  לקמן ראה

אלא) הם (לא הוא שענינם ובהצמצום בהגילוי  כשנרגש דוקא הוא זה שגם שביאור הוא, שבהדרושים והביאורים .

מסתיר.מצד אינו הצמצום ,

    
‰ Ïˆ‡ Ìb ÏÎO‰ ÌlÚ˙Ó ÌeˆÓv‰ לצמצם שנאלץ «ƒ¿ƒ¿«≈«≈∆«≈∆»«

השכל . של  החיצוניות את ואפילו  והפנימיות העומק את ≈«¿ÔÎÏÂ,ולהעלים
Ìb BÏÎN ÌˆÚ ˙‡ ‰‡B ‰Lk ,ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡Ï Ìb«¿«¬≈«ƒ¿¿∆»«∆∆∆∆ƒ¿«

,ÌÈÏLÓ‰Â ÌÈLela בתוך טמון  מה יודע כן  עצמו  הוא כי  «¿ƒ¿«¿»ƒ
והמשלים הלבושים  ≈‡ÔÈהמכסים

ÌÓˆÚ ÌÈLel‰Ï CiL ‰Ê∆«»¿«¿ƒ«¿»
להעלים  ממשיכים מצידם והם

הרב. של  הנעלה השכל  על  ולהסתיר 

Ìb ,‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»«
ÌÈÏÚÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈«¿ƒ

,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Èa‚Ï פי ֿ ֿ על  ואף ¿«≈≈
צמצם  אכן  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

כל  מוגבל , הבלתי  אורו  את והעלים

לגבי  ורק אך  הוא והצמצום ההעלם

לגביו  ולא È‡Óהנבראים ,ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ
Ìb 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰«ƒ¿≈¬»»«

BÓˆÚ ˙e‡Èˆna פלא זה ואין  «¿ƒ«¿
מהמקום  למעלה של  התגלות שיש

עצמו . המקום גדרי  בתוך  גם

˙BÈ „BÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
ÔBLl‰ דברי על  אונקלוס תרגום של  «»

(גם  המקדש למקום ביחס אבינו  יעקב

המקום  נורא "מה המקדש) בנין  לפני 

אלוקים" בית אם כי  זה אין  ≈ÈÏ˙הזה,
ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc רגיל מקום זה אין  ≈¬«∆¿

‰Lc˜nופשוט ÌB˜nL שמוגדר ∆¿«ƒ¿»
גשמית  ומציאות גשמי  ≈‡BÈכמקום

ËBÈ„‰ ˙‡63 קדוש מקום אלא ¬»∆¿
‰ÔBLlונעלה ‰ÊŒCcŒÏÚÂ]¿«∆∆∆«»

,‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡ ÌB˜Ó¿»≈ƒ«ƒ»
ÌB˜n‰L עצמוÔÓ BÈ‡ ∆«»≈ƒ

'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ Èk ,[‰cn‰«ƒ»ƒ«ƒ¿≈¬»»
.BÓˆÚ ÌB˜na ‡e‰«»«¿

ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈÚ‰ e‡e (Á≈»ƒ¿»¿≈≈
ÔeÈ ,˙BÈ ˜ÓÚa ËBÈ„‰ ˙‡¬«∆¿¿…∆≈»
„eÁi‰ ÔÈÚaL ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ∆¿ƒ¿««ƒ

והחיבור  ÌÈ˜Ï‡Â,השילוב 'ÈÂ‰c«¬»»∆¡…ƒ
שונים  כוחות היותם למרות אשר 

ולכן  זה את זה ומשלימים זה עם זה משתלבים הם הרי  ««¬‰ÈÂ'ונבדלים
„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â הפסוק על  בהרחבה בחסידות (כמבואר  אחד  הכול  ∆¡…ƒ»«

האלוקים") הוא ה' כי  לבבך  על  והשבות היום ÌÈe‡a"וידעת ÈL¿≈≈ƒ

.˙eÏÏÎa- אחד  ‰e‡ביאור  BÈÚ (ÌeˆÓˆ) ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÌbL ƒ¿»∆«≈¡…ƒƒ¿ƒ¿»
בשביל Bl‚Ï˙,בעצם  נועד  ומסתיר  שמעלים הצמצום בעצם, שהרי  ¿«

כיוון  ‰e‡הגילוי , ‰hÓÏ CLÓÈ 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«ƒ¿≈¬»»À¿«¿«»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ64 הצמצום ללא כי  «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ

לא  העולם אלוקים, שם של  וההעלם

גדרים  עם כמציאות להתהוות יוכל 

הגילוי  מול  אל  יתבטל  אלא והגבלות

להתקיים. יוכל  e‡a,ולא „BÚÂ¿≈
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ ÈLcƒ¿≈«≈¬»»∆¡…ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰≈¿»∆«»»

Ì‰ÈMÓבעצמו  ‰ÏÚÓlL65, ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
הגילוי  של  השם הוי ', שם גם כי 

השם  אלוקים שם וגם גבול , והבלי 

של  שמות הם וההעלם הצמצום של 

ואילו  באלוקות. מסויים אחד  עניין 

מוגדר  לא בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

של  ולא גבול  של  לא הגדרה, בשום

העלם  של  ולא גילוי  של  לא גבול , בלי 

BBˆa ‰ÏÚ CkL ‡l‡∆»∆»»»ƒ¿
BlL Èelb‰L Ca˙È לעולמות ƒ¿»≈∆«ƒ∆

‰ÔÈewולנבראים  ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈««ƒ
(Èelbהללו  Ïe‚e ÏebŒÈÏcƒ¿ƒ¿¿ƒ

(ÌeˆÓˆÂ ופועלים שבאים ¿ƒ¿
ואלוקים. הוי ' השמות שני  באמצעות

ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰Êa e‡a≈»∆∆¿«¿»«
ÌÈÏÚÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈«¿ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Èa‚Ï בניגוד ¿«≈≈
והתלמיד  הרב במשל  הדברים למצב

זהו  שכלו  את מצמצם הרב שכאשר 

לגביו  גם והסתר  «(ÛÒBהעלם
ÌÈLecaL e‡a‰ ÏÚ66 ««≈∆«¿ƒ

החסידות  סיבה ),מאמרי  ולבאר 

מסתיר  הצמצום למעלה מדוע נוספת

ולא  והנבראים העולמות לגבי  רק

סוף האין  ÌbLלגבי  ÔÂÈÎc¿≈»∆«
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈¡…ƒ

‡ÔÈאחד Á„בעצם ,'ÈÂ‰ ÌÚ «ƒ¬»»≈
CiL ייתכן dÈa‚Ïלא ÈzÒiL הוא ההסתר  שכל  כיוון  כלומר , «»∆«¿ƒ¿«≈

יסתיר  באמת שהוא ייתכן  לא מלכתחילה הגילוי  עם מלאה באחדות

הנבראים). לגבי  רק הוא ההעלם (וכל 
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כ       

ּדין  לית  ה ּלׁשֹון יֹותר  ּבעמק  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹועל 

הדיֹוט  אתר   הדיֹוט אתר  אינֹו ְְֲֲֵֶֶַַ

ה ּמּדה ], מן אינֹו האר ֹון מק ֹום  ֿ זה   ּדר ֿ ְְִִֵֶֶֶַַָָָ[ועל 

היה  ּבּמק ֹום , ׁשהאיר  מה ּמק ֹום  ּדלמעלה  ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשה ּגּלּוי

עצמ ֹו. ה ּמק ֹום  ְִַַַָמ ּצד 

אתר LÈÂט ) ּדין ּדלית  זה  ענין ׁשּגּלּוי ל ֹומר , ¿≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָ

והענין  ה ּׁשליׁשי. ּבּבית  יהיה  ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָהדיֹוט 

ּדׁשם  הא ֹות ּיֹות  ּבד ' הם  וׁשני רא ׁשֹון ּדבית  ְְְְִִִִֵֵֵַָה ּוא ,

ה ּוא  רא ׁשֹון [ּבית  ספיר ֹות  ע ׂשר  על  ׁשר ֹומזים  ְְֲִִִִֶֶֶַַָָהוי'

ה ּו ֿ יד ּה ׁשעל  (ּבינה ) ע ּלאה  ה ּיּו"ד ה ' ּגּלּוי א  ִִִֶַַָָָָָ

(מלכ ּות ) ּתּתאה  ה ' ה ּוא  ׁשני ּובית  ְְִִֵַַַָָָָ(חכמה ),

ֿ אנּפין)] (זעיר  ה ּוא "ו ּגּלּוי ה ּוא  ֿ יד ּה ,67ׁשעל  ְְִִֵֶַַַָָָ

ג ) (סעיף  לעיל  ּכּמּובא  ּכתר , ה ּוא  ׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶֶַַָּובית 

ׁשּלמעלה  ה ּכתר  ּגּלּוי ה ּוא  אריה  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּדיב ֹוא 

ְְְִֵַמה ׁשּתל ׁשל ּות .

‰p‰Â ׁשּבהם וההעלם  ה ּגּלּוי ספיר ֹות , ּבע ׂשר  ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

וזה  ענינים , ׁשני הם  וכלים ) ְְְְִִִֵֵֵֶָ(א ֹור ֹות 

ׁשל  ׁשמ ֹותיו הם  והעלם  ּדג ּלּוי הענינים  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּׁשני

ה ּקּב"ה   ּגּלּוי ֿ ידי על  ה ּוא  ְִֵַַָָ

ׁשענין  ּדכמ ֹו מה ׁשּתל ׁשל ּות . ׁשּלמעלה  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָה ּכתר 

ה ּוא  וכ ּו') ּבינה  (חכמה , ּדספיר ֹות  ְְְְְִִִִַַָָָההתח ּלק ּות 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  ּדאציל ּות , ה ּגל ּויֹות  ּבּספיר ֹות  ְְְֲִִִֵֶַַַַָ(ּבע ּקר )

ּכל ּולים  הם  ׁשּבּכתר  ה ּגנּוזֹות  ספיר ֹות  ע ׂשר  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַּכן

ההתח ּלק ּות  ּבענין ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ על  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָּכאחד ,

ספיר ֹות  ׁשּבע ׂשר  והעלם ), (ּגּלּוי וכלים  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶּדא ֹור ֹות 

ּבהתאחד ּות . וה ּכלים ) (הא ֹור ֹות  הם  ְְְְֲִִֵֵַַַָה ּגנּוזֹות 

ּדין  ּדלית  הענין ׁשאמ ּתית  ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָועל 

ּכלי  ּכמ ֹו יהיה  עצמ ֹו ה ּמק ֹום  ׁשּגם  הדיֹוט , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָאתר 

ּבּבית  ּבג ּלּוי יהיה  מה ּמק ֹום , ּדלמעלה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלה ּגּלּוי
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גֿד.67) נז, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

    
˙‡ ÔÈ„ ˙ÈÏ ÔBLl‰ ˙BÈ ˜ÓÚa ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿…∆≈«»≈≈¬«
‰ÊŒCcŒÏÚÂ] ËBÈ„‰ ˙‡ BÈ‡ Lc˜n‰ ÌB˜nL ËBÈ„‰∆¿∆¿«ƒ¿»≈¬«∆¿¿«∆∆∆

[‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡‰ ÌB˜Ó,"כ "מקום מוגדר  שהוא למרות ¿»»≈ƒ«ƒ»
„vÓ ‰È‰ ,ÌB˜na È‡‰L ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏc Èelb‰L∆«ƒƒ¿«¿»≈«»∆≈ƒ«»»»ƒ«

BÓˆÚ ÌB˜n‰ שבגלל כשם «»«¿
"הוי '" של  והחיבור  ההתאחדות

בעצם  הוא עצמו  הצמצום ו "אלוקים",

לגילוי . אמצעי 

‰Ê ÔÈÚ ÈelbL ,ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈«∆ƒƒ¿»∆
ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc גם כולל  ¿≈≈¬«∆¿

כאמור , והפנימית, העמוקה במשמעותו 

מגדרי  והלמעלה ֿ גבול ' שה'בלי  היינו 

עצמו  במקום גילוי  לידי  יבואו  המקום

.ÈLÈÏM‰ ˙Èaa ‰È‰Èƒ¿∆««ƒ«¿ƒƒ
ÔBL‡ ˙Èc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒ
ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„a Ì‰ ÈLÂ¿≈ƒ≈¿»ƒ¿≈

'ÈÂ‰ ה"א וא"ו , ה"א, יו "ד , ¬»»
˙BÈÙÒ NÚ ÏÚ ÌÈÊÓBL∆¿ƒ«∆∆¿ƒ
ובקצרה: וחסידות. בקבלה (כמבואר 

– ו  בינה. – ראשונה ה' ֿ חכמה, יו "ד 

תפארת, גבורה, חסד , המידות ששת

מלכות) - אחרונה ה' יסוד . הוד , נצח,

‰‡lÚ '‰ ‡e‰ ÔBL‡ ˙Èa]«ƒƒƒ»»
הה' גם שנקראת הראשונה הה'

‰e‡העליונה d„ÈŒÏÚL (‰Èa)ƒ»∆«»»
˙Èe ,(‰ÓÎÁ) „"ei‰ Èelbƒ«»¿»«ƒ

‰‡zz '‰ ‡e‰ ÈL השנייה הה' ≈ƒ«»»
תחתונה  ה' גם ¿»(eÎÏÓ˙)הנקראת

Â"‡e‰ Èelb ‡e‰ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ«»
ÔÈt‡ŒÈÚÊ) הם זעירות פנים – ¿≈«¿ƒ

‰e‡67)]המידות  ÈLÈÏL ˙Èe ,«ƒ¿ƒƒ
,˙k הספירות מעשר  שלמעלה ∆∆

‡BÈc (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡enk«»¿≈¿ƒ¿»
‰È‡ שממנה באלוקות בחינה אותה «¿≈

המקדש בית  בניין  Èelbבא ‡e‰ƒ
‰ÏÚÓlL ˙k‰«∆∆∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó שנתבאר (כפי  ≈ƒ¿«¿¿
שם). ג  בסעיף

Èelb‰ ,˙BÈÙÒ NÚa ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆∆¿ƒ«ƒ
Ì‰aL ÌÏÚ‰‰Â עשר (שכן  ¿«∆¿≈∆»∆

באמצעות ופועלות מאירות ולהאיר ‡BB˙הספירות לגלות ÌÈÏÎÂ¿≈ƒשעניינם
וההשפעה) האור  את ולצמצם להגביל  ÌÈÈÚשעניינם ÈL Ì‰ שונים ≈¿≈ƒ¿»ƒ

יחד  פועלים הם מקום שמכל  אלא סותרים, ‰ÌÈÈÚואף ÈML ‰ÊÂ¿∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ

Ó ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ ÌÏÚ‰Â Èel‚cÌ‰ÈM ¿ƒ¿∆¿≈≈¿»∆«»»∆¿«¿»ƒ¿≈∆
חד " כולא ואלוקים "הוי ' והוא ‰e‡ולכן  שיעור  לאין  מופלא וחיבור  יחוד 

eÏLÏzL‰Ó˙.נפעל  ‰ÏÚÓlL ˙k‰ Èelb È„ÈŒÏÚ הדבר וטעם «¿≈ƒ«∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
בגדר  מוגדרים בחינה וכל  עניין  כל  ההשתלשלות סדר  שבתוך  משום הוא

כאשר  כי  שלהם המיוחד  וב'ציור '

סדר  ויש בכלים מלובשים האורות

כל  ומוגבלת מדודה הארה עם הדרגתי 

שלה  ההגדרות בתוך  פועלת בחינה

מאיר  שם מהשתלשלות למעלה אבל 

להיות  יכול  ֿ סוף, ואין  ֿ גבול  הבלי  אור 

ייהפכו  ששניהם עד  ואלוקים הוי ' יחוד 

‰‰˙e˜lÁ˙לאחד  ÔÈÚL BÓÎcƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿«¿
˙BÈÙÒc שכל מוגדרות לבחינות ƒ¿ƒ

ו 'ציור ' גדר  לה ויש מזו  זו  שונה אחת

‰e‡משלה ('eÎÂ ‰Èa ,‰ÓÎÁ)»¿»ƒ»¿
˙BÈeÏb‰ ˙BÈÙqa (wÚa)¿ƒ»«¿ƒ«¿

,˙eÏÈˆ‡c יש שבו  המושג  כל  «¬ƒ
של  הגדרות ולספירות לעולמות

עניינה  את יש דרגה לכל  שבה מציאות

כפי  בעיקר  הוא והמוגדר  המיוחד 

החל  והתגלו  באו  הספירות שעשר 

ומטה  האצילות ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óמעולם
˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ NÚ Ôk≈∆∆¿ƒ«¿

˙kaL בקבלה כמבואר  אשר  ∆«∆∆
העליונות  הספירות עשר  וחסידות

בעיקר  מוגדרת בצורה ופועלות קיימות

אבל  ומטה, האצילות מעולם החל 

ספירות ("עשר  'נעלם' ")‰‚ÂÊÂ˙באופן 

שלמעלה  סוף אין  באור  גם קיימות הן 

המשכה  כל  בעצם כי  מהאצילות

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות

הללו  Á‡k„הספירות ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ¿∆»
כל  של  וההגדרות ביניהם וההבדלים

בכתר , ניכרות לא מהספירות אחת

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚ«∆∆∆«¿ƒ¿«
ÌÈÏÎÂ ˙BB‡c ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿¿≈ƒ

Èelb) האורות ÌÏÚ‰Âבאמצעות ƒ¿∆¿≈
הכלים  NÚaLבאמצעות ,(∆¿∆∆

˙BB‡‰) Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ¿ƒ«¿≈»
.˙e„Á‡˙‰a (ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ¿«¬

˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡L ,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈≈¬«
BÓˆÚ ÌB˜n‰ ÌbL ,ËBÈ„‰ שלו וההגבלות ההגדרות כל  È‰È‰עם ∆¿∆««»«¿ƒ¿∆

˙Èaa Èel‚a ‰È‰È ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏc Èelb‰Ï ÈÏk BÓk¿¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ¿∆¿ƒ««ƒ
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כי       

הוי' ּבּׁשמ ֹות  ּגם  ּבג ּלּוי ימ ׁש אז ּכי ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻה ּׁשליׁשי.

ֿ זה , ֿ ידי [ועל  ּבה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשהם  ּכמ ֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַֹואלקים 

ּגם  ּומק ֹום , מ ּמק ֹום  ּדלמעלה  הענינים  ּבׁשני ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּגם 

ׁשּׁשניהם  ה ּגׁשמי] ה ּזה  ּבע ֹולם  למ ּטה  ׁשהם  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמ ֹו

מ ּׁשניהם , ׁשּלמעלה  ה ּקּב"ה  ׁשל  ׁשמ ֹותיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהם 

חד . ְַָוכ ּוּלא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מק ֹומ ֹות ּבכ ּמה  ּׁשּכת ּוב  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְֶַַָָָ

ּבית  ּדמעלת  א ) סעיף  לעיל  ְְְֲִִֵַַַָ(ה ּובא 

נצחי, ּבק ּיּום  ק ּים  ׁשּיהיה  ה ּוא  ְְְְִִִִִִֶֶַַָה ּׁשליׁשי

אפ ׁשר  היה  ה ּנצח ּיּות  ׁשענין ּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּדלכא ֹורה ,

ג ) סעיף  לעיל  (ּכּמּובא  הרא ׁשֹון ּבּבית  ּגם  ְְְִִִִֵַַַַָָלהיֹות 

ויׁש ה ּׁשליׁשי. ּדבית  ה ּמעלה  ׁשּזֹוהי א ֹומרים  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָאי

יכ ֹולה  ׁשהיתה  ּדה ּנצח ּיּות  ּבזה , ה ּבא ּור  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָל ֹומר 

ה ּגּלּוי  מ ּצד  (ּבע ּקר ) היא  רא ׁשֹון ּבבית  ְְְִִִִִִִַַַָלהיֹות 

ׁשּתהיה  ּבּנצח ּיּות  והח ּדּוׁש מה ּזמן, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּדלמעלה 

לזה ּבּב ּכלי יהיה  ה ּזמן ׁשּגם  ה ּוא  ה ּׁשליׁשי .68ית  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָ

ק ּים  ׁשּיהיה  היא  ה ּׁשליׁשי ּבית  ׁשּמעלת  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָוזה ּו

ֿ ּגב ּול  ה ּבלי ענין אמ ּתית  ּכי נצחי, ְְְְְֲִִִִִִִִַַּבק ּיּום 

מ ּצד  רק  לא  היא  ׁשה ּנצח ּיּות  ה ּוא , ְְִִִִִִֶַַַֹ(נצח ּיּות )

לזה , ּכלי ה ּוא  ׁשה ּמּטה  א ּלא  מלמעלה  ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָההמ ׁשכה 

ה ּׁשליׁשי. ּבּבית  רק  היא  זֹו ְְְִִִִִִַַַַו"נצח ּיּות "

ואלקים È„ÈŒÏÚÂיו"ד ) הוי' ּדיח ּוד  ה ּגּלּוי ¿«¿≈ְֱֲִִִֶַָָֹ

ּבבית  ׁשּיהיה  ה ּנ"ל ) ְְִֵֶֶֶַַָֹ(ּבאפן

מ ּׁשם  (ׁשּנתה ּוה  ה ּמק ֹום  ׁשּגם  (ה ּׁשליׁשי) ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה ּמק ּדׁש

ׁשּלמעלה  ּדהוי' לה ּגּלּוי ּכלי ה ּוא  ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹאלקים )

הע ֹולם . ּבכל  ּגם  זה  ּגּלּוי מעין ימ ׁש ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמה ּמק ֹום ,

ּבית  ּבנין ׁשּלאחרי ּבּגא ּלה  ּבע ּקר  יהיה  זה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻוג ּלּוי

ּתהיה  העתידה  ׁשּגא ּלה  זה  על  ּדה ּטעם  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻה ּמק ּדׁש.

לפי  ה ּוא  ּגל ּות  אחריה  ׁשּי ׁשאין נצחית  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּגא ּלה 

ּב'ל ּקּוטי  וכ ּמבאר  לה ּגא ּלה . ּכלי יהיה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהע ֹולם 

יעקב 69ּתֹורה ' ּבזכ ּות  היא  ה ּׁשליׁשית  ׁשּגא ּלה  ְְְֲִִִִֶַַָָֹֻ

האמת ) (מ ּדת  ֿ ּגב ּול  ה ּבלי ענין ּדאמ ּתית  ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשּי ׁשאין אמת  מ ּדת  ְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמּדת ֹו
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בענין68) החילוק  המדה.וע "ד מן אינו 69.7)הארון שבהערה

    
BÓk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa Ìb Èel‚a CLÓÈ Ê‡ Èk .ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ»À¿«¿ƒ««≈¬»»∆¡…ƒ¿

˙eÏLÏzL‰a Ì‰L עניינים כשני  ביטוי  לידי  באים שהם כמו  היינו  ∆≈¿ƒ¿«¿¿
גילוי  הוא והשני  העלם הוא האחד  לזה, זה סותרים ואף ≈¿»¿[ŒÈ„ÈŒÏÚÂשונים

BÓk Ìb ,ÌB˜Óe ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰ ÈLa Ìb ,‰Ê∆«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ»»«¿
‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ Ì‰L∆≈¿«»»»«∆

ÈÓLb‰ כשני מוגדרים הם שם ««¿ƒ
הוא  המקום כי  לחלוטין  שונים דברים

הוא  מהמקום והלמעלה ומוגבל  מוגדר 

הללו  להגבלות Ì‰ÈMLמעל  [∆¿≈∆
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰≈¿»∆«»»
‡leÎÂ ,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿»

„Á תהיה השלישי  המקדש בבית כי  «
למעלה  והתגלות המשכה

ושם  הכתר , מבחינת מהשתלשלות,

הגילוי  וגם ההעלם גם איך  בגלוי  ניכר 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  כוחות אלא אינם

מתאחדים  והם משניהם שלמעלה הוא

כאחד .

e˙kM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
ÏÈÚÏ ‡e‰) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿»¿≈
˙Èa ˙ÏÚÓc (‡ ÛÈÚÒ¿ƒ¿«¬««ƒ
Ìi˜ ‰È‰iL ‡e‰ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿∆«»

‰B‡ÎÏc ,ÈÁˆ Ìei˜a יש ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
הרי  בכך , החשיבות מה «≈ÔÂÈkלתמוה

LÙ‡ ‰È‰ ˙eiÁˆp‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿ƒ»»∆¿»
Èaa˙יכול היה  Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«««ƒ

ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡enk) ÔBL‡‰»ƒ«»¿≈¿ƒ
È‰BfL ÌÈÓB‡ CÈ‡ (‚≈¿ƒ∆ƒ

‰ÏÚn‰ המיוחדת˙Èc ««¬»¿«ƒ
ÈLÈÏM‰ כבוד יהיה "גדול  ובגללה «¿ƒƒ

הראשון ?. מהבית יותר  השלישי  הבית"

‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ שאכן ¿≈««≈»∆
מתייחד  השלישי  הבית דווקא

הנצחיות, במעלת ומתאפיין 

‰ÏBÎÈ ‰˙È‰L ˙eiÁˆp‰c¿«ƒ¿ƒ∆»¿»¿»
‡È‰ ÔBL‡ ˙Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏc Èelb‰ „vÓ (wÚa)¿ƒ»ƒ««ƒƒ¿«¿»

ÔÓf‰Ó הזמן גדרי  את מבטל  שהיה ≈«¿«
קיים  היה הבית וממילא אותם ומסלק

eiÁˆpa˙לנצח, LecÁ‰Â¿«ƒ«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈLÈÏM‰ ˙Èaa ‰È‰zL∆ƒ¿∆««ƒ«¿ƒƒ

‰ÊÏ ÈÏk ‰È‰È ÔÓf‰ ÌbL68 ∆««¿«ƒ¿∆¿ƒ»∆
נעלה  עניין  היא כזה באופן  ונצחיות

הבית  זאת ובכל  שלו  הגדרים כל  עם נשאר  הזמן  הזה במצב כי  יותר , הרבה

בעניין  מהמקום למעלה עם מקום של  החיבור  (כמו  מהזמן  למעלה לנצח, קיים

המידה"). מן  אינו  הארון  ‰È‡"מקום ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬««ƒ«¿ƒƒƒ
,ÈÁˆ Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰iL המאמר בתחילת שהובא הזוהר  Èkכפירוש ∆ƒ¿∆«»¿ƒƒ¿ƒƒ

ÏebŒÈÏa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿««¿ƒ¿
˙eiÁˆ)( ושינוי הפסק ‰e‡,בלי  ƒ¿ƒ

„vÓ ˜ ‡Ï ‡È‰ ˙eiÁˆp‰L∆«ƒ¿ƒƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ שמבטלת ««¿»»ƒ¿«¿»

העולם  גדרי  hn‰L‰את ‡l‡∆»∆««»
עצמו  העולם ÊÏ‰,גדרי  ÈÏk ‡e‰¿ƒ»∆

˙Èaa ˜ ‡È‰ BÊ "˙eiÁˆ"Â¿ƒ¿ƒƒ«««ƒ
ÈLÈÏM‰ האלוקי הגילוי  בגלל  «¿ƒƒ

בו . שיאיר  הנעלה

„eÁÈc Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«¿≈«ƒ¿ƒ
,Ï"p‰ ÔÙ‡a) ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒ»…∆««
הם  ששניהם כפי  היינו  יותר , הנעלה

הנעלה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  שמותיו 

‰Lc˜nמשניהם) ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈«ƒ¿»
ÌB˜n‰ ÌbL (ÈLÈÏM‰)«¿ƒƒ∆««»

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰e‰˙pL) לו ויש ∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒ
גשמי  מקום של  ההגדרות כל  )את

'ÈÂ‰c Èelb‰Ï ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿«ƒ«¬»»
CLÓÈ ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»À¿«
ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb ‰Ê Èelb ÔÈÚÓ≈≈ƒ∆«¿»»»
אורו  את משפיע המקדש בית שהרי 

כולו . העולם È‰È‰לכל  ‰Ê Èel‚Â¿ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈa ÈÁ‡lL ‰l‡ba wÚa¿ƒ»«¿À»∆¿«¬≈ƒ¿«
‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c .Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿««««∆
‰l‡b ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰l‡bL∆¿À»»¬ƒ»ƒ¿∆¿À»

CiL ÔÈ‡L ˙ÈÁˆ ייתכן לא ƒ¿ƒ∆≈«»
eÏb˙שתהיה  ‰ÈÁ‡ נוספת‡e‰ «¬∆»»

ÈÏk ‰È‰È ÌÏBÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»ƒ¿∆¿ƒ
‰l‡b‰Ï כך ויתעלה יזדכך  העולם ¿«¿À»

ובפנימיות  בעומק בו  תחדור  שהגאולה

של  שאפשרות כזה למצב יתעלה והוא

לחלוטין . מושללת תהיה גלות

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡nÎÂ69 ¿«¿…»¿ƒ≈»
הזקן  ‰ÈLÈÏM˙לרבנו  ‰l‡bL∆¿À»«¿ƒƒ

B˙cnL ˜ÚÈ ˙eÎÊa ‡È‰ƒƒ¿«¬…∆ƒ»
Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡ ˙cÓÈepL ƒ«¡∆∆≈«»ƒ

הפסק, ‰ŒÈÏaאו  ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡c«¬ƒƒƒ¿««¿ƒ
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כב       

ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  לזה . ּכלי ה ּוא  ׁשה ּמּטה  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָה ּוא 

ּבכל  ׁשּיהיה  (ּדה ּגא ּולה ), ּגל ּיֹות  ּדק ּבּוץ  ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֻּבענין

 זרע אביא  מ ּמזרח  (ּדמק ֹום ), ה ּקצוֹות  ְְְְִִִִֶַַָָָָָׁשּׁשה 

אל  ּולתימן ּתני  ל ּצפ ֹון אמר  אק ּבצ ּך, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּומ ּמערב 

מקצה  ּובנֹותי מרח ֹוק  ּבני הביאי ְְְִִִִִֵֵַַָָָָּתכלאי,

ב '70הארץ  ּכנגד  הם  וקצה  ׁשרח ֹוק  ל ֹומר  ּדיׁש , ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּקּבּוץ  ל ֹומר , ויׁש ּומ ּטה . מעלה  ְְְִֵֶַַַַָָָה ּקצוֹות 

ׁשה ּׁשּׁשה  ּבאפן יהיה  קצוֹות  ה ּׁשּׁשה  מ ּכל  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻה ּגל ּיֹות 

לזה  יס ּיע ּו .71קצוֹות  ְְְֶַָָ

‰p‰Âּב ׁשּימ ׁש ׁשה ּגּלּוי רק אף  יהיה  ע ֹולם  ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶַַַַָָֻ

עצמ ֹו, ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ה ּגּלּוי ְְְִִֵֵֵֶַַַָמעין

ּכי  ּבע ֹולם . ּבהמ ׁשכה  ּיתר ֹון יׁש ֿ מק ֹום  ְְִִִֵַַָָָָָָמ ּכל 

עצמ ֹו, ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ואלקים  ּדהוי' ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּיח ּוד 

ּכ ֿ ּכל  ּבזה  נּכר  אין הדיֹוט , אתר  ּדין ׁשּלית  ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכיון

אלקים , ׁשם  מ ּצד  ּגם  ה ּוא  ואלקים  ּדהוי' ֱֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשה ּיח ּוד 

ׁשם  מ ּצד  ּגם  ה ּוא  (ׁשה ּיח ּוד  זה  ּדענין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוה ּגּלּוי

ה ּגּלּוי  מעין ׁשּנמ ׁש ֿ ידי על  ּבע ּקר  ה ּוא  ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָֹאלקים )

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  הדיֹוט . אתר  ּבע ֹולם , ה ּמק ּדׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדבית 

ה ּמק ּדׁש ּבית  לג ּבי ּדה ּגא ּולה  ה ּיתר ֹון לבאר  ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָיׁש

ה ּמק ּדׁש, ּבית  ּבנין לאחרי ה ּגא ּולה  ּתהיה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ[ׁשּלכן

ה ּמק ּדׁש ּדבית  ה ּגּלּוי המ ׁשכת  ּכי ב ], סעיף  ְְְִִִֵַַַַַַָָּכּנ"ל 

ּכּנ"ל . ּבּגא ּלה , (ּבע ּקר ) ּתהיה  ְְְִִֶַַַָָָָֻּבע ֹולם 

(ׁשה ּיח ּוד wÚÂיא ) ואלקים  הוי' ּדיח ּוד  ה ּגּלּוי ¿ƒ«ְֱֲִִִִֶֶַַָָֹ

יהיה  אלקים ) [ׁשם ] מ ּצד  ּגם  ְֱִִִֵֶַַֹה ּוא 

אחר ֹון  ּגל ּיֹות , ק ּבּוץ  ׁשּלאחרי ה ּמתים  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻּבתח ּית 

מ ּגל ּות  (ּגא ּולה  ּבע ֹולם  ׁשּיהיה  ּדה ּגּלּוי ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֻׁשּבכ ּלם .

ה ּגּלּויים   ּבער) מג ּבל  ּגּלּוי ה ּוא  ּגל ּיֹות ) ְְְִִִִֶֶַָָֻֻוק ּבּוץ 

מעין  רק  ׁשה ּוא  וכ ּנ"ל  ֿ לבא ), לעתיד  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו

ׁשאז  ה ּמתים , ּובתח ּית  ה ּמק ּדׁש. ּדבית  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה ּגּלּוי

מה ּסֹובב  ה ּגּוף  ח ּיּות  מהח ּיּות 72יהיה  יֹותר  [נעלה  ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַ
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הֿו.70) מג, "אביא",71)ישעי ' – ומערב  במזרח  ומכ"ש תכלאי ". "אל רק  בתימן משא"כ "תני " נאמר בצפון רק  לכאורה,

יצוה כאילו – "הביאי  שם דוד מצודת ראה אבל אליהם. מדבר ואינו "אקבצך", השמים את מרוחות

ובכ"מ .72)ישראל". ב . תיג, ח "ב  קונטרסים סה"מ  פצ "א. תרל"ז וככה המשך

    
‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰ ‰hn‰L ‡e‰ (˙Ó‡‰ ˙cÓ) Ïeb גבול בלי  כי  ¿ƒ«»¡∆∆««»¿ƒ¿∆

נעצר . ולא נפסק ולא ומקום מקום בכל  וחודר  מאיר  שהוא משמעו  אמיתי 

‰È‰iL ,(‰Ïe‡b‰c) ˙BiÏb ıea˜c ÔÈÚa ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»¿ƒ»À¿«¿»∆ƒ¿∆
ÚnÓe EÚÊ ‡È‡ ÁÊnÓ ,(ÌB˜Óc) ˙BÂˆw‰ ‰ML ÏÎa¿»ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ«¿∆ƒ«¬»

Èz ÔBÙvÏ Ó‡ ,jˆa˜‡¬«¿∆»…««»≈ƒ
ÔÓÈ˙Ïe(דרום),È‡ÏÎz Ï‡ היינו ¿≈»«ƒ¿»ƒ

ומערב, מזרח של  הקצוות ארבעת מכל 

ואומר  ממשיך  והפסוק ודרום צפון 

גלויות  קיבוץ Èaאודות È‡È‰»ƒƒ»«
‰ˆ˜Ó È˙Be ˜BÁÓ≈»¿«ƒ¿≈

ı‡‰70˜BÁL ÓBÏ LÈc , »»∆¿≈«∆»
˙BÂˆw‰ ' „‚k Ì‰ ‰ˆ˜Â¿»∆≈¿∆∆«¿»

‰hÓe ‰ÏÚÓ הכוונה כן  ואם «¿»«»
של  הקצוות שש מכל  גלויות לקיבוץ

יהיו  המקום פרטי  כל  כי  המקום בחינת

הגאולה. בעניין  ÓBÏ,חדורים LÈÂ¿≈«
‰MM‰ ÏkÓ ˙BiÏb‰ ıeawL∆ƒ«»Àƒ»«ƒ»
‰MM‰L ÔÙ‡a ‰È‰È ˙BÂˆ¿̃»ƒ¿∆¿…∆∆«ƒ»

˙BÂˆ˜עצמם‰ÊÏ eÚiÒÈ71 כי ¿»¿«¿»∆
גדרי  בתוך  יחדור  הגאולה אור  כאמור 

עצמם. ומקום) (זמן  העולם

Èelb‰L Û‡ ‰p‰Â האלוקי ¿ƒ≈«∆«ƒ
ÌÏBÚa CLÓiL ניכר יהיה בו  שגם ∆À¿«»»

בענייני  חדורים העולם גדרי  שכל 

מהעולם  שלמעלה ˜הגאולה ‰È‰Èƒ¿∆«
Lc˜n‰ ˙ÈaL Èelb‰ ÔÈÚÓ≈≈«ƒ∆¿≈«ƒ¿»

BÓˆÚ גילוי יהיה המקדש בבית ואילו  «¿
יותר , ÔB˙iנעלה LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿

ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰a לעומת ««¿»»»»
בבית  האלוקית וההתגלות ההמשכה

ÈÂ‰c'המקדש. „eÁi‰ Èkƒ«ƒ«¬»»
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ∆¿≈«ƒ¿»
˙‡ ÔÈc ˙ÈlL ÔÂÈk ,BÓˆÚ«¿≈»∆≈≈¬«

,ËBÈ„‰ במקום מדובר  ומלכתחילה ∆¿
חלקי  שאר  מכל  הזה נעלה ≈‡ÔÈעולם

„eÁi‰L CkŒÏk ‰Êa kƒ»»∆»»∆«ƒ
„vÓ Ìb ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c«¬»»∆¡…ƒ«ƒ«

ÌÈ˜Ï‡ ÌL והגבול הצמצום וגם ≈¡…ƒ
עניינם  וגם אלוקות בעצם הם וההעלם

מתחילתו  כי  אלוקות, לגלות הוא

ומוגבל  מוגדר  אינו  הזה המקום ועיקרו 

אין  שלו  ההגבלה בביטול  כן  ואם ומוגבל  מוגדר  כולו  שהעולם מידה באותה

כך  כל  גדול  vÓ„חידוש Ìb ‡e‰ „eÁi‰L) ‰Ê ÔÈÚc Èelb‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»∆∆«ƒ«ƒ«
˙Èc Èelb‰ ÔÈÚÓ CLÓpL È„ÈŒÏÚ wÚa ‡e‰ (ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈

ËBÈ„‰ ˙‡ ,ÌÏBÚa Lc˜n‰ לגמרי ומוגבל  מוגדר  מקום וכאשר  «ƒ¿»»»¬«∆¿
גדול . יותר  הרבה ויתרון  חידוש זה הרי  הגאולה ולענייני  לאלוקות כלי  נעשה

ÔB˙i‰ ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ¿
Lc˜n‰ ˙Èa Èa‚Ï ‰Ïe‡b‰c¿«¿»¿«≈≈«ƒ¿»
ÈÁ‡Ï ‰Ïe‡b‰ ‰È‰z ÔÎlL]∆»≈ƒ¿∆«¿»¿«¬≈

Ï"pk ,Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa סעיף ƒ¿«≈«ƒ¿»««
ייבנה ],ב  שתחילה הוא הדברים וסדר 

המעלה  תבוא כך  ואחר  המקדש בית

הגאולה, – יותר  Èkƒהגדולה
Lc˜n‰ ˙Èc Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»
(wÚa) ‰È‰z ÌÏBÚa»»ƒ¿∆¿ƒ»

Ï"pk ,‰l‡ba נתבאר והרי  «¿À»««
נעלית  היא בעולם זה גילוי  שהמשכת

המקדש  בבית ההמשכה מאשר  יותר 

עצמו .

'ÈÂ‰ „eÁÈc Èelb‰ wÚÂ (‡È¿ƒ««ƒ¿ƒ¬»»
Ìb ‡e‰ „eÁi‰L) ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ∆«ƒ«

ÌÈ˜Ï‡ [ÌL] „vÓ כוח וגם ƒ«≈¡…ƒ
לגילוי  משמש והצמצום הגבול 

‰ÌÈ˙nאלוקות) ˙iÁ˙a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
ÔBÁ‡ ,˙BiÏb ıea˜ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈ƒ»À«¬

ÌlÎaL בתהליך האחרון  השלב ∆¿À»
הוא  לכך  והטעם Èelb‰c¿«ƒהגאולה.

˙eÏbÓ ‰Ïe‡b) ÌÏBÚa ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»¿»ƒ»
Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ (˙BiÏb ıea˜Â¿ƒ»ÀƒÀ¿»

CÚa) אל ‰ÌÈÈelbביחס ¿∆∆«ƒƒ
Ï"pÎÂ ,(‡ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL∆ƒ¿∆»ƒ»…¿««
˙Èc Èelb‰ ÔÈÚÓ ˜ ‡e‰L∆«≈≈«ƒ¿≈

Lc˜n‰ החידוש מבחינת אמנם כי  «ƒ¿»
ויתרון  מעלה יש בעולם והפעולה

בבית  הגילוי  לגבי  בעולם בגילוי 

ברור  הגילוי  עוצמת מצד  אבל  המקדש

יותר , גדול  הוא המקדש בבית שהגילוי 

"מעין " רק הוא בעולם הגילוי  וכל 

שיהיה המקדש.הגילוי  בבית

‰È‰È Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙eƒ¿ƒ««≈ƒ∆»ƒ¿∆
Bq‰Ó Ûeb‰ ˙eiÁ72 האור ««≈«≈

– דרכים בשתי  לעולם בא האלוקי 

'פנימי ' אור  הנקרא עלמין " כל  "ממלא

ו "סובב  בפנימיות בו  וחודר  ערכו  לפי  נברא ולכל  עולם לכל  מותאם הוא כי 
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כג       

נּזֹונית  ּתהיה  ה ּנׁשמה  ׁשּלכן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדה ּנׁשמה ,

ֿ ּגב ּול 72מה ּגּוף  ּבלי ּגּלּוי ה ּמעל ֹות . ׁשּתי יהיּו ,[ ְְְְֲִִִֵֵַַַ

ה ּוא  ׁשּׁשר ׁשֹו ּבּגּוף  יהיה  זה  וג ּלּוי 73(ס ֹובב ), ְְְִִֵֶֶֶַָ

אלקים . ֱִִֵֹמ ּׁשם 

האחר ֹון e‰ÊÂיב ) ה ּזה  ה ּבית  ּכב ֹוד  יהיה  ּגד ֹול  ¿∆ְְֲִִֶֶַַַַָָ

העתידה  ׁשּבּגא ּלה  ּדהגם  הרא ׁשֹון, ְֲֲִִִֶַַַָָָָֻמן

ה ּמתים  לתח ּית  ועד  ענינים , וכ ּמה  ּכּמה  ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָיהיּו

ע ּקר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ׁשּבכ ּלם , אחר ֹון ְֲִִֶֶַַָָָֻׁשה ּוא 

ּכי  האחר ֹון, ה ּזה  ה ּבית  ּבכב ֹוד  היא  ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָההד ּגׁשה 

ּומ ּמּנּו ה ּמק ּדׁש, ּבבית  יהיה  הענינים  ּדכל  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשר ׁש

ב ). סעיף  (ּכּנ"ל  ּבע ֹולם  ְְַַָָֻימ ׁשכ ּו

e‰ÊÂ ּבחזקת ׁשּיהיה  (לאחרי מ ׁשיח  ׁשל  הרא ׁשנה  ׁשה ּפע ּלה  מה ּטעמים  ּגם  ¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבנין ה ּוא  הענינים 74מ ׁשיח ) ּדכל  ה ּׁשר ׁש זה ּו ּכי , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מ ּמׁש. ּבקר ֹוב  יהיה  זה  ׁשּכל  וע ּקר  ֿ רצ ֹון ויהי ֿ זה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלאחרי
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רע "א).73) (פא, פ "ו ה"ד.74)שעהיוה"א פי "א מלכים הל' רמב "ם

•

    
העולמות  בכל  מאיר  הוא כי  מלמעלה ו 'סובב' 'מקיף' אור  הנקרא עלמין " כל 

ביחס  אפילו  הגשמי  הגוף של  מעלתו  תתגלה לבוא ולעתיד  בשווה והנבראים

מאור  הנבראים) כל  חיות (כמו  היא הגוף חיות שכיום ובעוד  הרוחנית לנשמה

הסובב  מהאור  תהיה הגוף חיות לבוא לעתיד  ˙BÈהממלא, ‰ÏÚ]«¬∆≈
,ÔÎlL ,‰ÓLp‰c ˙eiÁ‰Ó≈««¿«¿»»∆»≈
Ûeb‰Ó ˙ÈBf ‰È‰z ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈«
שואב  הגוף בו  הנוכחי  למצב בניגוד 

לבוא  לעתיד  כאמור  כי  מהנשמה, חיות

הגוף  של  הגדולה המעלה תתגלה

לבוא],72הגשמי  לעתיד  ¿eÈ‰Èƒוכך 
˙BÏÚn‰ ÈzL שם של  המעלה גם ¿≈««¬

אלוקים. שם של  המעלה וגם הוי '

של  המעלה ÏebŒÈÏaותהיה Èelbƒ¿ƒ¿
‰Ê Èel‚Â ,(BÒ) עצמו‰È‰È ≈¿ƒ∆ƒ¿∆

Ûeba הגשמי‡e‰ BLML73 «∆»¿
.ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓƒ≈¡…ƒ

„Bk ‰È‰È ÏB„b e‰ÊÂ (È¿∆»ƒ¿∆¿
ÔÓ ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬ƒ
‰l‡baL Ì‚‰c ,ÔBL‡‰»ƒ«¬«∆«¿À»
‰nÎÂ ‰nk eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿«»¿«»

,ÌÈÈÚ של ובחינות דרגות וכמה ƒ¿»ƒ
אלוקות  iÁ˙Ï˙גילוי  „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«

ÌlÎaL ÔBÁ‡ ‡e‰L ÌÈ˙n‰,מכולם הנעלה ŒÏkÓוהגילוי  «≈ƒ∆«¬∆¿À»ƒ»
‰Lb„‰‰ wÚ ,ÌB˜Ó הבחינות מכל  נעלה הכי  BÎa„והגילוי  ‡È‰ »ƒ«««¿»»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ ÏÎc LL Èk ,ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ שיהיו הגילויים וכל  ««ƒ«∆»«¬ƒ…∆¿»»ƒ¿»ƒ
לבוא  eÎLÓÈלעתיד  epnÓe ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰È‰È העניינים ƒ¿∆¿≈«ƒ¿»ƒ∆À¿¿

גם  (Ï"pkוהגילויים ÌÏBÚa»»««
.( ÛÈÚÒ
ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰ÊÂ הסיבות אחת ¿∆«≈«¿»ƒ

ÏLלכך  ‰L‡‰ ‰lÚt‰L∆«¿À»»ƒ…»∆
˙˜ÊÁa ‰È‰iL ÈÁ‡Ï) ÁÈLÓ»ƒ«¿«¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«

ÁÈLÓ משנה' ספר  בסוף כמבואר  »ƒ«
להרמב"ם) Èa˙תורה' ÔÈa ‡e‰ƒ¿«≈

Lc˜n‰74LM‰ e‰Ê Èk , «ƒ¿»ƒ∆«…∆
ÌÈÈÚ‰ ÏÎc בגילוי הדרגות וכל  ¿»»ƒ¿»ƒ

הגאולה,ÊŒÈÁ‡lL‰אלוקות  ∆¿«¬≈∆
המתים. ותחיית גלויות ŒÈ‰ÈÂƒƒקיבוץ

‰È‰È ‰Ê ÏkL wÚÂ ÔBˆ»¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆
.LnÓ B˜a¿»«»
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת גודש עמ' א

              

        
       

          
          

 
         

        
          

     
         

        
        

        
      

         
       

         
       

         
    









































המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת גודש עמ' ב



כד

       
 

מוגה  בלתי

" בברכה ש "פותחין השנה , ימות  בכל  קבוע  כלל  בתורה , לכלל  לכל 1בהתאם  בברכה  לפתוח  יש  -
ג ּוטן  א  ח ֹוד ׁש, ג ּוטן "א  ֿ חודש : ראש  בברכת  - ישראל  ולכלל  ישראל , כלל  בתוך  מישראל  ואחת  ְְֶַַאחד 

ֿ ח ֹודש ". ֶֹראש 

ֿ אב : מנחם  ֿ חודש  בראש  יתירה  בהדגשה  היא  ֿ חודש  ראש  שברכת  להוסיף , ויש 

בגמרא  דכתיב 2איתא  מליוהו, מלויי שתא  דההיא  כלומר ,3"תמוז בחורי", לשבור  מועד  עלי קרא 
עשאוהו המרגלים  נשתלחו שבה  מצרים , ליציאת  השניה  בשנה  תמוז שיכלו חודש  כדי יום , שלושים  ,

זימן  בחורי", לשבור  מועד  עלי "קרא  הפירוש  וזהו באב , בתשעה  המרגלים ) שילוח  (של  יום  הארבעים 
של  נוסף  יום  - מועד  היה עלי שתמוז ֿ אב (דכיון מנחם  ֿ חודש  ראש  דאיקרי 4ימים עשו (

5. באב בתשעה  בחורי" "לשבור  כדי -

נמי  ֿ חודש  ש "ראש  ילפינן ומיניה  ֿ אב , מנחם  ֿ חודש  ראש  על  קאי מועד " עלי "קרא  הפסוק  כלומר ,
מועד " ֿ אב 6איקרי מנחם  ֿ חודש  בראש  ביותר  מודגש  ֿ חודש  בראש  ה "מועד " שענין ונמצא , .7.

:זו בשנה  - ֿ אב  מנחם  ֿ חודש  בראש  מיוחד  ועילוי

לענין  השייכים  הקהל ', ו'שנת  וּתׂשמח , ּתׂשמח  שנת  - השנה  בכללות  החידוש  מצד  - לראש  ְְִַַַלכל 
"מועד ". של  השמחה 

ביום  - השבוע  בימי ֿ אב  מנחם  ֿ חודש  ראש  לקביעות  בנוגע  עילוי וגם  אודות  פעמים  כמה  כמדובר  ,
בו  שנאמר  בשבוע , הששי אלקים 8יום  "וירא  - הששי ביום  הפרטית  לבריאה  בנוגע  פעמים : שתי "טוב "

טוב " בראשית 9כי ימי ששת  ֿ הכל  לסך  ובנוגע  מאד "10, טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  "וירא  -11.

טוב  כי בו שהוכפל  השלישי יום  לגבי גם  עילוי בזה  "12ויש  נאמר  לא  (א ) השניה  בפעם  שהרי, -
" אלא  "טוב ", כלומר , ֿ עצמו, בפני " טעם טפל , כמו הוא  ה "טוב " ולכן טעם , נתינת  הוא  (טוב )"

"טוב  אלא  סתם , "טוב " רק  לא  (ב ) העיקר , הוא  שה "טוב " ֿ עצמו, בפני "טוב " ֿ כן ֿ שאין מה  אחר , לענין
מאד ".

באב  תשעה  חל  בשבוע , הששי ביום  חל  ֿ אב  מנחם  ֿ חודש  ראש  שכאשר  - נוסף  לענין באים  ומזה 
 והתענית , נדחה בתמוז עשר  לשבעה  בנוגע  שבדבר  העילוי בארוכה  כמדובר  הראשון, .13ליום 

 חודש ֿ בראש  המיוחד  העילוי והדגשת  ֿ חודש , ראש  בברכת  הפתיחה  - הנ"ל  הקדמה  ולאחרי
העיקר " הוא  "המעשה  הכלל  ֿ פי על  הרי, - זו בשנה  ֿ אב  של 14מנחם  ענינים  אודות  לעורר  יש  , 

הימים : תשעת  וכל  ֿ אב , מנחם  ֿ חודש  מראש  החל  גרמא , שהזמן
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וש"נ.1) בתחילתה, מטו"מ  ש"פ שיחת ראה
א.2) כט , תענית
טו.3) א, איכה
מנ"א 4) ור"ח  יום, כ "ט  חסר, כלל  בדרך  הוא תמוז שחודש אף

בסידור). גם (כמובא בלבד  אחד  יום הוא
גם)5) אלא מיועד , זמן מלשון רק (לא שפירושו  ,

או"ח  אדה"ז לשו"ע השלמה (ראה תחנון בו אומרים אין שלכן
ס"ח ). סקל "א

א.6) יו"ד , שבועות
צפע"נ 7) (ראה ידוע הרי  לכאורה, צדדי  ענין בגלל  שזה ואף

לגמרי צדדיים שהם עניינים אין שבתורה ועוד ) מסעי . ר"פ עה"ת
השייכות  ולפעמים ממש, בגלוי  היא השייכות תמיד  לא כי  (אם
לר"ח  במיוחד  שייך  דר"ח  ה"מועד " שענין ועכצ"ל , בהעלם). היא

ואכ "מ . מנ"א.
בה.8) מודים הצדוקים שגם - בתושב"כ 
כה.9) א, בראשית

וחותמם 10) סיומם הרי  הימים, ששת כל  אודות שמדובר אף
ואז  הששי , ביום א) יב, ברכות - החיתום" אחר הולך  ("הכל 
יום  גם (כולל  בראשית ימי  ששת כל  של  האמיתי  הטוב נתגלה
השמים  "ויכולו - לאח "ז מיד  ולכן בפ"ע), פרטי  כיום הששי 

א). ב, (שם צבאם" וכל  והארץ
לא.11) שם,
ז.12) שם, פירש"י 
בלק.13) ש"פ שיחת ואילך . 156 ע' חל "ג  לקו"ש
מי "ז.14) פ"א אבות



כה         

הדינים  על  (בהוספה  הימים  בתשעת  ההנהגה  אודות  ערוך ' ב 'שולחן הדינים  פרטי - לראש  לכל 
באב . תשעה  בו שחל  שבוע  של  הדינים  פרטי ובפרט  המצרים '), 'בין של  השבועות ' ל 'שלושת  השייכים 

ראשון  ביום  חל  עצמו באב  כשתשעה  ראשון: ליום  שנדחה  באב  תשעה  לקביעות  בנוגע  להעיר  ויש 
שייכים  אינם  באב , תשעה  בו שחל  השבוע  דיני הרי ראשון), ליום  שנדחה  באב  תשעה  תענית  (לא  בשבוע 
ֿ וטריא  שקלא  יש  ראשון), ליום  נדחה  התענית  (ורק  בשבת  חל  באב  כשתשעה  אמנם , בלבד ; ביום  בו אלא 
ליום  התענית  דחיית  שמצד  או באב , תשעה  בו שחל  כשבוע  דינו שלפניו השבוע  כל  אם  ֿ דעות  וחילוקי

באב  תשעה  בו שחל  שבוע  של  החומר  גם  נדחה  לחכם 15ראשון ותן בזה , להאריך  המקום  כאן ואין ,
עוד  .16ויחכם 

החיוב  גם  נכלל  שבזה  עושים ופשוט , שכאשר  גדול  הכי ולפלא  ערוך ', ב 'שולחן אלו הלכות 
בית  הלכות  בלימוד  ובמיוחד  כולל  המצרים ', 'בין בימי התורה  בלימוד  ההוספה  אודות  "שטורעם "
שהזמן  בענינים  התורה  שלימוד  ֿ פי ֿ על  אף  המצרים ', 'בין הלכות  לימוד  אודות  מזכירים  לא  הבחירה ,
וגם  כמובן הבחירה , בית  בהלכות  מאשר  יותר  המצרים ', 'בין בהלכות  ובעיקר  ֿ לראש  לכל  הוא  גרמא ,

פשוט .

 שכתוב מה  ֿ פי על  – ובצדקה  (בכלל ) בתורה  ההוספה  אודות  לעורר  יש  במשפט 17וכן "ציון
בצדקה ".18(תורה  ושביה  תפדה  (

השבועות ', 'שלושת  לכל  שייך  בצדקה " ושביה  תפדה  במשפט  "ציון שענין ֿ פי ֿ על  אף  יותר : ובפרטיות 
מי  חומר  נוסף  עצמם  השבועות ' שב 'שלושת  מכיון ֿ אב הרי מנחם  ֿ חודש  בראש  בו 19וחד  שחל  ובשבוע  ,

בצדקה ". ושביה  תפדה  במשפט  "ציון בענין אלו בזמנים  יתירה  הוספה  להיות  צריכה  באב , תשעה 

שייכים  אם  להסתפק  יש  נדחה ) באב  (תשעה  זו שנה  שבקביעות  ג ) (סעיף  לעיל  שנתבאר  שאף  ולהעיר ,
הוספה  אודות  שכשמדובר  פשוט , וגם  מובן הרי - באב  תשעה  בו שחל  שבוע  דיני פרטי ,

להוסיף  יש  הדעות  ולכל  כו', ֿ וטריא  לשקלא  מקום  שאין בוודאי כולה , השנה  כל  במשך  הוא  חיובם  שזמן
זו. שנה  בקביעות  גם  באב , תשעה  בו שחל  בשבוע  יותר  עוד 

לחומרא " דאורייתא  ש "ספיקא  - הצחות  בדרך  - לומר  התורה 20ויש  ללימוד  בנוגע  ספק  כשיש  כלומר , ,
לחומרא  להתנהג  יש  כו') להוסיף  צריך  .21(אם 

'שלושת  בהלכות  יום ) בכל  הקבועים  השיעורים  על  (נוסף  התורה  בלימוד  להוסיף  (א ) לפועל : ובנוגע 
הנתינה  על  נוסף  - הצדקה  בנתינת  להוסיף  (ב ) הבחירה . בית  הלכות  בלימוד  וכן הימים , ותשעת  השבועות '

ערוך ' ב 'שולחן הזקן רבינו שכתב  כמו התפילה , לפני ובפרט  (חול ), יום  קודם 22בכל  צדקה  ליתן "טוב 
שנאמר  פניך ".23התפילה , אחזה  בצדק  אני

' הקודש ב 'אגרת  הזקן רבינו שכתב  כמו – לצדקה  בנוגע  מיוחד  ה '24וענין עבודת  עיקר  ש "כל 
ז"ל  רבותינו שאמרו כמו הצדקה , עבודת  היא  משיחא  בעקבות  הללו אלא 25בעתים  נגאלין ישראל  אין

.26בצדקה "
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ערך 15) תלמודית אנציק' ס"ד . סתקנ"א או"ח  טושו"ע ראה
וש"נ. קכ . ע' ריש המצרים בין

ט .16) ט , משלי 
כז.17) א, ישעי '
יג .18) מ , וישב ת"א ע"פ - סע"ב) (א, דברים ר"פ לקו"ת
שבג '19) בישראל  ֿ קדושות קהילות בכמה שהמנהג  להעיר,

עושים  אין הימים בתשעת ורק נישואין, שמחת עושים השבועות
אנציק' וברמ "א, ס"ב סתקנ"א או"ח  שו"ע (ראה נישואין שמחת

וש"נ). ואילך . קטז ע' ביהמ "צ ערך  תלמודית
ספ"א.20) ממרים הל ' רמכ "ם ב. ג , ביצה

זכות.21) של  ענין שהיא חומרא
עניים 22) מתנות הל ' רמב"ם א. יו"ד , מב"ב - צב סו"ס או"ח 

שם. טושו"ע הט "ו. פ"י 
טו.23) יז, תהלים
ט .24) סימן
דברים 25) ש"פ שיחת (וראה רפ"י  עניים מתנות הל ' רמב"ם

.(168 ֿ 9 ע' ח "ד  התוועדויות - 22 הערה תשמ "ו
(ריש 26) אמרז"ל  והאמוראים, התנאים בזמן בימיהם, ורק

אצלם  העבודה עיקר הי ' שת"ת גמ "ח , כנגד  שקול  ת"ת פאה)
שם). (אגה"ק



כו        

בנוגע  נגאלין ואם  ֿ ידה  (שעל  בצדקה  היא  העבודה  עיקר  הללו" ש "בעתים  הזקן רבינו כותב 
ה  רבינו של  מזמנו דורות  כמה  שעברו לאחרי אלו, בימינו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  ובינתיים ישראל ), זקן,

שבזמן  לכך  נוסף  הקיצין", כל  "כלו הזקן רבינו של  בזמנו שכבר  ֿ פי ֿ על  אף  קיצין, וכמה  כמה  עוד  עברו
הקיצין" כל  "כלו כבר  היא 27הגמרא  כולם  הענינים  כל  כנגד  העיקרית  שהעבודה  ובוודאי בוודאי הרי ,

הצדקה . עבודת 

מודגשת  אלו שבימים  דמכיון – ֿ אב  מנחם  ֿ חודש  מראש  ובפרט  המצרים ', 'בין בימי יתירה  ובהדגשה 
האמיתית  הגאולה  שתבוא  העיקרית , הצדקה  הקב "ה , של  לצדקתו ישראל  של  ובקשתם  תפילתם  יותר 

ישראל . נגאלין ֿ ידה  שעל  הצדקה  בענין עוז, וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  הם  גם  צריכים  והשלימה ,

.מסעי ֿ מטות  – השבוע  מפרשת  וההוראה  הלימוד  גם  נוסף  הנ"ל  ובכל 

" איתן") ד "איתן" לתוקף  עד  בתוקף , עמדו על  שעומד  היינו, וחוזק , תוקף  על  מורה  - "
תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  .28האזרחי"),

עילוי ו" אחר  בעילוי והנסיעה  ההילוך  על  מורה  - נחשבת 29" הקודמת  שדרגתו כך , כדי ועד  ,
תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  "מצרים ", ("אלה 30כמו מצרים  ש "מארץ  אף  רבים , לשון "מסעי" שכתוב  מה 

מצרים " מארץ  יצאו אשר  ֿ ישראל  בני המסעות 31מסעי שגם  לפי - ראשונה " ונסיעה  יציאה  רק  הוא  (
"מעבר  האחרון, למסע  שבאים  עד  יותר , נעלית  לדרגה  ביחס  מצרים " "יציאת  בבחינת  הם  ֿ זה  שלאחרי

מזרחה " קדמה  ירחו לעבר 32לירדן בלבד ) קטן" ל "רגע  שמתעכבים  (לאחרי ומיד  תיכף  באים  שממנו ,
מערבה . הירדן

דעה " "דור  אודות  מדובר  שהרי - נעלית  בדרגה  היו ֿ זה  שלפני המסעות  שגם  אף  שהיו 33כלומר , ,
וכו', וכו' והלוחות  המשכן עם  ביחד  זקנים , שבעים  בנו), אלעזר  - (ולאחריו ואהרן משה  עם  ביחד 
ולהשאר  לנוח  יכלו לא  המערבי) הירדן (לעבר  ישראל  לארץ  עדיין הגיעו שלא  זמן כל  ֿ מקום  מכל 

מצרים "! "מארץ  לצאת  צריכים  שעדיין שהרגישו ועד  במקומם ,

") בתוקף  לעמוד  צריך  מישראל  ואחד  אחד  שכל  – מזה  התורה וההוראה  עניני לכל  בנוגע  ("
") עילוי אחר  בעילוי בעבודתו להוסיף  שצריך  אלא  עוד  ולא  ז"ל ומצוותיה , חכמינו ובלשון ,("34

מאות ", ארבע  רוצה  מאתיים  מאתיים , רוצה  מנה  לו שיש  "מי

עשר  ארץ  - ישראל  לארץ  נכנסים  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  לגאולה  שזוכים  ועד 
עליה "35אומות  יושביה  ו"כל  ובבנותינו"36, בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שוכני 37, ורננו "הקיצו גם  כולל  ,
עד 38עפר " ֿ ישראל  בני כל  נשמות  נכחו שאז ֿ תורה , ממתן החל  הדורות , כל  במשך  שהיו ֿ ישראל  בני כל  ,

הדורות  כל  ,39סוף 

הקודש ' ב 'אגרת  כמבואר  - "מסעי" ענין יומשך  אז היעוד 40וגם  שיקויים  הטומאה 41שלאחרי רוח  "את 
והן  הימין בקו העבודה  הן גופא , בקדושה  עליות  של  באופן כולה  העבודה  כל  תהיה  הארץ " מן אעביר 

מתוך  בקדושה  העליה  תהיה  הגבורה , מדת  השמאל , קו מצד  - ואדרבה  השמאל , בקו העבודה 
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ב.27) צז, סנהדרין
ואילך .28) א פג , מטות
בתו 29) לעמידה בסתירה זה שאין ומצבו ופשוט , מעמדו קף

אחר  בעילוי  ונסיעה הילוך  של  באופן הוא ומצבו מעמדו כי  -
כו'. התוקף בכל  היא זו ותכונה עילוי ,

ואילך .30) ג  פח , מסעי 
מסעי .31) ר"פ
טו.32) לד , שם
וש"נ.33) ג . פי "ט , במדב"ר א. פ"ט , ויק"ר ראה

חיי "ש.34) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .

יט .35) טו, ֿ לך  לך  פירש"י  ראה
ה"ח .36) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם
ט .37) יו"ד , בא
יט .38) כו, ישעי '
פמ "א.39) פרדר"א ראה
כו.40) סו"ס
ב.41) יג , זכרי '



כז         

  השנה ֿ ראש  בדרושי כמבואר  גבור "), "אתה  (בברכת  גשמים " "גבורות  ענין ֿ דרך  על  בענין 42,
ב  שנאמר  יעקב , מברכת  גם  (למעלה  הברכות  עיקר  נמשך  שממנו דיצחק ', וקדמה 'גבורות  ימה  ופרצת  ו

ונגבה  ).43וצפונה 

( יתירה בהתגברות  ואדרבה , בקדושה , נוסף  השמאל  קו ֿ ידי על  (שגם  הנ"ל  שענין להוסיף , ויש 
בשני  לבבך  "בכל  השמאל , קו את  גם  שמהפכים  התשובה , עבודת  ֿ ידי על  – הגלות  בזמן עוד  שייך 

אתו 44יצריך " ישלים  אויביו "גם  הנחש "45, זה  (ה "נחש "46, השמאל  קו תוקף  כל  את  שמנצלים  היינו, ,
עליו  אתו"),47שאמרו ("ישלים  בקדושה  יתווסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  העולם ") מן שאבד  גדול  שמש  על  "חבל 

עוז. וביתר  שאת  ביתר  - ואדרבה 

כמאמר  צדקנו, משיח  ביאת  עם  קשורה  התשובה  שעבודת  צדיקייא 48ולהעיר , לאתבא  אתא  "משיח 
גם  ולכן ודוגמת בתיובתא ", מעין התשובה , עבודת  ֿ ידי על  להיות  צריכה  צדקנו משיח  לביאת 

בתיובתא ". צדיקייא  "לאתבא 

בכל  נעשית  ומצוות , התורה  בעניני ופעולה  פעולה  שכל  - בפועל  במעשה  ביטוי לידי בא  זה  וענין
ֿ תשובה  בעלי של  לתושיה "49ה "שטורעם " "כפלים  של  לאופן ועד  ,50.

ז"ל  חכמינו כמאמר  - לגאולה  שייך  "כפל " שענין גם  לשון 51ולהעיר  וכולן נכפלו, אותיות  "חמש 
גאולה ".

אב ". "מנחם  - תיבות ) (שתי כפול  ששמו - החודש  של  בשמו גם  מרומז זה  וענין

שנקרא  כפי החודש , של  שמו שהרי ישראל , מנהג  ֿ ידי על  נוסף  השני שהשם  - יתירה  ובהדגשה 
ז"ל 52בתרגום  חכמינו היא "53ובמדרשי ("תורה  ישראל  מנהג  ֿ פי שעל  אלא  "אב ", - השם 54הוא  גם  נוסף  (

ל "אב " "מנחם " שמקדימים  אלא  עוד  ולא  "מנחם ",55"מנחם ", בענין הוא  ה "שטורעם " שעיקר  היינו, ,
אב " "מנחם  ב "אב ", גם  שפועל  .56ועד 

"צמח " בגימטריא  ש "מנחם " לכך  נוסף  - זה  שמו"57וכל  צמח  "איש  - צדקנו משיח  על  דקאי ,58,
ממש . בקרוב  בפועל  ויתגלה  שיצמח 

 לפרסם ההשתדלות  - גם  כולל  בפועל , במעשה  יבוא  לעיל  האמור  שכל  - העיקר  הוא  והמעשה 
בפועל . במעשה  הנ"ל  כל  יעשו אחרים  שגם  כדי ומקום , מקום  בכל  הדברים 

ֿ זה  שלפני בהתוועדות  אליהו"59וכמדובר  זה  "פינחס  - מפינחס  וההוראה  "60הלימוד  - דאיגרתא
פרוונקא " ליהוי :61איהו

אחד  לכל  הקב "ה  של  ה "אגרת " - בתורה  ענין כל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ערוך ', ב 'שולחן הלכה  שלומד  מי כל 
דאיגרתא ", "קריינא  בבחינת  להיות  עליו - ישראל  ולכלל  מישראל  ואחת  , לרבים ה "אגרת "
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ֿ ב).42) א (רמז, בסופו התקיעות שער דא"ח ) (עם סידור
יד .43) כח , ויצא
ופירש"י .44) ובספרי  ה. ו, ואתחנן
ו.45) טו, משלי 
רפנ"ד .46) ב"ר
ב.47) נט , סנהדרין
זח "ג48) וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת
ב. קנג ,
ספ"ח .49) אגה"ת ב. קכט , זח "א ראה
רפמ "ו.50) שמו"ר
ֿ לך 51) לך  גו' ויאמר ד "ה וראה סד ). (רמז ֿ לך  לך  ר"פ יל "ש

תר"ל . תרכ "ז.
כה.52) יג , שלח  תיב"ע ז. ג , למג "א שני  תרגום

ועוד .53) ֿ ו. מ "ה פ"ד  תענית
כ ,54) מנחות - נפסל  תוד "ה ה"א. פ"ד  פסחים ירושלמי  ראה

ובכ "מ . ב.
(כפי55) העיקרי  השם להקדים צריכים היו שלכאורה אף

- שנוסף השם גם ואח "כ  "אב", - ובמדרז"ל ) בתרגום שנקרא
"מנחם".

ואילך .56) 214 ע' חכ "ג  לקו"ש ראה
זה 57) בשם הצ"צ של  ספריו נקראו זה שמטעם ולהעיר,

שמותיו. שני  של  הגימטריא צדק") ("צמח 
וש"נ.58) .150 ע' הישועה מעייני  ראה
סי "ד .59) פינחס ש"פ שיחת
ועוד .60) יח . ו, וארא תיב"ע וראה א. יז, מ "א רלב"ג 
ז.61) כה, בלק פירש"י 



כח        

וטף  נשים  ה "אגרת "62אנשים  של  תוכנה  את  שמקיים  פרוונקא ") ליהוי ("איהו חיה ' 'דוגמא  ולהראות  ,
 .

ששומעים  אלו והן כאן, הנמצאים  אלו הן - עתה  הנאמרים  הדברים  את  השומעים  כל  לפועל : ובנוגע 
יגיעו  כמימרא  שברגע  ֿ דידן, כבנידון ה ', לעבודת  אותם  שמנצלים  טכניים  מכשירים  באמצעות  הדברים  את 

ל  שומע הדברים  שיש  מקום  את 63כל  לפרסם  ישתדלו אלא  בעצמם , הדברים  את  שיקיימו בלבד  זו לא  -
מגעת . שידם  מקום  בכל  הדברים  תוכן

במשנתם  ז"ל  חכמינו בשל 64ובלשון והן בשלו הן טובה  עינו להיות  - צדקה  נותני למדות  בנוגע 
- אחרים  ויתנו "יתן ".אחרים ,

תמוז  מחודש  ֿ עתה  זה  בבואנו הנשיא 65ובפרט  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הגאולה  חודש  ,
הכל " הוא  ש "הנשיא  (ועד  כולם  החסידים  כל  של  חסידות ,66והראש  במדת  להתנהג שיש  בוודאי הרי - (

נשיא  של  ה "אגרת " את  להביא  הדור , נשיא  של  שלוחו כשנעשה  ובפרט  אחרים ", ויתנו "יתן כאמור ,
מבני  וטף , נשים  אנשים  ואחת , אחד  לכל  הקב "ה ) המלכים  מלכי מלך  של  ה "אגרת " את  (שמסר  דורנו
ֿ ידי  שעל  ובפרט  "הכל ", של  הפרטיים  בחלקים  בפועל  ויבואו יחדרו הדור , נשיא  של  שדבריו היינו, הדור ,

כמאמר  בעצם , תופסים  של 67ה "חלק " בעצם  תפיסה  - בכולו" תופס  אתה  בחלקו, תופס  כשאתה  "העצם 
כו' הנמצאים  "כל  אשר  האמיתי, עצם  העצמיים , כל  של  לעצם  עד  ישראל , וכל  מישראל  ואחד  אחד  כל 

הרמב "ם  (כלשון המצאו" מאמיתת  אלא  נמצאו ).68לא 

 אחד כל  אצל  בפועל  למעשה  עד  טובות  החלטות  לידי יביא  אלו, ענינים  בכל  שהדיבור  ֿ רצון ויהי
סבר  מתוך  מגעת , שידו מקום  בכל  לפעולה  בנוגע  והן לעצמו, בנוגע  הן והטף , והנשים  האנשים  ואחד ,

לבב  וטוב  שמחה  יפות , ,69פנים 

הרמב "ם  ֿ דין פסק  לקיום  זוכים  ומיד  בסוף 70ותיכף  תשובה  לעשות  ישראל  שסוף  תורה , "הבטיחה 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  נגאלין", הן ומיד  בוודאי גלותן הרי הקיצין", כל  "כלו שהרי גלותן", "סוף 

"מיד " נגאלין", הן "מיד  להיות  של שצריך  לשכל  עד  בשר , של  ושכל  בשר , עיני שיעור  לפי ,
עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  ממש , ומיד  תיכף  - העולם  אומות  של  לשכל  ועד  הבהמית , .71הנפש 

לצדקה , ֿ מצוה  שליחות  ואחת  אחד  לכל  לתת  ֿ דא  בכגון כנהוג  - הצדקה  במצות  ההוספה  ֿ ידי על  ובפרט 
כיוצא  דיבורים  בסיום  הרגיל  בדרך  מהנתינה  פעמים  שתי לתושיה ", ד "כפלים  באופן - הרגיל  על  ובהוספה 

בזה .

הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  גופא 72ו"גדולה  "מיד " בזירוז וזירוז קירוב  לומר 73- שייך  שלא  ועד  ,
מראה  גילוי, לשון "אלה " ישראל ", בני מסעי ("אלה  ה "מסע " מתחיל  ממש  שבהווה  מכיון "זירוז", זה  על 

שמיא " ענני "עם  זה ) ואומר  הקדושה ,74באצבעו בארצנו שנמצאים  רואים  מסביב  מביטים  שכאשר  באופן ,
ב "שמים " ומשוכלל " ש "בנוי ֿ המקדש , ובבית  הקודש  בהר  הקודש , עיר  בירושלים  המערבי, הירדן בעבר 

מטה  של  ֿ המקדש ) (ובית  בירושלים  ולהתגלות  לירד  רק  פשוטו 75וצריך  ממש , כפשוטו לנו" תהיה  "כן -
ממש , בשר  בעיני והחומרי, הגשמי הזה  עולם  של  לפשוטו ועד  ֿ פה , שבעל  תורה  של  פשוטה  מקרא , של 

טפחים . מעשרה  למטה 
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האנשים 62) העם, את "הקהל  - הקהל ' 'שנת שהשנה ובפרט 
יב). לא, (וילך  והטף" והנשים

הרי63) - שומע אין  ֿ עתה שלעת במקום גם מזה: ויתירה
סתם, שומע רק ולא שומע, שיהי ' לפעול  היא הוי ' דבר פעולת

"דערהע  גם אדמו"ר אלא מו"ח  כ "ק של  בשיחותיו כמבואר רן".
שמיעה  לגבי  ד "דערהערן" העילוי  ואילך ) 252 ע' תש"ח  (סה"מ 

סתם.
מי "ג .64) פ"ה אבות
לאחרי65) גם - וי "ל  מנ"א, דר"ח  לילה חצות עד  שנמשך 

ואכמ "ל . לילה, חצות
כא.66) כא, חוקת פירש"י 

וש"נ.67) סקט "ז. הוספות כש"ט 
יסוה"ת.68) הל ' ריש
בשני69) לבבך  "בכל  מ "ש ע"ד  בי "ת'ין, בב' דייקא, "לבב"

ס"ו). (כנ"ל  יצריך "
ה"ה.70) פ"ז תשובה הל '
מא.71) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ב).72) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
גם 73) כמובן  - אופנים בכמה להיות יכול  גופא הזירוז שהרי 

המזורזין". אלא מזרזין "אין נשא) ר"פ (ספרי  ממארז"ל 
א.74) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
ועוד .75) סע"א. מא, סוכה - ותוס' פירש"י  ראה



כט

       
" בברכה "פותחין הכלל  ובפרט ידוע  ,

הצורך  ביותר  מודגש  שבו בזמן כשנמצאים 
שמר "ח  הימים  תשעת  ובנדו"ד , ברכה , בתוספת 
הפתיחה  שצ "ל  בוודאי הרי באב , תשעה  עד  מנ"א 
בתוככי  מישראל  ואחת  אחד  לכל  ברכה  - בברכה 
במנהג הרגיל  ובלשון שהם , מקום  בכל  ישראל  כלל 
- מזה  ולמעלה  ולשלום ", טובים  "לחיים  - בנ"י

ולברכה " יחד ,"לחיים  גם  ובגשמיות  ברוחניות  ,
האמיתית  גאולה  - העיקרית  להברכה  ועד 
ענין  גם  יהי' שאז צדקנו, משיח  ע "י והשלימה 

נצחיים . חיים  - בשלימות  החיים 

"אסתכל  - לראש  שהתחלתה "ולכל  ,
ברכה  ר "ת  בי"ת , הברכות .באות  מקור  להיותה  ,

הידוע  כפתגם  השבוע , פרשת  - עצמה  ובתורה 

עניני  עם  "לחיות " הזמן", עם  לחיות  ש "צריכים 
זה  לזמן במיוחד  השייכים  השבוע ,התורה  פרשת  ,

עניני - ובמיוחד  השבוע כולל  .שבפרשת 

- ֿ מסעי מטות  פרשת  שבת  - זו לשבת  ובנוגע 
וראש  בהתחלת  נדרים ,הרי פרשת  מטות , פרשת 

ובפרט  ישראל , של  למעלתן בנוגע  נפלא  ענין מצינו
זוכים  שעי"ז הגלות  בירידת  עבודתם  למעלת  בנוגע 
התוכן  שזהו - העתידה  דגאולה  העילוי לתכלית 
ובמיוחד  השבועות , (שלושת  המצרים " ד "בין

בתורה  זו פרשה  קורין שבו הימים ), ,תשעת 
כדלקמן.

 ההקדמה לאחרי – מטות  פרשת  בהתחלת 
נאמר  - גו'" המטות  ראשי אל  משה  :"וידבר 

חז"ל  ודרשו לה '", נדר  ידור  כי שידור "איש  "עד 
הוא  בתורה  האמור  נדר  "עיקר  הנדור ", בדבר 
עלי  זה  ככר  שאומר  כגון הנדור , בדבר  שיתפיס 

".

אלא  בלבד , וכו' איסור  אינו הנדר  ענין כלומר ,
כו'), נאסר  (ולכן קרבן קדושת  חלות  גם  בו יש 
הבהמה  נעשית  לקרבן בהמה  שכשמקדיש  וכשם 
כעולה  זה  בשר  עלי הרי כשאומר  ֿ כן כמו קודש ,
שהקונם  עלי, זה  בשר  קונם  שאומר  או ושלמים ,
קרבן, קדושת  עליו חלה  אזי קרבן, לשון הוא 

הגמרא  נינהו".ובלשון הגוף  קדושת  "קונמות , -

יש  - קרבן קדושת  נמשכת  שבנדר  אע "פ  והנה ,
קרבן: לגבי גדול  חידוש  בו

בנוגע  הן הגבלות : כו"כ  ישנן - לקרבן בנוגע 
אלא  קרבן להקדיש  שאין – הקרבן של  לחפצא 
מינין  "מחמשה  בלבד , להקרבה  הראויים  מדברים 
ומן  העזים  ומן הכבשים  ומן הבקר  מן בלבד ,

היונה " בני ומן ומובחרין"התורים  ו"תמימין ,,
שאין  - הקרבן שמקדיש  האדם  לפעולת  בנוגע  והן

קיים  שביהמ "ק  בזמן אלא  קרבן .להקדיש 

קדושת  עליו שחל  אף  - לנדר  בנוגע  משא "כ 
לחפצא  בנוגע  דקרבן: ההגבלות  בזה  אין קרבן,
בדברים  רק  לא  זה  הרי - כקרבן עצמו על  שאוסר 
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תניא 1) שיעור - (שבתניא) באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת
.4 הערה לקמן בהנסמן וראה ראשון. יום זה, דמוצש"ק

ס"ע 2) בהוספות תרפ"ז סה"מ  אד "א. כ "ט  יום" "היום ראה
ואילך . רמד 

וראה 3) א. קעח , ח "ג  רע"ב. קסא, ח "ב סע"א. קלד , ח "א זהר
בתחילתו. ב"ר

בתנחומא 4) ועד "ז לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי 
זהר  לסופו). (קרוב פל "א תדבא"ר יו"ד . פ"א, ב"ר ה. בראשית

וש"נ. בתחלתו. חט "ו לקו"ש וראה ועוד . ויגש. ר"פ
ואילך .5) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
(6- העולם בגדרי  ונתלבשה ירדה שהתורה לכך  נוסף שהרי ,
התחלקות גם בה יש (והמקום), היינו,הזמן הזמן,

(וממנו  זה לזמן במיוחד  השייך  בתורה ענין יש פרטי  זמן שלכל 
נצחית). היא התורה שהרי  - הזמנים בכל  נמשך 

כשקורין7) יתירה שאז ובהדגשה בתורה, פרשיות
סוף, אין עד  הריבוי , תכלית על  (נוסף בתורה ענינים ריבוי  ניתוסף
גם  ניתוסף ובמילא כו'), אחד  בענין ואפילו אחת, בפרשה גם

ברכות. ריבוי 
זו 8) שבשנה מסעי , פרשת גם כולל  הפרשה, עניני  כל  הכולל 

שנעשים  ועד  מטות, לפ' מחוברת להיותה בפ"ע, פרשה אינה
וש"נ). ,380 ע' חי "ח  לקו"ש (ראה אחת פרשה

גם 9) (ראה המצרים" ב"בין לעולם קורין מטות שפ' להעיר,
מטות  (כשפ' שנים ובכמה פרשתנו), ריש תושב"כ  חלק של "ה

בשבת - מחוברים) אינם וגם ומסעי  המצרים", ד "בין
הרי - המצרים" ד "בין הראשונה בשבת פינחס פ' שקורין בשנים

בביהמ "צ. כולה מטות פ'
ג .10) ל ,
א.11) יד , א. יג , נדרים
נדרים,12) הל ' ריש למלך  משנה וראה ס"א. סר"ד  יו"ד  שו"ע

"מדין בקרבן) התפיסו (שלא סתם איסור בלשון הוא שנדר
דבריו  גומרין אנו עלי , אסור זה הרי  אומר שכשהוא דמהני ,

עיי "ש. כקרבן",
רע"ב.13) נט , כתובות
הקרבנות.14) מעשה הל ' ריש רמב"ם
מזבח .15) איסורי  הל ' ריש רמב"ם
ה"ח .16) פ"ח  וחרמין ערכין הל ' רמב"ם ראה



ל      

הדברים  בכל  אלא  המזבח , ע "ג  ליקרב  הראויים 
הדבר  שאוסר  האדם  לפעולת  ובנוגע  שבעולם ,
קיים , שביהמ "ק  בזמן רק  לא  זה  הרי - כקרבן
גם  אלא  המזבח , ע "ג  ולהקריב  להקדיש  שיכולים 
ֿ לארץ  בחוץ  הגלות , בזמן ביהמ "ק , חורבן לאחרי

לנדור  מותר  - מכח ובלילה  הוא  הנדר  וחלות  ,
קרבן  .קדושת 

כולה וחיד  התורה  דיני כל  לגבי בנדרים  נוסף  וש 
אלא  אינו התורה  דיני כל  שחיוב  בן ב - - (זכר 

ויום  שנה  י"ב  בת  - ונקבה  אחד , ויום  שנה  י"ג 
ב  גם  הוא  התורה  מן נדרים  חיוב  ואילו אחד ),

"קטן  לאיש ), הסמוך  ויום (מופלא  שנה  י"ב  בן
יודעים  אם  אחד , ויום  שנה  י"א  בת  וקטנה  אחד ,

נדר " נדריהם  נדרו.. מי .לשם 

 גודל מודגש  הנדרים  שבענין איך  מובן עפ "ז
ישראל : של  מעלתן

 ואפילו לוי), או כהן רק  (לא  מישראל 
התורה , חיובי בכל  ונתחייב  שהגדיל  לפני שנה 

 ומכופל כפול  לחושך  עד  הגלות , בזמן גם  ,
משיחא , דעקבות  , לארץ ֿ בחוץ  גם  ,

מצרים  ובארץ  אשור  בארץ  נדחת  לפינה  -עד 
לפעול  וביכלתו בכחו   בו שתהי'

הקרבן קדושת  כמו קרבן, קדושת   
 !

(חלות  כזה  נעלה  ענין לפעול  כדי ועוד : זאת 
ואינו  ויגיעה , לעבודה  זקוק  אינו - קרבן) קדושת 

להכנה  זקוק  שאינו [ועאכו"כ  למעשה  אפילו זקוק 
כו'", יחוד  לשם  אמירת  במקוה , טבילה  כמו: לפנ"ז
ע "י  אלא  וכיו"ב ], צדקה  נתינת  ברכה , אמירת 

 בלבד, הקודש בלשון רק  (לא  לשון ובכל  ,
העלגים  בלשון ואפילו האומות , בלשון גם  אלא 

אלא  קדושת לקרבן שאינו חלות  פועל  – (
קרבן .

בפנימיות  המבואר  ע "פ  – יותר  ויומתק 
חב "ד התורה  חסידות  בתורת  שנתבארה  (כפי

"יתפרנסון" והשגה , הבנה  של  בחב "ד באופן ,
שקדושת שבנפש  לנדרים , קרבנות  שבין החילוק  (

גדרי ע "פ  היא  אינה הקרבנות  קדושתם  ולכן ,
העליונה  החכמה  שחייבה  התנאים  ע "פ  אלא 
קדושת  משא "כ  הקב "ה ). של  חכמתו (תורה ,

ע "י שנעשית  מכיון הנדרים ,  

(חכמה ), מהתורה  למעלה  לתורה , קדמו שישראל 
גם  קרבן, בקדושת  ולהתפיס  להמשיך  הם  יכולים 

התורה  ע "י הקדושה  בו חל  שלא  .דבר 
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נדר"17) בלי  יאמר דבר.. שום ידור שלא ליזהר ש"צריך  ואף
מפני אלא זה שאין לכך  (נוסף הרי  - ס"ד ) סר"ג  יו"ד  (שו"ע
לנדור  מותר שבהם אופנים יש נדרו*), יקיים לא שמא החשש
(שם  נפשיה" "לזרוזי  ס"ה), (שם צרה בעת ולדוגמא: לכתחילה,
דעותיו  לכונן כדי  נדרים שנדר "מי  - איסר בנדרי  ואפילו ס"ו),
בזה  להרבות שאין (אלא ומשובח " זריז זה הרי  מעשיו, ולתקן

ס"ז). (שם כו')
(18.12 שבהערה מל "מ  ראה
ר"ס 19) יו"ד  טושו"ע רפי "ב. נדרים הל ' רמב"ם ב. מה, נדה

ד . ל , פרשתנו פירש"י  רלג .
נדר,20) נדרו - לאיש הסמוך  שמופלא תורה, שגילתה ולאחרי 

דקרבנות). הקדש בנדרי  גם הוא שכן ידעינן
ר"ה 21) דרושי  לקו"ת וראה יג . כז, ישעי ' - הכתוב ל ' ע"פ

א. ס,

        
          

         
         

 

(נדרים 22) דברים" אינם שבלב "דברים כי  במחשבה, משא"כ 
הפעולה  את מדגיש דוקא בדיבור שהצורך  ולהעיר, וש"נ). א. כח ,

ובכ "מ ),גם ד . לז, שלח  (לקו"ת העלם מלשון העולם,
צורך  יש אלא המחשבה**, פעולת מספיקה לא בו לפעול  שכדי 

.(29 הערה לקמן גם (וראה בדיבור גם
הט "ו.23) פ"א נדרים הל ' רמב"ם
לזמן 24) הבית זמן בין חילוק אין נדרים בהלכות כלומר,

ובזמן  התורה מן חיובם הבית שבזמן ענינים, (כבכמה הגלות
חיוב  ישנו הגלות בזמן גם כי  מדרבנן), אלא אינו חיובם הגלות
נכללו  שבו – ערוך ' ב'שולחן שנתבארו (כפי  נדרים דיני  פרטי  כל 

תוקף  בכל  הזה) בזמן השייכים הדינים החיוברק .
נתגלה 25) "תלת שעל ֿידה בענין כידוע דישראל ,

(ראה  דישראל  הפנימיות מגלה התורה שפנימיות כו", קשרין
ובכ "מ ). ג . ה, ויקרא לקו"ת

(26.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ז תקו"ז
וש"נ.

טוב 27) מה ד "אשרנו העילוי  ביותר ונרגש מובן ֿ ידה על  ולכן,
ירושתנו". יפה ומה גורלנו נעים ומה חלקנו

לכל 28) קדמה ישראל  של  שמחשבתן ד ) פ"א, (ב"ר כמארז"ל 
בני אל  דבר ישראל , בני  את צו שנאמר לתורה, אפילו דבר,

ישראל .
סע"ב 29) מב, (דרמ "צ נדרים מצות להצ"צ ספהמ "צ ראה

לענין  השייכות גם ומבאר א'קצה. ע' פינחס אוה"ת ואילך ).
 מקור מהחכמה, למעלה הם הדיבור שאותיות לפי  - דוקא

הדיבור  שע"י  ב) פג , ב. (פב, פרשתנו לקו"ת  גם (וראה החכמה
וכו'). המקיף בחי ' נמשך 

        
           
         
        

        



לי       

 נדרים בפרשת  יותר ) (ונעלה  עיקרי ענין ועוד 
-: נדרים

ע "י  נדרים  התרת  נתפרש  לא  שבכתוב  אע "פ 
הבעל ) או האב  ע "י הפרה  ֿ אם  (כי ועד חכם  ,

חז"ל  ואין שאמרו באויר , פורחין נדרים  "היתר 
חכמים  שאמרו נדרים  (התרת  שיסמכו" מה  על  להם 
ואין  במקרא , יש  רמז מעט  הנדר , את  מתיר  שהחכם 
בתורה  לחכמים  מסור  שכן אלא  לסמוך , מה  על 

ֿ פה  מפ שבעל  מ "מ , - רש "י) רש  
 לנשיאים כבוד  חלק  המטות , "ראשי :

שאר  שאף  ומניין בנ"י, לכל  ואח "כ  תחילה  ללמדם 
כאן, לאומרה  ראה  ומה  כו', ת "ל  כן, הדברות 

'כו מומחה  ביחיד  מובן,"נדרים  ומזה  ,
עיקרי הו"ע  נדרים  התרת  דפרשת שגם 

.נדרים 

מאשר  יותר  נעלה  הו"ע  נדרים  התרת  והנה ,
עצמם  :הנדרים 

דבר  עצמו על  אוסר  (שהאדם  הנדרים  בענין
חז"ל : במאמרי (לכאורה ) סתירה  מצינו לו) המותר 

לפרישות " סייג  "נדרים  - גיסא  ולאידך מחד  ,
אלא  התורה , לך  שאסרה  מה  דייך  "לא  - גיסא 

אחרים " דברים  עליך  לאסור  מבקש  שאתה 

(בתמי').

בזה  דרגות והתיווך  שתי אודות  שמדובר  -
בעבודת  נעלית  לדרגא  הגיע  לא  שעדיין מי שונות :
"קדש  המותרים , מדברים  גם  לפרוש  זקוק  ה ',

לך " במותר  יכול עצמך  לך " "המותר  גם  כי ,
כו' ירידה  של  מצב  אצלו אמרו לגרום  זה  ועל  ,

הגיע  שכבר  מי אמנם , לפרישות "; סייג  "נדרים 
לחשוש  מקום  שאין ה ', בעבודת  נעלית  לדרגא 
אין  - ירידה  של  מצב  אצלו יגרום  המותר  שהדבר 
לך  שאסרה  מה  ("דייך  העולם  מעניני לפרוש  לו
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32 תוכן 30) מסכם שהכתוב הפרשה, בסיום יותר ומודגש
לאשתו  איש בין משה את ה' צוה אשר החוקים "אלה – הפרשה
ע"ד  כלל  מזכיר ואינו יז), (ל , אביה" בית בנעורי ' לבתו אב בין

חכם. ע"י  נדרים התרת
שבועות 31) הל ' רמב"ם וראה וש"נ. במשנה. - א יו"ד , חגיגה

למדו  כך  אלא שבכתב, בתורה כלל  עיקר לו  אין זה דבר ה"ב: פ"ו
הקבלה. מפי  רבינו ממשה

שם.32) חגיגה, פירש"י 
לא 33) "כמו רק מפרש ג ) (ל , דברו" יחל  "לא שבפסוק אף

בתור  (עכ "פ מוסיף ואינו חולין", דברו יעשה לא דברו, יחלל 
"הוא  – חכם ע"י  נדרים התרת מזה למדו שרבותינו נוסף) פירוש
שאינו  והטעם שם). (חגיגה לו" מוחלין אחרים אבל  מוחל  אינו

להיותה - בפשטות מובן - זו דרשה מקרא מוסיף של  פשוטו
באופ  (לא הנדר התרת ע"י  כי  חולין", דברו יעשה של "לא ן

הנדר שעוקר אלא ולהבא, מכאן דברו הפרה, נעשה לא *(
 בטל דברו אלא חולין), ונעשה הדיבור נשתנה (שעכשיו

.מעולם דיבור הי ' לא כאילו וכל , מכל 
הלשון,34) רש"י  כותב מדוע היפך וצ"ע - כו'" נדרים

בלשון "שהחכם שלאח "ז  בד "ה הפרה,מ "ש בלשון ובעל 
לקמן  וראה מופר". ואין מותר אין חלפו ואם כאן, הכתוב כלשון

.36 להערה בשוה"ג 
שהחכם 35) הוא מיעוט  . . הדבר "זה פירושו, בהמשך  וכן

כו'. התרה בל '
אינו 36) דלכאורה - בזה הביאור 107 ע' חי "ג  לקו"ש וראה

שיש  מוכיחה המטות" ראשי  "אל  זו פרשה שאמירת אף מובן:
לרש"י ֿ לי ' מנא המטות", ל "ראשי  השייך  בנדרים מיוחד  ענין

על  שקאי  די "ל ,נדרים,בפשש"מ  – הנדרים?! ענין
שמובן  דנדרים, החיוב עצם (לא הוא זו בפרשה החידוש שעיקר

הדינים  פרטי  אלא) כו', והבעל ,מעצמו האב ע"י  נדרים
בענין  היא המטות" ל "ראשי  השייכות שגם לומר מסתבר ולכן

             
           

 

 ביחיד נדרים שהפרת** "למד  – הפרשה של  תוכנה נדרים,
ועצ"ע. כו". מומחה

(37- בתורה חכם) ע"י  נדרים (התרת נתפרש לא זה ומטעם
שבכתב, בתורה להתפרש יכולה שאינה כזו, נעלית מבחי ' להיותו
אוה"ת  (ראה סופרים דברי  שנקראת ֿ פה שבעל  בתורה ֿ אם כי 
העילוי בביאור ואילך ) א'רעח  (ע' ועיי "ש א'רעט ). ע' פרשתנו
לשון  פשטות מבאר הענין ובסיום באויר". פורחים נדרים ד "היתר
שאינו  נדרים ש"היתר - תורה" גופי  הן "הן שם) (חגיגה המשנה
דאורייתא  גופא מבחי ' נמשך  אינו ברמז, כ "א כלל  בתורה מבואר

גופא". מבחי ' שלמעלה דאורייתא נשמתא מבחי ' כ "א . .
הכ "ג .38) פי "ג  נדרים הל ' רמב"ם מי "ג . פ"ג  אבות
רפ"ג .39) דעות הל ' רמב"ם ה"א, פ"ט  נדרים ירושלמי 
ואילך .40) 107 ע' חי "ג  ואילך . 1076 ע' ח "ד  לקו"ש ראה

ועוד .
תניא 41) וראה קד ). (פיסקא כא יד , ראה ספרי  א. כ , יבמות

קדושים. ר"פ רמב"ן וראה מדאורייתא". "שהוא א) (לט , פ"ל 
סע"ב). (לד , פכ "ז פ"ז. תניא

ואילך ,42) תקמב ס"ע עטר"ת ובסה"מ  הדרושים. ברוב כ "ה
גם עצמו שפורש הוא נדרים של  דברים שהפרישות של 

היש  ביטול  הוא המותרים דברים של  הבירור גם כי  המותרים,
וענין  דיחו"ע. לביטול  לבוא כדי  מזה פורש ולכן בלבד ,
להביטול  כלי  נעשה הגשמי  שגם - הוא נדרים דהתרת האתהפכא

.
לענין  בנוגע הן – מישראל  כאו"א מעלת יותר מודגשת ועפ"ז
סוס"ה  (כדלקמן נדרים התרת לענין בנוגע ועאכו"כ  הנדרים,

(58 להביטול ובהערה כלי  יהי ' שהגשמי  גם לפעול  שבכחו –
דיחו"ע.

        
         

   



לב      

להיות  צריכה  עבודתו אדרבה , אלא  התורה "),
דירה  ית ' לו לעשות  דוקא , העולם  בעניני

.בתחתונים 

החסידות  היא ובלשון העבודה  שכאשר  -
ההיתר  לברר  יוכל  "לא  בלבד , אתכפיא  בבחינת 
מותרות  קצת  שהוא  מה  כל  . . למעלה  ולהעלותו
בנדר , הדבר  לאסור  צריך  ולכן לגשמיות ", יורידנו
לאחרי  אמנם , כקרבן; קדושה  בו שממשיך  עי"ז
חשוכא  דאתהפכא  העבודה  לדרגת  שמתעלה 

הנדר  להתיר  יוכל  אזי – לא לנהורא  היינו, ,
ולזכך  לברר  אדרבה , אלא  מהגשמיות , לפרוש 

כו'. הגשמיות 

(אבי' ע "י אשה  נדרי הפרת  שגם  [ולהעיר ,
בדרושי  כמבואר  אתהפכא , של  הו"ע  ו)בעלה ,

גו'חסידות  לה ' נדר  תדור  כי "ואשה  בענין
גו'" ושמע בנעורי' גו' לאיש  תהי' היו "ואם  ,

נדרה " את  והפר  . . על אשה  קאי ש "אשה " ,
" אשר  שעז"נ כנס "י, העבודה , בהתחלת  ,"'

חסד  לך  במדבר "זכרתי אחרי לכתך  גו'
צ "ל  אזי בלבד , אתכפיא  בחי' זרועה ", לא  בארץ 

לה '" נדר  תדור  תהי'"כי "היו כאשר  אבל  ,
היא  רבה ' שה 'אהבה  העבודה , שלימות  לאיש ",
ית ', בו לדבקה  רק  אחר  רצון לו שאין התוקף , בכל 
והפר  "אזי אתהפכא , בבחי' היא  שעבודתו מכיון
- לנהורא " חשוכא  מהפך  שהוא  דהיינו נדרה , את 
בשלימות , אתהפכא  של  ענין זה  אין אעפ "כ , אבל 
(כמו  מעיקרו הנדר  מתיר  אינו ו)הבעל  (האב  שהרי

רק  אלא  בלבד חכם ), ולהבא  מכאן ].הנדר 

: ביאור וליתר 

באופן היותו עם  - הנדר  הדבר ענין מן
למטה המותר  יורידנו שלא  כדי עצמו על 

מ "מ , ֿ רצוי כו', הבלתי הענין הדגשת  ע "י זה  אין
להתבונן היינו, הגשמי, הדבר שבדבר  של 

פורש  ולכן ח "ו, למטה  אותו להוריד  שיכול  הגשמי
אלא  הפנימיות ,ממנו, את  שמגלה  עי"ז –

בשרשו  "לראות  הגשמי, הדבר  של  ומקור , השורש 
ששרשו איך   . . ממנו פורש  ועי"ז ,

שהן וכקרבן ומופרש כעולה  הנדור  ודבר  ,
כו' למעלה  הגבוה  .בשרשו

שגם  - החסידות  שיטת  הדגשת  ע "ד  שזהו וי"ל 
אינה  כו') פרישה  של  (באופן מרע " ד "סור  העבודה 
כו', הרע  של  בשפלותו והתבוננות  התעסקות  ע "י

טוב " ב "עשה  ההוספה  ע "י ֿ טוב אלא  ש "העשה  ,
הרבה  (ועאכו"כ  אור  מעט  כי ֿ מרע , לסור  קודם  יהי'
יפול  ממילא  אזי . . החושך  מן הרבה  דוחה  אור )

כו'" .הרע 

היא  שהעבודה  לאחרי גם  גיסא , לאידך  אבל ,
- קרבן קדושת  חלות  הגשמי בדבר  שממשיך  עי"ז

כדי רק  זה  העבודה הרי עיקר  ובמילא , ממנו,
" בבחי' עדיין היא  " הגשמיות לדחות  ,

גילוי  ע "י היא  עצמה  שהדחי' (אלא  יורידנו שלא 
ממש , הקרבן כמעלת  זה  ואין כו'), הנעלה  שרשו
בקדושה  ונכלל  מתעלה  עצמו הגשמי שהדבר 

" בבחי' ".

ע "י שנעשה  החידוש  ש "גם וזהו - נדרים 
להיות  החכם  התרת  ע "י מתהפך  הדבר , שנאסר 
שביכלתו  . . היתר  נעשה  זה  איסור  והרי מותר ,
הגשמי  שהדבר  היינו, לנהורא ", חשוכא  להפך 

בקדושה  ונכלל  נתהפך  קרבן עצמו .כמו
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ובכ "מ .43) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנתומא ראה
רע"ג .44) פד , פרשתנו לקו"ת
משה 45) מבחי ' שמקבלים המטות", "ראשי  מומחה, יחיד  ע"י 

(ראה  גו' הדבר זה לאמר, המטות ראשי  אל  משה "וידבר רבינו,
ו"שלשה  ואילך ). א'רפ ע' שם אוה"ת ואילך . א פב, שם לקו"ת

ה"ה – א) עח , מנדרים - פרשתנו ריש (פירש "י  .הדיוטות"
ואילך .46) ג  פג , שם לקו"ת
ד .47) ל ,
ֿ ט .48) ז שם,
"בין 49) של  הראשונה בשבת ההפטרה סיום - ב. נ, ירמי '

המצרים".
אבי '50) הניא גו' נדרה את אבי ' "ושמע - זו בדרגא וגם

מפר  הוא רבה אהבה מבחי ' כי  הנדר, את מפר "שהאב אותה",
אסורה  היא כנס"י  אשר והקישורים האיסורים כל  מבטל  כתרגומו
בחי ' רבה, אהבה מדת ע"י  כ "א עצמו, מתיר חבוש ואין וקשורה,

א). פה, שם (לקו"ת אביה"
מום 51) כבעל  ואילך  מכאן סע"א: פו, יומא פירש"י  וראה

עליו. שמו שמקצת שנתרפא

א'רחצ.52) ע' שם אוה"ת ֿ ג . ב פג , ב. פב, שם לקו"ת
העבו 53) ושלימות עיקר בקו שהרי  היא רצונך ") ("כמצות דה

מן  אעביר הטומאה רוח  "את ֿ לבוא לעתיד  כי  טוב", ד "עשה
בקודש  עלי ' של  באופן העבודה כל  תהי ' ואז ב), יג , (זכרי ' הארץ"

כו). סו"ס אגה"ק (ראה א"ס עד  עילוי  אחר בעילוי 
ג .54) מח , שה"ש לקו"ת
הי "ז.55) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ. א. מז, סוטה - חז"ל  ל '

א'שי . א'רדע. ע' שט  אוה"ת וראה
הוא 56) הגשמי  מהמאכל  התענוג  שגם שבת, אכילת ע"ד 

בשבת. נדרים מפירין וזהו ג : פד , פרשתנו לקו"ת וראה מצוה.
א'שכו.57) א'שיט . א'רפו. א'רדע. ע' שם אוה"ת



לג       

להיות  צריכה  עבודתו אדרבה , אלא  התורה "),
דירה  ית ' לו לעשות  דוקא , העולם  בעניני

.בתחתונים 

החסידות  היא ובלשון העבודה  שכאשר  -
ההיתר  לברר  יוכל  "לא  בלבד , אתכפיא  בבחינת 
מותרות  קצת  שהוא  מה  כל  . . למעלה  ולהעלותו
בנדר , הדבר  לאסור  צריך  ולכן לגשמיות ", יורידנו
לאחרי  אמנם , כקרבן; קדושה  בו שממשיך  עי"ז
חשוכא  דאתהפכא  העבודה  לדרגת  שמתעלה 

הנדר  להתיר  יוכל  אזי – לא לנהורא  היינו, ,
ולזכך  לברר  אדרבה , אלא  מהגשמיות , לפרוש 

כו'. הגשמיות 

(אבי' ע "י אשה  נדרי הפרת  שגם  [ולהעיר ,
בדרושי  כמבואר  אתהפכא , של  הו"ע  ו)בעלה ,

גו'חסידות  לה ' נדר  תדור  כי "ואשה  בענין
גו'" ושמע בנעורי' גו' לאיש  תהי' היו "ואם  ,

נדרה " את  והפר  . . על אשה  קאי ש "אשה " ,
" אשר  שעז"נ כנס "י, העבודה , בהתחלת  ,"'

חסד  לך  במדבר "זכרתי אחרי לכתך  גו'
צ "ל  אזי בלבד , אתכפיא  בחי' זרועה ", לא  בארץ 

לה '" נדר  תדור  תהי'"כי "היו כאשר  אבל  ,
היא  רבה ' שה 'אהבה  העבודה , שלימות  לאיש ",
ית ', בו לדבקה  רק  אחר  רצון לו שאין התוקף , בכל 
והפר  "אזי אתהפכא , בבחי' היא  שעבודתו מכיון
- לנהורא " חשוכא  מהפך  שהוא  דהיינו נדרה , את 
בשלימות , אתהפכא  של  ענין זה  אין אעפ "כ , אבל 
(כמו  מעיקרו הנדר  מתיר  אינו ו)הבעל  (האב  שהרי

רק  אלא  בלבד חכם ), ולהבא  מכאן ].הנדר 

: ביאור וליתר 

באופן היותו עם  - הנדר  הדבר ענין מן
למטה המותר  יורידנו שלא  כדי עצמו על 

מ "מ , ֿ רצוי כו', הבלתי הענין הדגשת  ע "י זה  אין
להתבונן היינו, הגשמי, הדבר שבדבר  של 

פורש  ולכן ח "ו, למטה  אותו להוריד  שיכול  הגשמי
אלא  הפנימיות ,ממנו, את  שמגלה  עי"ז –

בשרשו  "לראות  הגשמי, הדבר  של  ומקור , השורש 
ששרשו איך   . . ממנו פורש  ועי"ז ,

שהן וכקרבן ומופרש כעולה  הנדור  ודבר  ,
כו' למעלה  הגבוה  .בשרשו

שגם  - החסידות  שיטת  הדגשת  ע "ד  שזהו וי"ל 
אינה  כו') פרישה  של  (באופן מרע " ד "סור  העבודה 
כו', הרע  של  בשפלותו והתבוננות  התעסקות  ע "י

טוב " ב "עשה  ההוספה  ע "י ֿ טוב אלא  ש "העשה  ,
הרבה  (ועאכו"כ  אור  מעט  כי ֿ מרע , לסור  קודם  יהי'
יפול  ממילא  אזי . . החושך  מן הרבה  דוחה  אור )

כו'" .הרע 

היא  שהעבודה  לאחרי גם  גיסא , לאידך  אבל ,
- קרבן קדושת  חלות  הגשמי בדבר  שממשיך  עי"ז

כדי רק  זה  העבודה הרי עיקר  ובמילא , ממנו,
" בבחי' עדיין היא  " הגשמיות לדחות  ,

גילוי  ע "י היא  עצמה  שהדחי' (אלא  יורידנו שלא 
ממש , הקרבן כמעלת  זה  ואין כו'), הנעלה  שרשו
בקדושה  ונכלל  מתעלה  עצמו הגשמי שהדבר 

" בבחי' ".

ע "י שנעשה  החידוש  ש "גם וזהו - נדרים 
להיות  החכם  התרת  ע "י מתהפך  הדבר , שנאסר 
שביכלתו  . . היתר  נעשה  זה  איסור  והרי מותר ,
הגשמי  שהדבר  היינו, לנהורא ", חשוכא  להפך 

בקדושה  ונכלל  נתהפך  קרבן עצמו .כמו
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ובכ "מ .43) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנתומא ראה
רע"ג .44) פד , פרשתנו לקו"ת
משה 45) מבחי ' שמקבלים המטות", "ראשי  מומחה, יחיד  ע"י 

(ראה  גו' הדבר זה לאמר, המטות ראשי  אל  משה "וידבר רבינו,
ו"שלשה  ואילך ). א'רפ ע' שם אוה"ת ואילך . א פב, שם לקו"ת

ה"ה – א) עח , מנדרים - פרשתנו ריש (פירש "י  .הדיוטות"
ואילך .46) ג  פג , שם לקו"ת
ד .47) ל ,
ֿ ט .48) ז שם,
"בין 49) של  הראשונה בשבת ההפטרה סיום - ב. נ, ירמי '

המצרים".
אבי '50) הניא גו' נדרה את אבי ' "ושמע - זו בדרגא וגם

מפר  הוא רבה אהבה מבחי ' כי  הנדר, את מפר "שהאב אותה",
אסורה  היא כנס"י  אשר והקישורים האיסורים כל  מבטל  כתרגומו
בחי ' רבה, אהבה מדת ע"י  כ "א עצמו, מתיר חבוש ואין וקשורה,

א). פה, שם (לקו"ת אביה"
מום 51) כבעל  ואילך  מכאן סע"א: פו, יומא פירש"י  וראה

עליו. שמו שמקצת שנתרפא

א'רחצ.52) ע' שם אוה"ת ֿ ג . ב פג , ב. פב, שם לקו"ת
העבו 53) ושלימות עיקר בקו שהרי  היא רצונך ") ("כמצות דה

מן  אעביר הטומאה רוח  "את ֿ לבוא לעתיד  כי  טוב", ד "עשה
בקודש  עלי ' של  באופן העבודה כל  תהי ' ואז ב), יג , (זכרי ' הארץ"

כו). סו"ס אגה"ק (ראה א"ס עד  עילוי  אחר בעילוי 
ג .54) מח , שה"ש לקו"ת
הי "ז.55) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ. א. מז, סוטה - חז"ל  ל '

א'שי . א'רדע. ע' שט  אוה"ת וראה
הוא 56) הגשמי  מהמאכל  התענוג  שגם שבת, אכילת ע"ד 

בשבת. נדרים מפירין וזהו ג : פד , פרשתנו לקו"ת וראה מצוה.
א'שכו.57) א'שיט . א'רפו. א'רדע. ע' שם אוה"ת

      

של  מעלתן מודגשת  נדרים  בהתרת  וגם 
מהתורה ישראל  וק "ו (שלמעלה  במכ "ש  - (

שבכוחם  בלבד  זו שלא  - עצמם  הנדרים  מענין
קדושה , המשכת  ע "י הגשמיות  לדחות  וביכלתם 
מבררים  הקדושה  המשכת  שע "י זאת , עוד  אלא 

לקדושה . להעלותו הגשמיות  את  ומזככים 

 דפרשת והשייכות  הקשר  לבאר  יש  עפ "ז
קורין  שבו המצרים ", ד "בין הזמן לתוכן נדרים 

בתורה  זו :פרשה 

מחד  ירידה  של  מצב  – הוא  נדרים  פרשת  תוכן
העולם  שגשמיות  כזה  במצב  שנמצאים  היינו, גיסא ,
גם  לפרוש  צורך  יש  ולכן כו', ירידה  לפעול  יכול 

לפרישות " סייג  "נדרים  כו', המותרים  ;מדברים 
זו  לא  הרי ירידה , של  במצב  שגם  – גיסא  ולאידך 

מישראל  כאו"א  של  שבכוחו מגשמיות בלבד 
(ענין  קרבן קדושת  בו שממשיך  עי"ז העולם 

וביכלתו שבכוחו - מזה  יתירה  אלא  הנדרים ),
, לקדושה ולהפכה  העולם  גשמיות  את 

נדרים ). (התרת  לנהורא  חשוכא  אתהפכא 

בתורה  זו פרשה  ד "בין וקריאת  בזמן
בנוגע  זה  כל  לפעול  ֿ כח  נתינת  מהווה  המצרים "
חורבן  של  במצב  שגם  - המצרים " ד "בין להירידה 
לדחות  וביכלתו שבכוחו בלבד  זו לא  הרי וגלות ,

היא  זו שירידה  התבוננות  ע "י מכיון זה  עלי',
העתידה  דגאולה  להעילוי סוכ "ס  באים  שעי"ז
הם  גופא  והגלות  החורבן (אבל  העתיד  וביהמ "ק 
שבכוחו  - מזה  יתירה  אלא  דחי'), של  באופן
לטוב , גופא  והגלות  החורבן את  להפוך  וביכלתו

כמ "ש  לנהורא , חשוכא  הרביעי אתהפכא  "צום 

ולשמחה  לששון גו' יהי' גו' החמישי וצום 
בהתוועדות  בארוכה  כמדובר  טובים ", ולמועדים 

.שלפנ"ז 

האהבה  התגלות  מצד  שגם  אלא  עוד , ולא 
לכנס "י  הקב "ה  לאשתו, איש  שבין (ע "י העצמית 

לחושך  עד  הגלות , זמן משך  כל  ועבודתינו מעשינו
התוקף  מתגלה  שאז משיחא , דעקבות  ומכופל  כפול 

הנשמה  עצם  של של  העצמית  ההתקשרות  ,
מתורה  שלמעלה  הקב "ה  עם  כל ישראל  מופרים  ,(

נפש " עינוי בהם  "שיש  אלו הן - [ובפרט הנדרים 
אצל  כביכול , עינוי, נעשה  דכנס "י העינוי שמצד 

כמ "ש  צר "הקב "ה , לו צרתם  אלו "בכל  והן ,[
לבינה " שבינו שלימות ש "בדברים  שנעשה  –

אירוסין  של  באופן רק  לא  וכנס "י, דהקב "ה  היחוד 
של  באופן גם  אלא  הזה ), בימות (כבזמן ,

.המשיח 

 ב "בין ההנהגה  באופן גם  מתבטא  זה  וענין
המצרים ":
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ע"י 58) היא נדרים התרת "יחיד שהרי  רק לא –
בשלשה מיפר מומחה יחיד  אין אם גם אלא ".מומחה",

(רמב"ם 59) שבכתב" בתורה כלל  עיקר לו אין זה "דבר שהרי 
,(37 הערה (כנ"ל  סופרים" כ "דברי  שנחשב ועד  ,(31 שבהערה

בנ"י . הסופרים, ע"י  שנתגלה היינו,
ואילך .60) 194 ע' חל "ג  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
ורק 61) בדאורייתא, סגי  הי ' קיים הי ' שביהמ "ק בזמן ולכן,

באש  ונכוינו הלבבות שנתמעטו דור, אחר דור הדורות ירידת מצד 
וחומרות  בסייגים צורך  יש אזי  כו', גופניות ותאוות באהבות זרה

א). פה, שם (לקו"ת כו'
דאתהפכא 62) הבירור (בענין א'שיג  ע' שם מאוה"ת להעיר

וירידה  המשכה בחי ' שהיא שבתורה קריאה "וזהו – התורה) בכח 
בו  להיות שיוכל  נוגה בחי ' גם שמכשיר כשר, זה דבר אומר . .

כו'". אוא"ס גילוי 
בסופן.63) תעניות הל ' רמב"ם וראה יט . ח , זכרי '

פינחס.64) ש"פ משיחות קונטרס
מלחמת 65) בענין ֿ ג ) א לא, (מטות הפרשה מהמשך  להעיר

"נקמת נקום אמר שהקב"ה מדין,  נקמת" אמר ומשה ,"
 יותר ישראל  של  כבודו על  ומדקדק חפץ הקב"ה "כי  – "'

של  כבודו על  מדקדק בהיפך , ישראל ) (בשם ומשה .. מכבודו
שעז), ע' לזח "ג  לוי "צ (לקוטי  ישראל " של  מכבודו יותר הקב"ה

לישראל . הקב"ה שבין האהבה תוקף מודגש שבזה
נקשר  - (73 (ובהערה ואילך  216 ע' חכ "ג  לקו"ש גם וראה

אב". "מנחם החודש של  לתוכנו ובשייכות
בחי '66) ותוקף, חוזק מלשון - ל "מטות" מהשייכות להעיר

ֿ ב). א פג , שם (לקו"ת שבנשמה "איתן"
כו'67) לתורה ("שאלו מתורה שלמעלה התשובה ענין וע"ד 

תשב), רמז תהלים יל "ש – תשובה" יעשה אמר להקב"ה, שאלו
התרת  מענין גם ולהעיר לזכיות. הזדונות הפיכת נעשה ֿ ידה שעל 
ע' שם אוה"ת סע"א. פה, שם לקו"ת ראה - ביוהכ "פ  נדרים

ואילך . א'רפט 
הל '68) רמב"ם יד ). ל , פרשתנו בפירש"י  (הובא רפי "א נדרים

סנ"ה. סרל "ד  יו"ד  טושו"ע רפי "ב. נדרים
בשלח .69) ס"פ מכילתא א. טז, תענית וראה ט . סג , ישעי '

ב. קכ , זח "א
שוכן 70) אני  "כי  לד ) לה, (מסעי  בפרשתנו ממ "ש להעיר

מקום  שבכל  ישראל  "חביבים עה"פ: ובספרי  ישראל ", בני  בתוך 
שנאמר  עמהם, שכינה חוזרים וכשהם . . עמהם שכינה שגלו
והשיב  ורחמך , שבותך  את אלקיך  ה' ושב ובפירש"י ) ג  ל , (נצבים
בקשר  – שם חכ "ג  לקו"ש בארוכה וראה ושב". אלא נאמר לא

אב". "מנחם החודש של  לתוכנו ובשייכות
שם.71) טושו"ע רמב"ם, נדרים,
ג .72) פד , שם בלקו"ת ונתבאר הובא - ספט "ו שמו"ר

התורה  פנימיות גילוי  עם זה מקשר שם שבלקו"ת ולהעיר,
התורה, פנימיות מבחי ' הוא נדרים התרת גם והרי  ֿ לבוא, דלעתיד 

.37 הערה כנ"ל 



לד      

המצרים " ד "בין ההלכות  ללימוד  הן נוסף  ,
השבועות ", "שלושת  לכל  השייכות  ההלכות  פרטי
כדי  הימים , לתשעת  השייכות  ההלכות  פרטי והן
שמשיח  זמן (כל  יעשון אשר  המעשה  את  לידע 
החורבן  על  האבילות  וכללות  בא ), לא  עדיין צדקנו

כמארז"ל  ירושלים ,והגלות , על  המתאבל  "כל 
ורואה  הוספה זוכה  להיות  צריכה  - בשמחתה "

שעוסקים  התורה  בחלקי גם  מיוחדת  
  . בארוכה כמ "פ  כמדובר  ,

הוא  והגלות  החורבן שביטול  - הענין ונקודת 
אלא ) הגלות , ירידת  בחומר  התבוננות  ע "י כ "כ  (לא 

 התבוננות ע "י  ענין (דוגמת 
ההעלאה  ע "י נעשית  הגשמיות  שדחיית  הנדרים ,
והגעגועים , והתשוקה  הכוסף  לעורר  לקדושה ),
העתידה , לגאולה  כו', והדרישה  הבקשה  ובמילא ,
ממש , בפועל  הגאולה  את  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז
והטוב  הפנימיות  את  שמגלים  אלא  עוד , ולא 
חשוכא  אתהפכא  גופא , והגלות  החורבן שבענין

(דוגמת  גופא לנהורא  שהגשמיות  נדרים ,
לקדושה ). מתעלה 

הגאולה  עניני בלימוד  שגם  מובן, ומזה 
והטוב  לפנימיות  בנוגע  רמזים  ישנם  וביהמ "ק ,

ולדוגמא : - והגלות  החורבן דענין

" - מדות  מסכת  מקומות בהתחלת 
והלוים  . . המקדש  בבית  שומרים  הכהנים 

, וכ "א ג ' אלו, שמספרים  די"ל , מקום ",
- המצרים " "בין לזמן השבועות ,רומזים 

 . יום

הן  - זה  שבזמן הטוב  הענין מרומז ובזה 
השלישי  ביהמ "ק  השבועות ), (שלושת  ג ' במספר 
ב "ירחא  דמ "ת  הענין וכללות  השלישית , וגאולה 

בארוכה  (כמשנת "ל  במספר תליתאי" והן ,(
כידוע כ "א  , הגימטריא הוא  כ "א  של שמספר 

כמ "ש שם  - שתוכנו ,,"'אהי אשר  "אהי '
אהי' אשר  מצרים ), (גלות  זאת  בצרה  עמם  "אהי'

מלכיות " שאר  בשעבוד  גיסא עמם  מחד  כלומר , ,
- גיסא  ולאידך  ושעבוד , צרה  של  מצב  זה  הרי -

המצאו" מ "אמיתת  ברורה  הבטחה  ש "ישנה 
  שלכן צר ", לו צרתם  "בכל  כאמור  ,"

שבותך " את  אלקיך  ה ' ."ושב 

הלימוד  בהתחלת  נוסף  רמז על  להעיר  ויש 
בנבואת  בתושב "כ , השלישי ביהמ "ק  אודות 
לגלותנו  שנה  וחמש  "בעשרים  שנאמרה  יחזקאל 

וגו'" לחודש  בעשור  ֿ השנה  שנה בראש  "איזוהי ,
זה  אומר  הוי לחודש , בעשור  שלה  ֿ השנה  שראש 

" ורומז שייך  היובל  שענין - לענין
וחזרו הגאולה  לבתיהן עבדים  "נפטרו שאז ,

לבעליהן" כולה שדות  ישראל  שארץ  היינו, ,
מעבדות  שיוצאים  בנ"י, כל  - לבעלי' חוזרת 

עלי'" יושבי' "כל  ארצם , אל  ושבים  .לחירות ,

 וההוראה הלימוד  ולבאר  להוסיף  ויש 
- לקונו האדם  עבודת  בכללות  נדרים  מפרשת 

לבו":"והחי  אל  יתן
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שהענין 73) כמו להיות (וצריך ) יכול  זה לימוד  שגם להעיר,
(ע"ד הוא דבר שבכל  והטוב הפנימיות בגילוי  שמאיר -

האמורים ועשו וש"נ)."יעקב .114 ע' ח "כ  לקו"ש ראה - "
תקנד .74) סו"ס או"ח  טושו"ע וש"נ. ב. ל , תענית
ישראל .75) כל  גם ורואים זוכים - ידו ועל 
וש"נ.76) .182 ע' ח "ל  לקו"ש ראה
קרח 77) ס"פ  לקו"ת  ראה – לטוב דשקדים העילוי  על  נוסף

ואילך ). 194 ע' חל "ג  לקו"ש – (ובארוכה
אהי '.78) ערך  יעקב, קהלת
גימטריא 79) של  באופן הוא יום דכ "א הטוב שהענין ומכיון

העיקרי השם לכן, - ספ"ז) (שעהיוה"א כו' אחרונה בחי ' בלבד ,
הענין  כי  יום), כ "א (ולא השבועות" "שלושת הוא ישראל  במנהג 

בארוכה). (כמשנת"ל  בגילוי  הוא שלשה דמספר הטוב
יד .80) ג , שמות
ואילך .81) 19 ע' חכ "ו לקו"ש וראה עה"פ. פירש"י 
דברי82) בביאור ואילך , 13 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה

והוא  הי ', מן "נגזר "אהי '" ששם פס"ג ) ח "א (מו"נ הרמב"ם
המציאות", מחוייב כלומר הנמצא, הוא אשר הנמצא . . המציאות
הפירוש  עם התיווך  ועיי "ש הקדושים. שמות ותואר בגדר שאינו
"עמם  הוא המציאות" "מחוייב שדוקא – בצרה" עמם ד "אהי '

בצרה".
(83.70 הערה כנ"ל 
א.84) מ ,
עה"פ.85) פירש"י 
מעבדות 86) יוצאים היו שהעבדים "לפי  הרד "ק: פי ' גם ראה

צאת  הקב"ה לו הראה הכיפורים, ביום היובל  בשנת לחירות
יסלח  בו כי  הכיפורים, וביום היובל , בשנת הבית ובנין מהגלות
67 הערה לעיל  (וראה עוד " יזכר לא וחטאתם ישראל , לעון ֿ ל  הא

נדרים). להתרת דיוהכ "פ השייכות -
ומספרו 87) דחירו, עלמא הבינה, בספירת הוא שיובל  להעיר

גופא  ובזה בינה, שערי  נ' - שמיטות) שבע (לאחרי חמישים
להצ"צ) (דא"ח  סה"ל  (ראה יובלות אלפים נ' - עילוי  אחר בעילוי 
הנדר  כי  - הנדרים לענין מהשייכות גם ולהעיר וש"נ). יובל . ערך 
בינה  שערי  שנו"ן דר, נו"ן אותיות ו"נדר" הבינה, בספירת הוא

וש"נ). א'רעו, ע' פרשתנו (אוה"ת שלו דירה נעשים
הי "ד .88) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם
ה"ח .89) שם
ב.90) ז, קהלה



לה       

מעלת  מגודל  וההוראה  הלימוד  - לראש  לכל 
וביכלתו  שבכוחו כאמור , ישראל , איש  של  דיבורו
בלבד , דיבורו ע "י לפעול  מישראל  כאו"א  של 
עד  מובן שמזה  – גשמי בדבר  קרבן קדושת  חלות 
לתכלית  לנצלו הדיבור  כח  את  לייקר  צריך  כמה 
"נצור  הלשון, שמירת  ענין רק  לא  כלומר , הראוי',

מרע " בעיקר לשונך  - (ואדרבה  גם  אלא  , לנצל (
לקבל  - גם  כולל  טובים , לדברים  הדיבור  כח  את 
ענינים  בדיבור  גם ) אלא  בלב , רק  (לא  עצמו על 

הזקן  רבינו מ "ש  - ולדוגמא  בסידורו טובים ,
"נכון נפש : לכל  הריני השוה  התפילה , קודם 

ואהבת  של  ֿ עשה  מצות  עלי לרעך מקבל 
.כמוך "

הפעולה  לאופן בנוגע  - עיקרית  הוראה  ועוד 
חוצה : המעיינות  והפצת  והיהדות , התורה  בהפצת 

של  פעולתו אודות  (ס "ה ) לעיל  המבואר  ע "פ 
הבלתיֿ הענין דחיית  שגם  בעולם , מישראל  כאו"א 

הקדושה  גילוי ע "י נעשית  רצוי -
וק "ו) במכ "ש  – (ואדרבה  הוא  שכן מובן הרי
ומצבו  שמעמדו מי שגם  בישראל , לפעולה  בנוגע 
ח "ו, ֿ רצוי, בלתי באופן הוא  ובחיצוניות  בגלוי
ע "י  כ "כ  (לא  ֿ רצוי הבלתי המצב  דחיית  נעשית 
שמגלים  עי"ז אדרבה ) אלא  ֿ רצוי, בבלתי התעסקות 

האמיתית  מציאותו שבו, הקדושה  וכאמור ,את  ,
ממילא . בדרך  החושך  נדחה  - באור  ההוספה  שע "י

פשוטות : ובאותיות 

שנשבה  ד "תינוק  במצב  שהוא  יהודי כשפוגשים 

העכו"ם " לתורה לבין לקרבו הדרך  הרי, -
"שמאל  של  באופן להיות  יכולה  אינה  ויהדות ,
בעניני  עליו ולאיים  כו', עליו ולצעוק  לרגוז דוחה ",

כי וכו', יסכים עונשים  ולא  ממנו, ויברח  ילך 
אהבה  של  באופן - אדרבה  אלא  עוד , עמו להפגש 

דוקא  מקרבת ".וקירוב  "ימין ,

לו להסביר  יש   בן להיותו -
ולאה , רחל  רבקה  שרה  ובת  ויעקב , יצחק  אברהם 

הקב "ה  המלכים  מלכי מלך  של  יחידו בנו - ,ועד 
ממש " ממעל  אלקה  "חלק  היא  "נשמה ונשמתו

שכאו"א  לו ולהסביר  היא ", טהורה  בי שנתת 
חפץ " "ארץ  בבחינת  הוא  בה מישראל  שיש  ,

כו', ומרגליות  טובות  אבנים  יקרים , אוצרות 
ההון  ולגלות  כו', המכסה  העפר  להסיר  רק  וצריכים 

הידוע  המשל  ולהסבירו לאדם היקר , שנותנים 
ונותנים  ומרגליות , טובות  אבנים  עם  סגורה  תיבה 
לפותחה  שבידו התיבה , של  המפתח  את  לו

שירצה ! עת  בכל  שבתוכה  באוצרות  ולהשתמש 

המעיינות  הפצת  עבודת  לכללות  בנוגע  ועד "ז
התפקיד  שזהו דורנו, נשיא  הוראת  ע "פ  – חוצה 
עד  בביתו להמתין שאין - זה  דורנו של  העיקרי
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יד .91) לד , תהלים
לדברים 92) הדיבור כח  את לנצל  ומרבים שמוסיפים עי "ז כי 

ֿ רצויים, בלתי  מדברים הלשון שמירת ממילא בדרך  נעשה טובים,
מרע" ה"סור שגם היא החסידות ששיטת (ס"ה) לעיל  כאמור

טוב". ב"עשה ההוספה ע"י  נעשה
בתחילתו.93) הכוונות (שער האריז"ל * בכתבי  - ומקורו

ואילך . 374 ע' חכ "ה לקו"ש בארוכה וראה ועוד ).
יח .94) יט , קדושים
שסיבת 95) מכיון - המצרים" "בין בזמן יתירה ובהדגשה

מלשון  מדין, קליפת ב), ט , (יומא חנם אהבת היפך  היא הגלות
- שבפרשתנו  "החלצו" בדרושי  בארוכה (כמבואר ומדון ריב
יש  ולכן ועוד ), תרנ"ט . החלצו קונטרס ואילך . סע"ד  פה, לקו"ת
ישראל  באהבת טוב") (ב"עשה ההוספה ע"י  הגלות סיבת לבטל 

הגלות. המסובב, בטל  ממילא, ובדרך  ישראל , ואחדות
למציאותו 96) שייכים אינם ֿ רצויים הבלתי  הענינים שהרי 


           



" ֿ אם כי  גירושין האמיתית, הל ' (רמב"ם שתקפו" הוא
– אוקריינא) (במחוז החסידים** בניגון הידוע ובלשון ספ"ב),
לעשות  אלא אינה פעולתו שכל  הטיפש, היצר מארקא", "דורין
בהערה  כנ"ל  (בנ"י , בין ("סווארקו") כו' ומחלוקת מריבה

מדין. קליפת שזהו להקב"ה, ישראל  בין) – ועי "ז הקודמת,
ה"ג .97) פ"ג  ממרים הל ' רמב"ם ראה
את 98) אוהב שלום, ורודף שלום "אוהב – אהרן של  כדרכו

שיום  ולהעיר, מי "ב). פ"א (אבות לתורה" ומקרבן הבריות
כל  שלימות תכלית בגילוי  מאיר (שבו אהרן של  הסתלקותו
לג , (מסעי ) (פרשתנו לחודש" באחד  החמישי  "בחודש - עבודתו)

זה. ש"ק בערב שחל  אב, ר"ח  לח ),
לו,99) שניתנו הנעלים הכחות אודות לו לספר - גם כולל 

בכחו  כו', יהדות בעניני  ידיעה לו שאין ההוה, במצבו שגם
שלא  דבר גם קרבן בקדושת להתפיס בלבד , דיבורו ע"י  וביכלתו

ס"ג ). (כנ"ל  התורה ע"י  הקדושה בו חל 
סקל "ג .100) הוספות כש"ט  ראה
רפ"ב.101) תניא
הוספות 102) כש"ט  אייר. י "ז יום" "היום וראה יב. ג , מלאכי 

וש"נ. סמ "ד .
תלג103) ס"ע תרכ "ז סה"מ  – ובארוכה ב. א, דברים לקו"ת

ועוד . רט . ע' ריש תרכ "ט  ואילך .

           
           
          
         

  



לו      

לצאת  יש  אלא  כו', ויזדכך  יתברר  שה "חוצה "
ולהביא  ומצבו, במעמדו שה "חוצה " כפי ל "חוצה "
הפצה , של  ובאופן עצמם , ה "מעיינות " את  אליו

ההילולא ' ב 'המשך  הידוע  מו"ח ובלשון דכ "ק 
דורנו  נשיא  מעלה אדמו"ר  בחי' המשכת  -

תכלית , אין עד  מטה  מטה  לבחי' קץ , אין עד  מעלה 
ועד  ממילא , בדרך  החושך  ונתבטל  נדחה  שעי"ז

דירה  - לקדושה  בתחתונים .שנתהפך  ית ' לו

 עם הפעולה  ע "ד  לעיל  האמור  לקשר  ויש 
עם  ישראל , ואחדות  ישראל  אהבת  מתוך  הזולת 
שלומדים  אבות  דמסכת  שני בפרק  המשנה  הוראת 

"רבי  - זו חברך בשבת  כבוד  יהי אומר : אליעזר 
"רבי  כשלך ", עליך  ממון חביב  יהי אומר : יוסי

כשלך "; עליך  חביב  חברך 

ד "מילי  ההנהגה  מצד  הנ"ל  במאמרים  החידוש 
הענינים  פרטי שבכל  בלבד  זו שלא  - דחסידותא "
היא  הנהגתו חבירו) (של  ממש  למציאותו השייכים 
אלא  קמ "ל ), (דמאי כמוך " לרעך  ד "ואהבת  באופן

של  ענין חברך ", ל "כבוד  ביחס  גם  
האדם  חברך ",ממציאות  "ממון או , 

האדם " שלימות למציאות  צ "ל  הקצוות ), (בב '
עליך  חביב  חברך  "כבוד  - ישראל  דאהבת  ההנהגה 

כשלך " עליך  חביב  חברך  ו"ממון .כשלך ",

בפועל  שהמעשה  מספיק  שלא  - נוסף  וחידוש 
יהי' חברך ") ו"ממון חברך " ל "כבוד  ביחס  (גם 
ברגש  חדור  להיות  צריך  שהמעשה  אלא  בשלימות ,

" - כשלך "!פנימי עליך 

אופן  אודות  לעיל , בהאמור  גם  מובן ומזה 
הכבוד  במלוא  אליו להתייחס  שיש  - הזולת  קירוב 
(ולפעמים , כשלך " עליך  חביב  חברך  "כבוד  הראוי,

משלך  יותר  וידוע עוד  - ( מו"ח כ "ק  פתגם 
להפנותם  יש  שה "צפרנים " דורנו נשיא  אדמו"ר 
הזולת , כלפי ולא  בכך ), צורך  יש  (אם  עצמו כלפי
כבמשנה  זכות , ללמד  צריך  להזולת  שבנוגע  ובפרט 

זכות " לכף  האדם  כל  את  דן –"הוי ,שלפנ"ז
מאהבת  משוחד  להיותו לעצמו, בנוגע  משא "כ 

כו' פשוט .עצמו וגם  כמובן ,

 יתירה והדגשה  הוספה  צ "ל  – הנ"ל  ובכל 
של  מעלתו להדגשת  בנוגע  הן המצרים ", "בין בזמן
ויהדות  לתורה  לקרבו והפעולה  מישראל , כאו"א 

ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת  בנוגע מתוך  והן ,
שעיקר  והגלות , החורבן של  הירידה  לכללות 
באים  שעי"ז הטוב , הענין על  תהי' ההדגשה 

העתיד . ביהמ "ק  ובנין העתידה  לגאולה 
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ואילך .104) פי "ב תש"י  לגני  באתי  ד "ה
כל 105) (המלך ) "מבזבז זה שבשביל  פי "א) (שם ומבאר

שנים  כמה במשך  והנקבץ הנאסף יקר דהון האוצרות סגולות
וכמוס  דבר, לשום מזה השתמש לא מעולם ואשר דור, אחר מדור
בזבוז  של  באופן ונותנים מגלים זה שכל  - רואה" כל  מעין וחתום
אנשי על  רק לא שקאי  וי "ל , החיל . אנשי  לכל  החיל  פקידי  ע"י 
הכלים  על  היושבים גם אלא ממש, למלחמה שיוצאים החיל 
הכלים  על  היושב וכחלק במלחמה היורד  "כחלק דוד  (כדברי 
ובנותיהם  ובניהם נשיהם גם כולל  כד ), ל , ש"א - יחלוקו" יחדיו

כו'.
ההיכל 106) "לפנות ענינים: שני  - הדירה שבעשיית להעיר,

(לקו"ת  כו" נאים כלים שם לסדר ואח "כ  כו' וטינוף לכלוך  מכל 
הוספה  ע"י  להיות יכול  גופא הדירה נקיון גם אבל , ג ). ע, בלק
ואף  כבפנים. ממילא, בדרך  כו' החושך  נדחה שעי "ז ואור, בטוב
שיש  ואילך ) 114 ע' ה'ש"ת סה"מ  בארוכה (ראה בכ "מ  שמבואר
דרכים  שני  יש הרי  - התעסקות של  באופן דסו"מ  בעבודה מעלה
שכן, ומכיון שם), (כמבואר בזה שאין מה בזה ויש בעבודה,
המשך  (ראה ומרגליות טובות אבנים נקיבת בעבודת לבחור מוטב

עורות. עיבוד  בעבודת מאשר שלב) ע' ואילך . ל ' ע' תרס"ו
יו"ד .107) משנה
יב.108) משנה
ובכ "מ .109) א. כט , ב. כח , אחרי  לקו"ת ראה
שמעמידו 110) אדם של  ממונו וש"נ): א. (קיט , פסחים ראה

רגליו. על 
אליעזר 111) רבי  המאמרים, לבעלי והשייכות הקשר ובביאור

גדול  שהי ' הגדול ", "ר"א הוא אליעזר רבי  לומר: יש - יוסי  ורבי 
(א). ג  פ"א, שהש"ר (ראה "סיני " בשם שנקרא ועד  התנאים, מכל 
מובן, ומזה לפדר"א), בהקדמה אליעזר האחד  שם קונטרס
אליעזר  רבי  מדגיש זה כל  ועם ביותר. גדול  הי ' שלו שהכבוד 

עליך  חביב חברך  כבוד  "יהי  שכן ואומר עצמך  וקשוט  - "
הגדול . דר"א הכבוד  כדרגת ר"א, עשה

על  מורה שמו - יוסי  ("חשבונו ורבי  אלקים שם של 
רע"א), נו, סנהדרין פירש"י  – אלקים" של  כחשבונו יוסי  של 

(כנ"ל ד "הוי ",ד "אלקים" אחרונה הכי  בחינה בלבד ,
ד " הענין מדגיש לכך  ובהתאם ,(79 הכיהערה בחי ' חברך ",
האדם. ממציאות ולמטה שמחוץ אחרונה

תעזוב,112) אל  אביך  ורע "רעך  – וישראל  הקב"ה אצל  כמו
- ועוד ) א. לא, שבת פירש"י  רפכ "ז. (שמו"ר הקב"ה" זה

ישראל  של  כבודן על  מדקדק (ע"ישהקב"ה וישראל  מכבודו,
הקב"ה  של  כבודו על  מדקדקים לעיל משה) (ראה מכבודן

.(65 הערה
ח "ב 113) שלו אג "ק ואילך . ב שם, ח "ב קונטרסים סה"מ  ראה

אלול . כ "ב יום" "היום תתקכה. ע'
מ "ו.114) פ"א אבות
רפ"ג )115) בכורות (הל ' ברמב"ם היומי  משיעור גם להעיר

"מומחה  שאפילו – עצמו" מבכורי  חוץ רואה אדם הבכורות "כל 
אינו  מ "מ  מומים, לראות רשות" ישראל  שבארץ הנשיא לו שנתן

לאה  שהשוחד  שחוששים מפני  עצמו, בכורי  עצמו רואה בת
אף  הבכור, להתיר שכלו את יטה תם) בבכור לטפל  (שקשה

בכרת! שאיסורו בחוץ, קדשים איסור בחשש שמדובר
(116.95 בהערה כנ"ל  - הגלות סיבת מבטלים שעי "ז



לז       

הוספה  אודות  עוה "פ  ולעורר  להזכיר  יש  ולכן,
השלישי, ביהמ "ק  ובנין הגאולה  בעניני בתורה 
לגאולה  כו' והדרישה  והתשוקה  הציפי' וחיזוק 

ס "ז). (כנ"ל 

דעריכת  המנהג  ע "ד  ולעורר  להזכיר  יש  וכן
הימים  תשעת  בכל  להוסיף "סיומים " כדי ,

תורה  של  משמחי בשמחה  ישרים  ה ' ("פיקודי
הענינים לב " מבטלים  שעי"ז המותר , באופן (

כו' השמחה  .דהיפך 

הדרת  עם  "ברוב  הסיומים  שיערכו - טוב  ומה 
אהבת מלך " (מצד  מישראל  כו"כ  עוד  לשתף  ,

תורה , של  לגמרה  בשמחה  ישראל ) ואחדות  ישראל 
כו'. המסכת  בעצמם  סיימו לא  רובם  אם  גם 

על  "סיומים " לערוך  ונכון שכדאי ולהוסיף ,
לאמרם  שנקל  בענינים  שסיומם  כאלו מסכתות 
אפילו  מישראל , לכאו"א  במהירות  ולהסבירם 

שבפשוטים . פשוט 

קטנה , הכי (מסכת  תמיד  מסכת  ולדוגמא : -
ולסיימה שמונה  ללמדה  שיכולים  בלבד , דפים 

הלוים  שהיו "השיר  שסיומה  קצר ), זמן במשך 
לימודי  בניך  "כל  הסיום  וכן כו", במקדש  אומרים 

יבמות ,ה " נזיר , ברכות , המסכתות : בארבעת  -
ר "ת  -"בניך "כריתות ,

לשת  יכולים  אלו יהודי שב "סיומים " גם  ף 
עי"ז  - כו' עסקיו ובאמצע  ברחוב , שפוגשים 
עם ") ("ברוב  "סיום " נערך  זה  שביום  לו שמספרים 

המסכת  סיום  על  בפניו וחוזרים  פלונית , מסכת  על 
מישראל  לכאו"א  בנקל  המובן חז"ל  מאמר  -
של  המאמר  לו שאומרים  עי"ז אפילו או (כנ"ל ),
"סיום ", של  שזהו"ע  לו לספר  מבלי המסכת , סיום 
ללא  (אפילו ב "סיום " אותו משתפים  עי"ז שגם 

בפניו" שלא  לאדם  "זכין שהרי - .ידיעתו)

התורה  בלימוד  ההוספה  ע "ד  לעורר  יש  וכן
הצדקה  ובנתינת  מש "נ בכלל  ע "פ  - ציון"

 תורה)'ושבי תפדה  (".

 גם אשר  זה , בכל  הדיבור  שע "י ויה "ר 
כמודגש  ביותר , מעלתו גדלה  יהודי, של  דיבורו
מחליטים  כאשר  ועאכו"כ  נדרים , בפרשת 
הענינים  בכל  להוסיף  בפועל , המעשה  ומתחילים 
- ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת  מתוך  האמורים 
לששון  אלו ימים  שיהפכו ומיד  תיכף  נזכה 

כמ "ש  טובים , ולמועדים  הרביעי ולשמחה  "צום 
לששון  יהודה  לבית  יהי' גו' החמישי וצום 
דקרא  וסיומא  טובים ", ולמועדים  ולשמחה 
שמחת  נמשכת  שעי"ז אהבו", והשלום  "והאמת 

בנ"י  לכל  יהודה " את "בית  לוקח  אני "הנה  כי ,
אותם  ונתתי חבריו, ישראל  ושבטי גו' יוסף  עץ 
ודוד  גו' אחד  לעץ  ועשיתים  יהודה , עץ  את  עליו

לעולם " להם  נשיא  משיחא .עבדי מלכא  דוד  ,

משה " דיבר  אשר  הדברים  ל "אלה  וזוכים 
ואהרן  משה  - מנחה ) בתפילת  תיכף  (שקורין

אחרון עמהם  גואל  הוא  ראשון גואל  , ביחד ,
ובראשם  ישראל , נשיאי כל  המטות ", "ראשי עם 

דורנו. נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 

לעיני ונראה  גלוי באופן - זה  "וכל  בשר ,
" גו'", ואומר הדברים  באצבעו מראה  גו'", הדבר 
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המותר 117) באופן - באב ותשעה באב תשעה ערב גם כולל 
שו"ע. ע"פ

בתשעת 118) סיומים לעשות אדנ"ע כ "ק מהנהגת להעיר
חב"ד  המנהגים (ספר ויין בבשר אח "כ  סועד  הי ' שלא אף הימים

.(46 ע'
תקנד .119) ר"ס טושו"ע סע"א. ל , תענית וראה ט . יט , תהלים
(תענית 120) חז"ל  דברי  בפירוש הידוע מהפתגם גם להעיר

ש"ממעטין" – בשמחה" ממעטין אב "משנכנס סע"א) כט ,
ההוספה  ע"י  "בשמחה", הימים דתשעת ֿ רצויים הבלתי  הענינים

כמובן. שו"ע, ע"פ המותר באופן בשמחה,
וש"נ.121) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח . יד , משלי 
של 122) כינור - לגאולה שמונה דמספר מהשייכות להעיר

מספר  שגם ולהעיר, ב). יג , (ערכין נימין שמונה של  המשיח  ימות
שמונה. - להרמב"ם ביהב"ח  בהלכות הפרקים

תש"מ 123) שבט  יו"ד  שיחת וראה יג . נד , ישעי '
שלאח "ז). (והתוועדויות

יבמות.124) סוף לנר, ערוך 
אלא125) בניך  תקרי  שב"אל  בנין וי "ל  גם נרמז - "
ביהמ "ק.

בערכו.126) תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. פא, עירובין
ושתי ',127) אכילה ע"י  המותר, באופן - השבת ביום גם

האופנים. בכל  - החול  בימות ועאכו"כ  וכיו"ב, רוחנית, צדקה
כז.128) א, ישעי '
יג .129) מ , וישב ת"א ע"פ – סע"ב) (ב, דברים ר"פ לקו"ת
את 130) לשפוט  - גופא שבצדקה המשפט  ענין גם כולל 

לצדקה  נותן השאר וכל  הצטרכותו, עבור לו מגיע כמה עצמו
ועוד ). ב. כג , ח "א קונטרסים סה"מ  ב. סג , בשלח  תו"א (ראה

(131.414 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ֿ כה.132) יט  לז, יחזקאל 
סע"ב.133) קיד , פסחים - אחד  תוד "ה ב. ה, יומא ראה
פ'134) שעה"פ ספ"ט . דב"ר ו, שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ובכ "מ . משפטים. ר"פ תו"א יו"ד ). (מט , ויחי 



לח      

"זה "זה  פעמים  ב ' – ועד  , כמ "ש , ואמר"
לו, קוינו הוי' זה  גו' זה  אלקינו הנה  ההוא , ביום 

"נגילה  - ועד  בישועתו", ונשמחה  נגילה 
בך " ממש ונשמחה  בעצמותך  ,.
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4

טו,135) בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
ב.

שם.136) תענית וראה שם. שמו"ר

ט .137) כה, ישעי '
ד .138) א, שה"ש
תו"ח 139) ספנ"ו. האמונה שער סע"ב. סד , בשלח  תו"א ראה

ואילך . א קעח , שמות

             

       
        
       
         

        
    

          
        

         
       

      
         

      
        

    
       

       
          

          
        

      
       

      
 

















































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א

             

      
   


        

        
          

         
           

         
          

           
         

     



























המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א

             

       
       

    


        
        

        
        

   
       

       
    

         
         
      

         
        
          









































המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' א



לט

  


השבוע: בפרשת  באורייתא , אסתכל  בענין  א , בסעיף

מפורש  שאינו ענין שבכתב , בתורה  המפורש  ענין דרגות : כמה  ישנן עצמה , שבתורה  - ובהקדמה 
(שהרמב "ם  בהם  נדרשת  שהתורה  מדות  ֿ עשרה  משלוש  נלמד  אלא  שבכתב  "דברי 1בתורה  בשם  זה  קורא 

ו  כו', ומנהגות  לתקנות  עד  סופרים , מדברי ענין ישראל .סופרים "), תפוצות  בכל  נתפשט  שלא  למנהג  עד 

ענין  בין חילוק  יש  שבכתב , בתורה  המפורש  דבר  של  התוקף  בהם  שיש  בענינים  שגם  אלא  עוד  ולא 
בפועל . למעשה  ציווי בו מפורש  שלא  ענין ובין בפועל , למעשה  ציווי של 

למעשה  ציווי - גופא  ובזה  שבכתב . בתורה  המפורש  ענין - השבוע  פרשת  התחלת  - ֿ דידן ובנידון
גו'"). משה  "וידבר  ההקדמה  (לאחרי גו'" ידור  כי "איש  בפועל ,

י "א : בת  וקטנה  י "ב , בן  קטן  נדרי  ב , סעיף בסוף

שינוי  מלשון ש "שנה " ולהעיר  גדולים . שנעשו קודם  אחת  שנה  ישנם 2כלומר , השנה  שבמשך  היינו, .
פעם  עוד  שנשנה  ב "שנה ", השני כפירוש  פעם , עוד  ונשנה  חוזר  ֿ כך  (ואחר  האפשריים  השינויים  ),3כל 

נדר . נדרם  שבה , השינויים  כל  כולל  גדלותם , שלפני השנה  כל  שבמשך  ֿ דידן, ובנידון

בענין  חסרון מפני לא  הוא  נדר , נדרם  אין שנה ) וי"א  י"ב  (לפני מזה  שקטנים  שהטעם  להוסיף , ויש 
בלבד . הדעת  חסרון מפני אלא  כו'), קדושה  להמשיך  בכוחם  (שאין הקדושה 

באויר: פורחין  נדריס  היתר בענין  ד, בסעיף

רמז  שכל  מפני - ש "ס ) של  (בפשוטו לכך  והטעם  נדרים . להיתר  רמזים  כמה  הובאו שבגמרא  ולהעיר ,
רמז  להביא  יש  ולכן בזה ), וכיוצא  בלאוין דלהרבות  הטעם  כאן שייך  לא  (שהרי מספיק  אינו ֿ עצמו בפני

הגמרא  ובלשון כו'. כו'".4נוסף  בר  פירכא , להו אית  "לכולהו -

הפרשה : סוף בסיכום ,30 הערה  שם,

חוזר  הענין בסיום  הרי הענין, פרטי כל  שנתבארו שלאחרי בתורה , פרשיות  בכמה  שמצינו - ובהקדמה 
פרטי  כל  שנאמרו שלאחרי - אזלינן דמינה  פינחס , פרשת  בסוף  ולדוגמא , הענין. תוכן את  הכתוב  ומסכם 
ישראל  בני כל  אל  משה  ויאמר  גו' במועדיכם  לה ' תעשו "אלה  ומסכם  הכתוב  חוזר  המועדים , קרבנות  דיני
אב  בין לאשתו איש  בין גו' החוקים  "אלה  - נדרים  בפרשת  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  משה ". את  ה ' צוה  אשר  ככל 

גו'".לבת  ו

מקומו]. כאן ואין ֿ עצמו, בפני וביאור  הסבר  דורש  זה , בסיכום  שהצורך  [ולהעיר ,

איש  ("בין זה  ענין אודות  ורק  אך  מדובר  זו שבפרשה  יותר  מדגיש  הפרשה , בסוף  שהסיכום  ומובן,
הציווי, למקבל  והקדמה  הכנה  בתור  הפרשה , בתחילת  שנאמר  מענין יותר  עוד  - לבתו") אב  בין לאשתו

פלוני. בענין ציווי לו לומר  שעומדים 

הדיוטות ": "שלשה  בענין  ,58 הערה  ה , בסעיף

מתיר  כשיחיד  כי ישדאל , אהבת  ענין יותר  מדגיש  הנדר ) (להתרת  הדיוטות " "שלשה  שצירוף  ולהעיר ,
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ב'.1) שורש שלו בסהמ "צ
פי "ט .2) ח "ד  עבודה"ק
ג 'נאח 3) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע ראה
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מ      

מודגש  לא  ועדיין הנודר , של  כו') (בדרגתו חבירו להיותו היא  הנדר  בהתרת  שהשתדלותו יתכן הנדר , את 
לכולנה " אחד  ש "אב  מפני ישראל  אהבת  ענין אמיתת  ש "5בזה  בכך  ביטוי לידי בא  שהדבר  כפי ,

הנדר . להתיר  כדי יחדיו לבוא  מצטרפים  הדיוטות "

נדרים: בפרשת  בתורה  הקריאה  אודות  ו , בסעיף

לו  היה  שלא  - בתורה  הקריאה  לשמוע  יכול  היה  שלא  מי אצל  גם  נעשה  זה  שענין להוסיף , ויש 
ז"ל  חכמינו ובלשון כו', מישראל  עשרה  היו שלא  או ֿ תורה , מדבר 6ספר  גם  כולל  במדבר ", "המהלך  -

שם  (העליון) אדם  ישב  לא  "אשר  ישוב 7ברוחניות , במקום  היה  לא  שמעולם  שנשבה ", "תינוק  להיותו ,
ובהדגשה  כו', התורה  מן התוקף  כל  את  בו ויש  בתורה , המפורש  ענין זה  הרי ֿ מקום  מכל  כי - ברוחניות 

זו. לפרשה  המיוחד  בזמן - יתירה 

אהי ': שם גימטריא  כ "א , מספר ז , בסעיף

איסר " נדרי "מכלל  נזירות , בענין ולדוגמא : - תורה  ֿ פי על  לימוד  דרך  הוא  שגימטריא  "סתם 8ולהעיר , ,
קרא  אמר  יום .. שלושים  הוו"9נזירות  תלתין בגימטריא  "יהיה " יהיה , .10קדוש 

כו  ֿ כן ֿ פי ֿ על  שאף  הרמב "ם אלא  על 11תב  לסמוך  לנו "שאין לפי הקבלה ", מפי הלכה  זה  "ודבר 
בידם " קבלה  שהיתה  לא  אם  ,12הגימטריא 

בדרך  עיקרי ענין הוא  גימטריא  הרי – והסוד  הרמז בדרך  בלימוד  ואילו להלכה , בנוגע  - זה  וכל 
ומפורסם . כידוע  הלימוד ,

אור: בהוספת  להיות  צריכה  העבודה  שעיקר ח, בסעיף

כהנה  ולהוסיף  להמשיך  אלא  כבר , שנעשה  במה  להסתפק  שלא  היינו, עילוי, אחר  בעילוי - גופא  ובזה 
יכול  שאינו תלול , הר  גבי על  המטפס  לאדם  משל  ֿ פי על  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כדברי וכהנה ,
ֿ ושלום ). חס  ההר , במדרון ולהתדרדר  להחליק  עלול  כן, לא  (שאם  למעלה  לטפס  ֿ אם  כי עמדו, על  להשאר 
לראש  כשמגיעים  וגם  האלקים , הר  ֿ גבי על  טיפוס  של  בתנועה  תמיד  להיות  שצריכים  – בנמשל  ודוגמתו

להר  - יותר  למעלה  לטפס  יש  אלא  לעצור  אין '.ההר ,

חוצה : המעיינות  הפצת  אודות  שם,

נדרים " "כינויי ֿ דרך  (על  לשון בשבעים  להפצה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  שיבין 13ועל  עד  להמתין שאין – (
הרי  אידיש , בלשון תורה  דברי  אמרו נשיאינו שרבותינו [אף  הקודש  לשון ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  אידיש ,

הקודש  בלשון הדברים  נכתבו הרוב , דרך  לשונות ,14על  בשאר  גם  החסידות  דברי את  לתרגם  יש  אלא  ,[
כו'. התוכן ישתנה  שלא  כמובן, מדוייק , בתרגום 

כו ': ביתם ובני  הכלים, על  היושבים בענין  ,105 הערה  שם,

גורמת  כו', והמצוות  התורה  בדרך  שהולכים  ביתו בני של  הטובה  מההנהגה  רוח ' שה 'נחת  – ובפרט 
חוצה . המעיינות  בהפצת  בעבודתו ומרץ  חיות  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  ותענוג , שמחה  לו
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רפל "ב.5) תניא ראה
ב.6) סט , שבת
ובכ "מ .7) ג . כ , נשא לקו"ת וראה ו. ב, ירמי '
נזירות.8) הל ' ריש רמב"ם
ה.9) ו, נשא

א.10) ה, נזיר
ה"ב.11) פ"ג  שם
שם.12) רדב"ז
ס"ג .13) לעיל  ראה
א).14) (קמא, סכ "ה אגה"ק ראה



מי       

ה  המצוה  לקיים  זכה  ובנותיו, בניו ֿ ידי שעל  הידיעה  עצם  גם  נכלל  שבזה  בתורה ,ולהעיר , ראשונה 
ורבו" דורנו 15"פרו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כפתגם  ברוחניות , ורביה  פריה  ֿ זה  ֿ דרך  יהודי 16[ועל  שכל 

ז"ל  רבותינו כמאמר  הגאולה , את  ומזרז ממהר  זה  שענין לכך  נוסף  - כו'] יהודי עוד  לעשות  "אין 17צריך 
גוף  ששמו (אוצר  שבגוף " נשמות  כל  שיכלו עד  בא  דוד  ).18בן

אמר : - השיחה  בסיום 

ובכללות  חוצה , והמעיינות  והיהדות  התורה  להפצת  בקשר  התוועדויות  אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
ֿ חסדים  וגמילות  (תפילה ) עבודה  תורה  הקוין: שלושה  ֿ הכנסת 19- בבית  זו, בהתוועדות  שתחילתם  ,

ותפילה  תורה  בו שמגדלין בית  ֿ המדרש , ֿ חסדים .20ובית  וגמילות  צדקה  וכן ,

בזה , שישתתפו המסובים  כל  את  ולהזמין כו', הענינים  פרטי על  להכריז למעלה  יעלו - וכרגיל 
בגופם . גם  – שיכולים  ואלו בממונם , וגם  (מחשבתם ) בנשמתם 

לנדרי  עד  הנדרים , ענין גם  כולל  רצונך ", "כמצות  - העבודה  לשלימות  נזכה  ממש  שבקרוב  ֿ רצון, ויהי
תיכף  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  בימינו במהרה  שיבנה  השלישי, ֿ המקדש  בבית  להקריב  ונדבות  נדרים  הקדש ,

ממש . ומיד 

ברכה ". לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

.96 להערה  בשוה "ג  לעיל  ראה  - כו'" מארקא  דורין טי "עך  הניגון בעצמו ניגן ֿ כך  אחר 

המקדש ". בית  "שיבנה  לנגן התחיל  ֿ כך  אחר 

אמר :] ֿ כך  ואחר 

בגאולה  - נצחיים  לחיים  עד  וארוכים , טובים  חיים  ולשלום , טובים  לחיים  ולברכה , לחיים  לחיים ,
נאמר  שעליו משיחא , מלכא  דוד  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  לו 21האמיתית  נתת  ממך  שאל  "חיים 

ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר  ,22גו'",

גם  כולל  ממש , כפשוטם  נצחיים  חיים  - הגשמי העשיה  בעולם  בפשט , יומשך  שמהמדרש  - והעיקר 
עפר " שוכני ורננו "הקיצו -23.

אש  הדברים  ל "אלה  השיחה .וזוכים  בסיום  לעיל  נדפס  - משה " דיבר  ר 

ה "סיום ". אודות  להכריז צוה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

אחרונה . ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  ֿ כך  אחר 
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כח .15) א, בראשית
ואילך .16) 45 ס"ע תש"א סה"ש א. תרמו, ח "ד  לקו"ד 
וש"נ.17) סע"א. סב, יבמות
שם.18) פירש"י 
מ "ב.19) פ"א אבות

רע"א.20) כז, מגילה
ה.21) כא, תהלים
מצות 22) להצ"צ סהמ "צ א. קסח , זח "א א. נב, סוכה ראה

שם. לזוהר, לוי "צ לקוטי  בסופה. מלך , מינוי 
יט .23) כו, ישעי '
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

ÔÈ ÈÓÈ ÔÈÏ ÈÚÒÓŒ˙ÂËÓ 'Ù ÔÈ ÌÈ˘˜‰

ÌÈˆÓ‰

השל "ה  דברי על  רבות פעמים כבר  שיש 1דובר  ,
הן  שבו  בשנה הזמן  לבין  התורה פרשות בין  קשר 
מטות  לפ' בקשר  גם כמובן , כך , ונלמדות. נקראות
קשר  להן  ויש המצרים, בין  בימי תמיד  הנקראות ומסעי

אלו  ימים לתוכן  .2מיוחד 

במספר  המצרים לבין  שלהן  הקשר  נראה בפשטות,
כדלהלן :3פרטים  ,

מטות  את 4בפ' ראובן  ובני גד  לבני משה מזכיר 
במדבר  בניֿישראל  נשתהו  שבגללו  המרגלים, חטא
שתחילתה  בגלות, להשתהות בדומה וזה שנה, ארבעים

המצרים  המסעות,5בבין  על  מסופר  מסעי בתחילת .
במדרש  כל 6שכאמור  להם מנה למשה הקב"ה "א"ל 

המצרים" לבין  הסיבה – הכעיסוני..." היכן  המקומות

מקלט 7ולגלות  ערי על  מדובר  הפרשה ובהמשך  ,8–
בשגגה  נפש הריגת בעקבות הבאה .9הגלות

השל "ה  שמסביר  מדובר 10וכפי שעליהם שהענינים ,
נדרים  חטאי – מטות בנשמה,11בפ' הפוגמים ושבועה,

– מסעי בפ' מדובר  שעליו  – בגוף הפוגם רצח , וחטא
בהרחבה  כהסברו  המקדשות, בתי לחורבן  .12גרמו 

המצרים  לבן  אלו  פרשות שבין  שהקשר  לומר , ויש
מתן  אדרבה: אלא בהן , הרמוז  הגלות ענין  רק  איננו 

המצרים  בין  שבימי לעבודה מן 13כח  יציאה לשם
.14הגלות 

חלים  אין  הרי שבפשטות כשם הוא: לכך  ההסבר 
שהרי  – בשבת המצרים בין  ימי של  האבלות דיני כלל 

בה  עצב לענגו 15אין  מצוה ומכאן 16ולהיפך , וכו ',
המצרים  בן  עניני על ֿידי נפגמת איננה ש"שבת" רואים
כהסבר  בפנימיות, הדברים הם מכך , ויותר  כך , –

הם 17ה"צמח ֿצדק" המצרים בין  של  שהשבתות ,
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א).1) (רצז , וישב ר"פ תושב"כ חלק
מטות 2) אלה שלשה "פרשיות א) (שסו , פרשתנו  ריש  שם של"ה ראה

כו '", א' בדיבור ע"כ המצרים שבין  בשבתות תמיד הם ודברים ומסעי 
(וראה  3 הערה 62 ע' ח"ט [המתורגם] לקו "ש  וראה ואילך. ע"ב וע"ש 

סתכ"ח. או "ח הטור בלשון  גם נרמזת דהשייכות – שם) 4 הערה גם
ברוב 3) המצרים בבין  (שקורין  פינחס דפ' השייכות מודגשת גם

מכניס  ויהושע מת* שמשה מדובר שבהן  ומטות בפנים) כדלקמן  השנים,
– ובפרש "י ) ואילך ב לא, מטות ואילך. יז  כז , (פינחס לא"י  ישראל את
הי ' לא לא"י  מכניסן  הי ' משה אם כי  והגלות, החורבן  סיבת הי ' זה והרי 
(שעה"ת  מלכיות ושעבוד גלות עוד הי ' ולא לעולם ביהמ"ק נחרב
ואילך. צג  סה. ע' ואתחנן  אוה"ת בתחילתו . חינוך ח"ב (לאדהאמ"צ)

.(
ואילך.4) ח לב,
לארץ 5) יכנסו  שלא אבותינו  על נגזר באב "בתשעה ועיקר: ועוד

של  בכי ' בכיתם אתם הקב"ה א"ל כו ' העם ויבכו  כו ' המרגלים) (בסיבת
ואני  באב חנם שתשעה לזה הסיבה היתה וזה לדורות" בכי ' לכם

חייב" ליום חובה כו ' מגלגלין  דתניא ובשני ' כו ' בראשונה הבית "חרב
המרגלים. של הבכי ' מצד חייב" "יום שהי ' א ). כט, (תענית

ג .6) פכ"ג , במדב"ר ג . מסעי  תנחומא
(ס"ה 7) 424 ע' לקמן  בארוכה ראה – הענינים בפנימיות ובפרט

.17 הערה לקמן  וראה (וש "נ ). ואילך וס"ז )
ואו ).8) שם, (וראה ואילך יא לה,
"שפיכת 9) שענינו  חטאינו  מפני  הוא והגלות החורבן  ענין  כללות וכן 

ובכ"מ), ג . יג , במדבר (לקו "ת דקליפה" באדם דקדושה אדם וחיות דם
ועוד). ב. ב, (מכות מקלט ערי  דוגמת – כפרה גם הוא הגלות ולאידך

ב.10) שסו , שם
שאיתא 11) אף – הנדרים בענין  הצורך הענינים, פנימיות וע"פ

מחמת  הוא – התורה" לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי 
וסייגים  הגזירות ע"ד ובכ"מ), סע"ב. פד, מטות לקו "ת (ראה האדם ירידת
ח"ד  [המתורגם] לקו "ש  (ראה דוקא ראשון ) (בית החורבן  לאחר שנתוספו 

.(57 ע'
ואילך).12) סע"א (רז , מטו "מ לפ' דרוש  שלו  תענית במס' גם וראה
ס"פ 13) (ויק"ר גאולה – א' בתוס' דגולה בכ"מ מהמבואר להעיר

ועוד). ג . לה, בהעלותך לקו "ת לב.
מדובר 14) ומסעי ) מטות (פינחס אלו  בפרשיות כפשוטו : שגם להעיר

הארץ, ירושת ואילך) יז  לד, מסעי  ואילך. נג  כו , (פינחס הארץ חלוקת ע"ד
גו '" חושים "נחלץ הארץ כבוש  ואילך), נא לג , (מסעי  הארץ גבולות

ואילך). יז  לב, (מטות
בסעודה 15) יין  ושותה בשר אוכל בשבת שחל באב תשעה וגם

כסעודת ואפילו  שולחנו  על ומעלה המפסקת   שו "ע –
סקי "ג . שם ובמג "א ס"י . סתקנ "ב או "ח

וש "נ .16) השו "ע. ובנ "כ סרמ"ב אדה"ז ) (ושו "ע טאו "ח
כמו 17) בזמן  המצרים בין  שבועות ג ' א'צז : ע' ח"ב נ "ך אוה"ת ראה

שבתות** ז ' שבת ובכל שבהן . שבתות ג ' רפואה ומקדים במקום מדבר
כו ' מ"ב המדבר מכניעים עי "ז  ז ' פעמים ו ' מסעות נמצא המ"ב (היינו :

מסעי ). ר"פ כבלקו "ת במדבר,


                          

                         
                            

   



מג    

מוקדמת  תרופה – למכה" רפואה "מקדים בבחינת
המצרים  בין  .18לעניני

הזה, בזמן  הנקראות התורה פרשות לגבי מובן  כך 
ש"ציון  בצדקה",19שכיוון  ושביה תפדה במשפט 

לתורה  הכוונה כאן  שהפרשות 20וב"משפט " מובן  הרי ,
"(מקדים) בבחינת הן  זה בזמן  ונלמדות הנקראות

וחיזוק 21רפואה" הוראה כלומר , הגלות, ל "מכת"
לששון  ל "יהיו ... המביאה המצרים בין  בימי לעבודה

טובים" ולמועדים .22ולשמחה

.

ÁÎ‰ ˙È˙ Y ˙ÂÂÁÓ ÈÚÒÓÂ ˙ÂËÓ˘ ‰˘

˙ÂÈ ‰ÓÂˆÚ

יותר  (ובודאי ביותר  מדוייקים הם התורה עניני כל 
לפיכך  פרטית), השגחה עליהם שיש העולם מעניני
בכך  יש מחוברות, הן  ומסעי מטות פ' שכאשר  מובן ,

כח  ונתינת המצרים.הוראה בין  של  לעבודה

ומסעי  מטות שבהן  בשנים הוא: כפשוטו  הענין 
פרשות  שלוש המצרים בבין  ונלמדות נקראות נפרדות,
ומסעי  מטות כאשר  ואילו  ודברים, מסעי מטות, בלבד :
פ' – בתורה פרשה המצרים בין  לימי נוספת מחוברות,
ביום  הנקראת בלק, פ' גם מסויימים ובמקרים פינחס,

המצרים. בין  בימי הראשון  בתמוז , י"ז 

שניתן וכיוו  מובן , לתורה, תוספת יש זה שבזמן  ן 

בין  עניני ל "ריפוי" יותר  ורב חזק כח  זאת באמצעות
המצרים.

רק  קשורה איננה הכח  שנתינת מובן , זאת עם
הפרשות  של  ההוראות לצירוף אלא בתורה, להוספה

ומסעי  ביחד .23מטות

.‚

‰˘ÙÏ ˙ÂÎÙÂ‰ Ô‰ ˙ÂÂÁÓ ˙Â˘Ù È˙˘ ˘‡Î

˙Á‡

שתי  שכאשר  תחילה, להסביר  יש זאת, להבין  כדי
הכוונה  אין  מסויימת, בשבת מחוברות פרשות

בשבת שנקראות  שהתחברותן אלא פרשות,
פרשה מהן  כל 24יוצרת קוראים אין  לכך : הוכחה .

בשבת  אחר  בזמן  בנפרד  קוראים 25פרשה כאשר  ועוד : ,
קרואים  לשבעה הקריאה חלוקת נעשית ביחד , אותן 
חת"ת  שיעורי לימוד  לצורך  הפרשות חלוקת (וכן 
– ביניהן  ההפסק ניכר  שאין  באופן  השבוע) במשך 

וכדומה  באחרת ושלושה מהן , באחת קרואים 26ארבעה

של  סופה את כ "רביעי" וקוראים לומדים אלא –
השניה  התחלת עם ביחד  הראשונה וברכות 27הפרשה ,

משתי  פסוקים על  נאמרות ולאחריה הקריאה שלפני
יחד  גם .28הפרשות

כבשנים  נפרדות, פרשות שתי בעצם הן  לכאורה,
בשעת  הפסק ביניהן  לקבוע צורך  והיה אחרות,

ביחד  נקראות כאשר  גם ?!29קריאתן ,
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וש "נ .18) ואילך. 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  בהנ "ל ראה
כז .19) א, ישעי '
ואילך.20) סע"ב א, דברים לקו "ת
כג :21) א, איכ"ר ורפאן .ראה ישעי '
יט.22) ח, זכרי '
ֿ ב.23) סי "א ֿ ט. ס"ח בפנים לקמן  ראה – ובלק פינחס לפ' בנוגע וכן 
חד 24) כמו  הוי  מחוברות: בפ' פה סי ' מינץ מהר"ם תשובות ראה

הוא) (שתורה ישראל ממנהג  ולהעיר שם. להלן  וראה שבת. לאותו  סידרא
" מחוברות סדרות לב' "פרשיות...").דקורין  (ולא "...

השבת 25) יום כל "כי  ס"ב קלה סי ' לאו "ח מרבבה מדגול להעיר
וראה  פליג . ט"ז  סי ' ח"ב שאל חיים בשו "ת והחיד"א קריאה". זמן  הוא
לפני  בין  חילוק בסופו , סקל"א שם ובפת"ש  בסופו  ז ' שער אפרים שערי 
ולהעיר  בסופו . והרח"ו  ד"ה ב) (רו , לזח"ב ובאוה"ח מנחה. ולאחר מנחה
קראו  ולא מחוברין  סדרות ב' היו  דאם סי "ב, מד, שער הבית ברכת מס'
שהתפללו  לאחר אף מביהכנ "ס שיצאו  קודם נזכרו  אם מהם אחד רק

כו '. ולאחרי ' לפני ' בברכה הסדרה כל וקורא חוזר  מוסף
תשכ"ד).26) ירושלים תאג '. תורה בכתר (נעתק תימן  מנהג  הוא כן 

המנהג  שרביעי אבל הבאה) הערה הפרשיות.(ראה שתי 
שם) שרד (ובלבושי  בסופו  סקט"ז  רפב סי ' או "ח במג "א [ועפמ"ש 
מנחת  גם וראה הסדרות. שתי  לחבר צריך א' שאין  ס"ד שם להלבוש  ס"ל
סק"ט  שם או "ח רבה באלי ' אבל סו . לסי ' מנחה שירי  קונטרס אלעזר
לחנם". הוא בזה המ"א "והשגת הסדרות יחבר דא' ס"ל הלבוש  דגם כתב

ואילך]. ז ' אות שם או "ח להחיד"א ברכה מחזיק וראה
סק"ד).27) סקל"ה במג "א הובא (חלקה שם מינץ מהר"ם תשובות

(משב"ז ) פמ"ג  סוסקט"ז . רפ"ב סי ' או "ח מג "א פו . סי ' שמואל דבר שו "ת
סי "ב. שם השולחן  ערוך סכ"א. שם אפרים שערי  רפב. ר"ס

התלמוד**28) בזמן  דהא חשיבי * כחד גברי  ז ' כולהו  מזה: ויתירה
שו "ע  וראה רפב. ר"ס או "ח (מג "א לאחרי ' והאחרון  לפני ' מברך הראשון 

הפרשיות. לב' אחת ברכה שהי ' נמצא הרי  – ס"ג ) שם אדה"ז 
אסיר 29) עיי "ש ): הסי ', בתחילת שם במג "א (הובא שם זח"ב ראה

באתר  אלא חדא מלה אפי ' או  פרשתא למפסק באורייתא דקארי  למאן  לי '
דפרשתא  מלין  יפסיק ולא יפסיק, קדישא, לעמא פרשתא משה דפסק
משבת  אנא ואמרי  כו ' דא רזא אחרא, דשבתא בפרשתא דא דשבתא***

כו '. ישוי  ד"ה שם אוה"ח וראה בארוכה. עיי "ש  כו ', פלוני 


        
                           
                         

      
                         



מד   

פרשות  שתי שכאשר  לכך , ההוכחה זוהי אך 
לפרשה נעשות הן  למרות מחוברות, כלומר , .

עצמאי  תוכן  יש מהן  אחת נחלקת 27שלכל  התורה כי ,
פרשות  הן 30לג"ן  ביחד , נקראות הן  כאשר  זאת, בכל  ,

אחת  לפרשה .31הופכות

פ' בין  קשר  שום אין  לכאורה בעניננו : להבין  ויש
למסעי  שאחת 32מטות אחרות פרשות כמספר  שלא ,

לקודמת  – בתוכן  או  בזמן  – כהמשך  באה פ'33מהן  :
שארעו  והמאורעות שצוו  הציוויים על  מספרת מטות
ואילו  במדבר , ישראל  בני לשהות הארבעים שנת בסוף
מעין  והיא ישראל ", בני ב"מסעי פותחת מסעי פ'
שבהם, מסויימים ומאורעות המסעות של  "סיכום"
כל  את המקיפים במדבר  ויקרא שמות הספרים מתוך 

במדבר . השנים ארבעים

.„
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הבעש"ט  תורת יסוד  על  רבות פעמים דובר  ,34כבר 
(של  חיותו  הוא הקודש" בלשון  לו  יקראו  אשר  ש"שמו 
בשמות  גם הוא וכך  לתוכנו , ורומז  השם), נושא
רמוז  כולה הפרשה של  הפנימי תוכנה הפרשות:

לפי 35בשמה  בשמה רמוז  מטות פ' של  תוכנה בעניננו : .
מסעי  פ' לגבי גם וכך  "מטות", ישראל : .36מנהג

ישראל  לבני תארים שני קיימים הוא: לכך  ההסבר 
ו "מטות" "שבטים" מובן 37כשבטים: ביניהם ההבדל  .

רך , שעדיין  ענף הוא "שבט " במשל : משמעותם מתוך 
זה  להבדל  הסיבה וחזק. קשה מקל  הוא "מטה" ואילו 
ולפעמים  האילן , מן  עדיין  היונק ענף הוא "שבט " היא:
ה"מטה" ואילו  ורך , רענן  הוא ולכן  אליו , מחובר  עדיין 
האילן , מן  יונק ואינו  נכרת הענף כאשר  דוקא נוצר 

קשה. הוא ולכן 

לעם  הנ "ל  התארים שני בין  ההבדל  הוא לכך  דומה
ישראל :

מביעים  "מטות" המושג והן  "שבטים" המושג הן 
בשורש  הוא ישראל  נשמות של  שמקורם העובדה את

דלעילא" "אילנא של  אלקות, של  ברמז 38ואילן  .
מחוברת  היא כאשר  הנשמה על  מורה "שבטים" התואר 
דלעילא", ל "אילנא דבקה היא כאשר  בגלוי, לאלקות

  היא כאשר  הנשמה על  התואר  מורה
למע  לאלקות.נמצאת מתמדת ודבקות בביטול  לה,

אינם  כאשר  ישראל  בני את מתאר  "מטות" ואילו 
איננה  באלקות דבקותם המקור , אל  בגלוי קשורים

גלויה.  היא כאשר  הנשמה על  התואר  מורה
מנותקת, ונעשית בהמית, ונפש לגוף למטה, יורדת

דלעילא". מ "אילנא כביכול ,

נשמות  לירידת "מטות" הפרשה שם גם רומז  39כך 

המקור . מן  ומנותק מגושם לדבר  והפיכתן  ישראל 

– היא "מסעי" השם משמעות זאת לעומת
לארץ  והתקרבות הקודם המקום מן  מוחלטת התרחקות
היא  הכוונה ה' בעבודת יותר . נעלה למקום הקודש,
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ריש 30) (כט, תי "ג  תקו "ז  שם. ח"ב ב. קד, בזח"א (מהנ "ע בכ"מ זהר
תורה  ספר הל' לרש "י  האורה ספר התורה. קריאת – הרס"ג  סידור ע"ב)).

עג . סי '
ורק 31) מחוברות, הן  השנים שברוב – מטו "מ פ' – בעניננו  ובפרט

) בלבד קביעות שבטור בב' הלוחות* ראה – נפרדות הוי  (
ר"ח. הל' לאחרי  או "ח

הובא 32) וש "נ . ג . פ"ל, שמו "ר ג . פי "ב, (ב"ר ממרז "ל ולהעיר
את  פסל מסעי ) (כבפרשת אלה שנאמר מקום "כל משפטים) ר"פ בפרש "י 

כו '". מוסיף ואלה הראשונים
מספר להתאים שבהתירוצים הם ולהעיר, שבפועל לזה סדרים

שם  לזהר אוה"ח ראה – אחת לפרשה מטו "מ שימנו  מצינו  לא – נ "ד
וראה  ג '. אות פ' מערכת לפי  דבש  שם. לזח"ב אורות ניצוצי  והרח"ו . ד"ה

זהר. בנצוצי  בהנסמן  שם. האורה ספר שם. הרס"ג  סידור
הרי 33) אחו "ק בפ' וגם נצו "י . חו "ב, תזו "מ, ויק"פ, לדוגמא:

עריות. פ' נאמרה ואכ"מ.בשתיהם בהשאר. מצינו 
סע"ב 34) ד, בראשית להה"מ או "ת פ"א. והאמונה היחוד שער ראה

סרמ"ד. לקו "א ואילך.
ואילך.35) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  ראה
ועד"ז 36) מסעי ". "אלה המטות" "ראשי  להרמב"ם תפלות" ב"סדר

בטור  וכן  מסעי "). "אלה א כ, חקת עה"ת (ובפרש "י  שם האורה בספר
האחרונים) (בדורות ישראל מנהג  אבל המטות"**. "ראשי  סתכ"ח או "ח

.48 הערה לקמן  וראה כבפנים. "מסעי ", "מטות", – דהשם
(וראה 37) ואילך רלז  ע' תקס"ב אדה"ז  מאמרי  ראה – לקמן  בהבא

וראה  ואילך. א'רצד ע' מטות באוה"ת להמאמר הגהות רמג ). ע' גם
ואילך. שכב ס"ע ח"א תער"ב המשך תטו . ס"ע בשלח אוה"ת

רלח).38) (ע' שם תקס"ב
הללו 39) בפרשיות רמז  יש  כלל דרך (12 (שבהערה משל"ה להעיר

ע"ש . הנשמה, ענין  על ומסעי  מטות

                             
                 

                          
                     

                        
    



מה    

באמצעות  הנשמה מגיעה שאליה וה"הליכה" לנסיעה
דוקא  כלומר , "מטות". של  באופן  למטה ירידתה
יותר  גבוהה לדרגה הנשמה מגיעה הירידה באמצעות

ירידתה  לפני :40מאשר 

כי  כמלאכים, "עומד ", הנשמה נקראת ירידתה לפני
כאשר  וגם מוגבלת, היא ויראתו  ה' באהבת עבודתה
התרחקה  לא עדיין  היא יותר , גבוהה לדרגה עולה היא

."עמידה" זאת נקראת ולכן  הקודם, ממעמדה

ובנפש  בגוף למטה, ירידתה באמצעות אבל 
היא  באמצעותם וכאשר  "מטות", בבחינת הבהמית,
 ֿ הקדוש של  ורצונו  חכמתו  – ומצוות תורה מקיימת
ל "מהלך ", נעשית ל "מסעי", מגיעה היא – ברוך ֿהוא
למעלה. בהיותה לפניֿכן , דרגתה על  בערך  שלא נעלית

.‰
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רמוזה  הנשמה שירידת כללי, באופן  הענין  הוא כך 
בפרטיות  אך  מסעי. בפ' – עליה והשכר  מטות, בפ'
השכר  עבודתה, וגם הנשמה ירידת גם רמוזות יותר 

כדלהלן : מסעי, בפ' והן  מטות בפ' הן  – והעליה

ניתוק  על  רק מורה אינו  "מטות" של  והחוזק הקושי
תוקפה  על  גם אלא מאלקות, העבודה 41הנשמה של 

כדי  למטה. ישראל  עם על ֿידי להתבצע שצריכה
העולם  ושל  והגוף, הבהמית הנפש עוצמת על  להתגבר 
אין  חזק, מקל  – "מטה" של  בתוקף לעמוד  יש בכלל ,
וההסתרים. ההעלמות כל  על  להתגבר  אלא להתרגש,

ובמצוות  בתורה עבודתו  את מקיים יהודי וכאשר 
שכרו  גם הרי ההסתרים, מכל  נבהל  ואינו  בעוז , למטה
משורשה, כח  לנשמה ונתוסף – "מטה" בבחינת הוא

כאשר 42שבנשמה 41מ  לנשמה שהיה ממה יותר  ,
"שבט ". בבחינת למעלה היתה

ב"מסעי" הכל  רמוז  לכך  (לשון 43בדומה "מסעי" :

ל  גם רומז  רבים)  לעולם למטה, ממעלה
למטה  ישראל  על ֿידי להתבצע שצריכה לכך  גם הזה;

 של השכר בדרך  וגם לדרגה, מדרגה ועליה
היא  התעלותה – "מסעי" הוא כך  על  מקבלת שהנשמה

הליכה. של  באופן 
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ומסעי  מטות פ' בין  הקשר  מובן  לעיל  האמור  לפי
המצרים: לבין 

ירידת  – ומסעי מטות של  הללו  הענינים של  קיומם
בתוקף  עבודתה את לבצע ותפקידה למטה, הנשמה

בזמן  בעיקר  הוא – השכר  וכן  ב"בין 44וכו ', ,
למטה: ירידתה בעצם כל ֿכך  ולא המצרים",

הבית  עשרה 45בזמן  כאשר  לאבותינו 46, נעשו  ניסים
בגלוי, אלקות ושמעו  ישראל  כשראו  המקדש, בבית
שבא  (כדרך  לאלקות ודבקות בביטול  תמיד  היו  ולכן 

ליראות  בא כך  באהבה 47לראות היתה ועבודתם ,(
שהיו  לומר  איֿאפשר  כך  על  הרי – לאלקות ויראה
קשורים  כ "שבט ", אלא האילן , מן  מנותקים כ "מטות",
מיוחד  לתוקף זקוקים היו  לא ולכן  האילן , וגוף לשורש

לקיים  מכך כדי ומובן  והמצוות, התורה עבודת את
שבנשמה". ה"איתן  נתגלה לא שגם

נראית  איננה האלקות כאשר  הגלות, בזמן  אבל 
רבים  והסתרים העלמות קיימים הבית, כבזמן  ונשמעת
דבקותם  – כ "מטות" הם ישראל  ואז  אלקות, על  כל ֿכך 
בעצמם  לגלות הם צריכים אז  – גלויה אינה לאלקות
בעבודת  ההפרעות על  להתגבר  כדי יותר  רבה עוצמה

כדי ובמיוחד  והמצוות, הגלות אתהתורה
– לאור 

"מטות", של  באופן  הוא אז  שכרם גם לפיכך 
ויותר  הבית, בזמן  מאשר  יותר  מתגלה הנשמה עצם
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מנה 40) מי  ד"ה בלק ד), (לח, יגדל ועתה ד"ה שלח לקו "ת ראה
סה"מ  ֿ ד. ג  צא, מסעי  לקו "ת ואילך. סע"א ל, תו "א גם וראה ד)*. (סז ,

ואילך. קיז  ע' תקס"ב
א'ש .41) ע' מטות אוה"ת תיז . ע' בשלח אוה"ת ראה
וש "נ .42) פ"ג . החסידות לימוד קונטרס ראה. ר"פ לקו "ת ראה
מסעי .43) דרושי  לקו "ת ראה

ה'ש "ת 44) עמך כי  ד"ה וראה תתקי . וע' תתק ע' תצא אוה"ת ראה
ובכ"מ. בתחלתו .

