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נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לכל אנ"ש שי' לקראת חג הגאולה

י"ב־י"ג תמוז ה'תשמ"ח

ב"ה. ימי הגאולה שנת תשמח והקהל

לכל המשתתפים ולכל המשתתפות בהתועדויות דחג הגאולה ולכל אחב''י - שליט''א

שלום וברכה!

חג הגאולה והתועדויות פעילות ומשפיעות על כל אחב''י, ועד לאופן של הקהל את האנשים 

והנשים והטף,

ובפרט אשר כדברי בעל הגאולה במכתבו המפורסם לא אותו בלבד גאל הקב"ה כי-אם גם את 

כל כו'.

וביתר שאת במעשה שהוא העיקר, מתחיל בהמבצעים הכלליים וכל פרטיהם.

ותקויים מיד תפילתנו: ולציון יאמר גו' והוא יכוננה עליון.

ותיכף ומיד ההבטחה: דרך כוכב מיעקב גו' וישראל עושה חיל בגאולה האמיתית והשלימה 

ע"י משיח צדקנו.

/מקום החתימה/

הקהל . . והטף: וילך לא, יב.
במכתבו המפורסם: נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמו. תש"ח ע' 263. ועוד.

ולציון . . עליון: תהלים פז, ה.
דרך. . חיל: פרשתנו )בלק( כד, יז-יח.



ד

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

 



כללי מפתח  

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

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

)ג ה מי מנה עפר יעקב"מאמר ד   

ה   ..................................................  י"חתש'ה ,תמוז ב"י

)ד ה ארבעה צריכין להודות "מאמר ד  

לא   .................................  ח"תשמ'ה, ב תמוז"י', אור ליום ב

)ה ה והיה שארית יעקב "מאמר ד  

לד   .....................  י"תשח'ה) נדחה(, ז תמוז"י, שבת פרשת בלק

)ו מח  ......  י"תשח'ה, תמוז ב"י, בלקפרשת ' שיחת יום ב

)ז נ ........  ח"תשמ'ג תמוז ה"י- ב"משיחות ימי הגאולה י

)ח  נג  ......  ח"תשמ'תמוז ה ז"י, פרשת בלקמשיחות שבת

)ט סט  .........................  חיכרך  פרשת בלקשיחות -לקוטי  

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

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

)יא  עו  .......................  פרשת בלק –ילקוט גאולה ומשיח

)יב עז  ..................  פרשת בלקלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יג  צט  ......................  פרשת בלקלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

ק  ..............................................  פרשת בלקלשבוע  

)טו  קי  ......................  פרשת בלקלשבוע " היום יום"לוח

)טז יבק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – טוק  ...................  פרשת בלקלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  פטק   ................  פרשת בלקלשבוע פרק אחד ליום

)יט – ריא  .....................  פרשת בלקלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

יבר  ..................................  בפרק  שיר השירים, סו-הספרק  ישעיה

)כא  נדריםמסכת  –משניות  

ידר  .........................................................ביאור קהתי

)כב  כאר  ...................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כג  עם ביאורים זבחיםמסכת  

כבר  .....................................................  חעעד דף  עבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נאר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה ריביתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כו  ן ביעקבלא הביט אוה "ד תורהלקוטי  

נדר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

סור  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סחר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

סחר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

ער  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

עדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

עור  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



)לד עזר  ............................................  ופרק  ביאורים לפרקי אבות

עחר  .......................................  חומש לקריאה בציבור )לה

)לו פהר  .......................  קודש-נחת שבתקריאה התורה למ

)לז  פור  ................................פרשת בלקלשבוע לוח זמנים

פזר  .....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ)לח



ה

   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÈÓ יׂשראל רבע  את  ּומס ּפר  יעקב  עפר  ,1מנה  ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ּוב ּגֹוים  יׁשּכן לבדד  ֿ עם  הן נאמר  ֿ זה  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹולפני

יתח ּׁשב  לב ֹוא 2לא  העתידה  ה ּגא ּולה  על  ּדקאי , ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ

צדקנּו מ ׁשיח  ֿ ידי על  ּבימינּו זמן 3ּבמהרה  ועל  , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

רבע  את  ּומס ּפר  יעקב  עפר  מנה  מי נאמר  ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹזה 

נאמר  ׁשּבֹו ּבּזמן זה  מעין ׁשהיה  ּכפי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיׂשראל ,

ּבׁשלמ ּות  זה  יהיה  ֿ לבא  ׁשּלעתיד  א ּלא  זה , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹּכת ּוב 

א ֹוד ֹות  מד ּבר  זה  ׁשּבפס ּוק  מ ּובן, ּומ ּזה  ְְִֵֶֶֶָָָֻיֹותר .

מזּכיר  ל ּמה  להבין וצרי ּגד ֹול . ה ּיֹותר  ְְְִִִִֵַַָָָָָָהע ּלּוי

ׁשם  על  ה ּמעלה , ׁשם  ׁשה ּוא  יׂשראל , רק  (לא  ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאן

אנׁשים  ועם  אלקים  עם  ׂשרית  ׁשם 4ּכי ּגם ) א ּלא  , ְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ

א ֹוחזת  ויד ֹו ׁשם  על  ה ּוא  ּכפ ׁשּוט ֹו ׁשענינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹיעקב ,

ג ֹו' ֿ ּפי 5ּבעקב  על  ּובפרט  לאחר ֹונה , ׁשּיצא  , ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

הח ּלּוק  ּבאר ּכה  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבחסיד ּות  ְְְֲֲִִַַַַַָָָֹֻה ּמבאר 

ויׂשראל  יעקב  ע ֹוד 6ׁשּבין יאמר  יעקב  לא  ׁשּלכן , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

יׂשראל  אם  ּכי  ּגּבי 4ׁשמ ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ואף  , ְְְִִִִִֵֵֵַַַָ

ּדעפר  הענין ּגם  נאמר  ֿ לבא  ּדלעתיד  ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹה ּׁשלמ ּות 

' ב ּׁשּכת ּובים  מה  להבין צרי ּגם  . ְְִִִֶַַָָ

ליּה הוה  ׁשּלכא ֹורה  אף  ּומס ּפר , מנה  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָה ּלׁשֹונֹות 

וח ּלּוק  יׂשראל . ורבע  יעקב  עפר  מנה  מי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹלמימר 

מנה  ּבין ח ּלּוק  יׁש ה ּמנין ׁשּבענין מ ֹורה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה ּלׁשֹונֹות 

י  לעפר  מתאים  ּדמנה  והענין עקב ,למס ּפר , ְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

ׁשני  ועל  ה ּמס ּפר . ענין מתאים  יׂשראל  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּולר ֹובע 

ּומס ּפר  יעקב  עפר  מנה  מי ג ֹו', מי נאמר  ְְֱֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹהענינים 

מס ּפר  על  ּגם  קאי מי (ּדתבת  יׂשראל  רבע  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאת 

יׂשראל ). רבע  ְִֵֶַָֹאת 

‰p‰Â,הר ּבּוי ּבענין יׂשראל  ׁשּנת ּברכ ּו ּבּברכ ֹות  ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבּמדר ׁש אברהם 7איתא  מ ֹוצא  א ּת ְְִִֵַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ּבּכֹוכבים ,  ה ּׁשמימה 8ׁשּנת ּבר ֿ נא  ה ּבט  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
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בלעם: אומר  ישראל  לעם שלו  בברכות

Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓe ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓ1, על שבחים היינו  ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
ישראל  בני  של  הגדול  המספר  ועל  Ó‡הריבוי  ‰ÊŒÈÙÏÂ בלעם בדברי  ¿ƒ¿≈∆∆¡«

ישראל  בני  MÁ˙Èעל  ‡Ï ÌÈBbe ÔkLÈ „„Ï ÌÚŒÔ‰2È‡˜c , ∆»¿»»ƒ¿…«ƒ…ƒ¿«»¿»≈
מכוון  זה ‰Ïe‡b‰פסוק ÏÚ««¿»

eÈÓÈa ‰‰Óa ‡BÏ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»»ƒ¿≈»¿»≈
e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ3ÏÚÂ , «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿«

‰Ê ÔÓÊ מדבר שבו  הגאולה זמן  ¿«∆
לבדד  עם "הן  »¡∆Ó‡ישכון "הפסוק

˙‡ tÒÓe ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆
ÔÈÚÓ ‰È‰L ÈÙk ,Ï‡NÈ Ú…«ƒ¿»≈¿ƒ∆»»≈≈
,‰Ê e˙k Ó‡ BaL ÔÓfa ‰Ê∆«¿«∆∆¡«»∆
אז  שגם במדבר  היו  ישראל  בני  כאשר 

ורב  גדול  מספרם «∆‡l‡היה
‰Ê ‰È‰È ‡ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆∆

˙BÈ ˙eÓÏLa. להלן שיתבאר  כפי  ƒ¿≈≈
‰fÓe של שהכתוב מעמדם על  מדבר  ƒ∆

לבוא  לעתיד  ישראל  «ÔeÓ,בני 
˙B„B‡ a„Ó ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆¿À»
CÈˆÂ .ÏB„b ˙Bi‰ ÈelÚ‰»ƒ«≈»¿»ƒ

ÔÈ‰Ï גדולה במעלה שמדובר  מאחר  ¿»ƒ
˜מאד  ‡Ï) Ô‡k ÈkÊÓ ‰nÏ»»«¿ƒ»…«

Ï‡NÈ,(" ישראל רובע את ("ומספר  ƒ¿»≈
,‰ÏÚn‰ ÌL ‡e‰L שניתן שם ∆≈««¬»

אבינו  ÈN˙ליעקב Èk ÌL ÏÚ«≈ƒ»ƒ»
ÌÈL‡ ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ4 והוא ƒ¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ

וגדלות, שררה l‡ÌL‡לשון  (Ìb ∆»«≈
‡e‰ BËeLÙk BÈÚL ,˜ÚÈ«¬…∆ƒ¿»ƒ¿

ÌL ÏÚ עם יחד  יעקב לידת שבעת «≈
יעקב B„ÈÂאחיו  ‡ÊÁB˙של  ¿»∆∆

'B‚ ˜Úa5, היפך של  שם והוא «¬≈
אחיו  בעקב אחז  יעקב כי  המעלה

כיוון  לפניו  יעקבiLˆ‡שיצא ∆»»
ÈtŒÏÚ ËÙe ,‰BÁ‡Ï»«¬»ƒ¿»«ƒ
‰nÎa ˙e„ÈÒÁa ‡n‰«¿…»«¬ƒ¿«»
˜elÁ‰ ‰k‡a ˙BÓB˜Ó¿«¬À»«ƒ

השמותÔÈaLההבדל  ˜ÚÈשני  ∆≈«¬…
Ï‡NÈÂ6, היא הדברים ונקודת ¿ƒ¿»≈

ראש" "לי  מלשון  הוא ש"ישראל "

עקב" "יו "ד  מלשון  הוא "יעקב" ואילו 

פער  יש והעקב הראש שבין  ומובן 

הזקן  לרבנו  תורה' (וב'לקוטי  מאד  גדול 

מבואר  בלק, פרשת השבוע, לפרשת

והרגל  והשגה, בהבנה התורה לימוד  עניין  הם והמוח הראש ה' שבעבודת

המעשיות) המצוות עניין  הם של ÔÎlLוהעקב הגדול  והיתרון  המעלה בגלל  ∆»≈
"יעקב" על  Ï‡NÈ"ישראל " Ì‡ Èk EÓL „BÚ Ó‡È ˜ÚÈ ‡Ï4, …«¬…≈»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»≈

ל "יעקב" ביחס "ישראל " של  המעלה את מדגיש זה ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ,וכל 
‡ÏŒ„È˙ÚÏc ˙eÓÏM‰ Èab«≈«¿≈ƒ¿»ƒ»…

ביותר  נעלה מצב Ìbהיינו  Ó‡∆¡««
˜ÚÈ ÙÚc ÔÈÚ‰ להבין וצריך  »ƒ¿»¿¬««¬…

כך מדוע  כל  במעלה שמדובר  למרות

"יעקב"?. השם גם נזכר  עדיין  גדולה

ÌÈe˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ
ב' זה Ó‰בפסוק ˙BBLl‰«¿»»

‰Â‰ ‰B‡ÎlL Û‡ ,tÒÓeƒ¿»«∆ƒ¿»¬»
ÓÈÓÏ dÈÏ( בקיצור) לומר  לו  היה ≈¿≈«

ÚÂ ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓƒ»»¬««¬…¿…«
Ï‡NÈ התוספת באה מה ולשם ƒ¿»≈

בין elÁ˜ההבדל Â"ומספר "?. ¿ƒ
˙BBLl‰" ו "מספר מנה" "מי  «¿

ÔÈn‰ ÔÈÚaL ‰BÓ והחשבון ∆∆¿ƒ¿««ƒ¿»
˜elÁ LÈ הבדל‰Ó ÔÈa ≈ƒ≈»»

ÌÈ‡˙Ó ‰Óc ÔÈÚ‰Â ,tÒÓÏ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
Ï‡NÈ ÚBÏe ,˜ÚÈ ÙÚÏ«¬««¬…¿«ƒ¿»≈

tÒn‰ ÔÈÚ ÌÈ‡˙Ó נאמר ולכן  «¿ƒƒ¿««ƒ¿»
את  "ומספר  לחוד  יעקב" עפר  מנה "מי 

מחבר  לא והפסוק לחוד  ישראל " רובע

השניים. ‰ÌÈÈÚבין  ÈL ÏÚÂ גם ¿«¿≈»ƒ¿»ƒ
ביניהם  ההבדלים למרות »¡∆Ó‡יחד ,

˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓ ,'B‚ ÈÓƒƒ»»¬««¬…
Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓeƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
tÒÓ ÏÚ Ìb È‡˜ ÈÓ ˙˙c)¿≈«ƒ»≈««ƒ¿»

Ï‡NÈ Ú "מי ‡˙ נאמר  וכאילו  ∆…«ƒ¿»≈
של )ספר " המשמעות מה להבין  ויש ַָ

פנימיות  לפי  הללו  הדיוקים כל 

הדברים?.

eÎa˙pL ˙BÎaa ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿»¿
,Èea‰ ÔÈÚa Ï‡NÈ כמו ƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ

בני  את שמשבח מנה" "מי  בפסוק

הגדול  מספרם על  «È‡ƒ˙‡ישראל 
L„na7‡ˆBÓמובא  z‡ «ƒ¿»«≈

Ì‰‡ אבינוCa˙pL לעניין «¿»»∆ƒ¿»≈
Ó‡pLהריבוי  ,ÌÈÎBka8 «»ƒ∆∆¡«

ÙÒe ‰ÓÈÓM‰ ‡ŒËa‰«∆»«»«¿»¿…
'B‚ ÌÈÎBk‰:הפסוק ובהמשך  «»ƒ

כה  לו  ויאמר  אותם, לספר  תוכל  "אם
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כללי מפתח  

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

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

)ג ה מי מנה עפר יעקב"מאמר ד   

ה   ..................................................  י"חתש'ה ,תמוז ב"י

)ד ה ארבעה צריכין להודות "מאמר ד  

לא   .................................  ח"תשמ'ה, ב תמוז"י', אור ליום ב

)ה ה והיה שארית יעקב "מאמר ד  

לד   .....................  י"תשח'ה) נדחה(, ז תמוז"י, שבת פרשת בלק

)ו מח  ......  י"תשח'ה, תמוז ב"י, בלקפרשת ' שיחת יום ב

)ז נ ........  ח"תשמ'ג תמוז ה"י- ב"משיחות ימי הגאולה י

)ח  נג  ......  ח"תשמ'תמוז ה ז"י, פרשת בלקמשיחות שבת

)ט סט  .........................  חיכרך  פרשת בלקשיחות -לקוטי  

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

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

)יא  עו  .......................  פרשת בלק –ילקוט גאולה ומשיח

)יב עז  ..................  פרשת בלקלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יג  צט  ......................  פרשת בלקלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

ק  ..............................................  פרשת בלקלשבוע  

)טו  קי  ......................  פרשת בלקלשבוע " היום יום"לוח

)טז יבק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – טוק  ...................  פרשת בלקלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  פטק   ................  פרשת בלקלשבוע פרק אחד ליום

)יט – ריא  .....................  פרשת בלקלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

יבר  ..................................  בפרק  שיר השירים, סו-הספרק  ישעיה

)כא  נדריםמסכת  –משניות  

ידר  .........................................................ביאור קהתי

)כב  כאר  ...................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כג  עם ביאורים זבחיםמסכת  

כבר  .....................................................  חעעד דף  עבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נאר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה ריביתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כו  ן ביעקבלא הביט אוה "ד תורהלקוטי  

נדר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

סור  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סחר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

סחר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

ער  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

עדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

עור  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



)לד עזר  ............................................  ופרק  ביאורים לפרקי אבות

עחר  .......................................  חומש לקריאה בציבור )לה

)לו פהר  .......................  קודש-נחת שבתקריאה התורה למ

)לז  פור  ................................פרשת בלקלשבוע לוח זמנים

פזר  .....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ)לח



ו   

ּבח ֹול ,  נת ּבר ויצחק  ג ֹו', ה ּכֹוכבים  ְְְְְִִִֵַָָָֹּוספר 

זרע 9ׁשּנאמר  את  אר ּבה  ואר ּבה   אברכ  ּבר ּכי ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ה ּים  ׂשפת  על  א ׁשר  וכח ֹול  ה ּׁשמים  ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָּככ ֹוכבי

ויעקב  יצחק ), עקדת  מ ּצד  ׁשּנתוּסף  מה  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ(ׁשּזה ּו

ׁשּנאמר  הארץ , ּבעפר   ּכעפר 10נת ּבר  זרע והיה  ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עפר  מנה  מי ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו (ּומס ּים  ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ 

ּבּמדר ׁש ואיתא  ליעקב 11יעקב ). ה ּקּב"ה  ׁשאמר  ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשעה  א ֹות ּה הארץ , עפר  עד  ּבני ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגיע ּו

'והיה  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  (ׁשהרי וקדמה  יּמה  ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָּופרצ ּת

וקדמה  יּמה  'ּופרצ ּת ה ּוא  הארץ ' ּכעפר   ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָזרע

מקים  הוי' ונג ּבה '), ּובענין 12וצפ ֹונה  ּדל . מעפר  ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּמדר ׁש איתא  ּׁשּכת ּוב 13ּופרצ ּת מה  עלה 14ׁשּזה ּו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּגדר  ּפֹורץ   ׁשה ּמל  ּדר ֿ (על  לפניהם  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה ּפֹורץ 

 ּדר ל ֹו מ ׁשיחא 15לע ׂשֹות  מל ּכא  על  ּדקאי ,(16 ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ּפרץ  מ ּבני ּופרצ ּת17ׁשה ּוא  ענין יהיה  ּובזמ ּנֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדוקא  והינּו, ונג ּבה . וצפ ֹונה  וקדמה  ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָיּמה 

נאמ  הארץ , ּבעפר   ׁשּנת ּבר הענין ּביעקב  ר  ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגד ֹול  ה ּיֹותר  הע ּלּוי ׁשּזה ּו .18ּדּופרצ ּת, ְְִֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשם ÔeÈÂב ) נקרא  יׂשראל  ׁשּכלל  מה  ּבהק ּדם  ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשאין  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  ויׂשראל , ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹיעקב 

ל ׁשל ׁשה  א ּלא  אב ֹות  יצחק 19ק ֹורין אברהם  , ְְְִִִֶַָָָָָָֹ

הם  ויצחק  אברהם  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹויעקב ,

נקרא  יׂשראל  ּכלל  וא ּלּו האב ֹות , ׁשל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמ ֹותיהם 

מנה  מי  ּבּפס ּוק  ּכמ ֹו יׂשראל , ּבׁשם  א ֹו יעקב  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשם 

וה ּנה , יׂשראל . רבע  את  ּומס ּפר  יעקב  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹעפר 

מ ּמּנּו יצא  ׁשאברהם  לפי ה ּוא  ּבזה  הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּפׁשט ּות 

ע ׂשו  מ ּמּנּו יצא  ויצחק  יעקב 20יׁשמעאל , ורק  , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשלימה  מ ּטת ֹו יׂשראל .21היתה  ּבני ּכלל ּות  ׁשהם  , ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ּפנימ ּיּות ֹו, על  ּגם  מ ֹורה  הענין ּפׁשט ּות  ְְְְִִִֶַַַָָָָאמנם ,

ֿ ּפי  ֿ על  אף  ּדה ּנה , ה ּנׁשמה . ׁשמ ֹות  הם  ויׂשראל  ׁשּיעקב  ה ּוא , הענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּופנימ ּיּות 
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ז   

ּבאר ּכה  אחר  ּבמק ֹום  אחד 22ׁשּמבאר  ׁשּבכל  ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אברהם  האב ֹות  ג ' ׁשל  הענינים  יׁשנם  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמ ּיׂשראל 

לכל  אב ֹות  ּבׁשם  נקראים  ׁשּלכן ויעקב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹיצחק 

י"ב  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין (מה  מ ּיׂשראל  ואחד  ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָאחד 

ׁשה ּונח  ה ּׁשם  ה ּנה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  כ ּו'), ְִִִֵֵֶַַַָָָה ּׁשבטים 

ׁשה ּנׁשמה  ּולאחרי יעקב , ה ּׁשם  ה ּוא  ה ּנׁשמה  ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹעל 

ועם  אלקים  עם  ׂשרית  ּדכי העב ֹודה  ְְֱֲִִִִִֶֶָָָָֹּפֹועלת 

ּבׁשם  ׁשּנקראת  לדר ּגא  מ ּגעת  אזי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָאנׁשים ,

א ֹוד ֹות  מס ּפרים  ׁשּכא ׁשר  מ ּובן, ּומ ּזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָיׂשראל .

ּית ּגּלה  [ׁשאז ֿ לבא  לעתיד  יׂשראל  ׁשל  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמעלתם 

ּכדאיתא  יׂשראל , ּבני ׁשל  וה ּמעלה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהע ּלּוי

ׁשהיּו23ּבּמדר ׁש וה ּמץ  וה ּקׁש מה ּתבן ה ּמׁשל  ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

נזרעה  מי ּבׁשביל  זה , עם  זה  ה ּׂשדה ,מריבים  ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָ

ואנּו ה ּגרן, ׁשּתב ֹוא ּו עד  המ ּתינּו הח ּטים , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאמר ּו

אזי  כ ּו'], ה ּׂשדה  נזרעה  מה  ּבׁשביל  ְְְְֲִִִִֶַַַָָיֹודעין

ועל ֿ ויׂשראל . יעקב  ה ּׁשמ ֹות , ׁשני את  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹמזּכירים 

ׁשל  ה ּׁשמ ֹות  הם  ויׂשראל  ׁשּיעקב  האמ ּור  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

ּבּתֹורה  ׁשּמס ּפרים  הענינים  ׁשּכל  מ ּובן, ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻה ּנׁשמה ,

ׁשּבכל  ה ּנׁשמה  ּבעב ֹודת  יׁשנם  ליעקב , ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֹּבנֹוגע 

יעקב  עניני ּכלל ּות  וה ּנה , מ ּיׂשראל . ואחד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאחד 

ּבּפר ׁשּיֹות  ׁשהרי וּיצא , ּבפר ׁשת  היא  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהתחלתם 

ויצחק , אברהם  האב ֹות  ס ּפּור  נת ּבאר  ֿ זה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּלפני

ּבׁשּיכ ּות  זה  הרי יעקב  א ֹוד ֹות  ּׁשּנזּכר  ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹּומה 

וע ׂשו  יעקב  יצחק , ּתֹולד ֹות  א ּלה  ּכמ ֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹליצחק ,

ּבּפר ׁשה  יעקב 24האמ ּורים  עניני ס ּפּור  וא ּלּו , ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹ

ּבזה  הענין ּוכלל ּות  וּיצא . ּבפר ׁשת  ,25מתחיל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה ּקד ֹוׁש הח ּיים ' ּב'א ֹור  וּיצא 10ּכּמבאר  ׁשּפר ׁשת  ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבירידת ּה ׁשּביׂשראל  נׁשמה  ּכל  על  ר ֹומזת  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹיעקב 

על ּיה ,  צר היא  זֹו ׁשּירידה  למ ּטה , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹמ ּלמעלה 

ּבּכת ּוב  נת ּבאר  זֹו ירידה  ׁשל  יעקב 26וענינּה וּיצא  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשם  וּילן ּבּמק ֹום  וּיפ ּגע  חרנה ,  וּיל ׁשבע  ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמ ּבאר 

(ּכדלק ּמן). ה ּׁשמ ׁש בא  ְְִִֶֶַַָָּכי
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ח   

ּבּזהר ÔeÈÂג ) המבאר  ֿ ּפי ה ּפר ּוׁשים 27על  ב ' ¿»ְִִֵַַַַַָֹֹ

 וּיל ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּבענין

יּובן  ּומ ּזה  (ּכדלק ּמן), ּבּספיר ֹות  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָחרנה 

ועב ֹודת ּה. ה ּנׁשמה  ּבירידת  הענינים  ּבא ּור  ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּגם 

ּבּספיר ֹות  יעקב  ׁשל  ענינֹו ּדה ּנה , ּבזה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהענין

החכמה , ענין ה ּוא  ּובכלל ּות  א ּבא , יס ֹוד  ְְְְִִַַַָָָָה ּוא 

על  ּדקאי יּו"ד , ּבא ֹות  מתחיל  ׁשּיעקב  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּזה ּו

הה ׁשּתל ׁשל ּות , רא ׁשית  ׁשהיא  החכמה , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָספירת 

ּבלבד , נק ּודה  ׁשהיא  יּו"ד  ּבא ֹות  נרמזת  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָולכן

ּדכיון  והינּו, ּבתכלית , חד מצמצמת  ה ּוא  ׁשאנּת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ

ּבח ׁשּבן  מע ׂשר 28ולא  לגמרי למעלה  ׁשה ּוא  , ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ספיר ֹות , ע ׂשר  ׁשּיהיּו ּכדי ה ּנה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶספיר ֹות ,

ֿ ידי  על  זה  הרי החכמה , היא  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשרא ׁשיתם 

ׁשענינֹו הרא ׁשֹון ל ּצמצ ּום  ועד  ּדוקא , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָה ּצמצ ּום 

אחר  ּבמק ֹום  ענינֹו (ּכּמבאר  ס ּלּוק  ְְְִִֵַַָָָֹה ּוא 

ׁשּלאחר 29ּבאר ּכה  ה ּגּלּוי רא ׁשית  ּגם  ה ּנה  ולכן ,( ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

א ֹות  ענין ׁשּזה ּו ּבעלמא , נק ּודה  ה ּוא  ְְְְְִִֶֶַַַָָה ּצמצ ּום 

ׁשם  התחלת  היא  יּו"ד  ׁשא ֹות  ּכן ּגם  וזה ּו ְְִֵֵֶֶַַַָיּו"ד .

ויהיה  הוה  היה  מ ּלׁשֹון ׁשה ּוא  ֿ יד ֹו30הוי', ועל  , ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹ

ּכל  מריׁש הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכל  התה ּוּות  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָנע ׂשה 

ּבא ֹות  ׁשּנרמז ה ּצמצ ּום  ֿ ידי על  והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדרגין,

ּבחינת  ּכבר  ׁשּיׁשנֹו לאחרי ּגם  אמנם , ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָיּו"ד .

ענין  ּכלל ּות  להיֹות  צרי עדין ה ּנה  ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהחכמה ,

וכיון  ה ּמּדֹות . ׁשבע  ענין ה ּוא  ׁשע ּקרם  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָה ּספיר ֹות 
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א). (פב , פ "ז שעהיוה"א תניא פ "ט . תשע ) ולא עשר (שער א שער פרדס  (ברע "מ ). סע "ב 

    
‰fa ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ (‚27‡ˆiÂ ÔÈÚa ÌÈLet‰ ' ¿»«ƒ«¿…»«…««≈ƒ¿ƒ¿««≈≈

˙BÈÙqa ‡e‰L ÈÙk ‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ העליונות «¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»¿ƒ∆«¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈa ÌÈÈÚ‰ e‡a Ìb ÔeÈ ‰fÓe ,(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»ƒ∆»«≈»ƒ¿»ƒƒƒ««¿»»

מישראל  ואחד  אחד  כל  הרוחנית.d˙„BÚÂשל  «¬»»
ÏL BÈÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»∆
„BÒÈ ‡e‰ ˙BÈÙqa ˜ÚÈ«¬…«¿ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎe ,‡a‡«»ƒ¿»ƒ¿«

,‰ÓÎÁ‰ בחסידות כמבואר  «»¿»
(כי  ואם אב נקראים והבינה שהחכמה

השכלי , הרעיון  נקודת היא החכמה

יחד  ושניהם שלו  ההרחבה היא והבינה

שבלב) המידות רגש את 'מולידים'

e‰fL לכך הפנימי  ˜ÚiLהטעם ∆∆∆«¬…
ÏÚ È‡˜c ,„"eÈ ˙B‡a ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ»¿»≈«
‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ««»¿»∆ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡ בהיותה ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
הספירות  עשר  מבין  הראשונה הספירה

ונמשך  יורד  האלוקי  האור  שבאמצעותן 

הראש  היא החכמה למטה, מלמעלה

היינו  ההשתלשלות סדר  של  וההתחלה

האור  והמשכת בצורה ירידת האלוקי 

חוליות  כמו  לדרגה מדרגה הדרגתית

בזו , זו  הקשורות שלשלת ≈«¿ÔÎÏÂשל 
˙ÊÓ החכמה„"eÈ ˙B‡a ƒ¿∆∆»
‡È‰L של Ïa„,צורה ‰„e˜ ∆ƒ¿»ƒ¿«

,˙ÈÏÎ˙a ˙ÓˆÓˆÓ כשם ¿À¿∆∆¿«¿ƒ
בחכמה  שכלי  רעיון  שבהתהוות

ההתחלה  האדם בנפש השכל  שבכוח

בלבד  בנקודה ÔÂÈÎcהיא ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»
‡ÏÂ „Á ‡e‰ z‡L∆«¿¿«¿…

ÔaLÁa28, הוא על ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¿À¿»
אחד  אתה אליהו ') (ב'פתח נאמר  עצמו 

שיש  אחד  לא (כלומר , במניין  ולא

לו  הדומים וכו ' ושלישי  שני  אחריו 

ויחיד ) אחד  BÈÙÒ˙,אלא NÚÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L עשר שהם ∆¿«¿»¿«¿≈≈∆∆¿ƒ
מהאחרות  מהן  אחת כל  שמייחדות הגדרות עם מסוימים אלוקיים  כוחות

שלמעלה  האלוקות אבל  הלאה) וכך  חכמה איננו  והחסד  חסד  איננה (החכמה

הללו  ההגדרות בכל  מוגדרת איננה NÚמהספירות eÈ‰iL È„k ‰p‰ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆∆
˙BÈÙÒ,'ו 'מצוירות הספירותÌ˙ÈL‡Lמוגדרות של  ‰È‡והתחלתם ¿ƒ∆≈ƒ»ƒ

Âc˜‡ספירת  ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰ ,‰ÓÎÁ‰ יש כך  לשם «»¿»¬≈∆«¿≈«ƒ¿«¿»
שרק  כך  מהספירות שלמעלה מוגבל  הבלתי  האלוקי  האור  את לצמצם צורך 

בתורת  בהרחבה וכמבואר  בספירות, ו 'תתלבש' תרד  ממנו  מועטת הארה

צמצומים  של  ארוכה בשורה אלא אחד  בצמצום רק מדובר  לא החסידות

מיעוט אחר  מיעוט ומתמעט יורד  האור  ÌeˆÓvÏבאמצעותם „ÚÂ¿««ƒ¿
ÔBL‡‰ הצמצומים כל  והתחלת ראשית שהוא מוגבל  הבלתי  האלוקי  באור  »ƒ

שאחריו  elÒ˜הרבים ‡e‰ BÈÚL האלוקי האור  של  מיעוט רק לא היינו  ∆ƒ¿»ƒ
הראשון  שבצמצום קבלה בספרי  כמובא אלא הצמצום קודם שהאיר 

הגדול  אורו  "סילק ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

נתינת  שתהיה כדי  כביכול , הצד ", על 

מוגבל  אור  להתגלות ואפשרות מקום

ֿ גבול  הבלי  לאור  יחסית ומצומצם

הראשון  הצמצום לפני  שהאיר 

BÈÚ ‡nk) הצמצום של  «¿…»ƒ¿»
לשאר  בינו  וההבדל  הראשון 

הרבים ‡Áהצמצומים ÌB˜Óa¿»«≈
החסידות  k‡a29ÔÎÏÂ‰בתורת ,( «¬À»¿»≈

הצמצום  לאחר  שהתגלה שהאור  מאחר 

ביותר  ומצומצם מועט אור  ≈p‰ƒ‰הוא
Á‡lL Èelb‰ ˙ÈL‡ Ìb«≈ƒ«ƒ∆¿««
,‡ÓÏÚa ‰„e˜ ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿»¿«¿»
כאמור  בתכלית", "מצומצמת הארה

.„"eÈ ˙B‡ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«
Ôk Ìb e‰ÊÂ לכך B‡L˙הטעם ¿∆«≈∆

,'ÈÂ‰ ÌL ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ „"eÈƒ«¿»«≈¬»»
ה"א וא"ו  ה"א יו "ד  ∆e‰L‡השם

‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓ30 ƒ¿»»…∆¿ƒ¿∆
ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש כך  על  ורומז 

והעתיד  ההווה והעבר  מהזמן , למעלה

אצלו , שם B„ÈŒÏÚÂשווים ידי  על  ¿«»
Ïkהוי ' ˙ee‰˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿«»

˙eÏLÏzL‰‰ החלÏk LÈÓ «ƒ¿«¿¿≈≈»
ÔÈ‚c הדרגה וגם הדרגות כל  מראש »¿ƒ

היא  השתלשלות, בסדר  עליונה הכי 

על  מתהווה החכמה, שם ספירת ידי 

‰ÌeˆÓvהוי ' È„ÈŒÏÚ ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈«ƒ¿
ספירות  היו  לא הצמצום שללא (כאמור 

מתהווים  היו  לא וממילא מוגדרות

מוגבלים) ונבראים עולמות האלוקי  eÈ"„.מהאור  ˙B‡a ÊÓpL∆ƒ¿»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa k BLiL ÈÁ‡Ï Ìb ,ÌÓ‡ ראשית שהיא »¿»«¿«¬≈∆∆¿¿»¿ƒ««»¿»

באמצעות  למטה מלמעלה האלוקי  האור  של  ההשתלשלות ותחילת הגילוי 

שכלי ) רעיון  של  בלבד  נקודה (כמו  אכן ‰p‰הספירות האלוקי  שהאור  כדי  ƒ≈
עולמות  של  התהוות שתהי ' וכדי  ויפעל , ויתגלה למטה מלמעלה יומשך 

אלא ÔÈ„Úונבראים  כשלעצמה החכמה בהתגלות די  BÈ‰Ï˙לא CÈˆ ¬«ƒ»ƒƒ¿
והתגלות  ÔÈÚשל המשכה ˙eÏÏk עשר ÌwÚLכל  ˙BÈÙq‰ עיקר ¿»ƒ¿««¿ƒ∆ƒ»»

שלהם  וההשפעה ‰Bcn˙הפעולה ÚL ÔÈÚ ‡e‰,גבורה חסד , ƒ¿«∆««ƒ
שלו  והפעולה ההשפעה עיקר  שבאדם כשם – מלכות יסוד  הוד , נצח, תפארת,
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ט   

ּכלל  איה ּו מ ּדֹות  אינּון מ ּכל  זה 31ׁשּלאו על  ה ּנה  , ְִִִִִֵֶֶַָָָ

ּדלפר ּוׁש ׁשבע , מ ּבאר  יעקב  ּדוּיצא  הענין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹה ּוא 

ה ּבינה , ספירת  על  ׁשבע  ּבאר  קאי ּבּזהר  ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהא '

ה ּמּדֹות . ׁשבע  להתה ּוּות  וה ּׁשר ׁש ה ּבאר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשהיא 

ּבּזהר  ּכּמבאר  חרנה ,  וּיל היא  ה ּכּונה  ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹותכלית 

ע ֹולם  ה ּמלכ ּות , ּבספירת  ההמ ׁשכה  על  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָּדקאי

ּבגימטר ּיא  ה ּכֹולל  עם  ׁשחרן ׁשּזה ּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָה ּדּבּור ,

ֿ זה 32ּגר ֹון  ֿ ידי על  ה ּדּבּור  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו , ְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ה ּלב . הבל  ּבֹו ְִֵֵֶֶֶַַׁשּמתל ּבׁש

ׁשּבאיןe‡eֿד ) התה ּוּות  ּכל  ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ֿ ס ֹוף  ּדאין ער ֹו ֿ האין ּכמ ֹו ,ְְֲֲֵֵָער ֹו

ׁשּיׁש ממ ּצע , ֿ ידי על  להיֹות  צריכה  ע ֹולמ ֹות , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻעם 

ּוכמ ֹו ה ּתח ּתֹון, ׁשל  ועליֹונֹו העליֹון ּתח ּתית  ְְְְְְִֶֶֶַַַָּבֹו

ו  ּדע ּתיק  ה ּבחינֹות  ּבּה ׁשּיׁש ה ּכתר  ארי.ספירת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

התה ּוּות  ׁשּתהיה  ׁשּכדי ה ּספיר ֹות , ּבענין ה ּוא  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכן

ׁשּזה ּו ממ ּצע , ֿ ידי על  זה  הרי ה ּמּדֹות  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשבע 

ה ּבינה , ספירת  על  ּדקאי ׁשבע , ּבאר  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבחינת 

חכמה  ׁשהרי החכמה , ספירת  עם  ּגם  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָה ּקׁשּורה 

מת ּפר ׁשין  ּדלא  רעין ּתרין הם  והענין 33ּובינה  . ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָֹ

הרג ׁש, ׁשל  ענין ה ּוא  ה ּמּדֹות  ׁשענין ּדכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה ,

החכמה  מ ּבחינת  התה ּוּותם  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלכן
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ב .31) שם, ועוד.32)תקו"ז ג. נח , וארא תו"א וישב . פ ' ויצא. ר"פ  להאריז"ל תורה ד,33)לקוטי  זח "ג א. נו, זח "ב  ראה

שם). החמה (ובאור א

    
האדם  של  פעולה בעיקר  הם המוחין  (ואילו  המידות באמצעות היא חוץ כלפי 

באה  נפשו  ובפעולתן  מהותו  עיקר  הם המידות שבאדם בעוד  ואולם לעצמו ).

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לגבי  חיצוני  עניין  הן  המידות באלוקות הרי  גילוי  לידי 

ÏÏkבעצמו  e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡lL ÔÂÈÎÂ31 לא כלל  הוא ¿≈»∆»ƒ»ƒƒƒ¿»
הללו , המידות שהאור ‰p‰מכל  כדי  ƒ≈

למטה  ויומשך  ירד  אכן  העליון  האלוקי 

‡ˆiÂc ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ¿»¿«≈≈
LeÙÏc ,ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ¿≈»«ƒ¿≈

‡aהראשון ‰‡' È‡˜ ‰fa »«…«»≈¿≈
ÚLמכוונת ÈÙÒ˙היא ÏÚ ∆««¿ƒ«

,‰Èa‰ ההתרחבות היינו  «ƒ»
החכמה  נקודת של  וההתפשטות

‡È‰L החכמה ולא הבינה דווקא ∆ƒ
LM‰Âהמקור ‰‡aכשלעצמה  «¿≈¿«…∆

˙Bcn‰ ÚL ˙ee‰˙‰Ï כי ¿ƒ¿«∆««ƒ
להיות  יכולה לא המידות 'לידת'

ביחד  דווקא אלא (האב) לבדה מחכמה

נקראת  הבינה ולכן  (האם, הבינה עם

שרעיון  לאחר  רק כי  הבנים") "אם

ורוחב  ואורך  עומק מקבל  שכלי 

'מוליד ' הוא מעמיקה, והתבוננות

שבלב. ורגש ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ˙מידות
‡È‰ ‰ek‰ על ש'נולדו ' שהמידות ««»»ƒ

וירדו  ימשיכו  שבע", "באר  הבינה ידי 

מבאר  יצא אבינו  שיעקב כשם עוד 

‡nkשבע  ,‰Á CÏiÂ«≈∆»»»«¿…»
È‡˜c ‰fa שבע מבאר  היציאה «…«¿»≈
מכוונת ‰‰לחרן  ÏÚ‰ÎLÓ «««¿»»

המידות  של  וההתגלות וההשפעה

ÌÏBÚ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿»
eaÈ„‰ ידי על  הם שבלב והרגש שבשכל  המחשבות התגלות שבאדם כשם «ƒ

העליונות  הספירות של  והמידות המוחין  השפעת כביכול , למעלה, כך  הדיבור 

תוכן  לה שאין  המלכות ספירת של  עניינה שהוא העליון  הדיבור  ידי  על  היא

ממנה  שלמעלה הספירות והמשכת לגילוי  אמצעי  היא אלא עצמה מצד  ומהות

שלטון ") מלך  דבר  "באשר  בקהלת בפסוק נרמז  ודיבור  מלכות בין  (והקשר 

e‰fL לכך הפנימי  ÔÁL258הטעם בגימטריא ‰ÏÏBkשהיא ÌÚ ∆∆∆»»ƒ«≈
259 הכל  ובסך  עצמה המילה את גם מונים אם 1 «iËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ‡בתוספת

ÔBb32epnnL ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ויוצאCLÓמהגרון , eac‰ »∆ƒ∆ƒ¿»«ƒ«¿≈∆
.l‰ Ï‰ Ba LaÏ˙nL∆ƒ¿«≈∆∆«≈

,ÔÈÚ‰ e‡e השפעת „) את ולגלות להביא כדי  הבינה פעולת של  ≈»ƒ¿»
המלכות לספירת וממידות למידות ‰˙‰ee˙החכמה Ïk ,‰p‰c¿ƒ≈»ƒ¿«

,CBÚŒÔÈ‡aL המהווה בין  והשוואה דמיון  כל  ללא עצום, פער  של  ∆¿≈¬
‰‡CBÚŒÔÈלמתהווה  BÓk הדמיון והעדר  ההשוואה ÛBÒŒÔÈ‡cאי  ¿»≈¬¿≈

וסוף גבול  לו  שאין  העליון  האלוקי  BÓÏBÚ˙האור  ÌÚ נבראים שהם ƒ»
ללא  ֿ ערוך  באין  מזה זה רחוקים ו "גבול " סוף" "אין  והרי  ומוגבלים מוגדרים

כזו  התהוות הנה ביניהם, והשוואה דמיון  È„ÈŒÏÚכל  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿≈
ÚvÓÓ כך ידי  על  וזאת העצום, הפער  על  ויגשר  Baשיחבר  LiL באותו ¿À»∆≈

המחבר  ‰ÔBÈÏÚממוצע ˙ÈzÁz«¿ƒ»∆¿
,ÔBzÁz‰ ÏL BBÈÏÚÂ היינו ¿∆¿∆««¿

הכי  הנקודה את בתוכו  כולל  שהוא

ואת  המהווה העליון  של  תחתונה

התחתון  של  עליונה הכי  הנקודה

משתי  בממוצע שיש ובגלל  המתהווה

בין  לחבר  ביכולתו  יחד  גם הבחינות

רחוקים  שהם למרות והתחתון  העליון 

ערוך  באין  מזה למשל BÓÎeזה ¿
˙k‰ ˙ÈÙÒ הבחינה שהיא ¿ƒ««∆∆

וממנה  סוף אין  בעולמות האחרונה

הספירות  לעשר  האלוקי  האור  נמשך 

של  עליונה הכי  מהנקודה (החל 

בחכמה) daהספירות LiL∆≈»
CÈ‡Â ˜ÈzÚc ˙BÈÁa‰ הכתר «¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ

– ובעיקר  בחינות כמה כולל  העליון 

האלוקות  בחינת יומין " "עתיק

שהאור  כפי  מהעולמות, שלמעלה

מהתגלות  ונבדל  נעתק האלוקי 

שעניינו  אנפין ", "אריך  ב"יומין ",

האלוקי  האור  את ולגלות להמשיך 

מהכתר . שלמטה ‰e‡בדרגות ÔÎÂ¿≈
,˙BÈÙq‰ ÔÈÚa שהאור לאחר  ¿ƒ¿««¿ƒ

עצמן  בספירות ונמשך  בא כבר  האלוקי 

˙ee‰˙‰ ‰È‰zL È„kL'ו 'לידה ∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
ŒÏÚשל  ‰Ê È‰ ˙Bcn‰ ÚL∆««ƒ¬≈∆«

ÚvÓÓ È„È והנקודה החכמה שבספירת התחתונה הנקודה בין  המחבר  ¿≈¿À»
È‡˜cשבמידות,העליונה  ,ÚL ‡a ˙ÈÁa e‰fL שמכוונתÏÚ ∆∆¿ƒ«¿≈∆«¿»≈«

,‰Èa‰ ˙ÈÙÒ, לעיל למידות ‰eLw‰כאמור  שייכותה עם Ìbיחד  ¿ƒ««ƒ»«¿»«
‡Ïc ÔÈÚ ÔÈz Ì‰ ‰Èe ‰ÓÎÁ È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ ÌÚƒ¿ƒ««»¿»∆¬≈»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿…

ÔÈLt˙Ó33 שיש בעוד  כי  בחסידות כמבואר  נפרדים, שלא חברים שני  ƒ¿»¿ƒ
(למשל , תמיד  ולא לפרקים קיימת לשניה מאחת שלהם שההשפעה ספירות

קשורות  והבינה החכמה הרי  לא), ולעיתים במידות מאיר  השכל  לעתים

נפרדות. אינן  ולעולם תמיד  בזו  זו  ודבוקות

החכמה  שאור  כדי  ב'ממוצע' צורך  יש מדוע ביאור  בתוספת ומבאר  והולך 

הבינה: ידי  על  נפעל  הדבר  וכיצד  המידות להתהוות יביא

,L‚‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ˙Bcn‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â היינו ¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ¿««ƒƒ¿»∆∆¿≈
ומורגשת  ניכרת ‡LÙ‡ŒÈתחושה ÔÎÏ יכולה ‰˙‰Ì˙eeלא ˙BÈ‰Ï »≈ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿«»

וניכר  גלוי  ברגש המתאפיינות המידות BÓkשל  ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿
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י   

והינּו ּבּטּול . ענינּה ׁשחכמה  ּכיון ׁשהיא , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּכמ ֹו

רא ׁשית  היא  החכמה  ׁשּבחינת  ֿ ּפי ֿ על  ְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשאף 

מ ּכל ֿ ה ּצמצ ּום , לאחר  ׁשּנתה ּוה  ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  רא ׁשית  רק  ׁשהיא  ּכיון ְְְִִִֵֵֶַַַָָמק ֹום ,

היא  הרי  לגמרי, ה ּסּלּוק  לאחרי ּתכף  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבאה 

מ ּמה  ֿ ׁשּכן ּובמ ּכל  ה ּמציא ּות . הע ּדר  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבבחינת 

ׁשה ּוא  ה ּבריאה  ׁשע ֹולם  הע ֹולמ ֹות , ּבענין ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּׁשּמצינּו

ההפסק  לאחרי הע ֹולמ ֹות  להתה ּוּות  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהרא ׁשֹון

ה ּמציא ּות  אפ ׁשרי ּבבחינת  ה ּוא  הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָוה ּצמצ ּום ,

מ ּמׁש מציא ּות  ּבבחינת  ולא  ֿ אחת 34ּֿבלבד , ועל  . ְְְְְִִִִַַַַַַָֹ

אינֹו ענינּה ׁשּכל  החכמה , ּבבחינת  ֿ וכ ּמה  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכּמה 

ה ּוא  החכמה  ׁשענין וכיון ה ּבּטּול . ענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָא ּלא 

ׁשל  ּדתח ּתית ֹו הענין ּבּה להיֹות  יכ ֹול  לכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבּטּול ,

ּבּתניא  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ּבה ּגהה 35העליֹון, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה ּוא  החכמה  ׁשּמדרגת  ה ּמּגיד , הרב  ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָּבׁשם 

ׁשֹורה  ולכן זּולת ֹו, ואין ה ּוא  לב ּדֹו ׁשה ּוא  ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָההר ּגׁש

ׁשּזה ּו ּכיון  א ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין א ֹור  ֵֵֶֶַָָָּבּה

לכן  חכמה , ּבבחינת  ׁשּבא  ּכפי  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְִִִֵֵֶַָָָָא ֹור 

יׁשנֹונקרא  כן ּוכמ ֹו העליֹון. ׁשל  ְְְְִֵֶֶֶָָ

ענין  ׁשּזה ּו ה ּתח ּתֹון, ׁשל  עליֹונֹו ּבחינת  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֻּבממ ּצע 

ענין  ּכבר  ׁשּזה ּו וה ּׂשגה , הבנה  ׁשענינּה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָה ּבינה ,

נע ׂשה  זה  ׁשּמּצד  והג ּבלה , ּומציא ּות  יׁשּות  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל 

התה ּוּות  אם  אמנם , וה ּׂשגה . הבנה  ׁשל  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָענין

ּבלבד , ּבינה  מ ּבחינת  ּתהיה  יּׁשאר ּוה ּמּדֹות  אזי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָ

ׁשּתהיה  ּוכדי ּומציא ּות . יׁשּות  ׁשל  ּבאפן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַֹה ּמּדֹות 
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ובכ"מ .34) שנז. ע ' תרס "ב  סה"מ  ואילך).35)ראה סע "ב  (מד, פל"ה

    
,‡È‰L והמידות ללא החכמה בין  שיחבר  ÓÎÁL‰'ממוצע' ÔÂÈk ∆ƒ≈»∆»¿»
dÈÚ הוא הביטול ,Ïehaומהותה שם על  מ"ה " "כח נקראת היא  ולכן  ƒ¿»»ƒ

הרעיון  של  בלבד  והתחלה נקודה היא החכמה שכן  מה" "ונחנו  בפסוק כמו 

לה  אין  וכאילו  ועומק ורוחב אורך  עם ניכרת מציאות לו  שיש לפני  השכלי 

ÈtŒÏÚŒÛ‡Lמציאות. eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
˙ÈL‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««»¿»ƒ≈ƒ
Á‡Ï ‰e‰˙pL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«»¿««

,ÌeˆÓv‰ הראשונה הדרגה והיא «ƒ¿
הצמצום  לאחר  האלוקי  האור  של 

בעשר  וה'ציור ' וההגדרה והירידה,

יש  מהן  אחת שלכל  מוגדרות ספירות

כן  הרי  היא כן  ואם משלה תכונה

לומר  אפשר  ואיך  מוגדרת מציאות

ה'ביטול ? הוא ומהותה שעניינה

כי  הוא כך  על  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,המענה 
של  התחלתה אכן  שהיא למרות

הרי  המצומצם האור  «≈ÔÂÈkהשתלשלות
˙ÈL‡ ˜ ‡È‰L ממש ההתחלה ∆ƒ«≈ƒ

ÛÎzשל  ‰‡aL ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆»»≈∆
ÈÁ‡Ï את שפעל  הראשון  הצמצום ¿«¬≈

ÈÓ‚Ï ˜elq‰ האלוקי האור  של  «ƒ¿«¿≈
ֿ גבול , שלה ‰Èהבלי  הקירבה בגלל  ¬≈

ֿ גבול לאור  ÈÁa˙הבלי  ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
ÔkLŒÏkÓe .˙e‡Èˆn‰ cÚ‰∆¿≈«¿ƒ¿ƒ»∆≈
ÔÈÚa eÈˆnM ‰nÓƒ«∆»ƒ¿ƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰ הגבלות עם בוודאי  שהם »»
מצינו  זאת ובכל  «∆ÌÏBÚLוהגדרות

ÔBL‡‰ ‡e‰L ‰‡Èa‰«¿ƒ»∆»ƒ
ÈÁ‡Ï ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«¬≈

,ÌeˆÓv‰Â ˜ÒÙ‰‰ עולם שהרי  «∆¿≈¿«ƒ¿
הבריאה  מעולם שלמעלה האצילות

(והוא  'עולם' הוא גם נקרא אמנם

אצילות, – העולמות מארבעת הראשון 

"אלוקות  הוא עשיה) יצירה, בריאה,

מציאות  עם 'עולם' ואיננו  ממש"

לאחר  התהווה הבריאה עולם אבל  שתחתיו , העולמות שלושת כמו  מוגדרת

כמציאות  מוגדר  שאינו  וחסידות בקבלה נאמר  עליו  גם זאת ובכל  הצמצום

אלא Ïa„,ממש ˙e‡Èˆn‰ ÈLÙ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ È‰ ובניגוד ¬≈ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«
הבריאה  בעולם מוגדרת, למציאות מקום נתינת כלל  אין  שם האצילות לעולם

למציאות מקום ונתינת אפשרות LnÓיש ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ‡ÏÂ34. ¿…ƒ¿ƒ«¿ƒ«»
למציאות מקום ונתינת אפשרות רק הוא הבריאה עולם אפילו  »¿ŒÏÚÂואם

‡l‡ BÈ‡ dÈÚ ÏkL ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿ƒ««»¿»∆»ƒ¿»»≈∆»
Ïeha‰ ÔÈÚ.המורגשת המציאות והעדר  ƒ¿««ƒ

da ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏ ,Ïeha ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ התגלות ¿≈»∆ƒ¿««»¿»ƒ»≈»ƒ¿»
,ÔBÈÏÚ‰ ÏL B˙ÈzÁ˙c ÔÈÚ‰ סוף האין  של  התחתונה הנקודה »ƒ¿»¿«¿ƒ∆»∆¿

מהספירות Èza‡שלמעלה Ô˜f‰ ea ˙kL BÓÎe35‰‰b‰a ¿∆»««≈«»≈««¿»¿«»»
ÌLa רבו„Èbn‰ ‰ ממעזריטש‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙‚„nL , ¿≈»«««ƒ∆«¿≈««»¿»

‡e‰ BcÏ ‡e‰L Lb‰‰«∆¿≈∆¿«
,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â בכך והרגשה הכרה ¿≈»

ואין  לבדו  הוא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

ממנו  חוץ (עצמאית) מציאות שום

ÔÎÏÂ הזו וההרגשה ההכרה בגלל  ¿»≈
בטלה  להיות לחכמה שגורמת

מוחלט  בביטול  daלאלוקות ‰BL∆»
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ בחינה ≈»

כאמור . שבעליון , ÔÂÈkהתחתונה C‡«≈»
‡aL ÈÙk ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ e‰fL∆∆≈¿ƒ∆»

'להתלבש' ÓÎÁ‰,וירד  ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»¿»
הצמצום  שלאחר  אור  ≈«ÔÎÏשהיא

‡˜ מאיר שהוא כפי  סוף אין  אור  ƒ¿»
רק  ÏLבחכמה, B˙ÈzÁz«¿ƒ∆

BLÈ ÔÎ BÓÎe .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈∆¿
ÚvÓÓa דברים שני  לחבר  שנועד  ƒ¿À»

ֿ ערוך  באין  מזה זה »ÈÁa¿ƒ˙רחוקים
,ÔBzÁz‰ ÏL BBÈÏÚ הנקודה ∆¿∆««¿

לעניין  שמתחת בבחינה עליונה הכי 

‰Èa‰,החכמה  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ»
,‰‚O‰Â ‰‰ dÈÚL כאשר ∆ƒ¿»»¬»»¿«»»

באורך  ומתפשטת יורדת החכמה נקודת

וע  כבר ורוחב שאז  עניין ומק את אין 

אלא ÏLהביטול  ÔÈÚ k e‰fL∆∆¿»ƒ¿»∆
,‰Ïa‚‰Â ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ≈¿ƒ¿«¿»»
ÏL ÔÈÚ ‰NÚ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆«¬∆ƒ¿»∆

‰‚O‰Â ‰‰ הרעיון כאשר  ¬»»¿«»»
ולהתגלות  להתהוות מתחיל  רק השכלי 

אור  מול  אל  מציאותו  את מבטל  האדם

שבקושי  נקודה היא וההתגלות החכמה

אבל  בה ולאחוז  אותה לתפוס ניתן 

יש  הפרטים לפרטי  השכלי  הרעיון  את ולהשכיל  להבין  הבינה פעולת לאחר 

שהאדם  וככל  ונרגשת גלויה כמציאות האדם שכל  של  והתגלות פעולה כאן 

שלו  העצמית והיישות מציאותו  ולאורך , לרוחב לעומק, יותר  ומשיג  מבין 

ונחלש. הולך  בחכמה שהיה והביטול  וגודלת, שני ‡ÌÓ,הולכת מצד  »¿»
באמצעות  להיות יכולה לא כאמור ) מורגשת, (כמציאות המידות התהוות

כי  בלבד  Ïa„,הבינה ‰Èa ˙ÈÁaÓ ‰È‰z ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿««ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«
˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ÏL ÔÙ‡a ˙Bcn‰ e‡MÈ ÈÊ‡ לעיל כמבואר  ¬«ƒ»¬«ƒ¿…∆∆≈¿ƒ

ישות  של  ענין  היא בבינה באה שהיא לאחר  החכמה נקודת של  והשגה שהבנה
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יי   

החכמה  ֿ ידי על  זה  הרי ּבּמּדֹות , ה ּבּטּול  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהמ ׁשכת 

הן  ּובינה  חכמה  ׁשהרי ה ּבינה , עם  יחד  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנמ ׁשכת 

נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי ועל  מת ּפר ׁשין, ּדלא  רעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹּתרין

וה ּגב ּורה  ה ּגד ּלה  הוי'  ל ה ּמּדֹות , ְְְְְֲִִַַַַָָָָֻהתה ּוּות 

ּובארץ  ּבּׁשמים  כל  ּכי והה ֹוד , וה ּנצח  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוה ּתפארת 

ה ּממלכה  הוי'  ל ׁשּימ ׁש36(יס ֹוד ), ּבאפן , ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּמּדֹות . ִִַַה ּבּטּול 

‰p‰Â ה ּמּדֹות (התה ּוּות  זה  ענין  ּדר ֿ על  ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶַַַָ

ּדחכמה  ה ּממ ּצע  ֿ ידי על  ּבּטּול  ְְְְְִִִֵַַַָָָֻּבבחינת 

מ ּמׁשה  הה ׁשּפעה  ּבאפן ּכן ּגם  מצינּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּובינה )

מאין  ׁשאמר  יׂשראל , נׂשיא  מהימנא , רעיא  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָר ּבנּו,

ּבׂשר  הענינים 37לי ּכל  הרי מ ּובן, אינֹו ּדלכא ֹורה  , ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשל  ּבמדרגת ֹו ׁשּלא  היּו ּבׂשר ) רק  (לא  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹה ּגׁשמ ּיים 

ה ׁשּפיע  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  מהימנא , רעיא  ר ּבנּו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמ ׁשה 

ה ּמן  ענין ּוכמ ֹו ּגׁשמ ּיים , ּדברים  ּגם  ועל 38להם  , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

היּו א ּלּו ׁשענינים  זה  ׁשּמּצד  ל ֹומר , צרי ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכן

ּכ ֿ אחר  נמ ׁשכ ּו הם  הרי מ ׁשה , ׁשל  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבר ּוחנּיּות ֹו

ואם  ּכפ ׁשּוט ֹו, ּבג ׁשמ ּיּות  ּגם  יׂשראל  לבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָּבנֹוגע 

היתה  לב ׂשר  ּבנֹוגע  ׁשּדוקא  ה ּטעם  מה ּו ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּכן,

ּבזה  ּומבאר  ּבׂשר . לי מאין ׁשענין 39ה ּטענה  , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכר ׁשפי  האהבה  ּבחינת  ה ּוא  ה ּבר ּור  לאחר  ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָה ּבׂשר 

מ ּצד  ה ּוא  ה ּבׂשר  ׁשהתה ּוּות  ּכפ ׁשּוט ֹו [ּוכמ ֹו ְְְִִִֵֶַַַָָא ׁש

ּבׂשר  ׁשּמּמּנּו אדם  ׁשענין 40האדם , וכיון ,[ ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

עליֹונה  ה ּיֹותר  ּבּדר ּגא  אפיל ּו א ׁש ּכר ׁשפי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאהבה 

ׁשא ֹוהב  מי יׁש ּבבחינת  ז 41ה ּוא  הרי , הפ ה  ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ

ּביּה ּדכתיב  ּדמ ׁשה , האין מ "ה .42ּבחינת  ונחנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ה ּבׂשר  ּבחינת  ׁשאפיל ּו ּבׂשר , לי מאין אמר  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָולכן

אהבה  ּבחינת  הענינים , ּבר ּוחנּיּות  ׁשה ּוא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכפי
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יב   

(ווי  ֿ יד ֹו על  נמ ׁש להיֹות  יכ ֹול  אינֹו א ׁש, ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּכר ׁשפי

ה ּממ ּצע  להיֹות   הצר זה  ועל  אים ). צ ּו עס  ְְְְְִִֶֶַַַָֻֻק ּומט 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו איׁש43ּדה ּזקנים , ׁשבעים  לי אספה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

מ ׁשה  ּבין ּגם  ה ּנה  לזה , ונֹוסף  יׂשראל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמ ּזקני

ּגם  היה  יׂשראל , ׁשל  ּבמדרגתם  ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָל ּזקנים 

העב ֹודה  ּגם  היתה  ׁשאצל ֹו ּדאהרן, ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹֻה ּממ ּצע 

ה ּנר ֹות  את   א ׁש44ּדבהעל ֹות על  ׁשּנֹוסף  והינּו, , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

ה ּוא  ה ּמזּבח  א ׁש ה ּמנֹורה . א ׁש ּגם  היה  ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָה ּמזּבח 

ה ּמנֹורה  א ׁש וא ּלּו א ׁש, ּכר ׁשפי האהבה   ּדר ֿ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל 

נה ֹורא  ׁשמן, ֿ ידי על  ׁשּבא  א ֹור  ׁשל  ענין ְְְִֵֶֶֶֶַָָָה ּוא 

א ּלּו,45ׁשכי ענינים  ב ' היּו אהרן אצל  וכיון , ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ֿ ידי  על  מ ּמׁשה  להמ ׁשי ממ ּצע  ּבבחינת  היה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלכן

א ׁש ּכר ׁשפי האהבה  ענין ׁשּיהיה  ה ּזקנים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשבעים 

וא ֹור  ׁשּבא ׁש ה ּבּטּול   ּדר ֿ על  ּבּטּול , ְִִִֵֶֶֶַַָמ ּתֹו

ּבּבׂשר , ּגם  נמ ׁש ה ּבּטּול  ׁשענין ועד  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָה ּמנֹורה ,

ׁשמנים  ע ֹופ ֹות  ׁשהיּו ה ּׂשליו ּבׂשר  ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּזה ּו

ּכּמבאר  ּדחכמה , ה ּבּטּול  ענין ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּביֹותר ,

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי .46ּבאר ּכה  ְֲִֵַָָֻ

BÓÎe ה ּמּדֹות התה ּוּות  ּבענין ּגם  יּובן כן ¿ְְְִִִֵַַַַָ

ההמ ׁשכה  ֿ ידי ׁשעל  ׁשבע , ּבאר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָמ ּבחינת 

נמ ׁש ּדיעקב , יּו"ד  א ֹות  החכמה , ְְְְֲִִִַַַָָָֹמ ּבחינת 

ּבּמּדֹות , ה ּבּטּול  המ ׁשכת  ֿ ידי ועל  ּבּמּדֹות . ְְְִִִִֵַַַַַַַָה ּבּטּול 

ּכ ֿ אחר  ׁשּנמ ׁש חרנה ,  וּיל ּכא ׁשר  ּגם  ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה ּנה 

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ענין ּגם  [ׁשּזה ּו ה ּדּבּור  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבע ֹולם 

ליׂשא  ּכדי זה  ׁשהיה  ּכפ ׁשּוט ֹו, חרנה   וּיל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשבע 

וׁש לאה  ה ּגד ֹולה  ׁשם  א ׁשר , לבן, ּבנֹות  ם את  ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

רחל  וחסיד ּות 47ה ּקט ּנה  ּבק ּבלה  ּומבאר  ,48 ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ

וע ֹולם  ה ּמח ׁשבה  ע ֹולם  ּכנגד  הם  ורחל  ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלאה 

רחל  ּבׁשביל  היה  יעקב  ירידת  ע ּקר  והרי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹה ּדּבּור ,

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי ע ֹולם 49(ּכּמבאר  ּבחינת  ,( ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ
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טז.43) יא, ב .44)בהעלותך ח , ועוד.45)שם א. קמ , זח "ב  א.46)ראה לב , טז.47)שם כט , ד.48)ויצא כב , ויצא תו"א

ח .49)ובכ"מ . פע "א, ב "ר ראה

    
בו  ותשוקה גדול  בצמאון  ‡L,ערת לאלוקות ÈÙLkהוא ÏBÎÈגם BÈ‡ ¿ƒ¿≈≈≈»

B„ÈŒÏÚ CLÓ ˙BÈ‰Ï ידי ‡ÌÈעל  eˆ ÒÚ ËÓe˜ ÈÂÂ) זה איך  ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆ƒ
איך  "אין " ובהיותו  נעלית יותר  ֿ ערוך  באין  היא שלו  הדרגה כאשר  אליו , מגיע

הביטול  בתכלית שאינה דרגה שהוא רוחני  'בשר ' אפילו  שישפיע יתכן 

יושפע  שדרכו  יתכן  שלא ֿ שכן  וכל 

גשמי ). ‰ˆCבשר  ‰Ê ÏÚÂ¿«∆À¿«
BÓk ,ÌÈ˜f‰c ÚvÓn‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿À»¿«¿≈ƒ¿

e˙kL43ÌÈÚL ÈÏ ‰ÙÒ‡ ∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ
Ï‡NÈ È˜fÓ LÈ‡ שהיו ƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈

לבני  רבנו  משה בין  שחיבר  'ממוצע'

ÊÏ‰ישראל , ÛÒBÂ סוף שסוף כיון  , ¿»¿∆
ֿ ערוך  באין  וריחוק עצום בפער  מדובר 

'ממוצע' היו  שהזקנים בכך  די  היה לא

ישראל  ובני  משה ÔÈaבין  Ìb ‰p‰ƒ≈«≈
eÈ‰L ÌÈ˜fÏ ‰LÓ יותר אמנם …∆«¿≈ƒ∆»

אבל  ישראל  בני  משאר  למשה קרובים

היו  הזקנים גם כללי  באופן  זאת בכל 

,Ï‡NÈ ÏL Ì˙‚„Óa ולכן ¿«¿≈»»∆ƒ¿»≈
‰È‰ נוסף 'ממוצע' ומשה הזקנים בין  »»

,Ô‰‡c ÚvÓn‰ Ìb פי שעל  ««¿À»¿«¬…
משה  בין  'ממוצע' היה ועבודתו  ענינו 

כיון  ישראל ) (ובני  ¿∆∆BÏˆ‡Lוהזקנים
‰˙È‰ שהיה שלו  הביטול  מלבד  »¿»

על  שהרי  משה של  לביטול  דומה

אצל  היתה מה", "ונחנו  נאמר  שניהם

E˙BÏÚ‰cאהרן  ‰„BÚ‰ Ìb«»¬»ƒ¿«¬¿
˙Bp‰ עבודה ,44‡˙ היא שגם ∆«≈

האהבה  מענין  אחר  באופן  אבל  באש

אש כרשפי  ¿»¿eÈ‰Â,והצימאון 
ÁaÊn‰ L‡ ÏÚ ÛÒBpL של ∆»«≈«ƒ¿≈«

הקרבנות  ‡Lעבודת Ìb ‰È‰»»«≈
.‰Bn‰ הוא ביניהם ‡Lוההבדל  «¿»≈

‰‰‡‰ CcŒÏÚ ‡e‰ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««∆∆»«¬»
L‡ el‡Â ,L‡ ÈÙLk¿ƒ¿≈≈¿ƒ≈

Bn‰B‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰ «¿»ƒ¿»∆
‡B‰ ,ÔÓL È„ÈŒÏÚ ‡aL∆»«¿≈∆∆¿»

CÈÎL45,בשקט דולק ÔÂÈÎÂאור  »ƒ¿≈»
ÌÈÈÚ ' eÈ‰ Ô‰‡ Ïˆ‡≈∆«¬…»ƒ¿»ƒ

,el‡ אור וגם אש כרשפי  אהבה גם ≈
ביטול  מתוך  ובמנוחה בשקט שדולק

ÚvÓÓ ˙ÈÁa ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»ƒ¿ƒ«¿À»
‰LnÓ CÈLÓ‰Ï ישראל ‰ÌÈ˜fלבני  ÌÈÚL È„ÈŒÏÚ הבשר את ¿«¿ƒƒ…∆«¿≈ƒ¿ƒ«¿≈ƒ
הרוחנית ‡Lבמשמעותו  ÈÙLk ‰‰‡‰ ÔÈÚ ‰È‰iL ולמרות ∆ƒ¿∆ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿≈≈

"יש  של  לתחושה וגורמת האוהב למציאות ביטוי  היא  האהבה כלל  שבדרך 

תהיה  האהבה זאת בכל  שאוהב", Ïehaמי  CBzÓ של לעניינו  בהתאם ƒƒ
רבנו , ÔÈÚLמשה „ÚÂ ,‰Bn‰ B‡Â L‡aL Ïeha‰ CcŒÏÚ«∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»¿«∆ƒ¿«

CLÓ Ïeha‰ ביטוי לידי  Naaובא Ìb, הגשמיNa ÔÈÚ e‰fL «ƒƒ¿»««»»∆∆ƒ¿«¿«
ÌÈÓL ˙BÙBÚ eÈ‰L ÂÈÏO‰«¿»∆»¿≈ƒ
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BÈa¿≈∆ƒ¿««ƒ
‰k‡a ‡nk ,‰ÓÎÁc¿»¿»«¿…»«¬À»

'‰Bz ÈËewÏ'a46 פרשת) ¿ƒ≈»
השליו  עניין  היה "וזה בהעלותך ):

שמן  כי  מאד ... שמנים עופות שהיו 

הזה  ובעולם חכמה... בחינת הוא

חכמה  בחינת הוא השמן  כן  גם הגשמי 

שלמעלה... חכמה מבחינת שנשתלשל 

בחינת  שהוא ששמן  השליו  עניין  וזהו 

שבשר  בבשר . ונתפשט נמשך  חכמה

שבה  והשמן  גבורות בחינת הוא השליו 

ואין . מ"ה בחינת חכמה בחינת הוא

היש  בבחינת גם הביטול  שנמשך  והיינו 

דבשר ".

ÔÈÚa Ìb ÔeÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«¿ƒ¿«
‡a ˙ÈÁaÓ ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«¿≈

,ÚL שהיא הבינה ספירת היא ∆«
והמידות,ה'ממוצע' החכמה בין 

‰‰ÎLÓ‰כאמור , È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««¿»»
„"eÈ ˙B‡ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»
˙Bcna Ïeha‰ CLÓ ,˜ÚÈc¿«¬…ƒ¿»«ƒ«ƒ
ביטוי  הם עצמם מצד  שהמידות אף

המציאות. של  ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוהדגשה
‰p‰ ,˙Bcna Ïeha‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ«ƒƒ≈
,‰Á CÏiÂ L‡k Ìb««¬∆«≈∆»»»

CkŒÁ‡ CLÓpL המידות תוכן  ∆ƒ¿«««»
ה  ‰eacמלכות בספירת ÌÏBÚa¿»«ƒ

˜ÚÈ ‡ˆiÂ ÔÈÚ Ìb e‰fL]∆∆«ƒ¿««≈≈«¬…
‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»

‰Ê ‰È‰L ,BËeLÙk של ההליכה ƒ¿∆»»∆
לחרן  Ba˙יעקב ˙‡ ‡NÈÏ È„k¿≈ƒ»∆¿

‰‡Ï ‰ÏB„b‰ ÌL ,L‡ ,ÔÏ»»¬∆≈«¿»≈»
ÏÁ ‰pËw‰ ÌLÂ47‡Óe , ¿≈«¿«»»≈¿…»
˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a48‰‡lL ¿«»»«¬ƒ∆≈»

ÌÏBÚ „‚k Ì‰ ÏÁÂ¿»≈≈¿∆∆»
‰LÁn‰ לאה ÌÏBÚÂבחינת ««¬»»¿»

eac‰, רחל ˜ÚÈבחינת ˙„ÈÈ wÚ È‰Â לחרן שבע ‰È‰מבאר  «ƒ«¬≈ƒ«¿ƒ««¬…»»
Ï"Ê eÈÓÎÁ ÈL„Óa ‡nk) ÏÁ ÏÈLa49 התכווין שיעקב ƒ¿ƒ»≈«¿…»¿ƒ¿¿≈¬»≈«
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יג   

מ ּצד  ה ּדּבּור  ׁשא ֹות ּיֹות  ֿ ּפי ֿ על  אף  הרי ֲִִִִִֵֶַַַַַה ּדּבּור ],

לח ּוץ  ויֹוצא ֹות  נפרד ֹות  א ֹות ּיֹות  הם  ְְְְִִֵַַָָעצמם 

ּבהם  ּגם  ממ ׁשיכים  ֿ מק ֹום  מ ּכל  המד ּבר , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמהאדם 

כ ּו'. ה ּיח ּוד  ְִִַַענין

מ ּזה ,p‰Â‰ה ) למ ּטה  ה ּוא  ּבּזהר  ה ּב' ּפר ּוׁש ¿ƒ≈ְִֵֶַַַַָֹ

חרנה   וּיל ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּוּיצא 

ׁשבע ) ּבאר  (ׁשּנקראת  ה ּמלכ ּות  מ ּבחינת  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַהיינּו

ּולמ ּטה  נג ּה קל ּפת  ענין ׁשה ּוא  ּדפר ּודא , ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלעלמא 

ׁשּתהיה  היא  העב ֹודה  ּתכלית  ּדה ּנה , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָמ ּזה .