א'שנח.45) ע' מסעי  אוה"ת ב. צח, ברכה לקו "ת ראה – לקמן  בהבא
ועוד. ואילך. פי "א ואילך. פ"ב תש "ט דודי  קול ד"ה א'שסה.

מ"ה.46) פ"ה אבות
ואילך.47) ב קג , וירא אוה"ת וראה וש "נ . בתחלתה, חגיגה


                          

                       



מו   

– כ "מסעי" זאת וכל  למעלה, הנשמה בהיות מאשר 
.48הליכה 

ב"מסעי". הענינים שאר  לגבי גם וכך 
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בפני  גם ומסעי מטות בפ' קיים לעיל  האמור  כל 
כאשר  השנים, ברוב אבל  מחוברות. כשאינן  עצמן ,
ובנתינת  בהוראה תוספת יש מחוברות, ומסעי מטות

האחרת  על  משפיעה מהן  אחת שכל  כלומר ,49הכח , .
אך  יותר , נעלה תהיה שהעבודה מיוחד , כח  ניתן  אז 

קלות: ביתר  תתבצע זאת עם ויחד  שני, מצד 

שזהו ב"מטות", מודגש הגלות, בזמן 
במדבר  כמסעות – כך  זאת סידר  שהקב"ה "מסעי",

יסעו " ה' פי "על  שהיו  עוז 50כפשוטם, מוסיף וזה –
בגלות, לעבודה

גם עם כך  ביחד  היא כאשר  "מטות", של 
פעולות  שכל  לכך  מיוחד  כח  התורה נותנת 51"מסעי",

"מטות", של  בעוצמה תהיינה הגלות בזמן  היהודי
" של  א ובאופן  התעלות – בתוקף " התעלות חר 

"מטות" .52של 

של  תוקפו  "מטות": של  השלישי בענין  גם וכך 
באופן  הוא "מטות" של  בעבודה המתגלה הנשמה שורש
זוהי  שלבסוף עד  ביותר , נעלה כשורש – "מסעי" של 
הנשמה, שורש מתוקף יותר  רבה לעוצמה המגיעה עליה

– מכך  ליותר  הנשמה מתעלה הגלות, בזמן  שהרי
בגופא  ל "אשתאבא עד  – גבול  בלי שהיא לאלקות

של 53דמלכא" עצמותו  עם כביכול , מתאחדת, שהיא –
.54הקב"ה 

אינם  שבנשמה, וההליכה השכר  ה"מסעי", ומאידך ,
גם  כלומר , ה"מטות". עם יחד  באים אם כי נפרד , בזמן 
הליכה  בו  מתקיימת למטה, כאן  נמצא היהודי כאשר 

ועליה.
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לבין  ומסעי, מטות צירוף שבין  הקשר  יובן  זה לפי
בלק  פ' גם ולפעמים המצרים", ב"בין  פינחס פ' קריאת

זו ): שנה (כקביעות

ניתן  כיצד  השאלה: מתעוררת לכאורה, שהרי,
– "מטות" של  בעוז  יעמוד  מסע שבכל  מיהודי לדרוש

חייו  בימי יהודי של  מסעותיו  בין  שוני יש יש 51הרי ,
אל  הקצה מן  להשתנות יכולים והם וירידות, עליות

הקצה,

היציאה  מרעמסס", ב"ויסעו  נמצאים כאשר  אמנם
מצרים" כל  לעיני רמה "ביד  שהיתה או 55ממצרים, ,

אפשר  שאז  להבין , ניתן  סיני, למדבר  שהוביל  במסע
בעבודה, להתעלות הנצרך  תוקף לדרוש

כשהוא  כזה תוקף מיהודי לדרוש ניתן  כיצד  אך 
של  הרע לשון  שם "על  – "רתמה" כמו  במסע

השטים"56מרגלים" ב"אבל  או  לחטא 57, הקשור 
?58פעור 

העוז  כאשר  פינחס: פ' – היא התשובה כך  על 
להיות  יכול  הוא אין  אז  שלו , ממציאותו  נובע בעבודה
אבל  מוגבל ; האדם היות מפני המסעות, בכל 

קנאתי" את "בקנאו  – פינחס כאצל  הוא :59כשהתוקף
י  כל  נגד  נפש במסירות התייצב כאשר 60שראל הוא –

ממציאותו  יציאה נפש, מסירות היהודי אצל  קיימת
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השם 48) נקבע האחרונים בדורות דוקא שלכן  י "ל אולי  הנ "ל עפ"י 
– וטור) (כברמב"ם המטות" "ראשי  ולא "מטות", ישראל) (במנהג 
והעלם  חושך כאשר דוקא, האחרונים בדורות כי  – 36 הערה כדלעיל

אצל אז  ונפעל נתגלה תורה ע"פ הרי  ביותר, נתגבר מישראל הגלות
בשר) עיני  ראות (לפי  הנשמה שבפנים: הענינים ג ' בכל "מטות" בחי '

ההכרח "המטות",העבודה,מדביקותה, בחי ' (גילוי 
" אצל רק ולא – שבנשמה) מלקו "ש תוקף ולהעיר המטות".

בדורות  מצורע פ' דשם החילוק לענין  ואילך 109 ע' ח"ז  [המתורגם]
האחרונים. ודורות הראשונים

גםאבל49) היא זו  שנה כשהן דקביעות גם השנים,
דחה"פ  ההוראות וע"ד כנ "ל), מחוברות הן  השנים דברוב (ובפרט נפרדות

כמ"פ. וכמדובר וכיו "ב. השנה, ימות לכל שהן 
כג .50) כ, יח. ט, בהעלותך
אפר 51) מחנה דגל בלקו "ש ראה (הובא הבעש "ט בשם מסעי  פ' ים

ואחד. אחד דכל חייו  שני  במשך מסעות מ"ב דיש  (64 ע' ח"ד [המתורגם]

מלמטלמ"ע 52) מטות בחי ' ב' "יש  א'שב ע' מטות מאוה"ת להעיר
ואוה"ת  ואילך) ד (צא, בלקו "ת דמסעי  ובדרושים ע"ש . ומלמעלמ"ט",
למעלה. ומלמטה למטה מלמעלה במסעי , בחי ' ב' א'שסה) א'שנח. (ע'

הירידה 53) ע"י  הנעשה מאדך דבכל העלי ' – א) (ט, תו "א ראה
הפרנסה. טרדות וע"י  למטה

מספר 54) כהנ "ל ע"ד ולהעיר ואילך. סע"ג  לח, חיים דרך ראה
ע"י  שבה ההוספה – ה' אהבת ערך ואילך. תלג  ס"ע ח"א ֿ חב"ד הערכים

וש "נ . נה"ב,
ג .55) לג , מסעי 
ובפרש "י .56) יח שם,
מט.57) שם,
ואילך.58) א כה, בלק
יא.59) כה, פינחס
(60347 .324 ע' לעיל ואילך. 53 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  ראה

ועוד. ואילך.



מז    

קיום  ותמיד  למסע, מסע בין  שוני אין  אז  הרי שלו ,
תוקף. באותו  הוא ה' ציווי

ו "מסעי" "מטות" של  צירופן  ששלמות מובן , בכך 
בין  של  זו  בתקופה פינחס פ' גם כשקוראים רק קיימת
שבסופה  בלק, פ' את גם כשקוראים (ובמיוחד  המצרים

שלו ) הנפש מסירות מעשה אודות של 61מסופר  שדרכו  ,
מושלם  באופן  ומסעי מטות לצירוף כח  נותנת .62פינחס
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מטות  של  חיבורן  על  שאלה קיימת לכך  בדומה
במיוחד  הנשמה, יכולה כיצד  השכר : בענין  ומסעי
להגיע  הגלות, של  המצרים בבין  למטה ברדתה
ממעמדה  יותר  אף כל ֿכך , גדולה לעוצמה – ל "מסעי"

למעלה? הנשמה בשורש

שהיא  איך  הנשמה אצל  יאיר  שזה ויתר ֿעל ֿכן :
הגלות? בזמן  למטה "מטות", בדרגת

שאליה  מאודך ", "בכל  עבודת על  נאמר  ולכאורה
– הגלות בזמן  ובמיוחד  למטה, ברדתה הנשמה מגיעה
הבהמית  והנפש הגוף זיכוך  לאחר  רואים", ש"במותן 

בחייהם  לא אך  ואתהפכא, אתכפיא ?63בעבודת

בבין  זה לפני הנקראת פינחס פ' כך , על  גם
עובד  כשהאדם הוא הנ "ל  כל  תשובה: היא המצרים,
הגבוהה  בדרגתו  שגם כך  במציאותו , בהיותו  ה' את
היא  כשעבודתו  אבל  כנברא, מוגבל  הוא עדיין  ביותר 
משתחרר  הוא אז  מטבעו , להיפך  נפש, מסירות מתוך 
 ֿ בשורש הנשמה מגבלות את ואף כנברא, ממגבלותו 
עם  מתאחד  הוא וכך  לעצמה, זאת בכל  שהיא שורשה,
אשר  האלקים אל  תשוב "והרוח  ה' של  עצמותו 

.64נתנה"

נעשה  ממשית, נפש מסירות של  זו  עבודה על ֿידי

65 להתקיים יכולה ולפיכך  הבהמית, והנפש הגוף
בה  גם הנשמה, עליה אצל  ובגלות, בגוף למטה יותה

ע"י  הנשמה מגיעה שאליהן  (מסעי), בלתיֿמוגבלת
.66עבודתה 
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מטות  שכאשר  נוסף, מיוחד  ענין  יש לעיל , כמוזכר 
הראשון  יום זו ) (כבשנה לעתים חל  מחוברות, ומסעי
– האחרון  יום (וכן  בתמוז  י"ז  המצרים, בין  בימי

בלק). (פ' בשבת באב) תשעה

מטות  צירוף על  הקודם להסבר  והקשר  לכך  ההסבר 
הוא: ומסעי

במיוחד  למטה, הנשמה בירידת העיקרית הכוונה
הזקן  אדמו "ר  כדברי היא, "מטות", בבחינת בגלות,

כלל ...",67בתניא  תיקון  צריכה אינה עצמה ש"הנשמה
ואת  הבהמית והנפש הגוף את לתקן  כדי ירדה אלא
שגם  מובן  מכך  הזה". עולם מכללות לה השייך  "חלקה
– האמיתי השכר  וכן  "מטות", של  בעוז  העבודה עיקר 
רק  אינה למטה, בעבודה ו "מסעי" "מטות" צירוף

והנפש התגברות הגוף של  ההסתרים על 
עבודת  בעיקר  אלא הגלות, חושך  ועל  הבהמית

 68 חושך ושל  הבהמית הנפש של 
לה. שמחוצה הגלות

העוז  והעוז 69שהרי למטה, ברדתה בנשמה
הבהמית  הנפש של  ההסתרים באמצעות בה המתהווה
ולפיכך  אלקות, היא הנשמה כי חידוש, אינם והעולם,

מושלמת, ("מסעי") עליה באמצעותו  נגרמת אין 

להכניע  כדי בתוקף, ב"מטות", כשמשתמשים אך 
מטבעה, להיפך  לטוב, הבהמית הנפש את ולהפוך 
באמצעות  ובמיוחד  צורתו ", כל  "נפסד  כך  שעל ֿידי
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אדמו "ר 61) מו "ח כ"ק של הגאולה חג  גם נתגלה דמשיחא ובעקבתא
כל  על בפועל נפש  מסירת של באופן  היתה (שהנהגתו  תמוז  ֿ י "ג  בי "ב

ואילך. 336 ע' לעיל ראה – המצרים לבין  כהכנה ושעל) צעד
(62.55 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  גם ראה
ֿ ד.63) ג  מז , בחוקותי  לקו "ת
למטה 64) הירידה ע"י  הנעשה העילוי  זהו  [והרי  האזינו  ר"פ לקו "ת

מאמרי  כבס' בע"ת בבחי ' שנעשה הגלות) בזמן  (ובפרט "מטות" בבחי '
ובכ"מ. סע"א. עג , בלק לקו "ת גם וראה ,[37 שבהערה ואוה"ת תקס"ב
רבה  רות (ראה כמרז "ל בעצמות מושרשים ירידתם לפני  שגם ואף
שבו  הרצון  בחי ' מצד זהו  הרי  צדיקים, של בנשמותיהן  נמלך במי  ג ) פ"ב,
הכוונה  עיקר הרצון , בעל ית' עצמותו  מצד משא"כ ההמלכה, ענין  שייך
ע' ח"כ (לקו "ש  ס"ה תשל"ח רבים מים ד"ה וראה דוקא. בתשובה הוא

בשלום  ושבתי  ד"ה .47 והערה רעו ) ע' ח"א – מלוקט סה"מ .279
(סה"מ  ואילך).תשל"ח קסח ע' ח"ב – מלוקט

ואילך.65) א'רפא ע' ח"ג  תער"ב מהמשך להעיר
ובמיתתן 66) יום בכל להיות יוכל מזה "הארה שם בחוקותי  ובלקו "ת

כו '". רואין  הכל שנברר אחר
ב).67) (מח, פל"ז 
א'ש .68) (ע' שם מטות אוה"ת וראה ואילך. ב ל, א. ט, תו "א ראה

השתררות  "לשון  שהוא ב"מטות" נרמזת האתהפכא שגם וי "ל א'שב).
א'ש ). ע' שם (אוה"ת וממשלה"

צא,69) מסעי  לקו "ת וראה ועוד. פ"ו . תש "ו  שמניך לריח ד"ה ראה
וש "נ . תקד. ע' ואילך. תצח ע' שם ֿ חב"ד הערכים ספר ג .



מח   

בלתי  עליה נגרמת אז  – הגלות חושך  של  אתהפכא
בכל  של  באופן  האלקית, בנפש גם מושלמת, מוגבלת,

 כך כי האלקית, הנפש של  ה"מאוד " מן  יותר  ,
כביכול  ית', עצמותו  עם היהודי .70מתאחד 

.‡È

ÔÂ˘˘Ï Ì˙ÎÈÙ‰ Y ÌÈˆÓ‰ ÔÈ ÈÓÈ ˙ÈÏÎ˙

היום  תמוז , י"ז  של  חלותו  משמעות מובנת זה לפי
המצרים  בין  של  בלק:71הראשון  פ' בשבת ,

אבלם  "והפכתי היא: המצרים בין  ימי תכלית
לששון  ייהפכו  עצמם התענית ימי – לששון "

.72ולשמחה 

שהקדושֿברוך ֿהוא  בכך  רמוז  זה שדבר  לומר  יש
"מקל  ירמיהו  לנביא על הראה אני "שוקד  כי "

לעשותו " ימי 73דברי לכ "א רמז  חז "ל , כדברי שזהו , ,
עד  חניטתו  ש"משעת השקד  כפרי בדיוק המצרים, בין 

יום" ואחד  עשרים בישולו  ,74גמר 

הטוב, להיפך  רק לא הקדושֿברוך ֿהוא רומז  ובכך 
מצד  שקד " "מקל  שיהא הענין , לכוונת בעיקר  אלא

הזקן  אדמו "ר  כהסבר  מטה 75מעלתו , "פרח  לענין 
שזה  היא, לכך  שהסיבה שקדים", ויגמול  אהרן ..

למטה. ההשפעה ועוצמת מהירות על  מצביע

הרי  בשבת, חלים באב, ותשעה בתמוז , כשי"ז 
התענית  את השבת הופכת 76דוחה היא לכך  ובנוסף ,

המצרים  בין  של  היום ש"מצוה71את 77ליום

לענין  בדומה לששון ולענגו ", .78אבלם

כנאמר  בכלל , השבת יום תוכן  זהו  כאשר  במיוחד 
כהנים  השבת 79בתורת ליום שיר  מזמור  –80על 

וה"צמח ֿצדק" העולם", מן  מזיקים מסביר 81"למשבית
היא השבת ששלמות לטוב;זאת, המזיקים

בגשמיות  ואף הבריאה, בתחילת בשבת גם היה כך 
חז "ל  כדברי אותה 82ממש, שמשה שעות "ל "ו 

האורה",

בין  של  האתהפכא ענין  הוא השבת שלמות כלומר 
שענינה  כפי בגלוי, היה 83המצרים הבריאה בתחילת

להיפך  יאיר ", כיום "ולילה לאור  הלילה חושך  הפיכת
ללילה  יום ההופכים המצרים ובין  הגלות ,84מן 

המצרים, בין  ראשית בתמוז , י"ז  שכאשר  יוצא, כך 
מתרחשת בשבת, בין חל  של  למכה רפואה

בתחילתם. מיד  נהפכים הימים – המצרים

עבודה  המצרים, בבין  האדם עבודת את מיקל  זה
לעיל , כמוסבר  ביחד , וצירופם ו "מסעי", "מטות" של 

והגלות. הבהמית הנפש בהפיכת

.È

‡ÎÙ‰˙‡ :˜Ï 'Ù

הוא  שתוכנה בלק, פ' בתורה, הפרשה מצד  גם כך 
אלקיך  ה' אבה "ולא של  באופן  שהיו  בלעם, ברכות

בלעם אל  הקללה לשמוע את לך  אלקיך  ה'
.85לברכה"

את  לך  אלקיך  ה' "ויהפך  של  הענין  עצם רק ולא
בלעם, באמצעות דוקא זה שהיה אלא לברכה", הקללה

הקדושה  מן  ההיפך  שיא משה, של  .86הניגודיות

הימים", "אחרית על  היה נבואתו  סיום ועוד :
כהסבר  צדקנו , משיח  על ֿידי הגאולה אודות
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שנתאוה 70) הכוונה נשלמת דוקא שבאתהפכא מכיון  לזה: נוסף
לזה  בהמשך שם וראה רפל"ו . [תניא בתחתונים דירה לו  להיות הקב"ה
ואתהפכא  סט"א אתכפיא כד ית' לפניו  נח"ר להיות ית' ברצונו  עלה "שכך
מתיחד, עי "ז  הרי  – בעצמותו  הוא זה שתענוג  – לנהורא"] חשוכא

עצמותו . עם כביכול,
דבוקה  היא למטה בירידתה שגם בנפה"א והאהבה התשובה משא"כ
בבחי ' רק שהוא ית' כוחותיו  שלימות לגלות ענין  דוגמת הוא – באלקות
ע' בפנים שם וראה .30 הערה 284 ע' ח"כ לקו "ש  (ראה הגילויים

.265 ע' חט"ו  [המתורגם] לקו "ש  וראה .(283 ֿ 4
(71– בשבת תמוז  י "ז  כשחל שהחיינו  מברכין  אם מהדיעות להעיר

דינים  אסיפת שד"ח יא. אות שם ברכ"י  סקמ"ב. תקנא סי ' או "ח מג "א
ב'. אות שם השדה ובפאת בתחלתה. המצרים בין  מערכת

תקפ).72) (סו "ס תענית הל' סוף או "ח טור יב. לא, ירמי '
ֿ יב.73) יא א, ירמי '
ג )74) (סא, שה"ש  זו "ח העפר. וישב ז ) (יב, עה"פ קה"ר שם, רש "י 

א). (צג , איכה
קרח.75) ס"פ לקו "ת

האי 76) כולי  חמור אינו  באב) דתשעה (גם שנדחה דתענית ולהעיר
שם. ובנ "כ ס"ט תקנט סי ' או "ח שו "ע ראה –

הערה 77) 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  וראה יוד. י , בהעלותך ספרי 
.31

ובסה"ש 78) ולששון ". לשמחה לנו  "הפך תמוז  לי "ז  בסליחות
שחל  (תשל"ח) זו  כבשנה (דתר"מ) להקביעות (בהמשך 157 ס"ע ה'ש "ת

ולשמחה. לששון  ויהפך באמת ווערן  נדחה זאל בשבת):
תערב.79) רמז  שם וביל"ש  ו . כו , בחוקותי 
א.80) צב, תהלים
ואילך.81) תרל ס"ע ואילך. שכח ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת
ו .82) פי "ב, ב. פי "א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי 
וש "נ .83) ואילך, 64 ע' חי "ז  [המתורגם] לקו "ש  ראה
נמשל 84) דהגלות ע"ב), ריש  (סז , זח"ג  א). (פ"ג , שהש "ר ראה
ללילה.
ו .85) כג , תצא
ואילך).86) א (שסב, בלק פ' של"ה בארוכה ראה



מט    

ומבין 87הרמב"ם  הגלות מן  ישראל  את שיוציא ,
.המצרים

מטות  ביחד : מצטרפים הללו  הענינים כל  כאשר 
בבין  פינחס פ' נקראת ולפיכך  מחוברות, ומסעי
היא  המצרים בין  ימי כשתחילת ובמיוחד  המצרים,
"יהפכו  של  הענין  יותר  מוחש הרי – בלק פ' בשבת
תצמח  השקד  ממקל  ולשמחה", לששון  אלו  ימים

להכניס  "שקדתי – הגאולה שקידת לטובה, השקידה
ל  מיד "בני ישראל  .88ארץ

על ֿידי  הגאולה תהיה חדא וברגעא חדא בשעתא
טפחים. מעשה למטה צדקנו  משיח 
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ואילך.87) 294 ע' לעיל נת' ה"א. פי "א מלכים כ.88)הל' דאיכ"ר פתיחתא

             

   
           

            
       

       
        

          
         

        
          

        
          


         

          
       

            
          

          
         

          
    

       
         

         
          

         
    

        
         

        
         

         
            

          


         
        

           
         

   
        

      
        

         
       

          
        

         
         
          

  
          

     
      

        
     

        
       

        
        

       
          

          
         

          
 

      
       

          
         
         
         

       
          
        
           

    
        

       
        

         
        







































































































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב



נ

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קנ

רמזים דהמלך השמיני "הדר" בגי' "הצדיק" הוא מתקן 
השבירה דתהו, ועיקר השבירה הי' ע"י המלך הראשון 

"בלע" בגי' ק"ב, ויש ב' בחי' "קב" — הפנים והאחוריים — 
ב' פעמים ק"ב בגי' "צדיק"

הנה בשבירה דתהו נפלו י"א1 בחי':

שהם הז' מלכין שמתו, והוא התהו המפורש בפסוק2 

והארץ היתה תהו.

והד' אחוריים דאו"א3 וישראל סבא ותבונה, שהוא 

למפרע,  תהו  היתה  והארץ  תיבות  שבראשי  התהו 

וכמ"ש4 בעץ חיים שער דרושי נקודות פרק ב' ע"ש.

וכידוע בענין י"א סממני הקטרת, ד' מהם מפורשין 

בפסוק נטף ושחלת וחלבנה ולבונה5, וז' מהם נרמזים 

1( ראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ה וז"ל: הז' מלכים שמתו 

ובינה  חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום  בארץ 

וישראל סבא ותבונה, וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח הוי' וה, 

שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם ז"ת, אמנם 

עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין ו"ה, 

כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה רק נגד 

בפסוק  הנזכר  תולע,  הנקרא*  הקליפה  ענין  וזהו  בא"וא.  ולא  ז"ון, 

)שמות ל, לד( עולת תמיד, וע"ש. כי הנה הם י"א קליפות של י"א 

סמני הקטורת, והם )שמות לו, יד( י"א יריעות עזים, והם י"א ארורים 

הנזכר )דברים כז( בפרשת כי תבא.

והנה כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום, וי"א פעמים אדם, 

גימטריא תולע. וז"ס )איכה ג, לו( לעו"ת אד"ם** בריב"ו אדני לא 

עיוות  נמשך  לעו"ת, משם  גימטריא  אלו, שהם  י"א אדם  ע"י  ראה, 

הדין אל האנשים, ע"ש.

*( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, ד. אור התורה שם עמוד 

תשנט. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1846.

**( ובהערה שם בפרי עץ חיים וז"ל: "סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן".

2( בראשית א, ב.

3( בענין השבירה בז' תחתונים והאחוריים דאו"א, ראה ספר מאמרי 

המאמרים  ספר  ואילך.  ח  עמוד  א'  חלק  דברים  האמצעי  אדמו"ר 

לעיל   .3 הערה  קטו  לעיל  ועיין  תתקנא.  עמוד  ב'  חלק  תקס"ה 

בההקדמה כללית קודם סימן צו.

4( שער ח. וז"ל: ואו"א נשברו ונפלו האחוריים שלהם. וזו"ן נפלו 

פנים והאחוריים שלהם, והנה זהו הטעם שנרמז בפסוק )בראשית א, 

ב( והארץ היתה תהו ובהו, אשר הוא מדבר בענין מיתת המלכים וכו', 

נרמז בו ב' פעמים מלת תהו, א' במפורש בפסוק, וב' בר"ת למפרע 

והארץ היתה תהו, והוא כנגד ב' בחי' הנ"ל, כי תהו הישר המפורש 

שלהם  הפנים  אפי'  ונתבטלו  שמתו  מלכים  ז'  בחי'  הוא  בפסוק 

הישרים, ותהו שבר"ת למפרע הוא בחי' ביטול האחוריים דאו"א, כי 

כל למפרע הוא בחי' אחוריים. ע"ש.

5( שמות ל, לד. ראה כריתות ו: "אמר רב יוחנן י"א סממנין נאמרו לו 

בהתיבות סמים.

י"א6 ארורים, י"א7 יריעות עזים.

וכ"ז נכלל בשבירת המלך8 בל"ע9 דעת דתהו, כי דעת 

וכולל  כולל מוחין  הוא  בין מוחין10 למדות, א"כ  הוא 

א"כ  המדות,  דכל  החיות  הוא  דעת  זאת  ועוד  מדות, 

במיתת ושבירת הדעת הוא ג"כ מיתת כל המלכים מאחר 

האחוריים  לביטול  גרמה  המלכים  ומיתת  שנסתלק, 

דישראל סבא ותבונה, א"כ במיתת בלע נכלל גם ביטול 

הד' אחוריים דאו"א וישראל סבא ותבונה.

שנפלו  ניצוצין  הק"ב  והוא  ק"ב,  גי'  בל"ע  והנה 

בתהו. ויש ב'11 בחי' ק"ב.

למשה בסיני, א"ר הונא מאי קראה "קח לך סמים" תרי, "נטף ושחלת 

וחלבנה" הא חמשה, וסמים אחריני חמשה, הא עשרה, ולבונה זכה 

חד, הא חד סרי".

6( דברים כז, פסוקים טו־כה. ]ועיין שם רש"י פסוק כד[.

7( שמות כו, ז "ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה 

יריעות תעשה אותם". וכידוע עזים בחי' גבורות כמארז"ל )שבת עז.( 

נהורא,  והדר  חשוכא  ברישא  אימרא  והדר  ברישא  מסגי  עזיא  מ"ט 

לשון  "עזים"  נו  עמוד  לזהר בראשית  יצחק הערות  לוי  לקוטי  ראה 

"עז" בחי' גבורה. לקוטי תורה פרשת בלק עד, ד. אור התורה פרשת 

תרומה עמוד א'תקיב. ספר המאמרים תרכט סוף עמוד קיח ואילך. 

ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סוף סימן ח, רמז במספר אמות דיריעות 

עזים לבחי' גבורות ודינים.

8( מבאר דבהמלך "בלע" כולל כל השבירה דתהו, והוא מרומז א( 

בתוכן בחי' "בלע" — דעת, ב( בהגימטריא.

9( )ראה תורה אור — הוספות — פרשת תצוה קי, ד( וז"ל: בהקדים 

וימלוך  כמ"ש  שמתו  קדמאין  מלכין  בז'  הכלים  שבירת  ענין  שרש 

הי'  רישין, דבג"ר לא  בג'  ולא  בז' תחתונים בלבד  כו'. שהוא  וימת 

נפילה  ולא בחכמה, שאין  ימותו  כא(  ד,  )איוב  וכמ"ש  כלל  שבירה 

ומיתה בחכמה כלל.

הדעת  בחי'  הוא  בלע  שנק'  הראשון  במלך  השבירה  תחלת  והנה 

ואחריו שאר המדות חו"ג ותפארת כו'. ונק' בלע ע"ד )בראשית מא, 

כ( ותבלענה שבע פרות הרעות כו' ולא נודע כי באו אל קרבנה, היינו 

שמבליע את הדעת דקדושה בעץ הדעת טוב ורע שהוא ק"נ משכא 

דחוי' כו'. ומכסה ומסתיר על הדעת דקדושה וכענין שנאמר )שמות 

ה, ב( לא ידעתי את ה', ונאמר )ישעי' א, ג( ישראל לא ידע עמי לא 

התבונן. ע"ש.

וראה תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט ח"ב עמוד תנב.

10( ראה תניא סוף פרק ג.

ניצוצין  "קב"  מספר  להחשבון  אופנים  ב'  דיש  מבאר  פירוש:   )11

ב(  "פנים",  הנק'  במילוי  ק"ב  א(   — קב  ערך  אור  מאורי  ראה   —

וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה  באחוריים,  ק"ב  מספר 

ובין  בפנים(,  )היינו  במילוי  מספר  בין  שהחילוק  קיט,  עמוד  בש"ס 

באחוריים, דבפנים היינו בחי' חסד, ואחוריים הוא בחי' גבורה, דכל 

בחי' אחוריים הוא גבורה )ראה קהלת יעקב ערך עבים ב' אופנים* 

במילוי ע"ב(. ועיין בתורת לוי יצחק עמוד קסח ד"פנים" בגימטריא 

צט,  צח.  צז.  סימן  לעיל  וראה  ע"ש.  מ"ה".  ס"ג,  "ע"ב,  השמות 

"בעור"  ם  הׁשֵ ובין  דקליפה,  חסדים  בחי'  "בלע"  ם  הׁשֵ בין  החילוק 

בחי' גבורה דקליפה.

חסד  המדות,  ונסתעף  בא  וממנו  דקליפה,  דעת  בחי'  ד"בלע"  וזהו 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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א', ק"ב דמלוי12 ע"ב ס"ג מ"ה שהוא מ"ו ל"ז י"ט.

שמספר  עסמ"ב  שמות  דהד'  דאחוריים  ק"ב13  ב', 

דקליפה, וגבורה דקליפה, וד"ל.

*( וראה לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות־דברים עמוד צז 

החילוק בין "שיר" ו"שבח".

פירוש: הוא הג' שמות דהוי', ע"ב, ס"ג, מ"ה, והגימטריא של   )12

האותיות המילוי — דשמות אלו — הוא מספר ק"ב, כזה:

שם ע"ב הוא: "יו"ד, ה"י, וי"ו ה"י", אותיות המילוי הוא, "וד, י, יו, 

י" = 46, מו.

שם ס"ג הוא: "יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י", אותיות המילוי הוא, "וד, י, 

או, י" = 37, לז.

המילוי הוא, "וד,  שם מ"ה הוא: "יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א", אותיות 

א, או, א" = 19, יט.

ביחד 46 + 37 + 19 = 102, כמנין "קב".

עשר  סוד  נבאר  )ועתה  ז'  פרק  המצות  חג  שער  חיים  עץ  פרי  ראה 

מכות( וז"ל: ק"ב, הם מלויין של ע"ב ס"ג מ"ה, שהם מ"ו, ל"ז, י"ט, 

עולין ק"ב, והם הדינין היוצאים לחיצונים, וזה )שבת סה:( הקיטע 

יוצא בקב שלו ע"ש. ראה גם הביאור לקמן הערה 13.

וראה אור התורה פרשת שלח סוף עמוד תקיב ואילך וז"ל: מילוי בגי' 

אלקים שהוא בחי' מלכות דאצילות . . המילוי הוא המכוון העיקרי, 

שהמכוון העיקרי של המאציל שהאציל כל העולמות הוא הכל לצורך 

בי"ע, היינו שעיקר הכוונה הי' להיות דירה בתחתונים והוא שיתהוו 

עולמות בי"ע שהם יש ודבר ממש ובתוך היש יומשך בחי' אין שהוא 

ז"ל[ מענין קב חרובין  ]מהרח"ו  חיים  ועיין באוצר   .  . אוא"ס ב"ה 

ומענין רוצה אשה בקב כו' שבחי' קב הוא ג"כ המילויים דע"ב, ס"ג, 

מ"ה, שנמשכים לנוקבא שם ב"ן . . שהמלוי בחי' דין אלא לפי שעי"ז 

נמשך ההשפעה לבי"ע שזהו המכוון העיקרי כנ"ל, ע"ש.

כאן(,  )המצויין  פ"ג  אנ"ך  שער  חיים  בעץ  מבואר  פירוש:   )13

דהקליפות נאחזין מבחי' אחוריים, והנה יש ארבעה שמות במילוי של 

שם הוי', והם, ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן, ומספר כל האותיות של המילוי 

והאחוריים הם מספר ק"ב, והוא:

שם ע"ב: המילוי והאחוריים הוא: יו"ד — יו"ד, ה"י — יו"ד, ה"י, 

וי"ו — יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י —— )26 אותיות(.

שם ס"ג: המילוי והאחוריים הוא: יו"ד — יו"ד, ה"י — יו"ד, ה"י, 

וא"ו — יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )26 אותיות(.

שם מ"ה: המילוי והאחוריים הוא: יו"ד — יו"ד ה"א — יו"ד, ה"א, 

וא"ו — יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א — )26 אותיות(.

שם ב"ן: המילוי והאחוריים הוא: יו"ד — יו"ד, ה"ה — יו"ד, ה"ה, 

ו"ו — יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )24 אותיות(.

סך הכל, 26 + 26 + 26 + 24 = 102, מספר ק"ב.

ראה אור התורה שיר השירים עמוד רג וז"ל: להבין איך תוכל השפע 

דקדושה לירד בירידת המדרגה כ"כ למטה אל החיצונים ממש . . ., 

איך תוכל השפע לירד כל כך למטה אליהם אשר אין לה כלי שיכיל 

אותה שתתלבש שאין השפע דקדושה ממקום גבוה מאד נעלה יכולה 

להתלבש בחיצוניות וקליפות אשר לא יגורך רע כתיב.

הענין הוא ע"ד דאיתא בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג בפי' המשנה פ"ו 

של  האחוריים  הם  שלו  בקב   ,.  .  . שלו  בקב  יוצא  הקיטע  דשבת* 

הד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שיש בהם ק"ב אותיות ונק' קב חרובין 

שנשארו חרובין ויבשין אבל מן השמות עצמן אינן יכולים להתפרנס 

כו' ועיין מזה באוצר חיים ]מהרח"ו ז"ל[ שזהו ענין המלך הראשון 

מז' מלכין דתהו בלע גימט' קב כו', ועיין במאמר הפסיעות להרח"ו 

שנדפס בסוף ספר חסד לאברהם.

פ"ג  אנ"ך  שער  בע"ח14  וכמ"ש  ק"ב  הם  אותיותיהן 

ע"ש. וכמ"ש במ"א בס"ד ברשימה בקב"ק ע"ש.

ב'  מספרו  הללו,  ק"ב  בחי'  ב'  המתקן  והצדי"ק15 

פעמים ק"ב, כי צדיק הוא ממלך הדר16 דתיקון המתקן 

השבירה דתהו.

דוקא  ר"ד  אל,  עם  רד  עוד  ויהודה17  ג"כ  והיינו 

שמתקן הב' פעמים ק"ב שמספרם ר"ד.

ולהעיר מקרבנות שלמים דהי"ב נשיאים שבסך הכל 

פירוש: אדם שנקטעה  *( שבת דף סה, ב "הקיטע יוצא בקב שלו" 

רגלו, עושה כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו 

הוא  דידי'  יוצא בקב שלו בשבת, דמנעל  ומש"ה  עליו,  נסמך  והוא 

ע"ש.

וביאור הענין הנה פי' קב הוא כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום 

בו ראש שוקו בתוכו ומשום הכי יוצא בקב שלו דמנעל דידי' הוא, 

והנה ההפרש בין דריסת הרגל ממש לרגל עץ הלזו הוא שהרגל ממש 

הוא המנשאת ומעמידו ומוליכו ממקום למקום, משא"כ רגל זו של 

עץ אינה מנשאה את האדם מעצמה כי אם אדרבה הקיטע הוא מנשא 

ומגביה אותה בכוחו ואחר שאין בה חיות רוחני כלל כ"א הוא דומם 

ממש שאינה ממהות בחי' עצמיות רגל האדם כלל ואעפי"כ הקיטע 

ומנשאה  המגביה  הוא  רק  למקום  ממקום  עליה  והולך  עליה  עומד 

אותה ממקום למקום כו'.

דחירו  מעלמא  שלמעלה  השפע  לירד  כשמצטרך  למעלה  עד"מ  כך 

שהוא חירות לכל שמשם תרד השפע לכולם )בחנם בלא מצות( אל 

החיצונים שרש עובדי כוכבים שלמטה שאין יכולה השפע להתלבש 

בכלים דקדושה ממש לירד אליהם מאחר שאין להם כלים כלל לכך 

היא תתלבש בכלי אחרת שאינה ממהות הכלים דקדושה כלל וע"י 

הכלים ההיא תשפיע השפע עליהם, והיינו ענין הנזכר במשנה הקיטע 

יוצא בקב שלו כו', ע"ש. )ועיין אור התורה ענינים עמוד כז(.

וחרבן  מיתה  הי'  זה  אשר  חרובין  ק"ב  שזהו"ע  שם,  ביאור  ]ועיין 

של המלכים שמלכו בארץ אדום ומתו, וראה אור התורה נ"ך עמוד 

שפו־ז. ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סימן יב. רלט[.

14( שער יט.

15( "הצדיק" בגי' "הדר", ומרמז כאן, דהמלך השמיני "הדר" מתקן 

השבירה דתהו, ועיקר השבירה הי' ע"י מלך הראשון "בלע" )דהוא 

החיות דכל המדות רעות(, ובלע בגי' ק"ב, ויש ב' בחי'  בחי' דעת, 

"קב", כנ"ל — הפנים והאחוריים —, וב' פעמים ק"ב בגי' "צדיק".

נמצא דהמלך השמיני הדר" )בגי' הצדיק"( ממנו התחיל התיקון דב' 

פעמים ק"ב בגי' צדיק".

שהוא  מיתה,  בו  כתיב  ולא  הדר"  הוא  השמיני  המלך  פירוש:   )16

מתקן השבירה דז' מלכי דתהו.

17( הושע יב, א. הנביא הושע הוכיח העשרת השבטים, ואומר )שם( 

ָרֵאל" )ופרש"י: סבבני, בכחש  ית ִיׂשְ ַכַחׁש ֶאְפַרִים ּוְבִמְרָמה ּבֵ "ְסָבֻבִני ּבְ

 — העם  וכל  השבטים  עשרת  מלכי  ישראל  ובית  אפרים  ובמרמה, 

וממשיך הכתוב — אבל יהודה עודנו( "ויהודה עוד ָרד עם ֵאל" מושל 

עוד ביראת אלקים: רד, כמו )במדבר כד( וירד ביעקב, עוד מלכיהם 

— דיהודה — עם הקדוש ברוך הוא. ע"ש.

וזהו שמרמז כאן "ויהודה עוד ָרד", דבנוסף להפירוש הפשוט "רד" 

ד"רד"  הגי'  ומתקן  שמברר  בהגימטריא,  גם  מרומז  ממשלה,  לשון 

)204(, הב' פעמים ק"ב הנ"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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היו ר"ד18, לרמז שעשו שלום והתכללות בהב' פעמים 

ק"ב הללו שהם בבחי' פירוד, וע"ד19 ורב שלום בניך, 

שעושים מורב בחי' רבוי ופירוד, בחי' שלום והתכללות, 

פרים  וארבעה  זבח השלמים עשרים  בקר  "וכל  פח:  ז,  18( במדבר 

אלים ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים" — סך הכל 204 

קרבנות שלמים מספר "רד".

19( ישעי' נד, יג.

ועיין בלקו"ת20 בד"ה וכל בניך והביאור ע"ש.

ובכל נשיא הי' טו"ב21, היפך דרע דתהו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שכא

20( לקוטי תורה פרשת ראה כט, א.

21( במדבר ז, יז: "ולזבח השלמים בקר שנים אלים חמשה עתודים 

בגי'  י"ז קרבנות שלמים  בני שנה חמשה", סך הכל  חמשה כבשים 

טו"ב.
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב



נג מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מטות

ל, ד – ואשה כי תדור נדר לה' ואסרה אסר 
בבית אביה בנעוריה

ביאור מעלת הארוס לגבי בעל, ומבאר בזה דגם 
ומלך  רב  יהי'  דמשיח  וכן  האמונה,  ענין  יהי'  לע"ל 

ביחד וכו'

בפרשת מטות מדובר אודות נדרים ואודות עקירת  א. 
הנדר  את  שעוקר  חכם  ידי  על  אופנים:  ג'  בזה  שיש  נדר, 
מכאן  הנדר  את  שמפירים  ובעל  אב  ידי  על  למפרע1, 
הנישואין  קודם  זמנים,  ב'  ישנם  גופא  ובבעל  ולהבא2. 
ולאחרי הנישואין: ארוס ובעל, לשניהם יש זכות של הפרת 

נדרים, אלא שישנם חילוקי דינים בין ארוס לבעל.
לכאורה מסתבר שהבעל יש לו כח וזכות יותר מארוס, 
ומכל־מקום מצינו בדין הפרת נדרים, שיש מעלה בארוס 

לגבי בעל:
הדין הוא ש"אין הבעל מיפר בקודמין"3, הנדרים שנדרה 
קודם הנישואין אינם שייכים לבעל. ולעומת זאת, בארוס 

הדין הוא ש"מיפר בקודמין"4.
אחד ההסברים בזה הוא – לפי שארוס אינו מיפר בפני 
עצמו, אלא יחד עם האב, ד"נערה המאורסה אבי' ובעלה 
ההגבלה  שייכת  לא  האב  שאצל  וכיון  נדרי'"5,  מפירין 
דקודמין, הרי זה גורר גם את הארוס, שגם אצלו אין הגבלה 
ומיפר בקודמין. משא"כ הבעל שמיפר בפני עצמו, שהרי 
"נתרוקן רשות אבי'"6, ונעשה מציאות לעצמו, במילא ישנן 

ההגבלות שלו.
הענין בזה בעבודה הוא:

בעבודת ה' ישנם שני אופני עבודה: העבודה דאירוסין 
נמשל  הגלות  זמן  שכללות  הגם  דנישואין.  והעבודה 
הנה  הנישואין7,  ענין  יהי'  לבוא  לעתיד  ודוקא  לאירוסין 
דאירוסין  המדריגה  גופא  הגלות  בזמן  יש  בפרטיות 

והמדריגה דנישואין.
עלמא"8.  אכולי  לה  "דאסר   – היא  דאירוסין  העבודה 
כדי  עד  פעלה  לא  עבודתו  מהעולם.  מנותק  נעשה  האדם 
להיות  אחד"9,  לבשר  והיו  גו'  ד"ודבק  במדריגה  שיהי'  כך 
מאוחד עם אלקות, הוא עדיין לא נתאחד עם אלקות, אבל 

מעניני העולם כבר יצא.
האדם  אחד".  לבשר  "והיו   – היא  דנישואין  העבודה 
שזהו  לו,  בדומה  שמוליד  עד  אלקות,  עם  מאוחד  נעשה 

1( כתובות עד, ריש עמוד ב.

יו"ד עמוד  )כרך  ואילך. אנציקלופדי' תלמודית ערך הפרה ס"א  נזיר כא, ב  2( ראה 

קיג ואילך(. ושם נסמן.

3( נדרים סז, סוף עמוד א. שולחן ערוך יורה דעה סימן רלד סעיף לה.

4( שם, סוף עמוד ב. שולחן ערוך שם ס"ה.

5( שם סו, סוף עמוד ב. שולחן ערוך שם.

6( ראה שם סח, א ובפירוש רש"י )ד"ה נתרוקנה(.

7( ראה שמות רבה ספט"ו. הובא בלקוטי תורה פרשתנו )מטות( פד, ג.

8( קידושין ב, ריש עמוד ב.

9( בראשית ב, כד.

תכלית הנישואין, וכמאמר רז"ל10 "תולדותיהם של צדיקים 
מעשים טובים". והיינו, שהוא וכל עשיותיו הם כלי שבטל 

ומתאחד להענין שבתוך הכלי.
הרבה  נעלית  היא  דנישואין  העבודה  שמעלת  הגם  ב. 
מעלה  יש  מכל־מקום  דאירוסין,  העבודה  מאשר  יותר 

בעבודה דאירוסין על העבודה דנישואין:
יכול אדם לחשוב, שכיון שהגיע לעבודה דנישואין, הרי 
הוא  הקב"ה11,  לעזר  עוד  זקוק  ואינו  גמור,  צדיק  כבר  הוא 

כבר בעל המיפר בפני עצמו ואינו זקוק להאב.
אזי  כן12,  שאמר  מישהו  הי'  שכאשר  היא,  האמת  אבל 
ידעו מיד שאינו "בר כוכבא", "דורך כוכב מיעקב"13, אלא 
ומכל- בגשמיות,  מלחמה  אודות  דובר  ושם  כוזיבא".  "בר 

שכן בנוגע למלחמה ברוחניות.
עבודה  על  דאירוסין,  עבודה  דארוס,  המעלה  וזוהי 
דנישואין – הגם שמצד עצמו הוא למטה יותר, אבל המעלה 
בזה היא, שמיפר ב"שותפתי' דאב"14. הוא הולך בכחו של 
כל  סרות  אזי  הקב"ה,  של  בכחו  הולכים  וכאשר  הקב"ה, 
ההגבלות, וביכלתו להגיע למקום כזה שמצד עצמו לא הי' 

יכול להגיע אליו.
תהו קדם לתיקון, ומתהו נלקחים הדברים גשמיים עם 
היצר הרע שאקדימי' טעניתא15. הנה מצד כח עצמו אינו 
מיפר בקודמין; הוא לא 'מגיע' בתהו, ובמילא אין לו גם את 

הכח לברר את הענינים שנלקחים מתהו.
אבל על ידי זה שמיפר ב"שותפתי' דאב", שאצל הקב"ה 
נותן   – לתיקון  שקדם  תהו  דקודמין,  ההגבלה  קיימת  לא 
הרע  היצר  את  וינצח  בתהו,  ש'יגיע'  להארוס,  גם  כח  הוא 
שאקדימי' טעניתא, על ידי זה שהקב"ה עוזרו – יכול לו16. 
זוהי נתינת כח לברר את הניצוצות דתהו שישנם בדברים 
כח  ונתינת  היתר   – נדרים  דהפרת  הענין  וזהו  הגשמיים. 

בעבודת הבירורים בדברים הגשמיים17.
ונקודת הענין:

נעלית, אפילו כאשר אוחזים  ככל שנמצאים במדריגה 
ללכת  אפשר  שאי  לדעת,  צריכים   – דנישואין18  בעבודה 
תמיד  צריכים  אלא  כח"(,  אייגענעם  )"מיטן  עצמו  בכח 
ענינים  שישנם  ידיעה  מתוך  ממנו,  למעלה  עם  להתקשר 
אליהם,  הגיע  לא  שעדיין  עילוי,  אחר  בעילוי  יותר,  נעלים 

ובענינים אלו הרי הוא עדיין בהתחלת העבודה.

10( פירוש רש"י ריש פרשת נח. בראשית רבה פ"ל, ו.

11( העיקר הוא שהקב"ה לא יעזור ללעומת זה, ואם רק הקב"ה לא יעזור ללעומת זה, 

אזי ינצח כבר גם ללא העזר של הקב"ה... )מהנחה בלתי מוגה(.

12( ראה ירושלמי תענית פ"ד ה"ה. ובבלי – גיטין נז, א. סנהדרין צג, ב.

13( בלק כד, יז.

14( עיין לעיל הערה 4.

15( ראה זהר חלק א קעט, ב.

16( ראה סוכה נב, ריש עמוד ב. ושם נתבאר.

)תורת מנחם –  17( ראה ד"ה להבין ענין הנדרים דשבת פרשת מטות תשי"ד פ"ו 

התוועדויות חלק יב עמוד 133 ואילך(. ושם נסמן.

כך, שיכול  וכמה מסעות,  וכבר עברנו כמה  והרי עומדים אנו בפרשת "מסעי",   )18

להיות שבענינים מסויימים עומדים כבר במדריגת נישואין )מהנחה בלתי מוגה(.



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מטותנד

בני  אצל  יהי'  אז  שגם  לבוא,  לעתיד  שיהי'  דרך19  ]ועל 
ישראל ענין האמונה – דלכאורה אינו מובן: כיון שאז תהי' 
ראי' באלקות, למה יצטרכו לענין האמונה? אך הענין הוא, 
יותר מהענינים שיהיו באופן  שגם אז יתגלו ענינים נעלים 

של ראי', ובנוגע לענינים אלו יהי' צורך ענין האמונה20.
מלך"21,  ואיהו  רב  ש"איהו  למשיח  בנוגע  שמצינו  וזהו 
ולכאורה, הרי רב ומלך הם ב' הפכים, ש"רב" ענינו השפעה 
הוא,  הענין  אך  וריחוק?  רוממות  ענינו  ו"מלך"  בקירוב, 

19( המוסגר בחצאי ריבוע – מהנחה בלתי מוגה.

20( ראה לקוטי תורה ואתחנן ז, סוף עמוד א ואילך. ובכמה מקומות.

ב  קי,  מצותיך  )דרך  ג  פרק  מלך  מינוי  מצות  להצמח-צדק  המצוות  ספר  ראה   )21

ואילך(. ובכמה מקומות.

פנימית,  השפעה  שתהי'  היינו,  הענינים,  ב'  יהיו  שבמשיח 
שבה יהי' ענין הראי', ויהי' גם ענין של רוממות, שבזה יהי' 

ענין האמונה.
זמן  במשך  ועבודתינו  במעשינו  גם  הוא  ועל־דרך־זה 
ישנם  דנישואין,  במדריגה  נמצאים  כאשר  שגם   – הגלות 
ענינים נעלים יותר שלגביהם נמצאים במדריגה דאירוסין[.
ממנו,  שלמעלה  דרגא  עם  שמתקשרים  ועל־ידי־זה 
שהם  ענינים  שישנם  כיון  מוכן,  אינו  שעדיין  ידיעה  מתוך 
בעילוי אחר עילוי – אזי גורר ה"אב" עמו גם את ה"ארוס", 

ומתבטלות אצלו כל ההגבלות, ו"מיפר בקודמין".
לקוטי שיחות חלק ב עמוד 612 ואילך – תורת מנחם 

התוועדויות חלק יז עמוד 126

             

         
          

      
       

        
         

   
        

         
          

       
       

          
        

      
            

    
          

          
         

         
     

     
       

         
          

         
       

           
          

           
      

         
       

         
       

       
         

         
        

    
        

        
          

         
         
         
         

        
      

       
          

       
  

       
        

         
         

     
       

         
      

        
         

         
         
         

          
         

         
        

        

















































































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' א
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˙Bhn‰ ÈL‡∑ לל ּמדם ל ּנׂשיאים  ּכב ֹוד  חלק  »≈««ְְְִִַַַָָָ
ׁשאר  ׁשאף  ּומ ּנין יׂשראל . ּבני לכל  ּכ ֿ ואחר  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתח ּלה ,

ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּכן? לד )ה ּדּבר ֹות  אליו (שמות "וּיׁשב ּו : ְְִֵֵַַַַָָֻ
אליהם : מ ׁשה  ויד ּבר  ּבעדה  ֿ ה ּנׂשאים  וכל  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
לאמר ּה ראה  ּומה  יׂשראל ". ֿ ּבני ּכל  נּגׁשּו ֿ כן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָואחרי
אין  ואם  ממחה , ּביחיד  נדרים  ׁשהפרת  ל ּמד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּכאן?

הדיֹוט ֹות . ּבׁשל ׁשה  מפר  - ממחה  קכ )יחיד  א ֹו(ב "ב  ְְְִִֵֵֶֶָָֹֻ
ּבלבד ? ל ּנׂשיאים  א ּלא  זֹו ּפר ׁשה  מ ׁשה  אמר  ׁשּלא  ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיכ ֹול 

ח ּוץ  ּבׁשח ּוטי ונאמר  ה ּדבר ", "זה  ּכאן יז)נאמר  (ויקרא ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָ

ּולכל  ּולבניו לאהרן נאמרה  ּלה ּלן מה  ה ּדבר ", ְְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָָָָֹ"זה 
זֹו אף  וג ֹו'" אהרן אל  "ּדּבר  ׁשּנאמר : יׂשראל , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבני

לכ ּלן  ‰c.נאמרה  ‰Ê∑( ספרי) יא)נתנּבא מ ׁשה (שמות ְְֱֶָָֻ∆«»»ְִֵֶַֹ
נתנּבא ּו וה ּנביאים  ה ּלילה ". ּכחצ ֹות  ה ' אמר  ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָֹּב"ּכה 
ּבל ׁשֹון  ׁשּנתנּבא  מ ׁשה  עליהם  מ ּוסף  ה '", אמר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּב"ּכה 

ה ּדבר " עז "זה  נדרים מע ּוט ).(ספרי . - ה ּדבר  זה  אחר : ּדבר  ִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּובעל  "ה ּתרה ", ּבל ׁשֹון ׁשהחכם  ל ֹומר  (ואב )ה ּוא , ְְִֶֶַַַַָָָָָ

- ח ּלפ ּו ואם  ּכאן, ה ּכת ּוב  ּכל ׁשֹון "הפרה " ְְְְֲִִִִַָָָָּבל ׁשֹון
מ ּופר  ואין מ ּתר  .אין ְֵֵָָֻ

         

ההההתתתת רא רא רא רא י י י י  אל אל אל אל  מ מ מ מ הההה ב )ויד ויד ויד ויד רררר (ל, ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
לבא  ח בת לנר, א  טב  ב ה  לנר ה  ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹההכרעה 
את   מפרי נדר ה דר ה ת". "רא י   מ יא  ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָוקא 
ההתע ק ת   ח גלל  ע ה  ,  מס מ בר  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻעצמ
אינ זה  עני יו מ .תר מ  ריד לה עללה  בר ת אְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ל  המד ק  האי י   ב מ לי  ה א  א א  ,נפ לכל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻוה 
לבא  צריכה  ה פית ההחלטה  ב מ ויחיד , יחיד  ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹל
מתאימה  ז עב דה   א ברר לק ע   ח כ ה א  רק  ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹמ יא ;

לאו .  א זה ,   מס  ְְִֶָָָָֻלאד

      ¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ
      ¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−

©«£¤«
„∑א ֹו א ֹוכל  ׁשּלא  ק ֹונם , עלי הרי הא ֹומר : ∆∆ֲֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּיאכל  נׁשּבע  אפ ּלּו יכ ֹול  ּפל ֹוני. ּדבר  אע ׂשה  ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא 
יע ׂשה "? מ ּפיו ֿ ה ּיֹוצא  "ּככל  עליו ק ֹורא  אני ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָנבל ֹות ,

ולא  ה ּמּתר , את  לאסר  - א ּסר " "לאסר  ל ֹומר  ְְְֱִֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּתלמ ּוד 
האס ּור  את  Bc.לה ּתיר  ÏÁÈ ‡Ï∑ יח ּלל "לא  ּכמ ֹו ְִֶַָָ…«≈¿»ְְֵַֹ

ח ּלין  ּדבריו יע ׂשה  לא  .דבר ֹו", ְְֲִֶַָָָֹֻ

         

מד ר  י ראל ני  עב דת י (העיקרי ) ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָההפר
 הי לא  מד ר זה , ה א  י ראל  אר  דת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלעב
 מ  מ "לח    ניניז  הי הרי  , מייג  עניני  קי ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָעס
היה  לא   וג , מרי ל אר מ  מי ת ו ,מ  " מי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹה
; עמה גדל  גדיה י  , י לב אס קת להתעסק   ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלה

מלא  לעס ק   צרכ ה י ראל  אר ־איכת מה ־ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
כלית  נ"ל, היא , ז עב דה  ודוקא   ' וכ זריעה  ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָהחרי ה 

דירה  רית ל לע ת העלי נה : .ח ח ח ח ניניניניה ונה  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
עב דה   להתעסק  י ראל  לאר לה נס   עמד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָולכ

רת  לה נאמרה  ,היא הפרת הפרת הפרת הפרת ז כנ  ג , נדרי ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
נ"ל.  מייהג  העניני  ע ְְֲִִִִִַַַַָָָָהעב דה 

ל  הדי  עצ ז רה   ג תב  על יו מ  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמנ
י ראל   לאר  לכניסת  סמ  לה נאמר זה   וג   ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנדרי
 י זה   ג ב מ   מייהג  עניני  ת להתעסקְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

:הלז העב דה  פ א ְֲֶַָָָָָה ראה 
יע ה  "לא  הינ  "דבר יחל "לא  ה א   נדרי עני ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנק דת
, מייהג  עניני העב דה  פ א  וזה  "לי ח ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָדבריו 
אלא  ,"לי ח"  יהי לא   מייהג "דבריו "  ג ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹלפע ל

ÈÏב  ‡iËL ÈLÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ≈≈ƒ¿«»ƒ¿≈
:ÈÈ „Èwt Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÓÈÓÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

˜ÌÈג  Ìi˜È B‡ ÈÈ Ì„˜ „ cÈ È‡ b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»¿««¿»
dÓb˙t ÏhÈ ‡Ï dLÙ ÏÚ Ò‡ ÒÓÏ¿≈«≈»««¿≈»¿««ƒ¿»≈

:„aÚÈ dÓetÓ ˜BtÈc ÏÎk¿»¿ƒƒ≈«¿≈



     
      

    

     
     
      

    
     

  



נו              
קד ה .  ה  י ְְְִֶַָָלהמ

עני נרמזת ז ה ראה  יו מהנדריהנדריהנדריהנדרי ב מ הרי  , עצמ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ואחדואחדואחדואחדל  אחד אחד אחד אחד  זל ל ל ל  לעב דה  ה ח  נ לא י למי   ג , ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

לדרגת "י נדריהפרת הפרת הפרת הפרת הגיע  :להל תב  זה  על  והטע , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מ ני ואחד  אחד  ל י   " לב אב  י  לא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָאי
ל  " ב" הק "ה , ל " א" ד גמת ה א  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָי ראל
,ז עב דה  לפע ל ה ח  ל תנ הק "ה  ודאי  ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹהק "ה ,

. ני ח דירה  רית ל לע ת נרצ ְְְְְֲִִִֵַַַַָָלמלא ת

      §¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬
 ̈¦−¨¦§ª¤«¨

‰È‡ ˙Èa∑( ספרי)אינּה ואפ ּלּו אביה , ּבר ׁשּות  ¿≈»ƒ»ְֲִִִֵַָָָ
ׁשה ּקט ּנה ∑ÈÚa‰.ּבבית ֹו ּבֹוגרת , ולא  קט ּנה  ולא  ְֵƒ¿À∆»ְְְְֶֶֶַַַָָֹֹ

אביה  ׁשל  ּבר ׁשּות ֹו אינּה וה ּבֹוגרת  נדר , נדר ּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
קט ּנה ? היא  זֹו ואי נדריה . ב )להפר  מ"ה אמר ּו(נדה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

אם  נב ּדקין: נדריה  אחד  ויֹום  ׁשנה  י"א  ּבת  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָר ּבֹותינּו:
נדר . נדר ּה - הק ּדיׁשה  ֿ מי ּול ׁשם  נדרה  ֿ מי ל ׁשם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָידעה 

לה ּבדק  צריכה  אינּה אחד  ויֹום  ׁשנה  י"ב  .ּבת  ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

     §¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´
     ©©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨

   §¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

     §¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨
     ¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ

   ¦§©½̈¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«
d˙‡ ‰È‡ ‡È‰ŒÌ‡Â∑ מן א ֹות ּה מנע  אם  ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ִִַָָ

מה  יֹודע  איני זֹו "הנאה " ל ּה. ׁשהפר  ּכל ֹומר  ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּנדר ,
יניא  איׁשּה ׁשמע  ּביֹום  "ואם  א ֹומר : ּכׁשה ּוא  ְְְְִִִִֵֶַָָֹהיא ,
ּופ ׁשּוט ֹו: הפרה . זֹו "הנאה " א ֹומר : הוי והפר ", ְְֱֲֲֵֵֵֵָָָָָא ֹות ּה

וכן והסרה ; מניעה  לב )ל ׁשֹון תניא ּון",(לקמן "ול ּמה  : ְְְְְֲִִֵַָָָָָ
קמא)וכן וכן(תהילים רא ׁשי", ֿ יני אל  רא ׁש "ׁשמן (לעיל: ְְִִֵֵֶֶַָֹֹ

מעלי יד ) סר ּתם  א ׁשר  את  - ֿ ּתנּואתי" את  "וידע ּתם  :. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
dÏŒÁÏÒÈ '‰Â∑ ׁשּנדרה ּבא ּׁשה  מד ּבר ? ה ּכת ּוב  ּבּמה  «ƒ¿«»ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וע ֹוברת  ידעה  לא  והיא  ל ּה, והפר  ּבעל ּה וׁשמע  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבנזיר 
ּומ  יין וׁשֹותה  נדר ּה ׁשּצריכה על  היא  זֹו ל ּמתים , ּטּמאה  ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ה ּמּופרים  ואם  מ ּופר . ׁשה ּוא  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְִִִִֶַַַָָָסליחה ,
מ ּופרים  ל ׁשאינן ֿ וחמר  קל  סליחה , .(ספרי )צריכים  ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

      §¦¨³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨¦§¨´
   §¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨«

LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â∑(סז א ֹו(נדרים אר ּוסה ; זֹו ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒֲָ
איׁשּה ּבית  "ואם  א ֹומר : ּכׁשה ּוא  נׂשּואה ? א ּלא  ְְְִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו
ּובא  ּבאר ּוסה ; וכאן אמ ּורה , נׂשּואה  הרי ְְֲֲֲֵַָָָָָָָָנדרה ",

הא  הפר  נדריה . מפירין ּובעל ּה ׁשאביה  ּבּה, ב לחלק  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

הרי  האב , הפר  ולא  ה ּבעל  הפר  א ֹו ה ּבעל , הפר  ְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹולא 
מהם  אחד  ק ּים  אם  ל ֹומר  צרי ואין מ ּופר , אינֹו .זה  ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

‰ÈÏÚ ‰È„e∑ ּבהן ׁשמע  ולא  אביה , ּבבית  ׁשּנדרה  ¿»∆»»∆»ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ה ּוקמ ּו ולא  ה ּופר ּו ולא  .אביה  ְְְְִָָֹֹ

      §¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´
    §¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈¨ª«

'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ∑ ק ּים ׁשה ּוא  ה ּבעל , ק ּים  ׁשאם  , ל .הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

‡Òד  Ò˙Â ÈÈ Ì„˜ „ c˙ È‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«√»¿»¿≈«≈«
:‡‰˙eÈa ‡‰e‡ ˙Èa¿≈»»¿«¿»»

‡Ò˙ה  Èc dÒ‡Â d„ ˙È ‡‰e‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«¿≈»«ƒ¬»«
Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ‡‰e‡ dÏ ˜BzLÈÂ dLÙ ÏÚ««¿«¿ƒ¿«»»ƒ»
dLÙ ÏÚ ˙Ò‡ Èc ÈÒ‡ ÏÎÂ ‡‰„ƒ¿»»¿»≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

Ïkו ÚÓL„ ‡ÓBÈa d˙È ‡‰e‡ ÈcÚ‡ Ì‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«¿»ƒ¿«»
‡Ï dLÙ ÏÚ ˙Ò‡ Èc ‡‰Ò‡Â ‡‰„ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«««¿«»
ÈcÚ‡ È‡ dÏ ˜zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È¿ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡‰e‡»»»«

‡Bז dÏÚ ‡‰„Â ‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«¿ƒ¿»»¬«
:dLÙ ÏÚ ˙Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Let≈ƒ¿»»»ƒ¬»«««¿«

dÏח  ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÏÚ ˙Ò‡ Èc ‡‰Ò‡Â ‡‰„ ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿



      
 

      
     

    



נז               

      Â§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´¨¼§¥¥À
      ¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬

   ̈«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−¦§©¨«
d„Œ˙‡ Ù‰Â∑, ׁשּבנע ּוריה ּכל  - אביה " ּבית  "ּבנעריה  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  האב ? הפר  לא  אפ ּלּו יכ ֹול  ¿≈≈∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היא  אביה  יג )ּבר ׁשּות  .(קידושין ְִִִָָ

     §¥¬¤©§¨−̈§¨®²Ÿ£¤¨«§¨¬©©§−̈
 ̈¬¨¤«¨

‰ÈÏÚ Ìe˜È dLÙŒÏÚ ‰Ò‡ŒL‡ Ïk∑ לפי …¬∆»¿»««¿»»»∆»ְִ
ּובאלמנה  ּבעל ; ּבר ׁשּות  ולא  אב  ּבר ׁשּות  לא  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשאינּה

מד ּבר , ה ּכת ּוב  ה ּנּׂשּואין סז)מן מן (נדרים אלמנה  אבל  ְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
- האב האר ּוסין לר ׁשּות  וחזרה  נתר ֹוקנה  ה ּבעל , .מת  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

     §¦¥¬¦−̈¨¨®¨¨«§¨¬¦¨²©
 ©§−̈¦§ª¨«

‰„ dLÈ‡ ˙ÈaŒÌ‡Â∑ מד ּבר ה ּכת ּוב  .ּבנׂשּואה , ¿ƒ≈ƒ»»»»ְְִֵַַָָ

       §¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ
    ̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

     §¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´¨§¼
      ̈¨̧§¨¤¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈´Ÿ¨®

   ¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«

     ̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ¨®¤¦¨¬
  §¦¤−§¦¨¬§¥¤«

'B‚Â q‡ ˙ÚLŒÏÎÂ „ŒÏk∑ ׁשאמר לפי »≈∆¿»¿À«ƒ»¿ְִֶַָ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּבמ ׁשמע ? נדרים  ּכל  יכ ֹול  מפר , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשה ּבעל 

ּבלבד . נפ ׁש ע ּנּוי נדרי א ּלא  מפר  אינֹו - נפ ׁש" ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"לע ּנת 
נדרים  ּבמ ּסכת  מפר ׁשים  עט)והם  .(דף  ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

     §¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼
    §¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´

      ̈¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«
ÌBÈŒÏ‡ ÌBiÓ∑ עד א ּלא  מפר  ׁשאין  לל ּמד - ֿ יֹום " אל  "מ ּיֹום  נאמר   לכ לעת , מעת  ּתאמר  ׁשּלא  ƒ∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּתח ׁש. ֱֶֶַ

Ïheט  d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa ÚÓL„ ‡ÓBÈa Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ¿««¬««¿ƒ»«««
Èc ‡‰˙ÂÙÒ Let ˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰„ ˙È»ƒ¿»»ƒ¬«¿»≈ƒ¿»»»ƒ
:dÏ ˜zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ ÏÚ ˙Ò‡¬»«««¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«

ÏÚי  ˙Ò‡ Èc Ïk ‡Î˙Óe ‡ÏÓ‡ „e¿««¿¿»¿»¿»…ƒ¬»««
:dÏÚ Ìe˜È dLÙ«¿«¿¬«

ÏÚיא  Ò‡ ˙Ò‡ B‡ ˙„ dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«¬»«≈»«
:Ìei˜a dLÙ«¿«¿ƒ

d˙Èיב  ÈcÚ‡ ‡Ï dÏ ˜BzLÈÂ dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿«»«¿ƒ»«
ÏÚ ˙Ò‡ Èc Ò‡ ÏÎÂ ‡‰„ Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»≈»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

„Èיג  ‡ÓBÈa dÏÚa ÔB‰˙È ÏhÈ ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿«¬«¿»ƒ
Ò‡Ïe ‡‰„Ï ‡‰˙ÂÙÒ ˙e˜t‡ Ïk ÚÓL¿«»«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿≈«
Ì„˜ ÔÓe ÔepÏha dÏÚa ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ«¿«»¿«¬««≈ƒƒ√»

:dÏ ˜zLÈ ÈÈ¿»ƒ¿¿∆«

LÙיד  ‡ÙbÒÏ Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ „ Ïk»¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»
:ÔepÏhÈ dÏÚe ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

ÌBÈÏטו ÌBiÓ dÏÚa dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«ƒ¿
Èc ‡‰Ò‡ Ïk ˙È B‡ ‡‰„ Ïk ˙È Ìi˜ÈÂƒ««»»ƒ¿»»»»¡»»»ƒ
‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È‡ ÔB‰˙È Ìi˜È dÏÚ¬«¿««»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„ƒ¿»



                



נח              

      §¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤
£Ÿ¨«

BÚÓL ÈÁ‡∑: ׁשאמר וק ּים , ׁשּׁשמע  אחרי «¬≈»¿ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ּבּיֹום  ּבֹו אפ ּלּו ל ּה והפר  וחזר  ּבֹו" NÂ‡."אפ ׁשי ְְְֲִִֵֵֶַַָָ¿»»

dBÚŒ˙‡∑ ׁשה ּגֹורם מ ּכאן, למדנּו ּתח ּתיה . נכנס  ה ּוא  ∆¬»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ע ֹונׁשין  לכל  ּתח ּתיו נכנס  ה ּוא  לחבר ֹו, .ּתּקלה  ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

       ¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
      §¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      §ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−
  ¥«¨¥¬¤©¤«

„n‰ ˙‡ÓÌÈÈ∑, ה ּמֹואבים מאת  ולא  ≈≈«ƒ¿»ƒְִֵֵַָֹ
יראים  ׁשהיּו יראה , מחמת  ל ּדבר  נכנס ּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשה ּמֹואבים 

א ּלא  נאמר  ׁשּלא  א ֹותם , ׁשֹוללים  ׁשּיהיּו ב )מהם  :(דברים ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ריב  על  נתע ּבר ּו מדינים  אבל  מלחמה ", ּבם  ֿ ּתת ּגר  ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ"אל 
ׁשּיׁש ט ֹוב ֹות  ּפריד ֹות  ׁשּתי מ ּפני אחר : ּדבר  להם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלא 

הע ּמֹונית  ונעמה  ה ּמֹואב ּיה  ר ּות  מהם : לה ֹוציא  .לי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

     ©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ¥¨«§¥«¦§¤²
     £¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−

§¦§¨«
'B‚Â ‰LÓ a„ÈÂ∑( ספרי) ׁשּׁשמע ֿ ּפי אף ֿעל  «¿«≈…∆¿ִֶַַַָ

אחר  ולא  ּבׂשמחה  ע ׂשה  ּבּדבר , ּתל ּויה  .ׁשּמיתת ֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
eˆÏÁ‰∑ מזּינים צבא " "חל ּוצי ל ׁשֹון .ּכתר ּגּומ ֹו, ≈»¿ְְְְֲִֵַָָָֻ
ÌÈL‡∑וכן טז)צ ּדיקים , אנׁשים ",(שמות ֿ לנּו "ּבחר  : ¬»ƒְְֲִִִֵַַָָ

א)וכן וידעים "(דברים חכמים  "אנׁשים  :.'‰Œ˙Ó˜∑ ְֲֲִִִִֵָָֻƒ¿«
ה ּקד ֹוׁשֿ ּכנגד  ע ֹומד  ּכא ּלּו יׂשראל , ּכנגד  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהע ֹומד 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו. ָ

         

הקב הקב הקב הקב """"הההה נגד נגד נגד נגד  ע ע ע ע מד מד מד מד   א א א א י י י י ראל ראל ראל ראל  נגד נגד נגד נגד  ג )הע הע הע הע מד מד מד מד  (לא, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ח  פרת  זה  עני רש "י  מביא   אחרי מק מ ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָני 

ז) ה עלת(טו , לה )בפרת לכ (י, ראיה  מביא    ו , ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָ
ג ־ד )מ ס ק  פג , י ה) אנ  נאי מ  יהמי  יבי א ה ה  י  : ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ראיה  מביא  אינ א  וא ס ד .  י ערימ ע על , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹרא

נקמת תב  מפר הרי  א  ע  קונ נינינינילדבריו . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ
נקמתי י י י ראל ראל ראל ראל  . . ב ־ג )הההה''''. קיס) ק מ ראיה  צר ואי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

תיב תה על בפרת ח  פרת ־אימה ־ ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר.
לא . ות ,' אי מ' ,' קמי' ְְְֶֶַַָֹרק 

      ¤¤©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½
 ¦§§−©¨¨«

Ï‡NÈ ˙BhÓ ÏÎÏ∑( ספרי) לוי ׁשבט  .לר ּבֹות  ¿…«ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

ÚÓLcטז ˙a ÔB‰˙È ÏhÈ ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿»«ƒ¿»
:dBÁ ˙È Ïa˜ÈÂƒ««»«

bיז ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»»∆≈¿«
˙Èa ‡‰˙eÈa dzÏ ‡a‡ ÔÈa d˙z‡Ï¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e‡»»

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È‡È„Óב  ÔÓ Ï‡NÈ Èa ˙eÚt Út˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈
:CÈnÚÏ Lk˙z Ôk ˙a»«≈ƒ¿¿≈¿«»

ÔBÎpÓג  eÊÈÊ ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿
‰ÈÓÏ ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈbÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»¿≈«

:ÔÈ„Óa ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙eÚtÀ¿¬ƒ«»«¿»¿ƒ¿»

ÏÎÏד  ‡ËLÏ ‡ÙÏ‡ ‡ËLÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»¿…
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLz Ï‡NÈ„ ‡iËLƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»



    
      

 
     

      
  



נט               

     ©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬
  ¤−¤£¥¬¨¨«

eÒniÂ∑יׂש ר ֹועי ׁשל  ׁשבחן  ּכּמה לה ֹודיע ראל  «ƒ»¿ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבמיתת ֹו ׁשמע ּו ׁשּלא  עד  יׂשראל : על  חביבים  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהם 

א ֹומר ? ה ּוא  טז)מה  ּוסקלני",(שמות מעט  "ע ֹוד  : ְְִֵַַָֻ

לא  מדין, ּבנקמת  ּתל ּויה  מ ׁשה  ׁשּמיתת  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומ ּׁשּׁשמע ּו
ּכרחן  על  ׁשּנמסר ּו עד  ללכת  .רצ ּו ְְְִֶֶֶַַָָָָ

      ©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈
     §¤¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤

  ©«£«Ÿ§¬©§−̈§¨«
ÒÁÈtŒ˙‡Â Ì˙‡∑ ׁשק ּול ּפינחס  ׁשהיה  מ ּגיד , …»¿∆ƒ¿»ְִִֶַָָָָ

אלעזר ?  הל ולא  ּפינחס ,  הל מה  ּומ ּפני ּכּלם . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּכנגד 
ׁשהרג ּבּמצוה , ׁשהתחיל  מי ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָאמר 
נקמת  לנקם   ׁשהל אחר : ּדבר  יגמר . צ ּור , ּבת  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּכזּבי

ׁשּנאמר  א ּמֹו, אבי לז)יֹוסף  מכר ּו(בראשית "וה ּמדנים  : ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָ
מ)את ֹו" מ ּׁשל (סוטה ּפינחס  ׁשל  א ּמֹו ׁשהיתה  ּומ ּנין . ְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּנאמר  ו)יֹוסף ? יתר ֹו(שמות מ ּזרע  - ּפּוטיאל " "מ ּבנֹות  : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַ
ׁשּפט ּפט  יֹוסף  ּומ ּזרע  אלילים  לעב ֹודת  עגלים  ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּפּטם 

מג )ּביצר ֹו. מלחמה (סוטה מ ׁשּוח  ׁשהיה  אחר : .ּדבר  ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
L„w‰ ÈÏÎe∑ ע ּמהם ּבלעם  ׁשהיה  וה ּציץ , האר ֹון זה  ¿≈«…∆ְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

ע ּמהם , ּפֹורח  עצמ ֹו וה ּוא  ּבכ ׁשפים  מדין מלכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומפריח 
נֹופלים , והם  ּבֹו חק ּוק  ׁשה ּׁשם  ה ּציץ  את  להם  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהראה 
ׁשּנֹופלים  מדין, ּבמלכי ֿ חלליהם " "על  נאמר :  ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכ
"אל ֿ ּכתיב : ּבבלעם  וכן האויר , מן החללים  ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָעל 

יה ֹוׁשע  ּבספר  וכן ∑B„Èa.(יג )חלליהם " ּבר ׁשּות ֹו; ְְְֵֵֶֶַַֻ¿»ְְִֵ
כא) מ ּיד ֹו"(במדבר ֿ ארצ ֹו ֿ ּכל  את  "וּיּקח  :. ְִִֶַַַָָ

     ©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
 ©©«©§−¨¨¨«

    §¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³
    §¤¤̧¤Æ§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤

      ©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤
ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙LÓÁ∑ ׁשחמ ּׁשה ר ֹואה  איני וכי ¬≈∆«¿≈ƒ¿»ְֲִִִֵֶֶָ

א ּלא  "חמ ׁשת "? ל ֹומר  הזקק  ל ּמה  ה ּכת ּוב , ְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻמנה 
ּבּפרענּות . ּכּלם  וה ׁשוּו ּבעצה  ּכּלם  ׁשּׁשוּו , ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻֻלל ּמד
אלף  ואר ּבעה  ע ׂשרים  ׂשכר  ל ּטל  ׁשם   הל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבלעם 

ּבעצת ֹו, מ ּיׂשראל  לקראת (ספרי )ׁשה ּפיל  מ ּמדין ויצא  ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּכׁשהייתם  אם  להם : אמר  רעה . עצה  ּומ ּׁשיאן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל 
אלף  ּבי"ב  ועכ ׁשו להם , יכל ּתם  לא  ר ּבֹוא  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּׁשים 

ולא  מ ׁשלם  ׂשכר ֹו ל ֹו נתנּו לה ּלחם ? ּבאים  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹא ּתם 
והחליף ∑Áa.ק ּפח ּוה ּו יׂשראל  על  ּבא  ה ּוא  ְִ∆»∆ְְֱִִֵֶַָָ

ֿ ידי  על  ּבפיהם  א ּלא  נֹוצחים  ׁשאין ּבא ּמנּותם , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻא ּמנּות ֹו
לק ּללם  א ּמנּותם  ותפ ׂש ה ּוא  ּובא  ּוב ּקׁשה , ְְְְִַַַָָָָָָָָֻּתפ ּלה 
ּבא ּמנּות  א ּמנּותם  והחליפ ּו עליו ּבא ּו הם  אף  ְְְֱִִֵֶַָָָָָָֻֻּבפיו,

ׁשּנאמר  ּבחרב , ׁשּבאין כז)הא ּמֹות  ֿ חר ּב(בראשית "ועל  : ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.תחיה " ְִֶ

     ©¦§§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®§¥̧
   ̈§¤§¨§¤¨¦§¥¤²§¤¨¥−̈¨¨«

‡ÙÏ‡ה  Ï‡NÈ„ ‡iÙÏ‡Ó eÁa˙‡Â¿ƒ¿¿»≈«¿«»¿ƒ¿»≈«¿»
:‡ÏÈÁ ÈÊÊÓ ÔÈÙÏ‡ NÚ Èz ‡ËLÏ¿ƒ¿»¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈≈»

ÏÈÁÏ‡ו ‡ËLÏ ‡ÙÏ‡ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»¿ƒ¿»¿≈»
‡ÏÈÁÏ ‡‰k ÊÚÏ‡ a ÒÁÈt ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«∆¿»»«¬»¿≈»

:d„Èa ‡zaÈ ˙ˆˆÁÂ ‡L„e˜„ ÈÓe»≈¿¿»«¬«¿««∆¿»ƒ≈

È˙ז ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»»
:‡eÎc Ïk eÏË˜e ‰LÓ∆¿»»¿»

È˙ח  ÔB‰ÈÏÈË˜ ÏÚ eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈»
Ú ˙ÈÂ eÁ ˙ÈÂ eˆ ˙ÈÂ Ì˜ ˙ÈÂ ÈÂ‡¡ƒ¿»∆∆¿»¿»¿»∆«
BÚa a ÌÚÏa ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿

:‡aÁ eÏË¿̃»¿«¿»

ÈÂ˙ט  ÔÈ„Ó ÈL ˙È Ï‡NÈ È BLe¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»
ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÚa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿



    
  

    
     

 
    

      
 

    
    

    
    



ס              

    §¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−¨¦«Ÿ¨®
 ̈«§−¨¥«

Ì˙ÈË∑ ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ׁשּלהם , ּפלטרין מק ֹום  ƒ…»ְְְִֵֶֶֶַָ
מ ֹוׁשב  ל ׁשֹון אחר : ּדבר  ח ּקיהם . יֹודעי ּכֹומרים  ְְִֵֵֵֶַַַָָָֻמ ֹוׁשב 

"סרני ׁשּמת ּורגם  ּכמ ֹו "ט ּורני ׂשריהם , - ּפל ׁשּתים " ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
.ּפל ׁשּתאי" ְְִֵָ

    ©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈
©§¥¨«

'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ∑ׁשהיּו מ ּגיד , «ƒ¿∆»«»»¿ִֶַָ
ּבּבּזה  יד  ל ׁשלח  ה ּגזל  על  נח ׁשד ּו ולא  וצ ּדיקים , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכׁשרים 
ועליהם  וג ֹו'", ֿ ה ּׁשלל  ֿ ּכל  "את  ׁשּנאמר : ּבר ׁשּות , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא 
אנׁשי  אף  וג ֹו'", הרחלים  ּכעדר  ׁשּני" ּבּקּבלה  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמפר ׁש

צ ּדיקים  ּכּלם  ׁשּב מ ּטלטלין ∑ÏÏL.ה ּמלחמה  הן ְִִִֶַַָָָָֻ»»ְְִִֵַ

ותכ ׁשיטין  מל ּבּוׁש מ ּטלטלין,∑Êa.ׁשל  ּבּזת  ה ּוא  ְְְִִֶַַ»ְְִִִַַ
ּתכ ׁשיטין  ּובמק ֹום ∑ÁB˜ÏÓ.ׁשאינם  ּובהמה . אדם  ְִִֵֶַָ«¿«ְְֵָָָָ

ּבאדם , - "ׁשבי" "מלק ֹוח ": אצל  "ׁשבי" ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּכת ּוב 
ּבּבהמה  - .ּו"מלק ֹוח " ְְֵַַַָ

    ©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´
   §¥«¦§¨¥À¤©§¦§¤©©§²©§¤©¨−̈
      ¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«

     

      ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥−̈
  ¦§¨¨®¤¦−©©«£¤«

Ô‰k‰ ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ∑ ה ּבּזה מן לחטף  יֹוצאים  יׂשראל  נערי את  ׁשרא ּו .לפי «≈¿…∆¿∆¿»»«…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

      ©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ
    §¨¥´©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«

ÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ ‰LÓ Ûˆ˜iÂ∑ׁשּיׁש ּבּגד ֹולים , ּתל ּוי ה ּדֹור  סרח ֹון ׁשּכל  , לל ּמד החיל ; על  ממ ּנים  «ƒ¿……∆«¿≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
למח ֹות  ּבידם  .ּכח  ְְִַָָֹ

    ©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«

       ¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨
      ©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

§Ÿ̈«

Èa˙י  Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È˙BÓa ÔB‰ÈÂ˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿¿»≈¿»»≈
:‡ea e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

zc‡יא  Ïk ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È BLe¿»»¬»»¿»»¿«¿»
:‡ÈÚe ‡L‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»

‰k‡יב  ÊÚÏ‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»«¬»
˙ÈÂ ‡ÈL ˙È Ï‡NÈ È„ ‡zLk ˙ÂÏe¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
‡iLÈÓÏ ‡˙ÈLÓÏ ‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡zc¿«¿»¿»¬»»¿«¿ƒ»¿≈¿«»

:BÁÈ„ ‡cÈ ÏÚ Èc ‡BÓ„¿»ƒ««¿¿»ƒ≈

Èיג  ÏÎÂ ‡‰k ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e˜Ùe¿»∆¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈
:‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï ‡zLÎ¿ƒ¿»»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

Èaיד  ‡ÏÈÁ ÏÚ ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚e¿ƒ∆«ƒ¿«»«≈»«»≈
:‡˜ ÏÈÁÓ B˙‡c ‡˙Â‡Ó ÈaÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»«¬≈≈¿»»

a˜‡:טו Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿∆¬«≈¿»À¿»

ÌÚÏaטז ˙ˆÚa Ï‡NÈ ÈÏ ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«ƒ¿»
˙Â‰Â BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ˜L ‡wLÏ¿«»»¿»√»¿»«≈«¿«¬«

:ÈÈ„ ‡zLÎa ‡˙BÓ»»ƒ¿ƒ¿»«¿»



     
     
     

      
      

    

    
 



סי               
‰p‰ Ô‰∑ היא זֹו א ֹותן: מ ּכירין ׁשהיּו מ ּגיד , ≈≈»ִִִִֶַַָָ

ּבּה ּפל ֹוני ÌÚÏa.ׁשּנכ ׁשל  „a∑אפ ּלּו להם : אמר  ְְִִֶַָƒ¿«ƒ¿»ֲִֶַָָ
ׁשּבע ֹולם , הא ּמֹות ) (ס "א  המ ֹונֹות  ּכל  מכניסים  ְֲִִֶֶַַָָָָֻא ּתם 
ה ּמצרים  מן א ּתם  מר ּבים  ׁשּמא  להם ; יכ ֹולים  א ּתם  ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

רכב  מא ֹות  ׁשׁש עצה :ׁשהיּו וא ּׁשיאכם  ּבֹוא ּו ּבח ּור ? ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכדאיתא  וכ ּו' ה ּוא  זּמה  ׂשֹונא  א ּלּו ׁשל  ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹאלהיהם 

ּוב 'ּספרי' .ּב'חלק ' ְְִֵֵֶַ

      §©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²
  §¦§©¬¨−̈£«Ÿ

LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ∑( ס לה ּבעל ,(יבמות רא ּויה  ¿»ƒ»…««ƒְְִֵָָ
נבעלה . ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  סו)אף  העביר ּום ,(יבמות ה ּציץ  ולפני ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

מ ֹוריק ֹות  ּפניה  לה ּבעל  ל ּמה (ספרי )∑‰e‚.והרא ּויה  ְְְִִֵֶָָָָָ¬…ָָ
ׁשאם  יׁשמעאל , ר ּבי ּדברי הענין, להפסיק  ואמר ? ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחזר 

ידעת  ֿ א ּׁשה  וכל  ּבּטף  ֿ זכר  כל  "הרג ּו ק ֹורא : ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹאני
להרג אם  יֹודע  איני וג ֹו'", ּבּנׁשים  ה ּטף  וכל  ְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹאיׁש...
ה ּטף ? עם  להחיֹות  א ֹו ה ּזכרים  עם  ידעת ) ֿ א ּׁשה  ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ(וכל 

"הרג ּו" נאמר   לכ. ְֱֲֶַָֹ

      §ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®
 ©«£−¨¤«

       §©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥̧
      ¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³©§¦¦Æ

   ©´©§¦¦½©¤−§¦¤«
‰ÁnÏ ıeÁÓ∑ לעזרה יּכנס ּו ‰‚.ׁשּלא  Ïk ƒ««¬∆ְֲִֶָָָָֹ……≈
LÙ∑( ספרי) המק ּבל ּבדבר  ּבה ֹורג  א ֹומר : מאיר  ר ּבי ∆∆ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

מט ּמא  ׁשה ּכלי ה ּכת ּוב :  ול ּמד מד ּבר . ה ּכת ּוב  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמאה ,
יכ ֹול  א ֹו עצמ ֹו. ּבּמת  נֹוגע  ּכא ּלּו ה ּמת , ּבח ּבּורי ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָאדם 
נגע  "וכל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  והרג ֹו? חץ  ּבֹו זרק  ְְֲֲִֵֵַַַַַָָֹֹאפיל ּו
ח ּבּור ֹו, ֿ ידי על  נֹוגע  מה  לנֹוגע , ה ֹורג  מ ּקיׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבחלל ",

ח ּבּור ֹו ֿ ידי על  ה ֹורג  ּכדין ∑e‡hÁ˙z.אף  נּדה  ּבמי ְִֵֵַַƒ¿«¿ְְִִֵָ
הא ֹומרים ׁשא  לדברי ׁשאף  מתים , טמאי סא)ר  (יבמות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  ּבאהל , מט ּמאין אינן ּגיל ּולים  ע ֹובדי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹקברי

לד ) א ּתם (יחזקאל  א ּתם ", אדם  מרעיתי צאן צאני "וא ּתן :ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
מ ֹודה  אדם , קר ּוין ּגיל ּולים  ע ֹובדי ואין אדם  ְְְְִִִִֵֵֶָָָָקר ּויים 
ׁשּלא  ּובמ ּׂשא , ּבמ ּגע  מט ּמאין ּגיל ּולים  ׁשהע ֹובדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹה ּוא 

ׁשּנאמר  אהלים , טמאת  אצל  א ּלא  אדם  (במדבר נאמר  ְֱֱֳִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבאהל "יט) ימ ּות  ּכי "אדם  :.ÌÎÈLe Ìz‡∑ לא ְִֶָָָֹ«∆¿ƒ∆ֹ

מה  א ּלא  ה ּזאה , ּוצריכין טמאה  מק ּבלין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשהנכרים 
ויּטמא ּו, ל ּברית  ּכׁשּיב ֹוא ּו ׁשביכם , אף  ֿ ברית , ּבני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָא ּתם 

ה ּזאה  .צריכין ְִִַָָ

         

 א א א א תח תח תח תח חלל חלל חלל חלל  נגע נגע נגע נגע  וכל וכל וכל וכל  נפנפנפנפ הרג הרג הרג הרג  יט)ל ל ל ל  (לא, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 עצמ ת נגע   א ה ת, ח רי   אד מטא  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָה לי 

(רש"י).

תלמידי ־חכמי בק  מי  : קד ה  לטהרה  נגע   ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָא
" מ כינה  נד ק   א ה תב  עליו  (כתובות "מעלה  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

אדקיא) אי  רענת, מ ת טבה  מ ה  מרה  .ְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻ

חרב נגיעה  ,הינ) י ירה  נגיעה  א א  מה ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנטמא 
צד  וא ;( ח אמצע ת 'נגיעה ' ולא  ה ת"] ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ["ח רי 
מאמר  , תלמידי ־חכמי 'רח קה ' דבק ת   י  ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָה ד ה 

ש)רז"ל והע ה (כתובות  לתלמיד ־חכ  ה יא  "ל ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
 מ כסיו   למיד ־חכ וה ה ה   לתלמיד ־חכ ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָרקמטיא 

כינה ". מ ק   אְְִִִֵַַָ

         

 ד ד ד ד ול ול ול ול מד מד מד מד רררר.... ההההתתתתב ב ב ב  טמאהטמאהטמאהטמאה,,,, ההההק ק ק ק ל ל ל ל  דברדברדברדבר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻההההרג רג רג רג 
נגענגענגענגע  א א א א ההההתתתת ח ח ח ח רי רי רי רי   אד אד אד אד מטמטמטמטא א א א  ההההלי לי לי לי  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָההההתתתתב ב ב ב 

 עצמ עצמ עצמ עצמ יט)תתתת ה רג (לא, ל נאמר ס ק  הרי  לאל,  י ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹ

 וה חרב  ה שה נה  מ מע  מקרא  ל טבפ ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנפ
מ מע , "נפ ה רג "ל אמר מ ה  ה ה  למר,  וי ? חְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
ה מאה  הינ מת, טמאת נטמא   אד ה רג מי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻל

ÏÎÂיז ‡ÏÙËa ‡eÎc ÏÎ eÏeË˜ ÔÚÎe¿«¿»¿»¿«¿»¿»
:eÏeË˜ ‡eÎ„ ÈkLÓÏ b ˙Ú„Èc ‡˙z‡ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ¿¿≈¿»¿

ÈkLÓיח  ‡Ú„È ‡Ï Èc ‡iL ‡ÏÙË ÏÎÂ¿…«¿»ƒ¿«»ƒ»¿»»ƒ¿¿≈
:ÔBÎÏ eÓÈi˜ ‡eÎ„¿»«ƒ¿

ÚL‡יט  ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓ BL Ôez‡Â¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
˜ Èc ÏÎÂ ‡LÙ ÏË˜ Èc Ïk ÔÈÓBÈƒ…ƒ¿««¿»¿…ƒ¿«
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ Ôecz ‡ÏÈË˜a¿»ƒ»«¬ƒ¿»¿ƒ»»

:ÔBÎÈLe Ôez‡ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»«¿ƒ



                     



סב              
א א  ה ת, אהל ה צא ת  ע  א מת לנגי עה  ק רה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאינ
 א  יו מ ק ה : זה  לפי  מטא . ההריגה  מ עה   ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצ
פרת  לעיל זה  י נזר לא  מ ע מת, טמאת ל  חד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻדר

ואיל)ח ת א זה (יט, ו על מת? טמאת יני  ל נאמר   , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

טמאת רט היא  ה מאה   ר עעעעמ מ מ מ מלמדנ בר עליה  , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
כלי ה גע ,א מח ת מפרטת ה רה  א א  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעיל,

. עצמ ת נגע  א זה  הרי  מת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַה גע

    §¨¤¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨
  §¦¥®¦§©¨«

ÌÈfÚ ‰NÚÓŒÏÎÂ∑( ת"כ) והעצמ ֹות וה ּטלפים  ה ּקרנים  ּכלי .להביא  ¿»«¬≈ƒƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

     ©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈©¨¦−
     ©¦§¨¨®Ÿª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

¤¤«
'B‚Â Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ Ó‡iÂ∑ מ ׁשה ׁשּבא  לפי «…∆∆¿»»«…≈¿ְִֶֶָֹ

הלכ ֹות  מ ּמּנּו ׁשּנתע ּלמ ּו טע ּות , לכלל  ּבא  ּכעס , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָלכלל 
ל ּמּלּואים , ּבּׁשמיני מ ֹוצא  א ּתה  וכן נכרים , ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָּגע ּולי

י )ׁשּנאמר  ועל ֿ(ויקרא ֿ אלעזר  על  (מ ׁשה ) "וּיקצף  : ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

וכן טע ּות , לכלל  ּבא  ּכעס , לכלל  ּבא  - (במדבר איתמר " ְְְִִִֵַַָָָָָָָ
ֿ ידי כ ) על  - ֿ ה ּסלע " את  וּי" ה ּמרים ": ֿ נא  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹּב"ׁשמע ּו

טעה  B‚Â'.ה ּכעס  '‰ ‰eˆ L‡∑( ספרי) הה ֹוראה ּתלה  ַַַָָ¬∆ƒ»¿ַָָָָ
.ּבר ּבֹו ְַ

    ©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤
  ©©§¤½¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤

'B‚Â ‰f‰Œ˙‡ C‡∑ הזהיר ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  «∆«»»¿ְִִִֶַַֹ
לכם  להזהיר  יׁש ע ֹוד  טמאה , הלכ ֹות  על  א ּלא  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכם 
ממעטין  ּכל ֹומר  מע ּוט , ל ׁשֹון " ו"א ּגע ּול . הלכ ֹות  ְְְְְִִִִַַַָֻעל 
מ ּטמאת  טהרתן לאחר  אפ ּלּו ּבּכלים  מ ּלה ׁשּתּמׁש ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻא ּתם 

ור ּבֹותינּו נבל ֹות . א ּסּור  מ ּבליעת  ׁשּיּטהר ּו עד  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָה ּמת 
חל ּדה  להעביר  ׁשּצרי ל ֹומר , ֿ ה ּזהב " את   א" ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻאמר ּו:
יהא  ׁשּלא  ," א" ל ׁשֹון וזה ּו ׁשּיגעיל ּנּו, קדם  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלֹו

ׁשה ּוא  ּכמ ֹות  יהיה  ה ּמּתכת   א חל ּדה , .ׁשם  ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֻ

     ̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½
       ©¾§¥¬¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤«Ÿ¨²Ÿ¨¥−

 ©«£¦¬©¨«¦
L‡ ‡ÈŒL‡ cŒÏk∑ ּכל ּום ּבֹו .לב ּׁשל  »»»¬∆»…»≈ְְֵַ

L‡ eÈÚz∑( ב מה (ע "ז הגעלת ֹו, - ּתׁשמיׁשֹו  ּכדר «¬ƒ»≈ְְְִֶֶַַַָָ
ּומה  ּבח ּמין. יגעיל ּנּו ח ּמין, ֿ ידי על  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַׁשּתׁשמיׁשֹו
והאס ּכלה , ה ּׁשּפּוד  ּכג ֹון צלי, ֿ ידי על  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּׁשּתׁשמיׁשֹו

ּבא ּור  hÁ˙È‡.יל ּבנּנּו ‰c ÈÓa C‡∑,ּפׁשּוט ֹו לפי ְְֶַָ«¿≈ƒ»ƒ¿«»ְְִ
צריכין  להם : אמר  מת . מ ּטמאת  לטהר ֹו זה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ"ח ּטּוי"
מן  לטהרן וח ּטּוי הא ּסּור , מן לטהרם  ּגע ּול  ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָה ּכלים 

מן  להכ ׁשירן ׁשאף  מ ּכאן, ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻה ּטמאה .
ה ּכת ּובין  נּדה  ּומי מ ּתכ ֹות , לכלי טבילה  הטעין ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהא ּסּור 
וכ ּמה  נּדה . ּבהם  לט ּבל  הרא ּוים  מים  - ּדר ׁשּו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹּכאן,

סאה  אר ּבעים  L‡a.הם ? ‡ÈŒ‡Ï L‡ ÏÎÂ∑ ּכל ְְִֵַָָ¿…¬∆…»…»≈ָ
ּכֹוס ֹות  ּכג ֹון הא ּור , ֿ ידי על  ּתׁשמיׁשֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶַַָָָּדבר 
א ּסּור  בלע ּו ולא  ּבצ ֹונן ׁשּתׁשמיׁשן .ּוצל ֹוח ּיֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

ÌÈn eÈÚz∑ מ ּתכ ֹות ּכלי ודוקא  וד ּיֹו, .מט ּביל ֹו «¬ƒ«»ƒְְְְְִֵַַַַָָ

ÈfÚÓכ  „BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ ÏÎÂ LeÏ ÏÎÂ¿»¿¿»«ƒ¿«¿»«¿«≈
:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úc ÔÓ ÏÎÂ¿»«¿»«¬ƒ

B˙‡cכא  ‡ÏÈÁ È‚Ï ‡‰k ÊÚÏ‡ Ó‡Â«¬«∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬
˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙ÈB‡ ˙Êb ‡c ‡˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ∆

È˙כב  ‡zLÁ ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡‰c ˙È Ìa¿«»«¬»¿»«¿»»¿À¿»»
:‡‡ ˙ÈÂ ‡ˆ‡ ˙È ‡ÏÊt«¿¿»»¬»»¿»¬»»

ea‡כג  dpeÚz ‡ea ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»««¿≈¿»
‡Ï Èc ÏÎÂ ÈczÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓa Ìa Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¿≈«»»ƒ«≈¿…ƒ»

:‡iÓa dpÚz ‡ea ÏÚzÓƒ««¿»««¿À≈¿«»



    
    

      
   

  
     

    
  

  
     

      
   



סג               

     §¦©§¤¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®§©©−
  ̈¬Ÿ¤©©«£¤«

‰Án‰ŒÏ‡∑ יׂשראל ּומ ּמחנה  לוּיה  מ ּמחנה  ׁשּלּוח  טע ּון מת  טמא  ׁשאין ׁשכינה , .למחנה  ∆««¬∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

   ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ̈À¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½¨«¨−̈©§¥¨®
     ©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−£¬¨«¥¨«

L‡ ˙‡ ‡N∑ הח ׁשּבֹון את  .קח  »≈…ְֶֶַַ

    §¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥«Ÿ§¥´©¦§¨½̈
   ©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

'B‚Â ‰ÓÁÏn‰ ÈNÙz ÔÈa ÁB˜Ïn‰Œ˙‡ ˙ÈˆÁÂ∑לא ּלּו וחציֹו לא ּלּו .חציֹו ¿»ƒ»∆««¿«≈…¿≈«ƒ¿»»¿ְְְְְֵֵֶֶ

     ©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
      ©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦¨«¨¨Æ

  ¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ

             

   

ההההא א א א תתתת  מחמ מחמ מחמ מחמ נפנפנפנפ אחד אחד אחד אחד  .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה מכס מכס מכס מכס  (לא,והרמתוהרמתוהרמתוהרמת ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
כח)

ה לק ח  את לח ק  למ ה  צה  ה "ה  מס ר תנפרְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
לכל  מחצית ה בא  לאני  לתת מחצית , חלקי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָלני 
מחלק  מא ת  מחמ אחד   לה ' מכס   להפרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדה ,
לאח "ז  ה נה . מ חצית  י מחמ ואחד  ה בא , ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאני 
היה  וכ ה  ה לק ח , מחצית   סכ היה  ה  ה תב  ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָמפרט

ה בא . אני   הפרי מא ת  מחמ אחד    ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָסכ
לה  "צל"ד :נל וזה  , ד ה ' החיי ה 'א ר ְְְְִִֶַַַָָָָָוהק ה 
למנת  ה א  ל כ ל דבר  הח פרטי  ל־  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהארי
 עני   ,'וג לכס  יעלה  וכ למחצה  יעלה   י  ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלידע 
 וכ ."מר לא  צרי היה  א  אנכי   . . העדה  ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמחצת

. ני  יפ א ותרצ , ימפר וע ד  " הרמ  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָהק

והיא : אפרית, מיהה  לי ב  ה תב  א  בזה  , לתר  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוי
לל, מס ר לא  פטת הרי  תב , פר ה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹא לא 
למס ר  יעלה   ר מס ב המה   אד וה לק ח  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה בי 
י חמ ל לקב צת יח ק  חצית  די  עד  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֻֻמד ק 

ה מרא  וכל , עד תר לי  ד ק , מא ת  וחמ חולי) ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ועוד ) ב  צה אי ־אפר "כח, לא  לה  ק ה ,   וא ." לצמצ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

? העד  ע ע ת מה  ֲִֶַַַָָָֹה "ה 
לה דיע פרטת,  רי ס ה ל את ה תב  מפרט ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָולכ
ולא  מד ק , מס ר  עצמ פני  מי לכל היה  אכ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻ"ד 

. עד ְִֶַֹנאר
תב אחרי  י  , י מחמ אחד  היה  ה  רט לא  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ[והא 

  מעצמ ב מ מא ת,  לחמ  ק ח  עד היה  א  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.[ היה   י חמֲִִֵַָָ

     ¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−§©¬
§Ÿ̈«

ÚÈL‡‰כד  ‡ÓBÈa ÔBÎÈLeÏ ÔeeÁ˙e¿«¿¿≈¿»¿ƒ»»
:‡˙ÈLÓÏ ÔeÏÚz Ôk ˙e Ôek„˙Â¿ƒ¿»«≈≈¬¿«¿ƒ»

ÓÈÓÏ:כה  ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

L‡a‡כו ‡ÈL ˙c ÔaLeÁ ˙È Ïa«̃≈»¿««¿««¿»∆¡»»
˙‰‡ ÈLÈÂ ‡‰k ÊÚÏ‡Â z‡ ‡ÈÚeƒ¿ƒ»«¿¿∆¿»»«¬»¿≈≈¬»«

:‡zLk¿ƒ¿»

˜‡כז ÈÁÈ‚Ó Èb ÔÈa ‡zc ˙È ‚lÙ˙e¿«≈»¿«¿»≈«¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡zLk Ïk ÔÈe ‡ÏÈÁÏ e˜Ùcƒ¿»¿≈»≈»¿ƒ¿»

ÈÁÈ‚Óכח  Èb ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÒ LÙ˙Â¿«¿≈¿ƒ»√»¿»ƒ«¿≈¿ƒ≈
LÓÁÓ ‡LÙ „Á ‡ÏÈÁÏ e˜Ùc ‡¿̃»»ƒ¿»¿≈»««¿»≈¬≈
ÔÓe ÈÓÁ ÔÓe ÈBz ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ‰‡Ó¿»ƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ

:‡Ú»»

‰k‡כט  ÊÚÏ‡Ï ‰È˙Â Ôeqz ÔB‰˙ebÏtÓƒ«¿¿ƒ¿¿≈«¿∆¿»»«¬»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡«¿»»√»¿»



    
    

     
     

     
       



סד              

    ¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´¤¨´¨ª´¦
    ©«£¦¦À¦¨«¨¨¦©¨¨²¦©«£Ÿ¦¬¦
     ©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾

  ¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

      ©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
¤¤«

       ©«§¦Æ©©§½©¤¤́©½̈£¤¬¨«§−©´©¨¨®
      ÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤©«£¥¬¤£¨¦«

Êa‰ ˙È ÁB˜Ïn‰ È‰ÈÂ∑נצט ּוּו ׁשּלא  לפי «¿ƒ««¿«∆∆«»ְְִִֶַֹ
ּכתב  ה ּמלק ֹוח , מן א ּלא  ה ּמּטלטלין מן מכס  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלהרים 
חל ּקה  לכלל  ׁשּבא  ה ּמלק ֹוח , ויהי ה ּזה : ה ּלׁשֹון ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻאת 

א ׁשר  ה ּמּטלטלין ּבז על  ע ֹודף  ׁשהיה  מכס , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָולכלל 
מס ּפר  חל ּקה , לכלל  ּבא  ולא  ל ֹו, איׁש ה ּצבא  עם  ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֻּבזזּו

וג ֹו' .ה ּצאן ְַֹ

   ¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

   ©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤

     §¤´¤¨½̈¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´
     ¨¨®¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤

      ©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤©«Ÿ§¦−©¨¨®¦§©´©ÀŸ
      §«¥¬¤̧¤Æ§¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−

 ©«£¥¬¥«

      ©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬
§¦§¦«

      §©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−
 §©¬¦§¦§¦«

      ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥´¥®¦§¨¬
  ©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«

ÔÓל  „Áz‡c „Á qz Ï‡NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ««ƒ
ÔÓe ÈÓÁ ÔÓ ÈBz ÔÓ ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ
ÈË È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ‰È˙Â ‡ÈÚa ÏkÓ ‡Ú»»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿¿≈»≈»¿≈

:ÈÈ„ ‡kLÓ ˙hÓ«¿««¿¿»«¿»

Èwt„לא  È„ ‡Ók ‡‰k ÊÚÏ‡Â ‰LÓ „ÚÂ«¬«∆¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆

„Èלב  ‡nÚ BÊ Èc ‡fa ‡L ‡zc ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿«»ƒ
ÔÈÚLÂ ‰‡Ó ˙ÈL ‡Ú ‡ÏÈÁÏ e˜Ù¿»¿≈»»»ƒ¿»¿«¿ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לג  ÔÈ˙e ÔÈÚL ÈB˙Â¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לד  „ÁÂ ÔÈzL ÈÓÁÂ«¬»≈ƒƒ¿««¿ƒ

Ú„È‡לה  ‡Ï Èc ‡iL ÔÓ ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ¿«»ƒ»¿»»
ÔÈ˙e ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ Ïk ‡eÎ„ ÈkLÓƒ¿¿≈¿»»«¿»»¿»ƒ¿≈

:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

e˜Ùלו Èc ‡ib ˜ÏÁ ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«À¿«»ƒ¿»
ÚLe ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡Ú ÔÈÓ ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ¿«»»¿«¿»¿»ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ó‡‰לז ˙ÈL ‡Ú ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÒ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ»»ƒ¿»
:LÓÁÂ ÔÈÚL«¿ƒ¿»≈

˜„Ìלח  ÔB‰ÈÒe ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz ÈB˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿√»
:ÔÈ˙e ÔÈÚL ÈÈ¿»«¿ƒ¿≈

Ó‡‰לט  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz ÈÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»
:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰ÈÒe¿ƒ¿√»¿»ƒƒ¿»



           



סה               

      §¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½
   §©¬¦§¦−¨«¤

     ©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈
    ©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

      ¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´¤½¦
 ̈«£¨¦−©«Ÿ§¦«

‰LÓ ‰ˆÁ L‡ Ï‡NÈ Èa ˙ÈˆÁnÓe∑ ה ּצבאים האנׁשים  מן להם  וה ֹוציא  .לעדה , ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆»»…∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

      ©§¦²¤«¡©¬¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ
      §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ∑ּכ וכ. «¿ƒ∆¡«»≈»ְָָ

    ¨¾̈¦¨¬§¦−¨«¤

     ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

    §¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

     ©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´
    ¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧Ÿ¹̈
       ©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

¤Ÿ¤«
'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ. «ƒ«…∆¿

     ©¦§§Æ¤¤½©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®
   ̈¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬©¥«

ÌÈ„˜t‰∑ ה ּממ ּנים. «¿Àƒְִַֻ

      ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤²Ÿ©§¥¬
     ©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬¦¤−¦«

„˜ÙŒ‡ÏÂ∑," ׁשגא "ולא  ותר ּגּומ ֹו נחסר , ולא  ¿…ƒ¿«ְְְְְֱֶַַָָֹ
ּכמ ֹו "ח ּסר ֹון", ארמי ּבל ׁשֹון ה ּוא  לא)אף  "אנכי (בראשית : ְְֲִִִִַָָָֹ

וכן ממנינא ", ׁשגיא  "ּדהות  ּתר ּגּומ ֹו: (שמואלאח ּטּנה " ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

כ ) איׁשא , מ ֹוׁשב מק ֹום  יחסר  - " מ ֹוׁשב יּפקד  ּכי :ְֱִִִֵֶֶֶַָָָ
וכן ׁשם , ליׁשב  כ )הרגיל  -(שם ּדוד " מק ֹום  "וּיּפקד  : ְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ׁשם  יֹוׁשב  איׁש ואין מק ֹומ ֹו .נחסר  ְְֱִֵֵֶַָ

‡ÔÈÙÏמ  NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ
:ÔÈLÙ ÔÈ˙e ÔÈ˙Ïz ÈÈ Ì„˜ ÔB‰ÈÒe¿ƒ¿√»¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÈÈמא  Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ÈÒ ˙È ‰LÓ ‰ÈÂƒ«∆»¿ƒ«¿»»√»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰k ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

ÔÓמב  ‰LÓ ‚Ït Èc Ï‡NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ
:‡ÏÈÁÏ e˜Ù Èc ‡ibÀ¿«»ƒ¿»¿≈»

Ó‡‰מג  ˙Ïz ‡Ú ÔÓ ‡zLk ˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿¿ƒ¿»ƒ»»¿«¿»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÚLÂ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מד  ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz ÈB˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

Ó‡‰:מה  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz ÈÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מו NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ

È˙מז Ï‡NÈ Èa ˙ebÏtÓ ‰LÓ ÈÒe¿ƒ∆ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»
ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ ÔÓ „Á „Áz‡c¿ƒ«««ƒ«¿ƒƒ¡»»ƒ
˙hÓ ÈË È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ‰ÈÂ ‡ÈÚa¿ƒ»ƒ«»¿¿≈»≈»¿≈«¿«
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡kLÓ«¿¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

‡ÈÙÏמח  ÏÚ ÔpÓÓ Èc ‰LÓ ˙ÂÏ eÈ˜Â¿»ƒ¿»∆ƒ¿««««¿≈
:‡˙Â‡Ó ÈaÂ ÔÈÙÏ‡ Èa ‡ÏÈÁ≈»«»≈«¿ƒ¿«»≈»»»

ÔaLÁמט  ˙È eÏÈa˜ CÈcÚ ‰LÓÏ eÓ‡Â«¬»¿∆«¿»«ƒ»À¿«
‡pÓ ‡‚L ‡ÏÂ ‡nÚ Èc ‡˜ ÈÁÈ‚Ó Èb«¿≈¿ƒ≈¿»»ƒƒ»»¿»¿»ƒ»»

:L‡¡»



סו              

      ©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
      ¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©

  ©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
‰„Úˆ‡∑ רגל ׁשל  צמידים  יד ∑ÈÓˆÂ„.א ּלּו אזן ∑ÏÈ‚Ú.ׁשל  הרחם ,∑ÊÓeÎÂ.נזמי ּבית  ׁשל  ּדפ ּוס  ∆¿»»ְִִֵֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ¿»ְֵֶֶֶָ

מדין  ּבנֹות  ׁשל  ה ּלב  הרה ּור  על  .לכ ּפר  ְְְְִִֵֵֶַַַָ

     ©¦©̧¤¹§¤§¨¨©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®
  −Ÿ§¦¬©«£¤«

     ©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½
      ¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−¨®¤¥¥Æ

    ̈¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

    ©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«

      ©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬
      ̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

   ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

     

      ¦§¤´©À¨º̈¦§¥§¥²§¦§¥−̈¨´
      §®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬

  ©¨−§¬¦§¤«

        

ד ד ד ד  ולבני ולבני ולבני ולבני   ב ב ב ב רא רא רא רא לבני לבני לבני לבני  היההיההיההיה רב רב רב רב  א)מקנהמקנהמקנהמקנה איתא (לב , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
אכל ולא   ה את  ב ח ל ה  בטי ה ני   ספריְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
, בקר  צאנ את חט לא   לפיכ , אחרי  ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹמאכלי
את  לבאר  וי רב . מקנה   לה היה   וכ , האחרי  בטיְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ה ה  י ה )ה ר ה ר ,לס בב (חת עבר  לה אר   הרצ) ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מקנה ) מק בניה א ד  ני  חסיד ת מבאר ה ה , . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

 מ מקנה  ולעסק  ר ה עבר לה אר רצ ב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹרא
מיד כל י זה  ב עק  טרד ת, אי א ה מרעה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹעב דת
 מ  לח , ה ח ת ,  א ב מ להקב "ה .  רי ק ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלהי ת
ולעסק  י ראל  לאר לה נס  רצ א   לכ הביאה  , מי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה

. יארצ  עניניְְְִִִִַָ

ÔÓנ ÁkL‡c b ÈÈ„ ‡a˜ ˙È ‡˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«¿«¿««
CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚ ÔÈÎaLÂ ÔÈL ‰„cƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÏÚ ‡tÎÏ¿«»»««¿»»»√»¿»

‰c‡נא  ˙È ‡‰k ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»
:‡„BÚc ÔÓ Ïk ÔB‰pÓƒ¿»«¿»»

‡eLÈÙנב  Èc ‡˙eLÙ‡ ‰c Ïk ‰Â‰Â«¬»»¿««¿»»ƒ«¿ƒ
‰‡Ó ÚL ÔÈÙÏ‡ NÚ ˙zL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»
Èa ÔÓe ÔÈÙÏ‡ Èa ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒƒ«»≈

:‡˙Â‡Ó»»»

dLÙÏ:נג  b eÊa ‡ÏÈÁc Èb«¿≈¿≈»»¿«¿«¿≈

ÔÓנד  ‡‰c ˙È ‡‰k ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ
ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â ‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ Èa«»≈«¿ƒ»»»¿«¿ƒ»≈¿«¿«

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡NÈ ÈÏ ‡Îc ‡ÓÊƒ¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

‚„א  ÈÏÂ Ôe‡ ÈÏ ‰Â‰ ÈbÒ ÈÚe¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
Ú‡ ˙ÈÂ ÊÚÈ Ú‡ ˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»«¬»¬««¿≈¿»¬«
:ÈÚa ˙ÈÏ Lk ˙‡ ‡˙‡ ‡‰Â „ÚÏbƒ¿»¿»«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ
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  §¨¬§−§«Ÿ

'B‚Â ÔÈ„Â ˙BËÚ∑היּו וע ֹוג  סיח ֹון .מארץ  ¬»¿ƒ…¿ְִֵֶֶָ

       ̈À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤
     ¦§¤−¦®§©«£¨¤−¦§¤«

      ©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º¤¨¨¤
     ©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−¤©©§¥«

              

       

אתאתאתאת־ ־ ־ ־   עברנ עברנ עברנ עברנ אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ .... ....  עיני עיני עיני עיני  ח ח ח ח  ־ ־ ־ ־ מצאנ מצאנ מצאנ מצאנ א א א א אמראמראמראמר ַַַַֹֹֽֽֽֽו ו ו ו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
::::    ררררה )הההה (לב , ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֽֽֽֽ

לה אר  ב רא ד  ני  חפצ  ע ה מבאר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחסיד ת
 אי ז עב דה  הי ת ה א , מקנה  ולעסק  ר ה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעבר
 אי אלק ת לה בק  להתק ר כל וי הטרדה , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹרי 
ע מ צא רעי   הי  בטי וה האב ת בדגמת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻמפריע .

ַַה "ל.
 ע "ה  , ליהמר לחטא  , ת את מ ה  ה וה  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולכ
לי היא  ז הנהגה  ,היינ ,'וג  ת א לחי   תיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאב
ל  ז להנהגה    מק נתינת היתה  רה   מ  קד ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹרציה ,
ל  ה נה   מ "ת לאחר אבל , ל הע מעניני  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָרי ת
 לאלק ת לי  ה מי   ל הע את לע ת היא  ְְֲִִִֵֶַַַַָָמ "ת

מה ולע ת  י מ ה  העניני  ע להתע ק   ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָצריכי
.רית ל ְִִֵָָירה 

: י בהק ,ב רא ד  ני  מענה  היה  ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָוע "ז
י מ  דברי ה צת   ק ה א  העב דה  ע ר אמת ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָה
"ירה  למ ה , העצמ ת המ כת ה א  זה  ידי  ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָעל
ע ר  רה ' 'מארי  צר  י זאת כל  א ," ני תחְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ל  ה צת מע ה  את  מאירי  ה רה  ה א   ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעסק
גי . היא  העצמ ת המ כת  יד ועל ,'טבי בדי ע ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָה 'ארי 

אר  ולכ ה ה ה ק ה להתע כל די  ,ר ה עבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מארי   צר  י ה נה   לי לה די  י  ה רה , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלד 

המ  ־אימה ־ רצרה .  ליל ל ל ל ראר י י ראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ה נה . הפ ה  ְִֵֶֶֶַַַָָָד ר

      ©´Ÿ¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ
   ©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

ÌÎÈÁ‡‰∑ ה ּוא ּתמיהה  .ל ׁשֹון ««≈∆ְְִָ

      §¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤
   ̈½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

LÓÏ‰ב  eÓ‡Â Ôe‡ Èe „‚ È B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈«¬»¿∆
:ÓÈÓÏ ‡zLk ÈÏe ‡‰k ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»«¬»¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

ÔÈÓג  ˙Èe ÔÈÓeÎÂ ‡zLaÏÓe ‡zÏÏÎÓ«¿∆¿»«¿∆¿»¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ
˙ÚÈÒÂ (‡ÓÈÎÂ) ‡„ ÈÏÚe ‡aLÁ ˙Èe≈À¿»»«¬≈¿»»¿ƒ»¿ƒ«

:ÔBÚe ‰LÓ„ ‡z˜ ˙Èa≈¿À¿»¿∆¿

zLk‡ד  Ì„˜ ‡‰˙È ˙È ÈÈ ‡ÁÓ Èc ‡Ú‡«¿»ƒ¿»¿»»»¿»»√»¿ƒ¿»
‡È‰ ÈÚa ˙ÈÏ ‡Lk Ú‡ Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈¬«»¿»¿≈¿ƒƒ

:ÈÚa ˙È‡ CÈcÚÏe¿«¿»ƒ¿ƒ

CÈÈÚaה  ÔÈÓÁ ‡ÁkL‡ Ì‡ eÓ‡Â«¬»ƒ«¿«¿»«¬ƒ¿≈»
‡ÒÁ‡Ï CÈcÚÏ ‡„‰ ‡Ú‡ ˙È È‰È˙zƒ¿¿ƒ»«¿»»»¿«¿»¿«¬»»

:‡cÈ ˙È ‡pÚ˙ ‡Ï»¿«¿ƒ»»»«¿¿»

Ôe‡ו ÈÏÂ „‚ ÈÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
Ôe˙Èz Ôez‡Â ‡˜Ï ÔeÏÚÈ ÔBÎÈÁ‡‰«¬≈≈¬ƒ¿»»¿«≈¿

:‡Î‰»»

aÚÓlÓז Ï‡NÈ È„ ‡aÏ ˙È ÔeB˙ ‡ÓÏe¿»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆¿«
:ÈÈ ÔB‰Ï ‰Èc ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ«¿¿»



    
     

   
    

 
     

     
      

  
    

     



סח              
Ôe‡È˙ ‰nÏÂ∑ וחזק ה ּמלחמה  מ ּפני לעבר  יראים  ׁשא ּתם  סב ּורים  ׁשּיהיּו מעבר , ל ּבם  ותמנע ּו ּתסיר ּו ¿»»¿ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

והעם  .הערים  ְִֶָָָ

      ¬Ÿ¨−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
 ¦§¬¤¨¨«¤

Úa L„wÓ∑היּו קד ׁש ּוׁשני ׁשמ ּה, ּכ. ƒ»≈«¿≈«ְְֵֵָָָָ

     ©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾
     ¤¥−§¥´¦§¨¥®§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬

 ̈¤−§Ÿ̈«

     ©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ

     ¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³
      ̈¨Æ¨©½§¨¥¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬

    §¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«

      ¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬
  ¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«

Èfw‰∑(יא עתניאל (סוטה את  ּכלב  ׁשל  א ּמֹו ל ֹו וילדה  היה , קנז ׁשל  .ח ֹורג ֹו «¿ƒƒְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

     ©¦©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−
      ̈¨®©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

ÌÚÈÂ∑( ונד ּבנע  וטלטלם  (ס "א  ונד " "נע  מן .ויטלטלם , «¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

     §¦¥´©§¤À©©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´
      ©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

˙BtÒÏ∑כט)ּכמ ֹו ֿ ׁשנה "(ישעיה על  ׁשנה  "ספ ּו ז): ּתֹוספת (ירמיה ל ׁשֹון וג ֹו'" ספ ּו "על ֹותיכם  :. ƒ¿ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

      ¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§¨®
  §¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«

      ©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−
  ®Ÿ§¨¦−§©¥«

ÔB‰˙Èח  ˙ÈÁÏL „k ÔBÎ˙‰‡ e„Ú ÔÈ„k¿≈¬»¬»«¿«¿»ƒ»¿
:‡Ú‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ‰‡Èb Ì˜Ó≈¿«≈»¿∆¡≈»«¿»

‡Ú‡ט  ˙È BÊÁÂ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú e˜ÈÏÒe¿ƒ««¿»¿ƒ¿»»«¬»«¿»
‡Ïc ÏÈ„a Ï‡NÈ Èc ‡aÏ ˙È eÈB‡Â¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÈÈ ÔB‰Ï ‰Èc ‡Ú‡Ï ÏÚÓÏ¿≈«¿«¿»ƒ«¿¿»

ÌÈi˜Âי  ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ„ ‡Ê‚ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿»«¿«ƒ
:ÓÈÓÏ¿≈»

aÓיא  ÌÈˆnÓ e˜ÈÏÒc ‡ib ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡À¿«»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ«
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ
eÓÈÏL‡ ‡Ï È‡ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»«¿ƒ

:ÈzÏÁc ˙a»«««¿ƒ

aיב  ÚLB‰ÈÂ ‰‡f˜ ‰pÙÈ a Ïk Ô‰Ï‡¡»≈»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««
:ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙a eÓÈÏL‡ È‡ Ôe¬≈«¿ƒ»«««¿»«¿»

Ôep„ËÂיג  Ï‡NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
‡c Ïk ÛÒc „Ú ÔÈL ÔÈÚa‡ ‡a„Óa¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ«¿«»»»

:ÈÈ Ì„˜ LÈc „ÈÚc«¬ƒ¿ƒ√»¿»

È„ÈÓÏzיד  ÔBÎ˙‰‡ ÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â¿»«¿¬«¬»«¿«¿ƒ≈
‡Ê‚ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï ‡ÈiÁ ‡ibÀ¿«»«»«»¿»»«¿»¿»

:Ï‡NÈÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

BÚ„טו ÛÒBÈÂ dzÏÁc ˙aÓ Ôee˙˙ È‡¬≈¿ƒ»«««¿≈¿≈
‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡a„Óa ÔB‰˙eÁ‡Ï¿«¬¿¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰»≈

Èטז ÔÚc ÔÈËÁ eÓ‡Â d˙ÂÏ eÈ˜Â¿»ƒ¿»≈«¬»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
:‡ÏÙËÏ ÔÈÂ˜Â ‡Î‰ ‡ÈÚÏƒ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»



סט               
‰t e˜ÓÏ ‰∑ יֹותר ממ ֹונם  על  היּו חסים  ƒ¿∆¿ƒ¿≈…ִֵַָָָָ

אמר  לט ּפם . מקניהם  ׁשהק ּדימ ּו ּובנֹותיהם , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמ ּבניהם 
- וה ּטפל  ע ּקר , - הע ּקר  ע ׂשּו כן, לא  מ ׁשה : ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלהם 

ּגדר ֹות  ּכ ֿ ואחר  לט ּפכם  ערים  ּתח ּלה  לכם  ּבנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטפל .
.לצאנכם  ְְֶֹ

       ©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
     ¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈

  ¦§¥−«§¥¬¨¨«¤
ÌÈLÁ ıÏÁ eÁ‡Â∑ּכמ ֹו מהירים , נזּדּיין «¬«¿≈»≈Àƒְְְִִִֵַ

ח) ּבז",(ישעיה ח ׁש ׁשלל  "מהר  ה): יחיׁשה "(שם "ימהר  :. ְִֵֵַַַָָָָָ
Ï‡NÈ Èa ÈÙÏ∑ ׁשּגּבֹורים מ ּתֹו ּגיס ֹות , ּברא ׁשי ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִִֵֶָָ

ּבגד  נאמר  ׁשּכן לג )היּו, ֿ קדקד ".(דברים אף  זר ֹוע  "וטרף  : ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָֹ
ה ּדברים  ּבא ּלה  להם  ּוּפיר ׁש חזר  מ ׁשה  ג )ואף  :(שם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לפני  ּתעבר ּו חל ּוצים  וג ֹו' ההוא  ּבעת  אתכם  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ"ואצו
ּכתיב  ּוביריח ֹו ֿ חיל ". ֿ ּבני ּכל  ֿ יׂשראל  ּבני (יהושע אחיכם  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ׁשּקּימ ּוו) וגד  רא ּובן זה  לפניהם ".  הל "והחל ּוץ  :ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
etË.ּתנאם  LÈÂ∑אחינּו אצל  ÈÚa.ּבע ֹודנּו ְָָ¿»««≈ְֵֵֵֶַ¿»≈

ˆn‰∑ עכ ׁשו .ׁשּנבנה  «ƒ¿»ְְִֶֶַָ

         

 ברי ברי ברי בריהההה א א א א הההה  לה לה לה לה פרפרפרפר חזרחזרחזרחזר מ מ מ מ הההה ואואואיז)וא לרש "י(לב , ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
 ב רא ולבני  ד  לבני  מ ה  מ ענה  נאמר לא  מ ע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹה ק ה ,
פרת  מביא  זה  ו על ייס ת? רא י  , ני רא  לכְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

חלצ  א  לה אמר ה  בריו , את מ ה  ר  בריְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
כ)ללחמה הההה''''לפני  )סק  ני רא  לכ למר והת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לפני  עבר  ציחלאחיכאחיכאחיכאחיכ. ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

      ¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½
 ¦−©«£¨«

        ¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´¨³¨
     ©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨

'B‚Â ÔciÏ ÚÓ∑ ה ּמערבי e˙ÏÁ.ּבעבר  ‰‡ Èk∑ ה ּמזרחי ּבעבר  ק ּבלנּוה  .ּכבר  ≈≈∆««¿≈¿ֲִֵֶַַָָƒ»»«¬»≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

     

     ©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤©¨¨´©¤®
   ¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

      §¨©̧¨¤¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®©
  «¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«

      §¦§§¨̧¨¹̈¤¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤
      §¦¦²¥«Ÿ̈−¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²

  ©«£ª−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

Ú„יז Ï‡NÈ Èa Ì„˜ ÔÈÚÓ ÊcÊ ‡Á‡Â«¬«¿»ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«
ÔÈÂ˜a ‡ÏÙË Ôe˙ÈÂ ÔB‰È˙‡Ï ÔepÏÚ Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡Ú‡ È˙È Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈk¿ƒ«ƒ√»»¿≈«¿»

Ï‡NÈיח  Èa ÔeÒÁÈc „Ú ‡˙ÈÏ e˙ ‡Ï»¿¿≈»»«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈
:dzÒÁ‡ b¿««¬«¿≈

cÈÏ‡יט  ‡ÚÓ ÔB‰nÚ ÔÈÒÁ ‡Ï È‡¬≈»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»
‡ÚÓ ‡Ï ‡zÒÁ‡ ‡Ïa˜ È‡ ‡Ï‰Ïe¿»»¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»≈ƒ¿»

:‡ÁÈcÓ ‡cÈÏ¿«¿¿»«ƒ¿»

Ób˙t‡כ  ˙È Ôe„aÚz Ì‡ ‰LÓ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿∆ƒ«¿¿»ƒ¿»»
:‡˜Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔeÊcÊz Ì‡ ÔÈ„‰»≈ƒƒ¿»¿√»«»«¿»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡cÈ ˙È ÊÊÓc Ïk ÔBÎÏ aÚÈÂ¿«¿≈¿»ƒ¿»«»«¿¿»√»
ÔÓ È‰B„ ÈÏÚa ˙È C˙Èc „Ú ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»«ƒ»≈»«¬≈¿»ƒƒ

:È‰BÓ„√̃»ƒ

Ôkכב  ˙e ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ‡Ú‡ Lk˙˙Â¿ƒ¿¿≈«¿»√»«»«¿»»«≈
Ï‡NiÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ‡kÊ ÔB‰˙e Ôee˙z¿¿«»ƒƒ√»¿»ƒƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ‡„‰ ‡Ú‡ È‰˙e¿≈«¿»»»¿¿«¬»»√»¿»



                  
 



ע              

      §¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−©«Ÿ̈®§Æ
   ©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«

     §«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®§©Ÿ¥¬
 ¦¦¤−©«£«

ÌÎ‡ˆÏ∑ מ ּגזרת זֹו ח)ּתבה  ואלפים (תהלים "צנה  : ¿…«¬∆ְֲִִִֵֶַַָָֹ
ואל "ף  לצד "י. נּו"ן ּבין מפסיק  אל "ף  ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם ",
ה ּוא , צנה  ׁשל  ה "א  ּבמק ֹום  ה ּנּו"ן, אחר  ּכאן ְִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבא 

ּכן  למד ּתי ה ּדר ׁשן מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  i‰Âˆ‡.מיס ֹוד ֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¿«…≈
eNÚz ÌÎÈtÓ∑,לעבר לגב ּה עליכם  ׁשּקּבל ּתם  ƒƒ∆«¬ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ

מהם  ּבּקׁש לא  ׁשּמׁשה  וח ּלּוק ; ּכּבּוׁש עד  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹל ּמלחמה 
עליהם  ק ּבל ּו והם  ּתׁשב ּו", ואחר  ... "ונכ ּבׁשה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻא ּלא 
ׁשח ּלק ּו, ׁשבע  להתע ּכב  ה ֹוסיפ ּו הרי התנחל ", ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"עד 

ע ׂשּו .וכן ְֵָ

     ©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´§¥½¤¤−¥®Ÿ
     £¨¤´©«£½©«£¤¬£Ÿ¦−§©¤«

„‚ŒÈa Ó‡iÂ∑ אחד ּכאיׁש .ּכּלם  «…∆¿≈»ְִֶָָֻ

     ©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®¦«§−̈§¨¥¬
©¦§¨«

      ©«£¨¤̧©«©§¹¨£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−
   ©¦§¨¨®©«£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¥«

       ©§©³¨¤Æ¤½¥¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©
     ¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«

Ì‰Ï ÂˆÈÂ∑ּכמ ֹו ויה ֹוׁשע . אלעזר  מ ּנה  ּתנאם  ועל  עליהם , יד )ּכמ ֹו לכם "(שמות יּלחם  "ה ' :. «¿«»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

     ©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´§¥«
     §¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ¦§¥´

      §Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²¤¤¬¤
 ©¦§−̈©«£ª¨«

ÈÈכג  Ì„˜ ÔezÁ ‡‰ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿≈»«¿√»¿»
:ÔBÎ˙È ÁkL˙ Èc ÔBÎ˙BÁ eÚ„e¿«¿ƒ«¿«»¿

ÔBÎÚÏכד  ÔÈËÁÂ ÔBÎÏÙËÏ ÔÈÂ˜ ÔBÎÏ ea¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ¿«¿
:Ôe„aÚz ÔBÎÓetÓ ˜BtÈ„e¿ƒƒ¿««¿

ÓÈÓÏכה  ‰LÓÏ Ôe‡ Èe „‚ È eÓ‡Â«¬»¿≈»¿≈¿≈¿∆¿≈»
:„wÙÓ ÈBa Èc ‡Ók Ôe„aÚÈ CÈcÚ«¿»«¿¿¿»ƒƒƒ¿«≈

ÔB‰Èכו ‡ÈÚa ÏÎÂ ‡˙Èb ‡L ‡ÏÙË«¿»»¿»»≈»»¿»¿ƒ»»¿
:„ÚÏ‚ ÈÂ˜a Ônz«»¿ƒ¿≈ƒ¿»

nÚ‡כז Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÊÊÓ Ïk ÔeaÚÈ CÈcÚÂ¿«¿»«¿¿»¿»«≈»√»«»
:ÏlÓÓ ÈBa È„ ‡Ók ‡˜Ï ÈÈ„«¿»ƒ¿»»¿»ƒƒƒ¿«≈

ÈÂ˙כח  ‡‰k ÊÚÏ‡ ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»«¬»¿»
ÈÏ ‡iËL ˙‰‡ ÈLÈ ˙ÈÂ Ôe a ÚLB‰È¿À««¿»≈≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡ ƒ¿»≈

Èeכט  „‚ Èa ÔeaÚÈ Ì‡ ÔB‰Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«∆¿ƒ«¿¿¿≈»¿≈
‡˜Ï ÊÊÓc Ïk ‡cÈ ˙È ÔBÎnÚ Ôe‡¿≈ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«ƒ¿»»
Ôez˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú‡ Lk˙˙Â ‡nÚ Ì„√̃»«»¿ƒ¿¿««¿»√»≈¿ƒ¿

:‡ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»¿ƒ¿»¿«¬»»



     
   

   
    

    

     
      
   
    

      

      
    

     
  



עי               

     §¦Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−
 §¤¬¤§¨«©

       ©©«£§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧¦¤
    §Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«

       ©´§©«£Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
   £ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«

e˙ÏÁ ˙fÁ‡ ez‡Â∑ ה ּזה מעבר  נחלתנּו אח ּזת  ּתהי ּובר ׁשּותנּו ּבידינּו .ּכל ֹומר , ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

      ©¦¥´¨¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´
     ¥´¤§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤

      ̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤̧¨Æ
   ¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«

     ©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

   §¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«

      §¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ
«Ÿ

Ô‡ˆ ˙„‚Â ˆÓ ÈÚ∑ה ּלל ּו הערים  את  ֿ גד " בני "וּיבנּו הענין: ּתח ּלת  על  מ ּוסב  ה ּפס ּוק  ס ֹוף  זה  »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
צאן" וגדר ֹות  מבצר  "ערי .להיֹות  ְְְְִִִֵָָֹ

     §¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−
¦§¨¨«¦

     §¤§º§¤©©§²«©¬Ÿ¥−§¤
      ¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«

ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â BŒ˙‡Â∑נב ֹו ¿∆¿¿∆««¿«…≈ְ
מע  והיּוּובעל  הם , אלילים  עב ֹודת  ׁשמ ֹות  - ֹון ְְְֱֲִִֵַַַָ

אלילים  עב ֹודת  ׁשם  על  עריהם  ק ֹורים  ֱֱֲִִִִִֵֵֶַַָָהאמ ֹור ּיים 
אחרים , ל ׁשמ ֹות  ׁשמם  את  הס ּבּו רא ּובן ּובני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּלהם ,

ל ׁשם  מ ּוס ּבֹות  מע ֹון, ּובעל  נב ֹו - ׁשם " "מ ּוס ּבת  ְְְְֵֵֶַַַַֹוזה ּו
ועין ∑ÓNŒ˙‡Â‰.אחר  ּבׁשמ ּה, (ס "א  ׂשבמה , ּבנּו ֵַ¿∆ƒ¿»ְְְִִֵַָָָ

למעלה  האמ ּורה  ׂשבם  והיא  .רמ ּב"ן) ְְְְְֲִַַַָָָָ

ÔeÒÁÈÂל  ÔBÎnÚ ÔÈÊÊÓ ÔeaÚÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÔBÎÈÈa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

Ècלא  ˙È ÓÈÓÏ Ôe‡ Èe „‚ È eÈ˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈¿≈»»ƒ
:„aÚ Ôk CÈcÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿«¿»≈«¿≈

Ú‡Ï‡לב  ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔÈÊÊÓ Ú ‡Á«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ√»«»«¿»¿«¿»
‡ÚÓ ‡zÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡nÚÂ ÔÚÎ„ƒ¿»«¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡cÈÏ¿«¿¿»

Ôe‡לג  ÈÏÂ „‚ ÈÏ ‰LÓ ÔB‰Ï ‰ÈÂƒ«¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
˙ÂkÏÓ ˙È ÛÒBÈ  ‰MÓc ‡ËL ˙ebÏÙÏe¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈»«¿¿«
‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ ‰‡BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»«¬»»¿»«¿¿«
ÈÂ˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â˜Ï ‡Ú‡ Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:BÁÒ BÁÒ ‡Ú‡«¿»¿¿

ÈÂ˙לד  ˙BËÚ ˙ÈÂ ÔBÈc ˙È „‚ È Be¿¿≈»»ƒ¿»¬»¿»
:ÚÚ¬…≈

ÓÂ˙‡:לה  ÊÚÈ ˙ÈÂ ÔÙBL ˙BËÚ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»«¿≈¿»»»

ÔÎÈkלו ÔÈÂ˜ Ô‰ ˙Èa ˙ÈÂ ‰Ó ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈ƒ¿»¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
:ÔÚc ÔÈËÁÂ¿«¿ƒ¿»

‡ÏÚÏ‡לז ˙ÈÂ ÔBaLÁ ˙È Ba Ôe‡ Èe¿≈¿≈¿»∆¿¿»∆¿»≈
:ÌÈ˙È˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»ƒ

ÈÂ˙לח  Ô‰ÓL ÔÙwÓ ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«¿»»¿»
Èc ‡iÂ˜ ˙‰ÓL ˙È Ô‰ÓL B˜e ‰ÓNƒ¿»¿ƒ¿»»»¿»«ƒ¿«»ƒ

:B¿



          



עב              

      ©¥̧§¹§¥̧¨¦¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤
 ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

LBiÂ∑ ׁשה ּוא ה ֹור ׁשה , ּול ׁשֹון יר ׁשה  ל ׁשֹון חל ּקֹות : ׁשּתי מ ׁשּמׁשת  "ריׁש" ׁשּתבת  ,ותרי ּכתר ּגּומ ֹו «∆ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ותר ּו .טר ּוד  ְֵֵ

     ©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤
̈«

     §¨¦³¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬
  ¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

Ì‰È˙eÁ∑ ּכפרניה ֹון.È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡˜iÂ∑ לזּכר ֹון ּבׁשמ ֹו קראם  ּבנים , ל ֹו היּו ׁשּלא  .לפי «…≈∆ְֵַָ«ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְְְְִִִִֶָָָָָֹ

     §´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨
  ̈’−Ÿ©¦§«

Á ‰Ï ‡˜iÂ∑ וראיתי ה "א , מ ּפיק  אינֹו 'לה ' «ƒ¿»»…«ְִִִֵֵַָָ
ל ּה נתק ּים  ׁשּלא  לפי ה ּדר ׁשן, מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביס ֹוד ֹו
ּכמ ֹו מדר ׁשֹו ׁשּמׁשמע ּות  רפה , ה ּוא   לפיכ זה , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשם 

ל ּה ה ּדֹומ ֹות  ּתב ֹות  ּבׁשּתי ּידר ׁש מה  ּותמהני (רות 'לא '. ְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹ
בעז",ב ) לה  "וּיאמר  ה): בית ":(זכריה ֿ לה  "לבנֹות  ְִִֶַַַָָֹֹ

.סימ יק"ב  בק"י ,פסוקי מטות קי"ב  פרשת חסלת

     ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
   ¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

ÈÚÒÓ ‰l‡∑?ה ּלל ּו ה ּמּסע ֹות  נכ ּתב ּו ל ּמה  ≈∆«¿≈ְְִַַַָָָָ
עליהם  ׁשּגזר  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  מק ֹום , ׁשל  חסדיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלה ֹודיע 
נעים  ׁשהיּו ּתאמר  לא  ּבּמד ּבר , ולהניעם  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלטלטלם 
היתה  ולא  ׁשנה  אר ּבעים  ּכל  למ ּסע  מ ּמּסע  ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹֻּומטלטלים 
ּוׁשּתים  אר ּבעים  א ּלא  ּכאן אין ׁשהרי מנּוחה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם 
רא ׁשֹונה  ּבׁשנה  היּו ׁשּכּלם  י"ד , מהם  צא  ְִֵֵֶֶַָָָָָָֻמ ּסע ֹות ;
לרתמה  ׁשּבא ּו עד  מרעמסס  מ ּׁשּנסע ּו ּגזרה , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם 

ׁשּנאמר ׁשּמּׁש המר ּגלים , נׁשּתּלח ּו יב )ם  "ואחר (לעיל  : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָ
וג ֹו'", מחצר ֹות  העם  יג )נסע ּו אנׁשים (שם  ל ֿ "ׁשלח  : ְְְְֲֲִֵֵַָָָָ

וּיחנּו מחצרת  "וּיסע ּו א ֹומר : ה ּוא  וכאן ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹוג ֹו'".

ה ֹוצא  וע ֹוד  ּפארן. ּבמד ּבר  ׁשהיא  למד ּת, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּברתמה ",
– אהרן מיתת  לאחר  ׁשהיּו מ ּסע ֹות  ׁשמ ֹונה  ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹמ ּׁשם 
נמצא  האר ּבעים , ּבׁשנת  מ ֹואב  ערב ֹות  עד  ההר  ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹמהר 
ע ׂשרים  א ּלא  נסע ּו לא  ׁשנה  ּוׁשל ׁשים  ׁשמ ֹונה  ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּכל 
ור ּבי  ה ּדר ׁשן. מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  מיס ֹוד ֹו זה  ְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמ ּסע ֹות .
ׁשהיה   למל מ ׁשל  אחרת : ּדר ׁשה  ּבֹו ּדר ׁש ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּתנח ּומא 
ׁשהיּו ּכיון לר ּפא ֹות ֹו, רח ֹוק  למק ֹום  וה ֹוליכ ֹו ח ֹולה  ְְְְְִֵֶֶַָָָָּבנֹו
ל ֹו: אמר  ה ּמּסע ֹות . ּכל  מ ֹונה  אביו התחיל  ְְִִִִֶַַַָָָָח ֹוזרין,
וכ ּו' רא ׁש את  ח ׁשׁשּת ּכאן ה ּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ְְְְְֶַַַָָָָָָֹּכאן

רבה) .(במדבר
         

 מצרי מצרי מצרי מצרי  מאר מאר מאר מאר  יצא יצא יצא יצא א א א א רררר י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  מסעי מסעי מסעי מסעי  (לג ,א א א א הההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
מ עא)  צרי מ  יצא י ראל ני  הרי  ה אלה , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנאלת

לסת)לבד אחד אחד אחד אחד  מר עמסס "מס עי "(ה ע נאמר מ ע , ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
מצר  ל היא   מצרי ה ה  חסיד ת, מבאר . יר ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹל

ÚÏ‚Ï„לט  ‰MÓ a ÈÎÓ Èa eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»
:d È„ ‰‡BÓ‡ ˙È CÈ˙Â ‰eLÎÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»¡»»ƒ«

MÓ‰מ  a ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È ‰LÓ ‰ÈÂƒ«∆»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆
:da ˙ÈÂƒ≈«

ÔB‰ÈÙkמא  ˙È LÎe ÏÊ‡ ‰MÓ a È‡ÈÂ¿»ƒ«¿«∆¬«¿«»«¿»≈
:È‡È ÈÙk Ô‰˙È ‡˜e¿»»¿∆«¿»≈»ƒ

Ùk‰‡מב  ˙ÈÂ ˙˜ ˙È LÎe ÏÊ‡ ÁÂ¿…«¬«¿«»¿«¿»«¿»»»
Ù Ù Ù :dÓLa Á dÏ ‡˜e¿»«…«ƒ¿≈

Ú‡Ó‡א  e˜Ù Èc Ï‡NÈ È ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»
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עג               
' יריח ל'יר י ראל ני   יע ה לא  ע ד  וכל (לק גב ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

מח) ו אי'סק 'מ רח  ליח  רמז ב ), צג , סנהדרי)ה – ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נאמר  לכ .' מצרי  אר' ל וה ב ל ה צר ת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעדי

מ רת י  , יר ל לצאת ל ל ל ל "מס עי " – היא  ה ע ת ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
ידי על וה למה  האמ ית לא ה  לה י ע גב ל מצר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻמ ל

.צדקנ ְְִִֵַמ יח 
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עה               

     ©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

    ©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

   ©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

    ©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

      ©¦§−¥«¤§´Ÿ¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

       ©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

      ©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
     ©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ

     ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
'‰ ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה ׁשּמת  .מל ּמד  «ƒְְִִֵֵֶַָ

        

 לחד לחד לחד לחד אחד אחד אחד אחד  החמי החמי החמי החמי י י י י   חד חד חד חד .... .... ....      לח)ו ו ו ו מתמתמתמת (לג , ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
 חר ק רה  מנח ־אב ,  חד  רא היתה  ,אהר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻמיתת

רז"ל מאמר זה ,  חד ה א   א היה  ה נה ה ית, רא) ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ב ) אלקינ.יח, ית רפת  יקיצ ל מיתת ְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹק לה 
יחד אבל ואבלת, כי  ל זמ ה א  ציק  מיתת   י ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָה ה ,
דרכיו , וללכת  בי ה מ עיו  ללמד  זמ   ה א  זה   ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹע

 י ח ה א   א , י ח  זרע א ר ב )אז, ה , וא)ענית . ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָ

על  להתא ל ח ב   י אחד , מ ד  : ה ית חרְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ
מיחד זמ ה א   צרי ה י וקא  הרי  , לאיד  א , ליְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻיר
 א ה תב  עליו  מ עלה  אז ה חירה , ית הלכ ת ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלעסק 

ה ית בני  סקי יד )ע צו  הד ה (נחמא זה   וי . ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
  ח נאת היתה  ני  ית חר ס ת ב )מיחדת: ט, ,(ימא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

ל מ למידיו  הוי  :  ח אהבת ה א   וה אהר אהר אהר אהר. . . ְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹ ֹֹ
לרה . מקרב ה רת את ְְְִֵֶַַָָָא הב 

     §©«£½Ÿ¤¨§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
 §¬Ÿ¨¨«

      ©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
   §¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑( ג ׁשּנּתנה (ר"ה ּוכסב ּור  ּכב ֹוד , ענני ׁשּנס ּתּלק ּו ה ּׁשמ ּועה , היא  אהרן ׁשּמיתת  , ל ּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתב ּה חזר   לפיכ ּביׂשראל , לה ּלחם  .ר ׁשּות  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

         

י י י י ראל ראל ראל ראל   ח ח ח חלהלהלהלה ררררתתתת נהנהנהנה מ )כסב כסב כסב כסב רררר לד ק (לג ,  י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לעיל רש "י  פר עמלק , מד ר הרי  א)זה , כא, :(חת ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

רצעת  ה א  עמלק  והרי  עמלק . זה  . . . ה נעני  ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָו מע 

לפרענת עת כל מז לי ראל, ש)מרת וה א (רש"י , ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֻֻ
ה נה  מה  ,אהר ל ח יו  , רפידי   י ראל  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹנלח

נה  רש "יררררתתתתב ר נת א א  י ראל?  ח לה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
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עו              
ל נה  עמלק , לא  ללחמה  יצא  עמלק  הז הז הז הז נ נ נ נ ת ת ת ת היא , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

כנעני , א א  ה ב ד , ענני  ס ק  מחמת י ראל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלפע
נה  דל ררררתתתתב ר דנמל ה ת ב  . ה  ח לה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

 עצמ מיתת :אהר מיתת ה ב ד )ח יב ת ענני סק (לא ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

י ראל.  ח לה רת נה   הר את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹיצרה 
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ÌÈÚ‰ ÈiÚa∑ּכמ ֹו וג ּלים , חרב ֹות  א)ל ׁשֹון ה ּׂשדה ",(מיכה "לעי עט): לע ּיים "(תהילים ֿ יר ּוׁשלים  את  "ׂשמ ּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ
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     ©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
 ¦§¥¬§«

      ©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
 ©§¥¬§¥«

      ©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
  §©§−Ÿ¨«

ÌÈhM‰ Ï‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑ ל ּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְִֶָ
ּבר  ּבר  ר ּבה  ּדאמר  מיל , י"ב  יׂשראל  מחנה  ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָׁשע ּור 

וכ ּו'": אתרא  הה ּוא  לי חזי "לדידי ‡Ïחנה : ְְְֲִִִֵַַָָָ»≈
ÌÈhM‰∑ׁשמ ֹו "אבל " ׁשּטים  ׁשל  .מיׁשֹור  «ƒƒְִִִֵֶָ

     

     ©§©¥§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
 §¥−¥«Ÿ

      ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
   «Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

ÌzLB‰Â 'B‚Â Ôci‰Œ˙‡ ÌÈÚ Ìz‡ Èkƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆
'B‚Â∑ּכ א ּלא  ?ּכ על  הזהר ּו ּפעמים  ּכּמה  והלא  ¿ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹֻ

ּבּיּבׁשה , ּבּיר ּדן ע ֹוברים  ּכׁשא ּתם  מ ׁשה : להם  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר 

וׁשֹוטפין  ּבאין מים  – לאו ואם  ּתעבר ּו. ֿ ּכן מנת  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל 
ּבע ֹודם אתכ  יה ֹוׁשע  להם  ׁשאמר  מצינּו וכן ם ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבּיר ּדן  ְֵַַ

ÓÏˆa‰:מא  BLe ‡eË ‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

ÔeÙa:מב  BLe ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

‡a˙:מג  BLe ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד  È‡Ú ˙f‚Óa BLe ˙‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:‡BÓ»

‚„:מה  ÔÈ„a BLe ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ïc‰:מו ÔÓÏÚa BLe „b ÔÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

ÈeËaמז BLe ‰ÓÈ˙Ï„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B Ì„˜c È‡Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

iLÈÓa‡מח  BLe È‡Ú„ ÈehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁÈ„ ‡cÈ ÏÚ ‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓמט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡cÈ ÏÚ BLe¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:‡BÓ„ ‡iLÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ ‡BÓ„ ‡iLÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:ÓÈÓÏ BÁÈ„ ‡cÈ«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡Èנא  ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï ‡cÈ ˙È ÔÈÚ Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«



עז               

   §¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
     §¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

   §©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
ÌzLB‰Â∑ וגר ׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑:ּכתר ּגּומ ֹו ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְַ

ה ּקרקע  את  מס ּככין ׁשהיּו ׁשם  על  סג ּדתה ֹון", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ"ּבית 
ּבפ ּׁשּוט  עליהם  לה ׁשּתחוֹות  ׁשיׁש ׁשל  אבנים  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָּברצ ּפת 

ּכדכתיב  ורגלים , כו)ידים  לא (ויקרא מ ׂשּכית  "ואבן : ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
עליה " לה ׁשּתח ֹות  ּבארצכם  ∑Ì˙ÎqÓ.ת ּתנּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָ«≈…»

מ ּתכתה ֹון  .ּכתר ּגּומ ֹו: ְְְְַַַ

     §«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
  ¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

ı‡‰Œ˙‡ ÌzLB‰Â∑ לאו ואם  ּבּה, להתק ּים  ּתּוכל ּו – ֿ ּבּה ויׁשב ּתם  ואז מ ּיֹוׁשביה , א ֹות ּה וה ֹור ׁשּתם  ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּה להתק ּים  ּתּוכל ּו לא  –. ְְְִֵַָֹ

   §¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
     ̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
       ¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

 £«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
‰nL BÏ ‡ˆÈŒL‡ Ï‡∑: זה ה ּוא  קצר  מקרא  ∆¬∆≈≈»»ְִֶָָָ

יהיה  ל ֹו ה ּגֹורל , ׁשּמה  ל ֹו יצא  א ׁשר  מק ֹום  .אל  ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÌÎÈ˙‡ ˙BhÓÏ∑(קיז מצרים .(ב "ב  יֹוצאי ח ׁשּבֹון לפי ¿«¬…≈∆ְְְְִִִֵֶַ

ה ּׁשבטים ּדב  ּכמנין ּגב ּולין ע ׂשר  ּבׁשנים  אחר : .ר  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

     §¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
    £¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®
      §¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

Ì‰Ó eÈ˙Bz L‡ ‰È‰Â∑ לרעה לכם  .יהיה  ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ
ÌÎÈÈÚa ÌÈkNÏ∑ ּתר ּגּום עיניכם . המנּקרים  ליתד ֹות  ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ

"סיּכיא " יתד ֹות : ּבֹו∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל  ּפֹותרים  ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְִ

לס ּגר  אתכם  ה ּסֹוככת  ק ֹוצים  מס ּוכת  ל ׁשֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹה ּפֹותרים 
ובא  יֹוצא  מאין אתכם  ‡˙ÌÎ.ולכלא  eˆÂ∑ ְְְִֵֵֵֶֶָָֹ¿»¿∆¿∆

.ּכתר ּגּומ ֹו ְְַ

       §¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
       ¤¨¨´¤§¨®©´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

  ¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú‡ È˙È Ïk ˙È ÔeÎ˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡Èנג  da Ôe˙È˙Â ‡Ú‡ È˙È ˙È ÔeÎ˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙ÈÓÏ ‡Ú‡ ˙È ˙È‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚÊÏנד  ‡„Ú ‡Ú‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
ÈÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔeÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰‡ ÈËLÏ È‰È dÏ Èc ‡„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú‡ È˙È ˙È ÔeÎ˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈMÓÏe ÔBÎÈÏ˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ˙È Ôez‡ Èc ‡Ú‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙ÈLÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב  È‡ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»



   
     
     
      

   
  

    
     

   
    

    
     



עח              
'B‚Â ÌÎÏ Ïtz L‡ ı‡‰ ˙‡Ê∑ ׁשהר ּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְִֵֶַ

לארץ , ּבח ּוצה  נֹוהג ֹות  ואין ּבארץ  נֹוהג ֹות  ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָמצוֹות 
: ל ל ֹומר  סביב . ר ּוח ֹותיה  ּגב ּולי מצרני לכ ּתב   ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהצר

נֹוהג ֹות  ה ּמצוֹות  ולפנים  ה ּלל ּו ה ּגב ּולים  Ïtz.מן ְְְְֲִִִִִַַַָƒ…

ÌÎÏ∑ ל ׁשֹון חל ּוּקה  נקראת  ּבג ֹורל , ׁשּנתח ּלקה  ׁשם  על  »∆ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשה ּפיל  ֿ ידי על  א ֹומר : א ּגדה  ּומדר ׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָנפילה .
ּוכפתן  ה ּׁשמים  מן א ּמֹות  ׁשבעים  ׁשל  ׂשריהם  ֿ ה ּוא  ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבר ּו

ּכח ! ע ֹוד  ּבהם  אין ראה , ל ֹו: אמר  מ ׁשה , .לפני ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

     §¨¨̧¨¤§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
      §¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מן א ׁשר  ּדר ֹומית  ר ּוח  ¿»»»∆¿«∆∆ְֲִִֶַ
ל ּמערב  אד ֹום ∑ÔˆŒa„nÓ.ה ּמזרח  אצל  א ׁשר  ְֲִַַַָָƒƒ¿«ƒֱֲֵֶֶ

ֿ מזרחית  ּדר ֹומית  מקצ ֹוע  ּתׁשעת מתחלת  ארץ  ׁשל  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשל  ּבדר ֹומ ּה יֹוׁשב ֹות  ארצ ֹות  ׁשל ׁש ּכיצד ? ְְֲִֵֶַַַָָָֹה ּמּטֹות .
וארץ  מצרים , ארץ  קצת  זֹו: אצל  זֹו ֿ יׂשראל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץ 
ּבמקצ ֹוע  מצרים  ארץ  ּכּלּה; מ ֹואב  וארץ  ּכּלּה, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻאד ֹום 
"מעצמ ֹון  זֹו: ּבפר ׁשה  ׁשּנאמר  ֿ מערבית , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָּדר ֹומית 
מצרים  ונחל  ה ּיּמה ". ת ֹוצא ֹותיו והיּו מצרים  ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָנחלה 

ׁשּנאמר  מצרים , ארץ  ּכל  ּפני על  מה ּל יג )היה  :(יהושע  ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ארץ  ּבין ּומפסיק  מצרים . ֿ ּפני על  א ׁשר  ֿ ה ּׁשיח ֹור  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַמן
ה ּמזרח , לצד  אצל ּה אד ֹום  וארץ  ֿ יׂשראל , לארץ  ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמצרים 
ל ּמזרח , ה ּדר ֹום  ּבס ֹוף  אד ֹום  ארץ  אצל  מ ֹואב  ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָוארץ 
לקרב  ה ּמק ֹום  רצה  אם  מ ּמצרים , יׂשראל  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכ ׁשּיצא ּו
לצד  ה ּניל ּוס  את  מעבירם  היה  לארץ , ּכניסתם  ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאת 
ׁשּנאמר  וזה ּו ּכן; ע ׂשה  ולא  ֿ יׂשראל , לארץ  ּובאין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹצפ ֹון

יג ) ׁשהם (שמות ּפל ׁשּתים ", ארץ   ּדר אלהים  נחם  "ולא  :ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ּכענין  – ּכנען ארץ  ׁשל  ּבמערב ּה ה ּים  על  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוׁשבים 

ּבּפל ׁשּתים  ב )ׁשּנאמר  ּגֹוי (צפניה ה ּים  חבל  "יׁשבי : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
וה ֹוציאם  הס ּבן א ּלא  , ה ּדר א ֹות ֹו נחם  ולא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכרתים ".

יחזקאל  ׁשּקרא ֹו וה ּוא  ה ּמד ּבר , אל  ּדר ֹומה   יחזקאלּדר) ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
יֹוׁשב ֹות כ ) א ּמֹות  ּכּמה  ׁשהיּו לפי הע ּמים ", "מד ּבר  :ְְְִִִֶַַַָָָֻ

מזרח  ּכל ּפי המערב  מן ּדר ֹומ ֹו אצל  וה ֹולכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבצ ּדֹו
ּוב ּקׁשּו אד ֹום , ארץ  ׁשל  לדר ֹומ ּה ׁשּבא ּו עד  ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָּתמיד ,
לארץ  ּולה ּכנס  ארצ ֹו  ּדר לעבר  ׁשּיּניחם  אד ֹום   ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ ּמל
ּדר ֹומ ּה ּכל  את  לס ּבב  והצרכ ּו רצה . ולא  רח ּבּה,  ְְְְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֹֻּדר

ּבֹו עד  אד ֹום , ׁשּנאמר ׁשל  מ ֹואב , ארץ  ׁשל  לדר ֹומ ּה אם  ְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יא) אבה ".(שופטים ולא  ׁשלח  מ ֹואב   מל ֿ אל  "וגם  :ְְֶֶֶַַָָָָֹ

הפכ ּו ּומ ּׁשם  ס ֹופ ּה, עד  מ ֹואב  ׁשל  ּדר ֹומ ּה ּכל  ְְְְִֶַָָָָָָָוהלכ ּו
ׁשּלּה מזרחי מצר  ּכל  ׁשּסבב ּו עד  ל ּצפ ֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפניהם 
סיח ֹון  ארץ  את  מצא ּו מזרח ּה, את  ּוכ ׁשּכּלּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָלרח ּבּה;
וה ּיר ּדן  ּכנען ארץ  ׁשל  ּבמזרח ּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוע ֹוג ,

ּביפ ּתח  ׁשּנאמר  וזה ּו ּביניהם ; "וּיל (שם)מפסיק  : ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וּיבא  מ ֹואב , ֿ ארץ  ואת  אד ֹום  ֿ ארץ  את  וּיסב  ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמד ּבר 
סיח ֹון  ארץ  את  וכב ׁשּו מ ֹואב ". לארץ  ֿ ׁשמ ׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמ ּמזרח 
עד  וקרב ּו מ ֹואב , ארץ  ׁשל  ּבצפ ֹונּה ׁשהיתה  ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָוע ֹוג ,
ארץ  ׁשל  מערבית  צפ ֹונית  מקצ ֹוע  ּכנגד  וה ּוא  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה ּיר ּדן,
– למערב  ה ּיר ּדן ׁשּבעבר  ּכנען ׁשארץ  נמצא , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמ ֹואב .

אד ֹום  אצל  ׁשּלּה ֿ מזרחית  ּדר ֹומית  מקצ ֹוע  .היה  ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

      §¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
      ¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

  £©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
ÌÈa˜Ú ‰ÏÚÓÏ ‚pÓ Ïeb‰ ÌÎÏ ÒÂ∑ ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒ

ׁשּלא  מל ּמד  "ויצא " א ֹו "ונסב " ׁשּנאמר  מק ֹום  ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל 
ה ּמצר  יֹוצא  לח ּוץ . ויֹוצא   ה ֹול א ּלא  ׁשוה  ה ּמצר  ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה 
וע ֹובר  למערב  ּבאלכס ֹון ע ֹולם  ׁשל  צפ ֹונֹו לצד  ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָוע ֹוקם 
מעלה  נמצא  עקר ּבים . מעלה  ׁשל  ּבדר ֹומ ּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה ּמצר 

ה ּמצר  מן לפנים  ˆ‰.עקר ּבים  ÚÂ∑ּכמ ֹו צין, אל  ְְִִִִֵַַַָ¿»«ƒ»ְִֶ
ÂÈ˙‡ˆBz."מצרימה " eÈ‰Â∑ ׁשל ּבדר ֹומ ּה קצ ֹותיו. ְְִַָ¿»¿…»ְְִֶָָ

ּברנע  c‡ŒˆÁ.קד ׁש ‡ˆÈÂ∑ ה ּמצר מת ּפּׁשט  ְֵֵַַָ¿»»¬««»ְִֵֵַַָ
ּבאלכס ֹון  ע ֹוד  ונמ ׁש ע ֹולם  ׁשל  צפ ֹון לצד  ְְְְְֲִִֶַַַַָָָּומרחיב 
ּומ ּׁשם  לעצמ ֹון ּומ ּׁשם  ֿ א ּדר  לחצר  ל ֹו ּובא  ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָלמערב 

ÏÚג  Ôˆ„ ‡a„nÓ ‡ÓBc Áe ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓBc ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓBcÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ÚÈÂ ÌÈa˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
c‡ ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜Ï ‡ÓBcÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ÚÈÂƒƒ«¿«¿…



     
      

       
     

      
     
       
     

      
     

  



עט               
ׁשּכתב  לפי ּכאן האמ ּור  "נסב " ּול ׁשֹון מצרים . ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלנחל 
קד ׁש את  מ ּׁשעבר  להרחיב  ׁשהתחיל  ֿ א ּדר , חצר  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָויצא 
היתה  צפ ֹון לצד  ׁשּבלטה  רצ ּועה  א ֹות ּה ורחב  ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹּברנע .
ה ּמצר  נתק ּצר  והלאה  ּומ ּׁשם  עצמ ֹון, עד  ּברנע  ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמ ּקד ׁש

לצד  ּומ ּׁשם  מצרים , לנחל  ל ֹו ּובא  ה ּדר ֹום  לצד  ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָונסב 
ּכל  ׁשל  מערב ּה מצר  ׁשה ּוא  ה ּגד ֹול , ה ּים  אל  ֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה ּמערב 
מערבית  ּבמקצ ֹוע  מצרים  ׁשּנחל  נמצא , יׂשראל . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָארץ 

.ּדר ֹומית  ְִ

      §¨©©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
©¨«¨

‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מ ּׁשם  ה ּמערב  לצד  מארי נגב  ּגב ּול  ע ֹוד  ׁשאין ה ּמערב , מצר  .אל  ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

       §´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
  ̈¤−§¬¨«

ÌÈ Ïe‚e∑?מה ּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר  Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe‚e∑ אף ה ּים , ׁשּבת ֹו ה ּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ
"איזל "ש " ׁשּקֹורין א ּיים  והם  ה ּגב ּול , מן .הם  ְְִִִִֵֵֶַ

      §¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
  ̈¤−¬Ÿ¨¨«

ÔBÙˆ Ïe‚∑ צפ ֹון e‡˙z.מצר  Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»
‰‰ ‰ ÌÎÏ∑ מערבית צפ ֹונית  ּבמקצ ֹוע  ׁשה ּוא  »∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ

ה ּים  מרחב  ויׁש ה ּים , לת ֹו ונכנס  מ ׁשּפיע  ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹורא ׁשֹו
הימ ּנּו וח ּוצה  הימ ּנּו לכם ∑e‡˙z.לפנים  ּתׁשּפע ּו ְְִִֵֵֶֶָ¿»ְְֶַָ

ההר  הר  אל  ל ּצפ ֹון, מ ּמערב  ל ׁשֹון ∑e‡˙z.לנט ֹות  ְֲִִֶַַָָָָֹ¿»ְ
ּכמ ֹו יב )ס ּבה , ב  הרצים ",(ד "ה ֿ ּתא  "אל  מ): "ותאי (יחזקאל  : ְְִִֵֶָָָָָ

מ ּסב  ׁשה ּוא  "אנפנדי"ץ ", ׁשּקֹורין ה ּיציע , – ִִֶֶַַַַַָָֻה ּׁשער "
.ּומ ׁשּפע  ְָֻ

       ¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
§¨«¨

‰‰ ‰Ó∑ לצד ה ּצפ ֹון מצר  אל  ותלכ ּו ּתס ּבּו ≈…»»ְְְֵֶֶֶַַָָֹ
אנט ּוכיא  זֹו חמת " ּב"לבא  ותפ ּגע ּו Bzˆ‡˙.ה ּמזרח , ְְְְְְְֲִִִַַָָָֹ¿…

Ïb‰∑ ּתֹוצא ֹות ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  ה ּגב ּול . ס ֹופי «¿Àְְֱֵֶֶַַָָ
לה ּלן  ע ֹובר  ואינֹו לגמרי ׁשם  ּכלה  ה ּמצר  א ֹו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָה ּגב ּול ,

לאח ֹוריו  ויֹוצא  ּומרחיב  מת ּפּׁשט  מ ּׁשם  א ֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּכלל ,
הרא ׁשֹון. הרחב  מן יֹותר  ּבאלכס ֹון לה ּלן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלה ּמׁש
ׁשּׁשם  "ּתֹוצאת ", קרא ֹו הרא ׁשֹון ה ּמּדה  רחב  ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּולענין

מ ּדה  א ֹות ּה .ּכלתה  ְִָָָָ

      §¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
   ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

ÔÈÚ ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑. מזרחית ֿ צפ ֹונית  ּבמקצ ֹוע  עינן חצר  ונמצאת  ה ּצפ ֹוני, ה ּמצר  ס ֹוף  היה  ה ּוא  ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ה ּמזרחי  מצר  אל  לכם  התא ּויתם  .ּומ ּׁשם  ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

      §¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתא ּו" ּכמ ֹו ּונט ּיה , הס ּבה  הרבלה ∑ÓÙL‰.ל ׁשֹון ּומ ּׁשם  ה ּמזרחי, .ּבּמצר  ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

      §¨©̧©§ª¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
    ©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

„ÌÈˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

a‡ו ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

a‡ז ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡eË ‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡eË ‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔBÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰ÏÏ ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»



פ              
ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑ ה ֹול וה ּמצר  מק ֹום , ּבמזרח ֹו.ׁשם  ƒ∆∆»»ƒְְְִֵֵֵַָָָ

היא  ֿ יׂשראל  ּומארץ  ה ּמצר , מן לפנים  העין .נמצא  ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
Ïb‰ „ÈÂ∑ ה ּוא לדר ֹום , מ ּצפ ֹון  ה ֹול ׁשה ּגב ּול  ּכל  ¿»««¿Àְְִֵֶַָָָ
 וה ֹול ˜„Ó‰.יֹורד  ˙pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ְֵֵ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»

ּבמזרח  וה ּגב ּול  ּבמערב , ל ּגב ּול  ּתֹו ּכּנרת  ים  ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיהא 
ּובא  מ ֹוׁש וה ּיר ּדן ה ּיר ּדן, אל  יֹורד  ּומ ּׁשם  ּכּנרת , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָים 

ּומתקרב  מזרח  לצד  נֹוטה  ּבאלכס ֹון ל ּדר ֹום  ה ּצפ ֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמן
מזרח ּה לצד  ּומ ֹוׁש ּכּנרת  ים  ּכנגד  ּכנען ארץ  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצד 
ה ּמלח , ּבים  ׁשּנֹופל  עד  ּכּנרת  ים  ּכנגד  ֿ יׂשראל  ארץ  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל 
ׁשּמּמּנּו ה ּמלח , ים  אל  ּבת ֹוצא ֹותיו ה ּגב ּול  ּכלה  ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּומ ּׁשם 
ס ֹובבת  הרי מזרחית , ּדר ֹומית  מקצ ֹוע  מצר  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהתחלת 

ר ּוח ֹותיה  לאר ּבע  .א ֹות ּה ְְֶַַָָ

      §¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
     ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

      ©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤
       £¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

   §¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

       ¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
      §¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

©«£¨¨«

      §¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
    §©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

‰ÁÊÓ ‰Ó„˜∑," אח ֹור" קר ּויה  ּומערבית  "ּפנים " קר ּויה  מזרחית  ׁשר ּוח  ּבּמזרח , ׁשהם  הע ֹולם , ּפני אל  ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ל ׂשמאל  וצפ ֹון לימין ּדר ֹום   לפיכ. ְְְְִִִָָָָֹ

   

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ¥¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
    ̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

ÌÎÏ eÏÁÈŒL‡∑ ונׂשיא נׂשיא  ּכל  ּבׁשבילכם . ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְִִִִֶָָָ
למ ׁשּפח ֹות  ה ּׁשבט  נחלת  ּומח ּלק  ל ׁשבט ֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָא ּפֹוטר ֹוּפֹוס 

לכ  ּוב ֹורר  ּומה ולגברים , הג ּון. חלק  ואחד  אחד  ל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ולא  ׁשל ּוחים . ע ׂשא ּום  ּכא ּלּו ע ׂשּוי יהיה  ע ֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹּׁשהם 

ׁשאם  ׁשּבּמקרא , "לכם " ּככל  זה , "לכם " לפר ׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיּתכן
מ ׁשמע  – 'ינחל ּו' לכם ", "ינחיל ּו לכ ּתב  ל ֹו היה  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכן

ּכמ ֹו ּובמק ֹומכם , ּבׁשבילכם  לכם  נֹוחלים  (שמות ׁשהם  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָ
לכם "יד ) יּלחם  "ה ' :. ִֵֶָָ

         

נחלת נחלת נחלת נחלת  מח מח מח מח ק ק ק ק  ,,,,בטבטבטבט ל ל ל ל א א א א טרטרטרטרס ס ס ס  ונ ונ ונ ונ יא יא יא יא  נ נ נ נ יא יא יא יא  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָל ל ל ל 
חלקחלקחלקחלק ואחד ואחד ואחד ואחד  אחד אחד אחד אחד  לכל לכל לכל לכל  ב ב ב ב רררררררר  ולגברי ולגברי ולגברי ולגברי למ למ למ למ ח ח ח ח תתתת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָההההבטבטבטבט

     יז)הג הג הג הג ח ק (לד ,  יאי ה לרש "י  ל י מ לאל,  י ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
האר את  ק ח ולא  למ ח ת, ה בט נחלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

. ניל נחלק  ה יא  ל  פקיד ה ה  למר,  וי ? בטיְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָל
מ ד  ל י י י י ראל ראל ראל ראל א . לס ק  י ראל ל  חל ה א  – ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

לצרכי  ער היא  זה  פקיד  מ ד  ודאגת , לל לל לל לל ,,,,צרכיההההה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
אג  מנהיג ממ ה   יאנ ל   ק ל , ל הע כדרְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡cÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:BÁÒ BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג  ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡ËL ˙ebÏÙe ÔÈËL ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

ÈÏ˙יד  Ôe‡ È„ ‡ËL eÏÈa˜ È‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ „‚ È„ ‡ËLÂ ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡ËL ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו ‡ËL ˙ebÏÙe ÔÈËL ÔÈz¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁÈ„ ‡cÈÏ ‡ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡ib ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ÊÚÏ‡ ‡Ú‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««



פי               
מ ד  ב . ה לל. א תהקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה לצרכי  מ ה  הקב "ה  ידי – (על ְְְְִִֵֵַַַָָָ

מ ה ) ללת תע זה  מ י  מ ד  ,בט ניא  להי ת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹֻ
צרכי  יחיד .ההההרט רט רט רט את אחד  ל ל  יאנ ה א  הרי  , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

 מ ל ויה ע, אלעזר רנז ס ק  מאת וה ה , מיחד  י  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

מ י מד ר :  יאי ה לגי   א רש "י  למד  מ ה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻה ',
ה בט. עניני  ל על ' ב עלי'  י ממ להי ת ה ' מאת  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻמיחד 
וה א  בטל א טרס  ה א  ניא  ל רש "י  מפר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלכ

פרט. יחיד  ל ל לצרכיו  ְְִִִֵֶָָָָָאג

      §¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
¤¨¨«¤

ı‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמק ֹומכם א ֹות ּה וח ֹולק  נֹוחל  .ׁשּיהא  ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

     §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
¤§ª¤«

    §©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

   §©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

    §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

     ¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
¤¥«Ÿ

    §©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

     §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

    §©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

    §©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

    §©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

     ¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
  §¤¬¤§¨«©

Ï‡NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלק ֹותיה להם  א ֹות ּה ינחיל ּו .ׁשהם  ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

     ©§©¥§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
 §¥−¥«Ÿ

Ôeqzיח  ‡ËMÓ „Á ‡a „Á ‡aÂ¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡ËLÏ ‡ib ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ a Ïk»≈«¿À∆

aכ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL Èc ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ„ ‡ËLÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  a Èwa ‡a Ô„ È„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

a‡כג  ‰MÓ È„ ‡ËLÏ ÛÒBÈ ÈÏƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

aכד  Ï‡eÓ˜ ‡a ÌÈÙ‡ È„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

aכה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a ÔÏeÊ È„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:Ct«¿»

aכו Ï‡ÈËÏt ‡a Î˘OÈ È„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

aכז „e‰ÈÁ‡ ‡a L‡ È„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

aכח  Ï‡‰„t ‡a ÈÏzÙ È„ ‡ËLÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא  ‡BÓ„ ‡iLÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:ÓÈÓÏ BÁÈ„ ‡cÈ«¿¿»ƒ≈¿≈»



פב              

      ©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
      ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

©«§¦¦«
L‚Óe∑ לנטע ולא  ּבית  ׁשם  לבנֹות  ר ּׁשאין ואין לעיר , לנֹוי להיֹות  סביב  לעיר  ח ּוץ  חלק  מק ֹום  רוח  ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע  ולא  .ּכרם  ְְְִִֶֶַָֹֹ

      §¨¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
   ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל  ¿…«»»ְְֵֶָָ

      ¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
   ̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

ÈÒ ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא א ֹומר :ואחר (עירובין ה ּוא  יו ∆∆«»»ƒְֲֵַָ
להם  נֹותן ה ּוא  אל ּפים  ּכיצד ? הא  ּבא ּמה ". ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ"אל ּפים 

והחיצ ֹונים  למגר ׁש ה ּפנימ ּיים  אלף  ּומהם  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָסביב ,
ּוכרמים  .ל ׂשד ֹות  ְְִָָ

    ©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
     ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
       ©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

     ©¨®¤¤¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

      §¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥¥«¨¥´
      ©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

   ¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

     ̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
  ¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

     §¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
       ̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

     £¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂÂ zÓÏ ÔÈÂ˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰ÈÁÒ ‡iÂ˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂÂ zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰ÈÚÏƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ˜ ÈÁÂe¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:BÁÒ BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה  Áe ˙È ‡z˜Ï ‡aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈz ‡ÓBc Áe ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈz¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈz ‡ÚÓ Áe ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈz ‡etˆ Áe ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ˜ ÈÁÂ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ ‡z˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜ÈÂו ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙eÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»

:ÔÈÂ˜ ÔÈz˙Â ÔÈÚa‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

ÈÓ˙Âז ÔÈÚa‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk b ÔeÈÚÊz ÈÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂwÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈



  
  

     

    
    

     

      
      

      



פג               

   

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
   «Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

      §¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
    §¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

Ì˙È˜‰Â∑ א ֹומר ה ּוא  וכן הזמנה ; ל ׁשֹון א ּלא  "הקריה " כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה ' הקרה  "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

         

גגהגגהגגהגגה נפנפנפנפ מ מ מ מ הההה ררררצח צח צח צח  הההה יא)ונס ונס ונס ונס  רמז נפנפנפנפ(לה , – ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
י ראל ה נית פפ"ב )ל רי אל)ניא חלק  היא  , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

. מ נפנפנפנפמ על רמ מ מ מ הההה ,ו ע לחטא  רמז – ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
אד' קד ה '  אד' ל והח ת ' ' ה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלפיכת

חסיד ת. באר ש גגהגגהגגהגגהקלי ה ', לא  יה די  – ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ה צו ת  ל לעת רצה  יה די  ל הרי  מזיד , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחטא 

ה עברת מ כ)להתרחק  ב , י ר הלכת " רמב). ְְְֲִִִִֵֵֵַָ

      §¨¸¨¤¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
    ̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

Ï‡bÓ∑קר ֹו ׁשה ּוא  ה ּדם , ּגֹואל  ל ּנרצח מ ּפני .ב  ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

     §¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
̈¤«

ËÏ˜Ó ÈÚŒLL∑(ט ֿ ּפי (מכות ֿ על  ׁשאף  מ ּגיד , ≈»≈ƒ¿»ִִֶַַַ
לא  ה ּיר ּדן, ּבעבר  ערים  ׁשל ׁש ּבח ּייו מ ׁשה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהב ּדיל 

ּבארץ  יה ֹוׁשע  ׁשּנתן ׁשל ׁש ׁשּנבחר ּו עד  ק ֹולט ֹות  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיּו
.(ספרי )ּכנען ְַַ

         

 לכ לכ לכ לכ היינההיינההיינההיינה מקלטמקלטמקלטמקלט ערי ערי ערי ערי  ( יג סימ (לה , תנ ' הח 'ספר ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
את  לבאר  וי מקלט. ערי   – ה מיד ת ה צו ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָל
אד ל יצר ה ה  מקלט, לערי  א ה  מצו ת  י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָה ר

מצת מידמידמידמיד'ע בד ' צר  אפא  ב מ הפסק , ללא  , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
מקלט מידי מידי מידי מידי תתתת,,,, ערי    והרי  .יצר מ ני   האד על מר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הרע . וה צר ט ה  '  ה 'אל מ ני  יה די  על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמגת

מתעק  ה עה  ימי  ת מצא  מי  הרמז: בדרְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מ ני עליו  מר מידי ת למצו ת זק ק  ,י ח ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֻעניני 
ת, מצות   מק ה בי עי    מצא  מי  אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה צר.

  ל צר ל אי מק ה א  ואדרה , א ה . מצו ת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
א א  ה צר מ ני  הגנה  תר לא   י תר נעלית דרה  ת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹא

קד ה . ְְְְִֵָֻעניני 

      ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
        §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
'B‚Â ÌÈÚ‰ LÏL שם)∑‡˙ ֿ ּפי (מכות ֿ על  אף  ≈¿…∆»ƒ¿ִַַ

ׁשנים  א ּלא  אינן וכאן ׁשבטים  ּתׁשעה  ּכנען ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארץ 
ּדבגלעד  מ ּׁשּום  ׁשּלהם , מקלט  ערי מנין ה ׁשוה  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוחצי,

ּדכתיב  ר ֹוצחים , ו)נפיׁשי ּפעלי (הושע  קרית  "ּגלעד  : ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָֹ
מ ּדם " עק ּבה  .און ֲִֶָָָֻ

ÓÈÓÏ:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי  È‡ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï ‡cÈ ˙È ÔÈÚ»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙eÊL ÈÂ˜ ÔÈÂ˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜BÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡ÊLÏ ‡iÂ˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙eÊL ÈÂ˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד  ‡cÈÏ ‡ÚÓ Ôezz ‡iÂ˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ˜ ÔÚÎ„ ‡Ú‡a Ôezz ‡iÂ˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙eÊL≈»»∆∆¿»
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e‰k‰ ÏÊ ÈÏÎaŒÌ‡Â∑ּבה ֹורג מד ּבר  זה  אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְֵֵֵֶַָ
לל ּמד , ּובא  ּבמזיד ; ּבה ֹורג  א ּלא  ל ֹו, ה ּסמ ּו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשֹוגג 
להמית , ּכדי ׁשע ּור  ּבֹו ׁשּיהא  צרי ּדבר  ּבכל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהה ֹורג 
"ּדהיא  ּדמתר ּגמינן: ּבֹו" ֿ ימ ּות  "א ׁשר  ּבכ ּלם : ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּנאמר 
ויד ּוע  ׁשּגל ּוי ה ּברזל , מן ח ּוץ  ּבּה", ּדימ ּות  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָכמ ּסת 
ׁשה ּוא , ּבכל  ממית  ׁשה ּברזל  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני

לכ ּתב  ׁשע ּור  ּתֹורה  ּבֹו נתנה  לא   לפיכ מחט , ְְְֲִִִִַַָָָָֹֹאפ ּלּו
ּבׁשֹוגג ּבה ֹורג  ּתאמר  ואם  ּבֹו". ימ ּות  "א ׁשר  ְְֲִֵֵֶַָָֹּבֹו:

מד ּבר , ֿ אבן ה ּכת ּוב  ּבכל  "א ֹו למ ּטה : א ֹומר  ה ּוא  הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
האמ ּורים  על  ל ּמד  וג ֹו'". רא ֹות  ּבלא  ּבּה ֿ ימ ּות  ְְְֲֲִִֵֶַָָָֹא ׁשר 

מד ּבר  ה ּכת ּוב  ּבמזיד  ׁשּבה ֹורג  .למעלה , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

       §¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
   ®¬©−¨«Ÿ¥«©

„È Ô‡a∑( ספרי) יד מלא  ּבּה ‡eÓÈŒL˙.ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»
da∑ ׁשּנאמר לפי ּכתר ּגּומ ֹו. להמית , ׁשע ּור  ּבּה ׁשּיׁש »ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

כא) ב ּה(שמות נתן ולא  ּבאבן" רעה ּו את  איׁש "וה ּכה  :ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֿ ימ ּות  "א ׁשר  נאמר :  לכ ׁשה ּוא ? ּכל  יכ ֹול  ְֱֲִֶֶֶַָָָָׁשע ּור .
.ּבּה" ָ

       ¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
   ®¬©−¨«Ÿ¥«©

„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ ׁשּנאמר כא)לפי "וכי (שמות : ƒ¿ƒ≈»ְְֱִִֶֶַ
ֿ אמת ֹו את  א ֹו ֿ עב ּדֹו את  איׁש ּכל יּכה  יכ ֹול  ּבּׁשבט ". ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיהא  ּבֹו", ֿ ימ ּות  "א ׁשר  ּבעץ : נאמר   לכ ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָׁשה ּוא ?
להמית  ּכדי .ּבֹו ְְִֵָ

      Ÿ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
§¦¤«

BŒBÚ‚Ùa∑ מקלט ערי ּבת ֹו .אפ ּלּו ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

     §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
©¨«Ÿ

‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא " .ּכתר ּגּומ ֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

      ́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
      Ÿ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

ÔBÎÈÈטו ‡˙B˙Ïe ‡Bi‚Ïe Ï‡NÈ ÈÏƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜BÚÓÏ ‡ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊÙ„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יז ‡È‰c ‡„È ‡Ò˙Óc ‡‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È È‰ÁÓ e„ B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡Èc ÔÓ dÏ iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»
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Ú˙Ùa∑ עליו לה ּזהר  ׁשה ּות  ל ֹו היה  ולא  ל ֹו סמ ּו ׁשהיה  "ּבתכיף ", ותר ּגּומ ֹו .ּבאנס . ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

      ́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
       ̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

da ˙eÓÈŒL‡ Ô‡ŒÏÎ B‡∑ה ּכה ּו.˙B‡ ‡Ïa∑ראה ּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא  ÏtiÂ∑(יא אמר ּו:(מכות מ ּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ּגֹולה  אינֹו על ּיה ,  ּדר ּגֹולה . ירידה ,  ּדר .הה ֹורג  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

       §¨«§Æ¨«¥½̈¥©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
 ©¦§¨¦−¨¥«¤

     §¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
      §¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
      §¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

 §¤¬¤©«Ÿ¤
Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ לה ׁשר ֹות ּבא  ׁשה ּוא  ««…≈«»…ְְֶַָ

לס ּלק  ּבא  והר ֹוצח  ימיהם , ּולהארי ּביׂשראל  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשכינה 
אינֹו הח ּיים , ימי את  ּומק ּצר  מ ּיׂשראל  ה ּׁשכינה  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאת 
ׁשהיה  לפי אחר : ּדבר  ּגד ֹול . ּכהן לפני ׁשּיהא  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדאי
ליׂשראל  זֹו ּתּקלה  ּתארע  ׁשּלא  להת ּפּלל  ּגד ֹול  לכהן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹל ֹו

‰L„w.ּבח ּייו  ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒL‡∑,ּפׁשּוט ֹו לפי ְַָ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִ
מ ׁשח ֹו, מי ּפיר ׁש ׁשּלא  ה ּוא , ה ּקצרים  ה ּמקרא ֹות  ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמן

ה ּקד ׁש". ּבׁשמן א ֹות ֹו ה ּמֹוׁשח  מ ׁשח ֹו "א ׁשר  ּכמ ֹו: ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָֹא ּלא 
לל ּמד  ּדבר , לראית  מ ּכֹות  ּבמ ּסכת  ּדר ׁשּוה ּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָור ּבֹותינּו
אחר  ּומ ּנּו ּגד ֹול  ּכהן מת  ּדינֹו, נגמר  ׁשּלא  עד  ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשאם 
ׁשל  ּבמיתת ֹו ח ֹוזר  ּדינֹו, נגמר  מ ּכאן ּולאחר  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתח ּתיו,
מ ׁשח ֹו ה ּוא  וכי א ֹות ֹו", ֿ מ ׁשח  "א ׁשר  ׁשּנאמר : ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָׁשני,

את  להביא  א ּלא  א ֹות ֹו? מ ׁשח  ה ּכהן א ֹו ה ּנמ ׁשח לכהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבמיתת ֹו ׁשּמחזיר ֹו ב )ּבימיו, יא .(מכות ְְֲִִֶַָָָ

      §¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
 ̈−¨«¨

       ¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
      §¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות ל ֹו ׁשאין ה ּמת  את  ּכה ֹורג  ה ּוא  .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

Ó‡כב  B‡ È‰Ác e„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡‡ ÏÎ B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Óe ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈe ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk ÔeÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙eÊL ˙È˜Ï ‡zLk d˙È ÔeÈ˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa Èc ‡a«»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

˜È˙כו ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜Ú Èc d˙eÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז ‡aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙eÊL ˙Èƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»



     
     
     
     

     
     
    
     

     
    

    
 



פו              

      ¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
     §©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

£ª¨«

      §¨¸¥¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
«§«Ÿ¥¤«

ÌÎÈ˙LBÓ ÏÎa∑ יׂשראל ֿ ּבארץ  ׁשּנֹוהגת  זמן ּכל  לארץ  ּבח ּוצה  נֹוהגת  [קט ּנה ] סנהדרין ׁשּתהא  .ל ּמד  ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

     ̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
   ¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑ה ּנפ ׁש את  ׁשה ּכה  על  להרג ֹו ÁˆÈ.ה ּבא  ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ּובהתראה ׁשּבמזיד  ׁשּיעיד ּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרג ֹו ֲָ

     §«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
  ̈®¦−¨«

ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממ ֹון (כתובות יּפטר  .לא  ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

      §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
    ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

BËÏ˜Ó ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְִ
מ ּגל ּות  נפטר  אינֹו ּבׁשֹוגג , ׁשהרג  מקלט ֹו, עיר  אל  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנס 
ימ ּות  ּבטרם  ּבארץ  ל ׁשבת  ל ׁשּוב  ּכפר  ל ּתן ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּבממ ֹון

ל ּנס ∑ÒeÏ.ה ּכהן  ּובקמץ )ּכמ ֹו ּכמ ֹו(ּבׁשוא ב ), "ׁשּובי (מיכה : ֵַֹ»ְְְְְִֵַָָָ
וכן ה ּמלחמה . מן ׁשּׁשב ּו – ג )מלחמה " "נּוגי (צפניה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכן ה)מ ּמֹועד ", ּתאמר (יהושע  ּכא ׁשר  היּו". מלים  "ּכי ְֲִִִֵֵֶַַָֹֻ

ּכבר , ׁשּמל  מי על  ּו"מ ּול " ּכבר , ׁשּׁשב  מי על  ְְִִֶֶַַָָָָ"ׁשּוב "
"נּוס ", וק ֹורה ּו ּכבר , ׁשּנס  מי על  "לנּוס " ּתאמר  ְְִֵֵֶַַָָָֹּכן
לברח , – "לנּוס " ּתאמר  ואם  מברח . ְְְְִִַַַָָֹֹֻּכל ֹומר 
לפטר ֹו לברח , ל ֹו ׁשּיׁש למי ּכפר  ּתקח ּו לא  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּותפר ׁשה ּו:
ל ׁשבת  "ל ׁשּוב  יאמר :  היא ידע ּתי לא  ה ּגל ּות , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמן

יׁשּוב ? ּומהיכן נס , לא  עדין הרי .ּבארץ ", ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

      §Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
       ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

   ª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑ תחייב ּון ולא  ּכתר ּגּומ ֹו ּתר ׁשיע ּו, .ולא  ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

      §Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
        £¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦ £¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

  §¥¬¦§¨¥«
dÎB˙a ÔÎL È‡ L‡∑ּבטמאת ּה א ֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡NÈ.ׁשּלא  Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשר ּויה ) ׁשכינה  טמאים , ׁשהם  .ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

eÓÈc˙כח  „Ú zÈ d˙eÊL ˙È˜ È‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
e˙È ‡a ‡‰k ˙eÓÈc ˙e ‡a ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ„Ï ÔÈc ˙Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È‡ ÏË˜ÓÏ iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È˜Ï˙לב  ˜BÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú‡a zÓÏ ezÓÏ d˙eÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»

‡Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú‡ ˙È ÔeiÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú‡Ïe ‡Ú‡ ˙È iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד  ÔÈ˙È Ôez‡ Èc ‡Ú‡ ˙È Ôe‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È‡ de‚a ‡ÈL ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡NÈ Èa B‚a ‡ÈL»¿»¿¿≈ƒ¿»≈



פז               

    ©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
      ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
      ¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

     ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¤
       §©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

   ¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

     Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
      §¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©©«£©´
      ©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט  על  מתיחס  וה ּבן יֹור ׁשּה, ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

     §¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
       ©©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

  £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«
Ïi‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑: א ֹומר יה ּודה  ר ּבי היה  מ ּכאן ¿ƒƒ¿∆«…≈ְִִֵַָָָָ

ׁשּיפסק  ה ּיֹובל  ‰Ïi.עתיד  ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכל ֹומר  ְִִֵֶַָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ
ח ֹוזרת , אינּה ׁשהיר ּׁשה  ּבּיֹובל , ׁשח ֹוזרת  מכירה  ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻזֹו

ל ׁשבט ֹו, ה ּנחלה  ּתחזר  לא  ה ּיֹובל , יהיה  אם  ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹואפ ּלּו
להם  ּתהיינה  א ׁשר  ה ּמּטה  נחלת  על  ׁשּנֹוספה  .ונמצא  ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

      ©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
   ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

      ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
       ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

  £¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚÊÏ ‡˙‰‡ ÈLÈ eÈ˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚfÓ ‰MÓ a ÈÎÓ a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ ‡i Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡NÈ ÈÏ ‡˙‰‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa ˙È eÓ‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBaÂ Ï‡NÈ ÈÏ ‡„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡NÈג  È„ ‡iËL ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iËL ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ

:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ „ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד  ÈÏ ‡ÏBÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡ËL ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰‡„ ‡ËL ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆

ÓÈÓ‡ה  ÏÚ Ï‡NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È„ ‡ËL ˙e‡È ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו ˙Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ìa ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«

:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e‡„ ‡ËL ˙ÈÚÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ



   
     
     
     
      

     
    

      
    

      
      
     
     
     

     
     
     
     
   

  



פח              

     §«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
       ¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

      §¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
      ¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

    §¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
‰ÏÁ ˙LÈ ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה  .ׁשּלא  ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

     §«Ÿ¦Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
    §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

       ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

     ©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¦§¨²§Ÿ̈−
    §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

'B‚Â ‰ˆ˙ ‰ÏÁÓ∑( ק "כ ה ּמקרא (ב "ב  ּובכל  ּתֹולד ֹותן. ּכסדר  ונּׂשא ּו ּבׁשנים  מ ּזֹו זֹו ּגד ּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשק ּול ֹות  ּומ ּגיד , חכמתן, לפי .מנאן ְְְְִִֶַָָָָָָ

     ¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
   ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

     ¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨§Ÿ̈²
      §©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

§¥«

  £©£©§¦§©¥
.סימ מחל"ה  חול"ה  ,פסוקי מסעי קל"ב  פרשת חסלת

ËMÓ‡ז Ï‡NÈ ÈÏ ‡ÒÁ‡ ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡ËL ˙ÒÁ‡a ‚ È‡ ‡ËLÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

Ècח  ‡iËMÓ ‡ÒÁ‡ ˙˙È ‡za ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e‡„ ‡ËL ˙ÈÚfÓ „ÁÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
b Ï‡NÈ Èa Ôe˙È Èc ÏÈ„a ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

ËLÏ‡ט  ‡ËMÓ ‡ÒÁ‡ ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iËL Ôe˜acÈ dzÒÁ‡a ‚ È‡ ‡Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡NÈ Ècƒ¿≈ƒ¿»≈

a˙י  e„Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

ÚÂ‰יא  ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈLÏ Ô‰e‡ ÈÁ‡ ÈÏ „ÁÙÏˆ ˙a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

ÔÈLÏיב  ‰‡Â‰ ÛÒBÈ  ‰MÓ Èa ˙ÈÚÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
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Èa„‡יג  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
‡BÓ„ ‡iLÈÓa Ï‡NÈ Èa ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁÈ„ ‡cÈ ÏÚ««¿¿»ƒ≈

       



     
      
    

  
   

     
      
     
     

   

    
     

  
  



פט

יום ראשון - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח תמוז
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט תמוז
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' מנחם־אב
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' מנחם־אב
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת מטות־מסעי 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 



צ             

תמוז  כ"ה ראשון  יום 
פרק ט            
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ו.1. כב, תצא – הכתוב 2.לשון    בפמ "ד וצל "ע הוא. כן אם כ ...3ובירור ל , נצבים

.4    ." בפמ "ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי ' ב.5.שינוים א, ה.6.שה"ש ו, ראה 7.ואתחנן
ובכ "מ . ה"א. פ"א פאה א.8.ירושלמי  פה, זח "ב
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ב.9. קלח , טז.10.שבת נא, כא.11.ישעיה נט , יא.12.שם כ , ובכ "מ .13.יתרו ב. כב, עירובין ויק"ר 14.ראה ועיין שם. נמצא לא
ו.15.רפכ "ה. טז, ב.16.משלי  ה, ברכות ד .17.ראה ג , א שמואל 



צב             

תמוז  כ"ו  שני יום 
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טז.1. נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ואילך .4.הקדמת ה ו, 5.ואתחנן    מדבר הכתוב "שבד "ת
ספמ "ט ". ח "א וראה ב), (יג , ברכות –.6   ."ספל "ז ד .7."ראה פו, תהלים



צג              

תמוז  כ"ז שלישי יום 
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ב).8. (ל , רפ"ה ב.9.ברכות י .10.ל , א, א.11.ש"א 12.לא,   ."פ"ז לעיל  13."ראה 
  לילה בכל  להיות אי "צ אדם כל  בשאר אבל  כו' גדולים בצדיקים דוקא דהיינו פי "א התפלה בקונ' ע"ז הבי ' "איתא

בסופו.14.כו'". (למהרנ"ש) נתן כב.15.תורת מד , ישעיה



צד             

תמוז  כ"ח רביעי יום 
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א.1. רנה, ג .2.ח "ב נא, ד .3.תהלים שם, תהלים יא.4.ע"פ א.5.שם, לג , ברכות



צה              

תמוז  כ"ט  חמישי יום 
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א.6. פכ "א.7.צב, א ואילך .8.שמואל  ב ב.9.עח , ג , א.10.איכה כו, ברכות



צו             

מנחם ֿאב  א' שישי יום 
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ב.11. פה, ב.12.יומא לח , יומא א. קד , ה.13.שבת שם, י .14.תהלים יד .15.שם, א.16.שם, קנג , שבת יח ,17.ראה ב שמואל 
ב.18.יג . ב, במדבר



צז               

מנחם ֿאב  ב' קודש  שבת יום 
פרק יב             
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א.19. לו, גיטין ב. פח , לא.20.שבת ה, א.21.שופטים יז, השנה 1.ראש    שהחילוק בכ "ז "הנקודה
מילין)". (אלפים טפח  השמש), (גלגל  צל  מששים א' (דגיהנום) דעוה"ז אש (הנפש), הגוף יסורי  ; ובאיכות בכמות בשנים 2.והטובה

   ."איכות כמות, י "ל  - הל ' 3."ב'   ."כביאתו - מעוה"ז צאתו 4."ובמילא
  שזהו ענין"."משמע
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ב.5. נז, 6.ברכות   .( ואכ "מ זו. בסוגיה השקו"ט  וידוע ב. צד , (פסחים קבוע ומזל  חוזר גלגל  כמ "ד  "סתם
שם". לפסחים הגאונים אוצר א.7.וראה לט , ז.8.יומא כ , מ "ב.9.קדושים פ"ד  אבות
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ב.5. נז, 6.ברכות   .( ואכ "מ זו. בסוגיה השקו"ט  וידוע ב. צד , (פסחים קבוע ומזל  חוזר גלגל  כמ "ד  "סתם
שם". לפסחים הגאונים אוצר א.7.וראה לט , ז.8.יומא כ , מ "ב.9.קדושים פ"ד  אבות

             

        
         

   


       

        

        
     

       
  

        
       

     



























המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב



צט היום יום . . . 

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

אין חסידות איז פאראן צוויי זייער כאראקטעריסטישע אויסשּפראכען: א( א איד 
דערקענט ג-טליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין 
באויזען ניט הָאבען. ב( א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון 

ג-טליכקייט.
דערקענט  איד  א  זאך:  איין  זיינען  אוסשּפראכען  צויי  די  אז  איז  אמת  דער 
ג-טליכקייט און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען 

זיין ָאּפגעריסען פון ג-טליכקייט.

ְוֵאינֹו  ַהַעל-ִטְבִעי  ֶאת  ְוָחׁש  ֱאלֹקּות  ּבֶ יר  ַמּכִ ְיהּוִדי  ים: א(  ָאְפָיִנּיִ ְמֹאד  ּטּוִיים  ּבִ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ֲחִסידּות  ּבַ
ק ֵמֱאלֹקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הֹוָכחֹות ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאלֹקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ ּבֶ יר  ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת ִהיא, 
ק ֵמֱאלֹקּות. ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי 

א קינד בא א פָאטער.

ִהיא  רּות  ַהִהְתַמּסְ ה –  ְתִפּלָ ּבִ ּוֵמִבין.  ְלָהִבין,  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ַלָדָבר  ִהיא  ָהָאָדם  רּות  ִהְתַמּסְ ִלּמּוד –  ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵקן: ֵאין ָחֵסר  נּו ַהּזָ ֲעֵנהּו ַרּבֵ י, ַמה ָחֵסר ִלי? ַוּיַ ַאל: ַרּבִ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ְכַנס ְלַרּבֵ ּנִ ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבַ
ְוַגּסּות  ׁשּות  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ ֶהָחֵמץ  ְלהֹוִציא ֶאת  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ַרק  ָדן,  ְוַלּמְ ה  ַאּתָ ֱאלִֹקים  ְיֵרא  י  ּכִ ְלָך ְמאּוָמה, 
ּפּוִדין,  גֹון ׁשִ הּוא אֹור, ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ
יצֹוצֹות  ְהיּו ַהּנִ ּיִ ּבּון הּוא ַעד ׁשֶ ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשׁ ׁשֶ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ ּדְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . ק

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ֲאִויר  )ְלַטֵהר  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִיחּוד  ּבְ ְקבּוִעים  ַמֲאָמִרים  ָהיּו  ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[  ִיים  ֵמָהֶרּבֵ ֶאָחד  ְלָכל 
ֵקן  נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ים. ֶאָחד ִמּמַ ַרּבִ ִנים ָהיּו חֹוְזִרים ֲעֵליֶהם ּבָ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ ִים אֹו ּבְ ּתַ ׁשְ ַעם ּבִ ר ּפַ ָהעֹוָלם(, ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת",  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ – "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ
] ]ׁשֶ ָמה"  ְנׁשָ ֱאלַֹקי  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  "ִהּנֵ ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּדְ ָהִראׁשֹוִנים  ָרִקים  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ ְוָתְכנֹו 
ֲאָמֵרי  "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֶאָחד ִמּמַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" – "ַמה ּטֹבּו" ׁשֶ ֲאָמֵרי ַה"ּצֶ ים". ֶאָחד ִמּמַ ֵסֶפר "ֶדֶרְך ַהַחּיִ ּבְ
י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ֵאִלים".  ּבָ ָכמֹוָכה  "ִמי   – ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 

"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. ]ָהַרׁשַ

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב־ַיד־ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ִעּיּון. ְלָחן־ָערּוְך ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ְלִמי ְוַאְרּבָ ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ֲעִמיָדה ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה' ׁשֶ ּבַ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ּוֹמשֶׁ ָהָאבֹות  ִעם  ּתֹוָרה  ְוִיְלֹמד  ְדלּות,  ַהּגַ ַתְכִלית  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ָעָנו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ַמֲעַלת 
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ ָ נּו ָעָליו־ַהּשׁ ַרּבֵ

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ לֹא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִמְצָוה.  ר  ַהּבַ ֹקֶדם  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ַמְתִחיִלין  ים:  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קי             

ה'תשע''ח  תמוז כ"ה ראשון יום  '      

        
         

    
שמכרוהו  לעבד  עצמו שמכר עבד בין חילוקים כמה מצינו

דין הי "ב)בית להלן  גם ביניהם:(ראה החילוק  לבאר ויש  .

שבטל עבד להיות  הפך זו במכירה  אמנם – עצמו במוכר

בהחלטתו  נעשתה שהמכירה כיון מקום  מכל לאדונו,

האדם , החלטת  מתוך  נובעת שההתבטלות  נמצא  וברצונו ,

למציאות מקום נשאר עדיין האדון יד  תחת כשהוא גם  כן ואם 

עליו  נכפתה  שהמכירה  כיון  ֿ דין, בית במכרוהו אבל שלו.

כזה ובמצב  רצונו, נגד עבד  נעשה הוא  הרי שיסכים , מבלי 

שלו. למציאות  מקום שום  ואין בתכלית בטל הוא

- כנענית  לשפחה  בנוגע  ביניהם  ההבדל  גם  נובע  ומכאן

אסור ולכן לגמרי  בטל  אינו מרצונו, עבד שנעשה  עצמו מוכר

הוא הרי  בית ֿדין כשמכרוהו אבל  כנענית, שפחה  לו למסור

כנענית שפחה  לו למסור שרשאי  עד לגמרי  לאדונו משועבד

עבדים ). ממנה  להוליד (כדי 

נאמר ה ': בעבודת  הענין תוכן  נה)וזהו כה, בני(בהר  לי  "כי 

מצרים". מארץ  אותם  הוצאתי  אשר הם  עבדי עבדים ישראל 

לשון כפל זה  שאין לבאר  המפרשים)ויש  הפסוק (כקושיית אלא ,

לקב "ה ישראל בני  של  בשעבודם דרגות שתי  על מדבר

כעבדים:

ישראל שבני  לכך הכוונה – עבדים" ישראל בני  לי  "כי 

עצמו  את  שמכר כעבד  שמים, מלכות עול עליהם  קיבלו

סתם . 'עבדים ' נעשים  זה ידי  ועל מרצונו, בא שהשעבוד

היינו  הם ', 'עבדי של בדרגה  ה' עבודת היא מזה ולמעלה 

 מארץ אותם  ש "הוצאתי  ע "י  לעבדים  אותם  עשה

הם אלא למציאותם קשור השעבוד  אין כן ואם  מצרים",

בתכלית . הוא  והביטול כרחם בעל  משועבדים 

      

ה'תשע''ח  תמוז כ"ו שני יום         

       
           

  
כיד עבד 'יד כי  השחרור גט לקבלת  משלו 'יד ' אין לעבד

יוצא זאת  ובכל האדון, מרשות  יצא  לא שהגט  ונמצא רבו',

הפעולות , שתי היינו כאחד', באין וידו  'גטו כי  לחרות  הוא 

רגע . באותו חלות הגט וקבלת  האדון מרשות העבד 'יד' ניתוק 

קנה אשה שקנתה  "מה  - בחצרה  שהונח אשה  בגט  גם וכך

כי 'נתינה' היתה  לא בחצרה הגט שבהנחת ונמצא בעלה "

כי מגורשת האשה  זאת ובכל הבעל , מרשות  יצא  לא  הגט

חלים בחצר ובעלותה  הגירושין  כאחד ', באין  וחצרה 'גיטה

רגע  באותו ב)יחד עז , .(גיטין 

החושן' סק"ה)וב 'קצות  ר  לתת(סי ' ברוצה גם האם  הסתפק :

הבית בתוך  המתנה  שטר את  והניח  לחברו במתנה  ביתו את 

המקבל בבית המתנה שטר  הנחת  ידי  שעל מטעם  הקנין, חל 

כאחד'? באין וחצרו  ו'מתנתו המקבל  של  'חצר' נעשה

בכך , הבית את קנה  לא המתנה  שמקבל היא  ומסקנתו 

בהם שנאמר עבד של שחרור ושטר  אשה לגט דומה  ואינו

צריכים שאינם כיון כאחד ', די'באים אלא  השטר את

 ואין כרחם, בעל משתחררים הם (שהרי  לידם  השטר

שצריך  במתנה הבית בנתינת ואילו  כרחו). בעל  קנין
עדיי והשטר הבית  השטר, ו "איךאת  הנותן מרשות  יצאו לא ן 

בביתו  זכיה להמקבל  לו יהיה  ומאין המקבל, בו יזכה

ובשטרו"?

אחר: באופן מחלק  נזר' וה 'אבני 

חלות את  המונע  דבר שיש  אלא לקנות  'יד ' יש  כאשר 

רבו  שרשות אלא 'יד ' לו יש  שבעצם העבד  כמו  הקנין,

שלה שהחצר  האשה  וכן מרשותו), יצא  לא עדיין (כי  מעכבת

חלות את המונעת  הבעל  של חלקית בעלות  גם שישנה  אלא

כאחד', 'באים  הקנין וחלות  המעכב  הסרת בזה - הגט קבלת

(באופן  קנין מעשה  נדרש  הבית על הבעלות  להעברת אבל

השטר ידי  על  לקנות יכול ואינו המונע ) הסרת רק  ולא חיובי ,

שלו. אינו שעדיין בבית שהונח 

ה'תשע''ח  תמוז כ"ז שלישי יום       

        
         

         
          

מהרש "ג קיג)בשו"ת  סי ' הגרים(ח"ב יהודים אודות נשאל

בשבת הולכים  והיו לתפילה  מנין בהם  שאין קטנים בכפרים 

המרחק  כי חשש  קיים  אך במנין. להתפלל כדי  הסמוכה  לעיר 

איסור בהליכה שיש  ונמצא  שבת' מ'תחום גדול המקומות בין

לא ללכת , עליהם ייאסר  אם  ומאידך, לתחום , מחוץ  הליכה

במנין. להתפלל יוכלו

עבדו  את שהמשחרר אף  על כי  מבואר זו בהלכה  והנה ,

מותר תעבודו', בהם  'לעולם של תורה  איסור על עובר  הכנעני 

מניין. להשלים כדי  כגון רבים  של מצוה לצורך לשחררו

של איסור  אפילו לעבור הותר אם כי  מכך שלמדו ויש 

איסור להתיר שיש  שכן כל  רבים , של מצוה  לצורך  תורה 

לתחום  מחוץ  הליכה  של שם,דרבנן מהרש "ג בשו "ת השואל  דעת (ראה



קב            

בהגהה) צא סי ' יעלה יהודה .שו "ת

המשנה מדברי  והוכיח  זו, סברה דחה המהרש"ג (פסחים אך

ב) לקרבן סה, השה  את  הביאו ולא  בשבת  פסח  ערב  חל שאם

הרי לתחום , מחוץ  בשבת  להביאו אסור  השבת , לפני  הפסח

לצורך לתחום  מחוץ  הליכה  של איסור אפילו להתיר שאין

רבים  של אחד )מצוה קרבן  על  מנויים אדם בני  וכמה כמה .(שהרי 

משום עבד, שחרור לגבי  רק  נאמר זו בהלכה וההיתר

הותר שהרי האיסורים כשאר חמור אינו מעיקרו זה  שאיסור 

של מצוה מפני גם נדחה  הוא ולכן כסף , תמורת לשחררו

הותרו לא  אחרים  איסורים  אך או "ח רבים , שיק מהר "ם שו "ת (וראה

.קכא)

ה'תשע''ח  תמוז כ"ח רביעי יום  ?       

        
          

        
        

  
שלא נשבע  נאבד , או נגנב  שהחפץ  הטוען חינם  שומר

או  קרקעות או עבדים  על שמר  ואם מלשלם . ופטור פשע 

להישבע  צריך  ואינו מלשלם פטור  ה"א)שטרות, ולמדו (לעיל  .

רעהו אל איש  יתן "כי  חינם בשומר  מהנאמר  זאת 
( ו כב, ממון'(שמות וגופו המטלטל 'דבר  שרק  ודרשו ,

ועבדים קרקעות  יצאו שבועה , וחיוב  שמירה  חיוב  בו יש 

עליהם נשבע  אינו חינם  ששומר ב)ושטרות נז , מציעא .(בבא

שומר היה  "שאם משבועה, רק  פטור הרמב "ם  ולדעת

וקרקעות ובעבדים  ישבע  אבדו, או ונגנבו מטלטלין על  חינם 

אבל משבועה ... פטור ושטרות  ."לשלם חייב  –

זה  בדין שכתב  רש "י  שיטת גם שזו משנה ' ה 'מגיד  (שם וכתב 

אינו ) פשע ,ד "ה שלא נשבע  "אינו   
הוא משבועה שהפטור  כאן  הרמב "ם דברי  כמשמעות  ,"

אם אבל שומר, חיובי וקרקעות ) (בעבדים  בהם  שאין משום 

הפושע  "שכל חייב  בשמירתו בין פשע  הפרש  ואין הוא 

מטלטלין ". המזיק  לדין קרקע  המזיק  דין

ראשונים  כמה  לדעת  שומר .אך ד "ה ב נז , מציעא בבא (תוספות

כאן ) הראב"ד  השגת ב. מב, שבועות וקרקעותריטב"א עבדים נתמעטו

פטור , בשמירתם השומר פשע  אם  וגם  השומרים חיובי  מכל

אלא להזיק  מעשה עשה  לא שהרי  מזיק  אינו שפשע  שומר כי 

ופטור. בנזקין גרמא

תמה מזיק , נחשב  בשמירתו  שהפושע  הרמב "ם דברי  ועל

הראב "ד:

שפשע  שומר מדוע  מזיק , נחשב  בשמירה  פושע  אם 

עמו' 'בעליו כאשר פטור שבידו ה"ג)בפיקדון פ"א והרי(לעיל 

מזיק ? הוא 

החיים ' כב,ח)וה'אור מיישב :(שמות

גם בפירוש  התורה  פטרה  התורה עמו' כש 'בעליו בשמירה

בשמירתו  כשפשע  הוא  בו האמור שהחיוב  אף  חינם  שומר

א) צה, מציעא קרקעות(בבא כששמר הפטור חינם  בשומר  אבל  ,

בשמירתו. פשע  כאשר גם שפטור מצינו לא  ועבדים ,

ה'תשע''ח  תמוז כ"ט חמישי יום        

       


מעקה ? בו לעשות חייב  מגוי  בית  השוכר  האם 

על מוטל  המעקה עשיית  שחיוב  מבואר זו  בהלכה  הנה ,

שכתבו ראשונים  יש  אכן המשכיר . על ולא  מ"ע השוכר  (סמ"ג

הביתמט) בעל שהוא  המשכיר  על החיוב  מוטל  תורה מדין כי 

בבית דר אינו והמשכיר  שמאחר אלא  לסכנה, הגורם והוא 

מן  החיוב  את חכמים  העבירו המצוה, בקיום להתרשל  ועלול 

לשוכר . המשכיר

החייב  ישראל  במשכיר רק  נאמר שהדין לומר  יש  זה  ולפי 

העבירו  וחכמים עליו מוטלת המצוה התורה ומן במצוות 

שאינו  גוי הוא  המשכיר  כאשר אך השוכר, לאחריות אותה

השוכר . על שיחול  חיוב  כל כאן אין במצוות , חייב 

לב ' ה 'חקרי  ביאר כז )וכך ב, השולחן  בפאת מנהג(הובא את

מעקה התקנת על הקפידו  שלא  בזמנו ירושלים תושבי 

והשוכרים לגויים  שייכים  היו שהבתים משום בגגותיהם 

ממעקה  רנו )פטורים  אחרון , קונטרס דיסקין  מהרי "ל  שו "ת .(וראה

השוכר גוי , המשכיר אם ולדעתם להיפך סוברים  יש  אך 

במעקה  חייב  מדרבנן רק  מישראל )ולא השוכר  .(כמו 

שהרי השוכר את  לחייב  מהתורה  סיבה  יש  בעצם  כי והטעם :

בעל את  לחייב  יותר גדול טעם  שיש  אלא בבית , דר הוא 

החיוב  התורה  מן ולכן למכשול  וגרם  הבית  את  שבנה הבית 

שבעל מחשש  יתחייב  שהשוכר תיקנו וחכמים עליו מוטל

בדבר . יתרשל  הבית 

גוי הוא  כאשר אך יהודי , הוא הבית  בעל  כאשר זה  וכל

התורה מן השוכר על גמור חיוב  חל במצוות , חייב  ואינו

יט) ע' סוכה אליהו  .(משנת

ה'תשע''ח  אב מנחם  א' שישי יום       

        
            

     

יכול פירות  אכילת  זכות לו שיש  מי מדוע  ביאור : וצריך

למוכרה ? לא אך  לאחרים זו  זכות  להשכיר 

סק"ג)ה 'פרישה' שטו  סי ' הרמב "ם(חו "מ דברי פי  על מבאר



קג             

ה"ח) פכ "ג מכירה שקונה(הל ' למי  מחברו שדה  השוכר בין בהבדל 

המוכר ): של נשאר השדה (וגוף  בשדה  השימוש  זכות את 

זמן  כל לזרעה  או לנטעה  לו יש  לפירותיה  שדה  "שהקונה

זכות הרוכש  כלומר : כן". אינו והשוכר להובירה, או שירצה 

ברשותו  שהיא זמן כל  כרצונו בה  לעשות יכול בשדה שימוש 

חייב  השוכר אך השדה , לבעל עתידי  נזק  בכך  יגרם  אם אף 

זכות רק  אלא בעלות בה לו ואין מאחר השדה  בשמירת

הנאה .

אך לאחר להשכירה  יכול השימוש זכות את  הרוכש  ולכן,

השדה את יקלקל  שהקונה יתכן כשמוכרה  כי  למוכרה, לא 

חייב  והשוכר  לאחר כשמשכירה אך השדה, לבעל  נזק  ויגרם

לבעלים . נזק  יגרם לא  בשמירתה

המשפט ' סק"א)וה'נתיבות מבאר:(שם

לו  שיש  אלא בשדה שימוש זכות  לו שאין במי  מדובר

לקנות ניתן שלא ואע "פ  לבוא . העתידים  הפירות על  בעלות

ולהתנות שדהו את  למכור  אדם יכול לעולם, באו שלא פירות 

תקופה במשך לגדול העתידים  שהפירות  המכירה  בעת

חל ברשותו  שיישאר שלו דבר על  תנאי  כי  שלו, יהיו מסוימת 

לעולם . בא  שלא  בדבר אפילו

למוכרם , לא אך הפירות  את  להשכיר יכול  כזה  ובאופן

אפשר אך לעולם , בא שלא דבר  למכור  אפשר אי  שכן

וצריך החפץ  גוף  על חל  הקנין  שבמכירה משום להשכיר,

בין  סיכום  אלא אינה שכירות  אך הקנין, בעת  בעולם  שיהא 

שאין  דבר גם  לחברו להשכיר יכול ואדם והשוכר, המשכיר

דבר גם  להשכיר אפשר ולכן להשיגו, ומתחייב  כעת  בידו

לעולם . כשיבוא להשכירו מתחייב  והמשכיר לעולם , בא שלא

ה'תשע''ח  אב מנחם  ב' קודש  שבת      

       


דינם הבית  בעל של  בכלים מלאכה העושים  האומנים 

נאבדו. או נגנבו אם  עליהם  וחייבים  הכלים , על  שכר כשומרי 

בכך הנאה  לו יש  השמירה , על שכר  נוטל האומן שאין ואף 

יצטרך ולא  שכרו  על  כעירבון  ומשמש  אצלו  מופקד  שהכלי 

שכרו  את לגבות  כדי  ולבא ב)לצאת  פ, מציעא .(בבא

שו )והב "ח סי ' ריש  רש "י(חו "מ מלשון האומנין )דייק  כל  (ד "ה

שומר הוא הרי  בביתו מלאכתו  את עשה  האומן כאשר שרק 

בבית המלאכה  את  עושה אם אבל  הבית, בעל  כלי  על שכר

שהרי חינם , כשומר לא ואפילו כלל, שומר אינו הבית בעל

ולא שם , ולתקנו לביתו הכלי  את  להביא  רשאי  האומן אין

משמירתם . הבעלים  נסתלקו

עליו : תמה למלך' וה'משנה 

נחשב  שהאומן בגמרא הנאמר על  מבוססים  הב "ח דברי 

כעירבון  הכלי בתפיסת  לו שיש  ההנאה  מפני  שכר כשומר 

המלאכה את קיבל האומן כאשר רק  שייך וזה שכרו, לתשלום

מאיר , דרבי  אליבא רק  נאמר זה  טעם  אך  בידו, והכלי בביתו

כשומר הוא האומן כמותו) (שהלכה יהודה רבי  לשיטת  ואילו

את לו נתן הכלי  שבעל מכך לו שיש  ההנאה  מפני שכר

שכר . לו ומשלם  המלאכה 

את האומן עושה היכן מינה ' 'נפקא  כל אין זה  טעם  ולפי 

שומר הוא  הרי  הבעלים  בבית  המלאכה בעשיית וגם מלאכתו,

שכר .

הש "ך דעת  גם סק"א)וזו שם עושה(חו "מ "אפילו שכתב :

שכרו  שזהו מטעם שכר  שומר  הוי  הבית הבעל אצל המלאכה 

ה'מחנה וכתב  שכרו". ליטול  מלאה לו שנותן  במה  שמשתכר

מא)אפרים ' סי ' שומרים בעל(הל ' הקדים כאשר גם  זה טעם שלפי 

שכר כשומר דינו המלאכה עשיית  לפני  שכרו לו ושילם הבית 

שההנאה הטעם  לפי (כי  שעושה  מהעבודה שמשתכר כיון

כאשר שכרו, לתשלום  כעירבון הכלי  את שמחזיק  בכך היא 

בכך). צורך כל לו אין שולם השכר

מסכת ' 'גליא בספר )וגם שם חן "מ תשובה בפתחי  הובא יג. (סי '

מלח  עבורו שיקנה עגלה לבעל מעות "שנתן באחד פסק 

שכר כשומר השתעבד עגלה' ש 'בעל - בדרך" ונגנבו בפינסק ,

ו"אפילו  המלח  הובלת עבור  לו משלם הסחורה  שבעל  בזה 

שכר". שומר הוה  מקודם תשלומין קיבל

וכנגד הבירור הא' נאמר: "הללו" – מלשון4 "בהלו נרו", שהו"ע האור והגילוי5, היינו 
נאמר  הב'  הבירור  וכנגד  בקדושה.  ומתכללים  שעולים  ב"גוים",  שיש  הטוב  ועליית  בירור 
"שבחוהו" – מלשון6 "וחכם באחור ישבחנה", שהו"ע תיקון חיצוני בלבד, בירור בחי' הרע 

שיש ב"האומים", שהתבררו והתכללו בבחי' חיצוניות ואחוריים7.

4( איוב כט, ג. 
5( ראה תו"א וישב ל, א. מקץ לו, א. 

6( משלי כט, יא. 
7( ד"ה הללו את ה' כל גוים הב' ה'תשכ"ו. 
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ÔÈ˜ ÔÈc (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒƒ¿«

ÈÚ „Ú1„Ú ˙kÓÓ ÎnÈ ‡lL ( .2‡lL (‚ . ∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿∆∆»∆∆…
CÙa ep„ÚÈ3„Ú ˙„BÚ Ba „Ú ‡lL („ .4(‰ . ««¿∆¿»∆∆…«¬…¬«»∆

‡lL5ÁÈp6LBz b7Ba ˙BcÏ8˜ÈÚ‰Ï (Â .CÙa9 ∆…«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆¿«¬ƒ
‡lL (Ê .ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ10˙BcÙÏ (Á .Ì˜È ‡ˆÈ11 ¿≈»¿ƒ∆…≈≈≈»ƒ¿
d„ÚÈÏ (Ë .‰iÚ‰ ‰Ó‡12‡lL (È .13(‡È .Înz »»»ƒ¿ƒ»¿«¬»∆…ƒ»≈

„ÚÏ14‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „Úa15BÏ ÏÈt‰ Ôk Ì‡ «¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆»ƒ≈ƒƒ
‡lL (È .ÂÈÈ‡ ÈL‡Ó „Á‡ ÂÈB„‡16„Ú ÈbÒ‰Ï ¬»∆»≈»≈≈»»∆…¿«¿ƒ∆∆

È ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ÁaL‡lL (‚È .Ï‡O17 ∆»«ƒ»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆…
.eÈÏ‡ Ïvp‰ ‰Ê „Ú ˙BB‰Ï¿∆∆∆«ƒ»≈≈

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
  

"ואלה   משפטי פרשת בתחילת נכתבו   עבדי דיני 
עברי .." עבד  תקנה  כי   לפניה  תשי אשר  המשפטי
שתחילת  אור" ב "תורה  הזק האדמו "ר כ על והעיר

 רבי בלשו מדבר יחיד(לפניה)הפסוק  בלשו ובהמשכו 
תקנה ) שהוא (כי רבינו  משה  על מוסב  תקנה " ש "כי  כיו

שה נמוכות היותר בי "ע  בנשמות הדעת בחינת הממשי
עבד  "בני")בבחינת נקראו  דאצילות זו (ונשמות והמשכה  .

חדש  דבר התהוות אי הנקנה  שבדבר כמו  כי  קניי נקראת
בעבד  ג כ הקונה , לרשות המוכר מרשות שיוצא  אלא 
שנהר  " אבותיכ ישבו  הנהר "בעבר  ש על שהוא  עברי 
שלמעלה  מה  הוא  הנהר ועבר דאצילות, בינה  בחינת הוא 
הנהר  "בעבר שאומר וזהו  המושג. והשכל הבינה  מבחינת
הוא  מישראל ואחד  אחד  כל ששורש  " אבותיכ ישבו 
לעולמות  וירדו   הבני שהושפלו  אחר  ג ולכ זו  בדרגא 
ב "עבר  הוא   שורש הרי  גלות, של במצב   להיות בי "ע 
את  מגלה  רק  הדעת בחינת  לה שממשי וזה  הנהר"

חדש . ועניי דבר מהווה  ואינו  האמיתי   שורש
עברי , עבד  כנעני , עבד  דרגות: שלוש  ישנ עבד  בעבודת
צדיק  וכנגד  בי "ע  עולמות שלושת  שה עבריה , ואמה 
עול בדוגמת צדיק  כנגד  עבריה  אמה  ורשע . בינוני 
היצירה   עול בדוגמת עברי  עבד  טוב , שרובו  הבריאה 
רשע דרגת כנגד  כנעני  ועבד  מחצה , על מחצה   ובינוני

רע . שרובו  העשיה   עול וכנגד 
 במניי  ג  " הרמב  הקדי מדוע  להבי צרי זה  ולפי 
דיני החזקה  שביד  בהלכות  וג ההלכות שלפני  המצוות
והרי כנעני , עבד  דיני  כ אחר ורק  עבריה  לאמה  עברי  עבד 

למטה  מלמעלה  או  להיות הסדר צרי לעיל המבואר לפי 
למעלה  מלמטה  או  כנעני , ועבד  עברי  עבד  עבריה  אמה 
בעבד מתחיל ומדוע  עבריה , ואמה  עברי  עבד  כנעני, עבד 

דווקא . עברי 
אד כל מדת היא  הבינוני  שמידת בתניא  שמבואר אלא 
ישראל  של בזכות ממשי ואח "כ  , ימשו  אד כל ואחריה 
יותר  נעלית לדרגא  להגיע  יהודי  כל של ובכחו  שביכולתו 
 רצוי  לא  מצב   ג שיתכ  מסיי ואח "כ  הצדיק . ולמעלת

כנעני . עבד  בחינת
ש "חייב  " הרמב פסק  עבריה , ואמה  עברי  לעבד  בנוגע 

 להשוות כו '"האדו ובמדור בכסות ובמשתה  במאכל לו 
לעשות  לישראל מצווה  הוא  עושה  שהקב "ה  שמה  ומכיו
כל  את ישראל  ע  לעבדיו  נות הקב "ה   שג הרי 
תענוג  עניני   ג אלא  ושעורי בחיטי רק  לא   לה המצטר

חי . כל נפש   בה להחיות
 ושמ יי בחינת  ג ה ' משפיע  התורה  בלימוד  ועל־דר־זה 

דאורייתא . דרזי ורזי רזי בחינת היינו  שבתורה ,
       

רלב .1) עשה המצוות, ספר לאֿתעשה 2)ראה שם, ראה
רנט .3)רנח . מל"ת שם , לט :4)ראה כה, ויקרא ראה

רנז. מל"ת שם המצוות ספר עבד", עבודת בו תעבוד "לא
רס .5) מ "לת שם המצוות ספר לאחרים,6)ראה ניתן שלא

כך. לעשות מאחרים (ויקרא 7)שנמנע  הכתוב  לשון נקט 
בפרך  ירדנו לא - ותושב  גר יד תשיג "וכי  מזֿנג) כה,
בספר  הוא וכן הגוי . כותב : הוא ו הלכה סוף  ולהלן לעיניך".
עד  בארצנו ידור לא שהגוי  שהזהרנו שם וראה שם. המצוות

תושב . גר להיות עליו עברי .8)שיקבל ראה 9)בעבד
קצו. עשה המצוות, רלג.10)ספר לאֿתעשה שם ראה

רלד.11) עשה שם, רלג.12)ראה עשה שם,13)שם,
י . הלכה ד פרק  ולקמן רסא עשה 14)לאֿתעשה שם,

לח : בגיטין רבי  וכדעת ו הלכה ט  פרק  ולהלן רלה,
כאן 15) ומונה רבינו על חולק  שם, המצוות בספר הרמב "ן

שמח . ולב  אסתר מגילת וראה מצוות, ספר 16)שתי 
וכפירושו  י . הלכה ח  פרק  ולקמן רנד לאֿתעשה המצוות,

מה. בגיטין חיסדא רב  ֿ 17)של לא שם המצוות, ספר
יא. הלכה ח  פרק  ולקמן רנה, תעשה

  
לעבוד 1) ושאסור עברייה, ואמה עברי  עבד דין בו נתבאר

לפרנסת  בשווה לפרנסו מחוייב  ושרבו בפרך, עברי  בעבד
עצמו.

.‡ÈÏ‡OÈ ‰Ê ,‰Bza eÓ‡‰ ÈÚ „Ú2eÎnL ∆∆ƒ¿ƒ»»«»∆ƒ¿¿≈ƒ∆»¿
.BBˆÏ BÓˆÚ ÎBn‰ B‡ ,BÁk ÏÚ ÔÈc ˙Èa B˙B‡≈ƒ«»¿«≈«¿ƒ¿

Ôw‰ ˙‡ ÌlLÏ BÏ ÔÈ‡Â b ?„ˆÈk3ÔÈc ˙Èa  ≈«»«¿≈¿«≈∆«∆∆≈ƒ
‰b ˙BÎÏ‰a eÓ‡L BÓk ,B˙B‡ ÔÈÎBÓ4EÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿∆»«¿¿ƒ¿¿≈»¿≈¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



קה                
         

pb‰ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈÎBnL Ï‡OÈa LÈ‡ƒ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ≈ƒ∆»««»
Èk :ÓB‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa e‰eÎnL ‰Ê ÏÚÂ .„Ïaƒ¿«¿«∆∆¿»≈ƒ≈ƒ

ÈÚ „Ú ‰˜˙5Èk :‰B˙ ‰LÓa ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÈÚ‰ EÈÁ‡ EÏ ÎnÈ6‰Ê ?„ˆÈk BÓˆÚ ÎBÓ . ƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈«¿≈«∆

˙‡ kÓÏ ˙eL ‰Bz BÏ ‰˙ ,˙BÈa ÈÚ‰L Ï‡OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ¿≈»¿»»¿ƒ¿…∆
BÓˆÚ7.CÏ kÓÂ CnÚ EÈÁ‡ CeÓÈ Èk :Ó‡pL ; «¿∆∆¡«ƒ»»ƒƒ»¿ƒ¿«»
BÈ‡Â8B‡ ,ÂÈÓc ˙‡ ÚÈˆ‰Ïe BÓˆÚ ˙‡ kÓÏ È‡M ¿≈««ƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ«∆»»

BÁ ÏÚÏ ÌzÏ B‡ ,ÌÈÏk B‡ ‰BÁÒ Ì‰a ˙B˜Ï9, ƒ¿»∆¿»≈ƒƒ¿»¿««
„Ïa ÔÏÎ‡Ï CÈˆ Ôk Ì‡ ‡l‡10È‡M Ì„‡ ÔÈ‡Â . ∆»ƒ≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈»»««

elÙ‡Â ,ÌeÏk BÏ ‡MÈ ‡lL „Ú ,BÓˆÚ ˙‡ kÓÏƒ¿…∆«¿«∆…ƒ»≈¿«¬ƒ
˙eÒk11‡Mz ‡Ï.BÓˆÚ ˙‡ kÓÈ Ck Á‡Â ,BÏ ¿…ƒ»≈¿««»ƒ¿…∆«¿

משפטים.2) פרשת בתחילת במכילתא הוא הקרן 3)כן
גניבה  מהלכות ג (פרק  נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא,

יב ). יא.4)הלכה הלכה שם.5)שם שם.6)מכילתא
אמרה 7) שהרי  עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי 

הם" עבדי  עבדים, ישראל בני  לי  "כי  נה): כה, (ויקרא תורה
כב :). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי  -

קלים.8) בשינויים כסף 9)ספרא ועיין שם. בספרא זה אין
שכיוון  עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר משנה.
לו  ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין
חוב , בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן אם כדלהלן, כסות
מזון  לו ומשאירים חוב  לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי 
מהלכות  א (פרק  חודש עשר לשנים וכסות יום לשלושים
מה  לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה
שאין  ועוד לתובעו. רשאי  חובו בעל אין שוודאי  לאכול,
דין  בית שאין הגנב , של הכפל מן יותר חמור זה חוב 
למכרו  יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים
לו  שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף  רשאי  אינו שוב  -

הנגנב ]. כלפי  כזה אלא 10)חיוב  נמכר "אינו שם: בספרא
העני ". כן לאמה,11)אם בתו במכירת גם רבינו כתב  [כן

ב ]. הלכה ד פרק  להלן

.e‡a k12ÔÎÂ ,d˙‚a ˙kÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿≈»»¿≈
dÓˆÚ ˙‡ ˙ÎBÓ dÈ‡13dÈ‡Â .14„Ú ‡Ï ‰B˜ ≈»∆∆∆«¿»¿≈»»…∆∆

ÈÚ15ÈÚk „Ú ‡ÏÂ16ÔÈ‡Â .„LÁ‰ ÈtÓ ,17b‰ ƒ¿ƒ¿…∆∆¿«¬ƒƒ¿≈«¬»¿≈«≈
ÈÓ  BzÁtLÓ Ï‡ LÂ :Ó‡pL ;ÈÚ „Úa ‰˜ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»∆ƒ¿«¿ƒ

BÏ LiL18.‰ÁtLÓ ∆≈ƒ¿»»

יב .12) הלכה גניבה מהלכות ג סוף 13)בפרק  תוספתא
ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי  ובמכילתא דסוטה. ב ' פרק 
וכו' עצמה את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש
עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת
אל  עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני  שכתב  בבא 14)מה
וויכוח  ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי  עא. מציעא

גמליאל. בן שמעון ורבן חכמים בברייתא 15)בין כן
וטרייא  מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה,

וכחכמים.16)שם. השנייה, בברייתא ברייתא 17)כן

הוא.18)שם. שנולד כקטן שנתגייר גר שהרי 

.‚B˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡  ÔÈc ˙Èa e‰eÎnL ÈÚ „Ú∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ≈¿ƒ

Ï‡OÈÏ ‡l‡19˜„ˆ ‚Ï B‡20BÓˆÚ ÎBn‰ ÔÎÂ .21 ∆»¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¿≈«≈«¿
È‡M BÈ‡ elÙ‡Â ,ÌÈÎBk „BÚÏ BÓˆÚ kÓÏ ≈««ƒ¿…«¿¿≈»ƒ«¬ƒ

BÓˆÚ ÎÓe Ú Ì‡Â .LBz ‚Ï22„BÚÏ elÙ‡ ¿≈»¿ƒ»«»««¿¬ƒ¿≈
ÌÈÎBk23‰Ê È‰  dÓˆÚ ÌÈÎBk ˙„BÚÏ elÙ‡Â , »ƒ«¬ƒ«¬«»ƒ«¿»¬≈∆

‰Ê  ˜ÚÏ .b ˙ÁtLÓ ˜ÚÏ B‡ :Ó‡pL ;eÎÓ»∆∆¡«¿≈∆ƒ¿««≈¿≈∆∆
.dÓˆÚ ÌÈÎBk ˙„BÚÏ kÓp‰«ƒ¿»«¬«»ƒ«¿»

שמעוני19) ילקוט  נוסחת (לפי  א הלכה ז פרק  בהר [ספרא
לא  אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם
וכן  אחיך", לך יימכר כי  לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו

יב ]. הלכה ג פרק  להלן רבינו בדברי  היא 20)הוא כך
[וכן  תימן. בכתב ֿיד הוא וכן משנה) (כסף  הנכונה הגירסה
למכור  רשאי  אינו עצמו המוכר "וכן שכתב : להלן נראה
אבל  צדק "]. "לגר כתב  ולא תושב ". לגר ואפילו לגוי , עצמו
לזה  מקור שאין פי  על ואף  צדק ", לגר "ולא רומי : בדפוס 
לא  צדק  גר שוודאי  הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי 
פרק  להלן וראה משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו
הוא  שכלל לגוי , כנמכר דינו צדק  לגר שהנמכר יב  הלכה ב 
עברי עבד קונה אינו עברי  בעבד נקנה שאינו כל בידינו:

שם). מציעא שמעוני21)(בבא ילקוט  (לפי  שם בספרא כן
תלמוד  לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם)

לך". ונמכר אמרו 22)לומר עצמו במוכר שדווקא [נראה
דין  בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי  לגוי  ונמכר עבר שאם
לגר  "ונמכר שבפסוק  משום בזה והטעם מכור. אינו לגוי 
ואילו  עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב 
לא  יב ) טו, (דברים לך" יימכר "כי  בפסוק  דין בית במכרוהו
ח ]. הלכה תחילת ב  פרק  להלן וראה ועקר. תושב  גר נזכרו

הלכה 23) ב  פרק  להלן וראה שם. מציעא בבבא נראה כן
יב .

.„‡a24ÌÈÎBk „BÚÏ ÈÓˆÚ ÎBÓ ÈÈ‰ :EÏ Ó‡Â »¿»«¿¬≈ƒ≈«¿ƒ¿≈»ƒ
˜e˜Ê ‰z‡ ÔÈ‡ 25Ï‡ .ÎniL „Ú ,BÏ26Á‡Ï ≈«»»«∆ƒ»≈¬»¿««

‰OÚÂ ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÎBk „BÚÏ kÓpL∆ƒ¿«¿≈»ƒ««ƒ∆»«¿»»
B˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ  Ô‚‰k ‡lL27ÚÓhÈ ‡ÏÂ ,28;Ì‰a ∆…«…∆ƒ¿»ƒ¿¿…ƒ»«»∆

.Bl ‰È‰z ‰l‡b kÓ ÈÁ‡ :Ó‡pL∆∆¡««¬≈ƒ¿«¿À»ƒ¿∆

א.24) הלכה ח  פרק  שם לו 25)ספרא לתת בו, לטפל
לגוי . עצמו את ימכור שלא בספרא 27)שם.26)ממון

"מייד". נוסף : יתבולל.28)שם

.‰„Á‡29ÔÈc ˙Èa e‰eÎnL B‡ BÓˆÚ ˙‡ ÎBn‰30 ∆»«≈∆«¿∆¿»≈ƒ
‡ÈÒ‰Ùa kÓ BÈ‡ 31Á˜n‰ Ô‡ ÏÚ32‡ÏÂ , ≈ƒ¿»¿«¿∆¿»«∆∆«∆»¿…

‡Ï :Ó‡pL ;ÔÈkÓ ÌÈ„Ú‰L C„k ,‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿∆∆∆»¬»ƒƒ¿»ƒ∆∆¡«…
C„Â ‰Úˆa ‡l‡ kÓ BÈ‡  „Ú ˙kÓÓ eÎnÈƒ»¿ƒ¿∆∆»∆≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿∆∆

.„Bk»

א.29) הלכה ו פרשה שם שהפסוק 30)ספרא עיון [צריך
קידושין  ועיין עצמו, במוכר מדבר עבד" ממכרת ימכרו "לא

דראב "י ]. בברייתא  גבוהה 32)בפומבי .31)טו . אבן
למכירה. העבדים מעמידים שעליה

.Â„Ú Ïk33‡È‰ BÊÈ‡Â .CÙa Ba „ÚÏ eÒ‡ ÈÚ »∆∆ƒ¿ƒ»«¬…¿∆∆¿≈ƒ
‰aˆ˜ dÏ ÔÈ‡L ‰„BÚ BÊ ?Ct ˙„BÚ34‰„BÚÂ , ¬«∆∆¬»∆≈»ƒ¿»«¬»
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B„ÈÚ‰Ï BzLÁÓ ‰È‰z ‡l‡ ,dÏ CÈˆ BÈ‡L∆≈»ƒ»∆»ƒ¿∆«¬«¿¿«¬ƒ
Ô‡kÓ .ÏËaÈ ‡lL ,„Ïa35‡lL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»»¿¬»ƒ∆…

„Ú :BÏ Ó‡È36‡B‡L „Ú ÌÈÙb‰ ˙Áz37È‰L ; …«¬…«««¿»ƒ«∆»∆¬≈
‰ÚL „Ú „Ú :BÏ Ó‡È ‡l‡ .‰aˆ˜ BÏ Ô˙ ‡Ï…»«ƒ¿»∆»…«¬…«»»
ÙÁ :BÏ Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ«¿¿ƒ¿≈……«¬…
ÒBk BÏ ÌÁ‰Ï elÙ‡Â .BÏ CÈˆ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿≈»ƒ«¬ƒ¿»≈
BÚÂ ,eÒ‡  BÏ CÈˆ BÈ‡Â ,Ôˆ‰Ï B‡ ÔÈnÁ ÏL∆«ƒ¿»≈¿≈»ƒ»¿≈
‡‰ .CÙa B ‰c˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ»»¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆»
ÔÎÂ .BÏ CÈˆ ‡e‰L eˆ˜ „ ‡l‡ BÏ ‰OBÚ BÈ‡≈∆∆»»»»∆»ƒ¿≈
È‰  CÙa Ba ‰„ Ì‡ ,BÏ kÓpL ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ»»¿∆∆¬≈
‡Ïa ÌÈBÚ  e‰eÁÈp‰ Ì‡Â .BÚÓÏ ÔÈeˆÓ Ï‡OÈƒ¿»≈¿Àƒ¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿…

‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ÔÈ‡Â .EÈÈÚÏ CÙa epcÈ38e‡ «¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆¿≈»
˜cÏÂ ÌÈÎBk „BÚ ÏL B˙eLÏ ÒkÈÏ ÔÈ˜˜Êƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿…
ÔÓÊa  EÈÈÚÏ :Ó‡pL ;CÙa ep„ÈÚÈ ‡lL ÂÈÁ‡«¬»∆…«¬ƒ∆¿∆∆∆∆¡«¿≈∆ƒ¿«

.‰‡B ‰z‡L∆«»∆

ב .33) הלכה שם קבוע .34)ספרא מה 35)זמן כל
שם. בספרא הוא כאן רבינו ויש 37)חפור.36)שכתב 

קץ  יבוא מתי  יודע  אינו שהעובד גדול, נפשי  עינוי  כאן
ח .38)לעמלו. הלכה ח  פרק  שם ספרא

.Ê„Ú Ïk39B„ÈÚ‰Ï e‰wL Ï‡OÈÏ eÒ‡ ÈÚ »∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»»¿«¬ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙BOÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ Ì‰L ,ÌÈÊBa ÌÈ„a40, ƒ¿»ƒƒ∆≈¿À»ƒ«¬»¬»ƒ

BÏ ıÏÁÈ B‡ ,ıÁn‰ ˙ÈÏ ÂÈÏk ÂÈÁ‡ CÈÏBiL ÔB‚k¿∆ƒ«¬»≈»¿≈«∆¿»«¬…
ÂÈÏÚÓ41BÈ‡ .„Ú ˙„Ú Ba „Ú˙ ‡Ï :Ó‡pL ; ƒ¿»»∆∆¡«…«¬…¬…«»∆≈

‰È‰È LB˙k ÈÎOk :Ó‡pL ;ÈÎOk ‡l‡ Ba ‚‰B≈∆»¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»ƒ¿∆
zÓe .CnÚ42,B˙eÒk BÏ ÒaÎÏe ,BÚO BÏ tÒÏ ƒ»À»¿«≈¿»¿«≈¿

Ï‡ ;B˙qÚ BÏ ˙BÙ‡ÏÂ43Ôla B˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ¿∆¡ƒ»¬»…«¬∆«»
ÌÈaÏ44Ì‡Â .ÌÈaÏ ÌBzÁ B‡ ,ÌÈaÏ tÒ B‡ ,45 »«ƒ«»»«ƒ«¿»«ƒ¿ƒ

.‰OÚÈ ‰Ê È‰  ÎniL Ì„˜ ˙‡Ê B˙en‡ ‰˙È‰»¿»À»……∆∆ƒ»≈¬≈∆«¬∆»
Ï‡46ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰lÁza ep„nÏÈ ‡Ï47‡l‡ , ¬»…¿«¿∆«¿ƒ»¿»»¿»∆»

dOBÚ ‰È‰Lk dOBÚL ‡È‰  da ‰È‰L ˙en‡À»∆»»»ƒ∆»¿∆»»»
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ì„wÓ48ÈtÓ ,ÈÚ „Úa ? ƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈

 kÓ ‡lL Ï‡OÈ Ï‡ ;‰ÈÎna ‰ÏÙL BLÙpL∆«¿¿»»«¿ƒ»¬»ƒ¿»≈∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ BÈ‡ È‰L ,„Úk Ba LnzL‰Ï zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿∆∆∆¬≈≈∆¿»»

.BÓˆÚ ˙ÚcÓe BBˆa ‡l‡ BÊ∆»ƒ¿ƒ«««¿

ב .39) הלכה ז פרק  זה 41)הכנענים.40)שם אין
כב : בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא

לרב ]. העבד ג.42)במעשה הלכה שם סיום 43)ספרא
יוסי . רבי  יכול 44)דברי  שאינו "לרבים", על הוא הדגש

זאת  שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ , לעבודת לנצלו
אומנותו  תמסר "שלא - עימך" "יעבוד - "עימך" מהמלה:

דרשב "י45)לרבים". המכילתא ולפי  שם. יוסי  כרבי 
קמא. תנא לדעת גם זהו ב ) כא, שם.46)(שמות

לרבים.47) מלאכה ב .48)שום הלכה שם ספרא

.ÁÌÈL‡49Ô˙BcÏ zÓ  ‰eMk ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L50 ¬»ƒ∆≈»¬ƒ«»À»ƒ¿»
„aÚzL‰Ïe ‰˜ÊÁa51CÏÓ .Ô‰a52ÈÓ ÏkL ,ÊbL ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆∆∆∆»«∆»ƒ

„aÚzLÈ ,LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ eˆw‰ Òn‰ ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈«««»«»ƒ»ƒƒ¿«¿≈
Ba LnzL‰Ï zÓ ‰Ê È‰  B„È ÏÚ Òn‰ Ô˙pL ‰ÊÏ¿∆∆»««««»¬≈∆À»¿ƒ¿«≈

ÈcÓ ˙BÈ53Ï‡ ,54„Úk ‡Ï55Ì‡Â .56‚‰B BÈ‡ ≈ƒ«¬»…¿∆∆¿ƒ≈≈
„Úk Ba LnzL‰Ï zÓ  ‰eMk57. «»À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

רבא 49) אחי  סעורם ברב  ועובדא ברייתא עג: מציעא בבא
רבא. לו והסכים כן, סעורם 50)שעשה שרב  שם עיין

רבא. של למרכבתו ממה 51)רתמם זאת למדו שם בגמרא
לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם מו): כה, (ויקרא שנאמר
גם  השתעבדות של אפשרות שישנה הרי  - "ובאחיכם"

השקלא 52)באחיכם. רקע  על ששת רב  של מימרא שם,
ורבא. פפא רב  בין "דיהבי53)וטריא בגמרא: שם הוא כן

בתוספות  (וראה טפי " בהו ומשתעבדי  דאינשי  אכרגא זוזי 
"טפי ") גורסים שאינם שיש משתעבדי , המתחיל דיבור שם
הלכה  גזילה מהלכות ה פרק  (למעלה גזל משום כאן ואין
ה  (פרק  ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין טז)
קניין  אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה מהלכת

כאן). (ראב "ד בו להשתעבד מתוך 54)גופו יוצא
בסמוך. וראה בדרך 55)ההמשך, עבד עבודת היינו כנעני ,

ולא  לעבד הוא דומה המלך ידי  על שנמכר שמכיוון ביזיון,
מהלכות  ה בפרק  למעלה משנה (כסף  מרצונו העובד לפועל
שלא  שם, מציעא בבבא הסוגייה מן נראה [וכן שם). גזילה
לגבי אלא ובאחיכם", - תעבודו בהם "לעולם הפסוק  הביאו

המס ). לגבי  ולא כשורה, שלא הנוהגים ברייתא 56)אלה
עבד 57)שם. גם כי  ייתכן זה [ולפי  שם). (גמרא כנעני 

עבד, עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג שאינו עברי 
וצריךֿעיון].

.ËÏk58„Ú59ÔB„‡‰ iÁ  ‰iÚ‰ ‰Ó‡ B‡ ÈÚ »∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ»«»»»
˙eÒÎa ,‰˜LÓe ÏÎ‡Óa BÏ Ô˙BÂL‰Ï60.B„Óe ¿«¿»¿«¬»¿«¿∆ƒ¿¿»

CnÚ BÏ BË Èk :Ó‡pL61ÏÎB‡ ‰z‡ ‡‰z ‡lL  ∆∆¡«ƒƒ»∆…¿≈«»≈
a˜ ˙t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,È˜ ˙t62,ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BL ‰z‡ ; «»ƒ¿≈«ƒ»«»∆«ƒ»»

‡e‰Â ,ÔÈÎBÓ Èab ÏÚ ÔLÈ ‰z‡ ;L„Á ÔÈÈ ‰˙BL ‡e‰Â¿∆«ƒ»»«»»≈««≈ƒ¿
„ ‰z‡ ;Ôz‰ Èab ÏÚ ÔLÈ63„ ‡e‰Â CÎa »≈««≈«∆∆«»»ƒ¿»¿»

ÙÎa64CÎa LBÈ ‡e‰Â ÙÎa „ ‰z‡ B‡ ,65; ƒ¿»«»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»
Ô‡kÓ .CnÚÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL66„Ú ‰Bw‰ Ïk :eÓ‡ ∆∆¡«¿»»≈ƒ»ƒ»»¿»«∆∆∆
BÓˆÚÏ ÔB„‡ ‰B˜k  ÈÚ67Â .iÁ68‚‰Ó Ba ‚‰Ï ƒ¿ƒ¿∆»¿«¿¿«»ƒ¿…ƒ¿«

Ï‡OÈ Èa ÌÎÈÁ‡e :Ó‡pL ;‰ÂÁ‡69Èt ÏÚ Û‡Â . «¬»∆∆¡«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿««ƒ
˙e„Ú ‚‰Ó BÓˆÚa ‚‰Ï „Ú‰ CÈˆ ,ÔÎ70Ô˙B‡a ≈»ƒ»∆∆ƒ¿…¿«¿ƒ¿««¿¿»

.BÏ ‰OBÚ ‡e‰L ˙B„BÚ‰»¬∆∆

  

במאכל   עבריי ואמה  עבד  לו  להשוות האדו חיוב  גדר
א לעבוד  חייב  שאינו  לפועל שכר  כתשלו אינו  ומשתה 
וחייבי לאדו  קנויי  שה אלא  שכר לו   שישל לא 
מצד אביו  את לשרת המחויב  ב על־דר רגע , בכל לשרתו 
על  שהוא  כל  תשלו מצד  ולא  אב  כיבוד  וחיוב  מצות

עבודתו .
ואיני עמי  "עשה  האדו לו  לומר יכול כנעני  בעבד  שהרי 
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במאכל  לו  להשוותו  האדו שחייב  עברי  בעבד   וג "זנ
"כקונה  שהוא  לעבד  האדו חיובי  בגדר זה  הרי  כו ' ובמשקה 

פעולה . שכר בתור ולא  לעצמו " אדו
     

ג.58) הלכה ז פרק  בהר ובספרא כ. בקידושין ברייתא
טוב 59) "כי  הפסוק  שהרי  (רדב "ז) בגניבתו הנמכר אפילו

דין. בית במכרוהו מדבר עימך" הוא 60)לו כן נקייה.
ליכא. שם ובקידושין שם. דרשו 61)בספרא שם בספרא

עימך" יהיה כתושב  "כשכיר מ ) כה, (ויקרא מהפסוק  כן
שכתבו  טוב , כי  המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה
לו  טוב  "כי  הפסוק  שהרי  נכון שכן אברהם, הרב  בשם

בלבד. דברים סיפור אלא ציווי  אינו פת 62)עימך"
בסובין. על 63)מעורבת שם בספרא אלא בבבלי , זה אין

מא). שם, (שם השני  במקום 64)הפסוק  דר הוא [הרי 
להשיג  שאין במקום דר העבד ואילו הכול להשיג שיש

קי ]. כתובות ראה -65)הכול, קשה כרכים [וישיבת
שם]. בברייתא.66)כתובות כ. שלפעמים 67)קידושין

אינו  בעצמו עליו שוכב  אם אחד, כר אלא לאדון לו אין
למסרו  צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב  כי  מקיים
דיבור  שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו לעבד,

הירושלמי ). בשם כל, ז 68)המתחיל פרק  שם ספרא
א. אחיך 69)הלכה לך יימכר כי  מהפסוק  דרשו שם

משנה. לחם ועיין יב ), טו, שם.70)(דברים ספרא

.ÈÔÈ‡71‰iÚ‰ ‰Ó‡72‚‰B ÈÚ „Ú ‡ÏÂ ˙‚‰B ≈»»»ƒ¿ƒ»∆∆¿…∆∆ƒ¿ƒ≈
‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa ‡l‡73ÎBnL ÈÚ „Ú ÔÈa , ∆»ƒ¿«∆«≈≈≈∆∆ƒ¿ƒ∆≈

BÓˆÚ74ÔÈc ˙Èa e‰eÎnL ‰Ê ÔÈa75e‡a Îe .76 «¿≈∆∆¿»≈ƒ¿»≈«¿
.˙BÏBi‰ eÏËa È˙Ó»«»¿«¿

בברייתא.71) כט . סה.72)ערכין בגיטין מפורש כן
עברי עבד אין והתניא איכא? מי  הזה בזמן העברייה "ואמה

נוהג". שהיובל בזמן אלא (ויקרא 73)נוהג נאמר שהרי 
עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ ) הפסוק 74)כה, שהרי 

עצמו. במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד כן 75)הנ"ל
במכרוהו  גם שהרי  סט . בקידושין הגמרא בסוגיית מבואר
אל  "ושב  מא) שם, (שם ככתוב  ביובל שיוצא נאמר דין בית
קידושין  (ראה מדבר הכתוב  דין בית ובמכרוהו משפחתו"
שם  גיטין רש"י  ועיין יעקב ). בן אליעזר דרבי  בברייתא טו.

בזמן. אלא המתחיל שמיטה 76)דיבור מהלכות י  פרק 
ג. הלכה ויובל

    
דין 1) בבית שמכרוהו עברי  עבד קניין דיני  רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם ודיני  לגוי , נמכר או עצמו מכר או

.‡„ÚÔÈc ˙Èa e‰eÎnL ÈÚ[BÓˆÚ ÎBn‰Â] ∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿«≈«¿
ÛÒk ‰ÂLe ÛÒÎa ‰˜ËLe„ˆÈk .?ËLa ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿»

ÒÁ‰ ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ BÏ ˙BkCÏ eÎÓ ÈÈ‰ :, ≈««¿»««∆∆¬≈ƒ»»
.ËM‰ BÏ Ô˙BÂ ;CÏ Èe˜ ÈÈ‰¬≈ƒ»»¿≈«¿»

במשנה.2) יד: כסף 3)קידושין קנין למדו וטז. יד: שם
"כי הכתוב  הקישם שהרי  העבריה, מאמה עברי  בעבד ושטר
ופסוק  יב ) טו, (דברים העבריה" או העברי  אחיך לך ימכר

ביתֿדין. במכרוהו מדבר ליתא,4)זה עתיקים בדפוסים
למדו  שהרי  הכסף ֿמשנה, שהביא מוגה ספר עלֿפי  ונוסף 
ממכרוהו  עצמו מוכר שכיר" "שכיר גזירהֿשוה יד:) (שם
וכן  שטר. קנין לגבי  לומר צריך וכן כסף , קנין לגבי  ביתֿדין
שמכרוהו  עברי  "עבד תימן: [ובכ"י  טז.) (שם הרמב "ן כתב 
בכסף  נקנה עצמו, והמוכר כסף . ובשוה בכסף  נקנה ב "ד,
ב "ד  במכרוהו שטר קנין אין ולפי "ז ובשטר". כסף  ובשוה
ובמדרש  למעלה. שכתבנו ממה היפך וזה עצמו, במוכר אלא
בכסף  נקנה עצמו מוכר לך, "ונמכר לט ) כה, (ויקרא הגדול
נראה  בלבד", בכסף  נקנה ב "ד מכרוהו ובשטר, כסף  ובשוה
וראה  וצ "ע . רבינו, בדברי  הנ"ל הנוסחא היתה לפניו שאף 

עה]. והערה יב  הלכה למדו 5)להלן טז. שם בגמרא
שנאמר  ממה בכסף , כמו כסף  בשוה עצמו את קונה שהעבד
ככסף " כסף  שוה "לרבות - גאולתו" "ישיב  נא) כה, (ויקרא
ככסף , כסף  בשוה נקנה שהוא שהואֿהדין רבינו [וסובר
גאולתו  ("ישיב  פסוק  באותו שנאמר מקנתו" מ "כסף  שהרי 
וכן  בכסף , נקנה שהוא יד:) (שם למדו מקנתו") מכסף 

נ]. והערה ח  הלכה להלן ועיין ח . שם טז.6)מפורש שם
למעלה. ראה עבריה, מאמה כן ט .7)למדו שם בברייתא

קידושין. שטר שוה 8)לגבי  בו שאין "אע "פ  נוסף : שם
עבריה 9)פרוטה". אמה שטר שאמר: חסדא כרב  טז. שם

שהוא  עצמו המוכר עברי  לעבד והואֿהדין כותבו. אב  -
ש  נוסח  רבינו והשמיט  כותבו. ביתֿדין.עצמו של טר

ביתֿדין, "ובמכרוהו כתב : (96 (עמ ' יד: קידושין ובמאירי 
ג. הערה למעלה וראה לך". קנוי  זה הרי  ביתֿדין לו כותבין

.e‰eÎÓÔÈc ˙ÈaÌBiÓ ÌÈL LL „BÚ  ¿»≈ƒ≈≈»ƒƒ
BlL ˙ÈÚÈM‰ ‰M‰ ˙lÁ˙e ,B˙ÈÎÓÔa ‡ˆÈ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»«¿ƒƒ∆≈≈∆

 LM‰ ÏÏÎa ‰hÓM‰ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡Â .ÔÈBÁƒ¿ƒ»¿»¿««¿ƒ»ƒ¿««≈
da „BÚ ‰Ê È‰,ÏBÈ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡ Ï‡ . ¬≈∆≈»¬»ƒ»¿»¿«≈

‡ˆÈ ‰Ê È‰  ÏBi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L kÓ elÙ‡¬ƒƒ¿«»»««ƒ¿≈«≈¬≈∆»»
CnÚ „ÚÈ Ïi‰ ˙L „Ú :Ó‡pL .˙eÁÏ˙La ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»ƒ¿«

ÓB‚Â ˙‡f‰ ÏBi‰. «≈«…¿≈

במשנה.10) יד: להלן 11)קידושין - עצמו מוכר ודין
ג. שלימות 12)הלכה שנים שש לעבוד שצריך היינו,

לפני יום נמכר ואם לחירות, צאתו יום עד מכירתו מיום
עובד  ואינו שנה חשוב  זה שיום אמרו לא - ראשֿהשנה
שנים  שש עובד אלא הזה, היום על נוסף  שנים חמש אלא
משנהֿלמלך. ועיין יח : ערכין ושלימות, מלאות

זו 13) הזאת, היובל "בשנת ו הלכה ג פרק  בהר ספרא
מוציאה  השמיטה) (=שנת השביעית ואין עבדים, מוציאה
דבר  "וזה הפסוק  על ראה פ ' ב 'ספרי ' הוא וכן  עבדים",

ב ). טו, (דברים מדבר 14)השמיטה" זה פסוק  שהרי  צ "ע ,
תימן  ובכ"י  ג. בהלכה להלן רבינו הביאו וכן עצמו, במוכר

לחםֿמשנה. ועיין זה. פסוק  טו.15)נשמט  בקידושין
אל  "ושב  הפסוק  הובא יעקב , בן אליעזר דר' בברייתא
ביתֿדין  מכרוהו על ללמד מא) כה, (ויקרא משפחתו"
מדבר  אינו וגו'" הזאת היובל "בשנת והפסוק  ביובל, שיוצא

לחםֿמשנה. ועיין בשדות. אלא הנמכר, בעבד כלל

.‚ÎBn‰ÏÚ ˙ÈÏ BÓˆÚ kÓÏ BÏ LÈ  BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿…«¿¿»≈«
L È‰ .LLÌÈOÚÏ B‡ ÌÈL OÚÏ BÓˆÚ În ≈¬≈∆»««¿¿∆∆»ƒ¿∆¿ƒ
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‡ˆBÈ ‰Ê È‰  ‰L Á‡ elÙ‡ ,ÏBÈ Ba Ú‚Ùe ,‰L»»»«≈¬ƒ««»»¬≈∆≈
ÏBia.CnÚ „ÚÈ Ïi‰ ˙L „Ú :Ó‡pL ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»

אליעזר.16) כרבי  ולא חכמים וכדברי  יד: בקידושין ברייתא
מב ),17) מצוה חינוך' ב 'מנחת (וראה מפורש מקור לזה [אין

אמרו  שלא יד: בקידושין הברייתא מן זאת ללמוד יש אבל
ב "ד  מכרוהו שש, על ויתר לשש נמכר עצמו "המוכר אלא
נמכר  עצמו המוכר גם: אמרו ולא לשש", אלא נמכר אינו
עד  אלא נמכר אינו ב "ד מכרוהו היובל, ולאחר היובל עד
אלא  עצמו למכור יכול אינו עצמו מוכר שגם מכאן - היובל
שאם  עט ) (בבאֿמציעא אמרו שדה לענין ורק  היובל, עד
שמפורש  משום ביובל, חוזרת שאינה שנה, לששים מכרה
"מי - (שם) למדו ומזה לצמיתות", תמכר לא "והארץ  בה:
יובל  שם שאין שאע "פ  זו יצתה נצמתת, – יובל שם שאין

נצמתת"]. אינה -

.„„Á‡Áe ÔÈc ˙Èa e‰eÎnL B‡ BÓˆÚ ÎBn‰ ∆»«≈«¿∆¿»≈ƒ»«
LL ÌÈÏL‰Ï iÁ Ì‡Â .‡ˆBÈ  ÏBÈ Ba Ú‚t «»¿«¿ƒ≈¿ƒ»«≈≈

.˙eÁÏ«≈

שנים 18) "שש שנאמר ממה כן למדו ושם ויז. טז: קידושין
וא"כ  עבודה. שנות שש עליו לעבור צריכות כלומר יעבוד",
מדבר  הנ"ל הפסוק  אבל להשלים. הוא חייב  ברח  אם
ביתֿדין  ממכרוהו נלמד עצמו ומוכר ביתֿדין, במכרוהו

"שכיר". "שכיר", מה 19)בגזירהֿשוה כל כלומר,
הבריחה. בימי  על 20)שהחסיר שם, ששת רב  אמר כן

הברייתות. שתי  שבין הסתירה

.‰‰ÏÁ‰ÏÁL B‡ ‰L Á‡ ‰L ‰ÏÁL ÔÈa , »»≈∆»»»»««»»∆»»
ÌÈÚh˜Ó ÌÈ‡ÏÁÌÈL Úa‡Ó ˙BÁt Ïk‰ Ì‡ : √»ƒ¿À»ƒƒ«…»≈«¿«»ƒ

ÌÈL Úa‡ ‰ÏÁ Ì‡ Ï‡ ;LL ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚ  ƒ¿ƒ¿«≈¬»ƒ»»«¿«»ƒ
ÈÎOk :Ó‡pL ;ÈÏÁ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÏL‰Ï iÁ «»¿«¿ƒ»¿≈«…ƒ∆∆¡«¿»ƒ

‡ˆÈ  ÏBÈ Ba Ú‚t Ì‡Â .LB˙kÌÈc ‰na . ¿»¿ƒ»«≈≈≈«∆¿»ƒ
ÌÈeÓ‡,„k BÈÏÁ ‰È‰Lk ?ÈÏÁ‰ ÈÓÈ ÔÈMÁnL ¬ƒ∆¿«¿ƒ¿≈«…ƒ¿∆»»»¿»≈

BÈÏÁ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬¿»»¬»ƒ…»»»¿
ËÁÓ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ‡l‡ ,„k‰ÏÁ elÙ‡ , »≈∆»»«¬«¬≈««¬ƒ»»
.BÏ ÔÈÏBÚ  LL Ïk»≈ƒ

ברייתא.21) יז. שהביא 22)שם שם, בסוגיא נראה כן
לחולה  חולה בין חלקו ולא זו, את זו סותרות ברייתות שתי 

חייב 23)(כסף ֿמשנה). ארבע  "חלה אמרו שם בגמרא גם
שאינו  חלה, ד"ה שם ה'תוספות' כתבו ואעפ "כ להשלים",
שכיר, כשני  שנים שלש עבד אם אלא שלש למנין עולה
הפסוק  הביא להלן שהרי  רבינו, כוונת גם כן כי  ויתכן
פחות  שכתב  ומה כד), בהערה (ראה כתושב " "כשכיר
הרביעית  השנה נכנסה לא שעוד לומר רוצה שנים, מארבע 
וכן  במשנהֿלמלך. ראה בלבד, שנים שלש אלא חלה ולא

.(106 (עמ ' שם קידושין המאירי  כלומר,24)הבין
משנהֿלמלך. – הרביעית השנה זמנו 25)שנכנסה ושכיר,

כשני שנים "שלש יד) (טז, בישעיה נאמר שהרי  שנים, שלש
יח ) טו, (דברים שכיר" שכר "משנה עובד ועבד  שכיר,
בהערה  וראה חלה), ד"ה שם ('תוספות' שנים שש כלומר

(כסף ֿמשנה).26)כב . שלמעלה מברח  בקלֿוחומר נלמד
ששת.27) רב  בשם קל.28)שם, מעשה שהוא

.ÂÎBn‰ ‰cÙ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÎBk „BÚÏ BÓˆÚ «≈«¿¿≈»ƒƒ…ƒ¿»
ÏBia ‡l‡ ‡ˆBÈ BÈ‡Ï‡bÈ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL ; ≈≈∆»«≈∆∆¡«¿ƒ…ƒ»≈

.BnÚ ÂÈe ‡e‰ Ïi‰ ˙La ‡ˆÈÂ ,‰l‡a¿≈∆¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ

בשם 29) שם קראו אבא בר חייא שרבי  כרבי , טו: קידושין
(כסף ֿמשנה). במיתת 30)"חכמים" אלא בשש, ולא

רדב "ז). ועיין יב . הלכה (להלן יוצא - האדון

.ÊÌÈÎBk „BÚÏ kÓp‰B„È ‰‚ÈO‰ ‡Ï Ì‡ , «ƒ¿»¿≈»ƒƒ…ƒƒ»»
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÂÈB˜  Ï‡‚ÏÌ„B˜ B˜ B˜Â .; ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈

epÏ‡‚È B„c Ô B‡ B„„ B‡ :Ó‡pLÔÈÙBk ÔÈc ˙Èe . ∆∆¡«…∆…ƒ¿»∆≈ƒƒ
ÂÈB˜ ˙‡.ÌÈÎBk È„BÚa ÚÓhÈ ‡lL ,B˙BcÙÏ ∆¿»ƒ¿∆…ƒ»«¿¿≈»ƒ

‰ÂˆÓ  ˙‚OÓ Ì„È ÔÈ‡L B‡ ,ÂÈB˜ e‰e‡„t ‡Ï…¿»¿»∆≈»»«∆∆ƒ¿»
B˙BcÙÏ Ï‡OiÓ Ì„‡ Ïk ÏÚe‰e‡„tL ÔÈe . «»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿»

˙eÁÏ ‡ˆÈ  Ì„‡ ‡L e‰‡„tL ÔÈa ÌÈB˜LÈÂ . ¿ƒ≈∆¿»»¿»»»»»«≈¿≈
˙BÂÏÏ BÏÎBk „BÚ‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ï‡‚ÏÂ.ÌÈ ƒ¿¿ƒ¿…∆«¿ƒ»≈»ƒ

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡B‚ÂÔÈ‡  Ï‡OÈÏ kÓp‰ Ï‡ . ¿≈«¬»ƒ¬»«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈBw‰Ï‡B‚ BÈ‡Â ,Ï‡B‚Â ‰ÂÏ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈…∆¿≈¿≈≈

ÔÈ‡ˆÁÏÈÙk ÔzÏ B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡ ?BÈc „ˆÈk ‡l‡ . «¬»ƒ∆»≈«ƒƒƒƒ»»ƒ≈¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ Ô˙B  ˙B˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»≈¿≈¿ƒ»…≈≈

"לגר".31) רומי : כה,32)בדפוס  (ויקרא נאמר [שהרי 
ונגאל", ידו השיגה או וגו' יגאלנו דודו בן או דודו "או מט )
לפדותו, קרוביו את כופים אין - ידו השיגה שאם מכאן

לז]. הערה להלן רב 33)וראה של מימרא כא. קידושין
יצחק . בר קודם 34)נחמן אביו, אחי  שהוא שדודו הרי 

ח  פרק  בהר בספרא וראה אביו. אחי  בן שהוא דודו לבן
ב . והרי35)הלכה חובה, שהיא אמרו כא: בקידושין

(רדב "ז). פו. בכתובות כמפורש מצוה, כל על כופין ביתֿדין
יג,36) הלכה עניים מתנות מהלכות בפ "ח  גם רבינו כתב  כן

בפעם  לפדותם מצוה - לגויים ובניו עצמו שמכר שמי 
דבר  ומקור כאן. כסף ֿמשנה ועיין שנייה, ובפעם ראשונה
זה  - יגאלנו דודו בן או דודו "או טו: בקידושין הוא זה
שלענין  ואע "פ  אחרים". גאולת זו - ונגאל קרובים, גאולת
לקבעה  הכתוב  עליה ששנה כא:) (שם אמרו קרובים, גאולת
לא  אחרים בגאולת למעלה, כמבואר עליה, וכופין חובה
"מצוה". אלא ואינה עליה, ושיכפו חובה שתהא מצאנו

כחכמים 37) טו: קידושין שפדאוהו. לאלה משועבד ואינו
וראה  עקיבא, ורבי  הגלילי  יוסי  כרבי  ולא רבי ) הוא =)

ו. הלכה שעבד 38)למעלה רבינא אמר כא. [בקידושין
משום  שם ופירש"י  להלן), (ראה וכו' לווה אינו לגוי  הנמכר
שגאולת  המסקנא שלפי  רבינו ודעת ידו. והשיגה שנאמר
השיגה  לא אם אלא זה ואין למעלה) (ראה חובה קרובים
ידו". "והשיגה הפסוק  מתפרש לא), הערה למעלה (ראה ידו
ללמד  בא ולא הקרובים. לחייב  אין ידו, השיגה אם כלומר:
אבל  עצמו, את ולגאול ללוות יכול אינו ידו השיגה לא שאם
מהלכות  (פי "א חובה קרובים גאולת שאין אחוזה בשדה
שם  שנאמר שמה כרחינו על יח ) הלכה ויובל שמיטה
יכול  אינו ידו השיגה לא שאם ללמד בא ידו", "והשיגה
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אין  חובה, אינה קרובים שגאולת שכיון ולגאול, ללוות
לומר  מסתבר ולא ידו. השיגה ללא ידו השיגה בין הבדל
לגאול]. יכולים הקרובים אין ידו השיגה שאם ללמד שבא

גואל 39) שאין לשלילה, פתרה ששת שרב  בעיא כ: שם
סמך  רבינו אבל כא. שם רבינא, בדברי  מפורש וכן לחצאין,
(120 עמוד שם במאירי  הנוסחא (כן אשי  רב  שאמר מה על

שם). (מאיר לחצאין נגאל לומר תמצי  [כלומר,40)אם
(שם  שאמר רבי , וכדעת (כסף ֿמשנה). לפדותו חייבים אין
לישראל, (=נמכר באלה" נגאל שאינו מי  "ומה וכא.) טו:
אבל  חיוב , לענין אלא אינו זה וכל בקרובים). נגאל אינו
"ונמכר  כ.) (שם אמר עצמו רבי  שהרי  לפדותו, הם יכולים
דודו  "או מפורש ושם הוא, צדק  גר - זה שגר תושב " לגר
הנמכר  בעבד קרובים גאולת שיש הרי  יגאלנו" דודו בן או
לענין  והואֿהדין דבריו, לכל גמור כישראל שהוא צדק  לגר
קונה  שאינו (אלא יטמע " "שלא הטעם בו אין שהרי  זה,
ועיין  שם, עיין עא. בבאֿמציעא עבד, הקונה כישראל העבד
צדק  גר שלענין כרחינו ועל יב ) הלכה להלן כסף ֿמשנה
וגו'" דודו "או הכתוב  מתפרש ישראל) לענין (והואֿהדין

להלן]. וראה לגאול, רשות "או 41)לענין נאמר [שהרי 
כישראל), (שדינו צדק  לגר נמכר ולענין ונגאל", ידו השיגה
לפרש  אי ֿאפשר כנ"ל, לפדותו, הקרובים מחייבים שאין
(ראה  לגוי  נמכר לענין שפירשנו כמו וגו'" ידו השיגה "או
שדה  מוכר לענין שפירשנו כמו אלא לא) הערה למעלה
גואל  ואינו וגואל לווה שאינו שם) למעלה (ראה אחוזה

לחצאין].

.Á„Á‡„BÚÏ ÔÈa Ï‡OÈÏ ÔÈa ,BÓˆÚ ÎBn‰ ∆»«≈«¿≈¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÔÈc ˙Èa e‰eÎnL „Á‡Â ,ÌÈÎBkÚ‚Ó ‰Ê È‰  »ƒ¿∆»∆¿»≈ƒ¬≈∆¿»≈«

ÌÈMLa e‰eÎnL È‰ ?„ˆÈk .‡ˆBÈÂ BBÈ„tÓ ƒƒ¿¿≈≈«¬≈∆¿»¿ƒƒ
‰Ê È‰  B„È ‰‡ˆÓe ,ÌÈL Úa‡ „ÚÂ ,ÌÈÈcƒ»ƒ¿»««¿«»ƒ»¿»»¬≈∆

ÌÈOÚ Ô˙BÌÈÈcÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙eÁÏ ‡ˆBÈÂ ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«
ÌÈL OÚÏ ÔÈÈc ÌÈÚa‡a BÓˆÚ‰Ê È‰  «¿¿«¿»ƒƒ»ƒ¿∆∆»ƒ¬≈∆

‡Lp‰ Ô˙BÂ ,„ÚL ‰L ÏÎÏ ÔÈÈ„ ‰Úa‡ Ú‚Ó¿»≈««¿»»ƒ»ƒ¿»»»∆»«¿≈«ƒ¿»
ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk„BÚÏ kÓp‰ ÔÎÂ .‡ˆBÈÂ , ∆∆¿≈∆∆¿≈¿≈«ƒ¿»¿≈

„Ú ˙B‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰ MÁÓ  ÌÈÎBk»ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«
ÏBi‰ ˙L˙MÓ e‰˜ ÌÚ MÁÂ :Ó‡pL ; ¿««≈∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈ƒ¿«

,‰‡Óa BÓˆÚ ÎÓ ?„ˆÈk .Ïi‰ ˙L „Ú BÏ BÎn‰ƒ»¿«¿««…≈≈«»««¿¿≈»
MÁÓ  ÌÈL OÚ ‰ÈÎÓ ˙MÓ ÏBiÏ ‡LÂ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆»ƒ¿«≈
‡M‰ ÈLÓe ÌÈÓc‰ ÚB‚Â ,„ÚL ‰L ÏÎÏ ‰OÚ¬»»¿»»»∆»«¿≈««»ƒ≈ƒ«¿»
BkÓÓ ÛÒk :Ó‡pL ;ÌÈÏk ‡ÏÂ ‰‡ez ‡Ï ,ÛÒk∆∆…¿»¿…≈ƒ∆∆¡«∆∆ƒ¿»
Ï‡‚ BÈ‡Â ,ÌÈÎBk „BÚ‰ „iÓ Ï‡‚ ‡e‰ ÛÒÎa ¿∆∆ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿≈ƒ¿»

ÛÒk ‰ÂLa. ¿¿≈∆∆

בצורה 42) הדברים נאמרו ושם במשנה, יד: קידושין
(כסף ֿמשנה). עבדים מיני  כל כולל שזה משמע  סתמית,

ז. הלכה למעלה לישראל 43)וראה "בין כתב  לא [כאן
לח ]. והערה ג הלכה א פרק  למעלה וראה לגוי ", בין

כבר.44) שעשה השנים את דינרים 45)מנכה עשרה  הרי 
שנים. לשש אלא נמכר אינו שהרי  שנה, בעד 46)כל

לשנה. דינרים עשרה של החשבון לפי  הנותרות, השנתיים
כסף .47) שוה גם לתת שיכול כתב  בסמוך להלן

משש 48) ליותר עצמו את למכור יכול עצמו מוכר שהרי 
ג). הלכה להלן 49)(למעלה וראה בברייתא. טז. קידושין

נ. ו).50)הערה הלכה (למעלה בשש יוצא אינו שהרי 
פרק 51) קידושין וירושלמי  ד, הלכה ח  פרק  בהר פ ' ספרא

"ישיב  אמרו: וטז. ח . קדושין בבבלי  אבל ב . הלכה א
זה  וממקור ככסף ". כסף  שוה לרבות - רחמנא אמר גאולתו
כסף  ששוה לישראל בנמכר למעלה שכתב  מה רבינו שאב 
ועיין  זה, את זה סותרים רבינו דברי  ואםֿכן ככסף ,

לחםֿמשנה.

.Ë„Ú ÏkÈÚ‡ˆiL ‰iÚ B‡ÔBÚ‚a »∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»»¿≈¿
ÛÁL B‡ ,ÂÈÓ„ eÙÈÒB‰Â ‡È‰Â ,ÛÒke˙ÁÙe ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¬

kÓpL È‰ ?„ˆÈk .ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï BÏ ÔÈMÁÓ  ÂÈÓ„»»¿«¿ƒ¿»≈»»≈«¬≈∆ƒ¿«
MÁÓ BÈ‡  ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È‰Â ,‰‡Óa¿≈»«¬≈«»»∆»«ƒ≈¿«≈

‰‡Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÂÈB„‡ ÌÚÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa kÓ ; ƒ¬»∆»¿ƒ≈»ƒ¿«¿»«ƒ«¬≈
˙B˙Bp‰ ÌÈM‰ Èt ÏÚ BnÚ MÁÓ  ‰‡Ó ‰ÂL ‡e‰»∆≈»¿«≈ƒ«ƒ«»ƒ«»

‰‡Ó ÈÙÏ. ¿ƒ≈»

בברייתא.52) כ. לישראל 53)קידושין ובין לגוי  נמכר בין
שם). "שיוצא"].54)(גמרא לקרוא שצריך [נראה

השחפת.55) במחלת בעת 56)חלה שוה שהיה מה כפי 
שם). (גמרא מקנתו" מכסף  "שנאמר כפי57)הקנין,

(שם). שניו" כפי  "שנאמר עכשיו, שוה שהוא

.ÈkÓp‰BÓˆÚ Ï‡‚Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÎBk „BÚÏ «ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿≈ƒ¿…«¿
e‡aL BÓk ÔÈ‡ˆÁÏÌÈÓÚÙe Ï˜‰Ï ‰È‰È ÌÈÓÚt , «¬»ƒ¿∆≈«¿¿»ƒƒ¿∆¿»≈¿»ƒ

‰ÏÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?Ï˜‰Ï „ˆÈk .ÈÓÁ, ¿«¿ƒ≈«¿»≈»»¿»«ƒ
,ÌÈMÓÁ BÏ Ô˙Â ,‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È‰Â ,ÛÁLÂ¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»¿»«¬ƒƒ
Ô˙B  ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‡e‰ È‰Â ,‡È‰Â ,ÂÈÓ„ ÈˆÁ¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ«¬≈»∆»«ƒ≈

‡ˆBÈÂ ,‡Lp‰ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Ô‰L ,‰‡Ó BÏ„ˆÈk . ≈»∆≈¬ƒ»»«ƒ¿»¿≈≈«
ÂÈÓ„ ÈˆÁ BÏ Ô˙Â ,ÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ»»¿»«ƒ¿»«¬ƒ»»
BÏ Ô˙B  ‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ È‰Â ,ÛÁLÂ ,‰‡Ó Ô‰L∆≈≈»¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»≈
‰‡Ó Ô˙pL ‡ˆÓÂ .‡Lp‰ BÈˆÁ ÈÓc Ô‰L ,ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆≈¿≈∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆»«≈»

.‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ««ƒ∆«»»∆≈»

המאירי58) נוסחת כפי  אשי  רב  או אביי  מימרת כ: קידושין
לח . הערה למעלה ראה ז.59)שם, הלכה למעלה

בהלכה 60) נאמר כבר הרי  הקנין, בשעת כן היה לא שאם
ועיין  הקנין, בשעת שהיה כפי  להקל שמחשבין הקודמת,

בגמרא. -61)שם הראשון החצי  על חמשים שנתן ומה
לחצאין. גואל שהרי  נתן,

.‡È‰„ÚÏ BÏ ‡LpL ÛÒk‰ ÏÚ „ÚÏ ÏÁnL »«∆»«»∆∆««∆∆∆ƒ¿««¬…
BÏ ÏeÁÓ BÈ‡  Bc‚kËL BÏ zÎiL „Ú , ¿∆¿≈»«∆ƒ¿…¿«

B‡ ‰L „ÚÂ ,ÌÈMLa e‰wL È‰ ?„ˆÈk .eÁLƒ¿≈«¬≈∆»»¿ƒƒ¿»«»»
CÏ ,CÏ ÔÈÏeÁÓ ÌÈÓc‰ ‡L :BÏ Ó‡Â ,ÌÈ˙L¿»«ƒ¿»«¿»«»ƒ¿ƒ»≈
.ËL BÏ zÎiL „Ú B„eaÚMÓ ËÙ ‡Ï  !Ek„Ï¿«¿¿…ƒ¿«ƒƒ¿«∆ƒ¿…¿»

רבא.62) עלֿידי  והסברתה טז. עברי63)קידושין שעבד
ולא  חוב , שעבוד על אלא מחילה ואין לאדונו, קנוי  גופו

הגוף . קנין על

.ÈÔB„‡È‰  ÎÊ Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :˙nL„Ú‰ »∆≈ƒƒƒ«≈»»¬≈»∆∆
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קי               
         

Ôa‰ „BÚLM‰ ÛBÒ „ÚÌÈM‰ ÛBÒ „Ú B‡ , ≈«≈««≈««»ƒ
Ô‰Ï BÓˆÚ ÎnL„Ú B‡ ,ÏBÈ Ba ÚbÙiL „Ú B‡ , ∆»««¿»∆«∆ƒ¿«≈«

Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;‡M‰ ÔzÈÂ BBÈ„t Ú‚iL∆¿»«ƒ¿¿ƒ≈«¿»¬»ƒ…ƒƒ«≈
˙a‰ ˙‡ ‡Ï „BÚ BÈ‡Â ,˙eÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È‰  ÎÊ»»¬≈∆»»«≈¿≈≈…∆««
‡L „BÚ BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Á‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆»»¿≈»ƒ«∆≈≈¿»

ÔÈLBi‰˜„ˆ ‚Ï kÓp‰Â .ÌÈÎBk „BÚÏ B‡ «¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿≈»ƒ
Ôa‰ elÙ‡ ÔB„‡‰ ˙nL ÔÂÈk ‡l‡ ,„BÚ BÈ‡ ¬ƒ«≈≈≈∆»≈»∆≈»»

‰˜ ÈÚ „ÚL ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˙eÁÏ ‡ˆÈ »»¿≈ƒ¿≈»≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆
ËLa B‡ ÛÒÎa:ÌÈ„ ‰MÓÁa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Â , ¿∆∆ƒ¿»¿∆∆«¿«¬ƒ»¿»ƒ

ÌÈLaËLa B‡ ,ÛÒk ÔBÚ‚a B‡ ,ÏBÈa B‡ , ¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«
eÁLÔa ‡Ïa ÔB„‡ ˙˙ÈÓa B‡ ,„BÚe ; ƒ¿¿ƒ«»¿…≈¿≈

Ôa ÁÈp‰ elÙ‡  ‚a B‡ ÌÈÎBkBÏ ÓBÏ ‰ÂˆÓ . »ƒ¿≈¬ƒƒƒ«≈ƒ¿»«
B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa '‡ˆ'Û‡ . BÏ Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ ≈ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆…»«

‰ÏÁ elÙ‡ .ËL CÈˆ BÈ‡Â ,ÌpÁa ‡ˆBÈ ‡e‰ È‰¬≈≈¿ƒ»¿≈»ƒ¿»¬ƒ»»
BÏ iÁ BÈ‡  ‰a‰ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ Ba ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«»»»«¿≈≈«»

ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ :Ó‡pL ;ÌeÏk. ¿∆∆¡«≈≈«»¿ƒƒ»

הכתובים.64) מן זאת למדו ובגמרא בברייתא, יז: שם
בברייתא.65) הלכה 66)שם פ "ד להלן ראה האמה, ולא

שם).67)ד. (גמרא לבן אפילו יעבוד, שנים שש שנאמר
לשש.68) אלא נמכר שאינו ביתֿדין, והוא 69)במכרוהו

(למעלה  משש ליותר אפילו עצמו את למכרו יכול הרי 
ג). ולא 70)הלכה לך שנים, שש "ועבדך בברייתא: שם

עא.71)ליורש". בבבאֿמציעא תושב . גר וכלֿשכן
כאן, כסף ֿמשנה וראה הגוי , כדין צדק  גר דין  השווה

לט . והערה ז הלכה שם.72)ולמעלה קידושין בברייתא,
(כסף ֿמשנה). צדק  מגר הוא וכלֿשכן תושב , לגר והואֿהדין

ולידתו 73) שהורתו בבן אפילו המדובר צדק , [בגר
כלל, הגר אביו את יורש הגר אין הרי  כן לא שאם בקדושה,
ופ "ו  שם, (קידושין סופרים מדברי  ולא תורה מדברי  לא

כסף ֿמשנה]. ועיין י ), הלכה נחלות קידושין 74)מהלכות
במשנה. עצמו 75)יד: מוכר בין רבינו חילק  לא כאן

וראה  ובשטר, בכסף  נקנים ששניהם הרי  ביתֿדין, למכרוהו
ג. הערה לפי76)למעלה או ביתֿדין, במכרוהו שנים שש

עצמו. במוכר שם 77)התנאי  כמבואר 78)טז.ברייתא,
זו. בהלכה למעלה.79)למעלה כשהוא 80)כמבואר

(דברים  וגו' מעמך חפשי  תשלחנו וכי  "שנאמר בשנים. יוצא
שמות  דרשב "י  (מכילתא צא" לו לומר שמצוה מלמד יג) טו,

ב ). שם.81)כא, במכילתא הנ"ל כל

    
מוסר 1) ושרבו עברי , לעבד מזונות חיוב  דין רבינו בו כלל

הענקה. דין כן וכמו כנענית, שפחה לו

.‡ÈÚ „Ú ÏkiÁ ÔB„‡‰ È‰ BzL‡ ˙BBÊÓa »∆∆ƒ¿ƒ¬≈»»«»ƒ¿ƒ¿
‰Òe‡ ‡ÏÂ ,BÏ ‰‡eOp‰ÌÈ ˙ÓBLÂ‡e‰Â . «¿»¿…¬»¿∆∆»»¿

,ÔÈÂ‡Ï Èeq‡Ó ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;BÏ ˙zÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈»ƒ
‰iL elÙ‡BzL‡ :Ó‡pL .‰È˙BBÊÓa iÁ BÈ‡  ¬ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¿∆»∆∆¡«ƒ¿

BnÚ „ÓÚÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡  BnÚ˙BBÊÓa iÁ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»«¬…ƒ¿≈«»ƒ¿
ÂÈ˙Be ÂÈaÏÚa Ì‡ :Ó‡ ÔÈc ˙Èa e‰eÎÓa . »»¿»ƒ¿»≈ƒ∆¡«ƒ««

,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ ,‡e‰ ‰M‡ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆««¿¿

‡a ‡Ï Ï‡ !?BzL‡ ‰„aÚzL ‰Ê ‰˜pL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿¬»…»
‰È˙BBÊÓa iÁ ÔB„‡‰L ‡l‡ „nÏÏBÓˆÚ ÎBÓe . ¿«≈∆»∆»»«»ƒ¿∆»¿≈«¿
BnÚ ÂÈe ‡e‰ CnÚÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡„BÚÏ kÓe . ∆¡«¿»»≈ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»¿≈

.BnÚ ÂÈe ‡e‰ Ïi‰ ˙La ‡ˆÈÂ :Ó‡ ÌÈÎBk»ƒ∆¡«¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ
„Á‡‰M‡ B‡ ,‰ÈÎÓ ˙ÚLa BÏ eÈ‰L ÌÈe ‰M‡ ∆»ƒ»»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»

‡e‰Â .B˙ÈÎÓ Á‡ BÏ eÈ‰L ÌÈe˙ÚcÓ ‰pÁwiL »ƒ∆»««¿ƒ»¿∆ƒ»∆»ƒ««
iÁ BÈ‡  Ba ˙ÚcÓ ‡lL dÁ˜Ï Ì‡ Ï‡ ;ÔB„‡‰»»¬»ƒ¿»»∆…ƒ«««≈«»

.‰È˙BBÊÓaƒ¿∆

לישראל 2) נמכר בין ביתֿדין, מכרוהו ובין עצמו מוכר בין
בסמוך. רבינו שמפרש כמו לגוי , נמכר קידושין 3)ובין

ובמכילתא  במכילתא הוא וכן שמעון, דרבי  ברייתא כב .
ג. הלכה ז פרק  בהר וב 'ספרא' ג, כא, שמות דרשב "י 

(מכילתות 4) "עמו" אינה וזו עמו", אשתו "ויצאה שנאמר
-5)שם). אותה שייבם לו מחכה והיא שמת, אחיו אשת

שתי נתמעטו ואלמלא שם). (מכילתא "אשתו" שאינה מפני 
עצמו  שהעבד ואע "פ  אותן, לזון שחייב  אומרים היינו אלה,
לה  לתת הוא שנוהג כיון - ארוסתו במזונות חייב  אינו
ועיין  (אורֿשמח , האדון את לחייב  אפשר היה - מזונות

ג). כא, שמות התורה על שם 6)רמב "ן דרשב "י  במכילתא
אינה  חלוצה והרי  הדיוט ", לכהן וחלוצה "גרושה מפורש:

(משנהֿלמלך). מדרבנן אלא דרשב "י7)אסורה מכילתא
זו  ואף  להוציאה. הוא חייב  עליו, אסורה היא שאם שם.
חייב  סוף ֿסוף  שהרי  "עמו", בכלל אינה מדרבנן, שאיסורה

להוציאה. ציין 8)הוא ולא שם. ומכילתות שם, קידושין
בכסף ֿמשנה. וראה במזונותם. חייב  גיל איזה עד רבינו
הוא  והחיוב  גבול, כאן שאין משמע  רבינו לשון ומסתימות
גדולים  הם ואפילו עצמם, משל להתפרנס  להם שאן זמן כל
חיוב  אין עצמו העבד על שגם [ואע "פ  (משנהֿלמלך). ממש
בפי "ב  (ראה שנים שש עד אלא בניו לפרנס  התורה מן
שהעבד  כיון - נג) נוספת והערה יד, הלכה אישות מהלכות
ד]. הערה למעלה ראה האדון. על החיוב  חל לפרנסם, נוהג

שם.9) ומכילתות שם, ומכילתא 10)קידושין קידושין
הזה  הפסוק  הובא לא ושם ג. הלכה ז פרק  בהר וספרא שם,
כה, (ויקרא שם התורה על רש"י  ועיין לגוי , בנמכר הנאמר
ולא  "אשתו" רק  נאמר ביתֿדין שבמכרוהו [ואע "פ  נד).
ולא  "בניו" רק  נאמר לגוי  ובנמכר עצמו ובמוכר "בניו",
ד"שכיר  בגזירהֿשוה מזה זה שלמדו לומר צריך - "אשתו"
במזונות  וגם אשתו במזונות גם חייב  שבכולם שכיר", -

שנאמר 11)בניו]. ממה כן ולמדו שם. דרשב "י  מכילתא
כאן  נשים "שתי  - עמו" אשתו ויצאה הוא אשה בעל "אם
ואחת  רבו, לקחו שלא עד אחת - ו"אשתו") ("אשה"

(שם). רבו" שם.12)משלקחו וספרא דרשב "י  מכילתא

. ÂÈe BzL‡ ˙BBÊÓa iÁ ÔB„‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»«»ƒ¿ƒ¿»»
ÌeÏk Ì‰È„È ‰OÚÓa BÏ ÔÈ‡‰OÚÓ È‰ ‡l‡ , ≈¿«¬≈¿≈∆¿∆»¬≈«¬≈

ÏÚa‰ ‰ÎBfL ÏÎÂ .dÏÚÏ d˙‡ÈˆÓe ‰M‡‰»ƒ»¿ƒ»»¿«¿»¿…∆∆«««
BzL‡aÈÚ „Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰ÎBÊ . ¿ƒ¿∆∆««ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

שם.13) התורה על הרמב "ן (הביאו שם דרשב "י  מכילתא
להלן). ראה אחר, באופן המכילתא שפירש בדבריו ועיין

פי "ב 14) ראה שלה. מלוג נכסי  ופירות ירושה לרבות

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



קיי                
         

ג. הלכה אישות אשה 15)מהלכות בעל "אם שנאמר:
זכאי הבעל מה כבעל, (=העבד) הוא "הרי  - הוא"
זכאי (העבד) זה אף  אשתו, של ובירושתה במציאתה

שם). דרשב "י  (מכילתא אשתו" של וירושתה במציאתה

.‚ÔÈc ˙Èa e‰eÎnL ÈÓLÈ BÏ ÔzÏ BaÏ ƒ∆¿»≈ƒ≈¿«ƒ≈
Ba ÔÈa ÔB„‡‰ ÔÈa .˙ÈÚk ‰ÁÙLÌ‡ ,ÔB„‡ ÏL ƒ¿»¿«¬ƒ≈»»≈¿∆»ƒ

e‰ÙBÎÂ .‰ÁÙL BÏ Ô˙B ‰Ê È‰  ÂÈ‡ ˙Ó,‰Ê ÏÚ ≈»ƒ¬≈∆≈ƒ¿»¿≈«∆
‰pnÓ „ÈÏBiL È„kÌÈ„ÚBÏ ˙zÓ ‡È‰ È‰Â . ¿≈∆ƒƒ∆»¬»ƒ«¬≈ƒÀ∆∆

B˙e„Ú ÈÓÈ Ïk‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :Ó‡pL ; »¿≈«¿∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»
ÓB‚ÂeÒ‡  BÓˆÚ ÎBn‰Â .k ‰ÁÙLa˙ÈÚ ¿≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

Ï‡OÈ Ïk ‡Lk. ƒ¿»»ƒ¿»≈

וכתנאֿקמא 16) ההלכה. בסוף  כדלהלן עצמו, מוכר ולא
שם. אליעזר כרבי  ולא יד: קידושין כלומר,17)בברייתא

דרשב "י ). ומכילתא (מכילתא חובה ולא בידו, הרשות
שם.18) דרשב "י , להלן.19)מכילתא וראה טו. קידושין
עברי20) עבד - עבדך שכיר שכר משנה "כי  שם: [קידושין

שפחה  לו מוסר שרבו מכאן - בלילה ובין ביום בין עובד
עברי , לעבד כנענית שפחה מסירת עיקר שכל הרי  - כנענית"

ולדות]. להוליד כדי  וילדיה 21)הוא "האשה נאמר שהרי 
סו: (קידושין כמותה שפחה שוולד ומכאן לאדוניה" תהיה

כן,22)וסח .). לא שאם פרוטה, שוה בו כשנשאר [כלומר
כוונת  וזוהי  י . הלכה להלן כמפורש - עבד אינו שוב 
אדא, בר חייא "א"ר ב ): הלכה (פ "א קידושין הירושלמי 
וראה  פרוטה". שוה שם שיהא עד עברי  בעבד מודים הכל

כנענית.23)באורֿשמח ]. שפחה לו מוסר שרבו מכאן
אליעזר.24) כרבי  ולא כרבנן שם, [שאסורים 25)קידושין

ביאה  איסורי  מהלכות (פי "ב  סופרים מדברי  כנענית בשפחה
למוכר  ולא "לו שם): (קידושין שאמרו ומה יא). הלכה
כנענית  שפחה לתת יכול אינו עצמו שלמוכר היינו - עצמו"
אלא  התורה מן בה מותר - רצה אם אבל כרחו, בעל
בתורה  שמפורש ביתֿדין ובמכרוהו עליה, גזרו שחכמים
(ועיין  חכמים אסרו לא - כנענית שפחה לו מוסר שרבו

בהל  רבינו כוונת וזוהי  יט .) לסנהדרין וחיי  כות בחמרא
זה". בדבר חכמים גזרו ולא שכתב : יב , הלכה ביאה איסורי 

הריטב "א]. בשם שכתב  ובמה במשנהֿלמלך, וראה

.„ÔÈ‡‰È‰zL „Ú ˙ÈÚk ‰ÁÙLa zÓ ÈÚ „Ú ≈∆∆ƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆
ÌÈe ˙ÈÏ‡OÈ ‰M‡ BÏ‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ƒ»ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ≈ƒ»

˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ÒBÓ Ba ÔÈ‡  ÌÈe‰Ê „Â . »ƒ≈«≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿»»∆
‰Ïa˜Ô‰k kÓp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‡e‰zÓ ‰Ê È‰  «»»¬ƒ»»«ƒ¿»…≈¬≈∆À»

B˙e„Ú ÈÓÈ Ïk ˙ÈÚk ‰ÁÙLa. ¿ƒ¿»¿«¬ƒ»¿≈«¿

אליעזר.26) דרבי  ברייתא כ. שתהיה 27)קידושין כלומר,
אחרֿכך, ומתה מקודם אשה לו היתה אם אבל עכשיו, לו
משנהֿלמלך). ועיין (אורֿשמח , כנענית בשפחה הוא אסור

אסור 28) אינו אבל לכופו, יכול רבו שאין הכוונה כאן אף 
סופרים. מדברי  אלא התורה, מן שקיבלו 29)בה דברים

הוא  מלא מקרא הרי  וצריךֿעיון משה, עד איש מפי  איש
יבוא, בגפו "אם שם) (קידושין יעקב  בן אליעזר רבי  בפי 
רדב "ז. ועיין יצא". יחידי  נכנס , יחידי  "אם - יצא" בגפו

נגד 30) כרב  יתירות. חובות התורה הטילה שעליו אף 

איסור. בעניני  כמותו שהלכה כא:) (שם ראה 31)שמואל
כא. והערה ג. הלכה למעלה

.‰Ì‡BÏ ÒBnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈe ‰M‡ BÏ eÈ‰ ƒ»ƒ»»ƒ««ƒ∆≈
BzL‡Ó BLÈÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba«ƒ¿»¿«¬ƒ≈»¿«¿ƒ≈ƒ¿

BnÚ BzL‡ :Ó‡pL ;ÂÈeBÈ‡Â .BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ »»∆∆¡«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈
‡ÏÂ ,˙BÁÙL ÈzLÂÈ„Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL ÔzÏ ¿≈¿»¿…ƒ≈ƒ¿»««ƒ¿≈¬»»

ÌÈiÚkÏ Ô˙BpL C„k ÌÈÚ‰BÏ ÔzÈ :Ó‡pL ; »ƒ¿ƒ¿∆∆∆≈«¿«¬ƒƒ∆∆¡«ƒ∆
‰M‡ÚÈb‰Â ,˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba BÏ ÒnL Úˆ . ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒƒ«

,˙‡ˆÏ ‰ˆB BÈ‡Â ,˙‡ˆÏ Ba ÒÓ Ba ‰È‰Â ,ÏBÈ≈¿»»«¿»≈»≈¿≈∆»≈
‰ÁÙLa Ò‡ È‰L ,eËt  Ba ÏÁÂ. ¿»«»∆¬≈∆¡«¿ƒ¿»

שם.32) הרמב "ן הביאו ג) כא, (משפטים דרשב "י  מכילתא
ויצא 33) אומר הוא "ולהלן נוסף : שם דרשב "י  במכילתא

מבניו". תפרישנו אל מא) כה, (ויקרא עמו ובניו הוא מעמך
מאשתו  להפרישו יכול "אינו דבריו בתחילת כתב  ורבינו

הנ"ל. המכילתא דברי  סוף  והשמיט  מכילתא 34)ובניו",
שם. בפי "ד 36)שם.35)דרשב "י  רבינו שכתב  [כמו

יט ]. הלכה ביאה איסורי  ולא 37)מהלכות אחת אשה
הפקר. כשפחת תהא שלא לו, המיוחדת אשה ועוד: שתים.
 ֿ במשנה וראה שם. ישמעאל דרבי  במכילתא שאמרו וכמו

כן 38)למלך. מאיסור. להפרישו כדי  חבירו להכות ורשאי 
בר  נחמן רב  ע "י  וכפירושה בברייתא, כח . בבבאֿקמא הוא
"לא  שסובר למי  אלא נאמר לא זה שפירוש ואע "פ  יצחק .
מהלכות  בפ "ב  פוסק  ורבינו לנפשיה", דינא איניש עביד
אע "פ  - לעצמו דין לעשות לאדם "שיש יב  הלכה סנהדרין
אלא  הותר שלא רבינו סובר - בנכסיו" הפסד שם היה שלא
כן  ואם בחבירו, לחבול לא אבל מחבירו, שלו את לקחת
עלמא  דכולא אליבא הוא יצחק  בר נחמן רב  של פירושו

(משנהֿלמלך).

.ÂÎBn‰˙Èa e‰eÎÓ Ï‡ .Úˆ BÈ‡  BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿»¬»¿»≈
,Úˆ ‰Ê È‰  ˙‡ˆÏ ‰ˆ ‡ÏÂ LL „ÚÂ ,ÔÈcƒ¿»«≈¿…»»»≈¬≈∆ƒ¿»

„BÚÂ.ÔB„‡‰ ˙eÓiL „Ú B‡ ,ÏBi‰ ˙L „Ú ¿≈«¿««≈«∆»»»

אליעזר,39) כרבי  ולא וכתנאֿקמא בברייתא, יד: קידושין
ג. הלכה למעלה יד:40)ראה שם משנה,

.Ê˙‡ „BÚ Úˆp‰ ÔÈ‡  Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒƒ«≈≈«ƒ¿»≈∆
Ôa‰‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e„ÓÏ‡ÏÂ BÏ  B„ÚÂ : «≈ƒƒ«¿»»¿«¬»¿…

ÏBÈ ÏL BÓÏBÚÏ  ÌÏÚÏ ;BÏ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ƒ¿¿…»¿»∆≈ƒ¿≈»»≈
˙˙ÈÓe ÏBia ‡l‡ BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ BÈ‡ Úˆp‰L∆«ƒ¿»≈∆∆«¿∆»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰. »»

וכא:41) יז: כא:43)המסורת.42)קידושין שם
עולמית.44) או "נצח " של במובנו לא לא 45)אבל אבל

(משנהֿלמלך). שחרור בשטר ולא כסף  בגרעון

.Á„ÚÏÚa ‰OÚpL ÈtÓ ,Úˆ BÈ‡ Ô‰k ÈÚ ∆∆ƒ¿ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ¿≈∆«¬∆««
ÌeÓ.BzÁtLÓ Ï‡ LÂ :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â «¬≈≈¿»∆ƒ¿«¿

‰OÏ L BÈ‡Â ,da ‰È‰L ‰˜ÊÁÏ.da ‰È‰L «¬»»∆»»»¿≈»«¿»»∆»»»

אליעזר 46) כרבי  ולא וכחכמים בברייתא, כא: קידושין
ברבי . יודן רבי  אוזן 47)בשם של בגופו נרצע  הוא שהרי 
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יודן  רבי  בשם אליעזר כרבי  ולא וכחכמים ט , הלכה (להלן
(בכורות  מום בעל הוא הרי  האוזן סחוס  שניקב  וכיון ברבי ).
ובירושלמי ג). הלכה המקדש ביאת מהלכות ופ "ז לז.
מן  פחות הסחוס  "וירצע  הקשו: ה"ב ) פ "א (קידושין
ניקב  אלאֿאםֿכן מום בעל נעשה (=שאינו הכרשינה"
שם) מקדש ביאת והלכות שם בכורות כרשינה. כשיעורי 
משנהֿלמלך. ועיין כרשינה", לידי  יבוא "שמא ומתרץ :
שאין  נראה מום", בעל "שנעשה סתם שכתב  רבינו [ומדברי 
מום  בעל נעשה הוא אלא כרשינה, לידי  יבוא שמא חשש זה
הבבלי לשון מסתימת נראה וכן שהיא, רציעה בכל
שכיון  לומר וצריך הירושלמי , סברת הביאו שלא בקידושין
נקב  דהוי  מיגו - אזנו לנקב  כלומר לרצוע , היא שמצוה
בו  שאין אע "פ  מום לענין חשוב  נקב  הוי  רציעה. לענין
לענין  דופן דהויא "מיגו (ז.) בסוכה זה וכעין ככרשינה,
בישועותֿיעקב  כתב  וכן שבת". לענין דופן הויא סוכה,
קשר  לענין ז) ס "ק  כה וסימן א, ס "ק  יג סימן (אורח ֿחיים
שבת. לענין תפילין של וקשר כלאים, לענין ציצית של
לענין  אסורים - קיימא של שאינם קשרים שהם שאע "פ 
ותפילין, ציצית לענין קשר דהוי  מיגו שבת, ולענין כלאים
הירושלמי כי  ויתכן שבת. ולענין כלאים לענין קשר הוי 

שם  בסוכה אביי  כשיטת סבר כן, תירץ  שלא החולק הנ"ל ,
זה]. 'מיגו' והעיר 48)על שילא. בר רב  בשם שם קידושין

ולמה  בנרצע , מדבר אינו הנ"ל הפסוק  הרי  המשנהֿלמלך:
כה, (ויקרא תשובו" משפחתו אל "ואיש הפסוק  הביא לא

טו.). (קידושין לנרצע  נדרש שהוא כרבי49)י ) יג. מכות
יד. הלכה רוצח  מהלכות בפ "ז וראה מאיר. כרבי  ולא יהודה

.Ë‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈÏ B‡ÈÓ ?ÔÈÚˆB „ˆÈk, ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆¿»
ÂÈc ÓB‡ÂLL ÛBÒÏ BLÈbÓe .Ì‰ÈÙÏÏ‡ ¿≈¿»»ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆

ÔÈaa ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ÔÈa . «∆∆∆«¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ¿»≈
Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa ÔB„‡ ÏL ‰ÊeÊÓe ˙Ïc˙‡ ˜BÂ . ∆∆¿»∆»≈∆»»»¿≈∆

˙ÈÓÈ‰ BÊ‡ÔÊ‡ ÏL dÙe‚a ,ÏL ÚˆÓa , »¿«¿»ƒ¿»∆…∆¿«¿≈«∆
˙ÎzÓ˙ÏcÏ ÚÈbiL „Ú ,BÊ‡ z˙Â :Ó‡pL ; «∆∆«∆«ƒ««∆∆∆∆¡«¿»«»¿»¿

‰ÊeÊÓ Ó‡ ‡ÏÂ .˙Ïce‡l‡ ,„ÓBÚ ‰È‰iL «∆∆¿…∆¡«¿»∆»∆ƒ¿∆≈
‰Óe ;‰ÊeÊÓ Ïˆ‡ ÔÈa ˙Ïc Ïˆ‡ ÔÈa‰ÊeÊn ≈≈∆∆∆≈≈∆¿»«¿»

˙„ÓBÚ ‡È‰Lk˙„ÓBÚ ‡È‰Lk ˙Ïc Û‡ ,Ï‡ ; ¿∆ƒ∆∆«∆∆¿∆ƒ∆∆¬»
‰ÊeÊÓ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ïca  ‰ÚÈˆ‰. »¿ƒ»«∆∆««ƒ∆≈»¿»

ÔB„‡‰ÂÈ„‡ ÚˆÂ :Ó‡pL ;BÓˆÚa ÚˆBL ‡e‰ »»∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«¬…»
ÔÈ‡Â .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ BÁeÏL ‡ÏÂ Ba ‡Ï  …¿¿…¿¿…¿ƒ«≈ƒ¿≈

ÔÈ‡L ,„Á‡k ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÚˆB˙BˆÓ ÔÈOBÚ ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿∆»∆≈ƒƒ¿
˙BÏÈÁ ˙BÏÈÁ. ¬ƒ¬ƒ

ה).50) כא, (שמות דרשב "י  את 51)מכילתא אהבתי 
(רדב "ז). וגו' י .52)אדוני  הלכה להלן קבועים 53)ראה

ומונחים  הבנין מן ותלושים עקורים כשהם ולא הבנין, בתוך
זה. לנו מנין בסמוך, וראה הצד. המקור 54)מן צויין לא

ו)55)לכך. כא, (שמות דרשב "י  ומכילתא מכילתא
טו. וכן 56)וקידושין (אליה). הרך בעור ולא בתנוך היינו,

שאין  הקודמת, מההלכה כא: בקידושין החכמים מסקנת
אין  הרי  באליה שאם מום, בעל ייעשה שלא נרצע  כהן עבד

עלֿידי ֿזה. מום בעל נעשה שם 57)הכהן קידושין

אף  מכתת, של מיוחד מרצע  "מה שאמר: וכרבי  בברייתא,
של  שהוא דבר בכל אלא דוקא לאו ומרצע  מתכת", של כל

 ֿ (כסף  שם).מתכת בגמרא וכן יגע 58)משנה, לא אך
בברייתא). כב : (קידושין שכתוב 59)בדלת שמה היינו,

לענין  נפרדים דברים שני  ללמוד הוא "מזוזה", בתורה:
המזוזה, אצל או הדלת אצל להגישו שיכול א' ההגשה:
צריכה  שהדלת ב ' המזוזה. אצל תהיה שהרציעה לא אבל

המזוזה. כדוגמת עומדת הראשון.60)להיות הדבר וזה
השני .62)העבד.61) הדבר ומכילתא 63)וזהו מכילתא

בברייתא. שם וקידושין ו), כא, (שמות דרשב "י 
שם).64) (רש"י  כלל מזוזה אינה קבועה 65)שאחרת

הבנין. מן ותלושה  מקרקע  מונחת ולא מכילתא 66)בבנין,
שם. שם.67)דרשב "י  דרשב "י  ומכילתא מכילתא

בברייתא.68) ח . שם.69)סוטה בברייתא כן
כמשא,70) הם כאילו שנראה ביחד, כמה אגודות, אגודות

מהר. מהם להפטר ורוצה

.È‰LÈÂ Ó‡iL „Ú  „Ú‰ Ó‡È Ó‡ Ì‡Â. ¿ƒ»……«»∆∆«∆…«¿ƒ¿∆
Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;„Ú ‡e‰Lk Ó‡iL „Ú  „Ú‰»∆∆«∆…«¿∆∆∆¬»ƒ»«
ÛBÒa ‰LÈÂ Ó‡iL „Ú ,Úˆ BÈ‡  LL Á‡««≈≈ƒ¿»«∆…«¿ƒ¿∆¿

LL‰BÁ‡ ‰Ëet ˙lÁ˙aÔB‚k ?„ˆÈk . ≈ƒ¿ƒ«¿»«¬»≈«¿
˙È B‡ B˙ÈÎÓ ÈÓcÓ ‰Ëet ‰ÂL ÌBi‰ ÔÓ ‡LpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»≈

‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁt ‡L Ì‡ Ï‡ .ËÚÓÈ‰  ¿«¬»ƒƒ¿«»ƒ»∆¿»¬≈
.LL Á‡ ÓB‡k ‰Ê∆¿≈««≈

דרשב "י ,71) ומכילתא במכילתא וכן בברייתא, כב . קידושין
יז). טו, (לדברים ראה פ ' מינכן 72)ו'ספרי ' [בכתב ֿיד

שיאמר  עד יאמר", אמור "אם רבנן: "תנו שם: בקידושין
שש  בתחילת אמר עבד. כשהוא שיאמר עד "העבד" וישנה.
יאמר  אמור "אם שנאמר נרצע , אינו - שש בסוף  ולא
אינו  - [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף  אמר העבד".
אמר  ולא שש בסוף  אמר חפשי ", אצא "לא שנאמר נרצע ,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע , אינו - שש בתחילת
כא  פרק  משפטים פ ' שלמה (תורה עבד" כשהוא שיאמר עד
רבנן: "תנו כדלהלן: היתה רבינו שנוסחת ונראה קו). אות
שיאמר  עד "העבד" וישנה, שיאמר עד יאמר" אמור "אם
אינו  - שש בסוף  אמר ולא שש בתחילת אמר עבד. כשהוא
וכן  למחוק , יש "העבד" (ותיבת יאמר "אם שנאמר נרצע ,
יש  כן וכמו השניה, הגירסא לפי  ה"ג ד"ה שם בכ"י  אינה
אינו  [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף  "אמר תיבות למחוק 
אמר  ולא שש בסוף  אמר חפשי "). אצא לא שנאמר נרצע ,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע , אינו - שש בתחילת
"אמר  הדברים: פירוש וזהו עבד". כשהוא שיאמר עד
פרוטה  בתחילת היינו הסוגיא, מסקנת כפי  שש, בתחילת
מסקנת  כפי  שש, בסוף  אמר ולא אחת, פעם אחרונה,
שנאמר  נרצע , אינו - אחרונה פרוטה בסוף  היינו הסוגיא,
בסוף  אמר וישנה. שיאמר עד כלומר יאמר", אמור "אם
פעמיים  אז אמר ואפילו אחרונה, פרוטה בסוף  היינו שש,

בתחי אמר ולא שם) רש"י  פרוטה (ועיין בתחילת שש לת
שיאמר  עד "העבד" וכו' שנאמר נרצע , אינו - אחרונה
אחרונה, פרוטה בתחילת גם אמר אם אבל עבד". כשהוא
פרוטה  בסוף  שניה פעם לומר המשיך וגם עבד עודנו שאז
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הכל  זו, אחרי  זו ביחד, היו האמירות ששתי  כיון אחרונה,
האחרונה  פרוטה בתחילת הכל אמר וכאילו ביחד, מצטרף 

עבד]. בתחילת 73)בעודנו ראשונה אמירה [כלומר,
האחרונה, הפרוטה בתוך אחריה שניה ואמירה הפרוטה,
בתחילת  הכל היה וכאילו ראשונה, לאמירה מצטרף  והכל
רבינו  שכתב  ומכיון למעלה]. כמבואר עבד, בעודנו הפרוטה
מזה  מוכח  מעומד, אותו שרוצעים ט  הלכה למעלה
טו, (לדברים ראה פ ' ה'ספרי ' כדברי  ושלא בלילה, שרוצעים

בכסף ֿמשנה]. וראה ראשונה,74)טו). אמירה [בעת
נתברר, לא העבדות שנות באמצע  אמירה של ודינה כנ"ל.
מהפסוק  הדרשה כלל נזכרה לא בגמרא הנ"ל לנוסחא כי 
שלנו, הנוסחא לפי  למדו, פיה שעל חפשי ", אצא "לא
קודם  ולא לחרות יציאתו בזמן אלא מועילה אינה שאמירה
אם  מועילה, זו אמירה גם הנ"ל הנוסחא לפי  כי  ויתכן לכן,
עיקר  וכל האחרונה. הפרוטה בתחילת נוספת אמירה תבוא
אלא  נאמר לא העבדות, בסוף  האמירות שתי  של הדין
גם  מועילה רצופות אמירות שתי  של במקרה כי  להשמיענו

כנ"ל]. האחרונה, הפרוטה בסוף  שנאמרה זו

.‡È‰˙È‰,ÌÈa ‰pnÓ BÏÂ ˙ÈÚk ‰ÁÙL „ÚÏ »¿»»∆∆ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈe ‰M‡ ÔÈ‡ BaÏeÈk :Ó‡pL ;Úˆ BÈ‡  ¿«≈ƒ»»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

E˙Èa ˙‡Â E‰‡‰M‡ ÔÈ‡ BÏÂ ,ÌÈe ‰M‡ BaÏ . ¬≈¿¿∆≈∆¿«ƒ»»ƒ¿≈ƒ»
˙‡ È„‡ ˙‡ Èz‰‡ :Ó‡pL ;Úˆ BÈ‡  ÌÈe»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«»«¿ƒ∆¬…ƒ∆
B‰B‡ BÈ‡ BaÂ ,Ba ˙‡ ‰B‡ ‡e‰ .Èa ˙‡Â ÈzL‡ƒ¿ƒ¿∆»»≈∆«¿«≈¬
,B‰B‡ Ba .CnÚ BÏ BË Èk :Ó‡pL ;Úˆ BÈ‡ ≈ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ»«¬
Èk :Ó‡pL ;Úˆ BÈ‡  Ba ˙‡ ‰B‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈≈∆«≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

,‰ÏBÁ ‡e‰ .E‰‡;Úˆ BÈ‡  ‰ÏBÁ BÈ‡ BaÂ ¬≈¿∆¿«≈∆≈ƒ¿»
BÈ‡ ‡e‰Â ,‰ÏBÁ Ba .CnÚ BÏ BË Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆¿≈

ÌÈÏBÁ Ì‰ÈL eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ;Úˆ BÈ‡  ∆∆»¿≈∆ƒ≈ƒ¿»
Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú  CnÚ BÏ BË Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆ƒ¿¿≈∆

.‰BËa¿»

בברייתא.75) שם "בנים"76)קידושין כי  אומרים יש
"ביתך", אלא בו נאמר לא שהרי  דוקא, לאו אדון אצל
בזה  נכללו לא בנים אבל ב .) (יומא אשתו" זו ו"ביתו

שם). ומהרי "ט  הרא"ש, זאת 77)(תוספות ללמוד [אין
בדברים  אלא עוסק  שאינו אדוני ", את "אהבתי  מהפסוק 
עדות  זוהי  כאן אבל עמו. בל לבו כי  ויתכן אומר, שהעבד
את  אדוני  את ש"אהבתי  ומכיון אהבך". "כי  האומרת התורה
שצריך  מקור אין העבד, דברי  אלא אינם בני " ואת אשתי 
"כי מהפסוק  למדו ולא עצמו). (של ובניו אשתו לאהוב 
שהרי רבו, אשת את שיאהב  שצריך ביתך" ואת אהבך
את  "אהבתי  רק  ואמר "ביתו", השמיט  הראשון הפסוק 

משנהֿלמלך]. וראה שם,78)אדוני ", בגמרא בעיא היא זו
שניהם  וכאן "עמך", על היא ההדגשה אם הם: הספק  וצדדי 
פסק  - נפתרה לא שהבעיא [ואע "פ  לו". טוב  "כי  או שווים,
אסור  ומספק  היא, חבלה רציעה שהרי  נרצע , שאינו רבינו
לאדם  אסור שהרי  העבד, של ברשותו אף  בו לחבול
מהלכות  ופ "ה צא: בבבאֿקמא כמפורש בעצמו, שיחבול
תפארת']. וב 'יקר בכסף ֿמשנה וראה א, הלכה ומזיק  חובל

.È‰ÓÎBÓ ?ÔÈc ˙Èa e‰eÎÓÏ BÓˆÚ ÎBÓ ÔÈa «≈≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈

 ÔÈc ˙Èa e‰eÎÓe ,Úˆ BÈ‡  BÓˆÚÚˆ. «¿≈ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿»
eÒ‡  BÓˆÚ ÎBÓ˙Èa e‰eÎÓe ,˙ÈÚk ‰ÁÙLa ≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿»≈

 BÓˆÚ ÎBÓ .˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ÒBÓ Ba  ÔÈcƒ«≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈«¿
kÓ BÈ‡  ÔÈc ˙Èa e‰eÎÓe ,ÌÈÎBk „BÚÏ kÓƒ¿»¿≈»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»

Ï‡OÈÏ ‡l‡ÔÈ‡  EÈÁ‡ EÏ ÎnÈ Èk :Ó‡pL ; ∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ≈
EÏ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈc ˙ÈakÓ  BÓˆÚ ÎBÓ . ≈ƒ¿ƒ∆»¿≈«¿ƒ¿»

kÓ BÈ‡  ÔÈc ˙Èa e‰eÎÓ ,LL ÏÚ ˙ÈÂ LLÏ¿≈¿»≈«≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»
LLÏ ‡l‡BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡  BÓˆÚ ÎBÓ ., ∆»¿≈≈«¿≈«¬ƒƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈc ˙Èa e‰eÎÓ. ¿»≈ƒ«¬ƒƒ

  

    

בסופה ) תפ"ב  (מצוה  החינו כתב  הענקה , למצות בנוגע 
עבד דיני   נוהגי ואי נוהג היובל שאי הזה  בזמ  שג
ישראל  מבני  שכר  שא לקח   ויוסי  חכ "ישמע  עברי 
."יתבר ה ' ברכו  מאשר מעמו  בצאתו  לו  שיעניק  .. ועבדו 
כי  " הרמב דעת נגד  שהוא  'חינו ב 'מנחת עליו  והקשה 
הענקה  שמצות להדעה  רק   להתקיי  יכולי אלו  דבריו 
לדעה  אבל .בית־די במכרוהו   וג עצמו  את במוכר  ג היא 
שנוהגת  לומר אי ,בית־די במכרוהו  רק  היא  הענקה  שחיוב 
עצמו  מוכר בי לחלק  אי אז כי  המוסר מצד  הזה  בזמ  ג
והלא   לשניה לית מחייב  המוסר שהלא  ,בית־די ומכרוהו 
במכרוהו  רק  הוא  הענקה  שחיוב  הזו  כדעה  פסק   " הרמב

המחבר "שהרב  שכיח  ולא  ,בית־די( החינו נוטה (דעת יהיה 
הרמב " להדיא ".מדעת שפירש  לא   א  

במכרוהו  רק  נוהגת שהענקה  זה  : ובהקדי  לתר ויש 
: אופני בשני  לפרש  אפשר ,בית־די

הוא  תורה  שחידשה  מה  וכל חידושו " אלא  בו  ל ש "אי א )
הענקה  אי ובמילא  ,בית־די במכרוהו  ההענקה  חיוב 

עצמו ". את ב "מוכר
בא  עצמו " את למוכר ולא  "לו  תורה  שחידשה  החידוש  ב )

עצמו . את למוכר הענקה  למעט
הענקה  תורה  מיעטה  לא  הרי  השני  האופ כפי  נלמד   וא
אפשר  ממילא  עצמו " את "מוכר  בגדר אינו  שהרי  לשכיר
שמכרוהו  למי  הענקה  מדי המוסר מצד  הענקה  די ללמוד 
ועבדו  ישראל מבני  שכר  שא הזה  בזמ  ג בית־די
'ה 'חינו יקשה  ולא  ה ', ברכו  מאשר לו  להעניק  שצרי

.כא  " מהרמב
הענקה  במצות הנ"ל ההסברה  אופני  ששני  לומר יש  ועוד 

הענקה . מצות שבכללות ההסברה  אופני  בשני   תלויי
במי תורה  שחידשה  ומה  פעולה , שכר של בגדר שהיא  א )
פעולתו . משכר חלק  היא  הענקה   שג הוא  ב "ד  שמכרוהו 
עבודתו  על כהכרה  האדו שנות צדקה  של בגדר שהיא  ב )

העבד . של
מיד הענקה  מצות  " הרמב סידר המצות', ב 'מניי והנה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קיד               
         

מצות  גדר שלדעתו  משמע  ומזה  צדקה , מצות לאחר
הכרח  אי זה  פי  ועל צדקה . היינו  השני  כאופ הוא  הענקה 
שהתורה   הג כי  " " הרמב מדעת "נוטה  'שה 'חינו לומר
ממכרוהו  ללמוד  אפשר מהענקה , עצמו  את מוכר מיעטה 
לשכיר  הענקה   ג צדקה ) מצד  היא  לו  (שההענקה  בית־די

והטוב . המוסר מצד  הזה  בזמ
     

רבינו.79) של סיכום ו.80)דברי  הלכה למעלה
ג.81) הלכה ג.82)למעלה הלכה פ "א למעלה ראה
לא 83) שם בפ "א ולמעלה א. הלכה ז פרק  בהר 'ספרא'

הביאו, הסיכום בדברי  כאן ורק  הזה, המקור את רבינו הביא
ב ֿג.84)וצ "ע . הלכה פ "ב  תנאֿקמא 85)למעלה כדעת

ממה  כן ודרשו אליעזר, כרבי  ולא יד: קידושין בברייתא
(שם  עצמו" למוכר ולא "לו - לו" תעניק  "הענק  שנאמר
רבינו. בדברי  הסתירה על שהעיר במשנהֿלמלך וראה טו.)

הוא,86) ביתֿדין למכרוהו עצמו מוכר בין ההבדל וטעם
שמכרוה  כלום,מפני  בידו אין כשיוצא בגניבתו, ביתֿדין ו

עצמו, מוכר אבל לו. להעניק  וציוותה עליו התורה וחסה
אינו  שיוצא בזמן מרובות, לשנים עצמו למכור שיכול  כיון

להרדב "ז). תפארת' ('יקר ריקניות בידיים יוצא

.‚ÈÔÎÂ .˙Úˆ ‰M‡‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆≈»ƒ»ƒ¿««¿≈
˙‡ Èz‰‡ :Úˆa ÓB‡ È‰L ,e˙k‰ ÔÈÚÓ ‰‡È≈»∆≈ƒ¿««»∆¬≈≈¿ƒ¿»»«¿ƒ∆

Èa ˙‡Â ÈzL‡ ˙‡ È„‡e‰Óe .Û‡Â :Ó‡pL ¬…ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»»«∆∆¡«¿«
?Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï˜ÈÚ‰Ï˙ÂˆnL ÌLkL . «¬»¿«¬∆≈¿«¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿«

.‰iÚ‰ ‰Ó‡ ˜ÈÚÓ Ck ,ÈÚ „Ú ˜ÈÚ‰Ï ‰OÚ¬≈¿«¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»»»ƒ¿ƒ»

אמור 87) "ואם מהפסוק  זאת למדו שם, ובגמרא ב 'ספרי '
מבורר  וטו. יד: שם אבל אמה". ולא "עבד - העבד" יאמר
דרשו  כמותו, שהלכה אליעזר, רבי  של תנאֿקמא שלדעת
להביא  לרבינו לו נוח  ולכן דרשות, שתי  מ "העבד"

וגו'". אשתי  את ב 'ספרי '88)מ "אהבתי  השקלאֿוטריא כל
יז: נרצעת,89)ובקידושין האמה שגם נראה שלכאורה

רציעה. על מדובר הנ"ל הפסוק  בתחילת ואם 90)שהרי 
מה  על אלא הנ"ל, הפסוק  על מוסב  אינו זה "אף " כן
(שם  לו" תעניק  "הענק  הנ"ל בפרשה קודם בפסוק  שנאמר

יד). פסוק 

.„È‡Ïa BÚ  Ì˜È B˙Ó‡Â BcÚ ÁlLÓ‰ Ïk»«¿«≈««¿«¬»≈»≈¿…
e˙k‰ È‰Â .Ì˜È epÁlL˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…¿«¿∆≈»«¬≈«»

‰OÚÏ B˜z„Á‡ .BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬≈«¬ƒ∆»
LL ÛBÒa ‡ˆBi‰˙˙ÈÓa B‡ ,ÏBia ‡ˆiL B‡ , «≈¿≈∆»»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰ÏkÓ „Á‡a ˙‡ˆiL ‰iÚ‰ ‰Ó‡‰ ÔÎÂ , »»¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆»»¿∆»ƒ»
ÔÈÓÈÒa B‡ el‡Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ el‡ È‰ Ï‡ . ≈¿ƒ»ƒ¬≈≈«¬ƒƒ»∆¬»

:Ó‡pL .Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡  ÛÒk ÔBÚ‚a ‡ˆBi‰«≈¿≈¿∆∆≈«¬ƒƒ»∆∆∆¡«
,ÈLÙÁ BÁlL ‡Ï ‰ÊÂ ;CnÚÓ ÈLÙÁ epÁlL˙ ÈÎÂ¿ƒ¿«¿∆»¿ƒ≈ƒ»¿∆…ƒ¿»¿ƒ

˙ „Ú‰ ‡l‡Ô‰a „ÚÏ BÏ ‡LpL ÌÈÓc‰ ‡L Ô ∆»»∆∆»«¿»«»ƒ∆ƒ¿««¬…»∆
‡ˆÈ Ck Á‡ÂEbÓ E‡vÓ BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ . ¿««»»»«¬≈«¬ƒƒ…¿ƒ»¿¿

ÔÈÚa  E˜iÓeÌ‰a LiL ÌÈc ,˜ÈÂ Ôb Ô‡ˆ ƒƒ¿∆¿ƒ¿«……∆»∆∆¿»ƒ∆≈»∆
‰ÎaÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ;Ì‰Ó BÏ ˜ÈÚ‰Ï iÁL ‡e‰ , ¿»»≈¬««¿»∆«»¿«¬ƒ≈∆

ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÙÒk‰ Ï‡Ì‰Ó BÏ ÔzÏ iÁ BÈ‡ . ¬»«¿»ƒ¿«¿»ƒ≈«»ƒ≈≈∆
‰nÎÂÚÏÒ ÌÈLÏL ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?BÏ Ô˙B, ¿«»≈≈»ƒ¿≈¿ƒ∆«

‰a‰ ÔÈÈnÓ ÔÈa „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈaÌÈLÏLk ;ÏL ≈ƒƒ∆»≈ƒƒƒ«¿≈ƒ¿ƒ∆
ÂÈ„‡Ï ÔzÈ :Ba Ó‡pL ,„Ú‰ Ò˜ÔÈa .Ca˙pL ¿«»∆∆∆∆¡«ƒ≈«…»≈∆ƒ¿»≈

˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :Ó‡pL ;Ca˙ ‡lL ÔÈa BÏÏ‚a ˙Èa‰««ƒƒ¿»≈∆…ƒ¿»≈∆∆¡««¬≈«¬ƒ
Ôk Ì‡ .ÌB˜Ó ÏkÓ  BÏ?EÎa L‡ :Ó‡ ‰nÏ , ƒ»»ƒ≈»»∆¡«¬∆≈«¿

BÏ Ôz ‰Îa‰ ÈÙÏ Ïk‰. «…¿ƒ«¿»»≈

הענקה 91) בלי  ושלחו שעבר שלאחר נאמר שלא כן כתב 
שילוח  במצות יהודה רבי  כדעת להעניק , חייב  אינו שוב  -
(חולין  לשלחה מצווה אינו שוב  - שלקחה שלאחר הקן,
לו. להעניק  הוא חייב  מכן לאחר גם אלא במשנה), קמא.
אינו  ולפי "ז שם). (חולין הקן שילוח  בענין חכמים וכדעת
לוקין  אין - לעשה הניתק  לאו שהרי  הלאו, על מלקות חייב 

בקידושין 92)עליו. הובא יג) טו, (לדברים ראה פ ' 'ספרי '
שש,93)טז: באמצע  כסף , בגרעון היוצא את למעט 

נרצע 94)כבסמוך. או יב ), הלכה פ "ב  (למעלה בן בלא
ז). הלכה (למעלה הבן את גם עובד סימני95)שאינו

אלא 96)נערות. הענקה לענין מפורש לא שבפסוק  אע "פ 
שנאמר  ממה שם ובגמרא ב 'ספרי ' כן למדו בשש, היוצא
שילוח . מיני  כל לרבות "תשלחנו", פעמיים הנ"ל בפסוק 

מאיר.97) כרבי  ולא שם, עבדו 98)כתנאֿקמא שחרר ואם
מרצון  ששחרור גם [ויתכן להעניקו. שחייב  יתכן מרצונו,
לאדון  שעשה העבד, של התעוררות עלֿידי  בא הוא אף 
מעמך"]. "שילוחו זה ואין בזה, וכיוצא נחתֿרוח  איזה

כעין.99) כלומר: "כענין" רומי : ובדפוס  תימן, בכ"י 
יד),100) טו, (דברים אלקיך" ה' ברכך "אשר שנאמר ריבוי .

ויקב  גורן צאן שאינו אע "פ  ברכה, בו שיש לכל למדו ומכאן
בברייתא). יז. כגון 101)(קידושין מתרבים, בעצמם שהם

שגופם  פרדות, אפילו או בוולדות, שמתרבים חיים בעלי 
בן  אליעזר כרבי  ולא שמעון רבי  וכדעת ומשתבח , הולך

שם). (קידושין שם,102)יעקב  בברייתא נזכרו "כספים"
אינם  שניהם שהרי  מדעתו רבינו הוסיף  "בגדים" ואילו
לעיסקא  שעומדים כספים נתמעטו ואם מעצמם, מתברכים
לרווח  עומדים שאינם בגדים שנתמעטו כלֿשכן ולרווח ,

להרדב "ז). תפארת' ('יקר לו 103)כלל אין אם כלומר,
 ֿ במשנה וראה כלל. בהענקה חייב  אינו ובגדים, כספים אלא

בברייתא.104)למלך. יז. ולא 105)שם יהודה כרבי 
מאיר  שרבי  לכלל בהתאם (שם), שמעון ורבי  מאיר כרבי 
- יהודה ורבי  שמעון רבי  יהודה, כרבי  הלכה - יהודה ורבי 

משנהֿלמלך). - מו: (עירובין יהודה כרבי  כן 106)הלכה
זה  על חולק  יהודה שרבי  מצאנו ולא שם, מאיר רבי  בדברי 

שם.107)(משנהֿלמלך). בגמרא וכאן 108)ההשוואה
נתינה" - "נתינה גזירהֿשוה ולמדו לו", "תתן נאמר

שם). בקידושין 109)(קידושין הובא שם. ראה פ ' 'ספרי '
עזריה. בן אלעזר כרבי  ולא וכתנאֿקמא 'ספרי '110)יז:

שם. תוסיף 111)וגמרא הרבה, בשבילו הבית נתברך אם
שם). (רש"י  הכתוב  מן תפחות אל - לאו ואם הענקתו, על

.ÂËÌ‡Áa,ÁBa ‡e‰Lk ÏBÈ Ba Ú‚Ùe , ƒ»«»«≈¿∆≈«
ÈÎÂ :Ó‡pL ;B˜ÈÚ‰Ï iÁ BÈ‡  ˙eÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»«≈≈«»¿«¬ƒ∆∆¡«¿ƒ

ÓB‚Â epÁlL˙˜Ú .ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ  ÈÚ „Ú ¿«¿∆¿≈¬»∆∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
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קטו                
         

epÓÈ‰ ‰Bb BÁ ÏÚa˜ÚÂ .ÔÎÂ ,‰iÚ‰ ‰Ó‡ ««∆≈∆«¬»»»»ƒ¿ƒ»¿≈
d˙‡ÈˆÓ‰È‡Ï ‡BiL Ì„˜ ‰È‡ ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»ƒ»…∆∆»

B„ÈÏÌ‰a ‰ÈÁ‡Ï ÔÈ‡Â ,dÓˆÚ ÏL Ô‰ È‰  ¿»¬≈≈∆«¿»¿≈¿«∆»»∆
ÌeÏkÌ„‡ ÔÈ‡L ;Bza BÏ LiL ˙eÎÊ LÈBÓ ¿∆≈»»ƒ¿∆≈¿ƒ

.BÏƒ¿

(שם 112) ששת רב  ע "י  וכפירושה בברייתא, טז: קידושין
וכ"ה 113)יז.). שם, (גמרא  עבודתו שנות להשלים שחייב 

ד). הלכה פ "ב  שיציאתו 114)למעלה אע "פ  כלומר,
תשלחנו" "וכי  בכלל אינו שברח , כיון - היובל עלֿידי 

בברייתא.115)(שם). טז: "העניק 116)שם שנאמר:
ומשמע  וטז:). טו. (שם חובו" לבעל ולא "לו - לו" תעניק 
גובה  בעלֿחוב  אין העבד, ליד הענקה שבאה לאחר שאף 
שאין  חובו) לבעל ולא ד"ה (שם רש"י  כדברי  לא הימנו,
שמשמע  לבעלֿחוב , ההענקה את להגבות חייב  האדון
וכן  הימנו. גובה בעלֿחובו – לידו שבא שלאחר מדבריו
(הוצאת  פ "ד פאה בתוספתא אמרו שעליו שני , מעשר לענין

ל  גובין הגר"ש אין [עני ] שני  "מעשר :(61 ,59 (עמ ' יברמן
הלכות  (באורֿזרוע  ראבי "ה דעת לפי  וחוב ", מלוה ממנו
שלצורך  העני , שביד עני  למעשר הכוונה יא) סימן צדקה
 ֿ והוא שם, כפשוטה (תוספתא חוב  לפריעת לא ניתן העני 

במשנהֿלמלך). וראה להענקה, שניה,117)הדין ברייתא
יג),118)שם. הלכה אבידה מהלכות (פט "ז אמה [בעודה

שם]. מהברייתא הדברים הוא 119)ומקור בענק  [זכותו
מו:), (כתובות ידיה במעשה כזכותו ולא במציאתה, כזכותו
שהרי - טו.) (קידושין פעולה כשכר הוא שענק  ואע "פ 
ימכור  "וכי  ז) כא, (שמות שנאמר ממה למדו ידיה מעשי 
אף  לרבה, ידיעה מעשה אמה "מה - לאמה" בתו את איש
בענק , שייך לא וזה מז.), (שם, לאביה" ידיה מעשה בת
ולא  ממש ידיה במעשה אלא חלק  אין לרבה גם שהרי 
אביה  של שהיא כמציאה דינן שוודאי  אלה, מעין בהענקות
מציאה, כדין ענק  דין ודאי  אלא כנ"ל. אמה, בעודה אף 
תתן  לא שאם שם), (כתובות איבה משום לאב  לו שתיקנו
והואֿהדין  שם), (רש"י  מזונות לה יתן לא מציאותיה, לו

להלן]. וראה כבא 120)לענק , לידה ובא לרשותו. כלומר,
להלן. וראה (כסף ֿמשנה) מעשה 121)לידו שלענין [אף 

גבתה, שלא "אף ֿעלֿפי  במשנה): מב . (כתובות אמרו ידיה,
שהם  ידיה, במעשה אלא זה אין - אחין" של הן הרי  מת
מתקנת  אלא שלו שאינו ענק  אבל מז.), (שם התורה מן שלו
משעה  אלא האב  בו זכה לא - כנ"ל איבה, משום חכמים

משנהֿלמלך]. ועיין מג.122)שגבתה, שם

ה'תשע"ח  תמוז כ"ו  שני יום 

    
יציאתה,1) ואופני  עברייה אמה מכירת דיני  בו נתבארו

ולבנו. לו ייעוד, מצוות ודיני 

.‡‰Ó‡2‰pËw‰ ‡È‰ ‰iÚ‰3‰È‡ dÎnL4. »»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«»∆¿»»»ƒ»
‰L ‰OÚ ÌÈzL Á‡ ˙BÚO ÈzL ‡ÈzMÓe5 ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿≈∆¿≈»»

‰Ú ‰OÚ˙Â6dÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ 7Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆«¬»≈»¿»¿»««ƒ
ÈÓ ÏÎÏ dLc˜Ï BÏ LÈÂ ,da ˙eL BÏ LÈ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈¿»¿≈¿«¿»¿»ƒ

‰ˆiL8Û‡ .9˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L ‰pËw‰10‰ÈÓÈÒa11 ∆ƒ¿∆««¿«»∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆»
˙BÚO ÈzL ˙‡‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡Â12‰È‡Ï LÈ  ¿≈»¿»«¬»«¿≈¿»≈¿»ƒ»

dÎÓÏ13‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk14Ï‡ .15ÌeËÓh‰16 ¿»¿»»¿«∆ƒ¿«»¬»«À¿
ÒBÈ‚Bc‡‰Â17„Úk ‡Ï kÓ BÈ‡ 18‡ÏÂ ÈÚ ¿»«¿¿ƒ≈ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿ƒ¿…

‰iÚ‰ ‰Ó‡‰ ÔÈ„k19. ¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ»

במשנה.2) מ : ויום 3)כתובות שנה עשרה שתים גיל עד
ב  (פרק  הזה הזמן בתוך שערות שתי  הביאה ואפילו אחד,

א). הלכה אישות אינה 4)מהלכות עצמה היא שאילו
נערה  כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי  עצמה, למכור יכולה
ואמה  ב ) הלכה א פרק  (למעלה עצמה למכור יכולה אינה

ו). כא, לשמות (מכילתא למכרה יכולה אחד 5)אינה ויום
ג). הלכה שם אישות הנמשכת 6)(הלכות תקופה והיא
ב ). הלכה (שם חדשים וחומר 7)שישה וקל שם. משנה

הלכה  ד פרק  (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא:
כט :). (ערכין תימכר שלא דין אינו מכורה אינה - ה)

יא.8) הלכה אישות מהלכות ג ופרק  מו: כתובות
שם.9) בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון 10)קידושין

אישות  מהלכות ב  פרק  וראה גבריות, תכונות בה שיש איל,
ג. בהלכות 11)הלכה (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). הלכה שם ויש 12)אישות עשרה שש בת שהיא כגון
כקטנה  שדינה שערות, שתי  הביאה ולא איילונית סימני  לה
וראה  ג), הלכה שם אישות (הלכות עשרים בת שתהא עד

ה. הלכה בה 13)להלן שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם). (גמרא מכירה דין בה אין גיל 14)נערות, עד היינו,

שלושים  גיל עד או איילונית, סימני  בה יש אם עשרים,
אישות בהלכות ראה בה, אין אם ד.וחמש הלכה שם

נזירות 15) מהלכות ב  בפרק  וראה ב . פרק  ביכורים תוספתא
יא. (פרק 16)הלכה נקבות ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות וגם 17)ב  זכרות גם לו שיש
כד). הלכה (שם האשה 18)נקבות ואין הן נקבות שמא

א  פרק  (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן בגניבתה נמכרת
למלך. משנה וראה ב ), ואין 19)הלכה הם, זכרים שמא

למוכרו. בבנו זכות לאב 

.ÔÈ‡20Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Bza ˙‡ kÓÏ È‡M ‡‰ ≈»»««ƒ¿…∆ƒ∆»ƒ≈
‡ÏÂ Ú˜˜ ‡Ï ,ÌeÏk BÏ ‡L ‡ÏÂ ÈÚ‰∆¡ƒ¿…ƒ¿«¿…«¿«¿…

ÔÈÏËÏhÓ21˙eÒk elÙ‡Â ,22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚL23 ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿∆»»¿««ƒ≈
d˙BcÙÏ ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk24Ì‚t ÌeMÓ ,dÎnL Á‡ ƒ∆»»ƒ¿»««∆¿»»ƒ¿«

‰ÁtLÓ25˙nL B‡ ‡‰ Áa .26BÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ƒ¿»»»«»»∆≈∆…»»
‡ˆzL „Ú ˙„BÚ BÊ È‰  d˙BcÙÏ27. ƒ¿»¬≈∆∆«∆≈≈

חנינא 20) בר יוסי  רבי  שהביא הברייתא מתוך יוצא
אדם  "אין ה: פרק  ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין

העני "]. כן אם אלא וכו' בתו את למכור כן 21)רשאי 
שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא

בתו. כך אחר ורק  ביתו, כך פרק 22)ואחר למעלה ראה
א. הלכה עוני ,23)א מחמת שמכרה פי  על אף  כלומר,

כנ"ל. כלום, לו נשאר (יקר 24)שלא ידו מצאה אם
הדבר  ומקור יח .). בקידושין רש"י  כתב  וכן תפארת,
מה  כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא
לדעת  זו ברייתא פירשו ששם פי  על ואף  בעברי ". כן שאין
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אחר  לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי 
שיכול  בעברי , ולא העברייה, באמה כופין ולפיכך שפחות,
שמוכר  לרבנן אבל הפדייה, אחרי  פעם שוב  עצמו למכור
שהרי זו, בכפייה תועלת שאין שפחות אחר לשפחות אותה
רבינו  והרי  לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור
בין  חילקה שלא זו סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק 
זה  ומתוך נמי ", עברי  עבד הכי  "אי  ושאלו: לעברי  עברייה
עוד  עצמו למכור יכול עברי  שעבד הנ"ל החילוק  לידי  באו
שמעון  רבי  כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם,
טו: שם סובר רבי  שהרי  ההלכה, לפי  אינה זו סוגייה -

לישראל הנמכר עברי  כלומר,שעבד בקרובים, נגאל אינו
פרק  למעלה רבינו פסק  וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין
שרק  בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי  ז, הלכה ב 
כופין  אין עברי  בעבד ואילו האב  את כופין העברייה באמה
רבי של חכמים לדעת אפילו זה ולפי  לפדותו, קרוביו את
שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון
זה  אין עברי  בעבד כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין
כלל, כפייה דין אין עברי  שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני 

למלך. במשנה הגמרא.25)וראה בסוגיית בקידושין שם
לחירות 26) יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שדבריו  טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב , במיתת
שמח . באור וראה טו: שם בתיובתא בדרכים 27)נשארו

הקרובים  את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות,
ז. הלכה ב  פרק  למעלה וראה משנה). (כסף  לפדותה

.‚‰Ó‡28ÛÒÎa ˙È˜ ‰iÚ‰29ÛÒk ‰ÂLa B‡30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿∆∆¿¿≈∆∆
ËLe31‰ËeÙa ˙È˜ dÈ‡Â ,32CÈvL ÈtÓ , ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

Ú‚zL È„k ,ÔBÚ‚Ï ÔÈÈe‡L ÌÈÓ„a d˙B˜Ïƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»¿≈∆¿»«
‡ˆ˙Â dBÈ„t33ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ ˙Bk ?ËLa „ˆÈk . ƒ¿»¿≈≈≈«ƒ¿»≈««¿»«

„Èa Ô˙BÂ ;CÏ ‰Èe˜ Èza ,CÏ ‰eÎÓ Èza :ÒÁ‰«∆∆ƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿≈¿«
B˙Bk ‡‰  ‰iÚ‰ ‰Ó‡ ËLe .ÔB„‡‰34. »»¿«»»»ƒ¿ƒ»»»¿

במשנה.28) יד: למדו 29)קידושין שם, וטריא בשקלא
שמגרעת  "והפדה", בה שנאמר ממה באמה כסף  קניין

בכסף . שנקנית הרי  - ויוצאת טז.30)פדיונה שם
א. הלכה ב  פרק  למעלה וראה שם 31)בברייתא. משנה

יב .32)יד: יא: לגירעון,33)שם ראוייה אינה ופרוטה
ערך  כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי 
ב  פרק  (למעלה רבינו כתב  לא עברי  ובעבד שם). (קידושין
עברי עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה
מקנתו", "מכסף  נאמר שבו לגוי , הנמכר מעבד נלמד בכסף 

משנה). (כסף  קונה שכסף  וכרב 34)מלמד טז. קידושין
באמה  שטר שקניין משום וטעמו הונא. כרב  ולא חסדא
כקרקע , שדינו כנעני , בעבד שטר מקניין נלמד העברייה
"ואקח  יא) לב , (ירמיה שנאמר השטר, כותב  המוכר ושם
המקנה  ספר את קיבל הלוקח  שירמיה המקנה", ספר את

להרדב "ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי 

.„e‰eÎnL „Úk ,ÌÈL LL ˙„BÚ ‰iÚ‰ ‰Ó‡»»»ƒ¿ƒ»∆∆≈»ƒ¿∆∆∆¿»
ÔÈc ˙Èa35B‡ ÈÚ‰ EÈÁ‡ EÏ ÎnÈ Èk :Ó‡pL ; ≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ
‰iÚ‰36ÏBÈ da Ú‚t Ì‡Â .ÚL ˙lÁ˙a ˙‡ˆBÈÂ . »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ»«»≈

„Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ  LL CB˙a37Û‡ ,ÔB„‡‰ ˙Ó . ¿≈¿»ƒ»¿∆∆≈»»«
:Ó‡pL ;Úˆk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ  Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«

dBÈ„tÓ ˙Ú‚Ó ÔÎÂ .Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â38 ¿««¬»¿«¬∆≈¿≈¿»««ƒƒ¿»
Ì‡Â .‰‡ˆBÈÂ39ÏÚ ÏÁÓe eÁL ËL dÏ ˙k ¿¿»¿ƒ»«»¿«ƒ¿»««

‡M‰40„Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ 41. «¿»¿»ƒ»¿∆∆

גם 35) נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא נמכר שאינו
יב ). הלכה ג פרק  (למעלה משש וגומר:36)ליותר

מעימך". חפשי  תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש "ועבדך
ובין 37) עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

הלכות  ב  פרק  (למעלה ביובל שיוצאים דין) בית מכרוהו
יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור ככתוב 38)ב ֿג).

למ  ומזה "והפדה". ח ): כא, (קידושין (שמות לעבד אף  דו
האמה  וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.)

כסף . בגירעון בברייתא.39)יוצאים טז. שם
פרק 40) למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר בלי  ובמחילה

יא. הלכה עצמו 41)ב  קונה שעבד אמרו שם בברייתא
יציאה  עיקר כל שהרי  לאמה, הדין שהוא וברור בשטר.
ניתן  לא חופשה "או בו שכתוב  כנעני , מעבד נלמד בשטר
בה  שנאמר אשה מגט  "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה"
לאמה. עבד בין לחלק  אין כן ואם שם), (רש"י  לה" "וכתב 

.‰.ÔÈÓÈÒa ‰‡ˆBÈ ‡È‰L ,‰iÚ‰ ‰Ó‡ ‰˙È¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰‡ˆBÈ  ‰Ú ˙ÈOÚÂ ÔÈÓÈÒ ‰‡È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆≈ƒ»ƒ»ƒ¿«¬≈«¬»¿»
ÌBÈ Á‡Ó ÔÈÓÈÒ ‰‡È‰ elÙ‡ .ÛÒÎ ‡Ïa ˙eÁÏ«≈¿…∆∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ≈««
‰‡ˆÈÂ :Ó‡pL .˙eÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È‰  dÁ˜lL∆¿»»¬≈≈«≈∆∆¡«¿»¿»

ÌpÁ42ÏÚ ˙È ÌpÁa ˙Á‡ ‰‡ÈˆÈ e˙k‰ dÏ ‰a  ƒ»ƒ»»«»¿ƒ»«∆∆¿ƒ»»≈«
ÈÓÈÒ ˙‡‰ ‡È‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .„Ú‰»∆∆ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¬»«ƒ»≈
‡ˆ˙Â bzL „Ú ,‰È‡ ˙eLÏ ÊÁ˙Â .˙eÚ«¬¿«¬…ƒ¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿≈≈

‰È‡ ˙eLÓ43ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰ . ≈¿»ƒ»»¿»«««¿ƒ∆≈»¿≈
‰‚aL ÔÂÈk  ‚Ï d˙eËwÓ ˙‡ˆBÈ ‡l‡ ,˙eÚ«¬∆»≈ƒ«¿»ƒ¿»≈»∆»¿»

˙eÁÏ ‡ˆz44. ≈≈«≈

אלו42) חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין ימיבברייתא
כאן  משנה כסף  ועיין נערות". ימי  אלו כסף  אין בגרות,
ימי על חינם מויצאה הביאו הם שאף  במשנה יד: שם ורש"י 
שאמרו  שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י  נערות
"אין  נכתב  לא אם אלא זה אין בגרות" ימי  אלו חינם "ויצאה
שוב  נערות, לרבות כסף " "אין שנכתב  עכשיו אבל כסף ",
כסף ". מ "אין בגרות וימי  חינם" מ "ויצאה נערות ימי  נלמדו

פט . אות שם תמימה בתורה נערה.43)וראה ככל
קל 44) שהרי  מיוחד, לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. שם

- האב  מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר
- האב  מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים
(ויצאה  הנ"ל הפסוק  וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו
איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף ) אין חינם
סימנים  מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק  שבלי 
[והמדובר  א. הלכה למעלה וראה כלל. למכרה יכול אינו
איילונית  סימני  לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה
עשרים  בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות שתי  לה היו  ולא
בתור  יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב  (פרק 
ולא  למפרע  איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת.
הלכה  למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה
נעשה  שאינו פ . ביבמות כשמואל לפסוק  רבינו שדעת א),
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מדבריו  נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע , סריס 
הנודע ֿביהודה  בדעתו, נקט  וכן שם. אישות בהלכות

ו]. סימן העזר אבן קמא מהדורא

.Â;ÌÈÈ‡ ÈL‡a ‰‡ˆBÈ ‰iÚ‰ ‰Ó‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈≈»ƒ
,ÈÚ „Ú ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…≈≈¿≈»¬»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ„k BÏ ÌlLÓ  BÈÚ BÏ ‡nÒ B‡ BpL BÏ ÏÈt‰ Ì‡ƒƒƒƒƒ≈≈¿«≈¿ƒ

ÏBÁ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,BÁa ÏBÁ‰45. «≈«¬≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈
:ÌÈ„ ÈLa ˙È˜ ‰iÚ‰ ‰Ó‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÈ„ ‰MLa dÓˆÚ ‰B˜Â ;ËLa B‡ ÛÒÎa46: ¿∆∆ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»¿»ƒ
,eÁL ËLe ,ÛÒk ÔBÚ‚e ,ÏBÈe ,ÌÈLa¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿

.ÔÈÓÈÒe ,ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓe¿ƒ«»»¿ƒ»ƒ

עברי45) שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י . הלכה ד פרק 
ג  בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה
כאן. משנה ולחם משנה בכסף  וראה הדברים), נתקצרו

דברים 46) בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי  עבד ואילו
הלכה  ב  פרק  למעלה ראה בסימנים. יוצא שאינו לפי  בלבד,

יב .

.Ê„ÚÈ47‡È‰ È‰  BÏ B‡ BÓˆÚÏ ÔB„‡‰ d˙B‡ ƒ≈»»»¿«¿ƒ¿¬≈ƒ
˙BÒe‡ ‡Lk48,el‡ ÏkÓ „Á‡a ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â , ƒ¿»¬¿≈»¿»¿∆»ƒ»≈

˙ÂˆÓe .Ë‚a B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓa ‡l‡49˙Ó„B˜ „eÚÈ ∆»¿ƒ««««¿≈ƒ¿«ƒ∆∆
‰i„t ˙ÂˆÓÏ50„ˆÈk .51ÈÙa dÏ ÓB‡ ?„eÚÈ ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈

È‰ ,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :ÌÈL¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈
‰M‡Ï ÈÏ z‡52elÙ‡ ;53˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ LL ÛBÒa «¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

‰nÁ‰54˙BÚnL ,ÌeÏk dÏ ÔzÏ CÈˆ BÈ‡Â . ««»¿≈»ƒƒ≈»¿∆»
ez ÔÈLec˜Ï ˙BBL‡‰55‚‰BÂ .56‚‰Ó da »ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈»ƒ¿«

BÈ‡Â ,˙eLÈ‡57„ÚÈÓ BÈ‡Â .˙eÁÙL ‚‰Ó da ‚‰B ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿¿≈¿»≈
?BÏ d„ÚÈÓ „ˆÈÎÂ .d„ÚÈ :Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÈzL¿«ƒ¿««∆∆¡«¿»»¿≈«¿«¬»ƒ¿

‰È‰ Ì‡58ÏB„‚ Ba59BÏ d„ÚÈÏ ÂÈ‡Ï ˙eL Ô˙Â , ƒ»»¿»¿»«¿¿»ƒ¿«¬»
‡‰ È‰ 60˙Lc˜Ó z‡ È‰ :ÌÈL ÈÙa dÏ ÓB‡ ¬≈»»≈»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆

.ÈÏƒ¿ƒ

  

     

לה  שיש  למי  אלא  נמכרת עבריה  אמה  ש "אי הוא  והדי
ליעוד " ראויה  שתהיה  כדי  קידושי לבנו  או  .(הי"א)עליו 

שבכדי ישראל בת של והעילוי  הכבוד  גודל נראה  מכא
אבל  בגנבתו ," ונמכר לו  ו "אי גנב   שא מספיק  עבד  למכור
שאינה  האחד  : תנאי וכמה  כמה  נאמרו  עבריה  באמה 
ולא  יאכל מה  מצא  ולא  עני  אביה   א ורק  בגנבתה , נמכרת
כסות  ואפילו  מטלטלי ולא  קרקע  לא   כלו לו  נשאר
קצר  לזמ לאמה  בתו  את למכור לו  מותר אז רק  שעליו ,
, ובנוס . בסימני יוצאת אח "כ   וג בפרנסה  שתסייע  כדי 
לשאתה  יכול ואינו  עליה  יעוד  לו  שאי למי למכרה  אי
החתונה  עניי תכליתה , בגלוי  נראית ישראל בבת כי  לאשה 

בישראל. בית והקמת
      

ששת.47) רב  ידי  על וכפירושה בברייתא יח . קידושין
כנישואין.48) ואינו כאירוסין שהייעוד ט , הלכה לקמן ראה
לא 49) אשר הכתוב : מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

התקיים  שלא אחרי  רק  בא שהפדיון הרי  והפדה", יעדה
המצוות,50)הייעוד. בספר ראה מצוה, היא הפדייה שאף 

רלד. כלשונה.51)עשה ברייתא יט : לשון 52)קידושין
לעניין  בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא אינה זו

אשה. ולא 53)קידושי  קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
יהודה. בר יוסי  עבודה,54)כרבי  שיעור עוד נשאר שלא

פרוטה. מעכשיו 55)שתמורתה למקדש דומה זה והרי 
למפרע . יום שלושים לסוף  שמקודשת יום, שלושים ולאחר

כלשונה.56) שם, הלכה 57)ברייתא א פרק  עבדים מסכת
ג. פרשה משפטים במכילתא וראה ואת 58)ז. אותה ולא

לקיש,59)חברתה. ריש של בעייה יט . קידושין קטן. ולא
ינאי . רבי  בשם אייבו רבי  ידי  על בשמות 60)שנפתרה

לי מיועדת את הרי  לה אומר שהבן רש"י , מפרש ט ) (כא,
שדין  נראה רבינו ומדברי  בדמייך. אביך שקיבל בכסף 
ח ). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב  ידי  על הייעוד

.ÁÔÈ‡61‡ÏÂ BÏ ‡Ï ‰iÚ‰ ‰Ó‡ „ÚÈÓ ÔB„‡‰ ≈»»¿«≈»»»ƒ¿ƒ»…¿…
dzÚcÓ ‡l‡ BÏ62‰È‡ Ïa˜ kL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿∆»ƒ«¿»««ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ»

‰È˙BÚÓ63È‰L ;64dzÚcÓ  d„ÚÈ :ÓB‡ ‡e‰65. ¿∆»∆¬≈≈¿»»ƒ«¿»
Ì‡Â66È‰L ,BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ Ba ÔÈ‡  ÔB„‡‰ ˙Ó ¿ƒ≈»»≈¿»¿«¬»∆¬≈

ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓa ˙eÁÏ ‰‡ˆBÈ67. ¿»«≈¿ƒ«»»

רבי61) של למימרא הגמרא של השני  כפירוש שם, קידושין
ינאי . רבי  בשם משנה 62)אייבו (כסף  מרצונה אומרים יש

המתחיל  דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי , כתב  וכן
יב . הלכה להלן וראה יצחק 63)שכן) בר נחמן רב  כדברי 

שם.64)שם. יצחק  בר נחמן רב  מדברי  זה יעדה 65)גם
ויש  הכא). שאני  המתחיל דיבור שם (רש"י  דיעה לשון
כבש  כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים

שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב , דבר 66)- הוא
משנה). (כסף  יכול 67)פשוט  היה זה שלולא משמע 

האב  ידי  על הוא ייעוד שדין ז, הלכה למעלה וראה לייעדה,
דווקא.

.Ë„eÚi‰68ÔÈÒe‡k 69CÎÈÙÏ .ÔÈ‡eOk BÈ‡Â ,70, «ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡71‰pLÈÈ ‡ÏÂ72ÙÓ ‡ÏÂ73‰È„ ≈ƒ«≈»¿…ƒ»∆»¿…≈≈¿»∆»

‰l‡ LÏL Ì‡Â .‰tÁÏ ÒkzL „Ú74dÏ ‰OÚÈ ‡Ï «∆ƒ»≈¿À»¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»
d„ÚÈ ‡Ï 75ÔBÚ‚a ˙È„Ù ‡ÏÂ ,BÏ d„ÚÈ ‡ÏÂ ,BÏ …¿»»¿…¿»»ƒ¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿

e‡aL BÓk ,ÔÈÓÈÒ ˙‡‰a  ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ ;ÛÒk76, ∆∆¿»¿»ƒ»«¬»«ƒ»ƒ¿∆≈«¿
„Úk dÓˆÚ Ô‰a ‰BwL ÌÈÎc‰ Ô˙B‡ ÏÚ ˙È»≈«»«¿»ƒ∆»»∆«¿»¿∆∆

ÈÚ77. ƒ¿ƒ

שנפתרה.68) אבוה בר רבה של בעייה יח : קידושין
לנישואין 70)כקידושין.69) אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. בגמרא מתטמא 71)הובאו אינו שכהן הוא, כהן אם
אבל  מהלכות ב  (פרק  לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא

ז). ארוסה 72)הלכה ולא נשואה אשתו יורש שהבעל
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב  לבדו 73)(פרק  היינו,

ט . הלכה נדרים מהלכות י "א בפרק  ראה האב , בלי 
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יא.74) כא, בשמות הכתוב  שם.75)כלשון מכילתא
ה.76) הלכה ד.77)למעלה הלכה למעלה

.ÈÔB„‡‰ ÔÈ‡78dzÏ ‡ÏÂ ,‰iÚ‰ ‰Ó‡ kÓÏ ÏBÎÈ ≈»»»ƒ¿…»»»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
ÔÈa ,Á‡ LÈ‡ÏB˜ ÔÈa ˜BÁ79Ô˙ B‡ ÎÓ Ì‡Â . ¿ƒ«≈≈»≈»¿ƒ»«»«

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 80ÏLÓÈ ‡Ï ÈÎ ÌÚÏ :Ó‡pL . …»»¿∆∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…
ÈÚ „Ú ÔÎÂ .d B„‚a dÎÓÏ81BÎÓÏ ÏBÎÈ ‡Ï ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ…»¿»¿

e˙k‰ Cˆ‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .BzÏ ‡ÏÂ Á‡Ï¿«≈¿…ƒ¿¿≈»∆ƒ∆…À¿««»
d„ÚÈÏ BÏ LiL ÈtÓ ‡l‡ ,[‰Ó‡a] ‰Ê c Ò‡Ï∆¡…»»∆¿»»∆»ƒ¿≈∆≈¿«¬»
.dÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï ÈÎ ÌÚÏ :Ó‡ CÎÏ ,BÏƒ¿¿»∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»

  

בתו  את איש  ימכור "כי   עבריה  אמה  עני ורוחניות שורש 
למכור  שאי  וכש , בגו הנשמה  ירידת הוא   כו '" לאמה 
בגו יורדת הנשמה  אי כ יעוד , עליה  לו  שאי למי  אמה 
שהיא  התכלית הירידה  בתחילת מיד  שנראית לא   א
 עניי שלימות  ישראל וכנסת הקב "ה  יחוד  עליה , לצור

. בתחתוני ית' לעצמותו  הדירה 
עבודתה  כי  יעוד  של התנאי  ישנו  עבריה  באמה  דווקא  ולכ
דירה  יתבר לו  לעשות העבודה  שלימות היא  האשה  של
לעשות  ופשת  חיטי המביאה  היא  ודווקא  , בתחתוני
והכח  החיות מקבל  שמה  לאד  ומאכלי  לבושי  מה
על  ובנות  בני הולדת השלימות לתכלית ועד  ה ' לעבודת
דירה  ית' לו  לעשות השלימות תכלית ואישה  איש  יחוד  ידי 

. בתחתוני
     

כא,78) שמות דרשב "י  במכילתא מפורשים רבינו דברי  כל
יחרים  "יכול כח . בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח .
תלמוד  מקנתו ושדה העבריים ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם
שיש  כל אף  למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר
עבדו  למכור רשות לו שאין הרי  - למוכרה" רשות לו
הלכה  ב  פרק  למעלה בכסף ֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו

הרלב "ג. בשם כאן רבינו כדברי  שכתב  במכילתא 79)יב 
ימשול  לא נכרי  "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב "י 
"ולנכרי לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'"

לרחוקים. - למכרה" ימשול במכילתא 80)לא הוא כן
קפד). סימן שם שלמה (תורה במכילתא 81)דרשב "י 

אמה  "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב "י 
למכרה, רשאי  אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי  שהוא העברייה
וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי  עבד

משנה. בכסף  וראה

.‡ÈÔÈ‡82dÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ ˙kÓ ‰iÚ‰ ‰Ó‡ ≈»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»¿ƒ∆≈»
BÏ B‡ ÂÈÏÚ83.„eÚÈÏ ‰Èe‡ ‡‰zL È„k ,ÔÈLec˜ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ
ÎBÓ ?„ˆÈk84ÂÈ‡Ï Bza ˙‡ Ì„‡85Èt ÏÚ Û‡L ; ≈«≈»»∆ƒ¿»ƒ∆««ƒ

BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ÔÈ‡L86 ,BÏ ‡È‰ ‰Èe‡ ∆≈»»»¿«¬»¿»ƒƒ¿
˙‡ kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï‡ .ÂÈÁ‡ ˙a ‰Ó‡‰ È‰L∆¬≈»»»«»ƒ¬»≈»ƒ¿…∆
‡È‰ È‰L ,ÔB„‡Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ÈtÓ ;BÏ Bzaƒƒ¿ƒ¿≈∆≈»¿»»»∆¬≈ƒ

.ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,BÏ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ

אליעזר.82) כרבי  ולא קמא וכתנא בברייתא יח : קידושין
שמספיק 83) - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי  על אף 

כ.). (שם ייעוד של שהיא כל ברייתא 84)אפשרות כ. שם
בגמרא. וכפירושה כדלהלן.85)ראשונה, בן, לו ויש

י ).86) יח , (ויקרא בנו בת משום לו אסורה שהרי 

.ÈLÈ87‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÔÈÏeÒÙÏ Bza kÓÏ Ì„‡Ï88 ≈¿»»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Û‡L ;ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Leb ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿∆««

Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ,Â‡Ïa Ô‰L Èt89. ƒ∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆

בברייתא.87) יח : מן 88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
מהלכות  ג (פרק  למכרה האב  ברשות עוד אינה הנישואין
מן  הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב ). הלכה אישות
ט ). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף  האירוסין,

והמדובר 89) יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק  כמבואר
ראוייה  היא הרי  בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן,

.‚ÈLc˜Ó‰90B‡ ‰ÏÓ‡˙Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza ˙‡ «¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿¿»
kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;dÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰Lb˙ƒ¿»¿»≈»¿»¿»∆≈»»»ƒ¿…
‰ÁÙLÏ dÎBÓ Ï‡ .˙eLÈ‡ Á‡ ˙eÁÙLÏ Bza ˙‡∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¬»¿»¿ƒ¿»
„ÚÈÂ ,‰lÁz ˙eÁÙLÏ dÎÓ ?„ˆÈk .˙eÁÙL Á‡91 ««ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ≈

˙eLÏ ‰ÊÁÂ ,dL‚ B‡ ÔB„‡‰ ˙Óe ,ÔB„‡‰ d˙B‡»»»≈»»≈¿»¿»¿»ƒ¿
‰iL ÌÚt dÎBÓ ‡‰ È‰  ‰pË˜ ‡È‰Lk ‡‰92, »»¿∆ƒ¿«»¬≈»»¿»««¿ƒ»

Ô‰ÎÏ elÙ‡93,„eÚi‰ ÔÓ ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ¿…≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ
dÏ ıÏÁÂ94ÈtÓ ‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«»««ƒ∆ƒ¬ƒ»¿»ƒ¿≈

‰pË˜ ‡È‰L95‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ È‰ 96BÏ LÈÂ ; ∆ƒ¿«»¬≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿≈
Ô‰ÎÏ dÎÓÏ97BÓk ,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿»¿»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿

‡a˙pL98. ∆ƒ¿»≈

הדורש 90) עקיבא וכרבי  קמא וכתנא בברייתא, יח . קידושין
טליתו  שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול  "לא
יצחק  בר נחמן רב  - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה
הדורש  אליעזר כרבי  ולא למכרה" רשאי  אינו שוב  שם),
לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו

ואינה 91) ט ) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד שהרי 
אב . של מרשותו יב ,92)יוצאת הלכה למעלה [ראה

אינו  שהרי  זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו
בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה

גדול.93) לכהן תימן: וכתב ֿיד רומי  מת 94)בדפוס  ושוב 
נשואה, היא הרי  וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם

בה]. רשות לאביה אין ד 95)ושוב  בפרק  כמפורש
טז. הלכה וחליצה ייבום הלכה 96)מהלכות שם כמפורש

לומר:97)כו. רבינו וכוונת (רדב "ז), גדול לכהן אפילו
מן  נפסלה הרי  זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי  על אף 
יש  שהרי  לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה
יש  זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני  בה

גדול. לכהן יב .98)למכרה הלכה למעלה

.„ÈB‡ ÏBia B‡ ÌÈMa ‰‡ˆÈÂ ,Bza ˙‡ ÎBn‰«≈∆ƒ¿»¿»«»ƒ«≈
Â ,ÛÒÎ ÔBÚ‚aÊÁÏ BÏ LÈ  ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„Ú ¿≈¿∆∆«¬«ƒƒ¿«»≈«¬…

e‡aL BÓk ,‰iL ÌÚt dÎÓÏe99. ¿»¿»««¿ƒ»¿∆≈«¿

שפחות.99) אחר שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה
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.ÂËÎBn‰100dLc˜Â CÏ‰ Ck Á‡Â ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ¿««»»«¿ƒ¿»
„ÚÈÓ  „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ Ì‡ :Á‡Ï101‡Ï Ì‡Â ; ¿«≈ƒ»»»»¿»≈¿»≈¿ƒ…

˙eLÓ ‡ˆzLk  BÏ ‡ÏÂ BÏ ‡Ï ÔB„‡‰ „ÚÈƒ≈»»…¿…ƒ¿¿∆≈≈≈¿
.LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â ‰ÈLec˜ eÓbÈ ÔB„‡‰»»ƒ»¿ƒ∆»¿≈»∆≈∆ƒ

בר 100) יוסי  כרבי  ולא בברייתא קמא כתנא יט : קידושין
יהודה. לקידושין 101)רבי  שלו, הראשונות המעות שהרי 

מעכשיו  אשה שקידש למי  משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר

שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת

.ÊËÎBn‰102˙Ó ÏÚ ÔB„‡‰ ÏÚ ˜ÒÙe ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ»««»»«¿»
;„ÚÈÓ  „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ Ì‡ ,d˙B‡ „ÚÈÏ ‡lL∆…¿»≈»ƒ»»»»¿»≈¿»≈

.ÏËa B‡zL ,‰Bza e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»««∆»«»∆¿»»≈

מאיר.102) כרבי  ולא קמא וכתנא שם ברייתא

    
יוצא 1) הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני  עבד דיני  בו נכללו

לחירות.