ׁשה ּוא  ּכפי ה ּדּבּור  ּבע ֹולם  רק  לא  ְְְִִֶַַַַָָָֹההמ ׁשכה 

ה ּנּצֹוצ ֹות  את  לברר  ּגם  א ּלא  ּבלבד , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּבקד ּׁשה 

ּבקל ּפת  ה ּכלים , ׁשבירת  ֿ ידי על  למ ּטה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּנפל ּו

ּבׁשם  נקרא  ולכן יֹותר . למ ּטה  ּגם  ֿ יד ּה ועל  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹנג ּה,

ּגר ֹוני  נחר  מ ּלׁשֹון (ׁשּבא 50חרן, ה ּדּבּור  ׁשּקֹול  , ְְִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּלמ ּטה , ּבּנבראים  נּכר  אינֹו ה ּגר ֹון) ֿ ידי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעל 

הוי' ׁשּבדבר  ּכיון הרי ה ּדּבּור , ע ֹולם  מ ּצד  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדה ּנה ,

צבאם  ּכל  ּפיו ּובר ּוח  נע ׂשּו צרי51ׁשמים  היה  , ְְֲִִִַַַָָָָָָָ

ההעלם  מ ּצד  אבל  ּבּנפעל . ה ּפֹועל  ּכח  נּכר  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהיֹות 

ּכ ֿ ואחר  ה ּכלים , מ ּׁשבירת  ׁשהתחלת ֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהס ּתר ,

ה ּדעת  עץ  וחטא  ה ּלבנה  הענין 52מע ּוט  נע ׂשה  , ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבּנבראים  נר ּגׁש לא  ׁשה ּדּבּור  ּגר ֹוני, ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּדנחר 

ז' ּבגימטר ּיא  ה ּוא  ׁשּגר ֹון ּגם  וזה ּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּלמ ּטה .

הבל ּפע  ּדקהלת 53מים  ההבלים  ז' ׁשהם  ,54 ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּבנין  נע ׂשה  ׁשעל ֿידם  ה ּמּדֹות  מ ּׁשבעת  ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּנמ ׁשכים 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חסד 55הע ֹולם , ע ֹולם  אמר ּתי ּכי ְְִִֶֶֶַָָָָָ

זה  הרי ּבד ּבּור  מאירים  ההבלים  ז' וכא ׁשר  ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָיּבנה ,
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ועוד.50) ג. כא, ויצא תו"א וישב . פ ' להאריז"ל תורה לקוטי  ראה ד. סט , ו.51)תהלים לג, ע "כ 52)תהלים ד"ה ראה

ואילך). א קצב , ח "א קונטרסים (סה"מ  תרצ "א המושלים תקפח .53)יאמרו ע ' לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם א,54)ראה

עה"פ . קה"ר ובכ"מ .55)ב . ואילך. נד ע ' תרל"ד סה"מ  וראה ג. פט , תהלים

    
לאה  את גם נשא לבן  של  הרמאות בגלל  ורק רחל  את ÈÁa˙לשאת ,(¿ƒ«

ÌÓˆÚ „vÓ eac‰ ˙Bi˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È‰ ,[eac‰ ÌÏBÚ»«ƒ¬≈««ƒ∆ƒ«ƒƒ««¿»
ÌÈ„Ù ˙Bi˙B‡ Ì‰ עצמם והרגש השכל  ואינם עצמו  מהאדם ≈ƒƒ¿»ƒ

Ìb ÌÈÎÈLÓÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,a„Ó‰ Ì„‡‰Ó ıeÁÏ ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ«≈»»»«¿«≈ƒ»»«¿ƒƒ«
„eÁi‰ ÔÈÚ Ì‰a והביטול'eÎ »∆ƒ¿««ƒ

במידות  רק לא ונרגש ניכר  שיהיה

השכל  כמו  פנימיים כוחות שהם

אלא  עצמה הנפש אל  יותר  וקרובים

לאדם  שמחוץ הדיבור  באותיות אפילו 

אותיות  מאשר  יותר  עוד  ממנו  ונפרדות

למעלה, גם זה דרך  ועל  המחשבה,

יאירו  והבינה שהחכמה כביכול ,

ידי  על  למטה ויתגלו  ירדו  וגם במידות

הדיבור . עניין  המלכות, ספירת

'a‰ Let ‰p‰Â השני ‰) ¿ƒ≈≈«
‰fa"יעקב "ויצא ‰e‡בעניין  «…«

,‰fÓ ‰hÓÏ נמוכה יותר  בדרגה ¿«»ƒ∆
לעיל  שנתבאר  הראשון  הפירוש מאשר 

‡aÓוהוא  ˜ÚÈ ‡ˆieL∆«≈≈«¬…ƒ¿≈
eÈÈ‰ ‰Á CÏiÂ ÚL»««≈∆»»»«¿
˙‡˜pL) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈
,‡„eÙc ‡ÓÏÚÏ (ÚL ‡a¿≈∆«¿»¿»ƒ¿»
הקליפות  עולם שהוא הפירוד  עולם

האלוקות  על  ומעלימים (המכסים

על  שמכסה קליפה כמו  והקדושה

שהוא  הקדושה מעולם בשונה הפרי ,

ובאחדות) לאלוקות ∆e‰L‡בביטול 
d‚ ˙tÏ˜ ÔÈÚ טוב בה שמעורב ƒ¿«¿ƒ«…«

fÓ‰ורע ‰hÓÏe הקליפות ¿«»ƒ∆
היינו  כלל , טוב בהם שאין  הטמאות

אפילו  ויבואו  ירדו  אלוקות שענייני 

כפי  הקדושה, היפך  שהם לעניינים

ומבאר . שהולך 

‡È‰ ‰„BÚ‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ»¬»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL של וההתגלות ∆ƒ¿∆««¿»»

האלוקי  ÌÏBÚaהאור  ˜ ‡Ï…«¿»
,„Ïa ‰M„˜a ‡e‰L ÈÙk eac‰ כי גדולה, ירידה זו  שגם אף «ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»ƒ¿«

לעיל , כמבואר  עצמם, והמידות מהמוחין  נפרדות הדיבור  «∆‡l‡אותיות
וירד  יבוא האלוקי  ‰BˆBvp˙שהאור  ˙‡ Ï Ìb מצד האלוקיים «¿»≈∆«ƒ

d‚,הקדושה ˙tÏ˜a ,ÌÈÏk‰ ˙ÈL È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ eÏÙpL∆»¿¿«»«¿≈¿ƒ««≈ƒƒ¿ƒ«…«
ועשר  ומסודר  הדרגתי  השתלשלות' 'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם העולמות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך  מלובשים שלהם שהאורות ספירות

וכלים  מרובים אורות היו  בו  התוהו ' 'עולם קדם ל 'תיקון ' התיקון '. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של  ו 'נפילה' הכלים' ל 'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה. לגבולות שמחוץ לקליפת d„ÈŒÏÚÂלתחומים הירידה באמצעות ¿«»»
הניצוצות ירדו  ורע טוב תערובת בה שיש ˙BÈנוגה ‰hÓÏ Ìb ועבודת «¿«»≈

את  אפילו  ולהעלות לברר  היא האדם

הטמאות  בקליפות שנפלו  הניצוצות

כלל . טוב בהם ˜‡שאין  ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
אבינו  יעקב ירד  שאליו  ≈¿ÌLaהמקום

Á ÔBLlÓ ,ÔÁ התייבש »»ƒ¿ƒ«
ÈBb50eac‰ ÏBwL שלמעלה , ¿ƒ∆«ƒ

BÈ‡ (ÔBb‰ È„ÈŒÏÚ ‡aL)∆»«¿≈«»≈
,‰hÓlL ÌÈ‡pa kƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿«»
,eac‰ ÌÏBÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«»«ƒ

ÔÂÈk È‰ÌÈÓL 'ÈÂ‰ „aL ¬≈≈»∆ƒ¿«¬»»»«ƒ
Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee eNÚ51, «¬¿«ƒ»¿»»

בכוח  נתהוו  והנבראים העולמות וכל 

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  ««‰È‰דיבורו 
ÏÚBt‰ Ák k ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ»…««≈
ומקיים  המהווה האלוקי  הכוח

ÏÚÙpa.בנבראים„vÓ Ï‡ «ƒ¿»¬»ƒ«
B˙ÏÁ˙‰L ,zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿∆¿≈∆«¿»»

ÌÈÏk‰ ˙ÈMÓ, התוהו בעולם ƒ¿ƒ««≈ƒ
לעיל , ËeÚÓכמובא CkŒÁ‡Â¿««»ƒ

‰l‰ של וצמצום העלם  שמסמל  «¿»»
לכן  קודם שהרי  בעולם האלוקי  האור 

השמש, לאור  שוה הלבנה אור  היה

אלוקי  אור  גילוי  שמסמל  ¿≈¿ËÁÂ‡דבר 
˙Úc‰ ıÚ52 והסתר העלם שפעל  ≈«««

האלוקות, על  ‰ÔÈÚנוסף ‰NÚ«¬»»ƒ¿»
Ác התייבשÈBb שלמעלה ¿ƒ«¿ƒ

העליון eac‰Lכביכול , האלוקי  ∆«ƒ
‰hÓlL ÌÈ‡pa Lb ‡Ï…ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆¿«»

ונעלם. מכוסה אלא בגלוי 

‡e‰ ÔBbL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆»
'Ê ‡iËÓÈ‚a שבעÌÈÓÚt ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ

Ï‰53ÌÈÏ‰‰ 'Ê Ì‰L , ∆∆∆≈«¬»ƒ
˙Ï‰˜c54 הבל קהלת, אמר  הבלים "הבל  קהלת: בתחילת הכתוב כלשון  ¿…∆∆

ועוד  יחיד  בלשון  פעמים שלוש נזכר  הבל  שהמושג  הרי  הבל ", הכול  הבלים

פעמים  שבע הכול  ובסך  רבים בלשון  ÚMÓ˙פעמיים ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒƒƒ¿«
e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÔÈa ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ˙Bcn‰55Èk «ƒ∆«»»«¬»ƒ¿«»»¿∆»ƒ

,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ ÈzÓ‡ המידות שבע כל  של  העיקר  היא והחסד  »«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÈÏ‰‰ 'Ê L‡ÎÂ המידות משבעת נמשכים בגלוי ÌÈÈ‡Óשכאמור  ¿«¬∆«¬»ƒ¿ƒƒ
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יד   

ההעלם  מ ּצד  ּגר ֹוני , נחר  ּכא ׁשר  אבל  ּגר ֹון. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבחינת 

אף  חר ֹון חרן, נע ׂשה  אזי ׁשּזה ּו56וההס ּתר , , ְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָ

ּתכלית  וזֹוהי ּדפר ּודא . ּדעלמא  הענין ְְְְְְְִִִִַָָָָָָּכלל ּות 

רמה  מאגרא  חרנה , ג ֹו' יעקב  ּדוּיצא  ,57הירידה  ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

על  ׁשּקאי ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  ּדוּיצא  הא ' ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכפר ּוׁש

ה ּיּו"ד  מ ּבחינת  יֹותר , (ּולמעלה  ה ּבינה  ְְְְִִִִֵַַַַַָָספירת 

ה ּיֹותר  ל ּדר ּגא  עד  החכמה ), ּבחינת  ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָֹּדיעקב ,

ּגר ֹוני, נחר  מ ּלׁשֹון ּבחרן, ה ּב' ּכפר ּוׁש ְְְְְִִִֵַַַָָָּתח ּתֹונה ,

ּדפר ּודא . עלמא  ענין ְְְִִֶַָָָׁשה ּוא 

ׁשּזה ּו‡ÌÓו) העל ּיה , ּבׁשביל  היא  זֹו ירידה  »¿»ְְֲִִִִִֶֶָָָ

ּבּמק ֹום , וּיפ ּגע  ֿ זה  לאחרי ּׁשּכת ּוב  ְְֲִֵֶֶַַַַַָָמה 

ה ּיד ּוע  ּבּמק ֹום  ׁשּפר ּוׁשֹו ׁשאין 58ּבפ ּתח , והינּו, , ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָ

מק ֹום  א ּלא  מציא ּות ֹו, נּכר  ׁשּלא  מק ֹום  סתם  ְְִִֶֶֶָָָָָֹזה 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ׁשל 59ה ּיד ּוע , מק ֹומ ֹו ה ּוא  ְְֲֵֶַַַַַַָ

ה ּׁשמ ׁש, בא  ּכי ׁשם  וּילן ּבּכת ּוב ,  ּוממ ׁשי ְִִֶֶֶַַַַָָָָָע ֹולם .

(חרנה  ה ּמלכ ּות  ׁשּבספירת  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָוהינּו,

ּבעלמא  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  הא ') ְְְְְֵַַַַַָָָָָּכפר ּוׁש

ּדבא  הענין יׁשנֹו ה ּב') ּכפר ּוׁש (חרנה  ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָּדפר ּודא 

(אלקים ) הוי' (ּומגן) ׁשׁשמ ׁש היא 60ה ּׁשמ ׁש, ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

מ ּכל ֿ אלק ּות , ּגּלּוי מאיר  ׁשאין ׁשקיעה , ְְֱִִִִִִֵֵֶַָָֹּבבחינת 

ּכדי  היא  ה ּׁשמ ׁש ּדבא  ה ּתכלית  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָמק ֹום ,

עד  הענינים , ּכל  את  מ ּׁשם  ׁשל להעל ֹות  לאפן ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

למיתקא  ּומריר ּו לנה ֹורא  ח ׁשּוכא  ,61אתה ּפכא  ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

מ ּבחינת  נמ ׁש ׁשם  ׁשּגם  היינּו, ׁשם , וּילן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָולכן

יֹותר , ּולמעלה  ה ּבינה , ספירת  ׁשבע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבאר 

עד  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ּדיעקב , ה ּיּו"ד  ְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹמ ּבחינת 

ׁשּבא  היכן ּדפר ּודא , ּבעלמא  העקב , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבחינת 

וּיפ ּגע  מ ּבחינת  ה ּוא  זה  על  וה ּכח  ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹה ּׁשמ ׁש.

ׁשער  וזה  נאמר  ׁשעליו ה ּמק ֹום  על  ּדקאי ְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּמק ֹום ,

ע ֹוזר ֹו62ה ּׁשמים  ׁשה ּקּב"ה  ה ּכח  נמ ׁש ׁשּמּׁשם  ,63 ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
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נח .56) ס "פ  ב .57)פרש"י  ה, חגיגה – חז"ל לשון עה"פ .58)ע "פ  ראב "ע  ט .59)ראה פס "ח , יב .60)ב "ר פד, תהלים

עה"פ . לתהלים אור) (יהל אוה"ת ואילך. פ "ד שעהיוה"א תניא א.61)וראה ד, זח "א יז.62)ראה כח , קידושין 63)ויצא ראה

ב . ל,

    
ÔBb ˙ÈÁa ‰Ê È‰ ea„a הוא כי  'הבל ' פעמים שבע שבגימטרייא ¿ƒ¬≈∆¿ƒ«»
המידות. שבע כל  אור  את vÓ„כולל  ,ÈBb Á L‡k Ï‡¬»«¬∆ƒ«¿ƒƒ«

,zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰'יבש' נעשה הגרון  האור , גילוי  NÚ‰ותמורת ÈÊ‡ «∆¿≈¿«∆¿≈¬««¬»
Û‡ ÔBÁ ,ÔÁ56 של אף "חרון  היא ש"חרן " ז "ל  חכמינו  כמאמר  וכעס, »»¬«

בעולם" ֿ הוא] ֿ ברוך  [הקדוש מקום

‡ÓÏÚc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»¿»¿»
‡„eÙc והסטרא הקליפות עולם ƒ¿»

(בניגוד  הפירוד ' 'עולם שנקרא אחרא

ואחדות). ביטול  שהיא לקדושה

˙ÈÏÎz È‰BÊÂ של והמטרה הכוונה ¿ƒ«¿ƒ
'B‚ ˜ÚÈ ‡ˆiÂc ‰„ÈÈ‰«¿ƒ»¿«≈≈«¬…

,‰Á מאד גדולה ירידה שהיא »»»
‰Ó ‡‚‡Ó57, לפי כי  גבוה, מגג  ≈ƒ¿»»»

וירידה  ב'יציאה' מדובר  הפירושים שני 

מהפירוש  ביותר  גבוהה מדרגה

ועד  היציאה מקום לגבי  הראשון 

היינו  ב"חרן ", השני  ≈¿LeÙkלפירוש
ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂc '‡‰»¿«≈≈«¬…ƒ¿≈»«

È‡wL שהכוונה˙ÈÙÒ ÏÚ ∆»≈«¿ƒ«
,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe) ‰Èa‰«ƒ»¿«¿»≈
,˜ÚÈc „"ei‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«¬…

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa לעיל ),כמבואר  ¿ƒ««»¿»
,‰BzÁz ˙Bi‰ ‡bcÏ „Ú«««¿»«≈«¿»
ÔBLlÓ ,ÔÁa 'a‰ LeÙk¿≈«¿»»ƒ¿
‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈBb Áƒ«¿ƒ∆ƒ¿«»¿»

‡„eÙc בצד שאינו  הפירוד  עולם ƒ¿»
ירידה  זו  הרי  הכול  ובסך  הקדושה

ביותר . גדולה

BÊ ‰„ÈÈ ÌÓ‡ (Â אכן שהיא »¿»¿ƒ»
כאמור , ביותר , גדולה È‰ƒ‡ירידה

‰iÏÚ‰ ÏÈLa,אחריה שתבוא ƒ¿ƒ»¬ƒ»
‰ÊŒÈÁ‡Ï e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿«¬≈∆

הבא ÌB˜na,יעקבÚbÙiÂבפסוק «ƒ¿««»
ÁzÙa,בי "ת האות BLetLתחת ¿«»∆≈

Úe„i‰ ÌB˜na58, נכתב כאילו  «»«»«
Ì˙Ò"בהמקום" ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿»

B˙e‡ÈˆÓ k ‡lL ÌB˜Ó ואין »∆…ƒ»¿ƒ
חשיבות, ‰Úe„i,לו  ÌB˜Ó ‡l‡∆»»«»«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók59 ¿«¬««≈«
בשם  נקרא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

כי  ÏL"המקום" BÓB˜Ó ‡e‰¿∆
ÌL ÔÏiÂ ,e˙ka CÈLÓÓe .ÌÏBÚידוע מקום באותו  ‡יעקב Èk »«¿ƒ«»«»∆»ƒ»

‰eÎÏn˙שקעה  ˙ÈÙÒaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ,LÓM‰«∆∆¿«¿∆««ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿
‡„eÙc ‡ÓÏÚa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ('‡‰ LeÙk ‰Á)»»»¿≈»¿««««»¿«»¿»¿»ƒ¿»

,LÓM‰ ‡c ÔÈÚ‰ BLÈ ('a‰ LeÙk ‰Á) העלם היינו  »»»¿≈«∆¿»ƒ¿»¿»«∆∆
אלוקות על  (‡ÌÈ˜Ï)והסתר  'ÈÂ‰ (Ô‚Óe) LÓLL60 האין אור  הוא ∆∆∆»≈¬»»¡…ƒ

ÚÈ˜L‰,סוף ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
,˙e˜Ï‡ Èelb È‡Ó ÔÈ‡L∆≈≈ƒƒ¡…
˙ÈÏÎz‰ È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈««¿ƒ
וההסתר  ההעלם של  והמטרה והכוונה

אלוקות  ‰È‡על  LÓM‰ ‡c¿»«∆∆ƒ
ÌMÓ ˙BÏÚ‰Ï È„k מהדרגות גם ¿≈¿«¬ƒ»

נמוכות  ‰ÌÈÈÚהכי  Ïk של ‡˙ ∆»»ƒ¿»ƒ
ו 'נפלו ' שירדו  והקדושה האלוקות

אותם  ולהעלות נחותים מקומות לאותם

לקדושה, גדולה Ú„בחזרה לעליה «
הקצה אל  הקצה מן  ÏLביותר  ÔÙ‡Ï¿…∆∆

‡B‰Ï ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÈÓÏ eÈÓe61, חושך הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק ומר  ÌL,לאור  ÔÏiÂ ÔÎÏÂ¿»≈«»∆»
eÈÈ‰ והאיר והשפיע פעל  שיעקב «¿

ÈÁaÓ˙שם, CLÓ ÌL ÌbL∆«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,‰Èa‰ ˙ÈÙÒ ,ÚL ‡a¿≈∆«¿ƒ««ƒ»

e˙ÈÁaÓ ,˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
CLÓ epnnL ,˜ÚÈc „"ei‰«¿«¬…∆ƒ∆ƒ¿«

,˜Ú‰ ˙ÈÁÏ „Ú הכי הדרגה «ƒ¿ƒ«∆»≈
הכי  החלק הוא שהעקב כשם נמוכה,

האדם בגוף «¿«¿ÓÏÚa‡נמוך 
,‡„eÙc היפך הפירוד , בעולמות ƒ¿»

והביטול  aL‡האחדות ÔÎÈ‰≈»∆»
על ‰LÓMשקעה  והסתר  העלם ויש «∆∆

האלוקי . האור 

‰Ê ÏÚ Ák‰Â אור ולהאיר  להמשיך  ¿«…««∆
הללו  הנחותים במקומות גם אלוקי 

האלוקות  על  והסתר  העלם בהם שיש

,ÌB˜na ÚbÙiÂ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««ƒ¿««»
ÂÈÏÚL ÌB˜n‰ ÏÚ È‡˜c¿»≈««»∆»»

Ó‡ זו פרשה ÚLבהמשך  ‰ÊÂ ∆¡«¿∆««
ÌÈÓM‰62CLÓ ÌMnL , «»»ƒ∆ƒ»ƒ¿»

BÊBÚ ‰"aw‰L Ák‰63 כדברי «…«∆«»»¿
להתגבר  מסוגל  שהאדם ז "ל  חכמינו 

ולסיוע  לעזרה הודות רק יצרו  על 

להעלות  זו  בירידה גם וכך  מלמעלה

ליהודי  עוזר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש מ"חרן " אפילו  קדושה של  BÊניצוצות ‡lL∆…
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טו   

ניט  זאל  (ער  יאבד  ׁשּלא  ּבלבד  זֹו ְִִֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא 

א ּלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ּבירידה  ווערן) ְְְְִִֶֶַַַָָָפארפאלן

ּגד ֹול ' ה 'רכ ּוׁש את  מ ּׁשם  ׁשּיעלה  ,64אדר ּבה , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ה ּנּצֹוצ ֹות . ּבר ּור  ענין ְְִִִֵֶֶַַַַָׁשה ּוא 

ג ֹו', ּבּמק ֹום  וּיפ ּגע  חרנה   וּיל ה ּכת ּובים , ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָסדר 

לאחרי  ּכי, חרן, לפני  היה  זה  ׁשּמק ֹום  ֿ ּפי ֿ על  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאף 

ּבעב ֹודה  לעסק   הצר אזי חרנה   וּיל ְֲֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנע ׂשה 

להיֹות  יכ ֹול  היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּבּמק ֹום , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּדוּיפ ּגע 

ּדכי  ה ּכּונה  את  לה ׁשלים  ּכדי ׁשם , ּדוּילן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהענין

ה ּׁשמ ׁש. ֶֶַָּבא 

ּכלל ּות e‡eז) ּדה ּנה , האדם , ּבעב ֹודת  הענין ≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּתֹורה  ה ּקּוין ּבג ' היא  האדם  ְֲִִַַַָָָָעב ֹודת 

הע ֹולם  ׁשעליהם  ֿ חסדים  ּוגמיל ּות  ְֲֲֲִִֵֶֶָָָָעב ֹודה 

האדם 65ע ֹומד  זה  קטן ע ֹולם  ּגם  ּכֹולל  קו 66, . ֵֵֶַַָָָָָָ

ענין  ה ּוא  ה ּקר ּבנ ֹות , עב ֹודת  על  ׁשּקאי ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהעב ֹודה ,

היתה  ה ּקר ּבנֹות  ּבהקרבת  ׁשהרי ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָה ּמח ׁשבה ,

(ּורע ּותא  ה ּכהן ׁשל  מח ׁשב ּתֹו להיֹות  ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹצריכה 

ּדברים 67ּדל ּבא  ׁשּׁשה  ל ׁשם  לכ ּון ) צרי .68ׁשהיה  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ענין  ׁשּיׁשנֹו ה ּמק ּדׁש, ּבית  מ ּׁשחרב  ּכ ֿ אחר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוגם 

ׂשפתינּו69ה ּתפ ּלֹות  ּפרים  ּונׁשּלמה  על 70, הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

נאמר  ה ּתפ ּלה  הוי'71עב ֹודת  את  ועבד ּתם  ְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו עב ֹודה 72אלקיכם , היא  זֹו אי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ענין  ה ּוא  ה ּתפ ּלה  ׁשענין והינּו, ּתפ ּלה , זֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבּלב 

מ ּלׁשֹון  ּתפ ּלה , ּבּׁשם  ּגם  וכמר ּמז ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻה ּמח ׁשבה .

ענין 73ה ּתֹופל  ּכי, ההתק ּׁשר ּות , ענין ׁשה ּוא  , ְְְְִִִִֵֶַַַַַ

אינֹו ּפנימית , התק ּׁשר ּות  ּבׁשלמ ּות , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַההתק ּׁשר ּות 

ללא  ּגם  להי ֹות  ׁשּיכ ֹול  ה ּמע ׂשה , ענין ֿ ידי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹעל 

ה ּדּבּור , ענין ֿ ידי על  לא  ואפיל ּו ּכלל , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהתק ּׁשר ּות 
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(64.80 ע ' חכ"ב  ואילך. 823 ע ' ח "ג לקו"ש וראה יד. טו, לך מ "ב .65)לך פ "א ועוד.66)אבות ג. פקודי  זח "ג 67)תנחומא

א. ב .68)לט , מו, ב .69)זבחים כו, ג.70)ברכות יד, ב .71)הושע  קז, שם ע "ב . ריש צב , ב "ק  וראה כה. כג, משפטים

תפילה. הל' ריש רמב "ם עה"פ . דרשב "י  סע "א.72)מכילתא ב , תרומה.73)תענית ר"פ  תו"א

    
ÔÚÂÂ ÔÏ‡Ù‡Ù ËÈ Ï‡Ê Ú) „‡È ‡lL „Ïa ילך שלא ƒ¿«∆……«∆»ƒ«¿«¿∆¿

‡˙לאיבוד  ÌMÓ ‰ÏÚiL ,‰a„‡ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰„ÈÈa (ƒƒ»«¿»∆»«¿«»∆«¬∆ƒ»∆
'ÏB„b LeÎ'‰64,'הבתרים בין  ב'ברית אבינו  לאברהם ה' כהבטחת »¿»

גדול ' 'רכוש עם יצאו  ישראל  בני  למצרים הירידה ÔÈÚשלאחר  ‡e‰L∆ƒ¿«
˙BˆBvp‰ ea למקומות שנפלו  ≈«ƒ

נחותים. Ìbהכי  ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
‰Á CÏiÂ ,ÌÈe˙k‰ „Ò≈∆«¿ƒ«≈∆»»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,'B‚ ÌB˜na ÚbÙiÂ«ƒ¿««»««ƒ

‰Ê ÌB˜nL ויפגע" נאמר  שעליו  ∆»∆
לחרן ‰È‰במקום" שבע מבאר  בדרך  »»

יעקב  הגיע שאליו  הבית הר  מקום והוא

,ÔÁ ÈÙÏ אומר הכתוב זאת ובכל  ƒ¿≈»»
אח  ורק חרנה" "וילך  כך תחילה ר 

במקום" ÈÁ‡Ï"ויפגע ,Èkƒ¿«¬≈
‰Á CÏiÂ ‰NÚpL מבאר שיצא ∆«¬»«≈∆»»»

ועצם  לחרן  ללכת מנת על  שבע

גם  גדולה, ירידה כבר  היא הזו  היציאה

בפועל  לחרן  שבא ‰ˆCקודם ÈÊ‡¬«À¿«
ÚbÙiÂc ‰„BÚa ˜ÒÚÏ«¬…»¬»¿«ƒ¿«

,ÌB˜na ניצוצות בבירור  ולעסוק «»
נחותים  למקומות שנפלו  הקדושה

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»»»ƒ¿
È„k ,ÌL ÔÏiÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»∆»¿≈

‰ek‰ ˙‡ ÌÈÏL‰Ï והמטרה ¿«¿ƒ∆««»»
LÓM‰ ‡a ÈÎc והסתר וההעלם ¿ƒ»«∆∆

תביא  שהירידה כך  האלוקות, על 

לעליה. דבר  של  בסופו 

ÔÈÚ‰ e‡e (Ê ביציאת שהיה ≈»ƒ¿»
לחרן  שבע מבאר  אבינו  יעקב

Ì„‡‰ ˙„BÚa ואחד אחד  כל  של  «¬«»»»
BÚ„˙מישראל , ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»¬«

'‚a ‡È‰ Ì„‡‰בשלושתÔÈew‰ »»»ƒ¿««ƒ
‰Bz התורה עבודת BÚ„‰לימוד  »¬»

קיים  היה המקדש שבית בזמן  הקרבנות

הזה  בזמן  התפילה ועבודת

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e שאר (וכל  צדקה ¿ƒ¬»ƒ
המעשיות) ∆≈¬∆Ì‰ÈÏÚLהמצוות

„ÓBÚ ÌÏBÚ‰65Ìb ÏÏBk , »»≈≈«
Ì„‡‰ ‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ66 שעיקר »»»∆»»»

תורה, הללו , התחומים בשלושת ה' עבודת על  מבוסס קיומו  ועיקר  עניינו 

חסדים. וגמילות עבודה

ÔÈÚ ‡e‰ ,˙Baw‰ ˙„BÚ ÏÚ È‡wL ,‰„BÚ‰ Â«̃»¬»∆»≈«¬««»¿»ƒ¿«

,‰LÁn‰המחשבה באמצעות ה' ˜‰a˙עבודת È‰L ««¬»»∆¬≈¿«¿»«
Ô‰k‰ ÏL BzLÁÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰˙È‰ ˙Baw‰ ובנוסף) «»¿»»¿»¿ƒ»ƒ¿«¬«¿∆«…≈

הזוהר  כלשון  הלב, בכוונת גם צורך  היה ההלכה, פי  על  הראויה למחשבה

‡aÏc ‡˙eÚe67(הלב ˆCÈרצון  ‰È‰L ÌÈc ‰ML ÌLÏ ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ∆»»»ƒ
ÔeÎÏ68 לשם" המשנה: (ובלשון  ¿«≈

זבח  לשם נזבח הזבח דברים ששה

לשם  אשים לשם השם לשם זובח לשם

לשם  והאשם והחטאת ניחוח לשם ריח

ÁMÓחטא"). CkŒÁ‡ Ì‚Â¿«««»ƒ∆»«
ÔÈÚ BLiL ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«

˙BlÙz‰69, לקרבן כתחליף שהן  «¿ƒ
הפסוק  על  ז "ל  חכמינו  כדברי 

eÈ˙ÙN ÌÈt ‰ÓlLe70 ¿«¿»»ƒ¿»≈
השפתיים  באמצעות שהתפילה

 ֿ מאי  שנובע החיסרון  את משלימה

הקרבנות, BÚ„˙הקרבת ÏÚ È‰¬≈«¬«
Ó‡ ‰lÙz‰71 בתורה «¿ƒ»∆¡«

,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„ÚÂ«¬«¿∆∆¬»»¡…≈∆
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â72BÊ È‡ ¿»¿«≈«≈

,‰lÙz BÊ laL ‰„BÚ ‡È‰ƒ¬»∆«≈¿ƒ»
‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««¿ƒ»

‰LÁn‰ ÔÈÚ כוונת וכן  במוח ƒ¿«««¬»»
שבלב". "עבודה Ìbהלב, ÊnÓÎÂ¿«¿À»«

ÔBLlÓ ,‰lÙz ÌMa«≈¿ƒ»ƒ¿
ÏÙBz‰73,, מחבר e‰L‡כלומר  «≈∆

˙eM˜˙‰‰ ÔÈÚ של וההתחברות ƒ¿««ƒ¿«¿
ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש עם המתפלל  האדם

˙eM˜˙‰‰ ÔÈÚ ,Èkƒƒ¿««ƒ¿«¿
היינו eÓÏLa˙,וההתחברות  ƒ¿≈

˙ÈÓÈt ˙eM˜˙‰ כוחות של  ƒ¿«¿¿ƒƒ
הפנימיים, È„ÈŒÏÚהנפש BÈ‡≈«¿≈

,‰NÚn‰ ÔÈÚ המעשה כוח כי  ƒ¿«««¬∆
הכוחות  לעומת חיצוני  כוח הוא

הנפש  של  העמוקים והרבדים הפנימיים

‡ÏÏ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿«¿…
ÏÏk ˙eM˜˙‰ אדם מסוגל שהרי  ƒ¿«¿¿»

בלי  גם מעשית פעולה רגש לעשות כל 

להיות  ובלי  הדבר  כלפי  פנימי  נפשי 

בלבד  זו  ולא בנפשו , ומחובר  מקושר 

מחייב  איננו  נפשית שהמעשה והתחברות È„ÈŒÏÚהתקשרות ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«¿≈
,eac‰ ÔÈÚ ואת השכל  את לבטא אמצעי  ומהווה לנפש יותר  קרוב שהוא ƒ¿««ƒ

פנימית להתקשרות הדרך  אינו  הוא גם האדם, של  ‰eacהרגש È‰L∆¬≈«ƒ
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טז   

הענין  וא ּלּו לזּולת ֹו, יֹוצא  ה ּדּבּור  ְְְֲִִִֵֵֶַָָָׁשהרי

ֿ ידי  על  ּבע ּקר  ה ּוא  ּבר ּוחא  ּדר ּוחא  ְְְְְְְִִֵַַָָָּדהתק ּׁשר ּות 

ענין  ע ּקר  הרי ה ּתֹורה , קו ה ּמח ׁשבה . ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָלב ּוׁש

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבד ּבּור , ה ּוא  ּבם ,74ה ּתֹורה  וד ּבר ּת ְְְְִִֶַַָָָָ

מד ּבר  ה ּכת ּוב  ּתֹורה  ׁשּכת ּוב 75ּבדברי ּוכמ ֹו ,76 ְְְְִֵֵֶַַָָָ

ּבּפה  למ ֹוציאיהם  למ ֹוצאיהם , הם  ולכן 77ח ּיים  . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבּתֹורה  ה ּדּבּור  על  היא  ה ּתֹורה  ּבר ּכת  ּגם  ְִִִִֵֶַַַַַַָָה ּנה 

ּכלל ּות 78ּדוקא  חסדים , ּדגמיל ּות  וה ּקו . ְְְְֲִִִַַַָָָ

ע ּקר 79ה ּמצ ֹות  וה ּנה , ה ּמע ׂשה . לב ּוׁש ענין ה ּוא  , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַ

ה ּתֹורה  ׁשהרי ה ּתפ ּלה , ּבענין ה ּוא  האדם  ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעב ֹודת 

ענין  וא ּלּו למ ּטה , מ ּלמעלה  ּבאפן ׁשּנּתנה  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹענינּה

לאחרי  ּבא  זה  הרי ֿ חסדים ) (ּגמיל ּות  ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָה ּמע ׂשה 

ּדמח ׁש ענין העב ֹודה  ׁשע ּקר  ונמצא , וד ּבּור , בה  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

ה ּוא  ׁשענינּה ה ּתפ ּלה , ענין ה ּוא  האדם  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעב ֹודת 

ה ּׁשמימה  מ ּגיע  ורא ׁשֹו ארצה  מ ּצב  ס ּלם 80ס ּלם  , ְְְִַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

צל ֹותא  ע ֹולה 81ּדא  ּדתפ ּלה  ה ּסּלם  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

וע ּקר  ע ּמֹו. עניניו ּכל  ּומעלה  למעלה , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהאדם 

ׁשּבא  ע ׂשרה ' ּד'ׁשמ ֹונה  ה ּבּטּול  ענין ה ּוא  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָה ּתפ ּלה 

נאמר  ׁשּבּה ׁשמע ', ּד'קריאת  ההק ּדמה  ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלאחרי

נפ ׁש ּובכל   לבב ּבכל  אלקי הוי' את  ְְְְְְְְֱֲֵֶַַָָָָָָָֹואהב ּת

 מאד ׁשמע 82ּובכל  ה ּפס ּוק  לזה  ּובהק ּדמה  , ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹ

אחד  הוי' אלקינּו הוי' .83יׂשראל  ְֱֲֲִֵֵֶָָָָָָֹ
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ז.74) ו, סט "ז.75)ואתחנן סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע  (הב '). בם ד"ה שם וברש"י  ב  יט , יומא עה"פ . ופרש"י  ספרי  ראה

וש"נ. .16 הערה 39 ע ' חי "ט  .2 הערה 268 ע ' ח "ז לקו"ש ס "ב . פ "ג ת"ת כב .76)הל' ד, רע "א.77)משלי  נד, עירובין

ס "ב .78) סמ "ז או"ח  אדה"ז פל"ז.79)שו"ע  תניא יב .80)ראה כח , ב .81)ויצא שו, ח "ג ב . רסו, ח "א ו,82)זהר ואתחנן

ד.83)ה. שם,

    
B˙ÏeÊÏ ‡ˆBÈ,החוצה האדם פנימיות את לגלות אמצעי  הכול  בסך  והוא ≈¿»

‡Áea ‡Áec ˙eM˜˙‰c ÔÈÚ‰ el‡Â קשר היינו  ברוח רוח ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»¿»
האלוקית  לרוח האדם רוח בין  כביכול , זה, דרך  ועל  אנשים שני  בין  פנימי 

‰LÁn‰העליונה  LeÏ È„ÈŒÏÚ wÚa ‡e‰'לבוש' היותו  שעם ¿ƒ»«¿≈¿««¬»»
לבוש  הוא הנפש, עצם לעומת חיצוני 

המחשבה  ולכן  הנפש עם ומאוחד  קרוב

להתקשרות  הדרכים הם הלב וכוונת

והתחברות.

ÔÈÚ wÚ È‰ ,‰Bz‰ Â«̃«»¬≈ƒ«ƒ¿«
BÓk ,ea„a ‡e‰ ‰Bz‰«»¿ƒ¿

e˙kL74 תורה תלמוד  מצוות  לגבי  ∆»
,Ìa za„Â ז "ל חכמינו  ואמרו  ¿ƒ«¿»»

a„Ó e˙k‰ ‰Bz È„a75 ¿ƒ¿≈»«»¿«≈
לדיבור  מתייחס בם" "ודברת והציווי 

תורה, e˙kLבדברי  BÓÎe76 ¿∆»
,Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ ÌÈiÁ ופירשו «ƒ≈¿»≈∆

'חיים' הם התורה שדברי  ז "ל  חכמינו 

Ì‰È‡ÈˆBÓÏ אותם שמבטאים ¿ƒ≈∆
‰ta77 בלימוד מסתפקים ולא «∆

ובהרהור . Ìbבמחשבה ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«
eac‰ ÏÚ ‡È‰ ‰Bz‰ ˙kaƒ¿««»ƒ««ƒ

‡˜Âc ‰BzaL78 שמיד ותיקנו  ∆«»«¿»
בברכות  התורה ברכות אמירת לאחר 

תורה  דברי  בפיו  יאמר  האדם השחר 

"אלו  והמשנה כוהנים ברכת (פסוקי 

שעור "). להם שאין  דברים

,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚c Âw‰Â¿««ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙Bˆn‰ ˙eÏÏk79ÔÈÚ ‡e‰ , ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰NÚn‰ LeÏ המצוות רוב שהרי  ¿««¬∆

ששלושת  ונמצא מעשיות. מצוות הן 

חסדים  וגמילות עבודה תורה הקוין 

האדם  עבודת ענייני  כל  את כוללים

(עבודת  מחשבה – הנפש לבושי  שלושת ידי  על  הוא בפועל  שלה שהביצוע

חסדים  (גמילות ומעשה התורה) (לימוד  דיבור  התפילה) ועבודת הקרבנות

המצוות). ושאר 

Ì„‡‰ ˙„BÚ wÚ ,‰p‰Â את ומעשיו  לפעולתו  יש שבו  והתחום ¿ƒ≈ƒ«¬«»»»
ביותר  הגדולה dÈÚההשפעה ‰Bz‰ È‰L ,‰lÙz‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈«»ƒ¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÔÙ‡a ‰zpL הרי מלמעלה שעיקרה וכיוון  ∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿«¿»¿«»
שלו  היכולת למידת בהתאם מוגבל  הוא בדבר  האדם של  חלקו  מלכתחילה

מלמעלה, שניתן  מה את (Œ˙eÏÈÓbלקבל  ‰NÚn‰ ÔÈÚ el‡Â¿ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ

,ea„Â ‰LÁÓc ‰„BÚ‰ ÈÁ‡Ï ‡a ‰Ê È‰ (ÌÈ„ÒÁ שהרי ¬»ƒ¬≈∆»¿«¬≈»¬»¿«¬»»¿ƒ
דבר  (ומרגיש) חושב האדם שתחילה הנפש לבושי  של  הפעולה סדר  זה

בפועל  הדבר  את עושה הוא כך  אחר  ורק עליו  מדבר  הוא מכן  לאחר  מסוים,

הרוחנית  ה' בעבודת גם ‰‡„Ìוכך  ˙„BÚ ÔÈÚ wÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«¬«»»»
dÈÚL ,‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿»»
BL‡Â ‰ˆ‡ vÓ ÌlÒ ‡e‰À»À»«¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ80, הזוהר ובלשון  «ƒ««»«¿»
‡˙BÏˆ ‡c ÌlÒ81,תפילה זו  À»»¿»

היא  ה' בעבודת הדברים ומשמעות

‰ÏBÚ ‰lÙ˙c Ìlq‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«À»ƒ¿ƒ»∆
Ì„‡‰ ומתעלה ומזדכך  ומתעדן  »»»

‰ÏÚÓÏ,לרוחניות ומתקרב ¿«¿»
BnÚ ÂÈÈÚ Ïk ‰ÏÚÓe וכאשר «¬∆»ƒ¿»»ƒ

וגם  שלו  הנפש כוחות כל  מתעלה, הוא

שאכל  המזון  כמו  הגשמיים ענייניו 

הכול  התפלל , ההיא האכילה ובכוח

לקדושה. למעלה wÚÂעולה ¿ƒ«
‰lÙz‰ יש עצמה התפילה בעבודת «¿ƒ»

מדרגה  התעלות של  שלבים וכמה כמה

הדרגה  הוא העיקרי , והענין  לדרגה.

ביותר  ‰Ïehaהגבוהה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ
לאלוקות  האדם של  המוחלט

'‰NÚ ‰BÓL'c לידי הבא (דבר  ƒ¿∆∆¿≈
שמונה  שתפילת בעובדה גם ביטוי 

וללא  דווקא בעמידה נאמרת עשרה

כך  על  להורות קול , השמעת

לידי  באה לא האדם של  שהמציאות

לפני  כעבד  עומד  והוא כלל  ביטוי 

הביטול  ÈÁ‡Ïאדונו ) ‡aL∆»¿«¬≈
‰Óc˜‰‰ וההכנה˙‡È˜'c ««¿»»ƒ¿ƒ«

,'ÚÓL הוא התפילה בסדר  שמקומה ¿«
לה  ובסמוך  עשרה' 'שמונה תפלת לפני 

ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z‰‡Â Ó‡ daL∆»∆¡«¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿
E„‡Ó ÏÎe82, צריך האדם שמע בקריאת אלו  פסוקים ובאמירת ¿»¿…∆

כאן  האמורים פרטיה כל  על  ה' באהבת ÊÏ‰להתעורר  ‰Óc˜‰e לפני ««¿»»¿∆
בא וכו ' ‰ÈÂ'"ואהבת" eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓL ˜eÒt‰«»¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡83 על שהיא התפילה בעבודת עיקריים עניינים הם אלה עניינים שכל  ∆»
הלב. וכוונת המחשבה ידי 

ההכנה  שהיא שמע בקריאת העבודה תוכן  את יותר  בפרטיות ומבאר  והולך 

עשרה': ב'שמונה לביטול  וההקדמה
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יז   

ÔÈÚ‰Â על צ ּוּוי ׁשּי לא  ּדלכא ֹורה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֶַַָָָֹ

ּומ ּמה ֿ ׁשּבּלב , מ ּדה  להיֹות ּה ְֲִִִֵֶַַַָָָאהבה ,

א ֹוהב . ּכבר  ה ּוא  הרי האהבה , יׁשנּה אם  ,ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָנפ ׁש

ל ׁשֹון  ׁשה ּוא  ואהב ּת ל ֹומר  ׁשּי לא  אינּה, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹואם 

ה ּמּגיד  ּבׁשם  ה ּזקן ר ּבנּו ּבא ּור  ויד ּוע  ,84צ ּוּוי. ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ

לואהב ּת. ׁשּמביאה  ההת ּבֹוננּות  על  ה ּוא  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָׁשה ּצּוּוי

מי  יׁש ּבבחינת  ה ּוא  האהבה  ׁשענין ּכיון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוה ּנה ,

ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן הרי ד ), סעיף  (ּכּנ"ל  ְֲֵֵֵֶַַַַָׁשא ֹוהב 

ׁשּבחיצ ֹונּיּות ּה האהבה , את  ׁשּמביאה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָלהת ּבֹוננּות 

יׁש ּבבחינת  ׁשהיא  וה ּׂשגה  הבנה  ׁשל  ענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָה ּוא 

ההבנה  מק ֹור  מ ּצד  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָּומציא ּות ,

יהיה  החכמה , ּבבחינת  ׁשהיא  ּכפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָוהה ּׂשגה ,

ּבכל  ג ֹו' ואהב ּת לידי יב ֹוא  ולא  ה ּבּטּול , ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּבתנּועת 

מי  יׁש ּבבחינת  האהבה  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלבב

יׂשראל , ּדׁשמע  הענין לזה  מק ּדים  ולכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשא ֹוהב .

ׁשּית ּבֹונן  והינּו, וה ּׂשגה , הבנה  ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָׁשמע 

ה ּוא  ׁשהוי' אלקינּו, ּדה ּוי' ּכחנּוּבענין אלקינּו, ְְֱֱֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹ

הע ֹולם 85וח ּיּותינּו עניני ּכל  ׁשל  והח ּיּות  ׁשה ּכח  , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהרי  מה ּטבע , למעלה  ׁשה ּוא  הוי' מ ּבחינת  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּוא 

ּכאחד  ויהיה  הוה  היה  ה ּוא  למעלה 30הוי' , ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהרי 86מה ּזמן  מה ּמק ֹום , למעלה  ּגם  ּובמילא  , ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבזה  זה  ּוק ׁשּורים  ּתל ּויים  ּומק ֹום  וכא ׁשר 87זמן . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

ה ּוא  ה ּטבע  עניני ׁשּבכל  והח ּיּות  ׁשה ּכח  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמת ּבֹונן

נע ׂשה  אזי מה ּטבע , ׁשּלמעלה  הוי' ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּבחינת 

ז' וד ', ּבח ' ׁשּגם  אחד , ּדהוי' הענין ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָאצל ֹו

א ּלּופ ֹו נמ ׁש הע ֹולם , ר ּוח ֹות  וד ' וארץ  ְְְְִִִֶֶַָָָרקיעים 

ע ֹולם  ׁשל 88ׁשל  ּבאפן ה ּוא  זה  ׁשענין וכיון . ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹ
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א.84) קצט , דרמ "צ  וראה וש"נ. .116 ע ' תש"א בסה"מ  ראה.85)הובא ר"פ  ע "ג. ריש עג, בלק  ג. מ , שלח  לקו"ת ראה

(86.30 שבהערה א.87)תניא צח , ברכה לקו"ת שם. או"ח 88)תניא ודאדה"ז שו"ע  סא. סימן או"ח  בב "י  הובא סמ "ק  ראה

ב . יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע  לקו"ת ו. סעיף  שם

    
‰B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â'ה את "ואהבת הציווי  משמעות מה לתמוה יש ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»

והרי  cÓ‰אלוקיך " d˙BÈ‰Ï ,‰‰‡ ÏÚ Èeeˆ CiL ‡Ï רגש …«»ƒ««¬»ƒ¿»ƒ»
laL מה הבדל  כל  מבלי  לעשות יכול  שהאדם מעשית פעולה ולא ∆«≈

הפעולה, אותה כלפי  שלו  dLÈהתחושות Ì‡ ,ELÙŒ‰nÓeƒ««¿¿ƒ∆¿»
‰B‡ k ‡e‰ È‰ ,‰‰‡‰»«¬»¬≈¿»≈

הציווי . ללא Ï‡גם ,dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»…
‡e‰L z‰‡Â ÓBÏ CiL«»«¿»«¿»∆

Èeeˆ ÔBLÏ יועיל לא הציווי  כי  ¿ƒ
קיים?. שלא רגש ליצור 

ÌLa Ô˜f‰ ea e‡a Úe„ÈÂ¿»«≈«≈«»≈¿≈
ממעזריטש,Èbn‰84„רבו  ««ƒ

˙eBa˙‰‰ ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L∆«ƒ««ƒ¿¿
z‰‡ÂÏהשכלית  ‰‡ÈnL ועל ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»

באדם  תלוי  הדבר  כי  לצוות ניתן  כך 

ולהאריך  להעמיק יוכל  ירצה, רק ואם

כזו  במידה ה' בגדולת בהתבוננות

ה'. אהבת ברגשי  ≈p‰Â¿ƒ‰,שיתעורר 
‡e‰ ‰‰‡‰ ÔÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»«¬»
Ï"pk) ‰B‡L ÈÓ LÈ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈««

(„ ÛÈÚÒ מתעורר אדם וכאשר  ¿ƒ
גדרי  את מבטל  זה אין  באהבה

את  מביא להיפך  אלא שלו  המציאות

וביטוי , גילוי  לידי  ≈¬‰Èמציאותו 
˙eBa˙‰Ï Ú‚Ba Ìb ÔeÓ»«¿≈««ƒ¿¿

ו 'מולידה'ÈnL‡‰השכלית  ∆¿ƒ»
שבלב,‰‡‰‰רגש‡˙ומעוררת  ∆»«¬»

d˙eiBˆÈÁaL פועלת שהיא כפי  ∆¿ƒƒ»
בגלוי  ‰‰באדם ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¬»»

LÈ ˙ÈÁa ‡È‰L ‰‚O‰Â¿«»»∆ƒƒ¿ƒ«≈
,˙e‡ÈˆÓe שברגש האהבה וכשם  ¿ƒ

מי  'יש של  במצב נמצא האדם

במצב  הוא זו  בהתבוננות כך  שאוהב',

שהדברים  אלא שמבין ' מי  'יש של 

בחיצוניות  רק ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנכונים
,‰‚O‰‰Â ‰‰‰ B˜Ó „vÓƒ«¿«¬»»¿««»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ««»¿»

,Ïeha‰ ˙Úe˙a ‰È‰È מבלי ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
שלו  למציאות ביטוי  כל  …¿ÏÂ‡לתת

‰‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,EÏ ÏÎa 'B‚ z‰‡Â È„ÈÏ ‡BÈ»ƒ≈¿»«¿»¿»¿»¿∆ƒ¿«»«¬»
‰B‡L ÈÓ LÈ ˙ÈÁa ומורגש וגלוי  ניכר  רגש עם שבאהבה וכאמור  ƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈

האדם. למציאות ביטוי  ÊÏ‰יש ÌÈc˜Ó ÔÎÏÂ ואהבת"לציווי"ÔÈÚ‰ ¿»≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿»

,eÈ‰Â ,‰‚O‰Â ‰‰ ÔBLÏ ‡e‰ ÚÓL ,Ï‡NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¿«¿¬»»¿«»»¿«¿
Ba˙iLÔ לבוא כדי  אהבה האדם ‡eÈ˜Ï,לידי  'Èe‰c ÔÈÚa היינו ∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿«»»¡…≈
'ÈÂ‰L בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  eÈ˙eiÁÂהקדוש eÁk ,eÈ˜Ï‡ ‡e‰85 ∆¬»»¡…≈…≈¿«≈

והחיות  הכוח את מקבלים אנו  היינו וממנו  ÏLשלנו , ˙eiÁ‰Â Ák‰L∆«…«¿««∆
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ Ïk שנראה אף »ƒ¿¿≈»»

עצמאית  מציאות הוא שהעולם ונדמה

שהטבע  ולחשוב לטעות ואפשר 

היא  האמת ֿ ושלום, חס מעצמו  מתנהל 

וכל  שבעולם החיות וכל  הכוח שכל 

הטבע של  ההתנהלות וכל  ‰e‡הקיום
‡e‰L 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ השם ƒ¿ƒ«¬»»∆

שבאמת  העובדה את שמסמל  האלוקי 

היא Úh‰Ó,האלוקות ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«∆«
È‰Lהשם ‰e‡פירוש 'ÈÂ‰ ∆¬≈¬»»

ֿ הוא ֿ ברוך  È‰ÈÂ‰שקדוש ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆
„Á‡k30ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,86 ¿∆»¿«¿»≈«¿«

הוא  אדם בני  מושגי  ולפי  שבעולם

בין  ברורה חלוקה ויש ומוגבל  מדוד 

הווה  "היה, ואילו  ועתיד  הווה עבר ,

מגדרי  למעלה משמעו  כאחד " ויהיה

מעל ÏÈÓe‡הזמן , שמדובר  מאחר  ¿≈»
היא  שהאלוקות כשם הרי  הטבע לגדרי 

שאיננה  זה לעניין  מהטבע למעלה

היא כך  הזמן  בהגבלות »Ìbנתונה
ÔÓÊ È‰L ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»∆¬≈¿«
‰Ê ÌÈeL˜e ÌÈÈeÏz ÌB˜Óe»¿ƒ¿ƒ∆

‰Êa87. »∆
L‡ÎÂ האדםÔBa˙Ó בעת ¿«¬∆ƒ¿≈

ישראל ' 'שמע »…»∆Ák‰Lאמירת
Úh‰ ÈÈÚ ÏÎaL ˙eiÁ‰Â¿««∆¿»ƒ¿¿≈«∆«

‡e‰ הטבע לא של  עצמאית מציאות

נובע  אלא ושלום חס »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙עצמו ,
ÈÊ‡ ,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿»≈«∆«¬«

‡ ‰NÚBÏˆ בהכרתו ומוחלט מובן  «¬∆∆¿
„Á‡ 'ÈÂ‰c ÔÈÚ‰ היינו ו "אחד " , »ƒ¿»«¬»»∆»

'Ê ,'„Â 'Áa ÌbL שבעה ∆«¿¿
ı‡Â ÌÈÚÈ˜ הכול ובסך  אחת ¿ƒƒ¿∆∆
בגימטריא Â„'שמונה 'Á ארבע ¿

,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe ודרום צפון  ומערב, האחד CLÓמזרח ה' בגלוי  וניכר  »»ƒ¿»
הוא  כי  "אחד " המלה של  אל "ף באות ÌÏBÚהנרמז  ÏL BÙel‡88. «∆»

‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈÎÂבעולם שלו  והשליטה ה' אחדות ÏLשל  ÔÙ‡a ‡e‰ ¿≈»∆ƒ¿»∆¿…∆∆
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יח   

רג ׁש אצל ֹו נע ׂשה  אזי (ּבינה ), וה ּׂשגה  ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָהבנה 

ּכיון  אמנם , . לבב ּבכל  ג ֹו' ואהב ּת ְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָָהאהבה ,

ּובינה  חכמה  ׁשהרי החכמה , ענין ּגם  ּבזה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיׁש

ּבאהבה  נמ ׁש לכן מת ּפר ׁשין, ּדלא  רעין ּתרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹהן

, מאד ּדבכל  הענין ׁשּנע ׂשה  עד  ה ּבּטּול , ענין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּגם 

מ ּסדר  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ׁשּנמ ׁש ה ּבּטּול  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזה ּו

כ ּו'. ְְְִַה ׁשּתל ׁשל ּות 

e‰ÊÂ ׁשה ּוא ּכפי יעקב  ּדוּיצא  הענין ּכלל ּות  ¿∆ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

על  קאי ּדיעקב  ׁשה ּיּו"ד  האדם , ְֲֲֵֶַַַַַָָָָֹּבעב ֹודת 

על  ּדקאי לעקב , עד  ונמ ׁש ה ּנׁשמה , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשר ׁש

ּבספירת  ׁשה ּוא  ּוכמ ֹו ׁשּבּנׁשמה . רגל  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָּבחינת 

ּבׁשאר  ּכמ ֹו זה  ׁשאין יּו"ד ), (א ֹות  ְְְִֵֶֶַָָָהחכמה 

ּבעקב , ההמ ׁשכה  רק  נע ׂשית  ׁשעל ֿידם  ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה ּספיר ֹות 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  למ ּטה , נמ ׁשכים  אינם  עצמם  הם  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל 

ּדבר , ּבכל  ונמצאת  ׁשּנמ ׁשכת  החכמה  ספירת  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכן

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבחסיד ּות  ּׁשּכת ּוב 89וכ ּמּובא  מה  ְְְֲִֶַַַַָָָ

ׁשמן, לה ֹוציא  יכ ֹולים  ודבר  ּדבר  ׁשּמּכל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּב'ּפר ּדס '

ּגם  וזה ּו ּדבר . ּבכל  ׁשּיׁש חכמה  ּבחינת  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזה ּו

ּבעקב , (חכמה ) ה ּיּו"ד  המ ׁשכת  ּדיעקב , ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹהענין

לבחינ  ירידת עד  ֿ ידי ועל  ׁשּבּנׁשמה . רגל  ת  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ה ּמלכ ּות , ּבחינת  חרנה ,  וּיל למ ּטה , ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָה ּנׁשמה 

ׁשם  ּגם  ממ ׁשיכים  ּדפר ּודא , לעלמא  ּגם  ּכ ֿ ְְְְְִִִַַַַַָָָָָואחר 

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  נאמר  ֿ זה  ועל  ּדיעקב . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹה ּיּו"ד 

ֿ ידי  על  נע ׂשית  זֹו והמ ׁשכה  ׁשּיציאה  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשבע ,

ה ּמּדֹות , ׁשבעת  הם  ׁשבע  ׁשבע , ּבאר  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַּבחינת 

ספירת  ה ּמּדֹות , ל ׁשבע  ה ּמק ֹור  ה ּוא  ׁשבע  ְְְִִֵֶֶַַַַַָּובאר 

ׁשבע  ּבאר  קאי ה ּב' ול ּפר ּוׁש הא '. ּכפר ּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָה ּבינה ,

את  ּבת ֹוכ ּה ּכֹונסת  ׁשהיא  ה ּמלכ ּות  ספירת  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָעל 

ׁשּיׁשנֹו האדם , ּבעב ֹודת  כן ּוכמ ֹו ה ּמּדֹות . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשבעת 
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ועוד.89) א. מב , שלח  לקו"ת ד. קי , א. לט , תו"א ראה

    
,(‰Èa) ‰‚O‰Â ‰‰האדם של  הפנימית ההכרה בעומק ‡ÈÊוחודר  ¬»»¿«»»ƒ»¬«

EÏ ÏÎa 'B‚ z‰‡Â ,‰‰‡‰ L‚ BÏˆ‡ ‰NÚ כמבואר «¬∆∆¿∆∆»«¬»¿»«¿»¿»¿»¿
הרגש  את ו 'מולידה' יוצרת השכלית ההתבוננות כיצד  בהרחבה בחסידות

הבלתי  המסקנה ה' בגדולת להתבונן  ומעמיק מאריך  אדם וכאשר  שבלב

אליו  להתקרב שראוי  היא נמנעת

באדם  חודר  הדבר  וכאשר  בו  ולדבוק

לכך  יש ועמוקה פנימית בצורה

ובסופו  שבלב הרגש על  ישירה השפעה

רגשות  'מולידה' ההתבוננות דבר  של 

ה'. אהבת LiLשל  ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆≈
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ Ìb ‰Êa שהיא »∆«ƒ¿««»¿»
השכל  התגלות וראשית ≈¬∆È‰Lתחילת

ÔÈÚ ÔÈz Ô‰ ‰Èe ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ
,ÔÈLt˙Ó ‡Ïc שלא חברים שני  ¿…ƒ¿»¿ƒ

תמיד  באה פעולתם וכאמור  נפרדים

התעוררה ÔÎÏיחד  שהאהבה למרות »≈
שכך  וכיון  והשגה מהבנה כתוצאה

מי  'יש של  תחושה מתוך  להיות צריכה

מצד  זאת בכל  שאוהב, מי  ו 'יש שמבין '

מ"ה" "כח שהיא «¿CLÓƒהחכמה
„Ú ,Ïeha‰ ÔÈÚ Ìb ‰‰‡a»«¬»«ƒ¿««ƒ«
,E„‡Ó ÏÎc ÔÈÚ‰ ‰NÚpL∆«¬∆»ƒ¿»ƒ¿»¿…∆
לבבך " "בכל  רק תהיה לא שהאהבה

ביטוי  יהיו  האהבה שרגשי  יתכן  שאז 

של  האישית גם למציאות אלא האדם

גבול  לבלי  רומז  ו "מאד " מאדך " "בכל 

CLÓpL Ïeha‰ e‰fL∆∆«ƒ∆ƒ¿»
aÓ‰ÈÁ בחינה עליונה באלוקות, ƒ¿ƒ»

גבול  בלי  „qÓשל  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור  שבו  ƒ¿«¿¿

והדרגתי  eÎ'.מוגבל 
‡ˆiÂc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿«≈≈

‡e‰L ÈÙk ˜ÚÈ ובא משתקף «¬…¿ƒ∆
ביטוי  ‰‡„Ìלידי  ˙„BÚa כל של  «¬«»»»

המבואר  לפי  מישראל , ואחד  אחד 

מבחינת  המשכה יש זו  שביציאה לעיל 

עד  הגילוי  ראשית שהיא החכמה

ביותר , הנמוכות »∆ei‰L"„לדרגות
È‡˜ ˜ÚÈc מכווןLL ÏÚ ¿«¬…»≈«…∆

Ú„ומקור  CLÓÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿»«
È‡˜c ,˜ÚÏ מכוונת העקב ÓLpaL‰שבחינת Ï‚ ˙ÈÁa ÏÚ »»≈¿»≈«¿ƒ«∆∆∆«¿»»

העליון . והמקור  השורש ניכר  יהיה נמוכות הכי  בדרגות e‰L‡שגם BÓÎe¿∆
‡La BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,(„"eÈ ˙B‡) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒaƒ¿ƒ««»¿»∆≈∆¿ƒ¿»

Ì„ÈŒÏÚL ˙BÈÙq‰ ובאמצעותם ‰‰ÎLÓ‰דרכם ˜ ˙ÈNÚ «¿ƒ∆«»»«¬≈«««¿»»

למטה  עד  האלוקי  האור  של  ‡ÌÈוהירידה ÌÓˆÚ Ì‰ Ï‡ ,˜Úa»»≈¬»≈«¿»≈»
‰hÓÏ ÌÈÎLÓ הספירות של  התגלות אין  ביותר  הנמוכות ובדרגות ƒ¿»ƒ¿«»

עצמן , ÎLÓpL˙העליונות ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ויורדת «∆≈≈¿ƒ««»¿»∆ƒ¿∆∆
גילוי  לידי  nÎa‰ובאה ˙e„ÈÒÁa ‡enÎÂ ,c ÏÎa ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿»»»¿«»«¬ƒ¿«»

˙BÓB˜Ó89e˙kM ‰Ó ¿«∆»
„Â c ÏknL 'Òct'a««¿≈∆ƒ»»»¿»»
e‰fL ,ÔÓL ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿ƒ∆∆∆∆
c ÏÎa LiL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»∆≈¿»»»
אור ' ב'תורה לדוגמא, מבואר , (וכך 

מה  ..." מקץ: פרשת הזקן  לרבנו 

הדברים  שמכל  הטעם בפרדס שכתוב

בתיקון  שעושין  כמו  שמן , להוציא נוכל 

שכולם  לפי  הוא [תרופות] הרפואות

הדברים  בכל  ונמצא עשית בחכמה

השמן  בחינת זהו  חכמה בחינת מלובש

חכמה...". בחינת Ìbשהוא e‰ÊÂ¿∆«
,˜ÚÈc ÔÈÚ‰ מהאותיות המורכב »ƒ¿»¿«¬…

היינו  ועקב של ‰ÎLÓ˙יו "ד  הארה «¿»«
‰ÓÎÁ) „"ei‰ ביטול שעניינה «»¿»

˜Úa,לאלוקות  בדרגות ) גם היינו  «¬≈
הנשמה  של  ÈÁÏ˙הנמוכות „Ú«ƒ¿ƒ«

È„ÈŒÏÚÂ .‰ÓLpaL Ï‚∆∆∆«¿»»¿«¿≈
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ בחינת מלמעלה, ¿ƒ««¿»»

עד  Á‰,חכמה, CÏiÂ ,‰hÓÏ¿«»«≈∆»»»
‰eÎÏn˙,שהיא  ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ«««¿

בחינת  היא שמלכות באריכות לעיל 

ב'חרן ' הקשור  מהגרון  שבא הדיבור 

CkŒÁ‡Â ונמשך הולך  החכמה אור  ¿««»
,‡„eÙc ‡ÓÏÚÏ Ìb עולם «¿»¿»ƒ¿»

הקדושה הפירוד  לגבול  שמחוץ

ÌL Ìb ÌÈÎÈLÓÓ בתוך אפילו «¿ƒƒ«»
אחרא  והסטרא »‰ei"„הקליפות

.˜ÚÈc¿«¬…
‰ÊŒÏÚÂ העליון האור  המשכת על  ¿«∆

נמוכות  הכי  לדרגות החכמה בחינת של 

‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ Ó‡∆¡««≈≈«¬…ƒ¿≈
BÊ ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÈˆiL ,ÚL»«∆¿ƒ»¿«¿»»
‡a ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈¿ƒ«¿≈
˙ÚL Ì‰ ÚL ,ÚL∆«∆«≈ƒ¿«
‡e‰ ÚL ‡e ,˙Bcn‰«ƒ¿≈∆«

'‡‰ LeÙk ,‰Èa‰ ˙ÈÙÒ ,˙Bcn‰ ÚLÏ B˜n‰ שנתבאר «»¿∆««ƒ¿ƒ««ƒ»¿≈»
באריכות. ÈÙÒ˙לעיל  ÏÚ ÚL ‡a È‡˜ 'a‰ LetÏÂ¿«≈«»≈¿≈∆««¿ƒ«

˙Bcn‰ ˙ÚL ˙‡ dÎB˙a ˙ÒBk ‡È‰L ˙eÎÏn‰ שהמלכות ««¿∆ƒ∆∆¿»∆ƒ¿««ƒ
גילוי . לידי  באות  הן  שדרכו  כאמצעי  להם BÚa„˙משמשת ÔÎ BÓÎe¿≈«¬«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



יט   

ׁשבע  נמ ׁשכים  ׁשּמּׁשם  וה ּׂשגה  ההבנה  ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָענין

ׁשבע  ׁשל  וה ּגּלּוי ה ּפע ּלה  ּגם  ויׁשנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻה ּמּדֹות ,

ה ּמלכ ּות . ספירת  ענין ׁשּזה ּו ְְְִִִֶֶַַַַַה ּמּדֹות ,

יעקב ‡Cח ) וּיצא  ּׁשּכת ּוב  מה  להבין צרי «ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשבע  ולא  ּבקמץ , ׁשבע  ׁשבע , ְְְִֵֶַַַַָָָֹמ ּבאר 

ה 'ספ ֹורנֹו' ׁשּכתב  מה  יד ּוע  ּדה ּנה , 90ּבסגל . ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּובאר  ׁשבע  ּבאר  ה ּׁשמ ֹות  ׁשני ּבין הח ּלּוק  ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַּבבא ּור 

ׁשבע  ּבאר  העיר  ׁשם  היה  אברהם  ׁשּבימי ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשבע ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּׁשב ּועה , ׁשם  על  ּכן 91ּבקמץ , על  ְְְֵֵֶַַַַָָָ

ׁשניהם , נׁשּבע ּו ׁשם  ּכי ׁשבע  ּבאר  ל ּמק ֹום  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָקרא 

ּכתיב  ּביצחק  (מ ּפני 90אבל  ׁשבעה  א ֹות ּה וּיקרא  ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ּכן  על  ּבאר ) חפר ּו ׁשּבֹו ה ּׁשביעי ה ּמק ֹום  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה 

מ ֹורה  ּבסגל  ׁשּׁשבע  והינּו, ׁשבע , ּבאר  העיר  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשם 

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ה ּׁשבעה . מס ּפר  ועל  ה ּׁשב ּועה  ְְְְְִִִֶַַַַַַָָעל 

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ּכאן ׁשּכת ּוב  מה  להבין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹצרי

ׁשל  מ ּמק ֹומ ֹו יצא  ׁשּיעקב  ּכיון ּדלכא ֹורה , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשבע ,

צרי היה  ׁשבע , ּבאר  א ֹות ּה ׁשּקרא  אביו ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָיצחק 

(ּבסגל ), ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  וּיצא  ּכת ּוב  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהיֹות 

(ּבקמץ ). ׁשבע  מ ּבאר  ְְְִֵַַָָֹולא 

e‡a‰Â, הענינים ּפנימ ּיּות  ֿ ּפי על  ה ּוא  ּבזה  ¿«≈ְְִִִִִֶַָָָ

זה  ׁשּפס ּוק  הח ּיים ' ה 'א ֹור  ּבׁשם  ְִֵֶֶַַַַָָּכּנ"ל 

ּבׁשביל  ח ּצב ּה מ ּמק ֹור  ה ּנׁשמה  יציאת  ּבענין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻקאי

מ ּבאר  יעקב  וּיצא  נאמר  ֿ זה  ועל  חרנה ,  ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיל

ענין  ׁשה ּוא  ׁשב ּועה , מ ּלׁשֹון (ּבקמ "ץ ), ְְְְִִֶַַַָָָׁשבע 

ּתהי  ואל  צ ּדיק  ּתהי  א ֹות ֹו ׁשּמׁשּביעין ְְְְְִִִִִֶַַַַָה ּׁשב ּועה 

לעבד 92ר ׁשע  ׁשּתּוכל  ל ּנׁשמה  ֿ ּכח  ה ּנתינת  ׁשּזֹוהי , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

לבירא  רמה  מאגרא  ׁשּירדה  ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעב ֹודת ּה

מ ּובן 57ע ּמיק ּתא  אינֹו ּדלכא ֹורה  ּבזה , והענין . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

צ ּדיק  ּתהי ה ּנׁשמה  את  ׁשּמׁשּביעים  הענין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמה ּו

ּכלל  ׁשּי לא  ה ּנׁשמה  מ ּצד  הרי ר ׁשע , ּתהי ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹואל 

ּבּזהר  ּכדאיתא  ּדר ׁשע , ּכי 93ה ּמציא ּות  ונפ ׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

ה ּגּוף ,94תחטא  מ ּצד  א ּלא  זה  ואין חטא , ׁשל  ענין נפ ׁש אצל  יּתכן אי ּתווהא , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבזה , וה ּבא ּור  ל ּגּוף . ׁשּׁשּי ענין על  ה ּנׁשמה  את  ׁשּמׁשּביעין הענין מה ּו ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואם 
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‰‚O‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ BLiL ,Ì„‡‰ הבינה עניין  של  התוכן  »»»∆∆¿ƒ¿««¬»»¿«»»

ÌÈÎLÓ ÌMnL היינו שבלב הרגש נובע ממנה המקור  ÚLוהיא ∆ƒ»ƒ¿»ƒ∆«
e‰fL ,˙Bcn‰ ÚL ÏL Èelb‰Â ‰lÚt‰ Ìb BLÈÂ ,˙Bcn‰«ƒ¿∆¿««¿À»¿«ƒ∆∆««ƒ∆∆

˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ ÔÈÚכשם שדרכה גילוי  לידי  ובאות פועלות המידות ƒ¿«¿ƒ«««¿
הלב. רגש את מבטא שהדיבור 

‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡ (Á«»ƒ¿»ƒ«
‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ e˙kM∆»«≈≈«¬…ƒ¿≈
ÚL ‡ÏÂ ,ıÓ˜a ÚL ,ÚL»«»«¿»«¿…∆«

Ï‚Òa הבדל יש הדברים פנימיות ולפי  ¿∆…
בסגול  ושבע בקמץ שבע בין  משמעותי 

רק  נובע שהדבר  בביאור  להסתפק (ואין 

בסוף  מופיעה שהמילה מהעובדה

˙kLפיסקא) ‰Ó Úe„È ,‰p‰c .¿ƒ≈»««∆»«
'BBÙÒ'‰90˜elÁ‰ e‡a «¿¿¿≈«ƒ

ÚL ‡a ˙BÓM‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈¿≈∆«
Ì‰‡ ÈÓÈaL ,ÚL ‡e¿≈»«∆ƒ≈«¿»»
ÚL ‡a ÈÚ‰ ÌL ‰È‰»»≈»ƒ¿≈»«
BÓk ,‰ÚeM‰ ÌL ÏÚ ,ıÓ˜a¿»««≈«¿»¿

e˙kL91ÌB˜nÏ ‡˜ Ôk ÏÚ ∆»«≈»»«»
eÚaL ÌL Èk ÚL ‡a¿≈»«ƒ»ƒ¿¿

,Ì‰ÈL, ואבימלך ‡Ïאברהם ¿≈∆¬»
È˙k ˜ÁˆÈa90d˙B‡ ‡˜iÂ ¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»»

ÌB˜n‰ ‰È‰L ÈtÓ) ‰ÚLƒ¿»ƒ¿≈∆»»«»
‡a eÙÁ BaL ÈÚÈM‰ לאחר «¿ƒƒ∆»¿¿≈

על  נסתמו  הקודמים מהבארות שחלק

בתורה  כמסופר  הפלשתים, ÏÚידי  («
,ÚL ‡a ÈÚ‰ ÌL Ôk≈≈»ƒ¿≈∆«

‰BÓ Ï‚Òa ÚML ,eÈ‰Â על ¿«¿∆∆«¿∆…∆
הדברים  ÏÚÂשני  ‰ÚeM‰ ÏÚ««¿»¿«

‰ÚM‰ tÒÓ קשור בקמץ ושבע ƒ¿««ƒ¿»
בלבד . השבועה ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰בעניין 

Ô‡k e˙kL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈ»̂ƒ¿»ƒ«∆»»
לחרן  שבע מבאר  יעקב ≈≈»iÂˆ‡ביציאת

ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ,בקמץ «¬…ƒ¿≈»«
‡ˆÈ ˜ÚiL ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆«¬…»»
ÂÈ‡ ˜ÁˆÈ ÏL BÓB˜nÓƒ¿∆ƒ¿»»ƒ

ÚL ‡a d˙B‡ ‡wL, בסגול ∆»»»¿≈∆«
אברהם  בימי  שנקרא כפי  מהשם בשונה

‡ˆiÂ e˙k ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿»«≈≈
,(Ï‚Òa) ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ¿≈∆«¿∆…

(ıÓ˜a) ÚL ‡aÓ ‡ÏÂ ולמה ¿…ƒ¿≈»«¿»«
בקמץ?. שבע באר  נאמר  כן  אם

‰ÂÈtŒÏÚ ‡e‰ ‰Êa e‡a ¿«≈»∆«ƒ
ÌLa Ï"pk ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ««¿≈

'ÌÈiÁ‰ B‡'‰ התורה על  ˜‡Èבפירושו  ‰Ê ˜eÒtL מדברÔÈÚa »««ƒ∆»∆»≈¿ƒ¿«
dvÁ B˜nÓ ‰ÓLp‰ ˙‡ÈˆÈ למעלה,‰Á CÏiÂ ÏÈLa ¿ƒ««¿»»ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ«≈∆»»»

הזה לעולם למטה ÚLהירידה ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡««≈≈«¬…ƒ¿≈»«
‰ÚeM‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÚeL ÔBLlÓ ,(ı"Ó˜a)¿»«ƒ¿¿»∆ƒ¿««¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL של הנשמה את  ∆«¿ƒƒ
ירידתה  לפני  מישראל  ואחד  אחד  כל 

הזה לעולם Ï‡Âלמטה ˜Ècˆ È‰z¿ƒ«ƒ¿«
ÚL È‰z92È‰BfL זו , שבועה ¿ƒ»»∆ƒ

ציווי  רק לא אלא היא ואזהרה

‰ÓLpÏ ÁkŒ˙È˙p‰ וכפי) «¿ƒ«…««¿»»
בין  השייכות אודות להלן  שיתבאר 

כוח) ונתינת ÚÏ„שבועה ÏÎezL∆««¬…
‰„iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙„BÚ¬»»««ƒ∆»¿»

עליונים ירידה  מעולמות מאד  גדולה

שהיא  התחתון  הזה לעולם עד  ביותר 

ירידה  Ó‰בדוגמת ‡‚‡Ó≈ƒ¿»»»
‡z˜ÈnÚ ‡ÈÏ57 גבוה מגג  ¿ƒ»«ƒ¿»

עמוק. לבור 

BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
ÌÈÚÈaLnL ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔeÓ»«»ƒ¿»∆«¿ƒƒ
Ï‡Â ˜Ècˆ È‰z ‰ÓLp‰ ˙‡∆«¿»»¿ƒ«ƒ¿«

ÚL È‰z צורך יש מה ולשם ¿ƒ»»
הזו , ‰ÓLp‰בשבועה „vÓ È‰¬≈ƒ««¿»»

אלוקה  "חלק אלוקית, נפש שהיא

היא  שלה שהשאיפה ממש" ממעל 

ה' את ולעבוד  באלוקות דבוקה להיות

ÚLc ˙e‡Èˆn‰ ÏÏk CiL ‡Ï…«»¿»«¿ƒ¿»»
לעבירה  שייכת לא בוודאי  מצידה והיא

ה',על  מובא È‡„k˙‡רצון  ƒ¿ƒ»
‰fa93 הכתוב Èkעל  LÙÂ «…«¿∆∆ƒ

‡ËÁ˙94,‡‰ÂÂz תמיהה לשון  ∆¡»¿»»
 Ïˆ‡ ÔÎzÈ CÈ‡ÏL ÔÈÚ LÙ ≈ƒ»≈≈∆∆∆ƒ¿»∆

„vÓ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ËÁ≈¿¿≈∆∆»ƒ«
,Ûeb‰ רק קיימת חטא של  האפשרות «

גשמי  בגוף מלובשת שהנשמה לאחר 

גם  לאדם יש האלוקית הנפש ומלבד 

הרע  ויצר  בהמית e‰Óנפש Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«
‰ÓLp‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆«¿ƒƒ∆«¿»»

ÛebÏ CiML ÔÈÚ ÏÚ ואילו «ƒ¿»∆«»«
לכך  שייכת לא עצמה מצד  הנשמה

כלל ?.
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כ   

ׂשבע  מ ּלׁשֹון ּגם  ה ּוא  ּגם 95ׁשּמׁשּביעין ׁשּזה ּו , ְְִִִֶֶֶַַַַֹ

ל ּולי  אם  ׁשּגם  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּׁשב ּועה  ענין ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּתכן

אזי  ה ּדבר , את  לק ּים  ּבכח ֹו היה  לא  ְְְֲֵֶַַַַָָָָָֹֹה ּׁשב ּועה 

ה ּמצ ֹות  את  לק ּים  ׁשּנאמר 96נׁשּבעין נׁשּבע ּתי 97, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשה ּׁשב ּועה  והינּו, , צדק מ ׁשּפטי ל ׁשמר  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואק ּימה 

אצל ֹו ׁשּיהיּו ׂשבע  ׁשל  ּבאפן ּכח  ּתֹוספת  ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹּפֹועלת 

ּכדי  ה ּגל ּויים  מ ּכח ֹות  ׁשּלמעלה  נעלמים  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּכח ֹות 

עב ֹודת ֹו. לפעל  ְֲִֶַָֹׁשּיּוכל 

‰p‰Â יּובן ה ּתח ּתֹון, ּבאדם  הענינים  ּכל   ּכדר ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

למעלה , ׁשהם  ּכפי מהענינים  זה  ענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּגם 

ּבנֹוגע  ה ּׁשב ּועה  ענין מצינּו למעלה  ּגם  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהרי

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ג ֹו'98ל ּנׁשמה , ליעקב  אמת  ּתּתן ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָֹ

נׁש ולכא ֹורה א ׁשר  קדם . מימי לאב ֹותינּו ּבע ּת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

למעלה , ה ּׁשב ּועה  ענין ׁשּי מה  מ ּובן ְְְְִֵַַַַַָָָָאינֹו

ׁשל  ענינים  להיֹות  יכ ֹולים  למ ּטה  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָּדב ׁשלמא 

נסיֹונֹות  ועניני ׁשכחה  והס ּתרים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָהעלמ ֹות 

 צר יׁש ולכן הבטחת ֹו, את  יק ּים  לא  ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהאדם 

ה ּׁשב ּועה  ענין ׁשּי מה  אבל  ה ּׁשב ּועה , ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָּבענין

ְְַָלמעלה .