.‡ÈÚk „Ú˙‡ ‰B˜Â ,ÌÈ„ ‰MÓÁa ‰˜ ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆«¬ƒ»¿»ƒ¿∆∆
‰˜ÊÁa B‡ ,ËLa B‡ ,ÛÒÎa ‰˜ .‰LÏLa BÓˆÚ, «¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

ÔÈÙÈÏÁa B‡‰ÎÈLÓa B‡ ,‰B˜Â .BÓˆÚ ˙‡ «¬ƒƒƒ¿ƒ»¿∆∆«¿
ÛÒÎaËLa B‡ ,ÌÈÈ‡ ÈL‡a B‡ ,ÔË˜ „ÚÂ . ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿∆∆»»

‰ÎÈLÓa ‰˜Â ,‰Ó‰k ‡e‰ È‰ ˙ÎÈLÓk ¬≈ƒ¿≈»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰Ó‰a‰‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a e‡a Îe .Ïk «¿≈»¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»

Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈ„Ú‰L ÌÈÎc‰. «¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿ƒ»∆

הוא 2) הרי  לישראל שנמכר גוי  כל במשנה. כב : קידושין
בו  שכתוב  כנען, שם על נקראו העבדים שכל אלא עבד,
(רש"י לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור כה) ט , (בראשית

כשם 3)שם). אחוזה: משדה זאת ולמדו שם. משנה,
כנעני עבד כן ובחזקה, בשטר בכסף  נקנית אחוזה ששדה

שם). (גמרא שם.4)נקנה של 5)ברייתא מימרא
שם. שם.6)שמואל מקור 7)משנה, כסף  לקנין [אין

יכול  כן לאחר, למכרו שיכול כשם היא: סברא אבל בתורה,
בברייתא  לט : גיטין וראה עצמו. לעבד כלומר לו, למכרו
ליה  וקני  הואיל "כסף  אביי : בדברי  כג. ובקידושין רבי  של

ליה"]. מקני  מגט 8)וכו' "לה" "לה" בגזירהֿשוה נלמד
כד.9)אשה. שם רב 10)ברייתא של מימרא כב : שם
בכסף ,11)אשי . גם נקנה הוא אבל במשיכה, אף  כלומר

תפארת). (יקר העבדים ככל ובחזקה שקורא 12)בשטר
דעת, לו שיש כיון גדול, בעבד מהֿשאיןֿכן באה. והיא לה
במשיכה  נקנה אינו עצמו דעת על בא הוא לו קורא וכשהוא

(שם). בכח  בתקפו אלא קנין.13)הנ"ל, בספר כלומר,
אֿד. הלכה מכירה מהלכות בפ "ב  לא 14)והוא ולפיכך

כדלהלן. בהן, עצמו קונה שהוא הדרכים אלא כאן לבאר בא

.„ˆÈk„Á‡ Ô˙pL ÔB‚k ?ÛÒÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ ≈«∆∆«¿¿∆∆¿∆»«∆»
Ì‰a EcÚ ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡Â ,˙BÚÓ BaÏ¿«»¿»««¿»∆≈≈«¿¿»∆

L B‡ ÛÒk‰ ˙‡ ‰ Ïa˜L ÔÂÈk  ˙eÁÏÛÒk ‰Â ¿≈≈»∆ƒ≈»«∆«∆∆¿≈∆∆
„Ú‰ ˙Úc CÈˆ ÔÈ‡Â .˙eÁÏ „Ú‰ ‡ˆÈ˙eÎfL ; »»»∆∆«≈¿≈»ƒ««»∆∆∆¿

BÏ ‡È‰ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,Ô˙ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈ƒ»«
Ô‰a ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ :Ó‡Â ,˙BÚÓ „ÚÏ „Á‡∆»»∆∆»¿»««¿»∆≈≈»∆

˙eÁÏÔB„‡‰ ‰ˆ Ì‡ :‡ˆÈ  ˙BÚn‰ Ïa˜Ï «≈ƒ»»»»¿«≈«»»»
„Ú‰ ‰˜ ‡Ï  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ;˙eÁÏ „Ú‰»∆∆«≈¿ƒ…»»…»»»∆∆
Ì‰a ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL ,˙BÚn‰«»∆…»«∆»«¿»∆≈≈»∆

B˙B˜Ï ÔÈa ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk‰ „Á‡Â .˙eÁÏÔÈa «≈¿∆»«∆∆»∆∆∆≈ƒ¿≈
.BÏ BÓˆÚ ˙B˜‰Ï¿«¿«¿

כרבי15) ולא מאיר, כרבי  (ולא כחכמים במשנה, כב : שם
בכסף  יוצא עבד דבריהם שלפי  כג.). שם אלעזר, בן שמעון
לחירות, בו שיצא עלֿמנת כסף  לו נתנו אם עצמו, עלֿידי 
ומתנה  זכיה מהלכות (פ "ג האדון ממנו קנה לא זה שבאופן
כאחת, באין וידו שגיטו עצמו, עלֿידי  בשטר יגֿיד) הלכה
אף  אחרים, עלֿידי  – בשטר ובין בכסף  בין יוצא כן וכמו
לחירות. רבו מתחת שיוצא לעבד היא שזכות מדעתו, שלא

להלן. העבד 16)ויבואר נתן שאם לט : בגיטין נראה [כן
ולא  הוא, כסף  ומדין לחירות, שיצא - לרבו (=כובע ) כומתא
ועיין  רבינו. לדעת בחליפין, יוצא העבד שאין חליפין, מדין
שם]. ולג כא ובהערות ג הלכה ולהלן שם, בחידושיו רמב "ן

(לחםֿמשנה).17) לפדותו אין עבד של בעלֿכרחו אבל
מאיר 18) כרבי  ולא כחכמים לחירות, רבו מתחת שיוצא

כחכמים.19)(שם). כב : שם התנה 20)משנה, לא שאם
מהלכות  ופ "ג כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה כל - כן

יג). הלכה ומתנה במכילתא 21)זכיה מפורש כן
כנעני עבד אומר, ישמעאל "רבי  ט ) פרשה סוף  (משפטים,
שנאמר  לרצון, אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין
לעולם" אחוזה כשדה כנעני  שעבד - אותם והתנחלתם

סו). ס "ק  רסז סימן יורהֿדעה שמקנה 22)(הגר"א שכיון
טו), והערה א (הלכה למעלה כמבואר כסף  בשוה לו עצמו

כסף . בשוה לקנותו יכול כן כמו

.‚ÒÁ‰ ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ BÏ ˙Bk ?ËLa „ˆÈk: ≈«ƒ¿»≈««¿»««∆∆
È‰ÔÈ‡ B‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È‰ B‡ ,ÔÈBÁ Ôa z‡ ¬≈«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»≈

Ca ˜ÒÚ ÈÏ‰Ê ÔÈÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰fL , ƒ≈∆»¿≈…«≈»∆¿ƒ¿»∆∆∆
BÙe‚ ‡e‰LËM‰ ˙‡ BÏ ÒBÓe ,eÁL Ëb Ï∆≈ƒ¿≈∆«¿»

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙaBa ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ , ƒ¿≈¿≈≈ƒ∆»»≈ƒ¬ƒ
˙eÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È‰  BÈÏ BÈa BÏ BÒÓeÈ‰L , ¿»≈¿≈¬≈∆»»«≈∆¬≈

B„ÈÂ Bh‚„Á‡k ÔÈ‡a˙Îa ‡lL BÏ Ó‡ .È‰ : ƒ¿»»ƒ¿∆»»«∆…ƒ¿»¬≈
e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È‰ ,ÔÈBÁ Ôa z‡«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»««ƒ∆≈ƒ

B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ »»≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆»ƒ»
‡l‡ ˙eÁÏ ‡ˆBÈ „Ú‰ ÔÈ‡L ;ÁzL ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆≈»∆∆≈«≈∆»

ËLa B‡ ÛÒÎaÌÈÈ‡ ÈL‡a B‡˙Bk‰Â . ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿«≈
Ó‡ ‡Ï  Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»¬≈«¿À∆∆¿»»»…»«

ÌeÏk. ¿

לענין 23) כו. ושם קידושין, שטר לענין ט . בקידושין הוא כן
בעבד. שהואֿהדין רבינו וסובר בשדה. מכירה שטר

במשנה.24) פה: פה:25)גיטין ושם בברייתא. מג: גיטין
זו. מברייתא שנפתרה בעיא ו: דיבור 26)וקידושין כל

לעבד. המתאים חרות, שם.27)שמשמעותו משנה,
יסודו.28) וראה 29)עיקרו, מסירה", "עדי הנקראים הם 
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שיהיו  היא חכמים שתקנת טו הלכה גירושין מהלכות בפ "א
עדי בפני  לה שנותנו זה על נוסף  הגט , על חותמים העדים

רבינו 30)מסירה. כתב  טז, הלכה שם גירושין בהלכות
זה  הרי  וכו' לבינה בינו לה ונתנו ועבר שנים בו "חתמו

ומסר. בעבר כאן גם כן ואם היותו 31)כשר", כלומר,
עצמו. משוחרר,32)ברשות אינו כן לא שאם כג. קידושין

כידו. העבד שיד האדון, של מרשותו הגט  יצא לא שהרי 
עשוי33) חורין, בן עבדי  פלוני  עשיתי  "האומר מ : בגיטין

אמר  - חורין בן הוא הרי  - חורין בן הוא הרי  חורין; בן
הרי - ב ) הלכה ו פרק  להלן (וראה בשטר" וכולן יוחנן, רבי 
 ֿ מגזירה זאת שלמדו ויש משתחרר. אינו בלבד שבאמירה
בכתב  אלא יוצאת אינה אשה מה - מאשה "לה" "לה" שוה

(רדב "ז). כן עבד אף  בדיבור, ואע "פ 34)ולא סודר. בקנין
הלכה  למעלה כמבואר סודר), (=קנין בחליפין נקנה שעבד
אלא  חליפין קנין בגמרא נזכר שלא שכיון רבינו סובר - א
קונה  שהוא זה לגבי  ולא כב :) (קידושין נקנה שהוא זה  לגבי 
להלן. וראה בחליפין, עצמו קונה העבד שאין נראה עצמו,
שאדונה  כנענית שפחה של במעשה לט : בגיטין שאמרו ומה
שם  ואמרו נפשך, וקני  הכובע  קני  לה: ואמר כובע , לה נתן
נתנה  היא ולא לה, נתן שהאדון מפני  לחירות יצאה שלא
היא  היתה אילו חליפין בקנין עצמה קונה שהיא הרי  - לו
למעלה  (ראה כסף  בקנין שהמדובר רבינו סובר - הנותנת
רבינו, על חולק  והראב "ד חליפין, בקנין ולא טו) הערה
דכומתא". מעשה מההוא ככסף  הוא "שהקנין וכתב 

כב :35) שם במשנה, שם 36)שנזכרו בברייתא, שנזכרו
עצמו. קונה בדין נזכר לא סודר קנין ואילו גיטין 37)כד.

ו: וקידושין לשון 38)פה: ולא אישות, גט  לשון שזהו
שחרור. גט 

.„‰eÎa BcÚ ˙‡ ‰kn‰ ?ÌÈÈ‡ ÈL‡a „ˆÈk, ≈«¿»≈≈»ƒ««∆∆«¿¿«»»
BqÁÂÌÈÈ‡ ÈL‡ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ó „Á‡ ¿ƒ¿∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ»≈≈»ƒ

eÁL Ëb CÈˆÂ ,˙eÁÏ ‡ˆÈ  ÔÈÊBÁ ÔÈ‡L. ∆≈»¿ƒ»»«≈¿»ƒ≈ƒ¿
Ôk Ì‡‰Bza Ó‡ ‰nÏ ,:Ô‰Ó ÔBcÏ ?ÔÈÚÂ ÔL ƒ≈»»∆¡««»≈»«ƒƒ≈∆

ÔÈÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ  ÔÈÚÂ ÔM ‰ÓÏk Û‡ , «≈»«ƒƒ∆«»¿≈»¿ƒ«»
.˙eÁÏ Ba „Ú‰ ‡ˆÈ  ÔÈÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓƒ∆«»¿≈»¿ƒ»»»∆∆«≈

ÌÈˆÈaa BcÚ ÒÒÓ‰ Ï‡ BBLÏ C˙BÁ‰ B‡ , ¬»«¿»≈«¿«≈ƒ«≈¿
ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ,˙eÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡ÔÎÂ . ≈≈«≈∆≈»ƒ∆«»¿≈

BÙBÒ È‰L ,˙eÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡  ÔËw‰ ÔL ÏÈtn‰««ƒ≈«»»≈≈«≈∆¬≈
.ÊÁÏ«¬…

להזיק ,39) נתכוין שלא אע "פ  העבד, באיברי  לנגוע  כלומר:
בקידושין  הדברים ומקור יג. הלכה להלן רבינו שכתב  כמו
כרשב "ג. ולא אליעזר וכרבי  כחכמים בברייתא, כד:

לקמן.40) וראה האבר, את שהוציא כפשוטו, או הזיקו.
כולם.41) נמנו ה, הלכה ברייתא,42)לקמן כד: קידושין

מאיר  כרבי  (ולא עקיבא ורבי  אליעזר ורבי  שמעון וכרבי 
"שילוח " "שילוח " בגזירהֿשוה זאת ולמדו טרפון). ורבי 
בשטר" נמי  עבד אף  (=בגט ), בשטר אשה "מה - מאשה
ומזיק  חובל מהלכות בפ "ד רבינו מדברי  ונראה שם). (גמרא
ושלא  שחרור, גט  צריך ועין בשן היוצא שגם יא, הלכה
ועין  שבשן עקיבא, ורבי  טרפון רבי  בין המכריעים כדעת
וראה  שחרור. גט  צריך אברים ראשי  ובכ"ד שחרור, גט  צריך

שם. למשפט ' וכד:43)ב 'עינים כד. כא.44)שם שמות
לברייתם.45)כוֿכז. חוזרים מסתימת 46)מבריאים,

לבין  בכיס  תלויים נשארו בין חילוק  שאין נראה רבינו לשון
(כסף ֿמשנה). ביניהם מבדיל הרא"ש אבל לגמרי . ניתקו

לחירות 47) יוצא בביצים שהמסרס  אומר שרבי  אף ֿעלֿפי 
לחירות  יוצא לשונו שהחותך אומר עזאי  ובן שם), (קידושין
שאמר  שם, שבברייתא כתנאֿקמא רבינו פסק  - (שם)
שאינו  מדבריו ומשמע  לחירות. יוצא אברים ראשי  שבכ"ד
ובתוספות  בכסף ֿמשנה, וראה בלשון. ולא בביצים לא יוצא

שם. הזקן לר"י  מ "עין",48)המיוחסות כן ולמדו כד: שם
"שן  יצאה חוזרת, שאינה "שן" אף  חוזרת, שאינה "עין" מה

שחוזרת. קטן) של (שן חלב "

.‰ÈL‡a ‡ˆBÈ ÔÈ‡eÏnL ÌÈ„Ú ‡l‡ ÌÈÈ‡ ≈≈¿»≈≈»ƒ∆»¬»ƒ∆»
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈ È‰L ,eÏËÂ„Ú‰ Ï‡ ; ¿»¿∆¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿¬»»∆∆

ÌÈÈ‡ ÈL‡a ‡ˆBÈ BÈ‡  B˙ei‚a ‡e‰Lel‡ . ∆¿«≈≈¿»≈≈»ƒ≈
ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ :ÔÈÊBÁ ÔÈ‡L ÌÈÈ‡ ÈL‡ Ô‰≈»≈≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆¿¿»«ƒ
,ÌËÁ‰ L‡Â ,ÌÈÊ‡‰ ÈL‡ ,ÌÈOÚ  ÌÈÏ‚Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ»≈»»¿«ƒ¿…«…∆

‰M‡aL ÔÈcc‰ ÈL‡Â ,‰iÂb‰ L‡ÂÌÈÈÚ‰ Ï‡ . ¿…«¿ƒ»¿»≈««ƒ∆¿ƒ»¬»»≈«ƒ
‰Bza ÔÈLÙÓ Ô‰ È‰  ÌÈpM‰Â. ¿«ƒ«ƒ¬≈≈¿…»ƒ«»

ד.).49) (חגיגה במצוות 50)כאשה מחויב  שהוא [שעבד
מאחיך". ונקלה וגו' להכותו יוסיף  פן יוסיף  "לא בכלל הוא
במכות  מפורש וכן פח .) (בבאֿקמא במצוות הוא אחיך כי 
מהלכות  בפט "ז רבינו פסק  וכן לוקה, עבד שהמכה ח :
תכ  סימן חושןֿמשפט  בשו"ע  הוא וכן יב . הלכה סנהדרין
במצוות". חייב  שהרי  הוא, לוקה כנעני  עבד "הכה ב : סעיף 
ג: הלכה ומזיק  חובל מהלכות בס "ה רבינו שכתב  ומה
לא  לוקה", - פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד "הכה
חבירו  שבעבד אלא עבדו, המכה את זה מכלל להוציא בא
בשיש  אבל פרוטה. שוה בה שאין בהכאה אלא לוקה אינו
ואילו  לוקה. ואינו משלם לשלם, שחייב  פרוטה, שוה בה
שהרי פרוטה, שוה בה שיש בהכאה אפילו לוקה בעבדו,
בפ "ד  רבינו שכתב  כמו לו, מלשלם ופטור שלו הוא
שם, בחושןֿמשפט  (ב "ח  י  הלכה ומזיק  חובל מהלכות
בפ "ב  רבינו שכתב  ומה ו). ס "ק  שם הגר"א ובביאור
רשות  לו יש "שעבדו יב : הלכה נפש ושמירת רוצח  מהלכות
זה  אין כי  ברור - מט ) מצוה חינוך' 'מנחת (ראה להכותו"

ש  כמו בהן, וכיוצא ורצועה ובמקל בשבט  שם אלא כתב 
או  עיניו ולהוציא שיניו לעקור אבל רציחה, לענין יג הלכה
שיש  (אלא רשות לו ניתנה לא - איבריו ראשי  לחתוך
יוצא  הוא להזיק  נתכוין שלא באופן אפילו הלא להעיר,
כא: בגיטין רש"י  כתב  וכן וצ "ע ). יג, הלכה כדלהלן לחירות
למקצייה" אפשר לא דעבד, יד "בשלמא שם שאמרו מה על
יוצא  בו חבל ואם בו, לחבל רשאי  ואינו במצוות "דשייך -
וכן  בו". לחבל רשאי  אינו אלמא איברים, בראשי  לחירות
(ראה  קנס  היא איברים בראשי  יציאה שהרי  מסתבר,
בו, לחבול איסור אין ואם יז) הלכה ולהלן עד: בבאֿקמא
איסור  בו שאין בגיותו שנשאר עד אבל לקנסו, שייך לא
איברים]. בראשי  יוצא אינו - להכותו" יוסיף  "לא

כה.51) בקידושין והובאה בנגעים, ראשי52)משנה אבל
שבגלוי , מום ואינם כך, כל בולטים אינם שבאיש דדים
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נראה  (כן יהודה כרבי  ולא שם, בברייתא תנאֿקמא כדעת
לחםֿמשנה). עיין אבל להרדב "ז, תפארת' ב 'יקר

אברים.53) כ"ד במנין כלולים ואינם כלומר,

.Â‰˙È‰Ì‡ ,dÎ˙ÁÂ ‰˙È Úaˆ‡ BÏ˙tÒÏÚ »¿»∆¿«¿≈»«¬»»ƒƒ¿∆∆«
‰˙È‰ .˙eÁÏ da ‡ˆBÈ „Ú  „i‰ b‰ÈeÓÒ BÈÚ ««»∆∆≈»«≈»¿»≈¿»

dËËÁÂBqÁ È‰L ,˙eÁÏ da ‡ˆBÈ „Ú  «¬»»∆∆≈»«≈∆¬≈ƒ¿
‡ÌÈÈ‡ ÈL‡Ó „Á‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡e‰L ∆∆¿«ƒ¿∆»≈»≈≈»ƒ∆

È‰  BÎ˙Á Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ BÈ‡Â ÏËa»≈¿≈∆¿»»∆ƒ¬»¬≈
.˙eÁÏ ‡ˆÈÂ ,‡ BqÁƒ¿∆∆¿»»«≈

בשם 54) אשי  בר חייא רבי  של מימרא כה. - כד: קידושין
שם.55)רב . הונא, רב  של בשורת 56)מימרא מונחת

כד:57)האצבעות. שם ששת, רב  של מימרא
הגוף .58) מן הוציאה שם.59)כלומר, ההנמקה
בכללם 60) שאינה שן אבל איברים, ראשי  מכ"ד אחד דוקא

איברי בכלל אינו שהרי  זה, בכלל אינה - ו) הלכה (כדלעיל
היה  שלא נודדת שן לו הפיל אם אבר מחוסר ואינו האדם,

(הרדב "ז). ט  הלכה כדלהלן מקודם, בה משתמש

.Êe‰k‰d‡nÒÂ BÈÚ ÏÚdLÁÂ BÊ‡ ÏÚ , ƒ»«≈¿ƒ¿»«»¿¿≈¿»
˙eÁÏ Ô‰a ‡ˆBÈ „ÚBÈÚ „‚k e‰k‰ .BÈ‡Â ∆∆≈»∆«≈ƒ»¿∆∆≈¿≈

Ô‰a ‡ˆBÈ „Ú ÔÈ‡  ÚÓBL BÈ‡Â BÊ‡ „‚k ,‰‡B∆¿∆∆»¿¿≈≈«≈∆∆≈»∆
˙eÁÏ. «≈

כד:61) שהוציאה 62)קידושין כיון חסרה, שלא אף 
שבגלוי . מום זה הרי  - מום 63)מהשימוש היא וחרשות

שהאוזן  ועוד חרשותו. על מעידה החרש התנהגות כי  גלוי ,
ה'תוספות'). בשם (כסף ֿמשנה בגלוי  הוא 64)היא שהרי 

וחרשו. שטמאו מעשה, בכותל 65)עשה הכה כלומר,
(רש"י אזנו" כנגד ב "הכהו להלן וכן הקול. מחמת ונבעת

ואת 66)שם). העיוורון את עליו הביא עצמו שהעבד
שם). (גמרא הזדעזעותו עלֿידי  החרשות

.Áe‰k‰‰ÒÁÂ BÈÚ ÏÚBpL ÏÚ ,dB‡Ó ƒ»«≈¿»¿»¿»«ƒ
‡ˆBÈ BÈ‡  Ì‰a LnzL‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰„„Â¿»¿»ƒ»¿ƒ¿«≈»∆≈≈

˙eÁÏÂ‡Ï Ì‡Â ;.˙eÁÏ ‡ˆÈ  «≈¿ƒ»»»«≈

בברייתא.67) "וחסר".68)שם תימן: שאין 69)בכ"י 
גמור. מום גמור.70)זה מום הוא שאז

.Ë‰˙È‰,˙„„B BpL B‡ dB‡Ó ÒÁÂ ‰‰k BÈÚ »¿»≈≈»¿»≈¿»ƒ∆∆
ÔÈÚ‰ ‡nÒ B‡ ˙„„Bp‰ ÔM‰ ÏÈt‰Â ÔB„‡‰ e‰k‰Â¿ƒ»»»¿ƒƒ«≈«∆∆ƒ≈»«ƒ

‡e‰L Ïk Ô‰a LnzLÓ ‰È‰ Ì‡ :‰‰k‰‡ˆÈ  «≈»ƒ»»ƒ¿«≈»∆»∆»»
Â‡Ï Ì‡Â ;˙eÁÏ˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï . «≈¿ƒ»…»»«≈

שם.71) סמאה,72)ברייתא או שהפילה לפני  מקודם,
שימוש. בעל אבר מקודם היה כן האבר 73)שאם שהיה

מקודם. שבעין 74)מבוטל אבר, חיסור משום כאן ואין
ובשן  ו), הלכה למעלה (ראה חטטה ולא שסמאה מדובר
ויש  נט . הערה שם למעלה שכתבנו כמו אבר, חסרון אין
היא  הרי  ליפול שעומדת כיון נודדת ששן עוד, שכתבו

רב ). בי  (מהר"י  אבר חיסור זה ואין נפלה כבר כאילו

.Èe‰k‰‰˙ˆÂ B„È ÏÚBÈ‡  ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ƒ»«»¿»¿»»¿»«¬…≈

˙eÁÏ ‡ˆBÈLÏz .ÔÓ ÌˆÚ Ba ÏcÏ„Â B˜Êa ≈«≈»«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈpM‰ ‰OÚÓ ÏËa È‰L ;˙eÁÏ ‡ˆÈ  ÈÁl‰«¿ƒ»»«≈∆¬≈»««¬≈«ƒ«ƒ

ÌˆÚ‰ B˙B‡a ˙BÚew‰. «¿¿»∆∆

בברייתא.75) "וצמתה",76)שם שם  ובגמרא נתנפחה,
"יבשה". אין 77)כלומר ואם ד. הלכה למעלה כמבואר

איברים  ראשי  ביטל שהרי  לחירות, יצא - לחזור סופה
שם.78)(רדב "ז). בברייתא, זה ֿ 79)אף  אף ֿעל כלומר,

הרי - ד) הלכה למעלה (ראה שבגלוי  מום אינו שהעצם פי 
רבינו  מפרש וכן שבגלוי . מום שהן השיניים, מעשה ביטל
ותוספות  כסף ֿמשנה ועיין שם. בקידושין הגמרא בסוגיית

בגליון. שם לר"י  המיוחסות

.‡ÈÔB‚k ,‰ek ‡Ïa BÈÚ ˙‡ ‡nÒ B‡ BpL ˙‡ ÏÈt‰ƒƒ∆ƒƒ≈∆≈¿…«»»¿
BpL ˙‡ ‰ÏÈt‰Â „Úa ‰ÏÙÂ ‰Ó‰Ï Ô‡ ˜fL∆»«∆∆ƒ¿≈»¿»¿»»∆∆¿ƒƒ»∆ƒ

˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  BÚaˆ‡ ‰Î˙ÁÂÔL Ì‡ :Ó‡pL ; ¿»¿»∆¿»…»»«≈∆∆¡«ƒ≈
ÏÈtÈ B˙Ó‡ ÔL B‡ BcÚ.Ôek˙iL „Ú  «¿≈¬»«ƒ«∆ƒ¿«≈

בפלוגתת 80) תלוי  זה שדין רבה, אמר כו: בבבאֿקמא
לו  ואמר רופא רבו "היה בענין שם, בברייתא ורבנן רשב "ג
ולרשב "ג  לחירות, יצא שלרבנן וכו'", וסימאה עינו לכחול
כד:), בקידושין גם (הובאה לשחתה שיתכוין עד יצא לא
לחירות, יצא שלרבנן בכוונה, שלא אבן להפיל והואֿהדין
רבינו, דברי  להבין אין ולפי "ז לחירות. יצא לא ולרשב "ג
רופא  רבו היה בענין כרבנן, יג) הלכה (להלן פסק  הוא שהרי 
שרבינו  לומר, צריך לחירות? יצא שלא כאן פסק  ולמה וכו',
רבנן  שמודים שאמרו שם, בקידושין הסוגיא על סמך
שאינו  שבמעיה, עובר וסימא שפחתו למעי  ידו בהושיט 
רבינו  פסק  וכן לעין, כלל נתכוין שלא כיון לחירות, יוצא
כלל  לעין נתכוין שלא בהפילה, והואֿהדין יב , הלכה להלן
 ֿ ולחם וכסף ֿמשנה שם, הזקן לר"י  המיוחסות (תוספות
שהעירו  שם, וקידושין לבבאֿקמא ב 'תוספות' וראה משנה).
הסוגיא  לבין בבבאֿקמא הסוגיא שבין הסתירה על

אבל 81)בקידושין. מ "ושחתה", כן למדו שם בגמרא
רבינו. כדברי  - שם דרשב "י  במכילתא

.ÈËÈLB‰aÚ‰ ÔÈÚ ‡nÒÂ B˙ÁÙL ÈÚÓÏ B„È ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈≈»À»
c Ú„È ‡Ï È‰L ;˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  ‰ÈÚÓaL∆¿≈∆»…»»«≈∆¬≈…»«»»

BÏ Ôek˙iL. ∆ƒ¿«≈

אליעזר.82) רבי  של ברייתא שם, ומודים 83)קידושין
שם). (קידושין דרשב "ג רבנן בזה

.‚ÈÈ‰,ÈÈÚ ÈÏ ÏÁk :BÏ Ó‡Â ,‡ÙB Ba ‰È‰L ¬≈∆»»«≈¿»«¿…ƒ≈ƒ
Á ;d‡nÒÂ‡ˆÈÂ ,ÔB„‡a ˜ÁO  dÏÈt‰Â ,ÈpL ÈÏ ˙ ¿ƒ¿»¬…ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ≈»»¿»»

Ôek˙ È‰ ,˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L .˙eÁÏ«≈∆««ƒ∆…ƒ¿«≈¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈
ÔkzÒÂ ,„Ú‰ ÈÈ‡a ÚbÏCÈˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a ƒ¿…«¿≈¿≈»∆∆¿ƒ¿«≈»∆¿≈»ƒ

Ôn‡ Ba ‰È‰Â ,˙‡Bk „Ú‰ ÔÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÓBÏ«ƒ»¿»≈»∆∆∆∆¿»»«À»
d˜ÚÂ‡ˆÈ È‰L ,BÏ.˙eÁÏ «¬»»∆¬≈»»«≈

כרשב "ג.84) ולא  וכחכמים בברייתא, שהתכוון 85)שם
האבר. את והפיל בסיכון, כך מתוך ונכנס  לרפא, לטובה,

"לתקן"]. צ "ל ואולי  "לסכן", תימן: שהתכוון 86)[ובכ"י 
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העבד. לטובת היתה שכוונתו ואע "פ  האבר, את להוציא
שיצא.87) כלומר:

.„ÈÏÈtn‰‡ˆÈ È‰  BÈÚ ˙‡ ‡nÒÂ BcÚ ÔL ««ƒ≈«¿¿ƒ≈∆≈¬≈»»
BÈÚ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,BpLa ˙eÁÏ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈…«≈

‰Êa. »∆

כלשונה.88) ברייתא מב . חובל 89)גיטין מהלכות [בפ "ד
ואחרֿכך  עבדו שן "המפיל רבינו: כתב  יא, הלכה ומזיק 
תפס  ואם עינו, דמי  לו נותן ואינו בשינו יוצא עינו, סימא
(ראה  שחרור גט  מעוכב  אם הוא שספק  מידו", מוציאין אין
(גיטין  עצמו של קנסו או רבו של קנסו ד) הלכה למעלה
אלא  רבינו נחית לא וכאן שם). רבינו בדברי  וכן שם,
יוצא  ועינו שינו שהמפיל ונאמר, נטעה שלא להשמיענו
זירא  רבי  כקושיית כלל, תשלומין כאן ואין בשתיהן
שתי סימא או שיניו שתי  במפיל ואמנם עד: עד. בבבאֿקמא
כמפורש  כלום", נוטל ואינו חורין בן יוצא זה "הרי  עיניו
עינו  וסימא שינו שהמפיל רבינו לנו השמיע  ולכן במכילתא,
יוצא  אלא עיניים, שתי  וסימא שיניים שתי  כמפיל אינו -
בבבאֿקמא  אביי  שאמר וכמו עינו, דמי  לו ונותן לחירות
תחת  ולא שינו תחת ושינו, עינו תחת ולא עינו "תחת שם:
אם  הקנס , שייך למי  להשמיענו נחית לא אבל ועינו", שינו
חובל  מהלכות בפ "ד שכתב  מה על וסמך לעבד, אם לרב 
ועיין  מידו, מוציאין אין תפס  ואם הוא שספק  שם, ומזיק 

ורדב "ז]. את 90)כסף ֿמשנה והפיל עינו את סימא כגון
מראשי שנים לחסרו והואֿהדין שם). בבאֿקמא (ראה שינו

השני . דמי  לו ונותן בראשון שיוצא איבריו

.ÂËÈÓÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁLÏL „ÚÂ , ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
ÌÈÈ‡ ÈL‡a ‡ˆBÈ BÈ‡  ÔÈÙzL ÈLÈÙÏ , ¿≈À»ƒ≈≈¿»≈≈»ƒ¿ƒ

BaÏ „ÁÈÓ BÈ‡L.Ba ÏÁL ∆≈¿À»¿«∆»«

רבי91) שיטת עם אותה שזיהו ברייתא, צ . בבאֿקמא
ד.92)אליעזר. הלכה פ "ז להלן להבין 93)ראה יש

איברים  בראשי  יוצא אם לנו מה חורין, בן וחצי  עבד בחצי 
רבו  את כופין חורין בן וחצי  עבד חצי  כל הלא לא, או
שאינו  זה אף  ז) הלכה פ "ז (להלן חורין בן אותו ועושה
בראשי יוצא שהוא נפסוק  אם ואף  איברים, בראשי יוצא
בראשי היוצא כל שהרי  שחרור, גט  בלי  יוציאנו לא איברים,
לנו  מה כן ואם ד), הלכה (למעלה שחרור גט  צריך איברים
לא, או איברים בראשי  יוצא חורין בן וחצי  עבד חצי  אם
בדבר, גדול הבדל - שחרור? גט  הוא צריך וכה כה בין הלא
חצי על שטר העבד כותב  איברים, בראשי  יוצא אינו שאם
בראשי יוצא אם אבל שם), פ "ז (להלן לאדון ונותן דמיו
(רדב "ז). דמיו חצי  על שטר לכתוב  צריך אינו איברים

"עבדו",94) אמרה והתורה בלבד, חצי  אלא  בו לו שאין
שם). (בבאֿקמא לו המיוחד עבדו והיינו

.ÊËÏÊa Ô‡ˆ È„ÚÌ‡ ,ÌÈÈ‡ ÈL‡a ÔÈ‡ˆBÈ  «¿≈…«¿∆¿ƒ¿»≈≈»ƒƒ
‚BÏÓ È„ÚÂ .‰M‡‰ ‡Ï Ï‡ ,ÏÚa‰ ÔqÁÔÈ‡  ƒ¿»«««¬»…»ƒ»¿«¿≈¿≈»

‡ ‡Ï .ÌÈÈ‡ ÈL‡a ÔÈ‡ˆBÈÈ‰L ,ÏÚa‰ ÏÈt‰ Ì ¿ƒ¿»≈≈»ƒ…ƒƒƒ«««∆¬≈
˙Bt ‡l‡ Ì‰a BÏ ÔÈ‡Ô˙B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ‡ÏÂ ; ≈»∆∆»≈¿…ƒƒƒ»»

‰M‡‰dÏ ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,. »ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿À»ƒ»

מהלכות 95) (פט "ז עליהם מלאה אחריות מקבל שהבעל
כן  (רדב "ז), לו המיוחד עבדו זה והרי  א), הלכה  אישות
על  אלא דיברו שלא פט : בבבאֿקמא הסוגיא מתוך יוצא
שלו  הם ברזל צאן שעבדי  משמע  כדלהלן, מלוג נכסי  עבדי 

הערה 96)בלבד. שם אישות הלכה וראה שם. בבאֿקמא
מהלכות 97)ט . (פ "ד הגוף  כקנין אינו פירות וקנין

גם  הרי  הגוף , כקנין הוא אם ואפילו ו), הלכה ביכורים
אינו  כן ואם בידה, נשאר הגוף  שהלא בהם, חלק  לאשה
רבי ד"ה ב 'תוספות' צ . בבאֿקמא וראה לו. המיוחד עבדו

שלה.98)מאיר. שהגוף  שם.99)אע "פ  אליעזר, כרבי 

.ÊÈÏÎa ˙‚‰B ÌÈÈ‡ ÈL‡a „Ú‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«»∆∆¿»≈≈»ƒ∆∆¿»
ÌB˜ÓÔÓÊ ÏÎeÔÈc ˙Èa ‡l‡ Ba ÔÈc ÔÈ‡Â . »¿»¿»¿≈»ƒ∆»¿≈ƒ

ÔÈÎeÓÒÒ˜ ‡e‰L ÈtÓ ,Ó‡L „Ú‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ»»∆∆∆»«
ÓB‡ ÔB„‡‰Â ,ÈÈÚ ˙‡ ˙ÈnÒÂ ÈpL ˙‡ zÏt‰ :BaÏ¿«ƒ«¿»∆ƒƒ¿ƒƒ»∆≈ƒ¿»»≈

BÏeËt  ‰Ê È˙ÈOÚ : BÓˆÚÓ ‰„BÈ Ì‡L . »ƒƒ∆»∆ƒ∆≈«¿
‰„Bn‰L .ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙eÁÏ B‡ÈˆB‰Ï iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ«≈¿…≈ƒ∆«∆

eËt  Ò˜a‰b ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ., ƒ¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»
.BÓlLlÓ eËt  Ò˜a ‰„BÓ ÏkL∆»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

לארץ .100) בחוצה ובין בארץ  לעבד 101)בין בניגוד
א' פרק  (למעלה נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג שאינו עברי 

י ). (פ "ד 102)הלכה רבינו משה עד איש מפי  איש
שיציאת  למעלה כתב  [ואעפ "כ א). הלכה סנהדרין מהלכות
יתכן  שיטתו שלפי  זמן, בכל נוהגת איברים בראשי  עבד
כל  עלהם יסכימו אם סמוכים, דינים בתי  יהיו זמן שבכל
שם  סנהדרין בהלכות שכתב  כמו ישראל, שבארץ  החכמים

יא]. ובשבועות 103)הלכה עד: בבבאֿקמא מבואר כן
הם  אם אלא לדון יכולים שאינם הדין, לענין זה וכל לו:
- חורין כבן בעצמו ומחזיק  תפס  העבד אם אבל סמוכים,
יז, הלכה סנהדרין מהלכות בפ "ה כמפורש לחירות, יצא
[וראה  סמוכין שאין בזמן אפילו בקנס  מועילה שתפיסה

כה]. והערה ד, הלכה פ "ח  "אומר 104)להלן תימן: בכ"י 
שלא  שנשבע  והיינו לא". לו "אומר רומי : ובדפוס  לא",
ומקור  בכסף ֿמשנה. כתב  וכן עינו, סימא ולא שינו  הפיל
שבועות  מהלכות בפ "ח  וראה שם, שבועות במשנה זו הלכה

ב . שבועה.105)הלכה לא 106)מקרבן כן, ואם
בשבועתו. ממון ה.107)הפסידו הלכה א פרק 

    
נשלמו 1) ולא כנעני , עבד שחרור דיני  רבינו בו ביאר

ההלכות.

.‡˙Bk‰È„È ÏÚ Ba BÏ ‰kÊÂ ,BcÚÏ eÁL Ëb «≈≈ƒ¿¿«¿¿ƒ»«¿≈
‰ÎÊ :Ó‡Â ,Á‡‡ˆÈ  ÈcÚ ÈBÏÙÏ ‰Ê Ë‚a «≈¿»«¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

ÔÈÎfL ;B„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÁÏ«≈««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»∆»ƒ
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï‰Ê Ë‚ ez :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¿»»∆…¿»»¬»ƒ»«¿≈∆

Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÈcÚÏ˙eÁÏ „Ú‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ≈»«¬…¿…»»»∆∆«≈
B„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú‰Ê Ë‚ ez :ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . «∆«ƒ««≈¿»¿ƒ»»≈¿≈∆

‰˙ÈÓ Á‡Ï ezÈ ‡Ï  ˙ÓÂ ,ÈcÚÏ. ¿«¿ƒ»≈…ƒ¿¿««ƒ»

מאיר.2) כרבי  ולא כחכמים יא: וגיטין כב : קידושין
מיד.3) לו לזכות כוונתו "זכה", זה: בביטוי  שהשתמש כיון
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"תן". הביטוי  לענין להלן בתלמוד,4)וראה מפורסם כלל
מקומות. כמה ובעוד במשנה שם בגיטין גיטין 5)והוא

מאיר. כרבי  ולא וכחכמים ההלכה 6)שם. מתוך יוצא
להלן. הגט 7)המבוארת שיבוא עד משוחרר אינו שהרי 

הלכה  מקור מיתה. לאחר שחרור גט  אין שמת, ומכיון לידו,
משנה  בין הסתירה את ליישב  ובכדי  במשנה. יג. בגיטין זו
תנו  אמר אם חכמים שלדברי  יא: שם הקודמת, למשנה זו
הוא  שזכות מפני  בו, לחזור יכול אינו לעבדי  זה שחרור גט 
עד  משוחרר אינו - בו לחזור יכול שאינו הרי "ף  כתב  לו,
אמר  שלא שכיון "תנו", באומר זה וכל לידו. הגט  שיגיע 
השטר  שיתנו משעה אלא לשחררו רוצה אינו בוודאי  "זכו",
רבינו. דעת וזוהי  מיד. לו זכו - "זכו" אמר אם אבל לידו,
ופירש  בו חזר יג. שם ובמשנה . ט : לגיטין ברש"י  וראה

יתנו. לא ד"ה ט : ב 'תוספות' וראה אחרת,

.ËLa ˙Bk‰B‡ ,ÔÈBÁ Ôa ÈcÚ ÈBÏt È˙ÈOÚ : «≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
ÔÈBÁ Ôa ‡e‰ È‰ B‡ ,ÔÈBÁ Ôa ÈcÚ ÈBÏt ‰OÚ«¬»¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¬≈∆ƒ
ÔÈBÁ Ôa epOÚ‡ :ËLa ˙k .˙eÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆»»«≈»«ƒ¿»∆¡∆∆ƒ

˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï . …»»«≈

שם.8) יוחנן רבי  של כפירושו בברייתא. מ : גיטין
ולא 9) חורין, בן לעשותו מבטיח  שהוא עתיד, לשון שזהו

כרבי . ולא שם בברייתא חכמים וכדעת מיד. אותו שעושה

.‚ÓB‡‰,ÔÈBÁ Ôa ÈcÚ ÈBÏt È˙ÈOÚ :‡e‰Â »≈»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
È„È ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ÔÈLLBÁ  È‡OÚ ‡Ï :ÓB‡≈…¬»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«¿≈

Á‡Ó‡ .‡e‰Â ,BÏ Èz˙Â eÁL Ë‚ Èz˙k : «≈»«»«¿ƒ≈ƒ¿¿»«ƒ¿
‰‡Ók ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰  Ô˙ ‡ÏÂ ˙k ‡Ï :Ó‡»«…»«¿…»«»«««ƒ¿≈»

ÌÈ„Ú.eÈÙa epÁLiL „Ú „Ú ‰Ê È‰Â , ≈ƒ«¬≈∆∆∆«∆¿«¿¿∆¿»≈

שם.10) מצד 11)ברייתא בעלֿדין הודעת כאן ואין
ויש  זה. משחרור כלל ידע  לא העבד הרי  כי  כדלהלן, העבד,
"חוששין" לשון ומצאנו בוודאות, משוחרר הוא כי  אומרים
ויש  חיישינן). ד"ה שם ('תוספות' ודאי  בתורת שהיא
בהערות). שם ועיין תפארת', ('יקר רבינו דעת כן כי  שכתבו

שם.12) והוא 13)ברייתא לו, ונתן שכתב  שאומר שכיון
והודאת  עדים. כמאה העבד הודאת - קיבל שלא אומר
קיבל  לא והוא שקיבל לפעמים סבור כי  חשובה אינה הנותן

הודאת). ד"ה שם ('תוספות'

.„ÈÓÏ‡ È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ«
‰˙È‰Lk ‰ÁÙL BÊ È‰  ÈLBÈ da e„aÚzLÈ, ƒ¿«¿¿»¿«¬≈ƒ¿»¿∆»¿»

da „aÚzL‰Ï ÌÈLBiÏ eÒ‡Â‰ÂˆnL ÈtÓ , ¿»«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔÎÂ .˙n‰ Èc Ìi˜ÏÁe ˙˜ dÏ eOÚ :Ó‡ Ì‡ ¿«≈ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«¬»…««

‡l‡ da ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈ‡Â ÔÈLBi‰ ˙‡ ÔÈÙBk ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆»
da ‰ˆB ‡È‰L ‰Î‡ÏÓa ‰eÁL :Ó‡Â ‰eˆ . ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ»¿»««¿¿»

d˙B‡ ÁLÏ ÔÈLBi‰ ˙‡ ÔÈÙBk. ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈»

דימי14) רב  למימרת בתשובתם אסי  ורבי  אמי  וכרבי  מ . שם
שתיקה. מתוך להם הסכים יוחנן ושרבי  יוחנן, רבי  בשם

שחרור.15) לשון זה עבדים.16)שאין - בניה אבל
יוחנן.17) רבי  בשם יהודה בר שמואל רב  של מימרא שם,
שהיא 18) אף ֿעלֿפי  לשחררה, היורשים את כופין אין אבל

דעתה  נתקררה לא שאם שם, רש"י  ודעת מהם. זאת דורשת
לשחררה. אותה כופים - שישחררוה שמצוה 19)עד

המת. דברי  לקיים

.‰‰MLaÈh‚Ï ÌÈ„Ú ÈeÁL ÔÈÂL ÌÈ„ ¿ƒ»¿»ƒ»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
˙BËM‰ Ïk ‡Lk Ô‰ È‰ ÌÈc ‡Le ,ÌÈL. »ƒƒ¿»¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»»«¿»

‰MM‰ Ô‰ el‡Â˙B‡kÚa ÌÈÏeÒt :È„BÚ ÏL ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈÎBkÈ˙ek „Úa ÔÈLÎe .ÌLÏ ‰È˙k ÔÈÎÈˆe . »ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÁLÓ‰ÔÈ‡Â .aÁÓa ÔÈzÎ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ «¿À¿»«¿¿≈ƒ¿»ƒƒ¿À»¿≈
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁÌÈL Èhb „Á‡ . ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ≈»ƒ

.‡ÈÓÏe CÈÏBÓÏ ÔÈÂL ÌÈ„Ú ÈeÁL „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ
˙BËM‰ Ïk ?„ˆÈkÈ„BÚ ÏL ˙B‡kÚa ÌÈÏBÚ‰ ≈«»«¿»»ƒ¿«¿»∆¿≈

ÌÈ‡Ó e‡L ÌÈ‡z‰ ÏÎa ,ÌÈLk  ÌÈÎBk»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰aÈeÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈

ÌÈ„Ú. ¬»ƒ

וי .20) ט : ושם ובברייתא, במשנה ט . בגיטין הדברים מקור
כו. הערה להלן וראה הגמרא, לענין 21)בסוגיית היינו,

בגטי אלא התירו שלא לחתום, יודעים שאינם לעדים רישום
בשאר  לא אבל עגונות, ישראל בנות יהיו שלא כדי  נשים,
רשב "ג. של ברייתא י : (שם עבדים בשחרורי  ולא שטרות

כג). הלכה גירושין מהלכות בפ "א כולם 22)וראה
רבינו. בדברי  להלן משפט .23)מפורשים בבתי 

גוים.24) עדים (ראה 25)כשחותמיהם להיות צריך [כן
ובדפוסים  וויניציאה, רומי  ובדפוסי  תימן בכ"י  וכן להלן),
הגויים  הם וכותים "עכו"ם"]. בטעות: הדפיסו חדשים
והתגיירו, כד) יז, (מלכיםֿב  בשומרון אשור מלך שהושיב 
בקיאים  שאין אלא לח :) (בבאֿקמא גמורים כגרים ודינם
ועשאום  עליהם גזרו שאחרֿכך להלן וראה מצוות. בדקדוקי 

ב 'שולחן 26)כגויים. זה וכעין "המשוחרר". תימן: בכ"י 
"המשתחרר". מה: סעיף  רסז סימן יורהֿדעה ערוך'

בעד 27) ש"כשרים הקודמת, להלכה טעם היא זו הלכה
שחרורי ששווים דברים ששה רבינו מנה ואעפ "כ כותי ",
הלכות. שש כאן יש שסוף ֿסוף  נשים, לגטי  עבדים

לפני28) להלן ולא ההלכה, סימן את להעמיד צריך [כאן
תימן]. בכ"י  וכ"ה שטר". "כל י :29)המלים גיטין

בשטרי והמדובר שמעון, כרבי  ולא תנאֿקמא כדעת במשנה
לראיה  אלא אינו והשטר הכסף , ע "י  נגמר שהקנין מכר,

שם). (גמרא א.30)בלבד הלכה כז וכיוצא 31)פרק 
בהלכות  ראה מתנה, שטרי  כגון קנין, שגופם שטרות בהם:

שם. הלוואה

.ÂËL Ïk È˙ek „Á‡ „Ú elÙ‡ ÂÈÏÚ LiL »¿»∆≈»»¬ƒ≈∆»ƒ
ÏeÒtÔ‰L ,ÌÈ„Ú ÈeÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , »ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ∆≈

È˙ek „Á‡ „ÚÂ Ï‡OÈ „Á‡ „Úa ÔÈLk‡e‰Â . ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿
Á È˙ek ‰È‰iL‰f‰ ÔÓfe .È„BÚk ÌÈ˙ek‰L , ∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿««∆∆«ƒ¿¿≈

Ì‰Èc ÏÎÏ ÌÈÎBkÌÈ˜B„vÏ Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏ e‡ ,. »ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿≈ƒ≈∆«¿ƒ
Ì„˜ ,ÔÓf‰ B˙B‡a ÌÈ˙ek BÓk ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ˜B„v‰L∆«¿ƒ«¿««∆¿ƒ¿«¿«…∆
.Ì‰Èc ÏÎÏ ÌÈÎBk È„BÚk eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ eÊbL∆»¿¬≈∆∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰M‡ Ë‚aË‚e ;dÓLÏ  dÏ ˙ÎÂ :ÓB‡ ‡e‰ ¿≈ƒ»≈¿»«»ƒ¿»¿≈
‡ :ÓB‡ ‡e‰ eÁLdÏ Ôz ‡Ï ‰LÙÁ B„Ú  ƒ¿≈À¿»…ƒ«»«
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 Ô˙Â ˙ÎÂ :ÓB‡ ‡e‰ ‰M‡ Ë‚a .dÓLÏ zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿»«¿»«
aÁÓa ˙Bk‰ ‡ˆÈ ,‰È˙ ‡l‡ qÁÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»»»«≈ƒ¿À»

‰È˙e ‰ˆÈˆ˜ qÁÓ È‰L ,ıˆ˜ Ck Á‡ÂË‚e ; ¿««»»«∆¬≈¿À»¿ƒ»¿ƒ»¿≈
dÏ Ôz :ÓB‡ ‡e‰ eÁL‡l‡ qÁÓ ‰È‰È ‡Ï  ƒ¿≈ƒ«»…ƒ¿∆¿À»∆»

„Á‡ .‰È˙ÔÈ‡ ÌÈ„Ú ÈeÁLÂ ÌÈL Èhb ¿ƒ»∆»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ≈»
ÌÚË e‡a Îe .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿»≈«¿««

ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a c‰. «»»¿ƒ¿≈ƒ

במשנה.32) י . שקר 33)גיטין עדות על הם [שחשודים
ראו]. שלא מה על אף  לחתום כלומר, שם). (רש"י 

ורואה 34) זה, בפני  זה אלא בגט  חותמים העדים אין שהרי 
רבינו  הזכיר ולא שראה, מה על חותם הזה הכותי  כי  הוא
פסק  אלא לבסוף  חתם שהישראל שם בגמרא שאמרו מה
בסוף  כותי  חתם אם שאפילו שם), (גיטין הירושלמי  כדעת
גם  שכן כתב  המשנה' וב 'מרכבת לחםֿמשנה. וראה כשר,
שם]. הרמב "ן בחידושי  נראה וכן שם. בבבלי  פפא רב  דעת

הרי35) לחבר, ידוע  אינו שאם לחבר, הוא שידוע  [כלומר,
פסול  ועםֿהארץ  מז:), (ברכות עםֿהארץ  בחזקת הוא
ועובר  רשע  בחזקת שהוא מ :) וקידושין מט : (פסחים לעדות
ואעפ "כ  א). הלכה עדות מהלכות (פי "א העבירות רוב  על
וחשוד  הוא, כותי  שסוף ֿסוף  שטרות, בשאר להכשירו אין
לא  בגמרא הראשונה הדיעה ולפי  ראה. שלא מה על לחתום
ולכן  הוא, עםֿהארץ  שמא אלא הוא, משקר שמא חששו
כאן  אין שוב  חבר, שהכותי  ונתברר בסוף  הישראל כשחתם
משקר  שמא חששו פפא רב  של תירוצו לפי  אבל חשש. שום
שמא  - בסוף  הישראל חתם אם אפילו תקנה, אין ולזה הוא,

ולעומ  ראה, שלא מה על הכותי  שום חתם בכך לנו אין זה ת
בסוף , הישראל חתם שלא כיון עםֿהארץ , שאינו בירור
שידוע  כלומר חבר", כותי  שיהיה "והוא רבינו: כתב  ולפיכך

לחבר]. גריזים 36)הוא בהר יונה דמות להם שמצאו אחר
הטומאה  אבות מהלכות ופ "ב  ו. (חולין אותה עובדים שהיו

י ). שם.37)הלכה ובייתוס 38)חולין צדוק  תלמידי 
מהלכות  בפ "ד וראה שבעלֿפה, בתורה מאמינים שאינם

טז. הלכה (הוצאת 39)שחיטה פ "ב  גיטין תוספתא
.(19 ,325 עמ ' "לה"40)צוקרמנדל גזירהֿשוה ולמדו

אף  לשמה, אשה) (בגט  להלן האמור "לה" "מה "לה",
(תוספתא  לשמה" - העבד) (בשחרור כאן האמור "לה"

כא:41)שם). לה",42)גיטין ניתן "לא להיות: צריך
"לה" בגזירהֿשוה כן ולמדו (לחםֿמשנה). בסמ "ג הוא וכן
(מרכבתֿהמשנה, למעלה שכתבנו כמו אשה, מגט  "לה"

לחםֿמשנה). פפא.43)ועיין רב  של מימרא שם גיטין
כד.44) הלכה פ "א

.Ê?‡ÈÓe CÈÏBÓa ÔÈÂL „ˆÈÎÂ‡Èn‰LË‚ ¿≈«»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ≈
zÎ ÈÙa :ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡  Ï‡OÈ ı‡a eÁLƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿»«ƒ¿«

ÌzÁ ÈÙeÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ı‡Ï ‰ˆeÁe . ¿»«∆¿«¿»»»∆ƒ≈≈ƒ¿ƒ
BÓi˜Ï ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa :ÁÈÏM‰ Ó‡Â , ¿«¿¿»««»ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

BÓei˜ e‰ÊÔÈ‡  Ck Á‡ ÚÚÂ ÔB„‡‰ ‡a Ì‡Â ; ∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿≈««»≈
ÌÈL Èh‚a e‡aL BÓk ,Ba ÔÈÁÈbLÓÌLk . «¿ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ≈»ƒ¿≈

BÓi˜Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡Â dh‚ ‰‡ÈÓ dÓˆÚ ‰M‡‰L, ∆»ƒ»«¿»¿ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿«¿
„Ú‰ Ck ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ËML ƒ¿«≈≈ƒ««»»»»∆∆∆¿»

ÌLÎe .BÓi˜Ï CÈˆ BÈ‡  B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ eÁLƒ¿≈ƒ««»≈»ƒ¿«¿¿≈
‰˙‰ Ì‡ ,ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa :˙ÓB‡ ‰M‡‰L∆»ƒ»∆∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«ƒƒ¿»

‰ÈÏÚBÓB˜Óa e‡aL BÓk ,‡È‰L „Ú‰ Ck ; »∆»¿∆≈«¿ƒ¿»»∆∆∆≈ƒ
B˙B‡ ÏÚ ÔÓ‡  ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa :Ó‡Â Ë‚≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆¡»«

.Ìei˜ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Cc‰«∆∆¿≈»ƒƒ

במשנה.45) ט . בפ "ז 46)שם וראה במשנה. ב . שם
ה. והלכה א הלכה גירושין מצויות 47)מהלכות ששיירות

לקיימו. עדים וימצאו שם 48)שם, גירושין בהלכות ראה
ח . שלא 49)הלכה כדי  אחד, לעד האמינו אשה בגט 

חורין  בבת להתירו כדי  ובעבד ג.). (גיטין עגונה תשאר
שוו). ד"ה ט . שם ('תוספות' המצוות כל בעול ולהכניסו

ז.50) הלכה שם גירושין, המשנה,51)הלכות כג: גיטין
כד. הלכה גירושין מהלכות בפ "ז הוא כלומר,52)וכן

נחתם. ובפני  נכתב  בפני  בגמרא,53)לומר מפורש זה אין
(שם  שאמרו מה בכלל זה דין שאף  הסברא, מן רבינו ולמדה
שוו  - עבדים שחרורי  ואחד נשים גיטי  "אחד במשנה) ט .

(כסף ֿמשנה). ולמביא" עם 54)למוליך אלא תתגרש שלא
(גיטין  השלוחים ככל דינה שאז פלוני , לביתֿדין הגט  הבאת

כג.55)כד.). הלכה גירושין, מהלכות פ "ז

.Á‰M‡‰ Ë‚ ‡È‰Ï Lk‰ ÏkË‚ ‡È‰Ï Lk  »«»≈¿»ƒ≈»ƒ»»≈¿»ƒ≈
„Ú‰„Ú‰Â .BÁÏ Ëb Ïa˜ÓÏL Ba „iÓ »∆∆¿»∆∆¿«≈≈«¬≈ƒ««∆

Ïa˜Ó ÏL Ba „iÓ ‡Ï Ï‡ ,BÁ˙Bk‰ .ËL ¬≈¬»…ƒ««∆¿«≈«≈¿«
Ba È‡ˆ :dÏ Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÁÙLÏ ÔÈÒe‡≈ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆»«»¿ƒ
ÔBLÏ ‰f‰ ÔBLla ÔÈ‡  Ba ÈLc˜˙‰Â ˙eÁÏ«≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«»«∆¿

˙Lc˜Ó dÈ‡Â ,eÁL.˙ÁLÓ ‡ÏÂ ƒ¿¿≈»¿À∆∆¿…¿À¿∆∆

לענין 56) להלן (וראה והעבד הגוי  מן חוץ  לכך כשרים הכל
ופ "ו  במשנה, כג. (גיטין והקטן והשוטה והחרש שחרור) גט 

ו). הלכה גירושין שאמרו 57)מהלכות ממה נלמד זה אף 
 ֿ (כסף  עבדים לשחרורי  נשים גיטי  ששוו במשנה) ט . (שם

כמבואר 58)משנה). שליח , נעשה אינו אשה גט  שלענין
כג:). (שם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי  למעלה,

שיכול 59) שכשם שם), (גיטין אחר לעבדֿכנעני  שחרור גט 
לאחר. לקבל יכול כן לעצמו, שחרור גט  היינו,60)לקבל

השני בשביל מקבל ואחד אדון, אותו של עבדים כששניהם
זה  והרי  רבו, כיד שידו לפי  בשבילו, לקבל יכול אינו -
דומה  זה ואין האדון. מרשות השטר עוד יצא לא כאילו
"גיטו  אומרים: אנו שאז השחרור, את בעצמו המקבל לעבד

ג). הלכה פ "ה (למעלה כאחד" באים מ .61)וידו גיטין
מאיר. כרבי  ולא וכחכמים, שאינה 62)ברייתא כיון

בשפחה  תופסין קידושין שאין מקודשת, אינה משוחררת
תפארת'). 'יקר - סו: (קידושין

ה'תשע"ח  תמוז כ"ז שלישי יום 

    
ודיני1) עבד חצי  והמשחרר שחרור, דיני  כמה עוד בו ביאר

חורין. בן וחצי  עבד חצי 

.‡Ëb2˙Bk‰ c BÈÚ ‰È‰iL CÈˆ eÁL3BÈa ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈
ÂÈB„‡ ÔÈÏ4,CÎÈÙÏ .˙eÎÊ Ba ÔB„‡Ï ‡MÈ ‡ÏÂ , ¿≈¬»¿…ƒ»≈»»¿¿ƒ»
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קכה                
         

˙Bk‰5CÓˆÚ :BcÚÏ6ıeÁ ,CÏ ÔÈÈe˜ ÈÒÎ ÏÎÂ «≈¿«¿«¿»¿»¿»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ˙ÈlhÓ ıeÁ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜nÓ7‰Ê ÔÈ‡  ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆

˙Bk8„Ú‰ ÔÈ‡  Ë‚ BÈ‡L CBzÓe ;ÏËa Ëb‰Â , ≈¿«≈»≈ƒ∆≈≈≈»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÁLÓ¿À¿»¿…»»ƒ«¿»ƒ¿¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אשי .2) רב  של מימרא ט . סופי3)גיטין באופן חותך
מהלכות 4)ומוחלט . א (פרק  אשה בגט  שאמרו כמו

א). הלכה בכמה 5)גירושין והובאה ח  משנה ג פרק  פאה
בתלמוד. נכסיו 6)מקומות כל "הכותב  שם: במשנה

לפי אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע  שייר - לעבדו
"כל  הכותב  בין הבדל אין כורת", זה ש"אין דלהלן הטעם
להלן  וראה נכסי ", וכל "עצמך הכותב  לבין סתם, נכסיו"

רש"י . שאמרו 7)בדעת שמה קמט : בתרא בבבא אמרו כן
הדין  והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע  "שייר במשנה

מטלטלין. זה,8)לשייר בשיור ספק  שאין פי  על אף 
כן  פי  על אף  העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי 
ט . שם ורש"י  גט . אינו בגט , שהוא שיור איזה שיש כיוון
שמא  הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור
"עצמך  מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון

לעבד. כוונתו אין וודאי  שהרי  מקלקל השיור אין ונכסי "

.„Ú9ÔÈÈe˜ ÈÒÎe CÓˆÚ :Ba e˙ÎÂ ,Ë‚ ‡È‰L ∆∆∆≈ƒ≈¿»«¿»¿»«¿ƒ
‰˜ BÓˆÚ  CÏ10ÌÈÒÎp‰ Ï‡ ;ÔÈBÁ Ôa ‡e‰ È‰Â , »«¿»»«¬≈∆ƒ¬»«¿»ƒ

‡Lk ,ÂÈÓ˙BÁa Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ‰˜ ‡Ï…»»«∆ƒ¿«≈«≈¿¿»ƒ¿»
ÔÎÂ .˙BËM‰11ÈÒÎ Ïk :Ba e˙k ‰È‰ Ì‡12ÔÈÈe˜ «¿»¿≈ƒ»»»»¿»«¿ƒ

Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ÌÈÒÎp‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ ‰˜  CÏ»»»«¿¿…»»«¿»ƒ«∆ƒ¿«≈«≈
eac‰ ÌÈ˜ÏBÁL .ÂÈÓ˙BÁa13,‰˜ BÓˆÚ :ÌÈÓB‡Â ¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿»»

CÈˆ BÈ‡Â BeÁL Ë‚ ‡È‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¡»¿»ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ
‡l‡ Ì˙B‡ ‰B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÒÎp‰ Ï‡ ;BÓi˜Ï¿«¿¬»«¿»ƒ∆≈»»∆»∆»
.ËM‰ Ìi˜˙iL „Ú Ì˙B‡ ‰˜È ‡Ï ,‰ea ‰È‡aƒ¿»»¿»…ƒ¿∆»«∆ƒ¿«≈«¿»

בברייתא.9) ח : נאמן 10)שם גיטו, המביא עבד שהרי 
(למעלה  לקיימו צריך ואינו נחתם ובפני  נכתב  בפני  לומר

ז). הלכה ו רבא.11)פרק  ידי  על שנפתרה בעייה שם,
העבד 12) קניין והכל, נפרדים, דיבורים שני  אין שכאן

אחד. בדיבור כלול למונח 13)והנכסים, עברי  תרגום
(שם). דיבורא" "פלגינן הידוע : התלמודי 

.‚ÁLÓ‰14a ÌÈ„Ú ÈLe˜ ‡Ï  „Á‡ ËL «¿«¿≈¿≈¬»ƒƒ¿»∆»…»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ËL ÔÈ˙Bk ‡l‡ ,ÔÓˆÚ15. «¿»∆»¿ƒ¿»¿»∆»¿∆»

CÎÈÙÏ16„Á‡ ËLa ÂÈ„Ú ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ˙Bk‰ , ¿ƒ»«≈»¿»»ƒ¿≈¬»»ƒ¿»∆»
Ì‡Â .e˜ ‡Ï ÔÓˆÚ Û‡ 17,e˜  ˙BËL ÈLa ˙k ««¿»…»¿ƒ»«ƒ¿≈¿»»

˙kLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁLÓe¿«¿¿ƒ∆∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÌÈe˙ ÈÒÎ Ïk :Ì‰ÈMÓ ËL ÏÎa¿»¿»ƒ¿≈∆»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ ;È„Ú18,ÈcÚ ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁ :˙k Ì‡ ¬»«¬»ƒ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
e˜ ‡Ï ˙BËL ÈLa Û‡  ÈcÚ ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁÂ«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»…»

Ba iL È‰Â ,ÌÈÒÎ ÏÏkÓ „Ú‰L .ÌeÏk19,BÈˆÁ ¿∆»∆∆ƒ¿«¿»ƒ«¬≈ƒ≈∆¿
ÔÓ ‰˜ ‡Ï ,ÁzL ‡lL ÔÂÈÎÂ ;eÁL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿¿≈»∆…ƒ¿«¿≈…»»ƒ

.ÌeÏk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ¿

מב .14) ספר 15)גיטין לה "וכתב  נאמר שבאשה שכשם

ופרק  פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות"
עבד  של שחרור בגט  כן כמו יט ) הלכה גירושין מהלכות ד

אחד). בשטר המתחיל דיבור מב . שם ברייתא 16)(רש"י 
השני .17)שם. וכפירוש וטריא, בשקלא המשך 18)שם

השני . הפירוש ולפי  שם, שיור 19)הברייתא יש והרי 
ד. הלכה להלן וראה ואחד. אחד כל של בשטר

.„ÁLÓ‰20„Ú‰ ‰˜ ‡Ï  ËLa BcÚ ÈˆÁ «¿«¿≈¬ƒ«¿ƒ¿»…»»»∆∆
BÈˆÁ ÁL Ì‡ Ï‡ .‰È‰Lk „Ú ‡e‰ È‰Â ,BÈˆÁ∆¿«¬≈∆∆¿∆»»¬»ƒƒ¿≈∆¿
BÈˆÁ ÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Á˜lL ÔB‚k ,ÛÒÎa¿∆∆¿∆»«¬ƒ»»«¿»¿«¿≈∆¿
‰na .ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁ ‡ˆÓÂ ,‰˜ »»¿ƒ¿»∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«∆
;BÈˆÁ ÁÈp‰Â ËLa BÈˆÁ ÁMLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«∆¿

Ï‡21BÈˆÁ ÁML B‡ ,BÈˆÁ ÎÓe BÈˆÁ ÁL Ì‡ ¬»ƒƒ¿≈∆¿»«∆¿∆ƒ¿≈∆¿
B˙eLÓ Blk „Ú‰ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰zÓa BÈˆÁ Ô˙Â22 ¿»«∆¿¿«»»ƒ¿»»»∆∆À≈¿

Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁ ‰Ê È‰Â ,BÈˆÁ „Ú‰ ‰˜ »»»∆∆∆¿«¬≈∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÎÂ .ÔÈBÁ23Ô‰Ó „Á‡ ÁLÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „Ú ƒ¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ¿ƒ¿≈∆»≈∆

Ú‰ ‰˜  ËLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa ,B˜ÏÁBÈˆÁ „24, ∆¿≈¿∆∆≈ƒ¿»»»»∆∆∆¿
.ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁ ‡e‰ È‰Â«¬≈∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ

של 20) וכפירושו כרבי , ולא כחכמים בברייתא, מא: שם
שאינה  אשה מגט  שלמדו מפני  בשטר, שהמדובר רבה,

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. שם
ששיחרר 22) לפני  חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר

לעצמו, שיור שום היה לא השחרור שבשעת באופן חציו,
הר"ן). בשם משנה (כסף  אחד בשטר זה כל שכתב  כגון או

רבינא.23) של מימרא מב . מא: שייר 24)שם לא שהרי 
כלום. בחלקו

.‰˙Bk‰25ÔÈBÁ ˙a z‡ È‰ :˙aÚÓ B˙ÁÙLÏ «≈¿ƒ¿»¿À∆∆¬≈«¿«ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈc  „Ú C„ÏÂe26È‰ .27C„ÏÂe ‰ÁÙL z‡ ¿»≈∆∆¿»»«»ƒ¬≈«¿ƒ¿»¿»≈

ÁLnL ÈÓk ‰fL ,ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ÔÈBÁ Ôa∆ƒ…»«¿∆∆¿ƒ∆¿«¿≈
.dÈˆÁ∆¿»

הגלילי .25) יוסי  כרבי  ולא וכחכמים בברייתא. סט . קידושין
עבד 26) חצי  משחרר של דין לזה ואין עבד. והוולד,

זה  הרי  השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
ירך  "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר
"אם  אמרו לא אבל האם, אחרי  נמשך העובר כלומר, אמו",
ולחם  (רדב "ז וולדה אחרי  נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך

מדברי27)משנה). הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה
הסובר  כרבי , העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו,
כחכמים. שפסק  לשיטתו, ורבינו עבד, חצי  לשחרר שאפשר

.Â‰ÁÙL28‰ÙeÁ29‡Lp‰ dÈˆÁ ÁLÏ ‰ˆ Ì‡ , ƒ¿»¬»ƒ»»¿«¿≈∆¿»«ƒ¿»
‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â30ÁLÓ ‰Ê È‰ 31ÔÈa ¿≈»∆≈∆ƒ¿»¬≈∆¿«¿≈≈
Û‡L ,ËLa ÔÈa ÛÒÎa32deÁL ÓBb ÛÒk‰33. ¿∆∆≈ƒ¿»∆««∆∆≈ƒ¿»

מג:28) חורין 29)גיטין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
וכן  יז) הלכה אישות מהלכות ד (פרק  עברי  עבד שקדשה

כאן. הראב "ד העברי ,30)כתב  העבד הראשון, לבעלה
בשמו  חמא בר יוסף  כרב  ולא נחמן רב  בשם זירא וכרבי 

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) שאין 31)(גיטין
חצייה. אלא בה לו אין שהרי  בשחרור, שיור שום כאן
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כרבי32) ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי , לט : גיטין
רבי33)שמעון. משום שאמר שמעון רבי  מדברי  להוציא

לט :) (שם בה" גומר הכסף  ואין בה גומר ש"שטר עקיבא
שמעון. כרבי  הלכה שאין יוחנן, רבי  שם פסק  וכן

.ÊÈÓ34BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒƒ¿≈
‰ÁÙLa ‡Ï zÓ35ÔÈBÁ ˙a ‡ÏÂ36Ba ˙‡ ÔÈÙBk  À»…¿ƒ¿»¿…¿«ƒƒ∆«

ÈˆÁa ÂÈÏÚ ËL ˙BÎÂ ,ÔÈBÁ Ôa B˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆∆ƒ¿≈¿»»»«¬ƒ
LÈ‡‰L ÈtÓ ,„Úa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÂÈÓ„»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆»ƒ

‰ie ‰it ÏÚ ‰eˆÓ37‰ÁÙM‰ Ï‡ ;38‡Mz  ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»«ƒ¿»ƒ»≈
‡È‰L ˙BÓk39dÓˆÚ ˙‡Â „Á‡ ÌBÈ da ˙‡ ˙„BÚÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«»∆»¿∆«¿»

„Á‡ ÌBÈ40da e‚‰ Ì‡Â .41 ˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÈ‡ËBÁ‰ ∆»¿ƒ»¬»«¿ƒƒ¿«∆¿≈
ÈˆÁa ËL ‰ÈÏÚ ˙BÎÂ ,ÁLÏ da ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆«»¿«¿≈¿≈»∆»¿»«¬ƒ

.‰ÈÓ„»∆

להם.34) הודו הלל בית שאף  שמאי , כבית משנה מא: שם
חירות.35) צד בו שיש שבו,36)מפני  העבדות  מצד

שם). (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא
ב .37) הלכה אישות מהלכות ט "ו האשה 38)פרק  שאין

שם). אישות (הלכות ורבייה פרייה על גיטין 39)מצווה
הלל.40)מג: בית לדברי  עבד לגבי  במשנה מא. שם
ו.41) הלכה ט  פרק  ולהלן לח : ולח . מג: שם

.ÁÈÓ42Ba „ÓÚL ,ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆»««
˙Èa B˙B‡ etÎÈ ‡lL È„k ,ÔËw‰ BÏ BÈˆÁ ‰˜‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»»¿≈∆…ƒ¿≈
,ÒBtBËBt‡ ÔËwÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ  BÁLÏ ÔÈcƒ¿«¿¿«¬ƒƒ≈ƒ«»»«¿

˙BÎÂ43ËL BÏ ˙BÎÂ ,eÁL Ëb ÒBtBËBt‡‰ BÏ ¿≈»«¿≈ƒ¿¿≈¿«
BÏ LÈÂ ,„Úa ÔËw‰ CËˆ Ì‡Â .ÂÈÓ„ ÈˆÁa BÁ«¬ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«»»»∆∆¿≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ  ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚44,˙BÚÓa epnÓ B˙B‡ «¿ƒ»»«¿ƒƒƒ∆¿»
B˜ ÔË˜ ÏL BzÚcL45.˙BÚÓ Ïˆ‡ ∆«¿∆»»»≈∆»

מסויימת.42) עובדה רקע  על פפא רב  של מימרא מ . גיטין
כותב ,43) מי  צויין ולא "וכתב ", סתמית: בלשון נזכר שם

הכוונה  ראשונים, ועוד הרי "ף  דעת והיא רבינו ולדעת
אפוטרופוס  שאין פי  על ואף  הכותב . שהוא לאפוטרופוס ,
מהלכות  יא ופרק  נב . (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי 
לבנו  להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח ) הלכה נחלות
לשחררו  לאפוטרופוס  ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב ). המתחיל דיבור מ : שם מרחיקין.44)(תוספות
"קרובה".45) תימן: יד בכתב 

.ËÚÓ ÈÎL46˙kL47„ÓÚÂ ,BcÚÏ ÂÈÒÎ Ïk48 ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«¿¿»«
ÊBÁ 49‡ˆÈ È‰L ;„Úa ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÒÎpa ≈«¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»

ÔÈBÁ Ôa ÌL ÂÈÏÚ50. »»≈∆ƒ

נחמן,46) רב  בשם מניומי  בר יוסף  רב  של מימרא ט . גיטין
כב . הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח  פרק  למעלה וראה

קניין.47) בלי  מרע  שכיב  כדין 49)והבריא.48)כדין
יד). הלכה שם זכייה (הלכות מרע  פי50)שכיב  על ואף 

זכייה  (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע  שכיב  שמתנת
ו  פרק  (למעלה מיתה לאחר שחרור גט  ואין ב ) הלכה שם
מאחר  בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה

כוונת  גם כן הייתה ובוודאי  חורין, בן שם עליו שיצא
מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון,

    
לחוצהֿלארץ 1) או לגוי  כנעני  עבד המוכר דין בו נתבארו

עבדו. והמפקיר שברח , ועבד ולסוריא,

.‡ÎBn‰Ôa ‡ˆÈ  ÌÈÎBk „BÚÏ BcÚ ˙‡ «≈∆«¿¿≈»ƒ»»∆
ÔÈBÁÔÈÙBÎÂ ;„BÚ‰ ÔÓ B˙B˜ÏÂ ÊÁÏ Ba ˙‡ ƒ¿ƒ∆««¬…¿ƒ¿ƒ»≈

˙BÎÂ ,ÂÈÓ„a ‰OÚ „Ú ÌÈÎBkeÁL Ë‚ BÏ »ƒ«¬»»¿»»¿≈≈ƒ¿
elÙ‡ BÎÓÏ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ…»»»≈»ƒ¿»¿¬ƒ

ÈÓ„a ‰OÚa˙È B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  Â‰Ê Ò˜e . «¬»»¿»»≈¿«¿ƒ»≈¿»∆
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Â B˙B‡ ÔÈBb ÔÈ‡. ≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈ƒÀ¿ƒ

Ì‡ÂÈÊÁ‰Ï LBi‰ ˙‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡  ÎBn‰ ˙Ó ¿ƒ≈«≈≈¿ƒ∆«≈¿«¬ƒ
eÁLÏ „Ú‰ ˙‡. ∆»∆∆¿ƒ¿

וברייתא.2) משנה מג: שיצא 3)גיטין לומר, ורוצה שם.
משעבודו  לא אבל היהודי , האדון של משעבודו חורין בן
מהגוי לפדותו הראשון האדון את כופים אלא הגוי , של
לחירות  יצא הגוי  מן ברח  אם וכן לחירות, יוצא והוא
וכן  שחרור. גט  שצריך להלן וראה רש"י ). בשם (כסף ֿמשנה
לחירות  שיצא יג), הלכה (להלן עבדו במפקיר גם מצאנו

שחרור. גט  בן 4)וצריך יהושע  רבי  של מימרא מד. שם
שם. השני  הלשון וכפי  בברייתא.5)לוי , מג: שם

דוקא.6) שעשרה מד. בדמיו.7)שם עשרה עד [לפדותו
שאע "פ  הקנסות, בכל הוא שכן לחירות, יצא - ברח  אם אבל
מידו  מוציאין אין תפס  אם - מומחין בב "ד אלא דנין שאין
בעצמו  העבד תפוש וכאן יז), הלכה סנהדרין מהלכות (פ "ב 
הלכה  ולהלן שם, בכסף ֿמשנה יז הלכה פ "ה למעלה (וראה
שקנסו  שקנס  וסוברים, זה על חולקים ויש בלחםֿמשנה). ד
אע "פ  הדין בתי  בכל דנין לתורה, סייג לעשות חכמים
לדברי ראיה יש אבל מא). סימן שם (רא"ש מומחים שאינם
של  בקנס  כז: בבבאֿקמא שאמרו ממה ורבינו, הרי "ף 
אע "פ  בבבל אותו גובין שאין חמש, ובעיטה שלוש רכובה
לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי  וראה מדרבנן. אלא שאינו

כה]. ס "ק  א, (הלכות 8)סימן הקנסות כבכל סמוכים.
הרי "ף  כתב  כן שם), ה פרק  ולמעלה ח , הלכה שם סנהדרין

גאון. בשם מד:9)שם שם שנפשטה [כלומר,10)בעיא
האב  על היה זה שקנס  לחירות, יצא ברח  אם אבל לפדותו.
ד"ה  מד: בגיטין ה'תוספות' שכתבו כמו המכירה, בעת מיד

לארץ ]. לחוצה

.‰ÂÏBÏ Ú˜ Ì‡ :ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ BcÚ ÏÚ »»««¿ƒ»≈»ƒƒ»«
,EÏ ÌlL‡ ‡ÏÂ ÈBÏt ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ :BÏ Ó‡Â ÔÓÊ¿«¿»«ƒƒƒ«¿«¿ƒ¿…¬«≈¿

„iÓ ˙eÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È‰  ‰Ê „Ú Ûe‚ ‰˜zÌ‡Â ; ƒ¿∆∆∆∆¬≈∆»»«≈ƒ»¿ƒ
˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  ÂÈ„È ‰OÚÓ ‰˜z :BÏ Ó‡. »«ƒ¿∆«¬≈»»…»»«≈

B‡bBBÁa ÌÈÎBk „BÚÔB„‡‰ ÏÚ e‡aL B‡ , ¿»≈»ƒ¿∆»«»»
 BcÚa Ô„iÓ BÓˆÚ ‰„Ùe ,B‚‰Ï eL˜e ÌÈˆÓ¿≈ƒƒ¿¿»¿»»«¿ƒ»»¿«¿

BBˆa ‡lL epnÓ Á˜ÏpL ÈtÓ ,˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï. …»»«≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿

בברייתא.11) מג: השקלאֿוטריא 12)שם מתוך יוצא כן
תקנה 13)שם. לו: אמר לא שאם שם, בסוגיא מפורש כן
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קנסוהו. לא - ידיו) (=מעשה סירותיו אלא: שם 14)גופו,
בברייתא. שזה 15)מד. בלי  מישראל, לו שהגיע  חוב 

העבד. את לו לקנס .16)משכן מקום כאן ואין

.‚ÎÓÈ„ÚÓ „Á‡Ï BcÚ,ÂÈÏB„bÓ B‡ CÏn‰ »««¿¿∆»≈«¿≈«∆∆ƒ¿»
,˙eÁÏ „Ú‰ ‡ˆÈ  Ì‰Ó ‡È˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»≈≈∆»»»∆∆«≈

Á‡ ÔBÓÓa BÒiÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰L ÈtÓ. ƒ¿≈∆»»»¿«¿¿»«≈

שם.17) רב , של רבינו 18)מימרא של פירושו זהו
שם. ו'תוספות' ברש"י  וראה שם, "פרהנג" למילה:

בגמרא.19) שם

.„BÎÓıeÁ BÎÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌÈÎBk „BÚÏ ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ¿»
BzÎ‡ÏnÓ˙Bˆn‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMÓ ıeÁ , ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ

ÌÈBË‡Ï B‡ ÁzL Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ƒ¬≈∆»≈ƒƒ¿«¿≈…
ÂÈÓ„ È„k „Ú‰ ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁzLBaÏ, ƒ¿«¿≈¿ƒ»ƒ»«»∆∆¿≈»»¿«

ÔÈ‡  ÌÈÎBk „BÚ‰ „iÓ ˙eÁÏ Ô‰a ‡ˆiL È„k¿≈∆≈≈»∆«≈ƒ«»≈»ƒ≈
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ. ƒƒƒ»

נפתרו.20) שלא בעיות מד. שלא 21)שם כלומר,
להוליד  לשפחתו להשיאו אלא מכרו שלא בו, ישתעבד

רש"י ). בשם (כסף ֿמשנה יתבטל 22)וולדות שלא כלומר,
העבד. בהן שחייב  המצוות משמירת 23)מן מופקע  שאינו

ויוםֿטוב . עד 24)שבת אותו שקנסו שאע "פ  מזה, [נראה
"אין  כאן רבינו אמר לא - א) הלכה (למעלה בדמיו עשרה
דמיו  מכדי  יותר אבל דמיו", "כדי  אלא מידו" מוציאין
שבמקום  להראב "ד רבינו שמודה ומכאן מידו. מוציאין
דמיו  בכדי  ורק  בקנס , מועילה תפיסה אין ממון חסרון שאין
מממונו  ויכחישו בפרך ירדנו שהגוי  שמה תפיסה, מועילה
אין  דמיו מכדי  ליותר ביחס  אבל להלן), (ראה החסרון זהו
פ ]. רסז סימן ליו"ד מהרש"א בגליון וראה חסרון. כאן

מרבו.25) הגוי ,26)כלומר: מן ברח  שאם ומכלֿשכן
תפוס  הוא שהרי  ב ). הערה למעלה (ראה לחירות שיצא
אם  מועיל מה כן, לא שאם ו). הערה למעלה (ראה בעצמו
וראה  ראשון? לרבו הוא משועבד הרי  הגוי , מן עצמו יפדה
קנד. ס "ק  רסז סימן ליו"ד הגר"א ובביאורי  בלחםֿמשנה
תפיסה  מועילה שלא וסובר הדין, עצם על חולק  והראב "ד
אלא  יז) הלכה סנהדרין מהלכות ופ "ה טו: (בבאֿקמא בקנס 
בגמרא  מצאנו שלא מזה שמקורו [ונראה ממון, שחסרו למי 
תם  שור של נזק  בחצי  אלא בקנס  תפיסה שמועילה
שאינם  אלא כיס  חסרון בהם שיש ופד.) טו: (בבאֿקמא
(ראה  כיס  חסרון בו ואין שכיח  שהוא בדבר ואילו שכיחים,
וייתכן  מועילה]. תפיסה שתהא מצאנו לא בזה - פד:) שם
אלא  כג), הערה למעלה (ראה בזה לו מודה רבינו גם כי 
ישראל  מרבו יותר בפרך בו רודה שהגוי  שמה סובר שהוא
 ֿ (כסף  מזה גדול חסרון לך אין ובממונו, בגופו ומכחישו

מא. והערה ז הלכה להלן וראה מגדלֿעוז), בשם משנה

.‰‰„BÚ „BÚ ÌÈÎBk „BÚÏ BcÚ ÎBÓ „Á‡∆»≈«¿¿≈»ƒ≈¬»
LBz ‚Ï BÎnL B‡ ,‰ÊÈ˙eÎÏ elÙ‡ ,È‰  »»∆¿»¿≈»¬ƒ¿ƒ¬≈

ÓeÓ Ï‡OÈÏ BÎÓ .˙eÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê‰Ê È‰  ∆»»«≈¿»¿ƒ¿»≈»¬≈∆
È„k ,ÔBL‡ BaÓ ÂÈÓ„ È„k ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ»≈¿ƒ»ƒ»«¿≈»»≈«ƒ¿≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Óen‰ „iÓ Ô‰a ˙‡ˆÏ. »≈»∆ƒ««»≈ƒƒƒ»

לעבוד 27) שלא עליו שקיבל גוי  והוא שנפתרה. בעיא שם,
רבינו,28)עבודהֿזרה. ברם נפתרה. שלא בעיא שם

לעכו"ם  נחשב  ואז הגזירה, שאחרי  כותי  על מדבר כנראה,
היתה, בגמרא והבעיא ו). הלכה פ "ו למעלה (ראה גמור

(כסף ֿמשנה). הגזירה שלפני  הזמן על ספק , שם 29)ללא
נפתרה. שלא ד.30)בעיא בהלכה למעלה כמבואר

.ÂÎBn‰ÔÈBÁ Ôa ‡ˆÈ  ı‡Ï ‰ˆeÁÏ BcÚ; «≈«¿¿»»»∆»»∆ƒ
ÔÈÙBÎÂe„‡Â ,eÁL Ë‚ BÏ zÎÏ ÈM‰ Ba ˙‡ ¿ƒ∆««≈ƒƒ¿…≈ƒ¿¿»¿
ÌÈÓc‰ÈtÓe .?BcÏ Á˜Bl‰ Ô‡k eÒ˜ ‰Ó «»ƒƒ¿≈»»¿»«≈«¿«

.ı‡Ï ‰ˆeÁÏ „Ú‰ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰Ê Á˜Ï ‡Ï el‡L∆ƒ…»«∆…»»»∆∆¿»»»∆
‡ÈeÒÏ BcÚ ÎBn‰BkÚÏ elÙ‡Â ,ÎBÓk  «≈«¿¿¿»«¬ƒ¿«¿≈

ı‡Ï ‰ˆeÁÏ. ¿»»»∆

במשנה.31) מג: שהוציאו 32)גיטין על חכמים קנסוהו
לחוצה  כשמכרו אלא קנסו [ולא שם). (רש"י  לארץ  לחוצה
להלן  ראה קנסוהו, לא - לשם והוציאו יצא אם אבל לארץ ,

מא). שחרור".33)הערה גט  "וצריך בברייתא: מד: שם
"וכופין  מפורש: בסוריא, עבד מוכר בענין שם [ובגמרא

רב 34)אותו"]. שהסבירה וכמו שמואל, של מימרא שם,
יוסף .35)יוסף . רב  ותשובת אביי  שאלת מה. שם

שנפתרה.36) בעיא ח . ארץ 37)שם בתחום שחציה
ואשקלון). ד"ה ב . שם ('תוספות' מדייק 38)ישראל כן

שעכו  ב . שם במשנה מאיר, רבי  מדברי  אבא בר חייא רבי 
עבדים. מכירת לענין כחו"ל

.ÊÏa ÔaBzÚ„Â ,Ï‡OÈ ı‡a ‰M‡ ‡OpL ∆»∆∆»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
ÊÁÏ˙BÁÙLe ÌÈ„Ú BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,È‰  «¬…¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿»¬≈

,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ Ì˙B‡ ‰ÎnL ÈÓk Ì‰ Ì‡ ,˜ÙÒ el‡≈»≈ƒ≈¿ƒ∆»¿»»¿»»»∆
È‰L ,BÏ ÔÈeÎÓk ÔÈ‡ B‡ ,˙Bt‰ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿ƒ∆¬≈

dlL Ûeb‰. «∆»

בתיקו.39) שנשארה בעיא מד: לארץ .40)שם לחוצה
בפט "ז 41) (ראה עליו שאחריותם ברזל צאן נכסי  של

ועיין  והמאירי , רש"י  פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות
לאשה 42)אורֿשמח . חוזרים הם מת, או גרשה אם שהרי 

לא  לארץ  לחוצה הוצאתם עצם שעל ומכאן שם). (רש"י 
לארץ  לחוצה מכירה כאן אין אם לחירות, להוציאו קנסוהו
אין  העבד תפס  שאם רבינו כתב  לא וכאן שם). (מאירי 
יש  ששם לפי  ד, בהלכה למעלה שכתב  כמו מידו, מוציאין
ולא  ממון חסרון אין לישראל שמכרו וכאן, ממון. חסרון
 ֿ באור ועיין כה, הערה למעלה (ראה התפיסה מועילה

שמח ).

.Á„Ú ÌL BÎÓe ,‡ÈeÒÏ Ba Á‡ ‡ˆiL ∆∆∆»»«««¿¿»¿»»
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‡ˆiLk ƒ≈∆¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ Ï‡ ;Ï‡OÈ ı‡Ï ÊÁÏ ‡lL ˙Ó ÏÚ Ba««¿»∆…«¬…¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ
‡ˆÈ  ÌL BÎÓe ,ÂÈÁ‡ ‡ˆÈÂ ,ÊÁÏ Ba ˙Úc««««¬…¿»»«¬»¿»»»»

˙eÁÏ.BÁLÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ , «≈¿ƒ∆«≈«¿«¿¿

חייא.43) דרבי  ברייתא שם, עם 44)גיטין לחירות לצאת
לחזור, עלֿמנת ושלא יצא שמדעתו אחרי  לחו"ל, המכירה

להלן. שם.45)ראה בשקלאֿוטריא של 46)כן מימרא
יוחנן. רבי  בשם שם אבהו רבי 
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.Ë„Ú˙‡ ÔÈÙBk  Ï‡OÈ ı‡Ï ˙BÏÚÏ Ó‡L ∆∆∆»««¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ∆
e‰eÏÚiL ÈÓÏ B˙B‡ kÓÈ B‡ ,BnÚ ˙BÏÚÏ Ba««¬ƒƒ¿…¿ƒ∆«¬

ÌLÏÏBÎÈ BÈ‡  ı‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ . ¿»»»»»»≈¿»»»∆≈»
‰ˆiL „Ú ,BcÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï,ÔÓÊ ÏÎa  ‰Ê ÔÈ„Â . ¿ƒ∆«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿»¿«

‰f‰ ÔÓfa elÙ‡ÌÈÎBk È„BÚ „Èa ı‡‰L. ¬ƒ«¿««∆∆»»∆¿«¿≈»ƒ

ישראל",47) לארץ  מעלין "הכל במשנה: קי : כתובות
רש"י ועיין עבדים". לאתויי  - מעלין "הכל בגמרא ואמרו

אחר. באופן שפירש המילה 48)שם את רבינו פירש כן
ויעלהו. לאחר ימכרהו או יעלהו בעצמו הוא או "מעלין":

להוציאו 49) אי ֿאפשר לא"י  מחו"ל ברח  שאפילו אמרו שם
בחוצה  מעולם היה לא אם וכלֿשכן י ), הלכה להלן (ראה

ברח 50)לארץ . שעבד במעשה מה. בגיטין נראה [כן
לחירות, שיצא למעשה הלכה בו ופסקו לארץ , מחוצה
דין  נוהג הזה בזמן שגם הרי  אמי , רבי  לפני  היה זה ומעשה

לעולם 51)זה]. יב : הלכה מלכים בהלכות בפ "ה כתב  כן
שכל  - גויים שרובה בעיר אפילו ישראל, בארץ  אדם ידור
בפי "ג  ועיין עבודהֿזרה, עובד כאילו לחוץ ֿלארץ  היוצא

יט . הלכה אישות מהלכות

.È„ÚÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ÁaL ∆∆∆»«ƒ»»»∆»»∆≈«¬ƒƒ
Ó‡ ÂÈÏÚÂ .˙e„ÚÏ BÏÏ‡ „Ú ÈbÒ˙ ‡Ï : ¿«¿¿»»∆¡«…«¿ƒ∆∆∆

ÓB‡Â .ÂÈ„‡zÎÈÂ ,eÁL Ë‚ BÏ zÎiL ,BaÏ ¬…»¿≈¿«∆ƒ¿…≈ƒ¿¿ƒ¿…
Ì‡Â .BÏ ÔzÈÂ B„È ‚ÈOzL „Ú ,ÂÈÓ„a BÁ ËL BÏ ¿«¿»»«∆«ƒ»¿ƒ≈¿ƒ

B„eaÚL ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈ˜ÙÓ  BÁLÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ ‡Ï…»»»»¿«¿¿«¿ƒƒ≈ƒƒ¿
Â ÂÈÏÚÓ.BÏ CÏÈ ≈»»¿≈≈

שם.52) שם.53)גיטין יאשיה, בר אחי  רבי  דרש כך
שם.54) אמי , רבי  אמר במעשה 55)כן אמי  רבי  פסק  כך

שם. שהיה,

.‡È‰Ê „Ú˜„ˆ ‚ ‡e‰ È‰  ı‡Ï ÁaL. ∆∆∆∆»«»»∆¬≈≈∆∆
,B˙B‡ ‰p‡nL ÈÓÏ ˙Á‡ ‰‰Ê‡ e˙k‰ BÏ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«»«¿»»«∆∆¿ƒ∆¿«∆

ÈtÓÂÈÏÚ ‰eˆÂ ,b‰ ÔÓ ˙BÈ Áe ÏÙL ‡e‰L ƒ¿≈∆¿««≈ƒ«≈¿ƒ»»»
EÈÚL „Á‡a Ea˜a LÈ EnÚ :Ó‡pL e˙k‰«»∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆

ÌÈc ˙ÈB‰ Û‡ BÊ  epBz ‡Ï ,BÏ Bha˙‡ˆÓ . «…∆«»«¿»ƒƒ¿≈»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa BÚ  ‰f‰ b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰L ,„ÓÏ»≈∆«¿«∆∆«≈«∆≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ ÌeMÓ‡Ï ‚Â ÌeMÓe , ƒ¿…ƒ∆¬ƒƒ¿≈…
‰B˙‡ÏÂ ÌeMÓ BÚ ÔÎÂ .epBz ‡Ï ÌeMÓe , ∆ƒ…∆¿≈≈ƒ¿…

epˆÁÏ˙‰ÈB‰ ÔÈÚa e‡aL BÓk ,. ƒ¿»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿«»»

לפני56) המדובר כי  תקסט , מצוה חינוך' ב 'מנחת ראה
תוננו". ד"לא לאו על עליו עוברים ואז אותו, ששחררו

רנה.57) לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר כתב  לשון 58)כן כן
שם. המצוות' ב 'ספר גם הביאו 59)רבינו 'ספרי ', לשון

שם. בכללם 60)רבינו הגר ואף  ישראל, בכל נאמר זה
טו). הלכה מכירה מהלכות פי "ד למעלה (ראה

בגר 61) דברים באונאת רבינו הביא שם, מכירה [בהלכות
באונאת  הנאמר אחיו" את איש תונו "אל הפסוק  את גם
דברים, אונאת בכל ממון אונאת גם ישנה שבגר לפי  ממון,
שם  (ראה ממון גם מזיקו הוא דברים אונאת שעלֿידי 
שהוא  אף ֿעלֿפי  עבד ואולי  אורֿשמח ). בשם סה בהערה

ה  הלכה פ "ה למעלה וראה פח . (בבאֿקמא "אחיך" בכלל
עבד  שקנה מה שהרי  ממון, אונאת בכלל אינו מט ) והערה
שכאן  חינוך' ה'מנחת בשם נה הערה למעלה (ראה רבו קנה
אף  שם, חינוך' ה'מנחת שלדעת אלא השחרור, לפני  מדובר
שם  והאורֿשמח  שם). עיין כמופקר, הוא הרי  השחרור לפני 

לחםֿמשנה]. ועיין בזה, הרגיש שהרי62)לא עיון, [צריך
מכירה, בהלכות כמפורש ממון, באונאת עוסק  זה פסוק 

שם.63)שם]. מכירה, בהלכות

.È‰Bw‰Ì˙Ò ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ „Ú‡ÏÂ , «∆∆∆ƒ»≈»ƒ¿»¿…
ÌÈ„Ú‰ ˙BˆÓ Ïa˜Ïe ÏeÓÏ ‰ˆBnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó  »»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿«¿¿ƒƒ

BÎBÓe ÊBÁ  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ,L„Á OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ…»»≈¿
ı‡Ï ‰ˆeÁÏ B‡ ÌÈÎBk „BÚÏ‰˙‰ Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿»

BÓi˜Ï zÓ ‰Ê È‰  ÏBnÈ ‡lL ‰lÁz ÂÈÏÚ „Ú‰ »∆∆»»¿ƒ»∆…ƒ¬≈∆À»¿«¿
B‡ ÌÈÎBk „BÚÏ BÎBÓe ,B˙ei‚a ‰ˆiL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆¿«¿¿≈»ƒ

ÔÎÂ .ı‡Ï ‰ˆeÁÏ,˙e„Ú ÌLÏ ÏËÂ ÏnL „Ú ¿»»»∆¿≈∆∆∆»¿»«¿≈«¿
˙BÒÈbÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ Ck Á‡ÂÏBÎÈ Ba ÔÈ‡Â , ¿««»ƒƒ«¿«¿»¿≈«»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÈ„a ‡ÏÂ Ï‡OÈ ÈÈ„a ‡Ï B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿…¿ƒ≈À»»
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÂÈÓc ÏhÏ BÏ zÓ ‰Ê È‰ , ¬≈∆À»ƒ…»»ƒ»≈»ƒ

˙B‡kÚa ‰ÏÚÓe ˙BÎÂÈtÓ ,ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ¿≈«¬∆¿«¿»∆¿≈»ƒƒ¿≈
.Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L∆¿«ƒƒ»»

וכתנאֿקמא 64) לוי  בן יהושע  רבי  של מימרא מח : יבמות
אלעזר. בן שמעון כרבי  ולא עמו 65)בברייתא התנה שלא

להלן. ראה ימול, שלא תחילה חייב 66)העבד שהעבד
כנשים. (פ "א 67)במצוות אצלו לקיימו לו שאסור לפי 

הלכה  ביאה איסורי  מהלכות ופי "ד ו, הלכה מילה מהלכות
לפי איסור, בה אין לארץ  לחוצה או לגוי  והמכירה ט ).

מצוות. קיבל ולא מל לא רבין 68)שעדיין של מימרא
שם. אילעאי , רבי  שבע 69)בשם עליו שיקבל "ובלבד

גר  מקבלין ואין - תושב  כגר ויהיה נח  בני  שנצטוו מצוות
ופי "ד  מילה, מהלכות (פ "א נוהג" שהיובל בזמן אלא תושב 

ו  שם, ביאה איסורי  כסף ֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין
אמי . רבי  של מימרא ליסטים.71)מד. של חבורות

לגוי .72) עבד  למכור אסור אחר שבאופן בתי73)אע "פ 
(רש"י ). מחשיבם הוא שבזה ואע "פ  דין.

.‚ÈÈ˜Ùn‰Ëb CÈˆÂ ,˙eÁÏ ‡ˆÈ  BcÚ ««¿ƒ«¿»»«≈¿»ƒ≈
eÁLÌ‡Â .˙Bk LBi‰  BÈ˜Ù‰L ÔB„‡‰ ˙Ó ƒ¿¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ«≈≈

.eÁL Ë‚ BÏ≈ƒ¿

ושם 74) רב , בשם אבין בר חייא רב  של מימרא לח : שם
יוחנן. רבי  בשם עולא של מימרא רבו 75)לט . את וכופין

.(163 עמוד לח : (מאירי  יד הלכה כדלהלן כך, על
כאמימר.76) ולא כמותו, הלכה שנפסקה כרבינא, מ . שם

.„È„ÚepnÓ L‡È˙ Ì‡ ,ÔÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓ ÁaL ∆∆∆»«ƒ≈»¬ƒƒƒ¿»≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ;˙eÁÏ ‡ˆÈ  BaË‚ BÏ ˙BÎÂ Ba ˙‡ «»»«≈¿ƒ∆«¿≈≈

.eÁLƒ¿

יוחנן,77) רבי  בשם אבא בר שמן רב  של מימרא לח . שם
אביי . שיטת לפי  בשקלאֿוטריא שהוסיפו וכהסתייגות

ישראלית.78) לשאת שיוכל כדי 
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.ÂË„Ú ÔBL‡ Ba epnÓ L‡È˙ Ì‡ :‰aLpL ∆∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆«ƒ
‰ Ïk‡e‰ È‰Â ,Ba „aÚzLÈ „Ú ÌLÏ B˙B‡ ‰„Bt »«∆¿≈∆∆ƒ¿«¿≈«¬≈

Ì‡Â ;BlLÔa ‰Ê È‰  ÔÈBÁ Ôa ÌLÏ e‰„t ∆¿ƒ»»¿≈∆ƒ¬≈∆∆
‰„Bt‰  ÔBL‡ Ba epnÓ L‡È˙ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈBÁƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ«∆
;BaÏ ÊBÁÂ ,BaÓ BBÈ„t ÏËB „Ú ÌLÏ B˙B‡¿≈∆∆≈ƒ¿≈«¿≈¿«
‡Ïa ÔBL‡‰ BaÏ ÊBÁ  ÔÈBÁ Ôa ÌLÏ e‰„t Ì‡Â¿ƒ»»¿≈∆ƒ≈¿«»ƒ¿…

.ÌeÏk¿

רבא.79) של וכפירושו תנאֿקמא כדעת במשנה, לז: גיטין
גאון. בשם שם הרי "ף  כתב  פ "ג 80)וכן גיטין תוספתא

כרבן  ולא כתנאֿקמא (327,6 עמ ' פ "ד צוקרמנדל (הוצאת
נתייאש  בשלא הראשונים ופירשוה גמליאל. בן שמעון

לרבו. הוא חוזר ולפיכך ממנו,

.ÊË„ÚÈ˜È˙Bt‡ Ba B‡OÚL,BBÁ ÏÚÏ ∆∆∆¬»««≈≈¿««
ÁLÓ ‰Ê È‰  BÁLÂÔÈÙBÎÂ ,BBÁ ÏÚa ˙‡ ¿ƒ¿¿¬≈∆¿À¿»¿ƒ∆««

BÁLÏBa ÚbÙÈ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‰Ê Ìb . ¿«¿¿«∆ƒ¿≈ƒ»»∆…ƒ¿«
.‰z‡ ÈcÚ :BÏ Ó‡ÈÂ ÔÓÊ Á‡Ï¿««¿«¿…««¿ƒ«»

במשנה.81) מ : המשניות:82)גיטין בפירוש רבינו  לשון
גובה  החוב  בעל שאין כלומר, תקנה", פה מורכבת, "מילה

ממנו. מוציא 83)אלא שהשחרור (שם), רבא של מימרא
שעבוד. שם.84)מידי  חייב 85)משנה, המשחרר אבל

מהלכות  (פ "ז ממונו לאבד גרם שהרי  חוב , לבעל לשלם
יא). הלכה ומזיק  חובל

.ÊÈ„ÚBa B‡ÈO‰LÔÈBÁ ˙aÁÈp‰L B‡ , ∆∆∆ƒƒ««ƒ∆ƒƒ«
BL‡a ÔÈlÙz Ba BÏBa BÏ Ó‡L B‡ ,˙B˜Ï «¿ƒƒ¿…∆»««ƒ¿

ÔÈ˜eÒt ‰LÏLÏk ÔÎÂ ,eaˆ ÈÙa ‰Bz ÙÒa ¿»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿≈…
Ôa ‡l‡ Ô‰a iÁ BÈ‡L ÌÈc‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿»ƒ∆≈«»»∆∆»∆

ÔÈBÁ˙eÁÏ ‡ˆÈ ÔÈÙBÎÂ ,BÏ zÎÏ Ba ˙‡ ƒ»»«≈¿ƒ∆«ƒ¿…
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBkL „ „ Ì‡ ÔÎÂ .eÁL Ë‚≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆∆∆ƒ»»∆

ÌÈ„Ú‰ÌÈ„a e‡aL BÓk ,:Ba BÏ Ó‡Â , »¬»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿»««
CÏ ÙeÓ˙eÁÏ ‡ˆÈ B˙B‡ ‰Ùk ‡lL ÔÂÈkL ; »»»»«≈∆≈»∆…»»

ÚÈ˜Ù‰L BzÚ„ ‰lb ,B˙BtÎÏ BÏ LiL ÌB˜Óa¿»∆≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÎa BcÚ ÁLÓ‰L :ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ .B„eaÚLƒ¿ƒ»¬ƒ≈∆«¿«¿≈«¿¿»
BÏ ‡L ‡lL ÔÚÓLnL ÂÈtÓ ÌÈ„ ‡ÈˆB‰Â ,ÔBLÏ»¿ƒ¿»ƒƒƒ∆«¿»»∆…ƒ¿«
BÈ‡L  ‰Ê „Ï BaÏa ÓbLÂ ,ÏÏk „eaÚL ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿»¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆≈

a ÊÁÏ ÏBÎÈ,eÁL Ë‚ BÏ zÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,B »«¬…¿ƒƒ¿…≈ƒ¿
‰ÂÏ Ì‡ Ï‡ .˙k ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡,BcÚÓ ««ƒ∆¬«ƒ…»«¬»ƒ»»≈«¿

Ba ÈÙa ÔÈlÙz ÁÈp‰L B‡ ,ÒBtBËBt‡ e‰OÚL B‡∆»»«¿∆ƒƒ«¿ƒƒƒ¿≈«
Ba ÈÙa ˙Òk‰ ˙Èa ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ‡wL B‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈«

˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ. ¿…ƒ»…»»«≈

רבי .86) בשם אשי  רב  של מימרא ומ . לט : שם
מ .87) שם הוא כן אשה, לישא לו עזר עבד 88)כלומר,

אם  באיסור, העבד את מכשיל האדון היה ולא בה, אסור
גט  הוא מעוכב  שעדיין ואע "פ  לשחררו. עתה שכוונתו לא
שחרור  גט  שיקבל עד חורין בבת הוא אסור ועדיין שחרור,
מבעבד  שחרור גט  במעוכב  האיסור יותר קל זאת בכל -

במאירי ). איתא וכן (אורֿשמח , של 89)גמור מימרא שם,

שילא. רב  בר רבה שפירשה מה לפי  לוי , בן יהושע  רבי 
מצותֿעשה 90) שהרי  תפילין, להניח  העבדים דרך שאין

כן  אמרו [ולא שם). ו'תוספות' (רש"י  היא גרמא שהזמן
"וראו  י ) כח , (דברים נאמר שעליהם שבראש, בתפילין אלא
"אלו  - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי  הארץ  עמי  כל
ככל  דינם יד של תפילין אבל ו.), (ברכות שבראש" תפילין
לחירות, ידן על יוצא העבד שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה

שם]. ה'תוספות' שכתבו נאמר 91)כמו בברייתא שם
יצא  לא רבו בפני  בביתֿהכנסת פסוקים שלשה קרא שאם
שבתפילין  שכשם תפילין, מדין רבינו כן למד אבל לחירות,
לחלק  יש כן כמו רבו, לו הניח  לבין בעצמו הניח  בין  חילקו
 ֿ (כסף  לקרוא רבו לו אמר לבין בעצמו קרא בין בקריאה

פחות 92)משנה). קורא בציבור לתורה העולה שאין
ג). הלכה תפלה מהלכות (פי "ב  פסוקים משלשה

מיימוניות 93) (הגהות לתורה כנענים עבדים לקרוא שאין
ט ). אות יז הלכה שם, תפלה גילה 94)הלכות כלומר,

להלן. רבינו שכתב  כמו משחררו, שהוא זו בפעולה דעתו
אורֿשמח . ועיין הפקירו, כאילו זה מ .95)והרי  שם
הרי "ף . גירסת לפי  רבי  למימרת כלומר,96)בסמיכות

ביטולם. על לכפותו הרב  ושיכול העבד על שחלים נדרים
יח .97) הלכה נזירות מהלכות בעבד 98)פ "ב  הפרה לשון

יש  אך האדון, ולא מפירים והאב  הבעל רק  כי  יעילה, אינה
לכפותו. רוצה אינו כי  האדון מצד דעת גילוי  נזיר 99)בזה

נזירותו". ומשלים לחרות יצא לעבדו, "היפר במשנה: סב :
אחרת. ושיטה גירסא מ .100)ולראב "ד כיון 101)גיטין

הרב . ולא בעצמו, כן עשה שהעבד

.ÁÈeÒ‡Â‰Bz BcÚ ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ÏÌ‡Â . ¿»¿»»¿«≈∆«¿»¿ƒ
˙eÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  B„nÏ. ƒ¿…»»«≈

כח .102) כתובות במס ' לוי , בן יהושע  רבי  של מימרא
רבו 103) לו אמר אם שדווקא למעלה, מהמבואר נלמד

באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני  תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסף ֿמשנה ראה לא. - אחר

.ËÈÁ˜Bl‰Ì„˜Â ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ „Ú «≈«∆∆ƒ»≈»ƒ¿»«
„Ú‰‡ˆÈ  ÔÈBÁ Ôa ÌLÏ Ba ÈÙa ÏËÂ »∆∆¿»«ƒ¿≈«¿≈∆ƒ»»
˙eÁÏLÙÏ CÈˆ  Ba ÈÙa ‡lL ;. «≈∆…ƒ¿≈«»ƒ¿»≈

CÎÈÙÏBÙ˜˙Ï Ba CÈˆ.ÌÈna ¿ƒ»»ƒ«¿»¿««ƒ

בשם 104) גוריא בר חמא רב  של מימרא מו. מה: יבמות
בסמוך. וראה הגיורת. בלוריא בענין שם וברייתא רב ,

שאמר 105) בלי  חירות, לשם בלבו וחשב  מעשה שעשה
בפיו. הגוף 106)מפורש קנין בעבד היה לא שלגוי  לפי 

הקנה  זה ואת ה), הלכה פ "ט  (לקמן ידיו למעשה אלא
השעבוד, את מפקיעה חירות לשם העבד וטבילת לישראל.
מפקעת  כן חוב , בעל שעבוד מידי  מפקיע  שהקדש שכשם
שטבילה  [ואע "פ  שם). (גמרא שעבודו את ישראל קדושת
מהלכות  (פי "ג ישראל לכלל אותו מכנסת אינה מילה בלי 
בדת  קצת ונכנס  שהתחיל כיון - ו) הלכה ביאה איסורי 
אלא  ד"ה עא. ביבמות הרשב "א כתב  זה (כעין יהודית
זו  התחלה של בכוחה יש - טבל) ולא מל לענין לאתויי ,

השעבוד]. את שם,107)להפקיע  רבא של מימרא
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שם. הרי "ף  העבד.108)וכגירסת את להקדים בכדי 
השעבוד,109) כסמל הטבילה בעת מלאכה עול עליו לתת

ד"ה  שם (רש"י  העבד של והאמירה הכוונה תועיל לא שאז
לתקפו).

.ÎÏ‡OÈÛ˜zLÔË˜ ÌÈÎBk „BÚB‡ , ƒ¿»≈∆»«≈»ƒ»»
ÌÈÎBk „BÚ ˜BÈz ‡ˆÓBÏÈaË‰Â ,b ÌLÏ »»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

‚ ‰Ê È‰ „Ú ‰Ê È‰  „Ú ÌLÏ ;ÌLÏ ; ¬≈∆≈¿≈∆∆¬≈∆∆∆¿≈
ÔÈBÁ ÔaÔÈBÁ Ôa ‰Ê È‰ . ∆ƒ¬≈∆∆ƒ

תינוק 110) וכו' "מצא א: הלכה ח  פרק  יבמות ירושלמי 
לשום  עבד, לשום מוהלו את עבד לשום הטבילו מושלך,
[וכל  (אורֿשמח ). חורין" בן לשום מוהלו את חורין בן
מח , יב , בשמות הפסוק  על הגדול במדרש נעתקה זו הלכה
אפשטיין]. רי "נ הוצ ' שם דרשב "י  במכילתא וראה

להלן 111) וראה הקטן, של בעלֿכרחו היא [תקיפה
דלהלן.112)בתינוק ]. תינוק  מצא כעין הורים, לו שאין

להלן  (ראה ההפקר מן כזוכה זו תקיפתו עלֿידי  בו [וזכה
נקנה  קטן שעבד א, הלכה פ "ה לעיל ועיין ד). הלכה פ "ט 
זוכה  שגדול לפי  "קטן", לכתוב  ודקדק  בהמה. כמו במשיכה

הפקר]. ואינו לתקיפה,113)בעצמו, זקוק  אינו [בתינוק 
אחרת]. מציאה כבכל בו זוכה אלא כרחו, בעל

אינה 114) גר", זה הרי  גר לשם "והטבילו הפיסקא
שם. גר,115)בירושלמי  שיהיה זו בטבילה שכיון היינו,

להרדב "ז). תפארת' ('יקר בעבדותו ישאר ועדיין
מילה,116) אחריה תבוא שאם זו, טבילה הועילה כלומר,

איסורי מהלכות בפי "ד במגידֿמשנה (ראה גמור גר יהיה
[ואע "פ  גר). זה הרי  - מילה קודם טבל שאם ה, הלכה ביאה
מהלכות  (פי "ג ביתֿדין דעת על אותו מטבילין קטן שגר
בחזקה  או במשיכה אותו שקנה כיון ז) הלכה ביאה איסורי 
ביתֿדין, דעת על שלא אפילו לגיירו ויכול שלו, הוא הרי 
ו), הלכה (שם גירות ככל ביתֿדין לפני  הדבר שיהיה בתנאי 
יכול  ביתֿדין, דעת על שהטבילוהו קטן שגר אע "פ  ולפיכך,
הלכה  מלכים מהלכות ופ "י  יא. (כתובות כשהגדיל למחות
שזכות  מפני  אלא היה לא הביתֿדין של תקפו שכל מפני  ג),
כאן, - שם) ביאה איסורי  והלכות שם, (כתובות לו היא
זה  יהא ואפילו כבממונו, בו לעשות רשאי  בקנין, בו שזכה
 ֿ לחם ועיין כשיגדיל, למחות יכול אינו ולפיכך לחובתו.
בו  להשתעבד הוא רשאי  לשחררו כיון שלא ומכיון משנה.
בעבד  נקנה אינו שהגר ואע "פ  להרדב "ז). תפארת' ('יקר
שכיר]. כפועל בו משתעבד - ב ) הלכה פ "א (למעלה עברי 

הנ"ל.117) כבירושלמי  עבד, לשם למולו וצריך
ראה 118) לשחרור, וגם לגירות גם זו בטבילה שכיון [היינו,

עבדו  שהמשחרר אומר "אני  רבינו: שכתב  יז, הלכה למעלה
לו  נשאר שלא שמשמען מפיו דברים והוציא לשון, בכל
וכאן  שחרור", גט  לו לכתוב  אותו כופין - כלל שעבוד עליו
אלא  לו קנוי  שאינו מפני  שחרור, שטר לכתוב  צריך אינו
ה  הלכה פ "ט  להלן ראה טבל, שלא זמן כל ידיו, למעשה
וקדם]. ד"ה מה: ליבמות רשב "א ועיין בכסף ֿמשנה,

חורין,119) בן גם הוא הרי  גר, שהוא ממה חוץ  כלומר,
וצריך  להרדב "ז). תפארת' ('יקר בו להשתעבד רשאי  ואינו
בירושלמי כמפורש גירותו, להשלמת חורין בן לשם למוהלו

הנ"ל.

.‡ÎbÂÈÙÏ eÏËÂ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„Ú eÓ„wL ≈∆»¿¬»»¿ƒ¿»¿»¿¿»»
.ÔÈBÁ Èa ÔÓˆÚ e˜ »«¿»¿≈ƒ

ביבמות 120) זו הלכה ומקור להתגייר]. שעומד גוי  [כלומר,
וכגירסת 121)שם. "בפניו", רומי : ובדפוס  תימן, בכ"י 

לחםֿמשנה  ועיין יט . בהלכה למעלה ראה שם, הרי "ף 
ומה  יט , בהלכה למעלה רבינו שכתב  מה שזהו שהעיר

זו? בהלכה חידש

    
כנענית,1) שפחה על שבאו גוי  או ישראל דין רבינו בו כלל

לעבוד  ומותר כנעני  עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי  וקניין
בפרך. בו

.‡Ï‡OÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒ
B˙ÁÙL ‡È‰LÈÚk „Ïe‰ ‰Ê È‰ c ÏÎÏ; ∆ƒƒ¿»¬≈∆«»»¿«¬ƒ¿»»»

‡Lk ,ÌÏBÚÏ Ba ÌÈLnzLÓe ,‰˜Â kÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ„Ú‰. »¬»ƒ

משום 2) כמותה, שפחה ולד כי  במשנה, סו: קידושין
(שם  לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות שנאמר

על 3)סח :). שבא "הרב  שם: במכילתא מפורש כן
(כסף ֿמשנה). עבדים" שילדיה תימן:4)שפחתו בכ"י 

כנעני ". שחררה,5)"עבד שמא כלל חוששין אין כלומר,
בנו  אינו הוא כי  לאחיו, אשתו תתייבם בנים בלא מת ואם
ולא  ד. הלכה חליצה מהלכות בפ "א רבינו שכתב  כמו כלל,
(פ "י להתייבם לה ואסרו שחששו הגאונים מקצת כדעת
"יש  כדעת שלא ועלֿאחתֿכמה יט ) הלכה גירושין מהלכות

לחם  ועיין (שם), שחררה שוודאי  שהורה" ֿמשנה.מי 
הכנענים.6)

.b ÔÓ B‡ ,Ï‡OiÓ ÈÚk „Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
,e„È ˙Áz Lek ‡e‰L ÌÈÎBk „BÚ ÔÓ B‡ ,LBz»ƒ≈»ƒ∆»««»≈

˙Bn‡‰ ‡MÓ „Á‡Ó B‡BÓˆÚ ˙‡ kÓÏ BÏ LÈ , ≈∆»ƒ¿»»À≈ƒ¿…∆«¿
ÔÎÂ .c ÏÎÏ ÈÚk „Ú ‡e‰ È‰Â ,„ÚÏ Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆∆«¬≈∆∆¿«¬ƒ¿»»»¿≈
ÌzÁtLnÓe e˜z Ì‰Ó :Ó‡pL ;ÂÈ˙Be ÂÈa ÎBÓ≈»»¿»∆∆¡«≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
el‡Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÌÎˆ‡a e„ÈÏB‰ L‡ ÌÎnÚ L‡¬∆ƒ»∆¬∆ƒ¿«¿¿∆¿»∆»≈≈

.c ÏÎÏ ÈÚk „Úk ‡e‰ È‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

"וכן 7) כאן: נוסף  תימן, [ובכ"י  ידינו. תחת כבושות שאינן
משאר  אחד או ידינו תחת כבוש שהוא הגוי  או תושב  גר
דילוג  עלֿידי  הדברים נשמטו שלנו ובספרים האומות".
האומות", "משאר - האומות" "משאר הדומות טעות מחמת
מן  עבד קונה בין הבדל שאין רבינו בדברי  מפורש זה ולפי 
(יבמות  אחא רב  וכדעת לעבד, עצמו המוכר גוי  לבין הגוי 
כרב  ולא טבילה, אחרי  אלא גופו קונה אינו שלעולם שם)
מיד. קנוי  גופו - לישראל הנמכר שגוי  (שם) הסובר אויא
ובלחםֿמשנה  שם בכסף ֿמשנה ועיין ה, הלכה להלן וראה

כאן].

.‚„Á‡elL ˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ˙Bn‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»À∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ∆»
Úk „Ú Ôa‰ È‰ Èe„ÈÏB‰ L‡ :Ó‡pL ; ¬≈«≈∆∆¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆ƒ

ÌÎˆ‡aÔÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡aL elL „Ú‰ Ï‡ . ¿«¿¿∆¬»»∆∆∆»∆»«««ƒ
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e„ÈÏB‰ L‡ :Ó‡pL ;„Ú Ôa‰ ÔÈ‡  ˙Bn‡‰»À≈«≈∆∆∆∆¡«¬∆ƒ
ÒÁÈ BÏ ÔÈ‡ „ÚÂ ,ÌÎˆ‡a. ¿«¿¿∆¿∆∆≈««

רבי8) של למימרא בסמיכות שהובאה ברייתא עח : יבמות
איסורי9)יוחנן. מהלכות (פט "ו שפחות לשם שטבלה

ו). הלכה במכילתא 10)ביאה וראה השפחה. לאדון שייך
האשה  הפסוק  על ד) כא, (שמות משפטים פ ' דרשב "י 
בין  עברי ) העבד (מן ממנו בין שיולדת, בנים "כל וילדיה:
שם  שלמה' ב 'תורה וראה עבדים". אלו הרי  - אחר ממקום

צג. כלומר 11)לסימן לאחוזה", לכם "והיו וגומר
הולידו  התושבים מבני  אחד שאם לומר, רוצה לעבדים.

שלכם. כנעני  עבד הוולד הרי  שלכם, זה 12)משפחה ואין
בעבד  מודים הכל סב . ביבמות מפורש וכן הולידו". "אשר
פסק  וכן (שם). יחס  לו יש הגוי  אבל (=יחס ). חייס  לו שאין
כתב  זו, הלכה וכעצם ו. הלכה אישות מהלכות בפט "ז רבינו
הרי העבד מן שהבא שם, ביאה איסורי  בהלכות גם רבינו
קשר  לזה ואין עבד. הוא הרי  השפחה מן והבא כאמו, הוא
הזכר", אחר הלך "באומות סז: בקידושין שאמרו מה עם
כא: הלכה יב  פרק  ביאה איסורי  בהלכות רבינו כן ופסק 
שנשא  מצרי  וגר עמוני . הוולד - מצרית שנשא עמוני  ש"גר
אחר  הלך באומות - הכלל ו"זה מצרי ", הוולד - עמונית
אבל  יחס , להם שיש בגויים אלא אינו זה שכל - הזכר"
לחםֿמשנה. ועיין הנקבה, אחר הלך - יחס  לו שאין בעבד

.„ÌÈÎBk „BÚ CÏÓ‡È‰Â ,‰ÓÁÏÓ ‰OÚL ∆∆≈»ƒ∆»»ƒ¿»»¿≈ƒ
CÏiL ,‰ˆiL ÈÓ ÏÎÏ ‰L‰ Ì‡ ÔÎÂ ;dÎÓe ‰ÈLƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈≈
‡ÈiL ,‰ÓÁÏÓ BnÚ ‰OBÚ ‡È‰L ‰n‡Ó ‚ÈÂ¿ƒ¿…≈À»∆ƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒ
ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚÏ kÓÈÂ¿ƒ¿…¿«¿¿≈ƒ»ƒ»∆»ƒ∆…ƒ≈

Ó B‡ ,ÎnÈ  Òn‰‰OÚÈ ‡Ï B‡ CÎÂ Ck ‰OÚL È ««ƒ»≈ƒ∆»»»¿»…«¬∆
 el‡ ÔÈÈ„a Á˜Ïp‰ „ÚÂ ,ÔÈc ÂÈÈ„ È‰ ;ÎnÈ ƒ»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒƒ≈

.c ÏÎÏ ÈÚk „Úk ‡e‰ È‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

ומו.13) מה: יבמות

.‰‡Ï  ˙e„ÚÏ ÌÈÎBk „BÚ ‰wL ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆»»≈»ƒ¿«¿…
ÂÈ„È ‰OÚÓ ‡l‡ Ba BÏ ÔÈ‡Â ,BÙe‚ ‰˜Èt ÏÚ Û‡ . »»¿≈∆»«¬≈»»««ƒ

Ï‡OÈÏ Èe˜ BÙe‚ È‰  Ï‡OÈÏ BÎÓ Ì‡ ,ÔÎ. ≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬≈»¿ƒ¿»≈

יצא 14) חורין, בן לשם וטבל וקדם לישראל מכרו ואם
יט ). הלכה פ "ח  (למעלה לשם 15)לחירות הטבילו אם

עצמו, בגוי  מהֿשאיןֿכן השני ), בפירוש (כסף ֿמשנה עבדות
לגופו. קנהו לא עבדות לשם הטבילו אם שאף 

.Â‰M‡‰elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ‰B˜ dÈ‡Â ,˙BÁÙL ‰B˜ »ƒ»»¿»¿≈»»¬»ƒ¬ƒ
ÌÈpË˜„LÁ‰ ÈtÓ ,BÊ È‰  Ì˙B‡ ‰˙˜ Ì‡Â . ¿«ƒƒ¿≈«¬»¿ƒ»¿»»¬≈

˙B˜Ï ‰eÒ‡ dÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .LÈ‡Î ÌÙe‚ ‰˙»̃¿»»»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈»¬»ƒ¿
‰ÏÚÓÏe ÚLzÓe ÌÈL ÚLz Ôa „Ú ‡l‡ÔÎÂ . ∆»∆∆∆≈«»ƒƒ≈«¿«¿»¿≈

eÒ‡ BÁLÓ‰ ÏÎÂ ,ÈÚk „Ú ÁLÏ Ì„‡Ï »¿»»¿«¿≈∆∆¿«¬ƒ¿»«¿«¿¿
Ì‡Â ;e„Úz Ì‰a ÌÏÚÏ :Ó‡pL ,‰OÚa BÚ≈«¬≈∆∆¡«¿…»»∆«¬…¿ƒ

e‡aL BÓk ,ÁLÓ  BÁLÔÈÙBÎÂ ,B˙B‡ ƒ¿¿¿À¿»¿∆≈«¿¿ƒ
ÌÈÎc‰ ÏÎa eÁL Ëb zÎÏe‡aLzÓe . ƒ¿…≈ƒ¿¿»«¿»ƒ∆≈«¿À»

Ì‰Èc ÏL ‰ÂˆÓÏ elÙ‡ ,‰ÂˆÓ „Ï BÁLÏ. ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚ eÈ‰ ‡lL ÔB‚k‰Ê È‰  ¿∆…»¬»»¿≈«¿∆∆¬≈∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈn‰ Ba ÌÈÏLÓe BcÚ ÁLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈

‰Êa‰ÁÙL ÔÎÂ .,˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÚ‰ da ÔÈ‚‰BpL »∆¿≈ƒ¿»∆¬ƒ»»»ƒ¿«∆¿≈
da ˙‡ ÔÈÙBk  ÌÈ‡ËBÁÏ ÏBLÎÓ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒƒ∆«»
Ïk ÔÎÂ .ÏBLÎn‰ eÒÈÂ ‡OpzL È„k ,dÁLÓe¿«¿¿»¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

יכולה 16) שאינה וכתנאֿקמא, בברייתא, עא. בבאֿמציעא
רשב "ג, לדעת בניגוד כנעניים, ולא עבריים לא לקנות
הלכה  פ "א למעלה וראה כנעניים, עבדים לקנות לה שמתיר

ביאה 17)ב . אסורי  מהלכות כב  בפרק  רבינו כתב  כן
הברייתא  לפרש שחשבו שם בגמרא נראה וכן טז, הלכה
וכידוע , שפחות, גם נזכרו שם והרי  עבריים, בעבדים הנ"ל
למעלה  (ראה קטנה בהיותה אלא נמכרת עבריה שפחה אין
הם  שם הנזכרים שעבדים הואֿהדין כן ואם א), הלכה פ "ד
אלמנה  שהרי  ועוד, מה) ס "ק  רסז סימן ביו"ד (הגר"א קטנים
קטן  ועבד שם), (בבאֿמציעא החשד מפני  כלב  לגדל אסורה
כב  סימן באה"ע  (הגר"א מכלב  זה לענין חשוד פחות אינו

כה). ארעא".18)ס "ק  אורח  לאו "אשה שם: בגמרא כן
מהלכות 19) (פ "א לביאה ראוי  אינו - תשע  מבן שבפחות

לא  בלבד, חששא אלא כאן שאין ומכיון ג). הלכה אישות
 ֿ (כסף  עבירה לידי  ויבואו יגדל שמא לחשוש החמירו

('טור'). בזה מחמירים ויש אינה 20)משנה), "וכן" תיבת
(כסף ֿמשנה. שלמעלה מה עם קשר לה שאין שנראה נוחה.

כב ). הערה להלן רב 21)וראה של מימרא לח . גיטין
שמואל. בשם אֿג.22)יהודה הלכות ה פרק  למעלה

צריך 23) ולמה שחררו, הרי  תמוהה: הזאת הפיסקא [כל
לשחרור  עוד הוא שזקוק  כשהפקירו, מדובר ואם לכופו?
- עד) הערה יג הלכה ח  פרק  (למעלה כך על אותו וכופין
ואמנם  ממש? שחרור על ולא הפקר על לדבר הכריחו מי 
ובכ"י הזו, הפיסקא כל חסרה מוזיאום, בריטיש בכ"י 
שחרור". גט  לכתוב  אותו "וכופין המלים חסרות אוקספורד
קונה  "האשה בענין למעלה שייכת זו שפיסקא ונראה
בטעות  ונכנסה שם ונשמטה עבדים". קונה ואינה שפחות
אותה"). "וכופין בה להגיה שיש (אלא במקומה שלא כאן
שכופין  כשם לשחררה, אותה כופים חשד, שיש שכיון
כדעת  (דלא דלהלן הפקר, מנהג העם בה שנוהגין בשפחה
ולפי עיי "ש). לשחררן לה שאסור שמז) מצוה (סוף  ה'חינוך'
שכשם  יט ) הערה למעלה (ראה "וכן" תיבת מיושבת זה
גם  התירו כן חשד, בה שיש בשפחה לשחרר וכפו שהתירו

דלהלן]. בשפחה כן וכמו מצוה, דבר כבכל 24)בכל [צ "ל
בדין 25)הדרכים]. ו, והלכה א הלכה ח  פרק  [למעלה

לשחררו]. שכופין לחוצהֿלארץ  או לגוי  עבדו המוכר
שנכנס 26) אליעזר ברבי  "מעשה לח : וגיטין מז: ברכות

והשלימו  עבדו ושיחרר עשרה, מצא ולא לביתֿהכנסת
כ. סימן פ "ז לברכות ברא"ש וראה ציין 27)לעשרה",

משום  אלא התירו שלא שם שמבואר כמו זו מצוה רבינו
לחםֿמשנה. ראה דרבים. כמה 28)מצוה בזה תמהו

מן  מצותֿעשה תדחה דרבנן שמצוה יתכן איך ראשונים,
אינו  כנעני  עבד לשחרר האיסור שכל שכתבו, ויש התורה?
"לא  משום בזה ונגעו העבד, לטובת כן עושה אם אלא
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קלב               
         

כן  עושה אם אבל חינם, מתנת לו לתת שאסור תחנם"
שום  בזה אין מנין, לצירוף  לו שצריך כגון עצמו, לצורך

שם). בגיטין (הר"ן ולא 29)איסור כרבינא לח . גיטין
ז. הלכה ז פרק  למעלה וראה כאביי .

.ÊÏBÎÈÈÈ‡Â ÈnÚ ‰OÚ :ÈÚk BcÚÏ ÓBÏ ‰ »»««¿«¿¿«¬ƒ¬≈ƒƒ¿≈ƒ
ÔÓ Òt˙ÈÂ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÈÂ CÏÈ ‡l‡ ,CÊ»»∆»≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ Ï‡OiL ;‰˜„v‰«¿»»∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¬»¬»ƒ

Ì‰ÈÈaLÔÈ‡L ;ÂÈ„Úa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»∆≈
‡Ï Ì‡Â ,ÌBÓÓ ÓLÏ ÌÈÏB„‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…»»¿ƒ…
,e˙eÓÈ B‡ eÁÈ Ì‰  Èe‡k Ì˜LÈÂ ÂÈ„ÚÏ ÏÈÎ‡È«¬ƒ«¬»»¿«¿≈»»≈ƒ¿¿»
Ï‡ .Ì„‡ ÏkÓ ˙È BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ Ì„‡Â¿»»»«»«¿»≈ƒ»»»¬»
iÁ  ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙B˙a BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ„Ú¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿«ƒ¿≈¿«»

Ô‰È˙BBÊÓa‡Ï Ì‡L ;Ì˙B‡ ÒÈÎ‰ Ôk ˙Ó ÏÚL , ƒ¿≈∆∆«¿»≈ƒ¿ƒ»∆ƒ…
iÁ BÈ‡ È‰Â ,eÁÈÂ e˙eÓÈ  Ì˙B‡ ÔeÊÈ»»»¿ƒ¿¿«¬≈≈«»

Ô˙eÈÁ‡a. ¿«¬»»

הגמרא.30) במסקנת יב : ושם במשנה יא: שם 31)שם
וראה  העבדים", על מרחם חורין, בני  על שמרחם "מי  יב .

שם. מה:32)ברש"י  פרשה בבראשיתֿרבה מפורש כן
חייב  והיה היתה, מלוג שפחת מצרית, שפחה "ולה
שהכניסה  מלוג, עבדי  דין כי  ויתכן (אורֿשמח ). במזונותיה"
הבעל  אין שלאשה שכשם עצמה, האשה כדין האשה, לו
מהלכות  (פי "ב  למזונותיך ידיך מעשה צאי  לומר יכול
ועיין  מלוג, לעבדי  כן לומר יכול אינו כך ד), הלכה אישות

ומגידֿמשנה. ברזל 33)ראב "ד צאן מנכסי  בעבדים אבל
אין  - א) הלכה אישות מהלכות (פט "ז באחריותם שחייב 

כן. הדין

.ÁCÙa ÈÚk „Úa „ÚÏ zÓÈt ÏÚ Û‡Â . À»«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿««ƒ
Ì„‡ ‰È‰iL ,‰ÓÎÁ ÈÎ„Â ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,Ck ÔÈc‰L∆«ƒ»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»¿»∆ƒ¿∆»»
‡ÏÂ ,BcÚ ÏÚ BlÚ „ÈaÎÈ ‡ÏÂ ,˜„ˆ Û„BÂ ÔÓÁ«¬»¿≈∆∆¿…«¿ƒÀ««¿¿…
.‰zLÓ ÏkÓe ÏÎ‡Ó ÏkÓ e‰˜LÈÂ e‰ÏÈÎ‡ÈÂ ,BÏ ˆÈ»≈¿«¬ƒ≈¿«¿≈ƒ»«¬»ƒ»ƒ¿∆
ÏÈLz ÏkÓ „ÚÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ»¿ƒ»∆∆ƒ»«¿ƒ

ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÏÈL˙Â˙BÓ‰a‰ ÔBÊÓ ÔÈÓÈc˜Óe , ¿«¿ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
ÌÈ„Ú‰ÂÈÈÚk :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .ÔÓˆÚ ˙cÚÒÏ ¿»¬»ƒƒ¿À««¿»¬≈≈¿≈≈

.dzb „È Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk ,Ì‰ÈB„‡ „È Ï‡ ÌÈ„Ú¬»ƒ∆«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆«¿ƒ¿»
ÔÎÂÔÒÓ ˙e„ÚÏ ;ÌÈ„a ‡ÏÂ ,„ia e‰fÈ ‡Ï ¿≈…¿«≈«»¿…ƒ¿»ƒ¿«¿¿»»

,ÒÚÎÂ ‰˜Úˆ ÂÈÏÚ ‰aÈ ‡ÏÂ .‰LeÏ ‡Ï ,e˙k‰«»…¿»¿…«¿∆»»¿»»»««
LÙÓ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚË ÚÓLÈÂ ˙Áa BnÚ a„È ‡l‡∆»¿«≈ƒ¿««¿ƒ¿««¬»¿≈¿…»
Ò‡Ó‡ Ì‡ :Ô‰a ÁazL‰L ÌÈBh‰ Bi‡ ÈÎ„a¿«¿≈ƒ«ƒ∆ƒ¿««»∆ƒ∆¿«
ÈOÚ ÔËa ‡Ï‰ .È„nÚ Ìa È˙Ó‡Â ÈcÚ ËtLÓƒ¿««¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¬…«∆∆…≈ƒ

ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌÁa epeÎÈÂ ,e‰OÚ˙efÚ‰Â ˙eiÊÎ‡‰ »»«¿∆»∆∆∆»¿≈»«¿¿ƒ¿»«
;‰Ê ‰„BÚ È„BÚ ÌÈÎBk È„BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ¿»∆»¿¿≈»ƒ¿≈¬»»»
ÚÈtL‰L ,Ï‡OÈ Ì‰Â ,eÈ‡ Ì‰‡ ÏL BÚÊ Ï‡¬»«¿∆«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,‰Bz‰ ˙BË ‡e‰ Cea LB„w‰ Ì‰ÏÌ˙B‡ ‰eˆÂ »∆«»»««»¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈÓÁ  ÌÈ˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁa¿Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ«¬»ƒ≈««…
˙Bnc‰Ï eevL ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆«»»∆ƒ»¿ƒ«

Ì‰aÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁÂ :ÓB‡ ‡e‰ ,ÏÎÂ . »∆≈¿«¬»«»«¬»¿»

ÌÁÓ‰ÌÈÓÁ EÏ Ô˙Â :Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁÓ  «¿«≈¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ
Ea‰Â EÓÁÂ. ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

  

      

מספיק  זה  אי החכמה  בדרכי  שינהג  שא מדבריו  ומשמע 
החסידות. לדרכי   ג צרי ברחמנות בעבד  לנהוג ובכדי 

הראשוני  שהחכמי  " הרמב  שהוסי מה  פי  על זה  ויוב
מקדימ  עצמ,היו  לסעודת  והעבדי הבהמות מזו י

ובפרט  , לעבדי בהמות כא  הוסי מדוע  ולכאורה 
ואותו  חסידות מדת ולא  די הוא  לבהמות המזו שהקדמת
 לבהמת בשד עשב  "ונתתי  מהפסוק  הגמרא  לומדת

הבהמה . מאכל הכתוב   שהקדי ושבעת" ואכלת
בא   עבדי  ע בהמות  " הרמב  שציר שבזה  לומר ויש 
בגדר  היא  כנעני  עבד   ע  וברחמי בחסד  שהנהגתו  ללמד 
השכל  מצד  הנה  כי  החכמה . מדרכי  רק  ולא  חסידות מדת
כל  לעשות העבד  שתפקיד  שמכיו לחשוב  האדו יכול
כי חסד לו  להטות שאי הרי  ביותר, הבזויות  ג העבודות
לא  זה  ולעניי ותפקידו , מקומו  את לשכוח  עלול בכ
מוגבלי  רחמי  ה כי   ורחמי חסידות מדת  ג תועיל
שיגרמו   בענייני כנעני  עבד  על  חלי  ואינ הנברא  מצד 

עבודתו . לעבוד  שלא  לו 
 מזו מקדימי היו   הראשוני  שחכמי  " הרמב  הוסי לכ
שהוא  מי   שא ופשוט מוב כי  ,עצמ לסעודת הבהמות
עליו  רחמיו  אי  חיי בעלי  על  לרח ויתעורר וחסד  רחו
על   מרחמי שהיו  וזה  ביתו , בני  על מרחמיו  יותר

שז  אלא   הטבעיי  הרחמי מצד  זה  אי  סוג בהמותיה הו 
. רחמי של אחר

הקב "ה   לה "שהשפיע   " הרמב כא  שהוסי מה  וזהו 
צדיקיטובת  ומשפטי  בחוקי  אות וצוה  התורה 

אלא   טבעיי  אינ אלה   שרחמי הכל" על  ה  רחמני
התורה . דר הקב "ה  ידי  על לישראל שהושפעו 

     

  

         
  

היא  לעבדו  להצר שלא  זו  הנהגה   א ,להבי צרי ולכאורה 
יאכיל  לא   ש "א קודמת בהלכה  שכתב  כמו  החכמה  מדרכי 
 ממו על חס   ואד ימותו  או  יברחו  כראוי   וישק לעבדיו 
הרי החסידות מדת של  הטע  ג צרי מדוע  עצמו "
מדת   שהקדי ובפרט זו  הנהגה  מחייבת לבד  החכמה 

החכמה . לדרכי  החסידות
מיותר  סבל  שגור דעתו  על להעלות כדי  הוא : והביאור
 צרי ,בכ ורגיל עבד  הוא  טבעו  שמצד  לחשוב  ולא  לעבד 

החסידות. למדת
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אחר  באופ לעבד  מתייחס  החסידות מדת בו  וכשיש 
איוב בדרכי  מפורש  וכ" : " הרמב שממשי כפי  לגמרי 
ואמתי עבדי  משפט אמאס   א  בה שהשתבח   הטובי
אחד "  ברח ויכוננו  עשהו  עושני  בבט הלא  עמדי   בריב
שא החכמה  דרכי  מצד   ג מבי זה , עניי שמרגיש  ומתו

יברח . או  ימות וישקהו  יאכלהו  ולא  לו  יצר
שאפילו   " הרמב מדברי   שלמדי ה ' בעבודת וההוראה 
ו "עבדא  כנעני  עבד  של ומצב  במעמד  שנמצא  יהודי 
ודרכי החסידות מדת שמצד  הרי  לי '" ניחא  בהפקירא 
וצדק   רחמי מתו עמו  להתנהג הקב "ה  צרי החכמה 

כו '. מאכל מכל ולהשקותו  להאכילו 
ועוד העבד , של מזונו  את  להקדי שצרי אלא  עוד  ולא 
לחמי "קרבני   ישראל של  עבודת על שמתענג לפני 
שלו  התענוג ענייני  כל ליהודי  נות נחוחי " ריח  לאשי 

ח "ו . בפר מעבידו  שאינו  ופשיטא 
       

  

       
     

ביאה  איסורי  בהלכות הי"ז)אבל ה(פ"ט  שרחמני כתב 
הכוונה  כא כי  התורה  לציווי  שיי שזה  הזכיר ולא   מטבע
איסורי בהל' אבל עבדו ,  ע  רחמי של להנהגה  הציווי  על
 ולכ הישראלי , איש  בלב  המצוי  לרגש  היא  הכוונה  ביאה 

התורה . ציווי  הזכיר לא 
       

וכתב 34) פרך. עבודת היא מה ו, הלכה פ "א למעלה ראה
כנעני , בעבד בפרך לעבוד שמותר משמע , שכן בכסף ֿמשנה
עברי . בעבד אלא פרך עבודת על התורה הזהירה שלא מזה
תרדה  "לא ב ֿג): הלכה ז פרשה (בהר בספרא מפורש [וכן
צריך, אינו והוא הזה הכוס  החם לו תאמר שלא בפרך, בו
תאמרו  שמא וכו'. הגפן תחת עדור וכו' הכוס  את לי  הצין
תלמודֿלומר  נשתמש? במה אלו, כל את לנו ואסרת הואיל
הגויים"]. מאת לך יהיו אשר ואמתך "ועבדך

אכל 35) יוחנן "רבי  ד): הלכה ח  פרק  (בבאֿקמא בירושלמי 
שלו), כנעני  לעבד (=ונתן לעבדיה ויהיב  (=בשר) קופד
הלא  אנפשיה וקרי  לעבדיה, ויהיב  יין) (=שתה חמרא שתי 

רחמים". במידת הבא - עשהו עושני  בברכות 36)בבטן
שיתן  קודם שיאכל לאדם אסור רב , אמר יהודה רב  "אמר מ .
והדר  לבהמתך, בשדך עשב  ונתתי  שנאמר לבהמתו, מאכל
כן  למד - שם נזכרו לא שעבדים ואע "פ  ושבעת". ואכלת
שהביא. בתהלים הפסוק  על והסתמך הסברא, מן רבינו

שמואל.37) של מימרא מז. מימרא 38)נדה לב : ביצה
בידוע  הבריות, על המרחם "כל מרינוס : בר שבתאי  של
וכו' מרחם שאינו מי  וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא

אבינו". אברהם של מזרעו שאינו הכלל 39)בידוע  לפי 
קלג: (שבת וכו'" רחום אתה אף  רחום, הוא מה הידוע :

ו). הלכה דיעות מהלכות בבבאֿמציעא 40)ופ "א [ראה

בבעלי ֿחיים]. גם מדבר זה שפסוק  קנא:41)פה. שבת
ברבי . גמליאל רבי  בשם את 42)ברייתא רבינו הביא ולא

כדי וכו'" מרחם שאינו "וכל הברייתא: של השלישי  הצד
טוב . בדבר לסיים

ÌÈ„Ú ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ
.ÔÈ˜ ÙÒ ‡e‰Â ,OÚ ÌÈL ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¿≈»»¿≈∆ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚL ‰Ê ÙÒ ÏL ÌÈ˜t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
 ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ÌÈLÏL  ‰ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
OÚ ‰Úa‡  ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
.ÌÈ˜t ‰OÚ  ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰ÚLz  ÌÈ„Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒ

ה'תשע"ח  תמוז כ"ח רביעי יום 
E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,Ï LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

  
  

:ÔecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ . .˙eÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»
.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»


 

Úa‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ

BÓBÈa ÈÎO ÎO ÔzÏ ( .ÎO ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…
BpÓÊ Á‡ ÈÎO ÎO Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ

Ba ‰OBÚL aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa aÁÓ‰6B„Èa ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»

.BLÈ„a BL ÌÒÁÈ ‡lL (Ê .ÏÎ‡iM ‰Ó ÏÚ ˙È»≈««∆…«∆…«¿…¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ט ).1) כב , (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתב ֿיד

  
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי  ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.‡‰Bza eÓ‡ ÌÈÓBL ‰Úa‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ÓBL :ÔÈÓBL ‰Úa‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5ÎO ‡OBÂ ,6ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב , והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב . הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח . כב , (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב  שם
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ב 6) בהלכה ט ֿיב . (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.‚pL ,ÌpÁ ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,„‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈÓBM‰ C„k ÓML ÚaL ‰Ê È‰  ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

eËÙe10˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ p‚Â :Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ  Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ‡L ÔÈa ‚ B‡ Ïe‡M‰ c‰ „‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆
‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»

B‡ aLÂ :Ï‡BLa e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«
ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL  ÎBO‰14B‡ ‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«
È‰  B˙ÈÓL ÏÚ ÎO ÏËpL B‡ eÎO‰ c‰ „‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈

ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿
B‡ ˙ÈaL B‡ ‰aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈

ÔÈeËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È‰  ‰ÙË16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ
˙ÚeL ,‰‡ ÔÈ‡ ‰aL B‡ aL B‡ ˙Óe :Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚÏ ÌlLÈ ,BnÚÓ bÈ b Ì‡ :È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL  ÌpÁ ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ  Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19 ÎBO‰Â ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰b‰ ˙‡Â ‰„‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰ÈeLe ‰eL ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰ÚhL ‰ÈÙÒa c‰ „‡L B‡ ,‰ÙËe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע  ולא
כך  שארעו נשבע  וכן גמור. באונס  אפילו לשלם חייב  כראוי 
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח  ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע  שארעו קודם עצמו) לצורך בו
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק  ראה ו.). מציעא

מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו
לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב  חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב  בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה ט ֿיב ) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב 
ואבידה  בגניבה וחייב  ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב  שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב  שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי 

נוסף  באונסים גם מתחייב  שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי  על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ :), (שם יהודה כרבי 
נהנים  ששניהם מפני  שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב  שכר שהשומר
והרי - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע 
כל  ושמרו ישב  אילו למנוע  היה בידו האבידה או הגניבה

אלו 16)היום. אונסים למנוע  השומר ביד אין שהרי 
ולא  שיסתכן, מבלי  למנוע  אפשר אי  שבוייה אונס  ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב 
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס  שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס  יותר קרוב  כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי  על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני  בגניבה, חייב  הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב  וחומר קל מעולה, שמירה ידי  על למנוע 
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק  נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני  רבינו מסביר מב  פרק 
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני 
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס  הוא בו שיארע  נזק  וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס  הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני  משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס  הוא השמירה מיעוט  מפני  מנזק  שיבוא מה
שלא  מפני  באה והאבידה הגניבה כי  ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס  הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט :20)א מציעא בבא

וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם

.‚„È˜Ùn‰23B‡ ,ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,BÁ Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,BÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24L c‰ ÌÚ25ÓBM‰ È‰  ÔÎO B‡ Ô‰l «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈
ÌeÏkÓ eËt26ÚLt elÙ‡ .27„‡Â ÓML ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«

Ó‡pL .eËt ‰Ê È‰  ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ
.BÎOa ‡a ‡e‰ ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
ÔÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„‡‰Â ‰b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
ÎO Ck Á‡Â ,‰lÁz ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È‰  eÓM‰ c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
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n‰Â ‰b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;eËt  ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«
B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»

ÔÈÓBM‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .iÁ  ‰iM‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»
eËt  ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈeËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת

(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע , מלשונו
ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב ) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק  יח  אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק  שבועות ובירושלמי  בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף  ביאורים שם המשפט  בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח  שלא שבועה שחייב 

לקולא 27) רבינו ופסק  שם. ורבינא אחא רב  מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק  ממון להוציא שאין לנתבע ,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי  איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב  דרשו: צה: שם הכתוב . מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע  ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב  פטור; מהם באחד היה אבל האונס , בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע  ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס , ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב .
פירשה  ולא - האונס  בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי  הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר
ישאל" "וכי  בו שכתוב  משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.„Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
‡a˙iL BÓk ,iÁ  BÙBÒa32È‡M Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B ‡BwL ÏkL ,‰Bz ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï  ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈

‡Ï  ‰Bz ÙÒ BÈkO‰ elÙ‡ .ÈkO‰Ï È‡M««¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…
Á‡Ï epÈkOÈ35ÈBˆ ÔÈ‡ :BÏ ÓB‡ ‰Ê È‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ

Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36ÓBM‰ Ú .37ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«
ÈM‰ ÓBM‰ dÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ

Ò‡Â ÔÈÓBM‰ C„k38,ÔBL‡‰ ÓBM‰ eËt  ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È‰L39iÁ  ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»

ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡‰ ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«
‡e‰ ‰OÚÈÂ ,Á‡ ÓBLÏ40ÈM‰ ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ

ÎO ÓBLÏ ÒÓe ,ÌpÁ ÓBL ÔBL‡‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»
ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚÏ LÈ È‰L ;iÁ «»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ÚM‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»
„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C„44‰Ê c45ÓBM‰ Ïˆ‡ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈

;ÌlLlÓ eËt ÔBL‡‰ ÓBM‰ ‰Ê È‰  ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ÓB‡ ‡e‰ È‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈

B˙ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»

ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .ÎOa52‡e‰ ÚLBt  ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54 ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
ÓBL „ÈÏ B„iÓ eÓM‰ c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק 
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק  מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי  השוכר ואין להשאיל רשאי 
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי  אצלו שמפקידים
מפני בסמוך, רבינו מנמק  זה ודין רשות". הבית  בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני  אין

כט :). שם (גמרא כט .36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני  השומר שאין
בבא  (רי "ף  שבועה צריך השומר אין עדים שיש שבמקום
שיהיה  רצוני  "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק  יפה כוחה אחר" ביד פקדוני 
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב  כאן ויש
הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב  שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף 

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי43)יותר בשבועה.
שהרי להישבע , יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב  - שנאנסה הדבר אמת אם יודע  אינו
זה  הרי  - האונס  את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע  לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא  לאו

קצר. זמן לפני  בנאמנותו 47)- שינוי  שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני , השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי 

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני , שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף  שם).48)אצלו (רי "ף  וייפטר השני  ויישבע 
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני  חייב , הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי  בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב  שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
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כט ). קטן סעיף  רצא סימן המשפט  (נתיבות ואבידה
שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי 

אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני  אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב  אינו שהראשון אונס 
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר
הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע  לשוכר
התחייבתי לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני  מתשלומים,
למעלה, אמרנו אמנם השני . של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני  אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט  כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני  מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני  השני , לגבי  גם עצמו על וקיבל המסירה
השני נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי  התורה שקבעה
לשני להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט  במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי  הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף  שם המשפט  (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב  הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני ,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני  שברשות האירוע 
לו  אסור שכר ששומר מפני  שכר, לשומר שמסר בשואל
ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב  ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע  כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט . קטן סעיף  שם המשפט  (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף  שם ערוך בשולחן מגיה הוא
בזה  יש לגמרי  פטור שבבעלים פי  על ואף  שכר"). "שומר
מן  רק  פוטרת בבעלים ששמירה מפני  בשמירתו, מיעוט 
(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים

ל). קטן סעיף  שם המשפט 

.‰da ËtiL ‰È‡‰ ÈM‰ ÓBM‰ ‡È‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»
eËt ‰Ê È‰  B˙ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡ ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»

BÏˆ‡ ‰eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ÎO ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ÓBM‰ ‡È‰ Ì‡ ,ÌpÁ ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .eËt ÔBL‡‰ ÓBM‰ È‰  dk„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

פטור 56) שנאנס  עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני , אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני  באונס ", וסופו
בין  סיבתי  קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב 
לפשיעה  לייחס  כשאין המדובר וכאן האונס  ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט  חושן (ש"ך בסוף  שבא לאונס  סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף  שהיה באונס 
העיר. כל ושדד גייס  שבא כגון הראשון, השומר את גם

.ÂÁ‡ ÓBLÏ ÒnL ÓBL58,B˙ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰  ‰˙ÓÂ‰‡59‰t ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk„k ‰˙Óe ,Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â BÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ eÊÁÈ  Ïka iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰BÁÒ ‰OBÚ ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»

BÁ ÏL B˙Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚÏ Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈

B˙eÈÁ‡a iÁ ÔBL‡‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
 ÈM‰ ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ÈÊÁ‰Ïe ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

ÈÊÁÓ63ÔÙk ÔBL‡‰ ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡  «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡ ÏL B˙eÈÁ‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב ). קטן סעיף  שז סימן משפט  חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב  שהשני  הפסד כשאירע 
אירע 60) שהאונס  לישבע  הראשון שביכולת או עדים בפני 

יסכים  שהשני  הדעת, על מתקבל הדבר אין כי  בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח  לא שהרי  כדרכה, שמתה להישבע 

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי  רבי  כדברי 
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע  אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע ) וביכולתו בנוכחותו אירע  שהאונס 
ישלם  והשואל באונסין), חייב  אינו השוכר כי  (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי  רבי  אמר לשוכר.
הפרה  הרי  כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח  ונפטר השליח  אצל
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל

הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,
הדין  שבמלוה פי  על ואף  לשליח . שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט "ז פרק  (ראה למלוה זכה ַשהשליח 
שאין  אומרים שאנו מפני  בפיקדון, כן הדין אין ב ) הלכה
תסולק  שלא כדי  השליח , בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. שרצונו 65)הפיקדון הדעת על מתקבל זה שבמקרה

זכה  ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של
שם). (גיטין השליח  ליד כשהגיע  ברייתא 66)בפיקדון

על  לו לשלוח  ציווה לא שהמפקיד מפני  מנמק , ורש"י  שם.
השליח . ידי 

    
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי  ודין בשומרים,
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קלז                
         

שמירת  כלל עלי  קיבלתי  לא או החזרתי , שטען שומר ודין
החפץ .

.‡‰Úa‡a ‰Bza ÔÈeÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈÓBM‰ÏLÂ Ï‡OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ  ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :Ó‡pL .ËBÈ„‰ ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜˜˙BÚ˜˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÈÂ .e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙BËM‰,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈
e‰Ú Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :Ó‡pLÈ„BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈

ÌÈÎBkÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ô‡kÓ .˙BËM‰Â ÌÈ„Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»
BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ÓBL  ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈

ÎBO B‡ ÎO ‡OBÂ ,ÚaLÌlLÓ BÈ‡Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ
B„iÓ e˜Ô˙eÈÁ‡a iÁ . »ƒ»«»¿«¬»»

  

      

ויצאו  לקרקעות, שהוקשו   העבדי ויצאו  קרקעות "...יצאו 
חינ שומר .. ההקדשות ויצאו  ,ממו גופ שאי השטרות

." משל אינו  שוכר או  שכר ונושא  נשבע  אינו   שלה
ההקדשות  על שנשבעי  חכמי "ותקנו  ב ' בהלכה  וממשי
יזלזלו  שלא  כדי  תורה  של כעי  השומרי שבועת

בהקדשות".
 עניי הוא   בקדשי לזלזל שלא  הזהירות ,להבי וצרי
שלא  היינו  המקדש , לעבודת זר יקרב  שלא  בתורה  מפורש 

. בקדשי יזלזלו 
ההקדשות,והלא  על משבועה   חינ שומר פטרה  התורה 

על  שבועה  ולתק  להוסי  חכמי ראו   טע ומה 
ההקדשות.

והסייגי הגזירות ככל היא  זו  שתקנה  בזה  והביאור
ובדורות  הדורות, ירידת מצד  שני  בית בימי  שנתחדשו 
הדורות  ירידת אחר ורק  זו  בזהירות צור היה  לא  זה  שלפני 
להיות  התקנה  כולל וגזירות,  סייגי לתק  חכמי הוצרכו 

ההקדשות. על נשבע   חינ שומר
       

א.2) בפרק  דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף  "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב 

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב  למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

ממון  שווי  לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - הראיה בירור
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף 
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט 
דבר  כל - (משמע  כלל - רעהו" אל איש יתן "כי  בהן):
כלים  או כסף  (משמע  פרט  - כלים" או "כסף  שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע  וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט . כעין אלא דן אתה אי  וכלל, ופרט  כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט ,

(שם).7) רעהו  אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל  שאינן

משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם
הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק  במשנה הוזכרו
שדינו  ב , הל' א, בפרק  נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני  דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי בו: שכתוב  במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי ' ו פרק  שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב  וכן יב ). הערה בפ "א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב : בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני  שהוא והשואל:
שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי  ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני  את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב  שיהא סודר, בקנין

מטלטלין. נח .13)שמירת ב "מ 

.ÌÈÓÎÁ ew˙Â˙ÚeL ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈÓBeÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע  כלומר, חפץ . בנקיטת
ח . הל' שבועות מהל' פי "א ראה בזרועו.

.‚‡ˆBiÎÂ ÌÈ„Úa ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈
Ô‰eËt BÈ‡L .ÌlLÏ iÁ ÌÈ„Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ

‰˙Óe ‰„‡Â ‰b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙BËLe ˙BÚ˜˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Úe ,ÚMÈ  e„‡ B‡ e‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»
‰ÚeMÓ eËt  ˙BËLeÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈

eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„‡Â ‰b ÌlLnL ,ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»
el‡a ÌlLlÓ.ÌlLÏ iÁ  da ÚLt Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈

‡e‰ ˜ÈfÓ  ÚLBt‰ ÏkLÔÈc ÔÈa LÙ‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆

È˙Ba eB‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡ ÔÎÂ ,ÌÈÈnÏ ‰Ê: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««
˙eÒÈ‡a ÔÈa ,ÓBLÏ BÓk ÒBn‰LÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈

ÓÊÈ B‡ tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙eÈÓLaB‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…
˜a‡ÈiÁ  ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ

ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ
.ÌÈt Ïk ÏÚ iÁ  ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב  - שפשע  בהודאתו או עדים ע "י לנו כשידוע 

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני  אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע , שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט  כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע  היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני  אינו החיוב  - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
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קלח               
         

בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק  במה שהרי  בלבד,
שיש  ואף  כמזיק . לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק  זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע , אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק  פטור חינם ששומר (ומשמע 
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,
רש"י בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב  בקרקעות
מפני לי ", "יראה רבינו: כתב  מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה
בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני  עלֿפי 
- בשבועה שחייב  חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות
הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי ' הזהב  בפרק  רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב : סברא, על הדין את רבינו מבסס  ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי ".
ממש  בידים המפסיד כמזיק  הפושע  את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב "ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב : שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י 

שתוציא  מה כפי  הפירות מן חלק  בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי . שרשי  על אבק  את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי  שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק  - שהפושע 

.„elÙ‡ ,ÓLÏ Ú˜wÏ aÁÓ‰ „ BÁÏ ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÚ eÈ‰Ú˜˜k Ô‰ È‰  »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈÓBM‰ ÔÈ„a. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע  צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף  במשנה, מב : (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,

בקרקע , מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע , דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח 
מהלכות  פ "א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי  מטלטלין,
וכסף ֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי "ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ "ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.‰e‰„t Ck Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰ÔÈlÁ ‡e‰ È‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck Á‡Â„BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk  ib˙ Ck Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס  בפקדון המשאיל.33)ואירע 

בזמן 34) אלא לי  אין ו: כב , משפטים דרשב "י  מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן

ואחרֿכך  הגוי  לו שנתן או . . . לי  אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.ÂÔÈÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL eÓM‰ c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי  אין איש" יתן "כי  ט . שם דרשב "י  מכילתא
ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",

אשה.

.Ê‰Ê È‰  BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
ÔËwÏ ÌÈÓBM‰ ˙ÚeL ÚaL ÏB„b‰eB‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»

È˙BaÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈
ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :Ó‡pLÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»

‡È‰ ‡nL ˙ÚeL Ô˙ÚeL  ÔÈÓBM‰. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח :) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ . לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י  טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי 

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח  לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב  יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב "ד, (ראה לקטן גם

.Á˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C„kCk , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈÓBLa ‰ÎÈLÓ ewzÈÏ ÓL :BÁÏ ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ Ó‡Â ,‰ÊÌpÁ ÓBL ‰Ê È‰ . ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ Ó‡:BÏ Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È‰ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ÓBL ‡Ï BÈ‡  ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
ÎOÌÈÁÓ Ï‡ ;ÏÏk ‰ÚeL iÁ BÈ‡Â ,ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«

Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÏ BÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa BÁ ˙‡LÈ „Á‡ ÔÈc  ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .B‡ BÏ ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL ÚaL ‰Ê È‰  epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈÓB‡ ÔÈ‡LBËÙÏ ‡l‡ ,‰ÚeMÓ BËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÌlLlÓB‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ÓBM‰ ‰Ê È‰  ‰Ëet ‰ÂL kOn‰, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈˆ ÌÈÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ  עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי "ב  פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט .). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב 

ברשותי .43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ "ד (ראה מט :46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח  לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט :). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב  שאין במקום חרם להטיל לתובע  שיש הוא,

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



קלט                
         

(מגידֿמשנה). הנתבע  שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי  נאמנים אינם שניהם

נאנס . בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף  כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני  שיקול לביטוי  משפטי  כמונח  ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע  (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע  והוא לו,
הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי  שהרי  לדבריו,

הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,
לטעון  היה יכול שהרי  "מיגו", לו שיש אף  שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה
- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי  שבעדים, זה ואף  מעולם, דברים היו לא
צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי ", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב  הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני  שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע  את לחייב  שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע  "מיגו" לו שיש
לברר  באה השבועה שהלא ב "מיגו", שבועה המחויב 
ה"מיגו", של מהבירור עדיף  זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני  האמת על שיודה שאפשר
אע "פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב  את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט "ז. א ס "ק  רצו (סמ "ע  "מיגו" לו שיש
 ֿ בבבא הסוגיא עפ "י  מה: שבועות מיגאש, הר"י  מדברי 

ע .). שלא 54)בתרא מ .) (שבועות מיגאש הר"י  כדברי 
מודה  בשבועת אלא כסף " שתי  "הטענה לח :): (שם אמרו
משתי פחות טענה ואין הטענה מפני  באה שהיא במקצת
בדיני חייב  שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף ,
בשמירתו  יפשע  אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב  -
לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל

ה"ו). פ "ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון
שבועה. חייב  'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי  ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף  בר חייא כרבי  -
במקום  אלא בשבועה מתחייב  השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס , טוען ובאחד
הסוגיא  כסתימת יוסף , בר חייא כרבי  פסק  במקצת. והודאה

ע . בבבאֿבתרא

.Ë,‰ÚeMÓ eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ eËt ˙BÈ‰Ï  Ï‡BM‰ÂÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ÎBOÂ ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈiÁ˙BÚeLa B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏLÔÈ˜ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ ÌÈ„Ú ‡ÏÂ. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי 
בתורה  שכתוב  מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי  למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי 
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק  דקא הנאה

כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני  נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב  הוא - נאמן
הצדדים, שני  של הגמורה הסכמתם לגילוי  אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי  שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר
נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה בגלל המלא,

שאין 60) בעדים, צורך אין - מודים ששניהם שבמקום
בדבר סה:)העדים (קידושין השקרנים מפני  אלא שבממון

ששיקרו. להוכיח  אפשרות שתהא כלומר

.È‰Ê ÔÚËÈ‡z ÌL ‰È‰L :‡Ï :ÓB‡ ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL ÓBM‰ ÚaL  È‡z ÌL ‰È‰, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ

ÏbÏ‚Óe.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«

כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב 
שומר.63) מדין לישבע  לדרוש 64)שחייב  זכאי  תובע , כל

בה  שחייב  השבועה שאגב  שבועה, לו שנתחייב  מהנתבע 
זה  ממון. אותו המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע 
יב ). הל' ונטען טוען מהל' פ "א (ראה שבועה" "גלגול נקרא

.‡ÈÈzÓ‡ ‡Ï :ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ
ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰ ‡l‡ÚaL  ∆»««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»

˙q‰BÏa˜ ‡lLBÊ C„a ‡l‡ÏÏBÎÂ , ∆≈∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈
„È Ba ÁÏL ‡lL :B˙ÚeLa,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , ƒ¿»∆…»«»¿…ƒ¿«»«ƒ

ÌlLÏ iÁ ‰È‰iL BÏ ÌbL Ì‚a ‡ÏÂ. ¿…ƒ¿»∆»«∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח .65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב  מג:) (קידושין הגמרא חכמי 
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע  הדיינין משבועת דינה
מהל' פי "א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע 
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח , הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י 

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ : שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח  בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב  גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ "ג שבא ההיזק  על

זֿיא). הל' ומזיק  חובל מהל' פ "ז (ראה מזיק  מדין

.ÈB‡ ,EÈzkO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ ÈzÊÁ‰ Ï‡ ,‰È‰ Ôk :Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È‰  ‰ÚÈz eÈÈa ‰‡L ‡ÏÂ ,‰ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙ÚeL ÚaLËÙÂÌÈc ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡„È˜Ù‰ Ì‡ Ï‡ ;ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ ÈzÊÁ‰ :BÏ Ó‡Â ,ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÓBM‰ È‰ CBzÓ .ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó  Ï‡BM‰Â ,„‡ B‡ ‚pL ÌpÁ ÓBL ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaÈzÊÁ‰ ÓBÏ ÔÓ‡ ,ÌLÎe ; ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Bz‰ ÔÓ ÚaL  Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
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ÏÈ‡B‰ ,‰Bz ÏL ÔÈÚk ÚMÈ  ÈzÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ
ÚBz‰ „Èa ËL ÌL LÈÂ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ

CÈˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ
‰È‡ ‡È‰Ï B˙B‡B˙ÚË ÏÚiÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»

B˙ÚË ÏÚ ‰È‡ ‡È‰Ï‡a˙iL BÓk ,BÈ‡  ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈
ÈzÊÁ‰ ÓBÏ ÔÓ‡ËM‰ ÏÚa ÚMÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜aÌlLÈÂ ,BÏ ÈÊÁ‰ ‡lLÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ
ÚaLpL˙ËÈ˜a ÚMÈÂ CÎÂ Ck ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«

ËL ÂÈÏÚ LiL „Ïa ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁÏ‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»
ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ‡LÔÈ‡  ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»

˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל  כופר -72)שהרי  בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי , לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו -73)להחזיר החזרתי  שהטוען
היסת. השבועה 74)נשבע  בשעת בזרועו ספרֿתורה אוחז

ח ).( הל' שבועות מהל' אנו 75)פי "א אין לפיכך כלומר,
בידי הנמצא שהשטר אף ֿעלֿפי  לשלם, אותו מחייבים
החזיר  שאלמלי  הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק  המפקיד

בחזרה. שטרו מקבל היה פטורים 76)הפקדון ויהיו
ב . הל' בפ "א למעלה כמבואר כלומר,77)מלשלם,

שביד  השטר של הוכחתו תוקף  את מערער זה "מיגו"
ביד  מלהשאירו נזהר אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד,
ג). ס "ק  רצו (סמ "ע  ה"מיגו" על סומך שהוא מפני  המפקיד

חפץ ,78) בנקיטת שבועה אותו משביעים אנו לכך כלומר,
שטר. בלי  בפקדון כמו היסת נשבע  כלומר,79)ואינו

ה"מיגו" מפני  אלא מתערער אינו השטר של ההוכחה תוקף 
היה  כך טען אילו והרי  נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול
המסתמכת  טענתו אין ולכן חפץ , בנקיטת שבועה מחוייב 
חסדא  (כרב  חפץ  בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על

ע .). ופטור.81)עדים.80)בבבאֿבתרא ונשבע 
מצויים 82) אדם שבני  במקום קרה שהאונס  טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק  להלן

עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי  בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב ). הל' ונטען טוען מהל' פ "א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף  כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי  לטעון נאמן השומר שאין
בלא  שנאמינו כך כדי  עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי  שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק  הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב : כאן והראב "ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי  שלא לי  אישתבע 
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי  טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב  והמגידֿמשנה ה"ב ). פי "ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע  שאמר ומה הוא, כך

ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק  וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח  מא. שבועות הגמרא ע "פ  שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי  שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי "ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני 
חפץ . בנקיטת שבועה האומן 89)חייב  מן התובע  כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי 
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
ח ). בפרק  ושם ב , הל' ונטען טוען מהל' פ "ט  (ראה מעולם

אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי 
היסת. אלא חייב 

    
אונס 1) זה אי  ועל אונס  שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי  מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף . חיות מציפורני 

.‡ÓBL‰eL ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
 ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡ B˙B‡ ÔÈÎÈˆÓÛ‡ ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈÓBL ˙ÚeMÓ.ÌlLÈ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙ÚeL ,‰‡ ÔÈ‡ :Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰ÚeL ÌL ÔÈ‡  ‰È‡ ‡È‰Ï LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡ ‡ÈÈ B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈˆÓ ÔÈ‡  ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

ËtÈÂ Ò‡pL ÚMÈ ‡l‡ ,‰È‡ B˙B‡‡È‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰ÚeM‰ ÔÓ Û‡ ËÙ  da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
daLÂ ,ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ‡È‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa˜eL :eÓ‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa  ˙ÈÁ‰ Ba ‰aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ

zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡ ‡Èz B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»
zÏÙÂ.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר  ובין חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי  מצויים, אדם שבני  במקום אירע  שהאונס 
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס , שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח  שלא בה, פשע  שלא
ברשותו. ושאינה ֿ 5)לצרכו) (בבא יהודה בן איסי  כדברי 

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני  פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס , כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב . הל' בסמוך

.‰aLÂ ,ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙ÈÁ ÈÚn‰ ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰Bz ÔÈc ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„‡Â ‰‚k ‰ÈM‰Ô‰a iÁÏ‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰ÚeL iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙ÈÁ ÈÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡  ÌlLÈ ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
BÁÏBa eOÚ CÎÈÙÏ ,˙˙ÈÓk ˙ÈÁ‰ ˙ÈL «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙ÈLe ‰Ó‰a‰ewz „BÚÂ .Ì‡L :‰Ê „a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡OÈˆÁ ÔÈÓlLÓ  ‰aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
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Ò‡k ‡e‰ È‰  ÌÈLÒ‡ BÈ‡ÂÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ
da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ‰aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»

ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰eaL ‡lL ÔÈÚaL  ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»
ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa BÈÚ‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ÈÚ‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ˙ÈÁ ÈÚ‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L  dÈÚ‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk Cc ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ  B„Èa ‰aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס  למנוע  שבידו מפני 

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע  היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע  שלא נשבע  חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע , אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע  שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע  שלא היא ששבועתו רבי12)הרי "ף , מאמר שם,
יוחנן. רבי  בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס  שהוא
ב . הל' בפ "א למעלה חייא 15)כמבואר רבי  תקנת שם,

יוסף . לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני 
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי 

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני  אחד: מצד ולחיוב ,
כבד  שהמשא מה שני : ומצד פטורים; ויהיו כאונס  התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני  דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי  קצת, נח  שאחד ופעמים  חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס  כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי  כל לשלם
"שהרי בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני להעבירו שיכול משוי  אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי ' (לבוש דמיה חצי  משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי  השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני 
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ‰ÂL ‡È‰ È‰Â ,,‰Úa‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

 ˜eM‰ ÌBÈa eÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ‡Leƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ÈÊÁ‰Ï ÔÈiÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï‡ ;˜eM‰ ÌBÈa kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
‡La BÏ eÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈÈÊÁÓ  ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈÈÊÁÓ  ÌÈÓi‰ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe ., «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙ÈÎÓa ÁBË ‰È‰L ÁË‰È‰L ˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙ÈÁ‰ ˜B.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי "ט ). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני 

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי  רבינו שיטת

יין  חבית לחנוני  להחזיר חייב  שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי  החבית דמי  או
משלם  - שלשה החנוני  אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני  כשאין השוק , וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני , אצל החבית שווי  כפי 
צט : בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי "ף . נוסחת הימים.25)כפי  בשאר ובין השוק  ביום בין
כפי26) נקבע  לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני  שהיה מה
החבית  כל דמי  שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי  פחות להרויח  מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח  שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
להוציא  החנוני  היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס  של חבית היה אם - נקב  לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט ). ס "ק  דש סי ' הגר"א - ברש"י 

.„‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙËÂ ÌÈ‡Ê e‡aL ,‰ÚB∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡  „Á‡˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ‡ÊÒ‡ ‰Ê È‰  ÌÈ‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡  ÌÈÏkeÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È‰  ÌÈL ÏÚ ˙ÈÈ‰  »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡e ,ÔiÊÓ ‰ÚB‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ÒBÓ ‰ÚB‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È‰  ÔiÊÓ Á‡ «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏca‰Â Óp‰Â c‰Â È‡‰ .ÌÈËÒlk LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡el‡ ÔÈ‡  ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡.ÌlLÏ iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב  מפני  עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב . למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס . אחד זאב  גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי 

יב ).30) כב , (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי  בשם הבבלי  כידוע  ולא שם, כת"ק 

אונס . - רוחות משתי  באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט ). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב  אינו

כאן  יש שהרי  אונס , זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי אחד נגד אחד במאבק  כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי 

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע  הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙Bb˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,p‚ ‡ˆnL ‰ÚB∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È‰ :BÏ Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;iÁ ‰ÚB‰ È‰  Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡ÈÓ B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙eb˙‰a. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,
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קמב               
         

.Â‰ÚBBÏ ‰È‰L‰ÈeM‰ B‡ ‰Ùh‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Óe ÌÈÁ‡ ÌÈÚBaÌÈÁ‡ ÌÈÚB ‡˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

ÓBL „Á‡ .iÁ ‰Ê È‰  ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .ÎO ÓBL „Á‡Â ÌpÁ‡B˜  ÌpÁ ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡ÈÓe ÌÈÚB.eËt  ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
kOÏ iÁ  ÎO ÓBL Ï‡˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „ÚÁ˜BÏÂ ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÎOBÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È‰  ÎO ‡ÏÂ kOÏ. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק 
הטורף . את ולהבריח  במקלות הם 41)מצויידים חלוקים

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת  שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי  אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי  עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף  הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח  לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני  אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי  כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב "ד
הבהמה, שווי  דמי  כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין  אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי להחזיר מחויב  היה הבהמה בעל שהרי  הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי  עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח  ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב  מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê ÎOa ÌÈÚB È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLBÈ‡L .‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú‰ÙË ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,ÚMÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט : (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע  וכו' אשתו נכסי  על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב 
ונוטל, התובע  נשבע  יודע , אינו והנתבע  שהוציא, 'ברי ' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב  כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי  בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח  נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני 
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי 
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי  אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי  נאמן, אינו -

ט ). ס "ק  שג סי ' המשפט ' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב . הל' ונטען טוען מהל' בפ "א כמבואר חפץ , בנקיטת

.ÁCcL ˙Úa ÔÈa ,ÈÚÏ ‡e B„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB‰ÌÈÚB‰ Cc ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈe »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ

e‡e ,Òk‰ÏÒ„Â È‡ ,eÙËÂ ÌÈ‡ÊÔÈ‡  ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈
ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈÓB‡ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ

 ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿
iÁeËt  Â‡Ï Ì‡Â , Úe„È c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«

ÌlLÏ iÁ. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס  זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס  דרכו ארי 
למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב  שמוצאה. במקום

אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח , רוח  אצלו מתעורר היה
רוב  טבע  כפי  אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ "ע  ובזאבים בארי  להלחם יוצאים שאינם האדם, בני 

קו.). ב "מ  וראה י . שעליו 56)ס "ק  שכר, בשומר המדובר
שהרי פשע , שלא אף ֿעלֿפי  ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס  הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב  בר ורבה חסדא כרב  (שם, פשיעה
שאין  מפני  פטור, – להכנס  הרועים שדרך בעת שנכנס  חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי  להכנס , הרועים
באונס " וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ "א למעלה (ראה
האונס  את לייחס  שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב 
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס  נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי "ף  י , הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי 
לישבע , יכול ואינו ודאי , אונס  כאן שהיה שבועה מחויב 
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע  הדבר אין שהרי 
שג  סי ' (ש"ך משלם - לישבע  יכול ואינו שבועה המחויב 

י ). ס "ק 

.Ë‰ÚB‰Â ,Ò‡ ‰Ê È‰  dk„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
eËtdÙbÒ .Ò‡ BÈ‡  ‰˙ÓÂezÙ˜z . »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡Ï ‰˙ÏÚÂ‰Ê È‰  ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;iÁ  ‰aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙaÒ‡a BÙBÒÂiÁ ÈÚ‰L ‰ÚB ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dzÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂiÁ ‰Ê È‰  ‰p‰BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ÎO ÏËB ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈÚ‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰ÈÓL ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k ÔÈÚ‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

iÁ ‡e‰ È‰  ‰ÏÈÙp‰. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי  או ברעב  עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס : מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס  הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
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וכיון  הבהמה, למיתת בסוף  שגרם גופה החליש שהסיגוף 
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי  לישבע  יכול השומר שאין
ראה  לישבע . יכול ואינו שבועה מחויב  כדין משלם זה הרי 

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי ,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי  הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס  שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ "א שנתבאר כמו

שם). ברי "ף  וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי 
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב  לפני  (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב 

.Èda ÚLtÌb‡Ï ‰‡ˆÈÂ dk„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;eËtÒ‡ È„ÈÏ ‡BzL dÏ ‰Ób d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,ÓBL ˙Èa Èl ‰Ó  ‰˙Ó dk„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó pb db Ì‡ Ï‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ ÓBM‰ È‰  pb‰ ˙Èa dk„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ÓBL ‡e‰L‡È‰ È‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„‡d˙‡ÈˆÈÂ ,pb‰ „Èab‰Ï dÏ ‰Ób. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי .71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני  אנו פוטרים למה נימוק  זה

לאגם  יציאתה שהרי  - בפשיעה שתחילתו אע "פ  השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ "א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב . - באונס  וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב " - באונס  וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס  יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט  בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני  חייב , ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

ה'תשע"ח  תמוז כ"ט  חמישי יום 

    
להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר

שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי 
עליה. להניח  לו מותר מה בהמה

.‡BÓÁ‰ ˙‡ ÎBO‰2‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»
‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜aa4eËt 5ÏÚ ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6iÁ  ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7dÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»
 ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ‰a ˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,‰‰ ÔÓ ˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,eËt »∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ‰‰ L‡a ˙MnL Áe‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8iÁ 9˙‡ ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰t‰10,Ô˜w‰ aLÂ ,‰Ú˜aa LÁÂ ,‰a LÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11eËt ÎBO‰ È‰  Ba LBÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eLÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰t‰ ÏÚa ÔÈc  Ô˜w‰ aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,‰a LÁÂ ,‰Ú˜aa LÁÏ dÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»

iÁ ÎBO‰  Ô˜w‰ aLÂ15ÌÚ ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח .2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי  על
מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת

מהשינוי . תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא
(בגמרא  מאיר כרבי  ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
באונסים. אפילו שחייב  כגזלן תנאי  על עבירה כל כלומר,

גרם 7) שהשינוי  נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח  שמשב 
(שם). החמימות להר.8)לריבוי  בעלייתה שהתאמצה

יתירה.9) חמימות לה גרם החרישה.10)שהשינוי  כלי  עם
המחרישה.11) מעוטים 12)קנה בבקעה המכשולים כי 

אינה  הקנקן ששבירת נמצא סלעים, בו שמצויים בהר מאשר
פ .). (שם מהשינוי  הבית 13)תוצאה בעל תביעת כלומר,

להם  אין ואם הקנקן, נשבר שבסיבתם כלפיהם, מופנית
הפרה. בעל מפסיד שהאומנים 14)לשלם משמיענו,

שינה, לא שהשוכר פי  על אף  הפרה, לבעל לשלם חייבים
בהם  ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו
לאומנים  לטעון יכול הפרה שבעל מפני  ונשברה, המחרישה

בסלעים. מנגיעה להישמר אתם פשע 15)מחוייבים שהרי 
הקשה. הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה

למשכיר,16) ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
למעלה  שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי 

משנה). (מגיד

.?‰LÈÁ ˙Úa eaML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈÁ‰18 ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈiÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»

ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני  פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי  רבינו: ושואל החרישה. עומק 
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי 
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי  את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה
יותר  הקנקן את שהעמיק  שבמה אומרים שאנו במחרישה,

לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,
מן  יותר העמיק  לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת

התלם. עיוות ידי  על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש
החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה

במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס  יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי  על השורה בעיוות
(רש"י חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי  בספק  והדבר

שם).
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.‚˙ÈË˜a Le„Ï dÎO21Á‰Â ,‰‡e˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,iÁ  ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e˙a .eËt »ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,BÁÏ BÓÁ ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ‰ C„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ
CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L C„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ‰ C„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ
:Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È‰L ,ÌlLÏ iÁ  ÔÈÈeˆÓ „B˜t ‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני  שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי  לא שהרי  פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב , לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני  עובדא פא: ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי  - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי  המיגו, בסיוע  אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.„‰Ó‰a‰ ˙‡ ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈËÏ28ÏL ÔÈËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;iÁ  ‰˙ÓÂ ,ÌÈBÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈBÚO‰Â29‡È‰Ï dÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ôz dÏ˜LÓa ‡È‰Â ,‰‡ez30dÎO Ì‡ Ï‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»
‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È‰Â ,ÌÈBÚO ‰ÈÏÚ ‡È‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»

eËt 31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

פ .27) רבינו 28)שם כתב  ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק  חובל מהלכות ג שהשעורים 29)בפרק 

משקל  משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם
השעורים  במידת מוסיף  הוא הרי  החיטים, למשקל השעורים
הנפח  לתוספת מיתתה לייחס  יש ולפיכך, בנפח , ומרבה

כרבא). (שם במשאה הבהמה על שנפחה 30)המכבידה
חייב . - תבואה משל ראה 31)גדול לרעה. שינה לא שהרי 

התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן

.‰‰Ó‰a‰ ˙‡ ÎO32‡Ï  LÈ‡ ‰ÈÏÚ kÏÈkÈ »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33ÈkÓ  ‰M‡ ‰ÈÏÚ kÏ dÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ÈkÓe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט :32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי  (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק  (מגיד 34)מציעא משא המוסיף  היונק  עם כלומר,
משנה).

.ÂÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

iÁ  ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL eÚM‰37 Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
eËt38˙ÙÒBz‰ ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï‡ ,39Ì˙Ò ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»

d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ ≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dkcL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

iÁ  ‰aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ iÁ  ‰ÚËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»

ביניהם.35) שהוסכם מה  להטעינה 36)כפי  ששכרה כגון 
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי 

מכפי יותר במשאה שהוסיף  שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי  על אף  שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב  הדגים שהרי  חייב , - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף  ומשמע , ידוע , למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף  היה אם שהטעינה למשא
והרשב "א  הרמב "ן אולם חייב . - שהוסכם מה על הוסיף 
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי  כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס 
מבאר, שח  בסימן יוסף  והבית בלבד. שכר בתוספת אלא
ואמר  המשא משקל את קבע  כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני  לשוכר
הנהוג  כפי  משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע 
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע  ולכן מקום באותו
באה  ידוע  למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע , - שהוסיף 
שיקבל  מבלי  להוסיף  לו שאסור פי  על אף  השוכר, מצד

פטור. הוסיף  אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין
למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי  שכרו שהרי 
התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור

- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף  וכמה חייב . משאו על מוסיף  ואם פטור
שלושה  וכו' מאיר רבי  משום אומר סומכוס  חייב ? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף  - קב  תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין
הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק  היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב ,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.ÊÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa iÁ  ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „Îa LÈbÓ ‡e‰ È‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ  «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי  משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף  קב  שלושים הוא הממוצע  האדם

קב ). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י  והיה
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ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק  משא עליו שהוסיף  להבין
לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק  פרק  על 47)לא עלתה לא

לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס  דעתו
לאיתנו, יחזור מעט , שינוח  שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית

וא  המשא פרק  לא (שם ולפיכך הנזק  את השוכר גרם כן ם
אשי ). כרב 

.ÁBÓÁ‰ ˙‡ ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ  ‰ÈÏÚ kÏ «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50Cc‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

Cc ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ÊÁÏ ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ kÚÓ È‰  ‰Ê ÏÚ ˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈBÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï BÓÁ‰ ÏÚÏ LÈ ÔÎÂ .BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô˙Â54ÎBO‰  ‰Ê ÏÚ ˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈
ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ LÙ‡L ÈtÓ ,kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»

‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ  ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»
Cc‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»

‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Óe ,Ì˙Ò ÎBOa  ÌÈc‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»
‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰  ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט :48) למחוז 49)שם כשיגיע  להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי  להחליף  חפצו

המים.50)הריטב "א). חפצו.51)כד  למחוז שיגיע  עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב .56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"

    
אם 1) אונס  בהן ואירע  ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב 
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב  לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני  כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.‡‰Ó‰a‰ ˙‡ ÎBO‰‰˙ÏÁÂ ,B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„BÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»

ÊÁÏ‰ÎÈÏ‰ C„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,ÈkOn‰ È‰  «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È‰ :ÎBOÏ ÓB‡BÎO BÏ ÔzÏ iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙‡OÏ dÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï LÙ‡Ï‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ kÏ dÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
Á‡ BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï iÁ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂÌ‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

BÓÁ epnÓ ÎOÈÊÁÈ  „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
ÎO‰da CÏ‰L ‰nk ÎO ÏÚ BnÚ MÁÈÂ ,. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח . בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף  או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי ). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי 
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב  וגם יתירה טירחה
את  לחייב  שיהא כדי  עד השכירות בתנאי  חמור שינוי 
המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע "פ  המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב . להלן
תנאי כפי  בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח , לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי  נלקחת, היתה לא ברשותי 
העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי  מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי  הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי 
שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני  ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ "ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי  המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט ). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק  מבלי 

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק , ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי  לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק  לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי  לומר יכול המשכיר ואין
שהרי השכירות, בתנאי  שינוי  אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי  למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי  או לרוכב  להזיק  היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק  - זה דין שאין
גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי 
שלך  הרי  המשכיר: אומר זכוכית, לכלי  או לרכיבה בשכרה
הרי לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי  לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס  לפניך, שלך
שתלקח , לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי  בשם עט . (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב  החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב  - שנשתטתה או עח :) שם ראה
דין  פירוש, דמי " כלרכוב  - זכוכית וכלי  פפא, רב  אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי  נוסף :11)משא וונציא ובדפוסי 
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק  בבאֿמציעא (בתוספתא סרס  לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
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הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב  שאמרו זה כלומר,
בעיסקת  שהוסכם כפי  השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב  הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל
במה  השוכר נהנה שהרי  בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע 

אילו). בד"ה וב 'תוספות' עט . גמרא (ראה

.‰aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó˙‡OÏ dÎOL ÔÈa , ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò BÓÁ :BÏ Ó‡ Ì‡ ,kÏ dÎOL ÔÈaÈ‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
Á‡ BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï iÁ  CÏ ÈkOÓÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜ÓkÓÏ ÎBOÏ LÈ  „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰ÎBO B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„aÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL‰Ê BÓÁ :BÏ Ó‡ .,CÏ ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»

ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ kÏ dÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ  ˙Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :Cc‰, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ÎBO  ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
Cc‰ ÈˆÁ ÏL BÎO BÏ Ô˙B  kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚz ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ÂÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ dÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
iÁ BÈ‡  Cc‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê BÓÁ BÏ Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
Cc‰ ÈˆÁ ÏL BÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï BÏ ÁÈpÓe. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק  עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח . שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב : למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי  כל מפסיד
לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב  "לא
עד  חמור לספק  עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי  לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי  בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי  מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי  נבילתה את למכור הוא רשאי  כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי  השכירות, תנאי 
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס "ק  שי  סי ' המשפט ' ('נתיבות להימכר עומדת אינה  שהרי 

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט . שם

סתם. כדי21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי  אם
מספיקים  הנבילה דמי  שאם משמע , אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי  אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח  לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני  ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק  עלי  מקבל ואיני  לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי 
(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף  כלומר, שם.

בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי  המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי  (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,
אחר  חמור לשכור או ליקח  לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב  שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי  לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי  אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי  או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף 
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי  סתם, למשא שבשכרו אע "פ 
לו  משועבד החמור שיהיה כדי  - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי  או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי ). סי ' טורי ֿזהב  (ראה רכו
(לפי שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב  החמור את "השוכר הרי "ף ): נוסחת
שרק  משמע  וכו'", בדמיה יש אם רב  אמר הדרך, בחצי 
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי  (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי  משועבדים ט ) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב "ד (ודעת לא - סתם למשא  שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב  בגמרא שאמרו וזה
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 ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ÎBO‰ ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,BÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈÌ˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ÎO .el‡ È‰  «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ. ¿ƒ«»»

עט .29) שירצה.30)שם יין חצי31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב ) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי  שכר
- ואבד טבע  היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב 'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי  - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי 
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי  למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי  יין,
אחרת  ספינה להציע  יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
שבחוזה  - זו ספינה - תנאי  על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי  החוזה מילוי  לתבוע  השכירות,
השוכר, בטענת נימוק  רבינו והוסיף  שם). (רי "ף  בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי וכל ומצבה מבנה ובחנתי  שבדקתי  אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני  הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב  והרי 
שהוסכם. כפי  הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח  - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי35)אלמלא בעד התשלום לחשב  יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח  לעבוד יצטרך שלא כדי  משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי "ף  ובטל יושב  שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי  אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

המוחזק  ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע  ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק  מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע , מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי 
לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד

השכירות. תנאי  השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם
הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי  שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ ' שנסעו הדרך חצי  בעד משלם השוכר
לי אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק 
לתובע  שיש מפני  תנאו, מילא שהתובע  לפני  השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי  למלא אני  מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני  התנאי  למלא עלי  להטיל
שאני ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני  ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי  ומפסיד טורח 
השכר  מוציאין - ממלא השני  ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק , מן אפילו

הרמב "ן). בשם

.„d˜Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ÎBO‰Ô˙B  Cc‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
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.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba Ïb‰À¿«¿≈…«≈»∆

מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע .40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי 

בחצי לה ופרקה הספינה את "השוכר עט : בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח  דלא ואי  וכו' הדרך
בעי אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
שם. הרי "ף  פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי "
מי השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע  וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע  שישכיר",
הדרך  בחצי  הטורח  ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא
יושב  - הספן - המשכיר והרי  קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב  שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף ). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ "ל "לביתו" ובמקום

הטורח . דמי  מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי  שהשוכר
רשאי השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו
לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי "ף  - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי  וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
כאן, זה חיוב  הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי "ף  פסק 
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני 
הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני  נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי "ף . וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,
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ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‡lL ÈkO‰Ï È‡M ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ ÔÈ‡ :BÏ ÓB‡ È‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈

Á‡ „Èa ÈB„˜tÚ˜˜a Ï‡ ;,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
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dnÚ dÏÚa È‰LÔk ÓB‡ ÔÈ‡ :ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈
ÈkO˙Â ÁËz ‰nÏ :ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆz ‡Ï Ì‡ ?ÌÈÁ‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.Á‡Ï BÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  B˙eÈÎOÓ eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

ÂÈÏÚaÓ BË ÚÓz Ï‡a ‰fLBÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»

BpÓÊ ÛBÒ „Ú BÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk Á‡Ï BÈkO‰Ï. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«
˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡È ‡ÏÂ. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני  בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן
בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי  השוכר שאין
ה"ט . שכנים מהלכות פ "ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט .46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
ואין  השכירות, לתנאי  בהתאם בחפץ  להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני  זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני השוכר כי  אחר, ביד פקדוני  שיהא רצוני  אין לטעון:
(ראה  נאנס  ויטעון: החפץ  את יעלים שלא אצלי  נאמן אינו

ד). הל' פ "א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי  כתוב 

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני  מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע "י יוזק  שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני , השוכר
ע "י יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב "ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני  השוכר שהרי  טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק  בעד לשלם יתחייב 

.Â ÏÙ BÈkO‰L Á‡Â ,CÏ ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙BÏ iÁ BÈ‡LnzLpM ‰Ó ÏÚ MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

ÈÊÁÓe Ba˙eÈÎO‰ ‡L BÏ B˙Ò Ì‡ Ï‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
B˙BÓk BÏ ÈkOÈ B‡ ,Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï iÁ. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿

BÎÓ B‡ BÈkO‰Â ‰ÊÏ BÈkO‰L Á‡ ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»
Òp‡ B‡ ÌÈÎBk „BÚÏ˙eÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔBL‡‰iÁ ‰Ê È‰ Á‡ ˙Èa BÏ ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב  ולא השכיר, זה בית שהרי  קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק  בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני  למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב . זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור

שהוא  זמן כל משמע  זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי 
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני  החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב  שאינו
בית  לו להעמיד חייב  - השוכר הסכמת בלי  סתרו שהמשכיר
 ֿ (מגיד יסתור שלא לעכב  יכול שהשוכר ופשוט , אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם  המשכיר,

הבית. מן

.ÊÈkO‰Ì˙Ò ˙Èa BÏÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙BÏ iÁ «»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»

ÂÈÏÚ kÚÏ ÏBÎÈ ÎBO‰ ÔÈ‡  ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»
˙Èa Èe˜ ‰È‰iL ‡e‰Â˙Èa ‡l‡ ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ

Ì˙Ò‰Êk ˙Èa :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .EÏ ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿
ÏL BaÁ ˙cÓe Bk‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï iÁ «»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆
ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁnÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ‰pÏ B˜ ‰È‰iL ‡l‡ Èc¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»

B˙eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï iÁ ‡l‡ ,‰Êk. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»
CÎÈÙÏÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï  ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ , ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»

 ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï  „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע  שם,63)ולא רי "ף 
בגמרא. משמע  בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי 

שם). (נמוקי ֿיוסף  אמות ארבע  על אמות וביד 65)ארבע 
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ÈkOn‰‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï iÁ . ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È‰ ‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa‡a ‰iÏÚ‰ÈkOn‰ iÁ  ˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È‰  Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa „Â „BÈ  ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚBÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „ÚÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza c  ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙ÈaaÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  c Ì‡Â ,e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡„Á‡a ‰OÚÓ .˙ÈÏc :BÁÏ Ó‡L ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

˜ÚÂ ,EÏ ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Òt‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡e ;BÓB˜nÓ ˜Òt‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Òt‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ iÁ :BÏ eÓ‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆
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קטז:71) להעמיד 72)שם חייב  לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי73)לו "שעל הוסיף : מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק  ולא זה ", בית
הרי - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע  שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח  פני  על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי  לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ  כדי  שלמטה, בבית
הבית העלי בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני  יה,

מא). ס "ק  שיב , סי ' חו"מ  (סמ "ע  הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק  וצדדי  לא.
הרי לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני  עלייה והרי  בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
קביל  לא עליות שתי  עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי  קיבלתי  לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח  מסכים איני  אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי  מפני 
השוכר  תפס  שלא עוד וכל המוחזק , מן מוציאים אין בספק ,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע  הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק , הוא הרי  השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי  התחתונה, העלייה של או הבית תקרת
אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי  לתקנם, חייב  המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק . עץ  על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני 

הוא  מחוייב  זה", אפרסק  "על באמרו לדלית, האפרסק 
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי  למקומו להחזירו

    
משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר

משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב  הוא מה לחבירו בית
בית  משכיר ודין הוא, למי  שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
בסוף  לצאת שכופהו קצוב  זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב , הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע  צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.‡ÈkOn‰‰ÏB„‚ ‰Èa BÁÏ ˙ÈaLnzLÓ  ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎe ‰ÈÊÈÊa˙Bn‡ Úa‡ „ÚÏL ıaze , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

ˆÁ‰Áe ,ÌÈza‰ ÈBÁ‡Le‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬
ÌÈÏ˙k‰ ÈÚa LnzL‰ÏÈÚa LnzLÓ  ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ

‚‰Ó Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈc‰ el‡ ÏÎe .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
‰È„n‰˙BÓM‰ÂeÓ‡L C„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿

kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב 'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף  בשטח  הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח 

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק  החצר,7)מחוץ  גינת
נחמן, (כרב  האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים

פנוי .8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי 
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי  הכול - קבוע  מנהג יש אם אבל ידוע ,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות, תנאי  המגדירים המונחים

השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק  ראה
מכירה.

.daL ˙Ù‰ ÈkO‰ ‡Ï  Ì˙Ò BˆÁ ÈkOn‰. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב .).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח  בכלל הרפת שאין

.‚BÁÏ ˙Èa ÈkOn‰,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï iÁ  ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰˜z‰‰Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,˙BOÚÏÂ ,‰aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
‚ÏeÚÓeÔ‰L ÌÈcÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓÌÈza‰ ˙ÈLÈa ÏB„b wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙BˆÁ‰Â‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ iÁ ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙ÏeBlMÓ˙BOÚÏ ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒÊÓ B‡Bbb ÁÈË‰Ï B‡‰OBÚ ‰Ê È‰  À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ .19)המשמש
שעל 20) שם) לרי "ף  (בפירושו יוסף ' ה'נמוקי  וכתב  שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח  שכתב 
נאמר  שזה כתב , הריטב "א ובשם השכירות. תקופת בתוך
משכיר  אני  זה "בית לו אמר אם אבל סתם , בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב  אינו לך"
ס "ק  הגר"א ובביאור עיי "ש א. סעיף  שיד בסי ' הרמ "א פסק 

א). ס "ק  החושן' וב 'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי  הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי  הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי "א יא, הל' מזוזה מהל' פ "ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב  - אומן מעשה
שהרי המזוזה, את להניח  באבן מקום לחקוק  הכרח  כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע  בקנה המזוזה לקבוע  אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף  בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן
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יוסף '). ו'נמוקי  רש"י  להשתמש 25)ע "פ  כדי  הבית לגג
נמוק "י ). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

ומשופע ,26) בטיח  המטוייח  הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
את  מרטיבים ואינם הנסרים על נופלים הגג שעל והמים
צריך  ואין מחזירה אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל,

רש"י ). ע "פ  (שם לזה שנתהוו 27)אומן הסדקים להטיח 
ואין  הסדקים, דרך לבית הגשם מי  ידלפו שלא כדי  בגג,

לזה. אומן אלא 28)צריך לתקן המשכיר על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר

.„BÁÏ ‰iÏÚ ÈkOn‰‰˙ÁÙÂ‰Úa‡aB‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰˜z‰ Ôw˙Ï iÁ  ˙È‰ÈÊÚn‰Â;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰˜z‰ ˜efÁ ‰ÈÊÚn‰L. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח ,29) הל' בפ "ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב  נפלה שאם
שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב  אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב 
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ ' ע "פ  (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף  שיב  סי ' בחושןֿמשפט  נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב  מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י  (ע "פ  ירושלים" "ויעזבו ח )

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי  בעלייה דר אדם  שאין

ממקומו. נסר ישמט  אם ליפול

.‰Ïf‰ÎBO ÏL ‡e‰ È‰  ˆÁaLCÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï‡ ;ÎBO ÏL Ïf‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈÁ‡ ÏLÏL BˆÁL ;ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ïf‰  ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈÁ‡ „Èa ‰eÎO. ¿»¿«¬≈ƒ

קב .35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות

כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף  (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק  כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ  לו ידוע  כשאינו אף 

יוסי כרבי  (שם ח  הל' ומתנה זכיה מהל' פ "ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי ותורי  דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי  לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב  לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים

לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ "ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי  אינו החצר גוף  אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי  לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס "ק  שיג סי ' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁÓ B‡ ˆÁ B‡ ˙Èa ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È‰  eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒaÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ‰ÈÏÏ :; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙ÈLÏÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ÔÈ‡  ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt. »ƒ¿ƒ

פינוי42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע  מיד אלא מוקדמת,
המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי  החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי 
קביעת  עצם - קצוב  לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי - השואל פרק  בבבאֿמציעא הרי "ף  (הביאו
זמנו  הגיע  אפילו ידוע , לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע  טעמא? מאי  מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע  בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי  בשם שם רי "ף 
הי "א). ח  לילה 44)פרק  דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי  בכלל, השישי  יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי  נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח .) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני  סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò BÁÏ ˙Èa ÈkOn‰B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „ÚÈ„k ,LwÏ «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,Cca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙BÓÈa Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‚Á‰ ÔÓ„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰ÔÓ ‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰BÈ‡  «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ‡e‰Â .BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈkka Ï‡ ;˙BÈÚa„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡  »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ˙eÁa ÔÎÂ .ÈÚa ÔÈa ÌÈkka ÔÈa ,˙B ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈˆ. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע  ואם
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יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס  לפני  מסוים
(ש"ך  מגורו ימי  שלושים גמר לפני  להוציאו יכול אינו -

ז). ס "ק  לשוכר.50)שיב  מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני  שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני  אין הגשמים שמפני 
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח , מוצאי 
אין  שהרי  אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי  הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף  בתקופת הדירה

שקבע . אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי :57)(ראה דרב  מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני  הגשמים בימות אחד יום נכנס  אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות

לפני להגמר צריכים ההודעה ימי  שלושים כלומר, הפסח .
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקי ֿיוסף  הגשמים לפני59)בתנאי .58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח , מוצאי 
שהרי כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו מפני 
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח . ס "ק  שיב  סימן (סמ "ע  הפסח  לפני  שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס "ק  שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני  שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי 
עיי "ש). רש"י , ע "פ  – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.ÁÌLkiÁ ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï iÁ ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙BÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL LwiL È„k ,ÌÈkka L„Á OÚ‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡  BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו
יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
(רמ "א  ה הל' בפ "ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב 

עיי "ש). יז סעיף  שיב  סי ' בהגהותיו

.Ë‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿
:ÎBOÏ ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÈkOnÏ LÈ  ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈

‰ÂLa ÎO B‡‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „ÚÌ‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
ÓBÏÂ ÎO‰ ˙ÁÙÏ ÎBOÏ LÈ  ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ÚLk ÈÏ kO‰ B‡ :ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙ÈaÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ . Ba „ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È‰:BÏ ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙Èa LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜ÓÈ‡Â ,˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;Cca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ˙BÈ ‰Ê ˙Èa. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי  כפי  לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח  נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי 

בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני  והרי 
היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון

בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י 
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי  שירצו, עת בכל
מקודם. להודיע  והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים
לפגוע  יפה התקנה כוח  אין קצוב , לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי 
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את
כמו  היא, כמכירה קצוב  לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב  (וכן א הל' פ "ז להלן שיתבאר

יא). סעיף  שיב  סימן בשו"ע  נפסק  וכן הרשב "א,

.È‰M‡ B ‡OÏ BÏ ˙Èa‰ Ô˙Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»

B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»

‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B ‰OÚiL ˙Èa kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ôe ,B˙Èa LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי  ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.‡ÈÈM‰ ÔÈ‡  BLÈB‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈB‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á OÚ ÌÈL Ì„wÓ:BÏ ÓB‡ ÎBO‰ È‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙Èa ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ˙È EÁk ÔÈ‡. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף  כן - מוקדמת הודעה בלי  להוציאני  יכול היה לא

יכול. אינך

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב א' שישי יום 

    
לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי  יבאר

שכר  נתתי  אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי , לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס  ודין פרדס , שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע 

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆiL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
kÓÓe2‰ÈÎÓ ˙eÈÎO‰L ;˙eÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

eˆ˜ ÔÓÊÏ3kÓÓ ÂÈÒÎa BkÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
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קנב               
         

ÎBO5kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙eÈÎO B˙eÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»
d˙B‡a „Ïa ˙Bt BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»

Ú˜w‰7ÎBO ‰Ê È‰ ,8ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי  נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק  שנתבאר כמו קנה לא

י "ג 3) פרק  (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט ) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק  למעלה וראה והאי .

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט  בפרק  שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב 
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר

כ"ב ). פרק  שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב  כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע  שבגוף  מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי  כל לאב  הם והפירות בשטר, שכתוב 

י "ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י "ב  מעביר 8)בפרק 
לפירותיה. בקרקע  לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי  ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע  את הלוקח  מייד להוציא
שכתב  כמו האב , שימות עד מכור - ומכרו האב  עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב "ח  פי  (על שם זכייה בהלכות רבינו

.BÁÏ ˙Èa ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
ÎBOÏ ‰aÚ˙ 13ÌÈL„ÁÏ ÈkO‰ .14‰aÚ˙  ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

ÈkOnÏ15:BÏ Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La Èc OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ Èc16Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa Èc ,‰LÏ Èc OÚ ÌÈL :BÏ17È‰  ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
eaÚ‰ L„Á18LÈkOÓ Ï19Ú˜w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜w‰ ÏÚa „iÓ c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰ea ‰È‡a21‰Ê ÔÓÊÏ :Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ ÈzkO‰22‡l‡ ÈzÎO ‡Ï :ÓB‡ ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡ ‡È‰Ï ÎBO‰ ÏÚ  ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa 26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב .10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע  היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי "ף  (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי  מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף , עשר
ואמר  השנה באמצע  כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי  לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי "ב  כלומר השנים ברוב 
(יום  לתאריך ויגיע  השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף  רבי  רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י  כותב  שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב "א דעת (השווה השנה בתחילת

השנה  תחילת בין לחלק  שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק  מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק  שלא שמה שאמרתי , "לפי  ואומר:
שבא  כמו בהחלט  אותו ניקח  אלא אותו לחלק  לנו

השנה.14)מוחלט "). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב :19)השכירות שם נחמן כרב  פסק 
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי  על או 21)אף  בעדים

ול  בספק , ולא החודש בשטר בסוף  המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע 
סימן  משפט  חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד
עם  עתה נתעורר לא שהספק  מפני  טו). קטן סעיף  שיב 
היה  מי  בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי  שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע  וכבר קצוב  לזמן
מיד. מביתי  לצאת מן 23)ועליך להוציאני  רשות לך ואין

ו  בפרק  למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי  הבית
ח ). ז, לצאת.24)הלכה זמני  הגיע  לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב  לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף  שיב  סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע 

.‚,Ba ÈziÁ˙pL ˙Èa‰ ÎO Èz˙ :Ó‡L ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :ÓB‡ ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚz Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡ ‡È‰Ï ÎBO‰ ÏÚ 31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ÈkOn‰ BÚz ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡ ‡È‰Ï ÈkOn‰ ÏÚ 39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
ÎBO‰ ÚMÈ40Ì‡ ÔÎÂ .ËtÈÂ BÎO BÏ Ô˙ kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ÎO‰ BÏ ÔziL LÙe epnÓ ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚz ;‰È‡ ‡È‰Ï ÎBO‰ ÏÚ  ‰M‰ CB˙a BÚ˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡ ‡È‰Ï ÈkOn‰ ÏÚ 43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי  קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום, שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י  וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי זמנו תוך פורע  אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע  לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם
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קנג                
         

ערוך  ושולחן בטור וראה ח . הלכה ב  פרק  למעלה משנה
עא  סימן משפט  החרם).חושן כדין.34)דיני  שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף  עח  סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע  עשוי  (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע 
יוחנן. כרבי  שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי  שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL OÚÏ ËLa BÁÏ ˙Èa ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44ËM‰ ÔÓfÓ Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :ÓB‡ ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ eÚ k :ÓB‡ ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È‰Ï ÎBO‰ ÏÚ  ÌÈL OÚ zÎLÂ ˙eÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ÈkOn‰ ÚMÈ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי  המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע 

הוא  וכן וכפירושו. רש"י  וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב 
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰ÎBO‰46Òct47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òct‰ LÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ eÎnÈ 50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙Bt ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eLiL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙eÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa ÌeMÓ Ô‰a ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL  eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט :46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף  לווה
מהלכות  ו ובפרק  ההלוואה. מדמי  דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח  והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי  מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי  פי  על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני 
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף  כלומר,
פי על ואף  וכרבא) קט : (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע  ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ  או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי  ריבית; מפני  שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב , לפירעון האילנות גוף  לוקח 
ויצטרך  אותם לוקח  הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי  (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי  להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב  רבינו

משנה, הלחם כתב  הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף  אלא משתלמים אינם שכירות שדמי  מפני 
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף  נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba e˙kL ÔBkLn‰ ËL B‡ ˙eÈÎO‰ ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙Bt‰ ÏÚa ,53LÏL ÓB‡54Ú˜w‰ ÏÚe , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙Bt‰56‡ÈiL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙Bt‰ È‰  «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡ Ú˜w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
ËM‰ LÎÂ ,ÌÈL LÏL59Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ eÓ‡ ,LÏL :ÓB‡ Ú˜w‰ ÏÚe ,˙Bt ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿
EËL ‡‰62el‡L ;ÔÓ‡ ÎBO‰  „‡ :Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
Ó‡ ,‰ˆ64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב  ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני  השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב  קי . שם

שמוציאים  ב ) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק  במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק  ב  בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק  כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף  השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי "ואטרוחי  הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח  יצטרך
הדין  בית את להטריח  (אין מטרחינן" לא זימני  תרי  דינא
הדין  בית - יתברר שהספק  שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי  הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע 

שאומר"). מי  "ויש בשם ג סעיף  שיז מי58)משפט 
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר

המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י "א בפרק  מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק  ב  הלכה
את  ממך קניתי  לומר: המחזיק  נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני  להצהיר צריך השדה בעל אולם
המגיד  וכתב  ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני  הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
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קנד               
         

שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי 
מיגו. לו אין שהרי  שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL BÁ ˙ÈÏ ÂÈ˙Bt ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙Bt ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ  CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

ÎO ÔzÏ È„k ˙Bt‰ Ô˙B‡Ó BÏ kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚÏ¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙ÈÏ ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68ekOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„‡ L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח  גט  וכתב  לביתו האיש הלך כן ואחרי 
מדמי שכרם ושילמה לשוק  היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע : רב  של בנו הונא רב  זה על ואמר היין. חלק 
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב  גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף  - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב  ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס  במי  גם הוא זה שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף  מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף  שיט  סמ "ע  (ועיין בשוק . שהוציאם

בשוק .69) יפסידו שלא

.ÁBÁÓ ÌÈÁ ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈOÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
BÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ‰ ÏÚa ÈLÚ‰Â ,72È‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈

ÌL ÔÁËÏ CÈˆ BÈ‡73CÈvL ÌÈhÁ ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ
ÌÈÁ‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈

‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈOÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈
BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ »«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿

CÈˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,ÈzÎOL BÓk77ÎÓ  ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…
ÌÈÁ‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף  ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף  בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי  שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי כסף , ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף , אותו למשכיר לתת ויכול בכסף  אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי .77)מפסיד. לי אין כלומר,
שהוסכם  כפי  אצלי , ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב 
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי 
סעיף  שיח  בסימן בסמ "ע  וראה שם. רש"י  פי  (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב  א, קטן

שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

    
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚÊÏ ‰„O BÁÓ ÎBO‰ „Á‡Ìk B‡ ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙Bt ÏÎ‡Ï˙BÙa epnÓ ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈeˆ˜Bk ÌÈOÚa BÊ ‰„O epnÓ ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL  ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈOÚa ‰Ê ÌÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc‡˜p‰ ‡e‰ ˙BÙa ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
ÎBÁ. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע .3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע  אם בין

הל' להלן (ראה מעט  או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב  (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי 

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק  אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ "ו (דמאי  בירושלמי 

בפירות. - והחוכר במעות, –

.‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „ÚÏ È„k Òct B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ˙B‡ez‰ LÈÏL Ú˜w‰ ÏÚÏ ÔzÈÂ , »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ B‡‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L c Ïk .Ïa˜ÓÏÚa Ú˜w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba iÁ‰˙È ‰ÈÓL ‡e‰L c ÏÎÂ ;ÎBÁ‰  «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba iÁ Ïa˜Ó‰ B‡,ı‡‰ Ba ÔÈÙBÁL Ìcw‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜w‰ ÏÚa ÏÚ  ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂÏÚ  ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ÎBÁ‰. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס , השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני  לו: וכותב  הקרקע , בעלי  כלפי  המקבל מתחייב 
יב ). הל' להלן (ראה שהוצאתי  ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס .9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי 
שם: (ירושלמי  הפרק  בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע ). לשליש למחצה הקרקע ,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ  השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב ). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי  נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב 'תוספות' תימן: בכת"י 
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק  אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי 

שחופרים  כלים הם אלה (שני  וזבילא "מרא (שם): יוסף 
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי ) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט  בב "ח  השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
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והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי  מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב  שרבינו אומר, יג) ס "ק  (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב  רבינו והוסיף  הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ ) רומא ובדפוס  - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ  היינו: מוט , ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי  החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י 
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב 'קצות  מובא הראב "ד וכפירוש יאורי ", בי  עביד "אריסא
ב ). ס "ק  שכ סי ' החושן'

.‚ÎBO‰ÌÈLÏ BÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓÔzLÙ ‰pÚÊÈ ‡Ï dÏa˜ B‡ dÎO ; »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡ ‰L dÚBÊ  ÌÈL ÚLÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈM‰ÔÈn‰ ÔÓÚeL dÏa˜ B‡ dÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈL . ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע ,20)משבע  את מכחיש שהפשתן קט . שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי  רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע  לשד יונקים והשרשים כלומר, רב ", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע  בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי  המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני  עמך שהתניתי  זה למין ולומר:

ויד). ט , הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע  שהרי 
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע  בסוף  - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע  אותה קיבל שהרי 
בה. אסורה שנים 24)קרקע  ששבע  השכירות, שני  במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע , זריעה שני  שבע  שאמר,
קרקע . בעבודת אסורה שבע 25)שהרי  של מחזור כלומר,

קי .).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,BÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡LÈÂ ,˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È‰Ï˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

BÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡  ˙BÏÈ‡‰˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó‰p‰ LiL ÔB‚k ,BÏ ‰kÓ  ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

BÈÎÁÓ„ÓBÚ ‰È‰ .˙Èa :BÏ Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ  ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ LÈ ,EÏ ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È‰L ;BÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

ÈkOÓÓ‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«

,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡  ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ LÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

BÈÎÁÓ. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי  שאין למים, צמאה יבשה קרקע 
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי  אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי "ואת אונקלוס : מתרגם יח ) כה, (דברים ויגע " עיף 
כה) לא, (ירמיה הכתוב  כלשון למים, צמא כלומר ולאי ",
ב .) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי 

שם. ברי "ף  הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י 
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י 

המדינה.30) בני  משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע "י  השדה לעבד

טורח . עליו לשינוי32)שנתווסף  הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי  השדה שהרי  השכירות, דמי  קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח . בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי  שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני  או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני  והטעם, טירחה. תוספת בלי  בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י  ע "פ  קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי  בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ "א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני  משקים לפי35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס  אין שהרי  ההפסד, חישוב 
השדה  נשאר אלמלי  וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע "פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי  חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי  מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע  להוצאות ביחס  השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב  כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף  שהרי  השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע  ההוצאות חלק  מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב  יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק  מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב  כפי  השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב 'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב "א, הרמב "ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי "ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי  כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי  חל שהרי  האילן,
דקאי מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי "ף  וכנוסחת כרבינא.
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דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה
השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו

בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰ÎBO‰Ïa˜Ó‰ B‡‚Á dÏÎ‡Â ,BÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰ÙÏL ˙B„O‰ Ï ‰Ê c Ú‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

ÈÚ‰ d˙B‡„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,BÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ  »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡  ˙B„O‰ a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

BÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜w‰ ÏÚa ÏLÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;BÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ ≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È‰L ,ÎBOa ‡l‡‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈBÚO dÚÊe ÌÈhÁ ‰pÚÊiL Ú˜w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚÊ ‡lL B‡Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚfL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
 ‰È„n‰  ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

BÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡Ïth‰Ï iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙Á‡ ÌÚt ÚÊÏÂÈe‡L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈÊÏÌB˜Ó B˙B‡a. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע "י  התבואה גרעיני  שהצטמקו
ויבשה. דמי43)חמה היכי  (שם: מדינה מכת זה והרי 

דבאגי , רובא דאישדוף  כגון יהודא, רב  אמר מדינה ? מכת
"רובא  גורס  ורש"י  העיר. אותה של השדות רוב  היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב  ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי  - חגב  אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי  אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס 
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס  יותר שמסתבר
לתאי משום "אי  לטעון יכול השדה שבעל מפני  השדה,
כי ב ) מב , (ירמיה כדכתיב  פורתא, לי  משתייר הוה דידי ,
היתה  הרע , מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט  נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב "ה, של מדתו בי  מתקיימת
מהרבה", מעט  נשארנו "כי  שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף . לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס  יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט  נשארנו "כי  בו מתקיים
מידי , לך לאישתיורי  חזית הווית "אי  עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי  אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי  משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך

לא  אם אפילו מאוד, מועט  דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי  תשלם
חזית" הוית "אי  השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי  לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני  וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט  הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי  ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב  רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי חזית", "אי  לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי  לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק  פירושו
לשון  ותפס  לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב  לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב  זה בפרק  המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי  כמו חיטים זורע  והיית
כח ) כב , (איוב  שנאמר מה בי  מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני השנה בתחילת השמים מן ביקשתי  לא ואני 

רש"י ). ע "פ  (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי  טוען: השדה שבעל
"לא  יט ): לז, (תהלים שנאמר מה בי  מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי  רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע  חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי  עד כלומר,

שכב ). סי ' זהב ' ('טורי  וזרע  חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי זמן כל וזורע , חוזר צמח  ולא פעמים כמה זרע 

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ  טבע  כפי 

.ÂÎBO‰e‚‰pL ÌB˜Ó :BÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
ˆ˜Ï˜ÚÏ È‡M BÈ‡Â ,ˆ˜È ,˜ÚÈ  ˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈkÚÓ Ì‰ÈLe .ˆ˜Ï È‡M BÈ‡Â. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
ÂÈÁ‡ LÁÏ e‚‰pL ÌB˜ÓeLÁÈ ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»

ÈkO‰Ï e‚‰pLÚ˜˜ b ÏÚ ˙BÏÈ‡ ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«
ÔÈÈkOÓÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Úe„i‰ÔÈ‡  ˙BÏÈ‡ ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÏÚ ˙Èa epnÓ ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«

Úe„i‰‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע .54)שם נשארים השבלים וקני  במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב  הקרקע  בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב , המקבל או והחוכר הקרקע ; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב 
הוא  שצריך - בטענה מעכב , המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו
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(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י ) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי 

לכשתזרע . ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע  שאגב 
בהם. טורח  שאינו אע "פ  – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי 

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.ÊÎBÁ‰,ÌÈhÁ Bk ‰OÚa BÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂdÎBzÓ BÏ Ô˙B ‡Ï  ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ‰ :BÏ Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ,ÌÈÚ ÈlÒ ‰OÚa Ìk epnÓ ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ

eÒÈ˜‰ÂeˆpL Á‡Á‡ e˜lL ÌÈÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
eˆ˜pLÔÎBzÓ BÏ Ô˙B BÎÁ .Èck ‰OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈBË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ iÁ epnÓ dÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈÓÚ ‰‡Óa,Á‡ ÔÈÓ dÚÊe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚÊe ,dLÁ Ck Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚfLdÚÊ Ck Á‡Â ,dLÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙Á‡ ÌÚt‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡  ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»
‰pL È‰L ,‰BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע  יבול בין השדה, שתוציא מה כפי  חלקו נוטל השדה

שם). רש"י  (ע ' ורע .66)טוב  כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע "פ  כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט  יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי  לו ולשלם מהשוק 
שהשדה  כפי  החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק  שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק  מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב . ובין רע  בין השדה, שתוציא כפי  הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי  כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע "פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י ). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י 
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי  שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י  ע "פ  – אשי  על 76)דרב  וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני  מתוכה,

השינוי לרגל שבא מיבול לקבל דעתי  היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני  וכנראה קט ). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב 'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי  גם

.ÁÎBÁ‰LkÏ ‰ˆ ‡ÏÂ BÁÓ ‰„OÓ‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
EÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ÓB‡ ‡e‰ È‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡‰z‡ ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈÌÈOÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«

‰BÁ‡a :BÏBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  d˙B‡ LBÁ È‡. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע  מוסיף  אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע  דבר וזה הזרע , אל כוחה כל השדה שתתן לפי 
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי 
וראה  ד, סעיף  שם ושו"ע  ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי  כלומר,
שהוקצב , כפי  חכירך תקבל שהרי  כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי  ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני  רשאי  ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק  שיפול הזרע  פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח , שנפל הזרע  את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע , על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י  (ע "פ  עשבים יצמיחו הבאה

.ËÎBÁ‰‡Ï  ÌÈBÚO dÚÊÏ BÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚÊÈ  ÌÈhÁ dÚÊÏ dÎO .ÌÈBÚO‰Ó ˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
 ‰‡ez ;‰‡ez ‰pÚÊÈ ‡Ï  ˙ÈË˜ .ÌÈBÚO¿ƒƒ¿ƒ…ƒ¿»∆»¿»¿»

˙ÈË˜ ‰pÚÊÈda ‡ˆBiÎÂ Ïe .‰pÚÊÈ ‡Ï  ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜ı‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆

קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי "ף  כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע  ארץ  כל
בבל. הרי "ף .90)כשל נוסחת ע "פ  – ק . "ועיקר 91)שם

ממיני מין ולזרוע  שדה לחרוש עמו כשיפסוק  הוא הדבר
(פחות) מעט  שהזיקו מה לזרוע  לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע  ולא עמו, שפסק  (מהמין) הדבר מאותו
אותו  בטבע  שיודעים עלֿפי  בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע  המקבל על
שהרי שהוסכם, מהמין פחות בקרקע  שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב "ן. (כדעת צריך אני  שהוסכם
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הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס "ק  שכד סימן הגר"א
יד).

.ÈÏa˜Ó‰BÁÓ ‰„O˙BËÚeÓ ÌÈLÏÔÈ‡  «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏda ‡ˆBiÎÂ‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ ÁLaÔ‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL‰„OaÏ‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈMÁÓB˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa ÚfL ÚÊ˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ ;‰ÚÈÊÏ Èe‡‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈÊÏ Èe‡ÌeÏk BÏ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙B˜a BÏ LÈ  ˙È B‡ ÌÈL ÚL dÏa˜ ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚÊ‡ÏÂ eÓ‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…

L  ÔÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜w‰Ú˜w‰ ÏÚe Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lwe Ôza ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡ezaÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙BBÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈiaÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Ázel‡ È‰  ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê  Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È‰ Ô˙B‡.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ "א 95)שנים. לדמאי  בפירושו (רבינו מדברי  תאנה עץ 

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי  מקומות). ובכמה מ "א,
יכרות  ואם שנים, שבע  שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע  פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע "פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב  מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב  אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י ).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
 ֿ במגיד מובא (ראב "ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב : רבינו דייק  משנה).
בשני השקמה שהשביחה השבח  מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ  שטבעה השדה 97)אילן בשבח  כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי 
שם). (שטמ "ק  לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי 

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע "י  השדה שתשביח  מהשבח  חלק  שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח  דעת
בשבח  חלק  נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח 
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק  ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב  רבינו הזריעה). שע "י  השבח  דעת על אלא
האילנות, בשבח  לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני  והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי  שהרי  השדה, שתשביח 
ט . בהל' (כמבואר יותר הקרקע  מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב "ן שיטת כפי  והוא ד. ס "ק  שכה סי ' הגר"א
ממה  לשנות רשאי  המקבל שאין פט , בהערה למעלה
אינם  שאם כתב , שם וב 'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי  מהזרעים, יותר הקרקע  את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח 

הזריעה. שטח  והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות
פפא.101) ברב  מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי ).103) ברב  מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי 
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע  שעד

לקוצצן  רשאי  [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב  ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע  כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע , צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח  הרמב "ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט  פרק  אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע  חלקו כפי 
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס  על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע "פ  (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי 

סט .). בבאֿבתרא הרשב "ם (לשון בקרקע  יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ BÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó  «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰OÚ ‰„O‰˙B‡ea‰‡ÒÏ ‰Ê ÏÚ ˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב "ב , במאירי  וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י  אומר שני  ובפירוש

פרי .113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח 
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח  עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע 
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
 ֿ מגיד (עיין "למאה" שם: הרשב "ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע  צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע  הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי "ח  ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.ÈÏa˜Ó‰‰˙OÚ ‡ÏÂ BÁÓ ‰„OLÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆiÁ  »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰‡‡ :Ú˜w‰ ÏÚÏ ˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
È‡Â Ìe˜‡‰Ê‡Â Le„‡Â nÚ‡Â ˆ˜‡Â ÚÊ‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
Èk „ÈÓÚ‡Â‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM‰ne ÈÏÓÚ ÎOa ‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי 
וריש 118) ינאי  רבי  דבי  כדברי  (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי  רביע , או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב  לפיכך כלומר: שם,

כרי , ואעמיד וכו' איקום אנא כותב : הוא שהרי  סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי , ושיעור כרי . להעמיד כדי  שיעור
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קנט                
         

סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי  בלבד, בקבלנות והמדובר כרי . להעמיד כדי 
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י  שהוקצבו חכירותו דמי  יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰da ‰ÎfL Á‡Â ,BÁÓ ‰„O «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
dÈB‰,˙BOÚÏ ‰Èe‡ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL  ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂÏÚÏ ˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„Ú‡ ‡ÏÂ ÈB‡ Ì‡ :Ú˜w‰ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡ËÈÓad˙ˆ˜Ó ÈB‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ iÁ˙ ‰Ó„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

eˆ˜‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È‰ :Ó‡pL È„k‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
‡ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰„aÚLÂ Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈

BÓˆÚÔz‡ ,„Ú‡ ‡ÏÂ ÈB‡ Ì‡ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈
ÔÈÈ„ ‰‡Ó EÏ‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È‰ iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»

„Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע  הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט :), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי 
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ "ל,

ומהרי "ף  כת"י , כמה בשם הדק "ס  הביא (וכן רומי  בדפוס 
היינו  השדה, של - שלה במיטב  כלומר קושטא), דפוס 
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב  הגבוה כיבול
קדם', ב 'גנזי  וראה שם. הרע "ב  (ע "פ  כראוי  וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס "ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי  היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב 
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי  והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי "א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב  בסיס  על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב  ולא ההפסד, כפי 
זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,

בכסף ֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע "פ  אסמכתא
שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו

קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר
לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב 

אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי  אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי  הדינרין,
שהרי בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי "ף 
את  יעבד בין חכירות, דמי  השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰ÔÈÓLÓL dÚÊÏ ‰„OdÚÊe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ‰Èe‡ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡  ÔÈÓLÓ‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚz˙BOÚÏ ‰Èe‡ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ  ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ  ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ

ÏÚa kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««
Ú˜w‰. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע  השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי בשוק  שומשמין לקנות לו שאפשר ואע "פ  לשומשמין.
ק  ס "ק  שכו (סמ "ע  מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י , ט , בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי "ש),
ולזרוע  לשנות רשאי  המקבל שאין הרמב "ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי  החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע  כחש למעט  נתכוונתי ,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי  השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע  שתכחש מוטב  מרא", ליכחוש
קד:). שם הגמרא ע "פ  ג, ס "ק  שם (סמ "ע  הקרקע 

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח , המקבל רק  (האם אשבחה" לא ארעא אשבח ,
השבח  את לייחס  שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע 
יש  כך והשביח , רב  טיפול בשדה והשקיע  שטרח  למקבל

שהשביחה. לקרקע  השבח  לייחס 

    
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע  בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח , ידי 

.‡ÎBO‰Ì‰Ï Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ÌÈkL‰Ï «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
ÈÚ‰Ïe‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÈÚ‰ÏÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B‚B‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ  ÌÈÏÚBtÏ. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת  החמה.5)עם שקיעת  לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג
שכרם  ואפילו ר"י ) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף  בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

.ÎBO‰ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
ÈÚ‰ ÈaÓ˙i‰Â ˙eÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B  ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙eÈÎOaL. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ  לא
אחד  שפועל השכר כפי  שכרך הרי  לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי  שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
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נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב 'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ "ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ Ó‡‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ÎOe ‡ˆ :, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa‡a ÔÎOe CÏ‰Â:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa‡ Ì‰Ï Ô˙B  ÈÏÚ ÌÎÎOÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,:Ì‰Ï Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎÎO˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B  ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók‰LÏLa kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡  ‰Úa‡a kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏLÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚz Ì‰Ï LÈÂ ,‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈcÏ‡ ;˙k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰Ô˙B  ‰Úa‡ ‰ÂL ‡È‰ È‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
Ó‡ .‰Úa‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁË ‡Ï ,‰Úa‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa‡a ÈÏ ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa‡‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚz Ì‰Ï LÈÂ ,BÏ Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
 ˙Èa‰ ÏÚa Ó‡L ‰Ók eÈ‰ :eÓ‡Â ,‰Úa‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ

‰Úa‡ ÏÚ ˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»
CÎÈÙÏ ‰Úa‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»

‰Úa‡ ÔÈÏËBÚe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓB‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«
‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡  ‰ÂL BÈ‡ÏÚa BÏ Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««

,‰LÏLa Ì‰Ï Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ó‡L ‰Ók :BÏ eÓ‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡  ‰Úa‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È‰LÌ‰ÈÏ. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה
שם. ברי "ף  הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י 

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י  ברי "ף 
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב  מה כפי 

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי 
בארבעה 18) קבוע  מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי  ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט  הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ "ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי  מחבירו
סמ "ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב  סי ' הרמ "א כתב  וכן

ב . ס "ק  שם ושאין 19)וש"ך שליח  שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ "ק  עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח  ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי "ף  המדינה מנהג כפי  ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע  שער שאין שבמקום

לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי  לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח  אף  יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח  מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס "ק  שלב  סי ' סמ "ע  שם, (רי "ף  שאלמלא 22)השליח 
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי  בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח ). ס "ק  שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ  בחפירת היתה
ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,

הבית 26) בעל על שכרכם או עלי  שכרכם אמר לאֿשנא
שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 

היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב  להיות עליך
(משלי אומר שהכתוב  וכמו טובה, מאתנו ולמנוע  השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע "פ  מבעליו טוב  תמנע  אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע  שהשליח  שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי  הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח  והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח  להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי "ף  גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח  - עלי  שכרכם השליח  להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף  ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח , להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח  לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי  וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי  והשיקול השליח ; מן ששמעו כפי  לעבוד
ואינם  השליח , בדברי  אי ֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי  ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני  הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק  - נפשטה

שם). (רי "ף  המוחזק  מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰eÚË‰Â ,˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡  ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚz ‡l‡?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰eÎÏ‰ Ï‡ ;‰‡ez e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈnÁ‰, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»
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‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBtÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ïwa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚaÌÈÏÚBt ‰ÎÈvL ‡ˆÓe ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ ÌeÏk?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

wa ‡ÏÔÎO Ì‰Ï Ô˙B ÏËa ÏÚBÙkBÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È ‡aÏ ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÏËÏeÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
‰Î‡ÏnaÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«

ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,BaÈ ÈÏ Èk :Ó‡pL ;ÊBÁ  ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÌÈ„ÚÏ ÌÈ„Ú ‡ÏÂ  ÌÈ„Ú Ï‡OÈÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ

‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L Á‡ Ba ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
ÏËBÂ ‰OÚM‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .‰Ó BÏ ÔÈÓL  ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«

ÔÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…
Ôk Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»

˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆
‰Ó˜ÌÈÚÏÒ ÈzLa ˆ˜ÏÁÈp‰Â dÈˆÁ ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«

ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL  BÈˆÁ ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈÈ„ ‰MLÏ˜L BÏ Ô˙B ˙‡ eÓ‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓÔÈÈ„ ÈL ‰ÙÈ ‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BÈ‡L „a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e‡„e‡‰ „a Ï‡ ;˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰Ln‰ ÔÓ˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È‰Ï BÓÁ ÎOL B‡ , ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡„Á‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡ Ba ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ÎBO:Ì‰Ï ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
eÓ‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
ÈÊÁÓ  ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈÓB‚Â ,ÌÈÁ‡ ÌÈÏÚBt ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈÁ‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡‰ÏL ÔÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆
ÌÈBL‡ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â . B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»

ÎBOÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ
ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎaÏÚBt‰ ÎOL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa‡ B‡ ‰LÏL?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÎOa kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ eÓ‡Â ,ÔÎOa kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa  „‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

ÎBO˙ÓÚz ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח  שעליהם מפני  תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי  - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י  (ע "פ  בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי  המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח ) הל' פ "ב  למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב , מלאכתו ביקר שהרי  כאנוס , לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב  במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף  פועלים ושכר מבערב , מלאכתו
היינו  – הספק  דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י  ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי  המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב . השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב 
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב 
שלג  בסי ' זהב ' ה'טורי  הביא (וכן השכר חצי  הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י , בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ  א ס "ק 

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח  החמר שכר
טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע  פועל

בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר
בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין

דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין
בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י . שם

לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי  מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי  אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ "ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף  שולט  ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי "ף  עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי  ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי  מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי  שמין אין - בששה אלא
מה  כפי  דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית  שבעל
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דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי  שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי 
יט  ס "ק  שם וש"ך טז, ס "ק  שלג סי ' בסמ "ע  (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ "ע  שלדעת
שצריך  מה כפי  דינרים שני  הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי ' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע , לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע  בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי  עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב  משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני  דינרים.64)עומדת שמונה החצי65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב  הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי  להוסיף  שצריך מה כפי  שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני  התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ "כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ 

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני  ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי ותן המלאכה, לגמור במקומי  אחר אדם קח  לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי  התנאי  כפי  שכרי 

שעשה. מה כפי  סלע  הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע ". להם נותן סלע  "ואם
בהשגותיו, והראב "ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע ", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני  יפה סלע  אלא "א"א כותב :
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב ) ס "ק  (שם
העבודה  חצי  בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי  עשיית ששווה הערך כפי  שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף  מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק  בשכר אחרים פועלים

לדיחוי .74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח 

שם  'תוספות' (ע "פ  לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי '78)עה:). בחושןֿמשפט  (רמ "א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף  המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י  עז: (שם שעשו מה כפי  - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף 
כגון 84) לראשונים, שפסק  מהשכר שנים פי  היינו, עח . שם

שלג, סי ' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע  שכרם
 ֿ ולחם יוסף ' 'בית ועיין פ "ז, שם מהתוספתא מוכח  וכן

לג).85)משנה). ס "ק  שם ש"ך (עיין ֿ 86)פקדון בעל
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי 

הראשונים. עם פועל.92)שפסק  יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰CÏn‰ ˙„BÚÏ ÊÁ‡Â , «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ‰ :BÏ Ó‡È ‡Ï‰Ó ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««

‰OÚM. ∆»»

ה"ה.95) פ "ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ "ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי  כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי  גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי  לי  ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי  לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי  לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי  ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי ' שכירות הלכות אפרים'

.ÂÎBO‰‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bkc ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰p‰ ˜ÒÙe ,‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡  ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bkc«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È‰L ,eOÚM ‰Ó ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡  ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bkc Ì‡Â ;‰ ÏL Bkc ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ÎO Ì‰Ï Ô˙B ≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»

Ën‰ ‡e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï ÔÎO .ÌÚÈ„B‰Ï ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»
eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡  d˜L‰Â‰p‰ ‡a . ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
ÔÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B  d˜L‰ÂÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ó Ï‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ‡ ÌÚ ˜ÒtLÚa‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt˙Bt‰ ÈˆÁ ÏhÈ ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ‡‰ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï Cˆ‰ ‡ÏÂ Ën‰ ‡e ,˙Bt‰ ÚÈ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙Bt‰ ÈˆÁ ÏËB  ˙B˜L‰Ïe; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ‡‰L. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי  זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב "ד, (ראה הדעת את מניח  פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י  אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי  שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק  דרכו ואם זה,
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נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני  היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי  מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק 
להם  אין כך ומשום יפסק , אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע  שמחובתו מפני  שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק . עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס  אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב  הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי  שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוף ֿסוף  כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע "פ  המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב "א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב  במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק  בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי  שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס  אבל
השדה  לבעל כשותף  הוא הרי  השדה, שתוציא למה בקרקע 
שאר  וכמו מעט , או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע  ונוטלין פעמים שתי  המשקים האריסים
(רי "ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע "פ  שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»

ÌBi‰ ‡L dOBÚ  ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙Á‡; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«
‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡ÂÏÚBÙk BÎO BÏ Ô˙B  ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈

ÏËa‰Ó„‡ È„BÚ B‡ ÌÈÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a‰ ÁËÏ BkcL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆

‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓaBÎO Ïk BÏ Ô˙B . ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי  שבעלֿהבית

פ "ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי  בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב "א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע "פ  סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם

קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי 
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ "ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח  בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰˙eÁÈÏL BÏ ‡È‰Ï «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B  ‡Èi ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ BÎO BÏCÏ‰Â ,ÌÎÏ ÌÈ˜ ‡È‰Ï BÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
BÎO .ÌÏLÓ BÎO BÏ Ô˙B  ‡È‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»

‰ÏÔÈ˜ÒÓB„Â ek ‡ÈB‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡‰M ‰Ó ÏË :BÏ Ó‡È ‡Ï  ‡È‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»

BÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,EÎOa‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח .120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע 
שליח 121) עשה שהרי  עמו, שפסק  -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע  השליח  ביד יהיה אם מקודם להוודע  לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי  עליו, שקיבל מה כל את השליח 
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב "ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק  שהרי 

מחמת  להפסיד השליח  על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב 

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆
BÎO Ïk Ô˙B  BÁ ÏLa e‰‡‰ÂÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈

‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó BÁÓ Á˜BÏÂ. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק  מה כפי 
עמהם 126) פסק  והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי  ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰L˜Â Ô˙a BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
EÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .BÏ Ó‡: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
EÎO CÏÈ‰.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח .127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט 
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע "פ 

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח 
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.‡ÈBÓˆÚÏ  ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓÓ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏÌ‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ „Ú :BÏ Ó‡ËwÏÏ BÎO Ì‡ Ï‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓÌÈ‚c‰ ËwÏÏ BÎOe ‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚÏ B˙‡ÈˆÓ È‰  Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈÈ„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי  היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב  יב : (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט  ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי  משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט  עצמו השכיר
בכלל. המציאות

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ב' ש "ק יום 

    
ודין 1) ונאנס , המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי  שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני  ואמר לשולחני  דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח  ודין רע , ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני  כל בשביל בשכר אילנות הנוטע 

מוקדמת. התראה בלי  אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני 

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙Bt e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

ÎO ÓBL ‰Ê È‰  e‰ÂÏ‰L Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a iÁ  ‚ B‡ ÔBkLn‰ „‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»
Ò‡pL ÚMÈ  ÔÈÒ‡ ‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈

‰BÁ‡ ‰Ëet „Ú BBÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי  ולא פ :) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני  לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי  פרוטה לו מלתת פטור יהא כט :) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק  שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף  רב  דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף " דרב  "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני  לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי  בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי  על וברי "ף , שם מציעא (בבא בשמירתה

עב ). סימן סוף  משפט  חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב  דמי  כדי  המשכון  שווה
דמי ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב  ואם

הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב  על יתרים המשכון
ב ). סעיף  עב  סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין

ב . הלכה א פרק  למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,
שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף 
(מגיד  זוזי " אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.EÏ ÓL‡Â ÈÏ ÓL :BÁÏ ÓB‡‰ Ïk7È‰  »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ÓL :BÏ Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«

ÁÓÏ EÏ ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿
ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ

‰Ê ÎO ÈÓBL eOÚ Ôlk  ÁÓÏ EÏ ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆
‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק  שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי  פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני  אמר אם אבל
שגם  רש"י  ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי  היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב , - השואל אצל או השומר אצל נגנב  שאם
וזהו  השני  של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי  נאנס  ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי  שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני  (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי 
במשנה  וראה רבינו, בדברי  הכרע  אין משנה הכסף  ולפי 
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף 

.‚Ô‰ ÎO ÈÓBL  ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :eÓ‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈzÓb :Ôn‡‰ BÏ Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ

ÌpÁ ÓBL Ôn‡‰  ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡‰ :Ôn‡‰ Ó‡ Ì‡ Ï‡14 ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי  שמירה שכר נוטל שאינו גב  על אף 
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי  במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק  שנתבאר לשוכר ודומה
פי על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי 

למ  א).המשנה קטן סעיף  שו סימן וש"ך כאן לפי13)לך
הוא  והרי  ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב  שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי  על ב , קטן סעיף  שם המשפט  (נתיבות בלבד  חינם

ב ). סעיף  שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ  שמעכב  דעתו גילה החפץ , לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ  במה נהנה הוא שהרי 
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈiÁ  eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
LÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»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



קסה                
         

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;ÔaLÂ ,ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ  eOÚpL Á‡ eaLÂ ,Ïc‚Óe ‰z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰z ‰cL ÈÓ„19ÁLa ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B  «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

eÚk BÚˆ .BÓˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
LÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚˆe ÁL ,ÁL BÚˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»

ÏÒÙÒ B‡ Ú ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»
˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B  ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ˙È ÁM‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B  ÁM‰ ÏÚ ‰˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„Ïa ÁM‰ ˙‡24‰ˆB ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ 26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ EÓˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk ÁLa ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח :16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני 
"שידה  רבינו: כותב  (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע  אף 19)עץ  גמורים,
עצים. לו שנתן פי  הכלי20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח  כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק  מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י21) ק : (שם מדאי " יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע  בשיירי  שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע  ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ  מה כפי  שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי  דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע  אלא ייתן לא דינר רבע  בע 
הותיר  מאשר (הדינר), החצי  לו ייתן דינר רבעי  שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח  בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי  לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח  'אם שאמרנו "לפי 

אחד  לכל תקנה היא השבח ' על יתרה ההוצאה ואם
שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח  כפי  לי  תן או

(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי  אלא לו ואין
קב ). שם הגמרא סוגיית פי 

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒÓ B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«

ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈiÁ  dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ eËt  ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
iÁ  ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ È„ ‰‡n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ iÁ  e‰‡ ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,eËt  e‰‡44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ iÁ  È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡Ó ÌÈc‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈÁ‡Ï ‰‡È ‡ÏÂ ,B˙i‡46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡ ‡È‰Ï Ô‰ÈÏÚ  ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ  ‰È‡ e‡È‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט :29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני  קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי . דק  הקמח  שיהיה לתתן 31)כדי  לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי  בידיים וכמזיק  ממש פושע  הוא הרי  - כלל

ד). הלכה י  פרק  קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י  פירוש פי  (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב : שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני ; הקמח 

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י  אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב , - כאונס  זה והרי  זה במקצוע  מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע  היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס  על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק  למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי  חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס  זה שהרי 

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס  על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי38)מומחים

כרבי (שם מומחה כשאינו לשחוט  לו היה שלא הוא פושע 
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב  הוזכר לא  בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק  המטבעות
משנה). (מגיד הטבח  לדין השולחני  דין זה 44)להשוות

חייב . בקי  שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי  ידעתי  לא לטעון כגון 46)השולחני 

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני  עומדים שהיו
ק .) (צט : שם בגמרא עובדא פי  על שם (רי "ף  להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי  רבי  לפני  עובדא שם.
בשולחני הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח 

משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜w‰ ÏÚe ÁM‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL ÁM‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈMÁÓ  ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È‰  ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜w‰ ÏÚe ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆÂ ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜w‰ ÏÚa È‰  ÒÈ‡ dÏ „ÈB‰Ï CÈˆ Ú˜w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ‡ „ÈBÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
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˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿
ÚËB ÏL ‡Lp‰57.BBˆa BÓˆÚ ˜lÒ È‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט .48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח  הנטיעות מן בחלק  כלומר,

שהשביח . החלק  כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח  לחלק  בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח  חצי  לו שיהיה כדי  הבית,
כולה. השביחה אלמלי  אם 52)מוציאה האומר: "שכל

סומכת  עדיין דעתו שהרי  והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י "א בפרק  (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב ). הלכה ח  פרק  והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח  היה אם כגון,

ומהחצי השבח . חצי  שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס  ייקח  הנוטע  של השני 

של). סימן הטור פי  על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ ÈÏ ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙BËMa ‰ÚhL ÙBq‰Â ,ÏÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ eÈÊÁiL LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ  e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי59)שם.58) והפסד כראוי , גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

    
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡ÈÎO‰ ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓBpÓÊa:Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
BÚ  BpÓÊ Á‡Ï BÁ‡ Ì‡Â .'B‚Â BÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡ÏaÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ iÁ ‡e‰ È‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÎO „Á‡ . ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

iÁ  ÌÈÏk‰ ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa BÚ  ÔÓÊ Á‡Ï Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙LBz ‚Â .Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ  «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
BÎO‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ BÈ‡  BÁ‡ Ì‡Â ,. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד

ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר
ב ). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה

ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט , בויקרא בשכיר
בשתי המצוה שענין לפי  אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי  המצוה דיני  להשלים כדי  אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי  יום, לשכיר הפרעון זמן מתי  למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב , הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפני ֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח , לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי 
כלומר, האזהרות, שתי  - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף  עובר יום שבשכיר
ב 'ספר  ט  שורש (והשווה יום של על אף  עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב "מ  תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח ,8)קיא:). בני  שנצטוו מצות שבע  עליו שקיבל גוי  זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי  "תושב " שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי  לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי  מהל' בפי "ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ "י  נאמר שכן שם, ב "מ 
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני  שכיר תעשוק 

תושב . גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק  "לא יג): יט , (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב , גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.ÈÎO ÎO LBk‰ ÏkBLÙ ÏË el‡k  »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓBÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :Ó‡pL ; ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B‰Ê‡ Úa‡a‰OÚÂ,˜LÚz Ïa ÌeMÓ BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B˙ ‡Ï ÌeMÓeÔz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .BÎOÏk ‰Bb  ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰Ez‡ ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰Bb  ‰ÏÈÏ ÈÎOe ;˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

BÎO Ôz˙ BÓBÈa :Ó‡ÌBÈ ÏL ˙BÚL ÈÎOe . ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰Bb ‰Bb  ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk˙aL ÈÎO .,‰L ÈÎO ,L„Á ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
ÚeL ÈÎOÌBia ‡ˆÈ :‰Bb ‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰Bb  ‰ÏÈla. ««¿»∆»««¿»

  

          
  

מה  את  מקיי שהקב "ה  חז"ל אמרו  הרי  השאלה , וידועה 
שכר   משל הוא  אי ומדוע  לעשות, לישראל אומר שהוא 
התשלו ודוחה  מצוה ,  לקיי  שמסיי  פע בכל ליהודי 
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לעשות  היו" חז"ל כמאמר הבא ,  לעול היינו  ל"מחר"
." שכר  לקבל ומחר

ית' לה '  משועבדי אנו  ימינו  שכל שכיו  המתרצי יש 
שכירות  של אחד  זמ  ה  האד חיי  שכל הרי  ולעבודתו 
וא  לבסו אלא  משתלמת אינה  ששכירות הוא  הדי והרי 
עד 'תלי ב 'בל עובר אינו  מסוימת לתקופה  פועל שכר

התקופה . כל שעוברת
אימתי " והרמב  " הרמב נחלקו  המצוות, שכר בעני והנה 
 מת זמ הוא  עוה "ב   " הרמב לשיטת ,שכר מת הוא 
אחר   לאד שבאי לפי  ־עדבג היינו  מצוות, של  שכר
הקבלה ) בתורת ההכרעה  היא  וכ) " הרמב ואילו  העוה "ז,
שהקב "ה  נמצא  וא "כ  התחיה   עול היינו  הבא   שעול סובר
זה   מתאי ואי המשיח  לימות עד  יהודי  של שכרו  מאחר

הנ"ל. ההלכה   ע
מאמר  את אדה "ז שמבאר מה  פי  על הוא  בזה  והביאור
הקב "ה  שנתאוה  הוא  הזה   העול בריאת "תכלית חז"ל
ידי על נפעל זה  ועני ," בתחתוני זו  דירה  יתבר לו  להיות

במש ועבודתנו  מעשינו  כל כל ידי  על הגלות זמ
העבודה  נשלמת  כול  ובצירו הדורות שבכל ישראל
עבודת  זה , ולפי  .התחתו הזה   בעול דירה  יתבר לו  להיות
הוא  והדי אחת", "שכירות היא  הגלות בזמ ישראל כל
עד  לשל חייב  שאינו  מסוימת לעבודה  פועל ששכר שמי 
לאחר  הקב "ה  יכול אי יוב ובזה  . כול העבודה   שיסיי

.( " הרמב (כדעת עוה "ב  או  התחיה   לעול עד  השכר
מדמי  בה המקומות שכל יוצא  זה  שלפי  קשה  ועדיי
מחוייב הבית שבעל  לתשלו המצוה  שכר את  חכמי
והלא  הבא ,  שבעול לשכר רק   כוונת לפועל,  לשל

שבכתב . בתורה   מפורשי שכר סוגי  הרבה 
שמחזיקה  התורה   מקיי כשיהודי  בזה : הביאור לומר ויש 
חוקות  ולילה   יומ בריתי  לא   א")  העול את ומקיימת
במעשה  לקב "ה   שות נעשה  הוא  שמתי ") לא   ואר  שמי
לבעל   ביצי ש "הנות  בשותפי והדי בראשית,
שיצאו  עד  עליה  התרנגולי להושיב   התרנגולי
" ביניה הריוח  ויהי '  התרנגולי בעל אות ויגדל  האפרוחי
העבודה  גמר לאחר בשווה   ביניה שיהיה  לריוח   נוס הנה 
," יו בכל ומזונו  עמלו  שכר "להעלות  הביצי בעל צרי
ישנו  "לעתיד ־לבא " שיהיה  לריוח   שבנוס בעניינינו  הוא  וכ
ליהודי לתת  העבודה  זמ במש  הזה  בזמ  ג חיוב 

כדבעי .  עבודת לבצע  שיוכלו  כדי  " ומזונ  עמל "שכר
       

  

       

נפשו ". את נושא  הוא  "ואליו  הפסוק  את מביא  וכראיה 
שוה  חברו  את הגוזל "כל כשכתב  גזילה  בהלכות אבל

 כ" הפסוק  את הביא  ממנו ..." נשמתו  נוטל כאילו  פרוטה 
לא  , ש כי  יקח ". בעליו  נפש  את בצע  בוצע  כל ארחות
ממש  נשמתו  נטילת שנקרא  התוס ') (כדעת  " הרמב סובר
אלא  לקנות", במה  לו  ואי כבד  רעב   שפעמי  משו"
הנגזל  של כורחו  בעל  מהחפ הבעלות וביטול שהפקעת

" זה  מהפסוק הרי  נלמד  ולכ ממנו " נשמתו  נוטל
בעלותו  מצוינת זה  בפסוק  כי  יקח " בעליו  נפש  "את

הוא  שעניינה  נש שהופקעה  מתו .נטילת
נפשו " את נושא  הוא  "ואליו  הפסוק  את הביא  ,כא אבל
יקח "), בעליו  ("..נפש  הנ"ל הפסוק  בסמו הובא  שבגמ '  א
הוא  ממנו " נפשו  נטל ש "כאילו  שכיר שכר הכובש  כא כי 
זה  לשכר נפשו  את ונושא  סומ השכיר כי  ממש  כפשוטו 

ביתו . בני  ופרנסת פרנסתו  עבור
       

כסף ֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב  נחלקו שם, ובגמרא קיב . שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי  חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י  קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

 ֿ ולא בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק " "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסף ֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי "ף . לילה, של על אף  עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי  יום של על אף  לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי :) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף ". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב  להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי  לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני  השכר לפרוע  הכתוב  מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב  להעמיד אין כן,
לילה  בשכיר שהרי  יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע 

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב  שהרי  תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב , שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע  לשבע  שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף . אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙B˙ÈlËÔn‡ÏBÚÈ„B‰Â ,dÓ‚e ,elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ1
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BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk  ÌÈÓÈ ‰OÚ BÁ‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈
BÚ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk  ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»

ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ BÚ‡È‰ ˙eÈÎOk ˙eÏaw‰L ;, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ
.BpÓÊa BÏ ÔzÏ iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב .28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי  אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי  לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב ). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסף ֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע 
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף  עובר
החידוש  את להדגיש כדי  תלין" ד"לא לאו את  להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי34) בשבח  קונה האומן שאין - שם ששת כרב 
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ "י  למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח 
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב  שבעלֿהבית שהכסף 

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח  דמי 

.„BÁeÏLÏ ÓB‡‰Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈBÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL  ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓÔÎO ‡lL ÈÙÏ‰ÊÂ ,ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡LÌÎÎO :Ì‰Ï Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

BÚ ÁÈÏM‰  ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚBÚ ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÈÎO‰ BÚzL ÔÓÊa ‡l‡Ì‡ Ï‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚzL B‡ ,BÚz ‡ÏB‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰LÁ‡ Ïˆ‡Ïa˜ÂeËt ‰Ê È‰ . ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי .35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני  ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י  שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף  שלט  סי ' (חושןֿמשפט  אתך" ויש - ושוב 

ג). "פעולת 39)השליח .38)הלכה בו קורא אני  ואין
שם). (רש"י  פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב  השליח  אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע  כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י . הל' פ "ט  למעלה
כסף . אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס 
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני , או חנוני 

שלט ). סי ' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר

סי ' ה'טור' כתב  וכן השני , בפירושו (כסף ֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני ) עליו "וקיבל שלט 
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב 

שם 46) (בגמרא האחר פרע  לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע  לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב  רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט "ז מכירה, מהלכות בפ "ו חזרה דיני 

.‰‰‰Ln‰ÈÎO ÎOÏÚ Û‡ ,BpÓÊ Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa Ú kL ÈtiÁ ‰Ê È‰  ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»

ÏL Â‡Ï ÏÚ BÚ  ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆
Ì‰Èc.eLÂ CÏ EÚÏ Ó‡z Ï‡ :Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי :47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע  עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב . הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע  איני  תלין" "לא שנאמר "ממשמע  (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי  בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ˙e ,ÌÈ„Úa BÎOL ÈÎO ÏkÓ‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
EÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa‡Ï :ÓB‡ ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

ÈÎO‰ ÚMiL ,ÌÈÓÎÁ ewz  ÌeÏk ÈzÏË »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜aÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„eË ˙Èa‰ ÏÚaLÂÈÏÚBÙa‡OB ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙÚaL ÈÎO‰  ÔË˜ ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂÏBÎiL CBzÓ  ÌÈ„Úa ‡lL BÎO .:ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈzÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

EÎO EÏ Èz˙Â EÈzÎO˙Èa‰ ÏÚa ÚMÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰Bz‰ ˙ÚeL B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ‡LkBÈ‡  BÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓBpÓÊ Á‡ BÚz Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa BÎOL ÈtÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰  ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡‰˙Èa‰ ÏÚa ÚMÈ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰BpÓÊ Ïk BÚzL ‰È‡ ‡È‰ .‰ ‰Ê È ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈz ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ  Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBie ,ÈLÈÏLÌ‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È‰  ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚBz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ ÏÈlÓ Ï‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰  ‰‡Ï‰ÂÌ‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚBz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È‰ ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È‰. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב . הל' סי '52)למעלה חושןֿמשפט  (שו"ע  קצתו או כולו

א). א.53)פט , הן: תקנות שתי  כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב . לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע 
כגון  הכל, וכופר נשבע  במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
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קסט                
         

ונטען  טוען פ "א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי  בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב , הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי  ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע  בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני 
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב  כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע  והוא לשכיר,
שם). שו"ע  (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי "א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ "א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח ). הלכה
משבועות  פ "ז בירושלמי  הדברים ומקור ב ). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני  אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי  אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע "י 

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק 

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי59)יותר" רבינו דברי 
ונוטל  נשבע  קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח :) (שבועות אמרו שהרי  תימה, דברי  הם -
"אין  וכתב  בהשגותיו הראב "ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי  אחרת נוסחא שראה מעיד, פט  בסי '
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע  - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס ) הוצאת רבינו, מכת"י  תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע  השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני  ז), הל' פ "ב  למעלה
והיכא. ד"ה מב : שבועות מיגאש הר"י  (וכ"כ הנשבע  והוא
זו  ונוסחה עיי "ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ "ה לקמן רבינו שכתב  למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע  היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע  זה הרי  . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי  שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי "א (ראה חפץ  נקיטת בלי 
מן 63) נשבע  - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני  גמורה
את  מחייבת רק  אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע "פ  ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין

שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי  הזמן כל
אמר  ולא הזמן, בסוף  עדים בפני  השכיר שתבעו כגון פרע ,
יב ). ס "ק  פט  סי ' סמ "ע  (ע "פ  ושוב  בלך דחהו אלא פרעתי 

יג).70) ס "ק  שם, (סמ "ע  התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי .71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י "ב  היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק  אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע  חזר ג' ביום

יממות,74) שתי  לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב  והיה ג' ליל כל תבעו שהרי 
אז  שהיה נמצא ערב , לעת תבע  שלא מפני  שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע , בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע , שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ "ע  (ע "פ  בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס "ק 
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע  הוא - בתביעתו מתמיד

(כסף ֿמשנה). שתבע 

.ÊÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
ÚMiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï  ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ÈÎO‰‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ Ó‡L B‡˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È‰  ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê „Â .ıÙÁCÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

ÈÎO‰LÙ ÈÁÙa?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa BÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
Á‡ BÚzL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL BÎO Ì‡ Ï‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚMÈ  BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ Ó‡L. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע  השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי  בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק  כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב 

ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני .79)והשוכר. שבועה בלי  וגם ממון בלי 

שם). מיגאש (ר"י  שבועה 81)בעלֿהבית חייב  שהשוכר
חפץ . חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי , אומר והשוכר נטלתי  לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע  שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף , בד"ה מ "ו, שם מיגאש (ר"י  זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰zˆˆ˜ ÌÈzL :ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„ÈaıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È‰ ;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂBÎOa‰ÈÓc È„k „ÚÌ‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â‡ÈˆBn‰  ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ
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ÚMÈ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰Bz‰ ˙ÚeL B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»

ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י  וכשיטת שם, שבועות
החזרתי ,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי  מסתיר שהוא כגון

כלי לו שמסר עדים כשיש אפילו לי , מכרתו לומר נאמן
ב . הל' ונטען טוען מהל' בפ "ט  שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי , היא לקוחה אמר שאילו ואע "ג
הכלי של עצמו על נשבע  שאינו לפי  והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי  לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי "ג  רבינו דברי  (ע "פ  ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י 
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי ,88)בגובה של

בידי היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי  ב "מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי  למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני  הכלי  שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב 

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע 
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ  בנקיטת נשבע  ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני  ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס  שהשכיר לפי 

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב ,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי ' ב "י  (ע "פ  היסת ונשבע  בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ "ט  עצמו דברי  נוגדים כאן רבינו דברי  אמנם פט ).
נשבע  בעלֿהבית "הרי  שם: שכתב  ב , הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי  חפץ  בנקיטת
משני באחד נזדקרה שטעות צ "ל ובהכרח  בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.ËÈÎOÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÈÓÁÓ ÔÈ‡  ÚM‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏeÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ ÚM‰ ,EÓˆÚ Úˆz‰Ëet BÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡‡l‡ ÏhÈ ‡Ï  ‰Èz˙ ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚeLaƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«
‰ÚeLa ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï  ˙Á‡ ‰Ëet ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»

‰Bz ÏL ÔÈÚk. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב  הונא כרב  מט : שבועות
הרי "ף . שבועה,93)בדעת שנתחייב  מי  לכל בניגוד

שאין  ואף  עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע 
טוען  מהל' פ "א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע  ירתע  שלא השוכר על שחסו לפי  יב ), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח  אין עדים, לו שאין מכיון התובע : טענת
הרי ואומר: לנטען ופונה פותח  אלא שבועה, רק  ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי  וכך, כך טוען התובע 
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין

הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי  והשווה כסף ֿמשנה,
שם). ובכ"מ  רבינו 95)י , ומפרש לו", "לפתוח  שם:

שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח  אבל
מהל' (פ "ג לתובע  נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה

ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע 
בפ "ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי  ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי  כסף , מעין שתי  טענת
דעתו  מביע  רבינו שהלא צ "ע  אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי שיכפור הנתבע  שצריך אומר, "ואני  ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע  ישבע  ואח "כ מעין
לומר  "שאפשר הכסף ֿמשנה: אומר רבינו, בדברי  הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע "פ 
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ "ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
 ֿ ובכסף  במ "מ  ראה רבינו. בדברי  הסתירה בישוב  נאמרו

ב ). ס "ק  פט  סי ' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה

    
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰ı‡‰ ÔÓ BÏecbL „a ÔÈOBÚ Ô‰L «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂLeÏ˙a ÔÈa ,,aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙ÈÓb Ô‰ÈOÏÚa ÏÚ È‰  ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ ÌÎa ‡˙ Èk :Ó‡pL‡˙ Èk :e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ ˙Ó˜ae˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ Èz‰ ÈÓ ,BÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .ÈÎOa ‡l‡ a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú ÌÎa ‡BiL?BzÚcÓ ‡lL BlL ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„BÚÏ ÌÈÏÚa ˙eLÏ ‡˙ Èk :ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z . …«

  

         
 

הקב "ה  של ובשדהו  בכרמו  ישראל של  בעבודת ודוגמתו 
שכול)  האד צרכי  כל את כולל וזה  לאכול,  לה שמניח 
המוכרחי  בדברי ה , צרכ כדי  אכילה )  בש  נקראי
תענוג  של  דברי וה בשדה ) (העבודה   האד  לקיו

.( בכר (עבודה 
      

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב  להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט .) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי 
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו
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ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס :12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי כהנא, וכרב  כרב  צב .) פז: (שם תתגר ארי 
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי  "כתיב  ו הל' פ "ב  מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב  אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף , רשות לו שיש את וגו' תניף  לא וחרמש

הפועל". זה

.?aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
ca ÏÎB‡  LeÏ˙a ‰OBÚ‰L‰Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ;ÏÎ‡Ï BÏ eÒ‡  BzÎ‡ÏÓ ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡  ˆB˜Â ˆBa ÔB‚k ,aÁÓa ‰OBÚ‰Â ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„BÚ Ó‚iLk ‡l‡„Ú Ïqa ÔzÈÂ ˆiL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiLÊÁÈÂ ,Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰ˆÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂBÈ‡Â ,‡lÓiL Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰‰„‡ L‰ ÈtÓ Ï‡ .ÌÈÏÚaÏeÓ‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL : ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙ÈÊÁe ,ÔÓB‡ÏeÏhÈ ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï eLÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏhÓ ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב 
ב 'חינוך' (וכן רומא ובדפוס  אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני  "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח "מ  שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי  מוכח  וכן שם).
רומא. דפוס  וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק  שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ  שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ 

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי ' גמר 21)ב 'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע  במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע  מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב : זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי  אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע , מן תלוש בו עוסק  שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב "ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי "ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב 'ספר רבינו שכתב 
אמרו  לא "וכולן הרי "ף : נוסחת לפי  צא.) (שם במשנה אמרו
 ֿ ובמגיד הראב "ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא

המשנה  בפירוש רבינו דברי  ראו לא הנראה וכפי  משנה.
המצוות'). חבירו 22)וב 'ספר ממון על לשמור פעולה כל

אבידה". "השבת התלמוד חכמי  בפי  מוגדרת מהפסד,
אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא

הסל. צא:24)מילוי  שמצד 26)שורה.)25שם הגם
זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי  זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח 

אכילה. בזמן

.‚ÏhÓ‰˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ Ób:Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓÁÂÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓÁ ÛÈÈ ‡Ï  ‰Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡ÏCÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ iÁ  CÈÏB‰ B‡. ƒ«»¿«≈

(לח "מ ).27) עראי  הפסק  אלא הותר שלא קבע , ביטול
רומא,28) ובדפוס  בבצירה. עוסק  שהוא בעוד כלומר,

ולפי מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח "מ ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק  בפירוש
('ספרי ' רעך קמת על חרמש מניף  שאתה בשעה תניף ":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כי ֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב 'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע , מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי  כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי  כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע "פ  בארץ , בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב . ב "מ  (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף " - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.„ÏBÁ‰ıaÁÓ‰ÂÔa‚Ó‰ÂÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡  «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜˜ ÈÏecb ÔÈ‡LÛ‡ ,ÔÈÓeLe ÌÈÏˆa LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡  ‰Êa ‡ˆBikÓb Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓÌÈÒcÙe ˙Bp‚ ÈÓBL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,aÁÓ‰ c ÏÎÂ˙BÚÏ„n‰ÂÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡. ¿ƒ¿»

פט .34) חמאה.35)ב "מ  גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע  שגידולי  דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי  שאין והמגבן והמחבץ  החולב  יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י  (לשון ציביש" בלע "ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט  לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי 

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
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קעב               
         

הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו
אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר

גמר  זה אין בקרקע  מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע , מחוברים עודם שהרי  מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט : שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף  אלימי " מביני  קטיני  משליף  דקא אע "פ  . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני 
כעושה  אינו "שהשומר ח ) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח ), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי  כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי 

.‰Ï„Ba‰ÌÈÓ˙a˙B‚B‚e,ÏÎB‡ BÈ‡  «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL ÈtÓÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂeOÚL Á‡Ï ÔÎOL ÔB‚k , ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙BBˆel‡ È‰  ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡Ï‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰Ûh˜Ó‰ÂÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡  ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL cÓ. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒt˙ÂÈÏebÚÂÈ˙BiÁ eÁzt˙ÂeÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ ÔÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È‰  ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ È‰LÔ‰ È‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
ÏËÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe OÚÓ ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

ÌÎa :Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ "ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
מעשר.50)טז. חיוב  לאחר חיוב  בהם צ "ל 51)שיש

למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי  בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע "פ  התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב  פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ "ח  כמבואר לאחר 55)בקמח ,
שם).56)הגלגול. רש"י  (לשון פניה" וטח  "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט . שם חלה. חיוב  בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני , "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף  בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י  של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק  משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ "ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב 'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי  מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם

.ÊÈÚ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ÎOel‡ È‰  BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡ÏÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt . ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי  ונטע  שני  מעשר מהל' בפ "ט  כמבואר

רבעי .68) נטע  של טעות,69)שהם כמקח  זה שהרי 
צב :). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי 

.Á˜ÒBn‰Â Ba‰Â ‰Bf‰Â Lc‰Â ˆBw‰ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
CBc‰ÂÌ‰ È‰  el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ ÈÓBL˙BÓÚÂLeÏz‰ c ÏÎÂÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡  OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ÓBM‰L ;. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈÈ‡a ‰OÚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ÂÈÙ˙Îa. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי  המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר

התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי  שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי  נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי  "בכל משמע  תיו"ט )

תנאֿקמא). כדברי 

.ÈÌÈÚa ÏÎ‡È ‡Ï  ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰ÌÈÚa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â ÌÎa :Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï ……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈÚÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡  BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙Á‡Á‡ „Â ÌÈÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙ÙaÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó eÚL˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡  ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆiL c ÏÎa ÔÈaıÓÏ ÏÚBÙÏ eÒ‡ . ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈÚ zÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÌÈÚaB‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ‰‰Ó:Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈÚ  ELÙk ÌÈÚ zÏÎ‡ÂÏk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik. «≈»∆
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ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי ' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי 
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי ' ז. הל' פ "ב  שהוא 81)מעשרות אע "פ 
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו
צא:). בבאֿמציעא (בבלי  ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית

"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא
אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט : שם

פז:). רש"י  (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ 
ע "פ  יא, הל' מעשר מהל' פ "ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ ). בד"ה פט : ב "מ  ב 'תוספות' שהובא כפי  הר"ח , פירוש

ובפ "ה 85) פט :), (שם שקצץ  מהכמות יותר יאכל לא שהרי 
הוא  אם לעשר חייב  שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ , שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף 
שאם  כלוקח , זה הרי  קצוב  דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע  צירף 
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני  ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק  ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ " שהרי  עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט .). שם (גמרא מהבהב  שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י  טעמו" ממתק  מסמיך 90)"שהאור רבינו
ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע "י אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
 ֿ (אבן שהן כמות ענבים אלא הפרי , בגוף  הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚EÚO ELÙk :Ó‡pL ;zÓe .ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡˙BÙi‰ ÌB˜Ó „ÚÏÎB‡ÂBÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï˙˙BÎÂ ,È„a elÙ‡,È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa BÎOL Èt ÏÚ Û‡ELÙk :Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚO‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,ÔzÚnLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓÚ LÓÁ B‡ Úa‡˙Á‡Ó BÒk ‡lÓÈ ‡Ï  «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰ÓÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק  רעים מפירותיו שחלק  בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק  חייב  הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי  והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק  ומאלה

חפץ . שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף  מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב .). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב 'ספרי '

יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב "מ 

.È˙ba ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰ÔÈÏÎB‡  «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈÚ¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„Ïa ÌÈÚaÈ˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈÚ‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ  ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈe ÌÈÚa ÔÈOBÚ Ô‰ È‰L ,LBÈz‰. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב ) (לאורך וערב  שתי  בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י ). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó Èe ÈzL‡Ï ez :Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ‰ :Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  Èe ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰BzÈÊ elÙ‡ .‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡  Èe ÈzL‡Ï ez :Ó‡Â ,ÌÈÚa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי  לי  שכבר 110)המגיע  מזה כלומר,
שלז). סי ' 'טור' (עיין בו וזכיתי  בידי  שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח  לו אין ואוכל, לועס 
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי  בד"ה צב .
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק  שם, בגמ ' (ספק  משלו
לתנאי הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי  וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBtÂÈe BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„ÚÂeÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â , «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È‰  Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡ ;eÏÁÓ È‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡LÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף  תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי  מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני  ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני  אינם שהרי  הקטנים, אכילת על לפסוק 

צג.). צב : (שם התורה להם שזיכתה זכותם
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קעד                
         

       

ה'תשע"ח  תמוז כ"ה א' יום 


  

   1 
עוף 1) כל הא ועוף ; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי  טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט  או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין


.‡‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È‰  Èe‡k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡k»»

א.2) לב , ב ֿג.3)חולין איזוהי4)פרקים כלומר,
כראוי . שהיא שחיטה

.ÌÈB‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ ,„Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ eÈ‰È ‰Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ Oa C˙ÁL ÔÈa dk„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰ÙËe ‰Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡  BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב .5) א. טז, ומעילה א. ק , נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני  הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק  משמע  כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי  נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב  אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק  נבילה משום החי  מן בשר
אינו  טריפה משום שאף  הוא, בטמאה והחידוש י . הלכה

לוקה.

.‚ÌeMÓ ‰˜BÏ  ‡e‰L Ïk ÈÁ B‰Ë ÛBÚ ÏÎB‡‰»≈»«»∆∆ƒ
‰Ï ÏÎB‡8ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈¿≈»¿««ƒ∆≈¿«ƒƒ

Ba ‰È‰iL „Ú  ˙nL Á‡ BÏÎ‡ Ì‡Â .Blk BÏÎ‡Â«¬»À¿ƒ¬»««∆≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÊk9LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Oa BlÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«ƒ¿««ƒ∆≈¿À»»¿«ƒƒ¿≈

˙ÈÊk BlÎa10.‰Ï ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁ  ¿À¿«ƒ«»»»ƒ¿≈»

שהוא".8) בכל בחייה, טהורה צפור "אכל ב : קב , חולין
מן  אבר משום ולא נבילה משום חייב  שהוא מפרש ורבינו
ספק , כל ללא נראה שם בגמרא [אבל (מגידֿמשנה). החי 
למצוא  המפרשים כל ונלאו החי . מן אבר משום שלוקה

שנספחו  איש' ה'חזון ובהגהות רבינו, לדברי  מלא ישוב 
היא, שטעותֿסופר כתב  המקורות", "אל הוצאת לרמב "ן
ברש"י . שם וראה החי ]. מן אבר משום לומר: וצריך

בכזית".9) "במיתתה גידין 10)שם: בשר "במשהו שם:
לכזית. משלימין ועצמות שגידים כלומר, ועצמות",

.„ÏÙ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰11‰˜BÏ  ‰B‰Ë ‰Ó‰a »≈¿«ƒƒ¿«≈∆¿≈»¿»∆
‰Ï ÏÎB‡ ÌeMÓ12ÏÎ‡Ï eÒ‡Â .13‰Ó‰a‰ ÔÓ ƒ≈¿≈»¿»∆¡…ƒ«¿≈»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ‰„ÏBpL14‰BÓL ‰‰L ‡lL ÏkL ; ∆¿»«≈¿ƒƒ∆…∆…»»¿»
ÏÙk ‰Ê È‰  ‰Ó‰aa ÌÈÓÈ15ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .16. »ƒ«¿≈»¬≈∆¿≈∆¿≈ƒ»»

ÂÈL„Á BÏ eÏkL BÏ Ú„B Ì‡Â17Ck Á‡Â ÔËaa ¿ƒ«∆»√»»«∆∆¿««»
‰MÓÁÂ ‰q‚ ‰Ó‰Ï ÌÈL„Á ‰ÚLz Ô‰L ,„ÏB«∆≈ƒ¿»√»ƒƒ¿≈»«»«¬ƒ»

‰w„Ï18.„ÏBpL ÌBÈa zÓ ‰Ê È‰  ¿«»¬≈∆À»¿∆«

חי .11) הוא אם (שבת 12)ואפילו כמת חשוב  שנפל
ב .13)קלו.). קלח , ליל 14)חולין ומשנכנס  א . קלו, שם

שלמים  ימים שמונה לחכות צריך ואין לאוכלה, מותר שמיני 
א).15)(מגידֿמשנה). קלה, (שם נפל ספק  כלומר,

הספק .16) על לוקים א.17)שאין קלו, בכורות 18)שם
א. ה,

.‰‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡  „Ïe‰ ÌÚ ˙‡ˆiL ‡ÈÏM‰19. «ƒ¿»∆»»ƒ«»»¬»«¬ƒ»
eËt  dÏÎB‡‰Â20Oa dÈ‡L ,21. ¿»¿»»∆≈»»»

א.19) עז, נבילה.20)חולין "חישב 21)משום שם:
נבילות", טומאת לא אבל אוכלין, טומאת מטמאה עליה
שם. כדמוכח  לאוכל, נחשבה אבל בשר, שאינה מפני  והיינו

.ÂÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈB‰Ë22˜BÏ  eÙËpL‰„Oa Oe :Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰ÙË .B˙‡ ÔeÎÏLz ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙË¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰ÙhL BÊ  ‰Bza ‰eÓ‡‰23,Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÓÂ È‡ ÔB‚k24B˙B‡ ÛhL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,ÒBc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
 ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰ÙhL ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È‡ daL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ÙËpLa ‡l‡ a„Ó¿«≈∆»¿∆ƒ¿¿»¿…≈»

במינים 22) אלא אינו טריפה שאיסור טמאים, לא אבל
ה"ב . למעלה כמבואר נבילה, איסור כמו בלבד טהורים

שהוא,23) אופן בכל לה גרמה או בידה עליה שדרסה כגון
ה"ה. שחיטה מהל' בפ "ה המבוארים הטריפות מסוגי  אחד

שדרסה 24) גדולה, יער חיית כל אלא ארי , דוקא שלאו
נטרפה. דקה, בהמה וכלֿשכן גסה הרי .25)בהמה

.Ê‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ùh‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚a È„b‰ ‚Â26Ì„‡ Û„Â ,BÊ‡a B‡ BÊa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?ÛË È‰L ,eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ÏkÏ ÓB‚Â ‰ÙË ‰„Oa Oe :ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…
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‰Èe‡‰ Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú 27‡‰ .ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰ÙhL ‡È‰ ‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰Ùh‰L ,z„ÓÏ»«¿»∆«¿≈»»¬»«»ƒ∆»¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÓÏ ˙ËÂ d˙B‡ ‰aLÂ Úi‰ ˙iÁ d˙B‡»«««««¿ƒ¿»»¿»»»«¬«ƒ…
È‰  ˙eÓzL Ì„˜ dËÁLe Ì„wL Èt ÏÚ Û‡ .‰˙Ó≈»««ƒ∆»«¿»»…∆∆»¬≈
‰ÈÁzL LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÙË ÌeMÓ ‰eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»

דרוסת 26) היא הרי  דרסה, שאם בידו, דרסה שלא כלומר,
טריפה. שהיא בדקה, הראוי .27)זאב  ר"מ : רומי  בדפוס 

.Á‡È‰Â ,‰˙n‰ ‰Ò‡ ‰Bz‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»¿»«≈»¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‰Ò‡Â ,‰Ïp‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ùh‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»
‰iÁ ‰zÒcL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙhL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
 eazLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰zaLÂ ‰iÁ«»¿ƒ¿«»≈∆»¿»ƒ««¿ƒ¿«¿…

È‡ e˜q˙Â ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰È˙BÚÏˆ˜fL ÔÈa ,‰È «¿∆»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆»≈∆»«
ÈÏÁ dÏ ‡aL ÔÈa ,d˙‡ B‡ daÏ wÂ ıÁ da»≈¿ƒ«ƒ»≈»»≈∆»»…ƒ
 aL B‡ d˙‡ B‡ daÏ wÂ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ«ƒ»≈»»ƒ≈…
ÏkÓ ˙eÓÏ ‰ËB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰È˙BÚÏ«̂¿∆»¿«≈»∆ƒ¿ƒ»»ƒ»
Oa È„Èa ÌBb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÙË BÊ È‰  ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰ÙË ‰Bza28‰Â‰a e˙k‰ a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk Ó‡z30,‰„Oa ‰ÙËpL d˙B‡ ‡l‡ Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ò‡z ‡Ï  ˆÁa ‰ÙË Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿¿»∆»≈…≈»≈»»«¿»∆≈
‰Â‰a ‡l‡ a„Ó e˙k‰31. «»¿«≈∆»«…∆

חיה.28) בידי  שנטרפה ורגיל.29)שמשמעה המצוי  דבר
שנכתב .30) מה לפי  דוקא שהכל מכילתא 31)אלא

ב . פרשה משפטים

.Ëe˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ LÙ‡ È‡Â34.‰eÒ‡  BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰e .‰ÙË 37‰Ê È‡ ‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÙË d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰ÙË¿≈»

תאכלו".32) לא טריפה בשדה מחמת 33)"ובשר או
הקודמת. בהלכה כמבואר חודש,34)חולי , עשר שנים

ה"א. שחיטה מהל' בפי "א א.35)כמבואר מב , חולין
ראויה 36) דוגמתה לקויה בהמה שאין מכה "שלקתה

(רש"י ). ה"ט .37)לחיות" פ "י 

.ÈÌÈB‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È‰  ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰ÙË Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ  ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê Oa È‰L .‰ÙË ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰ÙË Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»

 eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙË ‰„Oa Oe :ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈
‰„Oa Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰ÙË ‡È‰ È‰ ≈»∆«¬≈«¿≈»»»«»∆¬≈ƒ¿≈»

בהם,38) נוהג אינו טריפה שאיסור כשם בטמאים, אבל
מן  בשר איסור בהם נוהג אינו כך ה"ב , למעלה כמבואר

ב .39)החי . קב , משום 40)חולין אסורה מתה שרק 
ה"א. למעלה כמבואר (רש"י41)נבילה, ממקומו שפירש

שם).

.‡È‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰ÈÈ‡Ó ‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»

d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰Bz ‰Ò‡ ‡lL ;˙zÓ BÊ È‰  «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È‰L ,Úi‰ ˙iÁ ˙ÙË ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי  ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י 

.ÈÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ,˙zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡46‡Ï ««ƒ∆ƒÀ∆∆¿≈«¬»ƒ…
È„k d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ ÔÈ‰ÓnL ‰Ó‰aÓ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»∆¿«¬ƒ¿¬ƒ»¿≈

‰ËÈÁL ÛBÒa ‰ÒktL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL47. ∆…»¿««ƒ∆ƒ¿¿»¿¿ƒ»
ÏÚ ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB‰ Ïk ‡l‡ ,eq‡ Ba ÔÈ‡ ‰Ê „Â¿»»∆≈ƒ∆»»»∆¿«¿ƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‰Ê „a BÓˆÚ«¿¿»»∆¬≈∆¿À»

ב .46) לז, -47)שם שחיטה בסוף  פירכסה לא שאם
הסמוכה. בהלכה להלן כמבואר באכילה, אסורה

.‚È Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈzÓ el‡ È‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙zÓ BÊ È‰  ‰Òkt ‡ÏÂ ‰‡Èa‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡Èa ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òkt ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï BÊ È‰  ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈˆÂ .˙zÓ BÊ È‰  ‰Òkt Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òekt‰ ‰È‰iL53 d˙lÁ˙a Ï‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב .50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק  כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח , שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע  שחיטה,

.„È‰w„ ‰Ó‰a ?Òekt‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁe ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï‡ ;zÓe Òekt ‰Ê È‰  „Ïa dÏ‚ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰zÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙zÓe Òekt ‰Ê È‰  ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È‰  ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈
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קעו                
         

BÈÚa ‡l‡ ÛÙ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚe .‰Ï60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òekt ‰Ê È‰  BÊa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי55)שם גסה, "חיה ב : טז, זרה עבודה 
לפירכוס ". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס . אינו - וכפפתה מקודם ב :57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב .59)שם לח , וכן 60)שם שם,
אול  והערוך. הרי "ף  "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.ÂËÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ
‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰Òkt ‡Ï B‡ ‰Òktƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»

‰eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.ÊËÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ‰BzaL ÔÈeq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÈÊ Èeq‡Ó ıeÁ63ÌL ‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c Oa ËÚÓe ‰Ï Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
ÛˆÂ ÔÈeq‡‰ ‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡  BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ "א.62) פ "ב , יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב : לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי  על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ "ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ "ג (למעלה מרדות" מכת

.ÊÈ˙BÏp‰ Ïk67˙BÙËˆÓ68‰Ïe .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰ÙË ÌÚ ˙ÙËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

Oa ÌÚ ‰Ï Oa Ï‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙ÏpÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚z‰ ˙ÏÂ Èv‰ ˙ÏÂ BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ  BÏÎ‡Â Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ùh‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ˙ÏpÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰B‰h‰71ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ  BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙‡‰Â72Ï‡ .‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ BM‰ ˙ÏpÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Ûˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
Oa ÔÈ‡  ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,ÛËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙËˆnL BÓk ,ÔÈÙËˆÓ  ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ôeq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙËˆÓ  „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

‡È‰ ‰Ï ˙lÁz ‰Ùh‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÙËe ‰ÏpÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף  חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב .68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף  משום 70)שמסיים אסור החי  מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י , למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי , מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אף ֿעלֿפי 

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק  נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי  ה"א, פ "ב 

פ "ב .73) שאי ֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה
אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח ), כב , (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה
אינו  המלקות שחיוב  מפני  ואולי  מצטרפים? אחד שבלאו

מחולקים]. מלאוים אלא זה, מלאו

.ÁÈ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰ÙËe ‰ÏpÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈtv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈw‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆnL ˙BÓB˜nÓƒ¿∆¿«¿≈ƒ»«»¿∆≈»¿ƒ

e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ‡ÈÏM‰‰Ê È‰  eÒ‡ ‡ «ƒ¿»∆»∆««ƒ∆»¬≈∆
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ el‡L ÈtÓ ,eËt76ÔÈ‡Â . »ƒ¿≈∆≈≈»¿ƒ«¬ƒ»¿≈

.˙ÈÊÎÏ Oa‰ ÌÚ ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ

והקרנים 75) והגידין והעצמות . . "העור. ב : קיז, חולין
טומאת  לא אבל אוכלין טומאת לטמא מצטרפין והטלפים
 ֿ (מגיד נבלה של לאו בהן שאין מפני  והטעם: נבילות".

להחשב 76)משנה). ראויין שאינם לומר, רבינו כוונת אין
שאינם  אלא אוכלין, טומאת מטמאים הם שהרי  כאוכל,

נבילה. בשר איסור עליהם שיחול בשר נקראים

.ËÈ˙˜77ÈtÓ ,˙zÓ  ‰‡Óh‰ ˙˜Â ‰Ïp‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ‡Lk ‡È‰L78zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙˜a ‰Èb‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ«»≈»ƒ
‰w‰ BÚ Ï‡ .‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙˜e ,˙BÏÊÓe«»¿≈«¿≈»¿«»¿≈»¬»«≈»

ÌÈÚn‰ ‡Lk ‡e‰ È‰ 80.eÒ‡Â , ¬≈ƒ¿»«≈«ƒ¿»

קרוש 77) בין רבינו חילק  ולא הקיבה, בתוך הכנוס  חלב 
לקמן  ורדב "ז משנה' 'כסף  וראה הרי "ף . דעת וכן לניגר,

הט "ו. הוא".78)פ "ט  בעלמא "פירשה ב : קטז, שם
שם.80)שם.79)

.ÎBÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ BÚ81zÓ  «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚ ÈÓe Lt‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈzÓ83Ok Ô‰L ˙BBÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k ¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk85. «ƒ

(רש"י ).81) בו" נולד שהחמור שליא בכורות 82)"כעין
ב . משנה'.83)ז, וב 'מגיד הראב "ד השגת ראה

א.84) קכב , בהן 85)חולין שהילך או עבדן שאם שם.
כבשר. ואינם אוכל אינם מתקשים, שהם עבודה כדי 

.‡ÎÔOk Ô‰È˙BBÚL el‡Â86BÚÂ ;Ì„‡‰ BÚ : ¿≈∆≈∆ƒ¿»»»»»¿
eMÈ ÏL ÈÊÁ‰87˙ËBËÁ BÚÂ ;88‡lL ÏÓb ÏL «¬ƒ∆ƒ¿¬∆∆∆»»∆…

ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ‡OÓ ÂÈÏÚ eÚË89ÔÈ„ÚL ,‡OÓÏ »¬»»«»≈»¿…ƒƒ«¿«»∆¬«ƒ
˙La‰ ˙Èa BÚÂ ;‰k ‡È‰90˙ÁzL BÚÂ ; ƒ«»¿≈«∆¿∆««
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‰ÈÏ‡‰91Ák‰Â ‰˜‡‰ BÚÂ ;ÏÈÏM‰ BÚÂ ; »«¿»¿«¿ƒ¿»¬»»¿«…«
 ˙Bk Ô‰Lk ,˙BBÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ eq‡Ï ÔÈa ,c ÏÎÏ Ok Ô‰ È‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני 
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י ). אותו

תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא  הרחם 90)זמנו.89)על  בית 

שם). מפני91)(רש"י  שיער שאין מקום מתחת הזנב  עור
שם). (רש"י  רך שהוא

.Î.BOa ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ :Ï˜Òp‰ BLa Ó‡∆¡«¿«ƒ¿»¿…≈»≈∆¿»
‡e‰ È‰Â Ï˜ÒpL Á‡ BÏÎ‡Ï LÙ‡ ‰È‰ C‡È‰Â¿≈«»»∆¿»¿»¿««∆ƒ¿««¬≈

EÚÈ„B‰Ï ‡l‡ e˙k‰ ‡a ‡Ï ‡l‡ ?‰Ï92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿ƒ¬∆≈»
Ò‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc Ó‚pL93‰Ó‰k ‰OÚÂ , ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆¡«¿«¬»ƒ¿≈»

‰Ê È‰  ‰Lk ‰ËÈÁL BËÁLe Ì„˜ Ì‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿ƒ»«¿»¿ƒ»¿≈»¬≈∆
‰˜BÏ  ˙ÈÊk BOaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈

È„BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈
Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk95.BOa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»
zÓ Ï˜Òp‰ BL ÏL LÙe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆

‰ÏÈ˜qÓ eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc Ó‚pL Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«
„Úa ‰ÚÈÂ ‡ˆÈ  ÌÈ„Ú‰98Ï˜ÒpL Á‡ Ú„B Ì‡Â . »≈ƒ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆¿ƒ«««∆ƒ¿«

‰È‰a zÓ ‰Ê È‰ 99. ¬≈∆À»«¬»»

א.92) מא, אלא 93)בבאֿקמא סקלו שלא אפילו כלומר,
בשרו".94)שחטו. את יאכל "ולא הלאו: משום

ב .95) כב , "לא 96)פסחים שנאמר: ב : לד, זרה עבודה
מותר. ופירשו אסור בשרו בשרו", את כריתות 97)יאכל

ב . שם).98)כג, (רש"י  גמורים כחולין צאנו, שאר עם
שם.99)

ה'תשע"ח  תמוז כ"ו  שני יום 

   1 
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי  מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי  ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט  נולד; ואח "כ

חי . תשעה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰Bza Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ‡ Ò‡Ï  Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÏÚÂ .4Oa C‡ :ÁÏ ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ‡ eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈

ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï‡ ÌÈB‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי  חי  "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב  שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע  והכי  חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע  אחת היא החי  מן אבר

עליהן. נצטוו נח  ופסק 5)שבני  בדבר, תנאים מחלוקת
כחכמים.

.ÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa Ba LiL ‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ‡ „Á‡Â ,Ï‚‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa  ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8‡ ÌeMÓ eÒ‡ ‰Ê È‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ iÁ BÈ‡  ÌˆÚ Ba LiL ‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
Oa :B˙ik LÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ Lt Ì‡ Ï‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e‡aL BÓk ,‰ÙË ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁ  „Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב  הטריפה מן החי  מן חלב  "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי  החי ). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב . עצם אין שהלא החי , מן אבר משום חייב  עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי  אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי  בהדי  טרפה
החי מן אבר משום חייב  מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב  "מצאתי  נדפס : בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי  והחלב  להיות שצריך לי  נראה והלב , לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי  תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי ? מן אבר איסור אין זה משום וכי  נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי  מקצת. אפילו משמע  החי ", מן חלב  "אכל
אם  אפילו החי  מן אבר משום חייב  חלב , כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.‚˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ  »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,iÁ  ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

eËt 11ÌÈ„È‚Â Oa B˙ik ‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ Oa12Á‡ ‡‰ „ÈÙ‰ Ì‡ Ï‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ Oa‰ „ÈÙ‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡  ˙BÓˆÚ‰13Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,BcÏ¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙ia ‰pML Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי  לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי  על ועצמות 12)אף  שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ  "חלקו
מן  בשר אלא החי  מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי , נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי . מן אבר דין

.„‰Ê ‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
eËt  Â‡Ï Ì‡Â ,iÁ  Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa B˙ik ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
 epÚÏiL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

iÁ17. «»

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



קעח                
         

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי , מן בשר דין אלא החי , מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי  בשר", כזית "שאכל וכתב : רבינו דייק 
מן  אבר הוא הרי  כזית, חלק  בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי ,

החי .16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב ".17) מבפנים "חלקו

.‰ BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰ÙËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
;‰ÙË ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓ :ÌÈzL iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ÈL È‰L18ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆
,ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««

ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ‰Ùh‰ ÔÓ ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆
LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק  חל החי  מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי  מן אבר שאיסור פי  על ואף 
יציאת  משעת חל הרי  חלב  ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב , איסור על החי  מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי  מן שאבר מפני 
משום  עליהם נאסר שכבר פי  על אף  יהודים, על גם חל הגויים

החי .20)חלב . מן אבר ומשום חלב  ומשום טרפה משום

.ÂÏcÏ„Ó‰ Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ‡Â ‰Ó‰a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22LÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«

eÒ‡  ‰ËÁLpL Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B  ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
zÓ ‰Ê È‰  ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי  לא אבל הגוף , מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק  הגוף  אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי , מן אבר זה והרי 
החי . מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף  ונחשב  מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי . מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב  אינו ובמתה

.ÊËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È‰L ,‰Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È‰L ,Ì„wÓ Ï‡OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.Á‰ÙBÁ BÚ‰ B‡ Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈÚ 30M‰ Ûw‰ Â aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È‰  …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;zÓ ‰Ê32.eÒ‡ ‡‰ È‰  ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»

M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ  ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ aL .zÓ ‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

ÒqÓ Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï‡ ,Ba ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,BB‚ ‡ÙB‰34‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ˜ ÂÈÏÚL Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ˜35,˙ÚaË ÔÈÓk c˜pL B‡ ,Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

Oa‰ ÔÓ ‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ Oa‰ ‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÌˆÚ‰ ÏÚÓ ‰hÓÏÓ Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«»∆∆
ÌˆÚa Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú aLpL∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«»∆∆

eq‡Ï ÔÈBÓ el‡ ÏÎa 36Oa‰ ‡t˙iL „Ú ,37. ¿»≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈«»»
.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ«««¿

אלא 30)מכסה.29) לחוץ  השבירה עובי  רוב  יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל היקף 31)מיעוט  רוב 

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו הבשר
רוב 33) את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,

כאן 34)העצם. אלא יחד אינו הרוב  לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב  הרי  תצרפו ואם מעט  וכאן מעט 

חיסרון.35) שם 36)בלא בגמרא  הן בעיות אלו כל
מחמירים. הרי37)ומספק  ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.ËÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»

˙BeÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ È‰  dËÁL Ck Á‡Â¿««»¿»»¬≈»«¬ƒ¬
ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓ39CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ≈∆ƒ««¿««ƒ∆¿

‡ÏÂ ‰ÈÚÓaL aÚ‰ ÔÓ C˙Á Ì‡ Ï‡ .‰ÈÚÓ≈∆»¬»ƒ»«ƒ»À»∆¿≈∆»¿…
B‡ aÚ‰ ˙ÎÈ˙Á È‰  dËÁL Ck Á‡Â ,B‡ÈˆB‰ƒ¿««»¿»»¬≈¬ƒ«»À»

‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,zÓ BÈ‡40B‡ B„È ‡ÈˆB‰L aÚ . ≈»À»ƒ¿…»»À»∆ƒ»
Ì„˜ BÎ˙ÁL ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ‡ B˙B‡ Ò‡  BÏ‚«¿∆¡«≈∆¿»≈∆¬»…∆

Bn‡ ‰ËÁLpL Á‡ BÎ˙ÁL ÔÈa Bn‡ ËÁMzL41. ∆ƒ»≈ƒ≈∆¬»««∆ƒ¿¬»ƒ
Ck Á‡Â Bn‡ ÈÚÓÏ ‡ B˙B‡ ÈÊÁ‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿««»

ËÁL42B˙B‡ È‰  ÌÈL ‰nk ‰ÈÁÂ „Ïe‰ „ÏB B‡ , ƒ¿«««»»¿»»«»»ƒ¬≈
ıeÁ ‡ˆiL Oa ÏkL .‰ÙË ÌeMÓ eÒ‡ ‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ LtL Ok Ò‡  B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk  ‰ÙË ‰„Oa Oe»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e‡aL BÓk ,‰ÙË ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

  

       

הגלות, על רומז ש 'טריפה ' בגלות, ישראל על מרמז זה  די
שיצא  כיו טריפה ", בשדה  "ובשר הפסוק  על כמארז"ל
הוא  בזה  שהרמז כטריפה , נעשה  למחיצתו   חו בשר
הג בגלות, למחיצת  חו  נמצאי ישראל שכאשר
מצד הרי  והשלימות, המעלה  בתכלית  שעבודת
אמיתית  שלימות  לה אי גלות,  ב "שדה "  שנמצאי
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קעט                 
         

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני  נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף  כדמסיים טרפה משום אסור

החי . מן אבר משום חייב  אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי  העולם לאוויר חי  יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני  כשחוט , נחשב  הרי  עצמו, והוולד
אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי  אמו, את ששחטו לפני  יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.ÈelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ‡LÂ ‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ
BËeÚÓ ‡l‡ ‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,eÒ‡ ‡ˆBi‰  …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ

zÓ44BÈÊÁ‰L Á‡ ‡‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ C˙Á Ì‡Â . À»¿ƒ»««≈ƒ»≈∆««∆∆¡ƒ
eÒ‡ „Ïa ‡ˆiL B˙B‡  ‰ËÁLÂ45‡‰ ‡Le , ¿ƒ¿¬»∆»»ƒ¿«»¿»»≈∆

ÔÈa ,ıeÁa ‡e‰Â BÎ˙ÁÂ BÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈
ÌB˜Ó  ‰ËÈÁL Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿

ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .eÒ‡ C˙Á‰46Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««
.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי43) רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי  על אף  כלומר,
כילוד". היוצא 44)זה הרוב  ואין לאברים לידה אין כי 

בפנים. שנשאר המיעוט  את כילוד ומצמצם 45)עושה
הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך

ביה 46) קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני 
הוא". בתוכה דלאו בבהמה, בהמה

.‡È‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL aÚ ‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ‰Ê È‰  ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ 49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰  BÎ˙Á Ck Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי  כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי . מן אבר זה הרי  השחיטה שבפנים 48)לפני  "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני  דהא כחי  חשיב  מת אפילו

באכילה". משום 49)אף  לוקה אבל החי . מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.È„ÏB Ck Á‡Â ,‡‰ Ò‡Â ‡ ‡ÈˆB‰L aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ eÒ‡ dlL ÏÁ‰  ‰˜ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ‡ da LÈÂ ÔÈÈ‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰B‰Ë ÏÁa Ú˙pL ‰ÙË ÏÁk ‰Ê È‰Â .eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.‚ÈÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a zÓ ‰Ê È‰  ˙Ó ÔÈa ÈÁ52 «≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»

˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆
‰eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó  „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«

eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;zÓ ‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»
˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰eÒ‡ dlk  Ba ‰eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»

da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»
‡Ï Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…

.‰eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה  שבתוכו הכיס  "והוא
בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק  היא השלייה כן ואם

שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי 
אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.„È‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈˆ BÈ‡  ‰ÈÁiL LÙ‡Â ÔÈeÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈÙ‰ Ì‡Â .Bz‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈˆ  Ú˜˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.ÂË‡ˆÓe ‰ÙË ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈˆ  ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,BÈz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ eÓ‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰Ùh‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡ ‡ÈˆB‰L aÚ Ïk .Bn‡Ó ‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…
Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡  Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck Á‡Â ,BÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ

.‰ËÈÁL CÈˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ה'תשע"ח  תמוז כ"ז שלישי יום 

    
הלב 1) ודיני  חייב ; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט  סכין בבצק ; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח . בה יחתוך

.‡Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙k iÁ  „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰Bza LÙÓ „Â .‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :Ó‡pL .ÔÈB‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ÓB‚Â BL eÏÎ‡z L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓe ÌÈˆ˜Le ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï‡ .ÓB‚Â Èˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ 5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈB‰Ë ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï zÓ  «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

zÓ  e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,eÒ‡  ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e‡aL BÓk ,ÔOk  ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿
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משקה,2) שהוא אף ֿעלֿפי  בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע  וכן ט ֿי , הלכה ב  פרק  כתב  וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק  כב . כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח . בנזיר
באיסורי המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס  הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס  זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב . כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי  דם הגמרא: בלשון
ב .5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי . כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק  אינו
אין 8) אבל ו, א, הלכה ג בפרק  שכתב  כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו

  

      

ושקצי  חגבי  ד אבל , ועו חיה   ד על אלא  חייב  ואינו 
ובהלכה  , ד  משו  עליה חייבי אי , האד  וד  ורמשי
 ומכי ...  סופרי מדברי  אסור  האד  ד" ממשי שאח "ז
 בי הבדל יש   ד שבאיסור נמצא  מרדות". מכת אותו 
ושקצי  וחגבי  דגי ובי   ועו חיה    גדולי  בעלי ־חיי
מדברי אלא  עליו   חייבי אי"  האד  ד ,ולאיד . ורמשי
האוכל  "כל שלפני ־זה  בהלכה   ג מצינו  זה  תוכ ." סופרי
אבל  התורה ". מ לוקה  כזית, טמאה  וחיה  בהמה  מבשר
הוא  אסור אבל לוקה , אינו  ...  האד מבשר "האוכל

ב 'עשה '".
בענייני רק  שיי וטהרה  טומאה  עניי :העניי וביאור
רוח  כי  דוקא , ישראל בני  אצל  לקדושה   השייכי
מקדושה , יניקה  לקבל כדי  לדבר מתאווה  והלעו "ז הטומאה 
רוח  מצד  השתדלות אי קדושה  בו  שאי בדבר משא "כ 
ושליטת  הגלות בעני ועד "ז ממנו , לקבל והלעו "ז הטומאה 
גלינו  חטאינו  "מפני    החטאי בסיבת ישראל על אוה "ע 
יניקה  יש  אזי  המצוות, על עובר כשיהודי  כי  מארצנו "

ללעו "ז.
לד  ועו חיה  בהמה   לד בנוגע  ההבדל  ג יוב ומזה 
ומעט  חיות, ריבוי  בה  אי קטנה  בריה  כי כו '  וחגבי  דגי
ובוודאי החגב , של מציאותו  את להחיות הוא  שבו   הד
 ולכ ממנו  ולינוק  לקבל יוכל אחר שמישהו  כדי  בו  שאי
הגדולי  ועו בהמה   בד אבל מדמו , לשתות איסור אי
אסור  ולכ ממנו  לינוק  ללעו "ז  מקו ויש  מרובה  חיות ישנה 
האד  ד הותר מדוע  מוב אי שלפי ־זה  אלא  לשתותו .

. סופרי מדברי  רק  ונאסר
יותר   סופרי דברי   חמורי" חז"ל אמרו  בזה : והביאור
ד של שאיסורו  בלבד  זו  שלא  ונמצא  תורה ", מדברי 
איסור  להיותו   ועו חיה  בהמה  משל יותר חמור  האד
הוא   בה כמו  חמור עונש  בו  שאי ומה  , סופרי מדברי 
עונש . על־ידי  לתקנו  אפשר שאי  עד  כל־כ חמור שאיסורו 
מכת  אותו  ומכי"  " הרמב  מסיי מדוע  ,להבי צרי וא "כ 
דבר  ל אי" שאז התשובה , עבודת אחרי  הוא  כי  מרדות"

התשובה  בפני  כדישעומד  הוא  מרדות מכות של ועניינ ."
צער   לש  שה ממש  במלקות צור ואי לתשובה , לעוררו 
על  הדבר יבוא  שעל־ידי ־זה  מרדות" ב "מכת רק  אלא  ועונש 

לטוב . יתהפ  וא תיקונו 
      

.,Lt Ì‡ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡  Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ecÓ ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï‡ .10BÚÏBa  «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

Bb  Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.Lt È‰L ,ÏÎB‡ Ck Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי  מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי  שבין דם בגמרא:

.‚‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡‰ ˙Êz‰ B‡ ‰ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈

˙ÈÓeÓ„‡12l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ ;13Ìc ÏÚÂ ; «¿ƒ¿««»«»¿«≈¿««
‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰14Ìc‰ Ï‡ . «»»»¿«∆¿«≈«¿≈¬»«»

˙˙BM‰15Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰ ˙lÁ˙a «≈ƒ¿ƒ««»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»
ÔÈ‡  ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk ‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰«≈¿«»»¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈

ÌÈÈ‡‰ Ì„k ‡e‰ È‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈiÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס  דם אבל בלב , תמיד שנמצא כב . שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב  אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי  היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני  כי  שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב 
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ ). (שבא מעלמא דאתי 
של  דם זהו דיליה שדם רש"י  ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב , בשר
הלב . בחלל הכנוס  הדם הוא כרת עליו שחייב 

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק  רצוף , הקילוח 
שם. יוחנן כרבי  רבינו. מטפטף .15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.„˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈÈ‡‰ Ì„Â «««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿
ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰ Ì„Â19˙ÚLa lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â , ¿««¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«

„ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL20.˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ  ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï‡21Ìc ÏÎÂ :Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
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B‡ ‡e‰ ˙k eiÁe .eÏÎ‡˙ ‡ÏOa‰ LÙ Èk :Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»
‡È‰ Ìca22LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙k iÁ BÈ‡  «»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆

.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

בו.18) יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם ביצי 
דם 20) בדין הכבד דם נמנה לא שם, ובברייתא במשנה

אף ֿעלֿפי הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים.
והתורה  דם, כולו שהכבד מפני  התורה. מן מותר שפירש,
דיבורֿהמתחיל  קי : חולין תוספות ראה לאכלו. התירה
לענין  קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא.

הוא". דאורייתא "דם הכבד: הרי21)דם כא: כריתות
בלאֿתעשה. והכרתי22)אלו כתוב : י ) (פסוק  ולפני ֿזה

עמה". מקרב  אותה

.‰Ì„k BÓ„ È‰  ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23 BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ24˙k25Ì„k ‡e‰ È‰  BÓc ‡L Ï‡ , «»ƒ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«
ÔÈ‡‰26. »≈»ƒ

שחלבו 23) חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא ואפילו
אסור. דמו - ג הלכה ז בפרק  כמבואר כר'24)מותר,

שלא  בשליל לדם חלב  בין ההבדל וטעם עד: חולין יוחנן
עז, או כשב  או שור הכתוב  פירט  שבחלב  חדשיו, לו שלמו
אלא  ועז כשב  שור חלב  אינו חדשיו לו שלמו שלא ושליל
"וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי  אבר חלב 
ואפילו  דם" "כל נאמר בדם אבל תאכלו", אותה בבהמה
משנה'. ב 'לחם הובאה הרשב "ץ  תשובת משמע , שליל של

ג.25) בהלכה אינו 26)כמבואר אבל בלאֿתעשה, שעובר
כרת. חייב 

.ÂÈÏˆÏ ÔÈa ,l‰27‰„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚB˜  «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck Á‡Â ,BÓc29 BÚ˜ ‡ÏÂ l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

zÓe BÏLaL Á‡ BÚB˜30BÏÎ‡Â BÚ˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙k ÂÈÏÚ iÁ BÈ‡ 32Ïa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰33‰Ó‰a Ï ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È‰L ;˙k iÁ «»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁL∆«»ƒ»»»≈

אותו.27) נראה 29)לבשלו.28)לצלות רבינו מלשון
הבשר  את לצלות שאף  לקדירה, ובין לצלי  בין שמולחו
מה  וראה יב , בהלכה רבינו שכתב  כמו קודם, למלחו צריך

שם. את 30)שכתבתי  בולע  ואינו חלק  הלב  שבשר משום
לא  אם אבל נאסר, אינו הלב  רק  ולפי ֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב "א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע  בפני  בבא
הדם  שהרי  בישול, בלא דמיירי  בשלו, על מוסב  ואינו
וב 'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק  אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב "ח , בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב . בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס  שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב  בלאו עובר ביחד,

ד, הלכה למעלה שכתב  כמו כרת חייבין אין המתכנס  הדם
חביב  בן לוי  ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב 'לחם הובאה

.ÊdÎ˙Á Ì‡ ,„k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B ÌÈÓ CB˙Ï36˙zÓ BÊ È‰  ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏMÏ37Ï‡OÈ Ïk e‚‰ Îe .Ôk Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏMÓ Ck Á‡Â e‡‰ ÏÚ d‰‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .Á‡ Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dcÏ dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡ ÏL Án‰ ÔÈÏMÓ ÔÈ‡L ,40 »∆≈¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ
e‡a B˙B‡ ÔÈ‰‰nL „Ú B˙B‡41. «∆¿«¿¬ƒ»

צריך 34) רותחים, במים או בחומץ  אותה שחולט  אע "פ 
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני 
הוא  והרי  יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי  אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
לחתוך  צריך ולפיכך בכלי , ככנוס  והוא הכבד בסמפונות

שבסמפונות. הדם שיצא כדי  הלשון:35)אותה בגמרא
י .36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי ,37)ולא אבל

אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין
לצלי . אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג

בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק  בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי  לכתחלה
בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב  אלפסי 
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח  בכל פשט  לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח  שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף  בזה

.Á‡ÏÂ e‡‰ ÏÚ d‰‰ ‡ÏÂ dÏMaL „k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰„w‰ È‰  ÔÈÁ˙Ba B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „k‰ ,‰eÒ‡43˙BÏˆÏ zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa Oa‰ ÌÚ „k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe Ú Ì‡Â .‰Ê È‰  OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב  שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב  אלא הבשר על נוטף 
אם  אבל למטה, וחודו זקוף  בתנור תלוי  או מונח  השפוד
כאן  ואין האש גבי  על התנור לרוחב  מונח  כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח  שאסור הדין הוא כתב : והרשב "א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב  הזב  שהדם
שריק . מישרק  בגמרא: ונופל, מחליק  אלא בבשר נבלע  אינו
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.ËBÈ‡L ;Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏMÏ zÓ  ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜ÙÓ BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ‡a ÚÏ Ìc‰ È‰  dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏMÈ Ck Á‡Â54ËÁBM‰L ,e‡a Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈzÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף 
כתב : ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב  כמו שבשעת 48)האיברים, לפי 
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח  כוח  בה אין צרתה

רש"י . באבריה, נבלע  קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק  שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע 

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי  בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף  יב  הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת
מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך
דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
האיברים  דם בבשרה ונבלע  המפרקת ששבר מפני  לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי  ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי  מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב  בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי  שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי  מפרש משנה' וב 'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב  כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.ÈBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck Á‡Â ,‰lÁz Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈLBÙÏ ‡Ï Ï‡ ,ÔÈÁ˙B¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי , כרותח  הוא הרי  שמליח 

מיל. הילוך כדי  הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח  להעביר ראשונה פעמים, שתי  להדיח 

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב : הראב "ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי 

.‡ÈÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡  Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ Oa‰ ıtÏ CÈˆÂ61epÁÈ„È Ck Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק  גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח  והטעם,

דם.61) בו שנבלע  מפני  שאינו 62)שנאסר בכלי  אפילו
מנוקב .

.ÈÏ‡ ;BÏMÏ CÈvL OÏ  el‡‰ ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ  ÈÏˆÏ63ÈÁ Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB‰Â . ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ 64Ck Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»
ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â .ÏÎ‡È65BÏÎ‡Ï zÓ 66‡e‰Lk …«¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆
ıÓÁ‰ ˙BzLÏ zÓe .ÈÁ67ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL «À»ƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆

.Ìc‰ ‡ÈˆBÓƒ«»

האמור 63) מיל, הילוך כדי  במלחו לשהות צריך שאין
מליחה. צריך לצלי  שאף  רבינו, שדעת מזה נראה י . בהלכה
וצולהו  שמולחו לצלי " וכן אביי , "אמר גורס  כא. ובמנחות
אם  רבינו: בדברי  אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד,
הנשאר  שהמלח  רשאי , הדחה בלא מיד, ולצלות למלוח  רצה
בולע  המלח  במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על
ולפי ואוכל. וצולהו יפה יפה מדיחו ולפיכך ונאסר, הדם
לא, או מליחה צריך לצלי  אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש
והשאלה  למלוח , רוצה שהוא במקרה המדובר כאן שהרי 

הצליה. לפני  להדיח  צריך אם משיג 64)היא והראב "ד
האברים  שדם מליחה, בלא חי  בשר לאכול שמותר ואומר,
מבית  בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא
בהלכה  שהאדימה חתיכה כמו יותר שבולע  השחיטה
רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה,
ראוי הוא אם אסור, פירש שלא אף ֿעלֿפי  האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי  עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ 

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי  שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי ", וחליה "הוא שם:

בחומץ .

.‚ÈÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï  Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰  ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈeÒ‡ ıÓÁ‰Â70ÁÏÓiL „Ú ,71‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ¿«…∆¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆
‰ÏˆÈÂ72ÌÈc‡‰L Oa .73‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,74 ¿ƒ¿∆»»∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»

Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa75ÌÈ˜Ên‰ BaL ÛÚ‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏMÏ zÓ  ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe ÛÚ‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È‰  ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈzÓÀ»ƒ
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בחליטה 68) כוחו שנחלש לפי  חי , כשהוא להתירו כדי  בשר
שם. רש"י  "אומצא 69)הראשונה, שם: פסחים בגמרא

החומץ . בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו דאסמיק ".
חי70) בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס : רבינו

הבשר  בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ , לתוך
ואם  פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט  ואינו
בחוץ , ונפלט  מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד בתוכו שוהה

אסורים. החומץ  וגם החתיכה גם שלא 71)ולפיכך כבשר
של 72)נחלט . פירושו לפי  כי  יצלה, או שהכוונה נראה

גם  מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד
ולדעתו  אחר, פירוש משנה' וב 'כסף  המליחה. אחרי  לבשלו
סי ' יורהֿדעה ב 'טור' בפירוש כתב  וכן מותר. לצלייה רק 

כאן. משנה' 'לחם וראה אומצא 73)סז, שם: פסחים
וכו'. חתכיה שם.74)דאסמיק  רש"י  זכר, של

צג.75) בחולין כמבואר דם, משום שאסור שעליהם, הקרום
ראה  רש"י , כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו

שם. אבל 76)תוספות עד: שם "ומזרקי " רבינו מפרש כן
השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י 

זה 77) דין שרי , לקדירה אפילו ומלחיה חתכיה בגמרא,
גם  וכנראה משנה. לחם החומץ , בתוך שהאדים בשר כולל

כך. מפרש משנה' חתיכה,78)ה'מגיד גם צריך לבשלו
חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי  אבל
מליחה. לא אבל חתיכה, צריך לצלי  שגם כתבו

החתך,79) דרך זב  שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא
מה  ראה העורף . במזרקי  שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו

למלעלה. שם,80)שכתבנו ורבינא אחא רב  מחלוקת
להקל. אחא כרב  והלכה

.„ÈÌ‡ ,ÔLÎa B‡ ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙Èe e‰Ïz81‡ˆBÈ Ìc‰L ;zÓ  »»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈

 BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
eÒ‡82ÏÚL Oa‰ ‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L , »∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«

zÓ  ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰83‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .84Ì‡ : »¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.eÒ‡ BÁÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,zÓ  BÓËÁ C„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

וצלאו 81) בו, מונח  שהמוח  העצם ניקב  אם והואֿהדין
(רשב "א). מותר - למטה מותר,82)כשהנקב  ראשו אבל

את  בישל ואם הסוגיא, בפירוש גדולות בהלכות כתב  וכן
המוח , נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי  הראש

רמב "ן. בקדרתו, שמונח  שם,84)בצלי .83)ואף ֿעלֿפי 
להחמיר. ראשון כלשון

.ÂËÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב  מפני  ואסור הצלי , של השמנונית
הכלי .86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י 
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי  "תרי  בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח , מעט  ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י  בשומן. הדם מתערב 

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף  מיד הרי  לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי  איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
 ֿ דיבור שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי  אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי  נפרד שהדם ותירצו תרי , המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י  ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב  שלא כדי  כלי , אל מכלי  בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.ÊËÈÏˆ Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï zÓ  «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆

ÔÈeÒ‡ ÌÈ‚c‰  wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»
‰Ù95ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏBe , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי91) ויש לאכילה. ראוי  שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע  כל שכתב ,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי ", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
מפני96) נקוב , בכלי  ביחד למלוח  מותר ועוף , בהמה אבל

דם, פולט  בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות
משנה. מגיד הדם, את בולע  אינו לפלוט  שטרוד ומתוך

.ÊÈÌÈˆÈe Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
ÔÎB˙Ï ‡ˆBÈ Ì„ È‰L ,˙BeÒ‡  ÔÏMe97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙BzÓ el‡ È‰  Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי , שאין בישולם, לפני 

רבינו  שכתב  כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט 
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי  י , בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי  רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב , מוסיף  והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי  או שלוק  שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס  הרותחים המים על מעכב  ואינו
מבושל" אינו לי  מה מבושל, לי  "מה כאן: משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו אי ֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי "ף : ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי , שהוא פסח  כעין לצלי 

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.ÁÈB‡ ÈeÏˆ Oa BÊ Cc ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈa Ô‡ÏnL B‡ ,104 »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»
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ÌÈÚÓ Èa Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈzÓ el‡ È‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ eB‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח , בבשר אבל
כל  את מפליט  המלח  שאין המעיים, בני  ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב  שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק  שכתב 

.ËÈÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆa ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡  ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ
Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109 ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆

‰eÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»
‡Ï Ì‡Â ,ÔÈeÒ‡  eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…

eÓÈc‡‰111.ÔÈzÓ  ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח , כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב 

שבלע . מה פולט  ואינו נדבק  והבצק  בגמרא:109)דק ,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי , אף 

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי , שמותרת במולייתא
כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף  אלה, דינים

משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף 
ככסף .

.Îda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B da CzÁÏ eÒ‡ 113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
zÓ  Á˙B115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈÁ‰ ÌÈcÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ zÓ  ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B ‡Ï Ï‡ ,¬»…≈«

רש"י .112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י . בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני  שהיא כיון

אבל  בקרקע . נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח  איסור שבלעה מסכין
בקרקע . נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח , בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני  לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע ".116)משנה). חורפיה אגב  "צנון, קיב . שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח : שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י  כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס  שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף  אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח . או לכתחלה סכין הדחת צריך

.‡Î‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,Oa da ÁÏnL ‰Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»

Á˙B da ÏÎ‡Ï eÒ‡  ‡a119kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒÁa Ìc‰ ÚÏ120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט  חוזר בכלי  הנבלע  שדם מפני  שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף  אומרים ויש
בה. שמלח  הקערה אמי  ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב "א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס , בכלי  שמדבר משמע 
במים  בהגעלה ניתרים חרס  כלי  כי  לעולם", "אסור כתב 

משנה). (מגיד רותחים

ה'תשע"ח  תמוז כ"ח רביעי יום 

   1 
השוחט 1) בהמה; מיני  משלשה חלב  כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי  שליל בה ונמצא בהמה
דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב 
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב ;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח  ודין בשר; בה יחתוך

חלב .

.‡ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙k iÁ  „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ 4BÈ‡L ‰Bz ‰Ó‡ LeÙe . ≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈

„Ïa ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ iÁ5, «»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ OÎÂ BL ÏÁ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
‰Ï ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»

‰ÙËe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡L Ï‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
dOk daÏÁ  ‰B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»

BOk BaÏÁ  ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈
.‰Ï ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי  ב ,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי  שני  יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני  בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני  בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני  קרבנות ויש יונה. בני  שני  או תורים שני 
"דלי בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב 
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב  ראה 7)נבלה

ב . החלב ,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב  לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי  נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב . של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי 
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי  חלבו,

.ÏÎB‡ ÌeMÓ iÁ  ‰ÙËe ‰Ï ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰ÙËe ‰Ï ÏÎB‡ ÌeMÓe ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

dOa eq‡‰11zÓ ‰È‰L12,ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אף ֿעלֿפי  כלומר,
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איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף  מתוך ומבאר, חלב ?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני  שהאיסור מפני  כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף " "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ "ד, פ "ג לכריתות המשניות
ולפי ובתֿאחת. מוסיף  כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי  לדייק  ויש כאן. משנה' ו'כסף  משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף ", שהוא מפני  זה דין מנמק  הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב  כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב , איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י  שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב "איסור  הכלל, עלֿפי  הפסוק  טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום שחיטה.12)חלב  אחר

.‚ÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk  «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…
ÒÈÙ‰15‰ËÈÁL CÈˆ BÈ‡Â Ú˜w‰ ÏÚ16BaÏÁ  ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈeÒ‡‰ ˙BÓew‰Â ÔÈËeÁ‰18˙BÓ‰a‰ ‡Lk ,19. «ƒ¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

חדשיו.13) לו שלמו בו.14)שלא חלב  איסור ואין
רש"י .15) פרסותיו, על הי "ד.16)עמד פ "ב  שכתב  כמו
שסובר 17) - א עה, חולין אחרון, וכלשון יוחנן כרבי 

חדשיו  לו ששלמו וכיון חלב , באיסור גורמים שחדשים
וסובר  אסור. החלב  - העולם לאויר יצא שלא אף ֿעלֿפי 
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי  מותר, חלבו -
החי העובר של חלב  ותלש בהמה למעי  ידו שהושיט  וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב , משום בהם שיש
ה"ה. בפ "ו שכתב  כמו דם, הילודות.19)משום

.„aÚ‰ ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ eÏkL20el‡k ÂÈÏÚ iÁ ‰Ê È‰  ∆»√»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ

ÔÈÓBb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ÏÁÓ BÎ˙Á¬»≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ
.ÏÁ‰ Ò‡Ï∆¡…«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ  כשהוציאו דוקא משמע 
שניתר  החלב  את לאכול מותר בהמה, במעי  והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב  ואף ֿעלֿפי  ורמב "ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב  כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב  שאין

(כסף ֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.‰ÏÁ :˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ô‰ ÌÈÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï‡21ÏÁ ˙‡˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆
˙BÈÏk ÌÈÏÁ e‡˜pL BÓk ,„Ïa Ôa˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»

„k‰ ˙˙BÈÂ23ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı‡‰ ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ÏÁÂ26.ÌeË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰ÙOÏ Ôaw‰ ÔÓ el‡ ÌÈc ÔÈÓÈnL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,ÏÁ e‡˜27Ìen‰ ‡l‡ BË c ƒ¿¿≈∆∆≈»»»∆»«»

ÌMÏ28˙‡ ÌÎÓÈ‰a :OÚÓ ˙Óe˙a Ó‡ CÎÏe . «≈¿»∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆
.epnÓ BaÏÁ∆¿ƒ∆

א.21) קיז, זביד 22)חולין רב  תשובת את רבינו מפרש כן
בסוגיא. שם ראה שם. מרי  שם.23)לרב  קרבן, לענין

קלים, קדשים של הכבד ויותרת בכליות מעילה שיש למדו
למעילה. קדשיםֿקלים אימורי  לרבות לה'" חלב  "כל מפסוק 

של 24) ט ּוב ּה קרבן לענין האמור חלב  של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח .25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב , התורה 27)דברים יסודי  מהל' פ "א ראה
ד. שאין 28)הערה חלב  ב : צב , שם ב 'תוספות' מובא

לך. אמרתי  לא ליקרב  ראוי 

.ÂÏÁ‰ ‡e‰  ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎÈ‰ ÈwÚaL ÏÁÂ .30 ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰w‰ ÏÚ ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

zÓ ‡e‰Â ,˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈeÒ‡ 33.˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב 'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב  כתבו: וב 'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב .31)שהירכים מט , שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני 
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני  אחר

ב .33)(מגידֿמשנה). צב , שם רש"י  מדרבנן,

.ÊÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;zÓ  B˙B‡ ‰ÙBÁ Oa‰L ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,e˙k‰ Ò‡34ÏÚL ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL ÔÏ Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈÁ‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
 ֿ דיבור ב  צב , שם ב 'תוספות' ועי ' רש"י , דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי , אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי ,

.ÁÌÈ˙n‰ ÈwÚa ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡ ‰Ê ÏÁ  ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .Ci‰ L‡Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ Oa Oa ˜a„È  ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.Oa‰ ÔÓ Oa‰ ˜t˙iL „Ú ‰‡ BÈ‡Â ,‰Ê ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
Oa‰L ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÒ‡ ‰Ê È‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ÏÁ‰ B ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡È ‡ÏÂ ,ÂÈÈÒ ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ Oa‰Â ,Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.zÓ ‰Ê È‰  Oa‰ ÚwiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»
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קפו                
         

מתני .38) דתותי  תרבא ב : צג, שבחייה,39)שם מפני 
מיפרקא". אפרוקי  בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק 

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.Ël‰ ÏÁ41ÌÈÚn‰ ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È‰Â ,ÔÈzÓ Ôlk ‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡Ó ıeÁ .zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ÏÁ‰ ‚Ï CÈvL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B‚Ï CÈvL ÈÚn‰ L‡L ,ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ "ו שחיטה בהל' רבינו פסק  וכן
סותמו  הלב  וחלב  שניקב  שלב  - ב  מט , שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב  למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד
 ֿ ואף ֿעל באכילה, מותר הלב  שחלב  מכאן ומוכח  סותם?

סותם. אינו בראש 42)פי ֿכן אמרו: – א צג, בחולין
מותר  המעים חלב  ששאר מזה ודנו גרירה, צריך המעים

שבשעה 43)(מגידֿמשנה). וכיון דהדורי ", "כנתא היינו
ואינו  המעים על החלב  מן נשאר החלב , את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב  את המכסה כחלב  ונקלף  קרום תותב 

מט :). שם (רש"י44)(רש"י  הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי  באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

לא  ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב  לגרור רש"י : ופירש
בבני "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך כתב 
 ֿ (כסף  המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני  מעיים,

הרא"ש). בשם מט ,46)משנה שם שאומר ישמעאל, כרבי 
ופירשו  הדקין. גבי  שעל חלב  להביא החלב ", כל "את ב :

בלבד. המעיים בראש א צג, הראב "ד 47)שם פירשו וכן
שרבינו  משנה' ה'מגיד וכתב  שני . בפירוש חננאל ורבינו
מהל' בפ "ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים, שני  הביא
החלבים  בין האחרון, המעי  חלב  מונה הוא ה"י שחיטה

המותרים.

.È.ÔÈeÒ‡ Ô‰L ˙BÓe˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈˆ  eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ eÒ‡L Ìe¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,Oa‰ ÏMÈÂ ÁÏÓÈ Ck Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

eÓ‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈˆ BÈ‡  ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈˆ BÈ‡)  ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeMÏ ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,ÏÁ Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈˆ 52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י .49)שם ומלחו 50)פ "ו חתכו שם.
דמי . שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי 

צריך  לבשל ואם זב , הדם בצלי  אם לחי  בחוטי  א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי "ג פ "ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי  שאפילו הרשב "א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב 'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.‡È:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ

Ïvt˙Ó  ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .ÏÁ ÌeMÓ  ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe˜e .ÏÁ ÌeMÓ ÔÈeÒ‡  ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìew‰ ‡Le ;˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁ 55 «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי " (רש"י54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.ÈÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈiÁ  ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È‰  ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ÏÁk ,˙k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈeÒ‡  Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe˜ ‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆

.˙k»≈

שם.57) גמור, חלב  והוא דק  חלב  יש הכליות שעל

.‚Èl‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈

Án‰ ÏÚL Ìe˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈkÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«
ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ Ïk‰  ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ

.Ìc»

אבל 58) הלב , חוטי  מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי 
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב  הרשב "א אבל הראב "ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י 
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ , חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ  חוטין מפרש שם רש"י  אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב . משום אסורים כן ואם שבכפלי , חוטין
הוא, וחזק  ועב  פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב . ח , שם רש"י  שכתב  כמו בו, נבלע  שחלב  אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב  ובזה ממש. הכפלא חלב  זה אין
לחוד  עוקץ  רבינו, ולפירוש רש"י . על יוסף ' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי  הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי  מפני  הדקין חלב  שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי  היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב  שולפם
יש  סט : סי ' 'הרוקח ' בשם מביא סה, סי ' יו"ד יוסף ' וב 'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א  בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.„È‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64 ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏMÏ zÓ65Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï . À»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ

ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡66Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa  ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
ÛÏ˜iL „Ú ÏMÈ ‡ÏÂ ,Ìc‰67,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ «»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«

ÔÈËeÁ Ô‰a e‡ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ
.ÔÈzÓ  ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע  דגדיא. ביעי  ב : צג, שם
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 ֿ (מגיד נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי 
נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י ). הקרום קליפת בלא

 ֿ (מגיד שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם
הרשב "א). בשם בהו 66)משנה אית "אי  שם: בגמרא

סומקי ". הקרום.67)שורייקי  את

.ÂËÔÏÏÁa BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡  ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס  קיבה, חלחולת, כגון
הי "ח ,69) בפ "ו למעלה שכתב  כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס  אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב "א, וכתב 
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.ÊËÔeq‡  ˙BÓew‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ70ÔÓ ÔÈeÒ‡ Ô‰L Ó‡z Ì‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ

‰Bz‰71Ìc ÏÎÂ ÏÁ Ïk ÏÏÎa72Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  «»ƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆
eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ecÓ ˙kÓ ‡l‡73eÒ‡ ‡e‰L , ∆»«««¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ‰Bz‰ ÔÓƒ«»¿≈ƒ»»

לדם 70) דומה ואינו צלול, היוצא גמור דם אלו שאין
פ "ו  למעלה שנתבאר כמו בלאֿתעשה, שעובר האיברים
וכן  (מגידֿמשנה) דם קרויים אינם וקרומות שחוטין ה"ד,

מדרבנן. שאסורים ב  צב , שם רש"י  אינו 71)כתב  רבינו
סופרים. מדברי  שהוא נוטה שדעתו אלא מכריע ,

וקרומות.72) חוטין לרבות "כל", בא 73)שנאמר כן שגם
שנקט  ה"ו בפ "ג משנה' ה'מגיד כתב  וכן הכתוב . מריבוי 
ב , שורש לרבינו המצוות' 'ספר [וראה דומה. לשון רבינו
איזהו  מידות, בי "ג שלמדו הדינים בדבר מדויקת הגדרה

מדרבנן. ואיזהו מדאורייתא

.ÊÈÌÈÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï  ÌÈÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .Oa ÌÚ ÌÈÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï  ÌÈÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
Oa Ba77Áah‰ CÈˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML  ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL  ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈÏÁ da CzÁnL  ˙Á‡Â ,Oa»»¿««∆¿«≈»¬»ƒ

נדבק 74) וגם החלב , מן קימעה בולע  שהבשר ב . צז, שם
לקמן  שיתבאר כמו הבשר, נאסר לא ומלח  עבר ואם בבשר.
צריך  לדעתו, וגם רבינו, על בזה חולקים ורבים בהי "ט .
שנדבק  החלב  את להוריד כדי  יפה, יפה הבשר את לשפשף 

(מגידֿמשנה). מבחוץ  ב .75)עליו ח , בלא 76)שם
רש"י . ויקלטו 77)קינוח , תחילה, חלבים ידיח  שמא שם.

החלב  שאין ואע "ג בידים, השפשוף  ע "י  השמנונית מן המים
(רש"י ). מבחוץ  הוא נדבק  בבשר, שם.78)נבלע 

תיפגם 79) שלא כדי  אחר, דבר חיתוך עלֿידי  ינקנה ולא
בדיקה  בלא שישחוט  איסור, לידי  שיבוא ופעמים ותתקלקל,

(רש"י ).

.ÁÈOa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ Cc Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

Oa Ba ÁÈ„nL .ÌÈÏÁ Ba ÁÈ„nL  „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י  סימן מהם באחד ועושה

.ËÈOÙÏ ÁahÏ eÒ‡Â81Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ÏÁ‰ ÏÚL Ìew‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82Oaa ÚÏaÈÂ ÏÁ‰ eÊÈÂ ,83ÌÈc‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84Ò‡ ‡Ï  eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף .81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח  שיד  כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט , (ויקרא כתוב  שהרי  מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח ", שכתב  רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין

יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב  מדיחים
אסור  וכן בשר, בו ידיח  לא חלבים בו שהדיח  כלי  בשר, בה

הבשר. על הכסלים חלב  בדין 85)לפרוש חולקים ויש
קליפה  וצריך חלב  בלע  שהבשר וסוברים הכסלים, חלב 
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב "א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח  מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב , משמע 

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ÎÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ÈÒiL Ì„˜ Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
ÌÈÒÓ  ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈeÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓew‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL Á‡89BÈÒÓ  ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏMÓe ÁÏÓpL Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב , רק  ולא לכתחילה בשר עם למלוח  אסור

הבשר. מליחת לפני  שצריך 89)ולהסירם הרשב "א, ודעת
מפני והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.‡ÎËeÁ ÂÈÁ‡ ‡ˆÓÂ ,Oa‰ ˙BwÏ BkcL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ  Ìe˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈÈ‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,ÏÁ ÂÈÁ‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ .ÔÈeq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰BÚOk91˙ÈÊk ÂÈÁ‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈÈÚÓ  ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰a‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ecÓ92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈÈÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב  שנמצא בטבח  שרק 
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב  מפני  אותו" "מעבירין

(מג  אמרו לא - מדרבנן שאיסורם ידֿמשנה).וקרומות
ב .91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני  על שעובר מפני 

זה  שלאו מפני  התורה, מן מלקות חייב  אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ  כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ "ח . ולאֿתעשה ט , שורש שם,93)המצוות' כחכמים
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קפח                
         

אחרי לחטט  טורח  שיש ואע "פ  באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב ,
לנקות  שדרכו מפני  "טבח ", רבינו ונקט  אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב  כמו הבשר,
שם  רש"י  כתב  וכן אותו, מעבירים אחריו חלב  מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח  שדרך

ה'תשע"ח  תמוז כ"ט  חמישי יום 

   1 
טרפה 1) שיצאה טבח  נוהג; ובמה הנשה גיד דיני  יבאר

ואם  דמי  מחצה על כמחצה קבוע  תקנתיה; ומאי  ידו מתחת
עושין  ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין בשר מצא

וטרפות. בנבלות סחורה

.‡ÔÈB‰h‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚‰B ‰Lp‰ „Èb2elÙ‡Â , ƒ«»∆≈ƒ¿≈»¿«»«¿ƒ«¬ƒ
,ÔÈLc˜Óe ÏÈÏLa ‚‰BÂ .Ô‰lL ˙BÙËe ˙BÏaƒ¿≈¿≈∆»∆¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÏL CÈa ‚‰BÂeÒ‡ ÔÈ‡Â .Ï‡ÓO ÏL CÈe ÔÈÓÈ ¿≈¿»≈∆»ƒ¿»≈∆¿…¿≈»
L‡ :Ó‡pL ,„Ïa Ci‰ Ûk ÏÚL ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓƒ«»∆»∆«««»≈ƒ¿«∆∆¡«¬∆
Ûk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL „Èb‰ ‡L Ï‡ .Ci‰ Ûk ÏÚ«««»≈¬»¿»«ƒ∆¿«¿»ƒ««
eÒ‡ BÈ‡  „Èb‰ ÏÚL ÏÁ ÔÎÂ ,BÙBÒ „Ú ‰hÓlLÂ¿∆¿«»«¿≈≈∆∆««ƒ≈»
ÈÓÈt‰ :Ô‰ ÔÈ„Èb ÈLe .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡3 ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ≈«¿ƒƒ

‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡  ÌˆÚÏ CeÓq‰4Blk ÔBÈÏÚ‰Â ,5 «»»∆∆»ƒ«»¿»∆¿À
Ì‰ÈcÓ eÒ‡6. »ƒƒ¿≈∆

  

טעמו   ג בתורה  התפרש  הנשה , גיד  אכילת איסור  בטע
פרטיו  את  ג קובע  זה   וטע יעקב ". יר  בכ נגע  כי  ..."
וג ימי של ביר  ג שנוהג  " הרמב כפסק  האיסור, של

.בשתיה נגע  שהמלא  חכמי כדעת שמאל, בשל
יעקב , של גבורתו  לזכרו" שהוא   הטע  במפרשי ומובא 
לישראל  רמז "שהוא  כתב  'וב 'חינו הקב "ה ". לו  שעשה  ונס 
בני ומיד   העמי מיד  בגלות רבות צרות שיעברו  שאע "פ
יעמוד  לעול אלא  יאבדו  שלא   בטוחי שיהיו  עשו ,
מאוד כללי  עניי  ע קשורה  זו  שהצלה  כלומר, ." זרע

בישראל.
 מעי בו  יש   עושי שאנו  לנס  זכר כל הלא  :להבי וצרי
 דר" הסדר ליל מעשה  כל  שעושי על־דר המאורע ,
 כל־כ וכללי  יסודי  לעניי והרמז הזכר ומדוע  חירות",
לנס  ממש  נוגע  שאינו  קט בפרט רק  מוזכר בישראל
 לעניי  שמתאי זכר הוא  הנשה  גיד  ואי ,מהמלא ההצלה 

ההצלה .
הפרטית  שההשגחה  הבעש "ט שיטת ידועה  : בהקדי ויוב
שלא  , הברואי כל על  ג אלא  המדבר מי על רק  לא  היא 
על  הפרטית שההשגחה  שסברו  ישראל מחכמי  כמה  דעת
ופרט  פרט כל על ולא  הכללי  המי על היא   הברואי כל
אחד כל של ותנועה  תנועה  שכל הבעש "ט וסובר , שבה

הבריאה . של הכללית הכוונה  את משלימה  , מהפרטי
כל  כי  , שניה בי הבדל יש  הבעש "ט לשיטת  ג  אמנ
אמצעי אלא  הבריאה  ומטרת תכלית  אינ  הברואי
לישראל   העול את ומכי הבריאה , כוונת את  המשלי
הוא  בישראל ה '  שחפ נמצא  , העול נברא   שבשביל
הבריאה . כוונת להשלמת אמצעי   שה ולא  'עצמי ', רצו
הרי , מסויי בדבר ובוחר שכשרוצה  היא  הרצו תכונת
עקרת  כמו  ועל־דר־משל בשווה .  הפרטי בכל הוא  הרצו
ופרטי חפצי  כל על ומפקחת שיודעת שמלבד  הבית
חפצי פרטי  כל  ובנוס בבית, אצלה   הנמצאי  הדברי
ממש  כ הבית. הנהגת של הכללית במטרה  חלק   ה הבית
הרי , בה וחפצו  שרצונו  שכיו ישראל על הקב "ה  השגחת
 יוב ומכא . לה ונוגע  השיי ופרט פרט כל על שמשגיח 
ע יעקב  על המאורע  פרטי  של הזכרו נקבע  מדוע 
לרמז  המאורע , של לכאורה  שולי  בפרט המלא
וג ופרט, פרט בכל היא  ישראל על הפרטית שההשגחה 
מושגחי  כול  ער ומיעוטי   כטפלי  הנראי  הדברי

שוה . באופ יתבר מאתו 
הנוגע בעניי הנס  זכרו הוקבע  לא  מדוע  קשה , קצת ועדיי
המאורע . של פרט שהוא  הנשה  בגיד  ורק  ההצלה , לכללות
תופס  במקצתו  "שהתופס  הוא   עצ לגבי  הכלל לומר: ויש 
בכל  עצמותו  בכל נמצא  עניי כל של  העצ כי  בכולו ",
ישראל  בני  לגבי  בהלכה  שמצינו  ועל־דר בשוה , חלקיו 
וא ונהרגנו   מכ אחד  לנו  "תנו  לישראל שאמרו   " ש "עכו
אחת  נפש   לה ימסרו  ואל  כול יהרגו  , כולכ נהרוג לאו 
ובזה  בכולו .  תופסי ישראל של חלק  בכל כי  מישראל",
 התוכ זהו  כי  הנשה , גיד  בעניי הנס  זכרו נקבע  מדוע  יוב
בעצ תופס  שכשהוא  לישראל הקב "ה  בי הקשר של
לכאורה , וצדדי  שולי  בעניי זכרו  וג כולו , את  תופסי
על  המיוחדת  הפרטית ההשגחה  עניי כללות את מבטא 

ישראל.
      

יאכלו 2) לא כן על הפסוק : מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי  ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני 
נאסר  יעקב  מבני  והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב  אלא נאמר והוא 3)בסיני  הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי  הצד ירך. של פנימי  בצד

פנימי . לה קורא הכף .4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב  העב  (=הבשר השופי  שבסוף  הקצר
הכף  על ומתפשט  ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע 
הבשר  שתחת ירך של פנימי  בצד נכנס  ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף .6) בשר בתוך מובלע  אלא הכף  על שאינו

. Ûk‰ ÏÚL ÌB˜nÓ ÈÓÈt‰ ‰Lp‰ „ÈbÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ«»∆«¿ƒƒƒ»∆«««
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B‡ ÈÓÈt‰ „Èb‰ ‡MÓ B‡ BaÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÔBˆÈÁ‰ ÏkÓ7eÚL ‰nÎÂ . ƒ»«ƒ«ƒ«««¿¿«»ƒ

Û‡ ,Blk Ûk‰ ÏÚL „Èb‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ?‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«ƒ¿ƒ»««ƒ∆«««À«
‰˜BÏ  ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ8‰ik ‡e‰L ÈtÓ , «ƒ∆≈¿«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»

.dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»

סופרים.7) מדברי  איסור על ששמו 8)כעובר דבר שכל
נקרא  שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא עליו
חתיכת  אלא גיד קרוי  אינו שלם כשאינו הנשה וגיד "בריה",

גיד.

.‚Ï‡ÓO ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊÎe ÔÈÓÈ ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡9, »«¿«ƒƒƒ∆»ƒ¿«ƒƒƒ∆¿…
˙ÈÊk Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈ„È‚ ÈL ÏÎ‡L B‡∆»«¿≈ƒƒÀ»««ƒ∆≈»∆¿«ƒ
(.„È‚Â „Èb Ïk ÏÚ ‰˜BÏ ‡e‰ ÔÎÂ) .ÌÈBÓL ‰˜BÏ ∆¿ƒ¿≈∆«»ƒ»ƒ

עצמה.9) בפני  ואכילה אכילה כל על כשהתרו ומדובר

.„BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰Lp‰ „Èb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡  ÛBÚ‰»≈ƒƒ«»∆ƒ¿≈∆≈
CÈ Ûk10BÎiL ÛBÚ ‡ˆÓ Ì‡Â .C‡ BÎÈ ‡l‡ , «»≈∆»¿≈»…¿ƒƒ¿»∆¿≈

,eÒ‡ BlL ‰Lp‰ „Èb  Ûk BÏ LiL ‰Ó‰a‰ CÈk¿∆∆«¿≈»∆≈«ƒ«»∆∆»
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â11‰Ó‰a ÔÎÂ .12C‡ dÎÈ ÛkL ¿≈ƒ»»¿≈¿≈»∆«¿≈»»…

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,eÒ‡ dlL ‰Lp‰ „Èb  ÛBÚ ÏLk¿∆ƒ«»∆∆»»¿≈ƒ»»

עגול.10) אינו אבל כף , לו שלא 11)שיש בעייא שהיא
הספק . על לוקין אין אבל מספק , ואסור בגמרא: נפשטה

בגמרא.12) נפשטה שלא בעייא זו גם

.‰ ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
‰Ó‰a ‡l‡ ,‰‡ÓËa ‚‰B BÈ‡L ÈÙÏ ;eËt»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿≈»

˙zÓ dlkL13ÔÈ‡L ,dÙeb ‡MÓ ÏÎB‡k BÈ‡Â . ∆À»À∆∆¿≈¿≈ƒ¿»»∆≈
ÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .e‡aL BÓk ,Oa‰ ÏÏkÓ ÌÈ„Èb‰«ƒƒƒ¿««»»¿∆≈«¿¿ƒ»«≈≈∆

dOaÓ ÏÎB‡k ‰Ê È‰  „Èb‰ ÏÚL14. ∆««ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»»

איסור 13) שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
בהמה  איסור על חל הגידין שנקשרו אחרי  שבא הנשה גיד
טומאה  איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי  לו, שקדם טמאה

טמאה.14)כלל. בהמה משום וחייב 

.ÂÏL B‡ ‰ÙË ÏL B‡ ‰Ï ÏL ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆∆¿≈»∆¿≈»∆
ÌÈzL iÁ  ‰ÏBÚ15eq‡a ÏÏÎpL CBzÓ .16‡L »«»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»

eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒBÂ „Èb‰ Ìb ÏÏÎ ,zÓ ‰È‰L dÙeb»∆»»À»ƒ¿«««ƒ¿«»»ƒ
Á‡17. «≈

עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד משום
איסור.16) על חל כולל מוסיף ,17)ואיסור איסור זה אין

כולל. איסור אלא

.Ê‡lL „Ú ÂÈÁ‡ ËhÁÏ CÈˆ ‰Lp‰ „Èb ÏËBp‰«≈ƒ«»∆»ƒ¿«≈«¬»«∆…
,‰Lp‰ „Èb ÏÚ Áah‰ ÔÓ‡Â .ÌeÏk epnÓ È‡LÈ«¿ƒƒ∆¿¿∆¡»««»«ƒ«»∆
ÏkÓ Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÁ‰ ÏÚ ÔÓ‡pL ÌLk¿≈∆∆¡»««≈∆¿≈¿ƒ»»ƒ»

ÁaË18 ˙eLÎa ˜ÊÁÓe Lk Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «»∆»ƒ»»»»»≈À¿»¿«¿
ÎBÓe BÓˆÚÏ ËÁBML ‡e‰19.ÔÓ‡Â ∆≈¿«¿≈¿∆¡»

כאן),18) משנה (מגיד לט : זרה בעבודה הדין מקור

מה"ג  ימ "ח  לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא
המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי 
חשודים  ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני  פירוש:
ורק  הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל
כאן  תפס  רבינו אבל בשר. נזכר נכרי  ידי  על לשלוח  בדין
היינו  "חתיכה", כתוב  "חלב " שבמקום התוספתא, גירסת
ודין  שם התוספות גירסת לפי  דג, חתיכת או בשר חתיכת
הראב "ד  השיג כ"ה, הלכה י "א בפרק  ולקמן דג]. כדין בשר
חוץ  איסורים על הארץ  עמי  נחשדו לא שהרי  רבינו, על

ובמ  הדברים ממעשרות, ששת שכל מבאר, שם משנה גיד
המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו
ונראה  מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ  עמי  רגילים
כשר  אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר
בהלכות  זהיר אינו או בקי  אינו שמא כי  בכשרות ומוחזק 

אחר 19)שחיטה. ישחוט  בכשרות מוחזק  אינו אם אבל
ימכור. והוא

.Áı‡Ï ‰ˆeÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na20Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»»∆¬»
ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ  Ï‡OÈÏ dlkL ÔÓÊa Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»

.Ì„‡»»

או 20) גוי  עם חילוף  של חשש ויש הגויים בין שמעורבים
הגוי . מן שיקנו

.ËB‡ ‰Ï Oa ‡ˆÓÂ ,Oa kÓÏ ÔÓ‡p‰ ÁaË«»«∆¡»ƒ¿…»»¿ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁÓ  B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰ÙË Oa21 ¿«¿≈»≈ƒ««»«¬ƒ∆«»ƒ

BÏ ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÈÚÓe B˙B‡ ÔÈ˙nLÓe ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ,Oa epnÓ ÁwÏ ÌÏBÚÏ ‰wz«»»¿»ƒ«ƒ∆»»«∆≈≈¿»
B‡ ,eLÁ „a ‰„‡ ÈÊÁÈÂ B˙B‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»¿»»»
;eLÁ ÔBÓÓa BÓˆÚÏ ‰ÙË ‡ÈˆBÈÂ BÓˆÚÏ ËBÁLÈƒ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿«¿¿»»

‰ÓÚ‰ ‡Ïa ‰eLz ‰OÚ È‡ceL22. ∆««»»¿»¿…«¬»»

הבשר.21) שאכלו פי  על ספק 22)ואף  יש אם אבל
מועילה. תשובתו אין שהערים,

.ÈÈ‰  ı‡‰ ÈnÚÓ „Á‡ „Èa BÁlLÂ Oa Á˜Bl‰«≈«»»¿ƒ¿¿«∆»≈«≈»»∆¬≈
 ˙eLÎa ˜ÊÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ‰Ê∆∆¡»»»¿««ƒ∆≈À¿»¿«¿

ÛÈÏÁÈ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡23È„Ú elÙ‡Â . ≈¿ƒ∆»«¬ƒ«¬ƒ«¿≈
Ï‡OÈ24‰Ê „a ÔÈÓ‡ Ô‰È˙B‰Ó‡Â25‡Ï Ï‡ ; ƒ¿»≈¿«¿≈∆∆¡»ƒ¿»»∆¬»…

ÛÈÏÁÈ ‡nL ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ26. ¿≈»ƒ«»∆»«¬ƒ

של 23) הבשר את יקח  לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
בזה  מרוויח  אינו ואם גוזלו, שהרי  באיסור, ויחליפו חבירו

לו. ולא חוטא אדם אין הרי  להחליף , לו נכרים 24)למה
נאמן  אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו

נאמנין. שפחה או עבד מקום 25)אפילו שבכל פי  על אף 
נאמנים  כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי  שנוגע 

הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני  נאמן אינו שגוי 

.‡È˙Á‡Â ‰ËeÁL Oa ˙BÎBÓ ÚLz ,˙BiÁ OÚ∆∆¬À≈«¿¿«¿»¿««
Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó Oa Á˜ÏÂ ,˙BÏ ˙ÎBÓ∆∆¿≈¿»«»»≈««≈∆¿≈≈«
 Úe˜ ÏkL ;eÒ‡ ‰Ê È‰  Á˜Ï Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆≈∆»«¬≈∆»∆»»«

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk27CÏLÓ ‡ˆÓp‰ Oa Ï‡ . ¿∆¡»«∆¡»»≈¬»»»«ƒ¿»À¿»
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˜eMa28‡aÓ  LÙc ÏÎc ;‰ Á‡ Cl‰  ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
Lt29ÌÈÎBn‰  eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈÎBk È„BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

 Ï‡OÈ ÌÈÎBn‰  eÈ‰ Ì‡Â ,eÒ‡  ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק  השקול, כספק  זה והרי  במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו הרוב ,29)ואין מן פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו
אם  ידענו ולא מחנות לקח  בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו
חנות  או שחוטה מוכרת חנות הייתה לקח  שממנו המקום
במקום  הספק  שנולד מכיוון כקבוע  דינו נבלה, מוכרת

עיר.30)קביעות. אותה של

.È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ Oa ÔÎÂ¿≈»»«ƒ¿»¿«≈»ƒ«»
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È BÈ‡Â31Oa‰ ÈÎBÓ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»«ƒƒ»«ƒ»¿≈«»»

Ï‡OÈ32eÒ‡ Îe .‰Bz ÔÈc ‡e‰ ‰Ê .zÓ  ƒ¿»≈À»∆ƒ»¿»»¿
ÌÈÓÎÁ33„BÚ „Èa ÔÈa ˜eMa ÔÈa ,‡ˆÓp‰ Oa‰ Ïk ¬»ƒ»«»»«ƒ¿»≈«≈¿«≈

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk34ÔÈËÁBM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,35ÏÎÂ »ƒ«»««ƒ∆»«¬ƒ¿»
Oa Á˜Bl‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡OÈ ÔÈÎBn‰36 «¿ƒƒ¿»≈¿…∆»«≈«»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,eÒ‡  ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚÂ B˙Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿≈¿∆¿«ƒ»«ƒ»∆»ƒ≈
ÔÈÚ ˙ÚÈË Ba BÏ ‰È‰L B‡ ,ÔÓÈÒ Ba BÏ ‰È‰37‡e‰Â »»ƒ»∆»»¿ƒ««ƒ¿

.Ìe˙ÁÂ eˆ ‰È‰L B‡ ,‰Ê ‡e‰L È‡cÂ BÈkÓ«ƒ««∆∆∆»»»¿»

הבשר.32)הגוי .31) מוכרי  רוב  כבשר 33)כלומר,
העין. מן רב ,34)שנתעלם אסר לא גוי  ביד בנמצא

המשתמר  בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י  פירש והטעם
אבל  כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא
החליפוהו. עורבים שמא נשמר] שאינו [=סתם, המונח  בשר
מפני העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק  רבינו אבל
שרב  ד, הלכה ז פרק  שקלים הירושלמי  סוגיית על שסומך
אופן. בכל להחמיר ראוי  לפיכך גוי , ביד בנמצא אף  מחמיר
להכריז  נוהגים אם בין חילוק  שיש מיישב  משנה  והכסף 
מותר  גוי  ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
הגמרא  סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן
אפילו  כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם,
גוי ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו רק 35)אסור, ולא
בכשרות.36)רובם. שהוחזק  שכל 37)מאדם ומשמע 

תלמיד  אינו ואפילו בו לי  יש עין טביעות לאמר נאמן אדם
סומכין  אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי  חכם,
כי הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי 

.‚ÈeÏÙÂ ÈÏk‰ aLÂ ,Oa ˙BÎÈ˙Á ‡ÏÓ ÈÏÎ ‰Ïz»»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿
Ô‰a BÏ ÔÈ‡Â ˙BÎÈ˙Á ‡ˆÓe ‡e ,ı‡Ï ˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ»»∆»»»¬ƒ¿≈»∆
:ÓBÏ LiL ;eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÚ ˙ÚÈË ‡ÏÂ ÔÓÈÒƒ»¿…¿ƒ««ƒ¬≈∆»∆≈«
‰ÊÂ ,ıL B‡ ‰iÁ ezb ÈÏka ‰È‰L Oa B˙B‡»»∆»»«¿ƒ¿»««»∆∆¿∆

.‡e‰ Á‡ Oa»»«≈

.„È‰‡‰a zÓ ‰Lp‰ „Èb38Ì„‡Ï zÓ CÎÈÙÏ . ƒ«»∆À»«¬»»¿ƒ»À»¿»»
‰Lp‰ „ÈbL CÈ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ ÁÏLÏƒ¿…«¿≈»ƒ«»»≈∆ƒ«»∆

ÔÈ‡Â ,Ï‡OÈ ÈÙa ‰ÓÏL Ci‰ BÏ Ô˙BÂ .dÎB˙a¿»¿≈«»≈¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
ÔÈLLBÁ39‰Ê Ï‡OÈ ‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL40Ì„˜ ¿ƒ∆»…«ƒ∆»ƒ¿»≈∆…∆

k BÓB˜Ó È‰L ,„Èb‰ ÏËpiL41‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«ƒ∆¬≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ ‰pzÈ ‡Ï  ‰Îe˙Á Ci‰«»≈¬»…ƒ¿∆»¿≈»ƒ«»

,„Èb‰ ÏhiL „Ú Ï‡OÈ ÈÙa‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ…«ƒ∆»…«ƒ∆»
Ï‡OÈ42. ƒ¿»≈

במכירה.38) או כלומר,40)בשלימה.39)במתנה
יקנה  מישראל הגוי ] [=לידי  לידו באה שהירך שראה ישראל

ויאכל. הגוי הגיד.41)מן ניטל שישראל 42)אילו
ניכר. המקום אין כי  גידה. ניטל שכבר סובר הרואה

.ÂË‡Ï ,ÏÎ‡˙ ‡Ï :‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»……«…
‰ÏÈÎ‡ eq‡ „Á‡  ÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡…̇¿……¿……«∆»ƒ¬ƒ»
e˙k‰ EÏ ËÙiL „Ú ,ÚÓLna ‰‡‰ eq‡ „Á‡Â¿∆»ƒ¬»»««¿»«∆ƒ¿…¿«»
EÈÚLa L‡ bÏ :Ó‡pL ,‰Ïpa EÏ ËtL C„k¿∆∆∆»«¿«¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba Ó‡pL ÏÁÎe ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»«≈∆∆∆¡«≈»∆¿»
‡e‰L ‰t ÏÚaL ‰Bza Lt˙iL „Ú B‡ .‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿»≈«»∆¿«∆∆
ÔÓ ‡Â Ì„Â ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ÔB‚k .‰‡‰a zÓÀ»«¬»»¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈∆ƒ
ÈtÓ ‰‡‰a ÔÈzÓ el‡ ÏkL ,‰Lp‰ „È‚Â ÈÁ‰««¿ƒ«»∆∆»≈À»ƒ«¬»»ƒƒ

.‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Ïaw‰««»»««ƒ∆≈¬ƒ«¬ƒ»

.ÊË‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ Ô˙ B‡ ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡  ÌÈÏÎÏ43˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈzÓ ÌÈÓc‰Â45zÓe ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡L c ÏÎÂ . ¿«»ƒÀ»ƒ¿»»»∆»«¬ƒ»À»

eÒ‡  ‰‡‰a zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a«¬»»««ƒ∆À»«¬»»»
BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÏe ,‰BÁÒ Ba ˙BOÚÏ46ÌÈ„a «¬¿»¿«≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba Ó‡ È‰L ,ÏÁ‰ ÔÓ ıeÁ .ÌÈeÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏa ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓa ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙËa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני 
דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי 
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי  עבודה מלבד הנאה איסורי  שחליפי 

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
מות  אחרים אבל משמע ,מדמיהם, רבינו ומדברי  רים,
בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק , לקבוע 

אמרה  התורה שהרי  לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן
לנכרי ". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו

סחורה  שאיסור מזה, ומוכח  לסחור. מותר שבחלב  התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי  התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב . מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק  נאמר
שהרי מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.ÊÈ,Ô„ˆÂ ÌÈ‡ÓË ‚„Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ BÏ encÊpL „iv‰««»∆ƒ¿«¿«»¿»¿≈ƒ¿»»
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קצי                 
         

Ï‡ .ÔÎÓÏ zÓ  ÌÈB‰Ëe ÌÈ‡ÓË BÏ e„BvpL B‡∆ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ»¿»¿»¬»
‰BÁÒ ˙BOÚÏ zÓe .ÌÈ‡ÓhÏ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÈ ‡Ï…¿«≈¿«¿«¿≈ƒÀ»«¬¿»
Ï‡OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ BÏÁL ÏÁa¿»»∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙BÈ‚e e‰‡B49‡ˆBiÎÂ ≈ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«»¿«≈
.Ô‰a»∆

לעשות 49) ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב  כי 
[ולמה  הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה, בהם
כותב  והלא לחוד? גויים וגבינת חלב  דין רבינו משמיענו
מפני בסחורה? מותרים דרבנן איסורי  שכל יח , בהלכה
בהם  נתערב  שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב 
בסחורה, אסורין תורה איסורי  וספק  התורה, מן האסור דבר
אין  כי  הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן
איסור  עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק  זה

סחורה]. איסור לא אבל אכילה,

.ÁÈ‰Bz‰ ÔÓ Beq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50eÒ‡  ∆«¿»…∆ƒƒ«»»
zÓ  Ì‰ÈcÓ Beq‡L ÏÎÂ ;‰BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»

.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק  ואפילו

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב א' שישי יום 

    
ומבושל;1) צלוי  הכחל וכסה; ניער ואם בחלב  בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח ; הוא אם מליח  אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב ; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף 
צנון; בה וחתך וחזר צלי  בה שחתך סכין הצלי ; עם שאפאה
גבינה  שאכל מי  כמך; של כד בצד מלח  של כד מניחין ואם

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.‡ÔÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,BÏMÏ eÒ‡  ÏÁa Oa»»¿»»»¿«¿¿»¿»¿ƒ
eÒ‡ BÙ‡Â ,B˙B‡ ÔÈB˜Â ,‰‡‰a eÒ‡Â ,‰Bz‰«»¿»«¬»»¿¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÊk Ì‰ÈMÓ ÏMiL ÈÓe .ÔÈa˜p‰ Ïk Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒƒ∆¿«≈ƒ¿≈∆¿«ƒ

„Á‡k2‰˜BÏ 3.Bn‡ ÏÁa È„b ÏM˙ ‡Ï :Ó‡pL , ¿∆»∆∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ÏÎB‡‰ ÔÎÂ4ÏÁ‰Â Oa‰Ó ,Ì‰ÈMÓ ˙ÈÊk ¿≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆≈«»»¿∆»»

„Á‡k eÏMa˙pL5ÏM ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ 6. ∆ƒ¿«¿¿∆»∆¿««ƒ∆…ƒ≈

משקה 2) שהוא חלב  משערים ואיך ביחד. והחלב  הבשר
ונותנן  זית ומביא משקין מלא כוס  מביא כזית? בשיעור
כזית. שיעור הוא לחוץ  היוצא המשקה לתוכו,

שם.3) כלוי  נהנה 4)שמצטרפים, אבל אוכל, רק  משמע 
הנאת  שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי  על אף  לוקה אינו
ח  בפרק  למעלה ובחלב . בבשר אפילו לוקין אין איסור
לוקה. אינו הנאה מאיסורי  שהנהנה רבינו כתב  טז הלכה
שלא  הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק 
בחלב  מבשר הנהנה למה לשאול יש כן ואם הנאתן, כדרך
כמו  הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב  בשר הלא לוקה? אינו
שרבינו  כתב  משנה ובלחם י ? הלכה יד בפרק  לקמן שמבואר
הנאה  איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי  סובר
הדין, מן עונשין ואין מערלה, וחומר בקל בחלב  בבשר

נאמרו  שלא עבירות על הגוף  ענשי  מטילין אין כלומר,
בספר  אמנם וחומר. מקל נלמדו אלא בתורה, בפירוש
פרשת  המכילתא כדברי  רבינו כתב  קפו, לאֿתעשה המצוות
שלש  בתורה שנכפל ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים,

אמו". בחלב  גדי  תבשל "לא הפסוק  שלא 5)פעמים
קח . שם בישול, דרך אלא תורה אחרים 6)אסרה אלא

בישלו.