ּׁשּכת ּוב ‡Cט ) ּבמה  ה ּבא ּור  ּבהק ּדם  יּובן הענין «ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּדה ּנה  ליעקב . אמת  ּתּתן ה ּפס ּוק  ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָֹּבתח ּלת 

ּביר ּוׁשלמי  אמת .99איתא  ה ּקּב"ה  ׁשל  ׁשח ֹותמ ֹו ְֱִִִֶֶֶַַָָָָ

אדם  ׁשּכא ׁשר  ה ּוא  הח ֹותם  ענין הרי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָולכא ֹורה ,

ּפל ֹוני, אני ּבּסֹוף  ח ֹותם  אזי ּדבר , איזה  ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָּכֹותב 

ה ּקּב"ה  ׁשּנתן ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ּבעניני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאבל 

ולא  הוי ', נא ּום  הוי ', אני הח ֹותם  מצינּו ְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֹליׂשראל 

ּבזה , ּומבאר  אמת . ּבל ׁשֹון הח ֹותם  ְְֱִִֶֶַָָָָֹמצינּו

אבל  הוי', אני ה ּוא  הח ֹותם  ה ּמצוֹות  ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָׁשּבפרטי

מ ּפרטים , לגמרי ׁשּלמעלה  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלל ּות 

ּבחינת  ענין וה ּוא  הוי', מ ּׁשם  ּגם  למעלה  זה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָהרי

ּביר ּוׁשלמי  ואיתא  אל "ף 99אמת , אמת , מה ּו ְְֱֱִִִֶֶֶַַַָ
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ואילך.95) רלה ע ' תרח "ץ  סה"מ  נז. ע ' לתניא והערות ב .96)קיצורים ג, ק 97)תמורה קו.תהלים כ.98)יט , ז, מיכה

ה"א.99) פ "א סנהדרין

    
ÚN ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ÔÈÚÈaLnL ,‰Êa e‡a‰Â95, נתינת היינו  ¿«≈»∆∆«¿ƒƒ«ƒ¿…«

כאמור , BËeLÙk,כוח, ‰ÚeM‰ ÔÈÚ ÔÎz Ìb e‰fL אדם שכאשר  ∆∆«…∆ƒ¿««¿»ƒ¿
היא  הדבר  משמעות מסוים, דבר  לעשות ‰ÚeM‰נשבע ÈÏeÏ Ì‡ ÌbL∆«ƒ≈«¿»

ÈÊ‡ ,c‰ ˙‡ Ìi˜Ï BÁÎa ‰È‰ ‡Ï לו ומעניקה השבועה באה …»»¿…¿«≈∆«»»¬«
זאת, לעשות כדי  הדרוש הכוח את

ניסיונות, על  להתגבר  הצורך  ובמידת

האדם  כי  שאף ז "ל  חכמינו  כדברי 

בכל  ה' מצוות את לקיים ועומד  מצווה

‡˙זאת  Ìi˜Ï ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Bˆn‰96Ó‡pL ,97ÈzÚaL «ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ

ÈËtLÓ ÓLÏ ‰Ói˜‡Â»¬«≈»ƒ¿…ƒ¿¿≈
,E˜„ˆ את ולחזק להדגיש כדי  ƒ¿∆

התורה  מצוות לקיום המחויבות

˙ÏÚBt ‰ÚeM‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»∆∆
ÏLבאדם  ÔÙ‡a Ák ˙ÙÒBz∆∆…«¿…∆∆
ÚN הרעב את משביע שמזון  כשם …«

לפני  לו  היו  שלא כוחות לו  ומעניק

לנשמת  מעניקה השבועה כך  האכילה

ופועלת  רוחניים  כוחות ¿eÈ‰iL∆ƒהאדם
ÌÈÓÏÚ ˙BÁk BÏˆ‡∆¿…∆¿»ƒ
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

B˙„BÚ ÏÚÙÏ ÏÎeiL È„k גם ¿≈∆«ƒ¿…¬»
בכוחות  די  לא שבהם במצבים

הגלויים.

ÌÈÈÚ‰ Ïk C„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆∆»»ƒ¿»ƒ
„‡aÔÈÚ Ìb ÔeÈ ,ÔBzÁz‰ Ì »»»««¿»«ƒ¿»

Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰Ó ‰Ê∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈
,‰ÏÚÓÏ באלוקותÌb È‰L ¿«¿»∆¬≈«
‰ÏÚÓÏ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש אצל  ¿«¿»

Ú‚Ba ‰ÚeM‰ ÔÈÚ eÈˆÓ»ƒƒ¿««¿»¿≈«
e˙kL BÓk ,‰ÓLpÏ98Ôzz «¿»»¿∆»ƒ≈

zÚaL L‡ 'B‚ ˜ÚÈÏ ˙Ó‡¡∆¿«¬…¬∆ƒ¿«¿»
Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B‡Ï היינו «¬≈ƒ≈∆∆

את  לנו  לתת ֿ ברוך  מהקדוש שמבקשים

את  ולקיים ליעקב שנתן  האמת

לאבותינו . שנשבע השבועה

CiL ‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»««»
,‰ÏÚÓÏ ‰ÚeM‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿«¿»

‡ÓÏLc ומתקבל מובן  הדבר  היינו  , ¿ƒ¿»»
בשבועה  צורך  ויש מקום שיש

‰hÓÏ כי אדם ÌÈÏBÎÈבבני  ¿«»¿ƒ
˙BÓÏÚ‰ ÏL ÌÈÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ∆«¬»

˙‡ Ìi˜È ‡Ï Ì„‡‰L ˙BBÈÒ ÈÈÚÂ ‰ÁÎL ,ÌÈzÒ‰Â¿∆¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»»…¿«≈∆
,‰ÚeM‰ ÔÈÚa Cˆ LÈ ÔÎÏÂ ,B˙ÁË‰ לא במצבים שגם כדי  «¿»»¿»≈≈…∆¿ƒ¿««¿»

את  ויקיים בדיבורו  יעמוד  זאת בכל  וההפרעות המניעות כל  ולמרות רגילים

מהשבועה שואב שהוא והשובע הנוספים לכוחות הודות Ó‰הבטחתו  Ï‡¬»«
‰ÏÚÓÏ ‰ÚeM‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««¿»¿«¿»
לא  דבר  ששום ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אצל 

כן  ואם רצונו , את מלבצע בעדו  מעכב

נשבעת  "אשר  השבועה פשר  מהו 

לאבותינו "?.

Ìc˜‰a ÔeÈ ÔÈÚ‰ C‡ (Ë«»ƒ¿»»¿∆¿≈
˙lÁ˙a e˙kM ‰Óa e‡a‰«≈¿«∆»ƒ¿ƒ«

˜eÒt‰ נשבעת "אשר  הוא שסיומו  «»
קדם" מימי  ‡Ó˙לאבותינו  Ôzzƒ≈¡∆

‡˙È‡ ‰p‰c .˜ÚÈÏ¿«¬…¿ƒ≈ƒ»
ÈÓÏLeÈa99ÏL BÓ˙BÁL ƒ«¿ƒ∆»∆

‰B‡ÎÏÂ .˙Ó‡ ‰"aw‰ יש «»»¡∆¿ƒ¿»
הדברים, משמעות מה ≈¬‰Èלתמוה

L‡kL ‡e‰ Ì˙BÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»∆«¬∆
ÈÊ‡ ,c ‰ÊÈ‡ ˙Bk Ì„‡»»≈≈∆»»¬«
Ï‡ ,ÈBÏt È‡ ÛBqa Ì˙BÁ≈«¬ƒ¿ƒ¬»
Ô˙pL ˙BˆÓe ‰Bz‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«»ƒ¿∆»«

eÈˆÓ Ï‡NÈÏ ‰"aw‰ שבסוף «»»¿ƒ¿»≈»ƒ
מופיע  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  אמירות

,'ÈÂ‰ Ìe‡ ,'ÈÂ‰ È‡ Ì˙BÁ‰«»¬ƒ¬»»¿¬»»
ÔBLÏa Ì˙BÁ‰ eÈˆÓ ‡ÏÂ¿…»ƒ«»ƒ¿

˙Ó‡ ז "ל חכמינו  דברי  כוונת ומה ¡∆
הוא  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  שה"חותם"

ÈËÙaL"אמת?. ,‰Êa ‡Óe¿…»»∆∆ƒ¿»≈
Ì˙BÁ‰ ˙BÂˆn‰ ֿ הקדוש של  «ƒ¿«»

ֿ הוא  ‡Ïברוך  ,'ÈÂ‰ È‡ ‡e‰¬ƒ¬»»¬»
˙BˆÓe ‰Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ¿
,ÌÈËtÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈ƒ¿»ƒ
ÌMÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È‰¬≈∆¿«¿»«ƒ≈

,'ÈÂ‰ לעומת המיוחדת מעלתו  עם כי  ¬»»
הוא  הוי ' שם גם סוף סוף השמות שאר 

מסוימים  לפרטים קשור  ובהכרח שם,

אבל  אחרים לפרטים הכללי ולא הענין 

למעלה  הוא ומצוות תורה של 

ÈÁa˙מהפרטים  ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒ«
ÈÓÏLeÈa ‡˙È‡Â ,˙Ó‡99 ¡∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ

 ֿ הקדוש של  ש"חותמו  לאמור  בהמשך 

אמת" ֿ הוא ‡Ó˙,ברוך  e‰Ó«¡∆
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כי   

ּתי"ו  ּבאמצעית ּה, מ "ם  ּביתא , ּדאלפא  ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָריׁשיּה

אני  אחר ֹונים  ואת  רא ׁשֹון ה ' אני ל ֹומר  ְְֲֲֲִִִִֶַַָּבס ֹופ ּה,

אין 100ה ּוא  ּומ ּבלעדי אחר ֹון ואני רא ׁשֹון אני ,ְֲֲֲִִִִֵַַַַָ

הה ׁשּתל ׁשל ּות ,101אלקים  סדר  ּכל  על  ּדקאי , ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹ

ה ּיֹותר  לע ֹולמ ֹות  עד  עליֹונֹות  ה ּיֹותר  ְְִֵֵֵֶַַַַָָמה ּספיר ֹות 

ְִַּתח ּתֹונים .

e‡e ּבכלל ּות קאי רא ׁשֹון אני ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

ׁשהתה ּוּות ּה ּדכיון החכמה , ספירת  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָעל 

ס ּלּוק  ה ּוא  ׁשענינֹו הרא ׁשֹון צמצ ּום  לאחרי ְְְֲִִִִִֵֶַָָהיא 

לכן ּובמק ֹום לגמרי, רא ׁשֹון. ּבׁשם  נקראת  ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

רא ׁשֹון 102אחר  ׁשאני יֹותר , נעלה  ּבאפן מבאר  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ֿ על ֿ אף  ּכי, ה ּצמצ ּום , ׁשּלפני הא ֹור  על  ּגם  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָקאי

ה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ׁשּי לא  ה ּצמצ ּום  ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּפי

ה ׁשּתל ׁשל ּות , ּדסדר  ה ּכּונה  ׁשם  יׁשנּה ֿ מק ֹום , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמ ּכל 

ׁשּבבחינה  וכיון ה ּצמצ ּום . ענין ׁשם  היה  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלכן

ׁשּי לכן ההתה ּוּות , ענין על  ה ּכּונה  יׁשנּה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָזֹו

לקר ֹות ּה ׁשאפ ׁשר  והינּו, רא ׁשֹון. ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָלקר ֹות ּה

על  ׁשּקאי  רא ׁשית , ּבׁשם  ולא  רא ׁשֹון, ּבׁשם  ְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹרק 

הר ּמֹון' ּב'ּפלח  (ּכּמבאר  עצמ ּה 103ההתה ּוּות  ְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

רק  ׁשם  ׁשּיׁש ּכיון לרא ׁשֹון), רא ׁשית  ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַָָהח ּלּוק 

,עצמ ּה ההתה ּוּות  לא  אבל  ההתה ּוּות , על  ְְְֲִִַַַַַַָָֹ

אני  רק  ׁשם  ׁשּיׁש רא ׁשֹון, אני א ֹומר ֹו ְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשּזה ּו

על  ּדקאי אחר ֹון, ואני ּבּכת ּוב  ּוממ ׁשי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָּבעצמי.

ׁשאז  העב ֹודה , ּכל  וס ּיּום  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכל  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָס ּיּום 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּכל 104יק ּים  ורא ּו הוי' כב ֹוד  ונגלה  ְְְְְֲִֶַַָָָָָָֻ

יהיה  ׁשּלא  היינּו ּדּבר , הוי' ּפי ּכי יח ּדיו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבׂשר 

הענין  א ּלא  ה ), סעיף  (ּכּנ"ל  ּגר ֹוני ּדנחר  ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהענין

ּובאפן  ּבׂשר , ּכל  אצל  ּבג ּלּוי, יהיה  ּדּבר  הוי' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּדפי
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כב   

ֿ זה  על  ה ּנה  ההתא ּמּתּות , ּתכלית  ׁשהיא  רא ּיה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשל 

ה ּצמצ ּום  קדם  ׁשהיה   ּדר ֿ על  אחר ֹון, אני ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹנאמר 

ּכּמבאר  יֹותר , ּולמעלה  רא ׁשֹון), אני ְְְְֲִִִֵַַַָָֹ(ּבחינת 

אחר  ּכח 105ּבמק ֹום  ּכן ּגם  היה  ה ּצמצ ּום  ׁשּקדם  ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

אבל  ֿ ּגב ּול , ּבּבלי ּכל ּול  ׁשהיה  א ּלא  ְְְֲִֶֶַַָָָָָה ּגב ּול ,

העב ֹודה , ּכל  ּובס ּיּום  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכל  ְְְְְֲִִִַַָָָָּבס ּיּום 

ּגם  ה ּנה  אחר ֹון, אני הוי', כב ֹוד  ונגלה  ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּכא ׁשר 

ּבּכת ּוב  ּוממ ׁשי ּבג ּלּוי. ֿ ּגב ּול  ה ּבלי יהיה  ְְְְְְִִִִֶַַַַָּבּגב ּול 

ב ' ּבין ׁשּגם  אלקים , אין ּומ ּבלעדי מ ּזה , ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתרה 

ּכל  ּבמ ׁש אחר ֹון, ואני רא ׁשֹון ּדאני ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָהענינים 

ה ּנה  ּׁשּבינּתים , הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּובכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ּזמן

ּדׁשם  והס ּתר  ההעלם  יׁשנֹו ׁשּׁשם  ֿ ּפי ֿ על  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאף 

(אין  מ ּבלעדי זה  אין ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְֱִִִֵֵֶַַָָָֹאלקים ,

רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  נמ ׁש א ּלא  ְְֱֲִִִִִִֶַָָֹאלקים ),

אחר ֹון. אני ּבבחינת  ּכ ֿ אחר  ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָוית ּגּלה 

e‰ÊÂ יֹורדת ה ּנׁשמה  ׁשּכא ׁשר  ליעקב , אמת  ּתּתן ¿∆ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ל ּה נֹותנים  עקביים , לבחינת  עד  ְְְֲִִִִֵַַַַָָלמ ּטה 

הה ּכרה  אצל ּה ׁשּתהיה  אמת , ּבחינת  מ ּתנה   ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּדר

אלקים , אין ּומ ּבלעדי אחר ֹון ואני רא ׁשֹון ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹׁשאני

ׁשל  ּבאפן ּבזה  ההת ּבֹוננּות  ֿ ידי על  ה ּנה  ּכ ֿ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואחר 

ה ּנה  הע ֹולם , והס ּתר  ּבהעלם  ׁשּגם  וה ּׂשגה , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהבנה 

מהוי', נמ ׁש זה  ענין ׁשּגם  אלקים , אין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמ ּבלעדי

זה  הרי רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  יֹותר , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָּולמעלה 

עניניו  ּבכל  ׁשר ֹואה  ּבעב ֹודת ֹו, אצל ֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָּפֹועל 

מ ּבחינה  ונמ ׁשכים  נלקחים  ׁשהם  ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָה ּגׁשמ ּיים 

ּבענינים  ע ֹוסק  ּכא ׁשר  ולכן מה ּטבע , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ׁשמים  ל ׁשם  ּכּונה  מ ּתֹו זה  הרי ,106ה ּגׁשמ ּיים  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אלקים  ׁשּמּבחינת  הענינים  ׁשּגם  ּדכיון ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו,
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ובכ"מ .105) שג. ע ' ח "א הנ"ל מי "ב .106)המשך פ "ב  אבות

    
בשר " כל  "וראו  הכתוב ‰‰˙‡ezn˙,כלשון  ˙ÈÏÎz ‡È‰L כמבואר ∆ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿

עיניו  במו  דבר  רואה אדם שכאשר  לשמיעה ראיה בין  ההבדל  לגבי  בחסידות

ויתכן  אודותו  ששמע מדבר  בשונה ספק, כל  ללא באמיתתו  בטוח הוא

באמיתתו  ÊŒÏÚ‰שיפקפק ‰p‰ לבוא לעתיד  שיהיה האלוקות גילוי  על  ƒ≈«∆
CcŒÏÚ ,ÔBÁ‡ È‡ Ó‡∆¡«¬ƒ«¬«∆∆
˙ÈÁa) ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ‰È‰L∆»»…∆«ƒ¿¿ƒ«

(ÔBL‡ È‡ אני" לבוא, לעתיד  כי  ¬ƒƒ
ללא  אלוקות גילוי  יהיה אחרון ",

שקודם  כפי  והסתרים העלמות

היו  לא ראשון ", "אני  הצמצום,

והסתרים, ˙BÈ,העלמות ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
לעתיד  ה' דבר  של  הגילוי  למעשה

מהגילוי  יותר  נעלה גילוי  יהיה לבוא

הצמצום  קודם «…¿»‡nkשהיה
Á‡ ÌB˜Óa105Ì„wL ¿»«≈∆…∆

Ák Ôk Ìb ‰È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿»»«≈…«
,Ïeb‰ שדווקא בחסידות כמבואר  «¿

תכלית  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש בגלל 

כוח  לו  שיש כשם בדיוק הרי  השלימות

הגבול  כוח את לו  יש כך  ֿ גבול , בלי  של 

הראשון  הצמצום קודם גם קיים שהיה

גבול  ללא האיר  האור  «∆‡l‡כאשר 
ÏebŒÈÏaa ÏeÏk ‰È‰L וקודם ∆»»»«¿ƒ¿

ביטוי , הגבול  לכוח היה לא הצמצום

˙eÏLÏzL‰‰ Ïk ÌeiÒa Ï‡¬»¿ƒ»«ƒ¿«¿¿
L‡k ,‰„BÚ‰ Ïk ÌeiÒe¿ƒ»»¬»«¬∆
,ÔBÁ‡ È‡ ,'ÈÂ‰ „BÎ ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¬ƒ«¬
ŒÈÏa‰ ‰È‰È Ïeba Ìb ‰p‰ƒ≈««¿ƒ¿∆«¿ƒ

Èel‚a Ïeb הצמצום שלפני  ובעוד  ¿¿ƒ
כוח  בתור  קיים היה (רק הגבול  הגבול 

לעתיד  הרי  התבטא), ולא פעל  שלא

ועוצמתי  חזק ֿ כך  כל  יהיה הגילוי  לבוא

אלא  הגבול  ניכר  יהיה לא בגבול  שגם

ֿ גבול . הבלי  רק

,‰fÓ ‰˙È e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿≈»ƒ∆
ו "אני  ראשון " ש"אני  בלבד  זו  לא אשר 

הצמצום  שקודם זה במובן  אחרון "

ללא  היא האלוקות לבוא ולעתיד 

אלא  והסתרים »«¿»È„ÚÏaÓeƒהעלמות
ÈÚ‰ ' ÔÈa ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡,ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡c ÌÈ ≈¡…ƒ∆«≈»ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ«¬

ÔÓf‰ Ïk CLÓa הבחינות בכל  וכן  המשיח ימות עד  הבריאה מהתחלת ¿∆∆»«¿«
הדרגות  ‡ŒÏÚŒÛובכל  ‰p‰ ,ÌÈzÈaM ˙eÏLÏzL‰‰ „Ò ÏÎe¿»≈∆«ƒ¿«¿¿∆≈¿«ƒƒ≈««

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ BLÈ ÌML Èt של השם שהוא ƒ∆»∆¿«∆¿≈¿∆¿≈¿≈¡…ƒ
וההסתרים, ההעלמות נובעים שממנו  והצמצום הגבורה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,מידת

È„ÚÏaÓ ‰Ê ÔÈ‡ גילוי ואין  בתוקף הם וההסתרים ההעלמות כאשר  גם ≈∆ƒ«¿»«
ניכרת  האלוקות אין  דרגות ובאותם שעה שבאותה הכוונה אין  אלוקות,

‡l‡ונרגשת  ,(ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡) שם וגם אז  ‡Èגם ˙ÈÁaÓ CLÓ ≈¡…ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ
ÔBL‡ בהעלם היא ההמשכה שכעת אלא הצמצום, lb˙ÈÂ‰שלפני  ƒ¿ƒ¿«∆

CkŒÁ‡ לבוא ÈÁa˙לעתיד  ««»ƒ¿ƒ«
.ÔBÁ‡ È‡¬ƒ«¬

,˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz e‰ÊÂ לפי ¿∆ƒ≈¡∆¿«¬…
הדברים  ∆¬»∆L‡kLפנימיות

‰ÓLp‰ הנרמזת החכמה מבחינת «¿»»
יו "ד  hÓÏ‰מלמעלה BÈ„˙באות ∆∆¿«»

לדרגה  ÈÁÏ˙מדרגה „Ú«ƒ¿ƒ«
dÏ ÌÈ˙B ,ÌÈÈ˜Ú מלמעלה ¬≈«ƒ¿ƒ»

,˙Ó‡ ˙ÈÁa ‰zÓ Cca¿∆∆«»»¿ƒ«¡∆
È‡L ‰k‰‰ dÏˆ‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆¿»««»»∆¬ƒ
È„ÚÏaÓe ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ƒ«¬ƒ«¬ƒ«¿»«

,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ כל המשמעות על  ≈¡…ƒ
כאמור  הדברים של  »»¿ŒÁ‡Âהפנימית

Ck את קיבלה שהנשמה לאחר  »
הבסיסית  מתנה,ההכרה בדרך  בדבר 

מצד  ומאמץ עבודה ידי  על  שלא

‰‰˙eBa˙האדם  È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«ƒ¿¿
,‰‚O‰Â ‰‰ ÏL ÔÙ‡a ‰Êa»∆¿…∆∆¬»»¿«»»
ÌÏBÚ‰ zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ÌbL∆«¿∆¿≈¿∆¿≈»»

שם שנובע  ידי  על  שנפעל  מהצמצום

ש ‰p‰אלוקים, דבר לאמתו  ל  ƒ≈
ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓƒ«¿»«≈¡…ƒ∆«

,'ÈÂ‰Ó CLÓ ‰Ê ÔÈÚ כמבואר ƒ¿»∆ƒ¿»≈¬»»
היום  "וידעת בעניין  בהרחבה בחסידות

הוא  הוי ' כי  לבבך  אל  והשבות

שם  של  הפנימיות וגם האלוקים"

הוי ' היא ˙BÈ,אלוקים ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁaÓ שלפני ƒ¿ƒ«¬ƒƒ

הוי ' משם שלמעלה ≈¬‰Èהצמצום,
,B˙„BÚa BÏˆ‡ ÏÚBt ‰Ê∆≈∆¿«¬»
והשגה  בהבנה המעמיקה ההתבוננות

הוא  גם וההסתר  ההעלם כל  שבעצם

כזו  במידה עליו  משפיעה אלוקות

ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚ ÏÎa ‰‡BL∆∆¿»ƒ¿»»««¿ƒƒ
האמת  ליעקב")את אמת ("תתן 

Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ÌÈÎLÓÂ ÌÈÁ˜Ï Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«∆«
שלהם, האמיתית המציאות היא ÒBÚ˜והאלוקות L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆≈

ÌÈÓL ÌLÏ ‰ek CBzÓ ‰Ê È‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa106, »ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¬≈∆ƒ«»»¿≈»«ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ˙ÈÁanL ÌÈÈÚ‰ ÌbL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â כל זה ובכלל  ¿«¿¿≈»∆«»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¡…ƒ

וצמצום  העלם ידי  על  שנוצרו  מוגבלים נבראים שהם הגשמיים הנבראים
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כג   

הם  ּגם  צריכים  רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  ְְְֲִִִִִִִִֵַַָנלקחים 

ׁשּיהיּו ֿ זה  ֿ ידי על  רא ׁשֹון, האני ּבׁשביל  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַלהיֹות 

ׁשּמּגיע  זאת , וע ֹוד  ׁשמים . ל ׁשם  ְְֲִִִֵֶַַַָָֹע ׂשּיֹותיו

אין  ּדמ ּבלעדי הענין מ ּצד  יֹותר , נעלית  ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלעב ֹודה 

ּבלבד  זֹו ׁשּלא  יֹותר , ּבעמק  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְֱִִִֵֶֶֶַֹֹֹאלקים 

אני  מ ּבחינת  ונמ ׁש נלקח  ּדאלקים  ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשהענין

ׁשהענין  מ ּזה , יתרה  א ּלא  אחר ֹון, ואני ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָרא ׁשֹון

ואני  רא ׁשֹון אני ּבחינת  ה ּוא  עצמ ֹו ְְֱֲֲִִִִִֶַַַֹּדאלקים 

ּכתיב  ּדה ּנה  מס ּתּתר ,107אחר ֹון. ֿ ל  א  א ּתה  אכן ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּבעצם , ּגּלּוי ׁשל  ענין ה ּוא  ְְִִִֶֶֶַָָָָא ּתה 

ענינים  ׁשהם  אף  מס ּתּתר , ֿ ל  א  ה ּוא  ׁשא ּתה  ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנאמר 

יׁשנֹו מס ּתּתר " ֿ ל  ׁשּב"א  ה ּוא , הענין  א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהפ ּכּיים .

וכ ּמבאר  ה ּגּלּוי. ּבענין מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹה "א ּתה "

ּבמק ֹום  ׁשּמׁשּפיע 108אחר ּבאר ּכה  מחכם  ה ּמׁשל  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ה ּמדידה  ׁשּכח  והג ּבלה , ּבמדידה  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹחכמת ֹו

על  ּולהעלים  ּולהג ּביל  למ ּדד  ׁשּיכ ֹול  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹוההג ּבלה 

מ ּגּלּוי  יֹותר  חזק  להיֹות  צרי חכמת ֹו, ְְִִִִֵֶֶָָָָָעצם 

למדד ֹו ּביכל ּתֹו היה  לא  כן, לא  ּדאם  ְְְְְִִֵָָָָָָֹֹחכמת ֹו,

ׁשּבחינת  מס ּתּתר , ֿ ל  א  א ּתה  וזה ּו כ ּו'. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּולהג ּביל ֹו

עצמ ּות ֹו א ּתה , ּבחינת  עצמ ֹו ה ּוא  מס ּתּתר  ֿ ל  ְְְְִִֵֵַַַַַָא 

נעלית  לעב ֹודה  האדם  ּבא  ּומ ּזה  . ית ּבר ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּומה ּות ֹו

ענינים  הם  ׁשע ׂשּיֹותיו ּבאפן זה  ּׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹיֹותר ,

ֿ מק ֹום  מ ּכל  הרי ח ֹומר ּיים , ׁשאינם  (ּדאף  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּגׁשמ ּיים 

ּכי  ׁשמים , ל ׁשם  היא  ׁשּכּונת ֹו א ּלא  ּגׁשמ ּיים ) ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהם 

מצוה . ׁשל  ענין הם  עצמם  ׁשע ׂשּיֹותיו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָאם ,

אחר  ּבמק ֹום  ּבאר ּכה  המבאר  ׁשּזה ּו109ּובדגמת  ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֻֻ

ּדיֹום  לעב ֹודה  החל  ּדימי העב ֹודה  ּבין ְֲֲִִֵֵַַַָָָֹהח ּלּוק 

האכילה  להיֹות  צריכ ֹות  החל  ׁשּבימי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹה ּׁשּבת ,

ּכדי  ה ּגׁשמ ּיים ) ה ּצרכים  ּכל  (ׁשּכֹוללים  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוה ּׁשת ּיה 

(ּכּמבאר  ּבׁשלמ ּות  ה ' את  לעבד  ְְֲִֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּוכל 

זהיר ּות 110ּבּתניא  ּבזה  להיֹות  צריכה  ולכן ,( ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
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טו.107) מה, (תו"מ 108)ישעי ' תשי "ד תמוז די "ב  הנ"ל ד"ה קיח ). ע ' פר"ת (סה"מ  פר"ת ידידיך יחלצון למען ד"ה ראה

ועוד. .(71 ע ' וש"נ.109)חי "ב  ואילך. 104 ע ' ח "י  לקו"ש פ "ז.110)ראה

    
האלוקי  של ÌÈÁ˜Ïהאור  ÔBL‡,דבר לאמתו  È‡ ˙ÈÁaÓ ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ

ÔBL‡ È‡‰ ÏÈLa ˙BÈ‰Ï Ì‰ Ìb ÌÈÎÈˆ בהם לעסוק ויש ¿ƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
אותם, הבורא ה' בשביל  בהם ÂÈ˙BiNÚולהשתמש eÈ‰iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿¬ƒ»

האדם  ÌÈÓL.של  ÌLÏ¿≈»«ƒ
‰„BÚÏ ÚÈbnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ««¬»
ÔÈÚ‰ „vÓ ,˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ«»ƒ¿»
ÈÙk ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓc¿ƒ«¿»«≈¡…ƒ¿ƒ

,˙BÈ ˜ÓÚa ‡e‰L כאמור והוא ∆¿…∆≈
ÔÈÚ‰L „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆»ƒ¿»
CLÓÂ Á˜Ï ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒƒ¿»¿ƒ¿»
È‡Â ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

,ÔBÁ‡ הוא וגם והצמצום הגבול  «¬
"אני  של  ֿ גבול  הבלי  (כמו  אלוקות

אחרון ") ו "אני  ˙È‰ראשון " ‡l‡∆»¿≈»
BÓˆÚ ÌÈ˜Ï‡c ÔÈÚ‰L ,‰fÓƒ∆∆»ƒ¿»∆¡…ƒ«¿
È‡Â ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

ÔBÁ‡ הגבול גם דבר  של  ולאמיתו  «¬
ההעלם  ובעצם ֿ גבול , הבלי  את מגלה

ומסתיר . מעלים אינו  וההסתר 

הדברים  משמעות את ומבאר  והולך 

על  והסתר  ההעלם האמת, שלפי 

ומסתיר : מעלים אינו  אלוקות

È˙k ‰p‰c107ÏŒ‡ ‰z‡ ÔÎ‡ ¿ƒ≈¿ƒ»≈«»≈
‰z‡ ,zzÒÓ נוכח לשון  שהוא ƒ¿«≈«»

ניכרת  למציאות בהתייחסות שנאמר 

Èelbוגלויה ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆ƒ
Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌˆÚa¿∆∆ƒ»»∆¡«
Û‡ ,zzÒÓ ÏŒ‡ ‡e‰ ‰z‡L∆«»≈ƒ¿«≈«

ÌÈikÙ‰ ÌÈÈÚ Ì‰L ואיך ∆≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
יתכן ?. הזה ‰ÔÈÚהשילוב C‡«»ƒ¿»

"zzÒÓ ÏŒ‡"aL ,‡e‰ היינו ∆¿≈ƒ¿«≈
עצמו  וההסתר  ההעלם ¿∆BLÈבתוך 

L‡Ó ˙BÈ „BÚ "‰z‡"‰»«»≈≈¬∆
‰k‡a ‡nÎÂ .Èelb‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿«¿…»«¬À»

Á‡ ÌB˜Óa108ÏLn‰ לשילוב ¿»«≈«»»
דבר  של  לאמיתו  כיצד  המבאר  הזה

הכי  גילוי  ישנו  וההסתר  ההעלם בתוך 

B˙ÓÎÁנעלה ÚÈtLnL ÌÎÁÓ≈»»∆«¿ƒ«»¿»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa שהתלמיד כדי  ƒ¿ƒ»¿«¿»»

ומוגבלת  מדודה שלו  הקליטה שיכולת

החכם  של  החכמה את לקלוט יצליח

Ïa‚‰‰Â‰הגדול  ‰„È„n‰ ÁkL∆…««¿ƒ»¿««¿»»
B˙ÓÎÁ ÌˆÚ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ïe ÏÈa‚‰Ïe „cÓÏ ÏBÎiL יתגלה שלא ∆»ƒ¿…¿«¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿»

אצלו , מאיר  שהוא B˙ÓÎÁ,כפי  ÈelbÓ ˙BÈ ˜ÊÁ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»»≈ƒƒ»¿»
'eÎ BÏÈa‚‰Ïe B„„ÓÏ BzÏÎÈa ‰È‰ ‡Ï ,ÔÎ ‡Ï Ì‡c כמובן ¿ƒ…≈…»»ƒ»¿¿»¿¿«¿ƒ

הכוח  שבפועל  וכיון  הנכנע מהכוח יותר  חזק המתגבר  שהכוח בפשטות

החכם  של  שכלו  עומק גילוי  את ומצמצם הגילוי  כוח על  מתגבר  המגביל 

מהכוח  חזק המגביל  שהכוח נמצא

‡ÏŒהמגלה. ‰z‡ e‰ÊÂ¿∆«»≈
ÏŒ‡ ˙ÈÁaL ,zzÒÓƒ¿«≈∆¿ƒ«≈

‡e‰ zzÒÓ והסתר העלם אמנם ƒ¿«≈
ז  עם אבל  האור  ההסתר על  כוח את

BÓˆÚ הוא,‰z‡ ˙ÈÁa «¿¿ƒ««»
.Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈

‰fÓe שגם בכך  הפנימית מההכרה ƒ∆
 ֿ ֿ ברוך  מהקדוש נובע וההעלם הצמצום

מכוח  יותר  נעלה ואפילו  בעצמו  הוא

מסוים  במובן  (לפחות a‡הגילוי  (»
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰„BÚÏ Ì„‡‰»»»«¬»«¬≈≈

מעשיך מהעבודה  "כל  של  האמורה

שמים", ÔÙ‡aלשם ‰Ê ÔÈ‡M∆≈∆¿…∆
ÌÈÈÚ Ì‰ ÂÈ˙BiNÚL∆¬ƒ»≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡L Û‡c) ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿«∆≈»

ÌÈiÓBÁ, ביותר וגסים ומגושמים ¿ƒƒ
ÌÈiÓLb Ì‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ È‰¬≈ƒ»»≈«¿ƒƒ

רוחניים, מאלוקות ולא )ורחוקים
ÌLÏ ‡È‰ B˙ekL ‡l‡∆»∆«»»ƒ¿≈

,Ì‡ Èk ,ÌÈÓL אלאÂÈ˙BiNÚL »«ƒƒƒ∆¬ƒ»
.‰ÂˆÓ ÏL ÔÈÚ Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈ƒ¿»∆ƒ¿»
‰k‡a ‡Ó‰ ˙Ó‚„e¿À¿««¿…»«¬À»

Á‡ ÌB˜Óa109˜elÁ‰ e‰fL ¿»«≈∆∆«ƒ
‰ÏÁההבדל  ÈÓÈc ‰„BÚ‰ ÔÈa≈»¬»ƒ≈«…

,˙aM‰ ÌBÈc ‰„BÚÏ אף כי  «¬»¿««»
צריך  האדם בחול  והן  בשבת שהן 

באופן  חייו  את ולנהל  ה' את לעבוד 

מורגשת  תהיה הגשמיים בעניינים שגם

שבת  בין  הבדל  יש ואלקות קדושה

ˆBÎÈ˙לחול  ÏÁ‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈«…¿ƒ
‰i˙M‰Â ‰ÏÈÎ‡‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»
ÌÈÎv‰ Ïk ÌÈÏÏBkL)∆¿ƒ»«¿»ƒ

(ÌÈiÓLb‰ את למלא כדי  לא ««¿ƒƒ
כוונה  מתוך  אלא ≈¿È„kתאוותו 

˙eÓÏLa '‰ ˙‡ „ÚÏ ÏÎeiL∆««¬…∆ƒ¿≈
‡Èza ‡nk)110ÔÎÏÂ ,( «¿…»««¿»¿»≈

‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ באכילה ¿ƒ»ƒ¿»∆
בכלל ) גשמיים בעניינים (ובעיסוק יתר eÈ‰Ê˙ושתייה בכך  לשקוע שלא ¿ƒ
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כד   

ה ּגּוף  לבריא ּות  ה ּמכרח  ּכפי רק  והג ּבלה , ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֻּומדידה 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ּבׁשלמ ּות , עב ֹודת ֹו לעבד  ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיּוכל 

ּבב ׂשר  ּוׁשת ּיה , ּבאכילה  לע ּנג ֹו ׁשּמצוה  ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּבׁשּבת 

יׁשן  ויין והאכילה 111ׁשמן וה ּיין ׁשה ּבׂשר  היינּו, , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ואלק ּות , מצוה  ׁשל  ענין נע ׂשים  ּגּופא  ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹוה ּׁשת ּיה 

ׁשּכל  מהעב ֹודה  יֹותר  נעלית  עב ֹודה  ֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּזֹוהי

הה ּכרה  מ ּצד  ׁשּנע ׂשית  ׁשמים , ל ׁשם  הם  ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָע ׂשּיֹותיו

עצמ ֹו ּדאלקים  ׁשהענין אלקים , אין ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמּבלעדי

והענין  אחר ֹון, ואני רא ׁשֹון אני ּבחינת  ְְְֲֲֲִִִִִַַַָָה ּוא 

א ּתה . ּבחינת  עצמ ֹו ה ּוא  מס ּתּתר  ֿ ל  ְְְְִִֵֵַַַַָּדא 

אמת ‡Cי) ּדּתּתן הענין להיֹות  אפ ׁשר  ּכיצד  «ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

למ ּטה  ׁשּירדה  ּכפי ׁשה ּנׁשמה  ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹליעקב ,

ּבת ֹור  ל ּה לגמרי יּתנּו  הפ ׁשה ּוא  ענין מ ּתנה  ת  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ה ׁשּתל ׁשל ּות  ּבסדר  ׁשהם  ׁשּלמ ּטה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמהענינים 

א ׁשר  נאמר  ֿ זה  על  ה ּנה  והג ּבלה , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּובמדידה 

ּבזה , והענין קדם . מימי לאב ֹותינּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנׁשּבע ּת

הם  ע ֹולם  ימי קדם . וימי ע ֹולם  ימי יׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָּדה ּנה ,

הם  האדם  ּבעב ֹודת  ׁשדגמתם  ה ּבנין, ימי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׁשבעת 

(ּבאר  וה ּׂשגה  הבנה  ֿ ידי על  ׁשּבא ֹות  ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה ּמּדֹות 

מהם  ּולמעלה  וׂשכל . טעם  ֿ ּפי ׁשעל  מ ּדֹות  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשבע ),

ׁשהם  ּכפי ה ּמּדֹות  הם  ׁשדגמתם  קדם , ימי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻהם 

ּדבכל  ׁשּמהאהבה  והינּו, וׂשכל , מ ּטעם  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה 

ׁשה ּוא  , מאד ּדבכל  לעב ֹודה  האדם  מ ּגיע   ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹלבב

ודעת . וטעם  מ ּׂשכל  למעלה  המסיר ּות ֿנפ ׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָענין

מ ּדֹות  ׁשּיׁש למעלה , ּגם  יּובן כן ְְְִֵֵֶַַָָּוכמ ֹו

ׁשּלמעלה  מ ּדֹות  ויׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַָׁשּבה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ה ּמּדֹות  ׁשּמּצד  אף  ולכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות .

יׁשנֹו ּוגב ּורה , חסד  ּבהם  ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבה ׁשּתל ׁשל ּות 

רא ּויה  ה ּנׁשמה  אם  ודק ּדּוק  מדידה  ׁשל  ְְְְְְִִִִֶַָָָָָענין

'אמת  אמר ּו ֿ זה  ׁשעל  אמת , ּבחינת  ל ּה ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּתנּו

ּפניו' על  וּיּפל  ּכיון 112ראה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ִִֵַַָָָָָָָֹ

ה ּמּדֹות  ׁשהם  קדם , מימי לאב ֹותינּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנׁשּבע ּת

ל ּנׁשמה  ה ּׂשבע  ענין מהם  נמ ׁש ה ּׁשב ּועה  ּבכח  ה ּנה  מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלמעלה 
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ה"ז.111) פ "ל שבת הל' רמב "ם א.112)ראה קיא, סנהדרין ראה

    
המידה  ‰Ûebעל  ˙e‡ÈÏ ÁÎn‰ ÈÙk ˜ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óe¿ƒ»¿«¿»»«¿ƒ«À¿»ƒ¿ƒ«

˙eÓÏLa B˙„BÚ „ÚÏ ÏÎeiL, יותר aLa˙ולא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ∆««¬…¬»ƒ¿≈«∆≈≈¿«»
ÔLÈ ÔÈÈÂ ÔÓL Na ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a B‚pÚÏ ‰ÂˆnL111, ∆ƒ¿»¿«¿»¬ƒ»¿ƒ»¿»»»≈¿«ƒ»»

‡Ùeb ‰i˙M‰Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ÔÈi‰Â Na‰L ,eÈÈ‰ שהם למרות «¿∆«»»¿««ƒ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»»
הגשמי עיסוק  הגוף ÌÈNÚ«¬ƒבענייני 

,˙e˜Ï‡Â ‰ÂˆÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿»∆¡…
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰„BÚ È‰BfL∆ƒ¬»«¬≈≈
Ì‰ ÂÈ˙BiNÚ ÏkL ‰„BÚ‰Ó≈»¬»∆»¬ƒ»≈

שהם עניינים  רק ≈¿ÌLÏגשמיים
,ÌÈÓL הם עשיותיו  שכל  זו  ועבודה »«ƒ

העבודה  היא מצוה, ענייני  עצמם

יותר  vÓ„הנעלית ˙ÈNÚpL∆«¬≈ƒ«
ÔÈ‡ È„ÚÏanL ‰k‰‰««»»∆ƒ«¿»«≈
ÌÈ˜Ï‡c ÔÈÚ‰L ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»ƒ¿»∆¡…ƒ
ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿ƒ«¬ƒƒ
ÏŒ‡c ÔÈÚ‰Â ,ÔBÁ‡ È‡Â«¬ƒ«¬¿»ƒ¿»¿≈
˙ÈÁa BÓˆÚ ‡e‰ zzÒÓƒ¿«≈«¿¿ƒ«

‰z‡, יתברך ומהותו  עצמותו  היינו  «»
לעיל . כמבואר 

LÙ‡ „ˆÈk C‡ (È יכול˙BÈ‰Ï «≈«∆¿»ƒ¿
,˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzzc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ≈¡∆¿«¬…
‰hÓÏ ‰„iL ÈÙk ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿ƒ∆»¿»¿«»

גשמי והיא  בגוף dÏמלובשת ezÈƒ¿»
‰zÓ ˙B˙a שתעבוד מבלי  ¿««»»

באלוקות  הכרה כזו  כך  על  ותתייגע

"אני  והגבלה, ממדידה שלמעלה

אחרון " ו "אני  הצמצום, לפני  ראשון "

אלקים" אין  "ומבלעדי  לבוא, לעתיד 

בחינת  הוא עצמו  וההסתר  שהצמצום

הוא  זה שכל  מסתתר ", ֿ ל  א "אתה

ÈÓ‚Ï CÙ‰ ‡e‰L ÔÈÚƒ¿»∆≈∆¿«¿≈
Ì‰L ‰hÓlL ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ∆¿«»∆≈
‰„È„Óe ˙eÏLÏzL‰ „Òa¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â למדידה של עד  והגבלה ¿«¿»»
הגשמי ?, הזה עולם

Ó‡ ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ וסיום בהמשך  ƒ≈«∆∆¡«
ליעקב" אמת "תתן  ∆¬‡Lהפסוק

.Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈∆∆
ÈÓÈ LÈ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈¿≈
ÌÏBÚ ÈÓÈ .Ì„˜ ÈÓÈÂ ÌÏBÚ»ƒ≈∆∆¿≈»

,ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ì‰ שבע ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
בימי  העולם נברא שבהם המידות

BÚa„˙בראשית  Ì˙Ó‚„L∆À¿»»«¬«
˙B‡aL ˙Bcn‰ Ì‰ Ì„‡‰»»»≈«ƒ∆»

ÚLו 'נולדות' ‡a) ‰‚O‰Â ‰‰ È„ÈŒÏÚ שבע הוא מספרם וגם «¿≈¬»»¿«»»¿≈∆«
מהם  השתלשלו  שבאדם שהמידות העליונות המידות שבע וכיון ),כנגד 

הן  הרי  בשכל , מהתבוננות כתוצאה באו  אלו  ÈtŒÏÚLשמידות ˙BcÓƒ∆«ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏe .ÏÎNÂ ÌÚË ימי" בבחינת שהן  אלו  ממידות למעלה ««»≈∆¿«¿»≈∆

Ì˙Ó‚„Lעולם" ,Ì„˜ ÈÓÈ Ì‰≈¿≈∆∆∆À¿»»
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ˙Bcn‰ Ì‰≈«ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»
,eÈ‰Â ,ÏÎNÂ ÌÚhÓƒ««»≈∆¿«¿

EÏ ÏÎc ‰‰‡‰nL שבאה ∆≈»«¬»ƒ¿»¿»¿
מההתבוננות על  כתוצאה השכל , ידי 

ישראל " ב"שמע ה' »ÚÈbÓ«ƒבאחדות
‰„BÚÏ Ì„‡‰, יותר נעלית »»»«¬»

האהבה  E„‡Ó,עבודת ÏÎcƒ¿»¿…∆
ממדידה  ולמעלה "מאד " בחינת

‰Œ˙eÈÒÓוהגבלה  ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ
ÌÚËÂ ÏÎOÓ ‰ÏÚÓÏ ,LÙ∆∆¿«¿»ƒ≈∆¿««
Ìb ÔeÈ ÔÎ BÓÎe .˙Ú„Â»««¿≈»«

,‰ÏÚÓÏ באלוקות˙BcÓ LiL ¿«¿»∆≈ƒ
,˙eÏLÏzL‰aL בדוגמת שהם ∆¿ƒ¿«¿¿

ודעת  וטעם שכל  פי  שעל  ≈¿LÈÂמידות
‰ÏÚÓlL ˙BcÓƒ∆¿«¿»
Û‡ ,ÔÎÏÂ .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿»≈«
˙Bcn‰ „vnL∆ƒ««ƒ
Ì‰a LiL ˙eÏLÏzL‰aL∆¿ƒ¿«¿¿∆≈»∆
ÏL ÔÈÚ BLÈ ,‰e‚e „ÒÁ∆∆¿»∆¿ƒ¿»∆

˜ec˜„Â ‰„È„Ó מידת מצד  ¿ƒ»¿ƒ¿
Èe‡‰הגבורה  ‰ÓLp‰ Ì‡ƒ«¿»»¿»

ŒÏÚL ,˙Ó‡ ˙ÈÁa dÏ eziL∆ƒ¿»¿ƒ«¡∆∆«
eÓ‡ ‰Ê הפסוק על  ז "ל  חכמינו  ∆»¿

וישתחו ", ארצה ויקד  משה "וימהר 

'ÂÈt ÏÚ ÏtiÂ ‰‡ ˙Ó‡'112, ¡∆»»«ƒ…«»»
של  מעלתה גודל  את רואים ומכאן 

כפי  המידות מצד  ואכן  האמת, מידת

והגבלה  ובמדידה בהשתלשלות שהן 

האדם  שאין  תהיה שהמסקנה יתכן 

האמת  בחינת את לקבל  «ŒÏkÓƒראוי 
zÚaLpL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆ƒ¿«¿»

ÓÈÓ eÈ˙B‡ÏÌ‰L ,Ì„˜ È «¬≈ƒ≈∆∆∆≈
‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰«ƒ∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó ישראל ובני  ≈ƒ¿«¿¿
זו  גבוהה בדרגה באלוקות קשורים

CLÓ ‰ÚeM‰ ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…««¿»ƒ¿»
Ì‰Ó אלו ‰ÚOממידות ÔÈÚ ≈∆ƒ¿««…«
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כה   

ודעת , טעם  ֿ ּפי ׁשעל  ּבעב ֹודה  ׁשּגם  ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָלמ ּטה ,

האמת , ּבחינת  ימ ׁש מה ּׂשכל , ׁשּלמ ּטה  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמ ּדֹות 

ואני  רא ׁשֹון ׁשאני והה ּׂשגה  וההבנה  ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָהה ּכרה 

אלקים . אין ּומ ּבלעדי ְֱֲִִֵַַַָֹאחר ֹון

e‰ÊÂ מ ּלׁשֹון (ּבקמ "ץ ), ׁשבע  ּדבאר  הענין ּגם  ¿∆ְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּבּמדר ׁש ּכדאיתא  ׁשל 113ׁשב ּועה , מ ּבאר ּה ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ה ּׁשב ּועה  ׁשל  ּומק ֹור ּה מ ּׁשר ׁשּה ,114ׁשב ּועה , ְְְְִֶַָָָָָ

זֹו ׁשּׁשב ּועה  א ֹות ֹו, ׁשּמׁשּביעין ה ּׁשב ּועה  ְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּזֹוהי

ּדוּיצא  הענין על  ל ּנׁשמה  ּכח  ׁשבע ,נֹותנת  מ ּבאר  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ה ּדּבּור  לע ֹולם  חרנה ,  וּיל הע ּלּוי, ְְִִִִֵֶַַַָָָָָמ ּתכלית 

ה ּמח ׁשבה  ע ֹולם  את  לברר  ּדפר ּודא , ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָועלמא 

כ ּו', ה ּנּצֹוצ ֹות  את  ּולהעל ֹות  ה ּדּבּור , ְְֲִִֶַַַָוע ֹולם 

ה ּצאן, ּבר ּור  ענין ׁשּזה ּו ה ּנׁשמ ֹות , ּבר ּור  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹולפעל 

ׁשּכת ּוב  ועד 115ּכמ ֹו א ּתם , אדם  ג ֹו' צאני וא ּתנה  ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

וירד ּו ׁשּנמ ׁשכ ּו הענינים  ּכל  עם  מ ּׁשם  ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָׁשּיֹוצאים 

(כנ"ל  ה ּׁשמ ׁש ּבא  ׁשּׁשם  ּבּמק ֹום  ׁשם , וּילן ְֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמ ּטה ,

ו). ְִסעיף 

e‰ÊÂּבני ּכׁשּיּגיע ּו ליעקב  ה ּקּב"ה  ׁשאמר  ּגם  ¿∆ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יּמה  ּופרצ ּת ׁשעה  א ֹות ּה הארץ , עפר  ְֲֶַַַָָָָָָָָָעד 

ה ּירידה  ׁשּיׁשנּה ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוקדמה ,

ׁשה ּכל  הארץ , עפר  עד  ׁשּיֹורדין ּובאפן ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלמ ּטה ,

עליו  לעלמא 116ּדׁשין ה ּירידה  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ה ּתֹורה  נּתנה  ׁשם  ּדוקא  ה ּנה  למ ּטה 117ּדפר ּודא , , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

יׁש ֿ הרע  יצר  כ ּו' ירד ּתם  למצרים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּדוקא ,

וקדמה ,118ּביניכם  יּמה  ּופרצ ּת יהיה  ׁשּמּׁשם  ּכדי , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

 ּדר ֿ על  ההג ּבל ֹות , מ ּכל  ה ּיציאה  ענין ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשה ּוא 

יהיה  אחר ֹון אני ׁשּבחינת  ט ) (סעיף  לעיל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָהאמ ּור 

יהיה  ׁשאז ּכיון רא ׁשֹון, אני מ ּבחינת  יֹותר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמעלה 

ויתירה  ֿ ּגב ּול , ה ּבלי ּבֹו ׁשּיאיר  ּבאפן ה ּגב ּול  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּכח 

ּבחינת  ּבגל ּוי יהיה  מס ּתּתר  ֿ ל  א  ׁשּבחינת  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמ ּזה ,

ּדּבר . הוי' ּפי ּכי ּבׂשר  ּכל  ׁשרא ּו ּובאפן ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹא ּתה ,
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ז.113) פס "ח , שם.114)ב "ר מת"כ ואתן).115)פי ' (ושם: לא לד, שם.116)יחזקאל ובמת"כ ט  פמ "ט , ב "ר ראה 117)ראה

ואילך. תתקסא ס "ע  בלק  אוה"ת ואילך.118)גם סע "ב  פח , שבת

    
˙BcÓa ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„BÚa ÌbL ,‰hÓÏ ‰ÓLpÏ«¿»»¿«»∆«»¬»∆«ƒ««»««¿ƒ
‰‰‰Â ‰k‰‰ ,˙Ó‡‰ ˙ÈÁa CLÓÈ ,ÏÎO‰Ó ‰hÓlL∆¿«»≈«≈∆À¿«¿ƒ«»¡∆««»»¿«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓe ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡L ‰‚O‰‰Â¿««»»∆¬ƒƒ«¬ƒ«¬ƒ«¿»«≈¡…ƒ
(ספירת  נעלים הכי  העניינים את להמשיך  שיש באריכות לעיל  כמבואר 

שבע") ו "באר  שביעקב, יו "ד  החכמה,

ולמטה  המלכות (ספירת למטה, עד 

ו "חרן "). "עקב" בחינת מזה,

ÚL ‡c ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»ƒ¿≈»«
,‰ÚeL ÔBLlÓ ,(ı"Ó˜a)¿»«ƒ¿¿»

L„na ‡˙È‡„k113 יצא שיעקב ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
שבע ÚeL‰,מבאר  ÏL d‡aÓƒ¿≈»∆¿»

ÏL dB˜Óe dLMÓƒ»¿»¿»∆
‰ÚeM‰114‰ÚeM‰ È‰BfL , «¿»∆ƒ«¿»

,B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL אחד כל  את ∆«¿ƒƒ
למטה  נשמתו  בירידת מישראל  ואחד 

Ák ˙˙B BÊ ‰ÚeML∆¿»∆∆…«
ÏÚ ‰ÓLpÏ היא הזו  השליחות «¿»»«

,ÚL ‡aÓ ‡ˆiÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«≈≈ƒ¿≈»«
,‰Á CÏiÂ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎzÓƒ«¿ƒ»ƒ«≈∆»»»

ÓÏÚÂ‡למטה eac‰ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿»¿»
‡„eÙc, הפירוד ‡˙עולם Ï ƒ¿»¿»≈∆

ÌÏBÚÂ ‰LÁn‰ ÌÏBÚ»««¬»»¿»
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,eac‰«ƒ¿«¬∆

,'eÎ ˙BˆBvp‰ אלה שכל  כפי  «ƒ
לעיל  eaנתבארו  ÏÚÙÏÂ¿ƒ¿…≈

ea ÔÈÚ e‰fL ,˙BÓLp‰«¿»∆∆ƒ¿«≈
e˙kL BÓk ,Ô‡v‰115 «…¿∆»

ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

Ìz‡ Ì„‡ 'B‚ È‡ˆ ‰z‡Â, ¿«≈»…ƒ»»«∆
עבודת  של  הפנימי  התוכן  היה וזה

בירור  היינו  הצאן , עם בחרן  יעקב

מעלה  והבירור  לצאן  שנמשלו  הנשמות

ל "חרן " הירידה מתוך  »¿ÚÂ„אותם
ÌMÓ ÌÈ‡ˆBiL דבר של  בסופו  ∆¿ƒƒ»

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÚ הנעלים ƒ»»ƒ¿»ƒ
ÔÏiÂ ,‰hÓÏ e„ÈÂ eÎLÓpL∆ƒ¿¿¿»¿¿«»«»∆

‡a ÌML ÌB˜na ,ÌL שקעה »«»∆»»
LÓM‰ כוונתה אבל  ירידה שהיא «∆∆

את  ולהעלות לברר  כדי  עליה לצורך 

שכל  ו  סעיף (כנ "ל  הקדושה ניצוצות

עליה). צורך  היא לחרן  הירידה

ÙÚ „Ú EÈa eÚÈbiLk ˜ÚÈÏ ‰"aw‰ Ó‡L Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆»««»»¿«¬…¿∆«ƒ»∆«¬«
,ı‡‰ דווקא הנה ביותר  גדולה ירידה ÚL‰שהיא d˙B‡ תקויים »»∆»»»
dLiLההבטחה  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe»«¿»»»»≈¿»¿«¿∆«¿≈∆∆∆¿»

ÔÈLc Ïk‰L ,ı‡‰ ÙÚ „Ú ÔÈ„BiL ÔÙ‡e ,‰hÓÏ ‰„Èi‰«¿ƒ»¿«»¿…∆∆¿ƒ«¬«»»∆∆«…»ƒ
ÂÈÏÚ116, העפר כמה עד  מובן  ומזה »»

בגשמיות  נחות ברוחניות e‰L‡הוא ∆
‰„Èi‰ ÔÈÚ האלוקי האור  של  ƒ¿««¿ƒ»

eÙc„‡,העליון  ‡ÓÏÚÏ עולם ¿»¿»ƒ¿»
גם  בו  שיש הזה עולם היינו  הפירוד 

הנפרדים  אחרא וסטרא קליפות

z‰מאלוקות  ÌL ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»ƒ¿»
‰Bz‰117,‡˜Âc ‰hÓÏ , «»¿«»«¿»

המלאכים  שכאשר  ז "ל  חכמינו  כמאמר 

אמר  בשמים, תינתן  שהתורה בקשו 

רבנו  משה Ìz„Èלהם ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
ÌÎÈÈa LÈ Ú‰ŒˆÈ 'eÎ118 ≈∆»«≈≈≈∆

ה' "אנכי  כתוב הדברות בעשרת והרי 

מצרים" מארץ הוצאתיך  אשר  אלוקיך 

שיש  וכד ' תרצח" "לא כמו  ואזהרות

יצר  לו  שיש מי  לגבי  רק מקום להם

היא  הזו  הגדולה הירידה וכל  הרע,

עליה  È‰È‰לצורך  ÌMnL È„k¿≈∆ƒ»ƒ¿∆
‡e‰L ,‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe»«¿»»»»≈¿»∆

‰‡Èˆi‰ ÔÈÚ"וה"פריצהÏkÓ ƒ¿««¿ƒ»ƒ»
BÏa‚‰‰eÓ‡‰ CcŒÏÚ ,˙ ««¿»«∆∆»»

ÏÈÚÏ(ט ‡È(סעיף ˙ÈÁaL ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÔBÁ‡ המשיח ימות של  הגילויים «¬

˙ÈÁaÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
,ÔBL‡ È‡ לפני שהיה הגילוי  ¬ƒƒ

Ê‡Lהצמצום  ÔÂÈk לבוא לעתיד  ≈»∆»
È‡iL ÔÙ‡a Ïeb‰ Ák ‰È‰Èƒ¿∆…««¿¿…∆∆»ƒ

,ÏebŒÈÏa‰ Ba יציאה היינו  «¿ƒ¿
ההגבלות  כל  של  מוחלטת ו 'פריצה'

ÏŒ‡ ˙ÈÁaL ,‰fÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¿ƒ«≈
zzÒÓ עצמו וההעלם הצמצום ƒ¿«≈

,‰z‡ ˙ÈÁa ÈeÏ‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿»¿ƒ««»
Na Ïk e‡L ÔÙ‡e הבשר וגם ¿…∆∆»»»»

דבר  על  ומסתיר  מעלים שכעת הגשמי 

בגלוי  יראה אותו , ומקיים שמחיה ה'

ac 'ÈÂ‰ Èt Èk וקיומו חיותו  וכל  ƒƒ¬»»ƒ≈
מאלוקות. היא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



כו   

מי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יא ) ּׁשּכת ּוב  מה  ּכן ּגם  יּובן ¿«ƒ∆ִֵֶַַָָ

את  ּומס ּפר  יעקב  עפר  ְֲֲִֶַַָָָֹמנה 

ּבמדר ׁשי  איתא  מנה  ּבפר ּוׁש ּדה ּנה , יׂשראל . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹרבע 

ז"ל  א ּפים 119חכמינּו אחת  מנה  מ ּלׁשֹון ,120ׁשה ּוא  ְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדר  על  וה ּוא  מ ּתנה . ׁשל  ענין מה ׁשּזה ּו  ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבא  ליעקב , אמת  ּתּתן ּבענין לעיל  ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּׁשּנת ּבאר 

העב ֹודה .  ער לפי נמ ּדד  ׁשאינֹו מ ּתנה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבת ֹורת 

ׁשּזֹוהי  מנה ), (מי מי מ ּבחינת  היא  זֹו ְִִִִִִֶַַָָָָּומ ּתנה 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  מ ּכל  ׁשּלמעלה  ,121ּבחינה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

יעקב ), עפר  מנה  (מי יעקב  ּבעפר  ְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַָָֹֹונמ ׁשכת 

ּדפר ּודא , ּבעלמא  למ ּטה , נמצאים  ׁשּכא ׁשר  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהיינּו,

ּכל  את  ׁשם  יפעל ּו ּגר ֹוני , ונחר  ה ּׁשמ ׁש, ּבא  ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשם 

ּדיעקב  ה ּיּו"ד  ֿ ידי על  ׁשּנּתן ּבכח  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹהעב ֹודה ,

ׁשּבּנׁשמה , העקב  לבחינת  עד  ּבעצמ ֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיֹורד 

ועד  ׁשּבע ֹולם , העקביים  לבחינת  ּגם  ֿ ידיֿזה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל 

זֹו ירידה  ֿ ידי על  וה ּנה , ּדמ ׁשיחא . ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָלעקבתא 

ׁשּנתוּסף  ּבאפן למעלה  העל ּיה  ּכ ֿ אחר  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנע ׂשית 

 ּדר ֿ ועל  עצמ ּה, האלקית  ה ּנפ ׁש ּבעב ֹודת  ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגם 

ּובכל 122המבאר   לבב ּבכל  ג ֹו' ואהב ּת ּבענין ְְְְְְְְְִַַַָָָָָָֹ

ׁשה ּנפ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , מאד ּובכל  ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹנפ ׁש

לפעל  ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש עב ֹודת ּה ע ֹובדת  ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹהאלקית 

הענין  ּגם  ּכ ֿ ואחר  ּדאת ּכפיא , הענין ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָּבּה

אזי  למיתקא , ּומריר ּו לנה ֹורא  ח ׁשּוכא  ְְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָּדאתה ּפכא 

ה ּנפ ׁש ּבעב ֹודת  ּגם  ֿ ּגב ּול  ּדבלי הענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָנתוּסף 

ֿ ּפי  ׁשעל  ּבמ ּדֹות  היא  עצמ ּה ׁשּמּצד  ְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹהאלקית 

יׂשראל . רבע  את  ּומס ּפר  א ֹומר ֹו וזה ּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹׂשכל .

ׁשהיא  ּכפי האלקית  ה ּנפ ׁש על  קאי יׂשראל  ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדה ּנה ,

רא ׁש לי יׂשראל , ּבׁשם  ׁשּנקראת  עצמ ּה ,123מ ּצד  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּבּמח ׁשבה  על ּו יׂשראל  נׁשמ ֹות  והינּו,124ּכי, , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

על ּיה  ּבבחינת  הם  הרי ּגּופא  ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבּמח ׁשבה 
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כז   

עליֹונה  ה ּיֹותר  רא ׁש.125ּבּמח ׁשבה  לי ענין ׁשּזה ּו , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

נׁשמה  ר ּוח  נפ ׁש הם  ּבכלל ּות  ה ּנׁשמה  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָוחלקי

לנׁשמה  ּבחינת 126ּונׁשמה  ּגם  נכלל  (ׁשּבּה ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ּדטה ֹורה 127יחידה  ה ּבחינֹות  ד ' ׁשהם  ,(128 ְְְִִִֵֶַָָ

נפח ּתּה יצר ּתּה העב ֹודה 129ּבראת ּה ֿ ידי ועל  . ְְְְְְְֲֵַַַָָָָָָ

ּבענינים  העב ֹודה  ענין ׁשה ּוא  יעקב , ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָֹּבעפר 

וה ּגּוף , ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש והעב ֹודה  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָה ּגׁשמ ּיים 

מס ּפר  יׂשראל , רבע  את  ּדמס ּפר  הענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנע ׂשה 

לכם  ּוספר ּתם  מ ּלׁשֹון ר ּבנּו130ה ּוא  ׁשּפר ׁש ּכפי , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מ ּלׁשֹון 131ה ּזקן  מס ּפרים ,132ׁשה ּוא  ה ּׁשמים  ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ונצצין  חלקי 133דנהרין ד ' היינּו יׂשראל  ורבע  , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נפח ּתּה יצר ּתּה ּבראת ּה טה ֹורה  ,134ה ּנׁשמה  ְְְְְְְַַַָָָָָָָ

על ֿ ׁשּבּנפ ׁש, ה ּיחידה  ּבבחינת  מאירים  ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָׁשּנע ׂשים 

ֿ ידי  על  ּבאים  ׁשּלזה  ֿ נפ ׁש, ּדמסיר ּות  העב ֹודה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָידי

וענין  ה ּבהמית . ה ּנפ ׁש עם  האלקית  ה ּנפ ׁש ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹעב ֹודת 

ּומ ּצב  ה ּמעמד  יהיה  ׁשאז ֿ לבא , לעתיד  ית ּגּלה  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה 

ּובני  אלק ּות  רק  ׁשּיהיה  יׁשּכֹון, לבדד  ֿ עם  ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹּדהן

העב ֹודה , ּכלל ּות  ּפע ּלת  את  ירא ּו ואז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻיׂשראל ,

ׁשעל ֿ יעקב , ּבעפר  ׁשּנּתנה  (מנה ) מה ּמּתנה  ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחל 

להיֹות  ועניניה  האלקית  ּבּנפ ׁש ּגם  יתוּסף  ֿ זה  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹידי

יׂשראל . רבע  את  ְְִִֵֶַָָֹּומס ּפר 

ּבתה ּלים LÈÂיב ) ּׁשּכת ּוב  מה  עם  זה  לק ּׁשר  ¿≈ְְִִִִֵֶֶַַָ

ע "ט  ל ׁשכננּו135קא ּפיטל  וה ׁשב  , ְְִֵֵֵַָ

ֿ י, אדנ חרפ ּו א ׁשר  חר ּפתם  חיקם  אל  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשבעתים 

לד ֹור  לע ֹולם   ל נֹודה   מרעית וצאן ע ּמ ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָֹואנחנּו

 ּתה ּלת נס ּפר  והע 136וד ֹור  ּדה ּנה . ּבזה , נין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ע ׂשו 137ּכתיב  נקרא  ׁשּלכן ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ה ּוא  ע ׂשו ׁשל  ׁשר ׁשֹו וה ּנה , ליעקב ). (ׁשכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָֹׁשכננּו

ה ּמּדֹות  ׁשבעת  ׁשהם  קדמאין, מלכין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמ ּׁשבעה 
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ב .125) יט , שה"ש ב .126)לקו"ת עט , זח "א ט . פי "ד, 127.51)ב "ר ע ' תרצ "ו סה"מ  נשמה"128)ראה "אלקי  ברכת נוסח 

השחר. וש"נ.129)שבברכת שם. תרצ "ו סה"מ  וראה במקומו. האריז"ל טו.130)סידור כג, לה,131)אמור אמור לקו"ת

ב .132)ב . יט , ואילך.133)תהלים ע  ע ' להצ "צ  ביאוה"ז פ "ב . ח  שער פרדס  וראה ב . קלו, ע '134)זח "ב  בלק  אוה"ת

הגאולה 135)תתקכח . בעל נ "ע , מהוריי "צ  אדמו"ר כ"ק  להולדת הע "ט  שנת התחלת השתא, תמוז בי "ב  מתחילה שאמירתו

) וש"נ ואילך. 1 ע ' ח "א ניסן י "א סה"מ  ראה –.((136.יב ֿיג ב .137)פסוקים א, מלאכי 

    
‰BÈÏÚ ˙Bi‰ ‰LÁna ‰iÏÚ ˙ÈÁa Ì‰125ÔÈÚ e‰fL , ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»««¬»»«≈∆¿»∆∆ƒ¿«

L‡ ÈÏ ישראל ".שעל" נקראו  זה ‰Ìשם ˙eÏÏÎa ‰ÓLp‰ È˜ÏÁÂ ƒ…¿∆¿≈«¿»»ƒ¿»≈
‰ÓLÏ ‰ÓLe ‰ÓL Áe LÙ126˙ÈÁa Ìb ÏÏÎ daL) ∆∆«¿»»¿»»ƒ¿»»∆»ƒ¿»«¿ƒ«

‰„ÈÁÈ127 הדרגה הנשמה שהיא עצם ביותר , Ì‰Lהעליונה ארבעת ), ¿ƒ»∆≈
הן  הנשמה של  הללו  הכלליות הדרגות

˙BÈÁa‰ את „' מתארים שבהם «¿ƒ
בתפילת  נשמה"הנשמה "אלוקי 

השחר  B‰Ëc128‰בברכות ƒ¿»
dzÁÙ dzˆÈ d˙‡a129 ¿»»¿«¿»¿«¿»

העולמות: לארבעת גם (המכוונות

בעולם  היא שהנשמה כפי  – 'טהורה'

הבריאה, בעולם – 'בראתה' האצילות,

– –'יצרתה' ו 'נפחתה' היצירה בעולם

העשיה). בעולם גשמי  ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבגוף
‰„BÚ‰ הירידה לאחר  הנשמה של  »¬»

ÔÈÚלמטה ‡e‰L ,˜ÚÈ ÙÚa«¬««¬…∆ƒ¿«
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa ‰„BÚ‰»¬»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ‰„BÚ‰Â¿»¬»«∆∆««¬ƒ

,Ûeb‰Â צורך יש שבשבילה עבודה ¿«
הנשמה  מגיעה ביותר , גדולה בירידה

ביותר  גדולה ‰ÔÈÚלעליה ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»
,Ï‡NÈ Ú ˙‡ tÒÓc¿ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈

‡e‰ tÒÓ מנין לשון  רק לא ƒ¿»
גם אלא ÌzÙÒeומספר  ÔBLlÓƒ¿¿«¿∆

ÌÎÏ130ea LtL ÈÙk , »∆¿ƒ∆≈≈«≈
Ô˜f‰131 האמור "וספרתם" לגבי  «»≈

העומר  ÔBLlÓבספירת ‡e‰L132 ∆ƒ¿
,ÌÈtÒÓ ÌÈÓM‰ נאמר כך  שעל  «»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈˆˆÂבזוהר  ÔÈ‰„133, ¿»¬ƒ¿»¿ƒ
ונוצצים  Ï‡NÈשמאירים ÚÂ¿…«ƒ¿»≈

ארבע למספר  כרמז  „'"רובע" eÈÈ‰«¿
d˙‡a ‰B‰Ë ‰ÓLp‰ È˜ÏÁ∆¿≈«¿»»¿»¿»»

dzÁÙ dzˆÈ134ÌÈNÚpL , ¿«¿»¿«¿»∆«¬ƒ
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ÌÈÈ‡Ó¿ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

,LÙpaL הדרגות ארבעת שכל  היינו  ∆«∆∆
הדרגה  של  באורה חדורים הנשמה של 

ביותר  והפנימית העליונה החמישית,

בנפש "יחידה" בחינת ≈¿»È„ÈŒÏÚשהיא
,LÙŒ˙eÈÒÓc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆

שבנפש  מה"יחידה" שנובעת גבול , בלי  מאודך ", "בכל  ה' באהבת הקשורה

בפני  עומד  האדם כאשר  אבל  בגלוי  ניכרת ולא נעלמת היא כלל  (שבדרך 

עומד  הוא זה ובכוח גילוי  לידי  באה ה"יחידה" היהדות, לעצם שקשור  ניסיון 

נפש) מסירות מחייב הדבר  אם גם BÚ„˙בניסיון  È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ‰ÊlL∆»∆»ƒ«¿≈¬«
LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ שהירידה לעיל  כאמור  ««¬ƒ
היא  העליה הגדולה את המביאה

של  ודרגתה ממצבה למעלה הגדולה

למטה  הירידה קודם האלוקית הנפש

הבהמית. הנפש עם והעיסוק

‰Ê ÔÈÚÂ ביותר גדולה מעלה שהוא ¿ƒ¿»∆
ישראל  בני  Œ„È˙ÚÏשל  ‰lb˙Èƒ¿«∆∆»ƒ

„ÓÚn‰ ‰È‰È Ê‡L ,‡Ï»…∆»ƒ¿∆««¬»
ÔBkLÈ „„Ï ÌÚŒÔ‰c vÓe«»¿∆«¿»»ƒ¿

אחרת, מציאות תהיה ∆¿È‰iL∆ƒ‰ולא
Ê‡Â ,Ï‡NÈ Èe ˙e˜Ï‡ ˜«¡…¿≈ƒ¿»≈¿»

e‡È והתוצאות ‡˙בגלוי ההשפעה ƒ¿∆
‰BÚ„‰,של  ˙eÏÏk ˙lÚt¿À«¿»»¬»

‰zpL (‰Ó) ‰zn‰Ó ÏÁ‰»≈≈««»»»»∆ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˜ÚÈ ÙÚa«¬««¬…∆«¿≈∆
˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ÛqÂ˙Èƒ¿«≈««∆∆»¡…ƒ

‰ÈÈÚÂ"יעקב" מבחינת להתעלות ¿ƒ¿»∆»
Ú ˙‡ tÒÓe ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆…«

.Ï‡NÈƒ¿»≈
‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (È¿≈¿«≈∆ƒ«

ÏËÈt‡˜ ÌÈl‰˙a e˙kM פרק ∆»ƒ¿ƒƒ«
Ë"Ú135eÎLÏ L‰Â ,¿»≈ƒ¿≈≈

Ì˙tÁ Ì˜ÈÁ Ï‡ ÌÈ˙ÚLƒ¿»«ƒ∆≈»∆¿»»
eÁ‡Â ,ÈŒ„‡ EeÙÁ L‡¬∆≈¿¬…»«¬«¿
EÏ ‰„B E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ EnÚ«¿¿…«¿ƒ∆∆¿
tÒ B„Â B„Ï ÌÏBÚÏ¿»¿»¿«≈

E˙l‰z136,‰Êa ÔÈÚ‰Â לפי . ¿ƒ»∆¿»ƒ¿»»∆
הדברים cÈ˙k‰פנימיות ‰p137 ¿ƒ≈¿ƒ

ÔÎlL ,˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰¬…»≈»¿«¬…∆»≈
ÔÎL) eÎL ÂNÚ ‡˜ƒ¿»≈»¿≈≈»≈

.(˜ÚÈÏ¿«¬…
‡e‰ ÂNÚ ÏL BLL ,‰p‰Â¿ƒ≈»¿∆≈»
,ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ ‰ÚMÓƒƒ¿»¿»ƒ«¿»ƒ
בתורה  נאמר  עליהם הקדמונים
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כח   

זה  ׁשּמּצד  ועד  כ ּו', ה ּׁשבירה  ענין היה  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם 

ֿ י. אדנ חרפ ּו א ׁשר  ּדחר ּפתם  הענין ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹנע ׂשה 

ג ֹו', ׁשבעתים  ל ׁשכננּו וה ׁשב  ה ּוא  זה  על  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהענׁש

ֿ זה ' ּד'לע ּמת  ה ּמּדֹות  ׁשבעת  את  ׁשּמה ּפכים  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֻהיינּו,

ל ֹו נע ׂשּו זד ֹונֹות   על ּֿדר) ּדקד ּׁשה  מ ּדֹות  ְְְְֲִִִֶֶַַָָֻל ׁשבעה 

ה ּיֹותר 138ּכזכ ּיֹות  ּבּדר ּגא  ה ּבר ּור  ּׁשּנע ׂשה  וכיון ,( ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ּגד ֹול  ע ּלּוי נתוּסף  אזי יעקב ), (עפר  ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָֹּתח ּתֹונה 

ּדוקא , ׁשבעתים  א ּלא  ׁשבע  נאמר  לא  ׁשּלכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיֹותר ,

א ּלא  ּדת ּקּון, ה ּמּדֹות  ׁשבעת  רק  לא  ׁשּיׁשנם  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹהיינּו,

א ּלא  ּכקנה ,  ר רק  לא  ּדתה ּו, ה ּמּדֹות  ׁשבעת  ְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹּגם 

ּכארז  ק ׁשה  ּדאל 139ּגם  ּבאפן ׁשּנע ׂשה  לאחרי , ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכארז  ק ׁשה  ּבמק ֹום 140ּיהיה  הענין (ּכּמבאר  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

וצאן 141אחר  ע ּמ ואנחנּו ּבּכת ּוב , ּוממ ׁשי .( ְְְְֲִֵַַַַַַָֹ

ב ' הם  וצאן עם  ּדה ּנה , ּבזה , והענין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמרעית

יׂשראל  ּבני ׁשל  ההתק ּׁשר ּות  ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹענינים 

יׂשראל  ּבני נקראים  ה ּתֹורה , ענין מ ּצד  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָלהק ּב"ה .

 ה ּמל מעין  להיֹות  צריכים  ׁשהעם  לפי ,ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָע ּמ

עם  על  ה ּמל ּוכה  ענין ׁשּי אז ורק  ל ֹו, ְְְְִֶַַַַַַָָָּובד ֹומה 

ּבהמ ֹות ) על  ה ּמל ּוכה  ענין ׁשּי לא  ,142(ׁשּלכן ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּתֹורה  ל ֹומדים  יׂשראל  ׁשּבני ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהינּו,

 למל ּבד ֹומה  נע ׂשים  ה ּקּב"ה , ׁשל  חכמת ֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא 

ּומ ּצד  .ע ּמ נקראים  ולכן ה ּקּב"ה , ה ּמלכים  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמלכי

ּדח ּק ּבאפן להיֹות  צרי ׁשּקּיּומם  ה ּמצ ֹות  ה ענין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻ

ּגזר ּתי  ּגזרה  ּבׁשם 143חקק ּתי יׂשראל  נקראים  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ

מצוה  מצוה  ּדׂשכר  ענין ׁשּזה ּו ׁשּנע ׂשים 144צאן, , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ֿ זה 145ּבצותא  ֿ ידי על  ה ּקּב"ה , עם  וח ּבּור  ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ונע ׂשה  ׁשאמר ּתי לפני ר ּוח  נחת  ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשּפֹועלים 

ה ּמצטר 146רצ ֹוני  ּכל  ה ּקּב"ה  להם  נֹותן ואז . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
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ב .138) פו, ב .139)יומא כ, תענית שם.140)ראה ובהנסמן ,(177 ע ' (לקמן פ "ה בלק  דש"פ  יעקב  שארית והי ' ד"ה ראה

ובכ"מ .141) ואילך. תע  ע ' ח "א תער"ב  המשך ואילך. א ט , בראשית תו"ח  ב ).142)ראה (פא, פ "ז שעהיוה"א תניא ראה

.10 ס "ע  תש"ג ועוד.143)סה"מ  ח ). (ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ  מ "ב .144)במדב "ר פ "ד בחוקותי145)אבות לקו"ת ראה

וש"נ. נב . ע ' תרח "ץ  סה"מ  ג. ועוד.146)מה, ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ

    
ישראל  בבני  מלכים שהיו  לפני  באדום שמלכו  וישלח) ≈∆Ì‰L(בפרשת

˙Bcn‰ ˙ÚL( התיקון לעולם (שקדם התוהו  בעולם שהם Ì‰aLכפי  ƒ¿««ƒ∆»∆
‰ÈM‰ ÔÈÚ ‰È‰ מרובים אורות שהיו  מכך  כתוצאה הכלים שבירת »»ƒ¿««¿ƒ»

מועטים  Ê‰בכלים „vnL „ÚÂ ,'eÎ האורות והשפעת השבירה בגלל  ¿«∆ƒ«∆
קליפות  נוצרו  רצויים, לא למקומות

ומזה אחרא, ‰ÔÈÚוסטרא ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»
.ÈŒ„‡ EeÙÁ L‡ Ì˙tÁc¿∆¿»»¬∆≈¿¬…»
L‰Â ‡e‰ ‰Ê ÏÚ LÚ‰Â¿»…∆«∆¿»≈
,eÈÈ‰ ,'B‚ ÌÈ˙ÚL eÎLÏƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ«¿
˙Bcn‰ ˙ÚL ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆ƒ¿««ƒ

'‰ÊŒ˙nÚÏ'c הקדושה היפך  של  ƒ¿À«∆
הכתוב  כלשון  זה" "לעומת (הנקראת

האלוקים") עשה זה לעומת זה "את

ŒÏÚ) ‰M„˜c ˙BcÓ ‰ÚLÏ¿ƒ¿»ƒƒ¿À»«
BÏ eNÚ ˙BB„Ê Cc∆∆¿«¬

˙BiÎÊk138 מסטרא מהפך  זה שגם ƒ¿À
לקדושה  NÚpM‰אחרא ÔÂÈÎÂ ,(¿≈»∆«¬∆

‰BzÁz ˙Bi‰ ‡bca ea‰«≈««¿»«≈«¿»
˜ÚÈ ÙÚ) לעיל נתבאר  ),שעניינו  ¬««¬…

,˙BÈ ÏB„b ÈelÚ ÛqÂ˙ ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈ƒ»≈
כיון  הרי  יותר  גדולה שהירידה ככל  כי 

בשביל  היא הירידה תכלית שכל 

היא  העלייה גם דבר  של  בסופו  העליה,

ביותר  Ó‡גדולה ‡Ï ÔÎlL∆»≈…∆¡«
ÚLסתם‡˜Âc ÌÈ˙ÚL ‡l‡ ∆«∆»ƒ¿»«ƒ«¿»

שביעיות, שתי  ¿»‰eÈÈ,שמשמעו 
˙Bcn‰ ˙ÚL ˜ ‡Ï ÌLiL∆∆¿»…«ƒ¿««ƒ
˙ÚL Ìb ‡l‡ ,Ôew˙c¿ƒ∆»«ƒ¿«

,e‰˙c ˙Bcn‰ המידות גם כי  «ƒ¿…
המידות  וכעת ונתעלו , נתבררו  דתוהו 

˜k‰,הן  C ˜ ‡Ï של כטבעם …««¿»∆
דתיקון  בכלים מידות שמלובשות

רכות  מידות הן  ולכן  אותן  המגבילים

Ê‡k ‰L˜ Ìb ‡l‡139 כפי ∆»«»∆¿∆∆
גדול  בתוקף שהן  דתוהו  המידות תכונת

ÔÙ‡aוחזק, ‰NÚpL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆«¬»¿…∆
Ê‡k ‰L˜ ‰È‰i Ï‡c140 ¿«ƒ¿∆»∆¿∆∆

ÌB˜Óa ÔÈÚ‰ ‡nk)«¿…»»ƒ¿»¿»
Á‡141 אין ולכן  גדול  בתוקף הם דתוהו  שהמידות היא הדברים ונקודת «≈

על  והעליה הבירור  לאחר  אבל  בשניה, אחת מידה של  והתכללות שילוב בהם

ועל  זה, עם זו  ומתכללות ובביטול  ברכ ּות שהם התיקון  עולם של  המידות ַידי 

בסופו  כארז ", קשה יהא ואל  כקנה רך  אדם יהא "לעולם ההוראה קיום ידי 

גם  בקדושה יש ואז  לקדושה מתעלה דתוהו  המידות של  התוקף גם דבר  של 

התוקף  מעלת ).את
EnÚ eÁ‡Â ,e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»«¬«¿«¿
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ¿…«¿ƒ∆¿»ƒ¿»»∆
' Ì‰ Ô‡ˆÂ ÌÚ ,‰p‰c¿ƒ≈«»…≈

ÌÈÈÚאופנים ÔÙ‡aשני  ƒ¿»ƒ¿…∆
Ï‡NÈ Èa ÏL ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈
,‰Bz‰ ÔÈÚ „vÓ .‰"a˜‰Ï¿«»»ƒ«ƒ¿««»
,EnÚ Ï‡NÈ Èa ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ ÌÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ¿
˜Â ,BÏ ‰ÓB„e CÏn‰ ÔÈÚÓ≈≈«∆∆¿∆¿«

Ê‡ למלך דומה העם CiLכאשר  »«»
ÔÎlL) ÌÚ ÏÚ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««∆»≈
ÏÚ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï…«»ƒ¿««¿»«

˙BÓ‰a בין ויחס דמיון  כל  אין  כי  ¿≈
ובהמה  142ŒÏÚL)אדם ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«

ÌÈ„ÓBÏ Ï‡NÈ ÈaL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰Bz»∆ƒ»¿»∆
‰ÓB„a ÌÈNÚ ,‰"aw‰«»»«¬ƒ¿∆
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓÏ¿∆∆«¿≈«¿»ƒ
EnÚ ÌÈ‡˜ ÔÎÏÂ ,‰"aw‰«»»¿»≈ƒ¿»ƒ«¿

לך . ‰Bˆn˙הדומה ÔÈÚ „vÓeƒ«ƒ¿««ƒ¿
ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌÓeiwL∆ƒ»»ƒƒ¿¿…∆

ÈzÊb ‰Êb Èz˜˜Á ‰wÁc143, ¿À»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
Ô‡ˆ ÌLa Ï‡NÈ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿≈…
מהות  והם לרועה דומים אינם שכמובן 

מעשה  שני  מצד  אבל  לחלוטין , שונה

והתחברות ה  התקשרות פועל  מצוות

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ∆∆e‰fLעם
‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ÎNc ÔÈÚ144, ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»

העובדה  עצם הוא המצווה שכר 

ומתקשר  ה' ציווי  את מקיים שהאדם

אתו  ישראל ÌÈNÚpLומתחבר  בני  ∆«¬ƒ
המצווה את Âˆa145˙‡המקיימים ¿«¿»

ŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰"aw‰ ÌÚ eaÁÂ¿ƒƒ«»»«¿≈
ÈÙÏ Áe ˙Á ÌÈÏÚBtL ‰Ê∆∆¬ƒ«««¿»«

ÈBˆ ‰NÚÂ ÈzÓ‡L146Ê‡Â את . מקיימים ישראל  בני  כאשר  ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
רוח נחת ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש וגורמים Ïkהמצוות ‰"aw‰ Ì‰Ï Ô˙B≈»∆«»»»
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כט   

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו (ּדקאי 147להם , ּתלכ ּו ּבח ּקֹותי אם  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ה ּתֹורה  ל ּמּוד  לידי 148על  ׁשּמביא  ּתלמ ּוד  וגד ֹול  , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ונת ּתי 149מע ׂשה  ג ֹו' ּתׁשמר ּו מצ ֹותי ואת  ( ְְְְְֲִִִֶֶַַַָ

צאן ענין ׁשּזה ּו וג ֹו', ּבע ּתם  ,ג ׁשמיכם  ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
הצטרכ ּותם . ּכל  ל ּצאן ׁשּמס ּפק  הר ֹועה  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבדגמת 

ּבּגמרא  איתא   עם ,150א ּבלא  היינּו ׁשּבלעם  ְְְְִִֶַַַַָָָָֹ

ע ּמא 151ּוב ּזהר  לית  עם , ּבל  היינּו ׁשּבלעם  איתא  ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

יׂשראל  ּבני עם  ל ֹוחם  ׁשּבלעם  והינּו, רעיא , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָולית 

יׂשראל  ּבני נע ׂשים  ֿ יד ֹו ׁשעל  ענין ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוט ֹוען

ּגם  ואין לה ּקּב"ה , ׁשּדֹומה  עם  ּבבחינת  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלהיֹות 

מרעית ֹו צאן יׂשראל  ּבני נע ׂשים  ֿ יד ֹו ׁשעל  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹענין

ּדוה ׁשב  הענין יׁשנֹו ּכא ׁשר  אמנם , ה ּקּב"ה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל 

ּבלעם , על  ּגם  קאי ּדׁשכננּו ג ֹו', ׁשבעתים  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָל ׁשכננּו

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ר ּבנּו, ּדמ ׁשה  ה ּׁשכן ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשה ּוא 

ה ּפס ּוק 152ז"ל  ּביׂשראל 153על  ע ֹוד  נביא  קם  ולא  ְְְִִֵַַַָָָָֹ

ּבלעם , ּומנה ּו קם , הע ֹולם  ּבא ּומ ֹות  אבל  ְְְְֲִֶַָָָָָֹּכמ ׁשה ,

ׁשה ּוא  ג ֹו', ׁשבעתים  ל ׁשכננּו וה ׁשב  ּכא ׁשר  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָה ּנה 

ּד ה ּמּדֹות  ּבר ּור  אזי ענין  ּכּנ"ל , ֿ זה ' 'לע ּמת  ְְֲִִִֵֶַַַַַַֻ

 ל ׁשּנֹודה  ּובאפן , מרעית וצאן ע ּמ ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַֹֹואנחנּו

ה ּנצחית  ּבּגא ּלה  , ּתה ּלת נס ּפר  וד ֹור  לד ֹור  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלע ֹולם 

וד ֹור . ּולד ֹור  לע ֹולם  ְְִֶָָׁשהיא 

ּבגל ּוי p‰Â‰יג ) ׁשּיהיּו הענינים  ׁשּכל  ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ּבמע ׂשינּו ּתל ּויים  ה ּמׁשיח  ְְֲִִִֵַַַָלימ ֹות 

ה ּגל ּות  מ ׁש זמן ּכל  להיֹות 154ועב ֹודתנּו צרי , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ה ּנׁשמ ֹות  ענין וזה ּו זה . מעין ה ּגל ּות  זמן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבמ ׁש

ה ּדֹור , נׂשיאי צ ּדיקים  ּכלל ּיֹות , נׁשמ ֹות  ְְְֲִִִִִֵַַַָָּדאציל ּות ,

ה ּגל ּות  הג ּבלת  עליהם  ּבהיֹותם 155ׁשאין ׁשאפיל ּו , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבהג ּבלת  ּובהיֹותם  ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבּגּוף  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻמל ּבׁשֹות 

ּומ ֹופתים  א ֹות ֹות  ֿ ידם  על  נמ ׁשכים  156הע ֹולם , ְְִִִַָָָָָ

ה ּטבע ,  מ ּדר  הפ ׁשהם  ּומ ֹופתים  לא ֹות ֹות  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועד 
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ג.147) כו, עה"פ .148)בחוקותי  ופרש"י  ב .149)תו"כ מ , א.150)קידושין קה, ב .151)סנהדרין קצט , ספרי152)ח "ג

יו"ד. לד, שם.153)ברכה רפל"ז.154)ברכה תניא סע "ב 155)ראה לז, ח "א (לקו"ד ס "ז תרצ "ג כסלו כ' שיחת גם ראה

פ "ה.156)ואילך). שעהיוה"א תניא ראה

    
e˙kL BÓk ,Ì‰Ï CËˆn‰147È‡˜c) eÎÏz È˙BwÁa Ì‡ «ƒ¿»≈»∆¿∆»ƒ¿À«≈≈¿»≈

‰Bz‰ „enÏ ÏÚ148, המצוות שקיום הפסוק על  ז "ל  חכמינו  כדברי  «ƒ«»
תלכו " בחוקותי  ש"אם ומכאן  תשמרו " מצוותי  "את הפסוק בהמשך  אמור 

המצוות  בקיום מדבר  הכתוב זאת שעם אלא בתורה" עמלים "שתהיו  פירושו 

È„ÈÏ ‡ÈnL „eÓÏz ÏB„‚Â¿»«¿∆≈ƒƒ≈
‰NÚÓ149È˙BˆÓ ˙‡Â ( «¬∆¿∆ƒ¿«

ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â 'B‚ eÓLzƒ¿¿¿»«ƒƒ¿≈∆
Ô‡ˆ ÔÈÚ e‰fL ,'B‚Â ÌzÚa¿ƒ»¿∆∆ƒ¿«…

,E˙ÈÚÓ בתהלים הכתוב כלשון  «¿ƒ∆
ע"ט  ‰ÚB‰פרק ˙Ó‚„a¿À¿«»∆

Ïk Ô‡vÏ ˜tÒnL∆¿«≈«…»
‡˙È‡ C‡ .Ì˙eÎËˆ‰ƒ¿»¿»«ƒ»

‡Óba150eÈÈ‰ ÌÚÏaL «¿»»∆ƒ¿»«¿
ÌÚ,אותיות ‡Ïa לכך שמנגד  היינו  ¿…«

 ֿ הקדוש של  ה"עם" הם ישראל  שבני 

ֿ הוא מובא ‡‰fe151‡˙Èברוך  «…«ƒ»
הגמרא) לדברי  «¿ÌÚÏaL∆ƒ(בדומה

ÏÂ ‡nÚ ˙ÈÏ ,ÌÚ Ïa eÈÈ‰˙È «¿««≈«»¿≈
‡ÈÚ רועה ואין  עם אין  (ולטענתו ) , «¬»

ושלום) ÌÚÏaL(חס ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»
ÔÚBËÂ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÌÁBÏ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈

B„ÈŒÏÚLכנגדם  ÔÈÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆«»
˙BÈ‰Ï Ï‡NÈ Èa ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿
‰ÓBcL ÌÚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««∆∆
ŒÏÚL ÔÈÚ Ìb ÔÈ‡Â ,‰"aw‰Ï««»»¿≈«ƒ¿»∆«
Ô‡ˆ Ï‡NÈ Èa ÌÈNÚ B„È»«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈…

‰"aw‰ ÏL B˙ÈÚÓ שהוא כיוון  «¿ƒ∆«»»
בני  של  והשייכות הקשר  לכל  מתנגד 

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש עם «¿«‡ÌÓ,ישראל 
L‰Âc ÔÈÚ‰ BLÈ L‡k«¬∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»≈

,'B‚ ÌÈ˙ÚL eÎLÏ ֿ והקדוש ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ
לבני  המנגדים את מעניש ֿ הוא ברוך 

עצמם  הם מכן  ולאחר  ישראל 

לקדושה  ועולים ≈≈¿eÎLcƒמתהפכים
È‡˜, כאמור עשו , על  רק (לא מכוון  »≈
e‰L‡אלא) ,ÌÚÏa ÏÚ Ìb««ƒ¿»∆

ea ‰LÓc ÔÎM‰ מסוים ובמובן  «»≈¿…∆«≈
לו  דומה eÈ˙Baאפילו  Ó‡Ók ,¿«¬««≈

Ï"Ê152˜eÒt‰ ÏÚ153‡ÏÂ «««»¿…
Ï‡NÈa „BÚ ‡È Ì»̃»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a Ï‡ ,‰LÓk¿…∆¬»¿»»

e‰Óe ,Ì˜ ומיהוÌÚÏa והדרגה רבנו  משה של  זה" ה"לעומת שהיה »«¿ƒ¿»

רבנו , משה של  לזו  דומה הייתה בנבואה L‰Âשלו  L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿»≈
Œ˙nÚÏ'c ˙Bcn‰ ea ÔÈÚ ‡e‰L ,'B‚ ÌÈ˙ÚL eÎLÏƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«≈«ƒƒ¿À«

Ï"pk '‰Ê, לקדושה והעלאתם לטוב להפיכתם EnÚעד  eÁ‡Â ÈÊ‡ ∆««¬««¬«¿«¿
E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ ומתבטא מתגלה ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש ישראל  בני  של  והקשר  ¿…«¿ƒ∆

ידי  (על  כ "עם" הן  האופנים בשני 

ידי  (על  כ "צאן " והן  התורה) לימוד 

המצוות), EÏקיום ‰„BpL ÔÙ‡e¿…∆∆∆¿
tÒ B„Â B„Ï ÌÏBÚÏ¿»¿»¿«≈

,E˙l‰z ֿ לקדוש מודים ישראל  ובני  ¿ƒ»∆
בכל  ועד , לעולם כך  על  ֿ הוא ברוך 

היינו  ‰ÈÁˆp˙הדורות, ‰l‡ba«¿À»«ƒ¿ƒ
ÌÏBÚÏ ‡È‰L חס הפסק לה ואין  ∆ƒ¿»

B„Âושלום  B„Ïe.הדורות לכל  ¿»
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈≈»∆»»ƒ¿»ƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÈeÏ‚a eÈ‰iL∆ƒ¿¿»ƒ«»ƒ«
e˙„BÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk154, כי »¿«∆∆«»
לבוא  לעתיד  שיהיו  והאורות הגילויים

הגלות  בזמן  מעשינו  של  תוצאה הם

לז  פרק בתניא הזקן  רבנו  (כדברי 

ולימוד  המעשיות המצוות במעלת

עם  מגע ידי  על  שהם בדיבור  התורה

שבהם  החיות והעלאת גשמיים דברים

פעולות  תוצאות לבוא ולעתיד  לקדושה

לכן  כל ), לעין  יתגלו  CÈ»̂ƒאלו 
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿««»

‰Ê ÔÈÚÓ עצמו הגלות שבזמן  היינו  ≈≈∆
המצב  של  וגילוי  ביטוי  להיות צריך 

יהיה  לא כאשר  לבוא לעתיד  שיהיה

אלוקות. על  והסתר  ÔÈÚהעלם e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
˙BÓL ,˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLp‰«¿»«¬ƒ¿»
È‡ÈN ÌÈ˜Ècˆ ,˙BiÏÏk¿»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈
˙Ïa‚‰ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ,Bc‰«∆≈¬≈∆«¿»«

˙eÏb‰155, שלגבי בחסידות כמובא «»
שמעון  רבי  נשמת כמו  גבוהות נשמות

אלו  ונשמות הבית, חרב לא יוחאי  בר 

˙BLaÏÓ Ì˙BÈ‰a eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿»¿À»
Ì˙BÈ‰e ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba«¿∆∆««¬ƒƒ¿»
ÌÈÎLÓ ,ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰a¿«¿»«»»ƒ¿»ƒ

Ì„ÈŒÏÚבעולם ‡B˙B˙ומתגלים «»»
ÌÈ˙ÙBÓe156˙B˙B‡Ï „ÚÂ ¿ƒ¿«¿

ÌÈLaÏ˙nL ÔÙ‡e ,Úh‰ CcÓ CÙ‰ Ì‰L ÌÈ˙ÙBÓe¿ƒ∆≈≈∆ƒ∆∆«∆«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ
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ל   

ה ּטבע , ּכלי ֿ ידי על  ּובאים  ׁשּמתל ּבׁשים  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּובאפן

אחר ֹון, ּדאני הענין ֿ לבא  לעתיד  ׁשּיהיה   ּדר ֿ ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעל 

זה  ּומעין ּבגל ּוי. א ּתה  יהיה  מס ּתּתר  ֿ ל  ּבא  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגם 

ּתּמּוז  י"ב  ּדגא ּלת  ּומ ֹופתים  הא ֹות ֹות  ּגם  ְְִִֵַַַָֻהם 

ּכל  ׁשרא ּו ּבאפן ה ּטבע  ּכלי ֿ ידי על  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנמ ׁשכ ּו

ּבארץ  ע ׂשה  א ׁשר  הוי' נפלא ֹות  יח ּדיו .157ּבׂשר  ְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָָ

נּצֹוצים  ׁשהם  ה ּנׁשמ ֹות  לכל  ּכח  נֹותן זה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹוענין

נׁשמת  ה ּכללית , מה ּנׁשמה  ּפרטים  ּופרטי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּופרטים 

ׁשּצרי ּובידעם  ּבע ֹולם , ּבעב ֹודתם  ׁשּגם  ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָה ּנׂשיא ,

ּכלי  ֿ ידי  ועל  ה ּטבע  ּבעניני ה ּׁשליח ּות  את  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַלמ ּלא 

ּבמעמד  וגם  ּומ ֹופתים , א ֹות ֹות  אצלם  יהיּו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָה ּטבע ,

אפיל ּו ירא ּו מס ּתּתר ) ֿ ל  (א  הס ּתר  ׁשל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּומ ּצב 

ּדא ּתה . הענין את  ּבׂשר  ְְְִֵֵֶַָָָָָּבעיני

ה ּגל ּות È„ÈŒÏÚÂיד ) ּבזמן העב ֹודה  ּכלל ּות  ¿«¿≈ְְֲִַַָָָָ

ּבתכלית  יעקב , עפר  ְְְֲֲִִִַַַַֹּבבחינת 

ּבגל ּוי  מר ּגיׁשים  ׁשּלא  עד  הארץ , עפר  עד  ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹה ּירידה 

ּבת ֹורת  ׁשּנּתן ליעקב  אמת  ּדּתּתן הענין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאת 

אינֹו זה  ׁשענין ּכא ּלּו ׁשּיׁש מ ּזה , ויתירה  ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ ּתנה ,

ּדוקא  ה ּנה  אצלם , וה ּׂשגה  הבנה  ׁשל  ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבאפן

ּדל , מעפר  ּדמקים  הענין נע ׂשה  זֹו עב ֹודה  ֿ ידי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעל 

ּבכל  ונג ּבה , וצפ ֹונה  וקדמה  יּמה  ּופרצ ּת ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָָלהיֹות 

ׁשּגם  ּדהע ֹולם , הרבע  ׁשּזה ּו הע ֹולם , ר ּוח ֹות  ְֶֶֶַַָָָָָֹד '

ּגּופא  ה ׁשּתל ׁשל ּות  ּובסדר  ּגּופא  הע ֹולם  ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבטבע 

ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדּופרצ ּת. הענין את  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָר ֹואים 

ׁשּבּנפ ׁש החלקים  ד ' ּבכל  יׂשראל , ּברבע  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם 

ּבהם  ׁשּיהיה  נפח ּתּה, עד  מ ּטה ֹורה  ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹהאלקית ,

והק ּדמה  הכנה  נע ׂשה  זה  וכל  ּדּופרצ ּת. ְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָהענין

טפחים  מע ׂשרה  למ ּטה  להמ ׁשי ּוכלי ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָקר ֹובה 

מל ּכא  ּדא  לפנינּו, ה ּפֹורץ  ׁשּיעלה  ּדידן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעגלא 

מ ּמׁש. ּבקר ֹוב  ְְִַָָָמ ׁשיחא ,
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ואילך.157) צז ע ' ח "א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

    
,Úh‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡e כאשר במיוחד  גדול  וחידוש פלא שזהו  »ƒ«¿≈¿≈«∆«

גדרי  בתוך  מתרחשים אלא הטבע גדרי  את מבטלים לא והמופתים האותות

מתעלה  עצמו  הטבע גם ובכך  ÏŒ„È˙ÚÏ‡הטבע ‰È‰iL CcŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÈeÏ‚a ‰z‡ ‰È‰È zzÒÓ ÏŒ‡a ÌbL ,ÔBÁ‡ È‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«¬∆«¿≈ƒ¿«≈ƒ¿∆«»¿»

ישנו  עצמו  שבהסתר  יתברר  אז  כי 

בגילוי  מאשר  שאת ביתר  "אתה"

ט). בסעיף לעיל  (כמבואר 

˙B˙B‡‰ Ìb Ì‰ ‰Ê ÔÈÚÓe≈≈∆≈«»
˙l‡‚c ÌÈ˙ÙBÓe הריי "צ הרבי ¿ƒƒ¿À«

Êenzביום "È תרפ"ז בשנת «
Úh‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL∆ƒ¿¿«¿≈¿≈«∆«
על  גם שמשפיעים כאלה ניסים היו  וכך 

אותם  ומרוממים ומעלים הטבע גדרי 

Naעצמם  Ïk e‡L ÔÙ‡a¿…∆∆»»»»
ÂÈcÁÈ ראה הגשמי  הבשר  וגם «¿»

‰NÚ L‡ 'ÈÂ‰ ˙B‡ÏÙƒ¿¿¬»»¬∆»»
ı‡a157‰Ê ÔÈÚÂ אצל . שהיה »»∆¿ƒ¿»∆

כללית  נשמה שהוא הדור  נשיא הרבי 

הדור  נשמות את בתוכה ≈Ô˙Bהכוללת
Ì‰L ˙BÓLp‰ ÏÎÏ Ák…«¿»«¿»∆≈
ÈËÙe ÌÈËÙe ÌÈˆBvƒƒ¿»ƒ¿»≈
,˙ÈÏÏk‰ ‰ÓLp‰Ó ÌÈËt¿»ƒ≈«¿»»«¿»ƒ
ÌbL ,‡ÈNp‰ ˙ÓLƒ¿««»ƒ∆«

,ÌÏBÚa Ì˙„BÚa למרות הרי  «¬»»»»
מעלים  והסתר , העלם מלשון  שהעולם,

אלוקות  על  «¿«¿ÌÚ„Èeומסתיר 
˙eÁÈÏM‰ ˙‡ ‡lÓÏ CÈvL∆»ƒ¿«≈∆«¿ƒ
ÈÏk È„ÈŒÏÚÂ Úh‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«∆«¿«¿≈¿≈

,Úh‰ זאת ‡ˆÌÏבכל  eÈ‰È «∆«ƒ¿∆¿»
,ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ מגדרי למעלה ¿ƒ

ÏLהטבע  vÓe „ÓÚÓa Ì‚Â¿«¿«¬»«»∆
e‡È (zzÒÓ ÏŒ‡) zÒ‰∆¿≈≈ƒ¿«≈ƒ¿

˙‡ Na ÈÈÚa eÏÈÙ‡ התגלות ¬ƒ¿≈≈»»∆
‰z‡c ÔÈÚ‰ ֿ ֿ ברוך  הקדוש הוא »ƒ¿»¿«»

בעצמו . הוא

‰„BÚ‰ ˙eÏÏk È„ÈŒÏÚÂ („È¿«¿≈¿»»¬»
ÙÚ ˙ÈÁa ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿ƒ«¬«

,˜ÚÈ היינו‰„Èi‰ ˙ÈÏÎ˙a «¬…¿«¿ƒ«¿ƒ»
,ı‡‰ ÙÚ „Ú ירידה שהיא «¬«»»∆

באריכות  לעיל  כמבואר  ביותר  גדולה

˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzzc ÔÈÚ‰ ˙‡ ÈeÏ‚a ÌÈLÈbÓ ‡lL „Ú«∆…«¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ≈¡∆¿«¬…
ידי  על  למטה נשמתו  בירידת יהודי  לכל  שניתנו  והמיוחדים הגדולים הכוחות

צדיק" "תהי  zÓ‰השבועה ˙B˙a ÔzpL למטה הנשמה ירידת עם מיד  , ∆ƒ»¿««»»
האדם  מצד  מוקדמת עבודה כל  ÔÈÚLללא el‡k LiL ,‰fÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈»≈∆ƒ¿»

‰‰ ÏL ÔÙ‡a BÈ‡ ‰Ê∆≈¿…∆∆¬»»
ÌÏˆ‡ ‰‚O‰Â'ה'אמת וממילא ¿«»»∆¿»

בהעלם והנתינת  אצלם היא הזו  כוח

מוחלט, ŒÏÚוהסתר  ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»«
BÊ ‰„BÚ È„È כל על  התגברות של  ¿≈¬»

גודל  למרות וההסתרים ההעלמות

ÌÈ˜Ócהירידה  ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿≈ƒ
,Ïc ÙÚÓ מהעפר העני  של  תקומה ≈»»»

‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe ˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿»»»»≈¿»
˙BÁe '„ ÏÎa ,‰a‚Â ‰BÙˆÂ¿»»»∆¿»¿»

ÌÏBÚ‰ זה בפסוק מנויות שהן  כפי  »»
ודרום, צפון  מזרח, מערב, –e‰fL∆∆

Ú‰ ארבע ÌÏBÚ‰c,מלשון  »…«¿»»
Ùeb‡היינו  ÌÏBÚ‰ ÚËa ÌbL∆«¿∆«»»»
‰eÏLÏzL˙עצמו  „Òe¿≈∆ƒ¿«¿¿

‡Ùeb והגבלות העלם הוא שעניינם »
zˆÙec ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ‡Bƒ∆»ƒ¿»¿»«¿»
ההגבלות. וביטול  פריצת הוא שעניינו 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את שמבטלים ¿«¿≈∆
העולם, רוחות ארבע בכל  ההגבלות

דעולם, Ìbה"רובע" ÌÈÏÚBt¬ƒ«
'„ ÏÎa ,Ï‡NÈ Úa¿…«ƒ¿»≈¿»
,˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆«∆∆»¡…ƒ
‰È‰iL ,dzÁÙ „Ú ‰B‰hÓƒ¿»«¿«¿»∆ƒ¿∆

zˆÙec ÔÈÚ‰ Ì‰a יהיו ולא »∆»ƒ¿»¿»«¿»
הנשמה  והתגלות בפעולת הגבלות שום

שלה. והבחינות החלקים בכל 

‰Î‰ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆¬»»
ÈÏÎe ‰B˜ ‰Óc˜‰Â¿«¿»»¿»¿ƒ
‰NÚÓ ‰hÓÏ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿«»≈¬»»

Ô„Èc ‡Ï‚Úa ÌÈÁÙË במהירות ¿»ƒ«¬»»ƒ«
שלנו  המושגים) ∆¬»∆ÏÚiL‰(לפי 

ıBt‰ הגדרים את שפורץ מי  «≈
ההגבלות  את c‡ומבטל  ,eÈÙÏ¿»≈»
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ המשיח מלך  זה «¿»¿ƒ»

.LnÓ B˜a¿»«»
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לי

     


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰Úa‡, ׁשּנתר ּפא ח ֹולה  לה ֹוד ֹות , צריכין «¿»»ְְְִִִֵֶֶַ

יֹורדי  האס ּורים , מ ּבית  ׁשּיצא  ְְֲִִֵֵֶָָָָוחב ּוׁש

ליּׁשּוב  ּכׁשּיּגיע ּו ּדרכים  וה ֹולכי ּכׁשעל ּו, ,1ה ּים  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ים , יּסּורים , ח ֹולה , - הח ּיי"ם  "וכל  ְְִִִִֶַַָָָָוסימנ

סלה " יֹוד ּו הה ֹודאה 2מד ּבר  ּבר ּכת  נּסח  וה ּנה  . ְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּגמלני  ט ֹוב ֹות  לח ּיבים  ה ּגֹומל  ּבר ּו" ְְִִִֵֶַַַָָָהיא 

ּכב ֹוד 1ֿט ֹוב " מאמרי התחלת  ה ּוא  זה  ׁשּנּסח  ,ְְְֵֶֶַַַַַָֻ

ׁשאמר  ה ּגא ּלה , ּבעל  אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי מ ֹורי ְְְְִִֶַַַַַַָָָֻֻקד ּׁשת 

ה ּגא ּלה ' ּב'קנטרס  ונד ּפס ּו ה ּגא ּלה . ּומ ּזה 3ּבׁשעת  , ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻ

ּבּגא ּלה , וע ּקרי ּכללי ענין ה ּוא  זה  ׁשענין ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻמ ּובן,

ּבק ׁשר  האדם  ּבעב ֹודת  ה ֹוראה  ללמד  יׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּומ ּמּנּו

וה ּגא ּלה . ה ּמאסר  ְְֲִַַַָָֻעם 

ÔÈÚ‰Â ׁשּמביא מה  לעיל , נת ּבאר  ּדה ּנה  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶַָ

לה ֹוד ֹות " ׁשּצריכים  ׁש"אר ּבעה  ְְְֲִִֶֶַַַָָָּבּמאמר ,

ׁשם  ּומבאר  "ח ּיים ". ֿ ּתב ֹות  רא ׁשי ׁשאר ּבעה 3הם  ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

א ֹופ ּנים  אר ּבעה  הם  לה ֹוד ֹות , ׁשּצריכים  ְְְִִִֵֵֶַַָָא ּלּו

ה ּיציאה  להיֹות  ׁשּצריכה  האדם , ְְְֲִִִֶַַַָָָָָּבעב ֹודת 

ּבר ּוחנּיּות  א ּלּו רצ ּויים  ּבל ּתי מ ּצבים  ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמאר ּבעה 

היא  זֹו (ּגא ּלה ) ויציאה  וכ ּו'), וחב ּוׁש ְְְִִִֶָָָֻ(ח ֹולה 

ׁשהרא ׁשיֿ ּומ ּזה  עב ֹודה . א ֹופ ּני אר ּבעה  ֿ ידי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל 

הח ּדּוׁש ׁשע ּקר  מ ּובן "ח ּיים ", ה ּוא  ׁשּלהם  ִִִֵֶֶֶַַַָָּתב ֹות 

ה ּוא , העב ֹודה ) א ֹופ ּני (ּבאר ּבעה  זֹו ְְְֲִֵַַָָָָָֻּבגא ּלה 

ח ּיּות  ׁשל  ּבאפן היא  העב ֹודה  ה ּגא ּלה , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאחרי

ר ּבים , ל ׁשֹון "ח ּיים " ׁשּנקרא  עד  ּגד ֹול , הכי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּבתקף 

ה ּגא ּלה . לפני למ ּצב ֹו ּביחס  "חי" ׁשּנקרא  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהינּו

‰p‰Â ׁשּבהן 4יד ּוע ּגל ּיֹות , אר ּבע  ּכנגד  הם  לה ֹוד ֹות " ׁשּצריכים  ׁשה "אר ּבעה  ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ֿ לבא  לעתיד  הוי' ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  ּגּלּוי יהיה  ֿ ידן מ ּובן,5ועל  ּומ ּזה  . ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
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לב  

רא ׁשיֿ לה ֹוד ֹות " צריכים  ׁש"אר ּבעה  זֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשעב ֹודה 

האדם , עב ֹודת  לכלל ּות  ׁשּיכת  "ח ּיים ", ְֲִִֵֶֶַַַָָָָּתב ֹות 

את  ּומק ּים  ּומח ּיה  ה ּמה ּוה  ה ּוא  הוי' ׁשם  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהרי

ּכּלם  הע ֹולמ ֹות  היא ,6ּכל  העב ֹודה  ותכן . ְֲִֶָָָָָָֹֻ

ח ּיּות  הח ּיים , ענין יהיה  הע ֹולמ ֹות  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבכלל ּות 

ּגּלּוי  ׁשּזה ּו ּגא ּלה , ׁשל  לאפן עד  ה ּתקף , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבתכלית 

ּובגל ּוי  כ ּוּלם , הע ֹולמ ֹות  ׁשל  מציא ּותם  ְְֲִִִֶָָָָָאמ ּתית 

והס ּתר  העלם  מ ּלׁשֹון "ע ֹולמ ֹות " אבל 7הם  , ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָ

הוי'. ׁשם  ׁשל  הח ּיּות  ענין ה ּוא  מציא ּותם  ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָאמ ּתית 

ֿ ידי  ׁשעל  ּכדי ה ּוא  הע ֹולמ ֹות  ע ּקר  ְְְְִֵֵֶַַַַָָָואדר ּבה ,

לבחינה  ּכ ֿ אחר  העל ּיה  ּתהיה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָה ּירידה 

נאמר  זה  ׁשעל  הוי', מ ּׁשם  יֹותר  יׁשת 8נעלית  ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מה ּגּלּוי  ׁשּלמעלה  הח ׁש ּבחינת  סתר ֹו, 9ח ׁש. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

"ע ֹולם ", ּבתבת  ֿ ּכן ּגם  נרמז ׁשּזה  ל ֹומר , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויׁש

ּתבת  ׁשר ׁש ׁשהן ל ', ע ' א ֹות ּיֹות  ה ּוא  ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהתחלת ּה

ּבׁשביל  ה ּוא  הע ֹולמ ֹות  ׁשע ּקר  הינּו ְְֲִִִִֶַַָָָ"על ּיה ",

ֿ ידם . ׁשעל  ֲִֶַָָָָהעל ּיה 

ÏkÓe, האדם ּבנפ ׁש העב ֹודה  ּתכן ּגם  יּובן זה  ƒ»ְֲֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּכל  ׁשל  נפ ׁשֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

הוי', ׁשם  א ֹות ּיֹות  ד ' ּכנגד  מדרג ֹות  אר ּבע  ּבּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

ה ּתׁשּובה ' ּב'א ּגרת  ( ער ֿ (לפי ּבאר ּכה  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּכּמבאר 

ק ּדיׁשא ' 'ּתניא  הה ׁשּתל ׁשל ּות 10ּבּספר  סדר  ׁשּזה ּו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ותכן  מ ּיׂשראל . ואחד  אחד  ּכל  ׁשל  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹה ּפרטי

ּבסדר  ּוגא ּלה  ח ּיּות  להמ ׁשי ה ּוא  ְְְְֲִֵֶַַָָֻעב ֹודת ֹו
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רפ "ד.)6 שעהיוה"א פ "ט . ש"א פרדס  סע "ב . רנז, זח "ג ובכ"מ .)7ראה ג. ב , ואתחנן ד. לו, שלח  יב .)8לקו"ת יח , תהלים

ובכ"מ .)9 א. לט , מקץ  תו"א ספ "ד.)10ראה

    
‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‡"‰ŒÂ"‡ÂŒ‡"‰Œ„"ÂÈ5 היציאה אחרי  המשיח, בימות ∆»ƒ»…

אדום. גלות הרביעית, מהגלות

‰fÓe להת שתביא הגלויות מארבע ליציאה קשור  שהעניין  ארבע גלות מאחר  ƒ∆
הוי ', שם ˆÌÈÎÈאותיות ‰Úa‡"L BÊ ‰„BÚL ,ÔeÓ»∆¬»∆«¿»»¿ƒƒ

˙BzŒÈL‡ "˙B„B‰Ï¿»≈≈
˙eÏÏÎÏ ˙ÎiL ,"ÌÈiÁ"«ƒ«∆∆ƒ¿»

,Ì„‡‰ ˙„BÚ כללי עניין  והיא ¬«»»»
ה' ‰e‡בעבודת 'ÈÂ‰ ÌL È‰L∆¬≈≈¬»»

כולה  המציאות לכל  הקשור  כללי  עניין 

השם  הוא ליש ‰e‰n‰כי  מאין  «¿«∆
Ìi˜Óe ‰iÁÓe תמידÏk ˙‡ ¿«∆¿«≈∆»

Ìlk ˙BÓÏBÚ‰6. »»À»
‰„BÚ‰ ÔÎ˙Â הזו ‰È‡,הכללית ¿…∆»¬»ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL במציאות ∆ƒ¿»»»
‰ÌÈiÁ,כולה  ÔÈÚ ‰È‰È חיים ƒ¿∆ƒ¿«««ƒ

על  המורה רבים »eiÁ˙לשון 
ÏL ÔÙ‡Ï „Ú ,Û˜z‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«…∆«¿…∆∆

e‰fL ,‰l‡b הגאולה Èelbעניין  ¿À»∆∆ƒ
ÏL Ì˙e‡ÈˆÓ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿ƒ»∆

,ÌleÎ ˙BÓÏBÚ‰ הגאולה בוא עם »»»
כל  של  האמיתית המציאות תתגלה

שהדברים ÈeÏ‚eהבריאה  כפי  ¿»
הגלות, בזמן  כעת, בגלוי  ≈‰Ìנראים

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ "˙BÓÏBÚ"»ƒ¿∆¿≈
zÒ‰Â7,שהתהוות בגלוי  רואים ולא ¿∆¿≈

האלוקי  האור  הם העולמות וחיות קיום

הוי ', שם ‡ÈzÓ˙של  Ï‡¬»¬ƒƒ
Ì˙e‡ÈˆÓ של האמיתית המציאות ¿ƒ»

ÏLהעולמות  ˙eiÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««∆
,‰a„‡Â .'ÈÂ‰ ÌL בלבד זו  לא ≈¬»»¿«¿«»

משם  החיות דבר  של  הוי 'שלאמיתו 

הנבראים  של  האמיתית המציאות היא

מזה, ויותר  אדרבה, »wÚƒאלא
בריאת  של  (וזו ‰BÓÏBÚ˙המטרה »»

שלהם) האמיתית ‰Èi„‰המציאות È„ÈŒÏÚL È„k ‡e‰ האור של  ¿≈∆«¿≈«¿ƒ»
ונסתר  נעלם להיות ‰iÏÚ‰האלוקי  ‰È‰z ˙BÓÏBÚa העולמות כל  של  »»ƒ¿∆»¬ƒ»

המציאות  לבוא ‡CkŒÁוכללות ÌMÓלעתיד  ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁÏ «««ƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰Ê ÏÚL ,'ÈÂ‰ ודרגה בחינה זו על  הכתוב Ó‡8נעלית בלשון  ¬»»∆«∆∆¡«

ÏÚÓlL‰בתהילים  CLÁ‰ ˙ÈÁa ,B˙Ò CLÁ ˙LÈ»∆…∆ƒ¿¿ƒ««…∆∆¿«¿»
Èelb‰Ó9 את שמונע והסתר  העלם משמעו  "חושך " המושג  בפשטות ≈«ƒ

נעלית  בחינה של  נעלית במשמעות "חושך " גם יש אך  האלוקי , האור  התגלות

חשך  "ישת בכתוב נרמז  זה ועניין  גילוי , לידי  מלבוא למעלה שהיא כך  כל 

מהתגלות  למעלה נסתר , להיות החושך  את שם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש סתרו ",

שבגלוי . הוי ' שם מבחינת שלמעלה נעלמת לבחינה הכוונה ובענייננו 

‰fL ,ÓBÏ LÈÂ לבוא לעתיד  העולמות של  הזו  ÊÓההתעלות ¿≈«∆∆ƒ¿»
˙˙a ÔkŒÌb במילהd˙ÏÁ˙‰L ,"ÌÏBÚ""עולם" המילה של  «≈¿≈«»∆«¿»»»

˙z LL Ô‰L ,'Ï 'Ú ˙Bi˙B‡ ‡e‰ המילהeÈ‰ ,"‰iÏÚ" ƒ∆≈…∆≈«¬ƒ»«¿
˙BÓÏBÚ‰ wÚL של והמטרה ∆ƒ«»»

העלם  של  באופן  בתחילה בריאתם

Ì„ÈŒÏÚL ‰iÏÚ‰ ÏÈLa ‡e‰ƒ¿ƒ»¬ƒ»∆«»»
לבוא. לעתיד 

‰Ê ÏkÓe אודות לעיל  המבואר  ƒ»∆
היא  וחיותם שהתהוותם העולמות

יביא  הדבר  לבוא ולעתיד  הוי ' משם

משם  למעלה ואפילו  הוי ' שם לגילוי 

‰BÚ„‰הוי ' ÔÎz Ìb ÔeÈ»«…∆»¬»
מצבים  מארבעה היציאה של  האמורה

È‰Lרצויים לא  ,Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»∆¬≈
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BLÙ«¿∆»∆»¿∆»

LÈ Ï‡NiÓÚa‡ da ƒƒ¿»≈≈»«¿«
ÌL ˙Bi˙B‡ '„ „‚k ˙B‚„Ó«¿≈¿∆∆ƒ≈
ŒÈÙÏ) ‰k‡a ‡nk ,'ÈÂ‰¬»»«¿…»«¬À»¿ƒ

CÚ יחסית b‡'a˙באריכות ( ∆∆¿ƒ∆∆
‡Èz' Ùqa '‰eLz‰«¿»«≈∆«¿»

'‡LÈc˜10, שמבאר לאחר  ושם, «ƒ»
העליונות  הספירות עשר  כיצד 

שם  אותיות בארבע רמוזות באלוקות

ומבאר : הזקן  אדמו "ר  ממשיך  הוי ',

המבדיל  משל  דרך  על  ממש "וככה

שהיא  האדם בנשמת קץ, לאין  הבדלות

נפח, דמתוכיה האלוקית נפש בחינת

המרומז  הנעלם שכל  בחינת בה יש

הגילוי  אל  לצאת שבכוחו  יו "ד , באות

יתברך  באמיתתו  ולהשכיל  להבין 

לפום  וחד  חד  כל  וכו ', ובגדולתו 

ובינתו . שכלו  רוחב לפי  דיליה שיעורא

דעתו  ומרחיב שכלו  מעמיק אשר  וכפי 

לה  שיש ה"א, באות בינתו  מרומזת אזי  יתברך , בגדולתו  להתבונן  ובינתו 

מבינתו  להוליד  למטה, מלמעלה ההמשכה על  המורה אורך  וגם רוחב,

ואחר  ליבו , ותעלומות במוחו  ותולדותיהן  ויראה אהבה ה' בגדולת והתבוננותו 

התורה  בעסק האמיתית עבודה נמשכה ומזה ליבו . התגלות בבחינת כך 

ה"א...", וא"ו  אותיות הן  מעשה, או  ודיבור  בקול  החכמה,e‰fLוהמצוות ∆∆
והמעשה, והדיבור  המידות ‰‰eÏLÏzL˙הבינה, „Ò הנפש של כוחות ≈∆«ƒ¿«¿¿

והדיבור  והמידות המוחין  השתלשלות' ל 'סדר  באלקות (המקביל  למעלה

בנשמתו  שהוא כפי  הּפרטי  העליונות) Á‡Â„בספירות „Á‡ Ïk ÏL ְִַָ∆»∆»¿∆»
„Òa ‰l‡‚e ˙eiÁ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ B˙„BÚ ÔÎ˙Â .Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿…∆¬»¿«¿ƒ«¿À»¿≈∆
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לג      

א ֹותם   ׁשּממ ׁשי עד  ׁשּלֹו, ה ּפרטי ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ׁשה ּמע ׂשה  ּבפעל , ּבמע ׂשה  ה ּמדרג ֹות , ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַֹּבתח ּתית 

הע ּקר  למעלה 11ה ּוא  מ ּגיע  ּדוקא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ועל  סתר ֹו". ח ׁש "יׁשת  לבחינת  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹמעלה ,

ׁשהרי  ה ּכללי, הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּבכל  ּגם  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפֹועל 

ּפניו  מא ֹור  ירידה  "להם  העליֹונים  ְְִִֵֶֶָָָָָָָהע ֹולמ ֹות 

ה ּתח ּתֹון  ֿ ה ּזה  ע ֹולם  ה ּוא  ה ּכל  ותכלית  ," ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹית ּבר

מ ּמּנּו למ ּטה  ּתח ּתֹון ֿ ידי 12ׁשאין על  ולכן , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּובכח ֹות  ּדוקא , ה ּתח ּתֹון ֿ ה ּזה  ּבע ֹולם  ְְְֲֶַַַַָָָָָֹהעב ֹודה 

סדר  ּכל  את  מעלים  ׁשּבֹו, ה ּמע ׂשה  ּבכח  ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם ,

"יׁשת  לבחינת  מעלה , למעלה  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

סתר ֹו". ְִֶֹח ׁש

e‰ÊÂ העב ֹודה ֿ ידי ׁשעל  "ח ּיים ", ֿ ּתב ֹות  רא ׁשי לה ֹוד ֹות " צריכים  "אר ּבעה  ¿∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובכל  ה ּנפ ׁש ּכח ֹות  ּבכל  הח ּיּות  ענין ּפֹועלים  ׁשּבּנפ ׁש, ה ּמדרג ֹות  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּבאר ּבע 

מ ּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה  לע ֹולם , ּגא ּלה  ׁשּמביאים  עד  הה ׁשּתל ׁשל ּות . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻסדר 
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,BlL ÈËt‰ ˙eÏLÏzL‰‰ חכמה היינו  האמורים, העניינים בכל  «ƒ¿«¿¿«¿»ƒ∆

של  באופן  כולם שיהיו  ה' עבודת בענייני  ומעשה ודיבור  ויראה ואהבה ובינה

וגאולה  ‰B‚„n˙,חיות ˙ÈzÁ˙a Ì˙B‡ CÈLÓnL „Ú כוחות של  «∆«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈
ÏÚÙa,הנפש  ‰NÚÓa מבין נחות והכי  חיצוני  הכי  הכוח כוחות שהוא ¿«¬∆¿…«

כיוון  יתירה חשיבות לו  יש אבל  הנפש,

wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L11, ∆««¬∆»ƒ»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בפועל המעשה ¿«¿≈∆

,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc«¿»«ƒ«¿«¿»«¿»
"B˙Ò CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
הוי ', משם שלמעלה דרגה שהיא

לעיל . כמבואר 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של באופן  ה' עבודת ¿«¿≈∆
השתלשלות' 'סדר  בכל  וגאולה חיות

הנפש  כוחות ויש ÏÚBtשל  האדם ≈
השפעה  „Òלמעשיו  ÏÎa Ìb«¿»≈∆

ÈÏÏk‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ירידת של  «ƒ¿«¿¿«¿»ƒ
מלמעלה  האלוקי  האור  והמשכת

למדריגה, ממדריגה ≈¬∆È‰Lלמטה
Ì‰Ï" ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰»»»∆¿ƒ»∆

היא עצם  B‡Óהתהוותם ‰„ÈÈ¿ƒ»≈
Ïk‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,"Ca˙È ÂÈt»»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«…

הבריאה  כל  f‰ŒÌÏBÚ‰של  ‡e‰»«∆
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰««¿∆≈«¿¿«»

epnÓ12, יתעלה,כדי דבר  של  ‰BÚ„‰שבסופו  È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ƒ∆¿»≈«¿≈»¬»
‰NÚn‰ ÁÎa ,Ì„‡‰ ˙BÁÎe ,‡˜Âc ÔBzÁz‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆««¿«¿»¿…»»»¿…«««¬∆

,BaL התחתון הכוח היא שהוא ובעלייתם בהם שדווקא כאמור , ביותר , ∆
של  והתכלית ‰‰eÏLÏzL˙הבריאה,הכוונה „Ò Ïk ˙‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆»≈∆«ƒ¿«¿¿

הכללי  ÏÚÓ‰,האלוקי  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»
."B˙Ò CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
ÌÈÎÈˆ ‰Úa‡" e‰ÊÂ¿∆«¿»»¿ƒƒ
˙BzŒÈL‡ "˙B„B‰Ï¿»≈≈
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,"ÌÈiÁ"«ƒ∆«¿≈»¬»
,LÙpaL ˙B‚„n‰ Úa‡a¿«¿«««¿≈∆«∆∆
הוי ' שם אותיות ארבע כנגד  המכוונות

אהבה  ה"א, – בינה יו "ד , – (חכמה

ה') – ומעשה דיבור  וא"ו , – ויראה

ÏÎa ˙eiÁ‰ ÔÈÚ ÌÈÏÚBt פרטי ¬ƒƒ¿«««¿»
ÏÎe LÙp‰ ˙BÁk של הדרגות …«∆∆¿»

„Ú .˙eÏLÏzL‰‰ „Ò≈∆«ƒ¿«¿¿«
,ÌÏBÚÏ ‰l‡b ÌÈ‡ÈnL∆¿ƒƒ¿À»»»

.LnÓ eÈÓÈa ‰‰Óeƒ¿≈»¿»≈«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה גדול שי'

שלום וברכה!

כניסה  המילה  אומנות  לימוד  ענין  אודות  כותב  בו  ושלאחריו,  השני  מיום  למכתבו  במענה 

לבריתו של אברהם אבינו בקשר להמצב באיזה ארצות אירופא.

ות"ח על שהעיר שימת לבבי על זה ואשתדל לברר המצב בהאמור וכן בקשר להצעתו בזה.

ויהי רצון מנותן התורה ומצוה המצוה, שיביא הבירור לקיום מצוה זו בהידור בכל הפרטים.

ועדיין עושים אותה בשמחה )שבת קל, א( ומצוה  והרי היא המצוה שקבלו עליהם בשמחה 

ספר  ג"כ  וראה  ב(  מג,  )מנחות  מלכא  לדוד  בהנוגע  וכמרז"ל  רגע  בכל  הנמשכת  מצוה  היא  תמידית 

המצות לאדמו"ר הצמח צדק, עיין שם היטב מצות מילה.

בטח יודע מפרשת חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, 

י"ב וי"ג תמוז.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.