.e˙k‰ ˜˙L ‡Ï7ÈtÓ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡‰ Ò‡lÓ …»««»ƒ∆¡…»¬ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,eÒ‡ BÏeMa elÙ‡Â :ÓBÏk .ÏeMa‰ Ò‡L∆»««ƒ¿««¬ƒƒ»¿≈
Á‡Ó ˙a‰ Ò‡lÓ ˜˙ML BÓk .B˙ÏÈÎ‡ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«¬ƒ»¿∆»«ƒ∆¡…««≈««

.˙a‰ ˙a Ò‡L∆»««««

בשר 7) שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב  למה ביאור זה
ורק  בתורה מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב 
שאכילה  כתב , ולזה לוקה? ומדוע  התורה ממדות נדרשת
הוא  תבשל" "לא הפסוק  ופירוש הבישול, באיסור נכללת
באיסור  כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף 
ואין  הבת. בזה ונכללה הבת בת רק  כתבה שהתורה הבת
הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך לראות
וראה  בעלמא". מילתא "גילוי  נקרא זה התלמוד ובלשון

ו. הלכה ביאה איסורי  מהלכות ב  פרק 

.‚‰B‰Ë ‰Ó‰a Oa ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ«»∆»¿«¿≈»¿»
ÏÁa È„b ÏM˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁa«¬≈¿≈»¿»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈

Bn‡8ÏÏBk ‡e‰ È„‚e .9„ÏÂ ‰O‰ „ÏÂ BM‰ „ÏÂ ƒ¿ƒ≈¿««¿««∆¿«
È„b Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈfÚ È„b Ó‡ÈÂ ËÙiL „Ú ,ÊÚ‰»≈«∆ƒ¿…¿…«¿ƒƒƒ¿…∆¡«¿ƒ
Oa Ï‡ .‰Â‰a e˙k‰ acL ‡l‡ ,Bn‡ ÏÁa«¬≈ƒ∆»∆ƒ≈«»¿…∆¬»¿«

(BÏMaL) ‰B‰Ë ‰Ó‰a10B‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁa ¿≈»¿»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿≈»
‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁa (BÏMaL) ‰‡ÓË ‰Ó‰a Oa¿«¿≈»¿≈»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿»

Ï zÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,‰È‰a zÓe ,ÏM À»¿«≈À»«¬»»¿≈«»ƒ«¬ƒ»
ÏÁa Oa ÌeMÓ11. ƒ»»¿»»

קיג:8) חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר 9)גדי  שם.
גדיי עורות "את נאמר, וכן העזים" גדי  את יהודה "וישלח 
אפילו  סתם, גדי  שנאמר מקום שבכל מכאן ולמדנו העזים"

במשמע . ורחל הנכון.10)פרה והוא אינו, אחרים בספרים
טמאה.11) בהמה איסור בו יש אלא

.„ÛBÚÂ ‰iÁ Oa ÔÎÂ12ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
zÓ CÎÈÙÏ .‰Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ BÈ‡  ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏMÏ13ÈcÓ ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡Â .‰È‰a zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
eq‡ È„ÈÏ e‡BÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰B‰Ë ‰Ó‰a Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰Bz ÏL ÏÁa Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È‰L ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁa14e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
eÒ‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ÏÁa È„‚ ‡l‡15Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי  התורה, מן בחלב  בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי  מקשה, משנה' ה'כסף  שם. במשנה
וכו' גדי  תבשל לא בתורה כתוב  "הרי  רבינו: כתב  ה"ט  פ "ב 
בהמה  בשר בין בחלב  בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב  שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין
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שתירץ . כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב  אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב , לבשל אסור ועוף  חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,
בחלב . בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו

ועוף . חיה בשר

.‰ÛBÚ ËÁBM‰Â .ÏÁa ÔÏÎ‡Ï zÓ  ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒÀ»¿»¿»¿»»¿«≈
˙BeÓb ÌÈˆÈa Ba ‡ˆÓÂ17.ÏÁa ÔÏÎ‡Ï zÓ  ¿ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»¿»¿»»

מעורות 17) שהן פי  על ואף  וחלבון חלמון להן שיש
ואסור  בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל בגידין.
בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב , לאכלה
במגיד  ז הלכה ב  בפרק  עיין רשב "א. בשם משנה מגיד

שם. משנה

.ÂÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈË ÈnÁa ÏMÓ‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18ÏÁ ÈÓa Oa ÏMÓ‰ ÔÎÂ .19ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20ÎÊ ÏÁa B‡21,eËt  ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ , ≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
ÏÁa Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â22Ï‡ . ¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»

 ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÁ B‡ ‰˙Ó Oa ÏMÓ‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

eq‡ ÏÚ ÏÁ ÏÁa Oa eq‡ ÔÈ‡L ;ÏÁa Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÁ eq‡ B‡ ‰Ï¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ eq‡24.˙Á‡ ˙a eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי  מבושל וכן בחלב  שעשנו מעושן  אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב  בשר תורה אסרה שלא חלב ,
ומספק  בישול. חשוב  אם ה פרק  נדרים בירושלמי  היא בעיא
בישול  אינו טבריה בחמי  ומבשל עליו, לוקין ואין אסור
הלכה  ט  פרק  שבת בהלכות ששנינו כמו מלקות חיוב  לענין

פטור. טבריה בחמי  המבשל מן 19)ג: המתחמצים מים
פטור  הגבינה את שהוציאו אחרי  ונשארים הגבינה הקפאת
מדרבנן, אסור אבל כחלב  אינם חלב  שמי  מפני  לוקה, ואינו
בשר  לאכול אסור לן וקיימא חלב , ממי  עושים כותח  שהרי 

חלב 20)בכותח . להוציא אמו בחלב  קיג: שם בגמרא
משנשחטה  ולא אם להיות הראויה אמו שכתוב  שחוטה,

מתה. הדין והוא שאנו 21)(רש"י ) אלו כל אסור. אבל
אסור. אבל פטור הוא אמו בחלב  לוקה 22)ממעטים אבל

מתה. בחלב  נבלה אלא 23)משום לבשל נאסר לא שהרי 
ב  לענין לפיכך בלבד, בחלב  איסור בשר אלא כאן אין ישול

קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק  שם. רש"י  בחלב , בשר
שלוקה  סוברים ושניהם אסי  ור' אמי  ר' כלל נחלקו שלא

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו הלא 24)על תשאל, (ואם
בפירוש  שכתב  כמו מוסיף , נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת
כשבישל  הנאה איסור ניתוסף  וכאן ג פרק  כריתות המשניות
בחלב ? בשר איסור חל לא ולמה בחלב  הנבילה או החלב 
(ראה  בחלב  בשר הנאת על לוקין שאין שמפני  לומר, יש
איסור  כל כי  באכילה, גם כאן מלקות חיוב  אין א) הלכה
טפל  יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף  מתוך בא האכילה
רבינו  מבאר הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור
בבשר  הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו

אכילה, איסור חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב 
כאן  ואין בהנאה ומותר עליו בחלב  בשר שם נקרא לא
בהנאה" "מותר כתב  ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף ",
שאסור  משמע  טמאה, בהמה בשר גבי  ג בהלכה שכתב  כמו
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה.
המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם רבים

בצעירותו). שחיבר

.ÊÏÈÏL ÏMÓ‰25iÁ  ÏÁa26Ï‡ .BÏÎB‡‰ ÔÎÂ . «¿«≈¿ƒ¿»»«»¿≈»¿¬»
‡ÈÏL ÏMÓ‰27ÔÈ„È‚Â BÚ B‡28ÈwÚÂ ˙BÓˆÚÂ «¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿ƒ»≈

ÌÈ˜29ÔÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eËt  ÏÁa ÌÈk‰ ÌÈÙÏËe «¿«ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿»»»¿≈»¿»
.eËt »

גדי .26)עובר.25) נקרא כן גם מפני27)ששליל
יח . הלכה ד פרק  רבינו כתב  וכן לאכילה ראויה שאינה

כדין 28) עור ודאי  אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם
מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות בברייתא 29)גידים

עיקרי כאן כתב  ולמה שם רבינו כתב  וכן קרנים, שם,
לחלוחית  כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?
הדקים  עיקריהם שהכוונה כתב , ולכן להשמיענו. צריך ולא
שהרי בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים כתב  וכן

כבשר. דינם רכים עורות

.ÁCB˙Ï ÏÙpL ÏÁ B‡ ÏÁ‰ CB˙Ï ÏÙpL Oa»»∆»«¿∆»»»»∆»«¿
ÌÚË Ô˙Ba BeÚL  BnÚ ÏMa˙Â Oa‰30?„ˆÈk . «»»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈««≈«
˙Á˙B ‰„˜Ï ‰ÏÙpL Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á31ÏÁ ÏL ¬ƒ»∆»»∆»¿»ƒ¿≈»««∆»»

ÈÎp‰ ÌÚBË 32„w‰ ˙‡ÌÚË da LiL Ó‡ Ì‡ :‰ ≈«»¿ƒ∆«¿≈»ƒ»«∆≈»««
 ‰ÎÈ˙Á d˙B‡Â .˙zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰eÒ‡  Oa»»¬»¿ƒ«À∆∆¿»¬ƒ»

‰eÒ‡33˙‡ ‡ÈˆB‰Â Ì„wL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿ƒ∆
‰ÚÏaL ÏÁ ËÏÙzL Ì„˜ ‰ÎÈ˙Á‰34‡Ï Ì‡ Ï‡ ; «¬ƒ»…∆∆ƒ¿…»»∆»¿»¬»ƒ…

d˙B‡ ÌÈÚLÓ  ˜lÒ35ÌÈMLa36ÏÁ‰L ÈtÓ , ƒ≈¿«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»
ÏÁ‰ ‡L ÌÚ Ú˙Â ‡ˆÈ Ò‡Â da ÚÏpL37. ∆ƒ¿«»¿∆¡«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»»

טעמו 30) לתת כדי  בבשר יש אם חלב  לתוך שנפל בבשר
לתת  כדי  בחלב  יש אם בשר לתוך שנפל ובחלב  בחלב ,

בבשר. פולט .31)טעמו ואינו בולע  אינו שהצונן
נכרי32) היינו ארמאה", "קפילא גרסינן צז. שם בגמרא

נכרי שכל משמע  רבינו מדברי  המאכלים. בטעמי  מומחה
שרק  כתבו, קפילא, המתחיל דבור שם בתוספות אבל נאמן,
האימון  את יערער שמא הוא חושש כי  נאמן, מומחה

ישקר. לא ולפיכך בנאמנותו, או שהרי33)במומחיותו
חלב . בה תשהה.34)נבלע  זמן כמה רבינו ביאר לא

החתיכה.35) היינו 36)את כנגדה, ששים בקדרה יש אם
יז. הלכה טז פרק  וראה ואחד, ששים יהיו ואי37)שביחד

משערים  ולפיכך שוים טעמם כי  בטעמו, להבחין אפשר
טעם  נתינת אין מששים שביותר לחז"ל, היה וידוע  בששים,

צח .). שם נזיר, באיל בשילה זרוע  דין על זאת (והסמיכו

.ËOa ÏL ‰„˜ CB˙Ï ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË  »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL «¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»

ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;zÓ Ïk‰ «…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Èt40,ÌÚË da ‡MÈ ‡Ï ƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««

d˙B‡ ‰Ò‡  ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«»««»»∆∆¿»»
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dlÎa ÔÈÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈
È„k ÔÈÏz‰Â ˜n‰Â ˜i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰ ÔÓ ‰„wa«¿≈»ƒ«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈

ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á ‰È‰zL42Ïk‰ ÔÓ43 ∆ƒ¿∆¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…
‰eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰44zÓ ‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי ,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב  את ותפלוט 

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי  אוסר עצמו הבשר שהרי  מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב , טעם

זה. במשפט  נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.È‰„w‰ ˙‡ Ú ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBqÏ ‡l‡ ÏÁ‰ ÏÙpLk47‰qk ‡ÏÂ ,48; «¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ Ú Ì‡ Ï‡49˙ÚMÓ ‰qkL B‡ , ¬»ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«
ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È‰  ÛBÒ „Ú ‰ÏÈÙ50ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«

È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜n‰ CB˙Ï ÏÁ»»¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
ÚB  ÏÙ ‰ÎÈ˙Á BÊ51eLiL „Ú dlk ‰„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

ÏÁ ÌÚË dlk ‰„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ Ú˙ÈÂ52 ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈÚLÓ  ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
 ÌÈMMÓ „Á‡ ,Oa CB˙Ï ÏÁ ÔÈa ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.eÒ‡  ÌÈMMÓ ˙BÁt ,zÓÀ»»ƒƒƒ»

אינו 46) והחלב  עצמו בפני  נפרד כדבר החתיכה זאת הרי 
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק  החתיכות לשאר מפעפע 
החתיכה  כל נעשית החלב  כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב . טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק  כתב , צב  סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק  ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף  ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב 

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי  בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי  בה שיש פי  על אף  מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח  ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
שבקדרה  מה כל מצטרף  ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה

החלב . את נכרי .52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה
שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי  כל שלא משמע 
ח , בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.‡È.ÏÁ da ÏMÈ ‡Ï  Oa da ÏMaL ‰„¿̃≈»∆ƒ≈»»»…¿«≈»»»
ÌÚË Ô˙Ba  ÏMa Ì‡Â54. ¿ƒƒ≈¿≈««

שם.54) גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי  יש אם

.ÈÏÁk‰55ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡56Oa ÔÈ‡L ; «¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈»»
‰ËeÁL ÏÁa ÏMa˙pL57BÓk ,‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»»ƒ«»¿

˜Óe BÚ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e‡aL58 BaL ÏÁ‰ ∆≈«¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆»»∆
ÚÂ È˙L BÚ˜ Ì‡Â .BÏÎ‡Ïe B˙BÏˆÏ zÓ59BÁËÂ À»ƒ¿¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ»≈∆¿»

Ï˙ka60zÓ  ÏÁ ˙ÈÁeÏÁÏ Ba ‡L ‡lL „Ú «…∆«∆…ƒ¿««¿ƒ»»À»
‰pË˜ ÏL ÔÈa ,BÚ˜ ‡lL ÏÁÎe .Oa‰ ÌÚ BÏMÏ¿«¿ƒ«»»¿»∆…¿»≈∆¿«»

‰˜È‰ ‡lL61Ì‡Â .BÏMÏ eÒ‡  ‰ÏB„b ÏL ÔÈa ∆…≈ƒ»≈∆¿»»¿«¿¿ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BÏMe Ú62BÏMa Ì‡Â ;BÏÎ‡Ï zÓ  »«ƒ¿ƒ¿≈«¿À»¿»¿¿ƒƒ¿

Á‡ Oa ÌÚ63B˙B‡ ÔÈÚLÓ 64ÔÓ ÏÁÎe ,ÌÈMLa ƒ»»«≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÈn‰65. «ƒ¿»

הבהמה.55) ההלכה:56)שד בראש כותב  רבינו קט : שם
פרטי את מברר הוא מכאן ולאחר סופרים" מדברי  "אסור

הכחל. שחיטת 57)דין אחרי  בכחל שנשאר החלב 
די59)ומיצה.58)הבהמה. לא בשר עם שלבישול

טעם  בו ויש שבכחל בחלב  הנבלע  בשר טעם משום במריקה
בחלב . מה 60)בבשר כל והוציא הכותל אל בכוח  לחצו

לצאת. לו.61)שעומד שניתי  מניקה של כחל קי . שם
בתוספות. שם סופרים 62)וראה מדברי  אפילו אסור ואינו

שאפילו  כיון קט : שם ראשון, כלשון רב , אמר זירא כר'
וזה  מדרבנן, רק  אסור שחוטה חלב  ממנו ויצא נסחט 
שם) (רש"י  מותר סופרים מדברי  אפילו פירש ולא שמובלע 
פסק  כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק  רבינו של דרכו (אמנם

כמותו). בברייתא ששנינו מפני  ראשון ולא 63)כלשון
אנו 64)קרעו. אין כי  ממנו, שיצא בחלב  רק  לא הכחל כל

צז. שם פלט , חלב  כמה יש 65)יודעים אם כלומר,
עצמו  הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה חמשים
הואיל  רבינו: מבאר יח  הלכה טו ובפרק  בששים. ומתבטל
ויש  בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו מדבריהם, והכחל
לפיכך  שבו, החלב  אלא אוסר הכחל שלא מפני  מפרשים,
(רבו  החלב . את לבטל מצטרף  בשר, שהוא עצמו הכחל
פירושו  כפי  רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים
קריעה  לצלי  צריך לכתחילה היא: כאן, משנה המגיד של
וטחו  וערב  שתי  קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק ,
בלא  אפילו לבדו בישלו בין צלאו בין ובדיעבד בכותל,
שתי קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה

נגדו). שישים אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב 

.‚È„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
eÒ‡ ÏÁk‰  ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;zÓ ‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈe Ck ÔÈe .eÒ‡ Ïk‰  ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈÚLÓe ,d˙B‡ ÒB‡  ˙Á‡ ‰„˜Ï ÏÙ Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ

‰BL‡k ÌÈMLa69ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ; ¿ƒƒ¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈
‰eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ70‡l‡ Ba ÔÈÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«
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הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב  שהבשר מפני 
מפני מפרש: והר"ן שם. רש"י  הכחל, שבתוך בחלב  טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק . ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי  משערים

משנה.

.„ÈBÎ˙ÁL ÏÁk‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡73ÔÓ [‰ÏÚÓÏ] ≈ƒ∆«¿»∆¬»¿«¿»ƒ
Oa‰74zÓ Ïk‰  e‰Ïˆ Ì‡Â ;„etLa75. «»»¿«¿ƒ»»«…À»

הקודמת.73) בהלכה ראה לצליה, כחל כדין שקרעו כלומר,
מן 74) חלב  נוטף  שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי  על אף 

מותר  וטחו, וחתכו ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל
משנה). (כסף  הבשר מן למעלה שם.75)אפילו כמרימר

נבלע  ודאי  החלב  הרי  אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל
גזרו  לא סופרים מדברי  איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר

לכתחילה. אלא

.ÂËdaL ÏÁa dÏMaL ‰˜76BÈ‡L ;˙zÓ  ≈»∆ƒ¿»∆»»∆»À∆∆∆≈
˙ÙpËk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,ÏÁ77.ÌÈÚna ‰pzLÈ È‰L , »»∆»¬≈¿ƒ…∆∆¬≈ƒ¿«∆«≈«ƒ

בה.76) פירשא 77)המכונס  בה המכונס  "חלב  בגמרא:
פרש  כן גם צלול החלב  אם אפילו ומשמע  הוא". בעלמא
חלב  שם עדיין צלול שבחלב  תם רבינו כשיטת ולא הוא,

משנה). (כסף  ואסור עליו

.ÊË‰w‰ BÚa ‰Èb‰ „ÈÓÚ‰Ï eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË  „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰Èb‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈

ÈtÓ .˙zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰eÒ‡  Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙wL ,‡e‰ zn‰ c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

ÏÁa Oa eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba BeÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰e ‰ÙËe ‰Ï ˙˜ BÚa „ÈÓÚn‰ Ï‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
 BÓˆÚ ÈÙa eÒ‡‰ c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.ÏÁa Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï ÌeMÓ ‰Èb‰ ‰Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ˙È‚ eÒ‡ ‰Ê LLÁ ÈtÓeƒ¿≈¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

הרדב "ז).78) (פי ' הוא גמור שלא 80)נכרי .79)שבשר
ועור  שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל הרי  תאמר
נאמר  שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה
מותר  עצמו בפני  כשהוא אבל האסור, דבר הוא כשהמעמיד

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב , בשר אינו 81)כגון ואם
בחלב . בשר זה אין טעם נותן

.ÊÈÚ˙‰e ,zÓ BcÏ ÏÁ‰Â ,zÓ BcÏ Oa‰«»»¿«À»¿∆»»¿«À»¿ƒ¿»≈
ÌÈc ‰na .Ì‰ÈL eÒ‡È  ÏeMa È„È ÏÚ Ô‰ÈL¿≈∆«¿≈ƒ≈»¿¿≈∆«∆¿»ƒ

Ì‰ÈL eÏMa˙pL ?ÌÈeÓ‡82ÌÁ ÏÙpL B‡ ,„ÁÈa ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆¿««∆»««
ÌÁ CB˙Ï83ÌÁ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,84„Á‡ ÏÙ Ì‡ Ï‡ ; ¿«≈¿«¬»ƒ»«∆»

ÛÏB˜  ÔBˆ ‡e‰Â ÈM‰ CB˙Ï ÌÁ ‡e‰Â Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿≈≈
Blk Oa‰85Ì‡Â .‡M‰ ÏÎB‡Â ,ÏÁ‰ Ba Ú‚pL «»»À∆»«∆»»¿≈«¿»¿ƒ

ÁÈ„Ó  ÔBˆ CB˙Ï ÔBˆ ÏÙ86.dÏÎB‡Â ‰ÎÈ˙Á‰ »«≈¿≈≈ƒ««¬ƒ»¿¿»

CÎÈÙÏ87,˙Á‡ ˙ÁtËÓa ‰È‚e Oa ˆÏ zÓ ¿ƒ»À»ƒ¿…»»¿ƒ»¿ƒ¿««««
Oa‰ ÁÈ„Ó  eÚ‚ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê eÚbÈ ‡lL ‡e‰Â88 ¿∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ»¿≈ƒ««»»

‰Èb‰ ÁÈ„Óe89.ÏÎB‡Â ≈ƒ««¿ƒ»¿≈

תורה".82) אסרה בישול "דרק  קח . שם גמרא
כבישול.83) הוא והרי  עו.84)שבולע , פסחים כשמואל

הרי חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה שסובר
באיסורים, כרב  הלכה מקום שבכל פי  על ואף  בולע . הוא
שם. בברייתא כמותו ששנינו כשמואל הלכה כאן

שעליו,85) החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד
קליפה. כדי  עד מתפשטת והבליעה המצונן קצת החם בולע 
אותו  לקלוף  שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק 

מותר. קליפה בו שייך שאין החלב  את 86)אבל להסיר
(שם). הבשר על בעין שיש בצונן 87)החלב  שצונן מפני 

יאכל  שמא חוששין ואין וכו' לצרור מותר הדחה מספיקה
(רדב "ז). קלה טירחה שהיא מפני  הדחה, שם 88)בלי 

בעי ". לא מי  "הדחה שייך 89)בסוגיא: שלא חלב  וגבי 
למעלה. שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו

.ÁÈÏÎ‡ BÈ‡L ÁÈÏÓ90‡e‰ È‰  BÁÏÓ ˙ÓÁÓ »ƒ«∆≈∆¡»≈¬«ƒ¿¬≈
Á˙Bk91‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ Ì‡Â .92Á˙ek‰ BÓk ,93 ¿≈«¿ƒ∆¡»¿∆¿«»

Á˙Bk BÈ‡94. ≈¿≈«

מלח 90) מרוב  להאכל נוח  שאינו לשימור, בשר כמליחת
במים. אותו ומדיחים ששורים עד ופולט 91)שבו ובולע 

הדחה.92)ואוסר. שמליח 93)בלא פי  על אף  שנאכל
נאכל  הרי  כותחא "האי  קיב . שם הוא הגמרא ולשון הוא.
מליח  והוא חלב  של נסיוב  בו יש כותח  הוא". מלחו מחמת

בו. לטבל הדחה 94)ועשוי  או קליפה שצריך כצונן והוא
יז. בהלכה כמבואר

.ËÈBa LiL Á˙eÎÏ B‡ ÏÁÏ ÏÙpL ËeÁL ÛBÚ»∆»«¿»»¿»∆≈
ÏÁ95zÓe BÁÈ„Ó  ‡e‰ ÈÁ Ì‡ :96 ÈÏˆ Ì‡Â ; »»ƒ«¿ƒÀ»¿ƒ»ƒ

BÙÏB˜97ÌÈÁÏt ÌÈÁÏt Ba eÈ‰ Ì‡Â .98‰È‰L B‡ , ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ∆»»
ÔÈÏ˙a Ïa˙Ó99‰Ê È‰  Á˙eÎÏ B‡ ÏÁÏ ÏÙÂ , ¿À»¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»¬≈∆

.eÒ‡»

מלחו 95) מחמת שנאכל כיון הוא מליח  שהכותח  פי  על אף 
כצונן. הוא אלא כרותח  בצונן.96)אינו צונן כדין

שאפילו 97) הרא"ש, בשם הביא צא סימן יו"ד יוסף  בבית
אומר  והר"ן ובולע . רך הוא כי  קליפה, צריך צונן צלי 
דעתו. נתבררה ולא סתם ורבינו חם. בצלי  עומדת שהגמרא

בקעים.98) בקעים מפרש: ורש"י  פילי " "פילי  שם בגמרא
היה 99) לכותח  וכשנפל לבלוע , נוח  אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י  ונבלע  לבלוע  צמא

.ÎÛBÚ‰ ˙BÏÚ‰Ï eÒ‡100ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰Èb‰ ÌÚ »¿«¬»ƒ«¿ƒ»««À¿»
ÂÈÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L101‰Ú Ïb‰ ÌeMÓ ‰Êb .102, ∆≈»»¿≈»ƒ∆¿≈¬≈»

È ‡nL‰Ê ÌÚ ‰Ê ÏÎ‡103ÏÁa ÛBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆»…«∆ƒ∆««ƒ∆»¿»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡104. »ƒƒ¿≈¿ƒ

מקולי100) זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי  שמאי  שמסדר 101)בית שלחן אבל

שם). (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו
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עבירה.102) לידי  הגבינה.103)מביא עם העוף 
כאן 104) ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי  כלומר,

שקרוב  תורה כשל לדבריהם חיזוק  עשו לו ובדומה זה בדין
גדי שאינו בהמה בשר גם ולאכול תורה איסור לידי  לבוא
של  מלשונו יוצא (רדב "ז). גדי  רק  נאמר שבתורה מפני 
ואכילתו  אכילתו משום עוף  העלאת היא שהגזירה רבינו
כאן  בגמרא אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום
העלאה  משום עוף  של העלאה היא: שהגזירה משמע 
ואכילה  שהעלאה רש"י  ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.‡Î ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÈkÓ ÌÈ‡L ÔÈ‡ÒÎ‡ ÈL¿≈«¿¿»ƒ∆≈»«ƒƒ∆∆∆
;‰Èb ‰ÊÂ ‰Ó‰a Oa ‰Ê „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«À¿»∆»∆¿«¿≈»¿∆¿ƒ»

.BnÚ ÏÎ‡iL È„k ‰Êa BaÏ Òb ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«ƒ»∆¿≈∆…«ƒ

.Î˙t‰ Ïk  LÏ Ì‡Â .ÏÁa ‰qÚ‰ ÔÈLÏ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»»««
‰eÒ‡105.Oa da ÏÎ‡È ‡nL ,‰Ú Ïb‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»∆»…«»»»

ÔÈLË ÔÈ‡Â106‰ÈÏ‡a epz‰ ˙‡107Ïk  LË Ì‡Â . ¿≈»ƒ∆««¿«¿»¿ƒ»»
‰eÒ‡ ˙t‰108˜ÈqiL „Ú109ÏÎ‡È ‡nL ,epz‰ ˙‡ ««¬»«∆«ƒ∆««∆»…«

‰pL Ì‡Â .ÏÁ da110,˙k ‰È‰zL „Ú ˙t‰ ˙eˆa »»»¿ƒƒ»¿««««∆ƒ¿∆ƒ∆∆
Oa ‡Ï da ÏÎ‡È ‡lL È„k111ÏÁ ‡ÏÂ112È‰  ¿≈∆……«»…»»¿…»»¬≈
.zÓ ‰Ê∆À»

(רש"י ).105) במלח  לאכלה טחים.106)ואפילו
התנור 108)שומן.107) בקרקעית טעם נותן שהשומן

(רש"י ). בלחם טעם טעם 109)ונותן נאבד כבר הוסק  הא
ל: שם תורא",110)השומן, כעין "עבדינהו לו. שם

הפת. תבנית שינה דהיינו הרי "ף  לש 111)וכפירוש אם
בחלב . אליה.112)עיסה בשומן שטח  בתנור פת אפה אם

אחרת  עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב  עיסה לש ואם
מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח  בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי  אחת כל לאכול

(רדב "ז).

.‚ÎÈÏv‰ ÌÚ d‡Ù‡L ˙t113ÌÚ Ô‡ÏvL ÌÈ‚„Â , «∆¬»»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ
Oa‰114ÏÁa ÔÏÎ‡Ï eÒ‡ 115da eÏÎ‡L ‰Ú˜ . «»»»¿»¿»¿»»¿»»∆»¿»
Oa116eÏMe117ÔÏÎ‡Ï zÓ ÌÈ‚c‰ Ô˙B‡  ÌÈ‚c da »»ƒ¿»»ƒ»«»ƒÀ»¿»¿»

Á˙eÎa118. ¿»

(רדב "ז).113) בזה זה נוגעים ואינם אחד בתנור
בהדי114) דאטוי  "ביניתא עו: פסחים הגמרא לשון

"ריחא 115)בישרא". משום הטעם: מפרש שם רש"י 
טו  בפרק  ורבינו בו. יש ממשות הריח  פירוש: היא" מילתא
כדעת  כאן אוסר כן פי  על ואף  היא מילתא לאו ריחא פוסק ,
ריחא  האומרים לדעת שאפילו תתכב , סימן בחולין הרי "ף 
כמו  שזה א. טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו
שאפשר  מפני  מתירין, לו שיש דבר כמו זה  ב . לכתחילה,
ואפילו  במשהו אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו

בו. יש משהו וריח  בטל אינו שבישלו 116)באלף  אפילו
בישלו  דוקא לומר יטעו שלא כדי  שאכלו, ונקט  בשר, בה

נ"ט . של בנו בן שהן מותר, קיא:117)במים בחולין
בקערה. הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו",

והטעם:118) כמותו, הלכה פסק  שאביי  שם, כשמואל

טעמו  נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום
היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה בקערה
ורק  בחלב . בשר נעשה ולא נ"ט , בר נ"ט  הפוסקים: בלשון
בפני מותר אחד שכל לפי  נ"ט , בר נ"ט  מותר וחלב  בבשר
דעה  יורה יוסף  ובית (רדב "ז איסורים בשאר לא אבל  עצמו,
נ"ט  בר נ"ט  הוא: והכלל והרשב "א). הר"ן בשם צה, סימן

אסור. - דאיסורא נ"ט  בר נ"ט  -מותר, דהיתירא

.„ÎÈÏˆ Oa da C˙ÁL ÔÈkÒ119da C˙ÁÂ ÊÁÂ , «ƒ∆»«»»»»ƒ¿»«¿»«»
ÔÈÙÈÁ ÌÈcÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ120ÔÏÎ‡Ï eÒ‡  ¿¿«≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ»¿»¿»

Á˙eÎa121da C˙ÁÂ ÊÁÂ ,Oa da C˙Á Ì‡ Ï‡ . ¿»¬»ƒ»«»»»¿»«¿»«»
C˙Á‰ ÌB˜Ó „Bb  ÁÈh‡ B‡ ˙eM˜122ÏÎB‡Â ƒ¬«ƒ«≈¿«¬»¿≈

.ÏÁa ‡M‰«¿»¿»»

חם 119) מבושל בשר הדין והוא דוקא לאו צלי  חם. שהוא
ורדב "ז). משנה ובצלים.120)(כסף  שומים כגון

שהצנון 121) דבר, של וטעמו אביי . בשם הלכה קיא: שם
ניכרת  אינה ולפעמים עליה הקרושה הסכין משמנונית בולע 
שם  ורש"י  נ"ט . בגדר ואינו הממש מן הבא טעם כאן ויש
מדגים  יותר בולע  חריף  שהדבר מפני  טעם, עוד מוסיף  קיב .
בחלב  לאכלו אסור הצנון שכל רבינו, מדברי  ומשמע  חמים.
רק  ואוסרים עליהם חולקים ויש ור"ן, הרשב "א דעת וכן
יורה  יוסף  בית ראה אצבע , (כעובי  נטילה או קליפה כדי 

צו). סימן חם,122)דעה בשר בחתך רק  וזה שם. בגמרא
שלא  מפני  הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל
מקליפה  פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה
כולה  להינטל שתוכל כדי  קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה

(ר"ן)). כאחת

.‰ÎCÓk ÏL „k „ˆa ÁÏÓ ÏL „k ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡123, ≈«ƒƒ«∆∆«¿««∆»»
epnÓ ‡BML ÈtÓ124ÁÏÓa Oa‰ ÏMÓ ‡ˆÓÂ , ƒ¿≈∆≈ƒ∆¿ƒ¿»¿«≈«»»¿∆«

„ˆa ıÓÁ‰ „k ÁÈpÓ Ï‡ .ÏÁ‰ ÌÚË Ba LiL ‰Ê∆∆≈««∆»»¬»«ƒ«««…∆¿«
epnÓ ‡BL ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,CÓk‰ „k125. ««»»∆≈«…∆≈ƒ∆

ורבינו 123) כמכא, - ארמית בצורה הגמרא בלשון כותח 
קיב . שם עברית, צורה לה הכלים 124)נתן דפנות דרך

אסור  רבינו טעם לפי  הרדב "ז, כתב  הכותח . מן המלח  שואב 
שאין  מפני  מותר מתכות כלי  אבל חרס , של בכדים רק 
להניח  שאסור ותוספות רש"י  לפירוש אבל מזה. זה שואבים
ממנו  וימלח  ידע  לא והוא המלח  לתוך הכותח  מן יפול שמא

מתכות. לכדי  חרס  כדי  בין חילוק  אין רש"י125)בשר,
מן  יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי  מפרשים ותוספות
הכותח  ניכר במלח  אבל בששים, יבטל החומץ  לתוך הכותח 
אינו  שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך
והאי בעיניה לאיסורא איתיה האי  המשפט : את בגמרא גורס 

משנה). וכסף  ראב "ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה

.ÂÎÏÎ‡Ï zÓ  ‰lÁz ÏÁ B‡ ‰Èb ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ»»»¿ƒ»À»∆¡…
ÂÈ„È ÁÈ„iL CÈˆÂ .„iÓ Oa ÂÈÁ‡126ÂÈt Áp˜ÈÂ127 «¬»»»ƒ»¿»ƒ∆»ƒ«»»ƒ««ƒ

ÂÈt Áp˜Ó ‰ne .Oa‰ ÔÈe ‰Èb‰ ÔÈa128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïke .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏBe ÔÒÚBlL ,˙BÙa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆
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קצו                
         

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח  פירש רש"י 
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח " מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י  הרי "ף  לדעת
בסוגיא.128) שם

.ÊÎ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Oa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na129; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿≈»«»
B‡ ‰Èb‰ ÏÎ‡L Á‡ ÛBÚ Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿«««∆»««¿ƒ»
.ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡ÏÂ ‰t‰ Áep˜ ‡Ï CÈˆ BÈ‡  ÏÁ‰∆»»≈»ƒ…ƒ««∆¿…¿ƒ«»«ƒ

אסור 129) בחלב  חיה שבשר פי  על אף  והדחה, קנוח  צריך
ההבדל  ומה ד. בהלכה רבינו שכתב  כמו סופרים מדברי  רק 
דומה  חיה שבשר משום לומר יש עוף , לבשר חיה בשר בן
בשם  משנה (כסף  כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר
תם  רבינו בשם כתבו עוף , ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן).
בחניכיים, נדבק  שאינו מפני  בלבד עוף  בשר התיר שאגרא

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק  חיה בשר אבל

.ÁÎÔÈa ‰Ó‰a Oa ÔÈa ,‰lÁza Oa ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«»»«¿ƒ»≈¿«¿≈»≈
ÛBÚ Oa130‰È‰iL „Ú ÏÁ ÂÈÁ‡ ÏÎ‡È ‡Ï  ¿«……««¬»»»«∆ƒ¿∆

˙Á‡ ‰cÚÒ eÚL È„k Ô‰ÈÈa131LL BÓk ‡e‰Â , ≈≈∆¿≈ƒ¿À»«∆∆¿¿≈
ÌÈpM‰ ÔÈa ÏL Oa‰ ÈtÓ ,˙BÚL132Ò BÈ‡L »ƒ¿≈«»»∆≈«ƒ«ƒ∆≈»

.Áep˜a¿ƒ«

כאן.130) האמור שיעור להמתין מר 131)צריך "אמר
סעודה  ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא

לנהוג לס  צריך שכן הרי "ף  וכתב  שעות. שש של הפסק  עודה
שש  לחכות עוף  בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות

לתינוק 132) להאכיל לעס  אלא בלע  לא אפילו זה ולטעם
הבשר  שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם
מותר  בלע  ולא לעס  אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה נמשך
וטור  משנה כסף  (וראה והדחה קינוח  אחרי  גבינה לאכול

פט ). סימן דעה יורה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ב' ש "ק יום 

   1 
נוהגים 1) ואם והערלה, הכרם וכלאי  החדש דיני  יבאר

בארץ  נוהג ואם ופדיונו רבעי  נטע  לארץ ; ובחוצה בארץ 
או  מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ ; ובחוץ 
כו'. שביעית וספיחי  והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו;

.‡eÓ‡L ÔÈeq‡ Ïk2‰iÁ LÙ ÈÈÓa Ô‰3LÈÂ . »ƒƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆∆«»¿≈
,L„Á‰ :Ô‰Â ,ı‡‰ ÚÊa ‰Bz ÏL ÌÈÁ‡ ÔÈeq‡ƒƒ¬≈ƒ∆»¿∆«»»∆¿≈∆»»

‰ÏÚ‰Â ,Ïh‰Â ,Ìk‰ È‡ÏÎÂ4. ¿ƒ¿≈«∆∆¿«∆∆¿»»¿»

הקודמים.2) הפרקים בבעלי ֿחיים 3)בתשעת כלומר,
שלהם. הגוף  לפי4)וחלקי  רבינו מפרש שלפנינו, בהלכות

איסורים  עוד וישנם הללו. האיסורים דיני  כל את הסדר
וביכורים, מעשר תרומת תרומה, כגון הארץ , בזרע  אחרים
ורבינו  מותרים. לכהנים אבל לזרים, מוגבל שאיסורם אלא
איסורים  גם ויש זרעים. בספר מיוחדות הלכות להם קבע 
הקודמים, הפרקים בתשעת נתבארו שלא בעלי ֿחיים במיני 

בספר  ונתבארו וטמא, נותר פיגול, כגון - במוקדשין וכולם
עבודה.

.‰‡ez ÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ?„ˆÈk L„Á‰∆»»≈«»∆»≈¬ƒ»ƒ≈¿»
„Ïa5ÓÚ‰ ˜iL Ì„˜ BlL L„Á‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡ ƒ¿«»∆¡…≈∆»»∆…∆∆ƒ¿«»…∆

‡Ï ÏÓÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :Ó‡pL ,ÔÒÈa OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
eÏÎ‡˙6L„Á ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .7ÓÚ‰ ˙˜‰ Ì„˜ …¿¿»»≈¿«ƒ»»…∆«¿»«»…∆

ÌB˜Ó ÏÎa ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ 8ı‡a ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎe ∆ƒ«»¿»»¿»¿«≈»»∆
ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa9˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,10ÈÙa ‡lL ÔÈa ≈¿»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈

ÓÚ‰ ˜iMÓ  Lc˜Ó LiL ÔÓÊaL ‡l‡ .˙Èa‰««ƒ∆»∆ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»…∆
ÓB˜n‰Â ,ÌÈÏLeÈa L„Á‰ z‰ÔÈ˜BÁ‰ ˙B11ÔÈzÓ À«∆»»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒÀ»ƒ

˙BˆÁ Á‡12Á‡ „Ú Ba ÔÈÏvÚ˙Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L , ««¬∆≈≈ƒƒ¿«¿ƒ«««
Blk ÌBi‰ Ïk  Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊe ;˙BˆÁ¬ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»»«À

‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡13ÔÈOBÚL ˙BÓB˜na ,‰f‰ ÔÓfe . »ƒ«»«¿««∆«¿∆ƒ
OÚ ‰ÚL ÌBÈ Ïk eÒ‡ L„Á‰  ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆»»»»ƒ¿»»»

ÚÏ „Ú ÔÒÈa14ÌÈÙBÒ ÈcÓ ,15. ¿ƒ»«»∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

והכוסמים,5) והשעורים, החיטים, מ "א: פ "א, חלה
והשיפון. שועל, עצם 6)ושיבולת עד הפסוק : ומסיים

קרבן  והיינו וגו', אלהיכם קרבן את הביאכם עד הזה, היום
אתיא  דריש, – ב  ע , ובמנחות בניסן. בט "ז שהקריבו עומר
כתוב  ובמצה וקלי , לחם כתוב  בחדש ממצה, "לחם" "לחם"
אלא  בא אינו בפסח  הנאכל הלחם מצה מה עני , לחם
בלבד  המינים בחמשת נוהג חדש אף  מינים, מחמשת

מ "א). פ "א, חלה המשניות אכילה 7)(פירוש איסורי  שכל
מקומות. בכמה כמבואר פ "ג,8)בכזית, ערלה משנה,

מקום.9)מ "ט . בכל של זמן 10)פירוש בכל של פירוש
סח .). מנחות קרב 11)(משנה כבר אם יודעים שאינם

לא. או מותרים 12)העומר הרחוקים מה מפני  שם:
ביתֿדין  שאין יודעים שהן מפני  ולהלן? היום מחצות

בו. היום 13)מתעצלים עצם "עד כג): (ויקרא שנאמר
של  פלוגתא היום. כל היינו יום, של עיצומו עד הזה"
(כסף ֿמשנה). אחרון שהוא כרבינא ופסק  שם: אמוראים

התורה"14) מן אסור "חדש סובר רבינו והרי  תאמר: ואם
ואםֿכן לארץ , בחוץ  יום אפילו הוא שמא הספק , מפני  אסור

איסור  ספק  שזה אמר ולא סופרים" "מדברי  אמר ולמה טז,
החודש, בקביעות אנו בקיאים שעכשיו לומר יש תורה?
שאנו  ומה לחודש, טז הוא שמא יז ביום מסופקים אנו ואין
מנהג  לשנות שלא כדי  הוא, ימיםֿטובים שני  עושים
סופרים  מדברי  רק  שאסור רבינו אומר לפיכך אבותינו,

שם.15)(רדב "ז). כרבינא,

.‚ÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ  „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני  שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע "פ  (רדב "ז).
שמצאו  מפני  לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
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קצז                 
         

למדו". השמועה "מפי  רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה
המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו

למדו  השמועה מפי  רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב  מה וראה הרמב "ם). כללי  מלאכי , (יד

המצוות'. מ 'ספר תשיעי 

.„ÓÚ‰ ˙˜‰ Ì„˜ ‰LÈL‰L ‰‡ez Ïk20Û‡ , »¿»∆ƒ¿ƒ»…∆«¿»«»…∆«
˙zÓ  wL Á‡ ‡l‡ ‰Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿¿»∆»««∆»«À∆∆

‰ÏÈÎ‡a21Á‡ ‰LÈL‰L ‰‡e˙e .ÓÚ‰ wMÓ «¬ƒ»ƒ∆»«»…∆¿»∆ƒ¿ƒ»««
‰ÚeÊ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÓÚ‰ wL22wL Ì„˜ ∆»«»…∆««ƒ∆»¿»¿»…∆∆»«

‰L ÏL ÓÚ‰ ˜iL „Ú ‰eÒ‡ BÊ È‰  ÓÚ‰»…∆¬≈¬»«∆ƒ¿«»…∆∆»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ÔÈ„Â .‰‡a‰23ÔÓÊ ÏÎe24.‰Bz‰ ÔÓ «»»¿ƒ∆¿»»¿»¿«ƒ«»

ב .20) ע , מנחות יונה כרבי  העומר, נקצר שכבר אע "פ 
קודם 21) השרישו אם שם, ומנחות מ "א, פ "א חלה משנה,

מתירן. העומר - במקומות 23)שם.22)לעומר [אפילו
ישראל]. שבארץ  מזמנים שונים וההשרשה הזריעה שזמני 

לטז 24) קודם שהשרישה תבואה קרב , העומר שאין אע "פ 
עד  השרישה שלא ותבואה לערב , בניסן ביז מותרת בניסן,

הבאה. לשנה בערב  בניסן יז עד אסורה בניסן, טז

.‰ÓÚ‰ Á‡ ‰LÈL‰L ‰‡ez25ÚÊÂ ,dˆ˜e , ¿»∆ƒ¿ƒ»««»…∆¿»»¿»«
‡a‰ ÓÚ‰ ˜ Ck Á‡Â ,Ú˜wa ÌÈhÁ‰ ÔÓ26 ƒ«ƒƒ««¿«¿««»»«»…∆«»

Ú˜wa ÌÈhÁ‰ ÔÈ„ÚÂ27˜ÙÒ el‡ È‰ 28ÔÈz‰ Ì‡ «¬«ƒ«ƒƒ««¿«¬≈≈»≈ƒƒƒ»
ÓÚ‰29„Îa ÔÈÁpÓ eÈ‰ el‡k30Ô˙B‡ ÈzÈ ‡Ï B‡ , »…∆¿ƒ»À»ƒ¿«…«ƒ»

Ú˜wa eÏËaL ÈtÓ31ÏÎ‡Â Ì‰Ó Ë˜Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»¿««¿«¿ƒ»ƒ»«≈∆¿»«
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ 32˙ÏaL ÔÎÂ . ≈∆«ƒ«««¿¿≈ƒ…∆

LÈÏL ‰‡È‰L33Á‡ dÏ˙Le d˜ÚÂ ,ÓÚ‰ ÈÙlÓ ∆≈ƒ»¿ƒƒƒ¿≈»…∆«¬»»¿»»««
˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÙÈÒB‰Â ,ÓÚ‰ wL34‰È‰z Ì‡ ∆»«»…∆¿ƒ»¬≈»≈ƒƒ¿∆

‰eÒ‡35˙ÙÒBz‰ ÈtÓ36B‡ ,‡a‰ ÓÚ‰ ‡BiL „Ú ¬»ƒ¿≈«∆∆«∆»»…∆«»
ÓÚ‰ Ì„˜ ‰LÈL‰ È‰L ,‰eÒ‡ ‰È‰z ‡Ï37. …ƒ¿∆¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»…∆»…∆

העבר.25) העומר התירה את 26)ולא מתיר שהיה
זרען. לולא (כסף ֿמשנה).27)החיטים הושרשו ולא

א 28) סט , במנחות היא בעיא מותרות, שנזרעו החיטים אם
איפשטא. ולא זרען.30)הבא.29)- זו 31)ולא והרי 

מתירן. ואינו הבא העומר קודם השרישו ולא חדשה, זריעה
תורה'.32) 'איסור ספק  כל בישול 33)כדין שליש

לא  ואם מתיר, והעומר פרי  כגמר חשוב  שזה הגרעינין,
ואין  תבואה ולא שחת כקוצר זה הרי  ועקרה, שליש הביאה

שם). (רש"י  מתיר שם.34)העומר כולה.35)בעיא,
שם.36) גמרא התוספת, אחר אחר 37)שהולכים והולכים

העיקר.

.ÂÈÈÓ B‡ ‰‡ez ÈÈnÓ ÔÈÓ ?„ˆÈk Ìk‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆≈«ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
˙B˜È38ÔÈa Ï‡OÈ ÚfL ÔÈa ,ÔÙb‰ ÌÚ eÚÊpL ¿»∆ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆»«ƒ¿»≈≈

ÈÎ ÚfL39b‰ ÚËpL ÔÈa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ÔÈa ,ÔÙ ∆»«»¿ƒ≈∆»≈¬≈∆≈∆»««∆∆
˜i‰ CB˙a40.‰È‰e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ¿«»»¿≈∆¬ƒ«¬ƒ»«¬»»

ÚÊz L‡ Úf‰ ‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt :Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»
˜Á˙z Ôt :ÓBÏk .Ìk‰ ˙‡e˙e41.Ì‰ÈL Ò‡˙Â ¿««»∆¿«∆ƒ¿«≈¿∆¡…¿≈∆

ובהנאה.38) באכילה אסור בגפן, אחד מין אפילו משמע 

חייב  שאינו ה"א, כלאים מהל' בפ "ה פסק  שרבינו ואע "פ 
וחרצן  ושעורה חיטה שיזרע  עד הכרם כלאי  זריעת על
אחד  מין רק  נזרע  אפילו לוקה אכילתם על יד, במפולת
ורדב "ז). (לחםֿמשנה מאליהם עלו ואפילו בכרם,

ב 'ירושלמי '39) זריעה. באיסור תלוי  האכילה איסור שאין
מפרש  כנראה בגויים", "נוהג שנינו: ה"ח , פ "א קידושין
גוי . של הוא הכרם אם ובין גוי  זרע  אם בין רבינו,

ה"ח .40) פ "א כלאים כתוב 41)'ירושלמי ' הפסוק  בראש
מהם  תתרחק  פן רבינו: ומפרש כלאים", כרמך תזרע  "לא
אכילה  איסור דרשו - א קטו, ובחולין שניהם. תאסור כי 
ונפלא  לשורפן, שתצטרך אש" "תוקד תקדש" "פן מן והנאה

רדב "ז). (וראה זו דרשה רבינו הביא לא למה הדבר

.Ê˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â42ÔÈa ˜i‰ ÔÓ ÔÈa ,Ìk‰ È‡ÏkÓ ¿»≈¿«ƒƒƒ¿≈«∆∆≈ƒ«»»≈
‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÌÈÚ‰ ÔÓ43ÔÈÙËˆÓ Ì‰ÈLe .44 ƒ»¬»ƒ∆ƒ«»¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

.‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆

נלמד 42) אכילה שאיסור אכילה, לשון בו נזכר שלא אע "פ 
אכילה  שסתם אכילה, איסורי  כשאר שיעורו תקדש", מ "פן

(מכות 43)בכזית. בידינו הוא וכלל תקדש", "פן שנאמר
לאֿתעשה. – אל פן, השמר, ובמקבילות) אכל 44)יג, אם

שהכל  לכזית, מצטרפים - ענבים זית וחצי  ירק , זית חצי 
הוא. אחד איסור

.ÁÏ‡OÈ ı‡a eÚÊpL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na45; «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ìk‰ È‡Ïk  ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡46. ¬»¿»»»∆ƒ¿≈«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰e47È‡ÏÎa eÒ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡ :‡a˙È ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»¿ƒ¿≈
È˙Óe ,Ò‡È C‡È‰Â ,eÒ‡ BÈ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡Â Ìk‰«∆∆¿≈∆ƒ≈»¿≈«∆¡…»«

Lc˜Ó „ ‰Ê È‡Â ,Ò‡È48.Lc˜Ó BÈ‡ ‰Ê È‡Â ≈»≈¿≈∆»»¿«≈¿≈∆≈¿«≈

ואינן 45) בארץ , התלויות המצוות מסוג הוא הכרם שכלאי 
פ "א). סוף  קידושין (משנה, בארץ  אלא משנה,46)נוהגות

מ "ט . פ "ג, רק 47)ערלה עוסקים אנו וכאן זרעים, בספר
הכרם. כלאי  של והנאה אכילה איסור כלאי48)בדיני 

וטעונים  ובהנאה באכילה התורה מן שאסורים הכרם
תקדש". "פן הכתוב : לשון עלֿפי  שריפה,

.Ë˙Bt Ïk  ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ Ïk ?„ˆÈk ‰ÏÚ‰»»¿»≈«»«≈«ƒ««¬»»≈
ÌÈL LÏL ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OBÚL49Ô‰ È‰ ÚËpMÓ ∆∆ƒ»»»ƒƒ∆»«¬≈≈

‰‡‰e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡50ÌÈL LÏL :Ó‡pL , ¬ƒ«¬ƒ»«¬»»∆∆¡«»»ƒ
ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏÚ ÌÎÏ ‰È‰È51Ì‰Ó ƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈¿»»≈≈∆

˙ÈÊk52.‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ¿«ƒ∆ƒ«»

עץ 49) כל ונטעתם הארץ  אל תבואו וכי  מתחילה: הפרשה
ה"ב  פ "א ערלה 'ירושלמי ' נטיעה. משעת ומונים מאכל.
חנטת  עד ערלה מאיסור יוצא אינו אבל (כסף ֿמשנה).
שחנטו  והפירות הרביעית, השנה של בשבט  בטו הפירות
משום  אסורים בשבט , טו אחרי  שנגמרו אף ֿעלֿפי  כן לפני 

י :). ראשֿהשנה (ראה ב .50)ערלה נו, קידושין ברייתא,
הט "ז.51) בפ "ח  רבינו שכתב  כמו לוקה, אינו הנהנה אבל
מקומות.52) בכמה כמבואר בכזית, אכילה שסתם

.È,Ï‡OÈ ı‡a ÚËBa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı‡‰ Ï‡ e‡˙ Èk :Ó‡pL53Ï‡ ;ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»
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קצח                
         

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰  ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰ÏÚ eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰eÒ‡ ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰ÏÚ‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

zÓ d˜ÙÒe55‡a˙È ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈzn‰ ÌÈ„e ‰ÏÚ ÌeMÓ ÔÈeÒ‡‰ ÌÈc¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי "ד 53) ואפילו ה"ט ). שני  מעשה מהל' (פ "י  ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ  את וחילקו שכבשו שנים

מ "ב ). פ "א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט .). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.‡È Ï‡OÈ ı‡a :Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ ˜ÙÒ¿≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆ƒ¿»≈
„Âc LkL ˙Bˆ‡ ‡È‰Â ,‡ÈeÒa ;eÒ‡56.zÓ  »¿¿»¿ƒ¬»∆»«»ƒÀ»

Ìk ‰È‰ ?„ˆÈk57‰ÏÚÂ58‰ˆeÁ ˙BkÓ ÌÈÚÂ ≈«»»∆∆¿»¿»«¬»ƒƒ¿»»
BÎB˙a ÚeÊ ˜È ‰È‰ ,BÏ59,BÏ ‰ˆeÁ kÓ ˜ÈÂ »»»»»«¿¿»»ƒ¿»»

epnÓ ‡nL60.zÓ ‡ÈeÒa  Á‡Ó ‡nL ‰Ê ‡e‰ ∆»ƒ∆∆∆»≈«≈¿¿»À»
ÌkÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÈÚ‰ ‰‡ elÙ‡ ,ı‡Ï ‰ˆeÁe¿»»»∆¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ∆∆

Ô‰Ó Á˜BÏ  Ìk‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ˜È B‡ ,‰ÏÚ61; »¿»»»≈ƒ«∆∆≈«≈∆
Ë˜BÏ B‡ ‰ÏÚ‰ ÔÓ ˆBa B˙B‡ ‰‡È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆≈ƒ»»¿»≈

B„Èa ˜i‰62. «»»¿»

ונקראת 56) בתורה, שנקבעו ישראל ארץ  לגבולות מחוץ 
ספיקה  ולפיכך הארץ , בקדושת נתקדשה ולא יחיד כיבוש

כלאים.57)מותר. ערלה.58)שאינו  הוא והכרם
בה"ו.59) שנתבאר כמו הכרם, כלאי  משום אסור והירק 
מהירקות 60) או ערלה שאילנותיו הכרם מאותו כלומר,

כלאים. משום האסורים בו כמו 61)שגדלו ספק  שאפילו
הם  שהפירות נוטה והדעת שקולים, הצדדים שני  שאין זה,
רחוקה  אפשרות שיש אלא כלאים, או ערלה שהוא זה מכרם
התירה  לכאן, והובאו אחר מכרם הם האלו שהפירות
(רדב "ז  מותר ספקות מיני  כל - נאמרה שכך  ההלכה,

ואסור 62)בהי "ג). הכרם, כלאי  או ערלה ודאי  שזהו
דין  שהשווה רבינו על משיג הרמ "ך לארץ . בחוצה אפילו
אמרו  - ב  לז, קידושין בגמרא והלא הכרם, לכלאי  ערלה
אין  מסיני , למשה הלכה לארץ  בחוץ  ערלה הסוברים שלדעת
ולמה  מסיני , למשה הלכה סובר ורבינו שווה. ספיקם דין
בריה  כמר סובר שרבינו מתרץ  שם והר"ן דינם? כאן השווה
הרמב "ם  ובתשובות בשניהם. להקל שפוסק  דרבינא
כב , סימן שולזינגר הוצאת קדושה, לספר המסופחות
התלמוד, "למדנו ואומר: ה'ירושלמי ' על רבינו מסתמך
בכל  אסור ודאן דהיינו שווין, הכרם ובכלאי  בערלה שהדין
בסוריא  ומותר ישראל בארץ  אסור הוא ספקן אבל מקום,
מקור  את כאן איפוא גילה רבינו לקיטתן". שנראה עד וכו'

ההשגה. את והסיר שיטתו,

.È‰ÏÚ ˜ÙÒ ‡e‰L Ìk63ÌÈ‡Ïk ˜ÙÒ B‡64: ∆∆∆¿≈»¿»¿≈ƒ¿«ƒ
zÓ  ‡ÈeÒe ,eÒ‡  Ï‡OÈ ı‡a65CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈»¿¿»À»¿≈»ƒ

.ı‡Ï ‰ˆeÁa ÓBÏ«¿»»»∆

שנים.63) שלש הכרם על עבר נזרע 64)ספק  אם ספק 
לא. או קודם ירק  אופן,65)בכרם בכל מותר משמע 

הקודמת  בהלכה בידו. לוקט  או בוצר אותו ראה אפילו
נפל  והספק  כלאים, או ערלה ודאי  שהוא בכרם מדובר

אם  ולפיכך אחר, ממקום או הכרם מאותו הם אם בפירות
או  ערלה ודאי  זה הרי  ביד, לוקט  או קוצר אותו רואה
אפילו  אסור ובסוריא לארץ , בחוצה אפילו ואסור כלאים,
אבל  הלקיטה. ראה ולא זה מכרם יוצאים הפירות ראה אם
כלאים, או ערלה הוא אם עצמו, בכרם כשהספק  מדובר כאן
עומד  הוא ביד, לוקט  או קוצר אותו רואה אפילו ולכן
מותר" בסוריא ואפילו לארץ  בחוץ  "ספק  והלכה - בספקו

(כסף ֿמשנה).

.‚ÈÒcÙa ‰eÓË ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈ ˙ÈÁ66 ‰ÏÚ ÏL »ƒ«ƒ«ƒ¿≈¿»¿«¿≈∆»¿»
‰i˙La ‰eÒ‡67Bb pb‰ ÔÈ‡L ;‰È‰a ˙zÓe68 ¬»ƒ¿ƒ»À∆∆«¬»»∆≈««»≈

ÌL ÌÈeÓË ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚ Ï‡ .Ba ÔÓBËÂ ÌB˜nÓƒ»¿≈¬»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.ÌL ÔÚÈˆ‰Â eË˜Ï ÌMÓ ‡nL ;ÌÈeÒ‡ ¬ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

א.66) כד, ב 'טור'67)בבאֿבתרא הב "ח  גירסת היא  כך
בשתיה  מותרת הגירסא: אחרים ובספרים רצד. סי ' יו"ד
וכן  והרדב "ז. משנה' ה'לחם גורסים וכן בהנאה, ומותרת
אסורים", וכו' ענבים "אבל רבינו שכתב  ממה משמע 
ואם  "אבל"? ומה אסור, יין גם הלא - הב "ח  ולגירסת
נסך? יין חשש משום היין אוסרים אין למה תשאל:
נינהו  ישראל גנבי  רוב  ותירצו: כך, הקשו שם ה'תוספות'
יהודים, הם הגנבים של רובם פירוש: ע .). זרה (עבודה
אומר  ולפיכך המצב , נשתנה רבינו של ובמקומו בזמנו אמנם
רוב  אם גנבים: שפתחוה בחבית פי "ב  בסוף  לקמן רבינו
עוסק  וכאן אסור. - לאו ואם מותר, היין - ישראל העיר גנבי 
על  וסומך נסך, יין לדיני  נכנס  ולא בלבד, ערלה בדיני  רבינו

ורדב "ז). לחםֿמשנה (וראה שם שכתב  בגמרא 68)מה
וקרוב  רוב  למאןֿדאמר הטעם זה אומר א. כד, בבאֿבתרא
טומן  הגנב  שאין הטעם לולא כן ואם הקרוב , אחר הולכים
והוא  הקרוב  הוא ערלה של זה שפרדס  משום אסור היה שם,
(ובלחםֿמשנה  ה'תוספות' שמפרשים כמו ערלה, כוודאי 
וקרוב  רוב  להסוברים זה טעם נאמר שם בגמרא הלא מתמה,
אחר  שהולכים היא רבינו ודעת הקרוב , אחר הולכים -

שם). ראה הרוב ,

.„È‰ÚÈËa ÔÈÙzL eÈ‰L Ï‡OÈÂ ÈÎ69Ì‡ : »¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈL ÏÎB‡ ÈÎp‰ ‰È‰iL ˙eÙzM‰ ˙lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ««À»∆ƒ¿∆«»¿ƒ≈¿≈

‰ÏÚ70z‰ ÈMÓ ÌÈL LÏL ÏÎB‡ Ï‡OÈÂ »¿»¿ƒ¿»≈≈»»ƒƒ¿≈∆≈
zÓ ‰Ê È‰  ‰ÏÚ‰ ÈL „‚k71‡Ï Ì‡Â ; ¿∆∆¿≈»»¿»¬≈∆À»¿ƒ…

eÒ‡  ‰lÁzÓ e˙‰72e‡È ‡lL „Ïe . ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆…»…
ÔBaLÁÏ73ÏÎ‡ ˙Bt ‰nk LÁiL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿∆¿≈«¿∆«¿…«»≈»«

„‚k Ï‡OÈ ÏÎ‡iL „Ú ‰ÏÚ ÈLa ÈÎp‰«»¿ƒƒ¿≈»¿»«∆…«ƒ¿»≈¿∆∆
‰Ê È‰L ,eÒ‡  ‰Êk e˙‰ Ì‡ .˙Bt‰ Ô˙B‡»«≈ƒƒ¿»∆»∆¬≈∆

.‰ÏÚ ˙Bt ÛÈÏÁÓk¿«¬ƒ≈»¿»

א.69) כב , (רש"י70)ע "ז השנים באותן בנטיעה ומתעסק 
התנאי71)שם). לפי  המשפט  שכן מערלה, כנהנה ואינו

והישראל  בנטיעות, שהתעסק  ערלה בשני  יאכל שהגוי 
עובד. כשהוא היתר אכילת 72)בשנות מחליפת שנהנה

המותרות. שנים באכילת ערלה כך,73)שני  התנו ואפילו
פירות  חילופי  זה הרי  פירות, כנגד פירות שמחשבים מכיון

רבינו. שמסיים כמו אסורים, חליפיה וערלה ממש, ערלה
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.ÂË‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ ‰L ˙Bt ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

ÓÁÂ Ï˜Â .‰ÏÚ‰ ‡l‡ eÓ‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙BOÚÓa ˙iÁ ‡È‰L ,‡Èeq ‰Óe :ÌÈc‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙iÁ dÈ‡ ,Ì‰ÈcÓ ˙ÈÚÈLe75,ÈÚ ÚËa ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ
a˙iL BÓk ı‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰a ‡ ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆

Ï‡ !?da ‚‰B ÈÚ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B  Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa76ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó eB‰Â .77ÈÚ ÌkL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
BcÏ78B˙B‡ ÔÈ„Bt79‰È‰È Ck Á‡Â ı‡Ï ‰ˆeÁa ¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.wÚ ‰Ê „Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

(74 ֿ ב 'גזירה שני  ממעשר רבעי  נטע  שלומדים מפני  טעמו
מה  גם ללמוד יש א. נד, בקידושין "קודש " "קודש" שוה'
נוהג  אינו רבעי  נטע  כך לארץ , בחוצה נוהג אין שני  מעשר
כרם  גם זה, ולפי  הרשב "א). בשם (כסף ֿמשנה לארץ  בחוץ 
שם  לומדים רבעי  כרם שגם לארץ , בחוץ  נוהג אינו רבעי 
כמה  רבינו על וחלקו "קודש". "קודש" מ 'גזירהֿשוה'
(שאר  רבעי  לנטע  רבעי  כרם בין ומחלקים הפוסקים, מגדולי 
לארץ , בחוץ  נוהג רבעי  שכרם וסוברים גפנים) לא אילנות,
א. לה, ברכות ה'תוספות' כתבו וכן אילנות. בשאר לא אבל

ולמאן. מעשר 75)ד"ה מ 'ירושלמי ' סוריא, דין למד רבינו
קידושין). סוף  (ר"ן פ "ה מ "ב ,76)שני  פ "ה שני  מעשר

אליעזר, רבי  של רבעי  בכרם א. ה, ביצה מגמרא משמע  וכן
שני . בית חורבן אחרי  היה הוא גאון 77)והרי  אחאי  רב 

אילנות,78)(כסף ֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק  כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי  דרב  שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק  פרוטה
בזמן  ישראל בארץ  בהי "ז רבינו כותב  וכן ק . סי ' קדושים

הזה.

.ÊË˙ÈÚÈ ‰L ˙Bt80dlk81Ô‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡  ≈»»¿ƒƒÀ»»∆¡…≈∆
ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰e .e„tiL „Ú Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„Â ,ÔBÈ„t ÈËtLÓ ‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒ¬ƒ»»≈≈»«ƒ

.ÈÚÏÂ ‰ÏÚÏ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ

לה.).80) (ברכות רבעי  כרם רק  ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב "ז). פדיון בלא אותם

.ÊÈÁ‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ ÚË ˙Bt ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea :CÓ ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰ËeÙa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck Á‡Â .ÈÚ¿»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰ËeÙa ÔÈÈe„t el‡ È‰ :ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëet d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙Bt‰ Ïk È‰ :ÓB‡Â ,˙BÁ‡ ˙BtÓ ‰Ëet ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈBÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ

eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ ÛBOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈÁ‡Ï ‰Ï˜˙87.˙Bt‰ Ïk ÏÎB‡Â . «»»«¬≈ƒ¿≈»«≈

(82 ֿ (כסף  בתוספתא כדאיתא לקרקע  במחובר פודים שאין
לחלל 83)משנה). לכתחילה אפילו מותר הזה שבזמן

כט .). (ערכין בהקדש כמו פרוטה שוה על מנה שוה
תקלה.84) לידי  ויבוא אדם ימצאנה שלא כדי 
שני ,85) ממעשר למדנו רבעי  נטע  שהרי  משיג, [הראב "ד

שרבינו  קשה, וביותר בכסף . אלא שני  מעשר פודים  ואין
מעשר  פודין אין ה"ט : פ "ד שני  מעשר בהל' אומר עצמו
כותב : הוא ה"ב , עצמו פרק  באותו אולם בכסף . אלא שני 
בירושלים, וכו' יעלו אחרות פירות על לחלל רצה אם וכן
בכסף  רק  פדיון לחילול, פדיון בין שמחלק  שם רדב "ז וראה
מאמר  מה, כרך סיני  וראה פירות. על רק  מותר וחילול -

רייך]. משה מאת שני , מעשר אף ֿעלֿפי86)פדיון
על  מין מחללין אין שני  ומעשר מינו, אינו הוא שחיטים
שבזמן  כיון שני , מעשר מהל' בפ "ג שפסק  כמו מינו, שאינו
מחללים  מחולל, חיללו אם בדיעבד - קיים שביתֿהמקדש
לתרץ  כאן הכסף ֿמשנה שכתב  (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי ' ביו"ד כתב  וכן הראב "ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב . סב , זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף  כאן כתב  ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב  סב , זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב  אותה המוצא כי  התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.ÁÈ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»
„Ú ÔÏÎ‡Ï eÒ‡  ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ ‰L ˙Bt≈»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«
.wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê „Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L ÒkzL∆ƒ»≈»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»

ÌÚh‰Â .‰‡B‰ ˙‚‚L BfL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ88ÈÙÏ : ¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ
BÈt ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰ ‰Me :e˙kL89ÔÈ‡Â . ∆»«»»«¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈

BÈt eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL ‡l‡ e˙k‰ ÔÈÚ90 ƒ¿««»∆»∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿
LÁÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁ ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»Àƒ∆»»¿≈»»

.BÊ ‰‡B‰Ï¿»»

הגאונים.88) מקצת של טעמם ופירשו 89)כלומר,
לאכול  תורה ואמרה רביעית, שנה בפירות מדבר שהכתוב 
ברביעית. ולא שפדאם, אחרי  החמישית בשנה אותם

אבל 90) פדיון, ובלא החמישית השנה של פירות פירוש,
ברביעית. גם אותן אוכלים - שנפדו הרביעית של פירות

.ËÈLÈÙ‰Ï iÁ ‡e‰L ÏÎ‡ Ïk ?„ˆÈk Ïh‰«∆∆≈«»…∆∆«»¿«¿ƒ
epnÓ LÈÙiL Ì„˜  ˙BOÚÓe ‰Óez epnÓƒ∆¿»««¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‡ÏÂ :Ó‡pL .epnÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,ÏË ‡˜ƒ¿»∆∆¿»∆¡…ƒ∆∆∆¡«¿…
eÓÈÈ L‡ ˙‡ Ï‡OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÔÈlÁ ‚‰Ó Ô‰a e‚‰È ‡Ï :ÓBÏk .ÈÈÏ«»¿«…ƒ¿¬»∆ƒ¿«Àƒ«¬«ƒ

ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„˜ÏÎB‡‰Â .eÓe‰ ‡Ï Ìz‰Ï »»ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ»≈…¿¿»≈
˙ÈÊk91‰Óez epnÓ LÈÙiL Ì„˜ Ïh‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«∆∆…∆∆«¿ƒƒ∆¿»

È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ  OÚÓ ˙Óe˙e ‰ÏB„‚¿»¿««¬≈«»ƒ»ƒ≈
ÌÈÓL92eÏlÁÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;93Èa ÈL„˜ ˙‡ »«ƒ∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈

.‰ÓL‡ ÔBÚ Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â ,ÓB‚Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈¿ƒƒ»¬«¿»
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לתרו  בעתידי" א .) פג, סנהדרי) הגמרא  כדרשת והוא 
כב , (ויקרא  התורה  על בפירושו  רש "י  אבל מדבר", הכתוב 
." לזרי להאכילו  איסור "שהוא  הפסוק  פירש  טו .)
התרומה  מצד  הוא  טבל שאיסור כיו צ"ע  ולכאורה 
להאכיל  איסור שהוא  לפרש  רש "י  דחק  למה  בו , המעורבת
אכילת  באיסור שמדבר כהגמרא  פירש  ולא  , לזרי תרומה 
שבו . התרומה  חלק  מצד  ישראל" בני  "קדשי  ונקרא  טבל,
חילוק  יש  מקרא , של בפשוטו  רש "י  שלשיטת לומר ויש 
מעשר, לתרומת הטבול ומעשר גדולה  לתרומה  טבל בי
החיוב מצד  שרק  לומר מסתבר לא  מקרא  של בפשוטו  כי 
 ולכ בטבל, תרומה  חלק  בפועל ישנו  כבר תרומה  להפריש 
ישראל" בני  קדשי  את יחללו  "ולא  הכתוב  לפרש  אפשר אי 
מעשר  לגבי  משא "כ  קודש . כא אי כי  טבל איסור על
כבר  זו  בהפרשה  הרי  ההפרשה , פעולת נעשית שכבר
מעורבת  שהיא  אלא  מעשר, תרומת הפרשת  ג נכללת
מעשר  תרומת חלק  שמברר רק  היא  הלוי  ופעולת במעשר,

המעשר. מ
אכילת  על מיתה  חיוב  מקרא  של בפשוטו  מצינו  לא  ולכ
חילול  "חילול למדו  ( ש) סנהדרי בגמרא  כי  טבל,
 עו  אות מ "והשיאו  (או  מיתה  עונש  לחייבו  מתרומה ",
איירי לא  רש "י  לפי  אבל (" קדשיה את  באכל אשמה 

בטבל.  ש
       

כחכמים.91) מ "א, פ "ג מכות א.92)משנה, סג, סנהדרין
תרומה 93) שאכל מטמא "חילול" "חילול" ולומדים

יחללוהו" כי  בו "ומתו ט ) כב , (ויקרא בו שנאמר טהורה,
שם). (רש"י 

.Î‰ÏB„‚ ‰Óez epnÓ ‰ÏhpL cÓ ÏÎB‡‰ Ï‡¬»»≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ∆¿»¿»
˙BOÚÓ epnÓ LÈÙ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ OÚÓ ˙Óe˙e94, ¿««¬≈«¬«ƒ…ƒ¿ƒƒ∆««¿

ÈÚ OÚÓ ‡l‡ Ba ‡L ‡Ï elÙ‡Â95‰Ê È‰  «¬ƒ…ƒ¿«∆»«¿«»ƒ¬≈∆
ÏË ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ96ÔBÚ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â , ∆ƒ≈∆∆¿≈ƒ»∆≈¬

OÚÓ ˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe˙a ‡l‡ ‰˙ÈÓ97. ƒ»∆»ƒ¿»¿»¿««¬≈

לפני94) הכרי  מן מעשר תרומת והפריש שעבר כגון
ראשון. מעשר קדושה,95)שהפריש בו שאין אע "פ 

(רש"י ). מקום בכל ונאכל לזרים ב .96)ומותר טז, שם
מן  למדנו טבל, לאוכל שהאזהרה רבינו מבאר בהכ"א להלן
הוא  ולהלן בשעריך, לאכול תוכל לא יז) יב , (דברים הכתוב 
ושבעו  ואכלו בשעריך אשר והאלמנה והיתום הגר אומר
לא  הפסוק : של פירושו וזהו עני . מעשר וזהו כט ), יד, (שם
- "בשעריך" בו שכתוב  שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל
תוכל  ד"לא לאו משום לוקה ולפיכך שם) (רש"י בתוכו

שמים,97)לאכול". בידי  מיתה אכילתן על חייב  שזר
האוסר  מאיר לרבי  ואפילו מיתה. בהם אין מעשרות אבל

ולמדו  אכילתו, על מיתה חיוב  אין - לזרים ראשון מעשר
כי בו "ומתו בתרומה שכתוב  ממה - א פו, ביבמות זה

במעשר. ולא "בו" ודרשו: יחללוהו",

.‡ÎepnÓ eÓe‰ ‡lL ÏË ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡«¿»»¿≈∆∆∆…¿ƒ∆
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL ÏÏÎa  ˙BOÚÓ98 ««¿ƒ¿«∆∆¡«…«∆¡…

˙BÓez ˙BÎÏ‰e .ÓB‚Â E‚c OÚÓ EÈÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿¿
˙BOÚÓe99‰Óe˙a iÁ „ ‰Ê È‡ :‡a˙È ««¿ƒ¿»≈≈∆»»«»ƒ¿»

‡e‰ „ ‰Ê È‡Â ,eËt „ ‰Ê È‡Â ˙BOÚÓe¿««¿¿≈∆»»»¿≈∆»»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ iÁ‰ e‰Ê È‡Â ‰Bz‰ ÔÓ iÁ«»ƒ«»¿≈∆««»ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏkÓ B‡ Ì‰Èc ÏL ÏhÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒ∆∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈

Ìk‰100ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰ÏÚÂ101B˙B‡ ÔÈkÓ  «∆∆¿»¿»∆»»»∆«ƒ
.˙ecÓ ˙kÓ«««¿

הקודמת.98) בהלכה שכתבנו מה ז 99)ראה רעים.בספר
ל 100) בה"ה.בחוץ  כמ "ש סופרים, מדברי  - ארץ 
מסיני ,101) למשה הלכה - אסורה לארץ  בחוץ  ערלה

אינו  בתורה, מפורש לאו כאן שאין כיון אבל בה"י , כמבואר
שיעור. חצי  כדין מרדות, מכת אלא התורה מן מלקות לוקה
אחרים. מקומות ובכמה ה"ו. בפ "ג למעלה רבינו כתב  וכן

.Î˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒe Lc˜‰‰Â L„Á‰Â Ïh‰«∆∆¿∆»»¿«∆¿≈¿ƒ≈¿ƒƒ
ÌÈ‡Ïk‰Â102Ô‰È˙BtÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ  ‰ÏÚ‰Â103 ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈∆

Ì˙BÓk ÌÈeÒ‡104Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,105ÔÈiÓ ıeÁ . ¬ƒ¿»¿≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ
‰ÏÚ ÏL ÔÓLÂ106Ìk‰ È‡Ïk ÏL ÔÈÈÂ107ÔÈ˜BlL , »∆∆∆»¿»¿«ƒ∆ƒ¿≈«∆∆∆ƒ

.Ô‰lL ÌÈÚ‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ˜BlL C„k Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿∆∆∆ƒ««≈ƒ¿«»¬»ƒ∆»∆

הכרם.102) כלאי  משום שאסור בכרם הנזרע  הירק  פירוש,
זרעים  כלאי  שהרי  זרעים, בכלאי  שהמדובר לפרש ואין

ה"ז). כלאים מהל' פ "א (ראה באכילה כגון:103)מותרים
ורמונים. תאנים ב .104)תותים, קכ, שהוא 105)חולין

המגיד  הרב  כמ "ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא
הנאה. על לוקין אין בדין רבינו לדעת הט "ז בפ "ח  למעלה

מביכורים,106) "פרי " "פרי " ב 'גזירהֿשוה' שלמדים
תירוש  ויצהר", "תירוש כתיב  ובתרומה מתרומה, וביכורים
 ֿ ו'גזירה א. קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא
ושמן. יין על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא שוה'

כדרך 107) שלא אפילו עליהם לוקה הכרם כלאי  דקיימאֿלן
היוצאים  המשקין על לוקין ולכך בפט "ו. פסק  וכן הנאתם.
עוד  נשאר [אולם (לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם
על  לוקין שאין זו הלכה בתחילת רבינו כתב  למה לבאר
שם  שפירשנו כפי  בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה
משנה' ה'לחם בזה והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו,
בפסחים  אביי  של שיטתו כאן נוקט  שרבינו ונראה עצמו.
ממשות  בו אין כלומר בעלמא", "זיעה פירות שמיץ  - ב  כד,
טעונה  ערלה שלמדנו - ב  לג, תמורה רש"י  וראה האיסור.
כלאי ללמוד אפשר ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי  שריפה
של  הפלפול כל בלי  ביין, מלקות לענין מערלה הכרם

משנה']. ה'לחם

.‚ÎÎ‡Óa ÌÈÁ‡ ÔÈeq‡ ÌÈL„˜a LÈÂÔlÎÂ ,˙BÏ ¿≈¿»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¬»¿À»
˙BÓez ˙ÏÈÎ‡a LiL ÔÈeq‡ ÔB‚k .Ô‰ ‰Bz ÏL∆»≈¿ƒƒ∆≈«¬ƒ«¿
ÈL„˜a LiL ÔÈeq‡Â ,ÈL OÚÓe ‰lÁÂ ÌÈekeƒƒ¿«»«¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆≈¿»¿≈
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Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt ÔB‚k ,ÁaÊÓƒ¿≈«¿ƒ¿»¿»≈¿»∆»≈∆
.BÓB˜Óa ‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿

.„Î˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk  Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ eq‡ e‡a Îe .˙ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ eq‡ Ï‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ eq‡  ÌÈetk‰109eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â BeÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk eq‡ ‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

.BÏ Èe‡‰»»

כאן.108) נכתבו לא על 109)ולפיכך איסור שם שאין
בכלל. ושתיה אכילה נאסרה זה שביום אלא המאכל,

שאר 110) ובין אלה בין עקרוניים הבדלים שישנם מפני 
אכילה. איסורי 



      

ה'תשע"ח  תמוז כ"ה ראשון  יום 

רלב. עשה מצות
רס. רנז. רנט. רנח. תעשה לא מצות

― הרל"ב עברי,הּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא  . ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ

והלכֹות הּתֹורה, ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָּוכבר
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו .מצוה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻ

― הרנ"ח עבדהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹום ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר ְְְְְֲֳִִִִִִֶֶֶֶַָָָָעברי
זה ּדמיו את הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמכירת

אּלא ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ― זה ּבהצנעעל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
"לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא נאה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובדר

עבד" ממּכרת יּמכרּו  ספרא ּולׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶָָָ
סמטא יעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

 ויעמידֹולאו ּובכלל הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַַָ
ׁשאם לפי מּיּׂשראל, נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
עֹובר ונמצא ּכנעני עבד הּוא ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָמֹוכרֹו
הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת יּמכרּו "לא אמרֹו: ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹעל

לעיל ֿ זה את  נהרג ׁשהּוא הּכתּוב ּובאר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָ
  ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני . ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"עבֹודת הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעברי

"ּבפר בֹו ֿ תרּדה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ
אֹותּה לעׂשֹות הּצר ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא ,ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ספרא ּולׁשֹון עליו. אֹותּה נּטיל אז עבֹודה : ְְֲִִַָָָָָָ
ֿ הּכֹוס את החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ― ּבפר בֹו ֿ תרּדה ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לא
ואמנם לזה. ֿ הּדֹומה ּכל וכן לֹו", צרי אינֹו והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזה

ׁשּבּמ ּביֹותר ֿ הּקּלה מן מׁשל והּפׁשּוטההביאּו לאכֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על ואף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבהן,

― הרנ"ז עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשּבכמֹותן והׁשּפלה, ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעברי
ּבֹו ֿ תעבד "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹעֹובד

עבד" עבדת ּובספרא יּטֹול "ׁשּלא : ְְֲִִֶֶַָָֹֹ
ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ולא ּבלינטא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאחרי
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב קטּנה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצלת
אּלּו לעבֹודֹות ֿ הּדֹומה ּכל וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
ּבדברים יׁשּמׁשּנּו רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻמזהר
לֹו לעׂשֹות עּמֹו ׁשהסּכים והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשּמׁש
"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ה': אמר מסּימת, ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻעבֹודה

 .

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
עבד ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ עצמֹו, את לֹו ׁשּמכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹעברי

"לעיני ּבפר ירּדּנּו זה ועבד הֹואיל נאמר ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹ
מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו לגֹוי עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָּפׁשע
.ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ הּגֹוי על נפּקח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ספרא אּתהּולׁשֹון אין ― לעיני ּבפר ֿ ירּדּנּו "לא : ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
עליו לפּקח מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻמצּוה
ֿ זמן ּכל אּלא לא, אֹו ּפר עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבביתֹו

עליו. נזהירּנּו זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנראהּו

ה'תשע"ח  תמוז כ"ו  שני יום 

קצ עשה ו.מצות
יוםראשוןֿ שניכ"הֿ כ"ותמוז

רלג. תעשה לא מצות
רלג. רלד. עשה מצות

רסא. תעשה לא מצות
― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

יצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד
לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבידים
ֿ לֹו" ּתּתן אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹמּצאנ

  'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.מּקּדּוׁשין ִִִ
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רב        
  

― הרל"ג עבדהּמצוה מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבסֹוף ֿ חֹורין ּבן ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעברי
והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשׁש
תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי ֿ תׁשּלחּנּו "וכי יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

ריקם" :ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש הענקה, מצות  . ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא עברּיה,  , ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּופדּיה
קּדּוׁשין ּבמּסכת ֿ זה ּכל ּדינינתּבאר נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה אמה אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
לא ֿ אּלה ֿ ׁשלׁש "ואם עברּיה: ּבאמה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוׁש

לּה" יעׂשה ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: , ְְְְְְֲִֵֶַַָָ
ָאֹותּה.

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעברּיה

    אמרּו ּובפרּוׁש .  ְְֵָ
:ׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת יעּוד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָמצות

והפּדּה" יעדּה ֿ לא "אׁשר יתעּלה: עבד ׁשּדין ודע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה אמה ודין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעברי
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוהג.

.קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ֿ ימׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֹעברּיה

ֿ בּה" ּבבגדֹו למכרּה  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָָָ
קּדּוׁשין ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו מצוה . ְְְִִִִֵֵָ

ה'תשע"ח  תמוז כ"ז שלישי יום 

רלה. עשה מצות
רנה. רנד. תעשה לא מצות

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
    לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא ואינֹו    ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
  ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

חֹוזרין  ,המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו והּוא   ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

איׁש" ֿ יּכה "וכי ואמר:  ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ
:ּדכתיב ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ֿ המׁשחרר "ּכל :ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

  וגּטין. ְִִ

― הרנ"ד מּלהחזהּמצוה ׁשהזהרנּו עבדהאזהרה יר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאדֹוניו ֿ ּפי ֿ על אף אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח

אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
ֿ ּדמיו את עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
ֿ אדניו" אל עבד ֿ תסּגיר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

  מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
 אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָהעבד

ּבאחד ֿ יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיתעּלה:
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי :ּבֹו ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְְִֶֶַַָָ

יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"לא
ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ּבאֹונאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָלאו
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ׁשליׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ֿ הּגר ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמן
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
ֿ הּתֹורה, את עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי ּכלֹומר:    . ְֵֵֶֶַ

ה'תשע"ח  תמוז כ"ח רביעי יום 

רמג. עשה מצות
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

    ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, ׁשניהם ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו ֿ ׁשֹור אֹו חמֹור ֿ רעהּו אל  ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמאנתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

ה'תשע"ח  תמוז כ"ט  חמישי יום 

ר. עשה יוםשלישיֿ חמישיכ"זֿ כ"טתמוזמצות
רלח. תעשה לא מצות

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: אמרֹו  ודין . ְְְְְִִִֵֶַָָ
לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה

ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ֿ הּיֹום, ּכל .ּגֹובה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ

ּגֹוימציעא ּבין ֿ ׂשכיר, ּבכל חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּפעּלת ֿ תלין "לא אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻׂשכיר
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רג         
  

ֿ ּבקר" עד אּת ׂשכיר  ?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ֿ הּלילה, ּכל ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ֿ ּבקר"; ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עד
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ֿ הּיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
הּׁשמׁש" עליו ֿ תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

  הּמׁשנה ּולׁשֹון     ְְִַָ
ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ֿ הּלילה ּכל ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ

היא, אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ֿ הּיֹום". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
ׁשּמּׁשני והּוא הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּובאּו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלאוין

וׁשם מציעא, מּבבא ט' ּבפרק זֹו ׁשּזהמצוה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ּבׂשכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמיחד
והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ֿ תעׂשה: ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלא

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב א' שישי יום 

רא. עשה מצות
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

  ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .מציעא, ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר על  אמרם על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
     ׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,

לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג
אמרּו ּובפרּוׁש ֿ המחּבר, מן     : ְְְִֵַָָֻ

"ואּלּו  ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ
מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב ב' ש "ק יום 

רסח. רסז. תעשה לא יוםשישיֿ שבתֿ קודשא'ֿ ב'מנחםֿ אבמצות
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, ּבמחּבר   ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

וחרמׁש" "רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
  אמרּו ,  ― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר  ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:ז' מן אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי ֿ "ואל  ."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע אשר בנו שי' כבר שב לאיתנו ושוקד בלימודו, ויה"ר מהשי"ת 

היא  סיבתם  אשר  האלו  ובימים  תחי',  זוגתו  בריאות  מצב  מהטבת  בשו"ט  ג"כ  יודיע  במהרה  אשר 

אקמצא ובר קמצא כו' הנה העבודה היא בקצה השני )וע"ד מ"ש הרמב"ם בהלכות דיעות פ"ב - ועוד 

יותר( היינו אהבת ישראל אהבת חנם, ומדובר מקצת מזה בשיחת ש"ק מברכין סיון אשר בטח ראה 

אותה, והשי"ת יהפוך ימים אלו לששון ולשמחה ולבשו"ט בגשמיות וברוחניות.

בברכה.
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   בניה את ילדה היולדת חיל  ציון 

מהם  שוממה הית' אשר  לתוכה בניה יתקבצו  כלומר 
חבלי  בלא עכשיו  ילדתן  כאילו  הוא והרי ושכולה

לתוכה: יביאום העכו "ם כל  כי יולדה 
והמליטה  המלטה קרוי בלוע דבר  יציאת כל 

בלעז : אישקמוציי"ר      היבוא
אחד : ביום בנים ארץ מלא לילד  ליולדת חיל  

   המשבר על  האשה את אביא האני
אתחיל  שמא כלומר  עוברה, להוציא רחמה אפתח  ולא

כל  את המוליד  אני והלא לגמור  אוכל  ולא בדבר 
בתמיה: עצרתי שמא ועכשיו  ל 'היולדות

בלעז :שדים: שוציי"ר   גדול מכבוד 
לה: לבוא וממשמש בלעז :הזז  אישמובימנ "ט 

  :גוים כבוד  אליה נוטה אני 
גיססין : על  אומניכם צדי תהיו על 

אישבניי"ר  התינוק את שמשעשעין  כדרך  משועשעין 
בלעז :    ונוראותיו נקמותיו  בעשותו 

ידו : גבורת כח  את עבדיו  ידעו 

 
(Ê).ÏÈÁ˙ ÌË תלד היולדה חיל  תחיל  בטרים יאמר  ציון  על

חיל  מבלי  עכשיו אותם ילדה כאילו לתוכה בניה יתקבצו  ר"ל
לידה : ÂÎÂ'.וחבלי ‡ÂÈ ÌË. במ "ש הדבר  ËÈÏÓ‰Â‰כפל

ÎÊ נקבה מלידת  זכר בלידת השמחה שתרבה ולפי זכר ילדה .
השמחה: גודל לפי זכר  והמליטה ÊÎ‡˙.(Á)אמר  ÚÓ˘ ÈÓ

חיל  בא  מעולם האם  כאלה פלא ראה ומי כזאת פלא שמע מי 
אומה  נולדה מעולם האם אחד ביום הארץ  נשי לכל  יולדה

אחת : בפעם  ÏÁ‰.שלימה ÈÎ בציון נעשה הפלא זה כי ר "ל 
כאחד  כולם  ר"ל אחת בפעם ילדתם וגם בניה מכל  חלה כי 

רע: פגע  ובאין  שטן באין לציון  ובאו גלותם ממקום (Ë)יצאו 
.È˘‡ È‡‰ אפתח ולא המשבר  על  אשה את אביא האני

לגמור: אוכל ולא בדבר אתחיל שמא ר"ל שתלד  ‡Ìרחמה
.„ÈÏÂÓ‰ È‡ היולדות כל את המוליד הוא  אני  אמנם אם 

אני האומות  לכל הלא  ר"ל בתמיה אותך  אעצור  עכשיו  ושמא
בידכם: הכח  אתן  לא  ואיך בידם כח  הנותן ˘ÂÁÓ.(È)הוא

אליה: בבואכם ירושלים את שמחו  הגולה מן הבאים  ÏÎאתם
.‰È‰Â‡:בבניינה לראותה ותאב אותה  שאהב מי  ÈÏÚ‰.כל  ÌÈÏ‡˙Ó‰ ÏÎ:חורבנה ˙Â˜È.(È‡)בעת ÔÚÓÏ עליה התאבלתם

גמולכם: יהיה זה  אשר  ידעתם  כי תנחומיה משדי ותשבעו  ותינקו  בשמחתה שתראו ˙ÂˆÂÓ.למען  ÔÚÓÏ מוצצים תהיו  למען 
בניינה: עת בבוא  תקבלו טובה שהרבה לומר  במ "ש  ענין  כפל  והוא  לה לבוא והמשמש  הזז  הכבוד מן ËÂ‰(È)ומתענגים 

.‰ÈÏ‡: שוטף כנחל במרוצה לבוא  לה אטה ועשרם  הגוים וכבוד  נהר כמי הרבה שלום ירושלים אל  אתם Ì˙˜ÈÂ.אטה
העכו "ם  כבוד תאכלו כן עמל מאין  חלב  יונק התינוק  כמו לומר  משל דרך והוא הזה העושר  את  יונקים תהיו  עליה  המתאבלים

בה : יגעתם לא ˙Â‡˘.אשר  „ˆ ÏÚהיונק בתינוק  הנופל לשון  אמר  היונק  לתינוק שהמשילם ולפי מאד  מכובדים  תהיו  ר "ל
לשמחו : הברכים על  אותו  ומשעשעים הגוף  בצד הזרוע  על  אותו  ˙ÂÓÁ.(È‚)שנושאים ÂÓ‡ ˘‡ בנה את לנחם האם  דרך 

האב : מן ˙ÂÓÁÂ.יותר  ÌÈÏ˘ÂÈÂ על לתנחומין  יחשב וזה  טובה הרבה תקבלו  שם כי בירושלים תהיה שלכם  התנחומין  כל 
עליכם : שעברו  לבכם :Ì˙È‡Â.(È„)הצרות  ישיש  בבניינה ירושלים תראו  ˙ÁÙ‰.כאשר  ‡˘„Î ר"ל השדה כעשב  יפרחו 

יתחזקו  השמחה בעת אמר יז ) (משלי גרם תייבש  נכאה  ורוח  כמ "ש  העצמות מייבשים והיגון  שהדאגה ולפי בבריאות יתחזקו 
‰'.העצמות: „È ‰Ú„ÂÂ:'ה גבורת כח  עבדיו ידעו אויביו :ÌÚÊÂ.אז  את זעם אשר  הזעם ידעו גם 

 
(Ê).ÏÈÁ˙ ילדתי ולא חלתי  לא  וכן הלידה  כאב  כג)היא :(לעיל 

.ÏÁלידה חבלי  כמו  לידה ומכאובי  יג)צירים :(הושע
.‰ËÈÏÓ‰Â ובקעה ותמלט  כמו הולד לידת נקרא  לד )כן :(לעיל 

(Á).‰ÏÁ .ÏÁÂÈ‰:חיל מלשון מושב‡˘È.(Ë)הם  מקום 
בנים  במשבר  יעמוד לא כמו  משבר נקרא יג)היולדת  .(הושע

È˙ˆÚÂ מלדת ה' עצרני  כמו ומניעה עיכוב  ענין יז ). :(בראשית
(È).ÌÈÏ‡˙Ó‰:וצער אבלות מלשון ˙Â˜È.(È‡)מלשון 

וכו'Ó˘„.יניקה: ושד וכן בפת "ח  משד ס)כמו  :(לעיל 
.‰ÈÓÂÁ˙:נחמה שתית ˙ÂˆÓ.מלשון  כמו מציצה מלשון 

נא)מצית תענוג:Ì˙‚Ú˙‰Â.:(לעיל  הזזה ÊÈÊÓ.מלשון  מלשון 
ירענה  שדי וזיז  וכן למקום פ)ממקום ענין ˘ÛËÂ.(È):(תהלים

המשיכה: ומהירות ומאשרÂÎ„.רדיפה כמו עושר  ענין 
הזה הכבוד  כל את עשה לא)לאבינו מלשון ˙Â‡˘.:(בראשית

וסבל : לשמחה :˙˘ÂÚ˘Ú.משא  התעסקות Î„˘‡.(È„)ענין 
וגידול:˙ÁÙ‰.כעשב : הפרחה כעס :ÌÚÊÂ.מל ' ענין
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(Â)     מהלכת כשהייתי

והורגים  לפני הולכים והענן  האש עמוד  והיה במדבר 
לעשות  והברקנים הקוצים ושורפין  ועקרבים נחשים
אותן  ורואין  עולין  והעשן  הענן  והיה מישור  הדרך 
זאת, מי ואומרות גדולתי על  ומתמיהות האומות
וגומר  המדבר , מן  העולה זאת היא גדול ' כמה כלומר 

כתמר : וזקוף גבוה עשן  כתימרות  על
הפנימי: מזבח  מעל  מתמר  שהיה הקטורת ענן  שם

:בשמים מיני כל  המוכר  שם על בשם
כאבק: הדק ושוחקין  אותו  (Ê)שכותשין  

: במדבר נושאין  שהיו  והארון  מועד  אהל 

   :לה סביב רבוא ששים
 עשרים מבן  פחותים לבד  הצבא מיוצאי

ששים : בני על  (Á)והיתרים 
אותה  הסובבים הכהנים וכן  תורה של  מלחמתה

עבודתם: סדר  מלמדי המשכן  סביבות החונים
 ידם על  שמעמידים וסימנים מסורת הן  זיינו  כלי

תשכח : שלא והמסורה הגירסא את  פן
(תהלים  אומר  הוא וכן  צרות עליהם ויבואו  ישכחוה

דרך : ותאבדו  יאנף פן  בר  נשקו  (Ë)ב) 
 לו עשה שילה, במשכן  שנקבע מועד  אהל  זה

לכבוד : כתר  חופת אפריון 

 
(Â).‰ÏÂÚ ˙‡Ê ÈÓ הצלחתה במרבית ומשתבחת מספרת עודה 

זאת  היא מי  הידעתן הנערות אל  תאמר וכה מאז , לה שהיה
כמו  למרחוק , נראית היתה זהרה  ומרוב  המדבר, מן שעלתה
נודף היה הטוב  וריחה למרחוק. נראה אשר עשן  תימרות 
השחוקים  בשמים ומכל ולבונה, במור מקוטרת היתה  כאילו
וכאומרת  ומעולה. ערב  ריח  המעלים הרוכל  אצל המצויים
אני הלא  לומר  הוא  והנמשל אחרת. ואין  העולה היא אני הלא
היו  אשר  לפני, ההולכים וענן  אש  בעמודי המדבר  מן עליתי 
עליו  שהקטירו והמזבח  המשכן  ועמי עשן, כתימרות נראים

בושם: מיני  מהרבה ˘ÓÏ˘Ï‰.(Ê)הקטורת Â˙ËÓ ‰‰לפי
אותו  שכינה  עד בעיניה, גדול  היה החשוק  אל  אהבתה  מרבית
וכה  אדם. בני  שבכל והמוצלח  הגדול שהיה שלמה מלך  בשם
בעיני ויקרה  אהובה מאז הייתי כ"כ הנה הנערות, אל אמרה

בששים  המטה  את וסבב מעולה שמירה עשה לו , הכין אשר המטה מן  אותי  יחטפו  לילה שודדי פן מפחדו  כי  עד  החשוק,
לעינ  שינה תת לבלתי השמירה על הנאמנים ישראל מגבורי  כתות גבורים  ששים היו  המקדש  בבית  הנה לומר הוא והנמשל  יהם.

צדיקים  היו  וכולם  במדרש , הוא כן  ישראל , מחלוקות עשרה ושתים לויה משמרות וכ"ד כהונה  משמרות כ"ד והם גבורים,
יצרם: בכבישת וגבורים  Á.(Á)וזריזים  ÈÊÂÁ‡ ÌÏÂÎ להלחם נכונים להיות בידם החרב  אוחזים היו  השומרים הגבורים כל

ותחבולותיה: תכסיסיה לדעת במלחמה  מורגלים והיו  לילה, שודדי ÂÎÈÈ.מול  ÏÚ ÂÁ ˘È‡ מצומדת חרבו  היתה מהם אחד כל 
בלילות  המצוי הפחד מן  היתה השמירה וחריצות  בכפו , האחוזה החרב  תפול אם ביד לאחזה נכונה להיות יריכו , על לו
גדרים  לעשות משמרתם על ועמדו  הרע, היצר  במלחמת מורגלים היו  האלה  הכתות כל  לומר  הוא והנמשל  והגנבים. מהשודדים
חושך  לבוא מעותד ויהיה פיתויו  ברשת  יולכדו פן  פחדו  כי על ערמתו , ועוצם תחבולותיו  ואופן  הרע  היצר מפיתוי להשתמר

הלילה: האפריון ‡ÔÂÈÙ.(Ë)כחשכת הנה  אמרה  וכה  בו , עמה להתעלס  מאז  שעשה האפריון ויופי בשבח  לספר  חזרה עתה
ומפואר : נפלא בנין  שהיה המקדש  בנין  על הוא והנמשל במינם. המובחר  מן  הלבנון, מעצי עשה 

 
(Â).˙ÂÓ˙Îזקוף עשן עמוד לומר  ורוצה תמר , אילן מלשון 

ג): ג (יואל עשן ותמרות  וכן  תמר . הבערת Ë˜Ó˙.כאילן
מקרא: בלשון  קטורת קרוי להריח  ÂÏÂ‰.הבשמים ÂÓ

בושם: מיני דק‡˜˙.שמות  השחוקים בשמים  לומר  רוצה 
כו  (יחזקאל אבקם יסכך כמו  הדק . עפר יקרא  וכן  כאבק . דק 

והרוכלים ÏÎÂ.י): הצורפים כמו  הבושם . מוכר יקרא כן 
לב ): ג לטרוףÈ„ÓÂÏÓ.(Á)(נחמיה וילמד כמו  הרגל. ענין 

ו ): יט  (יחזקאל  ÂÎÈ.טרף ÏÚ: צדו הוא ‡ÔÂÈÙ.(Ë)על
באפריון  הושיבה רז"ל ובדברי הכלות. בה שנושאין המטה
שם  על ואמרו  פוריה, למטה רז "ל  קראו  וכן  יב .). (סוטה

י :): (כתובות עליה ורבין בארץ‰ÔÂÏ.שפרין יער שם 
ישראל:



רה     
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   בניה את ילדה היולדת חיל  ציון 

מהם  שוממה הית' אשר  לתוכה בניה יתקבצו  כלומר 
חבלי  בלא עכשיו  ילדתן  כאילו  הוא והרי ושכולה

לתוכה: יביאום העכו "ם כל  כי יולדה 
והמליטה  המלטה קרוי בלוע דבר  יציאת כל 

בלעז : אישקמוציי"ר      היבוא
אחד : ביום בנים ארץ מלא לילד  ליולדת חיל  

   המשבר על  האשה את אביא האני
אתחיל  שמא כלומר  עוברה, להוציא רחמה אפתח  ולא

כל  את המוליד  אני והלא לגמור  אוכל  ולא בדבר 
בתמיה: עצרתי שמא ועכשיו  ל 'היולדות

בלעז :שדים: שוציי"ר   גדול מכבוד 
לה: לבוא וממשמש בלעז :הזז  אישמובימנ "ט 

  :גוים כבוד  אליה נוטה אני 
גיססין : על  אומניכם צדי תהיו על 

אישבניי"ר  התינוק את שמשעשעין  כדרך  משועשעין 
בלעז :    ונוראותיו נקמותיו  בעשותו 

ידו : גבורת כח  את עבדיו  ידעו 

 
(Ê).ÏÈÁ˙ ÌË תלד היולדה חיל  תחיל  בטרים יאמר  ציון  על

חיל  מבלי  עכשיו אותם ילדה כאילו לתוכה בניה יתקבצו  ר"ל
לידה : ÂÎÂ'.וחבלי ‡ÂÈ ÌË. במ "ש הדבר  ËÈÏÓ‰Â‰כפל

ÎÊ נקבה מלידת  זכר בלידת השמחה שתרבה ולפי זכר ילדה .
השמחה: גודל לפי זכר  והמליטה ÊÎ‡˙.(Á)אמר  ÚÓ˘ ÈÓ

חיל  בא  מעולם האם  כאלה פלא ראה ומי כזאת פלא שמע מי 
אומה  נולדה מעולם האם אחד ביום הארץ  נשי לכל  יולדה

אחת : בפעם  ÏÁ‰.שלימה ÈÎ בציון נעשה הפלא זה כי ר "ל 
כאחד  כולם  ר"ל אחת בפעם ילדתם וגם בניה מכל  חלה כי 

רע: פגע  ובאין  שטן באין לציון  ובאו גלותם ממקום (Ë)יצאו 
.È˘‡ È‡‰ אפתח ולא המשבר  על  אשה את אביא האני

לגמור: אוכל ולא בדבר אתחיל שמא ר"ל שתלד  ‡Ìרחמה
.„ÈÏÂÓ‰ È‡ היולדות כל את המוליד הוא  אני  אמנם אם 

אני האומות  לכל הלא  ר"ל בתמיה אותך  אעצור  עכשיו  ושמא
בידכם: הכח  אתן  לא  ואיך בידם כח  הנותן ˘ÂÁÓ.(È)הוא

אליה: בבואכם ירושלים את שמחו  הגולה מן הבאים  ÏÎאתם
.‰È‰Â‡:בבניינה לראותה ותאב אותה  שאהב מי  ÈÏÚ‰.כל  ÌÈÏ‡˙Ó‰ ÏÎ:חורבנה ˙Â˜È.(È‡)בעת ÔÚÓÏ עליה התאבלתם

גמולכם: יהיה זה  אשר  ידעתם  כי תנחומיה משדי ותשבעו  ותינקו  בשמחתה שתראו ˙ÂˆÂÓ.למען  ÔÚÓÏ מוצצים תהיו  למען 
בניינה: עת בבוא  תקבלו טובה שהרבה לומר  במ "ש  ענין  כפל  והוא  לה לבוא והמשמש  הזז  הכבוד מן ËÂ‰(È)ומתענגים 

.‰ÈÏ‡: שוטף כנחל במרוצה לבוא  לה אטה ועשרם  הגוים וכבוד  נהר כמי הרבה שלום ירושלים אל  אתם Ì˙˜ÈÂ.אטה
העכו "ם  כבוד תאכלו כן עמל מאין  חלב  יונק התינוק  כמו לומר  משל דרך והוא הזה העושר  את  יונקים תהיו  עליה  המתאבלים

בה : יגעתם לא ˙Â‡˘.אשר  „ˆ ÏÚהיונק בתינוק  הנופל לשון  אמר  היונק  לתינוק שהמשילם ולפי מאד  מכובדים  תהיו  ר "ל
לשמחו : הברכים על  אותו  ומשעשעים הגוף  בצד הזרוע  על  אותו  ˙ÂÓÁ.(È‚)שנושאים ÂÓ‡ ˘‡ בנה את לנחם האם  דרך 

האב : מן ˙ÂÓÁÂ.יותר  ÌÈÏ˘ÂÈÂ על לתנחומין  יחשב וזה  טובה הרבה תקבלו  שם כי בירושלים תהיה שלכם  התנחומין  כל 
עליכם : שעברו  לבכם :Ì˙È‡Â.(È„)הצרות  ישיש  בבניינה ירושלים תראו  ˙ÁÙ‰.כאשר  ‡˘„Î ר"ל השדה כעשב  יפרחו 

יתחזקו  השמחה בעת אמר יז ) (משלי גרם תייבש  נכאה  ורוח  כמ "ש  העצמות מייבשים והיגון  שהדאגה ולפי בבריאות יתחזקו 
‰'.העצמות: „È ‰Ú„ÂÂ:'ה גבורת כח  עבדיו ידעו אויביו :ÌÚÊÂ.אז  את זעם אשר  הזעם ידעו גם 

 
(Ê).ÏÈÁ˙ ילדתי ולא חלתי  לא  וכן הלידה  כאב  כג)היא :(לעיל 

.ÏÁלידה חבלי  כמו  לידה ומכאובי  יג)צירים :(הושע
.‰ËÈÏÓ‰Â ובקעה ותמלט  כמו הולד לידת נקרא  לד )כן :(לעיל 

(Á).‰ÏÁ .ÏÁÂÈ‰:חיל מלשון מושב‡˘È.(Ë)הם  מקום 
בנים  במשבר  יעמוד לא כמו  משבר נקרא יג)היולדת  .(הושע

È˙ˆÚÂ מלדת ה' עצרני  כמו ומניעה עיכוב  ענין יז ). :(בראשית
(È).ÌÈÏ‡˙Ó‰:וצער אבלות מלשון ˙Â˜È.(È‡)מלשון 

וכו'Ó˘„.יניקה: ושד וכן בפת "ח  משד ס)כמו  :(לעיל 
.‰ÈÓÂÁ˙:נחמה שתית ˙ÂˆÓ.מלשון  כמו מציצה מלשון 

נא)מצית תענוג:Ì˙‚Ú˙‰Â.:(לעיל  הזזה ÊÈÊÓ.מלשון  מלשון 
ירענה  שדי וזיז  וכן למקום פ)ממקום ענין ˘ÛËÂ.(È):(תהלים

המשיכה: ומהירות ומאשרÂÎ„.רדיפה כמו עושר  ענין 
הזה הכבוד  כל את עשה לא)לאבינו מלשון ˙Â‡˘.:(בראשית

וסבל : לשמחה :˙˘ÂÚ˘Ú.משא  התעסקות Î„˘‡.(È„)ענין 
וגידול:˙ÁÙ‰.כעשב : הפרחה כעס :ÌÚÊÂ.מל ' ענין
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(Â)     מהלכת כשהייתי

והורגים  לפני הולכים והענן  האש עמוד  והיה במדבר 
לעשות  והברקנים הקוצים ושורפין  ועקרבים נחשים
אותן  ורואין  עולין  והעשן  הענן  והיה מישור  הדרך 
זאת, מי ואומרות גדולתי על  ומתמיהות האומות
וגומר  המדבר , מן  העולה זאת היא גדול ' כמה כלומר 

כתמר : וזקוף גבוה עשן  כתימרות  על
הפנימי: מזבח  מעל  מתמר  שהיה הקטורת ענן  שם

:בשמים מיני כל  המוכר  שם על בשם
כאבק: הדק ושוחקין  אותו  (Ê)שכותשין  

: במדבר נושאין  שהיו  והארון  מועד  אהל 

   :לה סביב רבוא ששים
 עשרים מבן  פחותים לבד  הצבא מיוצאי

ששים : בני על  (Á)והיתרים 
אותה  הסובבים הכהנים וכן  תורה של  מלחמתה

עבודתם: סדר  מלמדי המשכן  סביבות החונים
 ידם על  שמעמידים וסימנים מסורת הן  זיינו  כלי

תשכח : שלא והמסורה הגירסא את  פן
(תהלים  אומר  הוא וכן  צרות עליהם ויבואו  ישכחוה

דרך : ותאבדו  יאנף פן  בר  נשקו  (Ë)ב) 
 לו עשה שילה, במשכן  שנקבע מועד  אהל  זה

לכבוד : כתר  חופת אפריון 

 
(Â).‰ÏÂÚ ˙‡Ê ÈÓ הצלחתה במרבית ומשתבחת מספרת עודה 

זאת  היא מי  הידעתן הנערות אל  תאמר וכה מאז , לה שהיה
כמו  למרחוק , נראית היתה זהרה  ומרוב  המדבר, מן שעלתה
נודף היה הטוב  וריחה למרחוק. נראה אשר עשן  תימרות 
השחוקים  בשמים ומכל ולבונה, במור מקוטרת היתה  כאילו
וכאומרת  ומעולה. ערב  ריח  המעלים הרוכל  אצל המצויים
אני הלא  לומר  הוא  והנמשל אחרת. ואין  העולה היא אני הלא
היו  אשר  לפני, ההולכים וענן  אש  בעמודי המדבר  מן עליתי 
עליו  שהקטירו והמזבח  המשכן  ועמי עשן, כתימרות נראים

בושם: מיני  מהרבה ˘ÓÏ˘Ï‰.(Ê)הקטורת Â˙ËÓ ‰‰לפי
אותו  שכינה  עד בעיניה, גדול  היה החשוק  אל  אהבתה  מרבית
וכה  אדם. בני  שבכל והמוצלח  הגדול שהיה שלמה מלך  בשם
בעיני ויקרה  אהובה מאז הייתי כ"כ הנה הנערות, אל אמרה

בששים  המטה  את וסבב מעולה שמירה עשה לו , הכין אשר המטה מן  אותי  יחטפו  לילה שודדי פן מפחדו  כי  עד  החשוק,
לעינ  שינה תת לבלתי השמירה על הנאמנים ישראל מגבורי  כתות גבורים  ששים היו  המקדש  בבית  הנה לומר הוא והנמשל  יהם.

צדיקים  היו  וכולם  במדרש , הוא כן  ישראל , מחלוקות עשרה ושתים לויה משמרות וכ"ד כהונה  משמרות כ"ד והם גבורים,
יצרם: בכבישת וגבורים  Á.(Á)וזריזים  ÈÊÂÁ‡ ÌÏÂÎ להלחם נכונים להיות בידם החרב  אוחזים היו  השומרים הגבורים כל

ותחבולותיה: תכסיסיה לדעת במלחמה  מורגלים והיו  לילה, שודדי ÂÎÈÈ.מול  ÏÚ ÂÁ ˘È‡ מצומדת חרבו  היתה מהם אחד כל 
בלילות  המצוי הפחד מן  היתה השמירה וחריצות  בכפו , האחוזה החרב  תפול אם ביד לאחזה נכונה להיות יריכו , על לו
גדרים  לעשות משמרתם על ועמדו  הרע, היצר  במלחמת מורגלים היו  האלה  הכתות כל  לומר  הוא והנמשל  והגנבים. מהשודדים
חושך  לבוא מעותד ויהיה פיתויו  ברשת  יולכדו פן  פחדו  כי על ערמתו , ועוצם תחבולותיו  ואופן  הרע  היצר מפיתוי להשתמר

הלילה: האפריון ‡ÔÂÈÙ.(Ë)כחשכת הנה  אמרה  וכה  בו , עמה להתעלס  מאז  שעשה האפריון ויופי בשבח  לספר  חזרה עתה
ומפואר : נפלא בנין  שהיה המקדש  בנין  על הוא והנמשל במינם. המובחר  מן  הלבנון, מעצי עשה 

 
(Â).˙ÂÓ˙Îזקוף עשן עמוד לומר  ורוצה תמר , אילן מלשון 

ג): ג (יואל עשן ותמרות  וכן  תמר . הבערת Ë˜Ó˙.כאילן
מקרא: בלשון  קטורת קרוי להריח  ÂÏÂ‰.הבשמים ÂÓ

בושם: מיני דק‡˜˙.שמות  השחוקים בשמים  לומר  רוצה 
כו  (יחזקאל אבקם יסכך כמו  הדק . עפר יקרא  וכן  כאבק . דק 

והרוכלים ÏÎÂ.י): הצורפים כמו  הבושם . מוכר יקרא כן 
לב ): ג לטרוףÈ„ÓÂÏÓ.(Á)(נחמיה וילמד כמו  הרגל. ענין 

ו ): יט  (יחזקאל  ÂÎÈ.טרף ÏÚ: צדו הוא ‡ÔÂÈÙ.(Ë)על
באפריון  הושיבה רז"ל ובדברי הכלות. בה שנושאין המטה
שם  על ואמרו  פוריה, למטה רז "ל  קראו  וכן  יב .). (סוטה

י :): (כתובות עליה ורבין בארץ‰ÔÂÏ.שפרין יער שם 
ישראל:



iרו dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

ÁBðúçî äàðä øcnä,úBòî Bzáì úúì äöBø àeäå,dì øîBà:äðzîa Cì íéðeúð elàä úBònä éøä,ãáìáe ©ª¨£¨¨¥£¨§¤¨¥§¦¨¥¨£¥©¨¨¥§¦¨§©¨¨¦§©
éìòáì àäé àHLïäa úeLø C,éôa úðúBðå úàNBð zàM äî àlàC. ¤§¥§©£¦§¨¤¤¨©¤©§¥§¤¤§¦

ËäLeøâe äðîìà øãðå"..."äéìò íe÷é(é ,ì øáãîá)ãöék?äøîà:GL øçàì äøéæð éðéøäíBé íéL,ét ìò óà §¥¤©§¨¨§¨¨¨¤¨¥©¨§¨£¥¦§¦¨§©©§¦©©¦
GL CBúa úàOpLíBé íéL–øôäì ìBëé Bðéà.ìòaä úeLøa àéäå äøãð–dì øôî.ãöék?äøîà:äøéæð éðéøä ¤¦¥§§¦¥¨§¨¥¨§¨§¦¦§©©©¥¥¨¥©¨§¨£¥¦§¦¨

GL øçàìíéL,GL CBúa äLøbúð Bà äðîìàúpL ét ìò óàíéL–øôeî äæ éøä.íBia Ba äøãð,Ba äLøbúð §©©§¦©©¦¤¦§©§§¨¦§¨§¨§§¦£¥¤¨¨§¨©¦§¨§¨
íBia,íBia Ba døéæçä–øôäì ìBëé Bðéà.ììkä äæ:Løì úàöiL ìkúçà äòL dîöò úe–øôäì ìBëé Bðéà. ©¤¡¦¨©¥¨§¨¥¤©§¨¨¤¨¨¦§©§¨¨¨©©¥¨§¨¥
Èïéîi÷ ïäéøãð úBøòð òLz:äîBúé àéäå úøâBa;äîBúé àéäå äøâáe äøòð;äîBúé àéäå äøâa àHL äøòð. ¥©§¨¦§¥¤©¨¦¤¤§¦§¨©£¨¨§¨§¦§¨©£¨¤¨§¨§¦§¨

gggg.mda zeyx jilral `di `ly calae,åììä úåòîä ïî úðåæéð åúùà éøäù ,çøåèä ïî åìéöî åæ äðúîáã áâ ìò óàå .ìòáä äð÷ àìå íéé÷ åàðúå
:äàðä äáåùç äðéà àçøèî éìåöà ,åéìò åéä äéúåðåæîå

hhhh.'ek dyexbe dpnl` xcpe:úàùéðù ãò øãðä ïîæ òéâä àìå ,ïîæì äðîìà àéäùë äøãðùë àìà ,øôé éî ìòá äì ïéàã ïåéëã ,àø÷ êéøö àì äéôåâì
.xtdl leki epi`äù ô"òà:ïðéìæà øãðä úòù øúáã ,åéúçú àéäùë ìç øãð.meia ea dxifgde ,meia ea dyxb ,meia ea dxcp:äøãð úà òîù ë"çàå
.xtdl leki epi`:ïéîãå÷á øôéî ìòáä ïéàã .äøôäì øãð ïéá äîöò úåùøì úàöéù ïåéë

iiii.miniw odixcp zexrp ryz:à÷åã åàì úåøòð.dnezi `ide zxbeaïéà úàùéðù øçàù áàä ééçá äîåúé àéäå ,äøòð àéäùë äìòá úîå úàùéðù

`xephxa yexit
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למדנו וכבר  מחברו . הנאה המּודר בדין  עוסקת והיא פרקנו, מענין  אינה זו משנה
בזה  ואין  לאשתו , מזונות לתת חברו  רשאי  מחברו , הנאה שהמּודר  ג), ד , (לעיל
אבל בלבד , מזונות אלא לה לתת יכול אינו ברם, המּודר . על האסורה הנאה משום
דנה  משנתנו  – אשתו. בנכסי פירות אכילת מדין  בהן  זוכה הבעל  שכן מעות, לא
המשנה  ובאה אביה, שהוא וכגון המּודר, של לאשתו מעות לתת הרוצה במדיר
האסורה  הנאה משום זו  במתנה תהא ולא מעות, לה לתת הוא יכול כיצד  ללמדנו ,

המּודר . על 

ðúçî äàðä øcnäB:קוראים יש –FpzFgn;(";(";(";("טובטובטובטוב יום יום יום יום  ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ÇËÈÂÈÈÅÂÈ
היא: הגירסה שבגמרא המשנה epzgl;ובנוסח d`pd xicnd:גורסים ויש 

epnn d`pd epzg xicnd;(;(;(;(בבבב כגכגכגכג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין פירוש((((תוספות תוספות תוספות תוספות  מקום מכל 

הנאה, ממנו  מּודר  שחתנו  מי Bzáìהדברים: úúì äöBø àeäåÀÆÈÅÀÄ
úBòîשל אשתו שהיא לבתו , מעות לתת רוצה (המדיר) והחותן – È

äðzîa,המּודר , Cì íéðeúð elàä úBònä éøä :dì øîBàÅÈÂÅÇÈÈÅÀÄÈÀÇÈÈ
ïäa úeLø Céìòáì àäé àHL ãáìáe את לה שנותן  כלומר – ÄÀÇÆÀÅÀÇÂÄÀÈÆ

לבעלה יהא שלא מנת על במתנה d`pd)המעות epnn xcEnd) רשות
בדבריו : עוד  מוסיף והוא הללו; úàNBðבמעות zàM äî àlàÆÈÇÆÇÀÅ

Céôa úðúBðå שהיא למה אלא שלה תהא לא זו  שמתנה כלומר  – ÀÆÆÀÄ
במעות  שתקנה המזונות את שתאכל  שעה מאותה היינו בפיה, נותנת

הסובר: מאיר, רבי  לשיטת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא "ciאלו.
"dlra cik dy` שיהא מבלי בנכסים, לזכות יכולה אשה שאין  –

המדיר : שאומר הראשון  התנאי מספיק לא הלכך בהם; זכות לבעלה
,"oda zeyx jlral `di `ly calae":להוסיף הוא dnוצריך  `l`"

,"jita zpzepe z`yep z`y:גורסים jitaויש  zpzep z`y dn `l` או)
jitl.(
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י ): ל, (במדבר  בתורה mewiכתוב dytp lr dxq` xy` lk ,dyexbe dpnl` xcpe"
."dilrשהואיל הוא, ופשוט ברור  זה דין שהרי כפשוטו, לפרשו אפשר אי  זה פסוק

הכתוב  ואין קיימים, שנדריה ודאי  הרי בעל , ברשות ולא אב ברשות לא ואינה
שאם  להשמיענו, בא זה שפסוק ללמד, משנתנו  באה מכאן זה. להשמיענו צריך 
לאחר  אלא עליה חלו לא ואפילו  עליה, כשנדריה נישאה הגרושה או  האלמנה
לרשותו, שנכנסה קודם אותם ונדרה הואיל הבעל , ברשות כבר כשהיא שנישאה,
כבר  שהזכרנו כמו  בקודמים, מפר הבעל  שאין  לפי  אותם, להפר יכול הבעל אין
חלו לא שנדריה פי על  אף הבעל, ברשות בהיותה שנדרה אשה אבל  ג). י, (לעיל
הפר  הבעל  אם נתגרשה), או (שנתאלמנה בעלה מרשות שיצאה לאחר אלא עליה
נדרים  בהפרת הולכים שאין מופרים, הם הרי  ברשותו , בעודה שמעו) (ביום אותם

להחמיר . ובין  להקל בין בה, חל  שהנדר השעה אחר  ולא הנדר שעת אחר  אלא

ãöék "äéìò íe÷é ...äLeøâe äðîìà øãðå" באיזה כלומר  – ÀÅÆÇÀÈÈÀÈÈÈÆÈÅÇ

קיימים? והגרושה האלמנה שנדרי  להשמיענו , הכתוב צריך  äøîàÈÀÈענין 
הגרושה: או האלמנה –GL øçàì äøéæð éðéøäíBé íéL– ÂÅÄÀÄÈÀÇÇÀÄ

שנדרה, מיום יום שלושים כעבור נזירות עליה étשקיבלה ìò óàÇÇÄ
GL CBúa úàOpLíBé íéL ברשות כשהיא חל הנדר  ונמצא – ÆÄÅÀÀÄ

øôäìבעלה, ìBëé Bðéàלפי זה, נדרה את להפר יכול  הבעל אין  – ÅÈÀÈÅ
בקודמים. מפר  הבעל  ואין ברשותו , היתה לא שנדרה äøãðÈÀÈשבשעה

ìòaä úeLøa àéäå,הבעל ברשות כשהיא אשה נדרה אם אבל  – ÀÄÄÀÇÇÇ
dì øôî הפרתו מרשותו, שיצאה לאחר  אלא הנדר חל  לא ואפילו – ÅÅÈ

GLהפרה. øçàì äøéæð éðéøä :äøîà ?ãöékíéL,יום – ÅÇÈÀÈÂÅÄÀÄÈÀÇÇÀÄ
הנדר,ובעלה את לה äLøbúðהפר  Bà äðîìàúpL ét ìò óàÇÇÄÆÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈ

GL CBúaíéLי עצמה,– ברשות כבר כשהיתה חל  והנדר  éøäום, ÀÀÄÂÅ
øôeî äæ. ברשותו היתה לה והפר  שנדרה שבשעה –Ba äøãð ÆÈÈÀÈ

íBia Ba døéæçä ,íBia Ba äLøbúð ,íBia,שנישאה ביום נדרה – ÇÄÀÈÀÈÇÆÁÄÈÇ
והחזירה, בעלה גירשה יום øôäìובאותו  ìBëé Bðéàפי על  אף – ÅÈÀÈÅ

עבר לא ועדיין הראשונים, הנישואין בשעת ברשותו , כשהיתה שנדרה

לפני ויצאה שנדרה, לאחר  ונתגרשה הואיל  מקום מכל שמעו , יום
להפר . יכול  הבעל  אין  שוב עצמה, לרשות מרשותו  ììkä:ההפרה äæÆÇÀÈ

úçà äòL dîöò úeLøì úàöiL ìk,גירושין ידי על  –Bðéà ÈÆÈÈÄÀÇÀÈÈÈÇÇÅ
øôäì ìBëé ש "זה מבואר, בגמרא בקודמים. מפר הבעל  שאין – ÈÀÈÅ

(הארוס), הבעל לשלוחי  בתו  את האב מסר  שאם לרבות, בא הכלל "

מצד לא הפרה, לה שאין ביום, בו ונתארסה וחזרה ונתגרשה ונדרה
שוב  הבעל, לשליחי  האב אותה שמסר  שכיון הבעל , מצד ולא האב

אין  הרי  להפרה, הנדר  בין  שנתגרשה וכיון בה, רשות לאביה אין 
בקודמים. מפר הבעל 

i p y m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: הקודמת המשנה `epiבסוף ,zg` dry dnvr zeyxl z`viy lk :llkd df"
"xtdl leki,להפרה הנדר בין  נתגרשה שאם בעלה, לגבי  באשה נישנה זה כלל  .

שכל אביה, לגבי  בבת הדין שהוא שם, בארנו  וכבר להפר . יכול  הבעל  אין  שוב
עצמה, לרשות אביה מרשות הבת ועלשיצאה נדריה. להפר יכול  אביה אין  שוב

והם: עצמה, לרשות הבת יוצאת דברים שלושה o`.ידי  i ` e y i p,שנישאה שנערה –
עצמה; ברשות היא הרי נתגרשה, או  נתאלמנה ואם בה, רשות עוד  לאביה אין

חכמים: בלשון היא a"וקרויה ` d i i g a d n e z i"פי על אף כיתומה, דינה שכן  ,
חי . aa.שאביה ` d z z i n יצאה ממילא הרי  ממש , יתומה שנעשתה שנערה –

עצמה. bz.לרשות e x b a חדשים ששה (היינו  בוגרת נעשתה שהנערה שלאחר –
שאביה  אף נערות), סימני  והביאה אחד ויום שנה עשרה שתים לגיל שהגיעה לאחר 
הואיל – ובוגרת ממש  יתומה האב, בחיי יתומה – אלו  שלש  מרשותו. יצאה קיים,
הן. תשע אלו ששלש לפרט, באה משנתנו  קיימים. נדריהן הן , עצמן  וברשות

izdw - zex`ean zeipyn

ai dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

äéáà úîe úøâBa;äéáà úîe úøâBa äøòð;äéáà úîe äøâa àHL äøòð.äéáà únL äøòð,äøâa äéáà únMîe; ¤¤¥¨¦¨©£¨¤¤¥¨¦¨©£¨¤¨§¨¥¨¦¨©£¨¤¥¨¦¨¦¤¥¨¦¨¨§¨
íi÷ äéáàå úøâBa;íi÷ äéáàå úøâBa äøòð.äãeäé éaøøîBà:äpèwä Bza àéOnä óà,äLøbúð Bà äðîìàúðå ¤¤§¨¦¨©¨©£¨¤¤§¨¦¨©¨©¦§¨¥©©©¦¦©§©¨§¦§©§§¨¦§¨§¨

Bìöà äøæçå–äøòð àéä ïéãò. §¨§¨¤§£©¦¦©£¨
‡Èàaàì úéðäð éðéàL íðB÷,éáàìeE,ét ìò éðà äNBò íàE;Cì úéðäð éðéàL,ìòå àaà ét ìò éðà äNBò íà ¨¤¥¦¤¡¥§©¨§¨¦¦¨£¦©¦¤¥¦¤¡¥¨¦¨£¦©¦©¨§©

éáà étE–øôé äæ éøä. ¦¨¦£¥¤¨¥
·ÈíéøîBà eéä äðBLàøa:GLäaúk úBìèBðå úBàöBé íéLð L:úøîBàä:Cì éðà äàîè,ðéáì éðéa íéîLC,äìeèð ¨¦¨¨§¦¨¨¦§§§§ª¨¨¤¤§¥¨£¦¨¨©¦¥¦§¥¨§¨

:áàä ééçá äîåúé àéäù ãåòå ,úøâåá àéä éøäù øôäì ìåëé áàä ïéàù ,íéé÷ äøãð ,äøãðå ë"çà äøâáå ,äá úåùø äéáàì.dnezi `ide dxbae dxrp
:àðùéøôãë áàä ééçá äîåúé àéäå ïàëî øçàì äøâáå äøòð àéäùë äøãðù .äìòá úîå úàùéðù.dxrpééçá äîåúé àéäå ïééãò äøâá àìù .äøãðù äòùá

:åäì àìééë áà ééçá äîåúé ,àúìú êðäå .áàä.dia` zne zxbea:ùîî äîåúé åðééäã ,äéáà úîå úøâåá äúéä äøãðù äòùáù.'eke zxbeae dxrp
:åäì ìééë äéáà úî ,éîð àúìú êðäå.'ek dxba dia` znyne dia` zny dxrpåðù àì íéîëçã ,ïðéøîà àøîâáå .åäì àìééë úøâåá ,éðú÷ã àúìú êðä

:áàä ééçá äîåúéå äîåúéå úøâåá ,úåøòð 'â àìà.'ek xne` i"xäñðëðù ïåéëã:íéàåùéð åäðäá äéáà úåùøî äúàöé äôåçì
`i`i`i`i.xti df ixd 'ek jia`le `a`l zipdp ipi`y mpewåðéáù íéøáã éåäå ìòáì àåä éàðâ ,äìòáì äùåò àéäù é"ò åéáàå äéáà úàðäá äøñàðã ïåéëã

:äðéáì
aiaiaiai.jl ip` d`nh zxne`dúàöåéã ïåéëå .äìòá ìò äîöò øåñàì íéîëç äåðéîàäå .äúáåúë äãéñôä àìå ñðåàá äìòáì äøñàðã ,éøééî ïäë úùàá

`xephxa yexit

כלומר  התלמידים, את בה לחדד  אלא משנתנו נאמרה שלא מובא ובירושלמי 
חידוש. כל ללמד באה שאינה

úBøòð òLzבכלל בוגרות ואף ÷ïéîi,((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))– ïäéøãðלפי – ÅÇÀÈÄÀÅÆÇÈÄ
נדרן , את שיפר  מי  ואין עצמן , לרשות האב מרשות od:שיצאו  el`e

.`äîBúé àéäå úøâBaבחיי "יתומה וגם בוגרת כשהיא שנדרה – ÆÆÀÄÀÈ
מרשותו , ויצאה נערה, בהיותה אביה שהשיאה כלומר , האב",

שבארנו  כמו  האב, בחיי  כיתומה היא והרי נתגרשה, או ונתאלמנה
בוגרת; בהיותה ונדרה למשנתנו, aàéäå.בהקדמה äøâáe äøòðÇÂÈÈÀÈÀÄ

äîBúéלאחר היינו  האב, בחיי  ויתומה נערה כשהיא שנדרה – ÀÈ
כבר הריהי  נדרה על  לשאול  באה וכשהיא נתגרשה, או  שנתאלמנה

bäîBúé.בוגרת; àéäå äøâa àHL äøòð נערה כשהיא שנדרה – ÇÂÈÆÈÀÈÀÄÀÈ
בגרה; לא ועדיין  האב, בחיי  a`d.ויתומה iiga zenezi ody yely ixde

.cäéáà úîe úøâBaכבר כשהיא אביה, מות לאחר  שנדרה – ÆÆÅÈÄÈ
däéáà.בוגרת; úîe úøâBa äøòð אביה מות לאחר  שנדרה – ÇÂÈÆÆÅÈÄÈ

בוגרת; כבר  היא ועכשיו  נערה, עדיין  eäøâa.בהיותה àHL äøòðÇÂÈÆÈÀÈ
äéáà úîe לא ועדיין נערה כשהיא אביה מות לאחר  שנדרה – ÅÈÄÈ

f.בגרה; .ynn zenezi ody yly ixdeúnMîe ,äéáà únL äøòðÇÂÈÆÅÈÄÈÄÆÅ
äøâa äéáà;ובגרה אביה ומת נערה כשהיא שנדרה –.gúøâBa ÈÄÈÈÀÈÆÆ
íi÷ äéáàå; חי ואביה בוגרת כשהיא שנדרה –.húøâBa äøòð ÀÈÄÈÇÈÇÂÈÆÆ
íi÷ äéáàå ואביה בוגרת, כבר  היא ועכשיו  נערה, כשהיא שנדרה – ÀÈÄÈÇÈ

zexbea.חי ; ody yly ixdeBza àéOnä óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÇÄÄ
àéä ïéãò ,Bìöà äøæçå äLøbúð Bà äðîìàúðå ,äpèwäÇÀÇÈÀÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈÀÈÀÈÆÀÂÇÄÄ

äøòð:גורסים המפרשים רוב –dxrp `id oiicreעל שאף כלומר , ÇÂÈ
לאביה, וחזרה נתגרשה או  ונתאלמנה קטנה, בהיותה אביה שהשיאה פי 
אביה  ואין  קיימים, נדריה היא אף קטנה), אפילו  (או נערה היא ועדיין

אביה מרשות יצאה שנישאה, שכיון  אותם, להפר  הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;יכול ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

.ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))

מפרשים: יש אבל  אחרים. ומפרשים והר"ן הרא"ש פי על  משנתנו בארנו 
zexrp ryz השנויים נתהוו  כך ואחר  נערות, בהיותן כולן  שנתארסו היינו  –

במשנה כמפורט הנדר , הפרת את m"anxdl;המונעים zeipynd yexit oiir)
(ixi`nd:שלפנינו הגירסה את יהודה רבי  בדברי  הם נוקטים כן  .`id oiicr

dxrpנדריה מפר ואביה כנערה, דינה יהודה רבי  שלדעת כלומר, –;my oiir)
.("l`xyi zx`tz" oiire

א י ה נ ש מ ר ו א ב

בנדר  יש שאם מסויים, בתנאי נדרה ותלתה שנדרה באשה ללמד באה זו  משנה

הנדר , חל  לא עדיין התנאי שמחמת פי על אף לבינה, שבינו דברים משום ובתנאי 

נדרה. את להפר הבעל  יכול

:dxn`y dy`däNBò íà ,Eéáàìe ,àaàì úéðäð éðéàL íðB÷ÈÆÅÄÆÁÅÀÇÈÀÈÄÄÈ
Eét ìò éðà,בעלה אבי  משל או  אביה משל  תיהנה שלא שנדרה – ÂÄÇÄ

בעלה; בשביל  אחר) דבר  (או מאכל  תעשה mpewאם :dxn`y e`
Eéáà ét ìòå àaà ét ìò éðà äNBò íà ,Cì úéðäð éðéàLÆÅÄÆÁÅÈÄÈÂÄÇÄÇÈÀÇÄÈÄ
או  אביה בשביל  דבר תעשה אם בעלה, משל  ליהנות שלא שנדרה –

בעלה, אבי øôéבשביל  äæ éøä הנדרים את להפר הבעל יכול – ÂÅÆÈÅ
לבעל, הוא שגנאי  לבינה, שבינו  דברים משום בהם שיש לפי הללו,
או  אביו משל  בהנאה תיאסר  מלאכה, אשתו לו  שתעשה ידי  שעל

בשביל דבר  לעשות רשאית תהא שלא לו הוא גנאי וכן אביה; משל
עליו תיאסר שלא כדי  אביו, או הטורהטורהטורהטור););););אביה פי((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; על ואף

לה. מפר הוא הרי מקום מכל  הנדר, חל  לא שעדיין

ובעל אביה ושיפרו המאורסה, בנערה משנתנו  לפרש שצריך  כותב, ה,המאירי
פי על  אף לבינה, שבינו  דברים משום מפירים שהם ללמד, המשנה ובאה
המשניות  פירוש (עיין לבעלה היא משועבדת הרי  בנשואה אבל  הנדר ; חל שלא

המאורסה). בנערה משנתנו  מפרש הרמב"ם שאף ixi`nd,להרמב"ם, siqene
ותהא  יגרשנה שמא טעמה, זו  הפרה כן ואם בנשואה, אותה מפרשים שיש

במשנתנו : גורסים ויש לו. לחזור dfאסורה ixdx t i ` l, דברים שאפילו  וטעמם,
עיקר אבל  ולאביה. לאביו תהנה ולא לבעלה תעשה אלא אינם, לבינה שבינו 
לאבא  נהנית שאני "קונם בגמרא: שמובא וכמו  הראשונה, כגירסה הדברים
יפר ", אומרים: וחכמים יפר ; לא אומר: נתן רבי  לפיך, עושה אני  אם ולאביך

משנה. וכסתם כחכמים הלכה ובודאי 

i y i l y m e i
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íéøîBà eéä äðBLàøa:חכמים –GLíéLð L המפורטות – ÈÄÈÈÀÄÈÈÄ
äaúkלהלן, úBìèBðå úBàöBé להוציאן חייב שהבעל כלומר – ÀÀÀÀËÈ

כתובתן , כסף את להן `.ולשלם ;od el`eéðà äàîè :úøîBàäÈÆÆÀÅÈÂÄ
Cì:לבעלה שאמרה כהן  באשת כאן שמדובר מבואר, בגמרא – È

לבעלה אסורה היא והרי  ixdנאנסתי, ,dqp`py l`xyi zy` eli`y)
,(daezk dl oi` ixd ,oevxa dlrap m`e ;dlral zxzen `id זה ובכגון 

יכולה  שכן כתובתה, לה לתת וחייב בגט, להוציאה הכהן  בעלה על 
גרמה  כהונתו שקדושת הכהן , בעלי  של  שדהו" "נסתחפה לומר: היא

הכתובה. את כך ידי על  להפסיד לי  ואין  לו , אסורה שאני a.לו
:zxne`dCðéáì éðéa íéîL בעלה נגד בטענות שבאה כלומר  – ÈÇÄÅÄÀÅÈ

להוליד ;ב  מסוגל  ואינו  גבר, כוח לו  שאין כגון : לבינה, שבינו דברים
אומרת: שהיא jpialוזהו ipia minyשיש מה יודע בשמים היושב –

שביני הריחוק כן מהארץ, שמים כרחוק מפרשים: ויש  לבינך. ביני 
אישות בענייני zxne`d:((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).לבינך  .bíéãeäiä ïî éðà äìeèðÀÈÂÄÄÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



רז i dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

ÁBðúçî äàðä øcnä,úBòî Bzáì úúì äöBø àeäå,dì øîBà:äðzîa Cì íéðeúð elàä úBònä éøä,ãáìáe ©ª¨£¨¨¥£¨§¤¨¥§¦¨¥¨£¥©¨¨¥§¦¨§©¨¨¦§©
éìòáì àäé àHLïäa úeLø C,éôa úðúBðå úàNBð zàM äî àlàC. ¤§¥§©£¦§¨¤¤¨©¤©§¥§¤¤§¦

ËäLeøâe äðîìà øãðå"..."äéìò íe÷é(é ,ì øáãîá)ãöék?äøîà:GL øçàì äøéæð éðéøäíBé íéL,ét ìò óà §¥¤©§¨¨§¨¨¨¤¨¥©¨§¨£¥¦§¦¨§©©§¦©©¦
GL CBúa úàOpLíBé íéL–øôäì ìBëé Bðéà.ìòaä úeLøa àéäå äøãð–dì øôî.ãöék?äøîà:äøéæð éðéøä ¤¦¥§§¦¥¨§¨¥¨§¨§¦¦§©©©¥¥¨¥©¨§¨£¥¦§¦¨

GL øçàìíéL,GL CBúa äLøbúð Bà äðîìàúpL ét ìò óàíéL–øôeî äæ éøä.íBia Ba äøãð,Ba äLøbúð §©©§¦©©¦¤¦§©§§¨¦§¨§¨§§¦£¥¤¨¨§¨©¦§¨§¨
íBia,íBia Ba døéæçä–øôäì ìBëé Bðéà.ììkä äæ:Løì úàöiL ìkúçà äòL dîöò úe–øôäì ìBëé Bðéà. ©¤¡¦¨©¥¨§¨¥¤©§¨¨¤¨¨¦§©§¨¨¨©©¥¨§¨¥
Èïéîi÷ ïäéøãð úBøòð òLz:äîBúé àéäå úøâBa;äîBúé àéäå äøâáe äøòð;äîBúé àéäå äøâa àHL äøòð. ¥©§¨¦§¥¤©¨¦¤¤§¦§¨©£¨¨§¨§¦§¨©£¨¤¨§¨§¦§¨

gggg.mda zeyx jilral `di `ly calae,åììä úåòîä ïî úðåæéð åúùà éøäù ,çøåèä ïî åìéöî åæ äðúîáã áâ ìò óàå .ìòáä äð÷ àìå íéé÷ åàðúå
:äàðä äáåùç äðéà àçøèî éìåöà ,åéìò åéä äéúåðåæîå

hhhh.'ek dyexbe dpnl` xcpe:úàùéðù ãò øãðä ïîæ òéâä àìå ,ïîæì äðîìà àéäùë äøãðùë àìà ,øôé éî ìòá äì ïéàã ïåéëã ,àø÷ êéøö àì äéôåâì
.xtdl leki epi`äù ô"òà:ïðéìæà øãðä úòù øúáã ,åéúçú àéäùë ìç øãð.meia ea dxifgde ,meia ea dyxb ,meia ea dxcp:äøãð úà òîù ë"çàå
.xtdl leki epi`:ïéîãå÷á øôéî ìòáä ïéàã .äøôäì øãð ïéá äîöò úåùøì úàöéù ïåéë

iiii.miniw odixcp zexrp ryz:à÷åã åàì úåøòð.dnezi `ide zxbeaïéà úàùéðù øçàù áàä ééçá äîåúé àéäå ,äøòð àéäùë äìòá úîå úàùéðù

`xephxa yexit
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למדנו וכבר  מחברו . הנאה המּודר בדין  עוסקת והיא פרקנו, מענין  אינה זו משנה
בזה  ואין  לאשתו , מזונות לתת חברו  רשאי  מחברו , הנאה שהמּודר  ג), ד , (לעיל
אבל בלבד , מזונות אלא לה לתת יכול אינו ברם, המּודר . על האסורה הנאה משום
דנה  משנתנו  – אשתו. בנכסי פירות אכילת מדין  בהן  זוכה הבעל  שכן מעות, לא
המשנה  ובאה אביה, שהוא וכגון המּודר, של לאשתו מעות לתת הרוצה במדיר
האסורה  הנאה משום זו  במתנה תהא ולא מעות, לה לתת הוא יכול כיצד  ללמדנו ,

המּודר . על 

ðúçî äàðä øcnäB:קוראים יש –FpzFgn;(";(";(";("טובטובטובטוב יום יום יום יום  ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ÇËÈÂÈÈÅÂÈ
היא: הגירסה שבגמרא המשנה epzgl;ובנוסח d`pd xicnd:גורסים ויש 

epnn d`pd epzg xicnd;(;(;(;(בבבב כגכגכגכג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין פירוש((((תוספות תוספות תוספות תוספות  מקום מכל 

הנאה, ממנו  מּודר  שחתנו  מי Bzáìהדברים: úúì äöBø àeäåÀÆÈÅÀÄ
úBòîשל אשתו שהיא לבתו , מעות לתת רוצה (המדיר) והחותן – È

äðzîa,המּודר , Cì íéðeúð elàä úBònä éøä :dì øîBàÅÈÂÅÇÈÈÅÀÄÈÀÇÈÈ
ïäa úeLø Céìòáì àäé àHL ãáìáe את לה שנותן  כלומר – ÄÀÇÆÀÅÀÇÂÄÀÈÆ

לבעלה יהא שלא מנת על במתנה d`pd)המעות epnn xcEnd) רשות
בדבריו : עוד  מוסיף והוא הללו; úàNBðבמעות zàM äî àlàÆÈÇÆÇÀÅ

Céôa úðúBðå שהיא למה אלא שלה תהא לא זו  שמתנה כלומר  – ÀÆÆÀÄ
במעות  שתקנה המזונות את שתאכל  שעה מאותה היינו בפיה, נותנת

הסובר: מאיר, רבי  לשיטת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא "ciאלו.
"dlra cik dy` שיהא מבלי בנכסים, לזכות יכולה אשה שאין  –

המדיר : שאומר הראשון  התנאי מספיק לא הלכך בהם; זכות לבעלה
,"oda zeyx jlral `di `ly calae":להוסיף הוא dnוצריך  `l`"

,"jita zpzepe z`yep z`y:גורסים jitaויש  zpzep z`y dn `l` או)
jitl.(
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י ): ל, (במדבר  בתורה mewiכתוב dytp lr dxq` xy` lk ,dyexbe dpnl` xcpe"
."dilrשהואיל הוא, ופשוט ברור  זה דין שהרי כפשוטו, לפרשו אפשר אי  זה פסוק

הכתוב  ואין קיימים, שנדריה ודאי  הרי בעל , ברשות ולא אב ברשות לא ואינה
שאם  להשמיענו, בא זה שפסוק ללמד, משנתנו  באה מכאן זה. להשמיענו צריך 
לאחר  אלא עליה חלו לא ואפילו  עליה, כשנדריה נישאה הגרושה או  האלמנה
לרשותו, שנכנסה קודם אותם ונדרה הואיל הבעל , ברשות כבר כשהיא שנישאה,
כבר  שהזכרנו כמו  בקודמים, מפר הבעל  שאין  לפי  אותם, להפר יכול הבעל אין
חלו לא שנדריה פי על  אף הבעל, ברשות בהיותה שנדרה אשה אבל  ג). י, (לעיל
הפר  הבעל  אם נתגרשה), או (שנתאלמנה בעלה מרשות שיצאה לאחר אלא עליה
נדרים  בהפרת הולכים שאין מופרים, הם הרי  ברשותו , בעודה שמעו) (ביום אותם

להחמיר . ובין  להקל בין בה, חל  שהנדר השעה אחר  ולא הנדר שעת אחר  אלא

ãöék "äéìò íe÷é ...äLeøâe äðîìà øãðå" באיזה כלומר  – ÀÅÆÇÀÈÈÀÈÈÈÆÈÅÇ

קיימים? והגרושה האלמנה שנדרי  להשמיענו , הכתוב צריך  äøîàÈÀÈענין 
הגרושה: או האלמנה –GL øçàì äøéæð éðéøäíBé íéL– ÂÅÄÀÄÈÀÇÇÀÄ

שנדרה, מיום יום שלושים כעבור נזירות עליה étשקיבלה ìò óàÇÇÄ
GL CBúa úàOpLíBé íéL ברשות כשהיא חל הנדר  ונמצא – ÆÄÅÀÀÄ

øôäìבעלה, ìBëé Bðéàלפי זה, נדרה את להפר יכול  הבעל אין  – ÅÈÀÈÅ
בקודמים. מפר  הבעל  ואין ברשותו , היתה לא שנדרה äøãðÈÀÈשבשעה

ìòaä úeLøa àéäå,הבעל ברשות כשהיא אשה נדרה אם אבל  – ÀÄÄÀÇÇÇ
dì øôî הפרתו מרשותו, שיצאה לאחר  אלא הנדר חל  לא ואפילו – ÅÅÈ

GLהפרה. øçàì äøéæð éðéøä :äøîà ?ãöékíéL,יום – ÅÇÈÀÈÂÅÄÀÄÈÀÇÇÀÄ
הנדר,ובעלה את לה äLøbúðהפר  Bà äðîìàúpL ét ìò óàÇÇÄÆÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈ

GL CBúaíéLי עצמה,– ברשות כבר כשהיתה חל  והנדר  éøäום, ÀÀÄÂÅ
øôeî äæ. ברשותו היתה לה והפר  שנדרה שבשעה –Ba äøãð ÆÈÈÀÈ

íBia Ba døéæçä ,íBia Ba äLøbúð ,íBia,שנישאה ביום נדרה – ÇÄÀÈÀÈÇÆÁÄÈÇ
והחזירה, בעלה גירשה יום øôäìובאותו  ìBëé Bðéàפי על  אף – ÅÈÀÈÅ

עבר לא ועדיין הראשונים, הנישואין בשעת ברשותו , כשהיתה שנדרה

לפני ויצאה שנדרה, לאחר  ונתגרשה הואיל  מקום מכל שמעו , יום
להפר . יכול  הבעל  אין  שוב עצמה, לרשות מרשותו  ììkä:ההפרה äæÆÇÀÈ

úçà äòL dîöò úeLøì úàöiL ìk,גירושין ידי על  –Bðéà ÈÆÈÈÄÀÇÀÈÈÈÇÇÅ
øôäì ìBëé ש "זה מבואר, בגמרא בקודמים. מפר הבעל  שאין – ÈÀÈÅ

(הארוס), הבעל לשלוחי  בתו  את האב מסר  שאם לרבות, בא הכלל "

מצד לא הפרה, לה שאין ביום, בו ונתארסה וחזרה ונתגרשה ונדרה
שוב  הבעל, לשליחי  האב אותה שמסר  שכיון הבעל , מצד ולא האב

אין  הרי  להפרה, הנדר  בין  שנתגרשה וכיון בה, רשות לאביה אין 
בקודמים. מפר הבעל 

i p y m e i
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שנינו: הקודמת המשנה `epiבסוף ,zg` dry dnvr zeyxl z`viy lk :llkd df"
"xtdl leki,להפרה הנדר בין  נתגרשה שאם בעלה, לגבי  באשה נישנה זה כלל  .

שכל אביה, לגבי  בבת הדין שהוא שם, בארנו  וכבר להפר . יכול  הבעל  אין  שוב
עצמה, לרשות אביה מרשות הבת ועלשיצאה נדריה. להפר יכול  אביה אין  שוב

והם: עצמה, לרשות הבת יוצאת דברים שלושה o`.ידי  i ` e y i p,שנישאה שנערה –
עצמה; ברשות היא הרי נתגרשה, או  נתאלמנה ואם בה, רשות עוד  לאביה אין

חכמים: בלשון היא a"וקרויה ` d i i g a d n e z i"פי על אף כיתומה, דינה שכן  ,
חי . aa.שאביה ` d z z i n יצאה ממילא הרי  ממש , יתומה שנעשתה שנערה –

עצמה. bz.לרשות e x b a חדשים ששה (היינו  בוגרת נעשתה שהנערה שלאחר –
שאביה  אף נערות), סימני  והביאה אחד ויום שנה עשרה שתים לגיל שהגיעה לאחר 
הואיל – ובוגרת ממש  יתומה האב, בחיי יתומה – אלו  שלש  מרשותו. יצאה קיים,
הן. תשע אלו ששלש לפרט, באה משנתנו  קיימים. נדריהן הן , עצמן  וברשות

izdw - zex`ean zeipyn

ai dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

äéáà úîe úøâBa;äéáà úîe úøâBa äøòð;äéáà úîe äøâa àHL äøòð.äéáà únL äøòð,äøâa äéáà únMîe; ¤¤¥¨¦¨©£¨¤¤¥¨¦¨©£¨¤¨§¨¥¨¦¨©£¨¤¥¨¦¨¦¤¥¨¦¨¨§¨
íi÷ äéáàå úøâBa;íi÷ äéáàå úøâBa äøòð.äãeäé éaøøîBà:äpèwä Bza àéOnä óà,äLøbúð Bà äðîìàúðå ¤¤§¨¦¨©¨©£¨¤¤§¨¦¨©¨©¦§¨¥©©©¦¦©§©¨§¦§©§§¨¦§¨§¨

Bìöà äøæçå–äøòð àéä ïéãò. §¨§¨¤§£©¦¦©£¨
‡Èàaàì úéðäð éðéàL íðB÷,éáàìeE,ét ìò éðà äNBò íàE;Cì úéðäð éðéàL,ìòå àaà ét ìò éðà äNBò íà ¨¤¥¦¤¡¥§©¨§¨¦¦¨£¦©¦¤¥¦¤¡¥¨¦¨£¦©¦©¨§©

éáà étE–øôé äæ éøä. ¦¨¦£¥¤¨¥
·ÈíéøîBà eéä äðBLàøa:GLäaúk úBìèBðå úBàöBé íéLð L:úøîBàä:Cì éðà äàîè,ðéáì éðéa íéîLC,äìeèð ¨¦¨¨§¦¨¨¦§§§§ª¨¨¤¤§¥¨£¦¨¨©¦¥¦§¥¨§¨

:áàä ééçá äîåúé àéäù ãåòå ,úøâåá àéä éøäù øôäì ìåëé áàä ïéàù ,íéé÷ äøãð ,äøãðå ë"çà äøâáå ,äá úåùø äéáàì.dnezi `ide dxbae dxrp
:àðùéøôãë áàä ééçá äîåúé àéäå ïàëî øçàì äøâáå äøòð àéäùë äøãðù .äìòá úîå úàùéðù.dxrpééçá äîåúé àéäå ïééãò äøâá àìù .äøãðù äòùá

:åäì àìééë áà ééçá äîåúé ,àúìú êðäå .áàä.dia` zne zxbea:ùîî äîåúé åðééäã ,äéáà úîå úøâåá äúéä äøãðù äòùáù.'eke zxbeae dxrp
:åäì ìééë äéáà úî ,éîð àúìú êðäå.'ek dxba dia` znyne dia` zny dxrpåðù àì íéîëçã ,ïðéøîà àøîâáå .åäì àìééë úøâåá ,éðú÷ã àúìú êðä

:áàä ééçá äîåúéå äîåúéå úøâåá ,úåøòð 'â àìà.'ek xne` i"xäñðëðù ïåéëã:íéàåùéð åäðäá äéáà úåùøî äúàöé äôåçì
`i`i`i`i.xti df ixd 'ek jia`le `a`l zipdp ipi`y mpewåðéáù íéøáã éåäå ìòáì àåä éàðâ ,äìòáì äùåò àéäù é"ò åéáàå äéáà úàðäá äøñàðã ïåéëã

:äðéáì
aiaiaiai.jl ip` d`nh zxne`dúàöåéã ïåéëå .äìòá ìò äîöò øåñàì íéîëç äåðéîàäå .äúáåúë äãéñôä àìå ñðåàá äìòáì äøñàðã ,éøééî ïäë úùàá

`xephxa yexit

כלומר  התלמידים, את בה לחדד  אלא משנתנו נאמרה שלא מובא ובירושלמי 
חידוש. כל ללמד באה שאינה

úBøòð òLzבכלל בוגרות ואף ÷ïéîi,((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))– ïäéøãðלפי – ÅÇÀÈÄÀÅÆÇÈÄ
נדרן , את שיפר  מי  ואין עצמן , לרשות האב מרשות od:שיצאו  el`e

.`äîBúé àéäå úøâBaבחיי "יתומה וגם בוגרת כשהיא שנדרה – ÆÆÀÄÀÈ
מרשותו , ויצאה נערה, בהיותה אביה שהשיאה כלומר , האב",

שבארנו  כמו  האב, בחיי  כיתומה היא והרי נתגרשה, או ונתאלמנה
בוגרת; בהיותה ונדרה למשנתנו, aàéäå.בהקדמה äøâáe äøòðÇÂÈÈÀÈÀÄ

äîBúéלאחר היינו  האב, בחיי  ויתומה נערה כשהיא שנדרה – ÀÈ
כבר הריהי  נדרה על  לשאול  באה וכשהיא נתגרשה, או  שנתאלמנה

bäîBúé.בוגרת; àéäå äøâa àHL äøòð נערה כשהיא שנדרה – ÇÂÈÆÈÀÈÀÄÀÈ
בגרה; לא ועדיין  האב, בחיי  a`d.ויתומה iiga zenezi ody yely ixde

.cäéáà úîe úøâBaכבר כשהיא אביה, מות לאחר  שנדרה – ÆÆÅÈÄÈ
däéáà.בוגרת; úîe úøâBa äøòð אביה מות לאחר  שנדרה – ÇÂÈÆÆÅÈÄÈ

בוגרת; כבר  היא ועכשיו  נערה, עדיין  eäøâa.בהיותה àHL äøòðÇÂÈÆÈÀÈ
äéáà úîe לא ועדיין נערה כשהיא אביה מות לאחר  שנדרה – ÅÈÄÈ

f.בגרה; .ynn zenezi ody yly ixdeúnMîe ,äéáà únL äøòðÇÂÈÆÅÈÄÈÄÆÅ
äøâa äéáà;ובגרה אביה ומת נערה כשהיא שנדרה –.gúøâBa ÈÄÈÈÀÈÆÆ
íi÷ äéáàå; חי ואביה בוגרת כשהיא שנדרה –.húøâBa äøòð ÀÈÄÈÇÈÇÂÈÆÆ
íi÷ äéáàå ואביה בוגרת, כבר  היא ועכשיו  נערה, כשהיא שנדרה – ÀÈÄÈÇÈ

zexbea.חי ; ody yly ixdeBza àéOnä óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÇÄÄ
àéä ïéãò ,Bìöà äøæçå äLøbúð Bà äðîìàúðå ,äpèwäÇÀÇÈÀÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈÀÈÀÈÆÀÂÇÄÄ

äøòð:גורסים המפרשים רוב –dxrp `id oiicreעל שאף כלומר , ÇÂÈ
לאביה, וחזרה נתגרשה או  ונתאלמנה קטנה, בהיותה אביה שהשיאה פי 
אביה  ואין  קיימים, נדריה היא אף קטנה), אפילו  (או נערה היא ועדיין

אביה מרשות יצאה שנישאה, שכיון  אותם, להפר  הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;יכול ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

.ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))

מפרשים: יש אבל  אחרים. ומפרשים והר"ן הרא"ש פי על  משנתנו בארנו 
zexrp ryz השנויים נתהוו  כך ואחר  נערות, בהיותן כולן  שנתארסו היינו  –

במשנה כמפורט הנדר , הפרת את m"anxdl;המונעים zeipynd yexit oiir)
(ixi`nd:שלפנינו הגירסה את יהודה רבי  בדברי  הם נוקטים כן  .`id oiicr

dxrpנדריה מפר ואביה כנערה, דינה יהודה רבי  שלדעת כלומר, –;my oiir)
.("l`xyi zx`tz" oiire

א י ה נ ש מ ר ו א ב

בנדר  יש שאם מסויים, בתנאי נדרה ותלתה שנדרה באשה ללמד באה זו  משנה

הנדר , חל  לא עדיין התנאי שמחמת פי על אף לבינה, שבינו דברים משום ובתנאי 

נדרה. את להפר הבעל  יכול

:dxn`y dy`däNBò íà ,Eéáàìe ,àaàì úéðäð éðéàL íðB÷ÈÆÅÄÆÁÅÀÇÈÀÈÄÄÈ
Eét ìò éðà,בעלה אבי  משל או  אביה משל  תיהנה שלא שנדרה – ÂÄÇÄ

בעלה; בשביל  אחר) דבר  (או מאכל  תעשה mpewאם :dxn`y e`
Eéáà ét ìòå àaà ét ìò éðà äNBò íà ,Cì úéðäð éðéàLÆÅÄÆÁÅÈÄÈÂÄÇÄÇÈÀÇÄÈÄ
או  אביה בשביל  דבר תעשה אם בעלה, משל  ליהנות שלא שנדרה –

בעלה, אבי øôéבשביל  äæ éøä הנדרים את להפר הבעל יכול – ÂÅÆÈÅ
לבעל, הוא שגנאי  לבינה, שבינו  דברים משום בהם שיש לפי הללו,
או  אביו משל  בהנאה תיאסר  מלאכה, אשתו לו  שתעשה ידי  שעל

בשביל דבר  לעשות רשאית תהא שלא לו הוא גנאי וכן אביה; משל
עליו תיאסר שלא כדי  אביו, או הטורהטורהטורהטור););););אביה פי((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; על ואף

לה. מפר הוא הרי מקום מכל  הנדר, חל  לא שעדיין

ובעל אביה ושיפרו המאורסה, בנערה משנתנו  לפרש שצריך  כותב, ה,המאירי
פי על  אף לבינה, שבינו  דברים משום מפירים שהם ללמד, המשנה ובאה
המשניות  פירוש (עיין לבעלה היא משועבדת הרי  בנשואה אבל  הנדר ; חל שלא

המאורסה). בנערה משנתנו  מפרש הרמב"ם שאף ixi`nd,להרמב"ם, siqene
ותהא  יגרשנה שמא טעמה, זו  הפרה כן ואם בנשואה, אותה מפרשים שיש

במשנתנו : גורסים ויש לו. לחזור dfאסורה ixdx t i ` l, דברים שאפילו  וטעמם,
עיקר אבל  ולאביה. לאביו תהנה ולא לבעלה תעשה אלא אינם, לבינה שבינו 
לאבא  נהנית שאני "קונם בגמרא: שמובא וכמו  הראשונה, כגירסה הדברים
יפר ", אומרים: וחכמים יפר ; לא אומר: נתן רבי  לפיך, עושה אני  אם ולאביך

משנה. וכסתם כחכמים הלכה ובודאי 

i y i l y m e i
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íéøîBà eéä äðBLàøa:חכמים –GLíéLð L המפורטות – ÈÄÈÈÀÄÈÈÄ
äaúkלהלן, úBìèBðå úBàöBé להוציאן חייב שהבעל כלומר – ÀÀÀÀËÈ

כתובתן , כסף את להן `.ולשלם ;od el`eéðà äàîè :úøîBàäÈÆÆÀÅÈÂÄ
Cì:לבעלה שאמרה כהן  באשת כאן שמדובר מבואר, בגמרא – È

לבעלה אסורה היא והרי  ixdנאנסתי, ,dqp`py l`xyi zy` eli`y)
,(daezk dl oi` ixd ,oevxa dlrap m`e ;dlral zxzen `id זה ובכגון 

יכולה  שכן כתובתה, לה לתת וחייב בגט, להוציאה הכהן  בעלה על 
גרמה  כהונתו שקדושת הכהן , בעלי  של  שדהו" "נסתחפה לומר: היא

הכתובה. את כך ידי על  להפסיד לי  ואין  לו , אסורה שאני a.לו
:zxne`dCðéáì éðéa íéîL בעלה נגד בטענות שבאה כלומר  – ÈÇÄÅÄÀÅÈ

להוליד ;ב  מסוגל  ואינו  גבר, כוח לו  שאין כגון : לבינה, שבינו דברים
אומרת: שהיא jpialוזהו ipia minyשיש מה יודע בשמים היושב –

שביני הריחוק כן מהארץ, שמים כרחוק מפרשים: ויש  לבינך. ביני 
אישות בענייני zxne`d:((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).לבינך  .bíéãeäiä ïî éðà äìeèðÀÈÂÄÄÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



`רח dpyn oey`x wxt xifp zkqn

éðàíéãeäiä ïî.øîBì eøæç:äMà àäz àHLdìòa ìò úì÷ì÷îe øçàa äéðéò úðúBð;àlà,úøîBàä: £¦¦©§¦¨§©¤§¥¦¨¤¤¥¤¨§©¥§©§¤¤©©£¨¤¨¨¤¤
Cì éðà äàîè–äéøáãì äéàø àéáz;ðéáì éðéa íéîLC–äLwa Cøc eNòé;íéãeäiä ïî éðà äìeèð–øôé §¥¨£¦¨¨¦§¨¨¦§¨¤¨¨©¦¥¦§¥¨©£¤¤©¨¨§¨£¦¦©§¦¨¥

B÷ìç,ezLnLî àäúe,íéãeäiä ïî äìeèð àäúe. ¤§§¥§©§©§¥§¨¦©§¦

Ì È ¯ „  ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
x i f p z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡úeøéæpk úeøéæð ééepk ìk.øîBàä:àäà–øéæð äæ éøä;Bà:äåð àäà–øéæð.çéæt ,çéæð ,÷éæð–øéæð äæ éøä. ¨¦¥§¦©§¦¨¥¡¥£¥¤¨¦¡¥¨¤¨¦¨¦¨¦©¨¦©£¥¤¨¦
ìñìñî éðéøä ,äæk éðéøä,ìkìëî éðéøä,ì éìò éøäòøt çlL–øéæð äæ éøä.íéøtö éìò éøä–øéàî éaøøîBà: £¥¦¨¤£¥¦§©§¥£¥¦§©§¥£¥¨©§©©¤©£¥¤¨¦£¥¨©¦¢¦©¦¥¦¥

øéæð.íéîëçåíéøîBà:øéæð Bðéà. ¨¦©£¨¦§¦¥¨¦

:éëéì áåúëù äî éìèú øçàì éàùðúùëì ,ãåîìð äúáåúë øôñîã ,äúáåúë úìèåð èâá.jpiae ipia minydíéøáã øîåìë ,õçë äøåé åðéàã ,àøîâá ùøôî
úã÷ôî àì éìéæ äì ïðéøîà ,éëä åàì éàã .äøåá÷ì àøîå àãéì àøèåç àðéòá äøîàã äðòè úîçî äàáá éøééîå .øøáì äìåëé äðéàå àéìâ àéîù éî÷ã

:äéáøå äéøôà.micedid on ip` dlehp,äáåúë àìá äàöåéã éäéà äøãðã àëéä øéãîä ÷øôá ïðéøîàã áâ ìò óàå .äéìò ìàøùé ìë ìù ùéîùú äøñàù
úåîáéá ùøéô é"ùø ,äéðéù ïéá òáöà äðúð àéäã[á"é÷ óã]äøáñå ,äì ùéîùú äù÷ éë àéä äñåðà éàãå äéìò ìàøùé ìë ìù ùéîùú úàðä äøñàù ïåéë

:äðùøâéù øùôàã ,éåä àì äðéáì åðéáù íéøáã åìéôàã äðåùàø äðùî.'ek xnel exfgúçúî äîöò òé÷ôäì úø÷ùî àéäù åùùçå úåøåãä åì÷ì÷úð
:äìòá.dixacl di`x `iaz:äéàø éìá äì ïðéðîéäî àìå.dywa jxc eyri:ñééôéå äãåòñ åùòé ùøôî éîìùåøéáå åá ãåò øáãú àìù äðîî åù÷áéxti

.ezynyn `dze ewlg:åîöòì øôéîå äðéáì åðéáù íéøáã éåäã
¯ÈÊ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.zexifp iiepk lkåøáçì íù äðëîä åîë .éåðéë éø÷î íù ìù åø÷éò åðéàù øáã[:çð î"á]:.`d` xne`dúéá åîë ,éø÷î ãé àìà ,àåä éåðéë åàì
úåøéæð úåãé ïä åìà ,úåøéæðë úåøéæð úåãé ìëå úåøéæðë úåøéæð ééåðéë ìë ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .äæ ïåùìá ñôúð øãðä êë åá æçàð éìëäù ãé

:çéæô çéæð ÷éæð úåøéæð ééåðë ïä åìàå .äåð àäà ,àäà øîåàä.`d` xne`dúåéäì ïéåëúð íà ,äæë àäà øîà àìù ô"òà ,àäà øîàå åéðôì øáåò øéæð äàøù
:äæë åéôá àéöåä àìù ô"òàå ,øéæð äæ éøä åúåîë øéæð.dep `d`íùì ïéåëúð íàå .äæ øòù ìåãâá äàð äéäà òîùî ,äåð àäà øîàå åøòùá ñôåú äéäù

:úåøéæðë ååäå íä úåøéæðì úåãé íäá àöåéëå åìàù ,ùøéô àìù ô"òàå øéæð äæ éøä êë.gift gifp wifpáåø÷ íðåùìå ,øéæðì êë ïéøå÷ù íä íéåâ ìù úåðåùì

`xephxa yexit

ואף  היהודים, מכל תשמיש הנאת בנדר עצמה על שאסרה כלומר  –
והרי לה, קשה שהתשמיש  משום כך , שנדרה ומסתבר  בכלל ; בעלה

ושלוש כתובתה. ונוטלת יוצאת שהיא חכמים אמרו ולכן כאנוסה, היא
לומר בנפשן שזלזלו  מאחר בראשונה, חכמים להן  האמינו  אלו נשים

הללו . הדברים את הדין øîBìלבית eøæç אמרו כך  אחר  אבל  – ÈÀÇ
אלו, טענותיה על  לאשה להאמין  שאין  äMàחכמים, àäz àHLÆÀÅÄÈ
dìòa ìò úì÷ì÷îe øçàa äéðéò úðúBð שמא שחוששים – ÆÆÅÆÈÀÇÅÀÇÀÆÆÇÇÂÈ

להפקיע  באה והיא לאחר , להינשא רוצה שהיא משום משקרת, היא

בעלה; מרשות àéázעצמה ,Cì éðà äàîè :úøîBàä ,àlàÆÈÈÆÆÀÅÈÂÄÈÈÄ
äéøáãì äéàø ואינה שנאנסה, לה מאמינים אין  ראיה ובלא – ÀÈÈÄÀÈÆÈ
בעלה; על  zxne`däLwa:נאסרת Cøc eNòé ,Cðéáì éðéa íéîLÈÇÄÅÄÀÅÈÇÂÆÆÇÈÈ

ובעלה  האשה את להביא ובקשה פיוס דברי  ידי  על  חכמים יעשו  –

התפייסות; zxne`dB÷ìç:לידי  øôé ,íéãeäiä ïî éðà äìeèðÀÈÂÄÄÇÀÄÈÅÆÀ
דברים  כאן  שהרי  להפר, הוא יכול  לבעל , הנוגע הנדר של זה חלק –

לבינה, ezLnLîשבינו  àäúe היא הרי לה, שהפר שלאחר – ÀÅÀÇÀÇ
לו , íéãeäiäמותרת ïî äìeèð àäúe קיים שלה הנדר אבל  – ÀÅÀÈÄÇÀÄ

מבעלה  שתתגרש  לאחר  להם אסורה שתהא היהודים, שאר  כל לגבי

ממנו . תתאלמן או
ø é æ ð ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

יפליא כי אשה או  "איש א): ו , (במדבר נאמר  שכן  נדרים בכלל היא xהנזירות e c p l
x c p נדריםנזיר מסכת לאחר מסכתנו סודרה ולפיכך  ,"zncwd ;` ,a dheq `xnb)

.(m"anxdl dpynd:נדרים מסכת בתחילת שנינו וכבר  –...mixcpk mixcp iiepik lk
,"zexifpk zexifpe:הנדר בלשון  דרכים שלש  שישנן  שם, הנדר;`.ובארנו a.עיקר

הנדר ; הנדר.b.יד zexifpa:כינוי  oicd `edeבלשון הוא נזירות קבלת "ipixdעיקר
,"xifp או."'dl xifp ipixd"בכל נאסר והוא נזירות, עליו  חלה זה, בלשון  האומר וכל

(במדבר  נזיר  בפרשת שכתוב כמו למתים, ובטומאה הראש, בתגלחת הגפן , מן היוצא
ג-ח): dzyi,ו , `l miapr zxyn lke ,dzyi `l xky unege oii uneg ,xifi xkye oiin"

bf cre mipvxgn oiid otbn dyri xy` lkn ,exfp ini lk .lk`i `l miyaie migl miapre
`l zn ytp lr ,'dl exifd ini lk.ey`x lr xeari `l xrz ,exfp xcp ini lk .lk`i `l

."ey`x lr eidlÎ` xfp ik ,mzena mdl `nhi `l ,ezeg`le eig`l en`le eia`l .`eai

במסכתנו. פרטיהם שיבוארו  כפי  בפרשה, האמורים הנזיר, דיני בשאר הוא חייב כן

יום  משלושים פחות נזירות אין אבל  מסויים; לזמן  נזירות עליו  לקבל  אדם יכול  –

הוא  זמן  לכמה מפרש ואינו סתם, נזירות הנודר  מכאן ג). א, במסכתנו  (כמבואר 

המקבל ואף – יום. לשלושים נזירות דיני כל  עליו חלים הנזירות, את עליו מקבל 

משנתנו – הנזירות. לשון  בעיקר  כנודר דינו ב"כינויים", או ב"ידות" נזירות עליו 

נזירות. כעיקר שהם נזירות, ו "כינויי" נזירות "ידות" לפרט באה

,úeøéæpk úeøéæð ééepk ìkzeci od el`e .zexifpk zexifp zeci lke ÈÄÅÀÄÇÀÄ
zexifp:("מחסרא "חסורי – àäà(גמרא :øîBàäומבואר אהיה; – ÈÅÁÅ

לומר : והתכוון "אהא", ואמר: לפניו , עובר  נזיר  שראה כגון בגמרא,

כמותו , נזיר øéæðאהיה äæ éøä: בפירוש אמר  שלא פי  על  אף – ÂÅÆÈÄ
כזה"; האומר :Bà"אהא –äåð àäà,בגמרא ומבואר  נאה; אהיה – ÁÅÈÆ

ואמר : בשערו  שתפס dep",כגון  `d`" נאה אהיה לומר: שהתכוון 
נזיר , כמו  שאגדלנו  נזיר .øéæðבשערי , זה הרי  –zexifp iiepik md el`e ÈÄ

:zexifpk mdyçéæt ,çéæð ,÷éæðהריני או : נזיק, הריני  האומר: – ÈÄÈÄÇÈÄÇ
פזיח, הריני  או : øéæðנזיח, äæ éøä." נזיר "הריני  אמר : כאילו – ÂÅÆÈÄ

:xne`däæk éðéøäנזיר על  שרמז  וכגון  כנגדו,– xne`d:שבא e` ÂÅÄÈÆ
,ìñìñî éðéøä:או,ìkìëî éðéøä:אוòøt çlLì éìò éøä ÂÅÄÀÇÀÅÂÅÄÀÇÀÅÂÅÈÇÀÇÇÆÇ

הם: שער גידול לשון  הללו הביטויים כל –lqlqn,בשער מהפך  –
תלתלים; ולהשכיבן;lklknעושה לסדרן  בשערות מטפל  –glyl

rxtהכתוב כלשון  שער, לגדל  ככככ):):):):– מדמדמדמד,,,, ישלחו ";((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל לא "ופרע
והתכוון  הללו, מהלשונות באחד ואמר ראשו  בשערות אדם אחז ואם

øéæðלנזירות, äæ éøä לקבלת כוונתו על  מוכיח זה לשון  שכן – ÂÅÆÈÄ
נזיר " "הריני אמר כאילו ודינו  xne`díéøtö:נזירות, éìò éøä– ÂÅÈÇÄÃÄ

נזיר של קרבנו  שהם יונה, בני לשני או תורים לשתי שהתכוון כלומר
כך , שאמר בשעה לפניו עבר שנזיר וכגון øîBà:שנטמא, øéàî éaøÇÄÅÄÅ

øéæð.לנזירות כוונתו שהיתה מוכיחים, אלו  דברים שאף נזיר , זה הרי  – ÈÄ
øéæð Bðéà :íéøîBà íéîëçå קבלת משום זה בלשון  שאין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄ

"צפרים", להביא הוא וחייב הקדש, נדר משום בדבריו יש  ברם, נזירות.

נדבה. עולת כקרבן  יונה, בני  או  תורים היינו 

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt xifp zkqn

·íépöøçä ïî øéæð éðéøä,íébfä ïîe,úçìâzä ïîe,äàîhä ïîe–øéæð äæ éøä,åéìò úeøéæð é÷ec÷c ìëå.éðéøä £¥¦¨¦¦©©§©¦¦©©¦¦©¦§©©¦©ª§¨£¥¤¨¦§¨¦§¥§¦¨¨£¥¦
ïBLîLk,çBðî ïák,äìéìc ìòák,äfò úBúìc ø÷òL éîk,ìt eøwpL éîkåéðéò úà íézL–ïBLîL øéæð äæ éøä. §¦§§¤¨©§©©§¦¨§¦¤¨©©§©¨§¦¤¦§§¦§¦¤¥¨£¥¤§¦¦§

ïBLîL øéæðì íìBò øéæð ïéa äî?íìBò øéæð,BøòN ãéaëä–øòza ì÷î,GL àéáîeúBîäa L;àîèð íàå– ©¥§¦¨¦§¦¦§§¦¨¦§¦§¨¥¥©©©¥¦¨§¥§¦¦§¨
äàîè ïaø÷ àéáî.ïBLîL øéæð,BøòN ãéaëä–ì÷î Bðéà;àîèð íàå–äàîè ïaø÷ àéáî Bðéà. ¥¦¨§©ª§¨§¦¦§¦§¦§¨¥¥¥§¦¦§¨¥¥¦¨§©ª§¨

‚GL úeøéæð íúñíBé íéL.øîà:äìBãb úçà øéæð éðéøä,äpè÷ úçà øéæð éðéøä,íìBòä óBñ ãòå ïàkî elôà §¨§¦§¦¨©£¥¦¨¦©©§¨£¥¦¨¦©©§©¨£¦¦¨§©¨¨

:úåøéæð ééåðë åø÷îå .ìàøùé ìù ïåùìì.dfk ipixd:åãâðëù øéæðì æîåøå.rxt glyl ilr ixd lklkn ipixd lqlqn ipixdåøòùá ñôåúùë à÷åã åäìëå
:úåøéæðì åúòãå.lqlqn:øòùá ÷éìçî.lklknäøèòä ìëìëúùî ,åúîâåãå .øòù ìãâî[:áð äãð]:äåøòä øòù ìãâéùî ,.mixtv ilr ixdåà íéøåú éúù

:åéðôì øáåò øéæðù ïåâëå .àîèðù øéæð ïáø÷ íäå ,äðåé éðá éðù.xifp xne` xi`n iaxíéøáãä ïéçéëåî ,íä àîèðù øéæð ïáø÷ íéøôöå åéðôì øáåò øéæðå ìéàåä
:øîà÷ úåøéæðì íéøôö éìò éøäã.xifp epi` mixne` minkge:åøãð íìùì íéøôö àéáî ìáà øéæð åðéàù ,íéîëçë äëìäå

aaaa.'eke mibfd one mipvxgd on xifp ipixdíìåò øéæðã àôéñ àðúîì éòáã íåùîå .íúñ øéæð éðéøä øîà åìéàë øéæð äæ éøä ,åìà ìëî ãçà øéëæä íà
:åéìò úåøéæð é÷åã÷ã ìë àëä àðú ,íäéìò úåøéæð é÷åã÷ã ìë ïéà ïåùîù øéæðå.'eke mler xifp oia dnúåéäì øãð íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

íìåò øéæð äéäù íåìùáàî ïðéôìéã ùãç á"éì ùãç á"éî øòúá ì÷éî åøòù ãéáëä íìåò øéæð ïåùîù øéæðì íìåò øéæð ïéá äîå .íìåò øéæð äæ éøä íìåò øéæð
äéá áéúëå(ã"é 'á ìàåîù)íúä áéúëå åçìâå åéìò ãáë éë çìâé øùà íéîéì íéîé õ÷î éäéå(ä"ë àø÷éå):åúìåàâ äéäú íéîéoaxw `ian epi` `nhp m`e

.d`nehàðúã íåùî àì äìçúëì ïéà ãáòéã òîùîã àîèð íà éðú÷ã éàäå äì éøéîâ éëäå íéúîì àîèî äéä ïåùîùã àîèéì øúåî äìçúëì åìéôàå
:àîèð íàå ïåùîù øéæð éáâ éîð àôéñ àðú àîèð íàå íìåò øéæð éáâ àùéø

bbbb.mei miyly zexifp mzqáéúëã('å øáãîá):íåé 'ìî úåçô úåøéæð ïéàù øîåì åëîñ ïàëî íéùìù àéøèîéâá ä"éäé .äéäé ùåã÷.dlecb zg` xifp ipixd

`xephxa yexit

i r i a x m e i
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והם: נזירים, סוגי בשלושה דנה a`.משנתנו e v w o n f l x i f p,שאמר (mzq):כגון 
נזיר  הריני ואמר: שפירש כגון  או  יום, שלושים נזירות עליו  שחלה נזיר ", "הריני 

כבר  שהבאנו  כמו  א-כא), ו , (במדבר  בתורה מפורשים זו נזירות ודיני זמן . וכך כך

– הקודמת. המשנה לביאור ao.בהקדמה e y n y x i f p, נזיר "הריני שאמר: כגון 

שכתוב  כמו ה', מלאך דברי  פי על  אמו  מבטן נזיר היה שמשון  שכן  כשמשון ",

ג-ה): יג, ולא (שופטים עקרה את נא הנה אליה ויאמר  האשה, אל  ה' מלאך  "וירא

טמא. כל  תאכלי  ואל ושכר , יין תשתי  ואל  נא השמרי  ועתה בן . וילדת והרית ילדת

;"ohad on xrpd didi midlÎ` xifp ik ey`x lr dlri `l dxene oa zclie dxd jpd ik
– ימיו. כל  נזיר שהוא שמשון , נזיר של  bm.ודינו l e r x i f p,הריני" שאמר : כגון

היה  דוד בן  שאבשלום בגמרא, ומובא חיי "; ימי  כל נזיר  "הריני או: עולם", נזיר 

– עולם. ביןepzpynנזיר מה ובמיוחד הנזירים, סוגי שלושת בין מה ללמד, באה

שמשון. לנזיר  עולם נזיר

ïîe ,úçìâzä ïîe ,íébfä ïîe ,íépöøçä ïî øéæð éðéøäÂÅÄÈÄÄÇÇÀÇÄÄÇÇÄÄÇÄÀÇÇÄ
äàîhä,הזגים מן  נזיר  הריני או : החרצנים, מן  נזיר הריני האומר : – ÇËÀÈ

נזיר  בפרשת כתוב דדדד):):):):שכן וווו,,,, lk`i";((((במדברבמדברבמדברבמדבר `l bf cre mipvxgn" או
כתוב שכן התגלחת, מן נזיר הריני  הההה):):):):האומר : שם שם שם שם ,,,, xcp((((שםשםשםשם ini lk"

;"ey`x lr xeari `l xrz exfp כמו הטומאה, מן נזיר  הריני  האומר: או 
ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, en`le((((שם שם שם שם  eia`l ,`eai `l zn ytp lr 'dl exifd ini lk"

,"mzena mdl `nhi `l ezeg`le eig`l נזירותו בנדר שפירט כלומר
נזיר , בפרשת הכתובים הנזירות מדקדוקי  øéæðאחד äæ éøä כאילו – ÂÅÆÈÄ

נזיר", "הריני סתם: åéìòאמר  úeøéæð é÷ec÷c ìëå נזירות דיני  כל  – ÀÈÄÀÅÀÄÈÈ
בנדרו  הזכיר  שלא פי על  אף לקיים, עליו פרטיהם לכל  בתורה האמורים

הוא  הרי  אחד, לדבר נזירות עליו  המקבל שכל  בלבד , מהם אחד אלא
בנזיר . האמור  דבר  לכל ìòákנזיר  ,çBðî ïák ,ïBLîLk éðéøäÂÅÄÀÄÀÀÆÈÇÀÇÇ

úà íézLìt eøwpL éîk ,äfò úBúìc ø÷òL éîk ,äìéìcÀÄÈÀÄÆÈÇÇÀÇÈÀÄÆÄÀÀÄÀÄÆ
åéðéò,הללו מהלשונות באחד שמשון נזירות עליו המקבל כגון – ÅÈ

דלילה, כבעל  הריני או : מנוח, כבן הריני או: כשמשון, הריני  שאומר :
וכו' עזה, דלתות שעקר כמי הריני  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););או : מפרשים,((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ויש

מהתארים  אחד  עוד ומוסיף מנוח, בן  כשמשון הריני  שאומר : כגון
הריני או : דלילה, בעל מנוח בן כשמשון הריני כגון : כך, אחר הנזכרים

שנתכוון  ברור  זה שבכגון וכדומה, עזה דלתות שעקר  מנוח בן כשמשון
הנזיר  ïBLîL((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),לשמשון øéæð äæ éøä נזירות עליו  וחלה – ÂÅÆÀÄÄÀ

ימיו . כל  נזיר  והוא שמשון , של mler",כנזירותו xifp ipixd" :xne`d oke
eini lk xifp `ed ixd.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))ok m`ïBLîL øéæðì íìBò øéæð ïéa äîÇÅÀÄÈÄÀÄÄÀ

ביניהם? ההבדל  מה –BøòN ãéaëä ,íìBò øéæð שערו כשגדל  – ÀÄÈÄÀÄÀÈ
עליו , כבד ונעשה øòzaהרבה ì÷î שמגלח ידי  על  עצמו  על מקל – ÅÅÇÇÇ

שהיה  באבשלום, שכתוב כמו חודש, עשר שנים כל לסוף בתער מקצתו

עולם כוכוכוכו):):):):נזיר ידידידיד,,,, בבבב לימים ((((שמואל שמואל שמואל שמואל  ימים מקץ והיה ראשו  את "ובגלחו 
וגלחו ", עליו  כבד כי יגלח, שערו ,àéáîeאשר  מקל שהוא ביום – ÅÄ

GLúBîäa L כדין ושלמים, עולה חטאת, שהם: קרבנות, שלושה – ÈÀÅ
שערו כשמגלח נזרו", ימי מלאת "ביום קצוב, לזמן במדבר במדבר במדבר במדבר הנזיר ((((עייןעייןעייןעיין

יגיגיגיג----יח יח יח יח ).).).). àîèðוווו,,,, íàå,למת –äàîè ïaø÷ àéáî או תורים שתי – ÀÄÄÀÈÅÄÈÀÇËÀÈ
לאשם, שנתו  בן  כבש ועוד  לעולה, ואחד לחטאת אחד  יונה, בני שני 

נזיר בפרשת בתורה ט ט ט ט ----יב יב יב יב ).).).).כמפורש  שם שם שם שם ,,,, la`ãéaëä((((שםשםשםשם ,ïBLîL øéæðÀÄÄÀÄÀÄ
ì÷î Bðéà BøòN שכתוב כמו חייו , ימי  כל  שערו לגדל הוא שחייב – ÀÈÅÅÅ

ה ה ה ה ):):):):בשמשון  יגיגיגיג,,,, ראשו ",((((שופטים שופטים שופטים שופטים  על יעלה לא àîèð"ומורה íàå– ÀÄÄÀÈ
äàîèלמת, ïaø÷ àéáî Bðéà לכתחילה שאפילו מבואר , בגמרא – ÅÅÄÈÀÇËÀÈ

הפלשתים  את שהרג בשמשון, מוצאים שכן  למתים, להיטמא לו  מותר

ולא  למת; להיטמא לו  היה שמותר  ומכאן חליפותיהם, את מהם והוריד 
דיעבד  לשון  המשנה nhp`")נקטה m`e").עולם שבנזיר הלשון אגב אלא

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם :::: כותב כותב כותב כותב  בנזיר,וכןוכןוכןוכן נדר  לא שהרי  גמור, נזיר היה לא "שמשון
ביין , אסור  היה דינו ? היה וכיצד  הטומאה. מן הפרישו המלאך אלא

בתגלחת, miznl.ואסור  `nhidl xzene.הקבלה מפי  הלכה זה ודבר
ומן  התגלחת מן  נזיר זה הרי – כשמשון נזיר הריני  שאמר: מי  לפיכך

ומותר עולם, נזירי  כשאר  חודש  עשר  שנים כל מגלח ואינו לעולם, היין
למתים" יגיגיגיג----ידידידיד).).).).להיטמא גגגג,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  ((((הלהלהלהל''''

ג ה נ ש מ ר ו א ב

יום, משלושים פחותה נזירות שאין  הזכרנו, וכבר  קצוב. לזמן בנזיר  דנה משנתנו
משלושים  פחות שהוא זמן בנדרו שפירש  ובין נזיר, הריני  סתם: שאמר בין כלומר 
אחת, מנזירות יותר  עליו לקבל  אדם יכול  ברם, יום. שלושים נזיר הוא הרי  יום,
חייב  הוא זה שבכגון  שלוש", נזיר  "הריני  או : שתיים", נזיר  "הריני  שיאמר: כגון 
כל שלסוף היינו  יום, שלושים היא מהן  אחת שכל נזירויות, בשלוש או  בשתיים
יכול כן שנייה. נזירות למנות ומתחיל  קרבנותיו, ומביא שערו  מגלח יום שלושים
ארבעים  יום, ואחד  שלושים כגון  יום, משלושים ליותר אחת נזירות עליו לקבל  אדם
דנה  משנתנו  – בנדרו. שפירש כזמן נזירות עליו חלה זה ובכגון  וכדומה; יום,

הנודר . של לשונו לפי  הנזירות, בזמן 

úeøéæð íúñGLíBé íéLפירש ולא נזיר ", "הריני סתם: האומר – ÀÈÀÄÀÄ
הקבלה" מפי  הלכה זה "ודבר יום. שלושים נזיר הוא הרי זמן, לכמה

בנזיר((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),), האמור בפסוק אסמכתא לזה מצאו  שחכמים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר אלא

ה ה ה ה ):):):): –וווו,,,, יהיה" שלושיםdidi"קדוש  éðéøä((((גמראגמראגמראגמרא).).).).בגימטריא :øîàÈÇÂÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn



רט ` dpyn oey`x wxt xifp zkqn

éðàíéãeäiä ïî.øîBì eøæç:äMà àäz àHLdìòa ìò úì÷ì÷îe øçàa äéðéò úðúBð;àlà,úøîBàä: £¦¦©§¦¨§©¤§¥¦¨¤¤¥¤¨§©¥§©§¤¤©©£¨¤¨¨¤¤
Cì éðà äàîè–äéøáãì äéàø àéáz;ðéáì éðéa íéîLC–äLwa Cøc eNòé;íéãeäiä ïî éðà äìeèð–øôé §¥¨£¦¨¨¦§¨¨¦§¨¤¨¨©¦¥¦§¥¨©£¤¤©¨¨§¨£¦¦©§¦¨¥

B÷ìç,ezLnLî àäúe,íéãeäiä ïî äìeèð àäúe. ¤§§¥§©§©§¥§¨¦©§¦
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‡úeøéæpk úeøéæð ééepk ìk.øîBàä:àäà–øéæð äæ éøä;Bà:äåð àäà–øéæð.çéæt ,çéæð ,÷éæð–øéæð äæ éøä. ¨¦¥§¦©§¦¨¥¡¥£¥¤¨¦¡¥¨¤¨¦¨¦¨¦©¨¦©£¥¤¨¦
ìñìñî éðéøä ,äæk éðéøä,ìkìëî éðéøä,ì éìò éøäòøt çlL–øéæð äæ éøä.íéøtö éìò éøä–øéàî éaøøîBà: £¥¦¨¤£¥¦§©§¥£¥¦§©§¥£¥¨©§©©¤©£¥¤¨¦£¥¨©¦¢¦©¦¥¦¥

øéæð.íéîëçåíéøîBà:øéæð Bðéà. ¨¦©£¨¦§¦¥¨¦

:éëéì áåúëù äî éìèú øçàì éàùðúùëì ,ãåîìð äúáåúë øôñîã ,äúáåúë úìèåð èâá.jpiae ipia minydíéøáã øîåìë ,õçë äøåé åðéàã ,àøîâá ùøôî
úã÷ôî àì éìéæ äì ïðéøîà ,éëä åàì éàã .äøåá÷ì àøîå àãéì àøèåç àðéòá äøîàã äðòè úîçî äàáá éøééîå .øøáì äìåëé äðéàå àéìâ àéîù éî÷ã

:äéáøå äéøôà.micedid on ip` dlehp,äáåúë àìá äàöåéã éäéà äøãðã àëéä øéãîä ÷øôá ïðéøîàã áâ ìò óàå .äéìò ìàøùé ìë ìù ùéîùú äøñàù
úåîáéá ùøéô é"ùø ,äéðéù ïéá òáöà äðúð àéäã[á"é÷ óã]äøáñå ,äì ùéîùú äù÷ éë àéä äñåðà éàãå äéìò ìàøùé ìë ìù ùéîùú úàðä äøñàù ïåéë

:äðùøâéù øùôàã ,éåä àì äðéáì åðéáù íéøáã åìéôàã äðåùàø äðùî.'ek xnel exfgúçúî äîöò òé÷ôäì úø÷ùî àéäù åùùçå úåøåãä åì÷ì÷úð
:äìòá.dixacl di`x `iaz:äéàø éìá äì ïðéðîéäî àìå.dywa jxc eyri:ñééôéå äãåòñ åùòé ùøôî éîìùåøéáå åá ãåò øáãú àìù äðîî åù÷áéxti

.ezynyn `dze ewlg:åîöòì øôéîå äðéáì åðéáù íéøáã éåäã
¯ÈÊ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.zexifp iiepk lkåøáçì íù äðëîä åîë .éåðéë éø÷î íù ìù åø÷éò åðéàù øáã[:çð î"á]:.`d` xne`dúéá åîë ,éø÷î ãé àìà ,àåä éåðéë åàì
úåøéæð úåãé ïä åìà ,úåøéæðë úåøéæð úåãé ìëå úåøéæðë úåøéæð ééåðéë ìë ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .äæ ïåùìá ñôúð øãðä êë åá æçàð éìëäù ãé

:çéæô çéæð ÷éæð úåøéæð ééåðë ïä åìàå .äåð àäà ,àäà øîåàä.`d` xne`dúåéäì ïéåëúð íà ,äæë àäà øîà àìù ô"òà ,àäà øîàå åéðôì øáåò øéæð äàøù
:äæë åéôá àéöåä àìù ô"òàå ,øéæð äæ éøä åúåîë øéæð.dep `d`íùì ïéåëúð íàå .äæ øòù ìåãâá äàð äéäà òîùî ,äåð àäà øîàå åøòùá ñôåú äéäù

:úåøéæðë ååäå íä úåøéæðì úåãé íäá àöåéëå åìàù ,ùøéô àìù ô"òàå øéæð äæ éøä êë.gift gifp wifpáåø÷ íðåùìå ,øéæðì êë ïéøå÷ù íä íéåâ ìù úåðåùì

`xephxa yexit

ואף  היהודים, מכל תשמיש הנאת בנדר עצמה על שאסרה כלומר  –
והרי לה, קשה שהתשמיש  משום כך , שנדרה ומסתבר  בכלל ; בעלה

ושלוש כתובתה. ונוטלת יוצאת שהיא חכמים אמרו ולכן כאנוסה, היא
לומר בנפשן שזלזלו  מאחר בראשונה, חכמים להן  האמינו  אלו נשים

הללו . הדברים את הדין øîBìלבית eøæç אמרו כך  אחר  אבל  – ÈÀÇ
אלו, טענותיה על  לאשה להאמין  שאין  äMàחכמים, àäz àHLÆÀÅÄÈ
dìòa ìò úì÷ì÷îe øçàa äéðéò úðúBð שמא שחוששים – ÆÆÅÆÈÀÇÅÀÇÀÆÆÇÇÂÈ

להפקיע  באה והיא לאחר , להינשא רוצה שהיא משום משקרת, היא

בעלה; מרשות àéázעצמה ,Cì éðà äàîè :úøîBàä ,àlàÆÈÈÆÆÀÅÈÂÄÈÈÄ
äéøáãì äéàø ואינה שנאנסה, לה מאמינים אין  ראיה ובלא – ÀÈÈÄÀÈÆÈ
בעלה; על  zxne`däLwa:נאסרת Cøc eNòé ,Cðéáì éðéa íéîLÈÇÄÅÄÀÅÈÇÂÆÆÇÈÈ

ובעלה  האשה את להביא ובקשה פיוס דברי  ידי  על  חכמים יעשו  –

התפייסות; zxne`dB÷ìç:לידי  øôé ,íéãeäiä ïî éðà äìeèðÀÈÂÄÄÇÀÄÈÅÆÀ
דברים  כאן  שהרי  להפר, הוא יכול  לבעל , הנוגע הנדר של זה חלק –

לבינה, ezLnLîשבינו  àäúe היא הרי לה, שהפר שלאחר – ÀÅÀÇÀÇ
לו , íéãeäiäמותרת ïî äìeèð àäúe קיים שלה הנדר אבל  – ÀÅÀÈÄÇÀÄ

מבעלה  שתתגרש  לאחר  להם אסורה שתהא היהודים, שאר  כל לגבי

ממנו . תתאלמן או
ø é æ ð ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

יפליא כי אשה או  "איש א): ו , (במדבר נאמר  שכן  נדרים בכלל היא xהנזירות e c p l
x c p נדריםנזיר מסכת לאחר מסכתנו סודרה ולפיכך  ,"zncwd ;` ,a dheq `xnb)

.(m"anxdl dpynd:נדרים מסכת בתחילת שנינו וכבר  –...mixcpk mixcp iiepik lk
,"zexifpk zexifpe:הנדר בלשון  דרכים שלש  שישנן  שם, הנדר;`.ובארנו a.עיקר

הנדר ; הנדר.b.יד zexifpa:כינוי  oicd `edeבלשון הוא נזירות קבלת "ipixdעיקר
,"xifp או."'dl xifp ipixd"בכל נאסר והוא נזירות, עליו  חלה זה, בלשון  האומר וכל

(במדבר  נזיר  בפרשת שכתוב כמו למתים, ובטומאה הראש, בתגלחת הגפן , מן היוצא
ג-ח): dzyi,ו , `l miapr zxyn lke ,dzyi `l xky unege oii uneg ,xifi xkye oiin"

bf cre mipvxgn oiid otbn dyri xy` lkn ,exfp ini lk .lk`i `l miyaie migl miapre
`l zn ytp lr ,'dl exifd ini lk.ey`x lr xeari `l xrz ,exfp xcp ini lk .lk`i `l

."ey`x lr eidlÎ` xfp ik ,mzena mdl `nhi `l ,ezeg`le eig`l en`le eia`l .`eai

במסכתנו. פרטיהם שיבוארו  כפי  בפרשה, האמורים הנזיר, דיני בשאר הוא חייב כן

יום  משלושים פחות נזירות אין אבל  מסויים; לזמן  נזירות עליו  לקבל  אדם יכול  –

הוא  זמן  לכמה מפרש ואינו סתם, נזירות הנודר  מכאן ג). א, במסכתנו  (כמבואר 

המקבל ואף – יום. לשלושים נזירות דיני כל  עליו חלים הנזירות, את עליו מקבל 

משנתנו – הנזירות. לשון  בעיקר  כנודר דינו ב"כינויים", או ב"ידות" נזירות עליו 

נזירות. כעיקר שהם נזירות, ו "כינויי" נזירות "ידות" לפרט באה

,úeøéæpk úeøéæð ééepk ìkzeci od el`e .zexifpk zexifp zeci lke ÈÄÅÀÄÇÀÄ
zexifp:("מחסרא "חסורי – àäà(גמרא :øîBàäומבואר אהיה; – ÈÅÁÅ

לומר : והתכוון "אהא", ואמר: לפניו , עובר  נזיר  שראה כגון בגמרא,

כמותו , נזיר øéæðאהיה äæ éøä: בפירוש אמר  שלא פי  על  אף – ÂÅÆÈÄ
כזה"; האומר :Bà"אהא –äåð àäà,בגמרא ומבואר  נאה; אהיה – ÁÅÈÆ

ואמר : בשערו  שתפס dep",כגון  `d`" נאה אהיה לומר: שהתכוון 
נזיר , כמו  שאגדלנו  נזיר .øéæðבשערי , זה הרי  –zexifp iiepik md el`e ÈÄ

:zexifpk mdyçéæt ,çéæð ,÷éæðהריני או : נזיק, הריני  האומר: – ÈÄÈÄÇÈÄÇ
פזיח, הריני  או : øéæðנזיח, äæ éøä." נזיר "הריני  אמר : כאילו – ÂÅÆÈÄ

:xne`däæk éðéøäנזיר על  שרמז  וכגון  כנגדו,– xne`d:שבא e` ÂÅÄÈÆ
,ìñìñî éðéøä:או,ìkìëî éðéøä:אוòøt çlLì éìò éøä ÂÅÄÀÇÀÅÂÅÄÀÇÀÅÂÅÈÇÀÇÇÆÇ

הם: שער גידול לשון  הללו הביטויים כל –lqlqn,בשער מהפך  –
תלתלים; ולהשכיבן;lklknעושה לסדרן  בשערות מטפל  –glyl

rxtהכתוב כלשון  שער, לגדל  ככככ):):):):– מדמדמדמד,,,, ישלחו ";((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל לא "ופרע
והתכוון  הללו, מהלשונות באחד ואמר ראשו  בשערות אדם אחז ואם

øéæðלנזירות, äæ éøä לקבלת כוונתו על  מוכיח זה לשון  שכן – ÂÅÆÈÄ
נזיר " "הריני אמר כאילו ודינו  xne`díéøtö:נזירות, éìò éøä– ÂÅÈÇÄÃÄ

נזיר של קרבנו  שהם יונה, בני לשני או תורים לשתי שהתכוון כלומר
כך , שאמר בשעה לפניו עבר שנזיר וכגון øîBà:שנטמא, øéàî éaøÇÄÅÄÅ

øéæð.לנזירות כוונתו שהיתה מוכיחים, אלו  דברים שאף נזיר , זה הרי  – ÈÄ
øéæð Bðéà :íéøîBà íéîëçå קבלת משום זה בלשון  שאין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄ

"צפרים", להביא הוא וחייב הקדש, נדר משום בדבריו יש  ברם, נזירות.

נדבה. עולת כקרבן  יונה, בני  או  תורים היינו 

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt xifp zkqn

·íépöøçä ïî øéæð éðéøä,íébfä ïîe,úçìâzä ïîe,äàîhä ïîe–øéæð äæ éøä,åéìò úeøéæð é÷ec÷c ìëå.éðéøä £¥¦¨¦¦©©§©¦¦©©¦¦©¦§©©¦©ª§¨£¥¤¨¦§¨¦§¥§¦¨¨£¥¦
ïBLîLk,çBðî ïák,äìéìc ìòák,äfò úBúìc ø÷òL éîk,ìt eøwpL éîkåéðéò úà íézL–ïBLîL øéæð äæ éøä. §¦§§¤¨©§©©§¦¨§¦¤¨©©§©¨§¦¤¦§§¦§¦¤¥¨£¥¤§¦¦§

ïBLîL øéæðì íìBò øéæð ïéa äî?íìBò øéæð,BøòN ãéaëä–øòza ì÷î,GL àéáîeúBîäa L;àîèð íàå– ©¥§¦¨¦§¦¦§§¦¨¦§¦§¨¥¥©©©¥¦¨§¥§¦¦§¨
äàîè ïaø÷ àéáî.ïBLîL øéæð,BøòN ãéaëä–ì÷î Bðéà;àîèð íàå–äàîè ïaø÷ àéáî Bðéà. ¥¦¨§©ª§¨§¦¦§¦§¦§¨¥¥¥§¦¦§¨¥¥¦¨§©ª§¨

‚GL úeøéæð íúñíBé íéL.øîà:äìBãb úçà øéæð éðéøä,äpè÷ úçà øéæð éðéøä,íìBòä óBñ ãòå ïàkî elôà §¨§¦§¦¨©£¥¦¨¦©©§¨£¥¦¨¦©©§©¨£¦¦¨§©¨¨

:úåøéæð ééåðë åø÷îå .ìàøùé ìù ïåùìì.dfk ipixd:åãâðëù øéæðì æîåøå.rxt glyl ilr ixd lklkn ipixd lqlqn ipixdåøòùá ñôåúùë à÷åã åäìëå
:úåøéæðì åúòãå.lqlqn:øòùá ÷éìçî.lklknäøèòä ìëìëúùî ,åúîâåãå .øòù ìãâî[:áð äãð]:äåøòä øòù ìãâéùî ,.mixtv ilr ixdåà íéøåú éúù

:åéðôì øáåò øéæðù ïåâëå .àîèðù øéæð ïáø÷ íäå ,äðåé éðá éðù.xifp xne` xi`n iaxíéøáãä ïéçéëåî ,íä àîèðù øéæð ïáø÷ íéøôöå åéðôì øáåò øéæðå ìéàåä
:øîà÷ úåøéæðì íéøôö éìò éøäã.xifp epi` mixne` minkge:åøãð íìùì íéøôö àéáî ìáà øéæð åðéàù ,íéîëçë äëìäå

aaaa.'eke mibfd one mipvxgd on xifp ipixdíìåò øéæðã àôéñ àðúîì éòáã íåùîå .íúñ øéæð éðéøä øîà åìéàë øéæð äæ éøä ,åìà ìëî ãçà øéëæä íà
:åéìò úåøéæð é÷åã÷ã ìë àëä àðú ,íäéìò úåøéæð é÷åã÷ã ìë ïéà ïåùîù øéæðå.'eke mler xifp oia dnúåéäì øãð íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

íìåò øéæð äéäù íåìùáàî ïðéôìéã ùãç á"éì ùãç á"éî øòúá ì÷éî åøòù ãéáëä íìåò øéæð ïåùîù øéæðì íìåò øéæð ïéá äîå .íìåò øéæð äæ éøä íìåò øéæð
äéá áéúëå(ã"é 'á ìàåîù)íúä áéúëå åçìâå åéìò ãáë éë çìâé øùà íéîéì íéîé õ÷î éäéå(ä"ë àø÷éå):åúìåàâ äéäú íéîéoaxw `ian epi` `nhp m`e

.d`nehàðúã íåùî àì äìçúëì ïéà ãáòéã òîùîã àîèð íà éðú÷ã éàäå äì éøéîâ éëäå íéúîì àîèî äéä ïåùîùã àîèéì øúåî äìçúëì åìéôàå
:àîèð íàå ïåùîù øéæð éáâ éîð àôéñ àðú àîèð íàå íìåò øéæð éáâ àùéø

bbbb.mei miyly zexifp mzqáéúëã('å øáãîá):íåé 'ìî úåçô úåøéæð ïéàù øîåì åëîñ ïàëî íéùìù àéøèîéâá ä"éäé .äéäé ùåã÷.dlecb zg` xifp ipixd

`xephxa yexit

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

והם: נזירים, סוגי בשלושה דנה a`.משנתנו e v w o n f l x i f p,שאמר (mzq):כגון 
נזיר  הריני ואמר: שפירש כגון  או  יום, שלושים נזירות עליו  שחלה נזיר ", "הריני 

כבר  שהבאנו  כמו  א-כא), ו , (במדבר  בתורה מפורשים זו נזירות ודיני זמן . וכך כך

– הקודמת. המשנה לביאור ao.בהקדמה e y n y x i f p, נזיר "הריני שאמר: כגון 

שכתוב  כמו ה', מלאך דברי  פי על  אמו  מבטן נזיר היה שמשון  שכן  כשמשון ",

ג-ה): יג, ולא (שופטים עקרה את נא הנה אליה ויאמר  האשה, אל  ה' מלאך  "וירא

טמא. כל  תאכלי  ואל ושכר , יין תשתי  ואל  נא השמרי  ועתה בן . וילדת והרית ילדת

;"ohad on xrpd didi midlÎ` xifp ik ey`x lr dlri `l dxene oa zclie dxd jpd ik
– ימיו. כל  נזיר שהוא שמשון , נזיר של  bm.ודינו l e r x i f p,הריני" שאמר : כגון

היה  דוד בן  שאבשלום בגמרא, ומובא חיי "; ימי  כל נזיר  "הריני או: עולם", נזיר 

– עולם. ביןepzpynנזיר מה ובמיוחד הנזירים, סוגי שלושת בין מה ללמד, באה

שמשון. לנזיר  עולם נזיר

ïîe ,úçìâzä ïîe ,íébfä ïîe ,íépöøçä ïî øéæð éðéøäÂÅÄÈÄÄÇÇÀÇÄÄÇÇÄÄÇÄÀÇÇÄ
äàîhä,הזגים מן  נזיר  הריני או : החרצנים, מן  נזיר הריני האומר : – ÇËÀÈ

נזיר  בפרשת כתוב דדדד):):):):שכן וווו,,,, lk`i";((((במדברבמדברבמדברבמדבר `l bf cre mipvxgn" או
כתוב שכן התגלחת, מן נזיר הריני  הההה):):):):האומר : שם שם שם שם ,,,, xcp((((שםשםשםשם ini lk"

;"ey`x lr xeari `l xrz exfp כמו הטומאה, מן נזיר  הריני  האומר: או 
ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, en`le((((שם שם שם שם  eia`l ,`eai `l zn ytp lr 'dl exifd ini lk"

,"mzena mdl `nhi `l ezeg`le eig`l נזירותו בנדר שפירט כלומר
נזיר , בפרשת הכתובים הנזירות מדקדוקי  øéæðאחד äæ éøä כאילו – ÂÅÆÈÄ

נזיר", "הריני סתם: åéìòאמר  úeøéæð é÷ec÷c ìëå נזירות דיני  כל  – ÀÈÄÀÅÀÄÈÈ
בנדרו  הזכיר  שלא פי על  אף לקיים, עליו פרטיהם לכל  בתורה האמורים

הוא  הרי  אחד, לדבר נזירות עליו  המקבל שכל  בלבד , מהם אחד אלא
בנזיר . האמור  דבר  לכל ìòákנזיר  ,çBðî ïák ,ïBLîLk éðéøäÂÅÄÀÄÀÀÆÈÇÀÇÇ

úà íézLìt eøwpL éîk ,äfò úBúìc ø÷òL éîk ,äìéìcÀÄÈÀÄÆÈÇÇÀÇÈÀÄÆÄÀÀÄÀÄÆ
åéðéò,הללו מהלשונות באחד שמשון נזירות עליו המקבל כגון – ÅÈ

דלילה, כבעל  הריני או : מנוח, כבן הריני או: כשמשון, הריני  שאומר :
וכו' עזה, דלתות שעקר כמי הריני  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););או : מפרשים,((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ויש

מהתארים  אחד  עוד ומוסיף מנוח, בן  כשמשון הריני  שאומר : כגון
הריני או : דלילה, בעל מנוח בן כשמשון הריני כגון : כך, אחר הנזכרים

שנתכוון  ברור  זה שבכגון וכדומה, עזה דלתות שעקר  מנוח בן כשמשון
הנזיר  ïBLîL((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),לשמשון øéæð äæ éøä נזירות עליו  וחלה – ÂÅÆÀÄÄÀ

ימיו . כל  נזיר  והוא שמשון , של mler",כנזירותו xifp ipixd" :xne`d oke
eini lk xifp `ed ixd.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))ok m`ïBLîL øéæðì íìBò øéæð ïéa äîÇÅÀÄÈÄÀÄÄÀ

ביניהם? ההבדל  מה –BøòN ãéaëä ,íìBò øéæð שערו כשגדל  – ÀÄÈÄÀÄÀÈ
עליו , כבד ונעשה øòzaהרבה ì÷î שמגלח ידי  על  עצמו  על מקל – ÅÅÇÇÇ

שהיה  באבשלום, שכתוב כמו חודש, עשר שנים כל לסוף בתער מקצתו

עולם כוכוכוכו):):):):נזיר ידידידיד,,,, בבבב לימים ((((שמואל שמואל שמואל שמואל  ימים מקץ והיה ראשו  את "ובגלחו 
וגלחו ", עליו  כבד כי יגלח, שערו ,àéáîeאשר  מקל שהוא ביום – ÅÄ

GLúBîäa L כדין ושלמים, עולה חטאת, שהם: קרבנות, שלושה – ÈÀÅ
שערו כשמגלח נזרו", ימי מלאת "ביום קצוב, לזמן במדבר במדבר במדבר במדבר הנזיר ((((עייןעייןעייןעיין

יגיגיגיג----יח יח יח יח ).).).). àîèðוווו,,,, íàå,למת –äàîè ïaø÷ àéáî או תורים שתי – ÀÄÄÀÈÅÄÈÀÇËÀÈ
לאשם, שנתו  בן  כבש ועוד  לעולה, ואחד לחטאת אחד  יונה, בני שני 

נזיר בפרשת בתורה ט ט ט ט ----יב יב יב יב ).).).).כמפורש  שם שם שם שם ,,,, la`ãéaëä((((שםשםשםשם ,ïBLîL øéæðÀÄÄÀÄÀÄ
ì÷î Bðéà BøòN שכתוב כמו חייו , ימי  כל  שערו לגדל הוא שחייב – ÀÈÅÅÅ

ה ה ה ה ):):):):בשמשון  יגיגיגיג,,,, ראשו ",((((שופטים שופטים שופטים שופטים  על יעלה לא àîèð"ומורה íàå– ÀÄÄÀÈ
äàîèלמת, ïaø÷ àéáî Bðéà לכתחילה שאפילו מבואר , בגמרא – ÅÅÄÈÀÇËÀÈ

הפלשתים  את שהרג בשמשון, מוצאים שכן  למתים, להיטמא לו  מותר

ולא  למת; להיטמא לו  היה שמותר  ומכאן חליפותיהם, את מהם והוריד 
דיעבד  לשון  המשנה nhp`")נקטה m`e").עולם שבנזיר הלשון אגב אלא

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם :::: כותב כותב כותב כותב  בנזיר,וכןוכןוכןוכן נדר  לא שהרי  גמור, נזיר היה לא "שמשון
ביין , אסור  היה דינו ? היה וכיצד  הטומאה. מן הפרישו המלאך אלא

בתגלחת, miznl.ואסור  `nhidl xzene.הקבלה מפי  הלכה זה ודבר
ומן  התגלחת מן  נזיר זה הרי – כשמשון נזיר הריני  שאמר: מי  לפיכך

ומותר עולם, נזירי  כשאר  חודש  עשר  שנים כל מגלח ואינו לעולם, היין
למתים" יגיגיגיג----ידידידיד).).).).להיטמא גגגג,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  ((((הלהלהלהל''''

ג ה נ ש מ ר ו א ב

יום, משלושים פחותה נזירות שאין  הזכרנו, וכבר  קצוב. לזמן בנזיר  דנה משנתנו
משלושים  פחות שהוא זמן בנדרו שפירש  ובין נזיר, הריני  סתם: שאמר בין כלומר 
אחת, מנזירות יותר  עליו לקבל  אדם יכול  ברם, יום. שלושים נזיר הוא הרי  יום,
חייב  הוא זה שבכגון  שלוש", נזיר  "הריני  או : שתיים", נזיר  "הריני  שיאמר: כגון 
כל שלסוף היינו  יום, שלושים היא מהן  אחת שכל נזירויות, בשלוש או  בשתיים
יכול כן שנייה. נזירות למנות ומתחיל  קרבנותיו, ומביא שערו  מגלח יום שלושים
ארבעים  יום, ואחד  שלושים כגון  יום, משלושים ליותר אחת נזירות עליו לקבל  אדם
דנה  משנתנו  – בנדרו. שפירש כזמן נזירות עליו חלה זה ובכגון  וכדומה; יום,

הנודר . של לשונו לפי  הנזירות, בזמן 

úeøéæð íúñGLíBé íéLפירש ולא נזיר ", "הריני סתם: האומר – ÀÈÀÄÀÄ
הקבלה" מפי  הלכה זה "ודבר יום. שלושים נזיר הוא הרי זמן, לכמה

בנזיר((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),), האמור בפסוק אסמכתא לזה מצאו  שחכמים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר אלא

ה ה ה ה ):):):): –וווו,,,, יהיה" שלושיםdidi"קדוש  éðéøä((((גמראגמראגמראגמרא).).).).בגימטריא :øîàÈÇÂÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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–GL øéæðíBé íéL.ãçà íBéå øéæð éðéøä,úçà äòLå øéæð éðéøä,äöçîe úçà øéæð éðéøä–íézL øéæð äæ éøä. ¨¦§¦£¥¦¨¦§¤¨£¥¦¨¦§¨¨©©£¥¦¨¦©©¤¡¨£¥¤¨¦§©¦
GL øéæð éðéøäúçà äòLå íBé íéL–GL øéæðíBé ãçàå íéL,ì íéøæBð ïéàLúBòL. £¥¦¨¦§¦§¨¨©©¨¦§¦§¤¨¤¥§¦§¨

„éLàø øòNk øéæð éðéøä,õøàä øôòëå,íiä ìBçëe–íìBò øéæð äæ éøä,ì úçà çlâîeGLíBé íéL.éaøøîBà: £¥¦¨¦¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤§©¨£¥¤§¦¨§©¥©©©¦§¦©¦¥
ì úçà çlâî äæ ïéàGLíBé íéL.ì úçà çlânL eäæéàåGLíBé íéL?øîBàä:éLàø øòNk úeøéæð éìò éøä, ¥¤§©¥©©©¦§¦§¥¤¤§©¥©©©¦§¦¨¥£¥¨©§¦¦§©Ÿ¦

õøàä øôòëå,íiä ìBçëe. §©£©¨¨¤§©¨
‰úéaä àGî øéæð éðéøä,ätwä àGî Bà,BúBà ïé÷ãBa,øîà íà:ézøæð äìBãb úçà–GL øéæðíBé íéL;íàå £¥¦¨¦§©©¦§©ª¨§¦¦¨©©©§¨¨©§¦¨¦§¦§¦

.íåé íéùìù úåøéæð âäåð .íìåòä óåñ ãòå ïàëî úçà øéæð éðéøä øîàù ïéáå ,äðè÷ úçà øéæð éðéøä øîàù ïéá ,äìåãâ úçà úåøéæð øéæð éðéøä øîàù ïéá
:íìåòä óåñ ãòå ïàëî àéä åìéàë úåøéæðä úàæ éìò äëåøà òîùî éëä øîà÷ã íìåòä óåñ ãòå ïàëîåzg` drye xifp ipixd cg` meie xifp ipixd b"d

.mizy xifp df ixd dvgne zg` xifp ipixdùé éøä ãçà íåéå åú øîà éëå úçà úåøéæð åéìò ìá÷ øéæð éðéøä øîàù ïåéë ãçà íåéå øéæð éðéøä øîà ô"äå
øéæð úåéäì à"àù úåøéæð éúù ïàë ùé ,äöçîå úçà øéæð éðéøäå úçà äòùå øéæð éðéøä øîà éë éîð ïëå .íåé íéùìùî úåçô úåøéæð ïéàã ,úøçà úåøéæð ïàë

:úøçà úåøéæð âäåðå 'ì óåñì çìâîå íéúù øéæð äæ éøä ä"ùîå íåé 'ì øéæð äéäé àìù úåøéæð äöçî åà úçà äòùdf ixd ,zg` drye mei 'l xifp ipixd
.zeryl zexifp oi`y mei cg`e 'l xifpøîàðù(íù),äîöò éðôá úåøéæð àéåä øîàã úçà äòùã ïðéøîà àìå .íåé ãçàå 'ì øîà åìéàë àåä éøäå ,åøæð éîé

:äìçú øéëæäù íéùìù ïéðî íò äôøöì ùéå ìéàåä
cccc.mler xifp f"d 'eke ux`d xtrke iy`x xryk xifp ipixd'ìì 'à çìâî äæå ùãåç øùò íéðùì ãçà çìâî íìåò øéæð åìéàã ,ùîî íìåò øéæð àìå

àìà åìù úåéøéæð ÷ìç àìù íìåò øéæðá ë"àùî ,õøàä øôòå åùàø øòù ïéðîë åéúåéøéæð ïéðîá øãð åìéàë éåä ,íé÷åìç íéøáãá åúåøéæð äìúå ìéàåä .íåé
:úçà úåøéæð ìëä äùòð.mei miylyl zg` glbn df oi` xne` iaxùãç øùò íéðùì àìà çìâî åðéàå àéä úçà úåøéæð ìëä ,øéæð éðéøä øîàã ïåéëã

:éáøë äëìä ïéàå .åùàø øòù ïéðîë åéìò ìá÷ úå÷ñôåî úåéøéæðã çéëåî æàã ,éùàø øòùë úåøéæð éìò éøä øîåàä ,íåé íéùìùì çìâî åäæéàå .íìåò øéæðë
dddd.izxcp dlecb zg` xn` m`:íåé 'ì øéæð ,úéáä àìîë äìåãâ éì úéàøðå éúìá÷ úçà úåøéæð.izxcp mzq xn` m`eåðåãéù åîë àìà éáìá äéä àìå
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úçà øéæð,äìBãb:xn`y e`elôà ,äpè÷ úçà øéæð éðéøä ÈÄÇÇÀÈÂÅÄÈÄÇÇÀÇÈÂÄ
íìBòä óBñ ãòå ïàkî אחת נזירות עליו  קיבל  אפילו כלומר – ÄÈÀÇÈÈ

כגון  העולם, סוף ועד  מכאן מכאן גדולה אחת נזיר  "הריני שאמר :

העולם", סוף dfועד ixdGL øéæðíBé íéL ה פירש– ולא ואיל  ÈÄÀÄ
אמר ואפילו  "קטנה", או "גדולה" סתם אמר  אלא זמן, של  שיעור

שלושים  של  אחת נזירות אלא נוהג אינו  העולם", סוף ועד "מכאן
לפרש בא לא העולם" סוף ועד "מכאן  שהאומר  מבואר , בגמרא יום.

זו  שנזירות לומר , בא אלא ימיו , סוף עד  נזיר שיהא נזירותו , זמן בזה
"מכאן  כמו  ארוכה לו ונראית בעיניו, היא חמורה עליו מקבל שהוא

העולם". סוף xne`d,ãçà:ועד  íBéå øéæð éðéøä:xne`d e`éðéøä ÂÅÄÈÄÀÆÈÂÅÄ
,úçà äòLå øéæð:xne`d e`äöçîe úçà øéæð éðéøä נזירות – ÈÄÀÈÈÇÇÂÅÄÈÄÇÇÆÁÈ

נזירות, וחצי  íézLאחת, øéæð äæ éøä הוא שחייב פעמיים, נזיר  – ÂÅÆÈÄÀÇÄ
נזירות  נזיר הריני  אמר: כאילו יום, שלושים של  נזירויות שתי לנהוג

נזירות א  נזיר הריני  או: אחת, לשעה או אחד , ליום נזירות ועוד חת
יום, משלושים פחותה נזירות ואין  שהואיל נזירות, חצי  ועוד אחת
הריני כאומר: ודינו  יום, שלושים של נוספת בנזירות חייב הוא הרי

שתים. xne`d:נזיר la`GL øéæð éðéøäúçà äòLå íBé íéL– ÂÅÄÈÄÀÄÀÈÈÇÇ
אמר: אלא כדלעיל, אחת" ושעה נזיר "הריני  אמר xifpשלא ipixd

,zg` drye mei miyely לשלושים בלבד  אחת נזירות עליו שקיבל היינו 
ליותר אחת נזירות עליו לקבל אדם יכול שהרי אחת, ושעה יום

למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  יום, dfמשלושים ixdGL øéæðíéL ÈÄÀÄ
íBé ãçàåשאמר פי על  ואף –,"zg` drye mei miyely" זה הרי  ÀÆÈ

אמר : mei,כאילו cg`e miyelyúBòLì íéøæBð ïéàLשנאמר – ÆÅÀÄÀÈ
נזיר ח ח ח ח ):):):):בפרשת וווו,,,, e"((((במדברבמדברבמדברבמדבר x f p i n i".שעות ולא ימים –
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ונזיר  שמשון  נזיר קצוב, לזמן  נזיר  נזירים: סוגי שלושה על ב) (משנה לעיל  למדנו
בגמרא הקרוי  נוסף סוג עוד ויש  mlerl",עולם. xifp":בגמרא בברייתא מובא שכן 

מאה  אפילו עולם. נזיר  זה הרי  – לעולם" נזיר  "הריני  חיי ", ימי כל  נזיר  "הריני 
אלא עולם, נזיר זה אין – שנים אלף אפילו  mשנה, l e r l x i f p.,הסיפא פירוש 

נזיר  זה הרי שנים", אלף נזיר  "הריני  או: שנה", מאה נזיר "הריני לעולם,שהאומר:
חלה  לפיכך חייו , משנות יותר  הוא הזה והזמן הואיל  אלא קצוב, לזמן כנזיר ודינו 
"נזיר  שכן עולם", מ"נזיר הוא ושונה חייו. ימי  לכל  היינו לעולם, נזירותו  עליו 

לעולם", "נזיר ואילו חודש, עשר שנים כל לסוף בתער מקל zexifpעולם" xcp m`

,zg` בעפר או ראשו בשער  נזירותו  שתלה במי  דנה משנתנו – כלל . מגלח אינו 

בלשון יש  אם תנאים, שנחלקו  אלא חייו, ימי  כל  נזיר  זה הרי הכל שלדברי הארץ,

נזירויות. הרבה או אחת נזירות קבלת זה

íiä ìBçëe ,õøàä øôòëå ,éLàø øòNk øéæð éðéøä: האומר – ÂÅÄÈÄÄÀÇÙÄÀÇÂÇÈÈÆÀÇÈ
נזיר הריני  או: הארץ, כעפר נזיר הריני או : ראשי, כשער  נזיר הריני

הים, íìBòכחול øéæð äæ éøä, חייו ימי  לכל לעולם, נזיר  כלומר – ÂÅÆÀÄÈ
חייו  מימי מרובה מניינם נזירותו בהם שתלה הללו  הדברים שכל לפי

GLì((((רש רש רש רש """"יייי),),),), úçà çlâîeíBé íéL בדברים נזירותו  ותלה שהואיל – ÀÇÅÇÇÇÄÀÄ
עלי הרי  כאומר : זה הרי  והחול, העפר  השערות, כמו  פרודים, שהם
נוהג  הלכך  וכדומה; הארץ עפר  כמנין  או  ראשי  שער כמנין נזירויות
חייו , ימי כל  במשך  יום שלושים שלושים של רצופות נזירויות הוא

יום. שלושים כל  בסוף קרבנות ומביא äæומגלח ïéà :øîBà éaøÇÄÅÅÆ
GLì úçà çlâîíBé íéL"ראשי כשער נזיר  "הריני  האומר: – ÀÇÅÇÇÇÄÀÄ

זה  לשון  במשמעות שאין יום, לשלושים אחת מגלח אינו וכדומה,
אלף  נזיר הריני  אמר: כאילו  ארוכה, אחת נזירות אלא חלוקות נזירויות

כלל  מגלח שאינו  לעולם, כנזיר  ודינו  הרא הרא הרא הרא """"שששש););););שנה, מבארים,((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ויש
חודש עשר שנים כל  בסוף בתער  שמקל  עולם, נזיר כדין ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;שדינו

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). GLìהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; úçà çlânL eäæéàåíBé íéL איזהו – ÀÅÆÆÀÇÅÇÇÇÄÀÄ
יום? שלושים כל  בסוף שמגלח לעולם, éìòנזיר éøä :øîBàäÈÅÂÅÈÇ

éæðíiä ìBçëe ,õøàä øôòëå ,éLàø øòNk úeøאמר שלא – ÀÄÄÀÇÙÄÀÇÂÇÈÈÆÀÇÈ
אלא נזיר", ilr"הריני  ixd"z e x i f p," קבלת במשמעותו  יש  זה שלשון

וכדומה. ראשו , שער  כמנין חלוקות iaxk.נזירויות dkld oi`e
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:xne`dätwä àGî Bà ,úéaä àGî øéæð éðéøä,הוא וספק – ÂÅÄÈÄÀÇÇÄÀÇËÈ
נזיר "הריני כאומר: זה והרי  גדולה, אחת לנזירות היתה כוונתו אם
שהתכוון  או ג); (משנה לעיל שלמדנו כמו העולם", סוף ועד מכאן 

(הסל) הקופה או  שהבית הדברים כמספר שיהא נזירותו, זמן  לפרש 
שלמדנו  כמו ראשי", כשער נזיר "הריני כאומר: זה והרי להכיל , יכולים

הלכך הקודמת, BúBàבמשנה ïé÷ãBa למה הנודר, את שואלים – ÀÄ
הקופה". מלוא או  הבית "מלוא באמרו úçàהתכוון :øîà íàÄÈÇÇÇ

ézøæð äìBãb,גדולה אחת לנזירות היתה כוונתי  –df ixdøéæð ÀÈÈÇÀÄÈÄ
GLíBé íéLגדולה אחת נזיר  הריני האומר: כדין –,(b dpyn)íàå ÀÄÀÄ

ézøæð íúñ :øîàלשוני חכמים שיפרשו  כפי  אלא בלבי היה ולא – ÈÇÀÈÈÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt xifp zkqn

øîà:ézøæð íúñ–ìcøç äàìî àéä elàk ätwä úà ïéàBø,åéîé ìk øéæðå. ¨©§¨¨©§¦¦¤©ª¨§¦¦§¥¨©§¨§¨¦¨¨¨
ÂéðBìt íB÷î ãò ïàkî øéæð éðéøä,éðBìt íB÷î ãò ïàkî íéîé änk ïéãîBà,íBé íéLGMî úBçt íà–øéæð £¥¦¨¦¦¨©¨§¦§¦©¨¨¦¦¨©¨§¦¦¨¦§¦¨¦

íBé íéLGL;åàì íàå–íéîiä ïéðîk øéæð. §¦§¦¨¨¦§¦§©©¨¦
Êänçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä–é ïéðîk úeøéæð äðBîänçä úBî.øîàäãeäé éaø:äéä äNòî,íéìLäL ïåék £¥¦¨¦§¦§©§©©¨¤§¦§¦§©§©©¨¨©©¦§¨©£¤¨¨¥¨¤¦§¦
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‡äìácä ïîe úBøâBøbä ïî øéæð éðéøä–éànL úéaíéøîBà:øéæð;ìlä úéáeíéøîBà:øéæð Bðéà.øîàéaø £¥¦¨¦¦©§§¦©§¥¨¥©©§¦¨¦¥¦¥§¦¥¨¦¨©©¦

:ùãç á"é ìë çìâîå åéîé ìë øéæð äæ éøä ,éðåùì íéîëç
eeee.ipelt mewn cr o`kn xifp ipixdíìåòä óåñ ãòå ïàëî øîåàë äùòð ,íå÷î åúåàì úëìì ÷éæçä àì íà ìáà .íå÷î åúåàì úëìì éãë êøãá ÷éæçäå

:äìåãâ úçà úåøéæðì àìà ïéåëúð àìù ,íéðù äîë êìäî åìéôàå ÷åçø äéäù ïéá áåø÷ íå÷îä äéäù ïéá ,íåé 'ì øéæð éåäå
ffff.dpyd zeni oipnk zexifp dpen:äîçä úåîé ïéðîë úåøéæð ä"ñù.zn milydy oeik did dyrn dcedi iax xn`âéìôàã éáøì äéòîù äãåäé 'ø

øéæðáå ,úî íéìùäù ïåéëå äéä äùòîã ,íìåò øéæð åðéàù çéëåäì äùòî àéáäå .íìåò øéæð éåä äîçä úåîé ïéðîë øéæð éðéøä øîåàäù øîàå àî÷ àðúà
:äëìä ïëå .úåéøéæð äðåî éàãå àìà ,äîìùä êééù àì íìåò

a`̀̀̀:xifp mixne` y"a dliacd one zexbexbd on xifp ipixdéåäéìã àúòãà øéæð éðéøä øîà éëå ,äìèáì åéøáã àéöåî íãà ïéà ù"áì åäì àøéáñã
úåòèá ùã÷ä åäì àøéáñã ,äéá øãä éöî àì øåáã éãë êåúá åìéôàå ,äéá øãä éòáã àåä øãäéî ,äìéáãä ïîå úåøâåøâä ïî øîà øãä éëå ,øîà÷ øéæð
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הדברים ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), כמנין נזיר  הריני  אמר : כאילו לשונו מפרשים
"מלוא  שאמר  וכיון הקופה, את או הבית את בהם למלא שאפשר 

סתם, ìcøçהקופה" äàìî àéä elàk ätwä úà ïéàBø– ÄÆÇËÈÀÄÄÀÅÈÇÀÈ
חייו , מימי מרובה הקופה במלוא ומספרם הם, זעירים החרדל  שגרגרי

ראשי ", כשער נזיר  "הריני  כאומר: זה åéîéוהרי ìk øéæðå לדעת – ÀÈÄÈÈÈ
"נזיר או עולם" "נזיר כדין ימיו, כל אחת נזירות נזיר זה הרי רבי

במשנה שבארנו כמו שבמשנה לעולם", קמא תנא לדעת ואילו הקודמת,
אחת  ומגלח חייו , ימי כל  חלוקות נזירויות נזיר זה הרי הקודמת,

יום כאן ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לשלושים מודה קמא תנא שאף מפרשים, ויש
הכוללת  אחת נזירות משמעותו וכדומה הקופה" "מלוא שלשון  לרבי ,

מצרפת  הקופה שהרי רבים, גרגרים הכוללת קופה כאותה מרובים ימים
עולם  נזיר זה הרי הכל , לדברי הלכך שבתוכה, החרדל גרעיני  כל את

((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).

– הבית" "מלוא במקום במשנתנו  גורסים ziag,יש `eln,המאירי וכותב
הקופה". ל"מלוא דומה חבית" "מלוא שכן כנכונה, נראית זו  שגירסה
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נזיר  זה הרי  העולם", סוף ועד מכאן  נזיר  "הריני  שהאומר: ג) (משנה לעיל למדנו

לנזירותו, זמן של  שיעור זה בלשונו לפרש  בא שלא הדבר, וטעם יום. שלושים

– הדין הוא גדולה". אחת נזיר "הריני  לומר: התכוון xnbd`אלא itl:באומר –

לאותו וללכת לדרך  לצאת עמד  לא שאם פלוני", מקום ועד  מכאן  נזיר  "הריני 

שאף  יום, שלושים נזיר זה הרי  – רחוק שהיה ובין קרוב, המקום שהיה בין מקום,

במי דנה משנתנו – גדולה. אחת נזירות קבלת אלא במשמעותו  אין זה לשון

אותו ועד  מכאן נזירות ונדר  מסויים, למקום ללכת שעמד  היינו  בדרך", "שהחזיק

מקום.

:xne`déðBìt íB÷î ãò ïàkî øéæð éðéøä,לעיל הזכרנו וכבר – ÂÅÄÈÄÄÈÇÈÀÄ
כאן  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))שמדובר  לאותו ((((כמבואר כמבואר כמבואר כמבואר  ללכת בדרך" "שהחזיק במי

דרכים, סכנת מפני חושש  לדרך  היוצא שאדם היא, וסברא מקום;

נזירות עליו  קיבל  בנדרו ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););ולפיכך  שכוונתו הדבר, מוכח והרי
הלכך פלוני, מקום ועד  מכאן מהלך  שהוא הימים כמנין נזיר  להיות

íéîé änk ïéãîBà– הולכים –íà ,éðBìt íB÷î ãò ïàkî ÀÄÇÈÈÄÄÈÇÈÀÄÄ
GMî úBçtíBé íéL פחות הוא פלוני  מקום עד  הימים מהלך  אם – ÈÄÀÄ

יום, dfמשלושים ixdGL øéæðíBé íéL פחותה נזירות שאין  – ÈÄÀÄ
ג); (משנה לעיל ששנינו כמו  יום, åàìמשלושים íàåמהלך ואם – ÀÄÈ

ויותר , יום שלושים אלא יום משלושים פחות אינו dfהימים ixdøéæðÈÄ
íéîiä ïéðîk.פלוני מקום ועד מכאן  מהלך שאדם – ÀÄÀÇÇÈÄ
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לדעת  – זה הרי  ראשי", כשער נזיר "הריני שהאומר: למדנו, ד ) (משנה לעיל 
לנזירויות  עולם נזיר והוא ראשי ", שער  כמנין עלי נזירות "הרי  שאומר  כמי  – חכמים
התולה  רק שלא להשמיע, באה משנתנו – יום. שלושים שלושים של חלוקות
התולה  ואף יש אלא חלוקות, לנזירויות נזיר  זה הרי  וכדומה, ראשו בשער  נזירותו

חלוקות. נזירויות אלא אחת, נזירות נזיר אינו ימים, במנין נזירותו 

:xne`dänçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä שבשנת הימים כמנין  – ÂÅÄÈÄÀÄÀÇÀÇÇÈ
ואמר הואיל  (שס"ה), וחמישה ששים מאות שלש  שהם "oipnkהחמה,

,"dngd zeniולא,"dngd zenik" נזירות עליו  שקיבל אומרים אנו  אין 
הוא אלא זה, ימים למספר  úeøéæðאחת äðBî שלושים של  נזירויות – ÆÀÄ

יום, änçäשלושים úBîé ïéðîkוחמש וששים מאות שלש היינו  – ÀÄÀÇÀÇÇÈ
úîנזירויות. íéìLäL ïåék ,äéä äNòî :äãeäé éaø øîà– ÈÇÇÄÀÈÇÂÆÈÈÅÈÆÄÀÄÅ

חכמים  על  חולק שרבי שכשם שמע, יהודה שרבי מבואר, בגמרא
שאינו  סובר , והוא ד ), משנה (לעיל ראשי" כשער נזיר "הריני  באומר

ראשי, כשער  נזירות עלי  הרי אמר : כן  אם אלא חלוקות, לנזירויות נזיר
שהואיל סובר , והוא משנתנו , של זה בדין גם חכמים על חולק הוא כך

נזירות  הרי נזירות", עלי  "הרי  בלשון  ולא נזיר", "הריני בלשון ואמר
זמן  כל פירושו: החמה", ימות "כמנין  שהוסיף: וזה עליו , קיבל אחת

הלכך ,(365 כפול 365) ימים שס"ה פעמים שס"ה או  זורחת, שהחמה
יהודה  רבי ובא ד ); במשנה לעיל שבארנו  (כמו  עולם נזיר זה הרי

כאן: ששנינו וזהו  כרבי, הלכה שאין  שהיה, מעשה ידי  על להוכיח
did dyrn :dcedi iax xn` ימות כמנין  נזיר הריני  שאמר : באדם –

milydyהחמה, oeik שלושים של  נזירויות וחמש ששים מאות שלש  –
שנה, שלושים הינו יום, רבי,znשלושים לדעת והרי אדם; אותו  –

ראיה, מכאן אלא "שהשלים", בו  לומר שייך לא עולם, נזיר  שהוא

חכמים. כדברי  נזירויות, מונה dkldשהוא oke.(.(.(.( ז ז ז ז ג ג ג ג ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

y c e w z a y
א ה נ ש מ ר ו א ב

נזירות  לשון בנדרו שהזכיר  וכדומה, הגרוגרות מן  נזיר  הריני  באומר: דנה משנתנו
תנאים  ונחלקו לנזיר . מותרות גרוגרות שהרי  הנזירות, איסורי  בכלל שאינו דבר על 
שיש דבריו, תחילת את נוגדים דבריו  שסוף זה, כגון בלשון  המתבטא באדם
קיום; לו יש  שאמר מה שכל  והיינו לבטלה", דבריו  מוציא אדם "אין סוברים:
לשון "תפוס אומרים: שאנו אותו, מחייב זה הרי  תחילה, מפיו שהוציא מה הלכך 
מפיו שהוציא מה כל  שלא והיינו  נתפס", אדם דבריו  "בגמר  סוברים: ויש ראשון".
לשון "תפוס אומרים: ואנו  שגמרם, כפי  בדבריו  הוא נתפס אלא קיום, לו יש

אחרון ".

:xne`däìácä ïîe úBøâBøbä ïî øéæð éðéøäzexbexb היינו ± ÂÅÄÈÄÄÇÀÀÄÇÀÅÈ
יבשות, עיגול,dliaceתאנים בצורת ומדובקות דרוסות תאנים היינו 

izdw - zex`ean zeipyn



ריי d dpyn oey`x wxt xifp zkqn

–GL øéæðíBé íéL.ãçà íBéå øéæð éðéøä,úçà äòLå øéæð éðéøä,äöçîe úçà øéæð éðéøä–íézL øéæð äæ éøä. ¨¦§¦£¥¦¨¦§¤¨£¥¦¨¦§¨¨©©£¥¦¨¦©©¤¡¨£¥¤¨¦§©¦
GL øéæð éðéøäúçà äòLå íBé íéL–GL øéæðíBé ãçàå íéL,ì íéøæBð ïéàLúBòL. £¥¦¨¦§¦§¨¨©©¨¦§¦§¤¨¤¥§¦§¨

„éLàø øòNk øéæð éðéøä,õøàä øôòëå,íiä ìBçëe–íìBò øéæð äæ éøä,ì úçà çlâîeGLíBé íéL.éaøøîBà: £¥¦¨¦¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤§©¨£¥¤§¦¨§©¥©©©¦§¦©¦¥
ì úçà çlâî äæ ïéàGLíBé íéL.ì úçà çlânL eäæéàåGLíBé íéL?øîBàä:éLàø øòNk úeøéæð éìò éøä, ¥¤§©¥©©©¦§¦§¥¤¤§©¥©©©¦§¦¨¥£¥¨©§¦¦§©Ÿ¦

õøàä øôòëå,íiä ìBçëe. §©£©¨¨¤§©¨
‰úéaä àGî øéæð éðéøä,ätwä àGî Bà,BúBà ïé÷ãBa,øîà íà:ézøæð äìBãb úçà–GL øéæðíBé íéL;íàå £¥¦¨¦§©©¦§©ª¨§¦¦¨©©©§¨¨©§¦¨¦§¦§¦

.íåé íéùìù úåøéæð âäåð .íìåòä óåñ ãòå ïàëî úçà øéæð éðéøä øîàù ïéáå ,äðè÷ úçà øéæð éðéøä øîàù ïéá ,äìåãâ úçà úåøéæð øéæð éðéøä øîàù ïéá
:íìåòä óåñ ãòå ïàëî àéä åìéàë úåøéæðä úàæ éìò äëåøà òîùî éëä øîà÷ã íìåòä óåñ ãòå ïàëîåzg` drye xifp ipixd cg` meie xifp ipixd b"d

.mizy xifp df ixd dvgne zg` xifp ipixdùé éøä ãçà íåéå åú øîà éëå úçà úåøéæð åéìò ìá÷ øéæð éðéøä øîàù ïåéë ãçà íåéå øéæð éðéøä øîà ô"äå
øéæð úåéäì à"àù úåøéæð éúù ïàë ùé ,äöçîå úçà øéæð éðéøäå úçà äòùå øéæð éðéøä øîà éë éîð ïëå .íåé íéùìùî úåçô úåøéæð ïéàã ,úøçà úåøéæð ïàë

:úøçà úåøéæð âäåðå 'ì óåñì çìâîå íéúù øéæð äæ éøä ä"ùîå íåé 'ì øéæð äéäé àìù úåøéæð äöçî åà úçà äòùdf ixd ,zg` drye mei 'l xifp ipixd
.zeryl zexifp oi`y mei cg`e 'l xifpøîàðù(íù),äîöò éðôá úåøéæð àéåä øîàã úçà äòùã ïðéøîà àìå .íåé ãçàå 'ì øîà åìéàë àåä éøäå ,åøæð éîé

:äìçú øéëæäù íéùìù ïéðî íò äôøöì ùéå ìéàåä
cccc.mler xifp f"d 'eke ux`d xtrke iy`x xryk xifp ipixd'ìì 'à çìâî äæå ùãåç øùò íéðùì ãçà çìâî íìåò øéæð åìéàã ,ùîî íìåò øéæð àìå

àìà åìù úåéøéæð ÷ìç àìù íìåò øéæðá ë"àùî ,õøàä øôòå åùàø øòù ïéðîë åéúåéøéæð ïéðîá øãð åìéàë éåä ,íé÷åìç íéøáãá åúåøéæð äìúå ìéàåä .íåé
:úçà úåøéæð ìëä äùòð.mei miylyl zg` glbn df oi` xne` iaxùãç øùò íéðùì àìà çìâî åðéàå àéä úçà úåøéæð ìëä ,øéæð éðéøä øîàã ïåéëã

:éáøë äëìä ïéàå .åùàø øòù ïéðîë åéìò ìá÷ úå÷ñôåî úåéøéæðã çéëåî æàã ,éùàø øòùë úåøéæð éìò éøä øîåàä ,íåé íéùìùì çìâî åäæéàå .íìåò øéæðë
dddd.izxcp dlecb zg` xn` m`:íåé 'ì øéæð ,úéáä àìîë äìåãâ éì úéàøðå éúìá÷ úçà úåøéæð.izxcp mzq xn` m`eåðåãéù åîë àìà éáìá äéä àìå

`xephxa yexit

úçà øéæð,äìBãb:xn`y e`elôà ,äpè÷ úçà øéæð éðéøä ÈÄÇÇÀÈÂÅÄÈÄÇÇÀÇÈÂÄ
íìBòä óBñ ãòå ïàkî אחת נזירות עליו  קיבל  אפילו כלומר – ÄÈÀÇÈÈ

כגון  העולם, סוף ועד  מכאן מכאן גדולה אחת נזיר  "הריני שאמר :

העולם", סוף dfועד ixdGL øéæðíBé íéL ה פירש– ולא ואיל  ÈÄÀÄ
אמר ואפילו  "קטנה", או "גדולה" סתם אמר  אלא זמן, של  שיעור

שלושים  של  אחת נזירות אלא נוהג אינו  העולם", סוף ועד "מכאן
לפרש בא לא העולם" סוף ועד "מכאן  שהאומר  מבואר , בגמרא יום.

זו  שנזירות לומר , בא אלא ימיו , סוף עד  נזיר שיהא נזירותו , זמן בזה
"מכאן  כמו  ארוכה לו ונראית בעיניו, היא חמורה עליו מקבל שהוא

העולם". סוף xne`d,ãçà:ועד  íBéå øéæð éðéøä:xne`d e`éðéøä ÂÅÄÈÄÀÆÈÂÅÄ
,úçà äòLå øéæð:xne`d e`äöçîe úçà øéæð éðéøä נזירות – ÈÄÀÈÈÇÇÂÅÄÈÄÇÇÆÁÈ

נזירות, וחצי  íézLאחת, øéæð äæ éøä הוא שחייב פעמיים, נזיר  – ÂÅÆÈÄÀÇÄ
נזירות  נזיר הריני  אמר: כאילו יום, שלושים של  נזירויות שתי לנהוג

נזירות א  נזיר הריני  או: אחת, לשעה או אחד , ליום נזירות ועוד חת
יום, משלושים פחותה נזירות ואין  שהואיל נזירות, חצי  ועוד אחת
הריני כאומר: ודינו  יום, שלושים של נוספת בנזירות חייב הוא הרי

שתים. xne`d:נזיר la`GL øéæð éðéøäúçà äòLå íBé íéL– ÂÅÄÈÄÀÄÀÈÈÇÇ
אמר: אלא כדלעיל, אחת" ושעה נזיר "הריני  אמר xifpשלא ipixd

,zg` drye mei miyely לשלושים בלבד  אחת נזירות עליו שקיבל היינו 
ליותר אחת נזירות עליו לקבל אדם יכול שהרי אחת, ושעה יום

למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  יום, dfמשלושים ixdGL øéæðíéL ÈÄÀÄ
íBé ãçàåשאמר פי על  ואף –,"zg` drye mei miyely" זה הרי  ÀÆÈ

אמר : mei,כאילו cg`e miyelyúBòLì íéøæBð ïéàLשנאמר – ÆÅÀÄÀÈ
נזיר ח ח ח ח ):):):):בפרשת וווו,,,, e"((((במדברבמדברבמדברבמדבר x f p i n i".שעות ולא ימים –

i y i n g m e i
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ונזיר  שמשון  נזיר קצוב, לזמן  נזיר  נזירים: סוגי שלושה על ב) (משנה לעיל  למדנו
בגמרא הקרוי  נוסף סוג עוד ויש  mlerl",עולם. xifp":בגמרא בברייתא מובא שכן 

מאה  אפילו עולם. נזיר  זה הרי  – לעולם" נזיר  "הריני  חיי ", ימי כל  נזיר  "הריני 
אלא עולם, נזיר זה אין – שנים אלף אפילו  mשנה, l e r l x i f p.,הסיפא פירוש 

נזיר  זה הרי שנים", אלף נזיר  "הריני  או: שנה", מאה נזיר "הריני לעולם,שהאומר:
חלה  לפיכך חייו , משנות יותר  הוא הזה והזמן הואיל  אלא קצוב, לזמן כנזיר ודינו 
"נזיר  שכן עולם", מ"נזיר הוא ושונה חייו. ימי  לכל  היינו לעולם, נזירותו  עליו 

לעולם", "נזיר ואילו חודש, עשר שנים כל לסוף בתער מקל zexifpעולם" xcp m`

,zg` בעפר או ראשו בשער  נזירותו  שתלה במי  דנה משנתנו – כלל . מגלח אינו 

בלשון יש  אם תנאים, שנחלקו  אלא חייו, ימי  כל  נזיר  זה הרי הכל שלדברי הארץ,

נזירויות. הרבה או אחת נזירות קבלת זה

íiä ìBçëe ,õøàä øôòëå ,éLàø øòNk øéæð éðéøä: האומר – ÂÅÄÈÄÄÀÇÙÄÀÇÂÇÈÈÆÀÇÈ
נזיר הריני  או: הארץ, כעפר נזיר הריני או : ראשי, כשער  נזיר הריני

הים, íìBòכחול øéæð äæ éøä, חייו ימי  לכל לעולם, נזיר  כלומר – ÂÅÆÀÄÈ
חייו  מימי מרובה מניינם נזירותו בהם שתלה הללו  הדברים שכל לפי

GLì((((רש רש רש רש """"יייי),),),), úçà çlâîeíBé íéL בדברים נזירותו  ותלה שהואיל – ÀÇÅÇÇÇÄÀÄ
עלי הרי  כאומר : זה הרי  והחול, העפר  השערות, כמו  פרודים, שהם
נוהג  הלכך  וכדומה; הארץ עפר  כמנין  או  ראשי  שער כמנין נזירויות
חייו , ימי כל  במשך  יום שלושים שלושים של רצופות נזירויות הוא

יום. שלושים כל  בסוף קרבנות ומביא äæומגלח ïéà :øîBà éaøÇÄÅÅÆ
GLì úçà çlâîíBé íéL"ראשי כשער נזיר  "הריני  האומר: – ÀÇÅÇÇÇÄÀÄ

זה  לשון  במשמעות שאין יום, לשלושים אחת מגלח אינו וכדומה,
אלף  נזיר הריני  אמר: כאילו  ארוכה, אחת נזירות אלא חלוקות נזירויות

כלל  מגלח שאינו  לעולם, כנזיר  ודינו  הרא הרא הרא הרא """"שששש););););שנה, מבארים,((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ויש
חודש עשר שנים כל  בסוף בתער  שמקל  עולם, נזיר כדין ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;שדינו

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). GLìהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; úçà çlânL eäæéàåíBé íéL איזהו – ÀÅÆÆÀÇÅÇÇÇÄÀÄ
יום? שלושים כל  בסוף שמגלח לעולם, éìòנזיר éøä :øîBàäÈÅÂÅÈÇ

éæðíiä ìBçëe ,õøàä øôòëå ,éLàø øòNk úeøאמר שלא – ÀÄÄÀÇÙÄÀÇÂÇÈÈÆÀÇÈ
אלא נזיר", ilr"הריני  ixd"z e x i f p," קבלת במשמעותו  יש  זה שלשון

וכדומה. ראשו , שער  כמנין חלוקות iaxk.נזירויות dkld oi`e
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:xne`dätwä àGî Bà ,úéaä àGî øéæð éðéøä,הוא וספק – ÂÅÄÈÄÀÇÇÄÀÇËÈ
נזיר "הריני כאומר: זה והרי  גדולה, אחת לנזירות היתה כוונתו אם
שהתכוון  או ג); (משנה לעיל שלמדנו כמו העולם", סוף ועד מכאן 

(הסל) הקופה או  שהבית הדברים כמספר שיהא נזירותו, זמן  לפרש 
שלמדנו  כמו ראשי", כשער נזיר "הריני כאומר: זה והרי להכיל , יכולים

הלכך הקודמת, BúBàבמשנה ïé÷ãBa למה הנודר, את שואלים – ÀÄ
הקופה". מלוא או  הבית "מלוא באמרו úçàהתכוון :øîà íàÄÈÇÇÇ

ézøæð äìBãb,גדולה אחת לנזירות היתה כוונתי  –df ixdøéæð ÀÈÈÇÀÄÈÄ
GLíBé íéLגדולה אחת נזיר  הריני האומר: כדין –,(b dpyn)íàå ÀÄÀÄ

ézøæð íúñ :øîàלשוני חכמים שיפרשו  כפי  אלא בלבי היה ולא – ÈÇÀÈÈÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt xifp zkqn

øîà:ézøæð íúñ–ìcøç äàìî àéä elàk ätwä úà ïéàBø,åéîé ìk øéæðå. ¨©§¨¨©§¦¦¤©ª¨§¦¦§¥¨©§¨§¨¦¨¨¨
ÂéðBìt íB÷î ãò ïàkî øéæð éðéøä,éðBìt íB÷î ãò ïàkî íéîé änk ïéãîBà,íBé íéLGMî úBçt íà–øéæð £¥¦¨¦¦¨©¨§¦§¦©¨¨¦¦¨©¨§¦¦¨¦§¦¨¦

íBé íéLGL;åàì íàå–íéîiä ïéðîk øéæð. §¦§¦¨¨¦§¦§©©¨¦
Êänçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä–é ïéðîk úeøéæð äðBîänçä úBî.øîàäãeäé éaø:äéä äNòî,íéìLäL ïåék £¥¦¨¦§¦§©§©©¨¤§¦§¦§©§©©¨¨©©¦§¨©£¤¨¨¥¨¤¦§¦

úî. ¥
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡äìácä ïîe úBøâBøbä ïî øéæð éðéøä–éànL úéaíéøîBà:øéæð;ìlä úéáeíéøîBà:øéæð Bðéà.øîàéaø £¥¦¨¦¦©§§¦©§¥¨¥©©§¦¨¦¥¦¥§¦¥¨¦¨©©¦
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eeee.ipelt mewn cr o`kn xifp ipixdíìåòä óåñ ãòå ïàëî øîåàë äùòð ,íå÷î åúåàì úëìì ÷éæçä àì íà ìáà .íå÷î åúåàì úëìì éãë êøãá ÷éæçäå

:äìåãâ úçà úåøéæðì àìà ïéåëúð àìù ,íéðù äîë êìäî åìéôàå ÷åçø äéäù ïéá áåø÷ íå÷îä äéäù ïéá ,íåé 'ì øéæð éåäå
ffff.dpyd zeni oipnk zexifp dpen:äîçä úåîé ïéðîë úåøéæð ä"ñù.zn milydy oeik did dyrn dcedi iax xn`âéìôàã éáøì äéòîù äãåäé 'ø

øéæðáå ,úî íéìùäù ïåéëå äéä äùòîã ,íìåò øéæð åðéàù çéëåäì äùòî àéáäå .íìåò øéæð éåä äîçä úåîé ïéðîë øéæð éðéøä øîåàäù øîàå àî÷ àðúà
:äëìä ïëå .úåéøéæð äðåî éàãå àìà ,äîìùä êééù àì íìåò

a`̀̀̀:xifp mixne` y"a dliacd one zexbexbd on xifp ipixdéåäéìã àúòãà øéæð éðéøä øîà éëå ,äìèáì åéøáã àéöåî íãà ïéà ù"áì åäì àøéáñã
úåòèá ùã÷ä åäì àøéáñã ,äéá øãä éöî àì øåáã éãë êåúá åìéôàå ,äéá øãä éòáã àåä øãäéî ,äìéáãä ïîå úåøâåøâä ïî øîà øãä éëå ,øîà÷ øéæð
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הדברים ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), כמנין נזיר  הריני  אמר : כאילו לשונו מפרשים
"מלוא  שאמר  וכיון הקופה, את או הבית את בהם למלא שאפשר 

סתם, ìcøçהקופה" äàìî àéä elàk ätwä úà ïéàBø– ÄÆÇËÈÀÄÄÀÅÈÇÀÈ
חייו , מימי מרובה הקופה במלוא ומספרם הם, זעירים החרדל  שגרגרי

ראשי ", כשער נזיר  "הריני  כאומר: זה åéîéוהרי ìk øéæðå לדעת – ÀÈÄÈÈÈ
"נזיר או עולם" "נזיר כדין ימיו, כל אחת נזירות נזיר זה הרי רבי

במשנה שבארנו כמו שבמשנה לעולם", קמא תנא לדעת ואילו הקודמת,
אחת  ומגלח חייו , ימי כל  חלוקות נזירויות נזיר זה הרי הקודמת,

יום כאן ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לשלושים מודה קמא תנא שאף מפרשים, ויש
הכוללת  אחת נזירות משמעותו וכדומה הקופה" "מלוא שלשון  לרבי ,

מצרפת  הקופה שהרי רבים, גרגרים הכוללת קופה כאותה מרובים ימים
עולם  נזיר זה הרי הכל , לדברי הלכך שבתוכה, החרדל גרעיני  כל את

((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).

– הבית" "מלוא במקום במשנתנו  גורסים ziag,יש `eln,המאירי וכותב
הקופה". ל"מלוא דומה חבית" "מלוא שכן כנכונה, נראית זו  שגירסה
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נזיר  זה הרי  העולם", סוף ועד מכאן  נזיר  "הריני  שהאומר: ג) (משנה לעיל למדנו

לנזירותו, זמן של  שיעור זה בלשונו לפרש  בא שלא הדבר, וטעם יום. שלושים

– הדין הוא גדולה". אחת נזיר "הריני  לומר: התכוון xnbd`אלא itl:באומר –

לאותו וללכת לדרך  לצאת עמד  לא שאם פלוני", מקום ועד  מכאן  נזיר  "הריני 

שאף  יום, שלושים נזיר זה הרי  – רחוק שהיה ובין קרוב, המקום שהיה בין מקום,

במי דנה משנתנו – גדולה. אחת נזירות קבלת אלא במשמעותו  אין זה לשון

אותו ועד  מכאן נזירות ונדר  מסויים, למקום ללכת שעמד  היינו  בדרך", "שהחזיק

מקום.

:xne`déðBìt íB÷î ãò ïàkî øéæð éðéøä,לעיל הזכרנו וכבר – ÂÅÄÈÄÄÈÇÈÀÄ
כאן  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ))))שמדובר  לאותו ((((כמבואר כמבואר כמבואר כמבואר  ללכת בדרך" "שהחזיק במי

דרכים, סכנת מפני חושש  לדרך  היוצא שאדם היא, וסברא מקום;

נזירות עליו  קיבל  בנדרו ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););ולפיכך  שכוונתו הדבר, מוכח והרי
הלכך פלוני, מקום ועד  מכאן מהלך  שהוא הימים כמנין נזיר  להיות

íéîé änk ïéãîBà– הולכים –íà ,éðBìt íB÷î ãò ïàkî ÀÄÇÈÈÄÄÈÇÈÀÄÄ
GMî úBçtíBé íéL פחות הוא פלוני  מקום עד  הימים מהלך  אם – ÈÄÀÄ

יום, dfמשלושים ixdGL øéæðíBé íéL פחותה נזירות שאין  – ÈÄÀÄ
ג); (משנה לעיל ששנינו כמו  יום, åàìמשלושים íàåמהלך ואם – ÀÄÈ

ויותר , יום שלושים אלא יום משלושים פחות אינו dfהימים ixdøéæðÈÄ
íéîiä ïéðîk.פלוני מקום ועד מכאן  מהלך שאדם – ÀÄÀÇÇÈÄ
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לדעת  – זה הרי  ראשי", כשער נזיר "הריני שהאומר: למדנו, ד ) (משנה לעיל 
לנזירויות  עולם נזיר והוא ראשי ", שער  כמנין עלי נזירות "הרי  שאומר  כמי  – חכמים
התולה  רק שלא להשמיע, באה משנתנו – יום. שלושים שלושים של חלוקות
התולה  ואף יש אלא חלוקות, לנזירויות נזיר  זה הרי  וכדומה, ראשו בשער  נזירותו

חלוקות. נזירויות אלא אחת, נזירות נזיר אינו ימים, במנין נזירותו 

:xne`dänçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä שבשנת הימים כמנין  – ÂÅÄÈÄÀÄÀÇÀÇÇÈ
ואמר הואיל  (שס"ה), וחמישה ששים מאות שלש  שהם "oipnkהחמה,

,"dngd zeniולא,"dngd zenik" נזירות עליו  שקיבל אומרים אנו  אין 
הוא אלא זה, ימים למספר  úeøéæðאחת äðBî שלושים של  נזירויות – ÆÀÄ

יום, änçäשלושים úBîé ïéðîkוחמש וששים מאות שלש היינו  – ÀÄÀÇÀÇÇÈ
úîנזירויות. íéìLäL ïåék ,äéä äNòî :äãeäé éaø øîà– ÈÇÇÄÀÈÇÂÆÈÈÅÈÆÄÀÄÅ

חכמים  על  חולק שרבי שכשם שמע, יהודה שרבי מבואר, בגמרא
שאינו  סובר , והוא ד ), משנה (לעיל ראשי" כשער נזיר "הריני  באומר

ראשי, כשער  נזירות עלי  הרי אמר : כן  אם אלא חלוקות, לנזירויות נזיר
שהואיל סובר , והוא משנתנו , של זה בדין גם חכמים על חולק הוא כך

נזירות  הרי נזירות", עלי  "הרי  בלשון  ולא נזיר", "הריני בלשון ואמר
זמן  כל פירושו: החמה", ימות "כמנין  שהוסיף: וזה עליו , קיבל אחת

הלכך ,(365 כפול 365) ימים שס"ה פעמים שס"ה או  זורחת, שהחמה
יהודה  רבי ובא ד ); במשנה לעיל שבארנו  (כמו  עולם נזיר זה הרי

כאן: ששנינו וזהו  כרבי, הלכה שאין  שהיה, מעשה ידי  על להוכיח
did dyrn :dcedi iax xn` ימות כמנין  נזיר הריני  שאמר : באדם –

milydyהחמה, oeik שלושים של  נזירויות וחמש ששים מאות שלש  –
שנה, שלושים הינו יום, רבי,znשלושים לדעת והרי אדם; אותו  –

ראיה, מכאן אלא "שהשלים", בו  לומר שייך לא עולם, נזיר  שהוא

חכמים. כדברי  נזירויות, מונה dkldשהוא oke.(.(.(.( ז ז ז ז ג ג ג ג ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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נזירות  לשון בנדרו שהזכיר  וכדומה, הגרוגרות מן  נזיר  הריני  באומר: דנה משנתנו
תנאים  ונחלקו לנזיר . מותרות גרוגרות שהרי  הנזירות, איסורי  בכלל שאינו דבר על 
שיש דבריו, תחילת את נוגדים דבריו  שסוף זה, כגון בלשון  המתבטא באדם
קיום; לו יש  שאמר מה שכל  והיינו לבטלה", דבריו  מוציא אדם "אין סוברים:
לשון "תפוס אומרים: שאנו אותו, מחייב זה הרי  תחילה, מפיו שהוציא מה הלכך 
מפיו שהוציא מה כל  שלא והיינו  נתפס", אדם דבריו  "בגמר  סוברים: ויש ראשון".
לשון "תפוס אומרים: ואנו  שגמרם, כפי  בדבריו  הוא נתפס אלא קיום, לו יש

אחרון ".

:xne`däìácä ïîe úBøâBøbä ïî øéæð éðéøäzexbexb היינו ± ÂÅÄÈÄÄÇÀÀÄÇÀÅÈ
יבשות, עיגול,dliaceתאנים בצורת ומדובקות דרוסות תאנים היינו 
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בהן , אסור  הנזיר  øéæðואין  :íéøîBà éànL úéa,נזיר זה הרי  – ÅÇÇÀÄÈÄ
שמאי: בית dlhal,שסוברים eixac `iven mc` oi`הריני" שאמר  וכיון

הגרוגרות  "מן  ואמר  וכשהוסיף התורה, כמצוות נזירות עליו  חלה נזיר",

ונשאל שמתחרט כמי  הראשונים, מדבריו  חוזר אלא אינו הדבילה", ומן 
הגרוגרות  מן להינזר  אלא התכוון  שלא אומר  והוא נזירותו  נדר  על 

בהקדש, חזרה ולא שאלה אין שמאי  בית ולשיטת הדבילה, ומן 
נאמר בנזיר שכן לנזירות, הדין  והוא הקדש , שמו טעות שהקדש 

ה ה ה ה ):):):): וווו,,,, y"((((דברים דברים דברים דברים  e c w,"didi אף כלום, מועילה זו חזרתו  שאין  ומכאן
נזיר ; זה הרי  ולפיכך דיבור, כדי  תוך שהיתה פי  ìläעל  úéáeÅÄÅ

øéæð Bðéà :íéøîBà:הם שסוברים –,"qtzp mc` eixac xnba"ויש ÀÄÅÈÄ
להבנת  פתח פותח הוא דבריו  שבגמר  כלומר  עמו ", ופתחו  "נדר  כאן 

כאן  אין נדר  ואף נזיר . אינו הלכך  לנזירות, כלל נתכוון שלא נדרו ,
הנודרים כדרך  נדר  ולא הואיל ודבילה, גרוגרות ויש((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לגבי 

גרוגרות  עליו נאסרות מקום שמכל סוברים, הלל  שבית מפרשים,
נדר  משום úéa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ודבילה eøîàLk óà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÀÆÈÀÅ

éànL ומן הגרוגרות מן  נזיר "הריני האומר לדברי  שחוששים – ÇÇ
÷ïaøהדבילה", éìò ïä éøä :øîBàa àlà eøîà àGכשהנודר – ÈÀÆÈÀÅÂÅÅÈÇÈÀÈ

לאסור היה שבלבו  עליו אומר , שיהיו ודבילה, גרוגרות עצמו על
אלא  נזירות, לקבלת בזה התכוון לא נזיר", "הריני שאמר  ומה כקרבן,
בזה  מהם, שנדר  הדבילה ומן הגרוגרות מן  ומובדל מופרש  שיהא

רבי נדרו . משום ובדבילה בגרוגרות אסור שהוא שמאי בית אמרו 
הלל ובית שמאי  בית נחלקו שלא וסובר , קמא תנא על  חולק יהודה

מן  נזיר  "הריני באומר מודים שמאי  בית אף שכן נזירות, לענין 
אסור שמאי  בית שלדעת אלא נזיר, שאינו הדבילה", ומן הגרוגרות

אף  כלום בדבריו אין הלל בית ולדעת נדר , משום ובדבילה בגרוגרות
נדר  שמפרש שמפרש שמפרש שמפרש משום למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,, בפירושובפירושובפירושובפירושו רמברמברמברמב""""םםםם ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין אחרתאחרתאחרתאחרת;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  יהודה יהודה יהודה יהודה  רבירבירבירבי דברי דברי דברי דברי 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

במשנה  ששנינו הלל, ובית שמאי  בית שמחלוקת ללמדנו , בעיקר באה זו משנה

זו ", מדלת נזיר  "הריני  או  זו" פרה מבשר  נזיר "הריני באומר  גם קיימת הקודמת,

– נוקטת שמשנתנו  ואומר ,dnbeckאלא בא שהנודר מוזרה, בצורה נדר לשון –

בלשון לציין  – בגמרא כמבואר  – וכוונתו נזירות, עליה קיבלה הדלת או שהפרה

לידי שהביאהו הדלת, או הפרה מצב את (פרסוניפיקציה) האנשה ידי על ציורית,

לענין כאן  הכרחי המוזר הנדר לשון של  זו דוגמה אין  זה פירוש  לפי  ברם, נדרו.

להשמיע באה שמשנתנו זו,(zetqez).ההלכה למשנה אחרים פירושים יש  ואמנם

הגמרא. מסקנת פי על  המפרשים, רוב כדעת הוא ביאורנו אבל 

øîà, בידו עלה ולא להקימה, וטרח לפניו, רבוצה פרה היתה – ÈÇ
:xn`eéðà úãîBò íà äøéæð éðéøä :Bæ äøt äøîàכלומר – ÈÀÈÈÈÂÅÄÀÄÈÄÆÆÂÄ

נזירות  עליה קיבלה כאילו  ונראית אעמידנה, שלא זו פרה היא סבורה
הריני אומר : אני אף רבוצה, להישאר מתעקשת היא ולכן תעמוד , אם

אעמידנה! לא אם מבשרה וטרח נזיר נעולה שלפניו  דלת שהיתה או 
ואמר: נפתחה ולא íàלפותחה øéæð éðéøä :äfä úìcä øîàÈÇÇÆÆÇÆÂÅÄÈÄÄ

éðà çzôð נפתחת אם נזירה "הריני הזאת הדלת אמרה כלומר : – ÄÀÈÂÄ
אפתחנה, אם נזירות עליה קיבלה כאילו  להיפתח, הדלת שחוששת אני",

הצליח  לא ואמנם אפתחנה! לא אם ממנה נזיר  הריני  אומר : אני אף
עמדה  הפרה אבל  דלתו, את לפתוח או  פרתו את להעמיד  הנודר

אחר שבא או מאליה נפתחה הדלת וכן אחרים, שהעמידוה או מאליה
øéæðופתחה, :íéøîBà éànL úéa; נזיר זה הרי –ìlä úéáe ÅÇÇÀÄÈÄÅÄÅ

øéæð Bðéà :íéøîBà מדלת או זו פרה מבשר  נזיר הריני  שהאומר: – ÀÄÅÈÄ
בזה  וחולקים הדבילה", ומן הגרוגרות מן נזיר  "הריני כאומר: דינו  זו ,

הקודמת. במשנה שנחלקו כמו  הלל , ובית שמאי éaøבית øîàÈÇÇÄ
éànL úéa eøîàLk óà :äãeäé: האומר לדברי שחוששים – ÀÈÇÀÆÈÀÅÇÇ

וכו ', זו  פרה éìòאמרה Bæ äøt éøä :øîBàa àlà eøîà àGÈÀÆÈÀÅÂÅÈÈÈÇ
àéä úãîBò íà ïaø÷ בדבריו התכוון שלא אומר , כשהנודר – ÈÀÈÄÆÆÄ

אסורה  זו פרה שתהא הפרה, מן  מופרש להיות אלא נזירות, עליו  לקבל
בית  אמרו  בזה מאליה; תעמוד  אלא יעמידנה לא הוא אם כקרבן  עליו
בשר הרי  מאליה, עמדה אלא הפרה את העמיד לא הוא שאם שמאי,

שמאי בית אף נזירות לענין  אבל נדרו. משום כקרבן עליו אסור הפרה
נזיר. שאינו מודים

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäé:eøîàLk óàéànL úéa,øîBàa àlà eøîà àG:ïaø÷ éìò ïä éøä. §¨©§¤¨§¥©©¨§¤¨§¥£¥¥¨©¨§¨
·øîà:Bæ äøt äøîà:éðà úãîBò íà äøéæð éðéøä;äfä úìcä øîà:éðà çzôð íà øéæð éðéøä–éànL úéa ¨©¨§¨¨¨£¥¦§¦¨¦¤¤£¦¨©©¤¤©¤£¥¦¨¦¦¦§¨£¦¥©©

íéøîBà:øéæð;ìlä úéáeíéøîBà:øéæð Bðéà.øîàäãeäé éaø:eøîàLk óàéànL úéa,øîBàa àlà eøîà àG: §¦¨¦¥¦¥§¦¥¨¦¨©©¦§¨©§¤¨§¥©©¨§¤¨§¥
àéä úãîBò íà ïaø÷ éìò Bæ äøt éøä. £¥¨¨¨©¨§¨¦¤¤¦

äéá áéúëã øéæðá ïéãä àåäå ,äøæç àìå äìàù äéá êééù àìå ùã÷ä äéîù('å øáãîá)íéøãåðä êøãë øãð àìå ìéàåä éøáñ ä"áå .øéæð éåä êëìä ,äéäé ùåã÷
:äìéáãä ïîå úåøâåøâä ïî úåøéæð ïéàù ,øéæð éåä àì.oaxw ilr od ixd xne`a `l` exn` `l y"a exn`yk s` dcedi iax xn`éàîù úéá å÷ìçð àìã

:øåãð éåä àìã éøáñ ä"áå ,úåøâåøâä ïî øåãð éåäã éøáñ ù"á .ïáø÷ éìò úåøâåøâä åéäéù äéä éáìá øîåàá àìà å÷ìçð àì .øéæð éåä àìã úåøéæð ïéðòì ä"áå
aaaa.ip` zcner m` dxifp ipixd ef dxt dxn` xn`äúéäù éîéðéøä äáìá úøîåàå ãåîòú àìù äøåáñ åæ äøô ,øîàå ,ãåîòì äöåø äðéàå äöåáø åúøô

úøîåàå äðçúôà àìù åæ úìã äøåáñ ,øîàå ,çúôäì äìåëé äðéàù äìåòð úìã ïëå .ãåîòú àì íà äðîî øéæð éðéøä øîåà éðàå ,éðà úãîåò íà äøéæð
úìãä ïëå ,àåä äãéîòä àìå íéøçà äåãéîòäù åà äéìàî åæ äøô äãîò ë"çàå .çúôú àì íà äðîî øéæð éðéøä øîåà éðàå ,éðà úçúôð íà äøéæð éðéøä

:àåä äçúô àìå äçúôå øçà àá åà äéìàî äçúôð.xifp df ixd mixne` i`ny ziaàåäù äìéáãä ïîå úåøâåøâä ïî øãåðá éøîàã åäééîòèì éìæàã
úìãä äçúôðå äîäáä äãîòù ô"òàå .øéæð äæ éøä úìãä ïîå äîäáä ïî úåøéæð ïéàù ô"ò óà éîð éëä ,äìéáãä ïîå úåøâåøâä ïî úåøéæð ïéàù ô"òà øéæð

:åîöòá àåä äðçúôé åà äðãéîòéù àìà åúòã äúéä àì.mixne` d"aeàìù øãðù éðôî ,øéæð éåä àì ììë äãîò àì íà åìéôà ïãéãì .ù"áã íäéøáãì
,øîà÷ øéæð éåäìã àúòãà øéæð éðéøä øîà éëå äìèáì åéøáã àéöåî íãà ïéàù åúéøîàã åëãéãì àìà ,úìãä ïîå äîäáä ïî úåøéæð ïéàù ,íéøãåðä êøãë

:äãîò éøäå ãåîòú àì íà àìà øîà àì àåä éøäù ,øéæð éåä àìã äåãéîòä íéøçà åà äéìéàî äãîòã àëéä úäéî ïì åãåà.'eke dcedi x"`å÷ìçð àì
ù"áã .ãåîòú àì íà äðîî øéæð äéäàù éúøîàù äòùá ïáø÷ åæ äîäá äéäúù äéä éáìá øîåàá àìà å÷ìçð àì .øéæð éåä àìã úåøéæð ïéðòì ä"á ìò ù"á

:ïáø÷ äðéà äãîòå ìéàåä éøáñ ä"áå ,ïáø÷ àéåä àåä äãéîòä àìå ìéàåä éøáñ

`xephxa yexit

בהן , אסור  הנזיר  øéæðואין  :íéøîBà éànL úéa,נזיר זה הרי  – ÅÇÇÀÄÈÄ
שמאי: בית dlhal,שסוברים eixac `iven mc` oi`הריני" שאמר  וכיון

הגרוגרות  "מן  ואמר  וכשהוסיף התורה, כמצוות נזירות עליו  חלה נזיר",

ונשאל שמתחרט כמי  הראשונים, מדבריו  חוזר אלא אינו הדבילה", ומן 
הגרוגרות  מן להינזר  אלא התכוון  שלא אומר  והוא נזירותו  נדר  על 

בהקדש, חזרה ולא שאלה אין שמאי  בית ולשיטת הדבילה, ומן 
נאמר בנזיר שכן לנזירות, הדין  והוא הקדש , שמו טעות שהקדש 

ה ה ה ה ):):):): וווו,,,, y"((((דברים דברים דברים דברים  e c w,"didi אף כלום, מועילה זו חזרתו  שאין  ומכאן
נזיר ; זה הרי  ולפיכך דיבור, כדי  תוך שהיתה פי  ìläעל  úéáeÅÄÅ

øéæð Bðéà :íéøîBà:הם שסוברים –,"qtzp mc` eixac xnba"ויש ÀÄÅÈÄ
להבנת  פתח פותח הוא דבריו  שבגמר  כלומר  עמו ", ופתחו  "נדר  כאן 

כאן  אין נדר  ואף נזיר . אינו הלכך  לנזירות, כלל נתכוון שלא נדרו ,
הנודרים כדרך  נדר  ולא הואיל ודבילה, גרוגרות ויש((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).לגבי 

גרוגרות  עליו נאסרות מקום שמכל סוברים, הלל  שבית מפרשים,
נדר  משום úéa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ודבילה eøîàLk óà :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÀÆÈÀÅ

éànL ומן הגרוגרות מן  נזיר "הריני האומר לדברי  שחוששים – ÇÇ
÷ïaøהדבילה", éìò ïä éøä :øîBàa àlà eøîà àGכשהנודר – ÈÀÆÈÀÅÂÅÅÈÇÈÀÈ

לאסור היה שבלבו  עליו אומר , שיהיו ודבילה, גרוגרות עצמו על
אלא  נזירות, לקבלת בזה התכוון לא נזיר", "הריני שאמר  ומה כקרבן,
בזה  מהם, שנדר  הדבילה ומן הגרוגרות מן  ומובדל מופרש  שיהא

רבי נדרו . משום ובדבילה בגרוגרות אסור שהוא שמאי בית אמרו 
הלל ובית שמאי  בית נחלקו שלא וסובר , קמא תנא על  חולק יהודה

מן  נזיר  "הריני באומר מודים שמאי  בית אף שכן נזירות, לענין 
אסור שמאי  בית שלדעת אלא נזיר, שאינו הדבילה", ומן הגרוגרות

אף  כלום בדבריו אין הלל בית ולדעת נדר , משום ובדבילה בגרוגרות
נדר  שמפרש שמפרש שמפרש שמפרש משום למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,, בפירושובפירושובפירושובפירושו רמברמברמברמב""""םםםם ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין אחרתאחרתאחרתאחרת;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  יהודה יהודה יהודה יהודה  רבירבירבירבי דברי דברי דברי דברי 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

במשנה  ששנינו הלל, ובית שמאי  בית שמחלוקת ללמדנו , בעיקר באה זו משנה

זו ", מדלת נזיר  "הריני  או  זו" פרה מבשר  נזיר "הריני באומר  גם קיימת הקודמת,

– נוקטת שמשנתנו  ואומר ,dnbeckאלא בא שהנודר מוזרה, בצורה נדר לשון –

בלשון לציין  – בגמרא כמבואר  – וכוונתו נזירות, עליה קיבלה הדלת או שהפרה

לידי שהביאהו הדלת, או הפרה מצב את (פרסוניפיקציה) האנשה ידי על ציורית,

לענין כאן  הכרחי המוזר הנדר לשון של  זו דוגמה אין  זה פירוש  לפי  ברם, נדרו.

להשמיע באה שמשנתנו זו,(zetqez).ההלכה למשנה אחרים פירושים יש  ואמנם

הגמרא. מסקנת פי על  המפרשים, רוב כדעת הוא ביאורנו אבל 

øîà, בידו עלה ולא להקימה, וטרח לפניו, רבוצה פרה היתה – ÈÇ
:xn`eéðà úãîBò íà äøéæð éðéøä :Bæ äøt äøîàכלומר – ÈÀÈÈÈÂÅÄÀÄÈÄÆÆÂÄ

נזירות  עליה קיבלה כאילו  ונראית אעמידנה, שלא זו פרה היא סבורה
הריני אומר : אני אף רבוצה, להישאר מתעקשת היא ולכן תעמוד , אם

אעמידנה! לא אם מבשרה וטרח נזיר נעולה שלפניו  דלת שהיתה או 
ואמר: נפתחה ולא íàלפותחה øéæð éðéøä :äfä úìcä øîàÈÇÇÆÆÇÆÂÅÄÈÄÄ

éðà çzôð נפתחת אם נזירה "הריני הזאת הדלת אמרה כלומר : – ÄÀÈÂÄ
אפתחנה, אם נזירות עליה קיבלה כאילו  להיפתח, הדלת שחוששת אני",

הצליח  לא ואמנם אפתחנה! לא אם ממנה נזיר  הריני  אומר : אני אף
עמדה  הפרה אבל  דלתו, את לפתוח או  פרתו את להעמיד  הנודר

אחר שבא או מאליה נפתחה הדלת וכן אחרים, שהעמידוה או מאליה
øéæðופתחה, :íéøîBà éànL úéa; נזיר זה הרי –ìlä úéáe ÅÇÇÀÄÈÄÅÄÅ

øéæð Bðéà :íéøîBà מדלת או זו פרה מבשר  נזיר הריני  שהאומר: – ÀÄÅÈÄ
בזה  וחולקים הדבילה", ומן הגרוגרות מן נזיר  "הריני כאומר: דינו  זו ,

הקודמת. במשנה שנחלקו כמו  הלל , ובית שמאי éaøבית øîàÈÇÇÄ
éànL úéa eøîàLk óà :äãeäé: האומר לדברי שחוששים – ÀÈÇÀÆÈÀÅÇÇ

וכו ', זו  פרה éìòאמרה Bæ äøt éøä :øîBàa àlà eøîà àGÈÀÆÈÀÅÂÅÈÈÈÇ
àéä úãîBò íà ïaø÷ בדבריו התכוון שלא אומר , כשהנודר – ÈÀÈÄÆÆÄ

אסורה  זו פרה שתהא הפרה, מן  מופרש להיות אלא נזירות, עליו  לקבל
בית  אמרו  בזה מאליה; תעמוד  אלא יעמידנה לא הוא אם כקרבן  עליו
בשר הרי  מאליה, עמדה אלא הפרה את העמיד לא הוא שאם שמאי,

שמאי בית אף נזירות לענין  אבל נדרו. משום כקרבן עליו אסור הפרה
נזיר. שאינו מודים
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ע"א: כט  המקדש :ד בית חורב בעת שאירע מעשה  ,בברייתא 

   [חבורות]    
          

נחרב המקדש  ובית       שלו 
    , ההקדש ממו ויחללו   האויבי  יקחו שלא כדי 

  [כ]        
ההקדש . ממו גניזת  מקו לגלות  האויבי  יכריחו שלא  

( א־ב כב  (ישעיה           
            

ועליזה הומיה  עיר והיא בו ,  מסתכלי שהכל  גיא שהיא  שירושלי כלומר 
לגג  עלו   והכהני  האויבי עלי כשבאו  עתה  ל היה  מה  , אד קול  תשואות ומלאה 

ו  לאש . בקפיצה  אלא במלחמה  או  בחרב מתו  ולא ההיכל    
ה )בהמש כב  ש)    וזועק מקונ שה ' כלומר 

. ששמ ציו הר על 

במשנה : שנינו     
   [ בנו]    [ בשמו]  

    וכפי זה , בחודש  שאירעו   הרעי  הדברי מחמת 
במשנה , ששנינו      ובחודש בו  שאירעו   הניסי מפני 

שלאחריו .

טובה : עצה  עולה  באב בה  והמיעוט  באדר בשמחה  הריבוי מ   
      של בערכאות די לו  שיש  ישראל  ב  

, נכרי  ממנו שישתמט    זה שבחודש  מפני  
, ה גזירה  שימי כיו לישראל  רע  מזל  יש   עצמו להמציא וישתדל   

עמו  להתדיי  .יותר ויצליח  לישראל  טוב מזל  יש  שבו   
רב:  בש שילת בר שמואל  רב ב יהודה  מרב נוס בבל מאמר גלות בזמ לישראל  יא)נאמר כט (ירמיה   

, והתקוה האחרית  ה מה ומפרש  ותקוה , אחרית לה תהיה  בגלות שא       
    ,רב זמ  ומתקיימי , מה להתפרנס  וקל  לרוב בבבל   המצויי  יותר  המתקיימי 

. בגדי משאר

זה : אמורא  בש נוס ליעקבמאמר יצחק  בברכת כז)נאמר כז (בראשית        
שדה ', 'כריח  מהו  ומפרש           היינו    

ביותר. נוד שריחו 



   
  

   
     

    
   

    
    

   
   

    
   

    
   
    

    
   

   
    

   
   

    
    

             

         
         

        
          

         


        
           

       
           
         
          
         

  
         

        
         

        
          

         
         
        
          

     
            

    





















































המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א
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המשך בעמוד לח

oifge` mipy` cenr et sc ± oey`x wxtmigaf
'îâ.õåìçé ìåëé:eilr zlhen devn.'åë äéì úòîù ïàî:`iz` diail` 'ipzneéôìë
.äèî:dkxrnd on iwgxzne dcixi jxc.äìòî éôìë`l` zeyixt ef oi` dkxrnd cvl

:y` ly lekird lv` daixw.åùøéô 'éôàåqxbc i`nle `qxibd on xqgy ipira d`xp

:xn`wc `ed elri oixaegn `de dinza eyxit 'it`e t"d.åðù àìecxi eyxit xn`wc

eyxity `l` miycw llka edpzi` edine

eed mixaegn dwixf zryac oeikc dwixf xg`l

miycw edl eed eyxit ike gafnl dwixf ozraew

:oileqt.ä÷éøæ éðôì åùøéô ìáàdwixf zryac

edpizixye dwixf i`z` eid gafn ipa e`l

:heicdl.éðéëñã àú÷ ãáòéîì`ixyc ikid ik

zenvr inp `ixyw i`w ikdlc gafn iabl xya

:l`rnyi iaxk mipdk z`pd epiide iniiwc i`nl

.äìåòá äéäé åìodkl aixwd xy` dlerd xer

my`k z`hgk my`a didi el xn`pe didi el

:didi el ['ebe] odkd mdl zg` dxezíùà äî
ïéøúåî åéúåîöòi`e xzen exya s` ixdy .

icina `l` xzep jiiy `l dtixyac xzep meyn

xyan xzepde (f `xwie) aizkck dlik` xac

:'ebe gafd.äéäé åìazkinl ivnc `ed `xizi

:il dnl didi el odkl aixwd xy` dlerd xer

.ïéìëàðä íéùã÷ úåîöòmy`e z`hg oebk

:mipdkl xzid zry o`k oi`c oda oilren

.à"øã àâéìôå:daxc`øéôïéìòåî ä÷éøæ éðôì åù
.íìåòì ïäádxhwd ipa e`l edpi` eyxitc oeikc

:iniiw ediixeqi`ae dwixf edl ipd` `l edpip

.ïéðäð àì ä÷éøæ øçàì åùøéô`le opaxcn

my`c didi eln xnbc l`rnyi iaxk oilren

xya icdac `ed dwixf xg`l eyxit my`e

:mipdkl dwixfa exzyi`'éðúî.ïìåëåjpd

zenvr oia ecxi `l oda opzc elry oileqt

:y`d ozlkre xaegn olrdy micibeåò÷ôù
.çáæîä ìòî:ux`l.øéæçé àì:xifgdl v"`

.øéæçé úåöç íãå÷:`nrh yxtn `xnbaïéìòåîå
.ïäá:edpip gafn ipa izk`c.ïäá ïéìòåî ïéàå

eed `xnba yxtnck oilkernk edl eedc oeikc

:ea oilren oi`e ezevn ziyrpy xac edl'îâ
.ùîî åäá úéìã éà:olek etxypy
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ïàîopaxk 'it i"xe `iz` diail` 'ipzne i"yx 'ite .`id iax ecxi eyxit xn`c dil zrny

xihwde opax ixn`c `de ecxi `l elr m`c rnyn elri `l ipzwcnc `id `wec

ziyrec `herin iwen `lc `de gafnd iab lr mcere eyxit epiid eyxit 'it`e 'ek zeaxl

gafnd b"r mcera 'it`c `zeax hwpnl dil `gipc meyn dhnl ecxia mcde xyad jizeler

m` lekir `la ihrnnc d"de micib ilekir hrnn

:eyxite dhnl ecxiéìåëéòxifgn dz` dler

iieaxl jixhvi`c (:bt sc) oiwxit yxia lirle .'ek

irci `l `kdnc meyn epiid dlerdn oirwet

ik inp i` `l dhnl la` gafnd lr mcera `l`

(e `xwie) y`d lk`z xy`n dil `wtp `lc ikid

inp ikd zxehw ilekir ihernl jixhvi`c meyn

ilekir ihernl jixhvi`c oeik `kdc `xwn

`linn e`l lirl xn`wc `d dil zile micib

ihernl cg i`xw ixz jixhvi`c `de dil opirny

xy`c `xwn i`c meyn micib ihernl cge zxhw

ilekir `l` 'ihrnn ded `l y`d lk`z

ilekir la` oevigd gafnd lr dizilc [zxehw]

zxehw 'ihrnn `l `kdc `xwn i`e `l micib

:ikixv jkld mce xyac `inec `ed daxwd xac

àìueg cvl 'it .dhn itlk eyxity `l` epy

'qxib jk dkxrnd cvl 'it dlrn itlk la`

eyxit iqxbc mixtq yie i`w `ziixa`e qxhpewd

dia jiiy dnc `xidp `le i`w 'ipzn`e elri `l

cere rwxwa dhnl `edy oeik lekirl daixw

h"ne `ziixac `yexita ixhe liwy ikd xzac

:diwqt`àéúàelit` edpizixye dwixf

ede`x 't xn`c `de .ipikqc `zw eda carinl

yxit rwzi `l dler ly xtey (.gk sc d"x) c"a

ly oke dler incl eyixtdy ixii`c epiax

oi` minly ince minly incl eyixtdy minly

(:fk sc) ipy 'xt migqta opixn`ck dlirn mda

i`n `prci `l edin opiwqr minly ivra `kd

`dc minca dnewe`l dizernynn 'iwt` `nrh

mcew yxit e` miign yxita dnewe`l `ki`

xg`l yxit la` mcd wxfp `ly onf lk dwixf

m`e welig oi` minlyac dnwe`l ivn `l dwixf

enk inp xqegna d"d miign yxita zxzn dwixf

:l"p .ixy inp rewzl ok m`e y"nc xyad zxzny

äîixdy qxhpewa 'it .oixzen eizenvr my`

vr `ede eizenvr oky lk xzen exya s`en

sc) z`hg mc wxt onwl df yexit lr dywd

my` dn dxezd z`fc `yiwidn xn`c (.gv

(`le) oixzen eizenvr lk s` oixzen eizenvr

`l xyac e"wnc yxite (dlerc) didi eln witpe

aezkd xizd `lc xninl `ki`c zenvr iwtp

`d oigxk lr k"`e dlik`l ie`xd xya `l`

didi el aizkc meyn epiid my`a dil `hiytc

`xw `eddac b"r` z`hgn ith my` hwpc `de

dipin wlqc my`a dnewe`l `ki`e cigi oeyl aizk didi elc cere dihwp my`a `xwc `xwirc meyn didi el ea xtki xy` odkl mdl zg` dxez my`k z`hgk aizkc z`hg aizk inp

zenvr ixyinl yexcl ivne didi el aizk inp diteba `d dlera y"b il dnl wtzqdl yi edine my`c `inec milk`pd mixaca dnewe`l `ki`c oeik dler `wtp `l onwlc `ywidne

:izixg` `yxcl dil `pinwen ded `nyeàâéìôå`iddle dwixf cr mda oilren oiqxeby mixtq yie 'hpewd zqxb jk .mlerl oda oilren dwixf iptl eyxit xfrl` x"`c xfrl` 'xc

dwixf xg`l la` dwixf mcew eyxit epiidc l"ie oilren oi` i`n` elri eyxit 'it`c edl zi`c opaxl z"`e oilren `le oipdp `l dwixf xg`lc xn`wc `biltc `ed `zlinc `tiq `qxb

(d"n `"it) zenexz zkqnac z"`e gafnd lr mcera `nwezin opaxc dizlin `dc dhnl eyxity oebke dwixf xg`l eyxit 'it` lirlc wgvi 'x 'itl inp i` eyxit m` dwixf mzxizd

yie dnexzc `inec oilk`pd miycw zenvra ixiin mzdc epiax yxite oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa miycw zenvr oke oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa dnexz ipirxb 'ixn`

`yxtine lke` mdilr yiy ixiin dnexz ipirxb oke ediipin lke` my lha okilyn la` oixeq`e odilr miycw my izk`e oaygn `ed k"` oripvne oqipkn m`c xn`we xya oiicr mdilr

:df oipraïìåëåxninl `ki` elri xe`d mda dlync opixn` 'nbae xifgi `l 'ipzna ipzwc `d eyexitle zenvre micib` oia oileqt` oia i`wc qxhpewa yxit .'ek gafnd b"rn erwty

jkle ozevn dyrp `le `zxet xe`d mda dlyn epiid xe`d mda dlyn la` ixixya `xnba opinwenc 'ipznc erwty mixa`c `inec zvw elkrzpy xg`l epiid 'ipznc erwtcexifgi

ecxie odil`n erwtc epiid erwtc l"i cere mzelrdl daeg oi` la` dvxi m` epiid xn`wc elric xninl `ki`c icin dyw `l xifgdl jixv oi` xifgi `l qxhpewa yxity dn itl edine

dzelrdl leki `nl` dzevnn diwzp` `lc meyn aiig dake gafnd b"rn zlgb cixend (:en `nei) itlwa sxhc `idd oirk mixg` i"rl odil`n oia wlgl yie ocixedy rnyna yi elri

:`tiq` dl ipznc o`nl dyw ded mewn lknc melk dfa mivxzn epiid `l oileqt` i`w `l olekc miyxtn epiid m`e da oilren oi`e xifgi `lc oizipzna opz drwt ike
eivge
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oifge` mipy` cenr et sc ± oey`x wxtmigaf

'îâ.õåìçé ìåëé:eilr zlhen devn.'åë äéì úòîù ïàî:`iz` diail` 'ipzneéôìë
.äèî:dkxrnd on iwgxzne dcixi jxc.äìòî éôìë`l` zeyixt ef oi` dkxrnd cvl

:y` ly lekird lv` daixw.åùøéô 'éôàåqxbc i`nle `qxibd on xqgy ipira d`xp

:xn`wc `ed elri oixaegn `de dinza eyxit 'it`e t"d.åðù àìecxi eyxit xn`wc

eyxity `l` miycw llka edpzi` edine

eed mixaegn dwixf zryac oeikc dwixf xg`l

miycw edl eed eyxit ike gafnl dwixf ozraew

:oileqt.ä÷éøæ éðôì åùøéô ìáàdwixf zryac

edpizixye dwixf i`z` eid gafn ipa e`l

:heicdl.éðéëñã àú÷ ãáòéîì`ixyc ikid ik

zenvr inp `ixyw i`w ikdlc gafn iabl xya

:l`rnyi iaxk mipdk z`pd epiide iniiwc i`nl

.äìåòá äéäé åìodkl aixwd xy` dlerd xer

my`k z`hgk my`a didi el xn`pe didi el

:didi el ['ebe] odkd mdl zg` dxezíùà äî
ïéøúåî åéúåîöòi`e xzen exya s` ixdy .

icina `l` xzep jiiy `l dtixyac xzep meyn

xyan xzepde (f `xwie) aizkck dlik` xac

:'ebe gafd.äéäé åìazkinl ivnc `ed `xizi

:il dnl didi el odkl aixwd xy` dlerd xer

.ïéìëàðä íéùã÷ úåîöòmy`e z`hg oebk

:mipdkl xzid zry o`k oi`c oda oilren

.à"øã àâéìôå:daxc`øéôïéìòåî ä÷éøæ éðôì åù
.íìåòì ïäádxhwd ipa e`l edpi` eyxitc oeikc

:iniiw ediixeqi`ae dwixf edl ipd` `l edpip

.ïéðäð àì ä÷éøæ øçàì åùøéô`le opaxcn

my`c didi eln xnbc l`rnyi iaxk oilren

xya icdac `ed dwixf xg`l eyxit my`e

:mipdkl dwixfa exzyi`'éðúî.ïìåëåjpd

zenvr oia ecxi `l oda opzc elry oileqt

:y`d ozlkre xaegn olrdy micibeåò÷ôù
.çáæîä ìòî:ux`l.øéæçé àì:xifgdl v"`

.øéæçé úåöç íãå÷:`nrh yxtn `xnbaïéìòåîå
.ïäá:edpip gafn ipa izk`c.ïäá ïéìòåî ïéàå
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ïàîopaxk 'it i"xe `iz` diail` 'ipzne i"yx 'ite .`id iax ecxi eyxit xn`c dil zrny

xihwde opax ixn`c `de ecxi `l elr m`c rnyn elri `l ipzwcnc `id `wec

ziyrec `herin iwen `lc `de gafnd iab lr mcere eyxit epiid eyxit 'it`e 'ek zeaxl

gafnd b"r mcera 'it`c `zeax hwpnl dil `gipc meyn dhnl ecxia mcde xyad jizeler

m` lekir `la ihrnnc d"de micib ilekir hrnn

:eyxite dhnl ecxiéìåëéòxifgn dz` dler

iieaxl jixhvi`c (:bt sc) oiwxit yxia lirle .'ek

irci `l `kdnc meyn epiid dlerdn oirwet

ik inp i` `l dhnl la` gafnd lr mcera `l`

(e `xwie) y`d lk`z xy`n dil `wtp `lc ikid

inp ikd zxehw ilekir ihernl jixhvi`c meyn

ilekir ihernl jixhvi`c oeik `kdc `xwn

`linn e`l lirl xn`wc `d dil zile micib

ihernl cg i`xw ixz jixhvi`c `de dil opirny

xy`c `xwn i`c meyn micib ihernl cge zxhw

ilekir `l` 'ihrnn ded `l y`d lk`z

ilekir la` oevigd gafnd lr dizilc [zxehw]

zxehw 'ihrnn `l `kdc `xwn i`e `l micib

:ikixv jkld mce xyac `inec `ed daxwd xac

àìueg cvl 'it .dhn itlk eyxity `l` epy

'qxib jk dkxrnd cvl 'it dlrn itlk la`

eyxit iqxbc mixtq yie i`w `ziixa`e qxhpewd

dia jiiy dnc `xidp `le i`w 'ipzn`e elri `l

cere rwxwa dhnl `edy oeik lekirl daixw

h"ne `ziixac `yexita ixhe liwy ikd xzac

:diwqt`àéúàelit` edpizixye dwixf

ede`x 't xn`c `de .ipikqc `zw eda carinl

yxit rwzi `l dler ly xtey (.gk sc d"x) c"a

ly oke dler incl eyixtdy ixii`c epiax

oi` minly ince minly incl eyixtdy minly

(:fk sc) ipy 'xt migqta opixn`ck dlirn mda

i`n `prci `l edin opiwqr minly ivra `kd

`dc minca dnewe`l dizernynn 'iwt` `nrh

mcew yxit e` miign yxita dnewe`l `ki`

xg`l yxit la` mcd wxfp `ly onf lk dwixf

m`e welig oi` minlyac dnwe`l ivn `l dwixf

enk inp xqegna d"d miign yxita zxzn dwixf

:l"p .ixy inp rewzl ok m`e y"nc xyad zxzny

äîixdy qxhpewa 'it .oixzen eizenvr my`

vr `ede eizenvr oky lk xzen exya s`en

sc) z`hg mc wxt onwl df yexit lr dywd

my` dn dxezd z`fc `yiwidn xn`c (.gv

(`le) oixzen eizenvr lk s` oixzen eizenvr

`l xyac e"wnc yxite (dlerc) didi eln witpe

aezkd xizd `lc xninl `ki`c zenvr iwtp

`d oigxk lr k"`e dlik`l ie`xd xya `l`

didi el aizkc meyn epiid my`a dil `hiytc

`xw `eddac b"r` z`hgn ith my` hwpc `de

dipin wlqc my`a dnewe`l `ki`e cigi oeyl aizk didi elc cere dihwp my`a `xwc `xwirc meyn didi el ea xtki xy` odkl mdl zg` dxez my`k z`hgk aizkc z`hg aizk inp

zenvr ixyinl yexcl ivne didi el aizk inp diteba `d dlera y"b il dnl wtzqdl yi edine my`c `inec milk`pd mixaca dnewe`l `ki`c oeik dler `wtp `l onwlc `ywidne

:izixg` `yxcl dil `pinwen ded `nyeàâéìôå`iddle dwixf cr mda oilren oiqxeby mixtq yie 'hpewd zqxb jk .mlerl oda oilren dwixf iptl eyxit xfrl` x"`c xfrl` 'xc

dwixf xg`l la` dwixf mcew eyxit epiidc l"ie oilren oi` i`n` elri eyxit 'it`c edl zi`c opaxl z"`e oilren `le oipdp `l dwixf xg`lc xn`wc `biltc `ed `zlinc `tiq `qxb

(d"n `"it) zenexz zkqnac z"`e gafnd lr mcera `nwezin opaxc dizlin `dc dhnl eyxity oebke dwixf xg`l eyxit 'it` lirlc wgvi 'x 'itl inp i` eyxit m` dwixf mzxizd

yie dnexzc `inec oilk`pd miycw zenvra ixiin mzdc epiax yxite oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa miycw zenvr oke oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa dnexz ipirxb 'ixn`

`yxtine lke` mdilr yiy ixiin dnexz ipirxb oke ediipin lke` my lha okilyn la` oixeq`e odilr miycw my izk`e oaygn `ed k"` oripvne oqipkn m`c xn`we xya oiicr mdilr

:df oipraïìåëåxninl `ki` elri xe`d mda dlync opixn` 'nbae xifgi `l 'ipzna ipzwc `d eyexitle zenvre micib` oia oileqt` oia i`wc qxhpewa yxit .'ek gafnd b"rn erwty

jkle ozevn dyrp `le `zxet xe`d mda dlyn epiid xe`d mda dlyn la` ixixya `xnba opinwenc 'ipznc erwty mixa`c `inec zvw elkrzpy xg`l epiid 'ipznc erwtcexifgi

ecxie odil`n erwtc epiid erwtc l"i cere mzelrdl daeg oi` la` dvxi m` epiid xn`wc elric xninl `ki`c icin dyw `l xifgdl jixv oi` xifgi `l qxhpewa yxity dn itl edine

dzelrdl leki `nl` dzevnn diwzp` `lc meyn aiig dake gafnd b"rn zlgb cixend (:en `nei) itlwa sxhc `idd oirk mixg` i"rl odil`n oia wlgl yie ocixedy rnyna yi elri

:`tiq` dl ipznc o`nl dyw ded mewn lknc melk dfa mivxzn epiid `l oileqt` i`w `l olekc miyxtn epiid m`e da oilren oi`e xifgi `lc oizipzna opz drwt ike
eivge
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רטז
oifge` mipya cenr et sc ± oey`x wxtmigaf

.éøéøùá`l` mgt eyrp `ly `l` etxype oleka dhlyy y`d zngn eywzpy oiyw

:mkezn md miyiai mivrk.éìéî éðäðî:`zlin `ilz zevgacìë øîåà ãçà áåúë
.øéè÷äå äìéìä:dxhwd epiidc xwad cr dlild lk gafnd lr dcwen lrãçà áåúëå

.äìéìä ìë øîåàyale aizk `l `dc i`w dlild lk` k"re oycd z` mixde dil jinqe

xwad cr dlild lk `l` ca ecn xwaa odkd

eivg :`nei xcqa izrny ok mixde yale

ynn oyc e`l i` lekir ied `lc .dxhwdl

:`edäîøäì åéöçåoiie`x oday oiyw 'it` .

`kil ynn xya edine oyc oiiexwe dnxdl

:oyc ixwinc xninl.àðäë áø áéúîaxc`

e`l zevg mcewc rnync dnxdl eivg xn`c

ry:oyc oiyrpd on elit` `id dnxd zåéä
.ïéîøåúdpzepe dzgn `ln oycd znexz

:yak ly egxfna.äðåùàøä úøåîùàî íéìâøáå
jixve oyc yitpe zepaxw iyitpc meyne

z` xcqle gafnd rvn`ay getzl ozelrdl

zelrdle hegyl elkeiy dlila dkxrnd

b"d :xgyd zelra cinzdàúééøåàã úåöç éàå
ïðçåé ø"à :ïðéøçàî éëéäå â"ì ïðéîã÷î éëéä

:`l` opiqxb `le .qxb.'åë øîàðù òîùîî
zevgc opireny`le ivxzin axck i`xw xnelk

llka od zevg mcewc ixixya lekir dyer

oyck dnxdl oiie`x jli`e zevgne xhwd

zevg mcew ixnbl oilkerna dnxde `ilrn

:`xw i`dn ol `wtpäìéìä ìë øîàðù òîùîî
.'åë`diy `xwnd lk rnynk `a cnll m`

dlild lkn xwad cr oxihwne mixa` dlrn

:`wtp.ø÷á ãò ì"úîxn`w ikde dlild lk oinxezy xnel dnxd oiprl `l` xn`p `l

:xacl xeriy ozp `le mixde xwad iptl mixde xwad cr.äìéì ìù åø÷áì ø÷á ïúexwea

ly `l` xacl onf oi`c oeike dnkyd epiid el oz xg` xwa xgyd zelr dlil ly

jenq e` xabd zexwa `nei lk jkld zeyrl jcia yi dryd jxev itl lkd dnkyd

:ibq eixg`l e` eiptl el.íéøåôéëä íåéá`ki`e lecb odk lr zlhen dceard lky

:xzei micwdl jixve `yleg.äðåùàøä úøåîùàî íéìâøáå`le `iddc `tiq ipzwck

:l`xyi d`iln dxfr dzidy cr milbxa zrbn xabd zexw dzid
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åéöçådnxdl oiie`x e`lc d`xp edin dnxdl oiie`x inp xixiye qxhpewa yxit .dnxdl

oi`y dnxd oirk `l` ynn dnxd `l xn`wc dnxdl eivg `l` edpip oyc e`lc

iab lrn drwty zlgb oke mzd `wiicc (:h sc) dlirnc ipy 't rnyn oke dxhwdl oiie`x

dia zi`c zlgb ip`y ipyne axl dpin iywne xifgi gafnd iab lr `d xifgi `l gafnd

rnyn ezevn ziyrp `lc xifgi jkld `ynn

mdn mexzl ie`x i`c mdn mexzl ie`x oi`c

edine ozeevn ziyrp ixd xifgi i`n` enxzyk

xg`l ixii`c dil `pn `prci `l dteb `id

xn`c axl dywn `nrh i`dnc oycd znexz

dil opivxznc ikid ike ixii` oycd znexz xg`l

mcew dvxzi opgei 'xl oycd znexz xg`l

d`xpe oilrenc ax dcenc axl oycd znexz

oipr lka ixii`c erwty oileqtc `inecc ipira

`wiic inp dpine drwty zlgb oke ipzwc

zevg xg`l zevg mcew oia welig oi` zlgbac

ipzw `yixay oileqtc `inecc lekir oipr lkac

iab `tiqac cere xifgi `l zevg mcew elit`c

biltn `l zlgba la` biltnc `ed mixa`

`le dxhwd oeyl `l jiiy `le `aiyg lekirc

xifgi n"ne (`nwezin jka) `dc dcwen oeyl

`le `id oyc e`lc `ied dnxdl die`x e`lc

`l izk`c xifgi gafnd iab lr dzeevn ziyrp

lr dcwen lrc xifgi `l rwt ike dzeevn dxnbp

lr `di dciwi jixvy xacc rnyn gafnd

`l dciwi jixv oi`y xac la` rwt elit` gafnd

oi` getzl ezelrdl xt`d z` oitq`nyk z"`e

xt`d lr milgb daxd edi `ly xdfdl mileki

oky lke xifgic (my f"b) dlirna wiicck dkxrnd on zlgbd `ivedl xeq`y rnyn `kde

zeiniptd zelke`nd on lhep didy rnyn inp (.bl sc) cinz zkqnae `ivedl xeq`y

milgb `nl``yyn eda zilc edpd lhep did zelke`nd on i`nc xnel jixve lhep did

dia zi`c dig zlgba ixiin xifgic dlirna wiic dpinc `kdc zlgb la` xt` iaiyge

dxfg oiprl 'it` ynn zlgbk iedilc e`l xt` elit`c d"d dlirna xn`wc `de `yyn

oilrn xt` la` getzl dze` oilrn oi`c oycd znexz xg`l elit` mlerl oixifgn zlgbc

zlgb oia welig yi dxe`kly t"r`e zlgbk `iedc xn`wc `ed dlirn oiprl `l` getzl

yi n"ne zeiniptd zelke`nd on lhp opzck `id oyc llka dig dpi`y dig dpi`yl dig

oxizn oycd znxdy df oiprle ixixya elit` epiid dnxdl eivgc qxhpewd yexitk ayiil

dvxi m`e dxhwdl lekir iaiyg jli`e zevgnc ixixy 'it` xizdl ick zevgn oycd z` mixde `pngx xn`c [epiide aizk] oyc `dc dnexz mdn dyriy df oiprl `le getzl mtqe`l

xninl xazqnc xifgi jkld mdilr mzeevn oiicr oycd znexzl mnvr oiie`x md ediy mzevn wxnl ick dkxrnd mewna mgipdl dvex m` la` dpgnl uegn m`ivedl ick getzl mtq`i

eid 'it`e milgbd on xdfdl oikixv eid `l xt`d z` oitq`ny dryay inp `gipe dnxdl eivgc `pyil `gip `zyde oycd znexzl oiie`x oi` oiicry oeik devn wexin mdn xqg oiicrc

gafnd iccvl oiwleq axran elk`zp `ly mixctde mixa`d gafnd y`xl elre zexepivd z`e zetixbnd z` elhp opzc (:gk sc) ede`x wxt cinz zkqna ok d`xp did zvwe zeygel

lekir iaiyg zevg mcew elit`c lirl 'itck miig elit`e iaiyg lekir milgb la` elkrzp `ly mze` oiwlqn eid `ly i"yx 'itk edfe getzd iab lr xt`a wlqn elgd ipzw ikd xzae

:xwir qxhpewd yexit l"p jkld edpip elkrzp `ly llka e`l ok m`àìàeivge dxhwdl eivg axk i`xw uxzn opgei iaxc 'ite mipey`xd miyexita `l` wgn qxhpewa .opgei 'x xn`

mewnd xqne dnxda dil opinwene dlil ly exweal xwa oz xwa cr aizkc dil `wtp `pixg` i`xwne oilkerna epiid zevgl mcew (incnwc) xn`wc i`de ixixya `wec epiid edine dnxdl

pe mixtqd lka opiqxb `l`c cere dnxda dil opinwen [ikid] dxhwda aizkc xwa crc `xwc df yexitl dyw edine mdl jxevd itl evxiy dn lk oincn zeidl minkgl xacd'xibk d`x

xyk dlild lkc dnxd` i`we dxhwd` i`w dlild lkc opgei iax xn`we opincwn `l dti lkernd oyca elit`c dnxdl eivg xn`c axc` opgei iax bilte `l` iqxbc mipexg` miyexit

oz `xw yixcin ikde lekir dyer zevgc ixixya epiide dlil ly exweal xwa ozil xzein xwa aizk dxhwd iabe lkern oyc yi m` dnxdl xyk dlild lke oilkern oi`yk xihwdl

zevg `ed jgxk lr xwa eze`a onf ozp `ly oeike jli`e xgyd on xihwdl jixv oi`y xnel xg` xwa aezkd el ozpe xgyd cenr `ed dlil ly exweae dlil ly exweal zg` dnkyd

(:k sc) dlibna r"ve (:k sc) `neic w"ta qxhpewa 'it jke xihwde dlild lk `yyn oeda zi` la` mixde dlild lk `yyn dia zilc lkern oycae zevga ielz ixixyac opirny dlil

:dnxdl inp xn`w `l i`n` dxhwdl xyk dlild lk xn`wcíåùî`zyde eilr zelhen eid dkxrnd xeciqe oycd znexz enk dlil zceary rnyn o`k .zevgn lecb odkc `yleg

`"aixe `ki` `yleg i`n mipdk x`ya dlil zcear i` la` meid zceare cinzd zhigy zgpa zeyrl ick wiqtdle oycd znexz xg` gepl lkeiy lecb odkc `yleg meyn xity iz`

qiitc cere mixetkd meia dyer didy oiyeciw 'ie zeliah 'd icda oycd znexz zliah aiyg `lcn lecb odka `ied `l oycd znexzc lecb odk `kd qxb `lc (:k sc) `neia yxit

yxtn did epiax edine dxrad oyc qiita dxral dxt` zevgn enwed hiitd cqi oke mixetkd mei xcqa xikfdl dil dnl lecb odka did eli`e mixetkd mei xcqa aiyg oycd znexzc

ligzdl b"dk onefn `di ok ici lry ick mipdk x`ya axran elkrzp `ly mixa` ztixye dkxrnd xeciqe oycd znexz oinicwn lecb odkc `yleg meyn t"dc ewgenl jixv oi`c

:ylge arx `diy mcew meid zcear xgyd cenr dlriyk xwadn
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זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר ישכר דוב שי'

שלום וברכה!

מו"ח  כ"ק  של  במוסד  עסקנותו  אודות  כותב  בו  הגאולה,  חג  מיום  מכתבו  קבלתי  בנועם 

שבשמים  לאבינו  ישראל  בנות  של  לבן  את  המקרב  רבקה"  "בית  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

ויצליחו השי"ת למלאות תפקידו במוסד זה כדבעי.

נהניתי לקרות במכתבו אשר מסדרים - ובטח במרץ - קבלת נערות של אנ"ש וגם של העיר על 

ימי החופש, ויש מקום לתקוה חזקה וגדולה שיהי' מזה פירות ופירי פירות גם על אחר ימי החופש, 

נוסף על דברי רבינו הזקן בתניא )פרק כ"ה( אשר יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד כו' אלא שלמטה 

הוא תחת הזמן ובאותה שעה לבדה, יעויין שם, וגדול זכות התעסקותו בזה להמשיך לו תוספת ברכה 

והצלחה בעניניו הפרטים ג"כ.

בברכת הצלחה - המחכה לבשו"ט בהנ"ל.
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המשך בעמוד ריק

oifge` mipy` cenr ft sc ± oey`x wxtmigaf
.ïúìëåò éðù úåöç:zxgnd lil ly ipy zevg edcic ixixy.äðéì äùåò åðéàùeze`l

ibg alg oili `l aizkc gafnle ux`d on ozelrdl xyk dlild lk ixdy ux`d lry

:oili dlild lk `d xwa cr.ìåëéò äùåò:dkxrnc ixixyl.íìåòì ìåëéò ïäá ïéàlke

:oyc eyriy cr oda oilrene xifgi oirwety.'åë åäì úçëùîã àëéä ìëeyxt jkld

elit`e zevga lekir od ixd inp zevg mcew

jixv `le oda oilren oi` :zevg xg`l oxifgd

oipdp `le 'iqxb dlirn icin e`vie oxifgdl

:opaxcn.àáà øá àééç ø"àå:sqei axk inpïëå
.àøô÷ øá éðú:sqei axkéàîá àãñç áøå äáø

.éâéìô:zevga lekir ied `lc xnel.íéðéîùá
oakrn opneyc lekir `ied `l eywed elit`

:oyc zeyriln.åãøé àìã àîéìéào`vny oze`

:dkxrna `ly gafnd y`xa xgyaàìà
.åãøéãjl irain xgyd cenr xg`l gafnd on

opze xgyd cenra milqtpe mipl x`yk ied in

:elri `l ecxi m` jk mileqtaïéà àîìéã åà
.úìòåî äðéì:mlrie xefgie elqtp `leïçìùì

.äì ïðéîãîeilr lqtp miptd mgl oi`y gafnl

:epnf xg`l ea ol m`ïçìùä ìò äéä 'éôà ïðúã
.'åë íéîéz`e mgld z` xciq dl opz zegpna

oikifad z` xihwde zaya cg`a oikifad

onf zaya mixqegny itl dleqt [zaya]

dyri cvik mini zray eilr cenrl oikixvy

d`ad zayl dpgipi zaya cg`a mxciqy df

:'ek `id 'it`yïðéîãî äøæò ò÷ø÷ì àîìéã åà
.äìzxy ilk `le dzenk `id oipa ztvx `dc

:oglyk.íìåòì êìåäå øéè÷îopixn` elit`c

edl opiwqn gafnd y`xa zlren dpil

:ecxi `l elry oileqt ixdy dkxrnaøîà àáø
.åìòé àìoeike oileqt edl eede zlren dpilc

:elri `l ecxic.çáæîä úàgafnd z` zgyne

:yakd z` zeaxlâ"ärbepd lk oiipn zxy ilk

:ycwi oda.ïéìåñô åùã÷éù åäîoiprl xeaq `ed

dycwy d`nh dgpn oebk dil `irainw oeict

`wtp `le sebd zyecw dycw in zxy ilka

e` d`nh `idy t"r` ilk dycwc oilegl edl

yi e`nhpy mikqpde zegpnd opze dycw `l

mdl oi` e`nhp ilka ycwyn m`e oeict [mdl]

:oeict.äåúéðú ì"à:oeict mdl oi`e oiycwnc

.éì àéòáéî÷ áø÷éì äìéçúëì ì"àoiprl `le

:oeict.åîã úà å÷øæå ïéìåñô åìá÷ùådlr m`

:cxi `l xyadåàì éàî

åìáé÷ù
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éøîàax `ny ecinlz `cqg axe `ped ax ax ia ixn`c b"r` .`cqg axc h"n ax ia

epivn inp i` `cqg axc h"n df oeyla `iraw q"yde enrh 'ite dxn` inp `ped

zay zkqnae jlin oi`cqge jny `cqg (.f sc) oihiba xn`ck eixac gayl libx `ped axy

:dizzrny occgnc `cqg ax iab zgiky `l h"n (.at)

äîdinrhl daxe .'ek dpil dyer oi`y zevg

ey`xa zlren dpil oi` jenqa dil zi`c

`ki`c `cqg axc e"w dil zile gafn ly

ly ey`xa lekir dyer oky zevgl dn jxtinl

xgyd cenra xn`z xifgi `l rwt m`c gafn

x"d 'it jk gafn ly ey`xa zlqet dpil oi`y

:l"vf mgpn

áøå`kile .mlerl lekir mda oi` xn` `cqg

lekir dyri ipy xgyd cenrc xninl

`l` dpil dyer epi` ixdy zevgc e"wn

:eiptly meid zepaxwl

àúëìéädf oi`e xn` dti yexit .sqei axk

jxtinl jiiy `le dkld wqt

`lc gken inp seqal `dc `giynl `zklid

:il dnl dkld k"`e dilr ibilt

àìmdy oeik dxezd on yxtn did epiax .oipdp

oeikc dlirn icin `vi n"ne gafn ly engl

mda dxfg `le mzeevn ziyrp mlker zevgc

:dlirnïçìùìdid elit` opzc dl opincn

xg`l leqt `lc dil `pn dniz .'ek ogleyd lr

`pyiln wiicc l"ie ezklidk xcqpyk zay

'ek ogleyd lr `ed 'it`y xn`wc `xizi

`zil `de df oipra 'it` siqedl `ay rnync

`ly zaya cg`a xcqpy meyn `wec `dc

mgld izy idliy `zi`ck lqtin `l ezklidk

sc `nei) dpennd mdl xn` wxte (.w sc zegpn)

epnfa `ly oiycwn oi` zxy ilkc `nrhc (:hk

leqtil ycwn epi` oglyc `nrh mzd ipyn `le

r"ve gafn dipin slinl irac `kd xn`ck dpila

engl dyrp ezklidk xcqp ikc xninl ivn i`

`pyil eprinyn df dpila lqti `l ith ogly ly

oeik jixtc mzde 'ek oglyd lr elit`c `xizi

ipyne leqtil iyny ia onf xqegn epi` dlilc

sewd excqy ink dyrp ezkldk `ly xcqpc oeik

`z`c l"i dpila lqtp ezkldk excq m` rnyn

xqegn oi` dlilc oeik dlila xcqp m`c xninl

meia ynn ezkldk xcqp la` dpila lqtp onf

lqtp epi` miax mini my did elit` zayd

uxiz `l dnl dniz n"n gafn ly engl dyrpc

`ly ycwn zxy ilk inp ik ezxaq itl dligzn

meya llk eilr lqtp epi`c ogley ip`y epnfa

epi`y df xac lr yi weqt mey oigxk lrc oipr

dk xcqp ik elit` lqtpd"dbd :ezklùáë
zycwn dxfr xn`c dcedi iaxl z"`e .oipn

:`xw jixhvi` ikdl `l oileqt la` dilr xihwdl oixiyk epiid gafnk zycwn dxfrc `d `nyc l"ie yak y"k dlri dtvx b"r cxic oeik `d yak iieaxl z` jixhvi` i`n` gafnk

éìëoileqt elawy e`l i`n enc z` ewxfe oileqt elawn ycwnc hiyte il `irainw axwil dlgzkl l"` 'ek dezipz l"` ira oeict oiprlc qxhpewa 'it .oileqtd z` eycwiy edn zxy

zycwn mcd ea elawy zxy ilkc oileqt edelawc ab lr s` `id `ziilrn dwixfc mixai` elri dlgzkl mixyk edewxf m` `d ecxi `l elr m` oileqt ewxfe meync oileqt ewxfe

elri `l dlgzkl `d rnyn ecxi `l elr m` 'ek enewnl uege epnfl ueg hgypy `nhde `veide old 'ipzn dil iywiz k"`c 'itl dnize qxhpewa yxit jk wxfile axwil dlgzkl oileqt

oileqtd z` oiycwn zxy ilkc oeik y"xl elri `l i`n` dnc `nhpe dnc `vie dnc ol cere leqta wxfpe leqta lawzpa icin ixii` `l `dc zxy ilka zexyka mcd lawzpc b"r`e

zegpnd (:w sc zegpn) opzc `d oke ikda ixiin axwic opixn` `le dn`l jtyi xn`c oileqtd mca axrzp oke ecxik dil dedc leg ilka dzr opyiy oebk ipd lk zegcl jixve axwil dlgzkl
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.ïúìëåò éðù úåöç:zxgnd lil ly ipy zevg edcic ixixy.äðéì äùåò åðéàùeze`l

ibg alg oili `l aizkc gafnle ux`d on ozelrdl xyk dlild lk ixdy ux`d lry

:oili dlild lk `d xwa cr.ìåëéò äùåò:dkxrnc ixixyl.íìåòì ìåëéò ïäá ïéàlke

:oyc eyriy cr oda oilrene xifgi oirwety.'åë åäì úçëùîã àëéä ìëeyxt jkld

elit`e zevga lekir od ixd inp zevg mcew

jixv `le oda oilren oi` :zevg xg`l oxifgd

oipdp `le 'iqxb dlirn icin e`vie oxifgdl

:opaxcn.àáà øá àééç ø"àå:sqei axk inpïëå
.àøô÷ øá éðú:sqei axkéàîá àãñç áøå äáø

.éâéìô:zevga lekir ied `lc xnel.íéðéîùá
oakrn opneyc lekir `ied `l eywed elit`

:oyc zeyriln.åãøé àìã àîéìéào`vny oze`

:dkxrna `ly gafnd y`xa xgyaàìà
.åãøéãjl irain xgyd cenr xg`l gafnd on

opze xgyd cenra milqtpe mipl x`yk ied in

:elri `l ecxi m` jk mileqtaïéà àîìéã åà
.úìòåî äðéì:mlrie xefgie elqtp `leïçìùì

.äì ïðéîãîeilr lqtp miptd mgl oi`y gafnl

:epnf xg`l ea ol m`ïçìùä ìò äéä 'éôà ïðúã
.'åë íéîéz`e mgld z` xciq dl opz zegpna

oikifad z` xihwde zaya cg`a oikifad

onf zaya mixqegny itl dleqt [zaya]

dyri cvik mini zray eilr cenrl oikixvy

d`ad zayl dpgipi zaya cg`a mxciqy df

:'ek `id 'it`yïðéîãî äøæò ò÷ø÷ì àîìéã åà
.äìzxy ilk `le dzenk `id oipa ztvx `dc

:oglyk.íìåòì êìåäå øéè÷îopixn` elit`c

edl opiwqn gafnd y`xa zlren dpil

:ecxi `l elry oileqt ixdy dkxrnaøîà àáø
.åìòé àìoeike oileqt edl eede zlren dpilc

:elri `l ecxic.çáæîä úàgafnd z` zgyne

:yakd z` zeaxlâ"ärbepd lk oiipn zxy ilk

:ycwi oda.ïéìåñô åùã÷éù åäîoiprl xeaq `ed

dycwy d`nh dgpn oebk dil `irainw oeict

`wtp `le sebd zyecw dycw in zxy ilka

e` d`nh `idy t"r` ilk dycwc oilegl edl

yi e`nhpy mikqpde zegpnd opze dycw `l

mdl oi` e`nhp ilka ycwyn m`e oeict [mdl]

:oeict.äåúéðú ì"à:oeict mdl oi`e oiycwnc

.éì àéòáéî÷ áø÷éì äìéçúëì ì"àoiprl `le

:oeict.åîã úà å÷øæå ïéìåñô åìá÷ùådlr m`

:cxi `l xyadåàì éàî
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éøîàax `ny ecinlz `cqg axe `ped ax ax ia ixn`c b"r` .`cqg axc h"n ax ia

epivn inp i` `cqg axc h"n df oeyla `iraw q"yde enrh 'ite dxn` inp `ped

zay zkqnae jlin oi`cqge jny `cqg (.f sc) oihiba xn`ck eixac gayl libx `ped axy

:dizzrny occgnc `cqg ax iab zgiky `l h"n (.at)

äîdinrhl daxe .'ek dpil dyer oi`y zevg

ey`xa zlren dpil oi` jenqa dil zi`c

`ki`c `cqg axc e"w dil zile gafn ly

ly ey`xa lekir dyer oky zevgl dn jxtinl

xgyd cenra xn`z xifgi `l rwt m`c gafn

x"d 'it jk gafn ly ey`xa zlqet dpil oi`y

:l"vf mgpn

áøå`kile .mlerl lekir mda oi` xn` `cqg

lekir dyri ipy xgyd cenrc xninl

`l` dpil dyer epi` ixdy zevgc e"wn

:eiptly meid zepaxwl

àúëìéädf oi`e xn` dti yexit .sqei axk

jxtinl jiiy `le dkld wqt

`lc gken inp seqal `dc `giynl `zklid

:il dnl dkld k"`e dilr ibilt

àìmdy oeik dxezd on yxtn did epiax .oipdp

oeikc dlirn icin `vi n"ne gafn ly engl

mda dxfg `le mzeevn ziyrp mlker zevgc

:dlirnïçìùìdid elit` opzc dl opincn

xg`l leqt `lc dil `pn dniz .'ek ogleyd lr

`pyiln wiicc l"ie ezklidk xcqpyk zay

'ek ogleyd lr `ed 'it`y xn`wc `xizi

`zil `de df oipra 'it` siqedl `ay rnync

`ly zaya cg`a xcqpy meyn `wec `dc

mgld izy idliy `zi`ck lqtin `l ezklidk

sc `nei) dpennd mdl xn` wxte (.w sc zegpn)

epnfa `ly oiycwn oi` zxy ilkc `nrhc (:hk

leqtil ycwn epi` oglyc `nrh mzd ipyn `le

r"ve gafn dipin slinl irac `kd xn`ck dpila

engl dyrp ezklidk xcqp ikc xninl ivn i`

`pyil eprinyn df dpila lqti `l ith ogly ly

oeik jixtc mzde 'ek oglyd lr elit`c `xizi

ipyne leqtil iyny ia onf xqegn epi` dlilc

sewd excqy ink dyrp ezkldk `ly xcqpc oeik

`z`c l"i dpila lqtp ezkldk excq m` rnyn

xqegn oi` dlilc oeik dlila xcqp m`c xninl

meia ynn ezkldk xcqp la` dpila lqtp onf

lqtp epi` miax mini my did elit` zayd

uxiz `l dnl dniz n"n gafn ly engl dyrpc

`ly ycwn zxy ilk inp ik ezxaq itl dligzn

meya llk eilr lqtp epi`c ogley ip`y epnfa

epi`y df xac lr yi weqt mey oigxk lrc oipr

dk xcqp ik elit` lqtpd"dbd :ezklùáë
zycwn dxfr xn`c dcedi iaxl z"`e .oipn

:`xw jixhvi` ikdl `l oileqt la` dilr xihwdl oixiyk epiid gafnk zycwn dxfrc `d `nyc l"ie yak y"k dlri dtvx b"r cxic oeik `d yak iieaxl z` jixhvi` i`n` gafnk

éìëoileqt elawy e`l i`n enc z` ewxfe oileqt elawn ycwnc hiyte il `irainw axwil dlgzkl l"` 'ek dezipz l"` ira oeict oiprlc qxhpewa 'it .oileqtd z` eycwiy edn zxy

zycwn mcd ea elawy zxy ilkc oileqt edelawc ab lr s` `id `ziilrn dwixfc mixai` elri dlgzkl mixyk edewxf m` `d ecxi `l elr m` oileqt ewxfe meync oileqt ewxfe

elri `l dlgzkl `d rnyn ecxi `l elr m` 'ek enewnl uege epnfl ueg hgypy `nhde `veide old 'ipzn dil iywiz k"`c 'itl dnize qxhpewa yxit jk wxfile axwil dlgzkl oileqt

oileqtd z` oiycwn zxy ilkc oeik y"xl elri `l i`n` dnc `nhpe dnc `vie dnc ol cere leqta wxfpe leqta lawzpa icin ixii` `l `dc zxy ilka zexyka mcd lawzpc b"r`e

zegpnd (:w sc zegpn) opzc `d oke ikda ixiin axwic opixn` `le dn`l jtyi xn`c oileqtd mca axrzp oke ecxik dil dedc leg ilka dzr opyiy oebk ipd lk zegcl jixve axwil dlgzkl
mikqpde
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opireny`l e`l i` dl dlqti` dlawn ewxf il dnle oileqt ewxf xcde oileqt elaiwy

elri `l dlgzkle ecxi `l elr m` zxeza mixai` eedc `ed oileqt ewxfc `nrh

`ilrn dwixfc mixai`d elri inp dlgzkl oixyk ewxf `d oileqt zwixfa xya lqtzc

:dlgzkl wexfil zxy ilk diycwc meyn oileqt elaiwc b"r`e `edå÷øæù éîð éà
.ïéìåñôopireny`l jixhvi` `teb `id meyne

elqtpy it lr s`e ecxi `l mixai` elr m`

:dwixfa.çáæîä øéåàmileqt mixai` dlz m`

:ecxi `le inc gafnk gafnd y`x xie`aåà
.åàì:ecxie inc gafnkùáëî äì ÷éñî éëéä

.çáæîìdil ded yakd xie`a dil dabn ik `d

ipyne :elri `l ecxi m` jk opze cexi.äéì ãâðã
opikxte :odiabn epi`e gafnd cr oxxebùé øéåà

.çáæîì ùáë ïéámiycw iycw wxta oxn`ck

dil ded xie` eze` cbpk ihn ike (:aq sc lirl)

ipyne :cexi.'åë ùáëë ùáëì åáåøcbpky dn

yaka xa`d aex m` `aex xza dil opicy xie`

dil opicy gafna oaex i`e yak xza dil opicy

:gafn xza.ïéìåòá øåáç ùéedl opiayg `lc

oi` e` `aex xza eda opilf`e zxtinc o`nk

:xeaig.øåáéç ùéã èåùôú`nw xeaig oi` i`c

zezixkae dil liqti` xie` cbpk `hnc `nw

heytiz `pixg` `pyila dil opiqxb (.ci sc)

e` aexd xg` mixai`a ekld `ng xa inx irac

:ekld `l.óåòä úìåò:gafnd y`xa dzwilny

.äì úçëùî éëéäepnfl ueg daygn da lqtc

dpil opixn` inp i`c gafnd xie` dihlw `d

ezaygn z` df miiwe gafnd y`xa zlren

`dc `id dxhwd za dxihwde xgnl cr ddye

xgn dxhwd zac oeike ecxi `l elry oileqt

zxhwd zaygn da dlqt i`n` `id dlgzkl

:xgn.àì äîìàleqt da zgkyn `le dinza

dilr ayigy oebk zgkyn `de daygn

dzelrdle lqtpy xg`l xgnl cixedl

`l ez ezaygn dil miiwi`c oeikc dxihwdle

:daygn da ipd` inp `zyd dpila dil lqti` `dc `wlqïðéëøôåaxc `ztwz``

:iniy.úìòåî äðéì øîàã àáøì àçéðä:b"dka `gky`l `ki`.äáøì àìà`niiw 'it`

:`ied `l daygnc oky lke lqtin `l ezaygnlïðéøãäîåmcew dcixedl 'ek inp daxl

dl `ipdn jklid dpila dl liqt dtvx` dl zgkyn xgyd cenrc oeike xgyd cenr

:daygn inp.'åë èåùôú àäéî àñéâ êäìira z` ikd diztwz`a dia miiqn iniy ax

xninle dpin hytinl zivn `qib jci`l inc gafnk e`l gafn xie` dipin slinl

:inc gafnk `l i`c inc gafnkc
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leg ilkl ekxera eaxw `l axwn rnync oeict mdl oi` ilka eycwyn e`nhpy mikqpde

opinwen ikda dizgz zxg` `ad el xne` ecia z`nhpe xnerd zgpn aixwn did oke ixii`

xninl dil ded `l ok m` iraw oeict oiprlc c"q `xwirn i`c 'itl dyw izk` edin dl

il `irain axwil dlgzkl xn`wcne il `irain axwil `l` il `irain axwil dlgzkl

`irainw axwilc rci ded inp `xwirnc rnyn

x"d dywd cere carica dil `irainc `l` dil

edewxfc meyn `wecc i"x aiydy i"yxtl xht

oileqt elaw la` oileqt elawy ixg` oileqt

ilkc mixai` axwil dligz elri mixyk edewxfe

opixn` `icdac axwil dlgzkl oiycwn zxy

yiwl yix dipin ira `de (.f sc) zegpnc w"ta

oileqt eycwiy edn zxy ilk opgei iaxn

oi` ipyne oiycwn oi` l"`e axwil dlgzkl

oi`c n"y lqtil oiycwn la` axwil oiycwn

z"xt d`xp jklid dil `hiyt axwil oiycwn

m` dipin irawc opgei 'xc c"q `xwirnc yxity

oileqt dlrdilkd wiqtne zxy ilka gafn iabl

ecxi `lc xnel oi`c idp dil irainwe zxy

zizgz ixdy inc gafnk gafn xie`c mrhn

ezyecw jezn `ny zxy ilk edin wiqtn ilkd

gafnd b"r mileqtd eli`k iede dvivg ied `l

dil xn` ecxie dvivg `ied e` ecxi `lc ynn

`l elr m`c oiprl 'ek gafndy myk dezipz

jli`e o`kn) df oiprl oiycwn milkd jk ecxi

xaqc il `iranw axwil dlgzkl l"` (z"x oeyl

jd ipzwc 'ipzn dnewe`l `ki`c yiwl yix

cxi `l gafnd b"r ilka elr m`y miycwn milk

xie` zyecw `le gafnd zyecw `l o`k oi`c

oivnwd dlrd `l m`y irawe ilka mde li`ed

elriy edn ilka eycw `l` ilka oileqtd

`le ea rbpy dn ycwn gafnc ikid ikc dlgzkl

`l e` ecxi `le ea rbpy dn ycwn ilk jk ecxi

oileqt elawy dezipz dil xn` edlrd k"``

ewxfe oileqt elawy e`l i`n enc z` ewxfe

ikdc wexfi `l dlgzkl edewxf `l m` `d carica ewxfe oileqt elawy xnelk oileqt

dlri `l edewxf `l m` `d cxi `l carica mcd z` ewxfy 'ek `veide old 'ipzn `yxtin

`leqtn e`le dpynd oeyl miiqn `l` epi`e `ed [jk] 'ipznc 'it oileqt ewxfe xn`wc `de

dil igcc yiwl yixc `nl` ewxf inp i` elawy `l wx xnel el did `ly rcz wiicw

'xn ('ek) yiwl yix dipin ira `de (my f"b) zegpnc w"ta xn`c epiide dl iwen oileqta

inp i`e oileqt elaw `l cr oiycwn oi` dil xn`e ['ek] oileqt eycwiy edn zxy ilk opgei

zxy ilkc wxfie dlri mcde cxi `l xyad dlr m` oileqt elawy xnelk oileqt ewxf

gpwzi `l mcde cxi `l dlr m` xyad oileqt ewxf m` inp i` axwil dlgzkl oiycwn

lke z"x oeyl gkenck `lew oia `xneg oia ipzw cxi `l dlr m` mipiipr lka dpynd `dc

epiid e`lc o`k xikfdl jiiy oi` gpwzi `l mcd 'ity dne dlgzkl oiycwnc l"x xninl irac i`nl z"x 'itl mb yxtl jixv leg ilka ocera izcnrdy qxhpewd yexitl izyxity dn

yexit dncn dfn ikid dleqtc serd z`hg jixtc jenqa k"` `wec b"xl `l` ied `l i`c gafn ehlwc wxfpd mca dcen ecxi elr m` mc iab dil zi`c o`n elit`c ecxi `l elr m`

`l i`ce `l` cxi ilka dlr m` la` epgpwi `l wxf m` epiid cxi `l dlr m` ipzwc `d `ni` `iyew i`ne cexi ied mlerl inc gafnk e`l gafn xie`c oeik cxi `l dlr m` xn`c b"xl

oiycwn la` axwil oiycwn oi` mzd xn`wc miig epiax wcwc (my f"b) zegpnc `iddae egxk lra epwxfi `l` cxi `l ilka dlr m` epiid xn`wc cxi `l dlr m`e `nlr ilekl ied epgpwi

:oiycwn milkd jk opzc z"x 'itl oia qxhpewd 'itl oia `id 'ipzn `d lqtil oiycwnc rcei did `l ike lqtiløéåàdil `iyw `l enc gafnk gafn xie` i` la` .gafnl yak oia yi

d`xp oi` edin oixihwnc (:aq sc lirl) miycw iycw wxt xn`c o`n `ki` eilr xihwdl elit`c gafn aiyg aaeqe aaeq dn` yi xie` eze` cbpkc cexi dil ded (`l) xie` cbpk ihn ikn

cbpk ihn ikn izk` k"`e ewiqtn rwxw xie` xya s` ewiqtn rwxw xie` mc dn lirl opixn`ck ewiqtn rwxw xie` `diy ick aaeq dn` ickn xzei wiqtn xie` yi ixdy miig epiaxl

:cexi l"d rwxw xie`

úìåòyexitle gafn xie` o`k oi` k"`e dxyk zg` dn` elit` eilbxn dhnl d`yr m`y (.dq sc lirl) miycw iycw wxta opixn` `d dil `iyw i`n dniz .daygn da dlqtc serd

:oxw ly eteba `l` zyrp dpi` dnvr `id (.dq sc lirl) xn`c dingp iaxl jixt inp i` `gip dhila my dzidy dlrnl yxity qxhpewd
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תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד נד

oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxtmigaf
.äìåñô óåòä úàèçohnl ziyrpc ab lr s`c lqte dnyl `ly gafnd y`xa dwlny

`l` dicic dlrn leqt `le dxyk gafna mewn lka dwln (:bq sc) lirl xn xn` `d

ikid ecxi `l elr m` oileqtd lka l"iwe gafnd y`xa leqta dwlnc `kide d`fda

:cexi dil dede dfne da fge`yk fizne diabn ixd dncn zefdl xn dil ixyøàù
.íéìåñômcd 'ipzna xn`c b"xl dndaa minc

:cxi `l dlry leqt.÷éøæ éëéäixd oncn

:gafnd xie` dil dede wxef `ed wegxn dwixf

ipyne.åäì òâîãz`hga dfnyk gafn lzekl

opikxte :leqt mc zwixfa oke serdäàæä àä
.àéäinp mileqt minc oiprle `ed ievin dinza

jxc ike cere dwixf `le ied dkity edl rbn i`

gafn xie`c meyn e`l `l` jka dwixfe d`fd

:inc gafnk.éùà áø øîà`dn oiira mlerl

hiwpe i`w gafnd y`xa `xab `dc heytz `l

lirl gafn xie`a ol `irain `l b"dke edl

ike inc oaxw zgpdk gafnd y`xa eteb zgpdc

`ipwa edpilze `rx`` i`wc oebk ol `iranw

:gafnd xie`a'éðúî.çìä éìëzexrw

:onyle oiile mcl zewxfne.ùáéä úåãîizy

oexyr ivge oexyr my eid yai ly zecn

zevgl oexyr ivge zegpnd lk zcicnl oexyr

dzivgne xweaa dzivgn b"k iziag zgpn ea

milk oi`y zecn yai iab hwp ikdl axra

dgpn ea oipzepy ilkc el` `l` yail micgein

:jkl oie`x zexrwe zewxfny `ed gl ilkïéàå
.ùáéä úà úåùã÷î çì éìëdl mbxzn `xnba

:gld zecn`.íéîéìù ïäå ïéùåò åéäùodyk

:minily.ùã÷á àìà:dxfra'îâ.åðù àìoi`c

:yaid z` oiycwn gld ilk.úåãî àìàzecn 'f

'eke oidd yilye oid ivge oid my eidy gld

`l ode cecnl icinl yail efg `l jpdc oeikc

`l` oiycwn oi` jkitl dcicnl `l` egynp

:dcicn i"r.úå÷øæî ìáàedpip gld ilkc b"r`

zlql efg gll efgc ikid ikc yai oiycwn

:yai `edy.àéä äçìonya dlela aizk `dc

:yai oiycwnc `xw i`dn ztli ikideùáéì
.äáùda edi `ly dlek llail xyt` i`y

onyd oda rbp `ly yai ly oihxw oihxw

:y"k .zewxfn edpiycwe.àéîã ùáéëxitye

:xenb yail dpin heytz.ïéîéìù àìàiwet`l

:eawp.ïéàìî àìà ïéùã÷î ïéàå`diy xnelk

`ed yai m` xacl jixvd mly xeriy oda

zgpn m`e dgpnl mly oexyr my didiy

mipexyr 'b my `di ilka dpzipy `id mikqp

xeriyd xqg m` la` li`l mipexyr ipye xtl

izrny jk ilkl ie`x epi`y oycwn ilkd oi`

:(.g sc) zegpna.íéðôá àìà:dxfraéöåøéá
.åäééðéá àëéà úåãîoiycwn oi` ipzc o`nl

eycwzp `l zecn ivexia xaqw okezn `l`

zecn ivexia ilk ly ellg jezay dn `l`

:(.v sc) zecn izy wxta zegpna `id `zbelte zecn iyceb.åðù àì:mi`ln `l` oiycwn oi`c opixn`c `d.íéìùäì åúòã ïéàù àìà:xeriyk cr siqedle.íéàìî éëä éîð àéðú
:zlq mi`ln mdipy.íéîéìù àìà:iycwn `lc xqg xeriy iwet`l minily oibele mipexyr eidy.ìñôéì ùáéä úà çìä éìë ïéùã÷î ìáàleah ea rbp e` mirlwl ueg `vi m`y

:mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked ilka eycw eycwedyn oda oilren zegpnd (.i sc) dlirn `ipzck lqtil exiykdl ilk dil ipd`c lqtp meiäîäá úçðîå íéëñðå úåçðî
.òîåãîä ïî:l`xyil xzend on l`xyi dwynn (dn l`wfgi) xn`py l`xyi lkl xzen opirac mipdkl xzeny t"r`e.äìøòî ì"ö ïéàå:mipdkl s` dxeq`y.ìñôéìiwtp `lc

:eaxw `l `d `ki` axwil i`ne `ki` lqtil i`ne `ed ilk zyecw e`l mixekac zegpn` `l` mixeka` xcdn `l iq` axc `de ilkd mycwy etxyie legl.ïúåà ïéëéúî ïéàenk

:awpd mzqpe awpd zeaiaq oze` oikizny zeawepn zecnl oiyery.øáà ïëåúì ïéëéúî ïéàå:`rx` gxe` e`le zeiprk ifginc meyn edleke awpd mezql.åîâôðoewizy dlecb dnibt

:xkip dzfgyd.úôøèî ïéëñ:miycwd z` ztxhne cinz zewc zenibt mbtil dkx dzidy.èçî äùòî ïúåà ïéùåò ïéàhgna xetz yeal ok ixg` ozeyrle drixi oink obxe`l

:mdilka oze` oibxe` yealn oink `l`.ìäà:xzp oke leribd z` xiarny `ed qeaik oin.ïéñáëî íéîá àämin il dn xzp il dn `ed zeiprk ifginc meyn `nrhc oeik dinza

ikc oky lk oqake elrbzp ixd:ith irixb xity edl xeegn `l
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úàèç(.ct sc lirl) oileqtd lka l"iwe qxhpewa yxit .dncn dfn ikid dleqt serd

ecxi `lc xn`w dwixf mcewc `d dil `pn z"`e dligzkl mcd wexfi elr m`c

drilad ziaa `nhn oi`c serd z`hg zwilnn di`x zvw yie dwixf xg`l epiid `nlic

wxf m` oiprlc dlik`d z` zxzn dna dligzkl wexfl leki oi` m`e xeq`d z` zxzny

xn`c o`nl 'it`c xn`w `l epgpwi `l mcd z`

:(ilk d"c :ft sc) lirl 'itck epgpwi `l cxz

úåãîdil ixw ikdlc qxhpewa yxit .yaid

ilk mey oi`y ilk glle dcn yail

oexyr ivge oexyr zecn izy `l` yail ycwn

zegpn) [dax] unewd wxt `qia `ki`de dnize

sk `ki`de zxehwl dzgn `ki`de (.ck sc

`ki`de (.`i sc) zereaya zyzkn `ki`de

dcn yail 'il ixw ikdlc z"x 'ite ogleye oikifa

yecb e` wegn cecnl oileki yaiy itl ilk `le

diab dcn jiiy `l gl xac la` dvxiy oipr lka

leki epi` gl xacc dey dpi` gl zcn ixdy

enk dxizi df gl zcny minrte yecb zeidl

oke xzei ar oiiy itl min zcnn dxizi oii zcn

:dcn dil ixw `l ikdl oiin ony

àìàdnl dnize dxfra qxhpewa 'it .mipta

xninl dil ded dpynd oeyl dpiy

iz`e xn`w ilkl miptanc miig epiax 'tne ycwa

:uegan eayen wwg ihernl

ïîdnexzc rnecn qxhpewa yxit .rnecnd

i`lke dlxra axern yxit miig epiaxe

jixhvi` `l mxkd i`lke dlxr la` mxkd

dwynn ayiizi ji` r"v qxhpewd 'ite ipzinl

sc) dbibgc `iddne mipdkl ixyc oeik l`xyi

ziriax dkezl izyxtd xn` m` xn`wc (:ck

mzdc o`kl `kiiy `l dnexzd lr on`p ycw

oi`e ziriaxd yicwn oi` ixdy ied rnecn e`l

`l` ziaga `idy cera dnexzd lr my `xew

xg` ziriax dpnn gwil dxdha dxnye dcgi

:[dnexz] dze` dyrie mexziy

äèîùðzeipr oi`c dzwl .dze` oixifgn oi`

:zexiyr mewna
zwelgnk
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:e÷éz .éàî ,àéð÷a eäðìúcäðùîïéLc÷î çlä éìk ¦§©§§©§¨©¥§¥©©§©§¦
éìk ïéà .Láiä úà úBLc÷î Láé úBcîe ,çlä úà¤©©¦¨¥§©§¤©¨¥¥§¦
éìk .çlä úà Lc÷î Láé àìå ,Láiä úà Lc÷î çlä©©§©¥¤©¨¥§Ÿ¨¥§©¥¤©©§¥
eéäL ïzëàìî ïéòî ïäa ïéNBò íà ,eáwépL LãBwä©¤¤¦§¦¦¨¤¥¥§©§¨¤¨
.ïéLc÷î ïéà ,åàì íàå .ïéLc÷î ,íéîéìL ïäå ,ïéNBò¦§¥§¥¦§©§¦§¦¨¥§©§¦

:LãBwa àlà ïéLc÷î ïéà ,ïleëåàøîâ,ìàeîL øîà §¨¥§©§¦¤¨©¤¨©§¥
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Láék ,íc éaâì äçðî ,àîéà úéòaéà .daL Láiì©¨¥¤¨¦¨¥¥¨¦§¨§©¥¨§¨¥
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ïéàL ïîæa ,éúîéà ,éñBé éaø øîà .ïéîéìL àlà íéàìî§¥¦¤¨§¥¦¨©©¦¥¥¨©¦§©¤¥

éñBäì BzòcéñBäì Bzòc ìáà .óïBLàø ïBLàø ,ó ©§§¦£¨©§§¦¦¦
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רכג
oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxtmigaf

.äìåñô óåòä úàèçohnl ziyrpc ab lr s`c lqte dnyl `ly gafnd y`xa dwlny

`l` dicic dlrn leqt `le dxyk gafna mewn lka dwln (:bq sc) lirl xn xn` `d

ikid ecxi `l elr m` oileqtd lka l"iwe gafnd y`xa leqta dwlnc `kide d`fda

:cexi dil dede dfne da fge`yk fizne diabn ixd dncn zefdl xn dil ixyøàù
.íéìåñômcd 'ipzna xn`c b"xl dndaa minc

:cxi `l dlry leqt.÷éøæ éëéäixd oncn

:gafnd xie` dil dede wxef `ed wegxn dwixf

ipyne.åäì òâîãz`hga dfnyk gafn lzekl

opikxte :leqt mc zwixfa oke serdäàæä àä
.àéäinp mileqt minc oiprle `ed ievin dinza

jxc ike cere dwixf `le ied dkity edl rbn i`

gafn xie`c meyn e`l `l` jka dwixfe d`fd

:inc gafnk.éùà áø øîà`dn oiira mlerl

hiwpe i`w gafnd y`xa `xab `dc heytz `l

lirl gafn xie`a ol `irain `l b"dke edl

ike inc oaxw zgpdk gafnd y`xa eteb zgpdc

`ipwa edpilze `rx`` i`wc oebk ol `iranw

:gafnd xie`a'éðúî.çìä éìëzexrw

:onyle oiile mcl zewxfne.ùáéä úåãîizy

oexyr ivge oexyr my eid yai ly zecn

zevgl oexyr ivge zegpnd lk zcicnl oexyr

dzivgne xweaa dzivgn b"k iziag zgpn ea

milk oi`y zecn yai iab hwp ikdl axra

dgpn ea oipzepy ilkc el` `l` yail micgein

:jkl oie`x zexrwe zewxfny `ed gl ilkïéàå
.ùáéä úà úåùã÷î çì éìëdl mbxzn `xnba

:gld zecn`.íéîéìù ïäå ïéùåò åéäùodyk

:minily.ùã÷á àìà:dxfra'îâ.åðù àìoi`c

:yaid z` oiycwn gld ilk.úåãî àìàzecn 'f

'eke oidd yilye oid ivge oid my eidy gld

`l ode cecnl icinl yail efg `l jpdc oeikc

`l` oiycwn oi` jkitl dcicnl `l` egynp

:dcicn i"r.úå÷øæî ìáàedpip gld ilkc b"r`

zlql efg gll efgc ikid ikc yai oiycwn

:yai `edy.àéä äçìonya dlela aizk `dc

:yai oiycwnc `xw i`dn ztli ikideùáéì
.äáùda edi `ly dlek llail xyt` i`y

onyd oda rbp `ly yai ly oihxw oihxw

:y"k .zewxfn edpiycwe.àéîã ùáéëxitye

:xenb yail dpin heytz.ïéîéìù àìàiwet`l

:eawp.ïéàìî àìà ïéùã÷î ïéàå`diy xnelk

`ed yai m` xacl jixvd mly xeriy oda

zgpn m`e dgpnl mly oexyr my didiy

mipexyr 'b my `di ilka dpzipy `id mikqp

xeriyd xqg m` la` li`l mipexyr ipye xtl

izrny jk ilkl ie`x epi`y oycwn ilkd oi`

:(.g sc) zegpna.íéðôá àìà:dxfraéöåøéá
.åäééðéá àëéà úåãîoiycwn oi` ipzc o`nl

eycwzp `l zecn ivexia xaqw okezn `l`

zecn ivexia ilk ly ellg jezay dn `l`

:(.v sc) zecn izy wxta zegpna `id `zbelte zecn iyceb.åðù àì:mi`ln `l` oiycwn oi`c opixn`c `d.íéìùäì åúòã ïéàù àìà:xeriyk cr siqedle.íéàìî éëä éîð àéðú
:zlq mi`ln mdipy.íéîéìù àìà:iycwn `lc xqg xeriy iwet`l minily oibele mipexyr eidy.ìñôéì ùáéä úà çìä éìë ïéùã÷î ìáàleah ea rbp e` mirlwl ueg `vi m`y

:mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked ilka eycw eycwedyn oda oilren zegpnd (.i sc) dlirn `ipzck lqtil exiykdl ilk dil ipd`c lqtp meiäîäá úçðîå íéëñðå úåçðî
.òîåãîä ïî:l`xyil xzend on l`xyi dwynn (dn l`wfgi) xn`py l`xyi lkl xzen opirac mipdkl xzeny t"r`e.äìøòî ì"ö ïéàå:mipdkl s` dxeq`y.ìñôéìiwtp `lc

:eaxw `l `d `ki` axwil i`ne `ki` lqtil i`ne `ed ilk zyecw e`l mixekac zegpn` `l` mixeka` xcdn `l iq` axc `de ilkd mycwy etxyie legl.ïúåà ïéëéúî ïéàenk

:awpd mzqpe awpd zeaiaq oze` oikizny zeawepn zecnl oiyery.øáà ïëåúì ïéëéúî ïéàå:`rx` gxe` e`le zeiprk ifginc meyn edleke awpd mezql.åîâôðoewizy dlecb dnibt

:xkip dzfgyd.úôøèî ïéëñ:miycwd z` ztxhne cinz zewc zenibt mbtil dkx dzidy.èçî äùòî ïúåà ïéùåò ïéàhgna xetz yeal ok ixg` ozeyrle drixi oink obxe`l

:mdilka oze` oibxe` yealn oink `l`.ìäà:xzp oke leribd z` xiarny `ed qeaik oin.ïéñáëî íéîá àämin il dn xzp il dn `ed zeiprk ifginc meyn `nrhc oeik dinza

ikc oky lk oqake elrbzp ixd:ith irixb xity edl xeegn `l
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úàèç(.ct sc lirl) oileqtd lka l"iwe qxhpewa yxit .dncn dfn ikid dleqt serd

ecxi `lc xn`w dwixf mcewc `d dil `pn z"`e dligzkl mcd wexfi elr m`c

drilad ziaa `nhn oi`c serd z`hg zwilnn di`x zvw yie dwixf xg`l epiid `nlic

wxf m` oiprlc dlik`d z` zxzn dna dligzkl wexfl leki oi` m`e xeq`d z` zxzny

xn`c o`nl 'it`c xn`w `l epgpwi `l mcd z`

:(ilk d"c :ft sc) lirl 'itck epgpwi `l cxz

úåãîdil ixw ikdlc qxhpewa yxit .yaid

ilk mey oi`y ilk glle dcn yail

oexyr ivge oexyr zecn izy `l` yail ycwn

zegpn) [dax] unewd wxt `qia `ki`de dnize

sk `ki`de zxehwl dzgn `ki`de (.ck sc

`ki`de (.`i sc) zereaya zyzkn `ki`de

dcn yail 'il ixw ikdlc z"x 'ite ogleye oikifa

yecb e` wegn cecnl oileki yaiy itl ilk `le

diab dcn jiiy `l gl xac la` dvxiy oipr lka

leki epi` gl xacc dey dpi` gl zcn ixdy

enk dxizi df gl zcny minrte yecb zeidl

oke xzei ar oiiy itl min zcnn dxizi oii zcn

:dcn dil ixw `l ikdl oiin ony

àìàdnl dnize dxfra qxhpewa 'it .mipta

xninl dil ded dpynd oeyl dpiy

iz`e xn`w ilkl miptanc miig epiax 'tne ycwa

:uegan eayen wwg ihernl

ïîdnexzc rnecn qxhpewa yxit .rnecnd

i`lke dlxra axern yxit miig epiaxe

jixhvi` `l mxkd i`lke dlxr la` mxkd

dwynn ayiizi ji` r"v qxhpewd 'ite ipzinl

sc) dbibgc `iddne mipdkl ixyc oeik l`xyi

ziriax dkezl izyxtd xn` m` xn`wc (:ck

mzdc o`kl `kiiy `l dnexzd lr on`p ycw

oi`e ziriaxd yicwn oi` ixdy ied rnecn e`l

`l` ziaga `idy cera dnexzd lr my `xew

xg` ziriax dpnn gwil dxdha dxnye dcgi

:[dnexz] dze` dyrie mexziy

äèîùðzeipr oi`c dzwl .dze` oixifgn oi`

:zexiyr mewna
zwelgnk
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`oifgeרכד mipya cenr gt sc ± oey`x wxtmigaf
.íéîì åòâåäoze` miqakn min qeaikl `l` owiwfd `le hren olerib did m` xnelk

:ld`e xzpa s`.ìäàå øúðì åòâåäld`e xzp qeaikl wwfil eribdy ax lerib elrbzpy

:llk edl owzn `l ez.íéîá óàe`l hwpc ld`e xzpc `xninl `l` `ed `zeaxl e`l

lerib oiprl `l` ixnbl ixy ixyc `kide ixnbl xeq` xeq`c `kidc hwp qeaik oiprl

llk eze` oiqakn oi` elrbzp w"de dil hiwp

eiley b"dc ipira d`xp :ld`e xzpl ewwfed m`

dyly exn`p mipenixac 'ek `ian did cvik

:mirav.íäéô åçúôð àìùmipenix jxc

oigztzn oleyia xnb xg` oli`a oideyyk

:zepevigd mifeb` itilw oiyery jxck odili`n

.úåàðå÷ ïéîëåly wiz oink oiieyr y"pehea

oixewy gnexd ci zia [seqa] oiyery zygp

epiw lwyne (`k a l`eny) oeyl liihyix`

iraek iy`xa eze` oilez zewepizde aepa iayic

mixewy oznglnl eze` oiyery mixvp

:y"nlid.úå÷åðéú éùàøáù úåñð÷`qlwe oeyl

:diyix lr `ygpc.ïéâæ:y"hilvpi`.íéìáðéò
oenxd lv` ea dleze ywywl okeza ielzy dn

oenxe oenrt (hl zeny) aizkck oenrt [`ede]

xn`w llgd jeza e`l `xwc mipenxd jezae

:mipenx ipy oia cg` oenrtc mdipia `l`ãöî
.äæ:eixg`lne eiptln.íéòâð úåàøî`nhl

iwzp ly mipale mcnc` oal ly oikeztn

:[micbae] miza irbp lye owfe y`xdäîì
.äëîñðz`f dlerd zxez z`f oxd` z` eva

gw xcde minlyd gafe my`de z`hgd zxez

:micbad z`e oxd` z`.úðúëä úà åìáèéåfnx

dliah zpzka minc zkity xtkiy cizrl `ed

:dxtk epiidúåñëì.äåøò øùá úàlr zetgl

:zeixr ielib.äéúéàã àëéäàcbpk oixbeg eidy

wxta opitlick ald cbpk epiidc odici iliv`

:rfia exbgi `len (.hi sc lirl) ipy.ãåôà ïéà
jk mitxz oi` cet` yi `d mitxz oer dlbp

:(.fh sc) oikxr zkqna izrny.ìå÷áù øáã
:(xtkn) eay mipenrt.íòä ìò [øôëéå]

mz` [xn`py] rxd oeyl `edy gxw zwelgna

:'ebe mzind.éàùçáùopzck my ecal didy

lke dxhwd zrya gafnle mle`d oia oiyxet

'ebe didi `l mc` lke xn`py lkidd on oky

:(.cn sc) `nei xcqa.äéìè÷ ïàî òéãézpezk

:eypri `ly xeaivd lr zxtkn.àåä àìè÷ øá
[ux`le] aizkc iyprin dilhw `lc dnk lke

ipyne :(dl xacna) 'ebe xteki `làìå ãéæîá
.äéá åøúàxeaiv jklid `ed `lhw xa e`lc

xn`ck eilr mi`a mirbp `ede zpezka ixtkzn

:oikxra.àòðéöázxhw i`ygay xac dedc

:i`yg dyrn `edy zxtkn.àéñäøôá`edy

:eilr xtkn mipenrt lew leway xac
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ú÷åìçîë`a lirnc meync i`da i`d ilzc z"xt .mirbp ze`xna zwelgn jk o`k

oikxra yi wxt opixn`ck rxd oeyl lr oi`a mirbp oke rxd oeyl lr xtkl

:(.fh sc oikxr)

íéòáùmzdc rax` ody mizy opzc (.a sc) zereayc oizipzn` `pzd bilt `l .mipye

lka ixiin `kde mipal mirbpa ixiin

siqedl yie mikezte mcnc`e wxwxi mirbp ipin

:micba irbpe miza irbp ceríéøôëîlr

axgy mein `d` miyxtny dn .minc zekity

oic zezin 'c elhay it lr s` ycwnd zia

dpy 'n hwp `l ikdlc elha `l zezin [rax`]

oixcdpq dzlby ycwnd zia axgy mcew

ded `l zezin rax` oic 'it` `zry `iddac

oa oerny iabc `xidp `le oixtkn dpedk icbac

sc oixcdpq) zepenn ipic cg`a dil jixt ghy

leki iziid edine dpedk icba eedc ab lr s` (:fl

dpy 'n hwp `l ikdlc xnele df yexit miiw

zeixr oebk elhac zezin oic `ki`c meyn

la` cet`e miqpkn mdilr oixtkny dxf dceare

lr zxtkny zpezkc lha `l minc zekity oic

lr `l` bxedd lr zxtkn oi` minc zekity

dtexr dlbrc `inec dfa df oiaxry l`xyi

xeaiv`e l`xyi jnrl xtk (`k mixac) aizkc

zpzkc `kd rnyn oke bxedd lr `le zxtkn

`kd jixt i`n zxtkn i`c bxed` zxtkn `l

l`xyi` dtexr dlbr `de dtexr dlbrn

(.fh sc oikxr) oikxra yi 't rnyn oke dxtkn

zekity aiygwe mi`a mirbp mixac 'f lr xn`wc

lr xtkny lirnn mzd jixte rxd oeyle minc

`l minc zekity lr xtkny zpzkne rxd oeyl

`l` bxed` xtkn `lc meyn icin jixt

epivn `lc rxd oeyln la` ziyixtck l`xyi`

oeyl lr oiyprp xeaiv oi` `nzqnc ikd iiepyl

oke dlwz icil `ai `l `nyc oeik df ly rxd

`idda miyxtn yi cere mzd 'hpewa yxit

idpc zpzkn jixt `l ikdlc (y"fb) oikxrc

zlvn `l oixeqie mirbpn dzin ypern zlvnc

ricic lr zxtkn zpzkc rnyn `kd xn`z m`e

xninl `xw jixvn (.g sc) zereayae dilhw o`n

o`n ricic lr xtkn glzynd xiry oi`y

zpzk `dc `hiyt `xw jixv i`n`e dilhw

lkl xeaiv oia welig yic yxtl yi edine zxtkn

glzynd xirye xeaiv` zxtkn zpzkc l`xyi

:l`xyi lk lr
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Léå .ïéñaëî ïéà íéna óà ,ìäàå øúðì eòbeä§§¤¤¨Ÿ¤©©©¦¥§©§¦§¥
úeiðò ïéàL ,øwéò ìk ïúBà ïéñaëî ïéà ,íéøîBà§¦¥§©§¦¨¨¦¨¤¥£¦
,äéä úìëz ìL Blek ìéòî ,ïðaø eðz :úeøéLò íB÷îa§¨£¦¨©¨¨§¦¤§¥¤¨¨
,åéìeL .'úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî úà Nòiå' øîàpL¤¤¡©©©©¤§¦¨¥§¦§¥¤¨
.ïéøeæL ,éðL úòìBúå ,ïîbøàå ,úìëz àéáî .ãöék¥©¥¦§¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¦
ïéîëe ,ïäét eçzét àlL íéðBnéø ïéîk ïúBà äNBòå§¤¨§¦¦¦¤Ÿ¦§¦¤§¦
íéòáL àéáîe ,úB÷Bðéú éLàøaL úBñð÷ ìL úBàpe÷¨¤§¨¤§¨¥¦¥¦¦§¦
ïäa äìBúå ,ïéìaðéò íéðLe íéòáL ïäaL ,ïéâæ íéðLe§©¦¨¦¤¨¤¦§¦§©¦¦§¨¦§¤¨¤

ìLìLe ,äæ ãvî äMLå íéLéaø .äæ ãöî äMLå íéL §Ÿ¦§¦¨¦©¤§Ÿ¦§¦¨¦©¤©¦
ìL ,äãeäé éaø íeMî øîBà àñBc,eéä äMLå íéL ¨¥¦©¦§¨§Ÿ¦§¦¨¨

øîà .äæ ãvî äøNò äðîLe ,äæ ãvî äøNò äðBîL§¤¤§¥¦©¤§Ÿ¤¤§¥¦©¤¨©
ú÷Bìçî Ck ,ïàk ú÷Bìçîk ,ïBNN øa éðéðéò éaø©¦¥¦¦©¨§©£¤¨¨©£¤
ïa àñBc éaø ,íéòâð úBàøî ,ïðúc .íéòâð úBàøîa§©§§¨¦¦§©©§§¨¦©¦¨¤

ìL ,øîBà ñðékøäìàììäî ïa àéá÷ò .äMLå íéL ©§¦¨¥§Ÿ¦§¦¨£©§¨¤©£©§¥
änì ,ïBNN øa éðéðéò éaø øîàå .íéðLe íéòáL ,øîBà¥¦§¦§©¦§¨©©¦¥¦¦©¨¨¨
,Eì øîBì ,äpeäë éãâa úLøôì úBðaø÷ úLøt äëîñð¦§§¨¨¨©¨§¨§¨¨©¦§¥§¨©§
úðBúk .ïéøtëî äpeäë éãâa óà ,ïéøtëî úBðaøw äî©¨§¨§©§¦©¦§¥§¨§©§¦§¤
íéfò øéòN eèçLiå' øîàpL ,íc úeëéôL ìò úøtëî§©¤¤©§¦¨¤¤¡©©¦§£§¦¦¦

íéñðëî .'íca úðzkä úà eìaèiåéeléb ìò ïéøtëî ©¦§§¤©ªŸ¤©¨¦§¨©¦§©§¦©¦
(úà) úBqëì] ãá éñðëî íäì äNòå' øîàpL ,úBéøò£¨¤¤¡©©£¥¨¤¦§§¥¨§©¤
øîà .ïépî ,çeøä éqb ìò úøtëî úôðöî .['äåøò øNa§©¤§¨¦§¤¤§©¤¤©©¥¨©¦©¦¨©
èðáà .dáBb ìò øtëéå ,dáBbaL øác àáé ,àðéðç éaø©¦£¦¨¨Ÿ¨¨¤©©¦©¥©©©§¥
ìò øtëî ïLBç .déúéàc àëéä ,álä øeäøä ìò øtëî§©¥©¦§©¥¥¨§¦¥¤§©¥©
ìò øtëî ãBôà .'ètLî ïLBç úéNòå' øîàpL ,ïéðécä©¦¦¤¤¡©§¨¦¨¤¦§¨¥§©¥©
ìéòî .'íéôøúe ãBôà ïéà' øîàpL ,íéáëBk úãBáò£©¨¦¤¤¡©¥¥§¨¦§¦

ì ìò øtëîøác àáé ,àðéðç éaø øîà .ïépî ,òøä ïBL §©¥©¨¨¨¦©¦¨©©¦£¦¨¨Ÿ¨¨
úefò ìò øtëî õéöå .òøä ìB÷ ìò øtëéå ,ìBwaL¤©¦©¥©¨¨§¦§©¥©©
íéðt úefòáe ,'ïøäà çöî ìò äéäå' áéúk õéöa ,íéðẗ¦§¦§¦§¨¨©¥©©£Ÿ§©¨¦
éaø øîàäå ,éðéà .'Cì äéä äðBæ äMà çöîe' áéúk§¦¥©¦¨¨¨¨¨¥¦§¨¨©©¦
äøtk ïäì eðéöî àì íéøáã éðL ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦§¥§¨¦Ÿ¨¦¨¤©¨¨
,ïä elàå .øçà íB÷nî äøtk ïäì eðéöîe ,úBðaøwa©¨§¨¨¦¨¤©¨¨¦¨©¥§¥¥

ìå ,íéîc úeëéôLäìâòî ,íéîc úeëéôL .òøä ïBL §¦¨¦§¨¨¨§¦¨¦¥¤§¨
ìå .äôeøòúøèwä úà ïziå' øîàpL ,úøtënL úøèwì ïépî ,äéððç áø éðúc .úøèwî ,òøä ïBL £¨§¨¨¨¦§Ÿ¤§¨¥©£©§¨¦©¦©§Ÿ¤¤§©¤¤¤¤¡©©¦¥¤©§Ÿ¤

ì ìò ,úøtëî úøBè÷ äî ìò ,ìàòîLé éaø éác éðúå ,'íòä ìò øtëéåøác àáé .òøä ïBL ©§©¥©¨¨§¨¥§¥©¦¦§¨¥©¨§¤§©¤¤©¨¨¨¨Ÿ¨¨
ì ,àéL÷ .éàLç äNòî ìò øtëéå ,éàLçaLlà òøä ïBLíéîc úeëéôL ,àéL÷ .òøä ïBL ¤©£©¦©¥©©£¥£©©§¨¨¨¨©¨¨¨©§¨§¦¨¦