לד

    
  

- הקדוש  בחדרו התפילה , לפני בבוקר -

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰È‰Â1 ּכטל ר ּבים , ע ּמים  ּבקרב  יעקב  ׁשארית  ¿»»ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

לא  א ׁשר  ע ׂשב , עלי ּכרביבים  הוי' ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹמאת 

ׁשארית  והיה  אדם . לבני ייחל  ולא  לאיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיק ּוה 

עבר  אם  א ׁשר  ג ֹו' ר ּבים  ע ּמים  ּבקרב  ּבּגֹוים  ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹיעקב 

וג ֹו' וטרף  ׁשּכת ּוב 2ורמס  מה  להבין וצרי . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

ּדב ׁשלמא  ר ּבים ", ע ּמים  "ּבקרב  הרא ׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבּפס ּוק 

יעקב  "ׁשארית  א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּבר  ה ּׁשני ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹּבּפס ּוק 

ּוכפי  ר ּבים ", ע ּמים  "ּבקרב  א ֹומר ֹו מ ּובן ְְְִִִִֶֶַַַָּבּגֹוים ",

ּבּפס ּוק  אבל  ג ֹו'. וטרף " ורמס  עבר  "אם  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָׁשּמס ּים 

ֿ לבא  ּדלעתיד  ה ּגּלּויים  א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּבר  ְְִִִִִֵֶַַָָָֹהרא ׁשֹון

מה ּו מ ּובן אינֹו ּגד ֹול , ה ּיֹותר  הע ּלּוי יהיה  ְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאז

להבין, צרי ּגם  ר ּבים ". ע ּמים  "ּבקרב  ְְְִִִִֶֶַַַָָא ֹומר ֹו

לבני  ייחל  ולא  לאיׁש יק ּוה  לא  "א ׁשר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹא ֹומר ֹו

ה ּכת ּוב  ּדּבר  מלא  מקרא  הלא  "אר ּור 3אדם ", ְֲִִֵֶַָָָָָָֹ

ּגמ ּור , א ּסּור  ׁשּזה ּו ּבאדם ", יבטח  א ׁשר  ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָה ּגבר 

ג ֹו' יק ּוה " לא  "א ׁשר  ּבענין ה ּמעלה  מהי ּכן, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹואם 

ֿ לבא ) ּדלעתיד  הע ּלּוי א ֹוד ֹות  ּכׁשּמד ּבר  .4(ּובפרט  ְְְְִִִִֶָָָָָֹֻ

להבין  צרי "יעקב ",5ּגם  ה ׁשם  ּכאן מזּכיר  ל ּמה  , ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

מ ּׁשם  ּפח ּותה  ּבמדרגה  ה ּוא  "יעקב " ׁשם  ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָֹהרי

ּכׁשּמד ּבר  ּכן, ואם  ה ּמעלה . ׁשם  ׁשה ּוא  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ"יׂשראל "

ֿ למימר  ֿ ליּה הוה  ֿ לבא , ּדלעתיד  הע ּלּוי ְְֲִִִֵֵַָָָָֹא ֹוד ֹות 

ה ּמעלה . ׁשם  ׁשה ּוא  "יׂשראל " ְֲִֵֵֵֶַַָָׁשם 

מה ÔÈ‰Ïeב ) ּתח ּלה  להק ּדים  צרי זה , ּכל  ¿»ƒְְְִִִֶַַָָָ

לעיל ׁשּנת ּבא  ה ּׁשמ ֹות 6ר  ּׁשני ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבׁשּיכ ּות  ה ּנׁשמה  ׁשמ ֹות  ׁשהם  ויׂשראל , ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹיעקב 

למ ּטה  ירידת ּה ׁשּקדם  והינּו, על ּיה ,  צר ירידה  ׁשהיא  למ ּטה , ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלירידת ּה
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בלק: פרשת בהפטרת מיכה, בנבואת נאמר 

‰È‰Â1˜ÚÈ ˙È‡L ישראל ÏËkבני  ,ÌÈa ÌÈnÚ ˜a ÂÈ‰È ¿»»¿≈ƒ«¬…¿∆∆«ƒ«ƒ¿«
'ÈÂ‰ ˙‡Ó אדם מבני  ולא ה' מאת מהשמים שבא טל  של ÌÈÈkכמו  ≈≈¬»»ƒ¿ƒƒ

השמים גשם  מן  NÚ,היורדים ÈÏÚ לבדו בה' בוטחים ישראל  בני  יהיו  כך  ¬≈≈∆
‡ÏÂ LÈ‡Ï ‰e˜È ‡Ï L‡¬∆…¿«∆¿ƒ¿…
˙È‡L ‰È‰Â .Ì„‡ ÈÏ ÏÁÈÈ¿«≈ƒ¿≈»»¿»»¿≈ƒ
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לעומת  ישראל  האומות בני  שאר 
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Ì‡" ÌiÒnL ÈÙÎe ,"ÌÈa«ƒ¿ƒ∆¿«≈ƒ

'B‚ "ÛËÂ ÒÓÂ Ú והכוונה »«¿»«¿»«
של  והממשלה השליטה את להדגיש

האומות. על  ישראל  «¬‡Ïעם
a„nL ÔBL‡‰ ˜eÒta«»»ƒ∆¿«≈
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‡ÏŒ„È˙ÚÏc ויתגלו שיאירו  ƒ¿»ƒ»…
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יעוד  בתור  לעיל  המובא הראשון 

שיתקיימו  לבוא ונבואה לעתיד 

‡ÏÂ LÈ‡Ï ‰e˜È ‡Ï L‡"¬∆…¿«∆¿ƒ¿…
‡˜Ó ‡Ï‰ ,"Ì„‡ ÈÏ ÏÁÈÈ¿«≈ƒ¿≈»»¬…ƒ¿»

e˙k‰ ac ‡ÏÓ3 בנבואת »≈ƒ∆«»
‡Lירמיהו  b‰ e‡"»«∆∆¬∆

e‰fL ,"Ì„‡a ÁËÈ לבטוח ƒ¿«»»»∆∆
ֿ הוא  ֿ ברוך  בקדוש במקום באדם

"‰e˜È ‡Ï L‡" ÔÈÚa ‰ÏÚn‰ È‰Ó ,Ôk Ì‡Â ,eÓb eq‡ƒ»¿ƒ≈«ƒ««¬»»ƒ¿«¬∆…¿«∆
'B‚ זה פשוט הרי  ‰ÈelÚדבר  ˙B„B‡ a„nLk ËÙe)ƒ¿»¿∆¿À»»ƒ

‡ÏŒ„È˙ÚÏc ברור באיסור ואז  אסורה הנהגה תהיה שלא ופשוט ƒ¿»ƒ»…
?4)מוחלט 

ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb5ÈkÊÓ ‰nÏ , «»ƒ¿»ƒ»»«¿ƒ
Ô‡k ישראל לבני  ביחס ‰ÌLהכתוב »«≈

"˜ÚÈ" ÌL È‰ ,"˜ÚÈ"«¬…¬≈≈«¬…
עקב  י ' „Óa‚‰אותיות ‡e‰¿«¿≈»

‰˙eÁt הוא שהעקב כשם נחותה, ¿»
הגוף, של  הנחות ≈ÌMÓƒהחלק

"Ï‡NÈ"'ראש 'לי  אותיות ƒ¿»≈
‰ÏÚn‰ ÌL ‡e‰L שמבטא שם ∆≈««¬»

כשם  ישראל  בני  של  מעלתם את

שבגוף. הנעלה החלק הוא שהראש

˙B„B‡ a„nLk ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¿∆¿«≈
ÈelÚ‰ המיוחד והיתרון  המעלה »ƒ

ŒdÈÏŒ‰Â‰ ,‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¬»≈
ÓÈÓÏ על לומר  זה) (לפסוק לו  היה ¿≈«

ישראל  e‰L‡בני  "Ï‡NÈ" ÌL≈ƒ¿»≈∆
n‰ ÌL,‰ÏÚ את המבטא שם ≈««¬»

נאמר  ולמה וחשיבותם, מעלתם

יעקב"? "שארית

CÈˆ ,‰Ê Ïk ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ»∆»ƒ
‡a˙pL ‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ6 מי במאמר" ֿ המתחיל  דיבור  ¿≈
רובע  את ומספר  יעקב עפר  מנה

תמוז  י "ב בהתוועדות שנאמר  ישראל "

תשח"י , זו , ÈMשנה ÔÈÚa¿ƒ¿«¿≈
Ì‰L ,Ï‡NÈÂ ˜ÚÈ ˙BÓM‰«≈«¬…¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÓLp‰של BÓL˙שניהם  ¿«¿»»
d˙„ÈÈÏהאלוקית  ˙eÎiLa של ¿«»ƒƒ»»

העליון  ומקורה משורשה הנשמה

‰hÓÏ הזה בעולם גשמי  לגוף ¿«»
ˆCהגשמי , ‰„ÈÈ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»…∆
,‰iÏÚ ירידת של  והמטרה והכוונה ¬ƒ»
שלאחר הנשמה  בשביל  היא למטה

שליחותה  את תסיים כאשר  מכן ,

מכפי  יותר  גדול  בעילוי  תתעלה למטה,

הירידה  לפני  ¿»¿eÈ‰Â,שהייתה
d˙„ÈÈ Ì„wL הנשמה של  ∆…∆¿ƒ»»
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לה   

"יעקב ", ּבׁשם  ה ּנׁשמה  נקראת  למ ּטה  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹּובהיֹות ּה

כ ּו') העב ֹודה  ֿ ידי (על  למ ּטה  ירידת ּה ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָּולאחרי

ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו "יׂשראל ". ה ׁשם  ּבּה 7נתוּסף  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חרנה   וּיל ׁשבע  מ ּבאר  יעקב  "יעקב ",8וּיצא  , ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבבחינת  ׁשהיא  החכמה  מדרגת  הינּו עקב , ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָיּו"ד 

יֹותר , ּבג ּלּוי  ית ּבר עצמ ּות ֹו ּבּה ונמצא  ְְְְְִִִִֵֵַָָָּבּטּול ,

להמ ׁשי היא  וה ּכּונה  ּב'ּכתר ', ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָּגם 

ּכׁשני  "חרנה ", ּבבחינת  החכמה  ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבחינת 

ׁשּבּזהר  ע ֹולם 9ה ּפר ּוׁשים  על  ּדקאי אחד , ּפר ּוׁש . ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁש"חרנה " ׁשני, ּופר ּוׁש מלכ ּות . ּבחינת  ְְִִִֵֵֶַַַָָָה ּדּבּור ,

ּגר ֹוני" "נחר  מ ּלׁשֹון עלמא 10ה ּוא  על  ּדקאי , ְְְְִִִֵַַָָָ

אף  חר ֹון ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ְְְֲֲִִִֵַָָָָָּדּפר ּודא ,

ע ֹולם  ה ּיּו"ד 11ׁשל  ּבחינת  להמ ׁשי היא  וה ּכּונה  . ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

וזֹוהי  למ ּטה . ע ֹולם " ׁשל  אף  "חר ֹון ּבחינת  ְְְֲִִֶַַַַָָעד 

ירידה  ׁשהיא  למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּתכלית 

ועצ ּומה  ה ּגד ֹולה  העל ּיה  ּבׁשביל  והינּו ְְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָעצ ּומה ,

ׁשעב ֹודת  וזה ּו העצמ ּות . המ ׁשכת  ׁשה ּוא  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָּביֹותר ,

לבן  ּבבית  היתה  ּבחרן ה ּוא 12יעקב  "לבן" ּכי , ְְְֲִֵַָָָָָָָָֹ

ּבּמדר ׁש ּכדאיתא  ונעלה , גב ֹוּה על 13מדרגה  ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

ע ֹונֹותיהם 14ּפס ּוק  ׁשּמל ּבן מי לבן, את  הידע ּתם  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

העליֹון  לבן ּבחינת  יׂשראל , ה ּוא 15ׁשל  לבן ּכי , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

העצ  על  מ ֹורה  ׁשּזה  עצמי, וענינֹוּגון מ ּות , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
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י ).7) (כח , ויצא ואילך).8)ר"פ  קסח  ע ' פר"ת (סה"מ  פר"ת יעקב  ויצא ד"ה  ראה - לקמן הבא ואילך.9)בכל ב  קמו, ח "א

ועוד.10) ג. כא, ויצא תו"א וישב . פ ' להאריז"ל תורה לקוטי  ראה ד. סט , נח .11)תהלים ס "פ  ד"ה 12)פירש"י  גם ראה

ואילך. שסג ס "ע  הנ"ל, יעקב  שארית י .13)והי ' פ "ע , ה.14)ב "ר כט , א.15)ויצא כג, ויצא תו"א

    
העליה hÓÏ‰מלמעלה  היתה לא  עדיין  וממילא למטה שירדה  לפני  כלומר , ¿«»

הירידה  ידי  על  יותר  מאוחר  hÓÏ‰שתבוא d˙BÈ‰e ועלתה שחזרה קודם ƒ¿»¿«»
הזה  בעולם שליחותה סיום לאחר  ÌLaלמעלה, ‰ÓLp‰ ˙‡˜ƒ¿≈«¿»»¿≈

,"˜ÚÈ" שהוא העקב כמו  נחות רוחני  מצב על  המורה שם עקב, י ' אותיות «¬…
בגוף  נחות d˙„ÈÈחלק ÈÁ‡Ïe¿«¬≈¿ƒ»»

‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ) ‰hÓÏ¿«»«¿≈»¬»
ה' בעבודת למטה, הנשמה שעושה

והסתר  ההעלם אזי eÎ')למרות

הזה  בעולם שליחותה את כשמסיימת

למעלה  ושרשה למקורה וחוזרת

הירידה  תכלית שהיא לעליה ומגיעה

da ÛqÂ˙ בנשמהÌL‰ ƒ¿«≈»«≈
"Ï‡NÈ" שהוא ראש' 'לי  אותיות ƒ¿»≈

הנשמה  של  מעלתה את המדגיש שם

הירידה  שלאחר  לעליה .כשבאה
e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ7 אבינו ביעקב ¿∆«∆»

CÏiÂ ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ«≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆
‰Á8,"˜ÚÈ" eÈ"„אותיות , »»»«¬…

‰ÓÎÁ‰ ˙‚„Ó eÈ‰ ,˜Ú»≈«¿«¿≈««»¿»
כמו  היא (שצורתה יו "ד  באות הנרמזת

שהיא  החכמה של  עניינה והוא נקודה

השכלי , הרעיון  של  הראשונית הנקודה

לפרטים) הרעיון  הסתעפות לפני 

‡È‰L שאין התפשטות החכמה בה ∆ƒ
הנקודה  את אלא ולרוחב לאורך  העניין 

למעלה  החכמה בספירת גם וכך  בלבד ,

שהיא  Ïehaבאלוקות ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ
התפשטות  «¿ÓÂ¿ƒˆ‡המציאות,ללא

da החכמה B˙eÓˆÚבספירת »«¿
של  והעצמות ֿ המהות ֿ ברוך  הקדוש

בעצמו  ˙BÈ,הוא Èel‚a Ca˙Èƒ¿»≈¿ƒ≈
Ìb יותר e‰L‡אפילו  BÓkÓ «ƒ¿∆

,'˙k'a הוא המדריגות בסדר  שמיקומה עליון ' 'כתר  למעלה בחינת «∆∆
הביטול  מפני  זאת, ובכל  הראש) מעל  הוא כפשוטו  שכתר  (כשם מהחכמה

ב'כתר ' מאשר  יותר  אפילו  אלוקות גילוי  בה יש האלוקית ek‰Â‰שבחכמה, ¿««»»
CÈLÓ‰Ïהעליונה  ‡È‰ למטה את מלמעלה גילוי  לידי  ÈÁa˙ולהביא ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ ביותר עליונה דרגה "Á‰"שהיא ˙ÈÁa מקום היא ו 'חרן ' «»¿»ƒ¿ƒ«»»»
ביותר , ‰faLנחות ÌÈLet‰ ÈLk9 של הרוחנית המשמעות לגבי  ƒ¿≈«≈ƒ∆«…«

È‡˜c"חרן ". ,„Á‡ Let היא שהכוונה,eac‰ ÌÏBÚ ÏÚ ≈∆»¿»≈«»«ƒ
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa מלך דבר  "באשר  ככתוב הדיבור  עניין  היא המלכות וספירת ¿ƒ««¿

את  ומבטא מגלה שהדיבור  וכשם דיבורו , באמצעות שולט המלך  שלטון ",

ה  ספירת למעלה  כך  והרגש, המוחין השכל  ענייני  את ומגלה ממשיכה מלכות

שמעליה. בספירות ÔBLlÓוהמידות ‡e‰ "‰Á"L ,ÈL LeÙe≈≈ƒ∆»»»ƒ¿
Á" יבש"ÈBb10È‡˜c etc„‡,המכוון , ‡ÓÏÚ ÏÚ עולם ƒ«¿ƒ¿»≈«»¿»¿≈»
iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa‰,הפירוד  ˙BÓÏBÚ יש שבהם הכלליים העולמות »¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

עניינו ) לפי  העולמות משלושת אחד  בכל  שונות, (בדרגות מקום נתינת

בטלים  שאינם נבראים של  למציאות

ומקיים  המהווה האלוקי  לאור  לגמרי 

"חרן ", נקראים ולכן  ‡Ûאותם ÔBÁ¬«
ÌÏBÚהכעס  ÏL11‰ek‰Â . ∆»¿««»»

הכוונה  של  והתכלית העליונה המטרה

ÈÁa˙האלוקית  CÈLÓ‰Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
„"ei‰ יש שבה החכמה ספירת «

לאלוקות  מוחלט ÈÁa˙ביטול  „Ú«¿ƒ«
‰hÓÏ "ÌÏBÚ ÏL Û‡ ÔBÁ"¬«∆»¿«»

יצא וכדי  זו  כוונה ולהשלים למלא

לחרן . שבע מבאר  È‰BÊÂ¿ƒיעקב
˙ÈÏÎz של והמטרה ÈÈ„˙הכוונה «¿ƒ¿ƒ«

‰„ÈÈ ‡È‰L ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»∆ƒ¿ƒ»
‰ÓeˆÚ למטה עד  ביותר  מלמעלה ¬»

היא eÈ‰Âביותר , הירידה וכוונת ¿«¿
‰ÏB„b‰ ‰iÏÚ‰ ÏÈLaƒ¿ƒ»¬ƒ»«¿»

˙BÈa ‰ÓeˆÚÂ ידי על  שתבוא «¬»¿≈
כאמור , למטה, הנשמה של  העבודה

˙ÎLÓ‰ ‡e‰L והתגלות ∆«¿»«
˙eÓˆÚ‰.למטה האלוקות של  »«¿

e‰ÊÂ לכך הפנימי  „˙BÚLהטעם ¿∆∆¬«
˙Èa ‰˙È‰ ÔÁa ˜ÚÈ«¬…¿»»»¿»¿≈

ÔÏ12"ÔÏ" Èk הרוחני , במובן  »»ƒ»»
,‰ÏÚÂ dB‚ ‰‚„Ó ‡e‰«¿≈»»«¿«¬»

‡˙È‡„kכמובאL„na13ÏÚ ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«
לרועי eÒt14˜ה  אבינו  יעקב שאמר  »

חרן  של  ÔÏ,הצאן  ˙‡ ÌzÚ„È‰«¿«¿∆∆»»
ÔaÏnL ÈÓ ומנקה מכבס ƒ∆¿«≈
ÔBÈÏÚ‰ ÔÏ ˙ÈÁa ,Ï‡NÈ ÏL Ì‰È˙BBÚ15, ב'תורה כמבואר  ¬≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«…∆»∆¿

הוא  בקדושה] למעלה, לבן  של  [השורש דקדושה לבן  ..." ויצא פרשת אור '

סוף  אין  אור  של  ומהותו  עצמותו  אור  בחינת דהיינו  העליון ', 'לובן  בחינת

וגוונים  המראות לכל  דומה שאינו  לבן , [צבע] וגוון  מראה כמשל  הוא. ברוך 

הוא  לבן  וגוון  מראה כן  שאין  מה [אחר ], צבע ע"י  נתהוו  שלהם שהגוונים

דרך  על  הוא וכן  צבע. ידי  על  נתהוה ולא נשתנה שלא ומהותו  הדבר  עצמות

בחינת  בו ] [שאין  ביה דלית ובכבודו , בעצמו  הוא ברוך  סוף אין  אור  משל 

'פשוט' הוא אלא כלל " ÔÂbגוונין  ‡e‰ ÔÏ Èkצבע,ÈÓˆÚ כל ללא ƒ»»»∆«¿ƒ
BÈÚÂהגדרות, ,˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‰BÓ ‰fL שהוא כפי  'לבן ' בחינת של  ∆∆∆«»«¿¿ƒ¿»

בשורשו  ה',BÚa„‰למעלה בעבודת ביטוי  לידי  בא שהוא ‰e‡כפי  »¬»
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לו      

ּכהןֿ עב ֹודת  ּוכמ ֹו ה ּתׁשּובה , ענין ה ּוא  ְְְֲֲִֵַַַָָָֹּבעב ֹודה 

ּבבגדי  ׁשהיתה  ֿ ּכּפּור  ּביֹום  ֿ ה ּקד ׁשים  ּבקד ׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָֹּגד ֹול 

ָָלבן.

‰p‰Â,ק ּוין ּבׁשל ׁשה  ה ּוא  למ ּטה  העב ֹודה  אפן ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ֿ חסדים  ּוגמיל ּות  עב ֹודה  (ׁשה ּוא 16ּתֹורה  ְֲֲִִֶָָָ

העב ֹודה , ּבקו ה ּוא  והע ּקר  ה ּמצ ֹות ). ְְְֲֲִִֵַַַָָָָמע ׂשה 

ה ּתֹורה  קו ׁשהרי ה ּתפ ּלה , עב ֹודת  ענין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ֿ חסדים  ּוגמיל ּות  למ ּטה , מ ּלמעלה   ּבדר ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָה ּוא 

ל ּמּוד  הק ּדמת  אחרי ּבא  ה ּמצ ֹות , מע ׂשה  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ע ּקר  הרי ֿ ּכן ואם  ה ּתפ ּלה , ועב ֹודת  ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָה ּתֹורה 

והעב ֹודה  ה ּתפ ּלה . עב ֹודת  ה ּוא  האדם  ְְֲֲֲִַַַָָָָָָעב ֹודת 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו וה ּׂשגה , הבנה  לידי ׁשּיבא  17היא  ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ל ׁשֹון  ה ּוא  "ׁשמע " אלקינּו, הוי' יׂשראל  ְְְְֱֲִֵֵַַָָָֹׁשמע 

ּבענין  היא  והה ּׂשגה  וההבנה  וה ּׂשגה , ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָהבנה 

למעלה  ׁשה ּוא  הוי' ׁשׁשם  הינּו, אלקינּו", ְְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ"הוי'

ֿ ידי  ועל  וח ּיּותנּו. ּכחנּו ה ּוא  ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ּבע ֹולם  ּגם  ממ ׁשיכים  זה , ּבענין וה ּׂשגה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָההבנה 

וארץ  רקיעים  ּבׁשבעה  ׁשּגם  אחד ", "הוי' ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה 

נמצא  ּולמ ּטה , למעלה  סיטרין, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָּובאר ּבעה 

ע ֹולם  ׁשל  א ּלּופ ֹו ׁשה ּוא  .18האל "ף  ֶֶַָָ

א ֹומר ֹוÔÈÚ‰Âג ) מ ּובן אינֹו ּדלכא ֹורה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶָָָ

ּדיקא , "אלקינּו" אלקינּו", ְֱֱֲֵֵַָָָֹֹ"הוי'

הוי', מ ּׁשם  נמ ׁש הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

ּומה ּו הה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ּכל  את  ה ּמה ּוה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשה ּוא 

צרי וכן ּדוקא . "אלקינּו" ה ּוא  ׁשהוי' ְְְֱֲִֵֵֶַָָָָֹא ֹומר ֹו

ׁשּכת ּוב  מה  זּולת ,19להבין, אלקים  לנּו אין ְְֱִִֵֶַָָָָֹ

הה ׁשּגחה  ּבענין להבין צרי וכן ּדוקא . ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ"לנּו"

ה ׁשּגחה , ס ּוגי ׁשני ׁשּיׁש ּכּיד ּוע  ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָמ ּלמעלה ,

טבעית , הנהגה  ׁשהיא  אלקים  מ ּׁשם  ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹה ׁשּגחה 

למעלה  ׁשהיא  הוי' מ ּׁשם  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוה ׁשּגחה 
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מ "ב .16) פ "א אבות ד.17)ראה ו, ו.18)ואתחנן סעיף  שם או"ח  ודאדה"ז שו"ע  סא. סימן או"ח  בב "י  הובא סמ "ק  ראה

ב . יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע  הראשונים".19)לקו"ת ב "על - שחרית תפילת נוסח  ע "פ 

    
ÌÈL„w‰ŒL„˜a ÏB„bŒÔ‰k ˙„BÚ BÓÎe ,‰eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿¬«…≈»¿…∆«√»ƒ

ÔÏ È„‚a ‰˙È‰L etkŒÌBÈa עם הקשור  הפשוט ה'עצמי ' הגוון  ¿ƒ∆»¿»¿ƒ¿≈»»
האלקות. עצמיות

‰„BÚ‰ ÔÙ‡ ‰p‰Â'ה עבודת ‰e‡של  ‰hÓÏ,ÔÈe˜ ‰LÏLa ¿ƒ≈…∆»¬»¿«»ƒ¿…»«ƒ
Œ˙eÏÈÓ‚e ‰„BÚ ‰Bz»¬»¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ16‡e‰L)'חסדים 'גמילות ¬»ƒ∆
וגמילות  הצדקה מצוות רק איננו 

כללות  אלא ≈¬»NÚÓ‰החסדים
wÚ‰Â .(˙Bˆn‰ המרכזי העניין «ƒ¿¿»ƒ»

ה' ‰BÚ„‰,בעבודת Â˜a ‡e‰¿«»¬»
,‰lÙz‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««¿ƒ»
C„a ‡e‰ ‰Bz‰ Â˜ È‰L∆¬≈««»¿∆∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ניתנה התורה כי  ƒ¿«¿»¿«»
לבני  ֿ הוא, ֿ ברוך  מהקדוש מלמעלה,

בולט  כך  כל  לא כן  ואם למטה ישראל 

מצידו  האדם עבודת עניין  בה

‡e‰L ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ∆
,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ המצוות קיום «¬≈«ƒ¿

בפועל , ‡ÈÁהמעשיות ‡a»«¬≈
˙„BÚÂ ‰Bz‰ „enÏ ˙Óc˜‰«¿»«ƒ«»«¬«
wÚ È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ≈¬≈ƒ«
˙„BÚ ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¬«

‰„BÚ‰Â .‰lÙz‰ עובד שהאדם «¿ƒ»¿»¬»
בתפילה, ה' שלה ‰È‡את התוכן  ƒ

‰‰ועניינה  È„ÈÏ ‡iL∆»…ƒ≈¬»»
‰‚O‰Â,באלוקותe˙kL BÓk17 ¿«»»¿∆»

,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
‰‰ ÔBLÏ ‡e‰ "ÚÓL"¿«¿¬»»

‰‚O‰Â,התבוננות ידי  ‰‰Â‰על  ¿«»»¿«¬»»
‰‚O‰‰Â האדם צריך  שבו  הנושא ¿««»»

התפילה  בעבודת È‰ƒ‡להתבונן 
,eÈ‰ ,"eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ÔÈÚa¿ƒ¿«¬»»¡…≈«¿

'ÈÂ‰ ÌLL הבלי סוף האין  שעניינו  ∆≈¬»»
ÏÚÓÏ‰גבול  ‡e‰L∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó מהאור למעלה ≈ƒ¿«¿¿
ומשתלשל  היורד  המוגבל  האלוקי 

לדרגה בלתי ‰e‡מדרגה עליון  אור 

היינו  'אלוקינו ', להיות יורד  זה מוגבל 

eÁk כוח מלשון  e˙eiÁÂ'אלוקים' …≈¿ƒ≈
שמחייה  נבראים החיות גם ומקיימת

‰‰‰גשמיים. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬»»
,‰Ê ÔÈÚa ‰‚O‰Â אלוקינו של להיות הוי ' ומביאים ÌÈÎÈLÓÓירידת ¿«»»¿ƒ¿»∆«¿ƒƒ

גילוי  È‰iL‰לידי  ÌÏBÚa Ìb הכתוב וסיום ‡Á„",כהמשך  'ÈÂ‰" «»»∆ƒ¿∆¬»»∆»

תהיה  ה' שאחדות בעולמות היינו  גם ונרגשת ÚLa‰ניכרת ÌbL∆«¿ƒ¿»
ı‡Â ÌÈÚÈ˜ במילה ח' האות של  בגימטריא הנרמזים שמונה, וביחד  ¿ƒƒ»»∆

ÔÈËÈÒ,'אחד ' ‰Úa‡e הנרמזים דרום) צפון , מערב, (מזרח, צדדים ¿«¿»»ƒ¿ƒ
'אחד ' שבמילה ד ' hÓÏe‰,באות ‰ÏÚÓÏ והן עליונים בעולמות הן  ¿«¿»¿«»

תחתונים  ‰‡Û"Ïבעולמות ‡ˆÓƒ¿»»
‡e‰L" אחד" במילה א' האות ∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש על  הנקרא רומזת

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡18. «∆»
‰B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»

BÓB‡ ÔeÓ BÈ‡ אומר שהכתוב ≈»¿
"eÈ˜Ï‡" ,"eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰"¬»»¡…≈¡…≈

,‡˜Èc כאן ומזכיר  מדייק והכתוב «¿»
כי אלוקים שם  כך  על  לתמוה ויש

˙eÏLÏzL‰‰ „Ò Ïk È‰ של ¬≈»≈∆«ƒ¿«¿¿
האור  למטה ירידת מלמעלה האלוקי 

לדרגה  ויורד CLÓמדרגה ובא ƒ¿»
˙‡ ‰e‰n‰ ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»∆«¿«∆∆

,˙eÏLÏzL‰‰ „Ò Ïk"' הוי" »≈∆«ƒ¿«¿¿
מהווה, ‡BÓBמלשון  e‰Óe ולמה «¿

הכתוב  ‰e‡אומר  'ÈÂ‰L∆¬»»
‡˜Âc "eÈ˜Ï‡" הוא "הוי '" והרי  ¡…≈«¿»

מ"אלוקינו "? יותר  נעלה עניין 

‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»ƒ«
e˙kL19 קריאת ברכות בנוסח ∆»

תפילת  של  eÏשחרית שמע ÔÈ‡≈»
,‡˜Âc "eÏ" ,E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»¿»«¿»
"לנו " נאמר  מדוע להבין  יש כלומר ,

לנו  שדווקא היא הדברים ומשמעות

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש זולת אלוקים אין 

ולא  לכולם נכונה והיא האמת זו  והרי 

"לנו "? רק

ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÎÂ נוסף דבר  ¿≈»ƒ¿»ƒ
‰ÁbL‰‰ ÔÈÚa ֿ הקדוש של  ¿ƒ¿«««¿»»

ֿ הוא  העולמות ÏÚÓlÓ‰ברוך  על  ƒ¿«¿»
למטה, ÈLוהנבראים LiL Úe„ik«»«∆≈¿≈

,‰ÁbL‰ È‚eÒ אחד ,סוג ≈«¿»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÁbL‰ השם «¿»»ƒ≈¡…ƒ

והצמצום  ההגבלה עניין  בא שממנו 

הגשמית  המציאות משתלשלת וממנו 

(86) "הטבע" בגימטריא ֿ ם' ֿ י  ֿ ה ֿ ל  ו 'א

˙ÈÚË ‰‚‰‰ ‡È‰L סדר ∆ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
הטבע, חוקי  פי  על  שיתנהל  בעולם ה' שקבע של ÁbL‰Â‰ההנהגה ¿«¿»»

העולם  על  ֿ הוא ֿ ברוך  ההשגחה הקדוש השני , È‰L‡מהסוג  'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»∆ƒ
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לז   

(ּכמאמר  ׁשּביׂשראל  והה ׁשּגחה  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ז"ל  זאבים ,20ר ּבֹותינּו ׁשבעים  ּבין אחת  ּכב ׂשה  ְְְִִִִֵֵֵַַַָ

ּדוקא  הוי' מ ּׁשם  היא  מ ׁשּתּמרת ) ,21והיא  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הוי' מ ּׁשם  מ ׁשּגחים  ה ּנבראים  ּכל  הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻולכא ֹורה ,

ענין  ּומה ּו הה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ּכל  את  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמה ּוה 

יׂשראל  נׁשמ ֹות  על  היא  הוי' מ ׁשם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהה ׁשּגחה 

נקראים  ה ּמלאכים  ּדה ּנה  ה ּוא , הענין  א ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּדוקא .

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו האלקים ,22"אלקים ", לאלקי ה ֹוד ּו ְֱֱִִֵֵֶָָֹֹֹ

נמ ׁשכת  ֿ ידם  ׁשעל  ה ּׁשפע  ׁשל ּוחי היֹותם  ׁשם  ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעל 

ּכמ ֹו אלקים , נקראים  ּדּינים  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹהה ׁשּפעה .

ׁשם 23ׁשּכת ּוב  על  ׁשניהם , ּדבר  יבא  האלקים  עד  ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּדכ ׁשם  ּומ ּובן, כ ּו'. לד ּון ה ּכח  להם  ְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיׁש

ּבכח  ֿ אם  ּכי עצמם , ּבכח  זה  אין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּבּדּינים 

ּתֹורה , ּדין ּפֹוסקים  רק  ׁשהם  והינּו, ְְְִִֵֶַַַָָה ּתֹורה ,

ּבמציא ּות  ּכן ׁשּנע ׂשה  יק ּום , ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָּוכדבריהם 

ז"ל 24הע ֹולם  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  ּדין 25, ה ּדן ּכל  ְֲִֵַַַַָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש ׁשּתף  נע ׂשה  לאמ ּתֹו ְֱֲֲִֶֶַַַָָָֻאמת 

לע ֹולם  יק ּום  אלקינּו ּודבר  ּברא ׁשית , ,26ּבמע ׂשה  ְְְְֱֲִֵֵֵַַָָֹ

א ּלא  עצמם , ּבכח  זה  אין ּבּמלאכים  ֿ כן ּכמ ֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה ּנה 

נמ ׁשכת  ֿ ידם  ׁשעל  ה ּׁשפע  ׁשל ּוחי רק  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהם 

ׁשל  ה ּׂשרים  ׁשהם  והינּו, ּבע ֹולם , ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהה ׁשּפעה 

ּבע ֹולם , הה ׁשּפעה  נמ ׁשכת  ֿ ידם  ׁשעל  ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָה ּמּזל ֹות 

ׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ ׁשמ ׁש27על  ּתב ּואת  מ ּמגד  ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבכלל ּות  ה ּוא  זה  וכל  ירחים . ּגר ׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָּומ ּמגד 

ֿ ידי  על  הה ׁשּפעה  נמ ׁשכת  ׁשּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהע ֹולם ,

נמ ׁשכת  יׂשראל  לנׁשמ ֹות  אבל  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָה ּמלאכים .

ֿ ידי הה ׁש על  ׁשנמ ׁש ורק  עצמ ֹו, הוי' מ ּׁשם  ּפעה  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּפֹועל  ּגּופא  (וזה  ּבלבד  מעביר   ּבדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה ּמלאכים 
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פ "ט .20) רבתי  פסיקתא יא. פ "י , אסת"ר ה. תולדות תנחומא ואילך.21)ראה ג קיג, האמצעי  לאדמו"ר חינוך ראה

ב .22) קלו, ח .23)תהלים כב , אדה"ז)24)משפטים (ושו"ע  בש"ך להלכה והובא וש"נ. ה"ב . פ "א כתובות ירושלמי  ראה

(סקכ"ג). סקי "ג סקפ "ט  וש"נ.25)יו"ד א. י , ח .26)שבת מ , יד.27)ישעי ' לג, ברכה

    
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ והמצומצם,של המוגבל  האור  ירידת ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

Ï‡NÈaL ‰ÁbL‰‰Â בני על  שומר  וגם משגיח ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש ¿««¿»»∆¿ƒ¿»≈
Ï"Êישראל  eÈ˙Ba Ó‡Ók)20 בין ישראל  בני  של  מצבם על  במדרש ¿«¬««≈

של  למצב דומה שהדבר  הגלות בזמן  ‡Á˙האומות ‰Nk הנמצאתÔÈa ƒ¿»««≈
ÌÈ‡Ê ÌÈÚL לטרוף המאיימים ƒ¿ƒ¿≈ƒ

nzLÓ˙)הכבשה,את  ‡È‰Â¿ƒƒ¿«∆∆
‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰21, ƒƒ≈¬»»«¿»

,‰B‡ÎÏÂ שעל מה בכך  הביאור  ¿ƒ¿»
משם  מיוחדת השגחה יש ישראל  בני 

‰ÌÈ‡pהוי ', Ïk È‰¬≈»«ƒ¿»ƒ
‰e‰nL 'ÈÂ‰ ÌMÓ ÌÈÁbLÓÀ¿»ƒƒ≈¬»»∆¿«∆
,˙eÏLÏzL‰‰ „Ò Ïk ˙‡∆»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌLÓ ‰ÁbL‰‰L ÔÈÚ e‰Óe«ƒ¿»∆««¿»»ƒ≈
Ï‡NÈ ˙BÓL ÏÚ ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈

‡˜Âc על מאשר  יותר  מיוחד , באופן  «¿»
הנבראים? כל 

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈
,"ÌÈ˜Ï‡" ÌÈ‡˜ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿»ƒ¡…ƒ

e˙kL BÓÎe22 בתהיליםe„B‰ ¿∆»
,ÌÈ˜Ï‡‰ È˜Ï‡Ï ֿ ֿ ברוך  לקדוש ≈…≈»¡…ƒ

אלוקי  שהוא הנקראים הוא המלאכים

ÈÁeÏL'אלוקים' Ì˙BÈ‰ ÌL ÏÚ«≈¡»¿≈
ÚÙM‰ שלוחיו ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  «∆«

לנבראים  השפע את להביא הוא

Ì„ÈŒÏÚL המלאכים באמצעות ∆«»»
ÔÎŒBÓÎe .‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««¿»»¿≈

גם  המלאכים, ÌÈ‡˜כמו  ÌÈic«»ƒƒ¿»ƒ
e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ï‡23 בתורה ¡…ƒ¿∆»

c ‡È ÌÈ˜Ï‡‰ „Ú«»¡…ƒ»…¿«
,Ì‰ÈL והדיינים הדין  בעלי  שני  ¿≈∆

'אלוקים' LiLנקראים ÌL ÏÚ«≈∆≈
'eÎ Ôe„Ï Ák‰ Ì‰Ï ו 'אלוקים »∆«…«»

ביחזקאל  (ככתוב כוח לשון  (גם) הוא

לקח'). הארץ אילי  «ÔeÓe,'ואת
‰Ê ÔÈ‡ ÌÈicaL ÌLÎc הכוח ƒ¿≈∆««»ƒ≈∆

ולפסוק  להכריע הדין שלהם »…¿ÁÎaאת
Ì‡ŒÈk ,ÌÓˆÚ של פעולתם אלא «¿»ƒƒ

היא  eÈ‰Â,הדיינים ,‰Bz‰ ÁÎa¿…««»¿«¿
Ì‰L הדייניםÔÈc ÌÈ˜ÒBt ˜ ∆≈«¿ƒƒ

Ìe˜È Ôk Ì‰È„Îe ,‰Bz, בפועל Ôkיתקיים ‰NÚpL שפסקו כפי  »¿ƒ¿≈∆≈»∆«¬∆≈
‰ÌÏBÚהדיינים  ˙e‡ÈˆÓa24Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe בגמרא,25, ƒ¿ƒ»»¿«¬««≈

הדיינים, BzÓ‡Ïאודות ˙Ó‡ ÔÈc Ôc‰ Ïk התורה פי  NÚ‰על  »«»ƒ¡∆«¬ƒ«¬∆

,˙ÈL‡a ‰NÚÓa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Ï ÛzL הכתוב ובלשון  À»¿«»»¿«¬≈¿≈ƒ
ÌÏBÚÏבישעיה  Ìe˜È eÈ˜Ï‡ „e26, פי על  שנפסק דין  פסק כי  ¿«¡…≈»¿»

יתקיים, ולכן  אלוקינו ' 'דבר  נחשב ‡ÔÈהתורה ÌÈÎ‡Ïna ÔÎŒBÓk ‰p‰ƒ≈¿≈««¿»ƒ≈
‰Ê לנבראים מורידים שהמלאכים ˜השפע Ì‰ ‡l‡ ,ÌÓˆÚ ÁÎa ∆¿…««¿»∆»≈«

Ì„ÈŒÏÚL ÚÙM‰ ÈÁeÏL¿≈«∆«∆«»»
‰‰ÚtL‰באמצעותם  ˙ÎLÓƒ¿∆∆««¿»»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש ««ÌÏBÚa,של 
ÏL ÌÈO‰ Ì‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«»ƒ∆
˙ÎLÓ Ì„ÈŒÏÚL ˙BÏfn‰««»∆«»»ƒ¿∆∆

,ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰ כמבואר ««¿»»»»
לך  "אין  המדרש דברי  על  בחסידות

מלמעלה  מזל  לו  שאין  מלמטה עשב

נברא  שלכל  גדל ", לו  ואומר  בו  המכה

רוחני  ומקור  שורש היינו  'מזל ' יש

המלאכים  הם 'שרים' יש ולמזלות

ושאר  ה'עשב' שורש לעניין  (לדוגמא,

הם  שהמלאכים מבואר  הצמחים,

באה  שממנו  ה'מזל ' של  ה'שרים'

המלאכים, של  במידות גם כי  הצמיחה

צמיחה  יש ויראה, מקטנות אהבה

e˙kLלגדלות) ‰Ó CcŒÏÚ27 «∆∆«∆»
LÓLבתורה  ˙‡ez „‚nÓƒ∆∆¿…»∆

ÌÈÁÈ Lb „‚nÓe כאן וגם ƒ∆∆∆∆¿»ƒ
השמש  שפעולת הוא הפנימי  הפירוש

משורשם  נובעת בצמחים והירח

לעולם  באה וההשפעה למעלה

ה'שרים' הם המלאכים, באמצעות

שלמעלה.

‰Ê ÏÎÂ אודות לעיל  האמור  ¿»∆
על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ההשגחה

הטבע  בדרך  בהנהגה הבריאה

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  וההשפעה

המלאכים  באמצעות ‰e‡בעולם
˙ÎLÓ BaL ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»»∆ƒ¿∆∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÚtL‰‰««¿»»«¿≈««¿»ƒ

לעיל . BÓLÏ˙כמבואר  Ï‡¬»¿ƒ¿
‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿∆∆««¿»»
˜Â ,BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»«¿¿«
ÌÈÎ‡Ïn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓL∆ƒ¿»«¿≈««¿»ƒ

,„Ïa ÈÚÓ C„a ההמשכות כל  שורש כי  החסידות בתורת מבואר  ¿∆∆«¬ƒƒ¿«
'סדר  דרך  עוברות ההמשכות כל  אך  מהעולמות שלמעלה סוף אין  באור  הוא

ויש  למטה. שבאות עד  לדרגה מדרגה ונמשכות העולמות 'של  השתלשלות
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ּכהןֿ עב ֹודת  ּוכמ ֹו ה ּתׁשּובה , ענין ה ּוא  ְְְֲֲִֵַַַָָָֹּבעב ֹודה 

ּבבגדי  ׁשהיתה  ֿ ּכּפּור  ּביֹום  ֿ ה ּקד ׁשים  ּבקד ׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָֹּגד ֹול 

ָָלבן.

‰p‰Â,ק ּוין ּבׁשל ׁשה  ה ּוא  למ ּטה  העב ֹודה  אפן ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ֿ חסדים  ּוגמיל ּות  עב ֹודה  (ׁשה ּוא 16ּתֹורה  ְֲֲִִֶָָָ

העב ֹודה , ּבקו ה ּוא  והע ּקר  ה ּמצ ֹות ). ְְְֲֲִִֵַַַָָָָמע ׂשה 

ה ּתֹורה  קו ׁשהרי ה ּתפ ּלה , עב ֹודת  ענין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ֿ חסדים  ּוגמיל ּות  למ ּטה , מ ּלמעלה   ּבדר ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָה ּוא 

ל ּמּוד  הק ּדמת  אחרי ּבא  ה ּמצ ֹות , מע ׂשה  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ע ּקר  הרי ֿ ּכן ואם  ה ּתפ ּלה , ועב ֹודת  ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָה ּתֹורה 

והעב ֹודה  ה ּתפ ּלה . עב ֹודת  ה ּוא  האדם  ְְֲֲֲִַַַָָָָָָעב ֹודת 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו וה ּׂשגה , הבנה  לידי ׁשּיבא  17היא  ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ל ׁשֹון  ה ּוא  "ׁשמע " אלקינּו, הוי' יׂשראל  ְְְְֱֲִֵֵַַָָָֹׁשמע 

ּבענין  היא  והה ּׂשגה  וההבנה  וה ּׂשגה , ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָהבנה 

למעלה  ׁשה ּוא  הוי' ׁשׁשם  הינּו, אלקינּו", ְְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ"הוי'

ֿ ידי  ועל  וח ּיּותנּו. ּכחנּו ה ּוא  ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ּבע ֹולם  ּגם  ממ ׁשיכים  זה , ּבענין וה ּׂשגה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָההבנה 

וארץ  רקיעים  ּבׁשבעה  ׁשּגם  אחד ", "הוי' ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה 

נמצא  ּולמ ּטה , למעלה  סיטרין, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָּובאר ּבעה 

ע ֹולם  ׁשל  א ּלּופ ֹו ׁשה ּוא  .18האל "ף  ֶֶַָָ

א ֹומר ֹוÔÈÚ‰Âג ) מ ּובן אינֹו ּדלכא ֹורה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶָָָ

ּדיקא , "אלקינּו" אלקינּו", ְֱֱֲֵֵַָָָֹֹ"הוי'

הוי', מ ּׁשם  נמ ׁש הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּכל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

ּומה ּו הה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ּכל  את  ה ּמה ּוה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשה ּוא 

צרי וכן ּדוקא . "אלקינּו" ה ּוא  ׁשהוי' ְְְֱֲִֵֵֶַָָָָֹא ֹומר ֹו

ׁשּכת ּוב  מה  זּולת ,19להבין, אלקים  לנּו אין ְְֱִִֵֶַָָָָֹ

הה ׁשּגחה  ּבענין להבין צרי וכן ּדוקא . ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ"לנּו"

ה ׁשּגחה , ס ּוגי ׁשני ׁשּיׁש ּכּיד ּוע  ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָמ ּלמעלה ,

טבעית , הנהגה  ׁשהיא  אלקים  מ ּׁשם  ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹה ׁשּגחה 

למעלה  ׁשהיא  הוי' מ ּׁשם  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוה ׁשּגחה 
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ÌÈL„w‰ŒL„˜a ÏB„bŒÔ‰k ˙„BÚ BÓÎe ,‰eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿¬«…≈»¿…∆«√»ƒ

ÔÏ È„‚a ‰˙È‰L etkŒÌBÈa עם הקשור  הפשוט ה'עצמי ' הגוון  ¿ƒ∆»¿»¿ƒ¿≈»»
האלקות. עצמיות

‰„BÚ‰ ÔÙ‡ ‰p‰Â'ה עבודת ‰e‡של  ‰hÓÏ,ÔÈe˜ ‰LÏLa ¿ƒ≈…∆»¬»¿«»ƒ¿…»«ƒ
Œ˙eÏÈÓ‚e ‰„BÚ ‰Bz»¬»¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ16‡e‰L)'חסדים 'גמילות ¬»ƒ∆
וגמילות  הצדקה מצוות רק איננו 

כללות  אלא ≈¬»NÚÓ‰החסדים
wÚ‰Â .(˙Bˆn‰ המרכזי העניין «ƒ¿¿»ƒ»

ה' ‰BÚ„‰,בעבודת Â˜a ‡e‰¿«»¬»
,‰lÙz‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««¿ƒ»
C„a ‡e‰ ‰Bz‰ Â˜ È‰L∆¬≈««»¿∆∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ניתנה התורה כי  ƒ¿«¿»¿«»
לבני  ֿ הוא, ֿ ברוך  מהקדוש מלמעלה,

בולט  כך  כל  לא כן  ואם למטה ישראל 

מצידו  האדם עבודת עניין  בה

‡e‰L ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ∆
,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ המצוות קיום «¬≈«ƒ¿

בפועל , ‡ÈÁהמעשיות ‡a»«¬≈
˙„BÚÂ ‰Bz‰ „enÏ ˙Óc˜‰«¿»«ƒ«»«¬«
wÚ È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ≈¬≈ƒ«
˙„BÚ ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¬«

‰„BÚ‰Â .‰lÙz‰ עובד שהאדם «¿ƒ»¿»¬»
בתפילה, ה' שלה ‰È‡את התוכן  ƒ

‰‰ועניינה  È„ÈÏ ‡iL∆»…ƒ≈¬»»
‰‚O‰Â,באלוקותe˙kL BÓk17 ¿«»»¿∆»

,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
‰‰ ÔBLÏ ‡e‰ "ÚÓL"¿«¿¬»»

‰‚O‰Â,התבוננות ידי  ‰‰Â‰על  ¿«»»¿«¬»»
‰‚O‰‰Â האדם צריך  שבו  הנושא ¿««»»

התפילה  בעבודת È‰ƒ‡להתבונן 
,eÈ‰ ,"eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ÔÈÚa¿ƒ¿«¬»»¡…≈«¿

'ÈÂ‰ ÌLL הבלי סוף האין  שעניינו  ∆≈¬»»
ÏÚÓÏ‰גבול  ‡e‰L∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó מהאור למעלה ≈ƒ¿«¿¿
ומשתלשל  היורד  המוגבל  האלוקי 

לדרגה בלתי ‰e‡מדרגה עליון  אור 

היינו  'אלוקינו ', להיות יורד  זה מוגבל 

eÁk כוח מלשון  e˙eiÁÂ'אלוקים' …≈¿ƒ≈
שמחייה  נבראים החיות גם ומקיימת

‰‰‰גשמיים. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬»»
,‰Ê ÔÈÚa ‰‚O‰Â אלוקינו של להיות הוי ' ומביאים ÌÈÎÈLÓÓירידת ¿«»»¿ƒ¿»∆«¿ƒƒ

גילוי  È‰iL‰לידי  ÌÏBÚa Ìb הכתוב וסיום ‡Á„",כהמשך  'ÈÂ‰" «»»∆ƒ¿∆¬»»∆»

תהיה  ה' שאחדות בעולמות היינו  גם ונרגשת ÚLa‰ניכרת ÌbL∆«¿ƒ¿»
ı‡Â ÌÈÚÈ˜ במילה ח' האות של  בגימטריא הנרמזים שמונה, וביחד  ¿ƒƒ»»∆

ÔÈËÈÒ,'אחד ' ‰Úa‡e הנרמזים דרום) צפון , מערב, (מזרח, צדדים ¿«¿»»ƒ¿ƒ
'אחד ' שבמילה ד ' hÓÏe‰,באות ‰ÏÚÓÏ והן עליונים בעולמות הן  ¿«¿»¿«»

תחתונים  ‰‡Û"Ïבעולמות ‡ˆÓƒ¿»»
‡e‰L" אחד" במילה א' האות ∆

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש על  הנקרא רומזת

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡18. «∆»
‰B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»

BÓB‡ ÔeÓ BÈ‡ אומר שהכתוב ≈»¿
"eÈ˜Ï‡" ,"eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰"¬»»¡…≈¡…≈

,‡˜Èc כאן ומזכיר  מדייק והכתוב «¿»
כי אלוקים שם  כך  על  לתמוה ויש

˙eÏLÏzL‰‰ „Ò Ïk È‰ של ¬≈»≈∆«ƒ¿«¿¿
האור  למטה ירידת מלמעלה האלוקי 

לדרגה  ויורד CLÓמדרגה ובא ƒ¿»
˙‡ ‰e‰n‰ ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»∆«¿«∆∆

,˙eÏLÏzL‰‰ „Ò Ïk"' הוי" »≈∆«ƒ¿«¿¿
מהווה, ‡BÓBמלשון  e‰Óe ולמה «¿

הכתוב  ‰e‡אומר  'ÈÂ‰L∆¬»»
‡˜Âc "eÈ˜Ï‡" הוא "הוי '" והרי  ¡…≈«¿»

מ"אלוקינו "? יותר  נעלה עניין 

‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»ƒ«
e˙kL19 קריאת ברכות בנוסח ∆»

תפילת  של  eÏשחרית שמע ÔÈ‡≈»
,‡˜Âc "eÏ" ,E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»¿»«¿»
"לנו " נאמר  מדוע להבין  יש כלומר ,

לנו  שדווקא היא הדברים ומשמעות

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש זולת אלוקים אין 

ולא  לכולם נכונה והיא האמת זו  והרי 

"לנו "? רק

ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÎÂ נוסף דבר  ¿≈»ƒ¿»ƒ
‰ÁbL‰‰ ÔÈÚa ֿ הקדוש של  ¿ƒ¿«««¿»»

ֿ הוא  העולמות ÏÚÓlÓ‰ברוך  על  ƒ¿«¿»
למטה, ÈLוהנבראים LiL Úe„ik«»«∆≈¿≈

,‰ÁbL‰ È‚eÒ אחד ,סוג ≈«¿»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÁbL‰ השם «¿»»ƒ≈¡…ƒ

והצמצום  ההגבלה עניין  בא שממנו 

הגשמית  המציאות משתלשלת וממנו 

(86) "הטבע" בגימטריא ֿ ם' ֿ י  ֿ ה ֿ ל  ו 'א

˙ÈÚË ‰‚‰‰ ‡È‰L סדר ∆ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
הטבע, חוקי  פי  על  שיתנהל  בעולם ה' שקבע של ÁbL‰Â‰ההנהגה ¿«¿»»

העולם  על  ֿ הוא ֿ ברוך  ההשגחה הקדוש השני , È‰L‡מהסוג  'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»∆ƒ
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לח      

ֿ ּפי  ֿ על  ׁשאף  והינּו, הה ׁשּפעה , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּתת ּגּׁשם 

 ּבדר היא  הע ׂשּיה  לב ּוׁשי ֿ ידי על  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשההמ ׁשכה 

ֿ זה  ֿ ידי על  מ ׁשּתּנית  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּבלבד , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמעביר 

ׁשּדוקא  אלקינּו", "הוי' א ֹומר ֹו וזה ּו ְְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָֹהה ׁשּפעה ).

למעלה  ׁשה ּוא  הוי' מ ּׁשם  נמ ׁש יׂשראל  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבנׁשמ ֹות 

וח ּיּותינּו" "ּכחנּו להיֹות  ה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַֹמסדר 

ֿ ידי  ועל  ה ׁשּתל ׁשל ּות . ׁשּבסדר  ּומק ֹום  ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּבּזמן

ׁשּכל  ּבעב ֹודת ֹו ּפֹועל  ּבזה , וה ּׂשגה  ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָההבנה 

ׁשמים  ל ׁשם  יהיּו ה ּכח 28ע ׂשּיֹותיו ׁשּכל  ּדכיון , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לע ׂשֹות  צרי הרי הוי', מ ּׁשם  ה ּוא  ׁשּלֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָוהח ּיּות 

ׁשמים ". "ל ׁשם  ְִֵַַָֹה ּכל 

ּדה ּנה e‡eד ) ּב'יר ּוׁשלמי'29הענין, איתא  ,30 ≈ְְְִִִִֵַַָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ֶֶַָָָׁשח ֹותמ ֹו

ֿ ּביתא , ּדאלפא  ריׁשיּה אל "ף  "אמת ", ּומה ּו ְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַָָָאמת ,

מה  ׁשּזה ּו ּבס ֹופ ּה, ּתי"ו ּבאמצעית ּה, ְְְִֵֶֶֶַָָָָמ "ם 

אין 31ׁשּכת ּוב  ּומ ּבלעדי אחר ֹון ואני רא ׁשֹון אני ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשהיא  החכמה  ּבחינת  ה ּוא  רא ׁשֹון" "אני ְְֱֲִִִִִֶַַָָֹאלקים ,

לפני  ׁשהיא  ּכמ ֹו וגם  הה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַּתח ּלת 

לאחרי  הינּו אחר ֹון" "ואני הה ׁשּתל ׁשל ּות . ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַסדר 

"ּומ ּבלעדי  ּומ ֹוסיף , הה ׁשּתל ׁשל ּות . סדר  ּכל  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָס ּיּום 

עצמ ֹו הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ׁשּגם  ּכיון אלקים ", ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאין

"אין  (וזה ּו ה ׁשּתל ׁשל ּות  מסדר  מ ּלמעלה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָנמ ׁש

ּומ ּכיון  והעלם ). צמצ ּום  ׁשל  ענין ׁשאין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹאלקים ",

סדר  ׁשּכל  אלקים ", אין ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁש"מ ּבלעדי 

מסדר  מ ּלמעלה  נמ ׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ע ׂשּיֹותיו  "ּכל  להיֹות  צרי לכן ְְְְֲִִִִֵַַָָָָהה ׁשּתל ׁשל ּות ,

זֹו לא  ה ּנה  יֹותר , ּובעמק  ׁשמים ". ּבלבד ל ׁשם  ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ׁשהע ׂשּיה  הינּו ׁשמים ", ל ׁשם  הם  ע ׂשּיֹותיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁש"ּכל 

ּכּונה  ּבזה  ׁשּיׁש א ּלא  ּגׁשמית  ע ׂשּיה  היא  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמ ּה
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לט   

ע ׂשּיה  היא  עצמ ּה ׁשהע ׂשּיה  ֿ אם  ּכי ׁשמים , ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָל ׁשם 

מה  ׁשּזה ּו מצוה , ע ׂשּית  ּכמ ֹו יֹותר , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָנעלית 

ֿ ידי 32ׁשּכת ּוב  על  והינּו, ּדעה ּו, ּדרכי ּבכל  ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ

אלק ּות , ה ּוא  ּגּופא  והס ּתר  ׁשההעלם  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָֹההת ּבֹוננּות 

ׁשּכת ּוב  ׁשּבהס ּתר 33ּוכמ ֹו מס ּתּתר , ֿ ל  א  א ּתה  אכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדה ּנה , ּבזה , והענין ה "א ּתה ". יׁשנֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּגּופא 

ּבנֹוגע  היא  אלקים " אין ּד"מ ּבלעדי  ְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָֹההת ּבֹוננּות 

ה ּכּונה  ה ּצמצ ּומים  ׁשּבכל  וכיון ה ּצמצ ּום , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָלענין

ׁשה ּוא  הרא ׁשֹון ּבּצמצ ּום  וגם  ה ּגּלּוי, ּבׁשביל  ְְְִִִִִִֶַַַָהיא 

ּבׁשביל  היא  ה ּסּלּוק  ּכּונת  הרי ס ּלּוק , ְְֲִִִִִִִֵַַַַָּבבחינת 

למעלה  ה ּוא  ׁשה ּגּלּוי נמצא  ֿ קצר , ּקו ְְְְִִֶַַַַַָָָָָהמ ׁשכת 

ה ּגּלּוי, ּבׁשביל  ה ּוא  ׁשה ּצמצ ּום  ּדכיון ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמה ּצמצ ּום ,

למעלה  וה ּוא  ּבּגּלּוי, ה ּוא  ה ּמעלה  ע ּקר  ְְְֲֲִִֵַַַַַָָהרי

ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ּגם  ה ּקו ענין יׁשנֹו ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָמה ּצמצ ּום .

ּבּצמצ ּום  מעלה  ׁשּיׁש היֹות  ועם  ה ּצמצ ּום . ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹקדם 

ויד ּוע  ה ּגּלּוי, אל  קדם  ה ּצמצ ּום  ׁשהרי ה ּגּלּוי, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָעל 

ּבזמן, קדימה  רק  אינֹו למעלה  ה ּקדימה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשענין

הרי  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבמעלה , קדימה  ּגם  ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָא ּלא 

ּכּונת  א ּלא  ה ּמכ ּון, ּתכלית  אינֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָֻה ּצמצ ּום 

ׁשּכּונת  ונמצא , ה ּגּלּוי. ּבׁשביל  היא  ְְְְִִִִִִֶַַַַָָה ּצמצ ּום 

ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי ולכן ל ּצמצ ּום . ק ֹודמת  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָה ּגּלּוי

ה ּכּונה  ׁשהרי ה "א ּתה ", יׁשנֹו עצמ ֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבּצמצ ּום 

ּבּצמצ ּום  והס ּתר 34אינּה ההעלם  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

המ ׁשכת  ה ּוא  ּכאן ה ּנה  ה ׁשּתל ׁשל ּות , סדר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשל 

ּבמח ׁשבה  עלה  מע ׂשה  "ס ֹוף  ׁשהרי ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָהעצמ ּות ,

ׁשּכת ּוב 35ּתח ּלה " ּוכמ ֹו זה 36, ׁשׁש, ע ּמּודי ׁשֹוקיו ְְִֵֵֶֶַָָָ

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

ו.32) ג, טו.33)משלי  מה, (המו"ל).34)ישעי ' בבירור אינו זה שפרט  צויין ההנחה דודי .)35ברשימת לכה פיוט  ע "פ 

רפ "י .36) במדב "ר טו. ה, שה"ש

    
ÌÈÓL,ואלוקות  ÌLÏ ‰ek ‰Êa LiL ‡l‡ כדי אכילה למשל  ∆»∆≈»∆«»»¿≈»«ƒ

להרוויח  כדי  במסחר  עיסוק או  ולהתפלל  ללמוד  כוח לאדם כסף שיהיה

קדושה  ענייני  בו  iNÚ‰L‰לעשות Ì‡ŒÈk הגשמית dÓˆÚהפעולה ƒƒ∆»¬ƒ»«¿»
,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰iNÚ ‡È‰ ונחשבת˙iNÚ BÓk עצמה שהיא פעולה ƒ¬ƒ»«¬≈≈¿¬ƒ«

e˙kL ‰Ó e‰fL ,‰ÂˆÓ32 ƒ¿»∆∆«∆»
ליבך ...", בכל  ה' אל  "בטח במשלי 

EÈÎc ÏÎa עוסק כשאתה גם ¿»¿»∆
שלך  ובמעשים עליך e‰Úc,בדרכים »≈

ה' את לידיעת eÈ‰Â,לדעת והדרך  ¿«¿
האדם  כאשר  גם באלוקות והכרה ה'

ב'דרכים' היא עוסק שלו  ובמעשים

ÌÏÚ‰‰L ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿∆«∆¿≈
ÂzÒ‰ האור שבגללו על  האלוקי  ¿∆¿≈

ההעלם  בעולם, גלוי  הוא «Ùeb‡אין 
BÓÎeעצמו  ,˙e˜Ï‡ ‡e‰¡…¿

e˙kL33 ישעיה ‡ÔÎבנבואת ∆»»≈
‰z‡ הוא ֿ ֿ ברוך  ‡ÏŒהקדוש «»≈

,zzÒÓ הפנימי הפירוש ולפי  ƒ¿«≈
היא  Ùeb‡הכוונה zÒ‰aL בתוך ∆«∆¿≈»

עצמו  ‰"‡z‰"ההסתר  BLÈ∆¿»«»
ומבאר . שממשיך  וכפי  עצמה האלוקות

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙eBa˙‰‰ לעיל האמורה «ƒ¿¿

‡È‰ "ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓ"c¿ƒ«¿»«≈¡…ƒƒ
,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ותוכנה ¿≈«¿ƒ¿««ƒ¿

וגם  וההעלם הצמצום שגם הוא

'אני ', דבר , של  לאמיתו  הם, ההגבלות

עצמה  ÏÎaLהאלוקות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»
‰ek‰ ÌÈÓeˆÓv‰ של המטרה «ƒ¿ƒ««»»

אלא  כשלעצמו  ההעלם איננה הצמצום

ההעלם ÏÈLaכוונת ‡È‰ƒƒ¿ƒ
Ì‚Â ,Èelb‰ אפילוÌeˆÓva «ƒ¿««ƒ¿

ÔBL‡‰ כאשר הבריאה, בתחילת »ƒ
המציאות  כל  את מילא סוף אין  האור 

נבראים  של  אפשרות הייתה ולא

סילק, ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ואז  מוגבלים

בעלי  נבראים וקיום להתהוות אפשרות ונוצרה הצידה הגדול  אורו  את כביכול ,

הבלי  סוף האין  אור  מעוצמת כי  לכן  קודם להיות יכול  היה שלא דבר  גבול ,

רק  איננו  הראשון , הצמצום זה, וצמצום להתקיים, יכולים היו  לא הם גבול 

אלא  האור  של  ומיעוט elÒ˜צמצום ˙ÈÁa ‡e‰L ואפילו מוחלט, ∆ƒ¿ƒ«ƒ
זה  ˆ˜ŒÂwבצמצום ˙ÎLÓ‰ ÏÈLa ‡È‰ ˜elq‰ ˙ek È‰¬≈«»««ƒƒƒ¿ƒ«¿»««»»

אור  (הנקרא הראשון  הצמצום של  ה'סילוק' לאחר  והאיר  שחזר  מוגבל  אור 

' ביחס בבחינת ו 'קצר ', דק ו 'חוט' גבול קו ' ואין  ארוך  שהוא סוף האין  לאור 

שלו  Èelb‰Lלהארה ‡ˆÓ האלוקי ), האור  של  וההתפשטות ההארה ƒ¿»∆«ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדריגה‡e‰ ÌeˆÓv‰L ÔÂÈÎc ,ÌeˆÓv‰Ó ¿«¿»≈«ƒ¿¿≈»∆«ƒ¿

,Èelb‰ ÏÈLa היא המטרה כן  האמצעי ואם רק הוא והצמצום הגילוי  ƒ¿ƒ«ƒ
הגילוי  שהיא המטרה e‰Â‡להשגת ,Èelba ‡e‰ ‰ÏÚn‰ wÚ È‰¬≈ƒ«««¬»«ƒ¿

ÔÎÏÂ .ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿¿»≈
(של מאחר  והתכלית שהמטרה

האור  ה'קו ', היא הראשון ) הצמצום

הצמצום, לאחר  והאיר  שחזר  המוגבל 

כי  לומר  ‰Âwבהכרח ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««
ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ‡e‰L BÓk Ìb«¿∆…∆«ƒ¿
הקו , הארת היא שהמטרה מאחר  כי 

למעלה  הוא הגילוי  הרי  הגילוי ,

קיים  הקו  אור  שכך  וכיוון  מהצמצום

גם  הצמצום.בעצם ‰BÈ˙לפני  ÌÚÂ¿ƒ¡
ÏÚ ÌeˆÓva ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»«ƒ¿«

È‰L ,Èelb‰ בתהליך למעשה «ƒ∆¬≈
הבריאה  ˜„Ìהתהוות ÌeˆÓv‰«ƒ¿»«

,Èelb‰ Ï‡ שהיה אור וקודם גילוי  ∆«ƒ
להיות  יכולה ידו  שעל  האור  הקו ,

האין  האור  של  צמצום היה הבריאה,

‰ÓÈ„w‰סוף  ÔÈÚL Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ¿««¿ƒ»
‰ÏÚÓÏ באלוקות˜ BÈ‡ ¿«¿»≈«

‰ÓÈ„˜ Ìb ‡l‡ ,ÔÓÊa ‰ÓÈ„¿̃ƒ»ƒ¿«∆»«¿ƒ»
‰ÏÚÓa שלמעשה והעובדה ¿«¬»

הוכחה הצמצום  היא הגילוי  לפני  היה

מהגילוי , נעלה «ŒÏkÓƒשהצמצום
,ÌB˜Ó, שני ‰ÌeˆÓvמצד  È‰ »¬≈«ƒ¿

,ÔeÎn‰ ˙ÈÏÎz BÈ‡ הצמצום ≈«¿ƒ«¿À»
עיקר  ek˙המטרה,איננו  ‡l‡∆»«»«

של  ‰È‡המטרה ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ
Èelb‰ ÏÈLa אחריו .שבא ƒ¿ƒ«ƒ

˙Ó„B˜ Èelb‰ ˙ekL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«»««ƒ∆∆
LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏÂ .ÌeˆÓvÏ«ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»
BLÈ BÓˆÚ ÌeˆÓvaL ÓBÏ«∆«ƒ¿«¿∆¿
dÈ‡ ‰ek‰ È‰L ,"‰z‡"‰»«»∆¬≈««»»≈»

ÌeˆÓva34 המוציאים העירו  כך  על  «ƒ¿
בבירור ". אינו  זה שפרט צויין  ההנחה "ברשימת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óלאור :

,˙eÏLÏzL‰ „Ò ÏL zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ שבעניין בשונה מההעלם «∆¿≈¿∆¿≈∆≈∆ƒ¿«¿¿
‰ÎLÓ˙ה'צמצום', ‡e‰ Ô‡k ‰p‰ והתגלות,˙eÓˆÚ‰ עצמיות ƒ≈««¿»«»«¿

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש NÚÓ‰ומהות ÛBÒ" È‰L הכי הדרגות ∆¬≈«¬∆
השתלשלות' ב'סדר  lÁz‰"תחתונות ‰LÁÓa ‰ÏÚ35 שורשו »»««¿»»¿ƒ»

עליונות, הכי  e˙kLבדרגות BÓÎe36 ֿ הקדוש כאשר  השירים', ב'שיר  ¿∆»
ל 'דוד ' נמשל  ֿ הוא כמו ÂÈ˜BLברוך  LL,הם È„enÚ אומרים כך  ועל  »«≈≈
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מ      

לבראת ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּנׁשּתֹוקק  ְְִִֵֶַָָָָֹהע ֹולם 

מ ּכל ֿ ה ּתׁשּוקה , טעם  יֹודעים  אנּו ׁשאין ְְֲִִֵֶַַַַַָָָּדהגם 

אנּו זה  ּתׁשּוקה מק ֹום  והרי ׁש"ּנׁשּתֹוקק ", יֹודעים  ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ּבעצמ ּות ֹו מ ׁשר ׁש וה ּתענּוג  ה ּתענּוג , ענין ְְְְְֲֲִַַַַַַָֻה ּוא 

ׁשּבהס ּתר  מס ּתּתר ", ֿ ל  א  א ּתה  "אכן וזה ּו . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

ה "א ּתה ", נמצא  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ׁשל  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהעלם 

ּפֹועל  זֹו, הת ּבֹוננּות  ֿ ידי ועל  ּומה ּות ֹו. ְְְְְִֵֵַַַעצמ ּות ֹו

ל ׁשם  רק  לא  יהי ּו ׁשע ׂשּיֹותיו ּבעב ֹודת ֹו ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהאדם 

ע ׂשּיֹות  ּכמ ֹו יהיּו עצמן ׁשהע ׂשּיֹות  א ּלא  ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָׁשמים ,

ה ּוא  ּגּופא  והס ּתר  ׁשההעלם  לפי והינּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָמצוה ,

ימי 37אלק ּות  עב ֹודת  ּבין החיל ּוק   ּדר ֿ ועל  . ְְֱֲִֵֵֶֶַַַֹ

הח ֹול  ׁשּבימ ֹות  ה ׁשּבת , יֹום  עב ֹודת  לבין ְֲִֵֶַַַַַָהח ֹול 

וׁשֹותה  ׁשא ֹוכל  ׁשמים ", "ל ׁשם  היא  ְְֲִִֵֵֶֶַָָָהעב ֹודה 

ּבֹורא ֹו, את  לעבד  ׁשּיּוכל  ּכדי ּגּופ ֹו ְְְֲִִֵֶֶַַֹלבריא ּות 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּבריא 38ּוכמ ֹו ה ּגּוף  ׁשהיֹות  ְְֱִֶֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ה ּוא , ה ּׁשם  מ ּדרכי ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלם ,

מצוה . היא  עצמ ּה ּוׁשת ּיה  ְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשהאכילה 

העב ֹודה .p‰Â‰ה ) ּבכלל ּות  ה ּוא  ה ּנ"ל  ּכל  ¿ƒ≈ְֲִַַָָָָ

היא  העב ֹודה  יֹותר , ְֲִִִֵָָָּובפרט ּיּות 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּמּדֹות . 39ּבבר ּור  ְְְִִֵֵֵַַָ

ּכארז, ק ׁשה  יהא  ואל  ּכקנה   ר אדם  יהא  ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלע ֹולם 

ק ׁשה  יהא  "ואל  א ֹומר ֹו מה ּו מ ּובן אינֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָולכא ֹורה 

הרי  ּכקנה ",  ר" ׁשּיהיה  ׁשא ֹומר  ּדמ ּכיון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכארז",

ּומה ּו ּכארז", ק ׁשה  יהיה  ׁש"ּלא  מ ּובן ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹממילא 

ה ּוא  הענין  א ה ּלׁשֹון. ה ּוא 40ּכפל  ּכקנה "  ׁש"ר , ְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

ענין  ה ּוא  ּכארז" ו"ק ׁשה  ּד'ת ּקּון', מ ּדֹות  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָענין

ּד'תה ּו' ּכארז",41מ ּדֹות  ק ׁשה  יהא  "ואל  וזה ּו , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹ
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(37.37 הערה 98 ע ' לעיל .17 הערה 932 ע ' ח "ג לקו"ש גם רפ "ד.38)ראה דעות ב .39)הל' כ, ד"ה 40)תענית גם ראה
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ובכ"מ .

    
ז "ל  הפסוק חכמינו  את ומפרשים ותשוקה שאיפה מלשון  הוא ש'שוקיו '

B˙‡Ï,ש'שוקיו ' ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ˜˜BzLpL ÌÏBÚ‰ ‰Ê∆»»∆ƒ¿≈«»»ƒ¿…
ÌÚË ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Ì‚‰c של האמיתית הסיבה ומהי  «¬«∆≈»¿ƒ««

˜eLz‰È‰Â ,"˜˜BzLp"L ÌÈÚ„BÈ e‡ ‰Ê ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ «¿»ƒ»»∆»¿ƒ∆ƒ¿≈«¬≈
,‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜eLz¿»ƒ¿«««¬
B˙eÓˆÚa LLÓ ‚eÚz‰Â¿««¬À¿»¿«¿

Ca˙È נפש מכוחות גם שמובן  כפי  ƒ¿»≈
מהכוחות האדם  (שנשתלשלו 

והקבלה  דמיון  להם ויש העליונים

פנימי  כוח הוא התענוג  שכוח אליהם)

הנפש. בעצם שקשור  ביותר 

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי  "‡ÔÎהפירוש ¿∆»≈
zÒ‰aL ,"zzÒÓ Ï‡ ‰z‡«»≈ƒ¿«≈∆«∆¿≈
„Ò ÏL ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈∆≈∆

‡ˆÓ ˙eÏLÏzL‰‰ בעצם «ƒ¿«¿¿ƒ¿»
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ,"‰z‡"‰»«»«¿«

בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש »¿ŒÏÚÂשל 
,BÊ ˙eBa˙‰ È„È לאמיתו כיצד  ¿≈ƒ¿¿

על של  מסתירה לא המציאות דבר 

נמצאת  עצמה בה כי  האלוקות

עצמה  ‰‡„Ìהאלוקות ÏÚBt≈»»»
ÂÈ˙BiNÚL B˙„BÚa הגשמיות «¬»∆¬ƒ»

,ÌÈÓL ÌLÏ ˜ ‡Ï eÈ‰Èƒ¿…«¿≈»«ƒ
eÈ‰È ÔÓˆÚ ˙BiNÚ‰L ‡l‡∆»∆»¬ƒ«¿»ƒ¿

ÂˆÓ‰,נחשבות  ˙BiNÚ BÓk¿¬ƒƒ¿»
העליון  הרצון  הן  עצמן  שהן  פעולות

zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«∆¿≈¿∆¿≈
‡Ùeb עצמו˙e˜Ï‡ ‡e‰37. »¡…

˜eÏÈÁ‰ CcŒÏÚÂ ההבדלÔÈa ¿«∆∆«ƒ≈
'‰ ˙„BÚ במהלך עובד  שהאדם ¬«

ÌBÈ ˙„BÚ ÔÈÏ ÏBÁ‰ ÈÓÈ¿≈«¿≈¬«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL ,˙aL‰««»∆ƒ«
,"ÌÈÓL ÌLÏ" ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿≈»«ƒ
BÙeb ˙e‡ÈÏ ‰˙BLÂ ÏÎB‡L∆≈¿∆ƒ¿ƒ
גשמי  מעשה הוא עצמו  והמעשה

היא  והכוונה שהמטרה רק ≈¿È„kפשוט
,B‡Ba ˙‡ „ÚÏ ÏÎeiL∆««¬…∆¿

Ì"aÓ‰ ˙kL BÓÎe38 ¿∆»«»«¿«
‡e‰ ÌM‰ ÈÎcÓ ,ÌÏLÂ ‡Èa Ûeb‰ ˙BÈ‰L ששמירת כך ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈

שמים, לשם כוונה מתוך  היא aLa˙הבריאות ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«»
‰ÂˆÓ ‡È‰ dÓˆÚ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰L את ולכבד  לענג  החיוב משום ∆»¬ƒ»¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»

השבת.

‰„BÚ‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ Ï"p‰ Ïk ‰p‰Â הקוין ‰) בשלושת שהיא ¿ƒ≈»««ƒ¿»»¬»
עבודת  היינו  ה'עבודה', בעניין  ובמיוחד  חסדים וגמילות עבודה תורה, של 

לעיל . כמבואר  eaהתפילה, ‡È‰ ‰„BÚ‰ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈»¬»ƒ¿≈
ותיקון הפרדת  לקדושה, והעלאתו  מהרע כפי ‰Bcn˙הטוב האדם, של  «ƒ

ומבאר . שממשיך 

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰c39 ¿ƒ≈»¿«≈
Cבגמרא  Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»«

וותרן  לכופף ˜k‰עניו  שקל  דק ¿»∆
Ê‡k,אותו  ‰L˜ ‡‰È Ï‡Â¿«¿≈»∆¿∆∆

e‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«
BÓB‡ ולשם במאמר  הפירוש מה ¿

התוספת  נאמרה È‰‡מה Ï‡Â"¿«¿≈
ÓB‡L ÔÂÈkÓc ,"Ê‡k ‰L»̃∆¿∆∆¿ƒ≈»∆≈
זה  חז "ל  מאמר  של  הראשון  בחלק

È‰ ,"‰˜k C" ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»∆¬≈
‰È‰È ‡l"L ÔeÓ ‡ÏÈÓÓƒ≈»»∆…ƒ¿∆
ÏÙk e‰Óe ,"Ê‡k ‰L»̃∆¿∆∆«∆∆

ÔBLl‰?לכאורה המיותר  «»
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡40C"L , «»ƒ¿»∆«

˙BcÓ ÔÈÚ ‡e‰ "‰˜k¿»∆ƒ¿«ƒ
‡e‰ "Ê‡k ‰L˜"Â ,'Ôew˙'c¿ƒ¿»∆¿∆∆

'e‰˙'c ˙BcÓ ÔÈÚ41, כמבואר ƒ¿«ƒ¿…
ב'סדר  העולמות בריאת לפני  בחסידות,

ברא  התיקון ', 'עולם של  השתלשלות'

התיקון ', 'עולם התוהו . עולם את ה'

באופן  המאירים הספירות אורות היינו 

ומ  המקבלים,ותאם מדוד  לכלי 

מרובים, והכלים מועטים והאורות

ב'עולם  מאירים ואילו  האורות התוהו '

המקבלים  כלי  לפי  שלא רבה בעוצמה

האורות (וכיוון  התוהו  שבעולם

הייתה  מועטים, והכלים מרובים

מהאור  וניצוצות הכלים' 'שבירת

למטה  ירדו  התוהו  עולם של  האלוקי 

ועבודת  הגשמיים, בדברים ביותר ,

ולגלות  'לברר ' היא הזה בעולם האדם

הנעלים  האלוקיים הניצוצות את

ההבדלים  ואחד  הגשמיים). שבדברים

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

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

לכך  והסיבה 'התכללות', בה ואין  מהאחרות נפרדת מידה וכל  ספירה כל  שבו 

ואילו  בזו  זו  מתכללות ולכן  כקנה' 'רך  הן  ב'תיקון ' שהמידות היא
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מי   

ּבבחינת  יהיּו ׁשּלא  ּד'תה ּו' ּבּמּדֹות  לפעל   ְְְְִִִִִִֶֶַַָֹֹֹׁשּצרי

ּבבחינת  יהיּו א ּלא  ּכארז", "ק ׁשה  ויׁשּות , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּתקף 

ּבי  ההפר ׁש ּדה ּנה , "אל ". ּבחינת  מ ּדֹות ּבּטּול , ן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַ

ּד'ת ּקּון' ׁשה ּמּדֹות  ה ּוא , ּד'ת ּקּון' למ ּדֹות  ְְְְִִִִֶַֹּד'תה ּו'

ּבחליׁשּות  הם  ולכן מ ּועטים , א ֹור ֹות  ּבבחינת  ְְֲִִִִֵֵֵַַָָהן

וגם  לזּולת ּה, מק ֹום  נֹותנת  אחת  ּכל  ׁשּלכן ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָור ּכּות ,

ׁשּגם  הכרח  אין ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  ההפכית . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל ּספירה 

לזֹו, זֹו מק ֹום  ׁשּנֹותנֹות  מה  ׁשהרי מ ּזֹו, זֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָיק ּבל ּו

מ ּצד  ֿ אם  ּכי זּולת ּה, מעלת  ה ּכרת  מ ּצד  זה  ֲִִִִֵֶַַַַַַָָָאין

מעלת  ה ּכרת  ּבהן ׁשאין וכיון והר ּכּות , ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהחליׁשּות 

מ ּזֹו. זֹו מק ּבל ֹות  ּגם  ׁשּיהיּו הכרח  אין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָזּולת ּה,

מר ּבים , א ֹור ֹות  ּבבחינת  הן ּד'תה ּו' מ ּדֹות  ְְְְִִִִֵַָָֹֻאמנם ,

ואין  זֹו, את  זֹו ס ֹובל ֹות  אין ולכן ּתּקיפים , ְְְִִֵֵֵֶַָא ֹור ֹות 

ּבאדם  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ויּובן לזֹו. זֹו מק ֹום  ְְְֶֶַָָָָָָָנֹותנֹות 

מה ּׂשכל , למ ּטה  ׁשהן מ ּדֹות  ׁשּיׁשנן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלמ ּטה ,

ּבא  ההת ּבֹוננּות  ֿ ידי ׁשעל  ה ּׂשכל , מ ּצד  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּובא ֹות 

ּבחליׁשּות  הן א ּלּו ּומ ּדֹות  ה ּמּדֹות , ְְֲֲִִִִֵֵַַַלהת ּפעל ּות 

יׁשנן  ּוב ּׂשכל  ה ּׂשכל , מ ּצד  ׁשּבא ֹות  ּדכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָור ּכּות ,

על ֿ היא  ה ּסברא  והכרעת  ּולכאן, לכאן ְְְְְְִַַַַָָָָָָסבר ֹות 

ׁשה ּסבר ֹות  ּכׁשם  ה ּנה  לכן ה ּדעת , נט ּית  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָידי

ה ּמּדֹות  ּגם  ּכ לזֹו, זֹו מק ֹום  נֹותנֹות  ְְִֵֶֶַַַָָׁשּבּׂשכל 

ההפכית , ל ּמּדה  מק ֹום  נֹותנֹות  מה ּסבר ֹות  ְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשּבא ֹות 

ּכמ ֹו וה ּסברא  מה ּסברא , ּבאה  ׁשה ּמּדה  לפי ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוהינּו

הפכית , לסברא  ּגם  מק ֹום  נֹותנת  ּבּׂשכל  ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא 

א ּלא  ּבתקף  אינּה מ ּמּנה  ׁשּבאה  ה ּמּדה  ּגם  ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלכן

למ ּדה  מק ֹום  ונֹותנת  ור ּכּות , ּבחליׁשּות  ְְְֲִִִֶֶַַָָהיא 

מ ּדֹות  ּגם  יׁשנן אמנם  ההפכית . ל ּמּדה  וגם  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָזּולת ּה

ה ּנעלמים , ּבּכח ֹות  מה ּׂשכל , למעלה  ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכפי

העצמ ּיים , הה ּיּול ּיים  ל ּכח ֹות  עד  יֹותר , ְְְִִִִִֵַַַַַָָֹּולמעלה 

נֹותנֹות  אין ולכן ּגד ֹול , ּבתקף  הן א ּלּו ְְְִֵֵֵֵֶָָֹּומ ּדֹות 

מ ּזֹו. זֹו מק ּבל ֹות  ׁשאין ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  לזֹו, זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָמק ֹום 
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מתאחדת  לא אחת כל  ולכן  תקיפות, מידות כארז ', 'קשה הן  בתוהו  המידות

האחרת, ÏÚÙÏעם CÈvL ,"Ê‡k ‰L˜ ‡‰È Ï‡Â" e‰ÊÂ¿∆¿«¿≈»∆¿∆∆∆»ƒƒ¿…
‰L˜" ,˙eLÈÂ Û˜z ˙ÈÁa eÈ‰È ‡lL 'e‰˙'c ˙Bcna«ƒ¿…∆…ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆¿≈»∆

Ïeha ˙ÈÁa eÈ‰È ‡l‡ ,"Ê‡k והמציאות הישות ÈÁa˙של  , ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«
"Ï‡" וביטול שלילה .לשון  «

˙BcÓ ÔÈa LÙ‰‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆¿≈≈ƒ
,‡e‰ 'Ôew˙'c ˙BcÓÏ 'e‰˙'c¿…¿ƒ¿ƒ
˙ÈÁa Ô‰ 'Ôew˙'c ˙Bcn‰L∆«ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

ÌÈËÚeÓ ˙BB‡'ל 'כלים ביחס »ƒ
eLÈÏÁa˙המרובים, Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈«¬ƒ

˙˙B ˙Á‡ Ïk ÔÎlL ,˙ekÂ¿«∆»≈»««∆∆
‰ÈÙqÏ Ì‚Â ,d˙ÏeÊÏ ÌB˜Ó»¿»»¿««¿ƒ»

˙ÈÎÙ‰‰ למשל כמו  במהותה ממנה ∆»¿ƒ
זאת  ועם הפכים שני  שהן  וגבורה חסד 

ושל  בגבורה חסד  של  התכללות יש

בחסד . מצד ÌB˜ÓŒÏkÓe,גבורה ƒ»»
הן  בתיקון  שהמידות למרות שני ,

כקנה' 'רך  של  וההתכללות באופן 

א  ÌbLפשרית ביניהן  ÁÎ‰ ÔÈ‡≈∆¿≈«∆«
,BfÓ BÊ eÏa˜È גם לא ויתכן  שאחת ¿«¿ƒ
לשנייה  Ó‰תשפיע È‰L∆¬≈«

˙B˙BpL' ד 'תיקון ÌB˜Óהמידות ∆¿»
˙k‰ „vÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,BÊÏ BÊ¿≈∆ƒ««»«
„vÓ Ì‡ŒÈk ,d˙ÏeÊ ˙ÏÚÓ«¬«»»ƒƒƒ«

˙ek‰Â ˙eLÈÏÁ‰,אחת כל  של  «¬ƒ¿»«
וחוזק, תוקף לה שאין  «≈¿ÔÂÈÎÂכיוון 

˙ÏÚÓ ˙k‰ Ô‰a ÔÈ‡L∆≈»∆«»««¬«
Ìb eÈ‰iL ÁÎ‰ ÔÈ‡ ,d˙ÏeÊ»»≈∆¿≈«∆ƒ¿«

BfÓ BÊ ˙BÏa˜Ó לקבל כדי  כי  ¿«¿ƒ
במעלת  להכיר  צריך  המקבל  השפעה,

מושפע  להיות ולרצות המשפיע

ממנו . BcÓ˙ו 'מקבל ' ,ÌÓ‡»¿»ƒ
˙BB‡ ˙ÈÁa Ô‰ 'e‰˙'c¿…≈ƒ¿ƒ«

,ÌÈÙÈwz ˙BB‡ ,ÌÈaÓ, כלומר ¿Àƒ«ƒƒ
ועושה  וחוזק תוקף לו  גורם האור  ריבוי 

המידות  ‡ÔÈלתקיפות את ÔÎÏÂ¿»≈≈
ב'תוהו ' השונות BÊהמידות ˙BÏBÒ¿

BÊ ÌB˜Ó ˙B˙B ÔÈ‡Â ,BÊ ˙‡∆¿≈¿»
BÊÏ עולם נקרא ה'תוהו ' עולם וכאמור , ¿

שהמידות  משום הוא זה וכל  הפירוד 

כארז '. 'קשה הן  דתוהו 

ÔeÈÂ מידות בין  ההבדל  של  זה עניין  ¿»
העליונות  במידות שהוא כפי  כארז ) (קשה דתוהו  למידות כקנה) (רך  דתיקון 

באלוקות  Ì„‡aלמעלה ÏLÓŒCcŒÏÚ הגשמיÔLiL ,‰hÓÏ «∆∆»»»»»¿«»∆∆¿»
˙BcÓ רגשות,ÏÎO‰ „vÓ ˙B‡e ,ÏÎO‰Ó ‰hÓÏ Ô‰L רגש ƒ∆≈¿«»≈«≈∆»ƒ««≈∆

שכלית  ותובנה מהתבוננות כתוצאה ‰‰˙eBa˙ש'נולד ' È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿¿
eÏÚt˙‰Ï˙השכלית  ‡a והתלהבותel‡ ˙BcÓe ,˙Bcn‰ הבאות »¿ƒ¿«¬«ƒƒ≈

שכלית  מהתבוננות ekÂ˙,כתוצאה ˙eLÈÏÁa Ô‰ ובחוזק בתוקף ולא ≈«¬ƒ¿«
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÒ ÔLÈ ÏÎOe ,ÏÎO‰ „vÓ ˙B‡aL ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ««≈∆«≈∆∆¿»¿»¿»¿»

מזו  זו  הפוכות ואף שונות סברות לקבל  מסוגל  מטבעו  »«¿»¿ÚÎ‰Â˙השכל 
‡q‰ הסברות והבחירה שתי  ‰Úc˙,בין  ˙iË È„ÈŒÏÚ ‡È‰ כתוצאה «¿»»ƒ«¿≈¿ƒ««««

הסברות  לאחת נוטה שהדעת ≈«ÔÎÏמכך 
ÏÎOaL ˙Bq‰L ÌLk ‰p‰ƒ≈¿≈∆«¿»∆«≈∆

,BÊÏ BÊ ÌB˜Ó ˙B˙B ובמהלך ¿»¿
בו  להבין  מסוגל  השכל  והדיון  העיון 

ולמשל , סותרות. סברות שתי  זמנית

את  וגם לזכות הסברא את גם להבין 

לחייב  ‰Bcn˙הסברא Ìb Ck»««ƒ
˙B‡aL כתוצאה˙Bq‰Ó ∆»≈«¿»
cnÏ‰השכליות  ÌB˜Ó ˙B˙B¿»«ƒ»

,˙ÈÎÙ‰‰ לחוש למשל , ואפשר , «»¿ƒ
עם  יחד  החסד  מידת של  התעוררות

הגבורה  מידת של  ¿»¿eÈ‰Âהתעוררות
‰‡a ‰cn‰L ÈÙÏ'ו 'נולדת ¿ƒ∆«ƒ»»»

BÓkכתוצאה  ‡q‰Â ,‡q‰Ó≈«¿»»¿«¿»»¿
Ìb ÌB˜Ó ˙˙B ÏÎOa ‡È‰L∆ƒ«≈∆∆∆»«

ÔÎÏ ,˙ÈÎÙ‰ ‡ÒÏ כיוון ƒ¿»»»¿ƒ»≈
בצורה שהסברא  אחד  כצד  לא היא

ומוחלטת, ‰cn‰תקיפה Ìb««ƒ»
Û˜˙a dÈ‡ ‰pnÓ ‰‡aL שהרי ∆»»ƒ∆»≈»¿…∆

תקיפות  (השכל ) בסיבה אין  אם

מצב  גם יהיה שזה מובן  והחלטיות,

(המידה) ‰È‡התוצאה ‡l‡ המידה ∆»ƒ
˙˙BÂ ,˙ekÂ ˙eLÈÏÁa«¬ƒ¿«¿∆∆

d˙ÏeÊ ‰cÓÏ ÌB˜Ó ממנה שונה »¿ƒ»»»
Ì‚Â אפילו.˙ÈÎÙ‰‰ ‰cnÏ ¿««ƒ»«»¿ƒ

Ô‰L ÈÙk ˙BcÓ Ìb ÔLÈ ÌÓ‡»¿»∆¿»«ƒ¿ƒ∆≈
˙BÁka ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈∆«…

,ÌÈÓÏÚp‰ ֿ כוחות הם והרגש השכל  «∆¿»ƒ
ונרגשת  ניכרת שפעולתם גלויים נפש

של  עמוק יותר  ברובד  מהם, ולמעלה

יש  בהם וגם נעלמים כוחות יש הנפש

שהן  כפי  והמידות המידות מושג  את

למעלה  הם הנעלמים מהשכל בכוחות

הגלויות  למידות המקור  (שהוא הגלוי 

מהשכל ) ˙BÈ,שלמטה ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
המידות  מושג  קיים BÁkÏ˙גם „Ú««…

,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰‰ כוחות «ƒƒƒ»«¿ƒƒ
ברובד  עצמה בנפש שהם כפי  הנפש

אלא  ונרגשות ניכרות מוגדרות, מידות של  מציאות אין  שבו  מאד  ועמוק פנימי 

הם  הנפש מוגדרת,כוחות כמציאות ולא לכוחות כאפשרות 'היוליים',

חלק  עצמה ו 'עצמיים', הנפש ‡elממהות ˙BcÓe שכליות ֿ העל  ‰Ôברמות ƒ≈≈
ÔÈ‡L ÔkLŒÏkÓe ,BÊÏ BÊ ÌB˜Ó ˙B˙B ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÏB„b Û˜˙a¿…∆»¿»≈≈¿»¿ƒ»∆≈∆≈

˙BÏa˜Ó השפעהBfÓ BÊ.מהאחרות נפרדת אחת כל  אלא ¿«¿ƒ
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לבראת ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּנׁשּתֹוקק  ְְִִֵֶַָָָָֹהע ֹולם 

מ ּכל ֿ ה ּתׁשּוקה , טעם  יֹודעים  אנּו ׁשאין ְְֲִִֵֶַַַַַָָָּדהגם 

אנּו זה  ּתׁשּוקה מק ֹום  והרי ׁש"ּנׁשּתֹוקק ", יֹודעים  ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ּבעצמ ּות ֹו מ ׁשר ׁש וה ּתענּוג  ה ּתענּוג , ענין ְְְְְֲֲִַַַַַַָֻה ּוא 

ׁשּבהס ּתר  מס ּתּתר ", ֿ ל  א  א ּתה  "אכן וזה ּו . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָית ּבר

ה "א ּתה ", נמצא  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ׁשל  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהעלם 

ּפֹועל  זֹו, הת ּבֹוננּות  ֿ ידי ועל  ּומה ּות ֹו. ְְְְְִֵֵַַַעצמ ּות ֹו

ל ׁשם  רק  לא  יהי ּו ׁשע ׂשּיֹותיו ּבעב ֹודת ֹו ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהאדם 

ע ׂשּיֹות  ּכמ ֹו יהיּו עצמן ׁשהע ׂשּיֹות  א ּלא  ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָׁשמים ,

ה ּוא  ּגּופא  והס ּתר  ׁשההעלם  לפי והינּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָמצוה ,

ימי 37אלק ּות  עב ֹודת  ּבין החיל ּוק   ּדר ֿ ועל  . ְְֱֲִֵֵֶֶַַַֹ

הח ֹול  ׁשּבימ ֹות  ה ׁשּבת , יֹום  עב ֹודת  לבין ְֲִֵֶַַַַַָהח ֹול 

וׁשֹותה  ׁשא ֹוכל  ׁשמים ", "ל ׁשם  היא  ְְֲִִֵֵֶֶַָָָהעב ֹודה 

ּבֹורא ֹו, את  לעבד  ׁשּיּוכל  ּכדי ּגּופ ֹו ְְְֲִִֵֶֶַַֹלבריא ּות 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּבריא 38ּוכמ ֹו ה ּגּוף  ׁשהיֹות  ְְֱִֶֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ה ּוא , ה ּׁשם  מ ּדרכי ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלם ,

מצוה . היא  עצמ ּה ּוׁשת ּיה  ְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשהאכילה 

העב ֹודה .p‰Â‰ה ) ּבכלל ּות  ה ּוא  ה ּנ"ל  ּכל  ¿ƒ≈ְֲִַַָָָָ

היא  העב ֹודה  יֹותר , ְֲִִִֵָָָּובפרט ּיּות 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּמּדֹות . 39ּבבר ּור  ְְְִִֵֵֵַַָ

ּכארז, ק ׁשה  יהא  ואל  ּכקנה   ר אדם  יהא  ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלע ֹולם 

ק ׁשה  יהא  "ואל  א ֹומר ֹו מה ּו מ ּובן אינֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָולכא ֹורה 

הרי  ּכקנה ",  ר" ׁשּיהיה  ׁשא ֹומר  ּדמ ּכיון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכארז",

ּומה ּו ּכארז", ק ׁשה  יהיה  ׁש"ּלא  מ ּובן ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹממילא 

ה ּוא  הענין  א ה ּלׁשֹון. ה ּוא 40ּכפל  ּכקנה "  ׁש"ר , ְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

ענין  ה ּוא  ּכארז" ו"ק ׁשה  ּד'ת ּקּון', מ ּדֹות  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָענין

ּד'תה ּו' ּכארז",41מ ּדֹות  ק ׁשה  יהא  "ואל  וזה ּו , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹ
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ז "ל  הפסוק חכמינו  את ומפרשים ותשוקה שאיפה מלשון  הוא ש'שוקיו '

B˙‡Ï,ש'שוקיו ' ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ˜˜BzLpL ÌÏBÚ‰ ‰Ê∆»»∆ƒ¿≈«»»ƒ¿…
ÌÚË ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Ì‚‰c של האמיתית הסיבה ומהי  «¬«∆≈»¿ƒ««

˜eLz‰È‰Â ,"˜˜BzLp"L ÌÈÚ„BÈ e‡ ‰Ê ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ «¿»ƒ»»∆»¿ƒ∆ƒ¿≈«¬≈
,‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜eLz¿»ƒ¿«««¬
B˙eÓˆÚa LLÓ ‚eÚz‰Â¿««¬À¿»¿«¿

Ca˙È נפש מכוחות גם שמובן  כפי  ƒ¿»≈
מהכוחות האדם  (שנשתלשלו 

והקבלה  דמיון  להם ויש העליונים

פנימי  כוח הוא התענוג  שכוח אליהם)

הנפש. בעצם שקשור  ביותר 

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי  "‡ÔÎהפירוש ¿∆»≈
zÒ‰aL ,"zzÒÓ Ï‡ ‰z‡«»≈ƒ¿«≈∆«∆¿≈
„Ò ÏL ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈∆≈∆

‡ˆÓ ˙eÏLÏzL‰‰ בעצם «ƒ¿«¿¿ƒ¿»
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ,"‰z‡"‰»«»«¿«

בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש »¿ŒÏÚÂשל 
,BÊ ˙eBa˙‰ È„È לאמיתו כיצד  ¿≈ƒ¿¿

על של  מסתירה לא המציאות דבר 

נמצאת  עצמה בה כי  האלוקות

עצמה  ‰‡„Ìהאלוקות ÏÚBt≈»»»
ÂÈ˙BiNÚL B˙„BÚa הגשמיות «¬»∆¬ƒ»

,ÌÈÓL ÌLÏ ˜ ‡Ï eÈ‰Èƒ¿…«¿≈»«ƒ
eÈ‰È ÔÓˆÚ ˙BiNÚ‰L ‡l‡∆»∆»¬ƒ«¿»ƒ¿

ÂˆÓ‰,נחשבות  ˙BiNÚ BÓk¿¬ƒƒ¿»
העליון  הרצון  הן  עצמן  שהן  פעולות

zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«∆¿≈¿∆¿≈
‡Ùeb עצמו˙e˜Ï‡ ‡e‰37. »¡…

˜eÏÈÁ‰ CcŒÏÚÂ ההבדלÔÈa ¿«∆∆«ƒ≈
'‰ ˙„BÚ במהלך עובד  שהאדם ¬«

ÌBÈ ˙„BÚ ÔÈÏ ÏBÁ‰ ÈÓÈ¿≈«¿≈¬«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL ,˙aL‰««»∆ƒ«
,"ÌÈÓL ÌLÏ" ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿≈»«ƒ
BÙeb ˙e‡ÈÏ ‰˙BLÂ ÏÎB‡L∆≈¿∆ƒ¿ƒ
גשמי  מעשה הוא עצמו  והמעשה

היא  והכוונה שהמטרה רק ≈¿È„kפשוט
,B‡Ba ˙‡ „ÚÏ ÏÎeiL∆««¬…∆¿

Ì"aÓ‰ ˙kL BÓÎe38 ¿∆»«»«¿«
‡e‰ ÌM‰ ÈÎcÓ ,ÌÏLÂ ‡Èa Ûeb‰ ˙BÈ‰L ששמירת כך ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈

שמים, לשם כוונה מתוך  היא aLa˙הבריאות ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«»
‰ÂˆÓ ‡È‰ dÓˆÚ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰L את ולכבד  לענג  החיוב משום ∆»¬ƒ»¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»

השבת.

‰„BÚ‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ Ï"p‰ Ïk ‰p‰Â הקוין ‰) בשלושת שהיא ¿ƒ≈»««ƒ¿»»¬»
עבודת  היינו  ה'עבודה', בעניין  ובמיוחד  חסדים וגמילות עבודה תורה, של 

לעיל . כמבואר  eaהתפילה, ‡È‰ ‰„BÚ‰ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈»¬»ƒ¿≈
ותיקון הפרדת  לקדושה, והעלאתו  מהרע כפי ‰Bcn˙הטוב האדם, של  «ƒ

ומבאר . שממשיך 

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰c39 ¿ƒ≈»¿«≈
Cבגמרא  Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»«

וותרן  לכופף ˜k‰עניו  שקל  דק ¿»∆
Ê‡k,אותו  ‰L˜ ‡‰È Ï‡Â¿«¿≈»∆¿∆∆

e‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«
BÓB‡ ולשם במאמר  הפירוש מה ¿

התוספת  נאמרה È‰‡מה Ï‡Â"¿«¿≈
ÓB‡L ÔÂÈkÓc ,"Ê‡k ‰L»̃∆¿∆∆¿ƒ≈»∆≈
זה  חז "ל  מאמר  של  הראשון  בחלק

È‰ ,"‰˜k C" ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»∆¬≈
‰È‰È ‡l"L ÔeÓ ‡ÏÈÓÓƒ≈»»∆…ƒ¿∆
ÏÙk e‰Óe ,"Ê‡k ‰L»̃∆¿∆∆«∆∆

ÔBLl‰?לכאורה המיותר  «»
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡40C"L , «»ƒ¿»∆«

˙BcÓ ÔÈÚ ‡e‰ "‰˜k¿»∆ƒ¿«ƒ
‡e‰ "Ê‡k ‰L˜"Â ,'Ôew˙'c¿ƒ¿»∆¿∆∆

'e‰˙'c ˙BcÓ ÔÈÚ41, כמבואר ƒ¿«ƒ¿…
ב'סדר  העולמות בריאת לפני  בחסידות,

ברא  התיקון ', 'עולם של  השתלשלות'

התיקון ', 'עולם התוהו . עולם את ה'

באופן  המאירים הספירות אורות היינו 

ומ  המקבלים,ותאם מדוד  לכלי 

מרובים, והכלים מועטים והאורות

ב'עולם  מאירים ואילו  האורות התוהו '

המקבלים  כלי  לפי  שלא רבה בעוצמה

האורות (וכיוון  התוהו  שבעולם

הייתה  מועטים, והכלים מרובים

מהאור  וניצוצות הכלים' 'שבירת

למטה  ירדו  התוהו  עולם של  האלוקי 

ועבודת  הגשמיים, בדברים ביותר ,

ולגלות  'לברר ' היא הזה בעולם האדם

הנעלים  האלוקיים הניצוצות את

ההבדלים  ואחד  הגשמיים). שבדברים

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

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

לכך  והסיבה 'התכללות', בה ואין  מהאחרות נפרדת מידה וכל  ספירה כל  שבו 

ואילו  בזו  זו  מתכללות ולכן  כקנה' 'רך  הן  ב'תיקון ' שהמידות היא
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מב      

הן  ּד'ת ּקּון' ׁשּמּדֹות  למעלה , יּובן ֿ כן ְְְְִִֵֵֶַָָּוכמ ֹו

נֹותנֹות  ולכן ּבחליׁשּות , והן מ ּועטים  ְְְֲִִֵֵַָָא ֹור ֹות 

הן  ּד'תה ּו' מ ּדֹות  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  לזֹו, זֹו ְְִֵֵֵֶַָֹמק ֹום 

אין  ולכן ּתּקיפים , א ֹור ֹות  והן מר ּבים , ְְְִִִֵֵֵַָֻא ֹור ֹות 

את  זֹו לס ּבל  יכ ֹול ֹות  ואין לזֹו זֹו מק ֹום  ְְְְְִֵֶָֹנֹותנֹות 

ונפל ּו ה ּכלים , ׁשבירת  ענין היה  זה  ּומ ּצד  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָזֹו,

אין  (אריינּגעפאלן וג ּסּות  יׁשּות  ּבבחינת  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָלמ ּטה 

נאמר  זה  ועל  ּכארז",ּגאוה ). ק ׁשה  יהא  "ואל  ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבהם  ׁשּיהיה  ּד'תה ּו' ּבּמּדֹות  לפעל  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָֹֹׁשּצריכים 

ה ּנפ ׁש ּדה ּנה  ּבעב ֹודה , וענינֹו והת ּכּלל ּות . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּטּול 

ה ּבהמית  וה ּנפ ׁש מ 'ּתּקּון', ׁשר ׁשּה ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָֹהאלקית 

את  לברר  היא  האדם  ועב ֹודת  מ 'ּתה ּו', ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹׁשר ׁשּה

א ֹותן  לב ּטל  לא  והינּו, ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹה ּמּדֹות 

ּבהיֹותן  ׁשּגם  ּבּטּול , ּבהם  לפעל  ֿ אם  ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹלגמרי,

ּבאפן  הת ּכּלל ּות , ּבבחינת  יהיּו ה ּמּדֹות  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַֹֹּבתקף 

ה ּוא  למעלה  וענינֹו מזֹו. זֹו מק ּבל ֹות  ּגם  ְְְְְְְִִִֶַַַָָׁשּיהיּו

ּב'ע ֹולם  ּדה ּנה , 'עק ּדים '. מ ּבחינת  ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻההמ ׁשכה 

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּגד ֹול , ּבתקף  הם  הא ֹור ֹות  ְֲִִֵֶָָָָָֹֻהעק ּדים '

ה ּבּטּול  ּתֹוקף  מ ּצד  והינּו אחד ', ּבכלי 'עק ּדים  ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֻהם 

ּתקף  ּבבחינת  ּבהיֹותם  ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבהם ,

ּכׁשּירד ּו  א אחד '. ּבכלי 'עק ּדים  הם  הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻהא ֹור ,

נפרד ֹות , נק ּוד ֹות  נע ׂשּו ה ּנק ּדים ' ּב'ע ֹולם  ְְְְְְֲִִִַַַָָֻונת ּגּלּו

ּבהיֹותם  ּכמ ֹו ה ּוא  הא ֹור ֹות  ׁשל  ׁשה ּתקף  ְְְְִֶֶֶַַָָֹוהינּו,

ה ּבּטּול , ּתֹוקף  ּבהם  חסר  אבל  העק ּדים ', ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֻּב'ע ֹולם 

ׁשם  היה  זה  ׁשּמּצד  נפרד ֹות , נק ּוד ֹות  הן הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָולכן

ה ּבר ּדים ', 'ע ֹולם  נע ׂשה  ּכ ֿ ואחר  ה ּׁשבירה . ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֻענין

מ ּועטים  א ֹור ֹות  יׁשנם  ׁשּבֹו ה ּתּקּון', 'ע ֹולם  ְִִֶֶֶַָָָׁשה ּוא 

ּבהתיּׁשב ּות  הם  הא ֹור ֹות  ולכן רחבים , ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבכלים 

הא ֹור ֹות  ּתקף  את  להמ ׁשי היא  וה ּכּונה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבּכלים .

וענין  ּד'ת ּקּון'. הרחבים  ּבּכלים  העק ּדים ' ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּד'ע ֹולם 

ֿ ידי  שעל  למ ּטה , האדם  עב ֹודת  ֿ ידי על  נע ׂשה  ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזה 

את  מב ּטל  ה ּוא  הרי ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹה ּתקף 

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
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מג   

ונפ ׁש ה ּגּוף  הע ֹולם , ׁשל  והס ּתר  ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָההעלם 

ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ּבּמּדֹות  ּבּטּול  ּופ ֹועל  ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַה ּבהמית ,

ּתקף  ּבבחינת  ּבהיֹותן ׁשּגם  מ 'ּתה ּו', ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּׁשר ׁשן

ֿ זה  ֿ ידי ועל  הת ּכּלל ּות , ּבבחינת  יהיּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָהא ֹור ,

ׁשּׁשר ׁשן  האלקית , ּדנפ ׁש ּבּמּדֹות  ּגם  ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתוּסף 

ׁשּיהיּו הת ּכּלל ּות , ּבבחינת  ּגם  ׁשּנע ׂשֹות  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַמ 'ּתּקּון',

מזֹו. זֹו ְְִַמק ּבל ֹות 

ׁשּכת ּוב Êe‰ו) מה  ליעקב 42יּובן אמת  ּתּתן »∆ְֱֲִֵֶֶַַָָֹ

לאב ֹותינּו נׁשּבע ּת א ׁשר  לאברהם  ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָחסד 

ענין  מה ּו מ ּובן, אינֹו ּדלכא ֹורה  קדם , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָמימי

מ ּדת  מ ּדת ֹו יעקב  הרי ליעקב ", אמת  ְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹ"ּנתינת 

ליעקב 43האמת  אמת  ל ּתן צרי ול ּמה  ּוכמ ֹו44ֿ, . ְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָֹ

הרי  לאברהם ", "חסד  א ֹומר ֹו מ ּובן אינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָכן

ל ּתן  צריכים  ול ּמה  החסד , מ ּדת  מ ּדת ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאברהם 

חסד  ּדה ּנה , ה ּוא , הענין  א לאברהם ". ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"חסד 

ּבּקּבלה  ואיתא  ּדאציל ּות , חסד  ה ּוא  ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּדאברהם 

זּוטא ' 'חסד  ה ּוא  ּדאציל ּות ' ונקרא 45ׁש'חסד  , ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָ

מ ּצד  ה ּוא  חסד  ה ׁשּפעת  ׁשּכל  לפי זּוטא ', ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָ'חסד 

למעלה  ׁשה ּוא  ּכפי החסד  יׁשנֹו  א ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָה ּבּטּול .

ֿ ּדר ֿ על  ויּובן חסד '. 'רב  ונקרא  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

יׁש חסד , א ֹופ ּני ׁשני ׁשּיׁשנם  למ ּטה  ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ ׁשל 

ׁשפל  ׁשה ּוא  הינּו, ה ּבּטּול , מ ּצד  החסד  ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָה ׁשּפעת 

ּבמעלה  ּגב ֹוּה זּולת ֹו את  ּומחזיק  עצמ ֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּבעיני

ּכמ ֹותר ֹות  נח ׁשב  ה ּכל  הרי ה ּבּטּול  ּומ ּצד  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹמ ּמּנּו,

ויׁש לזּולת ֹו. חסד  רב  מ ׁשּפיע  ולכן עצמ ֹו, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעיני

ׁשּמּצד  והינּו, הר ֹוממ ּות , מ ּצד  החסד  ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָה ׁשּפעת 

ולכן  אצל ֹו, יח ׁשב  לכל ּום  ה ּכל  ר ֹוממ ּות ֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹּגדל 

יּובן  ֿ כן ּוכמ ֹו ּגד ֹול ֹות . ה ּיֹותר  ה ׁשּפע ֹות  ְְְְִֵֵַַַַָָמ ׁשּפיע 

זּוטא ', 'חסד  ה ּוא  ּדאציל ּות ' ׁש'חסד  ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָלמעלה ,

החסד  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ה ּבּטּול , מ ּצד  ִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשה ּוא 

הר ֹוממ ּות , מ ּצד  ׁשה ּוא  מה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

ּגב ּול . ּבלי ה ׁשּפעה  ׁשה ּוא  חסד ', 'רב  נקרא  ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָולכן

החסד  ּבֹו  ׁשּימש לאברהם ", חסד  "ּנתינת  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻוזה ּו

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

כ.42) ז, ועוד.43)מיכה רפי "ג. תניא א. קסא, סע "א. קלט , רס "ו.44)זח "א אגה"ק  תניא ואילך.45)ראה ב  צ , וירא אוה"ת

    
,˙ÈÓ‰a‰ שלא האלקית,וגורם האמת על  Ïehaיסתירו  ÏÚBÙe ««¬ƒ≈ƒ

,'e‰z'Ó ÔLML ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcna, לעיל ÌbLכמבואר  «ƒ¿∆∆««¬ƒ∆»¿»ƒ…∆«
,˙eÏlk˙‰ ˙ÈÁa eÈ‰È ,B‡‰ Û˜z ˙ÈÁa Ô˙BÈ‰a דרך על  ƒ¿»ƒ¿ƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

כפי  המידות שגם העליונים לאורות ביחס העליונה הכוונה לגבי  לעיל  האמור 

ב'עקודים' בתוקף בכלים יבואו שהן 

ÛqÂ˙ד 'תיקון ' ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈
ויתרון  LÙcמעלה ˙Bcna Ìb««ƒ¿∆∆

,'Ôewz'Ó ÔLML ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»¿»ƒƒ
˙ÈÁa Ìb ˙BNÚpL∆«¬«ƒ¿ƒ«
BÊ ˙BÏa˜Ó eÈ‰iL ,˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿∆ƒ¿¿«¿

BÊÓ עולם של  לתכונה בהתאם ƒ
לעיל . כאמור  ה'תיקון '

e˙kL ‰Ó ÔeÈ ‰Êe (Â42 »∆»«∆»
מיכה  ˜ÚÈÏבנבואת ˙Ó‡ Ôzz"ƒ≈¡∆¿«¬…

zÚaL L‡ Ì‰‡Ï „ÒÁ∆∆¿«¿»»¬∆ƒ¿«¿»
,"Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B‡Ï«¬≈ƒ≈∆∆
e‰Ó ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»«
,"˜ÚÈÏ ˙Ó‡ ˙È˙p" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¡∆¿«¬…
ליעקב  לתת צריך  מה לשם כלומר ,

cÓ˙אמת  B˙cÓ ˜ÚÈ È‰¬≈«¬…ƒ»ƒ«
˙Ó‡‰43,,וחסידות בקבלה כמבואר  »¡∆

˙Ó‡ ÔzÏ CÈˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒƒ≈¡∆
˜ÚÈÏ44 את ליעקב יש כבר  והרי  ¿«¬…

האמת? מידת

BÓB‡ ÔeÓ BÈ‡ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈»¿
לתת  הפסוק ∆∆"ÒÁ„בהמשך 

Ì‰‡ È‰ ,"Ì‰‡Ï¿«¿»»¬≈«¿»»
‰nÏÂ ,„ÒÁ‰ ˙cÓ B˙cÓƒ»ƒ««∆∆¿»»
"Ì‰‡Ï „ÒÁ" ÔzÏ ÌÈÎÈ¿̂ƒƒƒ≈∆∆¿«¿»»
מידת  את לאברהם יש כבר  והרי 

החסד .?

„ÒÁ ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆
,˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ ‡e‰ Ì‰‡c¿«¿»»∆∆«¬ƒ

שהיא מידת  כפי  החסד  (ספירת)

האצילות  בעולם «È‡Â¿ƒ˙‡מאירה
ÒÁ'L„מובא  ‰Ïawa««»»∆∆∆

„ÒÁ' ‡e‰ '˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆∆
'‡ËeÊ45, קטן 'ÒÁ„חסד  ‡˜Â »¿ƒ¿»∆∆

,'‡ËeÊ כפי שהחסד  לכך  והסיבה »
'חסד  נקרא האצילות בעולם שהוא

היא  ‰ÚtL˙קטן ' ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»«
Ïeha‰ „vÓ ‡e‰ „ÒÁ של ∆∆ƒ««ƒ

את  כפי המשפיע לאחרים, החסד 

להלן . השפעת ‡Cשיוסבר  בענין  «

מפני  אופנים החסד  שני  יש ÏÚÓÏ‰הביטול  ‡e‰L ÈÙk „ÒÁ‰ BLÈ∆¿«∆∆¿ƒ∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó ההתחלה רבים, במובנים (שהוא, האצילות מעולם למעלה ≈ƒ¿«¿¿

השתלשלות'), 'סדר  ÒÁ„'של  ' ‡˜Â. גדול ŒCcŒÏÚחסד  ÔeÈÂ ¿ƒ¿»«∆∆¿»«∆∆
‰hÓÏ ÏLÓ אדם בני  בין  החסד  ÒÁ„,בפעולת ÈpÙB‡ ÈL ÌLiL »»¿«»∆∆¿»¿≈«≈∆∆

„vÓ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ LÈ≈«¿»««∆∆ƒ«
Ïeha‰ החסד את המשפיע של  «ƒ
e‰L‡והנתינה, ,eÈ‰ הנותןÏÙL «¿∆»»

˙‡ ˜ÈÊÁÓe BÓˆÚ ÈÈÚa¿≈≈«¿«¬ƒ∆
B˙ÏeÊ החסד את משפיע הוא שאליו  »

„vÓe ,epnÓ ‰ÏÚÓa dBb»«¿«¬»ƒ∆ƒ«
Ïk‰ È‰ Ïeha‰ לו שיש מה «ƒ¬≈«…

,BÓˆÚ ÈÈÚa ˙B˙BÓk LÁ∆¿»¿»¿≈≈«¿
ולא  לו  מגיע לא זה שכל  סבור  והוא

לו  ÒÁ„ראוי   ÚÈtLÓ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ««∆∆
„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ LÈÂ .B˙ÏeÊÏ¿»¿≈«¿»««∆∆
הביטול  מפני  לא לזולתו  האדם של 

להיפך  אלא הזולת כלפי  »vÓƒ„שלו 
Ï„b „vnL ,eÈ‰Â ,˙eÓÓB‰»¿¿«¿∆ƒ«…∆
LÁÈ ÌeÏÎÏ Ïk‰ ,B˙eÓÓB¿«…ƒ¿≈»≈

,BÏˆ‡ בעיניו חשוב לא דבר  שום ∆¿
˙Bi‰ ˙BÚtL‰ ÚÈtLÓ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ««¿»«≈

˙BÏB„b חשוב לא רב שפע גם כי  ¿
בעיניו .

‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ÔÎŒBÓÎe כפי ¿≈»¿«¿»
באלוקות, הם ∆∆∆ÒÁ'L„שהדברים

'˙eÏÈˆ‡c שהיא כפי  החסד  ספירת «¬ƒ
האצילות  'ÒÁ„בעולם ‡e‰∆∆

,'‡ËeÊ קטן vÓ„חסד  ‡e‰L »∆ƒ«
,Ïeha‰ חסד השפעת הוא עניינו  כי  «ƒ

של  הביטול  המקטין מצד  המשפיע

ההשפעה  מקבל  לגבי  עצמו  את ומבטל 

„ÒÁ‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«∆∆
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL כפי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

האצילות  מעולם למעלה שהוא

˙eÓÓB‰ „vÓ ‡e‰L של ∆ƒ«»¿
ÒÁ„',המשפיע, ' ‡˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»«∆∆

Ïeb ÈÏa ‰ÚtL‰ ‡e‰L כי ∆«¿»»¿ƒ¿
משום  כאמור , היא, ההשפעה זו  בדרגה

כן ששום  ואם בעיניו  נחשב לא דבר 

גדול . בריבוי  היא ∆¿e‰ÊÂההשפעה
,"Ì‰‡Ï „ÒÁ ˙È˙p" על ¿ƒ«∆∆¿«¿»»

החסד , מידת את בו  יש שכבר  אף

Ba C˘ÓiL ענין שהוא באברהם ∆À¿«
דאצילות  ÏÚÓlL‰חסד  „ÒÁ‰«∆∆∆¿«¿»
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מד      

זּוטא ', ׁש'חסד  והינּו, מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה 

'רב  לבחינת  ּכלי ה ּוא  הרי ׁשּבֹו, ה ּבּטּול  ְְֲִִִִִֵֶַַַַמ ּצד 

ׁשּיעקב  אף  ליעקב ", אמת  "ּתּתן ּגם  וזה ּו ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹחסד '.

ׁשה ּוא  הרחמים , מ ּדת  האמת , מ ּדת  ֱֲִִִִֶֶַַַָָָמ ּדת ֹו

ה ּקצה " אל  ה ּקצה  מן ֿ מק ֹום ,46"מבריח  מ ּכל  , ְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּקצה  מן קצוֹות , ּבגדר  זה  וה ּוא הרי ה ּקצה , אל  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אמת  "ּתּתן וענין ה ׁשּתל ׁשל ּות . ּבחינת  ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַמ ּצד 

לע ֹולם " הוי' "ואמת  ּבחינת  ה ּוא  ,47ליעקב " ְְְֱֲֲִֶֶַַָָָֹ

מה ׁשּתל ׁשל ּות  למעלה  ׁשּמס ּים 48ׁשה ּוא  וזה ּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁש"ימי" קדם ", מימי לאב ֹותינּו נׁשּבע ּת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ"א ׁשר 

ׁשבע  ׁשהם  ה ּבנין, ימי ׁשבעת  הם  ר ּבים  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָל ׁשֹון

ׁשּלמעלה  ה ּמּדֹות  הם  קדם " ו"ימי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהמ ּדֹות ,

מימי  ּגֹו' נׁשּבע ּת "א ׁשר  וזה ּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ה ּמּדֹות  את  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּבסדר  להמ ׁשי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַקדם ",

מה ׁשּתל ׁשל ּות . ְְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה 

ׁשּכת ּוב e‰ÊÂז) מה  ל ׁשכנינּו49ּגם  וה ׁשב  ¿∆ְְִֵֵֵֶַַָָ

חרפ ּו א ׁשר  חר ּפתם  וג ֹו' ְְְְֲִִֵֶֶַָָָׁשבעתים 

 ל נֹודה   מרעית וצאן ע ּמ ואנחנּו ֿ י, ְְְְְֲִֶֶַַַַֹאדנ

ּכמ ֹו ה ּוא  ד "ׁשכנינּו" ּבזה , והענין גו'. ְְְְְִִֵֵֶָָָָלע ֹולם 

ה ּנפ ׁש50ׁשּכת ּוב  ענין וה ּוא  ליעקב , ע ׂשו אח  הלא  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

הוי', ׁשם  על  ּומס ּתירה  ׁשּמעלימה  ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָה ּבהמית ,

ׁשּלא  והינּו, הוי'", חרפ ּו א ׁשר  "חר ּפתם  ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹוזה ּו

"נחר  ענין ׁשּזה ּו ה ּמה ּוה , ה ' ּדבר  נּכר  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָיהיה 

ההפ 51ּגר ֹוני" ּבלעם , ׁשל  ענינֹו ּגם  וזה ּו . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  הע ֹולם 52ממ ׁשה , ּבא ּומ ֹות  ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּבחינת  המ ׁשי מ ׁשה  ּכי ּבלעם . ּומנה ּו ְְְְִִִִִֶַַָָֹקם ,
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(46.43ֿ44 שבהערות תניא ב . קעה, ח "ב  ב . א, ח "א זהר כח . כו, ב .47)תרומה קיז, שנתבאר 48)תהלים אחדים בזכרון

ע ' ח "א תער"ב  המשך (ראה הרוממות שמצד ורחמים ההרגש שמצד רחמים רחמים, בחי ' ב ' הם הנ"ל אמת בחי ' שב '

ועוד). ואילך).49)תסח . 131 ע ' (לעיל פי "ב  תמוז די "ב  מנה מי  ד"ה וראה יב ֿיג. עט , ב .50)תהלים א, ראה 51)מלאכי 

.(122 ע ' (לעיל פ "ה הנ"ל מנה מי  י .52)ד"ה לד, ברכה ספרי ,

    
,BaL Ïeha‰ „vÓ ,'‡ËeÊ „ÒÁ'L ,eÈ‰Â ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿∆∆∆»ƒ««ƒ∆

'„ÒÁ ' ˙ÈÁÏ ÈÏk ‡e‰ È‰ שלמעלה חסד  אמנם כלומר , ¬≈¿ƒƒ¿ƒ««∆∆
'חסד  דאצילות, חסד  לגבי  ביותר  גבוהה דרגה הוא חסד ' 'רב מהשתלשלות,

לגבי  השפלות ותחושת הביטול  עניין  את יש זוטא' שב'חסד  כיוון  אבל  זוטא',

כלי  אותו  עושה הביטול  המקבלים,

ולהשפיע  בו , 'לתת' אפשר  שיהיה ראוי 

'רב  יותר  הנעלה החסד  את גם דרכו 

חסד '.

e‰ÊÂ נתינת לגבי  לעיל  לאמור  בדומה ¿∆
לפרש  יש לאברהם "Ôzzחסד  Ìb«ƒ≈

˜ÚiL Û‡ ,"˜ÚÈÏ ˙Ó‡¡∆¿«¬…«∆«¬…
˙cÓ ,˙Ó‡‰ ˙cÓ B˙cÓƒ»ƒ«»¡∆ƒ«

‡e‰L ,ÌÈÓÁ‰ התורה כלשון  »«¬ƒ∆
במשכן  התיכון ' ה'בריח לגבי 

Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÁÈÓ"«¿ƒ«ƒ«»∆∆
"‰ˆw‰46, בספר הזקן  רבנו  ובלשון  «»∆

של  מידתו  היא אמת "מידת התניא,

מן  המבריח התיכון  בריח הנקרא יעקב

המעלות  מרום הקצה אל  הקצה

מעלה  ובכל  דרגין  כל  סוף עד  ומדרגות

האמצעית  נקודה תוך  מבריח ומדרגה

שלה" אמת מידת ובחינת נקודת שהיא

בכל  נמצאת כבר  האמת שמידת ומאחר 

"לתת" צורך  יש מה לשם הדרגות,

כי  הוא הביאור  אלא ליעקב, אמת

‰Ê È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ שמידת כפי  ƒ»»¬≈∆
הדרגות  בכל  קיימת ∆∆¿„‚aהאמת

˙BÂˆ˜,מוגבלת במידה היינו  בלבד , ¿»
הכתוב  בלשון  ‡Ïכנרמז  ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆∆

˙ÈÁa „vÓ ‡e‰Â ,‰ˆw‰«»∆¿ƒ«¿ƒ«
‰˙eÏLÏzL מוגבל האור  שבה ƒ¿«¿¿

‡Ó˙ומצומצם. Ôzz" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ≈¡∆
˙Ó‡Â" ˙ÈÁa ‡e‰ "˜ÚÈÏ¿«¬…¿ƒ«∆¡∆

"ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰47‡e‰L , ¬»»¿»∆
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ48 ענין ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

של  השם הוי ' משם שנמשך  כפי  האמת

כמבואר  מהשתלשלות, ÌiÒnLבאריכות.לעיל למעלה e‰ÊÂ זה בפסוק ¿∆∆¿«≈
לאברהם", חסד  ליעקב אמת "תתן  eÈ˙B‡Ïלאחר  zÚaL L‡"¬∆ƒ¿«¿»«¬≈

,"Ì„˜ ÈÓÈÓ היא לאברהם וחסד  ליעקב אמת שנתינת הכוונה פשוטו  לפי  ƒ≈∆∆
קדם, בימי  בעבר , לאבות ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שנשבע השבועה פי  על  ראוי  דבר 

יש  חסידות פי  ÈÓÈלפרש ועל  ˙ÚL Ì‰ ÌÈa ÔBLÏ "ÈÓÈ"L∆¿≈¿«ƒ≈ƒ¿«¿≈

,ÔÈa‰ העולם ונבנה נברא ‰BcÓ˙שבהם ÚL Ì‰L בימי שהאירו  «ƒ¿»∆≈∆««ƒ
מידות  הם הבנין ' 'ימי  של  אלו  ומידות וגילוי ), הארה מלשון  ('יום' בראשית

ונבראים  עולמות לברוא היורד  האור  של  השתלשלות' 'סדר  של  דאצילות,

˜„Ì",מוגבלים  ÈÓÈ"Â'ימים' לסתם במעלתם הקודמים ‰Ìימים ƒ≈∆∆≈
‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰«ƒ∆¿«¿»
L‡" e‰ÊÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆¬∆
,"Ì„˜ ÈÓÈÓ 'Bb zÚaLƒ¿«¿»ƒ≈∆∆
˙eÏLÏzL‰‰ „Òa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
שייכים  שהם כפי  וב'אמת' ב'חסד '

ÏÚÓlL‰לעולמות  ˙Bcn‰ ˙‡∆«ƒ∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó המבואר דרך  על  ≈ƒ¿«¿¿

הוי ' המשכת לעניין  באריכות לעיל 

בתוך  העליונים והאורות ב"אלוקינו "

ד 'תיקון '. הכלים

e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Ê49 ¿∆««∆»
eÈÎLÏבתהילים  L‰Â¿»≈ƒ¿≈≈

L‡ Ì˙tÁ 'B‚Â ÌÈ˙ÚLƒ¿»«ƒ¿∆¿»»¬∆
EnÚ eÁ‡Â ,ÈŒ„‡ EeÙÁ≈¿«¬«¿«¿
EÏ ‰„B E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ¿…«¿ƒ∆∆¿

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .'Â‚ ÌÏBÚÏ פי על  ¿»¿»ƒ¿»»∆
BÓkחסידות  ‡e‰ "eÈÎL"„ƒ¿≈≈¿

e˙kL50Á‡ ‡Ï‰,קרוב היינו  ∆»¬…»
'שכן ' של  המשמעות גם «≈ÂNÚוזו 

LÙp‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,˜ÚÈÏ¿«¬…¿ƒ¿««∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ לנפש ב'שכנות' שנמצאת ««¬ƒ

הנפש ÓÈÏÚnL‰האלוקית ∆«¿ƒ»
ÌLהבהמית  ÏÚ ‰ÈzÒÓe«¿ƒ»«≈

L‡ Ì˙tÁ" e‰ÊÂ ,'ÈÂ‰¬»»¿∆∆¿»»¬∆
,eÈ‰Â ,"'ÈÂ‰ EeÙÁ שהמגמה ≈¿¬»»¿«¿

היא  הבהמית הנפש È‰È‰של  ‡lL∆…ƒ¿∆
k בגלוי‰e‰n‰ '‰ c את ƒ»¿««¿«∆

ונסתר , נעלם יהיה אלא הבריאה כל 

Á" ÔÈÚ e‰fL יבש"ÈBb51 ∆∆ƒ¿«ƒ«¿ƒ
ולהשפיע. לגלות היכולת לו  ואין 

,ÌÚÏa ÏL BÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿»
Ó‡Ók ,‰LÓÓ CÙ‰‰«≈∆ƒ…∆¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba52,"כמשה בישראל  עוד  נביא קם "ולא הכתוב על  «≈
e‰Óe ,Ì˜ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a ומיהו.ÌÚÏa ¿»»»«¿ƒ¿»

ממשה: ההיפך  הוא בלעם כיצד  ומפרט וממשיך 

CÈLÓ‰ ‰LÓ Èk את גילוי  לידי  והביא „Óe‚˙והוריד  ˙ÈÁa ƒ…∆ƒ¿ƒ¿ƒ««¿≈«
,'ÌÚ' הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש עם ישראל  בני  של  והשייכות הקשר  עניין  שהיא »
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מה   

עם " ּבלא   מל "אין 'עם ', הינּו,53ּומדרגת  , ְְְֵֵֶֶַַַָָֹ

ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשל  חכמת ֹו ׁשהיא  ה ּתֹורה  ֿ ידי ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעל 

עם  מא ּוחדים  ֿ יׂשראל  ּבני נע ׂשים  ֿ ה ּוא , ְְְֲִִִִֵֵַָָָּבר ּו

ׁשּדֹומים  'עם ', ּבבחינת  הם  ׁשאז החכמה , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעל 

ה ּמצ ֹות , ענין ה ּוא  " מרעית ו"צאן . ְְְְִִִֶֶֶַַַַֹל ּמל

כ ּו'ׁשּקּיּומן חקק ּתי" "ח ּקה  ׁשל  ּבאפן ,54ה ּוא  ְְִִֶֶֶַָָָֹֻ

"צאן". ּבבחינת  ֿ יׂשראל  ּבני נע ׂשים  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹועל 

ּכדאיתא  עם ", "ּבלא  ה ּוא  ּבלעם  ׁשל  ענינֹו ְְְְְִִִִֶָָָָָָֹאמנם ,

ּוב ּזהר 55ּבּגמרא  רעיא ",56, ולית  עם  "לית  מ ֹוסיף  ְְֲִֵֵַַַַָָָָֹ

ועל  "צאן". ּובחינת  "עם " ּבחינת  לב ּטל  ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹׁשרצה 

לברר  ׁשּצריכים  ּגֹו', ל ׁשכנינּו" "וה ׁשב  נאמר  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזה 

(סעיף  לעיל  וכ ּנזּכר  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָאת 

ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  את  לגמרי לב ּטל  ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַה )

ׁשּיהיּו א ֹותן ּולזּכ לברר  ֿ אם  ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָה ּבהמית ,

ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּתקף  יהיה  ואז ּבּטּול , ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּבבחינת 

ּפעמים  ׁשּתי "ׁשבעתים ", וזה ּו ה ּקד ּׁשה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּבבחינת 

וגם  האלקית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  על  ּדקאי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ'ׁשבעה ',

לקד ּׁשה . ׁשּנתה ּפכ ּו ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ה ּמּדֹות  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֻעל 

טענת  ּגם  מת ּבּטלת  ֿ ּזה ' ה 'ּלעמת  ּבר ּור  ֿ ידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַֻועל 

ע ּמ" הם  ֿ יׂשראל  ׁשּבני ּבגל ּוי ור ֹואים  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּבלעם ,

וה ּמצ ֹות . ה ּתֹורה  ֿ ידי על  ," מרעית ְְְְְִִֵֶַַַַָֹוצאן

ה ּוא e‰ÊÂח ) "יעקב " וג ֹו', יעקב  ׁשארית  והיה  ¿∆ְְְֲֲִֵַַָָֹֹ

ה ּנׁשמה  על  ּדקאי עקב , יּו"ד  ְְְִֵֵַַַָָָָּבחינת 

ׁשּמל ּבׁשת  'עקב ', ּבבחינת  למ ּטה  ׁשּירדה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכפי

את  לברר  עב ֹודת ּה וע ֹובדת  ה ּבהמית  ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּנפ ׁש

ע ּמים  "ּבקרב  ׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו ה ּבהמית , ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה ּנפ ׁש

ה ּנצ ֹוצ ֹות , ּבבר ּור  העב ֹודה  ענין וה ּוא  ְְְֲִִִֵַַַָָר ּבים ",

ּגמ ּור , ׁשּברע  ה ּנצ ֹוצ ֹות  אפיל ּו לברר  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשּצריכים 

למעלה . ּולהעל ֹותם  א ֹותם  ּולזּכ לברר  ֿ אם  ּכי לגמרי, לדח ֹותם  לא  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוהינּו,

ׁש"טל  הוי'", מאת  "ּכטל  א ֹומר ֹו ׁשּזה ּו העצמ ּות , המ ׁשכת  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועל 

מיעצר " רא ּוי,57לא  אינֹו א ֹו רא ּוי ה ּוא  אם  ה ּתח ּתֹונים  ּבמע ׂשה  ּתל ּוי ׁשאינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

"א ׁשר  מטר . ּבחינת  ע ׂשב ", עלי ו"כרביבים  העצמ ּות . המ ׁשכת  על  מ ֹורה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה 
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רפ "ז.53) שעהיוה"א תניא בלק . ר"פ  שם ל. לח , וישב  חוקת.54)בחיי  ר"פ  א.55)במדב "ר קה, קצט ,56)סנהדרין ח "ג

ואילך.57)ב . ב  עג, האזינו לקו"ת וראה א. ג, תענית

    
"ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡"53È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ עוסקים , ישראל  שבני  ≈∆∆¿…»«¿∆«¿≈

ÌÈNÚבלימוד  ,‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰Bz‰«»∆ƒ»¿»∆«»»«¬ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ÌÚ ÌÈ„Áe‡Ó Ï‡NÈŒÈa הוא ֿ ֿ ברוך  Ê‡Lהקדוש ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒƒ«««»¿»∆»
CÏnÏ ÌÈÓBcL ,'ÌÚ' ˙ÈÁa Ì‰. בו Ô‡ˆ"Âוקשורים ≈ƒ¿ƒ«»∆ƒ«∆∆¿…

,˙Bˆn‰ ÔÈÚ ‡e‰ "E˙ÈÚÓ«¿ƒ∆ƒ¿««ƒ¿
‰wÁ" ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ÔÓeiwL∆ƒ»¿…∆∆À»

'eÎ "Èz˜˜Á54, ביטול מתוך  היינו  »«¿ƒ
את  לעשות שמים מלכות עול  וקבלת

העליון  ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הרצון 
˙ÈÁa Ï‡NÈŒÈa ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

"Ô‡ˆ".רועה ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש …
‡e‰ ÌÚÏa ÏL BÈÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡˙È‡„k ,"ÌÚ ‡Ïa" כמובא ¿…»ƒ¿ƒ»
‡Óba55, לו "שאין  רש"י  ופירש «¿»»

עם" עם ‰fe56ÛÈÒBÓחלק «…«ƒ
,"‡ÈÚ ˙ÈÏÂ ÌÚ ˙ÈÏ" עם אין  ≈»¿≈«¬»

רועה, לקלל Lˆ‰ואין  שבא בלעם ∆»»
היתה  כוונתו  ישראל , בני  ≈»¿ÏhÏאת

."Ô‡ˆ" ˙ÈÁe "ÌÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ«…
L‰Â" Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿»≈
ÌÈÎÈvL ,'Bb "eÈÎLÏƒ¿≈≈∆¿ƒƒ

Ï ולזכך ‰Bcn˙לתקן  ˙‡ ¿»≈∆«ƒ
ÏÈÚÏ kÊpÎÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ¿«ƒ¿»¿≈
ÈÓ‚Ï ÏhÏ ÔÈ‡L (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆≈¿«≈¿«¿≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰ ˙‡∆«ƒ¿∆∆««¬ƒ
Ô˙B‡ CkÊÏe Ï Ì‡ŒÈkƒƒ¿»≈¿«≈»
Ê‡Â ,Ïeha ˙ÈÁa eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc Û˜z‰ ‰È‰Èƒ¿∆«…∆¿∆∆««¬ƒ

קיים ‰M„w‰.שנשאר  ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿À»
ÈzL ,"ÌÈ˙ÚL" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»«ƒ¿≈

È‡˜c ,'‰ÚL' ÌÈÓÚt המכוון ¿»ƒƒ¿»¿»≈
ÏÚשבעLÙc ˙Bcn‰ ««ƒ¿∆∆

ÏÚ Ì‚Â ˙È˜Ï‡‰שבע˙Bcn‰ »¡…ƒ¿«««ƒ
eÎt‰˙pL ˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ∆ƒ¿«¿

‰M„˜Ï של כפול  כוח הן  וביחד  ƒ¿À»
שביעיות. eaשתי  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈≈
'‰fŒ˙ÓÚl'‰ לקדושה המנגד  הצד  «¿À«∆

ÌÚÏa ˙ÚË Ìb ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆««¬«ƒ¿»
שאין  וטען  ישראל  בבני  לפגוע שרצה

ושלום, חס ÈeÏ‚aעם, ÌÈ‡BÂ את ¿ƒ¿»
"EnÚההיפך  Ì‰ Ï‡NÈŒÈaL∆¿≈ƒ¿»≈≈«¿

,"E˙ÈÚÓ Ô‡ˆÂ של וצאנו  עמו  ¿…«¿ƒ∆
אותם הרועה ֿ הוא ֿ ברוך  »ŒÏÚהקדוש

˙Bˆn‰Â ‰Bz‰ È„È אל ישראל  בני  של  הקשר  ביטוי  לידי  בא שבהם ¿≈«»¿«ƒ¿
לעיל . כאמור  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש

e‰ÊÂ (Á המאמר את הפותח בפסוק הפנימי  È‡L˙הפירוש ‰È‰Â ¿∆¿»»¿≈ƒ
È‡˜c ,˜Ú „"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰ "˜ÚÈ" ,'B‚Â ˜ÚÈ המכווןÏÚ «¬…¿«¬…¿ƒ«»≈¿»≈«

‰hÓÏ ‰„iL ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆»¿»¿«»
˙LaÏnL ,'˜Ú' ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»≈∆¿À∆∆

למטה  ‰ÈÓ‰a˙הנשמה LÙpa«∆∆««¬ƒ
Ï d˙„BÚ ˙„BÚÂ לתקן ¿∆∆¬»»¿»≈

‰ÈÓ‰a˙,ולזכך  LÙp‰ ˙‡∆«∆∆««¬ƒ
˜a" e˙kL ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿∆∆

,"ÌÈa ÌÈnÚ לנפש משל  «ƒ«ƒ
‰BÚ„‰הבהמית  ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»

˙BˆBˆp‰ ea הקדושה של  ¿≈«ƒ
הטוב  את להפריד  למטה, ש'נפלו '

לשרשו  ולהעלותו  הרע מן  שבהם

בקדושה Ïומקורו  ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒ¿»≈
,eÓb ÚaL ˙BˆBˆp‰ eÏÈÙ‡¬ƒ«ƒ∆¿«»

העמים, Ï‡בקרב ,eÈ‰Â¿«¿…
Ì˙BÁ„Ï הקדושה מצד  ולהרחיקם ƒ¿»

CkÊÏe Ï Ì‡ŒÈk ,ÈÓ‚Ï¿«¿≈ƒƒ¿»≈¿«≈
.‰ÏÚÓÏ Ì˙BÏÚ‰Ïe Ì˙B‡»¿«¬»¿«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בירור ידי  על  דווקא ¿«¿≈∆
למטה  שנפלו  והניצוצות הבהמית נפש

‰ÎLÓ˙ביותר  ‰NÚ וגילוי «¬»«¿»«
,˙eÓˆÚ‰ למטה האלוקות, עצמיות »«¿

˙‡Ó ÏËk" BÓB‡ e‰fL∆∆¿¿«≈≈
"ˆÚÈÓ ‡Ï ÏË"L ,"'ÈÂ‰57, ¬»»∆«…∆¿«

יורד  שלפעמים מהגשם בשונה

נעצר  אינו  לעולם הטל  נעצר , ולפעמים

‰NÚÓa ÈeÏz BÈ‡L∆≈»¿«¬≈
‡e‰ Ì‡ ÌÈBzÁz‰ של המעשה ««¿ƒƒ

Èe‡,הנבראים BÈ‡ B‡ Èe‡»≈»
˙ÎLÓ‰ ÏÚ ‰BÓ ‰fL∆∆∆««¿»«

˙eÓˆÚ‰ ואיננה תלוייה שאיננה »«¿
של  ובמעשיהם במצבם מתחשבת

התחתונים. ÌÈÈÎ"Â¿ƒ¿ƒƒהנבראים
גשם ÈÁa˙של  ,"NÚ ÈÏÚ¬≈≈∆¿ƒ«
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מו      

יק ּוה  מלחמה "לא  איׁש "הוי' ּבחינת  58לאיׁש", ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹ

ה ּמלחמה , ענין ׁשּי ׁשּׁשם  ה ּמּדֹות , ענין ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשה ּוא 

והינּו, העליֹון', 'אדם  אדם ", לבני ייחל  ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ"ולא 

למדרגת  ולא  'איׁש' למדרגת  לא  יצטרכ ּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹֹׁשּלא 

'יעקב ', ּבחינת  ֿ ידי ׁשעל  הענין, ּונק ּדת  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ'אדם '.

הארץ  עפר  עד  למ ּטה , ה ּירידה  על  ,59ׁשּמֹורה  ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבחינת  נמ ׁש העפר  ֿ ידי ועל  ּבעפר  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָה ּנה 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו א ׁשּכן,60העצמ ּות , וקד ֹוׁש "מר ֹום  ְְְְֶֶַָָָָֹ

ירידת  ּתכלית  וזה ּו ּדוקא . ר ּוח " ּוׁשפל  ּדּכא  ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָואת 

ודחק  ּבּמצר  למ ּטה  עב ֹודת ּה ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹה ּנׁשמה ,

ּבעקבתא  ּובפרט  ה ּגל ּות , ּבזמן ּובפרט  ְְְְְְִִִִַַָָָָָָהע ֹולם ,

ּפֹועלת  ּומכ ּפל , ּכפ ּול  ח ׁש ׁשה ּוא  ְְִִֶֶֶֶָָָֹֻּדמ ׁשיחא 

ע ֹולם , ׁשל  אף  חר ֹון ּגר ֹוני", ּד"נחר  וההס ּתר  ההעלם  ׁשבירת  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה ּנׁשמה 

" א ֹור ּכּׁשחר  יּבקע  "אז ה ּנה  ֿ זה  ֿ ידי "ּכי 61ועל  הוי', ּדבר  ּומת ּגּלה  ׁשּנמ ׁש , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

לק ּיּום  ּבאים  ה ּגל ּות , ּבזמן העב ֹודה  הק ּדמת  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, ּדּבר ", הוי' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָפי

ּבהעלם 62ה ּיע ּוד  ׁשאפיל ּו ּדּבר , הוי' ּפי ּכי יח ּדו ּבׂשר  כל  ורא ּו הוי' ּכב ֹוד  ונגלה  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

הוי'. ּדבר  וית ּגּלה  ימ ׁש הע ֹולם  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻוהס ּתר 
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ג.58) טו, יד.59)בשלח  כח , טו.60)ויצא נז, א.61)ישעי ' קד, זח "ג וראה ח . נח , ה.62)ישעי ' מ , ישעי '

    
,ËÓ תהיה וההמשכה המטר . מעלת והן  הטל  מעלת הן  בכך  שיש היינו  »»

כזה ‡LÈבאופן  'ÈÂ‰" ˙ÈÁa ,"LÈ‡Ï ‰e˜È ‡Ï L‡"¬∆…¿«∆¿ƒ¿ƒ«¬»»ƒ
"‰ÓÁÏÓ58,‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚ CiL ÌML ,˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ƒ¿»»∆ƒ¿««ƒ∆»«»ƒ¿««ƒ¿»»

,"Ì„‡ ÈÏ ÏÁÈÈ ‡ÏÂ",באלוקות דרגות על  מתפרש אדם' 'בני  וגם ¿…¿«≈ƒ¿≈»»
‡lL ,eÈ‰Â ,'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'»»»∆¿¿«¿∆…
'LÈ‡' ˙‚„ÓÏ ‡Ï eÎËˆÈƒ¿»¿…¿«¿≈«ƒ

'Ì„‡' ˙‚„ÓÏ ‡ÏÂ תהיה כי  ¿…¿«¿≈«»»
מדרגות  שלמעלה העצמות של  המשכת

אלו .