òéãéc éà .déìè÷ ïàî òéãé àìc ,àä .déìè÷ ïàî òéãéc ,àä .àéL÷ àì .íéîc úeëéôMà©§¦¨¦Ÿ©§¨¨¦¦©©©§¥¨§Ÿ§¦©©©§¥¦¦¦©
ìå .déa eøúà àìå ,ãéæîa .àeä àìè÷ øa ,déìè÷ ïàîlà òøä ïBL:àéñäøôa ,àä .àòðéöá ,àä .àéL÷ àì énð ,òøä ïBL ©©§¥©§¨¨§¥¦§Ÿ©§¥§¨¨¨©¨¨¨©¦Ÿ©§¨¨§¦§¨¨§©§¤§¨
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זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד לח

oifge` mipy` cenr ht sc ± oey`x wxtmigaf
ìë.øéãúä:mlek oke g"xn dxicz zay.ø÷áä úìåò ãáìîrnyn xak dieyrd

:oitqenl incw oicinz `nl`'îâ.éøéãúã íåùîaiyg jklid mei lka cinzc

:dicic `zxicz.'åâå åùòú äìàëz` eyrz xwad zler calnc `xw `edd xza

xiczdy myk dlrn ly dl`k jl izxn`y xcqk rnyn eyrz dl`k aizk dl`

oitqen 'a yiy mei m`y oitqend xcq jk mcew

:mcew xiczd `di lbxd jezay zaya oebk

.äéôåâì`nw `xwnc minid 'fl sqen oirhdl

:ol `wtpc `ed oey`x mei.'åë äìà áúë éà
:`ed `iyew oeyl.íéîéä úòáùì äìàoze`

zrayl ewlgzi oipra oixen`d miyak dray

:minid.íåéì äìà'f aizk xcde oey`x meil

ikdl dnk `prci `le 'dl gegip gix dy` mini

miwez `zydn jgxk lrc dl`k jixhvi`

:inei x`y` meil eyrz.àø÷ã äéôåâîcalnc

:encwi oixicz oitqenc 'irny xwad zlerøùà
.ì"ì ãéîúä úìåòìzler xwad zlerc `hiyt

dzncwd mrh jl dlz `l` `id cinzd

enicwiy oixicz x`yl cenlzy ick zexicza

:`nrh iyextl l"l `teb `id meync'éðúî
.åøéáçî ùãå÷îä ìëdyecw ieaix cv ea yiy

:epnn.äìåòä íãì íãå÷ úàèç íãodipy m`

:wxfil oicnere oihegy.äöøî àåäùlr xtkn

:lecb ievix jixvd zezixk iaiigäìåò éøáéà
.ïéîãå÷ewxfp m` z`hg ixeni`l ozxhwda

:odipy incàåäù éðôî.ìéìë äìåëieaix cve

:gafnl df `ed dyecw.úåðø÷ 'ã ìòmy`e

:zepxwd lr `le 'c ody zepzn 'a.ãåñéä ìòå
:exn`py epivn `l my`ae mixiy zkityïúî

.òáøà`l` epi` xekae 'c ody zepzn 'a

opixn`ck mikqpe dkinq oerh epi`e zg` dpzn

zepaxwd lk (:v sc) zecn izy 'ta zegpna

:'ek.çáæ ïéî àåäù éðôîsere oikq zgiaf

daexn ozevny iptn iaiyg migafe dwilna

:odn oi`a zepaxwd lky.íéùã÷ éùã÷ åá ùéå
eixeni`e (eixai`e) enc mixac 'a deab wlgl

`l` gafnl oi`y serd z`hga ok oi`y dn

oky lk serd z`hgl dncwc oeike dnc

zlerl zncew serd z`hg `dc serd zlerl

:lif`e ipzwck serd.íéîã éðéî ïäùozxtk

:daexn.àèç ìò àá àåäùezyecw epiide

:zxtknc.óåòä úìåòì úîãå÷ óåòä úàèç
:`xnba ol `wtp i`xwn.äùéã÷äá ïëå`edyk

:dligz z`hgl my `xew epiw z` yxtn
'îâ
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ìë.xiczdhgyp cinz wxtac dniz .cinzd zlerl xy` xwad zler caln xn`py

l"l dpey`x dlerd xn`py cinzl mcew xac `di `ly oipn opixn` (:gp sc migqt)

onf mdl reaw oitqenc oitqenl i`de zeacpe mixcpl `eddc `niz ike `kdn il wetiz

`xw `icda iziin (.hn sc zegpn) zlkzd wxta `d xicze mei lka xyt` zeacpe mixcpe

z` oiakrn oi` oicinzdc 'ipzn` dlerdc

[mcwle] dil zi`c i` c"d xn`wc oitqend

ith dyw cere 'ek xac `di `ly oipn `ipzde

aizkcn yixc (.`iw sc w"a) `nw lfebd seqa

jixte `yixa sqkc llkn mixetkd li` caln

oitqenc llkn xwead zler caln dzrn `l`

dil ded 'ek xac `di `ly oipn `ipzde `yixa

aizkcn yixcc daxc`c `kdc 'ipznn jxtinl

`kile oincew oicinzc llkn xwead zler caln

oi`y xeaivl `kdc `xw jixhvi`c inp xninl

'ipznc mdn cg` ick `l` oitqene micinz mdl

mc ipzwc `tiqc `inec ixii` `peeb i`d ika e`l

devnl cgc xninl `kile dler mcl mcew z`hg

zlkzd 'ta xn`ck `kil `aekirc akrl cge

dpey`x dler dlerdc l"ie (.hn sc zegpn)

`kdc `xwe ixii` dxhwdac dxhwd zncwdl

mcc diiyra dl` z` eyrzc dhigy zncwdl

zlkzd wxta `axc iziinc `gip `zyde [ixii`]

ly cinz opz `lc dxhwda 'it`c xninl (my)

mcew xac `di `ly oeylc meyn p"` mcew xgy

`zyde dpyn on ith `iz` `aekir ith rnyn

(.`iw sc w"a) `nw lfebda iziin `lc `gip

ied `lc mixetkd li` caln lr igeke`l 'ipznn

sqk aizkc oeik `yixa sqk mlerlc `yixa sqk

mcd ziiyra ixii` `kd la` li` jk xg`e mcew

xak mziyry xwead zler caln `xw w"de

aizkc dxhwd la` dl` z` eyrz mcd zcear

mcew didz xwead zler calnc `xw inwn

irzyn dxhwda dinwc i`xw edlekc cinzd

iiez`l jixhvi` ikdle gix dy` eda aizk `dc

inwn iaizk oitqenc zxhwdc b"r`c dlerdn

`kd p"d odl zncew cinz zxhwd xwad zler

leki mixetkd li` caln inwn aizk sqkc b"r`

caln inwc i`xwc dyw edin mcew li`c zeidl

aizkck ixii` [inp] mc zeceara xwead zler

mkilr xtkl cg` z`hg xirye dipin lirl

dxhwd opixnb `l i`n` cere `id mca dxtke

dlerdc `xwc miig x"d yxtne iccdn mce

lkac iz` `l xiczd lknc oiziagl jixhvi`

xn` wxta `neia gken oke cinzk edpzi` mei

oincew mixai` xn`wc (.cl sc) dpennd mdl

`ax xn`e 'ek xac `di `ly oipn `ipzc dgpnl

mikqp zgpna i`c ixii` miziag zgpnae 'ek

`l i`n` denzl yie zeacpe mixcpl dlerd jixhvi`c xn`p m`yn xzei dfa llk giexn oi` edin oincewy oixiczd lk lr cnll jixhvi` `kdc `xwe dgpne dler aizkcn il wetiz

inp opixn`e xg`l meia (my f"b) [mzd] opiyxcck mei ly enevira rnync meia ea azky sqenl xweaa ea xn`py xac mcweie xwaa cinza aizkcn oitqenl oincew micinzc ol `wtp

aizkcn (.`iw 'c w"a) `nw lfebda rnynck sqend zxhwd xg` cr cinz zxhwd oixg`n epiid dlerdc `xw e`l i`c xnele wegcl oileki epiide xwa epi` f`e yya oitqen (.gp sc migqt)

dil wetiz mcd zcearl oitqenl oincew oicinzc 'ireny`l calnc `xw l"l `xaq `iddn iwet`l dlerd aizkc oeik dyw oiicr la` mcd zcearl `pinwen ded xweaa dyrze caln

:meia oitqenae xweaa cinza aizkcnàðîminkg onw xninl opirack l"pn xn`wc dyw (.a sc) dlibnc `ziinw `zrnya la` dpyna yxetn mrhdy `gip `kd .`nrh ipzwck ol

:dpyna yxetn epi` mrhd eze`y xg`n l"pn irainl dil zil d"yn eh` jka dne 'ek eliwdíùà`edy iptn `nrh xn`w `lc `d .miycw iycw `edy iptn xifp li`e dcezl mcew

rxevn z`hge xifp z`hg inp `ki`c b"r` dvxnc `nrh xn`w z`hg iab edine (:c 'c) zegpnc w"ta xn`ck xiykdl `l` xtkl oi`a oi`c rxevn my`e xifp my` `ki`c meyn dvxn

:'nba xn`ck mgl oiperhc oiycewn xifp li`e dcezc meyn dvxnc `nrha dil ibq `lc xnel yie edpip zeler ipd (:h sc) w"ta lirl xn`wck xiykdl `l` xtkl oi`a oi`cøùòî
serd z`hg `dc serd zlerl oky lk serd z`hgl dncwc oeike dnc `l` gafnl oi`y serd z`hga ok oi`y dn eixeni`e enc miycw iycw ea yie .gaf oin `edy iptn zeterl mcew

ye `xnba gkenck mincewc xn`w `zlin dlek`c `nrh i`n serd zlerl incwc xyrn ixeni` la` mca `gip `nrh i`de qxhpewa yxit jk lif`e ipzwck serd zlerl zncew`n

:gaf oinc `nrha ibq oixeni`a
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רכז oifge` mipy` cenr ht sc ± oey`x wxtmigaf
ìë.øéãúä:mlek oke g"xn dxicz zay.ø÷áä úìåò ãáìîrnyn xak dieyrd

:oitqenl incw oicinz `nl`'îâ.éøéãúã íåùîaiyg jklid mei lka cinzc

:dicic `zxicz.'åâå åùòú äìàëz` eyrz xwad zler calnc `xw `edd xza

xiczdy myk dlrn ly dl`k jl izxn`y xcqk rnyn eyrz dl`k aizk dl`

oitqen 'a yiy mei m`y oitqend xcq jk mcew

:mcew xiczd `di lbxd jezay zaya oebk

.äéôåâì`nw `xwnc minid 'fl sqen oirhdl

:ol `wtpc `ed oey`x mei.'åë äìà áúë éà
:`ed `iyew oeyl.íéîéä úòáùì äìàoze`

zrayl ewlgzi oipra oixen`d miyak dray

:minid.íåéì äìà'f aizk xcde oey`x meil

ikdl dnk `prci `le 'dl gegip gix dy` mini

miwez `zydn jgxk lrc dl`k jixhvi`

:inei x`y` meil eyrz.àø÷ã äéôåâîcalnc

:encwi oixicz oitqenc 'irny xwad zlerøùà
.ì"ì ãéîúä úìåòìzler xwad zlerc `hiyt

dzncwd mrh jl dlz `l` `id cinzd

enicwiy oixicz x`yl cenlzy ick zexicza

:`nrh iyextl l"l `teb `id meync'éðúî
.åøéáçî ùãå÷îä ìëdyecw ieaix cv ea yiy

:epnn.äìåòä íãì íãå÷ úàèç íãodipy m`

:wxfil oicnere oihegy.äöøî àåäùlr xtkn

:lecb ievix jixvd zezixk iaiigäìåò éøáéà
.ïéîãå÷ewxfp m` z`hg ixeni`l ozxhwda

:odipy incàåäù éðôî.ìéìë äìåëieaix cve

:gafnl df `ed dyecw.úåðø÷ 'ã ìòmy`e

:zepxwd lr `le 'c ody zepzn 'a.ãåñéä ìòå
:exn`py epivn `l my`ae mixiy zkityïúî

.òáøà`l` epi` xekae 'c ody zepzn 'a

opixn`ck mikqpe dkinq oerh epi`e zg` dpzn

zepaxwd lk (:v sc) zecn izy 'ta zegpna

:'ek.çáæ ïéî àåäù éðôîsere oikq zgiaf

daexn ozevny iptn iaiyg migafe dwilna

:odn oi`a zepaxwd lky.íéùã÷ éùã÷ åá ùéå
eixeni`e (eixai`e) enc mixac 'a deab wlgl

`l` gafnl oi`y serd z`hga ok oi`y dn

oky lk serd z`hgl dncwc oeike dnc

zlerl zncew serd z`hg `dc serd zlerl

:lif`e ipzwck serd.íéîã éðéî ïäùozxtk

:daexn.àèç ìò àá àåäùezyecw epiide

:zxtknc.óåòä úìåòì úîãå÷ óåòä úàèç
:`xnba ol `wtp i`xwn.äùéã÷äá ïëå`edyk

:dligz z`hgl my `xew epiw z` yxtn
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ìë.xiczdhgyp cinz wxtac dniz .cinzd zlerl xy` xwad zler caln xn`py

l"l dpey`x dlerd xn`py cinzl mcew xac `di `ly oipn opixn` (:gp sc migqt)

onf mdl reaw oitqenc oitqenl i`de zeacpe mixcpl `eddc `niz ike `kdn il wetiz

`xw `icda iziin (.hn sc zegpn) zlkzd wxta `d xicze mei lka xyt` zeacpe mixcpe

z` oiakrn oi` oicinzdc 'ipzn` dlerdc

[mcwle] dil zi`c i` c"d xn`wc oitqend

ith dyw cere 'ek xac `di `ly oipn `ipzde

aizkcn yixc (.`iw sc w"a) `nw lfebd seqa

jixte `yixa sqkc llkn mixetkd li` caln

oitqenc llkn xwead zler caln dzrn `l`

dil ded 'ek xac `di `ly oipn `ipzde `yixa

aizkcn yixcc daxc`c `kdc 'ipznn jxtinl

`kile oincew oicinzc llkn xwead zler caln

oi`y xeaivl `kdc `xw jixhvi`c inp xninl

'ipznc mdn cg` ick `l` oitqene micinz mdl

mc ipzwc `tiqc `inec ixii` `peeb i`d ika e`l

devnl cgc xninl `kile dler mcl mcew z`hg

zlkzd 'ta xn`ck `kil `aekirc akrl cge

dpey`x dler dlerdc l"ie (.hn sc zegpn)

`kdc `xwe ixii` dxhwdac dxhwd zncwdl

mcc diiyra dl` z` eyrzc dhigy zncwdl

zlkzd wxta `axc iziinc `gip `zyde [ixii`]

ly cinz opz `lc dxhwda 'it`c xninl (my)

mcew xac `di `ly oeylc meyn p"` mcew xgy

`zyde dpyn on ith `iz` `aekir ith rnyn

(.`iw sc w"a) `nw lfebda iziin `lc `gip

ied `lc mixetkd li` caln lr igeke`l 'ipznn

sqk aizkc oeik `yixa sqk mlerlc `yixa sqk

mcd ziiyra ixii` `kd la` li` jk xg`e mcew

xak mziyry xwead zler caln `xw w"de

aizkc dxhwd la` dl` z` eyrz mcd zcear

mcew didz xwead zler calnc `xw inwn

irzyn dxhwda dinwc i`xw edlekc cinzd

iiez`l jixhvi` ikdle gix dy` eda aizk `dc

inwn iaizk oitqenc zxhwdc b"r`c dlerdn

`kd p"d odl zncew cinz zxhwd xwad zler

leki mixetkd li` caln inwn aizk sqkc b"r`

caln inwc i`xwc dyw edin mcew li`c zeidl

aizkck ixii` [inp] mc zeceara xwead zler

mkilr xtkl cg` z`hg xirye dipin lirl

dxhwd opixnb `l i`n` cere `id mca dxtke

dlerdc `xwc miig x"d yxtne iccdn mce

lkac iz` `l xiczd lknc oiziagl jixhvi`

xn` wxta `neia gken oke cinzk edpzi` mei

oincew mixai` xn`wc (.cl sc) dpennd mdl

`ax xn`e 'ek xac `di `ly oipn `ipzc dgpnl

mikqp zgpna i`c ixii` miziag zgpnae 'ek

`l i`n` denzl yie zeacpe mixcpl dlerd jixhvi`c xn`p m`yn xzei dfa llk giexn oi` edin oincewy oixiczd lk lr cnll jixhvi` `kdc `xwe dgpne dler aizkcn il wetiz

inp opixn`e xg`l meia (my f"b) [mzd] opiyxcck mei ly enevira rnync meia ea azky sqenl xweaa ea xn`py xac mcweie xwaa cinza aizkcn oitqenl oincew micinzc ol `wtp

aizkcn (.`iw 'c w"a) `nw lfebda rnynck sqend zxhwd xg` cr cinz zxhwd oixg`n epiid dlerdc `xw e`l i`c xnele wegcl oileki epiide xwa epi` f`e yya oitqen (.gp sc migqt)

dil wetiz mcd zcearl oitqenl oincew oicinzc 'ireny`l calnc `xw l"l `xaq `iddn iwet`l dlerd aizkc oeik dyw oiicr la` mcd zcearl `pinwen ded xweaa dyrze caln

:meia oitqenae xweaa cinza aizkcnàðîminkg onw xninl opirack l"pn xn`wc dyw (.a sc) dlibnc `ziinw `zrnya la` dpyna yxetn mrhdy `gip `kd .`nrh ipzwck ol

:dpyna yxetn epi` mrhd eze`y xg`n l"pn irainl dil zil d"yn eh` jka dne 'ek eliwdíùà`edy iptn `nrh xn`w `lc `d .miycw iycw `edy iptn xifp li`e dcezl mcew

rxevn z`hge xifp z`hg inp `ki`c b"r` dvxnc `nrh xn`w z`hg iab edine (:c 'c) zegpnc w"ta xn`ck xiykdl `l` xtkl oi`a oi`c rxevn my`e xifp my` `ki`c meyn dvxn

:'nba xn`ck mgl oiperhc oiycewn xifp li`e dcezc meyn dvxnc `nrha dil ibq `lc xnel yie edpip zeler ipd (:h sc) w"ta lirl xn`wck xiykdl `l` xtkl oi`a oi`cøùòî
serd z`hg `dc serd zlerl oky lk serd z`hgl dncwc oeike dnc `l` gafnl oi`y serd z`hga ok oi`y dn eixeni`e enc miycw iycw ea yie .gaf oin `edy iptn zeterl mcew

ye `xnba gkenck mincewc xn`w `zlin dlek`c `nrh i`n serd zlerl incwc xyrn ixeni` la` mca `gip `nrh i`de qxhpewa yxit jk lif`e ipzwck serd zlerl zncew`n
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רכח
oifge` mipya cenr ht sc ± oey`x wxtmigaf

'îâ.éìéî éðäðî:z`hg ixeni`l oincew dler ixai`e dler mcl mcew z`hg mccøôå
.ø÷á ïá éðù:jzelrdaa aizk mield jepiga.øîàð øáëcg`d z` dyre dyxt dze`a

:'ebe mdici z` eknqi mielde `xwc diyix z`hgäéùòî ìëì äìåòì úàèç íåã÷ú ìåëé.
:dler cg`d z`e z`hg cg`d z` dyre aizkck.éðù øôå:el ipy `diy rnynäðúî

.àúééî÷dcica dxtk dnlye dxtkn z`hgc

t"r` xtke (.gl sc lirl) y"a wxta oxn`ck

:zg` `l` ozip `ly.àéîã äìåò éëã`ly

dlerl mcew (z`hg) d"t`e `hg lr de`iad

'bl d"de dlerl mcew z`hg myc meyn

:z`hgay zepzn.éøôëî àì úàèç éøåîéà
`ed lilk e`l dler mc mca `l` dxtk oi`y

iz`w lilk gkn la` miyi`a `l` lilk oi`c

:lilk eidi mixai`dyâ"ämy` mc `nlic e`

:xtknc micw.éîã÷ àì úàèç éøåîéàìz`hgc

:'ipzn ipzwck my`n dxeng.ïúéð äîãù
`idy i`w mca i`c i`w oixeni`a `nl`

:dil irain zipzip.äáöé÷ åì ùéaizkc eincl

:edc lk z`hg la` milwy sqka (d `xwie)

.øåáéöá ïðùé íéîìù:zxvr iyak.íéøçà íéîã
:daeg enr oi`a dlere z`hg.åæì úîãå÷ åæ

:xifp li`e dceza ixii` dipin lirlåéðôì
.åéøçàìåixiyrle ixiyr iriyzl `xw opzc

oiycewn ozyly ixiyr xyr cg`le iriyz

:i`xwn (:q sc) zexekaa opitlieéùã÷ ïëù
.íéùã÷miycw iycw oday mc` zlik` elit`

:`ed.ïéìåñôzwixf iptl dlirn oiprlc b"r`e

iycw `veia ileqti` oiprl iyicw `l minc

:edpip miycw.àðåú àðúåocic `pz `pze

:`zlinl `zriiq.äéúéà àäéî íã àìà`le

dn miycw iycw eixeni`e `l` ipzinl l"d

icda enc hwp ikdl `l` zetera ok oi`y

dfy drya iycw iccd ikc opireny`l eixeni`

:miycw iycw df mb iexw miycw iycw iexwäîå
åéøåîéà óà àöåéá ìéñôéî åîã.àöåéá åìñôéî

:edl ixw miycw iycw `dcâ"ämiycw xya

:mirlwl ueg minc zwixf iptl `viy milw

.úàöì åôåñå ìéàåä:xird lka ozlik` ixdy

.úàöì åðîæ òéâä àìixzyi` `l izk`c

:dlik`a.øùáá àìà éâéìô àì ë"ò`ed `edda

:z`vl eteqc meyn opgei iax xykncïéãä àåä
.ïéøåîéàáãiycw eze` dyer dwixfy xykn

q"yd z`vl eteqc meyn yixtc i`de miycw

:`id opgei iaxc dizlin `le dil yxtnwïéà
.ïäá ïéìòåîeda `ipdn `lc dwixf xg`l 'it`

:dlirna edpirawinl ikdl dwixf
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íãozip dncy meyn `nrh xn`w `lc `d .dvxn `edy iptn dler mcl mcew z`hg

`xnba xn`ck lilk gkn iz` dler mcc oeikc meyn my` iab xn`wck zepxw 'c lr

:zepxw rax`c `nrha ibq `làëädvxny iptn xn`wc `de .opiwqr mield z`hga

:`nlrc z`hga

íã`l .mcew odn dfi` z`hg ixeni`e dler

lilke xtkna ixiinc lirlc oiiral `inc

gkne lilk gkn `ay eze`a ixii` `kde ediiteb

:xtkníãmc .mcew odn dfi` my` mce dler

xtkn my`c mcew my` mc dlerc ixai`e my`

oincew dler ixai`c dil `hiyt p"` z`hgk

dler ixai`l inc `le lilk ody iptn my` mcl

'c` iedc meyn z`hg mc aiygc z`hg mce

:zepxwìáàihernl oigxk lrc .`l dler

dler ipzil my`l zncew dler i`c `z` dler

:dler mcl mcew z`hg mc `dc z`hg oky lke

àîéìdniz .'ek milw miycw xya dil riiqn

sc) 'a 'ta lirlc `ziixan `zriiq iziin `lc

uegl dzvie dqkxt milw miycw iab ipzwc (.ek

milw miycw xya n"y dlr 'ixn`e dleqt dxfge

`nlic ipyne dleqt minc zwixf iptl `viy

:zeilkd izye cakd zxzeie dil`a

àäå.l"xc egk jricedl xyaa ibltin `wc

gk jricedl oixeni`a ibelti`l ivn ded

:`xizidc
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àøîâø÷a ïá éðL øôe' ïðaø eðzc ,éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥¦¤¨¨
øák éøä ,íéðL ïäL ãnìì àa íà .'úàhçì çwz¦©§©¨¦¨§©¥¤¥§©¦£¥§¨
äî .'äìò ãçàä úàå úàhç ãçàä úà äNòå' øîàð¤¡©©£¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨Ÿ¨©
ìBëiL .'úàhçì çwz ø÷a ïá éðL øôe' øîBì ãeîìz©§©©¥¦¤¨¨¦©§©¨¤¨

î ìëì úîãB÷ úàhç àäzLøîBì ãeîìz ,äìBò äNò ¤§¥©¨¤¤§¨©£¥¨©§©
ìBëé ,'éðL øô' éà .'úàhçì çwz ø÷a ïá éðL øôe'©¥¦¤¨¨¦©§©¨¦©¥¦¨
øîBì ãeîìz ,äéNòî ìëì úàhçì úîãB÷ äìBò àäz§¥¨¤¤§©¨§¨©£¤¨©§©
,ãöék àä .'äìBò ãçàä úàå úàhç ãçàä úà äNòå'©£¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨¨¨¥©
äìBò éøáéà :ävønL éðtî äìBò íãì íãB÷ úàhç íc©©¨¥§©¨¦§¥¤§©¤¥§¥¨
ðäå ,íBc÷éz ,äøtëîc àúéén÷ äðzî ,éànàå :'eëC §©©©¨¨©©§¨¦§©§¨¦§§¨¨

ìò óàå .ïðé÷ñò íiåìä úàhça àëä ,àðéáø øîà .àìŸ¨©©¦¨¨¨§©©©§¦¦¨§¦©§©©
.íBc÷éz àéä ,àðîçø øîà÷ ,éîc äìBò ékc áb©§¦¨¨¥¨¨©©£¨¨¦¦§
:øîBb ,úBðzna ìéçúäå ìéàBä ,éøîà àáøòîa§©£¨¨¨§¦¦§¦§¦§©¨¥
.íãB÷ ïäî äæéà ,äìBò éøáéàå úàhç íc ,eäì àéòaéà¦©§¨§©©¨§¥§¥¨¥¤¥¤¥
äìBò éøáéà àîìéc Bà ,ävønL éðtî íãB÷ úàhç íc©©¨¥¦§¥¤§©¤¦§¨¥§¥¨
úàhç íc' ,òîL àz .íéMéàì ìéìk ïäL éðtî ,ïéîãB÷§¦¦§¥¤¥¨¦¨¦¦¨§©©©¨
éøáéà' àôéqî ,äaøcà .íéã÷ àì ,äìBò éøáéàì .íéã÷c àeä ,äìBò íãì .'äìBò íãì íãB÷¥§©¨§©¨§¨¦§¥§¥¨Ÿ¨¦©§©¨¦¥¨¥§¥
àäî ,àlà .íéã÷ àì ,úàhç íãì .íéã÷c àeä ,úàhç éøeîéàì .'úàhç éøeîéàì ïéîãB÷ äìBò¨§¦§¥¥©¨§¥¥©¨§¨¦§©©¨Ÿ¨¦¤¨¥¨
,íãB÷ äìBò íc .íãB÷ ïäî äæéà ,úàhç éøeîéàå äìBò íc ,eäì àéòaéà :dpéî òîLîì àkéì¥¨§¦§©¦¨¦©§¨§©¨§¥¥©¨¥¤¥¤¥©¨¥
úàhç íc' ,òîL àz .øtëî çkî éúà÷c ,ïéîãB÷ úàhç éøeîéà ,àîìéc Bà .ìéìk çkî éúà÷c§¨¨¥¦Ÿ©¨¦¦§¨¥¥©¨§¦§¨¨¦¦Ÿ©§©¥¨§©©©¨
àôéqî ,äaøcà .àì ,úàhç éøeîéà ìáà .äìBò íãì íéã÷c àeä ,úàhç íc .'äìBò íãì íãB÷¥§©¨©©¨§¨¦§©¨£¨¥¥©¨Ÿ©§©¨¦¥¨
,äìBò íc ìáà .úàhç éøeîéàì éîã÷c àeä ,äìBò éøáéà .'úàhç éøeîéàì ïéîãB÷ äìBò éøáéà'¥§¥¨§¦§¥¥©¨¥§¥¨§¨§¦§¥¥©¨£¨©¨
íc .íãB÷ ïäî äæéà ,íLà íãå äìBò íc ,eäì àéòaéà :äpéî òîLîì àkéì àäî ,àlà .àìŸ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨¦©§¨§©¨§©¨¨¥¤¥¤¥©
,òîL àz .øtëîc (çkî éúà÷c) ,íãB÷ íLà íc ,àîìéc Bà .ìéìk çkî éúà÷c ,íãB÷ äìBò¨¥§¨¨¥¦Ÿ©¨¦¦§¨©¨¨¥§¨¨¥¦Ÿ©¦§©¥¨§©
éãééàå ,'íLà íc' éðúéîì éòaéàc àeä ïéãá .àì ,íLà íc ìáà ,'äìBò íãì íãB÷ úàhç íc'©©¨¥§©¨£¨©¨¨Ÿ§¦§¦¨¥§¦§¥©¨¨§©§¥
äåä ,'íLà éøeîéàì' àðz éàc ,'úàhç éøeîéàì ïéîãB÷ äìBò éøáéà' ,àôéñ éðúéîì àòác¦§¨§¦§¥¥¨¥§¥¨§¦§¥¥©¨§¦¨¨§¥¥¨¨£¨
àz .'úàhç' àðz éëä íeMî .éîã÷ àì úàhç éøeîéàì ,éîã÷c àeä íLà éøeîéàì ,àðéîà£¦¨§¥¥¨¨§¨§¦§¥¥©¨Ÿ¨§¦¦¨¦¨¨©¨¨
.íc ,åàì éàî .àì ,äìBò ìáà .íLàì déì äîã÷c àeä úàhç .'íLàì íãB÷ úàhç' ,òîL§©©¨¥¨¨¨©¨§¨§¨¥¨¨¨£¨¨Ÿ©¨¨
,äaøcà :'eë úîãB÷ úàhç :dpéî òîL ,'ïzéð dîcL éðtî' éðz÷c ,énð à÷éc .íéøeîéàà ,àìŸ©¥¦©§¨©¦§¨¨¥¦§¥¤¨¨¦¨§©¦¨©¨¤¤©§©¨

éãò çaæîc éeaéø ,éëä eléôà .äáöé÷ Bì Lé ïkL ,íéã÷ íLà,äaøcà :'eë äãBúì íãB÷ íLà :ó ¨¨¨¦¤¥¤¦§¨£¦¨¦¦§¦§¥©¨¦¨¨¥§¨©§©¨
øéæð ìéàå äãBz :éôéãò ,íéLã÷ éLã÷ ,éëä eléôà .íçì ïéðeòè ïkL ,éîã÷ øéæð ìéàå äãBzä©¨§¥¨¦¨§¦¤¥§¦¤¤£¦¨¦¨§¥¨¨¦£¦¦¨§¥¨¦
.éôéãò ,ãçà íBéì ïéìëàð ,éëä eléôà .ãéçéak øeaéöa ïðLé ïkL ,éîã÷ íéîìL ,äaøcà :'eë©§©¨§¨¦¨§¦¤¥¤§¨§¦¦§¨¦£¦¨¦¤¡¨¦§¤¨£¦¦
Bà .íçì éðéî äòaøà äðeòè ïkL ,äîã÷ äãBz .íãB÷ ïäî äæéà ,øéæð ìéàå äãBz ,eäì àéòaéà¦©§¨§¨§¥¨¦¥¤¥¤¥¨¨§¨¤¥§¨©§¨¨¦¥¤¤

éðL àlà äðeòè dðéà Bæå ,íçì éðéî äòaøà äðeòè BfL ,Bæì úîãB÷ Bæ ,òîL àz .íéøçà íéîc Bnò Lé ïkL ,íãB÷ øéæð ìéà ,àîìéc¦§¨¥¨¦¥¤¥¥¦¨¦£¥¦¨§©¤¤¨¤§¨©§¨¨¦¥¤¤§¥¨§¨¤¨§¥
:éôéãò ,úBøéúé úBöî ,éëä eléôà .íéðäkì ìëàðå íçøî BúMeã÷ ïkL ,íãB÷ øBëa ,äaøcà :'eë øBëaì ïéîãB÷ íéîìMä :íçì éðéî¦¥¤¤©§¨¦§¦©§©§©¨§¥¤¥§¨¥¤¤§¤¡¨©Ÿ£¦£¦¨¦¦§§¥£¦¦
,äaøcà :'eë úBôBòì íãB÷ øNòî :àôéãò íçøî äMeã÷ ,éëä eléôà .åéøçàìe åéðôì Lc÷î ïkL ,íãB÷ øNòî ,äaøcà :'eë íãB÷ øBëaä©§¥©§©¨©£¥¥¤¥§©¥§¨¨§©£¨£¦¨¦§¨¥¤¤£¦¨©£¥¥¨©§©¨

éãò ,çáæ ïéî ,éëä eléôà .íéLã÷ éLã÷ ïkL ,éîã÷ úBôBò,íéîc ú÷éøæ éðôì eàöiL ,íél÷ íéLã÷ éøeîéà ,àìéL øa àðéáø øîà .ó ¨§¦¤¥¨§¥¨¨¦£¦¨¦¦¤©¨¦¨©©¦¨©¦¨¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©¨¦
.déúéà àäéî ,íc àlà .úBôBòa eäðúéì ,'ïéøeîéà' àîìLa .ïéøeîéàå åéîc ,íéLã÷ éLã÷ BðLéå ,çáæ àeäL éðtî ,àðez àðzå .ïéìeñt§¦§¨¨¨¦§¥¤¤©§¤§¨§¥¨¨¦¨¨§¥¦¦§¨¨¥¦¥©§¨¤¨¨¦¨¦¥
ìñtéî Bîc äîe .'íéLã÷ éLã÷' eäì éø÷ à÷å ,ä÷éøæ íãB÷ ïéøeîéà óà ,ä÷éøæ éðôì Bîc äî .Bîc ék ïéøeîéà ,ïì òîLî à÷ åàì ,àlà¤¨¨¨©§©¨¥¦¦¨©¨¦§¥§¦¨©¥¦¤§¦¨§¨¨¥§¨§¥¨¨¦©¨¦§©
,øîà Lé÷ì Léø .øLk ,øîà ïðçBé éaø .íéîc ú÷éøæ éðôì àöiL ,íél÷ íéLã÷ øNa ,déì òéiñî àîéð .àöBéa éìñtéî ïéøeîéà óà ,àöBéa§¥©¥¦¦©§¦§¥¥¨§©©¥¨¨¨¨¦©¦¤¨¨¦§¥§¦©¨¦©¦¨¨¨©¨¥¥¨¦¨©
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זבחים. פרק עשירי - כל התדיר דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד נב
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המשך בעמוד לח

oifge` mipy` cenr v sc ± oey`x wxtmigaf
.ìåâéô íåùî ïäéìò ïéáééç ïéàålk eaxw `le mcd odilr wxfp `ly ink edl iedc

:odixizn.øúåð íåùîåmeia (fi `xwie) aizkck epnf jeza dlik`a xyaa `l` xzep oi`c

:'ebe zxgnne lk`i mkgaf.óåâä úàîåè íåùîåxzipd (:dk sc) zegpna 'ixn`ck

d`neh meyn eilr oiaiig oi` oixedhl xzip oi`y d`neh meyn eilr oiaiig oixedhl

`inec 'dl xy`n d`nehl eaxzi`c oixeni`e

aiignc `ed dwixf xg`lc eaxzi` xyac

edl `ipd` `l ipde dwixf iptl `le ediilr

:dwixfåàì éàî.åäðéìééò øãäái`ebl eedc

`lc `"x xn`w ikd 'it`e ibilt dwixf zrya

:`veia eliqti`c meyn dwixf edl `ipd`

.éàøáà åäðúéàãá:dwixf zryaàôô áø àäå
.øîàã àåäiab (:fn sc) zlkzd wxta zegpna

ibiltc dwixfl dhigy oia e`viy mgld izy

:`aiwr iaxe `"x inpàì ò"ë éàøáà åäðúéàãá
.éâéìô:dwixf edl `ipdn `lcäéôåâ åàìã

.àåä àçáéæãe`lc exzyin `w miyak zwixfac

dcen i`xa` edpzi`c lk jkld `ed ediiteb

:dwixf edl `ipdn `lc r"x.øåáöá ïðùé úåçðî
xeava epi` ser .mgld izye xnerd zgpn

ser `ian cigid aixwde (ci sc dxenz) `ipzc

:ser oi`ian xeav oi`eúîãå÷ã àéä àèåç úçðî
.äáãð úçðîìdheq zgpn la` zxtknc meyn

:`l.éîð àäå:`hg lr d`a dheqcúà áéø÷äå
.'åâå úàèçì øùà:aizk lewd zrinyaäðá äæ

.áà:z`hg my liaya ezncwd mrh dlz

.àðîçø éáøãî äîäá úìåòì äîäá úàèç
:'ebe xwa oa ipy xte lirl `ipzcóåòä úàèç

.äîäá úìåòìezpy oa yak dxiyr zclei oebk

:(ai `xwie) z`hgl xez e` dpei oae dlerlìë
.úàèç äôìçúðù íå÷îdizgz oi`a zeterde

exwirc (d `xwie) ycwn `nhna oebk zelca

:mixez izy dtlgzp zelcae dnda z`hg

.úîãå÷ úàèçmeyn dpey`x z`hgl aizkc

:`ed z`hg xwirc.ïàëåzcleiazgz serdy

dler dzid xwir dndade `a `ed dler

:z`hgl cg`e dlerl cg` da aizkck zncew

úàèç ãçà úçú íéàá íéðùù íå÷î ìëå
.úîãå÷zgz zeterd izy ycwn `nhna oebk

did `l zexiyra ixdy oi`a od cg` z`hg

zgz `a oi`y zcleia o`ke z`hg `l` aiiegn

inp zexiyra eli`c dlerd ser `l` dndad

:dnda zler mr z`hgl ser `izn dedäìåò
.úîãå÷zncew zclei dnda ly dler `nl`

z`hgl oincew oitilg s` ixdy z`hgl

:dnda zlerl zncew serd z`hg opz oizipzne

.áåúëä äîéã÷ä äàø÷îìoipra z`xwp `dzy

oxn`cke zncew z`hg ozceara la` dligz
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úàhçì øLà úà áéø÷äå' ,ïðaø eðúc ,éléî éðä àðî :'eë úîãB÷ óBòä úàhç :[èé÷ð]¨¦©©¨¤¤§¨¨¥¦¥§¨©¨¨§¦§¦¤£¤©©¨
úàå' øîàð øák éøä ,äðBLàø áø÷zL ãnìì øîBì ãeîìz ïéàL ,øîBì ãeîìz äî .'äðBLàø¦¨©©§©¤¥©§©§©¥¤¦§©¦¨£¥§¨¤¡©§¤
úàhç ïéa .ïänò úBàaä äìBòì eîã÷iL ,úBàhç ìëì ,áà äða äæ ,àlà .'äìò äNòé éðMä©¥¦©£¤Ÿ¨¤¨¤¨¨¨§¨©¨¤¦§§§¨©¨¦¨¤¥©©
Ckìä .äîäa úìBòì óBòä úàhç eléôàå ,äîäa úìBòì äîäa úàhç ïéá ,óBòä úìBòì óBòä̈§©¨¥©©§¥¨§©§¥¨©£¦©©¨§©§¥¨¦§¨
úàhç àðîçø éaøcî ,äîäa úìBòì äîäa úàhç .'éðMä úàå'î ,óBòä úìBòì óBòä úàhç©©¨§©¨¦§¤©¥¦©©§¥¨§©§¥¨¦§©¦©£¨¨©©
,úàhç äôlçúpL íB÷î ìë ,øîBà øæòéìà éaø ,òîL àz .'áà äða äf'î ,äîäa úìBòì óBòä̈§©§¥¨¦¤¨¨¨¨§©©¦¡¦¤¤¥¨¨¤¦§©§¨©¨
ïàkå .úîãB÷ úàhç ,àèç ìò àaL íB÷î ìë .úîãB÷ äìBò (úãìBéa) ïàkå .úîãB÷ úàhç©¨¤¤§¨§¤¤¨¤¤¨¨¤¨©¥§©¨¤¤§¨
øîà .úîãB÷ äìBò ïàkå .úîãB÷ úàhç ,úàhç úçz íéàa íéðML íB÷î ìëå .úîãB÷ äìBò¨¤¤§¨¨¤§©¦¨¦©©©¨©¨¤¤§¨¨¤¤¨©
.íéøéòNì íéNáë ,íéNáëì ïéîãB÷ íéìéàå ,íéìéàì ïéîãB÷ íéøt ,òîL àz :áeúkä dîéc÷ä äàø÷îì ,àáø̈¨§¦§¨¨¦§¦¨©¨¨§©¨¦§¦§¥¦§¥¦§¦¦§¨¦§¨¦¦§¦¦
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רלב
oifge` mipya cenr v sc ± oey`x wxtmigaf

.âçä éôñåîã åàì éàî:oincew miyak ipzwe dler miyake z`hg ied mixirycàì.äáãð
:dler mdipye.íéëñðá åáøúð ïëù 'åë íéìéàì íéøô åîã÷ éàî àîòèådyly xt

:oexyr yake mipexyr ipy li`e mipexyr.äéìàá åáøúð ïëùb"r`e eixeni` oiprl

minly iab dia ogky` gafnl ieaix cv edin lilk dleky opiniiw dlera `zydc

:z`hge.øáã íìòä øôì íãå÷ çéùî ïäë øô
sxy xy`k (.bi sc) a"t zeixeda mrh yxetn

lkl dcrd xtl `di oey`x oey`xd xtd

:eiyrn.äøæ äãåáò øôì íãå÷ øáã íìòä øô
z`hg lirl oxn`e dler dfe z`hg dfy

:zncew.äøæ äãåáò øéòùì íãå÷ äøæ äãåáò øô
:z`hgl zncew dler yi `nl`.àùéøî àîéàå

ipzwc `yixn oriiq `tiqn zazenc` xnelk

ipyne :dxf dcear xtl [mcew] xac mlrd xt

.'éøîà÷ àì àðéî ãçá äìil `gip i`ce `dc

:dncw z`hg `pin cgac.éðéî éøúá 'éøîà éë
mcew z`hg ly ohw oin zxn`wc ol `iyw

z`hg 'it`e zxn`wck dler ly lecb oinl

mcew dler xtc `kd `de dnda zlerl serd

:z`hg xiryl.áéúë úèçìjl gly zyxta

'ebe dbbya dzyrp dcrd ipirn m` dide

xnel '` xqg zhgl cg` xirye mzd aizke]

dxezay z`hg lky ze`hg x`yk epi`y

dler efe zncew z`hg dler mr d`ad

:[zncew.áéúë èôùîëezgpne `xw `edda

jk e`xwn xcq htynk rnyn htynk ekqpe

:aizk `yixa xte ezcear xcqàîéú åìéôà
.âçä éôñåîã íéùáëå íéøô`ipzc oizipzn jd

dywz `l mixiryl oincew miyak lirl

oipra xen`d xcqk rnyne eda aizk htynkc

:mipexg` miaezk 'ixiryeúìåòå óåòä úàèç
.äîäá øùòîå äîäá:oicner ozylyàëä

.åîéâøú:laaaéãò çáæ ïéî.óxyrn micwie

`l dnda zler eli`c dlere z`hg k"g`e

:aezkd zxifbn serd z`hgl dncw ivnàìééò
.äîäá úìåòã úåáéùç äá`ide dnr d`ay

lilke miycw ycw `idy xyrnn daeyg

efy it lr s`e zncew z`hgd aezkd zxifbne

:gaf oin.øùòîî äúäáâàåmy zeaiyg lhal

dze`l dizi` inp dlera `dc eay gaf oin

micwi jkld aezkd zxifbn dil lihae zeaiyg

:xyrnl dlere dlerl serd z`hg'éðúî
.úåîùàì úåîãå÷my`e z`hg aixwn did m`

'c lr ozip dncy opzck zncew z`hg o`iade

:ceqid lre zepxwúà øéùëäì àá àåäù éðôî
.òøåöîäzeaiyg jkld ycwn z`iale miycwl

:ea dielz dxdhy diabl `edóñëá ïéàáå
.íéì÷ùmilwy sqk jkxra (d `xwie) aizkc

zelifb my`e ielz my` iz`e zelirn my`a

xnb dtexg dgty my`e jkxra jkxra y"ba

sc lirl) onwen edfi`a xn`ck li`a li`a

ezpy oa yak aizkc xifp my`n ueg (.gn

dpy oa yak mirlq izya mipy 'a oa li`cne

:`ed mirlq izya e`l.ïúìéëàá ïéîãå÷ êë
my`l z`hg oebk i`w dlik` ipac edlek`

:xekal minlye minlyl dceze dcezl my`íéîìù.ùîà åàáù:ohgye meid cr edye dxfrlìù íùàå úàèçå.íåé:aixwdl oicner.ïéîãå÷ ùîà ìù íéîìùlk ozedydl leflfc

:migafc `ztqeza yxtn oke oey`x eaxwi oey`x e`ae li`ede jk.ïìåëáå:oilyeane oiwely oielv olke`l oebk ozlik`a zepyl mipdkd oi`yx oilk`pd lka.ìåñô éãéìmrhy

:dxqe` xzep dyrpd miycw'îâ.ùãå÷îå øéãúinp i` dvxn `edy iptn dler mcl mcew z`hg mc oxn`ck epnn ycewn dfe xicz df oicner z`hg mce cinz zler mc oebk

:ycewn dfe xicz df micner dcrd xte ycg y`x itqen zeler
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éàîixeni`l oincewc dler ixa`a `l` mca ixiin `l `nlc `iyw i`n dniz .bgc e`l

:opzck z`hg

úàèçezca` irainl `ki` ef `ira oirke .mcew odn dfi` xyrne dnda zlere serd

odn dfi` (.al sc) oiyecwc w"ta oa lyn c"nl m`e a` ceaike exiag zca`e

[mcewc] m`e a` ceaik `ki` ezca` mecwz mcew

oa lync c"nlzca` `ki` m`e a` mecwz

elit` (.al sc n"a) ze`ivn el`a xn`c exiag

mecwz 'ek el rnyi `l xifgz l` eia` dil xn`

zcia`l zncewc ezcia` `ki` exiag zcia`

:exiagíåã÷úxyrn `ki` serd z`hg

dne e"wn serd z`hg mecwz dniz .dil micwc

gaf oine lilk dleke dxeng `idy dnda zler

xyrn dl mcew serd z`hg xyrnl zncew

oic epi` el zncew dnda zlere lilk epi`y

'ixn` e"w i`d ike dl mcew serd z`hgy

dne e"wn zay dgec dgivxc (:dl sc) oixcdpq

zay dze` dgec dgivx zay dgecy dcear

dgivx `dzy oic epi` dcear iptn zgcipy

serd z`hgc `d `ed yecigc l"ie dze` dgec

:dipin 'ixnb `le dlerl mcewõåçmy`n

xn`z m`e .xiykdl `a `edy iptn rxevn

l"ie xtkne ixeyk`c sicr rxevn z`hg daxc`

dil aiyg ded my`d mcn zepeda oznc oeik

ipzwc dxezay ze`hg lk i`d p"` ith xiykn

x`ya `l` xn`w my`d mr d`ad z`hga e`l

:ze`hg

íéîìùmei ly my`e z`hge yn` ly

'it .oincew yn` ly minly

zxevy jk lk mzedydl `ed leflfc qxhpewa

`nrh epiid `l` wgc mpg lre zlwlwzn xyad

`l` (zepip`) xzid mdl oi` yn` ly minlyc

xwad cr mei ly my`e z`hge dlild cr

:dlile meil oilk`pc

íéîëçåoicd `ede .zncew z`hg mixne`

:miycw ycwc my`ïééåìö
xcde oiwely ipzwc ab lr s` .oilyeane oiwely

leyian ith ied dwely n"n oilyean ipz

cak iab (.`iw sc oileg) xyad lk wxta gkenck

:zxq`pe zxqe` dwely xn`wc

øéãúqxhpewa yxit .mcew odn dfi` ycewne

dywe z`hg mce cinz zler mc oebk

xwead zler calnc opiyxt oiwxit yixac

'ity xg` oeylk d`xpe ixii` mcd zceara

z"`e dcrd xte g"x itqen zler qxhpewa

oincew zay itqen `pzc oizipznn heytz

rnync g"x itqenlzay ly sqen zler elit`

sqen zlerc oeik l"ie g"x zay ly sqen z`hgl

dxiczc meyn g"xc sqen zlerl zncew zayc

sqenc dler aezkd deydy z`hgl inp zncew

:z`hgd mr
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,íéìéàì ïéîãB÷ íéøt .äáãðì ,àì .âçc ,åàì éàî©¨§¨Ÿ¦§¨¨¨¦§¦§¥¦
íéNák .íéNáëì íéìéà ïëå .íéëñða eaøúð ïkL¤¥¦§©¦§¨¦§¥¥¦¦§¨¦§¨¦
ïäk øt ,òîL àz .äéìàa eaøúð ïkL ,íéøéòNì¦§¦¦¤¥¦§©§©§¨¨§©©Ÿ¥
íìòä øt .øeaö ìL øác íìòä øôì íãB÷ çéLî̈¦©¥§©¤§¥¨¨¤¦©¤§¥
øt .íéáëBk úãBáò øôì íãB÷ ,øeaö ìL øác̈¨¤¦¥§©£©¨¦©
óàc ,íéáëBk úãBáò éøéòNì íãB÷ ,íéáëBk úãBáò£©¨¦¥¦§¦¥£©¨¦§©
úãBáò éøéòNe ,äìBò íéáëBk úãBáò øôc áb ìò©©§©£©¨¦¨§¦¥£©
ìL øác íìòä øt àLéøî ,àîéàå .úàhç íéáëBk¨¦©¨§¥¨¥¥¨©¤§¥¨¨¤
àäéî ,àðéî ãça .íéáëBk úãBáò øôì íãB÷ øeaö¦¥§©£©¨¦§©¦¨¦¨
éøúa ,ïðéøîà÷ ék .äîã÷ úàhçc ïðéøîà÷ àìŸ¨¨§¦©§©¨¨§¨¦¨©§¦©¦§¥

à .éðéîàáøòîa éøîà .úàhçì äîã÷c äìBò ïçkL ¦¥©§§¨¨§¨§¨§©¨¨§¦§©£¨¨
íéáëBk úãBáò úàhç ,éøî øa àáøc déîMî¦§¥§¨¨©¨¦©©£©¨¦
'ètLnk' ,øîà àðéáø .áéúk 'úhçì' ,'à øñç̈¥§©¨§¦©¦¨¨©©¦§¨
,àîéz eléôà ,éëäì úéúàc àzLä .eäa áéúk§¦§©§¨§¨¥§¨¦£¦¥¨
àéòaéà :eäa áéúk 'íètLîk' énð âçc íéøẗ¦§©©¦§¦§¨¨§¦§¦©§¨
Bæéà ,øNòîe ,äîäa úìBòå ,óBòä úàhç ,eäì§©©¨§©§¥¨©£¥¥
øNòî àkéà ,óBòä úàhç íBc÷éz .íãB÷ ïäî¥¤¥¦§©©¨¦¨©£¥
,äîäa úìBò àkéà ,øNòî íéc÷éì .dì íéã÷c§¨¦¨¦§¦©£¥¦¨©§¥¨
úàhç àkéà ,äîäa úìBò íBc÷éz .déì äîã÷c§¨§¨¥¦§©§¥¨¦¨©©

éãò ,çáæ ïéî ,eîébøz àëä .dì äîã÷c ,óBòä.ó ¨§¨§¨¨¨¨©§¦¦¤©¨¦
úàhça äîäa úìBò da àìéiò ,éøîà àáøòîa§©£¨¨¨§¦©§¨¨©§¥¨§©©

:øNònî dzäaâàå ,óBòääðùîúBàhçä ìk ¨§©§©§¨¦©£¥¨©©¨
,òøBöî íLàî õeç ,úBîLàì úBîãB÷ äøBzaL¤©¨§©£¨¥£©§¨
,äøBzaL úBîLàä ìk .øLëä ìò àa àeäL éðtî¦§¥¤¨©¤§¥¨¨£¨¤©¨
íLàî õeç .íéì÷L óñëa ïéàáe ,íézL éða ïéàä¦§¥§©¦¨¦§¤¤§¨¦¥£©
ïéàa ïéàå ,ïúðL éða ïéàa ïäL ,òøBöî íLàå øéæð̈¦§£©§¨¤¥¨¦§¥§¨¨§¥¨¦
ïéîãB÷ ,ïúáø÷äa ïéîãBwL íLk .íéì÷L óñëa§¤¤§¨¦§¥¤§¦§©§¨¨¨§¦
ìL ,íBé ìL íéîìLe ,Lîà ìL íéîìL .ïúìéëàa©£¦¨¨§¨¦¤¤¤§¨¦¤¤

ì ïéîãB÷ Lîàúàhç ,Lîà ìL íéîìL .íBé ìL ¤¤§¦§¤§¨¦¤¤¤©¨
éøác ,ïéîãB÷ Lîà ìL íéîìL ,íBiä ìL íLàå§¨¨¤©§¨¦¤¤¤§¦¦§¥
éðtî úîãB÷ úàhç ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦©¨¤¤¦§¥

ì ïéàMø íéðäkä ,ïleëå .íéLã÷ éLã÷ àéäLúBpL ¤¦¨§¥¨¨¦§¨©Ÿ£¦©¨¦§©
úúì ,ïéìMeáîe ïé÷eìLe ,ïéeìö ïìëàì ,ïúìéëàa©£¦¨¨§¨§¨§¦§¦§¨¦¨¥
.ïBòîL éaø éøác ,äîeøú éìáúå ïéleç éìáz ïëBúì§¨¦§¥¦§¦§¥§¨¦§¥©¦¦§
,äîeøú éìáz ïëBúì ïzé àì ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥Ÿ¦¥§¨¦§¥§¨

:ìeñt éãéì äîeøzä àéáé àlLàøîâàéòaéà ¤Ÿ¨¦©§¨¦¥§¦©§¨
,íãB÷ øéãz .íãB÷ íäî äæéà ,Lce÷îe øéãz ,eäì§¨¦§¨¥¤¥¤¥¨¦¥
,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéãéîz ,òîL àz .Léã÷c ,íéã÷ Lce÷î ,àîìc Bà .øéãúc íeMî¦§¨¦¦§¨§¨¨¦§¨¦¨§©§¦¦§¦§¨¦
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המשך בעמוד חח
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המשך בעמוד רמב

oifge` mipy` cenr `v sc ± oey`x wxtmigaf
.éùéã÷ ïéôñåîã áâ ìò óàå:lega s` oi`a oicinzde dl daeg mi`a mdy odilr zay my oitqenàì ïéãéîúì.éàðäà:mdilr zay my ok m` oiaixw `pci`dc oeik.ç"ø éôñåî

:cren ixwi`c zay lyn oiycewn.'åë à"ã:'ek xg` xac xn`zy yeciwl mxeb oiidy meid lr jxan k"g`e oiid lr jxan d"a ixn`wc dl opipz migqtaïðéñøâ éëäúëøáã â"òàã
.äùéã÷ íåéä:`id lega s` oiid zkxa eli`c d`a `id zayl daegy dilr zay myy.äçðî ìù ììôúî äëìäibilte dgpn lye oitqen ly zeltz izy eiptl eid zekxa zkqna

:'ek lltzn jk xg`e dgpn ly lltzn xne`d ixack dkld opgei x"`we opaxe dcedi iax.ùîà ìù íéîìù:'ipzna (iab) lirl dl ziyixt `d.éøéãúxcpa oi`ay jezn oiievn ody

:dacpae.úøîà÷ éåöîdaeg ezexicz oi`y

:exiagn xzei cinz ievn `edy `l`.ñøâ éëä
:dinza `ed xicz e`l ievnçñôä úà àéöåà

.øéãú åðéàùixde ipzwc z`hg iab diepy k"za

ozbby lr `iai leki zxk oiyepr dline gqt

dline gqt e`vi dpyrz `l xy` l"z z`hg

:dyr zevn odyøéãú åðéàù çñôä úà àéöåà
.äøéãú àéäù äìéîä úà àéöåà àìåxy` l"z

:`ed xicz ievn `nl` dpyrz `läøéãú
.úåöîáyly dilr ezxkpy zevna dxecq
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àz .Cì éòaéz ,eäééåøúì eäðéèçL àì ìáà .eäééåøúì eäðéèçLc ,dì úçkLî éëéä .íBéc§¥¦©§©©¨§©£¦§§©§©§£¨Ÿ©£¦§§©§©§¦¨¥¨¨
øéãz ,øéãz BðéàLå øéãúå ,äøéãz dðéà íBiä úkøáe ,äøéãz ïéiä úkøa ,øçà øác ,òîL§©¨¨©¥¦§©©©¦§¦¨¦§©©¥¨§¦¨§¨¦§¤¥¨¦¨¦

àîk ,ïééúàc ïåéëc ,énð àëä .íãB÷,ïðçBé éaø øîàc ,òîL àz .éîc eäééåøz éèéçLc ï ¥¨¨©¦§¥¨§¨§¨§©¦§¦¦©§©§¨¥¨§©§¨©©¦¨¨
úlôz ïîæ éèîc ïåék ,énð àëä .ïéôñeî ìL Ck øçàå äçðî ìL íãà ìltúî ,äëìä£¨¨¦§©¥¨¨¤¦§¨§©©¨¤¨¦¨¨©¦¥¨§¨¥§©§¦©
BèçL ,àðéáøì éMà áøc déøa àçà áø déì øîà .éîc eäééåøz éèéçLc ïàîk ,äçðî¦§¨§©¦§¦¦©§©§¨¥¨©¥©£¨§¥§©©¦§©¦¨§¨
Bîãa ñøîî àäéå øLk ,ãéîzì íãB÷ .'íéaøòä ïéa' Ba øîàpL éðtî ,ìeñt ,úBöç íãB÷¤£¨¦§¥¤¤¡©¥¨©§¨¦¤©¨¦¨¥¦¥§¨¥§¨
áø déì øîà .àLéøa ãéîzì déèçL íéã÷c ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä .ícä ÷øfiL ãò©¤¦¨¥©¨¨¨§©¨§¦©§§¨¦©£¥©¨¦§¥¨¨©¥©
ãò éðz÷ àìå ,(ãéîz) ícä ÷øfiL ãò éðz÷c ,à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áøì àáñ àçà£¨¨¨§©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥©¤¦¨¥©¨¨¦§Ÿ¨¨¥©
,'äçLîì' àø÷ øîà .àîòè éàî :'eë ïéàMø íéðäk ïleëáe :dpéî òîL ,íc ÷øféå èBçLiL¤¦§§¦¨¥¨§©¦¨§¨Ÿ£¦©¨¦©©£¨¨©§¨§¨§¨

:ïéìëBà íéëìnäL Cøãk ,äleãâìäðùî÷lçúî àeäL ïîL úéàø íà ,ïBòîL éaø øîà ¦§¨§¤¤¤©§¨¦§¦¨©©¦¦§¦¨¦¨¤¤¤¦§©¥
éøö ïéà ,äøæòaì C,òøBöî ìL ïîL âBìå ,ìàøNé úBçðî é÷é÷ø øúBî ,àlà .eäî ìBàL ¨£¨¨¥¨¦¦§©¤¨©§¦¥¦§¦§¨¥§¤¤¤§¨

éøö ïéà ,íéMéàä éab ìò ïzéð àeäL ïîL úéàø íàì Cé÷é÷ø øúBî ,àlà .eäî ìBàL ¦¨¦¨¤¤¤¦¨©©¥¨¦¦¥¨¦¦§©¤¨©§¦¥
:ïîL ïéácðúî ,øîBà ïBôøè éaø .ïîL ïéácðúî ïéàL ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäk úçðî¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¤¥¦§©§¦¤¤©¦©§¥¦§©§¦¤¤
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המשך בעמוד גק

oifge` mipy` cenr av sc ± oey`x wxtmigaf
.õò ìù àì ìáàieaik zgkyn `l y"xk i`e `ed `ziixe`c `xeqi`e `ed ieaik zac

dtebl dkixv dpi`y dk`ln y"x`c mdl jixve eieaika oingt zeyrl oiekzna `l`

`ivenl ince eilr `a `ly i`eldc el jixv `diy `ed eteb jxev e`l ieaike dilr xeht

:(.cv sc) ripvnd wxta zay zkqna y"x dilr xhtc eipt lrn ewlql znd z`

.äëøòîuegl d`ivei `le dxfra dtvxd lr

ipy 'ta sxyz y`a ycwa xn`py meyn

z`hg lke `xw i`d opiyxc (.ck sc) migqtc

miycw ileqt lk dipin opiaxne 'ebe `aei xy`

aizkck dxfra mitxyp ediy dxfra ezvigny

dnl ip` dinze sxyz y`a lk`z `l ycwa

didy oycd ziaa otxey epi`e onvrl otxey

d`xpe miycw iycw ileqt oitxey eay dxfra

`dzy onvrl otxey gl xac `edy ipira

mr otxey did m`y onvrl zxkip oztixy

onyde mcd :ynn oda oi` ixdy oixkip oi` xya

:'iqxb

øéãúä ìë êìò ïøãä

íã.ñåáéë ïåòè úàèçdfi xy`e aizkck

:'ebe dncn.ìëàú ùåã÷ íå÷îá`edda

:aizk `piipr.úàèçä úøåú`piiprc `yix

:`edïéà äìåñô.ñåáéë äîã ïåòèxy` aizkc

:xacn aezkd d`fdl ie`xa dfi.øùåëä úòù
:dwixfl.äðìù:dnc olúà ïéìåñô åìá÷ùå

äîãdxyk elit` `dc ewxfe 'iqxb `le 'iqxb .

oi` cbad lr dwixf xg`l dncn (z`) fzpy

xaky dfl hxt onwl opixn`ck qeaik oerh

:dfed'îâ.úàèçä èçùúaizk `pipr `edda

:zewlnpa `le zehgypaóåòä úàèç åìéôà
.éîðinp zeinipt `d `hernl z`f aizkc b"r`

edl opiaxnwe xacn aezkd zelk`pac ehirni`

:zxezn.úéàø äîåzxezn zeinipt zeaxl

:z`fn ser hrnleì"ä úåéîéðô äîäá úàèçã
.ééåáøìdzenk dnda oky mipevigd oick

ilk zlawe dzenk oetv dperh dzenk dhigy

ly dceg cbpke dzenk gafnd zepxwe dzenk

la` miyi`l odixeni` miyi`e rav`ae oxw

oetv oerh epi`e hegy epi`e dnda epi` ser

dhnl serd z`hg ixdy oxw `le dlawe

oi`e oxw ly dcega rav`a dpzep epi`e ziyrp

:miyi`l dpnn
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ìáàey oiekzn oi`y xacc c"q ikid dniz .ur ly zlgb `ldnc dtebl dkixv dpi`l d

sxvl xeriy elit` l`eny ixyc `d iab ith `gip (.an zay) dxik 'tae dfl df oipr

e`l i` dligzkl oiekzn oi`y xac y"x ixy ded `lc c"qc xninl ivne b"dk mzd jixtc

aiignc dcedi iax jkld dtebl dkixv dpi`y dk`ln inp dedc izxz dia zi`c meyn

`da `dc oiekzn oi`a xqe` dtebl dkixv dpi`a

dl iziinc ok yxtl xyt` i` `kd la` `ilz

iab lr etlfne e`ian oii acpzndc `idd`

dtebl dkixv oi`c `nrh jiiy `lc miyi`d

oey`x wxt seqae zayc zek`ln iab `l`

mixxdk zay zekld iab dl iziin (.i sc) dbibgc

q"ydl rnync yxtl jixve dxrya mielzd

dkixv dpi`a l`eny aiignc ikid ikc `zydc

:oiekznk oiekzn oi` aiigl el yi p"d dtebl

äëàìîáiaxk dl xaq dtebl dkixv dpi`y

`zrnyac zelecb zeklda dywd .dcedi

ixeht lk l`eny xn`w (.b sc) zayc `ziinw

xehtc zlz ipdn xal xeq` la` xeht zayc

'it `qxen qitne ygp cvde iav cvd xzene

qitne ygp cvc `tebc xrv meyn opax exyc

dk`ln xhtc y"xl `l` xhtin `l `qxen

mivxy dpny 'ta `zi`ck dtebl dkixv dpi`y

z"xe zelecb zeklda uxzl `ed wgece (:fw zay)

xzene xeht [icda] l`eny dl aiygc `dc uxiz

o`n xnelk `l` ikd l"qc meyn e`l (xn`w)

enk xzene xehtc xaqw xeht `edy l"qc

i`cec (.fw my) bxe`d seqa l`eny wcwcny

ol `niiw `l op` edin xn`w xzene xeht

dtebl dkixv dpi`y dk`lna l`enyk

yixa y"xk xaqc d`xza `edc `ax ogky`ck

ycwd iazk lk wxtc i`xen`e (:`nw my) lhep

zaya oibxdp oiwifnd lk ixn`c (:`kw my)

axwr lrc 'ipzn` bilt `l xq`c o`n elit`e

zaya `qxen qitdl xzen jkld jeyz `ly

:dgil dpnn `ivedl

øéãúä ìë êìò ïøãä

äðìùdnc `nhpe dnc ol yexit .d`nhpye

qeaik ira `l h"n `nhpe xn`z m`e

opixn`ck dligzkl ewxef `ziixe`cn `d

dvxed bbeya ewxfe `nhpy mc (:t sc migqt)

egvn lr epi` e` uivd xaypy oebk ixiinc l"ie

:(:f sc `nei) [dvxn epi`y] dil zi`c o`nl

åìá÷ùåyxit .dnc z` ewxfe oileqt

fzip m` dxyk elit`c b"r`e ewxf e` qxhpewa

onwl xn`ck qeaik oerh oi` dwixf xg`l dnc

opireny`l jixhvi` dfed xaky dfl hxt

wxfna xzepd oi`e `ed iegc mcc xninl oileqta

:(.d sc) dlirnc w"ta r"ve mixiy dyer leqtc wexfie xykd xefgi `niz `le dwixfl xykìåëédnize z`fn ihrnin milw miycw oicd `ede .z`f l"z qeaik oerh serd z`hg mc `dz

rela oiprl z`hgk miycwd lk zeaxl `yiwid `iz`c l"pn `zyde relaa ycwzn lk s` relaa zycwzn z`hg dn z`hgle dpgnle dlerl dxezd z`fn iaxn (.gv sc) oiwxit seqac

relaa ycwzdl oiprl `yiwid dnewe`l `ed `xaq dnexz ihernl dze` jixhvi`cn dtihye dwixn oiperh miycw lkc ogky`c oeik l"ie `kti` `ni` qeaik oiprl `kdc `herine

wetiz `xw l"l `zyde miycw ycwn dtihye dwixn oiprl miycw lk onwl witn dcedi iaxc izixg` `iyew ikda inp `vxzine ilk zrila mrhn dtihye dwixn oiperhc ogky`c xg`n

z`fc `herine qeaik oiprl `yiwid inwen ded `icda [dtihye] dwixn ogky`c e`l i`c `gip ziyixtc i`nl la` z`hgk dtihye dwixn oiperh miycw lkc z`hgc `yiwidn il

:relae dtihye dwixn ihernl
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.õò ìù àì ìáàieaik zgkyn `l y"xk i`e `ed `ziixe`c `xeqi`e `ed ieaik zac

dtebl dkixv dpi`y dk`ln y"x`c mdl jixve eieaika oingt zeyrl oiekzna `l`

`ivenl ince eilr `a `ly i`eldc el jixv `diy `ed eteb jxev e`l ieaike dilr xeht

:(.cv sc) ripvnd wxta zay zkqna y"x dilr xhtc eipt lrn ewlql znd z`

.äëøòîuegl d`ivei `le dxfra dtvxd lr

ipy 'ta sxyz y`a ycwa xn`py meyn

z`hg lke `xw i`d opiyxc (.ck sc) migqtc

miycw ileqt lk dipin opiaxne 'ebe `aei xy`

aizkck dxfra mitxyp ediy dxfra ezvigny

dnl ip` dinze sxyz y`a lk`z `l ycwa

didy oycd ziaa otxey epi`e onvrl otxey

d`xpe miycw iycw ileqt oitxey eay dxfra

`dzy onvrl otxey gl xac `edy ipira

mr otxey did m`y onvrl zxkip oztixy

onyde mcd :ynn oda oi` ixdy oixkip oi` xya

:'iqxb

øéãúä ìë êìò ïøãä
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äîãdxyk elit` `dc ewxfe 'iqxb `le 'iqxb .

oi` cbad lr dwixf xg`l dncn (z`) fzpy

xaky dfl hxt onwl opixn`ck qeaik oerh

:dfed'îâ.úàèçä èçùúaizk `pipr `edda

:zewlnpa `le zehgypaóåòä úàèç åìéôà
.éîðinp zeinipt `d `hernl z`f aizkc b"r`

edl opiaxnwe xacn aezkd zelk`pac ehirni`

:zxezn.úéàø äîåzxezn zeinipt zeaxl

:z`fn ser hrnleì"ä úåéîéðô äîäá úàèçã
.ééåáøìdzenk dnda oky mipevigd oick

ilk zlawe dzenk oetv dperh dzenk dhigy

ly dceg cbpke dzenk gafnd zepxwe dzenk

la` miyi`l odixeni` miyi`e rav`ae oxw

oetv oerh epi`e hegy epi`e dnda epi` ser

dhnl serd z`hg ixdy oxw `le dlawe
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sxvl xeriy elit` l`eny ixyc `d iab ith `gip (.an zay) dxik 'tae dfl df oipr

e`l i` dligzkl oiekzn oi`y xac y"x ixy ded `lc c"qc xninl ivne b"dk mzd jixtc

aiignc dcedi iax jkld dtebl dkixv dpi`y dk`ln inp dedc izxz dia zi`c meyn

`da `dc oiekzn oi`a xqe` dtebl dkixv dpi`a

dl iziinc ok yxtl xyt` i` `kd la` `ilz

iab lr etlfne e`ian oii acpzndc `idd`

dtebl dkixv oi`c `nrh jiiy `lc miyi`d

oey`x wxt seqae zayc zek`ln iab `l`

mixxdk zay zekld iab dl iziin (.i sc) dbibgc

q"ydl rnync yxtl jixve dxrya mielzd

dkixv dpi`a l`eny aiignc ikid ikc `zydc

:oiekznk oiekzn oi` aiigl el yi p"d dtebl

äëàìîáiaxk dl xaq dtebl dkixv dpi`y

`zrnyac zelecb zeklda dywd .dcedi

ixeht lk l`eny xn`w (.b sc) zayc `ziinw

xehtc zlz ipdn xal xeq` la` xeht zayc

'it `qxen qitne ygp cvde iav cvd xzene

qitne ygp cvc `tebc xrv meyn opax exyc

dk`ln xhtc y"xl `l` xhtin `l `qxen

mivxy dpny 'ta `zi`ck dtebl dkixv dpi`y

z"xe zelecb zeklda uxzl `ed wgece (:fw zay)

xzene xeht [icda] l`eny dl aiygc `dc uxiz

o`n xnelk `l` ikd l"qc meyn e`l (xn`w)

enk xzene xehtc xaqw xeht `edy l"qc

i`cec (.fw my) bxe`d seqa l`eny wcwcny

ol `niiw `l op` edin xn`w xzene xeht

dtebl dkixv dpi`y dk`lna l`enyk

yixa y"xk xaqc d`xza `edc `ax ogky`ck

ycwd iazk lk wxtc i`xen`e (:`nw my) lhep

zaya oibxdp oiwifnd lk ixn`c (:`kw my)

axwr lrc 'ipzn` bilt `l xq`c o`n elit`e

zaya `qxen qitdl xzen jkld jeyz `ly
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øéãúä ìë êìò ïøãä

äðìùdnc `nhpe dnc ol yexit .d`nhpye

qeaik ira `l h"n `nhpe xn`z m`e

opixn`ck dligzkl ewxef `ziixe`cn `d

dvxed bbeya ewxfe `nhpy mc (:t sc migqt)

egvn lr epi` e` uivd xaypy oebk ixiinc l"ie

:(:f sc `nei) [dvxn epi`y] dil zi`c o`nl

åìá÷ùåyxit .dnc z` ewxfe oileqt

fzip m` dxyk elit`c b"r`e ewxf e` qxhpewa

onwl xn`ck qeaik oerh oi` dwixf xg`l dnc

opireny`l jixhvi` dfed xaky dfl hxt

wxfna xzepd oi`e `ed iegc mcc xninl oileqta

:(.d sc) dlirnc w"ta r"ve mixiy dyer leqtc wexfie xykd xefgi `niz `le dwixfl xykìåëédnize z`fn ihrnin milw miycw oicd `ede .z`f l"z qeaik oerh serd z`hg mc `dz

rela oiprl z`hgk miycwd lk zeaxl `yiwid `iz`c l"pn `zyde relaa ycwzn lk s` relaa zycwzn z`hg dn z`hgle dpgnle dlerl dxezd z`fn iaxn (.gv sc) oiwxit seqac

relaa ycwzdl oiprl `yiwid dnewe`l `ed `xaq dnexz ihernl dze` jixhvi`cn dtihye dwixn oiperh miycw lkc ogky`c oeik l"ie `kti` `ni` qeaik oiprl `kdc `herine

wetiz `xw l"l `zyde miycw ycwn dtihye dwixn oiprl miycw lk onwl witn dcedi iaxc izixg` `iyew ikda inp `vxzine ilk zrila mrhn dtihye dwixn oiperhc ogky`c xg`n

z`fc `herine qeaik oiprl `yiwid inwen ded `icda [dtihye] dwixn ogky`c e`l i`c `gip ziyixtc i`nl la` z`hgk dtihye dwixn oiperh miycw lkc z`hgc `yiwidn il

:relae dtihye dwixn ihernl
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éaøk ,Czòc à÷ìñ éàå .õò ìL úìçb àì ìáà£¨Ÿ©¤¤¤¥§¦¨§¨©§¨§©¦
.énð õò ìL úìçb eléôà ,déì àøéáñ ïBòîL¦§§¦¨¥£¦©¤¤¤¥©¦
äëàìîa .ïBòîL éaøk dì øáñ ,ïéekúî ïéàL øáãa§¨¨¤¥¦§©¥¨©¨§©¦¦§¦§¨¨
øîà .äãeäé éaøk dì øáñ ,dôeâì äëéøö dðéàL¤¥¨§¦¨§¨¨©¨§©¦§¨¨©
éðôa äëøòî ïäì äNBò ,eàîèpL íéëñð ,àðeä áø©¨§¨¦¤¦§§¤¨¤©£¨¨¦§¥
.'óøOz Làa LãBwa' øîàpL íeMî ,ïôøBNå ïîöò©§¨§§¨¦¤¤¡©©¤¨¥¦¨¥
,íéëñpäå ,úBçðnäå ,ïîMäå ,ícä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¨§©¤¤§©§¨§©§¨¦
.ïôøBNå ïîöò éðôa äëøòî ïäì äNBò ,eàîèpL¤¦§§¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨
éa éì éúééà ,äàúãâa àpç áøì ìàeîL déì øîà̈©¥§¥§©¦¨©§§¨¨©§¥¦¥
äNBò ,eàîèpL íéëñð ,eäéén÷ Cì àîéàå ,äøNò£¨¨§¥¨¨©©§§¨¦¤¦§§¤

:ïôøBNå ïîöò éðôa äëøòî ïäì̈¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨

øéãúä ìë êìò ïøãä

äðùîïeòè äæ éøä ,ãâaä ìò æzpL úàhç íc©©¨¤¦©©©¤¤£¥¤¨
øaãî áeúkä ïéàL ét ìò óà .ñeaék¦©©¦¤¥©¨§©¥
ãçà .'ìëàz LBã÷ íB÷îa' øîàpL ,úBìëàpa àlà¤¨©¤¡¨¤¤¡©§¨¨¥¨¥¤¨
øîàpL ,ñeaék úBðeòè ,úBiîéðtä ãçàå ,úBìëàpä©¤¡¨§¤¨©§¦¦§¦¤¤¡©

ä ìëì úçà äøBz ,'úàhçä úøBz'úàhç .úBàhç ©©©¨¨©©§¨©©¨©¨
úòL dì äúéäL ïéa .ñeaék ïeòè dîc ïéà ,äìeñt§¨¥¨¨¨¦¥¤¨§¨¨§©
àéä Bæéà .øLBkä úòL dì äúéä àlL ïéáe ,øLBkä©¤¥¤Ÿ¨§¨¨§©©¤¥¦
.úàöiLå äàîèpLå äðlL ,øLBkä úòL dì äúéäL¤¨§¨¨§©©¤¤¨¨§¤¦§§¨§¤¨¨
äèçLpL ,øLBkä úòL dì äúéä àlL àéä Bæéàå§¥¦¤Ÿ¨§¨¨§©©¤¤¦§£¨
(e÷øæå) ïéìeñt eìaéwLå ,dîB÷îì õeçå dpîæì õeç¦§©¨§¦§¨§¤¦§§¦§¨§

:dîc úààøîâ,'eë [æzpL] (äúîù) úàhç íc ¤¨¨©©¨¤¦©
óBòä úàhç eléôà ,úBàhç ìëì úçà äøBz éàå§¦¨©©§¨©¨£¦©©¨
ïeòè óBòä úàhç íc àäé ìBëé ,àéðz äîlà .énð©¦©¨¨©§¨¨§¥©©©¨¨
íeMî Lé÷ì Léø øîà .'úàæ' øîBì ãeîìz ,ñeaék¦©§©Ÿ¨©¥¨¦¦
áeúkä úBèçLpa ,'èçMz' àø÷ øîà ,àøt÷ øa©©¨¨¨©§¨¦¨¥©¦§¨©¨
áéúëãk ,øaãî áeúkä úBìëàpa ,àîéàå .øaãî§©¥§¥¨©¤¡¨©¨§©¥§¦§¦
àðîçø éaø .àì úBiîéðt ìáà ,'ìëàz LBã÷ íB÷îa'§¨¨¥¨¥£¨§¦¦Ÿ©¦©£¨¨
,àøazñî .úéàø äîe .'úàæ' àðîçø èòéî .énð óBòä úàhç eléôà ,éëä éà .'úøBz'©¦¨¦£¦©©¨©¦¦¥©£¨¨Ÿ¨¨¦¨¦§©§¨
éìk úìa÷å ïBôö úèéçL ,äîäa ïkL .ééeaøì déì äåä ,úBiîéðt [äîäa] úàhçc§©©§¥¨§¦¦£¨¥§©¥¤¥§¥¨§¦©¨§©¨©§¦
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רמ
oifge` mipya cenr av sc ± oey`x wxtmigaf

.úøçàì àìå åæì äðìëàéoiprd jl izazk zelk`pd on zg`a xnel rnyn `cg dplk`i

oipra mixen`d mixacn zlk`p `edy serd z`hg dhrnzp zelk`pd lka `le dfd

:dtihye dwixn qeaik oipra xen` dne.àø÷ã äéçøåàhgyz xn`p df oeyla oiprd lky

:dncn dxyaa z`hgd.øîà äáø`herinn ehrnzp zeinipt `nlc zkxtc `kxit i`d

dfi xy`c aizk zeinipta qeaik xwir z`fc

oda aizk zeinipta epiide xacn aezkd ze`fipa

aizk oi` zepeviga la` zkxtd lr d`fd

:zxezn eaxzi`c `ed zepevige d`fdàðú àäå
úåìëàðá àìà øáãî áåúëä ïéàù ô"òà 'éðúîã

.øîà÷aizkc `ed zepeviga `xw xwir `nl`

teyiy it lr s` w"d :eaxzi` zxezn zeinip

i`ne zelk`pa `l` xacn epi`y oipra mixac

zelk`pa `wec `iddc dtihye dwixn edip

edin dze` lk`i mipdka xkf lk dil jinqc

zeiniptd cg`e zelk`pd cg` qeaik oiprl

zepevige eda aizk dfi xy`c xwir zeiniptde

:z`hgd zxez z`fn.éëä éàzeinipta xwirc

zeiniptd cg`e zelk`pd cg` `pz i`n` aizk

zeinipta s` zbdep zelk`pa dxen`d rnync

xen`d oicd `ed zelk`pa xen`d rnyn ikdc

ez` `zernyna zelk`p `nl` zeinipta

:`ieaixn zeinipte.éîð óåòä úàèç éëä éà
ze`fipd on `id s` ixdy `zernynn iziz

:(d `xwie) 'ebe z`hgd (on) dfde aizkcúàèç
.íéðôá äøàåöá äîã ñéðëäù óåòädwiln oia

xy` z`hg lke meyn lqtizy edn diifdl

:`aei.éîã úøù éìëëzlawa dwwfed `l ixdy

dqipkdy mcd zqpkda lqtine diilk edfe ilk

:lkidl ilka.'åë àîìã åàdqipkdy dndae

`l dnc laiwe d`ivede dhgypyn miptl

mr eqipkdy `le `pngx xn` dncnc `lqtin

:dxya.íéðôì äñðëðå äñëøôserd z`hga

dqpkp dil`nc meyn c"qwe dxyk dl ipzw

xtkl aizk `xwe xtkl n"r `ed dqipkd `le

:ycwa.äøæçå íåøãì äúöéåhwp `wec e`l

dqkxt `idda da ipzwc meyn `l` dxfge

hwp `wecc dleqt dxfge uegl dzvie

hwp dleqt dxfgc b"r`c `zeax opireny`l

:dxfge dxyk iab inp.äìåñô àåä äàéöåä àä
lqtil mexcae oetva dvign yi ike dinza

uegl z`vi dqkxt ipzc `d `l` `veia

z`vie dqkxt `idda da ipzwc dil `kixhvi`

dqkxt elit`e dleqt dxfge dxfrl ueg uegl

lirl) ipy 'tae `veia dlqtpc dil`n z`vie

:`xnba dl iziin (.ek.ð"äiab dqkxt ipzwc

ipzwc dqkxt oeyla dl hwp `idd meyn ser

:dleqt dxfge uegl d`vie dqkxt inp da

.äôöøä ìò êôùð:serd x`evn.úøù éìë àðîçø äéëøöà àìã àåä éëåøöàlr ilkd on jtypk l"dc gafnl ezefdle xyk etqe`l jklde zxy ilk mewna `ed dicic x`eve

:xykc etq`e dtvxd.úøù éìë àðîçø äéá ìéñô ìéñôéî àîìã åà:ezlqet dtvxc y"ke gafnl envr serd on ezefdl irac meyn dlaw dia azk `le xiiy `wecc.éì ÷åôéú
:inc ilkk ilk xie`e opira d`fdl ie`x op`e cbad xie`l `hn ikn mc dil liqti` `dc z`fc `herin e`la qeaik ira `lc.äøàåöá éìë ÷éáãîáea rbpy cr exie` lr did `lc

:ihernl z`f jixhvi` i`dl.ãâáì ãâáî æúéð:ixiinw dnda mca.ñåáéëì äéì éçãéàdwixfl xykc oeik mzdc cbad lr fzip jk xg`e etq`e dtvxd lr ilk on jtypn dil rxbe

:oexg` i`d qeaik ira `le d`fdl ie`x dia `pixw `le d`fd zxezn igc` qeaikl wiwfi` iwewfi`c cbad lr la` dia `pixw d`fdl ie`x.äìàù åæjaiy`e zl`y dti `zegipa

:dilr.øùëå åôñåà:dtvxd lr ilkd on jtypk l"de eqaik `ly onf lk mc zxezn lha `l qeaikl wiwcfi`c b"r`e.øùë àä:qeaik oexg`d oerheåôñåà íàù øîåì éöîéú íàå
.ìåñô ïåùàøä ïî:mc zxezn dil liha qeaikl wwfedc meyn c"q `wck.ì"ñ ò"øë àðànc dlqtpe dwixfl xyekd zry dl dzid (.bv sc) onwl xn`cixd i`de qeaik oerh d

:oey`x cba lr ezlitpa lqtp k"g`e xyekd zry el dzide lawzp ilka ezligzn
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ïø÷åzi`c o`nc `pz cgc `ail` eed e`l `d aiygw ixneg i` dniz .dcege rav`e

`"xe iax ibiltc (.bp sc) onewn edfi` wxta lirl gkenck oxw dil zil dceg dil

lirl yxtl jixv oke dil zi`c o`nl dcege dil zi`c o`nl oxw xn` ikdc xnel yie y"xa

:dceg `ki`de (:i sc) w"taéàcg`e zeiniptd cg` zeiniptd cg`e zelk`pd cg` ikd

el yi xzei heytdy .dil irain zelk`pd

i"yx qixb (.k sc) dkeqc w"tae dlgz xikfdl

`xnba jixte dlecb zg`e dphw zg` dpyna

rnyn ikdc dil irain dphw zg`e dlecb zg`

denk xnelk dphwd `id zg`e dlecbd `id zg`

lka mi`pz jxc oke ipy oicl dwelg dpi`e `id

eze`e `yixa ipz dil `hiytc `iddc mewn

eixg` dpey el deyy eprinydl `ayk ipyd

mewn lk cg`e dpai cg` (:hk sc) d"xa xn`ck

cg`e xea xtegd cg` (:p sc) w"aae c"a my yiy

cg` (.bn sc) dheq zkqnae dxrne giy xtegd

he yxeid cg`e gweld cg`e dpeadmzd opz `ae

'a 'tc `iddn dywe ikd dnglnd ikxrn iab

zepyi cg`e zeycg cg`c (:k sc) zeaezkc

ulegd 'tae zeycgn xzei d`nehl heyt zepyie

`nl` zelera cg`e zeleza cg` (.`n zenai)

i`wc `kidc wlgl yie dligz heyt epi`y hwpc

libxc `ed mzd lirlc `zbelta e` `xw`

(.al sc oixcdpq) opzc `de dligz heytd ipznl

dyixca zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`

`wxta ixii`c icii` `xw` i`wc b"r` dxiwgae

`yixa zepenn ipic inp hwp zepenn ipica lirlc

iax wxt zegpnc `iddn dywd oerny x"de

leg cg` `"kge ipzwc (:bq zegpn) l`rnyi

zay ipzinl l"de `a did ylyn zay cg`e

leg '`e zay cg` `"kge `tiqae [hl`yixa

leg hwpinl l"de zelbn ylyae zetew ylya
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in

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

,óBòä úàhç ,äaøcà .íéMéàå dceçå òaöàå ïø÷å§¤¤§¤§©§¨§¦¦©§©¨©©¨
.dúBîk äìéëàå ,dúBîk õeç ïkL .ééeaøì déì äåä£¨¥§©¥¤¥§¨©£¦¨§¨

ðäBæì ,'äpìëàé' àø÷ øîà ,øîà óñBé áø .ïéLéôð C ¨¨§¦¦©¥¨©¨©§¨Ÿ£¤¨¨
'úàæ' ,àlàå .áeúkä èòéî ,úBìëàpa .úøçàì àìå§Ÿ©£¤¤©¤¡¨¦¥©¨§¤¨Ÿ
déçøBà 'äpìëàé' ,àðéîà äåä ,'úàæ' åàì éà .éì änì̈¨¦¦¨Ÿ£¨£¦¨Ÿ£¤¨§¥
øLà' ,àø÷ øîà ,øîà äaø .ïì òîLî à÷ .àø÷c¦§¨¨©§©¨©¨¨©¨©§¨£¤
óà ,[ïðúäå] (àéðúäå) .øaãî áeúkä úBàfäa ,'äfé¦¤§©¨©¨§©¥§¨§©©
ïéðòì ,úBìëàpa àlà øaãî áeúkä ïéàL ét ìò©¦¤¥©¨§©¥¤¨©¤¡¨§¦§©
.áéúk 'äfé øLà' ,ñeaék ïéðòì ìáà .äôéèLe ä÷éøî§¦¨§¦¨£¨§¦§©¦£¤¦¤§¦
ãçà .'úBiîéðtä ãçàå úBìëàpä ãçà' ,éëä éà¦¨¦¤¨©¤¡¨§¤¨©§¦¦¤¨
ãçà ,éðz .déì éòaéî ,úBìëàpä ãçàå úBiîéðtä©§¦¦§¤¨©¤¡¨¦¨¥¥§¦¤¨
.énð óBòä úàhç ,éëä éà .úBìëàpä ãçàå úBiîéðtä©§¦¦§¤¨©¤¡¨¦¨¦©©¨©¦
äaéø .àì énð äðBöéç ,éëä éà .'úàæ' àðîçø èòéî¦¥©£¨¨Ÿ¦¨¦¦¨©¦Ÿ¦¨
äîäa úàhç ,àøazñî .úéàø äîe .'úøBz' àðîçø©£¨¨©¨¨¦¨¦§©§¨©©§¥¨
éìk úìa÷å ïBôv úèéçL ,äîäa ïkL .ééeaøì déì äåä£¨¥§©¥¤¥§¥¨§¦©¨§©¨©§¦
óBòä úàhç ,äaøcà .íéMéàå dceçå òaöàå ïø÷å§¤¤§¤§©§¨§¦¦©§©¨©©¨

ðä .dúBîk äàfä ïkL ,ééeaøì déì äåä.ïéLéôð C £¨¥§©¥¤¥©¨¨§¨¨¨§¦¦
,ïéáà éaø éòa,døàeöa dîc ñéðëäL óBòä úàhç ¨¥©¦¨¦©©¨¤¦§¦¨¨§©¨¨

Bà .ìéñtéîe ,éîã úøL éìëk døàeö .eäî ,íéðôa¦§¦©©¨¨¦§¦¨¥¨¥¦§¦
àìå ,àðîçø øîà 'dîcî' .äîäa øàeök ,àîìc¦§¨§©©§¥¨¦¨¨¨©©£¨¨§Ÿ
,äøæçå íéðôì äñðëðå äñkøét ,òîL àz .døNa§¨¨¨§©¦§§¨§¦§§¨¦§¦§¨§¨

éîòèéìå .äìeñt ,dñéðëä àä .äøéLkéLã÷ éab ,C §¥¨¨¦§¦¨§¨§¦©§¨©¥¨§¥
.äøLk ,äøæçå íBøcì äàöéå äñkøét ,éðz÷c íéLã÷̈¨¦§¨¨¥¦§§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¥¨
,'õeçì äúöé' ,énð àëä .déì àëéøèöéà ,'õeçì äúöé' éàä ,àlà .äìeñt ,dàéöBä àä̈¦¨§¨¤¨©¨§¨©¦§§¦¨¥¨¨©¦¨§¨©
àìc àeä déëeøöà .eäî ,dôñàå ätöøä ìò CtLð ,ïéáà éaø éòa .déì àëéøèöéà¦§§¦¨¥¨¥©¦¨¦¦§©©¨¦§¨©£¨¨©©§¥§Ÿ
,àðîçø déa ìñt ìñôéî ,àîìc Bà .øLëå BôñBà ,Ckìäå .úøL éìk ,àðîçø déëøöà©§§¥©£¨¨§¦¨¥§¦§¨§§¨¥¦§¨¦§¨¨©¥©£¨¨
ïeòè óBòä úàhç íc àäé ìBëé ,òîL àz ,àáø øîà .ìeñôe BôñBà ,Ckìäå .úøL éìk§¦¨¥§¦§¨§¨¨©¨¨¨§©¨§¥©©©¨¨
àäc ,éì ÷etéz ,àðîçø déa ìéñt ìñôéî ,Czòc à÷ìñ éàå .'úàæ' øîBì ãeîìz ,ñeaék¦©§©Ÿ§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¦¥©£¨¨¦¦§¨
àòa .døàeöa éìk ÷éaãîa ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .éìk øéåàa dì ìéñtà¦§¦¨©£¦§¦¨©©¨§¥§©§ª©§©§¦§¦§©¨¨§¨
øîà .àì ,àîìc Bà .ñeaéëì déì éçãéà ,àn÷ ãâaî .eäî ,ãâáì ãâaî æzéð ,éåì dépéî¦¥¥¦¦©¦¤¤§¤¤©¦¤¤©¨¦§¥¥§¦¦§¨Ÿ¨©
,ìeñôe BôñBà éàå .øLk àä ,øLëå BôñBà éà .CLôp änî ,ñeaék ïeòè .äìàL Bæ ,déì¥§¥¨¨¦¦©©§¨¦§§¨¥¨¨¥§¦§¨
.ñeaék ïeòè dîc ,äìñôðå øLBkä úòL Bì äúéä ,øîàc .éì àøéáñ àáé÷ò éaøk àðà£¨§©¦£¦¨§¦¨¦§¨©¨§¨§©©¤§¦§§¨¨¨¨¦
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רמי               

       
         

        
        

       
        

       
        

      
       

       
         

   
         

       
       

       
         

    
       

         
     

         
   

        
         

          
      
        

      
       

       
       

      
       

        
        

    
         

       
       

        
        

       
        

       
         

         
        

       
    

       
       

        
    

     
        

        
        

        
         

    
        

         
        

         
         

          
       

      
        

     
        

       
      

    
         
          
         

   
       

       
       

       
      

         
        

        
      

        
       
           

        
         

          
   

         
     

          
           
         

          
          

      
           

        
     

        
        

       
        

         
         

       
          

        
         

   













































































































































































































































המשך בעמוד גק



רמב
             

         
          

   
          

          
        

        
     

     
        


         

         
      

       
 


        

      
         

          
          

        
        

         
        

         
         

           
        

         
         

































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מנחם אב, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ איש מדעים

עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר שמשון רפאל שי'

שלום וברכה!

על  נשלחה  ובטח  הנשיא,  דו"ח  עם  "ישראל הצעיר"  חוברת השנתית של  ימים אלה קבלתי 

לעמדת  בהנוגע  אחדים  במקומות  לראות  נהניתי  גם  בזה.  לבבו  שימת  עבור  ות"ח  כת"ר,  הצעת  פי 

"ישראל הצעיר" לעניני דת, כגון בארצנו הק' ת"ו בנוגע לחינוך בכלל וגיוס הבנות, ובמדינתנו בנוגע 

חיוב ההבדלות מהקאנסערוואטיווים, אשר טשטוש הגבולים בזה עוד גרוע מההיזק המובא על ידי 

התנגדותם גרידא. והגם אשר בשים לב לרציניות הענינים היתה עמדת "ישראל הצעיר" צריכה להיות 

מודגשה עוד יותר ובחריפות יותר, ובפרט אשר לפי מצב הרוחות כעת שעת הכושר היא להשמיע דברים 

כבושים ומוכנים לקבלם, ועוד זאת אשר הנוער האמרקאי טבעו להביט על פשרה כעל ענין של "בלאף" 

לגמרי, הנה תקותי אשר למעשה לא תחסר עמדתם התקיפות והחריפות הדרושה ופעולותיהם בזה 

תהיינה במרץ המתאים.

עוד ארשה לי להעיר בקצרה, הגם אשר עברתי על החוברת במהירות מפני קוצר הזמן, והוא, 

עבודתם בשנה העברה, שזה משמש  עד כמה שדרוש להביא בחשבון ההישגים שהשיגו במשך  אשר 

בלב  לאמירה  רצון  להיזהר שלא תביא השביעת  יש  גיסא,  לאידך  רוח להמשך העבודה, אבל  עידוד 

ואולי גם בפה, כבר עשיתי דיי, ואשמח בחלקי, ובבת אחת עם מנין המעלות יש גם להגיב על מה שעדין 

לא נעשה ועל החסרונות שבעבודה )שכל מעשה בני אדם הרי הם חסרים השלימות(.

רואה אני מהכתוב בפירוש ועוד יותר מבין השטין, אשר חלק גדול לכת"ר בהשמירה על הגישה 

ונעם לי לראות בכמה מקומות מהדו"ח  המתאימה, ברוח התורה והמסורה, לכמה בעיות חשובות, 

שגם הנהלת היאנג איזראעל מכירה בזה, ולא לבד שאין זה 'מפחיד' אותם, אלא אדרבה...

בהזדמנות זו הנני להביע תודתי, נוסף על מה שמסרתי על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק 

בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב, על תשורתו - ספר לקוטי תורה מספר דברים, הוצאה הראשונה. 

וכיון שזה עתה יצא לאור ספר המצות להצמח צדק בהוצאה חדשה עם הוספות, הנה על פי בקשתי 

נשלח לכת"ר בחבילה בפ"ע, ובלי ספק אשר יוכל להשתמש במאמרים שבספר זה ותכנם בדרשותיו 

ומאמריו הוא.

בברכה להצלחה בעבודתו ובעניניו הפרטיים.



רמג אגרות קודש

]כ"ו תמוז, תשי"ג[

גם  ובטח  דוד המלך,  ביום ההלולא של  להם  בענין ההתועדות שהי'  על מה שכותב  ...ות"ח 

להבא ינצלו את היומי דפגרא להתועד בהתועדות חסידותית ולהתעוררות באהבת השם אהבת התורה 

ואהבת ישראל, והעיקר - לקבל על עצמם בהחלטה גמורה שכבר באה העת שצריכים לצאת מד' אמות 

המצומצמים ולהתפשט, באופן המתאים, בין שאר חוגי בנ"י להפיץ שם המעינות, מעינות דא"ח ותורת 

החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד. וכמה דרכים בזה, ואחד מהדרכים הוא ע"י התועדות ברבים 

כ"ק  ורצון  חפץ  יקויים  ובטח  שונים,  מחוגים  הנוער  ובפרט  אנשים  בהתועדות  לשתף  ובהשתדלות 

אדמו"ר הזקן, שחב"ד לא יהי' ענין של מפלגה אלא של כללות עם ישראל יחיו.

 ב"ה,  א' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

שי'  אלי'  מוה"ר  כו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  והרה"ח  הרה"ג  ע"י  הפ"ש  בעתו  קבלתי  בנועם 

סימפסאן, אשר סיפר לי גם כן על דבר פעולותיו הטובות והשפעתו בסביבתו לטובת הרמת קרן ישראל 

של  טובה  פעולה  מאד  במאד  יקרה  הזמנים  ובכל  המקומות  בכל  ואם  היהדות,  רוח  והחזקת  סבא 

ישראל, הרי על אחת כמה וכמה בזמננו זה אשר גברו ההעלמות וההסתרים המניעות ועכובים בכל 

דבר קדוש וטהור, ועל פי המובא במכתב הרמב"ן, כל המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו, הרי עאכו"כ 

שצריך לייקר כל פעולה טובה, ומוכרח לנצל כל אפשריות של מעשה או דיבור לחיזוק התורה והיהדות. 

וכל שכן וקל וחומר מבני השבט וחלק השבט אשר בהם בחר ה' להיות כהנים לפניו ולשרת בקדש, אשר 

הדברים והמעשים שלהם בכל הנ"ל גדולים כמה פעמים ככה.

כבודו  ליד  הגיע  וכיון אשר  ית'.  פרטית ממנו  עניני האדם הם בהשגחה  פרטי  כל  ידוע אשר 

בזה.  לפעול  כבודו  ביד  אשר  מיוחדת,  פרטית  בהשגחה  הוא  בטח  הרי  הכנסת,  בבית  המחיצה  ענין 

ישראל,  בארץ  המקדש  בבית  ואם  הוא.  למותר  אך  בודאי  בביהכ"נ  המחיצה  ערך  בגודל  והאריכות 

אשר שם ראו נסים במוחש, וכמאמר המשנה עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, בכל זה היו 

מוכרחים לעשות מחיצה בין אנשים לנשים, וכמסופר במסכת סוכה ובהלכות בית הבחירה להרמב"ם, 

הרי עאכו"כ לאחר חורבן בית המקדש - יבנה במהרה בימינו -, ובחוץ לארץ, ובבית הכנסת שהוא רק 

מקדש מעט, ובפרט בדורנו יתום זה, אשר ענין המחיצה בביהכ"נ מוכרח הוא ביותר וביותר. ובמוחש 

אלא  זה  הי'  לא  הרי  מדאי,  יותר  קטנה  שעשאוה  או  המחיצה  שבטלו  הבתכ"נ  באותן  אשר  ראינו, 

התחלה של יציאה וירידה מדחי אל דחי, ר"ל. ואחר כך העמידו גם כן מיקראפאן בשבת ויום טוב, 

שהוא איסור דאורייתא ועוד ידם נטוי' לרדת כמה מעלות אחורנית. ואין רצוני להאריך בגנותם של 

בני ישראל כו', ותקותי, ועל פי מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, שכבודו יאחז בכל האמצעים 

והדרכים לבטל מחשבה רעה זו של ביטול מחיצה בבית הכנסת. ולהסביר להם - אף כי דבר פשוט הוא 

- אשר כשבאים אפילו לשר קטן בשר ודם ומבקשים ממנו אפילו רק בקשה קלה, הרי מדרכי הנמוס 

הוא ומובן גם על פי שכל, אשר בשעת מעשה אין לעשות ענינים שהם היפך רצון השר, כי זהו בסתירה 

ומבקשים  לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא  ועאכו"כ כשבאים  והבקשה.  ובנגוד להשאלה 

על חיי בני ומזוני, שאסור ועון פלילי הוא לעשות בשעת מעשה ענינים שבזה ממרים את פי ה' אלקי 

העולם. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. 

והשי"ת יצליח את כבודו, אשר בנקל ובדרכי נועם, ימלא שליחותו של המקום ברוך הוא, שישאר הבית 

הכנסת בית תפלה לה', אשר בו יתקבלו תפלות ישראל.

בכבוד ובברכת הצלחה.



רמד   


             

              
              

 
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לב סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

 
   על להעיד  נאמן  אחר  שאדם וכל ֿשכן  -

מומחה  שהוא .הרופא
   שיתכוון בו  חושדים שלא -

.להכשיל 

 
סכ"ו),265) מש"ז פמ "ג (ראה באיסורין נאמן אחד שעד

כדלהלן. עצמו על נאמן הרופא שאפילו הוא והחידוש
כה.266) סעיף  כדלעיל
כו.267) סעיף  כדלעיל
שירוויח 268) או כבוד לו יש ואפילו סכ"ו, שבת תוספת

בזה  נאמן מכלֿמקום כמומחית, הוכרה שהאגרת מכך ממון
שם  משה אגרות וראה יח ), סי ' ח "ה משה אגרות (שו"ת
החולה  שם את שיפרט  בלא גם שריפא לומר נאמן שהרופא

שנתרפא.

•
          

Ó מעט הן רב  הן שיהיה הריוח  בשוה לחלק  וצריכים
מעט  או רב  שהוא בין להנותן ידוע  ריוח  לקצוץ  ואסור
שמוכר  זו היא שמכירה פי  על ואף  כלל. ריוח  יהיה לא או
קצוב  דבר בעד מאוד הרבה יהיה ואפילו בריוח  חלקו כל לו
שקיבל  זה מקום מכל אחר לאיש כן למכור שרשאי  וכמו
ממנו  כלוה נראה ידוע  ריוח  לו פוסק  אם המעות ממנו
לוה  אינו שבאמת פי  על אף  סופרים מדברי  ואסור ברבית
אינו  ואפילו ידוע . ריוח  בעדו לו שפוסק  הפקדון חצי  על
מאונסים  בין הנותן על המעות כל שאחריות כגון כלל לוה
אחריות  גם אם ואפילו בזול שתהיה עיסקא מהפסד בין
אינו  שהמקבל שנמצא המעות מכל הנותן על ואבידה גניבה
וקנה  בהם להרויח  במעותיו להתעסק  הנותן של שלוחו אלא
במלוה  הוא מתחלף  כן פי  על אף  קצוב  בדבר הריוח  ממנו
שאינו  דבר הוא וההפסד ידוע  ריוח  לו ונותן הואיל ברבית

כך. כל מצוי 

על  הן ואבידה מגניבה אפילו האחריות כל אם מתירין ויש
ומותר  כלל כלוה נראה אינו שהמקבל המעות מכל הנותן
דברי של רבית בכל וכן אחר לאיש כמו הריוח  לו למכור
כל  עליו מקבל הרבית נוטל אם זו סברא לפי  מותר סופרים
נראית  אינה מעתה כי  ואבידה מגניבה אפילו אחריות
על  לסמוך ויש ריוח  ממנה ליטול ומותר כלל כהלואה
מעות  הנותן אם (אבל סופרים בדברי  להקל דבריהם
המעות  מחצי  אלא האחריות כל מקבל אינו שכר למחצית

הכל): לדברי  אסור

*
‡Ó בין הרבה שירויח  בין קצוב  דבר לו כשקוצץ  זה וכל

הוא  הקרן מן ההפסד שאחריות רק  כלום ירויח  שלא

הרבה  שירויח  בין קצוב  דבר לו קוצץ  אם אבל הנותן על
אבל  כולו לו יתננו לו שקצץ  כשיעור אלא ירויח  שלא בין
פחות  ירויח  אם וכן כלום לו יתן לא כלום ירויח  לא אם
זה  לשיעור מביתו ישלים ולא לו יתננו לו שקצץ  משיעור
המקבל  על הן ואבידה גניבה אחריות אם אף  מותר זה הרי 
הזול  אחריות וגם שכר שומר שהוא כדינו המעות מכל
שאינו  (לפי  הלואה שהן המעות מחצי  המקבל על ואונסים
קצוב  דבר לו שיתן עמו שקוצץ  במה ברבית כמלוה נראה
שמוכר  אלא כלום ירויח  לא אם מביתו לו יתננו ולא הואיל
העודף  את הנותן לו שמוחל בעד שלו הריוח  חצי  המקבל לו
זו  ומכירה עודף  יהיה אם עמו שקצץ  קצוב  דבר על
ברבית  כהלואה נראית אינה להנותן חלקו מוכר שהמקבל
וידוע  קצוב  דבר בעד להמקבל חלקו הנותן מכירת כמו

ברבית). מלוה הוא כאלו דומה שהיא לו שיתן

תורה  של גמורה רבית משום וחוששין זה על חולקין (ויש
כך. כל יהיה לא הריוח  שחצי  אף  קצוב  דבר לו שקוצץ  כל
ממרנות  לעשות בזה להקל אלו במדינות פשוט  המנהג אבל
והפסד  האונסים שאחריות רק  זה דרך על עסקא שטרי  שהם
כמו  בשוה שניהם על להיות צריכה שהוזלה בסחורה

למעלה). שנתבאר

*
לריוח  קצבה בשטר להזכיר שלא ליזהר צריך מקום ומכל
לכל  קצוב  דבר ליתן המקבל שנתחייב  חדשים או בשבועות
יהיה  לא שאם פי  על אף  שיתבאר מטעם חודש או שבוע 
בכל  וכן הקרן על שנטל זה ויחשוב  כלום יטול לא ריוח 
להזכיר  שלא ליזהר צריך שיתבאר ריוח  לקיחת היתר דרכי 
פה  בעל בין בכתב  (בין חדשים או בשבועות לריוח  קצבה
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רמה    

מעצמו  כן לעשות ירצה אם אלא המקבל על חיוב  בתורת
בשנים  קצבה ואפילו ממנו. לקבל מותר עליו להקל כך אחר
לענין  הפרש אין כי  אסור וכך כך שנה לכל ליתן להתחייב 
בסוף  ליתן סתם יכתוב  אלא רב ) לזמן מועט  זמן בין רבית
או  אחר שטר יכתוב  הזמן וכשיגיע  וכך כך חציה או השנה
שנה  עד בידו העסק  שיהיה נתרצו אם כלל שטר בלא אפילו
לקבל  מותר זה הרי  הראשון זמן היתר דרך על חציה או
ואפילו  הראשון זמן בעד כמו כך כל ריוח  השני  זמן בסוף 
הסתם  מן יותר או הראשון זמן בסוף  כלל עמו דבר לא
מזמן  פחות עיכבה (ואם הראשון היתר דרך על עיכבה
לחשב  להם אין מידו העיסקא ליטול הנותן ובא ראשון
ערך  לפי  בסתם יתן אלא וחדשים לשבועות בפירוש הריוח 

מהשנה): שעבר הזמן

Ó עיסקא עצמן הן שמקבל המעות כשאותן זה וכל
ביציאותיו  אותן מוציא ואינו להרויח  בהן שמתעסק 
שאין  ביציאה הלואה שהן המעות מחצי  יתר הוציא אם אבל
בין  חובו פירעון או דירתו או פרנסתו לצורך כגון ריוח  בה
אף  מדעתו שלא בין להוציא רשות לו שנתן הנותן מדעת
הרי והרויח  בהן ונתעסק  תחתיהן אחרות מעות החזיר שמיד
אם  אף  גמורה רבית זו הרי  להנותן נתנו ואם שלו הריוח  זה
המעות  כל ריוח  חצי  לו נותן אלא קצוב  דבר לו קצץ  לא
מעות  נעשו ביציאותיו שהוציא שמיד לפי  מעט  או רב  בין
פקדון  המעות חצי  נשאר ולא עליו הלואה חוב  שהוציא אלו

הפקדון. לבעל הריוח  חצי  שיהיה

להוציא  שעה לפי  העסק  ממעות ללוות צריך אם תקנתו ומה
אותן  יזכה תחתיהן אחרות המעות כשיחזיר אזי  ביציאותיו
לאדם  שזכין בשבילו שיגביהן אחר איש ידי  על להנותן
לפי מהן ללות רשות הנותן לו שיתן ובלבד בפניו. שלא
אפילו  מועלת חזרה אין ברשותו שלא מהן ילוה שאם שעה
הנותן. ליד שיחזירן עד להנותן לזכותן אחר איש ידי  על
של  מדעתו שמשנה במה שעושה תורה של האיסור מלבד

ברשותו: שלא מעותיו ללוות הנותן

*
‚Óחצי של המעות כדי  בעין סחורה איזה לו יש ואם

הנותן  מדעת ביציאותיו להוציאן רשאי  הפקדון
כמו  ולא עכשיו שוה שהיא מה כפי  הסחורה לו ולהקנות
שיהיה  הריוח  לו וליתן למעלה שנתבאר כמו בזול שקנאה
הריוח  בעד קצוב  דבר לו קצץ  אם או מעט  או רב  הן ממנה
ואינו  למעלה שנתבאר המנהג לפי  זו בסחורה כן ירויח  אם
מעות  בנתינת די  אלא סודר בקנין הסחורה לו להקנות צריך
דבריהם  של רבית היתר לענין גמור כקנין חכמים שעשאוה
אם  הדין והוא למעלה. שנתבאר כמו וממכר מקח  ידי  שעל
אינו  מכבר לו שחייב  אלא כלל מעות עכשיו לו נותן אין
בעין  כולה עכשיו לו שיש כל סודר בקנין לו להקנות  צריך
יוציא  ולא להרויח  בה שיתעסק  רק  למעלה. שנתבאר כמו

ביציאותיו. מדמיה או ממנה

חצי של המעות כדי  בעין סחורה לו כשאין כן שאין מה
מעות  לו שיזכה או עצמן אלו במעות לקנותן צריך הפקדון
רשות  הנותן לו נותן אם בהן ויקנה אחר ידי  על אחרות
הרי אחר ידי  על לו מזכה אינו ואם שעה. לפי  מהן ללות

לו  שנותן שכיון תורה של גמורה רבית לו שנותן הריוח 
להוציא  רשות לו ונותן השכר למחצית עמו ופוסק  המעות
כשיוציאן  אצלו הלואה המעות כל ועכשיו ביציאותיו אותן
הלואה  שכר היא שכר למחצית עמו שפוסק  הפסיקה  הרי 

בלבד.

מגניבה  אפילו האחריות כל עליו קיבל הנותן אם אף  ולפיכך
ההלואה  חצי  של אף  הסחורה וכל המעות מכל ואבידה
רבית  להתיר מועלת הנותן על האחריות קבלת שאין אסור
ואינו  להוציאן רשות לו נותן כשאינו כן שאין מה תורה. של
להרויח  עצמן מעות באותן מתעסק  אלא ביציאותיו מוציאן
מועלת  אזי  הדין מן הנותן של מהן העולה הריוח  והרי 
אף  לו שקוצץ  הקציצה להתיר הנותן על האחריות כל קבלת
שקציצה  לפי  למעלה שנתבאר כמו כלל ריוח  יהיה לא אם
שיהיה  העודף  את קונה הוא שהרי  התורה מן אסורה אינה זו
ברבית  כלוה שנראה מפני  אלא הקציצה על הנותן של בריוח 
כלוה  נראה אינו הנותן על האחריות וכשכל חכמים אסרו

למעלה: שנתבאר כמו כלל

*
„Ó ושיהיה שכר למחצית בעיסקא מעות ליתן והרוצה

אין  המקבל על יהיו האחריות וכל בטוח  שלו הקרן
מתנה  לו יתן ואפילו עמלו בשכר להמקבל שיוסיף  לו מועיל
דרך  על מדינו יותר אחריות עליו שיקבל כדי  מרובה
להפסד  ורחוק  לשכר קרוב  הוא שהנותן שכל לפי  שנתבאר
שנתבאר  כמו סופרים מדברי  ואסור הלואה הכל נעשה

למעלה.

פלונית  סחורה אלא יקנה שלא עמו יתנה יעשה כיצד אלא
הפקדון  מחצי  אף  המקבל על האחריות כל שיהיה ישנה ואם
בסחורה  ריוח  יהיה אם כן פי  על ואף  וזול מאונסים ואפילו
שליחותו  שמשנה שליח  בכל הדין שכן בשוה יחלקו ההיא
לשנות  לו מותר והמקבל למשלח  והריוח  שלו ההפסד שכל
בהן  שיש אחרות סחורות לקנות הנותן לטובת לכתחלה
גם  דעתו שהנותן ואף  עליו יהיה האחריות וכל הרבה ריוח 
בזה  אין עליו האחריות כל ויהיה הרבה וירויח  שישנה כן
המקבל  על האחריות כל וקבלת הואיל רבית הערמת משום
קרוב  הוא שהנותן מפני  סופרים מדברי  אלא אסורה  אינה
וכל  משנה כשהמקבל עתה שגם ואף  להפסד ורחוק  לשכר
להפסד  ורחוק  לשכר קרוב  הוא הנותן הרי  עליו האחריות
על  האחריות כל והיו משנה היה לא שאם כיון מקום מכל

לשכר קרוב  הנותן היה בשוה המקבל שניהם כמו ולהפסד
כשלוחו  ואינו משנה הוא עצמו מדעת המקבל שהרי  מותר
הכספים  יטמין שלא להתנות יכול וכן זה. בשינוי  הנותן של
ההפסד  כל אונס  בהן ויארע  ישנה ואם הקרקע  תחת אלא
שילוה  עמו להתנות יכול וכן הפקדון. חצי  של אף  עליו
ויטמין  וזהב  כסף  של משכנות על ברבית לנכרים אותן
ואחר  שילוה קודם המעות וכן הקרקע  תחת המשכנות
ויעסוק  ישנה ואם ההפסד מכל בטוח  שנמצא לו שיפרעו
מזול. בין מאונסין בין עליו ההפסד כל יהיה בסחורה בהן
וכל  הריוח  חצי  לו ויתן בסחורה בהן יעסוק  והמקבל

עליו. האחריות

ממה  ששינה השינוי  מחמת שבא ההפסד באחריות זה (וכל
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רמו   

זה  שינוי  מחמת בא שלא הפסד כל אבל הנותן לו שאמר
מקבלו  המקבל ואם הדין. מן בשוה שניהם על הוא הרי 
עמו  מתנה כן אם אלא רבית משום בזה יש בלבדו עליו
הפסד  אפילו עליו ההפסד כל יהיה ישנה שאם בפירוש

השינוי ): מחמת בא שאינו

*
‰Ó שכל אף  בטוח  הקרן שיהיה אחרת דרך יש עוד

המקבל  עליו שקיבל אלא בשוה שניהם על האחריות
שהוא  כדינו בשבועה מהקרן הפסד שום על נאמן יהיה שלא
בשני שיברר רק  באונס  הפסד על שבועה וחייב  שכר שומר
בעדים  יברר לא ואם באונס  הפסד לו שאירע  כשרים עדים
רחוק  הוא שהנותן ואף  הקרן מן ההפסד כל לשלם יתחייב 
גם  קרוב  יהיה בעדים לברר יוכל שאם כיון מותר להפסד
הריוח  על כן עמו להתנות אסור אבל לשכר. כמו להפסד
שכיון  ריוח  שם היה שלא לומר בשבועה נאמן יהיה שלא
איני לו לומר לו אין ריוח  שם יהיה אם מתחלתו ספק  שהוא
כיון  כלום בכך אין בלבו מאמינו אם (ואפילו מאמינך
תנאי עליו וקיבל ישלם בעדים יברר לא שאם עמו שהתנה
שאם  כיון כאן אין רבית ומשום קיים שבממון תנאים כל זה

לשכר): כמו להפסד קרוב  יהיה בעדים לברר יוכל

ÂÓ מוציא אינו שהמקבל בעיסקא הן הללו היתר דרכי  וכל
ומרויח . בהן מתעסק  אלא ביציאותיו המעות

אחר  דרך שיהיה ויש רק  ביציאותיו המעות להוציא להתיר ת
בין  לו ומוכרה לו שנותן המעות סך כל בעד סחורה לו
לו  אותו ומקנה הללו מעות בעד משויה בפחות בין בשויה
יתחייב  פלוני  לזמן לו יתננה לא שאם בתנאי  סודר בקנין
הכפל  עד אפילו בעדה לפרוע  מעכשיו זה סודר בקנין
שנקבע  אלא זו סחורה לו אין אם וכן פלוני . לזמן משויה
לקבלה  מעות עליה להקדים שמותר בענין עליה בעיר השער
כן  גם מותר למעלה שנתבאר כמו הזה כשער כך אחר
לו  יתננה לא שאם סודר בקנין ממנו ולקנות עמו להתנות
הכפל  עד פלוני  לזמן לו לפרוע  מעכשיו יתחייב  פלוני  לזמן
בהיתר  הוא הסחורה על המעות שהקדמת שכל משויה.
רבית  משום בזה אין שוב  למעלה שנתבאר דרך  על גמור
שלא  בשביל פלוני  לזמן הכפל עד אפילו בעדה שפורע  במה
אלא  הפרעון המתנת שכר זה אין כי  לו שקבע  בזמן לו נתנה

לו  נתנה ולא הזמן שעבר ומיד עצמו את שקנס  הוא קנס 
לרבית  כלל דומה אין לפיכך כולו בקנס  נתחייב  ההוא ברגע 
ממתינים  שבעליו הזמן בהמשך שמתרבה ממון ריבוי  שהיא

אותו.

*
היא  זו מזה רחוק  אחר לזמן הקנס  לפרוע  לו שאמר ואף 
מיד  חל חיובו אבל הקנס  פריעת זמן לו שהרחיב  הרחבה
ליתן  רוצה המוכר אם שאף  הסחורה נתינת זמן שעבר ברגע 
[ו]כיון  מקנס . נפטר לא מעותיו לו להחזיר או הסחורה
במעות  לו שפורע  במה לחוש אין קנס  דרך הוא זה שפרעון
ולא  הסחורה על מעות מקדים כל בשאר בזה שחששו כמו
שנתבאר  כמו במעות בעדה לפרעו שאסור כך אחר לו נתנה

קנס . דרך והוא הואיל מותר וכאן למעלה

ממנו  שקנו אף  אסמכתא משום בו יש קנס  שכל (ולהאומרים
עיקר  וכן חשוב  דין בבית ממנו קנו כן אם אלא סודר בקנין
דין  בבית ממנו לקנות צריך כאן גם ר"ז סימן בח "מ  כמ "ש
שזה  חשוב  דין בבית ממנו שקנו בשטר שכתוב  או חשוב .
בקנין  ממנו שקנו רק  כלל דין בית שם היו שלא אף  מועיל
לרבים  זה להזהיר וצריך שם. כמ "ש ממש בפועל סודר
בשטרות  וגובין כלל סודר בקנין קונין ואין בזה שטועים

כדין). שלא אלו

צד  על חובות שטרי  לכתוב  מקומות במקצת שנוהגין ומה
בפחות  צרוף  כסף  לו מוכר שהלוה הוא שההיתר כסף  היתר
לשלם  יתחייב  יתננו לא ואם ביום בו מיד ליתן משויו הרבה
קנס  בדרך עמו שמתפשר הריוח  כפי  וכך כך פלוני  לזמן
שיהיה  כדי  עכשיו ברשותו הכסף  כל לו שיש מודה והלוה
שאם  המעות לו שמקדים בשביל משויו בפחות למכרו מותר
אחת  שעה אפילו המעות לו להקדים אסור הכסף  כל לו אין
שנתבאר  כמו משויו בפחות לו כשמוכרו הכסף  לנתינת
מועלת  אינה לשקר הודאה כי  יפה מנהג זה אין למעלה.

כ  שאם כלום ממונות בדיני  שמועלת שאף  שם שנתבאר מו
חבירו  בהן זכה חבירו של הן שבביתו שהמעות מודה אדם
להתיר  מקום מכל חבירו של שאינן שידוע  אף  זו בהודאה

כלום. מועלת שקר הודאת אין איסור

עיסקא  והלכות  רבית  הלכות 
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"  מעני  יוע)     רא רא רא רא צ',אניאניאניאני  ) פ "א  ר ה ולח  ר ת :"'כ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
'כ אמת מה ד'): עד       ֱֶַַ

            אה  וכ . ְֵ
"לססתי  סק  על   יריה ביר  ב'). רפ "ו,  )  ברי ְְְְִִִִִַַַַָָָָָפר ת

ג'). עד י',  ) ְְִֵַַרכבי"

" ללע ה' "ואמת  פיר תאר  מה  יוע   רד : ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

עצרת" המיני  " התחיל      על ביא ר  . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ
מסעי" "א ה סק   . ְֵֵֶַָ

"  מעני רא רא רא רא     עד ד').ר ר ר ר תתתתכ'":אניאניאניאני ס"ט, ס"ג, (ר ה לדת : ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָ
קכ"ט,  ) " לכ הא    רא" סק  על  ט"ו, ר ה רי א , ִֵֶַַַָָָָָָָֹר ת

כ"ד). ר ה  ס)  יקד ג'). ס זהרזהרזהרזהרעד (קנ"ח , ר מה ב', חלק  : ְִַָָָֹֹ ְֵֶַַַַָֹֹ
 ) ה'   זהר ": "ני א '). נ"ו,  ) מצרע ר ת  ס א '). ְִִֵַַַַַָָָֹעד
ק "ח ).  ) ס"ט   ב'). עד מ"א ,  ) י"ט    ס א '). עד ִִַַַַט"ז,

ציצית פר ת "אני" סק  על  יא ר  לעיל , תאר  מה  ועיי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

  .( 

"חגוי "ינתי התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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 לבני אמר   לכ" סק  על  וארא , פר ת מה תאר  מה  יוע]ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
"'וג יראל              ְְִֵָ

         

    ירי "אז סק  על  ח  בפר ת . ְְִַַַַָָָָָ
אל   נער "ולא   יר  מעני קדת"מה" יו     ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֹ

           

.[ 

  

       

       

       רד מה תאר  מה  י וע ְְְִִִֵֵֶֶַַָ
ה"ל  "ינתי" התחיל     . ְִִַַַַָ

      

.כ"ד רק  ," ניינ ל  "ספר   יְְִֵֵֵֶֶֶֶַוע
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           מה  יוע] ְֵַַ
מה, עד מה תאר   יוע א '. קכ"ב, , טימ פר ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

"'כ רגליו ותחת 'כ  ראו" התחיל  דר  תאר    . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

.[   יֵַָע
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"יעקב עפר  מנה "מי סק  על  מה: לעיל      תאר  כמ]ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
   " נא יגל  "ועה סק  ועל  .   .[ ְְְִַַַָָָ

  ל  פיר תאר  מה  יה ה ה ה (וע קד קד קד קד מק" סק  על  , ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
לח ) פר ת ," עצי ְְִֵַַָָ

       
     

 " יריה "יר  התחיל  דר    , ְְִִִִִַַַ

        
         

           

" החסדי מל  "קטני התחיל  דר  תאר  מה  יוע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

  "בקעת  הרי  אר" התחיל  דר  תאר  מה  יוע . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
    מעלה ענוה יל . – קע  ת ח"  עני , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ֲֵַָָמהאהבה".

           

            

            

      
          

    

         
         

    

          
        

  א ')(ס פ "ט,   , י ח ו' רק     'כ ְִֶֶַ
       

         יוע ְֵַ
('ב עד  ס (קס"ג, לח  פר ת ְְַַַָָ
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  'כ      
   .נ ל  א עד ְַָ

תאר  מה  יוע    עני מנה", "מי סק  על  יא ר  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
תאר  מה  יוע ." סתר  ח "ית  עני וזה ,"'כ  קד הא    א"ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

"י א " התחיל  ר   ס – ענוה  מעני     ְְֲִִִִֵַַָָָָ

           

          

              

          

      

       

 רד – חטא " "יראת  ועני  פיר עד תאר  מה  יוע)ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
מסעי" "א ה התחיל   .( ְְִֵֵֶַַַ

,' י רא'  מעני עד  יוע),(ב עד רנג  ) נחס פר ת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
סק  רא יכ ".על   ערי  א" ְְִֵֶַָָָ

" ריד "מה התחיל  ר   ס תאר : מה  יוע   ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

" יהמע  מראיה" התחיל  ר   וס .    ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

          

  לק מה  יוע)  . ל"ה מסעי" "א ה התחיל  דר  : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
יכר " הה  ב "י התחיל  בדר    ( ְְְִִִֵֶַַַַַ
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  א נ פרת  ,"תברכ "ה התחיל  ד ר  ְְְְְִִַַַָָָָֹֹ

       'כ   

     39 יע .' כ  ֵַָ
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  'כ     'כ 
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אחר  מק ת אר  ְְִֵֵֶַָָ

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

די "ק ל  סק  על  תאר : מה  יזה זה זה זה (וע "אאאאהההההההה  ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

  "  עני ,"לבנ דוה" התחיל  ר   וס "זה זה זה זה עבעבעבעברררר. ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

    'כ הליי חד" התחיל  ר   וס .  ְְְִִִִֶַַַַֹ

   ה ה ה ההההה .(" ֶֶֶֶַַַַַַַַ

  המ  יוע.  " מל  ב"מק ב'). קנ"ב,  ) וצא  פר ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ר "ס,  )   ואתח ר ת הרמ"ז  ביאר א '). (כ"ב, רא ית ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָבפר ת

ב'). (קפ "ז, לק  פר ת  יוע ."'כ  ל "רב י ב'), עד  ְְֵֵַַַַַָָָָָס

        
        

    'כ  
   

ב) ועד א , עד  ס רמו,  ) ויחי פר ת  יוע. ְְְְִֵַַַַַַָָ

    

        

      

        

 לעיל) הר ת" את ת העל" התחיל  דר  תאר  מה  יוע)ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ר " לאכל  אסר   ־האר ע"  עני ג), לא ,   הכא  וא . ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָָ
אינ נהי ,  מק מל  , תלמיד־חכ יאס אס אס אס ררררמיירי   מק מל  , ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָ

דרגתמ ירד א  כ.('רא  ְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

           

      

           

            

 מעני  יהרהרהרהר–נדרנדרנדרנדר(וע,קט"ו  טימ ב'. צ"א ,  יתר ב', חלק  : ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ ְְִִִֵֶַַַַָֹֹ
 "נו א ת א ר ", ב"מא רי נדר .  ער ב"ר ס" א '־ב'. ר "ה,   נחס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָב'.

ט'.  תתתתסעי ה ר ר ר ר ר נא , מ"ג. ר ה תא , י ע'. ר ה רי וצא , : ִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ב"חיי", ."מי  לאר בי" סק  איכה, יפליא ". "י סק  על  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָי',

.( יתר ְִַָָר ת

.("לי י ואר" התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

   



רנג    


        

 

כל ‡Í(לב) שיהיה מהראוי הי' לפ"ז  לכאורה הנה
החיוב  ובאמת בשבת בטילו ' מעשיו ' מצות
הענין  אבל  כידוע ממש בחול  כמו  בשבת המצו ' בכל 
הפנימיות  בחי' הוא השבת שמצו ' או ' שאנו  דמה הוא
היא  אבל  פנימית נקרא שהיא גם הנה המצו ' כל  של 
שהשביתה  כמו  דוק' אליהם השייך  ויסודם מקורם
בחי' שהיא שהמלאכה מטעם העבודה אל  פנימית
תענוג  בחי' וכך  העצמות אל  עולה החיות התפשטות
ויסוד  מקור  הוא השבת שבמצות הזה העליון  ורצון 
מאחר  דוקא מעשיות שבמצו ' הרצונות כל  אל  השייך 
עליית  שהוא ידוע והענין  המלאכה מן  שביתה שנקרא
כו ' אלקי' וירא וכמ "ש דוקא עשה אשר  מכל  התענוג
לו ' יחוס יש ונמצא במ "א וכמ "ש כו ' מאד  טוב והנה
המעשה  ימי דו ' ולאחריו  לפניו  השבת עם המעשה ימי
טוב  באמצעו ' העולה תענוג ואותו  בשבת עולין  שלפניו 
התענוג  פנימיות הגורם הוא דוקא המלאכה כשרון 
הרצון  ירידת בבחי' למטה ולהאיר  לחזור  מהעצמו '
המתענג  כמשל  כו ' שלאחריו  המעשה ימי בו ' והתענוג
ירידת  בנפשו  הגורם הוא הבנין  של  המלאכה מטוב

לעסוק  והתענוג במ "א הרצון  וכמ "ש כו ' במלאכתו  עוד 
מן  שאינו  שבת בבחי' מדריגה עוד  יש הנה אך  וד "ל .
מלאכה  שאין  שבת שכולו  יום הנק' והוא כלל  המלאכה
גם  שיקר ' בו  לומר  א"א אשר  והוא כלל  ולאחריו  לפניו 
כי  כלל  ציווי ענין  בו  יתכן  ולא כו ' ומקור  פנימיו ' בחי'
לעשות  שלא לשבות כמו  מה דבר  על  אלא אינו  הציווי
יתכן  איך  כלל  שבית' שא"צ כלום עשה כשלא אבל 
בחי' העולמי' לחיי מנוחה נקרא אלא השבית' מצו '
בתחלה  ועמל  מלאכה הקדמת בלתי עצמיות מנוחה
יום  ולכך  כו ' למנוחה נייחא בין  ההפרש וזה וכלל  כלל 
לע"ל  כי כלל  שבת מצות בכלל  אינו  שבת שכולו 
דאילנא  בר "מ  כמ "ש יתברר  הכל  כי בטילות המצות
לגמרי  יעבור  הטומא' רוח  כי כו ' מעלמא יתעבר  דטו "ר 
שע"ז  בטו "ר  בירורי' בחי' כלל  יתכן  ולא וכל  מכל 
טוב  ועשה מרע בסור  מעשיות המצות כל  הוסדו  היסוד 
בטילות  המצות וא"כ  כו ' לטהור  טמא בין  להבדיל  כו '
וכי  באמרו  להם תורה ניתנה שלא במלאכים כמו 
עבודה  שאין  ומאחר  וכה"ג וכו ' בכם יש וגניבה רציחה
גם  בשביתה הציווי יתכן  ולא העבודה מן  שביתה אין 
בענין  בע"ח  מ "ש וזהו  וד "ל . כו ' פנימי' בשם להקרו '
בבחי' רק אינו  השבתות בכל  עכשיו  העולמות עליות
דהיינו  העולמות בחיצוניו ' ולא העולמות פנימיות

בהיות  וכה"ג כו ' הכלים בבחי' ולא האורות בבחי'
במדרש  הידוע קושי' מאד  יקשה הרי כן  נאמר  לא שאם
תבואות  ומצמיח  גשמי' מוריד  למה וינפש שבת בו  אם
ואל  בשב השבת מצות ענין  שלפי קשה וגם כו ' בשבת
כנ "ל  מעשיות במצות דרפ"ח  הבירורי' עבודת תעשה
בשבת  במצו ' החיוב ובאמת בשבת בטילות המצות הרי
בע"ח  מ "ש הוא עכ "ז  התירוץ אך  כנ "ל  ממש בחול  כמו 
וביאור  כו '. בחיצוניות ולא בפנימיות רק העליות דאין 
הכלים  מבחי' נמשך  העולמות שחיצוניות ידוע הדברים
כל  ולכך  לחול  שבת שוה ובזה אותיות בחי' שהן 
בחול  כמו  פעולתן  עושין  א' במעמד  בשבת הברואים
הוא  העולמות פנימיו ' בחי' אבל  המעלות רום עד  וכך 
בהן  האותיו ' התפשטו ' מבחי' שלמעלה האורות בחי'
בפנימיותן  ומעשה ומדות בשכל  כמו  השבית' הוא
אבל  לבד  שעולה הוא בחיצוניו ' ג"כ  מלובש שהי'
וענין  כו ' כלל  עלי' בלי למטה נשאר  שלהן  החיצוניות
לבד  הפנימיות בבחינת הוא הכל  הנ "ל  דנר "נ  נייחא
יתורץ  ובזה וד "ל . באריכות במ "א שכתוב וכמה
מאחר  כו ' גשמים מוריד  למה הנ "ל  שבמדרש הקושיא
אינו  שבת בו  כי שאמר  ומה כלל  שינוי אין  שבחיצוניות
הקושיא  גם מתורץ וממילא כו ' האורות בפנימיות רק
כו ' לברר  דרפ"ח  בעבודה המצות חיוב בענין  הב'
בשבת  נתברר  לא טו "ר  שעה"ד  מאחר  בחול  כמו  בשבת
א"כ  בחול  כמו  בירור  וצריך  כלל  העולמות בחיצוניות
רק  ממש בחול  כמו  בשבת מעשיות המצות כל  חלו 
רק  אינו  כן  גם בשבת מעשיו ' במצות השביתה ענין 
והשכל  הרצון  בעליות הנ "ל  ענין  והוא הפנימיות בבחי'
הרצון  להיות בשבת שעולין  מעשיות שבמצות והמדות
השייך  שלהן  פנימיות בחי' שזהו  העצמות אל  בעלייה
זה  בשביל  אבל  באריכות כנ "ל  כו ' שטרח  כמו  אליהם
מצות  כמו  בחול  כמו  בשבת המצות ממעשה יפטור  לא
מצות  וכן  השבת את ודוחין  ג"כ  במלאכה שהן  קרבנות
משא"כ  כו ' מלאכה שאין  מצות ומכ "ש וכה"ג מילה
בחיצוניו ' גם העולמות עליות שאז  שבת שכולו  יום
ולא  לגמרי כו ' דרפ"ח  הבירור  לאחר  אז  שיהיה להיות
והתענוג  הרצון  רק כלל  לברר  הרצון  ירידת בחי' יהיה
בחי' שבת שכולו  יום נקרא ולכך  ממש בעצמותו  הוא
כלל  מלאכה מצד  ולא עצמותו  מצד  עצמית מנוחה
בגמ ' מ "ד  לחד  לבוא לעתיד  בטילות המצות ולכך  וכלל 
מאחר  שבת שכולו  ביום לומר  יתכן  לא שבת מצות וגם
מלאכת  כל  ויבוטל  המלאכה מן  שביתה שאינו 
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רנד   

כמו  גשמיי' בדברים גם עו "ע בפעולות ההשתלשלות
בלי  כו ' גלוסקאות שתוציא הארץ עתידה שאמר 

חדשים  שמים בורא הנני וכמ "ש כלל  וזריעה חרישה
וד "ל : כו ' חדשה וארץ
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È˙È‡Â כיתרון הסכלות מן  לחכמה יתרון  שיש [אני]
דברי  כיתרון  ר "מ  משום תני החושך  מן  האור 
וגם  ר "מ , חידש מה ולכאורה הבלים, דברי על  תורה
הענין  אך  גדול . חידוש שזהו  משמע ר "מ  משום תני
הכל  הבלים הבל  עוד  קהלת אמר  הבלים הבל  כי הוא
האדם  ומותר  מ "ש וגם קהלת. אמר  הבלים שבעה הבל 
הפרש  יש ודאי ולכאורה הבל , הכל  כי אין  הבהמה מן 
ולומד  מתפלל  אדם בודאי כי ובהמה אדם בין  גדול 
אדם  מותר  ואיך  והמצות הברכות וכל  בהמ "ז  ומברך 

אין . הבהמה מן 
Í‡ הבל הזוהר  לפ"ד  א' שיטות. ג' יש הבל  בפי' הנה

קאי  עלמא דעלה הבלא גבוה בחי' הוא
[כ ]מ "ש  וגם רבן  בית של  תינוקות הבל  וכמשארז "ל 
ברעווא  דמתקבל  קורבנא אונקלס ותרגום הבל  אל  וישע
לשון  הוא נשמה שענין  רואים שאנו  וכמו  ה', קדם
יחנק  אזי ובא"ל  הבל  ומוציא הבל  שמכניס נשימה
ולמעלה  נשימה, לשון  זהו  יחד  ואשאף אשאם וכמ "ש
ממשא  בי' דלית קלילא אתא בה"א בהבראם ג"כ  הוא
העולמות, כל  ברא א' במח ' א', אות הבל  בחי' והוא

שמהבל  רואים שאנו  וכמו  העולמות, כל  מקור  והוא
למעלה  הוא כך  הדיבור  הוא ומהקול  קול  נעשה הלב
מדות  מז ' נמשכים הבלים וז ' העולמות, מקור  נק' הבל 
ששת  כי וכמ "ש עולמות להשתלשלות מקורים שהם
מדות  הם והימים הארץ, ואת השמים את עשה ימים
להשתלשלות  מקורים הם מדות והששה עליונות,
שהוא  קאי עלמא עלה שהבל  הזוהר  לפ"ד  זהו  עולמות,
הוא  הבל  המדרש פי' ולפי עולמות. להשתלשלות מקור 
השבעה  כי הבלים ז ' הבל  הכל  על  פי' כי לגריעותא,
וכתי' וארץ שמים נבראו  ראשון  יום הבל  הכל  הוא יומין 
[יהי  שני יום תבלה, כבגד  והארץ נמלחו  כעשן  שמים כי
המים  יקוו  בשלישי] השמים, כספר  ונגלו  וכתיב רקיע
וירח  שמש נבראו  [ברביעי] ים, לשון  ה' והחרים וכתי'
זהו  הבל  הכל  נמצא החמה, ובושה הלבנה וחפרה וכתי'
שא' מהבלים הפי' יונתן  תרגום ולפ"ד  לגריעותא. הבל 
וירבעם, רחבעם ע"י המלוכה שיחלק ראה כי קהלת
ועשרת  לבד  יהודה שבט  שזהו  דוד  בית מלכות שיהי'
חורבן  יהי' זה ומחמת לבד , יוסף ע"ש שזהו  השבטים
בהמ "ק. בבנין  שיגע יגיע הבל  הכל  וא' המקדש, בית
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ÌÓ‡Â,בראש שאינו  מה בסוף גדול  כח  יש באמת
ראשית  שנק' החכ ' בחי' הוא  הראש כי והוא
אבל  תמצא, מאין  והחכ ' וכמ "ש מאין  נתהוה רק ה"ה
שלמטה  מה להוות אין  נעשית בעצמה שהיא לא
עו "ע  השתלשלות בחי' הוא ולמטה מחכ ' שהרי הימנה,
סופא  דאצי' מל ' בחי' הוא הסוף אבל  מיש, יש בחי'
כח  יש כי ונמצא דבי"ע, היש מהוה ה"ה דרגין  דכל 
החכ ' במקור  כ "א דאצי' בחכ ' שאינו  מה דאצי' במל '
החכ ', נמצא שמשם האין  בחי' והיינו  החכ ' את המהוה
החכ ' את מהוה החכ ' מן  שלמעלה שהאין  שכמו  והוא
היש  להוות אין  ונעשית בי"ע מהוה המל ' בחי' כן 

וסופן  בסופן  תחילתן  נעוץ כי מפני והוא דבי"ע,
דוקא  בסוף נמצא התחילה נעיצת שכוונת בתחילתן 
רגליו  ועמדו  בד "ה כמ "ש המתפשט  הראש מן  יותר 
א"ס  בחי' הוא תחילה פי' הזיתי', הר  על  ההוא ביום
תכלה, לו  ואין  תחילה לו  שאין  הקדומי' לכל  קדמון 
תחילה  שהוא המושאל  ע"ש תחילה אותו  קוראי' ואנו 
החכ ' מציאת וגילה שברא התחילה נעיצת וכוונת לכל ,
דרגין  דכל  סופא מל ' בחי' הוא דוקא בסוף יש האין  מן 
להוות  התחילה של  האין  כח  בה שנמצא עד  דאצי',
בראש  כן  נמצא שאינו  מה גמורה, התחדשות ליש מאין 
מאין  להוות הכח  בה יש שלא חכ ' בחי' הוא האצי'
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רנה    

סדרי  ע"פ שלא הוא וכ "ז  כנ "ל , ליש מיש כ "א ליש
מעשה  וסוף בסופן  תחלתן  שנעוץ לפי כ "א השתלשלות
הכח  בה נמצא ולכן  ית', לפניו  הקדומה במחשבה עלה
קדמון  אא"ס בחי' הוא בהתחילה כמו  ליש מאין  לחדש
האין  בחי' תכלה לו  ואין  תחילה לו  שאין  הקדומי' לכל 
שמה  מובן  ג"ז  הנה ואמנם כו '. דחכמה היש המחדש
רק  זהו  הנה מאין  יש נק' שבנאצלים והסוף שהראש
יש  המדריגות בהשתלשלות באנו  כבר  שאנחנו  לגבינו ,
מאין , יש בשם ההתהות מקור  קוראי' אנו  ולכן  מיש
אינו  שבאמת מאין , ונתהוה יש הוא שבאמת לא אבל 
שנאצל  מה וכל  האמיתי, יש הוא ית' הוא כ "א כן 
רק  חשיב, כלא קמי' וכולא ואפס אין  הם ונתהוה
יש  בהשתלשלות  ובאנו  מאין  יש נבראי' שאנו  שלגבינו 

ראשית  וכן  הבריאה ראשית מכנים אנו  לזאת מיש
והנאצל  ההתהות קוראי' שאנו  מאין , יש בשם האצי'
שאינו  ע"ש אין  בשם מכנים אנו  ומקורם יש, בשם
שייך  שאינו  מחודשי' שהם וגם וכלל , כלל  לנו  מושג
החכ ' התהוות שקודם התהוותם, קודם תחלה כן  שהי'
הגלוי' חכ ' מציאת עדיין  הי' לא הגלוי שכל  לבחי'
המושאל  שם הוא מכני' שאנו  אין  שם כי נמצא כלל ,
מאחר  אחר  באופן  לכנות לנו  אפשר  אי דעתינו  שלפי
אין , בשם זה מכנים ולכן  מהו  כלל  נודע שלא
דבחי' העליונה דיעה לפי ובאמת יש, בשם והמציאות
קמי' וכולא האמיתי יש הוא ית' שהוא הוא נהפוך  ד "ע
ונוצר  שנעשה מה שכל  ונמצא חשיבי, ממש כלא

ית'. לגבי' אין  הם ונאצל  ונברא
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    58
       (חג

59, כן ואם הסוכות , מחג  חלק  ולא   
   הסוכות   

 (למנות להחשיב,  (לפי 
תשרי , לחודש הכ "ב היום שיקרא  

  - תשרי ,השנה ראש לגבי
 60 כיפור יום ולגבי  61חג ולגבי 

הסוכות  62    
       ושנים בעשרים

בו ,    לכאורה מובן שמכך 
עצמו  בפני  חג  ולא הסוכות לחג  המשך  שנחשב

   : נוספת שאלה  
 רק   63   

סוכות של     
הסוכות חג  של  הראשון  ביום  64 הולך והיה

הקריבו ומתמעט  החג  של  האחרון  שביום
   מדוע כן, אם למחרת שבא

מקריבים החג, של  האחרון היום   

 65):(נאמר  סעודה עשה
ימי בשבעת שבמדינה  אדם בני כל  וזימן  ימים , שבעת

המשתה , ימי שבעת  שעברו  כיון המשתה . 
שבעת שעברו  כיון המדינה , בני מכל  ידינו  יצאנו  כבר

המשתה ימי     ליטרא
הוא ברוך  הקדוש אמר כך  ירק. או דג  של  או בשר
גלגלו  - לכם " תהיה עצרת  השמיני  "ביום לישראל :

אחד  ואיל  אחד  בפר מוצאים , שאתם במה  כאן עד 
המדרש . לשון 

   עצרת הלשון : עצרת שמיני לגבי 
ש תהיה מכך  זה.שמדייקים חג  שייך  לישראל 

עם ישראל  של  מיוחד  הקשר מתגלה  זה  שבחג  היינו ,
שביום במדרש, המובא המשל  כמו  הוא , ברוך  הקדוש 
המלך  שבין  המיוחד  הקשר מתגלה הסעודה  של  השמיני

לאוהבו      של המיוחד  הקשר 
 ( הוא ברוך  הקדוש ( ישראל עם

       
הקודמים הבא66במאמרים הפנימי האור בין  ההפרש ,

אור  לבין  ובנבראים, בעולמות ובהתגלות בהתחלקות 

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

לה.58. כט , במדבר

א.59. מח , סוכה

כד .60. כג , ויקרא

כט .61. טז, ויקרא

לד .62. כג , ויקרא

לו.63. כט , במדבר

ואילך .64. יג  כט , במדבר

כד .65. כ "א, פ' רבה במדבר

הספר.66. בראש כללית סקירה גם ראה



רנו   

המקיף,      בין זה והבדל 
אלא האור בהתגלות  רק אינו  הפנימי לאור המקיף  האור

הצמצום : לפני האור בשורש כבר גם  המקיף, האור
       

       בשונה
עשר  הוא הצמצום לפני  ששורשו  הפנימי מהאור
ופעולה מטרה  לשם גילוי הוא שעניינם  הגנוזות , ספירות 
לפני שורשו  מקיף האור  סופי, אין  גילוי  ולא שהיא כל 
סופי אין גילוי כלומר  קץ, אין בספירות  הצמצום

העצם , את ומגלה  המתאר המקיף האור  
       
בשורשו . שהוא כפי

א. שורשים: ב' יש הצמצום  שלפני  באור כבר כי נמצא,
מטרה, לצורך  גילוי הוא שעניינו  הממלא אור שורש
והסובב המקיף אור שורש ב. גבול . בבחינת  להאיר
מטרה לשם גילוי ולא העצם , את  לגלות  רק הוא שעניינו 

שהיא. כל 
   סוגים - עצמו  המקיף האור בתוך 

מקיפים: של  שונים  הרצון עליית כמו 
אדם עולם של  והמקיף הצמצום , לפני עוד  לעולמות

הנבראים, פרטי  כל  את  שמקיף קדמון  
זאת, בכל  וכו', דבריאה  כתר דאצילות , כתר כמו 

 - המקיף  של  השונות בדרגות ולא
התחלקות. בו שיש הפנימי האור כמו 

גם ,הקודם במאמר  
התחלקות אין  המקיף שבאור שאמרנו  

 67הפנימי (האור היושר שבבחינת כמו 
כך  ספירות, עשר יש ישר) לקו  ההנמשל  בחינת

תחילה בו שאין  כיון  לעיגול  הנמשל  המקיף  האור

וסוף)      שם
ה של בחינת התחלקות    

    שגם לכאורה , מובן  כן אם 
דרגות. והבדלי התחלקות  יש המקיף באור

.סתירה זה  שאין  שם ,   
        

,כיון     
  הממלא באור  כמו 

שונה במהותה שהחכמה מהותית, היא שההתחלקות 
הלאה , וכן  מהמידות  שונה במהותה  הבינה מהבינה ,

היא המקיף באור שההתחלקות  
    האורבמהות ולא

ב ההתחלקות  ההתחלקות היא שכך
במאמר  שנתבאר כפי  האצילות , עולם של  בספירות

ל הקודם ), כשהואמהותיתנחשב
   כשהוא הרי

נחשבההתח  ואינו הגילוי בענין  רק היא שם לקות
מהותית. להתחלקות 

לכך , והסיבה      
   במאמר לזה המשלים שנתבארו  כפי

פנימיות את בהעלם  הכוללת השכל  מחיצוניות הקודם,
- המוחין  את בתוכה הכוללת המידה או  השכל ,

   בגילויאת
    בארוכה שנתבאר  כפי 

שהוא התמימות , מענין  לזה  המשל  הקודם המאמר בסוף 
חלקי כל  על  תוקף  באותו בגילוי  המשפיע עצמי  ביטול 

הנפש .
במאמרים המובא הביאור בקצרה  הסיכום כאן  עד 

הקודמים.
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ה 'תד "ש] [מנח־ אב

"‰È‰ ‡Â‰ חכמתו מחכמתו  מרובין  שמעשיו  כל  אומר 
חכמתו  אין  ממעשיו  מרובה שחכמתו  וכל  מתקיימת,

.1מתקיימת"

הגמרא  לביטוי זהה אומר " היה "הוא "מרגלא 2הביטוי
כהרגל . אצלו  הוא זה שפתגם ומשמעו  בפומיה",

שהיו  והאמוראים והתנאים בכלל , אמורא וכל  תנא כל 

1

2

3

4

5

6

י .1) משנה ג , פרק אבות ע"א.2)פרקי  יז ברכות



רנז    

ליצירת  רבה לב תשומת נתנו  בפרט , ראשיֿמתיבתות
יראתֿשמים  של  משמעות שיכילו  שונים פתגמים
בפני  טובות שהן  ישרות והנהגות טובות מידות עמוקה,
שמים  ביראת הן  הרצויה התועלת את ומביאות עצמן ,

התורה. בלימוד  והן 
הללו  הפתגמים את אומרים היו  והאמוראים התנאים
ככל  קרובות לעיתים לקחם ולשומעי לתלמידיהם
התלמידים  של  בזכרונם נחרט  שהדבר  עד  האפשר ,
חייהם  אורח  את לנהל  היטב שיזכרו  כדי והשומעים,
ומדות  ומצוות, התורה חיבת פתגמי של  ההוראות לאור 

טובות. והנהגות
חנינא  רבי אומר ": היה "הוא המשנה משמעות גם זו 

בניסים  ומלומד  חסיד  שהיה דוסא, שמימי,3בן  אדם ,
ביותר . הגדולים הדורות לראשי כמו  פתגמים לו  היו 

באופן 4שלושת  הם כאן  מביאה שהמשנה הפתגמים
קיום  אם אשר  טובות, והנהגות ומידות המצוות קיום
והנהגת  מורה שהוא כפי כזה באופן  הוא המצוות
שהאדם  התורה אזי מצוה, שהוא כפי היא המידות
בעולם  וחייו  האדם של  לידתו  ואז  קיום, לה יש לומד 

נחתֿרוח . יתברך  לה' כביכול , גורמים, הזה
איך  דוסא, בן  חנינא רבי של  וההדרכה החנוך  פתגמי
מאוד , ברורים עצמו , את ולהדריך  לחנך  צריך  האדם

להסבירם. וחובה כלליים הם אך 
השגה  איננה שטחית השגה שכלית, בהשגה אפילו 

מפורטת. השגה היא הראויה ההשגה ראויה.
השכלה  – השכלה על  בהשגה היתרון  משמעה 5זהו 

ההבנה, נקודת את הפותחת החכמה כוח  של  ההמצאה
ההבנה. של  החיים מקור  היא והנקודה

הבינה. כוח  של  הביאור  – משמעה השגה, הבנה,
ומשלים  השוואות למצוא הוא, הבינה כוח  של  התוכן 
כדי  ההשכלה, את ומבארים המאירים מתאימים

היטב. זאת יקלוט  שהאדם
בארמון .6בזוהר  נקודה בהיכלא", "נקודה ביטוי ישנו 

כנקודה, אלא אינה חכמה של  השכלית ההמצאה
ידי  שעל  – ארמון  – היכל  היא בינה של  וההסברה
הראויה, ההבנה נעשית ההסברה עם הנקודה התאחדות
ישירות  שהם בענינים בפרט  מפורטת. השגה שהיא

מתקיימת"בש  "חכמתו  כמו  דברים בפועל ֿממש, ביל 
כללית, הוראה על ֿידי להתבצע יכול  זה אין  וכדומה,
את  מביא הדבר  ואז  בהרחבה זאת לבאר  בהכרח  אלא

הרצויה. התועלת

הם  הטובים שמעשיו  שמי אומר  דוסא בן  חנינא רבי
החכמה  אצלו  – התורה וידיעת לימוד  – מחכמתו  יותר 
הטובים, מהמעשים יותר  היא שחכמתו  זה מתקיימת.

מתקיימת. אינה החכמה אצלו 
חכמת  קיום את תולה חנינא רבי מדוע להבין , צריך 
חנינא  רבי קודם החכמה? על  המעשה בריבוי התורה
ללימוד  יראתֿחטא בהקדמת תלוי החכמה שקיום אמר 
"מעשיו  גם להיות וצריך  הכל , לא עוד  זה אבל  התורה,

מחכמתו "? מרובין 
הכוח  שהיא הוא, החכמה של  ערכה הדרגות, במעלת
הכוח  הוא המעשה וכוח  הנפש, בכוחות ביותר  העליון 

ביותר . התחתון 
החכמה  ספירת – העליונות בספירות גם הוא היא 7כך 

ומעשה  דאצילות, ספירות של  ההשתלשלות ראשית
דאצילות". דרגין  דכל  "סופא שהוא המלכות ספירת הוא
החכמה, קיום את חנינא רבי מתנה איך  להבין , צריך 
העליונות  בספירות ביותר  העליונה הדרגה שהיא
ביותר  התחתונה דוקא שהיא בדרגה הנפש, ובכוחות

הנפש? ובכוחות בספירות
מעשה".8הגמרא  לידי שמביא תלמוד  "גדול  אומרת

בלימוד . תלוי להיות צריך  המעשה הרי זה, על ֿפי
במעשה? החכמה קיום את חנינא רבי תולה מדוע
לומד , שהאדם התורה קיום החכמה, קיום – מזו  יתירה
 ֿ בפועל  התורה דיני את שיעשה במעשה, רק לא תלוי
מחכמתו ". מרובים "מעשיו  להיות מוכרח  אלא ממש,
להיות  מוכרח  התורה, בידיעות חכמתו  שתגדל  ככל 
יותר  להיות מוכרחים המעשים מרובין ". "מעשיו 
"אין  אזי ממעשיו , מרובה חכמתו  ואם מחכמתו ,

מתקיימת". חכמתו 
שרק  מרובים" ב"מעשיו  הכוונה מה להבין , צריך 

מתקיימת"? "חכמתו  זה על ֿידי
.ÂˆÈ˜ ו "מרגלא אומר " היה ב"הוא שהכוונה מבאר 

וחיבת  לימוד  אודות מסוימים לפתגמים היא בפומיה"
והנהגה  שמים יראת אודות המצוות, וקיום התורה

מלמ  היו  והאמוראים שהתנאים טובות, את במידות דים
מאוד  ברורים הם חנינא רבי של  הפתגמים תלמידיהם.
המשמעות  את מבאר  להסברה. ונזקקים כלליים, אבל 
על  ההבנה יתרון  בהיכלא", "נקודה מפורטת, השגה של 
במעלה  יותר  נעלית חכמה הרי – ושואל  ההשכלה,
ומה  במעשה החכמה קיום את תולה הוא מדוע ממעשה,
החכמה? קיום תלוי שבזה מרובין " "מעשיו  של  הפירוש
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רנח   

ב.

˘ÂÈÙ מעשיו" להיות שצריך  חנינא רבי של  דבריו 
יהיו , ויראה אהבה שהמידות הוא מחכמתו " מרובין 

במעשה. בכלל ,
עשה  מצוות של  השורש הן  ויראה שאהבה זאת מלבד 

שהרבי  כפי תעשה, לא בתניא 9ומצוות שאהבה 10כותב
היא  ויראה עשה מצוות של  והמקור  השורש היא
קיום  זאת מלבד  תעשה, לא מצוות של  והמקור  השורש

ויראה. אהבה המידות עם להיות צריך  המצוות
שהזוהר  גדפין 11כפי תרין  הן  ויראה ש"אהבה אומר ,

הכנפיים  הן  ויראה אהבה – לעילא" פרחין  דבהון 
המצוות. את המגביהות

מעשה, הן  עשה מצוות רק לא – מעשה הן  המצוות
כמאמר  למעשה, נחשבות תעשה לא מצוות גם 12אלא

עשה  כאילו  שכר  לו  נותנין  עבירה עבר  ולא "ישב
מעשה. הוא תעשה לא שגם הרי מצוה",

והמוח , הלבבות חובות של  מצוות גם – מזו  יתירה
באלקות, התבוננות וכדומה, אלקות האמנת כמצות
הנשמתית  וביראה לה', הנשמתית באהבה התעמקות
דבר  רק כוונתו  אין  מעשה כי מעשה, הוא זה כל  לה',
את  המכיל  הגוף של  אחר  בחלק או  היד  ידי על  הנעשה
של  הסופית החתימה גם כוונתו  מעשה המעשה. כוח 

הדבר .
האמנת  של  המעשה נקראת מאין , יש בבריאה ההבנה

אלקות.
נקרא  שבלב לאלקות האהבה רגש השם, באהבת
שבלב  מאלקות היראה רגש השם, וביראת מעשה,
שצריך  בהוראתו  חנינא רבי כוונת זו  מעשה. נקרא

מרובין ": "מעשיו  להיות
שבא  המצוות קיום להיות שמוכרח  בלבד  זו  לא
מוכרח  המצוות קיום גם אלא שלומדים, מהתורה
מעשה  הן  שאז  וביראה, התורה לנותן  אהבה עם להיות
נעלית, יותר  בדרגה הם התורה לימוד  והן  המצוות

על  יתרון  יש במידות כי לגמרי, אחרת מוחין .ברמה
הדרגות  נעלים 13במעלת מוחין  הנפש כוחות של 

על  המידות בתכונת יתרון  קיים זאת ובכל  ממידות,
– מחכמתו " מרובין  "מעשיו  זהו  המוחין . תכונת
והיתרון  מוחין . שהיא חכמה על  במידות שישנו  היתרון 
ממוחין , פנימיים יותר  שהם הוא, המידות שבתכונת

ממידות. מקיפה יותר  שתכונתם

השכל  של  הנפש בכוחות במוחש רואים שאנו  כפי
התכונה  בלב, שמקומן  ומידות בראש, שמקומו 
להבין , שצריך  דבר  כל  להקיף היא שכל  של  הטבעית
החיבור  אופן  שזה בשכל , מוקף בשכל  שמבינים והדבר 
עם  – המבין  האדם – המשיג של  ביותר  הגדול 

כתכונת 14המושג  לא מקיפי, ענין  זהו  זאת בכל  ,
פנימיות. שהן  המידות,

בטבעם. שונים ומידות מוחין  לכן 
דבר  אפילו  ולשאת לסבול  שביכלתו  הוא, השכל  טבע
להתבונן  יכול  שאדם במוחש רואים שאנו  כפי שנאוי,
כשם  שונא, שהוא דבר  של  שכלי תיאור  ולקבל  שכלית
עליו . שאהוב דבר  לעצמו  ומתאר  שכלית מתבונן  שהוא
ללא  מקיף. היא השכל  שתכונת היא, לכך  הסיבה
שאהוב  מדבר  מתפעל  אינו  אדם מיוחדת, לב שימת
לא  וזה בתכלית עליו  שנאוי דבר  מקיף השכל  כך  עליו ,

מקיף. זה כי עליו , משפיע
בענין  אלקית בהשגה כשמתבוננים שבלב, בעבודה לכן ,
בעניני  וכדומה פרטית השגחה בענין  או  מאין  יש בריאה
השכלית, ההתעמקות ההתבוננות, בעת אלקית, השגה
מקיף, הוא שכל  כי מהענין , התפעלות שום לו  אין  בענין ,
בהתבוננות. ההתפעלות את שמחדיר  כוח  להיות ומוכרח 
שאינן  הוא טבען  פנימיות, שהן  המידות תכונת אבל 
מאוס  הוא השנאוי הדבר  השנאוי. דבר  לסבול  יכולות

זאת. לסבול  יכולות שאינן  כך  המידות אצל 
המוחין  לגבי פנימיות, שהן  שבמידות, זה יתרון  בגלל 
"מעשיו  ויראה באהבה המצוות קיום נקרא מקיף, שהן 

מחכמתו ". מרובין 
מביא  זה כי התורה, לימוד  חכמה, להיות צריכה  אכן 
ה"מעשיו  להיות מוכרח  אבל  התורה, ענין  כל  את
שדוקא  המוחין , על  המידות יתרון  – מחכמתו " מרובין 

מתקיימת". "חכמתו  זה על ֿידי
.ÂˆÈ˜ ואפילו תעשה לא אפילו  שמצוות, מבאר 

כי  מעשה, נקראות והלבבות, המוח  חובת של  מצוות
כמו  דבר , בכל  הסופית החתימה גם כוונתו  מעשה
האמנת  של  המעשה היא מאין  יש בבריאה שההבנה
אהבה  המידות הם מרובין " ש"מעשיו  מבאר  אלקות.
שהן  יתרון  ישנו  במידות כי במעשה, הכלולות ויראה
מידות  עם "מעשיו " מקיף. שהן  מוחין  לגבי פנימיות

חכמתו . את מקיימים הם ויראה אהבה
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תרצ "ב] [מנ"א

ר"ה  של מובהק תלמיד הי' פאהארער בער גרשון ַַר'

נ"ד  בחורף והי' - החסידים  משכילי ע"ד בשיחה ַּפאריצער.

באריסאוער  בער שמואל ר' במעלת נ"ע אדמו"ר הפליא -ֶָ

עּפעס  איז דוב גרשון ר' און וסיים , וילענסקי, בער חיים  ר'

כאחד. ולב מוח ארבעטען אים  בא אנדערש , ַגאר

ומדות. שכל זהו ולב מוח זה: שבח של המלות פירוש 

התעלמות  אחרי התגלותם  השכל מן הנולדים  מדות

הם שהמדות הלב, בחיצוניות זהו אמנם  המוחין.

האור  כל הרי הלב בפנימיות אבל ובמורגש . בהתפעלות

והלב  המוח חיבור והוא בלב, ג "כ נמשך במוח שהוא כמו

הנ"ל. המלות פירוש  זהו מורגשים . בלתי הן והמדות

סוף  בביקור אצלי כשהי ' פאהארער בער גרשון ר'

נשואין  בסעודת פעם  סיפר: - פה כבד הי' - רנ"ח תשרי

סיפר  אזריצער, בצלאל ור' פאריצער הלל ר' ִֶַַבנוכחיות

קרא  שפעם  שסיפר, סטרשעלער אהרן מר' ששמע ֶַהאחרון

לקרעטשמע  ללכת וציום  יושבים  ב' ועוד אותו אדה"ז

חסיד, בעה"ב של חתונה שמחת על ליאנאויץ קרובה ִַאחת

מוקשה  ולכאורה רוחניות. וכולה ֿ טליך ג  איז תורה ואמר:

הנותנת  היא אלא פו"ר, היא הראשונה מצוה מדוע

דרכי  הם  וסדרי' דרכי' גם  לכן ורוחניות אלק' להיותה

זאל  עס ועלין דארף איד א איז הראשונה מצוה די נועם ,

איד. א נאך זיין

המאמר  ברבים . דא"ח אומר אדנ"ע הי' רמ"ג  מחה"ס

בעלייתן  הנשמות במעלת מדבר לך, יתנו כתר הי' הראשון

אותן  לקרוא פ"נ לוקח והי' דין. בעלמא בגוף היותן אחרי

החסידים שאלות על מיישב גם  הי' לפעמים  באהל,

מעניני  א"ע משתמט הי' זה עם  אבל בגו"ר, בעניניהם 

בלבד. חסידות לחזור רק היא תעודתו כי באמרו נשיאות,

ומאז  אחרת, תנועה נראה נ"ד ור"ה נ"ג  אלול ובסוף

הנשיאות. סדר התחיל

קאן  יעמאלט מנחה מ'דאוענט און תפילין מ'לייגט אז

חסידות. פארשטיין מען
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ב.

˘ÂÈÙ מעשיו" להיות שצריך  חנינא רבי של  דבריו 
יהיו , ויראה אהבה שהמידות הוא מחכמתו " מרובין 

במעשה. בכלל ,
עשה  מצוות של  השורש הן  ויראה שאהבה זאת מלבד 

שהרבי  כפי תעשה, לא בתניא 9ומצוות שאהבה 10כותב
היא  ויראה עשה מצוות של  והמקור  השורש היא
קיום  זאת מלבד  תעשה, לא מצוות של  והמקור  השורש

ויראה. אהבה המידות עם להיות צריך  המצוות
שהזוהר  גדפין 11כפי תרין  הן  ויראה ש"אהבה אומר ,

הכנפיים  הן  ויראה אהבה – לעילא" פרחין  דבהון 
המצוות. את המגביהות

מעשה, הן  עשה מצוות רק לא – מעשה הן  המצוות
כמאמר  למעשה, נחשבות תעשה לא מצוות גם 12אלא

עשה  כאילו  שכר  לו  נותנין  עבירה עבר  ולא "ישב
מעשה. הוא תעשה לא שגם הרי מצוה",

והמוח , הלבבות חובות של  מצוות גם – מזו  יתירה
באלקות, התבוננות וכדומה, אלקות האמנת כמצות
הנשמתית  וביראה לה', הנשמתית באהבה התעמקות
דבר  רק כוונתו  אין  מעשה כי מעשה, הוא זה כל  לה',
את  המכיל  הגוף של  אחר  בחלק או  היד  ידי על  הנעשה
של  הסופית החתימה גם כוונתו  מעשה המעשה. כוח 

הדבר .
האמנת  של  המעשה נקראת מאין , יש בבריאה ההבנה

אלקות.
נקרא  שבלב לאלקות האהבה רגש השם, באהבת
שבלב  מאלקות היראה רגש השם, וביראת מעשה,
שצריך  בהוראתו  חנינא רבי כוונת זו  מעשה. נקרא

מרובין ": "מעשיו  להיות
שבא  המצוות קיום להיות שמוכרח  בלבד  זו  לא
מוכרח  המצוות קיום גם אלא שלומדים, מהתורה
מעשה  הן  שאז  וביראה, התורה לנותן  אהבה עם להיות
נעלית, יותר  בדרגה הם התורה לימוד  והן  המצוות

על  יתרון  יש במידות כי לגמרי, אחרת מוחין .ברמה
הדרגות  נעלים 13במעלת מוחין  הנפש כוחות של 

על  המידות בתכונת יתרון  קיים זאת ובכל  ממידות,
– מחכמתו " מרובין  "מעשיו  זהו  המוחין . תכונת
והיתרון  מוחין . שהיא חכמה על  במידות שישנו  היתרון 
ממוחין , פנימיים יותר  שהם הוא, המידות שבתכונת

ממידות. מקיפה יותר  שתכונתם

השכל  של  הנפש בכוחות במוחש רואים שאנו  כפי
התכונה  בלב, שמקומן  ומידות בראש, שמקומו 
להבין , שצריך  דבר  כל  להקיף היא שכל  של  הטבעית
החיבור  אופן  שזה בשכל , מוקף בשכל  שמבינים והדבר 
עם  – המבין  האדם – המשיג של  ביותר  הגדול 

כתכונת 14המושג  לא מקיפי, ענין  זהו  זאת בכל  ,
פנימיות. שהן  המידות,

בטבעם. שונים ומידות מוחין  לכן 
דבר  אפילו  ולשאת לסבול  שביכלתו  הוא, השכל  טבע
להתבונן  יכול  שאדם במוחש רואים שאנו  כפי שנאוי,
כשם  שונא, שהוא דבר  של  שכלי תיאור  ולקבל  שכלית
עליו . שאהוב דבר  לעצמו  ומתאר  שכלית מתבונן  שהוא
ללא  מקיף. היא השכל  שתכונת היא, לכך  הסיבה
שאהוב  מדבר  מתפעל  אינו  אדם מיוחדת, לב שימת
לא  וזה בתכלית עליו  שנאוי דבר  מקיף השכל  כך  עליו ,

מקיף. זה כי עליו , משפיע
בענין  אלקית בהשגה כשמתבוננים שבלב, בעבודה לכן ,
בעניני  וכדומה פרטית השגחה בענין  או  מאין  יש בריאה
השכלית, ההתעמקות ההתבוננות, בעת אלקית, השגה
מקיף, הוא שכל  כי מהענין , התפעלות שום לו  אין  בענין ,
בהתבוננות. ההתפעלות את שמחדיר  כוח  להיות ומוכרח 
שאינן  הוא טבען  פנימיות, שהן  המידות תכונת אבל 
מאוס  הוא השנאוי הדבר  השנאוי. דבר  לסבול  יכולות

זאת. לסבול  יכולות שאינן  כך  המידות אצל 
המוחין  לגבי פנימיות, שהן  שבמידות, זה יתרון  בגלל 
"מעשיו  ויראה באהבה המצוות קיום נקרא מקיף, שהן 

מחכמתו ". מרובין 
מביא  זה כי התורה, לימוד  חכמה, להיות צריכה  אכן 
ה"מעשיו  להיות מוכרח  אבל  התורה, ענין  כל  את
שדוקא  המוחין , על  המידות יתרון  – מחכמתו " מרובין 

מתקיימת". "חכמתו  זה על ֿידי
.ÂˆÈ˜ ואפילו תעשה לא אפילו  שמצוות, מבאר 

כי  מעשה, נקראות והלבבות, המוח  חובת של  מצוות
כמו  דבר , בכל  הסופית החתימה גם כוונתו  מעשה
האמנת  של  המעשה היא מאין  יש בבריאה שההבנה
אהבה  המידות הם מרובין " ש"מעשיו  מבאר  אלקות.
שהן  יתרון  ישנו  במידות כי במעשה, הכלולות ויראה
מידות  עם "מעשיו " מקיף. שהן  מוחין  לגבי פנימיות

חכמתו . את מקיימים הם ויראה אהבה
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
dxigadקיד zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

רמב"ם - הלכות בית הבחירה



קטורסי dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
מתוך 'המקדש' - תיאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני dxigadקיד zia zekld ± m"anx
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çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור
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˙Bhn‰ ÈL‡ Ï‡ ‰LÓ a„ÈÂ(ב (ל, «¿«≈…∆∆»≈««

ממחה" ּביחיד נדרים ׁשהפרת אמרּו(רש "י )"למד רז"ל . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

הע ֹולם  עם להתע ּסק  י ׁש ּכי  ּתֹורה", ׁשאסרתּו מה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ"ּדּיי ּך

י ׁש אם ּכי  לפרי ׁשּות", סיג "נדר אמרּו מאיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּולהעלֹותֹו.

מ ּובן  לנּדר. י ׁש ּומכׁשֹול, ירידה ּתביא זֹו ׁשהתע ּסק ּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹח ׁשׁש

מס ּתּבר  ממחה, ּדרּגה, לבעל הּׁשּי ּבנדר ּדין י ׁש ׁשאם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאפ ֹוא,

לדרּגה  הּנֹודר את מעלה הּממחה - נדר ּבהפרת ּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשהּוא

לנדר. ע ֹוד זק ּוק  ׁשאינֹו ְֵֶֶֶָָּכזֹו
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‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ( מג (לא, «¿ƒ∆¡«»≈»
הּטבע  ּובדר הּמכס , את ׁשהרימ ּו עד רב  זמן עבר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּבוּדאי 

האדם  מ ּכל אחד אף  מת לא זה זמן ׁשּבמ ׁש אפ ׁשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאי 

את  מפרט  והּכתּוב  ׁשוים. החצאים הי ּו לא ּכן ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּבהמה,

מאמר  ּבתֹור (לא פלא ּדבר להֹודיע  ּכדי  העדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחצת

לא  ּכי  הראׁשֹון, החצי  ּכמ ֹו ּבדּיּוק  היה הּׁשני  החצי  ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהּמס ּגר):

י ׁש הּדבר ּובטעם ."וכ ּכ" רׁש"י : ּכּונת וזֹוהי  אחד. אף  ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמת

נלקח  ׁשּלא עדף  היה ׁשוים החצאים הי ּו לא  ׁשאם ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלֹומר,

מכס . ִֶֶֶמ ּמּנּו
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etËÏ ÌÈÚÂ . . Ô‡ˆ ˙B„b( טז (לב, ƒ¿…¿»ƒ¿«≈

לט ּפם " מקניהם ראּובן (רׁש"י )"ׁשהק ּדימ ּו ּובני  ּגד ּבני  . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

י ׂשראל  ארץ  קדּׁשת  להמ ׁשי ּכדי  הּירּדן ּבעבר להתי ּׁשב  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻרצ ּו

ּוברּור  הּבהמית הּנפ ׁש ּברּור היינּו מקנה", ּב"ארץ  ׁשם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּכּונתם  ע ּקר ּכי  מקניהם, הק ּדימ ּו לכן ּכפ ׁשּוט ֹו. החי  ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמין

ה"מקנה  ּבע ֹולם, חלקם את לברר ּכדי  היתה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהתי ּׁשב ּות

וט ּפיהם. עצמם למען לא ְְְֵֶַַַַַָֹרב ",
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Ï‡NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג , ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈
הּמּסע ֹות  ּכל את ע ֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿט ֹוב 

 ואי ה', רצ ֹון נגד ׁשהם מ ּסע ֹות ׁשּיׁשנם ואף  ח ּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמ ׁש

עצמם  הּמּסע ֹות הּנה – אֹותם ּגם לעב ֹור ׁשח ּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפ ׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמ ֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  וי ׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארע ּו י ׂשראל מע ׂשי  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומ ּצד

מ ּסע ֹות  מ "ב  ּבחינת "י ׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»
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ÌÎÏ Ïtz L‡ ı‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצ ֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לע ֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏeb‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּוי ֹות מע ׂשּיֹות, מצ ֹות ק ּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

הע ֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק  לק ּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . ÏB‚a ‰˜lÁ˙pL מ ּגיעה זֹו ירידה ידי  על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מ ּטעם ׁשּלמעלה עב ֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.
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ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ( ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמ ּה: וי ׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש י ׂשראל ּבארץ  הי ּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב  רצ ּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפס ּו רפע "ב : רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י  רש"י . הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  אף ֿעלּֿפי  ראׁשֹונה, להם מצ ּוי  ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

ואף ֿעלּֿפי ֿכן הימ ּנה). ט ֹובה ‰'י ׂשראל ‰eˆ את להֹוׁשיב  ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֶ

הּירּדן! ּבעבר לוי  ְְִֵֵֵֵֶֶַַׁשבט 
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ÌÈc ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו , ≈«∆¿≈≈…¿ƒ
הּפס ּוק  כז ,על ּפרׁשז )(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צ ֹודקת, ׁשּתביעתן רק  ׁשּלא והינּו, ּתבע ּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י :

(ולכן  צ ֹודקת ׁשהּטענה רק  לא ּכאן: ואף  יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צ ּוּוי  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מ ּטה מ ּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא
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הּמּסע ֹות  הק ּדמת לאחר היתה י ׂשראל לארץ  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נח ׁש את ּובררּו י ׂשראל ּבני  הכניע ּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,

את  יב ּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפ ׁשרּות נׁשללה ּכ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועקרב '.

הּמּסע ֹות  הס ּתּימ ּו לכן התּבררּו. ּכבר ׁשהרי  לארץ , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּכניסה

חכמה  הּוא מ ֹואב  ּבי ֹותר: הּנמ ּוכה הּדרּגה מ ֹואב , ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּבערב ֹות

לאחר  .וח ׁש ערב  לׁשֹון ערב ֹות, – ּגּופא ּובזה  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדקלּפה,

י ׂשראל. לארץ  להּכנס  מ ּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכנעת
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`zeaרעו iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt

éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת-ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים על-ידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטי-שיחות,

מטות-מסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטי-שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ב' פנחס - לאחר שתיקתו הארוכה - ושמחתי לקרות בו אשר ממשיך 

יוסיף בזה וכפסק רז"ל מעלין בקדש. ומה שכותב שהיו  הוא בלימוד תורת החסידות ברבים ובטח 

מנגדים על לימוד זה, הנה בטח לא הי' בזה אלא ענין של נסיון לנסותו אם לא יבוש מפני המלעיגים 

כדרישת תוה"ק בתחלת אורח חיים )הן בטור והן ברמ"א רשכבה"ג( ולמרות ההעלמות יפיץ שם מאור 

שבתורה זוהי תורת החסידות, ואשרי חלקו שעמד בנסיון, ובודאי ישמש זה מופת ג"כ לאחרים שאם 

בכל  ישראל  ובנות  לבני  וחמימות החסידות  וחיות  יצליח להביא אור  בידם  ה'  ירצו באמת חפץ  רק 

מקום שהם.

ובמענה על שאלתו שעד עתה הי' נזהר להתפלל עם נץ החמה אבל מכאן ולהבא רוצה להתפלל 

באריכות קצת וכן להכון להתפלה ע"י טבילה והתבוננות קודם התפלה,

הנה כבר ידוע הפסק דהכון לקראת אלקיך ישראל ובפרט בענין התפלה אשר ענינה הוא עבודה 

שבלב ואין הדבר תלוי אלא בכוונה )כמתאים להפסק שאם חסרה כוונה העיקרית של התפלה הרי 

וכיון  כי לפום גמלא שיחנא,  ובכל העתים,  ואופן הכוונה אינה שוה בכל האנשים  זה תפלה בטלה(, 

שנתעורר במחשבה טהורה הנ"ל הרי בטח צריך לעשות כזה. וליתר שאת ויתר עז יאמר ק"ש קטנה עם 

הנץ החמה וכן גם יתיר נדר בפני שלשה, ואף שכנ"ל אין זה אלא ליתר שאת ובהתאם לענין התפלה 

דרחמנא לבא בעי ותפלה רחמי היא...

בברכה לבריאות הנכונה בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות.
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éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤
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ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת-ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים על-ידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטי-שיחות,

מטות-מסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטי-שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או



לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:435:468:328:359:139:1510:2510:2719:4819:4720:1820:1619:2720:28באר שבע )ק(

5:395:428:288:319:109:1210:2310:2519:5519:5320:2120:1919:2320:31חיפה )ק(

5:405:438:298:329:109:1210:2310:2419:5319:5120:1820:1619:1220:28ירושלים )ק(

5:415:458:318:339:129:1410:2410:2619:5019:4920:2020:1819:2920:30תל אביב )ק(

5:035:097:487:548:599:0210:2110:2320:5620:5221:3921:3420:3421:52אוסטריה, וינה )ק(

7:357:339:199:189:589:5810:4910:4817:1617:2017:4617:5017:0118:01אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:135:188:018:069:059:0810:2610:2820:5120:4721:3221:2720:3021:45אוקראינה, אודסה )ק(

4:384:447:247:308:348:379:559:5720:2920:2521:1221:0720:0821:25אוקראינה, דונייצק )ק(

4:474:537:327:388:448:4710:0610:0820:4220:3821:2621:2120:2121:39אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:045:107:417:509:059:0910:2810:3121:1621:1122:0321:5720:5422:17אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:565:027:317:418:579:0110:2010:2321:1021:0521:5721:5120:4822:11אוקראינה, קייב )ק(

5:435:488:338:379:349:3710:5310:5521:1621:1221:5321:4920:5522:05איטליה, מילאנו )ק(

6:166:178:458:469:169:1610:1810:1918:2218:2318:4618:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

8:007:599:509:5010:2810:2711:1911:1917:5818:0218:2718:3017:4318:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:109:0710:4610:4611:2811:2712:1712:1718:3118:3519:0419:0818:1719:20ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:475:528:398:429:279:3010:4310:4520:3520:3321:0921:0620:1521:20ארה״ב, בולטימור )ק(

5:335:378:248:279:159:1710:3110:3320:2920:2621:0421:0120:0921:15ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:335:378:248:289:159:1810:3210:3420:3020:2721:0521:0120:0921:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:036:088:558:599:489:5111:0611:0821:1121:0821:4721:4420:5021:58ארה״ב, דטרויט )ק(

6:276:309:159:189:559:5711:0711:0820:2620:2520:5420:5320:0721:04ארה״ב, האוסטון )ק(

5:485:528:388:419:219:2310:3410:3620:0620:0420:3720:3419:4620:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:366:389:229:249:5910:0111:0911:1120:1620:1520:4320:4219:5720:53ארה״ב, מיאמי )ק(

5:265:318:188:219:099:1210:2710:2820:2720:2421:0220:5920:0721:13ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:576:028:498:529:399:4210:5610:5820:5220:5021:2721:2420:3221:38ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:235:288:158:189:079:1010:2510:2720:2820:2521:0421:0020:0721:15ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:029:169:169:489:4810:4610:4618:1318:1518:3818:4017:5718:50בוליביה, לה-פס )ח(

5:375:438:028:169:409:4311:0411:0621:5821:5322:4622:4021:3623:01בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:395:458:108:219:419:4411:0411:0721:5621:5122:4422:3821:3422:59בלגיה, בריסל )ק(

6:496:488:558:559:299:2910:2410:2517:3917:4118:0018:0317:2318:13ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:358:438:439:169:1610:1210:1217:2417:2617:5017:5217:0818:02ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:534:597:347:318:579:0110:2110:2421:1921:1422:0722:0021:0022:22בריטניה, לונדון )ק(

4:514:587:147:159:009:0410:2610:2921:3721:3122:3122:2421:1722:48בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:545:007:127:129:019:0410:2510:2821:3121:2522:2022:1421:0822:36גרמניה, ברלין )ק(

5:255:318:028:119:269:2910:4910:5121:3521:3122:2222:1621:1422:36גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:548:588:589:329:3210:2710:2717:3617:3917:5617:5917:2118:09דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:076:098:498:519:239:2510:3110:3219:2019:2019:4619:4519:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:046:068:468:479:209:2110:2810:2919:1519:1519:4119:4018:5719:50הודו, פונה )ח(

4:555:017:427:488:508:5310:1110:1320:4220:3821:2421:1920:2121:37הונגריה, בודפשט )ק(

4:364:407:277:318:198:219:359:3719:3519:3220:1020:0719:1420:21טורקיה, איסטנבול )ח(

6:106:149:019:049:489:5011:0311:0520:5020:4821:2321:2020:3021:34יוון, אתונה )ק(

5:185:238:068:119:129:1510:3210:3521:0120:5721:4221:3820:4021:55מולדובה, קישינב )ק(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:036:068:468:489:209:2210:2810:3019:1819:1819:4419:4319:0019:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:098:069:349:3310:2010:1811:0611:0517:0017:0517:3617:4116:4617:54ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:145:178:018:048:398:419:519:5219:0319:0219:3119:3018:4419:41נפאל, קטמנדו )ח(

4:534:577:447:488:348:369:509:5219:4519:4320:2020:1719:2320:31סין, בייג'ין )ח(

7:047:059:349:3510:0510:0611:0811:0919:1519:1619:3919:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:254:316:416:468:318:349:559:5820:5720:5221:4821:4120:3522:04פולין, ורשא )ק(

6:306:308:488:499:209:2010:1910:1917:5717:5818:2118:2317:4018:32פרו, לימה )ח(

5:596:048:498:539:509:5311:1011:1221:3221:2822:1222:0721:1122:24צרפת, ליאון )ק(

5:566:028:398:469:549:5711:1611:1821:5721:5222:3922:3421:3522:53צרפת, פריז )ק(

5:505:518:228:248:548:559:589:5918:1318:1318:3718:3717:5518:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:445:498:358:399:319:3410:5010:5221:0421:0021:3821:3420:4321:50קנדה, טורונטו )ק(

5:145:198:048:089:059:0710:2410:2620:4620:4221:2421:2020:2521:36קנדה, מונטריאול )ק(

5:395:428:298:329:139:1510:2710:2820:0220:0020:3320:3119:4320:44קפריסין, לרנקה )ק(

4:294:377:017:028:438:4710:1010:1321:3221:2622:3122:2321:1022:50רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:564:046:356:358:138:189:429:4521:1621:1022:1422:0520:5322:34רוסיה, מוסקבה )ח(

4:344:397:217:278:288:319:499:5120:1820:1421:0020:5519:5721:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:385:438:258:319:329:3510:5310:5521:2921:2522:0622:0121:0722:18שוויץ, ציריך )ק(

5:565:588:358:369:089:0910:1410:1518:5018:5019:1519:1518:3219:24תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 

- 
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