È„ÈŒÏÚL ,ÔÈÚ‰ ˙c˜e¿À«»ƒ¿»∆«¿≈
ÏÚ ‰BnL ,'˜ÚÈ' ˙ÈÁa¿ƒ««¬…∆»«
ÙÚ „Ú ,‰hÓÏ ‰„Èi‰«¿ƒ»¿«»«¬«

ı‡‰59, זרעך "והיה ביעקב ככתוב »»∆
הארץ", ŒÏÚÂכעפר  ÙÚa ‰p‰ƒ≈∆»»¿«
ÙÚ‰ È„È והשפלות הביטול  עניין  ¿≈∆»»

BÓÎe ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«»«¿¿
e˙kL60ישעיה "ÌBÓבנבואת ∆»»

‡kc ˙‡Â ,ÔkL‡ LB„˜Â¿»∆¿…¿∆«»
‡˜Âc "Áe ÏÙLe וכמבואר ¿«««¿»

היישות  של  הביטול  שדוקא בחסידות

לגילוי  הראוי  הכלי  הוא והמציאות

השכינה. והשראת ∆¿e‰ÊÂאלוקות
ŒÏÚL ,‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ««¿»»∆«
ˆna ‰hÓÏ d˙„BÚ È„È¿≈¬»»¿«»¿≈«

,ÌÏBÚ‰ ˜Á„Â דכא" של  במצב ¿…«»»

רוח" ÁÈLÓc‡ושפל  ‡˙˜Úa ËÙe ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ËÙeƒ¿»ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הגלות, סוף זמן  שנקרא ÏtÎÓeכפי  ÏeÙk CLÁ ‡e‰L' וה'מצר ∆…∆»¿À»

במיוחד , גדול  zÒ‰‰Âוהדוחק ÌÏÚ‰‰ ˙ÈL ‰ÓLp‰ ˙ÏÚBt∆∆«¿»»¿ƒ««∆¿≈¿«∆¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÏBÚ ÏL Û‡ ÔBÁ ,"ÈBb Á"c כתוצאה ¿ƒ«¿ƒ¬«∆»¿«¿≈∆

ההסתר  וביטול  "‡Êמשבירת ‰p‰ƒ≈»
לבוא  ÁMkלעתיד  Ú˜aÈƒ»««««

"EB‡61‰lb˙Óe CLÓpL , ∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆
הגשמי  הזה בעולם »¿cלמטה

,"ac 'ÈÂ‰ ÈÙ Èk" ,'ÈÂ‰¬»»ƒƒ¬»»ƒ≈
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«¿»«
ÌÈ‡a ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿««»»ƒ

„eÚi‰ Ìei˜Ï62„BÎ ‰Ï‚Â ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿
Èk ÂcÁÈ Na Ïk e‡Â 'ÈÂ‰¬»»¿»»»»«¿»ƒ
eÏÈÙ‡L ,ac 'ÈÂ‰ Ètƒ¬»»ƒ≈∆¬ƒ

ÌÏBÚ‰ zÒ‰Â ÌÏÚ‰a" ב"בשר ¿∆¿≈¿∆¿≈»»
‰ÈÂ'הגשמי  c ‰lb˙ÈÂ CLÓÈÀ¿«¿ƒ¿«∆¿«¬»»

כמבואר  ה'עצמות', להמשכת והכוונה

באריכות. לעיל 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

ברכה ושלום!

ביתם  לייסד  החלטתם  דבר  ועל  בקרוב  חתונתה  דבר  על  כותבת  בו  מכתבה  לקרוא  לי  נעם 

מתאים להוראות תורתנו תורת חיים. ויהי רצון שתקיים יחד עם בחיר לבה החלטה האמורה, בפרט 

אשר כפי ששמעתי על משפחתה הרי גם צור מחצבתה יעמוד לה בזה.

ולא לחנם נקראה אשה "עקרת הבית" כי עיקר הנהגת הבית וכל מעמדו ומצבו תלוי בעיקר 

בבעלת הבית.

ובפרט בתקופתנו זו רבת המאורעות והתהפוכות, אין לך יסוד חזק ומוצק לקיום בית בישראל 

וכמה  כמה  אחת  ועל  הגופני,  גם  אלא  הרוחני  רק  לא  אשרו  כל  תלוי  שבזה  ומצוותי',  התורה  אלא 

בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואף בהתבוננות קלה, 

המשך בעמוד הבא



מז נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח למחנות "גן ישראל" בקשר עם פתיחתן בשנה זו.

 ב"ה,  עש"ק מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל . . כגנות עלי נהר, 

 חודש הגאולה, ה'תשמ"ח, שנת הקהל.

ברוקלין, נ.י.

 ל"גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהא פתיחת "גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה בכל,

ובפרט שהשנה 'שנת הקהל' את האנשים והנשים והטף גו' לעשות את כל דברי התורה הזאת,

ובגנים בפרט - הדגשת תורה תפילה צדקה, והשם עוזר,

ועי"ז גם ממהרים קיום היעוד: ולציון יאמר גו' והוא יכוננה עליון,

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכת שבת טוב ולהצלחה

מנחם שניאורסאהן

אוה"ת  א.  מ,  )קידושין  לבריות  וטוב  לשמים  טוב  לא(  שם,  נא.  א,  )בראשית  טוב  בו  שהוכפל  עש"ק: 
בראשית לד, א. ב"ר פ"ד, ו(.

מה . . נהר: שיעור היום )בשיעורי חת"ת הידועים(.
כגנות עלי נהר: אלו מלמדי תינוקות, שמוציאין מלבם חכמה ובינה ודעת והשכל, ומלמדין אותן לעשות 

רצון אביהם שבשמים )תנא דבי אליהו רבה פכ"א. יל"ש פרשתנו תשעא(.
גן ישראל: כפשוטו )עושה פירות המתאימים לישראל( וכמשמעו - גינוני )ע"י הפירות עושים דירה וקבע 

לישראל( - וראה ד"ה באתי לגני )השי"ת( לבעל הגאולה.
הקהל . . זאת: וילך לא, יב.

ובגנים . . תורה תפילה צדקה: דאפשרי בכל יום, מתחיל מיום הפתיחה.
והשם עוזר: יומא לה, סע"ב. ראה ד"ה הוי' לי בעוזרי )די"ב תמוז תרפ"ז(.

ולציון . . עליון: תהלים פז, ה.
בגאולה . . צדקנו: ובפרט ע''י תורה וצדקה, כמש''נ )ישעי' א, כז(: ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה, וע"י 
הפצת מאור שבתורה זוהי פנימיות התורה )קה"ע בירוש' חגיגה פ"א ה-ז(, הפצת המעינות חוצה. ראה אגה"ק 

להבעש"ט )כתר ש"ט הוצאת קה"ת בתחילתו(.

זו,  שבתקופתנו  המאורעות  הדגישו  כמה  עד  נקל  לנבון  דעת  ומשוחדות,  קדומות  דיעות  שבלי  אלא 

הטובים וגם הבלתי-טובים, את הענין ד"אתה בחרתנו מכל העמים". ומובן שבחירת בורא העולם בנו 

להיות לו לעם סגולה - נותנת לנו לא רק זכויות מיוחדות אלא גם חובות מיוחדות, להאיר כל פעולותינו 

וחיינו היום-יומיים באור האמתי אור התורה ומצוותי', במחשבה ודיבור ובמעשה שהוא העיקר. וכן 

מחובתנו להפיץ ולזרוע אור תורה ומצוה, וכלשון הבעל שם טוב שמביא באגרתו יפוצו מעינותיך חוצה, 

מעינות אור ואהבה מיוסדים על אהבת ה' לעמו בני ישראל, שמרוב אהבתו קדשנו במצותיו דוקא, 

ושהם הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת מזל טוב, מזל טוב ולבשורות טובות בכל האמור.

מופנים,  הדברים  ולחוגה  אלי'  שגם  כבר,  לא  זה  חב"ד  נשי  לכינוס  שיחה  תוכן  בזה  מצורף 

כמובן.

המשך מעמוד הקודם



מח

        
מוגה  בלתי

 מו"ח כ "ק  של  בזכרונות  בארוכה  (שהובא  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  פתגם  מא ) (סעיף  לעיל  נזכר  .
טובים 213אדמו"ר  ענינים  וללמוד  למצוא  שיכולים  אדם ", מכל  הלומד  חכם  "איזהו המשנה  מאמר  על  (

נאמר  שעליהם  מאלו ובפרט  אדם ", ישראל 214"מכל  שחטא , ֿ פי ֿ על  ש "אף  וכאמור , אדם ", קרויים  "אתם 
נאמר  עליו גם  שלכן אתם ".521הוא ", אדם  מרעיתי צאן צאני "ואתנה 

להן  יש  שהנשים  – שמאל  בצד  שנמצאים  אלו אצל  ובפרט  זו, במדינה  להנהגה  בנוגע  גם  הוא  וכן
גדולה . דעה 

האריז"ל  בכתבי איתא  שהרי ניבא ", מה  ידע  ולא  "ניבא  בבחינת  הוא  זה  שענין – שהדור 216ובהקדמה 
העגל  במעשה  הנשים  השתתפו לא  המדבר  שבדור  וכיון המדבר , דור  של  גלגול  הוא  דמשיחא  דעקבתא 

באמת . שרצונן מה  לפעול  דמשיחא  דעקבתא  בדור  זכו לכן האנשים , כמו

הענינים  ואפילו נשים , ֿ ידי על  בגלוי מנוהלים  ציבוריים  ענינים  שכמה  זו, במדינה  בפועל  רואים  ולכן
ער  ("אדער  הראש ... על  מאשתו ומקבל  הביתה  בא  הבעל  כאשר  הרי, אנשים , ֿ ידי על  בגלוי ָשמנוהלים 

דמיא " ש "כגופו אשתו הוראת  כפי מתנהג  למחרת  אזי ווארעם "), כא ּפט  ער  אדער  קאלט , .217כא ּפט  ַַַַָ

זה  על  יספיק  לא  אם  – אחיו" משל  ד "גדלהו הענין לפעול  שצריכים  להמדובר  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
עליהם  כיצד  לבעליהן יורו שהן הנשים , את  לערב  יצטרכו בתים ', ה 'בעלי האנשים , של  עול ' ה 'קבלת 

להתנהג .

בגמרא  שמצינו כפי מאנשים , יותר  במצוות  מהדרות  שהנשים  גם  הכיפורים .218ומה  יום  ערב  לענין
לאנשים  קדמו שהנשים  והמקדש , המשכן ובנין התורה  דקבלת  הענין בכללות  מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ,219ועל 

חסידות . של  אמות  לד ' הקשור  בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

: המוסגר מאמר  .

ז"ל  חכמינו לשון ֿ דרך  על  ֿ אם  כי הענין, את  להגביל  אינה  אמות " "ד ' הלשון "משחרב 89משמעות 
שיש  אמות " ב "ד ' "מסתפקים " לכך  ובהתאם  הלכה ", של  אמות  ד ' אלא  להקב "ה  לו אין המקדש  בית 

ומלואו. העולם  שזהו הקב "ה , בשביל  די בהם 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הוא 220וכדברי האם  לשאלה  במענה  ("ש ּפאלערקע "), ֿ האסורים  לבית  בבואו ַמיד 
נמצא , הוא  היכן יודע 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  התנהג  בתחילה  ומיד  וכו'. וכו' שמו, מה  האסיר  את  לשאול  שצריכים  הוא  הסדר  –
דיבר  – לראש  לכל  כאשר בתוקף : רוסית . גם  לדבר  שידע  ֿ פי ֿ על  אף  המדינה , בשפת  ולא  באידיש ,

למספר  שאלוהו וכאשר  ומצוות . תורה  והפצת  בלימוד  שמתעסק  השיב , התעסקותו? במה  שאלוהו
ובאופן  שנה ... וחמשים  ממאה  ליותר  החשבון ועלה  הזקן... רבינו מאז השנים  מספר  את  חישב  שנותיו?

– הגבלות ... כל  ללא  ומתוועד , בחדרו יושב  היה  כאילו תשובותיו, כל  היו כזה 

ומלואה " הארץ  ש "לה ' שיודע  כו'.221השיב , ברכה  לומר  מותר  אם  ספק  שיש  במקום  הוא  נמצא  אבל  ,
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(213.344 ע' ח "א הזכרונות ספר
רע"א.214) סא, יבמות
לא.215) לד , יחזקאל 
כ .216) הקדמה הגלגולים שער ד . ג , שמות וסה"ל  ל "ת
וש"נ.217) א. כד , ברכות
(לנשים)218) להו חזינן "קא (וש"נ): ב קמח , שבת ראה

שמהדרות  לפי  והיינו שתחשך " עד  יוהכ "פ) (בערב ושתו דקאכלי 

עה"פ  תמימה תורה גם (ראה יוהכ "פ בערב ושתי ' אכילה במצות
צז)). (אות לב כג , אמור

ע'219) ח "כ  (תו"מ  סל "ג  דאשתקד  תמוז י "ב שיחת ראה
וש"נ. .(134

וש"נ.220) .41 ע' ח "ה תו"מ  גם ראה
א.221) כד , תהלים



מט        

על  הבט  מבלי ומלואו, העולם  הם  הקב "ה  של  אמותיו ד ' הרי – ומלואה " הארץ  ש "לה ' וכיון
הכתוב  ובלשון שבו, לעשות 222החילוקים  שיש  אלא , הנך ", שאול  ואציעה  אתה , שם  שמים  אסק  "אם 

לד ' מכוון אמות  ד ' שמספר  (כידוע  הוי' משם  אחת  לאות  מכוונת  אחת  שכל  אמות , ד ' כולו מהעולם 
הוי' שם  כאחד 223אותיות  ויהיה  הוה  היה  מלשון – והוי' מהוה , לשון – הוי' הפכים : שני בו שיש  ,(224,

לגמרי. מהטבע  שלמעלה  ענין שזהו

:לעניננו ובנוגע  .

הכח  את  ינצלו כאשר  הנה  לעשות , והרבה  לומר  הרבה  לנשים  יש  שבו בדור  אנו שנמצאים  כיון
בפרשתנו  המסופר  פעור  דבעל  הענין כללות  את  השורש  מן יעקרו אזי להן, שיש  [כדאיתא 225וההשפעה 

הטומאה 226במדרש  רוח  "את  כאשר  צדקנו, משיח  בביאת  רק  לגמרי ויתבטל  עדיין, נתכפר  לא  זה  שחטא 
הארץ " מן נאמר 31אעביר  ֿ זה  על  אך  הנשים , ופיתויי הסתת  ֿ ידי על  באה  בזה  שההתחלה  זה 227], "את 

חצבה  ביתה  בנתה  "חכמות  אשר  ישראל , נשי ֿ ידי על  הוא  לזה  שהתיקון האלקים ", עשה  זה  לעומת 
שבעה " שבתורה 228עמודיה  ספרים ' ה 'שבעה  על  ביתן את  שמעמידות  ,229.

הדור  שבאותו צדקניות  נשים  בשכר  היתה  מצרים  שיציאת  המשיח 230וכשם  בימות  גם  יהיה  כן כמו ,231

המקדש  את  יעמידו אזי דמשיחא , דעקבתא  בדרא  ובמיוחד  השפעתן, ינצלו ישראל  שנשי ֿ זה  ֿ ידי שעל  –
ממש . בקרוב  צדקנו, משיח  בביאת  דידן, בעגלא  למטה , ויורידוהו שלמעלה ,

ניגון  נפשי", לך  "צמאה  ה "בינוני", ניגון מהר "ש , אדמו"ר  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
כלא ּפצי"]. זשוריצי "ניע  והניגון פעמים ), ג ' – הד ' (בבא  בבות  הד ' בן הזקן ָרבינו
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ח .222) קלט , תהלים
שלח .223) פ' המצוות שער וראה פ"ד . הזמירות שער פע"ח 

בלק אוה"ת גם 197וראה ע' חט "ז בלקו"ש הובא תתקלה. ע'
.45 הערה

פ"ד 224) שעהיוה"א תניא פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 
ופ"ז.

ואילך .225) א כה,

ספמ "ה.226) פדר"א מפני ). ד "ה א (יד , ספ"א סוטה תוס'
ועוד .

יד .227) ז, קהלת
א.228) ט , משלי 
רע"א.229) קטז, שבת
ב.230) יא, סוטה
רות).231) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל "ש ראה

•
אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא גדול שאינו מזכיר מפעולותיו בהפצת המעינות, נוסף על שיעורי התניא - שאף שכמובן 

הענין גורם נחת רוח מרובה, ואין צורך לבאר גודל ערכו וחשיבותו, אבל הודיעונו חז"ל שצ"ל כמאן 

דבעי למעבד בכאו"א לפי כחו ויכולתו הוא, ולא בערך לאחרים העושים פחות, ולפי כשרונותיו ויכולתו 

בודאי שעוד כמה וכמה יכול לפעול בהאמור. וק"ל.

והרי נמצאים אנו לפני חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, וידוע פרשת ימי סגולה אלו, ומסירת 

נפשו הק' של בעל הגאולה על הפצת המעינות ביחוד.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.

מ. שניאורסאהן



נ     

     
בנוגע 1בהמשך  יתירה  הדגשה  ישנה  - כאן הנמצאים  אלו כל  גם  נכללים  שבזה  - לעיל  להמדובר 
ֿ מצוה : לבר 

לעיל  המאמר 2דובר  את  גם  שולח  שבו הראשונה , תמוז י"ב  לחגיגת  הגאולה ' 'בעל  של  מכתבו אודות 
בתורה ". ועוסקים  שיושבים  "עשרה 

התורה  בלימוד  גמור ) זכות  עם  (ביחד  גמור  חיוב  נעשה  שאז - ֿ מצוה  לבר  במיוחד  שייך  זה  וענין
שבתורה . המצוות  וקיום 

ֿ ידי על  היא  בזה  שההתחלה  ומכיון  חלק" נשמה , לו יש  אז שכבר  מלידתו, החל  -
ממש " ממעל  ה "שטורעם "3אלקה  עיקר  נעשה  שאז ֿ מצוה ), בת  (או ֿ מצוה  בר  שנעשה  עד  וגדל , והולך  ,

ומקיימי  תורה  לומדי להיות  ילדיהם  את  וחינכו שגידלו להורים  גם  שייך  זה  הרי – במצוות  וזכות  בחיוב 
שעסקו  אלו ובפרט  כו', ומדריכות  מדריכים  ֿ רבן, ֿ בית  ֿ של  תינוקות  מלמדי בזה , שסייעו אלו ולכל  מצוות ,

עוז. וביתר  שאת  ביתר  ה "שטורעם ", בכל  בחינוך 

***

הגאולה : לימי במיוחד  שייך  - החינוך  ענין

הגאולה ' ש 'בעל  ומפורסם  ידוע   , כך כדי ועד  ישראל , ובנות  בני בחינוך  ההתעסקות  על 
למאסר . שגרמה  הטבעית  הסיבה  היתה  שזו

ובמעמד  במדינה  ה ' בחסדי כשנמצאים  הרי – ההוא  ומצב  ובמעמד  ההיא  במדינה  אמורים  הדברים  ואם 
לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  הגוף , ומנוחת  הנפש  מנוחת  מתוך  מצוות  ולקיים  תורה  ללמוד  שיכולים  ומצב 

. ומצוות לתורה  ישראל  ובנות  בני בחינוך  ה "שטורעם " בכל  לעסוק  שצריכים 

כפי  מצוות  ולקיים  תורה  ללמוד  הטובה  בהחלטתם  יותר  יתווסף  בוודאי - הגאולה  מימי בבואנו ולכן,
ליה  "כדבעי השלימות , בתכלית  ממש , בפועל  לעשות  שיוכלו כח  ונותן ומבקש , רוצה  שבשמים  שאבינו

בקודש "4למיעבד " "מעלין של  ובאופן בלימוד 5, ויותר  יותר  ולהתעלות  להוסיף  ואור , ומוסיף  הולך  ,
המצוות . וקיום  התורה 

בתוכם  ישראל  וכלל  המשפחה , וכל  הקרובים  ההורים , של  אמיתי בנחת  יותר  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
הברכות  בכל  גם  יותר  עוד  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ובוודאי הקב "ה , של  אמיתי ֿ רוח  לנחת  עד  ובראשם ,
ולכל  שחינכום , ומדריכיהם  מוריהם  להוריהם , ֿ מצוה , ובנות  ֿ מצוה  לברי הקב "ה  שנותן וההצלחות 

ישראל . כלל  בתוככי משפחתם ,

***

המתאים  תהלים  מזמור  לומר  מתחיל  ֿ מצוה  שהבר  - ויותר  יותר  ומתפשט  שהולך  - המנהג  גם  ידוע 
ֿ מצוה . לבת  י"ג  ומזמור  הי"ד ), לשנת  ונכנס  שנים , י"ג  לו שנשלמו (מכיון י"ד  מזמור  שנותיו, למספר 

וגם  שלפניו, ביום  נותנים  - ֿ טוב  ביום  או בשבת  (וכשחל  ֿ מצוה  הבר  ביום  לצדקה  ליתן המנהג  וכן
והקרובים . הזקנים  ההורים , גם  עושים  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  שלאחריו), ביום 

לצדקה . ליתן שליח  בתור  מכם , ואחת  אחד  כל  למנות  - הצדקה  בענין עתה  נסיים  ולכן,
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וש"נ.1) ואילך . 577 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
ואילך .2) סי "ב תמוז ֿ י "ג  י "ב הגאולה ימי  משיחות
רפ"ב.3) תניא

רע"א.4) סז, כתובות ראה
וש"נ.5) א. כח , ברכות

     

הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  האמיתית 6ו"גדולה  גאולה  - הקב "ה  של  צדקתו האמיתית , הצדקה  -
"כמצות  השלימות , בתכלית  ישראל  כל  של  ומצוות  התורה  קיום  יהיה  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

שלימות  של  במצב  יהיה  כולו שהעולם  מכיון .7רצונך ",

ביחד  ֿ מצוה ) הבת  (או ֿ מצוה  הבר  את  חוגגים  ובמילא  ממש , ומיד  תיכף  זריזות , של  באופן - זה  וכל 
ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  ישראל , כלל  הקודש ,8עם  עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו ,

לבב . וטוב  שמחה  ומתוך  ממש , ומיד  תיכף  וכאמור , הקדשים , ובקודש  ֿ המקדש  בבית 

•
    

"תו 1בהוספה  חיים ", "תורת  הקדושה , בתורתנו שנאמרו ברכות  לעיל , האמורות  הברכות  אור "על  רה 
בנוגע  עוז, וביתר  שאת  ביתר  הברכה  בענין נוסף  – באמת  שמתקיימות  מאירות  ברכות  אמת ", ו"תורת 

וכלה . לחתן

עניני  עשרה  כלולים  שבה  השביעית , לברכה  עד  ברכות ", "שבע  מיוחד , במספר  ברכות  - ובכללות 
בזוהר  (כמבואר  ברכת 2שמחה  כו'", ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי ישמע  כו' "מהרה  - ובמיוחד  כולל  ,(

והשלימה . האמיתית  הגאולה 

ישראל  של  הכללית  החתונה  את  יותר  ומקרבת  ממהרת  בישראל , פרטית  חתונה  כל  אחר : ובסגנון
לנישואי  היא  אף  השייכת  ֿ תורה , במתן ה ''חתונה " על  בהוספה  כל , לעין גלוי באופן ֿ לבוא , לעתיד  והקב "ה 
בשמחת  קולות  חמשה  דוגמת  קולות ", בחמשה  שניתנה  לתורה  זוכה  וכלה , חתן "המשמח  שלכן כלה , חתן

ברכות ) בשבע  (שנימנו .3נישואין

***

לחתונה : ההכנה  אופן גם  מובן ֿ זה  על ֿפי

לקיימה  ֿ מנת  על  התוקף , בכל  טובה  החלטה  עצמם  על  לקבל  צריכים  לחתונה , שמתכוננים  וכלה  חתן
העיקר " הוא  ("המעשה  בפועל  הכתוב 4במעשה  כלשון לה ', מקדש  שיהיה  באופן ביתם  לבנות  "ועשו 5),

ישראל . כלל  בתוככי שלהם , בבית  - בתוכם " "ושכנתי הקב "ה  מבטיח  ואז מקדש ", לי

שמגדלין  בית  לבנות  - ֿ חסדים 6ובפשטות  וגמילות  צדקה  בו ומגדלין תפילה , בו ומגדלין תורה , בו
לרווחה " "פתוח  ספרים , מלא  בית  עתה ), בו שנפגשים  זה  בית  לחכמים "7(דוגמת  ועד  "בית  ,8.

החתונה , עניני בכל  והצלחה  ברכה  יותר  עוד  מוסיפה  זו והחלטה 

שהקב "ה  מכיון לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  גדולה , הכי בהצלחה  שתהיינה  - לחתונה  מההכנות  החל 
לחתונה . ההכנות  בכל  בראש , חלק  שנוטל  ועד  שמשתתף , מזה , ויתירה  ומסייע , עוזר  בעצמו

הימים  בכל  ונמשך  והולך  המשתה , ימי שבעת  כל  במשך  - עצמה  החתונה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
ובנות  בבנים  להתברך  ומצוות , התורה  יסודי על  עד , עדי בנין - טובות  ושנים  ימים  לאורך  ֿ זה , שלאחרי
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ב).6) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
ואילך .7) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה
יב.8) כז, ישעי '
וש"נ.1) ואילך . 575 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
(בסה"מ 2) תרפ"ט  ברא אשר רד "ה וראה ב. קסט , ח "ב

ח "א). קונטרסים

ב.3) ו, ברכות ראה
מי "ז.4) פ"א אבות
ח .5) כה, תרומה
רע"א.6) כד , מגילה ראה
מ "ה.7) פ"א אבות
מ "ד .8) שם



ני      

הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  האמיתית 6ו"גדולה  גאולה  - הקב "ה  של  צדקתו האמיתית , הצדקה  -
"כמצות  השלימות , בתכלית  ישראל  כל  של  ומצוות  התורה  קיום  יהיה  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

שלימות  של  במצב  יהיה  כולו שהעולם  מכיון .7רצונך ",

ביחד  ֿ מצוה ) הבת  (או ֿ מצוה  הבר  את  חוגגים  ובמילא  ממש , ומיד  תיכף  זריזות , של  באופן - זה  וכל 
ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  ישראל , כלל  הקודש ,8עם  עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו ,

לבב . וטוב  שמחה  ומתוך  ממש , ומיד  תיכף  וכאמור , הקדשים , ובקודש  ֿ המקדש  בבית 

•
    

"תו 1בהוספה  חיים ", "תורת  הקדושה , בתורתנו שנאמרו ברכות  לעיל , האמורות  הברכות  אור "על  רה 
בנוגע  עוז, וביתר  שאת  ביתר  הברכה  בענין נוסף  – באמת  שמתקיימות  מאירות  ברכות  אמת ", ו"תורת 

וכלה . לחתן

עניני  עשרה  כלולים  שבה  השביעית , לברכה  עד  ברכות ", "שבע  מיוחד , במספר  ברכות  - ובכללות 
בזוהר  (כמבואר  ברכת 2שמחה  כו'", ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי ישמע  כו' "מהרה  - ובמיוחד  כולל  ,(

והשלימה . האמיתית  הגאולה 

ישראל  של  הכללית  החתונה  את  יותר  ומקרבת  ממהרת  בישראל , פרטית  חתונה  כל  אחר : ובסגנון
לנישואי  היא  אף  השייכת  ֿ תורה , במתן ה ''חתונה " על  בהוספה  כל , לעין גלוי באופן ֿ לבוא , לעתיד  והקב "ה 
בשמחת  קולות  חמשה  דוגמת  קולות ", בחמשה  שניתנה  לתורה  זוכה  וכלה , חתן "המשמח  שלכן כלה , חתן

ברכות ) בשבע  (שנימנו .3נישואין

***

לחתונה : ההכנה  אופן גם  מובן ֿ זה  על ֿפי

לקיימה  ֿ מנת  על  התוקף , בכל  טובה  החלטה  עצמם  על  לקבל  צריכים  לחתונה , שמתכוננים  וכלה  חתן
העיקר " הוא  ("המעשה  בפועל  הכתוב 4במעשה  כלשון לה ', מקדש  שיהיה  באופן ביתם  לבנות  "ועשו 5),

ישראל . כלל  בתוככי שלהם , בבית  - בתוכם " "ושכנתי הקב "ה  מבטיח  ואז מקדש ", לי

שמגדלין  בית  לבנות  - ֿ חסדים 6ובפשטות  וגמילות  צדקה  בו ומגדלין תפילה , בו ומגדלין תורה , בו
לרווחה " "פתוח  ספרים , מלא  בית  עתה ), בו שנפגשים  זה  בית  לחכמים "7(דוגמת  ועד  "בית  ,8.

החתונה , עניני בכל  והצלחה  ברכה  יותר  עוד  מוסיפה  זו והחלטה 

שהקב "ה  מכיון לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  גדולה , הכי בהצלחה  שתהיינה  - לחתונה  מההכנות  החל 
לחתונה . ההכנות  בכל  בראש , חלק  שנוטל  ועד  שמשתתף , מזה , ויתירה  ומסייע , עוזר  בעצמו

הימים  בכל  ונמשך  והולך  המשתה , ימי שבעת  כל  במשך  - עצמה  החתונה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
ובנות  בבנים  להתברך  ומצוות , התורה  יסודי על  עד , עדי בנין - טובות  ושנים  ימים  לאורך  ֿ זה , שלאחרי
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נב     

בשם  שאומרים  הענינים  פרטי ככל  ברכות , וברוב  שמחה  ברוב  הצלחה , ברוב  ומצוות , בתורה  עוסקים 
ברכות ". ב "שבע  ומלכות 

***

על  (בהוספה  הצדקה  בנתינת  והכלה  החתן מוסיפים  החופה , קודם  החתונה  שביום  ישראל , מנהג  ידוע 
שגם  - ברכה  עליהם  ותבוא  - נוהגים  וכן לחתונה . ובקשר  לכבוד  - הרגיל ) דרך  על  שנותנים  השיעור 

הצדקה . בנתינת  מוסיפים  הקרובים , וכל  הזקנים , ההורים ,

לצדקה . לתת  ֿ מצוה  בשליחות  זו פגישה  נסיים  ֿ דא , בכגון כרגיל  לכך , ובהתאם 

בנין  שתהיה  - לחתונה  המיוחדת  בברכה  ובפרט  בכלל , הקב "ה  של  בברכותיו תוסיף  הצדקה  ונתינת 
ונגלה , נראה  טוב  ֿ ידי על  ונגלה , נראה  אור  אור ", "תורה  כאמור  והמצוות , התורה  יסודי על  עד  עדי

טובות , ושנים  ימים  לאורך  והנגלה , הנראה  הטוב  וברכות 

ירושלים , ובחוצות  יהודה  בערי "ישמע  ממש , ומיד  תיכף  ובימינו, בימיהם  ממש , שבמהרה  - כולל 
ו"לא  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  כלה ", וקול  חתן קול  שמחה , וקול  ששון קול 

עין" כהרף  אפילו כפשוטו 9עיכבן ירושלים ", ובחוצות  יהודה  "בערי הענינים  כל  את  ממשיכים  שאז ,
ממש . ומיד  תיכף  ממש ,

•
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מא.9) יב, בא ופירש"י  מכילתא

     

בשם  שאומרים  הענינים  פרטי ככל  ברכות , וברוב  שמחה  ברוב  הצלחה , ברוב  ומצוות , בתורה  עוסקים 
ברכות ". ב "שבע  ומלכות 

***

על  (בהוספה  הצדקה  בנתינת  והכלה  החתן מוסיפים  החופה , קודם  החתונה  שביום  ישראל , מנהג  ידוע 
שגם  - ברכה  עליהם  ותבוא  - נוהגים  וכן לחתונה . ובקשר  לכבוד  - הרגיל ) דרך  על  שנותנים  השיעור 

הצדקה . בנתינת  מוסיפים  הקרובים , וכל  הזקנים , ההורים ,

לצדקה . לתת  ֿ מצוה  בשליחות  זו פגישה  נסיים  ֿ דא , בכגון כרגיל  לכך , ובהתאם 

בנין  שתהיה  - לחתונה  המיוחדת  בברכה  ובפרט  בכלל , הקב "ה  של  בברכותיו תוסיף  הצדקה  ונתינת 
ונגלה , נראה  טוב  ֿ ידי על  ונגלה , נראה  אור  אור ", "תורה  כאמור  והמצוות , התורה  יסודי על  עד  עדי

טובות , ושנים  ימים  לאורך  והנגלה , הנראה  הטוב  וברכות 

ירושלים , ובחוצות  יהודה  בערי "ישמע  ממש , ומיד  תיכף  ובימינו, בימיהם  ממש , שבמהרה  - כולל 
ו"לא  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  כלה ", וקול  חתן קול  שמחה , וקול  ששון קול 

עין" כהרף  אפילו כפשוטו 9עיכבן ירושלים ", ובחוצות  יהודה  "בערי הענינים  כל  את  ממשיכים  שאז ,
ממש . ומיד  תיכף  ממש ,
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מא.9) יב, בא ופירש"י  מכילתא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה מאיר שי'

שלום וברכה!

שתחי'  געשי  רות  מהאשה  התרומה  בצירוף  בתמוז  ט"ז  מיום  כת"ר  מכתב  קבלתי  בנועם 

לישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אשר בלוד, באה"ק ת"ו.

לולא חסרון  ובפרט בעת הצורך הזאת אשר  זכות המעשה,  בגודל  למותר להאריך לדכוותי' 

אמצעי כסף כמה אפשר הי' להרחיב פעולות הפצת התורה וחיזוק היהדות על טהרת הקדש. ויישר 

כוחו וחילו לעשות כהנה וכהנה.

לנכון  כת"ר  ימצא  אם  ובודאי  שתחי',  הנ"ל  הנדיבה  להאשה  וברכה  אישור  מכתב  מוסג"פ 

להוסיף ביאור על הכתוב בטח ימצא גם האותיות המתאימות לזה...

חרבה  לא  רז"ל  אמרו  הנה  המצרים,  דבין  דיומא  ענינא  עם  הנ"ל  טבא  עובדא  ולקשר  ב.  נ. 

ירושלים אלא בשביל שבטלו בה תנוקות של בית רבן )שבת קיט, ב(. והרי החיוב דזכרון המאורעות 

והימים האלו בודאי כוונתו הוא התיקון על ידי שלילת הסבות שהביאו להחורבן - חיזוק החנוך על 

טהרת הקדש, ובפרט בארצנו הקדושה ת"ו, היושבת וראשה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה כו', להרבות 

ולהוסיף שם תשב"ר וגדיים נעשים תיישים תלמידי ישיבות כהנה וכהנה נחמה בכפליים, עדי יקויים 

היעוד הקטון יהי' לאלף והצעיר לגוי גדול.



נג

      
     

, בשבת שחל  בתמוז עשר  שבעה  אודות 
ידוע  - נדחה  אדמו"ר שהתענית  מו"ח  כ "ק  פתגם 

מהר "ש : אדמו"ר  זקנו בשם  דורנו נשיא  
    .

גם  אלא  ותפילה , ברכה  רק  לא  הוא  זה  פתגם 
במכ "ש  - מישראל  כאו"א  בעבודת  ֿ הוראה  תורה 

הידועה  הבעש "ט  מתורת  שיהודי וק "ו דבר  שמכל 
בעבודתו  הוראה  ללמוד  צריך  שומע , או רואה 

בישראל  נשיא  של  פתגם  ועאכו"כ  "הנשיא לקונו, ,
הכל " לכאו"א הוא  הוראה  בו יש  שבוודאי ,

מישראל .

כאו"א  צריך  כזו שבקביעות  - ההוראה  ונקודת 
יתירה  ֿ כח  נתינת  שישנה  (מכיון ביותר  להשתדל 
ויהפך  באמת  התענית  ידחה  עבודתו שע "י ִֶָכו')

ואילך ). (ס "ט  כדלקמן ולשמחה , לששון

 י"ז של  הקביעות  מעלת  תחילה  לבאר  ויש 
מובן: אינו דלכאורה  – השבת  ביום  תמוז

ש  מפני היא  התענית  להתענות דחיית 
מפני דחי' כלומר , בשבת ,  לא לכאורה  ,

אמיתית  שלאחרי דחי' ראשון שביום  - והראי' ,
בתקפם  התענית  עניני ישנם  משיח השבת , (באם 

שמבחינה  אלא  עוד , ולא  ח "ו). יבוא  לא  צדקנו
שהוא  - התענית  חומר  יותר  בו מודגש  מסויימת 

אפילו אלא ) בזמנו, רק  (לא  בתקפו .

התענית  דחיית  של  השייכות  נחלשת  ועפ "ז

ל  - השבת  מפני  להפיכתו ועאכו"כ  .
ולשמחה ? לששון

מפני  רק  לא  היא  התענית  שדחיית  ועכצ "ל ,
גם  בה  יש  אלא  בשבת , להתענות  ֿ אפשר  שאי

 , מזה ויתירה  ,   שלכן ,
להפיכתו  ועד  באמת , לדחייתו ֿ כח  נתינת  ה "ז

ולשמחה . לששון

: בזה והביאור 

(א ) ֿ אופנים : ענינים  ב ' ישנם  - בתענית 
,רצוי ֿ בלתי ענין עינוי, מלשון תענית  -

(ב ) ֿ רצוי, בלתי מאורע  רצון בגלל  "יום  -
ב "ה "לה "' העליון רצון "התגלות  , פנימיותו וגם  ,

הו"ע  מתענים  שבגללו ֿ רצוי הבלתי המאורע  של 
לבנ"י, הקב "ה  של  האהבה  פנימיות  התגלות  טוב ,
מרוב  יחידו בנו בעצמו שרוחץ  המלך  כמשל 

.אהבתו"

מתגלה  שבו – השבת  יום  של  ענינו והנה ,
 כמ "ש דבר , אלקים ",שבכל  "ויכל 

הצמצום  מדת  ומדריגת  בחי' שכלתה  "פירוש ,
הוי', שם  התגלות  ונמשך  אלקים , שם  של  וההסתר 

להוי'" שמתגלה שבת  היינו, , כל של 
אלקים , משם  רק  (לא  שהתהוותם  - הבריאה  עניני

מ  ובעיקר ) גם , מהווה אלא  לשון הוי', ,שם 
מבחי'וכידוע  העולם  עליית  נעשית  השבת  שביום 

לבחי' והדיבור , המעשה  בחי' החיצוניות ,
המחשבה . בחי' הפנימיות ,

- בשבת  חל  התענית  יום  שכאשר  מובן, ומזה 
אזי  רצון ("יום  התענית  יום  של 

השבת , ביום  התענית  שדחיית  י"ל , ועפ "ז לה '"),
יום  של  הפנימיות  שנתגלה  מזה  כתוצאה  היא 

התענית .
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(1156 ע' חל "ג  בלקו"ש בארוכה נת' - 157 ע' ה'ש"ת סה"ש
ואילך .
וש"נ.2) ֿ קכט . סקכ "ז הוספות כש"ט  אייר. ט ' יום" "היום
של 3) דבריו על  מיוסד  התענית דחיית ע"ד  שהפתגם ולהעיר,

יהודה ר' - רע"ב רבי  ה, (מגילה ידחה" ונדחה "הואיל  -
שם). בלקו"ש בארוכה נתבאר -

כא.4) כא, חוקת פירש"י 
שבה.5) מום ע"י  קרבן מלהיות בהמה דחיית כמו
תענית 6) לגבי  נדחה בתענית מקילים מסויימים בענינים ורק

בתחילתו). שם בלקו"ש הנסמן (ראה בזמנו
ב"אנשי7) שמצינו כפי  – ראשון ביום בתענית נוסף וחומר

יצאו  שלא כדי  בשבת, באחד  . . מתענין היו ש"לא מעמד "
(תענית  לצום" שבת "מעונג  ותענוג ", ליגיעה ועונג  ממנוחה
שהחיוב  מובן, ומזה ה"ג ), פ"ו המקדש כלי  הל ' רמב"ם רפ"ד ,
- לצום" שבת "מעונג  שיוצאים אע"פ - ראשון ביום להתענות

על  מורה .

ה.8) נח , ישעי '
ספ"ב.9) אגה"ת

א'שפד 10) ס"ע מסעי  אוה"ת בארוכה וראה סכ "ב. אגה"ק
הצומות. ד ' לענין - ואילך 

ב.11) ב, בראשית
ובכ "מ .12) א. עב, פרשתנו לקו"ת
רפ"ד .13) שעהיוה"א פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנו, זח "ג 
ובכ "מ .14) ג . סו, ש"ש דרושי  דברים לקו"ת ראה



נד           

מפני  היא  השבת  ביום  התענית  שדחיית  וכיון
הכנה  זו הרי - התענית  יום  של  הפנימיות  התגלות 

באמת  לדחייתו ֿ כח  ונתינת  דחי'והקדמה  רק  (לא 
לגמרי  ביטול  באמת , דחי' אלא  זמן, ),למשך 

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו שאז ב "יום  ,
שבו, ֿ רצוי) (הבלתי החיצוני הענין לגמרי יתבטל 
כפס "ד  - בלבד  פנימיותו אלא  ישאר  ולא 

ליבטל הרמב "ם  עתידים  האלו הצומות  "כל 
המשיח ". לימות 

(לא  התענית  השבת , שביום  כיון מזה : ויתירה 
"וביום  - לשמחה  נהפך  גם ) אלא  נדחה , רק 

השבתות " אלו "וקראת שמחתכם , - לתענוג  ועד  ,
עונג " ושתי'לשבת  אכילה  בעונג  "לענגו , בשר ,

ישן  ויין ֿ כח שמן ונתינת  והקדמה  הכנה  זו הרי ,
פס "ד  כהמשך  - הצומות  ביטול  לאחרי הבא  לשלב 

להיות הרמב "ם  עתידים  שהם  אלא  עוד  "ולא 
שנאמר  ושמחה , ששון וימי טובים  אמר ימים  כה 

יהודה  לבית  יהי' גו' הרביעי צום  צבאות , ה '
והשלום  והאמת  טובים , ולמועדים  ולשמחה  לששון

.אהבו"

 כללות של  הפנימיות  גילוי על  נוסף  והנה ,

יש  - בשוה ) התעניות  ימי (בכל  התענית  יום 
ענינו  של  הפנימיות  לגילוי בנוגע  גם  ולבאר  להוסיף 

בתמוז. עשר  שבעה  של  המיוחד 

בכתוב  שנקרא  שמכיון - בשם ובהקדמה 
נזכר  (ולא  הרביעי בחודש  להיותו הרביעי", "צום 
עם  קשור  זה  צום  של  שענינו מובן, בחודש ), היום 

הרביעי. חודש  של  תוכנו

בזה  :והענין

לחודש  ובסמיכות  לאחרי בא  הרביעי חודש 
תליתאי  "אוריאן ֿ תורה , מתן של  החודש  השלישי,

תליתאי" בירחא  החודש כו' לגבי שבו והחידוש  ,
בעיקר  מודגש  השלישי שבחודש  - השלישי

 בחודש ואילו מהקב "ה . התורה  נתינת  ,
מתןֿ של  הגילוי המשכת  בעיקר  מודגש  הרביעי,
בקיום  ישראל  של  עבודתם  ע "י בעולם , תורה 

- ועד  ממש , בפועל  התומ "צ  .

היא  הרביעי) (בחודש  בעולם  שהפעולה  ואע "פ 
(בחודש  מלמעלה  הגילוי לגבי ירידה  של  באופן
נשלמת  דוקא  למטה  הירידה  ע "י הרי - השלישי)
דירה  ית ' לו להיות  הקב "ה  ד "נתאווה  הכוונה 

.בתחתונים "

שלישי  המספרים , לחילוק  גם  מתאים  זה  וחילוק 
ורביעי:

ורביעי  המשפיע , בחי' על  מורה  ששלישי ידוע 
המקבל  בחי' על  בסדר מורה  ודוגמתו .

העולמות  אצילות ֿהשתלשלות  עולמות  ג ' -
הרביעי, והעולם  המשפיע ), (בחי' ֿ יצירה  בריאה 

המקבל ). (בחי' העשי' עולם 
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ביקש 15) . . ש"רבי  שם) (מגילה בגמרא מ "ש יומתק ועפ"ז
שחל  באב תשעה אלא מעשה, הי ' כך  לא . . באב תשעה לעקור
הואיל  רבי  ואמר השבת, לאחר ודחינוהו הוה, בשבת להיות
בלבד " שנה אותה אלא לגמרי  לעקור ביקש ("לא ידחה" ונדחה

" שהקס"ד  – שם) פירש"י  –מפני הוא באב" תשעה
לגמרי . לעקירה הכנה היא שהדחי '

רע"א.16) סו, (נדרים כולו הותר מקצתו שהותר נדר וע"ד 
באופן  אינו והגלות החורבן ענין שהרי  - וק"ו ובמכ "ש וש"נ),

כו'. האמיתי  הרצון היפך  אדרבה, אלא ח "ו, נדר, של 
בסופה.17) תמיד 
בסופן.18) תעניות הל '
יו"ד .19) יו"ד , בהעלותך  ספרי 
יג .20) נח , ישעי '
רמב.21) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ב.22) שם
ואילך .23) 417 ע' חט "ו לקו"ש בארוכה וראה שם. רמב"ם
יט .24) ח , זכרי '
שעי "ז 25) - ישראל  ואחדות ישראל  דאהבת הענין תוכן

ט , יומא ראה - חנם (שנאת והגלות החורבן סיבת את מבטלים
שבינתיים  (וכיון המסובב ממילא בדרך  בטל  - הסיבה ובהבטל  ב),
הפיכת  ומביאה - יותר נעלית שלאחרי ' האהבה הרי  שנאה, היתה
אהבו") והשלום ("האמת זה שענין ולהעיר, לשמחה). הצומות

גם מודגש ,"שלום "שבת בבנ"י  הרגיל  כפתגם –
(אף  השבת ביום אורחים בהכנסת להשתדל  ישראל  וכמנהג 
זח "ב  ראה - לשבת מאשר יותר ליו"ט  שייכת אורחים שהכנסת

ובכ "מ ). חיי "ש. ר"פ תו"א ב. פח ,

ע'26) חי "ח  ואילך . 201 ע' חי "ז לקו"ש ראה - לקמן בהבא
תמוז  אדר"ח  קרח , ש"פ שיחת ואילך . 45 ע' חכ "ו ואילך . 322

ועוד . תשמ "ז.
א.27) פח , שבת
ובכ "מ .28) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
(בחי '29) שהאבות - לאמהות* אבות בין החילוק ע"ד 

ד '. במספר הם המקבל ) (בחי ' והאמהות ג ', במספר הם המשפיע)
וענינים 30) ג ', במספר שהם ענינים בו שיש במשכן, ועד "ז

ר"פ  עה"ת צפע"נ פ"י . ח "ב מו"נ גם (וראה ד ' במספר שהם
ויצא).

           
        

        

           

ועד  מכולם , למטה  הוא  העשי' שעולם  ואע "פ 
כמ "ש  מהם , הפסק  של  באופן הנקרא שהוא  "כל 

יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי ,הרי - "
ריבוי, מלשון גם  היא  "אף " תיבת  גיסא , לאידך 
עליון  כתר  לבחי' עד  כו', יותר  נעלית  בחי' שמרבה 
ומתגלה  שנמשכת  שבאצילות , אצילות  בחי' שהיא 
כמבואר  עשיתיו", "אף  דוקא , העשי' בעולם 
החסידית  הפרשה  בתחילת  ובפרטיות  בארוכה 

"בלקו"ת  רביעית ).ישראל "בענין (בחי'

השתלשלות  ש "תכלית  כיון - הדבר  וטעם 
(כולל  העליונים  עולמות  בשביל  אינו כו' העולמות 

ולהם  הואיל  האצילות ), ית ',עולם  פניו מאור 
כו'" התחתון עוה "ז הוא  התכלית  שנעשה אלא  ,

ית '. ומהותו לעצמותו דירה  ית ', לו דירה 

" של  הפנימי ענינו גם  לבאר  יש  עפ "ז
הרביעי":

דברים  ה "חמשה  בגלל  נקבע  הרביעי" "צום 
בתמוז", עשר  בשבעה  אבותינו את  (ש )אירעו

הלוחות " "נשתברו - הוא  בהם  שבירת שהראשון ,
נשתלשלו  שממנו השלישי, בחודש  שניתנו הלוחות 
ענין  לכללות  עד  כו', שלאח "ז המאורעות  כל 

והגלות . החורבן

אבל  החיצוניות , מצד  אלא  אינו זה  כל  אמנם ,
היותה מצד  עם  זו, ירידה  - אדרבה  הרי ,

באים  שעי"ז עלי', צורך  ה "ה  ועצומה , גדולה  ירידה 
אחרונות , בלוחות  מהעילוי החל  יותר , גדול  לעילוי

לתושי" כללות "כפלים  ע "י שנעשה  לעילוי ועד  ,
הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו -"מעשינו

המשיח " ימות  של  השלימות  כמבואר "תכלית  ,
לעולמים בתניא  הי' ש "כבר   בשעת

אלא  אינו ֿ תורה  במתן שהגילוי היינו, ֿ תורה ", מתן
". המשיח בימות  הגילוי "

(הירידה  הרביעי חודש  של  שתוכנו ונמצא ,
נשלמת  שעי"ז עשיתיו", "אף  העשי', לעולם 

ביותר  מודגש  השלישי) בחודש  במ "ת  הכוונה 
על  מורה  הרביעי" "צום  כי - הרביעי" ב "צום 

ביותר  מטה  למטה  בלתיֿהירידה  לענינים  עד  ,
והפיכתם  בירורם  ֿ ידי על  אשר  כו', דלעו"ז רצויים 
ומרירו  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  לקדושה ,

המשיח  בימות  לעילוי באים  תכלית למיתקא , ,
ֿ תורה . מתן של  השלימות 

בחודש  הלוחות  שבירת  קצת : אחר  בסגנון
מ "ת  של  הגילוי מספיק  שלא  יותר  מדגישה  הרביעי,
למטה , מלמעלה  גילוי השלישי, בחודש  שהוא  כפי
מלמטה  עצמו, בכח  בעולם  הפעולה  גם  צ "ל  אלא 
לא  השלישי בחודש  שניתנו הלוחות  שלכן למעלה ,
תשובת  לאחרי שבאו הלוחות  ֿ אם  כי נתקיימו,

ביוהכ "פ  שניתנו אחרונות  (לוחות  ),התחתונים 
הגלות  זמן במשך  ועבודתינו מעשינו לכללות  ועד 
של  הגילוי נעשה  שאז התשובה ), הו"ע  (שעיקרה 

בתוקף  תורה  שאין מתן (גאולה  נצחי וקיום 
השלימות . ובתכלית  גלות ), אחרי'

 מרומזת הרביעי" "צום  של  הפנימיות  והנה ,
"צום  נקבע  שבו הרביעי, בחודש  המיוחד  ביום  גם 

ה  יום  - בו:הרביעי"

בגימטריא  - עשר  שקביעות שבעה  ונמצא , .
הפנימיות  את  מדגישה  עשר , שבעה  ביום  הצום 

יום  - "צום שבו - ֿ לבוא  לעתיד  שיתגלה  כפי ,
ולשמחה  לששון יהודה  לבית  יהי' גו' הרביעי
- (ואדרבה  כפשוטו ֿ טוב  יום  טובים ", ולמועדים 
ומעין  הרגיל ), ע "ד  ֿ טובים  מימים  יותר  נעלה  באופן
בשבת  שחל  בתמוז ֿ עשר  בשבעה  – עכשיו גם  זה 

ס "ג ). (כנ"ל 

ה  אלא  אינו ֿ עשר  שבעה  יותר : ובעומק 
על  מורה  (גימטריא ) ה "חשבון אשר  "טוב ", של 
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דאבות 31) ששי  פרק וחותם בסיום הובא - ז. מג , ישעי '
זו). בשבת (שלומדים

ואילך .32) סע"ג  סט , ואילך . א סז,
יו"ד .33) כג ,
שם.34) תניא
ה"ב.35) פ"ה תעניות הל ' רמב"ם במשנה. - סע"א כו, תענית
רפמ "ו.36) שמו"ר
רפל "ז.תנ 37) יא
א).38) (מו, פל "ו

מענין 39) בתכלית היפך  – חנם ושנאת פירוד  ענין גם כולל 
בתכלית  היפך  הפירוד , עולם שהוא העשי ' עולם דוגמת האחדות,
(תו"א  האחדות עולם וסמוך , אצלו מלשון האצילות, מעולם

ובכ "מ ). א. ג , בראשית
עשיתיו)40) (אף אף תיבת ד : סט , פרשתנו לקו"ת ראה

ועכ "ז  כו', באף פתחו ג ' סט "א, בחי ' שהוא טוב, לא הוא בעצמו
את  שמבררים ע"י  והיינו נעלה, היותר הרביעית בחי ' המרבה הוא
איכה  "במדרש מחז"ל  מבאר ועפ"ז כו', שבעשי ' האף בחינת

ע"ש". כו' באף ומתנחמים באף לקו (ספ"א)..
ב.41) כח , ובפירש"י . ב שם, תענית
(חודש 42) רגלים ד ' לו שיש בדבר שניתוסף התוקף וע"ד 

השלישי ). (חודש בלבד  רגלים ג ' לו שיש דבר לגבי  הרביעי ),
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ועד  מכולם , למטה  הוא  העשי' שעולם  ואע "פ 
כמ "ש  מהם , הפסק  של  באופן הנקרא שהוא  "כל 

יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי ,הרי - "
ריבוי, מלשון גם  היא  "אף " תיבת  גיסא , לאידך 
עליון  כתר  לבחי' עד  כו', יותר  נעלית  בחי' שמרבה 
ומתגלה  שנמשכת  שבאצילות , אצילות  בחי' שהיא 
כמבואר  עשיתיו", "אף  דוקא , העשי' בעולם 
החסידית  הפרשה  בתחילת  ובפרטיות  בארוכה 

"בלקו"ת  רביעית ).ישראל "בענין (בחי'

השתלשלות  ש "תכלית  כיון - הדבר  וטעם 
(כולל  העליונים  עולמות  בשביל  אינו כו' העולמות 

ולהם  הואיל  האצילות ), ית ',עולם  פניו מאור 
כו'" התחתון עוה "ז הוא  התכלית  שנעשה אלא  ,

ית '. ומהותו לעצמותו דירה  ית ', לו דירה 

" של  הפנימי ענינו גם  לבאר  יש  עפ "ז
הרביעי":

דברים  ה "חמשה  בגלל  נקבע  הרביעי" "צום 
בתמוז", עשר  בשבעה  אבותינו את  (ש )אירעו

הלוחות " "נשתברו - הוא  בהם  שבירת שהראשון ,
נשתלשלו  שממנו השלישי, בחודש  שניתנו הלוחות 
ענין  לכללות  עד  כו', שלאח "ז המאורעות  כל 

והגלות . החורבן

אבל  החיצוניות , מצד  אלא  אינו זה  כל  אמנם ,
היותה מצד  עם  זו, ירידה  - אדרבה  הרי ,

באים  שעי"ז עלי', צורך  ה "ה  ועצומה , גדולה  ירידה 
אחרונות , בלוחות  מהעילוי החל  יותר , גדול  לעילוי

לתושי" כללות "כפלים  ע "י שנעשה  לעילוי ועד  ,
הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו -"מעשינו

המשיח " ימות  של  השלימות  כמבואר "תכלית  ,
לעולמים בתניא  הי' ש "כבר   בשעת

אלא  אינו ֿ תורה  במתן שהגילוי היינו, ֿ תורה ", מתן
". המשיח בימות  הגילוי "

(הירידה  הרביעי חודש  של  שתוכנו ונמצא ,
נשלמת  שעי"ז עשיתיו", "אף  העשי', לעולם 

ביותר  מודגש  השלישי) בחודש  במ "ת  הכוונה 
על  מורה  הרביעי" "צום  כי - הרביעי" ב "צום 

ביותר  מטה  למטה  בלתיֿהירידה  לענינים  עד  ,
והפיכתם  בירורם  ֿ ידי על  אשר  כו', דלעו"ז רצויים 
ומרירו  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  לקדושה ,

המשיח  בימות  לעילוי באים  תכלית למיתקא , ,
ֿ תורה . מתן של  השלימות 

בחודש  הלוחות  שבירת  קצת : אחר  בסגנון
מ "ת  של  הגילוי מספיק  שלא  יותר  מדגישה  הרביעי,
למטה , מלמעלה  גילוי השלישי, בחודש  שהוא  כפי
מלמטה  עצמו, בכח  בעולם  הפעולה  גם  צ "ל  אלא 
לא  השלישי בחודש  שניתנו הלוחות  שלכן למעלה ,
תשובת  לאחרי שבאו הלוחות  ֿ אם  כי נתקיימו,

ביוהכ "פ  שניתנו אחרונות  (לוחות  ),התחתונים 
הגלות  זמן במשך  ועבודתינו מעשינו לכללות  ועד 
של  הגילוי נעשה  שאז התשובה ), הו"ע  (שעיקרה 

בתוקף  תורה  שאין מתן (גאולה  נצחי וקיום 
השלימות . ובתכלית  גלות ), אחרי'

 מרומזת הרביעי" "צום  של  הפנימיות  והנה ,
"צום  נקבע  שבו הרביעי, בחודש  המיוחד  ביום  גם 

ה  יום  - בו:הרביעי"

בגימטריא  - עשר  שקביעות שבעה  ונמצא , .
הפנימיות  את  מדגישה  עשר , שבעה  ביום  הצום 

יום  - "צום שבו - ֿ לבוא  לעתיד  שיתגלה  כפי ,
ולשמחה  לששון יהודה  לבית  יהי' גו' הרביעי
- (ואדרבה  כפשוטו ֿ טוב  יום  טובים ", ולמועדים 
ומעין  הרגיל ), ע "ד  ֿ טובים  מימים  יותר  נעלה  באופן
בשבת  שחל  בתמוז ֿ עשר  בשבעה  – עכשיו גם  זה 

ס "ג ). (כנ"ל 

ה  אלא  אינו ֿ עשר  שבעה  יותר : ובעומק 
על  מורה  (גימטריא ) ה "חשבון אשר  "טוב ", של 
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דאבות 31) ששי  פרק וחותם בסיום הובא - ז. מג , ישעי '
זו). בשבת (שלומדים

ואילך .32) סע"ג  סט , ואילך . א סז,
יו"ד .33) כג ,
שם.34) תניא
ה"ב.35) פ"ה תעניות הל ' רמב"ם במשנה. - סע"א כו, תענית
רפמ "ו.36) שמו"ר
רפל "ז.תנ 37) יא
א).38) (מו, פל "ו

מענין 39) בתכלית היפך  – חנם ושנאת פירוד  ענין גם כולל 
בתכלית  היפך  הפירוד , עולם שהוא העשי ' עולם דוגמת האחדות,
(תו"א  האחדות עולם וסמוך , אצלו מלשון האצילות, מעולם

ובכ "מ ). א. ג , בראשית
עשיתיו)40) (אף אף תיבת ד : סט , פרשתנו לקו"ת ראה

ועכ "ז  כו', באף פתחו ג ' סט "א, בחי ' שהוא טוב, לא הוא בעצמו
את  שמבררים ע"י  והיינו נעלה, היותר הרביעית בחי ' המרבה הוא
איכה  "במדרש מחז"ל  מבאר ועפ"ז כו', שבעשי ' האף בחינת

ע"ש". כו' באף ומתנחמים באף לקו (ספ"א)..
ב.41) כח , ובפירש"י . ב שם, תענית
(חודש 42) רגלים ד ' לו שיש בדבר שניתוסף התוקף וע"ד 

השלישי ). (חודש בלבד  רגלים ג ' לו שיש דבר לגבי  הרביעי ),



נו           

ממנו  נשאר  שלא  עד  והגילוי, והחיות  האור  מיעוט 
ומספר " החשבון בחי' שהוא  אחרונה  בחי' ,כ "א 

בגלוי  כי בהעלם , הוא  ה "טוב " שענין היינו,
ש  אלא  ֿ רצוי, בלתי דבר  נראה  (בחיצוניות )

טוב  .הוא 

מ "ש  עם  זה  לקשר  בןויש  "יוסף 
גו'" "טוב "שנה  בגימטריא  , וכידוע) שיוסף

היסוד  בחי' טוב )הוא  בגלוי שנקרא  אשר  ,
הירידה  ֿ רצוי, בלתי ענין אז התחיל  ובחיצוניות ,

יוסף " נמכר  "לעבד  שבפנימיותו למצרים , אלא  ,
טוב  דבר  זה  נעשה הי' פרעה  של  לשר  שמעבד  ,

למצרים , הירידה  ובכללות  פרעה , למלך  משנה 
גאולה  – והזיכוך  הבירור  בא  מצרים , גלות 

זכו ֿ ידו על  – ומ "ת  מתןֿממצרים  של  לגילוי
.תורה 

שבעה ֿ של  לפנימיות  בנוגע  גם  להוסיף  ויש 
כידוע עשר  - האור וחום שתוקף 

של  הגילוי מתוקף  נשתלשל  תמוז בתקופת  השמש 
אלקים ""שמש  הוי' ומגן ("שמש  " ובזה ,(

" - תמוז טו"ב  גופא  " הירידה כי ,
עד  הלוחות , משבירת  (החל  בתמוז ֿ עשר  בשבעה 
העלי' לצורך  היא  והגלות ) החורבן ענין לכללות 
הוי"' "שמש  גילוי יהי' שאז המשיח , בימות 

בתניא  כמבואר  השלימות , שלעתיד ֿבתכלית 
"לא  את לבוא  רואות  עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף 

עוד מוריך " לך  יהי ' "לא  ,'וגו יומם  לאור 
עולם "כי לאור  לך  .יהי'

טוב  ענין נתגלה  זה , בדורנו אשר  ולהעיר ,
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  גאולת  חודש  תמוז, בחודש 

תמוז  בי"ב  דורנו נגאלו נשיא  זו בגאולה  אשר  ,
את  וגם  מצוה , שומרי הק ', תורתנו מחבבי "כל  גם 

יכונה " ישראל  בשם  של אשר  גאולה  , ,
והשלימה  האמיתית  לגאולה  והכנה  מעין ,שהיא 
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ספ"ז.43) שעהיוה"א
בה 44) הרי  אחרונה, בחי ' היא שהגימטריא אף - ואדרבה

במבוא  ֿ חב"ד  הערכים ספר (ראה דהאותיות העצם מתבטא דוקא
כג ). ע' אותיות לערך 

ב.45) לז, וישב
שנה",46) עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי  ועד "ז

דוקא  למצרים הירידה שע"י  - ויחי ) ר"פ (בעה"ט  טוב בגימטריא
(נתבאר  שנותיו מבחר שנה", עשרה שבע גו' יעקב  "ויחי  נעשה
לך  "הא ב) (רטז, מזח "א גם ולהעיר ואילך ). 160 ע' ח "י  בלקו"ש

שנין התענוגי "ז על  דקאי  - כו'" ותפנוקין בעינוגין
ד " הבירור אחר", בן לי  ה' "יוסף ע"י  שנעשה שנעשה עד  "

.52 הערה לקמן וראה א). תתשכג , ו') (כרך  ויחי  (אוה"ת "בן"
ועוד .47) סע"ב. ער, וישב א. ע, נח  אוה"ת ראה
ובכ "מ .48) ג . קה, ויחי  ג . מד , ויגש תו"א
היסוד ,49) ספירת ב), קסב, (זח "ג  רביעאה הוא שיוסף להעיר

ע"י היא למטה שההשפעה - הרביעי ) חודש (ודוגמתו "רובע"
קו  בו שיש המשפיע), (בחי ' ג ' אות בציור כמרומז היסוד , בחי '
סיום  על  להורות יו"ד , כמין ממנו נמשך  ובסופו וא"ו, בצורת א'

ביאוה"ז  (ראה המקבל  בבחי ' ההשפעה לאדהא"מ וגמר פרשתנו:
.121 הערה לקמן וראה תתרה), ע' – להצ"צ ואילך . ד  קז, -

(רות 50) כמ "ש הגאולה, לענין ד "טוב" מהשייכות גם להעיר
תרמא. ע' בחוקותי  אוה"ת (ראה גו'" יגאל  טוב יגאלך  "אם יג ) ג ,

ועוד ). פקל "ב. תרל "ו רבים מים המשך 
יז.51) קה, תהלים
מאד "52) טוב נק' לנהורא, חשוכא "כשמהפכים – ואדרבה

אחר", בן לי  ה' "יוסף מענין גם ולהעיר שם). וישב (אוה"ת
שהוא  המשיח  מלך  על  "דקאי  - (46 הערה (כנ"ל  ד "אחר" הבירור

ב). שצז, ויחי  אוה"ת (ראה כו'" אחר ממקום הבא זרע
"לפי53) - למצרים יוסף לירידת דמ "ת מהשייכות להעיר

יומא  האי  לאו אי  "וז"ש הורד ", ויוסף כענין הוי ', וירד  שבמ "ת
לבחי ' שייך  יומא דהאי  מכלל  בשוקא, איכא יוסף כמה דקגרים,
לעולם  הירידה אמנם, ויחי ). ר"פ ד ) (כרד  בראשית (אוה"ת יוסף"
בחודש  משא"כ  ליוסף), (השייך  הרביעי  בחודש - היא בפועל 

ש  אלא מלמעלה, הגילוי  בעיקר מודגש שבו היא השלישי ,
למטה. שיומשך  בשביל 

לא 54) - ישראל  וכמנהג  בחז"ל , מקומות בכו"כ  שנקרא כפי 
בתמוז. עשר שבעה אלא הכתוב), (כלשון הרביעי " "צום

וש"נ.55) .310 ע' חי "ח  לקו"ש ראה
(זח "ג56) אור" הבוקר . . דיוסף "בוקר מענין גם להעיר

ואילך ). א קט , פרשתנו לאדהא"מ  ביאוה"ז סע"א. רד , פרשתנו
יב.57) פד , תהלים
(תהלים 58) לדוד " "תהלה במזמור וגם בכ "מ , הכתוב לשון

גודל  סע"ב) קיט , זח "ג  ב. ד , (ברכות בחז"ל  כמבואר יט ), קמה,
לתהלים  הצ"צ ברשימות (נתבאר יום בכל  ג "פ אמירתו מעלת
לקו"ש  ואילך . תערב ע' ובמילואים ואילך . תקמ  ע' אור) (יהל 

וש"נ). ואילך . 351 ע' חי "ח 
כ .59) ל , ישעי '
וגו',60) ליעקב יאמר "כעת כג ) (כג , פרשתנו פירש"י  גם ראה

וזהו  . . מפיו תורה ולומדים לפניו יושבין . . להיות עתיד  עוד 
חי "ח  לקו"ש בארוכה (וראה מוריך " את רואות עיניך  והיו שנאמר

ואילך ). 262 ע'
יט .61) ס, ישעי '
הרביעי62) בחודש ונולד  "יוסף", – הראשון ששמו להעיר,

(לאחרי גאולתו היתה זה ובחודש היסוד ), (בחי ' ליוסף השייך 
התורה  בהפצת ניתוסף שעי "ז הורד "*), "ויוסף – המאסר הקדמת

" גם  והמעיינות ועד והיהדות - (53 הערה לעיל  (ראה "
התחתון. כדור לחצי 

ד "ויכולו"63) באופן - תמוז די "ב והשלימות שהעילוי  להעיר
שלאחרי '". זו בשבת הוא -

וש"נ.64) פ. ע' ח "ב מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק
קו 65) גם ועוד .ראה ש.ז. חוקת ש"פ משיחות נטרס

           
       

           

ולשמחה  לששון גו' יהי' גו' הרביעי "צום  שאז
טובים " .ולמועדים 

ביום  חל  בתמוז ֿ עשר  שבעה  כאשר  ועאכו"כ 
שאזהשבת  -  שבו הפנימיות ,

הרביעי" "צום  בארוכה .של  כנ"ל  ,

 בתמוז ֿ עשר  שבעה  של  הפנימיות  גילוי והנה ,
ויהפך  באמת , (ש ּידחה  השבת  ביום  קביעותו ִֶָמצד 
השבוע , בפרשת  גם  מודגש  - ולשמחה ) לששון

בלק : פרשת 

במיוחד  השייך  הפרשה  (בחלק  בלק  בפרשת 
משיח  ע "י הגאולה  אודות  מדובר  השבת ) ליום 
של  (פשוטו רש "י בפירוש  כמבואר  – צדקנו

מיעקב מקרא  "וירד  ( אחר מושל  יהי' ועוד  ,
בפסוקים  מדובר  שאודותיו דוד  על  (נוסף  מיעקב 

ועל  . שלפנ"ז). . כך אומר 

קצת  אחר  (באופן גם  תורה 'ומבואר  ב 'משנה  (

גם להרמב "ם  התורה , הלכות  כל  נתבארו (שבו
פס "ד  - וכו') המשיח  מלך  הלכות  ביהמ "ק , הלכות 

להלכה :

שנאמר  עליו העידה  התורה  . . המשיח  "המלך 
אף  כו',  בשני ניבא  ושם  נאמר 

את  שהושיע  דוד  שהוא  הראשון במשיח  המשיחים ,
מבניו  שעומד  האחרון ובמשיח  צריהם , מיד  ישראל 

[באחרונה ] ישראל  את  .שמושיע 

אומר  הוא  דוד ,ושם  זה  - עתה  ולא  אראנו
כוכב  דרך  המשיח . מלך  זה  - קרוב  ולא  אשורנו
מלך  זה  - מישראל  שבט  וקם  דוד , זה  - מיעקב 
הוא  וכן דוד , זה  - מואב  פאתי ומחץ  המשיח .

בני אומר  כל  וקרקר  בחבל , וימדדם  מואב  את  ויך 
בו  שנאמר  המשיח , המלך  זה  - מים שת  ומשלו

שנאמר  דוד , זה  - ירשה  אדום  והי' ים . ותהי עד 
זה  - וגו' ירשה  והי' וגו', לעבדים  לדוד  אדום 

שנאמר  המשיח , ציון המלך  בהר  מושיעים  ועלו
וגו'".

שבת  במנחת  ועוד : לקרוא זאת  מתחילין
אליהו" זה  "פינחס  - פינחס  מבשר פרשת  ,

.הגאולה 

והתחלת  בלק  פרשת  קורין שכאשר  ומובן,
אזי  תמוז, י"ז חל  שבו בשבת  פינחס , פרשת 
הפנימיות  והתגלות  התענית , דחיית  יותר  מודגשת 

המשיח . בימות  לשמחה  שיהפך  - שבו
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ויהפך 66) באמת, נדחה שיהי ' "הלואי  שהפתגם יומתק ועפ"ז
תמוז  י "ז הש"ק ביום מהר"ש אדמו"ר אמרו ולשמחה" לששון
נשיא  אדמו"ר מו"ח  כ "ק ללידת ובסמיכות לאחרי  תר"ם, שנת

זכר"). (ב"שלום דורנו
ראה 67) - אדמו"ר מו"ח  כ "ק נולד  שבה בשנה כהקביעות

הקודמת. הערה
ה"ז 68) ולכן בהעלם, הפנימיות – חול  ביום כשחל  משא"כ 

כו'. תענית יום
בכח 69) דעבודה העילוי  הוא הרביעי  חודש של  שתוכנו ואף

- א) יז, (ביצה מלמעלה וקיימא" "מיקדשא שבת ואילו עצמו,
ד " הענין שישנו לכך  [נוסף קיח ,הרי  (שבת השבת" את

ש"הי ' מצינו השבת], ביום תענוג  תוספת פועל  שיהודי  סע"א),
ומשמר  ימים ששה מונה שבת, אימתי  יודע ואינו במדבר מהלך 
שייך  השבת* בקביעות שגם היינו, ב), סט , (שבת אחד " יום

קל ). ע' תרס"ו המשך  גם (וראה עצמו** בכח  דעבודה הענין
מהלך  ד "הי ' בדיוק להוסיף ישוב,ויש מקום שאינו - "

חלישות  וכשישנה ישוב), (מקום בעולם שלימות פועלת השבת כי 
הירידה  ומצד  "מדבר", בחינת ה"ז השבת, בשמירת ח "ו כו'

–ב" עצמו בכח  השבת ענין לפעול  יהודי  ויכול  צריך  - "
דשמירת  כו' והיוקר והנחיצות וההכרח  הצורך  ע"ד  "להרעיש"

השבת.
ועוד .70) כד . שם, ח . ג , בראשית פירש"י 
יט .71) כד ,
ראה 72) - הרמב"ם לשיטת  רש"י  שיטת שבין החילוק ביאור

ואילך . 85 ע' חי "ג  לקו"ש בארוכה

           
 

          
           

         
           

 

וראה 73) רפי "א. המשיח  ומלך  ומלחמותיהן מלכים הל '
ואילך . 271 ע' חי "ח  לקו"ש בארוכה

הראשון 74) משיח  המשיחים.. "שני  אודות שהנבואה להעיר,
(כי בינתיים והגלות החורבן את מדגישה כו'", האחרון ומשיח  . .
נצחי , וקיום בשלימות היתה לא הראשון" "משיח  שע"י  הגאולה
שעי "ז  גלות), אחרי ' שאין גאולה האחרון", "משיח  בא שלכן

המשיח . בימות והשלימות העילוי  לתכלית זוכים דוקא
ֿ יח .75) יז כד ,
ב.76) ח , ש"ב
יו"ד .77) ט , זכרי '
ו.78) שם, ש"ב
בסופו.79) עובדי '
(80- משבת) שנדחה התענית (יום ראשון ליום הקרוב זמן

ביום  תחנון אומרים כשאין צו"צ אומרים שאין מזה כדמוכח 
רצב). סו"ס או"ח  אדה"ז (שו"ע ראשון

קג ,81) זח "ב יח . ו, וארא תיב"ע וראה א. יז, מ "א רלב"ג 
ועוד . סע"א.

פינחס,82) פ' א' יום שיחת - ובפרטיות בארוכה - גם ראה
ֿ זו. שנה נדחה, תמוז י "ז תענית



נז            

ולשמחה  לששון גו' יהי' גו' הרביעי "צום  שאז
טובים " .ולמועדים 

ביום  חל  בתמוז ֿ עשר  שבעה  כאשר  ועאכו"כ 
שאזהשבת  -  שבו הפנימיות ,

הרביעי" "צום  בארוכה .של  כנ"ל  ,

 בתמוז ֿ עשר  שבעה  של  הפנימיות  גילוי והנה ,
ויהפך  באמת , (ש ּידחה  השבת  ביום  קביעותו ִֶָמצד 
השבוע , בפרשת  גם  מודגש  - ולשמחה ) לששון

בלק : פרשת 

במיוחד  השייך  הפרשה  (בחלק  בלק  בפרשת 
משיח  ע "י הגאולה  אודות  מדובר  השבת ) ליום 
של  (פשוטו רש "י בפירוש  כמבואר  – צדקנו

מיעקב מקרא  "וירד  ( אחר מושל  יהי' ועוד  ,
בפסוקים  מדובר  שאודותיו דוד  על  (נוסף  מיעקב 

ועל  . שלפנ"ז). . כך אומר 

קצת  אחר  (באופן גם  תורה 'ומבואר  ב 'משנה  (

גם להרמב "ם  התורה , הלכות  כל  נתבארו (שבו
פס "ד  - וכו') המשיח  מלך  הלכות  ביהמ "ק , הלכות 

להלכה :

שנאמר  עליו העידה  התורה  . . המשיח  "המלך 
אף  כו',  בשני ניבא  ושם  נאמר 

את  שהושיע  דוד  שהוא  הראשון במשיח  המשיחים ,
מבניו  שעומד  האחרון ובמשיח  צריהם , מיד  ישראל 

[באחרונה ] ישראל  את  .שמושיע 

אומר  הוא  דוד ,ושם  זה  - עתה  ולא  אראנו
כוכב  דרך  המשיח . מלך  זה  - קרוב  ולא  אשורנו
מלך  זה  - מישראל  שבט  וקם  דוד , זה  - מיעקב 
הוא  וכן דוד , זה  - מואב  פאתי ומחץ  המשיח .

בני אומר  כל  וקרקר  בחבל , וימדדם  מואב  את  ויך 
בו  שנאמר  המשיח , המלך  זה  - מים שת  ומשלו

שנאמר  דוד , זה  - ירשה  אדום  והי' ים . ותהי עד 
זה  - וגו' ירשה  והי' וגו', לעבדים  לדוד  אדום 

שנאמר  המשיח , ציון המלך  בהר  מושיעים  ועלו
וגו'".

שבת  במנחת  ועוד : לקרוא זאת  מתחילין
אליהו" זה  "פינחס  - פינחס  מבשר פרשת  ,

.הגאולה 

והתחלת  בלק  פרשת  קורין שכאשר  ומובן,
אזי  תמוז, י"ז חל  שבו בשבת  פינחס , פרשת 
הפנימיות  והתגלות  התענית , דחיית  יותר  מודגשת 

המשיח . בימות  לשמחה  שיהפך  - שבו
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ויהפך 66) באמת, נדחה שיהי ' "הלואי  שהפתגם יומתק ועפ"ז
תמוז  י "ז הש"ק ביום מהר"ש אדמו"ר אמרו ולשמחה" לששון
נשיא  אדמו"ר מו"ח  כ "ק ללידת ובסמיכות לאחרי  תר"ם, שנת

זכר"). (ב"שלום דורנו
ראה 67) - אדמו"ר מו"ח  כ "ק נולד  שבה בשנה כהקביעות

הקודמת. הערה
ה"ז 68) ולכן בהעלם, הפנימיות – חול  ביום כשחל  משא"כ 

כו'. תענית יום
בכח 69) דעבודה העילוי  הוא הרביעי  חודש של  שתוכנו ואף

- א) יז, (ביצה מלמעלה וקיימא" "מיקדשא שבת ואילו עצמו,
ד " הענין שישנו לכך  [נוסף קיח ,הרי  (שבת השבת" את

ש"הי ' מצינו השבת], ביום תענוג  תוספת פועל  שיהודי  סע"א),
ומשמר  ימים ששה מונה שבת, אימתי  יודע ואינו במדבר מהלך 
שייך  השבת* בקביעות שגם היינו, ב), סט , (שבת אחד " יום

קל ). ע' תרס"ו המשך  גם (וראה עצמו** בכח  דעבודה הענין
מהלך  ד "הי ' בדיוק להוסיף ישוב,ויש מקום שאינו - "

חלישות  וכשישנה ישוב), (מקום בעולם שלימות פועלת השבת כי 
הירידה  ומצד  "מדבר", בחינת ה"ז השבת, בשמירת ח "ו כו'

–ב" עצמו בכח  השבת ענין לפעול  יהודי  ויכול  צריך  - "
דשמירת  כו' והיוקר והנחיצות וההכרח  הצורך  ע"ד  "להרעיש"

השבת.
ועוד .70) כד . שם, ח . ג , בראשית פירש"י 
יט .71) כד ,
ראה 72) - הרמב"ם לשיטת  רש"י  שיטת שבין החילוק ביאור

ואילך . 85 ע' חי "ג  לקו"ש בארוכה

           
 

          
           

         
           

 

וראה 73) רפי "א. המשיח  ומלך  ומלחמותיהן מלכים הל '
ואילך . 271 ע' חי "ח  לקו"ש בארוכה

הראשון 74) משיח  המשיחים.. "שני  אודות שהנבואה להעיר,
(כי בינתיים והגלות החורבן את מדגישה כו'", האחרון ומשיח  . .
נצחי , וקיום בשלימות היתה לא הראשון" "משיח  שע"י  הגאולה
שעי "ז  גלות), אחרי ' שאין גאולה האחרון", "משיח  בא שלכן

המשיח . בימות והשלימות העילוי  לתכלית זוכים דוקא
ֿ יח .75) יז כד ,
ב.76) ח , ש"ב
יו"ד .77) ט , זכרי '
ו.78) שם, ש"ב
בסופו.79) עובדי '
(80- משבת) שנדחה התענית (יום ראשון ליום הקרוב זמן

ביום  תחנון אומרים כשאין צו"צ אומרים שאין מזה כדמוכח 
רצב). סו"ס או"ח  אדה"ז (שו"ע ראשון

קג ,81) זח "ב יח . ו, וארא תיב"ע וראה א. יז, מ "א רלב"ג 
ועוד . סע"א.

פינחס,82) פ' א' יום שיחת - ובפרטיות בארוכה - גם ראה
ֿ זו. שנה נדחה, תמוז י "ז תענית



נח           

' דמס ששי פרק  עם  זה  ולקשר  להוסיף  ויש 
ענין  מודגש  בו שגם  – זו בשבת  שלומדים  אבות ,

הגאולה :

מביא  אומרו, בשם  דבר  האומר  "כל  א )
" שעי"ז - בזה  (הפנימי) הפירוש  לומר  ויש  .

אומרם , בשם  התורה  עניני לומר  עצמו את  שמרגיל 
גם  כן פועל  אזי הקב "ה , הראשון, להאומר  עד 
ניכר  יהי' שבעולם  "דבר " שבכל  העולם , בעניני

"שם  "ברוך בגלוי - " העול ם ",והי'
"מביא  וראו ועי"ז ה ' כבוד  "ונגלה  - לעולם "

דיבר " ה ' פי כי יחדיו בשר  .כל 

"כל  - הפרק  וחותם  בסיום  - לזה  ובהמשך  ב )
לכבודו, אלא  בראו לא  בעולמו, הקב "ה  שברא  מה 
עשיתיו", אף  יצרתיו בראתיו ולכבודי שנאמר 

הוא  יהודי של  ועבודתו שתפקידו את היינו,
נברא  כל  של  האמיתית  של מציאותו לכבודו -

"ואומר  ומסיים : ועד ",הקב "ה , לעולם  ימלוך  ה '
העולם , בכל  הקב "ה  של  מלכותו את  מגלים  שעי"ז
שכל  ֿ לבוא  "לעתיד  - השלימות  לתכלית  עד 

שלו" .המלוכה 

ותכלית  אומרו", "שם  גילוי גם  נכלל  ובזה 
") "צום לכבודו"בראובריאתו של  (

ולשמחה . לששון הפיכתו ע "י - הרביעי"

 יש זו שבשבת  מובן, לעיל , האמור  כל  ע "פ 
לדחות  מישראל  כאו"א  לעבודת  מיוחדת  ֿ כח  נתינת 
עד  שלו), הפנימיות  גילוי (ע "י התענית  את 
לששון  והפיכתו לגמרי), (ביטולו באמת  לדחייתו
עוז  וביתר  שאת  ביתר  ההוספה  ע "י - ולשמחה 
הגאולה  את  ומזרזים  שממהרים  המיוחדים  בענינים 

והשלימה . האמיתית 

חז"ל  כלשון לגאולה , הציפי' - לראש  ולכל 

בדברי  מקומות  בכו"כ  כמבואר  לישועה ", "ציפית 

על  והדרישה  והבקשה  לגאולה , שהציפי' חז"ל 
בפועל  הגאולה  את  ומזרזת  ממהרת  הגאולה ,

.ממש 

לב  שם  כאו"א  שלא  דבר  זה  בענין להדגיש  ויש 
להתעלם  שרוצים  כאלו שיש  אלא  עוד , ולא  אליו,

מזה : ח "ו

מפורשת  המשיח  המלך  שביאת  הרמב "ם  בדברי
מי  "כל  ברור : פס "ד  כתב  – ס "ז) (כנ"ל  בפרשתנו
שאינו  מי או המשיח ), (במלך  בו מאמין שאינו
כופר , הוא  בלבד  נביאים  בשאר  לא  לביאתו, מחכה 
העידה  התורה  שהרי רבינו, ובמשה  בתורה  אלא 

וכו'". עליו

בשתים : - בזה  וההדגשה 

רק  לא  היא  המשיח , בביאת  האמונה  א )
הנביאים  ע "י שנאמרו -מהענינים  קבלה  דברי ,

דבר  גם  אלא  - התורה  נותן מהוי' קבלה  שזה  אף 
   אלא אחד , במקום  רק  ולא  ,

מקומות  שלכן בכמה  ומפרט ), שהולך  (כפי
נביאים  "בשאר  רק  לא  היא  ר "ל , זה , בדבר  הכפירה 

אלא  . .  .ליצלן ֿ רחמנא  ,"

בו" מאמין שאינו "מי רק  לא  ועיקר : ועוד  ב )
" אפילו אלא  רבינו, ובמשה  בתורה  כופר  

 , המשיח בביאת  שמאמין היינו, ,"
ש  אלא   הוא - לביאתו  

!!

שאינו  "מי שגם  – זה  עיקרי ענין על  וכאמור ,
ובמשה  בתורה  . . כופר  הוא  . . לביאתו מחכה 
צורך  יש  ולכן (כראוי), לב  שמים  לא  - רבינו"

וההכרח  החיוב  ע "ד  "להרעיש " ,
שיבוא " יום  בכל  לו אחד ,"אחכה  כל 

קוינו "לישועתך  ה ' לפני בתפילתו ואחד  ,"
היום " "כל  גם  אלא  יום , בכל  רק  .לא 
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ו.83) משנה סוף
ה.84) מ , ישעי '
שהרי85) הבריאה, כוונת תכלית הוא - הגילוי  - זה שענין

אלא  בתחילתו), תרס"ו המשך  (ראה פועל  חסר כח  אין למעלה
עבודת  ע"י  בפ"ע), שהוא (כפי  הפועל  גם שיתגלה היא שהכוונה
כנ"ל  הרביעי , וצום הרביעי  חודש של  (תוכנו עצמו בכח  האדם,

ֿ ה). ס"ד 
יח .86) טו, בשלח 
יז.87) שם, פירש"י 
שם.88) מתני ' ובתוד "ה ב פג , מנחות ראה
סע"א.89) לא, שבת

וש"נ.90) ואילך . 182 ע' ח "ל  לקו"ש ראה
הספרים 91) שכל  ראי ', צריך  הדבר אין הנביאים "בדברי 

ה"ב). (שם זה" בדבר מלאים
הדברים 92) כל  כוללים הם בתורה המפורשים הדברים "ואלו

ה"א). (שם הנביאים" כל  ֿ ידי  על  שנאמרו
או 93) לעכב, הכתוב עליו שנה - בהלכה שמצינו ע"ד  - וי "ל 

בלאוין. להרבות
(94.394 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה מאמין". "אני  נוסח 
בין95) זה ענין נזכר שלא בכל ומה תמידי  שחיובן

שאין  מפני  זה הרי  - החינוך ) ס' בריש המחבר אגרת (ראה רגע
לעמוד  עתיד  המשיח  שהמלך  האמונה כי  מצוות, תרי "ג  בכלל  זה

הם לביאתו לחכות והחיוב כו'  ביאת לאחרי  משא"כ  ,

           

כל  אין בתורה , הדבר  שמפורש  שכיון ופשוט ,
יקום  אלקינו "דבר  כי ר "ל , מזה  להתעלם  תועלת 

.לעולם "

לביאתו, מחכה  שאינו ר "ל  שטוען מי גם  ועוד :
הרי  - ר "ל  בו, מאמין שאינו שטוען מי ואפילו
כי  אליין), זיך  (נארט  עצמו את  מרמה  רק  באמת 
לביאתו, ומחכה  המשיח  בביאת  מאמין הוא  גם 

הרמב "ם  ש כפס "ד   כאו"א של 
מן  ולהתרחק  המצוות  כל  "לעשות  הוא  מישראל 

" אלא  גם העבירות ", (ולכן, שתקפו" הוא 
צורך  יש  הדבר כאשר  אני, רוצה  שיאמר  עד 

" לרצונו"נעשה  אותו "יקריב  ".(

ברמב "ם  היומי שיעור  עם  זה  לקשר  -ויש 
בעלי  אין . . בטלין ואינם  הן חשובין חיים  "בעלי

נידחין  האדם חיין בעבודת  הביאור  שי"ל  ,
הדעות " בנ"י,("לתקן על  קאי חיים " ש "בעלי ,(

גו'" חיים  אלקיכם  בה ' הדבקים  שלכן "ואתם  ,
אינם  ואפילו בטלין, אינם  כו' ומצב  מעמד  בכל 

לה 'נידחין  קרבן - היא  האמיתית  מציאותם  כי ,
יקריב  כי לה ""אדם  אותו קרבן "יקריב 

להיות  הוא  האמיתי שרצונו כאמור , לרצונו",

קירוב  מלשון ("קרבן" להקב "ה ,בקירוב  (
ולמצוותיו. לתורתו

 יש - לגאולה  הציפי' ענין כללות  על  ונוסף 
לגאולה . השייכים  התורה  עניני בלימוד  להוסיף 

הבחירה , בית  הלכות  לימוד  - לראש  ולכל 
- ולפנ"ז פסוקות , הלכות  הרמב "ם , של  בספרו
- ולפנ"ז ותמיד , מדות  מסכת  ובגמרא , במשנה 

ביחזקאל  הפרקים  קבלה ), (דברי בתושב "כ 

להבנות " העתיד  "בנין אודות  .המדברים 

"בין  בימי אשר  שלפנ"ז, בשנים  כמ "פ  וכמדובר 
בתמוז  ֿ עשר  משבעה  (החל  יש המצרים " (

לבנין  השייכים  הענינים  בלימוד  במיוחד  להוסיף 
המדרש  מאמר  יסוד  על  הקב "ה ביהמ "ק , "א "ל 

אמור  לך  כבניינה , בתורה  קרייתה  גדול  (ליחזקאל ):
ובשכר  בתורה , הבית  צורת  לקרות  ויתעסקו להם 
עוסקין  הם  כאילו עליהם  מעלה  אני . . קרייתה 
ביתי" "בנין שעי"ז - מזה  ויתירה  הבית ", בבנין

" בטל".

ציון" בענין להוסיף  צריך  וכן
התורה  ושבי'(הלכות  תפדה  (",

הכתוב  בפרשת ובלשון בזוהר  ונתבאר  שהובא  –
שמרו השבוע  ה ' אמר  "כה  - פתח " חזקי' "רבי :
ועשו ובפרט) וגו'" ישועתי קרובה  כי

הזוהר  על  בהערותיו אאמו"ר  ביאור  הקשר ע "פ 
וכו') הקבלה  ע "ד  לפרשתנו .והשייכות 
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גו', כוכב דרך  נאמר עליו ב"ד ) (ומלכות דוד  בזמן וכן המשיח 
כנ"ל .

ח .96) מ , ישעי '
ספ"ב.97) גירושין הל '
ספי "ד .98) הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם ג . א, ויקרא
הוא 99) ישראל , תפוצות בכל  ברמב"ם יומי  שלימוד  להעיר

- הגאולה את ומביאים הממהרים מהענינים  *
לימוד  ע"י  והגלות) החורבן סיבת "אין (היפך  אשר התורה,

הלכות  ג ), פ"ז, (ויק"ר המשניות" בזכות אלא מתכנסות הגליות
ֿ ג ). ב א, דברים לקו"ת (ראה פסוקות

בלומדי הסוגים ב' הזה הש"ק ביום מתאחדים - פרטית ובהשגחה
- ליום פ"א הלומדים והן ליום, ג "פ הלומדים הן הרמב"ם,

זו**. הלכה לומדים ששניהם
רפ"ו.100) המוקדשין פסולי  הל '
בסופן.101) תמורה הל ' רמב"ם ראה
ספל "ד .102) דר"נ אבות וראה ד . ד , ואתחנן
"צום 103) כמו ֿ רצויים, הבלתי  הענינים - גיסא ולאידך 

אלא אינו ֿ רצוי  הבלתי  שהדבר מכיון הענין הרביעי ",
לטוב), שנהפך  (ועד  לגמרי  שבטל  מזה, ויתירה נדחה, ה"ז בלבד ,

שנתגלה בארוכה.עי "ז כנ"ל  שבו,
המשך 104) ואילך . ב ב, ויקרא לקו"ת וראה ב. א, ויקרא

ועוד . פ"ב. תש"י  לגני  באתי 

          
          

     

לקו 105) (קט ). סמ "ו הבהיר ס' חט "ז ראה הערה "ש 294 ע'
וש"נ. .21

ואילך .106) מ ' סימן
ה"ד .107) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
ביום 108) שבקביעות מכיון – ואדרבה בשבת, כשחל  גם

יותר  להוסיף שצריך  בוודאי  הרי  שבו, הפנימיות נתגלה השבת
השלישי . ביהמ "ק ובנין הגאולה - תמוז י "ז של  הטוב בענין

(109412 ע' חי "ח  לקו"ש בארוכה וראה יד . צו, תנחומא
ואילך .

יהא 110) בגולה נתונים שבני  "ובשביל  לפנ"ז ממ "ש כמובן
   לקרות ויתעסקו להם אמור "לך  – לזה  והמענה  ?"

ביתי " "בנין בתורה הקריאה שע"י  היינו, כו'", בתורה הבית צורת
." בטל"

יג .111) מ , וישב ת"א ע"פ – סע"ב) (א, דברים ר"פ לקו"ת
כז.112) א, ישעי '
התענית.113) יום בהפטרת – א נו, שם
א.114) קצח ,
ואילך .115) תא ע' פרשתנו, לוי "צ לקוטי 
(ב"ק 116) הבבות ג ' בענין הוא הזוהר מאמר שתוכן להעיר

והגלות, החורבן ענין - ברוחניות שתוכנם ד "נזיקין", וב"ב) ב"מ 
שמהפכים  ועד  ה"נזיקין", את מבטלים בתורה הלימוד  ע"י  אשר



נט            

כל  אין בתורה , הדבר  שמפורש  שכיון ופשוט ,
יקום  אלקינו "דבר  כי ר "ל , מזה  להתעלם  תועלת 

.לעולם "

לביאתו, מחכה  שאינו ר "ל  שטוען מי גם  ועוד :
הרי  - ר "ל  בו, מאמין שאינו שטוען מי ואפילו
כי  אליין), זיך  (נארט  עצמו את  מרמה  רק  באמת 
לביאתו, ומחכה  המשיח  בביאת  מאמין הוא  גם 

הרמב "ם  ש כפס "ד   כאו"א של 
מן  ולהתרחק  המצוות  כל  "לעשות  הוא  מישראל 

" אלא  גם העבירות ", (ולכן, שתקפו" הוא 
צורך  יש  הדבר כאשר  אני, רוצה  שיאמר  עד 

" לרצונו"נעשה  אותו "יקריב  ".(

ברמב "ם  היומי שיעור  עם  זה  לקשר  -ויש 
בעלי  אין . . בטלין ואינם  הן חשובין חיים  "בעלי

נידחין  האדם חיין בעבודת  הביאור  שי"ל  ,
הדעות " בנ"י,("לתקן על  קאי חיים " ש "בעלי ,(

גו'" חיים  אלקיכם  בה ' הדבקים  שלכן "ואתם  ,
אינם  ואפילו בטלין, אינם  כו' ומצב  מעמד  בכל 

לה 'נידחין  קרבן - היא  האמיתית  מציאותם  כי ,
יקריב  כי לה ""אדם  אותו קרבן "יקריב 

להיות  הוא  האמיתי שרצונו כאמור , לרצונו",

קירוב  מלשון ("קרבן" להקב "ה ,בקירוב  (
ולמצוותיו. לתורתו

 יש - לגאולה  הציפי' ענין כללות  על  ונוסף 
לגאולה . השייכים  התורה  עניני בלימוד  להוסיף 

הבחירה , בית  הלכות  לימוד  - לראש  ולכל 
- ולפנ"ז פסוקות , הלכות  הרמב "ם , של  בספרו
- ולפנ"ז ותמיד , מדות  מסכת  ובגמרא , במשנה 

ביחזקאל  הפרקים  קבלה ), (דברי בתושב "כ 

להבנות " העתיד  "בנין אודות  .המדברים 

"בין  בימי אשר  שלפנ"ז, בשנים  כמ "פ  וכמדובר 
בתמוז  ֿ עשר  משבעה  (החל  יש המצרים " (

לבנין  השייכים  הענינים  בלימוד  במיוחד  להוסיף 
המדרש  מאמר  יסוד  על  הקב "ה ביהמ "ק , "א "ל 

אמור  לך  כבניינה , בתורה  קרייתה  גדול  (ליחזקאל ):
ובשכר  בתורה , הבית  צורת  לקרות  ויתעסקו להם 
עוסקין  הם  כאילו עליהם  מעלה  אני . . קרייתה 
ביתי" "בנין שעי"ז - מזה  ויתירה  הבית ", בבנין

" בטל".

ציון" בענין להוסיף  צריך  וכן
התורה  ושבי'(הלכות  תפדה  (",

הכתוב  בפרשת ובלשון בזוהר  ונתבאר  שהובא  –
שמרו השבוע  ה ' אמר  "כה  - פתח " חזקי' "רבי :
ועשו ובפרט) וגו'" ישועתי קרובה  כי

הזוהר  על  בהערותיו אאמו"ר  ביאור  הקשר ע "פ 
וכו') הקבלה  ע "ד  לפרשתנו .והשייכות 
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גו', כוכב דרך  נאמר עליו ב"ד ) (ומלכות דוד  בזמן וכן המשיח 
כנ"ל .

ח .96) מ , ישעי '
ספ"ב.97) גירושין הל '
ספי "ד .98) הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם ג . א, ויקרא
הוא 99) ישראל , תפוצות בכל  ברמב"ם יומי  שלימוד  להעיר

- הגאולה את ומביאים הממהרים מהענינים  *
לימוד  ע"י  והגלות) החורבן סיבת "אין (היפך  אשר התורה,

הלכות  ג ), פ"ז, (ויק"ר המשניות" בזכות אלא מתכנסות הגליות
ֿ ג ). ב א, דברים לקו"ת (ראה פסוקות

בלומדי הסוגים ב' הזה הש"ק ביום מתאחדים - פרטית ובהשגחה
- ליום פ"א הלומדים והן ליום, ג "פ הלומדים הן הרמב"ם,

זו**. הלכה לומדים ששניהם
רפ"ו.100) המוקדשין פסולי  הל '
בסופן.101) תמורה הל ' רמב"ם ראה
ספל "ד .102) דר"נ אבות וראה ד . ד , ואתחנן
"צום 103) כמו ֿ רצויים, הבלתי  הענינים - גיסא ולאידך 

אלא אינו ֿ רצוי  הבלתי  שהדבר מכיון הענין הרביעי ",
לטוב), שנהפך  (ועד  לגמרי  שבטל  מזה, ויתירה נדחה, ה"ז בלבד ,

שנתגלה בארוכה.עי "ז כנ"ל  שבו,
המשך 104) ואילך . ב ב, ויקרא לקו"ת וראה ב. א, ויקרא

ועוד . פ"ב. תש"י  לגני  באתי 

          
          

     

לקו 105) (קט ). סמ "ו הבהיר ס' חט "ז ראה הערה "ש 294 ע'
וש"נ. .21

ואילך .106) מ ' סימן
ה"ד .107) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
ביום 108) שבקביעות מכיון – ואדרבה בשבת, כשחל  גם

יותר  להוסיף שצריך  בוודאי  הרי  שבו, הפנימיות נתגלה השבת
השלישי . ביהמ "ק ובנין הגאולה - תמוז י "ז של  הטוב בענין

(109412 ע' חי "ח  לקו"ש בארוכה וראה יד . צו, תנחומא
ואילך .

יהא 110) בגולה נתונים שבני  "ובשביל  לפנ"ז ממ "ש כמובן
   לקרות ויתעסקו להם אמור "לך  – לזה  והמענה  ?"

ביתי " "בנין בתורה הקריאה שע"י  היינו, כו'", בתורה הבית צורת
." בטל"

יג .111) מ , וישב ת"א ע"פ – סע"ב) (א, דברים ר"פ לקו"ת
כז.112) א, ישעי '
התענית.113) יום בהפטרת – א נו, שם
א.114) קצח ,
ואילך .115) תא ע' פרשתנו, לוי "צ לקוטי 
(ב"ק 116) הבבות ג ' בענין הוא הזוהר מאמר שתוכן להעיר

והגלות, החורבן ענין - ברוחניות שתוכנם ד "נזיקין", וב"ב) ב"מ 
שמהפכים  ועד  ה"נזיקין", את מבטלים בתורה הלימוד  ע"י  אשר



ס           

ועשו  משפט  "שמרו שבמ "ש  להוסיף , ויש 
המצוות : כל  נכללות  צדקה "

ֿ תעשה , לא  מצוות  שמירת  על  קאי - "שמרו"
אלא  אינו ואל , פן השמר  שנאמר  מקום  "כל 

ֿ תעשה " "שמרובלא  מש "נ וזהו , כי" ,"
כו'" דינים  הוא  שעיקר משפט  השופטים  דוגמת  ,

"ועשו  ֿ רצוי'. בלתי הנהגה  בשלילת  הוא  ענינם 
צדקה  כי ֿ עשה , מצוות  של  והעשי' הקיום  - צדקה "

המצוות  כל  כללות  .היא 

ענין  גם  ישנו גופא , צדקה " "עשו שבענין וי"ל 
נעשה  המצוה , קיום  על  נוסף  כי - משפט " "שמרו
המצוה . את  מקיימים  שבו הגשמי הדבר  בירור  גם 
(מלשון  העולם  מציאות  הגשמי, שהדבר  היינו,

לקדושה העלם  ומתהפך  מתברר  ,( ובלשון .
על הידוע  קאי "מעשינו" ועבודתינו", "מעשינו

עורות  מלשון ו"עבודתינו", עצמה , המצוה  עשיית 
–עבודים  הגשמי הדבר  והפיכת  בירור  על  קאי ,

משפט " ."שמרו

ה ', אמר  "כה  – לכנס "י הנביא  מאמר  וזהו
- גו" ישועתי קרובה  כי צדקה , ועשו משפט  שמרו

האחרון: דור  זה , בדורנו ביותר  ומודגש  השייך 

- הקב "ה  בשם  הנביא  מכריז - יהודים  שמעו
ש " מכיון  תיכ שהרי בא ", ומיד  ף 

צדקה ", ועשו משפט  "שמרו לכן צדקנו, משיח 
 חז"ל צ "ל (כדיוק  עלמא " ב "האי אשר 

"חטוף ")    לשון ("צדקה "
יחיד )    " משפט")

יחיד ), לשון   כל את  שתכריע 
והצלה  תשועה  ותביא  זכות  לכף  כולו העולם 

האמיתית האמיתית  גאולה  "ישועתי",
והשלימה !

 ענין - אודותיו לעורר  שיש  ענין ועוד 
בכללותה : תמוז לתקופת  בקשר  גרמא , שהזמן

השמש  וחום  אור  מתגבר  תמוז, ,בתקופת 
מהתגברות  "נשתלשל " זה  ענין אשר  הקיץ , תקופת 

ס "ו). (כנ"ל  הוי'" "שמש  של  הגילוי  תוקף 

וכיו"ב ) זו (במדינה  נהוג  זו שבתקופה  ומכיון
יש  - קיץ " ל "מחנות  והילדות  הילדים  את  לשלוח 

ישראל  ילדי שכל  וביותר  ביותר  יהיו להשתדל 
" של  הגילוי מאיר  שבהם  קיץ " ב "מחנות  ,"

הקודש  לטהרת  עד  הכשרים , קיץ  מחנות  .כלומר ,

- ולבאר  להאריך  צורך  ואין - בפשטות  ומובן
בנוגע  הן אלו, קיץ " "מחנות  של  ההשפעה  גודל 
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(ראה  מקדש בתי  ג ' עם גם הקשורות הגאולות, ג ' – לטוב אותם
וש"נ). .151 ֿ 1 ע' חכ "ו לקו"ש

וש"נ.117) א. צו, עירובין
תד .118) ע' שם, לוי "צ לקוטי 
ובכ "מ .119) ב. סח , פרשתנו לקו"ת ב). (מח , פל "ז תניא ראה

יראת  מצות גם נכללת צדקה") ("עשו ֿ עשה שבמצוות ולהעיר, -
וי "ל  ובכ "מ ). פ"ד . תניא (ראה ל "ת מצוות כל  הכוללת ה'
בתניא  המבואר ע"פ – כפשוטה הצדקה במצות גם שנכללות

ש"נותן הצדקה במעלת (פל "ז)  של החיות היינו, לה'",
(מל "ת). והגידים (מ "ע) האברים כל 

ובכ "מ .120) ד . לז, שלח  לקו"ת
הפירושים 121) לב' גם שייכים אלו ענינים שב' וי "ל ,

דהמשפיע  האחרונה דרגא על  שקאי  הא', פי ' ה)רביעי ": שב"(צום
ובפרטיות  השפע, מכללות נבדל  שנעשה כמו יסוד ), רביעי , (חלק
המקבל  על  שקאי  הב', ופי ' המקבל ". בכלי  "שנקלט  כמו יותר,
שע"י בעלי ' גם כי  - (49 שבהערה ביאוה"ז (ראה עצמו (מלכות)
ענינים: ב' יש ולשמחה) לששון (שיהפך  הרביעי " ד "צום הירידה
בגלות  בירידתם גם צדקה") ("עשו ישראל  של  עבודתם ע"י  (א)
כו' שנתצמצם לאחרי  גם דהמשפיע ה"רביעי " גילוי  (ע"ד 
(ב) שבהם, מוגבל  הבלתי  התוקף מתגלה - בהמקבל ) ומתלבש
ובפרט  משפט "), ("שמרו לקדושה העולם גשמיות הפיכת ע"י 

העולם גשמיות הפיכת  המלכות דשורש הגילוי  (ע"ד 
נעשה - גופא)  עד "ז (ראה בהעלם גם מקודם הי ' שלא

של  בעילוי  אלו ענינים ב' - ואילך  ע ע' ח "ב מלוקט  סה"מ 
תשובה).
ובכ "מ .122) א. עו, משפטים תו"א ראה
ש"ציון 123) דברים) (ר"פ מלקו"ת לעיל  מהמבואר להעיר

הלכות על  קאי  תפדה" הענין במשפט  שגם י "ל  ואולי  .
(בירור  משפט " שייך ד "שמרו הגשמיות) הכח והפיכת כי  -

לקדושה, העולם דגשמיות וההסתר ההעלם את להפוך  שבמצוות
מצוות היותן מפני  המצוות הוא של  גדרן מצד  כלומר, .

והוראה ציווי  להיות שנמשכו  לפעול כפי  יש איך  –
מצוות  היותן ע"י  אבל  לגמרי , להפכו ואא"פ לעולם, מקום תפיסת

 דבר לפעול  ביכלתם לכן - חד  כולא וקוב"ה שאורייתא ,
שנה  הרמב"ם על  הדרן (ראה לקדושה העולם את להפוך  חדש*,

.(80 הערה זו,
א.124) נד , עירובין
הי "ד .125) פ"ג  תשובה הל ' רמב"ם
זה 126) בענין אשר זו, במדינה גם כולל  הצפוני , כדור בחצי 

למזרח  ביחס (גם העליון כדור חצי  ישראל , ארץ עם משתווית
כו'. תורה מתן הי ' שבו ומערב),

יעקב"127) עפר מנה "מי  יו"ד ) (כג , בפרשתנו ממ "ש להעיר
" –.(עה"פ ופירש"י  (ת"א יעקב" דבית

ל "128) עד  בקדושה הדרגות מחילוקי  חטאת"להעיר
שיורדים  ה"מים" שטבע - חטאת" "מי  בדיוק וי "ל  ב). יח , (חגיגה
הקדושה  ששלימות היינו, א), ז, (תענית נמוך  למקום גבוה ממקום
גם  אלא ומדות, במוחין רק לא למטה, ויורדת נמשכת (חטאת)

כלי ". אל  חיים "מים - המעשה בכלי 

          
 

           

לדאבוננו, מקבלים , אינם  השנה  שבמשך  לילדים 
הקודש ), טהרת  על  חינוך  (ועאכו"כ  הכשר  חינוך 
תורה  בהם  להחדיר  ביותר  הטובה  ההזדמנות  שזוהי

ויהדות ,

זוכים  השנה  במשך  שגם  לילדים  בנוגע  והן
ניתוסף  אצלם  שגם  - הקודש  טהרת  על  חינוך  לקבל 
תקופה  במשך  שנמצאים  עי"ז ויהדות  בתורה 
כל  במשך  אשר  קיץ ", ב "מחנה  ֿ ערך ) (לפי ארוכה 
מ "המונה  הם  מנותקים  ובלילה , ביום  ֿ לעת , המעת 

רומי" בעצמם של  להשתדל  צריכים  ואינם  ,
המלעיגים " אדם  בני מפני יתבייש  ,ש "לא 

ועד "ז  בעיר , בהיותם  השנה , במשך  בהם  שפוגשים 
דוגמתם , ענינים  בשאר 

הרי  - זמן במשך  בזה  שמתרגלים  ולאחרי
טבע " נעשה  הימים "הרגל  בכל  ונמשך  שהולך  ,

ממנה " יסור  לא  יזקין כי "גם  – (ועד  ).שלאח "ז

 ועוה "פ עוה "פ  לעורר  יש  לזה , ובהמשך 
בני  בחינוך  לפעול  והנחיצות  ההכרח  גודל  ע "ד 

ישראל : ובנות 

פעם  אחר  פעם  מדברים  האחרונים  בשבועות 
ישראל , ילדי אלפי שמאות  המבהיל  המצב  אודות 
ידיעה  ללא  מסתובבים  הקודש , ובארץ  ֿ לארץ  בחוץ 
על  קדוש  חוב  ולכן יהדות , של  ֿ בי"ת  באל "ף 
ילדי  בחינוך  לפעול  וביותר  ביותר  להשתדל  כאו"א 
התורה  בדרך  ביהדות ) "ילדים " גם  (כולל  ישראל 
בהתוועדויות  בארוכה  כמדובר  והיהדות ,

האחרונות .

ומכופלת  כפולה  והבקשה , ההצעה  - כן :ועל 

ל " זו שנה  יקבעו ומקום  מקום  בכל  
 מיוחדת ֿ לב  שימת  יקדישו שבה  שנה  ,"

בני  חינוך  לנושא  ונתינה , מסירה  מתוך  ויתירה ,
שכאו"א  עי"ז והיהדות , התורה  בדרך  ישראל  ובנות 
- ובמיוחד  כולל  החינוך , בענין לעסוק  יתמסר 
בבתיֿ הילדים  את  לחנך  הילדים  הורי את  לעורר 
חינוך  יקבלו שבהם  כו', וישיבות  חדרים  ספר ,

עד  הכשר , חינוך  והיהדות , התורה  בדרך  יהודי
הקודש . טהרת  על  לחינוך 

אחד  לכל  שייך  זה  שענין ולהדגיש , להוסיף  ויש 
בנוגע  גם  (כולל  הנשים  הן האנשים , הן ואחת ,

האם  - ועאכו"כ  - והן האב , הן - והן להורים  ,(
בחינוך  להשפיע  וצריכים  יכולים  הם  שגם  הטף ,
של  טבעם  שמצד  ובפרט  וחברותיהן, חבריהם 
אחרים , ילדים  על  "לשלוט " הם  רוצים  ילדים ,
שהילד  ע "י החל  כו', להתנהג  כיצד  להם  להורות 
עליהם  ולכן ֿ חי', דוגמא  בעצמו מראה  "המחנך "
וחברותיהן  חבריהם  על  להשפיע  זה  טבע  לנצל 

ומצוותי'. תורה  יהדות , בעניני

האמורים , הענינים  בכל  שהפעולה  - ופשיטא 
לאחדות  עד  ישראל  אהבת  מתוך  להיות  צריכה 

ישראל ,

אהבת  ע "י התענית : דחיית  - דיומא  ומענינא 
הסיבה  ובהבטל  הגלות , סיבת  את  מבטלים  ישראל 

הגלות  המסובב , ממילא  בדרך  בטל  -.

 הנ"ל בכל  ועבודתינו מעשינו שע "י ויה "ר 
"הקהל  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  המודגש  ובאופן -

והטף " והנשים  האנשים  העם , ושנת את  ,
- וּתׂשמח  ּתׂשמח  ְְִַַַתשמ "ח ,

- ומיד  תיכף  ממש , בימינו במהרה  - נזכה 
בני  אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  היעוד  לקיום 

גדול "ישראל " "קהל  , של האחדות  שלימות  ,
בנ"י, כל 

עפר " שוכני ורננו "הקיצו גם  ומשה כולל  ,
ראשון" עמהם ,("גואל  הראשון") ("משיח  ודוד  (

כולל  עמהם , דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק 
קצר  זמן משך  לפני לעולמם  שהלכו אלו - ובמיוחד 

יותר ), קל  ורננו" "הקיצו של  השינוי  (שאצלם 

הנה " "ישובו – יחדיו לארצנו וכולם  ,
ֿ המקדש , ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה ,
העולם  כל  של  והיסוד  המרכז הקדשים , לקודש  עד 
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בסופה.129) מכות - חז"ל  ל '
בתחילתו.130) או"ח  ואדה"ז טושו"ע ראה
הרמ "ע 131) שו"ת בערכו. יצחק פחד  ש"ב. נ"ד  אמונה שבילי 

ב). (סג , פמ "ד  א). (כא, פט "ו ספי "ד . תניא סל "ו. מפאנו
ו.132) כב, משלי 
ספ"ט .133) (בתניא) אגה"ת ראה

"חנוך 134) בקונטרס הובא א. מד , האותיות שער של "ה ראה
ואילך . 34 ס"ע לנער"

(135.25 הערה כנ"ל 
יב.136) לא, וילך 
יב.137) כז, ישעי '
ז.138) לא, ירמי '
יט .139) כו, ישעי '
ספ"ט .140) דב"ר ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה



סי            

לדאבוננו, מקבלים , אינם  השנה  שבמשך  לילדים 
הקודש ), טהרת  על  חינוך  (ועאכו"כ  הכשר  חינוך 
תורה  בהם  להחדיר  ביותר  הטובה  ההזדמנות  שזוהי

ויהדות ,

זוכים  השנה  במשך  שגם  לילדים  בנוגע  והן
ניתוסף  אצלם  שגם  - הקודש  טהרת  על  חינוך  לקבל 
תקופה  במשך  שנמצאים  עי"ז ויהדות  בתורה 
כל  במשך  אשר  קיץ ", ב "מחנה  ֿ ערך ) (לפי ארוכה 
מ "המונה  הם  מנותקים  ובלילה , ביום  ֿ לעת , המעת 

רומי" בעצמם של  להשתדל  צריכים  ואינם  ,
המלעיגים " אדם  בני מפני יתבייש  ,ש "לא 

ועד "ז  בעיר , בהיותם  השנה , במשך  בהם  שפוגשים 
דוגמתם , ענינים  בשאר 

הרי  - זמן במשך  בזה  שמתרגלים  ולאחרי
טבע " נעשה  הימים "הרגל  בכל  ונמשך  שהולך  ,

ממנה " יסור  לא  יזקין כי "גם  – (ועד  ).שלאח "ז

 ועוה "פ עוה "פ  לעורר  יש  לזה , ובהמשך 
בני  בחינוך  לפעול  והנחיצות  ההכרח  גודל  ע "ד 

ישראל : ובנות 

פעם  אחר  פעם  מדברים  האחרונים  בשבועות 
ישראל , ילדי אלפי שמאות  המבהיל  המצב  אודות 
ידיעה  ללא  מסתובבים  הקודש , ובארץ  ֿ לארץ  בחוץ 
על  קדוש  חוב  ולכן יהדות , של  ֿ בי"ת  באל "ף 
ילדי  בחינוך  לפעול  וביותר  ביותר  להשתדל  כאו"א 
התורה  בדרך  ביהדות ) "ילדים " גם  (כולל  ישראל 
בהתוועדויות  בארוכה  כמדובר  והיהדות ,

האחרונות .

ומכופלת  כפולה  והבקשה , ההצעה  - כן :ועל 

ל " זו שנה  יקבעו ומקום  מקום  בכל  
 מיוחדת ֿ לב  שימת  יקדישו שבה  שנה  ,"

בני  חינוך  לנושא  ונתינה , מסירה  מתוך  ויתירה ,
שכאו"א  עי"ז והיהדות , התורה  בדרך  ישראל  ובנות 
- ובמיוחד  כולל  החינוך , בענין לעסוק  יתמסר 
בבתיֿ הילדים  את  לחנך  הילדים  הורי את  לעורר 
חינוך  יקבלו שבהם  כו', וישיבות  חדרים  ספר ,

עד  הכשר , חינוך  והיהדות , התורה  בדרך  יהודי
הקודש . טהרת  על  לחינוך 

אחד  לכל  שייך  זה  שענין ולהדגיש , להוסיף  ויש 
בנוגע  גם  (כולל  הנשים  הן האנשים , הן ואחת ,

האם  - ועאכו"כ  - והן האב , הן - והן להורים  ,(
בחינוך  להשפיע  וצריכים  יכולים  הם  שגם  הטף ,
של  טבעם  שמצד  ובפרט  וחברותיהן, חבריהם 
אחרים , ילדים  על  "לשלוט " הם  רוצים  ילדים ,
שהילד  ע "י החל  כו', להתנהג  כיצד  להם  להורות 
עליהם  ולכן ֿ חי', דוגמא  בעצמו מראה  "המחנך "
וחברותיהן  חבריהם  על  להשפיע  זה  טבע  לנצל 

ומצוותי'. תורה  יהדות , בעניני

האמורים , הענינים  בכל  שהפעולה  - ופשיטא 
לאחדות  עד  ישראל  אהבת  מתוך  להיות  צריכה 

ישראל ,

אהבת  ע "י התענית : דחיית  - דיומא  ומענינא 
הסיבה  ובהבטל  הגלות , סיבת  את  מבטלים  ישראל 

הגלות  המסובב , ממילא  בדרך  בטל  -.

 הנ"ל בכל  ועבודתינו מעשינו שע "י ויה "ר 
"הקהל  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  המודגש  ובאופן -

והטף " והנשים  האנשים  העם , ושנת את  ,
- וּתׂשמח  ּתׂשמח  ְְִַַַתשמ "ח ,

- ומיד  תיכף  ממש , בימינו במהרה  - נזכה 
בני  אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  היעוד  לקיום 

גדול "ישראל " "קהל  , של האחדות  שלימות  ,
בנ"י, כל 

עפר " שוכני ורננו "הקיצו גם  ומשה כולל  ,
ראשון" עמהם ,("גואל  הראשון") ("משיח  ודוד  (

כולל  עמהם , דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק 
קצר  זמן משך  לפני לעולמם  שהלכו אלו - ובמיוחד 

יותר ), קל  ורננו" "הקיצו של  השינוי  (שאצלם 

הנה " "ישובו – יחדיו לארצנו וכולם  ,
ֿ המקדש , ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה ,
העולם  כל  של  והיסוד  המרכז הקדשים , לקודש  עד 
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בסופה.129) מכות - חז"ל  ל '
בתחילתו.130) או"ח  ואדה"ז טושו"ע ראה
הרמ "ע 131) שו"ת בערכו. יצחק פחד  ש"ב. נ"ד  אמונה שבילי 

ב). (סג , פמ "ד  א). (כא, פט "ו ספי "ד . תניא סל "ו. מפאנו
ו.132) כב, משלי 
ספ"ט .133) (בתניא) אגה"ת ראה

"חנוך 134) בקונטרס הובא א. מד , האותיות שער של "ה ראה
ואילך . 34 ס"ע לנער"

(135.25 הערה כנ"ל 
יב.136) לא, וילך 
יב.137) כז, ישעי '
ז.138) לא, ירמי '
יט .139) כו, ישעי '
ספ"ט .140) דב"ר ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה



סב           

העולם " הושתת  שממנה  שתי' "אבן ,כולו,
ובכל  ישראל , ארץ  בכל  הקדושה  נמשכת  ומשם 
שתתפשט  ישראל  ארץ  "עתידה  שהרי כולו, העולם 

הארצות " .בכל 

לעבודתם  בנוגע  הן זריזות , של  באופן - זה  וכל 
כהנים " "ממלכת  ישראל , הן"של  ש "זריזין ,,

בהבאת  הקב "ה  של  לפעולתו בנוגע  (ועאכו"כ ) והן
הוא " כהן ש "אלקיכם  ,הגאולה 

על  לדבר  מקום  אין כבר  שתיכף  - מזה  ויתירה 
כבר  הגאולה  כי (בעתיד ), הגאולה  ,ביאת 

ֿ טוב  "יום  בהווה  עכשיו כבר  הוא  הרביעי" ו"צום 
- השמחה  לשלימות  עד  ושמחה ", ששון ויום 

ראשם " על  עולם  ."שמחת 
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ע"ב.141) ריש נד , יומא
יל "ש 142) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחילתו. דברים ספרי  ראה

ובכ "מ . ב. פט , מסעי  לקו"ת תקג . רמז ישעי '
ו.143) יט , יתרו
ה"ב.144) פ"ג  שבת הל ' רמב"ם וש"נ. א. כ , שבת
סע"א.145) לט , סנהדרין

היא 146) היו"ד  כי  הוי ', שם פירוש הוא ש"הוה" להעיר,
בלשון שהיא הפעולה על  ח "ב "משמשת (תניא ותמיד  הוה

נקודת  או (הראשונה נקודה גם היא יו"ד  אשר ולהעיר - רפ"ד ),
ספירת  – בספירות ענינה (ולפעמים הענין כל  הכוללת התמצית)
נקודת  - בעבודה ודוגמתה הכתר), או החכמה או המלכות,
באמונתו  וצדיק שנאמר אחת, על  והעמידן חבקוק "בא האמונה,

בסופה). (מכות יחי '"
יא.147) נא, יו"ד . לה, ישעי '

             

        
        


      

     
        

       
           

     
        

     
         
         

      
       
         

     
     

       
     

         
         
          
         
        

           
       

          
         

      
        

        
           

         

         
    

      
       

        
         

         
     

         
         

        
       

         
         
        

        
       

       
        

          
     

       
         

       
        

      
        
        


        

           
     

       
       









































































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' א

  


השבת : ביום תמוז  י "ז  קביעות  אודות  השיחה , בתחילת 

הנה : - למי קודם  מי תמוז), וי''ז (שבת , זה  שביום  הענינים  לשני בנוגע 

קודם " ד "תדיר  העילוי מתחיל 1מצד  השבת  ענין לזה , ונוסף  תמוז. מי"ז יותר  "תדיר " הוא  השבת  הרי -
ליום . קודם  והלילה  מהיום , מתחיל  כו') (התענית  תמוז י"ז ענין ואילו מהלילה ,

לגבי  תמוז לי"ז קדימה  יש  כו'), יתירה  חביבות  בו (שיש  החידוש  מעלת  מצד  - גיסא  לאידך  אבל 
שבת .

של  ענין שזהו נמצא , וקיימא ", "מיקדשא  ששבת  כיון הרי, - עצמו בכח  העבודה  מעלת  מצד  וגם 
בקביעות  שתלוי השבת ), מפני דחייתו גם  (כולל  בתמוז י"ז ֿ כן ֿ שאין מה  העבודה , למעלת  ביחס  ירידה 

ֿ ידי על  אותם "החודש  תקראו "אשר  כו'"2, שוגגין אפילו אתם  כתיב , "אתם  ,3.

יודע  ואינו במדבר  ש "המהלך  שמצינו כפי - עצמו בכח  העבודה  עילוי ישנו השבת  בענין גם  אמנם ,
.(69 הערה  (ראה  אחד " יום  ומשמר  ימים  ששה  מונה  שבת , אימתי

בשבת : אורחים הכנסת  בענין  ,25 בהערה 

ֿ דרך  על  דין, לגבי עילוי יש  במנהג  אדרבה , הרי - ישראל  מנהג  אלא  הדין, מעיקר  זה  שאין ואף 
תורה " "דברי לגבי סופרים " "דברי של  העילוי .4ובדוגמת 

:69 הערה  בסוף

לבו" אל  יתן "והחי - האדם  בעבודת  הוראה  למדים  בו 5ומכאן שיש  במקום  נמצאים  שכאשר  –
בחיזוק  להשתדל  ואחד  אחד  כל  צריך  השבת , בשמירת  ֿ ושלום  חס  הרס ) ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  חלישות 

השבת . קדושת  שמירת 

חיזוק ") צריכין סופרים  "דברי (ורק  חיזוק " צריכין אין תורה  ש "דברי לזה  סתירה  זה  שאין 6ופשוט ,

החיזוק  ֿ דידן, בנידון ֿ כן ֿ שאין מה  כו', וסייגים  גדרים  ֿ ידי על  לחיזוק  צורך  שאין היא  בזה  שהכוונה  -
תורה ". "דברי של  התוקף  מצד  השבת  מעלת  אודות  וההדגשה  ההכרזה  עצם  הוא 

ו : סעיף בסוף

ועילוי  הוספה  - גם  כולל  עילוי, אחר  בעילוי לשנה , משנה  הוספה  להיות  צריכה  זה  שבכל  ומובן,
יותר , עוד  ונוסף  הולך  לשנה  משנה  אשר  הראשונה , בפעם  תמוז י"ב  גאולת  היתה  שבה  פרז''ת  שנת  לגבי

מאות " ארבע  רוצה  מאתיים  מאתיים , רוצה  מנה  לו שיש  ש "מי ובאופן ועבודתינו, מעשינו ֿ ידי .7על 

באופן להוסיף  וביכלתו שבכחו אלא  עוד , ולא   כידוע - בהווה  כחותיו לגבי הסיפור 8אפילו
ֿ זה  ֿ ידי ועל  כלל , ערכו לפי היה  שלא  גדול  סכום  ליתן והתחייב  אדמו"ר  מו''ח  לכ "ק  שנכנס  אברך  עם 

כו'. מופלגה  בעשירות  שנתברך  - ממש  בפועל  הבטחתו לקיים  שיוכל  כדי חדשים , צינורות  לו פתחו
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וש"נ.1) סע"ב. נא, ברכות
לז.2) ד . ב. כג , אמור
ספ"ב.3) קידוה"ח  הל ' רמב"ם א. כה, ר"ה
ובכ "מ .4) ואילך . ב פ, סוכות דרושי  לקו"ת ראה
ב.5) ז, קהלת

וש"נ.6) סע"ב. יז, תענית
חיי "ש.7) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .
ועוד .8) .105 ע' חכ "ז לקו"ש



סג

  


השבת : ביום תמוז  י "ז  קביעות  אודות  השיחה , בתחילת 

הנה : - למי קודם  מי תמוז), וי''ז (שבת , זה  שביום  הענינים  לשני בנוגע 

קודם " ד "תדיר  העילוי מתחיל 1מצד  השבת  ענין לזה , ונוסף  תמוז. מי"ז יותר  "תדיר " הוא  השבת  הרי -
ליום . קודם  והלילה  מהיום , מתחיל  כו') (התענית  תמוז י"ז ענין ואילו מהלילה ,

לגבי  תמוז לי"ז קדימה  יש  כו'), יתירה  חביבות  בו (שיש  החידוש  מעלת  מצד  - גיסא  לאידך  אבל 
שבת .

של  ענין שזהו נמצא , וקיימא ", "מיקדשא  ששבת  כיון הרי, - עצמו בכח  העבודה  מעלת  מצד  וגם 
בקביעות  שתלוי השבת ), מפני דחייתו גם  (כולל  בתמוז י"ז ֿ כן ֿ שאין מה  העבודה , למעלת  ביחס  ירידה 

ֿ ידי על  אותם "החודש  תקראו "אשר  כו'"2, שוגגין אפילו אתם  כתיב , "אתם  ,3.

יודע  ואינו במדבר  ש "המהלך  שמצינו כפי - עצמו בכח  העבודה  עילוי ישנו השבת  בענין גם  אמנם ,
.(69 הערה  (ראה  אחד " יום  ומשמר  ימים  ששה  מונה  שבת , אימתי

בשבת : אורחים הכנסת  בענין  ,25 בהערה 

ֿ דרך  על  דין, לגבי עילוי יש  במנהג  אדרבה , הרי - ישראל  מנהג  אלא  הדין, מעיקר  זה  שאין ואף 
תורה " "דברי לגבי סופרים " "דברי של  העילוי .4ובדוגמת 

:69 הערה  בסוף

לבו" אל  יתן "והחי - האדם  בעבודת  הוראה  למדים  בו 5ומכאן שיש  במקום  נמצאים  שכאשר  –
בחיזוק  להשתדל  ואחד  אחד  כל  צריך  השבת , בשמירת  ֿ ושלום  חס  הרס ) ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  חלישות 

השבת . קדושת  שמירת 

חיזוק ") צריכין סופרים  "דברי (ורק  חיזוק " צריכין אין תורה  ש "דברי לזה  סתירה  זה  שאין 6ופשוט ,

החיזוק  ֿ דידן, בנידון ֿ כן ֿ שאין מה  כו', וסייגים  גדרים  ֿ ידי על  לחיזוק  צורך  שאין היא  בזה  שהכוונה  -
תורה ". "דברי של  התוקף  מצד  השבת  מעלת  אודות  וההדגשה  ההכרזה  עצם  הוא 

ו : סעיף בסוף

ועילוי  הוספה  - גם  כולל  עילוי, אחר  בעילוי לשנה , משנה  הוספה  להיות  צריכה  זה  שבכל  ומובן,
יותר , עוד  ונוסף  הולך  לשנה  משנה  אשר  הראשונה , בפעם  תמוז י"ב  גאולת  היתה  שבה  פרז''ת  שנת  לגבי

מאות " ארבע  רוצה  מאתיים  מאתיים , רוצה  מנה  לו שיש  ש "מי ובאופן ועבודתינו, מעשינו ֿ ידי .7על 

באופן להוסיף  וביכלתו שבכחו אלא  עוד , ולא   כידוע - בהווה  כחותיו לגבי הסיפור 8אפילו
ֿ זה  ֿ ידי ועל  כלל , ערכו לפי היה  שלא  גדול  סכום  ליתן והתחייב  אדמו"ר  מו''ח  לכ "ק  שנכנס  אברך  עם 

כו'. מופלגה  בעשירות  שנתברך  - ממש  בפועל  הבטחתו לקיים  שיוכל  כדי חדשים , צינורות  לו פתחו
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וש"נ.1) סע"ב. נא, ברכות
לז.2) ד . ב. כג , אמור
ספ"ב.3) קידוה"ח  הל ' רמב"ם א. כה, ר"ה
ובכ "מ .4) ואילך . ב פ, סוכות דרושי  לקו"ת ראה
ב.5) ז, קהלת

וש"נ.6) סע"ב. יז, תענית
חיי "ש.7) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .
ועוד .8) .105 ע' חכ "ז לקו"ש



סד         

תורה  - גופא  ובזה  ואחד , אחד  לכל  והוראה  תורה  זו הרי זאת , סיפר  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  ומכיון
רב " מ "מעשה  הכתוב "9והוראה  ובלשון ואחד , אחד  לכל  הדבר  שייך  ולכן ולא 10, גו' היא  בשמים  "לא 

במעשה  לעשותו", ועד ) (מחשבה , ובלבבך  (דיבור ) בפיך  מאד , הדבר  אליך  "קרוב  אלא  גו'", לים  מעבר 
ממש . בפועל 

לעולם": גאולה  מביא  אומרו , בשם דבר האומר "כל  בענין  ח, בסעיף

שהתורה  הדברים  ושמונה  מארבעים  האחרון הדבר  הוא  אומרו" בשם  דבר  ש "האומר  - ובהקדמה 
בשם  דבר  ב "האומר  ורק  בהם ), נקנית  שהתורה  לכך  (נוסף  ענין עוד  נזכר  לא  בכולם  אשר  בהם , נקנית 

" התנא : מוסיף  אומרו" אומרו בשם  דבר  האומר  כל    שנאמר אסתר 11, ותאמר 
מרדכי". בשם  למלך 

פלא : דבר  רואים  זה  ובענין

כו'" האומר  שב "כל  לומר , ויש  שיהיה . מי יהיה  אומרו", בשם  דבר  האומר  "כל  אודות  מדבר  התנא 
דידהו" ב "מצוות  - התורה  לימוד  ענין ישנו אצלם  גם  שהרי ֿ נח , בני גם  ללמדן 12נכללים  [שצריכים 

שאין  גם  ומה  לעשות , מה  יהודים  אצל  ישאלו וענין ענין שבכל  כך  על  לסמוך  יכולים  ואינם  בתורה ,
כפי  אלו חיובים  לגבי  ושינויים  חילוקים  כמה  בהם  שיש  ֿ נח , בני מצוות  דיני פרטי כל  ידע  שיהודי הכרח 

אליהם . גם  שייכים  בהם " נקנית  שהתורה  ה "דברים  ולכן ישראל ], אצל  שהם 

" ֿ כן, ֿ פי ֿ על  מביא ואף  - נח ) מבני אפילו שיהיה , מי (יהיה  אומרו בשם  דבר  "!האומר 

של  מפעולתם  ראיה  - מרדכי" בשם  למלך  אסתר  "ותאמר  מהכתוב  ראיה  שמביאים  אלא  עוד , ולא 
" של  לפעולתו בנוגע  אחשורוש ), המלך  ולהבדיל , ומרדכי, (אסתר  וחשובים  גדולים  האומר אנשים 

למלך  אסתר  ש ''ותאמר  ֿ זה  ֿ ידי על  שנפעלה  הגאולה  דוגמת  לעולם " "גאולה  לפעול  וביכלתו שבכחו כו'",
זה  שמטעם  אנן", אחשורוש  עבדי "אכתי שהרי שלימה , גאולה  היתה  לא  זו שגאולה  (אף  מרדכי" בשם 

הפורים  בימי הלל  אומרים  ).13אין

המשיח: בביאת  לאמונה  בנוגע הרמב "ם פסק ֿדין  אודות  ט, בסעיף

ולגדול " לקטן כו' ברורה  "בלשון חיבורו את  כתב  שהרמב "ם  - לשנות 14ובהקדמה  איֿאפשר  ולכן ,
וכו'. ֿ תיבות  ראשי רמזים , פלפולים , ֿ ידי על  – " ולגדול  "לקטן - הפשוט  הפירוש  את 

(כידוע  הקבלה  בדרך  לענינים  עד  וכו', רמזים  גם  ישנם  בוודאי של 15- בספרו ענינים  וכמה  שכמה 
ולגדול ". לקטן . . ברורה  "בלשון הפשוט  לפירוש  בהוספה  בא  זה  כל  אבל  הזוהר ), בדברי מקורם  הרמב "ם 

אודות  שמדובר  מכיון – כו' שומע  שאינו עצמו את  ולעשות  מזה  להתעלם  ֿ אפשר  שאי ופשוט ,
משה  לתורת  בהמשך  תורה ", "משנה  הספרדי, מיימון בן משה  רבינו של  בספרו שנדפס  ברור  ֿ דין פסק 
"דבר  את  לעכב  יכול  אינו באזנו שם  שמישהו גפן" "צמר  - לעולם "! יקום  אלקינו ו"דבר  עמרם , בן

אלקינו"!...

נדחים: ואינם בטלים אינם שבעלי ֿחיים בדין  שם,

נדחים ": ל "אין בטלים " "אין בין - נגלה  ֿ פי על  – חילוק  יש  זה  ובענין

התורה  מן שהרי, מדרבנן. הוא  – בטלים " ש "אין הדין ואילו התורה , מן הוא  - נדחים " ש "אין הדין
מדרבנן. אלא  אינה  בריבוא , אחד  אפילו בטל  שאינו ֿ חיים  בעלי חשיבות  ואילו דבר , בכל  ברוב  ביטול  ישנו
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וש"נ.9) א. כא, שבת
ֿ יד .10) יב ל , נצבים
כב.11) כ , אסתר
א.12) נט , סנהדרין

א.13) יד , מגילה
לספרו.14) הרמב"ם הקדמת
מרגליות.15) להר"ר ֿ לד ) לב כרכים (סיני  וזוהר הרמב"ם ראה

וש"נ.

         

אחד  אפילו בטל  שאינו ֿ חיים  בעל  בדוגמת  - שהוא " ב "כל  שאיסורו בדבר  האופנים  משני ולהעיר ,
יש  בזה , וכיוצא  בכזית  ששיעורם  איסורים  שיש  כשם  כלומר , שיעור , הוא  שהוא " "כל  (א ) - בריבוא 
בגדר  לא  - שהוא " ב "כל  איסורו שלכן שיעור , לו שאין איסור  (ב ) שהוא ", ב "כל  ששיעורם  איסורים 

.16שיעור 

מפני הוא  הביטול  שהעדר  מכיון - בריבוא  אחד  אפילו בטל  שאינו ֿ חיים  בעל  ֿ דידן, ,ובנידון
שיעור . בגדר  שהוא  לומר  מסתבר 

עורות : עיבוד מלשון  ועבודתינו ", "מעשינו  בענין  יא , בסעיף

החלקים  שמסירים  ֿ זה  ֿ ידי על  אלא ) מאין, יש  של  באופן (לא  היא  עורות  עיבוד  פעולת  – ובפשטות 
שיכולים  הטוב  החלק  את  ומגלים  ֿ תעשה ), לא  ממצוות  שמירה  משפט ", "שמרו ֿ דרך  (על  ֿ רצויים  הבלתי

בו. להשתמש 

הילדים: חינוך בענין  יג , בסעיף

בגמרא  כדאיתא  - יותר  מבוגר  גיל  גם  נכלל  שבזה  ידך 17ולהעיר , "בעוד  דבריך ", צוארי על  "אדידך 
ב  על  שיגדיל "תקיפה  קודם  חנוך 18נך  בו, מתנהג  יהא  ימיו שכל  (דרך  דרכו פי על  לנער  חנוך  "כתנאי, ,

נערותו  ואיזוהי בנערותו, עשרים 18לו ועד  סרי מתמני אמר  וחד  ותרתין, עשרין ועד  משיתסר  אמר  חד  . .(
וארבעה ".

ונתינה : במסירה  ההתעסקות  אודות  שם ,

ממניעות  להתפעל  ולא  החינוך , בעבודת  אינגאנצן") זיך  ("אריינווארפן לגמרי להתמסר  - ובפשטות 
ים "... דעם  "ׁשּפאלטן - ועד  כו', ְְְֶַַועיכובים 

מדה " כנגד  "מדה  - זוכים  ֿ זה  ֿ ידי שכתוב 19ועל  כמו ֿ לבוא , דלעתיד  הנהר  לבקיעת  על 20- ידו "והניף 
י"ב  כנגד  גזרים , לי"ב  הים  נקרע  שאז מצרים ", מארץ  עלותו כיום  גו' נחלים  לשבעה  והכהו גו' הנהר 

ישראל  מתן 21שבטי - אחד  לכיוון מובילות  והדרכים  המסילות  כל  אבל  יעלה , במסילתו שבט  כל  אשר  ,
תורה .

הזריזות : בענין  השיחה , בסיום

כהונה  של  העילוי מצד  יותר  גדולה  זריזות  להיות  צריכה  סתם , כהנים  של  הזריזות  שמלבד  ולהעיר ,
גדולים " "כהנים  כהנים ", "ממלכת  ֿ ישראל , לבני בנוגע  והן להקב "ה , בנוגע  (הן גם 22גדולה  גדלות  - (

הזריזות . בענין

ונעשים  כשמצטרפים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יחיד , בתור  מישראל  ואחד  אחד  לכל  בנוגע  - זה  וכל 
הציבור  זריזות  גם  נוספת  שאז ציבור , של  תכלית 23מציאות  גדולים , כהנים  של  ציבור  - גופא  ובזה  ,

הזריזות . בענין השלימות 

***
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וש"נ.16) .155 ע' חכ "ט  לקו"ש ראה
סה"ו.17) פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' וראה א. ל , קידושין
שם.18) פירש"י 
ואילך .19) ב ח , סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ֿ טז.20) טו יא, ישעי '

שם.21) מכילתא טז. יד , בשלח  עה"פ טוב) (לקח  פס"ז ראה
ועוד . יו"ד . שם תנחומא

ו.22) יט , יתרו עה"פ בעה''ט 
א.23) לו, פסחים ראה



סה          

אחד  אפילו בטל  שאינו ֿ חיים  בעל  בדוגמת  - שהוא " ב "כל  שאיסורו בדבר  האופנים  משני ולהעיר ,
יש  בזה , וכיוצא  בכזית  ששיעורם  איסורים  שיש  כשם  כלומר , שיעור , הוא  שהוא " "כל  (א ) - בריבוא 
בגדר  לא  - שהוא " ב "כל  איסורו שלכן שיעור , לו שאין איסור  (ב ) שהוא ", ב "כל  ששיעורם  איסורים 

.16שיעור 

מפני הוא  הביטול  שהעדר  מכיון - בריבוא  אחד  אפילו בטל  שאינו ֿ חיים  בעל  ֿ דידן, ,ובנידון
שיעור . בגדר  שהוא  לומר  מסתבר 

עורות : עיבוד מלשון  ועבודתינו ", "מעשינו  בענין  יא , בסעיף

החלקים  שמסירים  ֿ זה  ֿ ידי על  אלא ) מאין, יש  של  באופן (לא  היא  עורות  עיבוד  פעולת  – ובפשטות 
שיכולים  הטוב  החלק  את  ומגלים  ֿ תעשה ), לא  ממצוות  שמירה  משפט ", "שמרו ֿ דרך  (על  ֿ רצויים  הבלתי

בו. להשתמש 

הילדים: חינוך בענין  יג , בסעיף

בגמרא  כדאיתא  - יותר  מבוגר  גיל  גם  נכלל  שבזה  ידך 17ולהעיר , "בעוד  דבריך ", צוארי על  "אדידך 
ב  על  שיגדיל "תקיפה  קודם  חנוך 18נך  בו, מתנהג  יהא  ימיו שכל  (דרך  דרכו פי על  לנער  חנוך  "כתנאי, ,

נערותו  ואיזוהי בנערותו, עשרים 18לו ועד  סרי מתמני אמר  וחד  ותרתין, עשרין ועד  משיתסר  אמר  חד  . .(
וארבעה ".

ונתינה : במסירה  ההתעסקות  אודות  שם ,

ממניעות  להתפעל  ולא  החינוך , בעבודת  אינגאנצן") זיך  ("אריינווארפן לגמרי להתמסר  - ובפשטות 
ים "... דעם  "ׁשּפאלטן - ועד  כו', ְְְֶַַועיכובים 

מדה " כנגד  "מדה  - זוכים  ֿ זה  ֿ ידי שכתוב 19ועל  כמו ֿ לבוא , דלעתיד  הנהר  לבקיעת  על 20- ידו "והניף 
י"ב  כנגד  גזרים , לי"ב  הים  נקרע  שאז מצרים ", מארץ  עלותו כיום  גו' נחלים  לשבעה  והכהו גו' הנהר 

ישראל  מתן 21שבטי - אחד  לכיוון מובילות  והדרכים  המסילות  כל  אבל  יעלה , במסילתו שבט  כל  אשר  ,
תורה .

הזריזות : בענין  השיחה , בסיום

כהונה  של  העילוי מצד  יותר  גדולה  זריזות  להיות  צריכה  סתם , כהנים  של  הזריזות  שמלבד  ולהעיר ,
גדולים " "כהנים  כהנים ", "ממלכת  ֿ ישראל , לבני בנוגע  והן להקב "ה , בנוגע  (הן גם 22גדולה  גדלות  - (

הזריזות . בענין

ונעשים  כשמצטרפים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יחיד , בתור  מישראל  ואחד  אחד  לכל  בנוגע  - זה  וכל 
הציבור  זריזות  גם  נוספת  שאז ציבור , של  תכלית 23מציאות  גדולים , כהנים  של  ציבור  - גופא  ובזה  ,

הזריזות . בענין השלימות 

***
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וש"נ.16) .155 ע' חכ "ט  לקו"ש ראה
סה"ו.17) פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' וראה א. ל , קידושין
שם.18) פירש"י 
ואילך .19) ב ח , סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ֿ טז.20) טו יא, ישעי '

שם.21) מכילתא טז. יד , בשלח  עה"פ טוב) (לקח  פס"ז ראה
ועוד . יו"ד . שם תנחומא

ו.22) יט , יתרו עה"פ בעה''ט 
א.23) לו, פסחים ראה



סו         

: השבוע בפרשת  הראשון רש "י פירוש  לבאר  לאחרונה  נהוג 

לאמורי", ישראל  עשה  אשר  כל  את  צפור  בן בלק  "וירא  - הראשון הפסוק  כל  את  מעתיק  רש "י
ֿ וכמה , ֿ כמה  ֿ אחת  על  אנו בפניהם , עמדו לא  עליהם  בטוחים  שהיינו מלכים  שני אלו "אמר : ומפרש :

מואב ". ויגר  לפיכך 

אחר  במקום  "וירא 24ונתבאר  מואב ", ל "ויגר  הסיבה  הוא  בלק " ש "וירא  - הוא  רש "י של  שחידושו
כו', אמר  גו', ו"ויגר בלק  בלק " ש "וירא  היא  רש "י, פירוש  לולי הכתובים , משמעות  כי מואב ", ויגר 

העם  מפני מואב  "ויגר  בכתוב  מפורש  שהרי ֿ עצמם , בפני ענינים  שני הם  מואב "   מפני ולא  ,"
- הפסוקים  המשך  את  ומבאר  רש "י מחדש  ולכן לאמורי", ישראל  עשה  אשר  כל  את  גו' בלק  ש "וירא 

גו' בלק  מואב ""וירא  זה .25ויגר  רש "י בפירוש  הביאור  פרטי כל  בארוכה  שנתבאר  כמו ,

:עיקרי ענין עוד  בזה  להוסיף  ויש 

הפסוק  על  רש "י בפירוש  כבר  למד  למקרא " חמש  גו'",26ה "בן מואב  אילי אדום  אלופי נבהלו "אז
ש "         כבודם על  ומצטערים  מתאוננים  שהיו אנינות  מפני אלא  ,

את  הקהל  ילחכו עתה  גו' הוא  רב  כי העם  מפני מואב  "ויגר  הפסוק  את  כשלומד  ֿ כן ואם  ישראל ", של 
עליהם  לא  שהרי כלום  לירא  להם  היה  "לא  פשוטה : שאלה  אצלו מתעוררת  - וגו'" סביבותינו כל 

לילך  ֿ ישראל  בני שכוונת  האומות  כל  שידעו כפי הולכים ", !?

מלחמה " בם  תתגר  ואל  מואב  את  תצר  "אל  ישראל  נצטוו למואב  בנוגע  מזה : לא 27ויתירה  ֿ כן ואם 
ֿ ישראל ?! מבני לפחד  להם  היה 

אדום : לארץ  בנוגע  המאורעות  פרטי ֿ זה ) שלפני (בפרשה  שלומדים  לאחרי ובפרט 

מ  מימיך "וישלח  ואם  גו' נלך  המלך  דרך  גו' בארצך  נא  נעברה  גו' אדום  מלך  אל  גו' מלאכים  שה 
גו'" מכרם  ונתתי ומקני אני בגבולו28נשתה  עבור  ישראל  את  נתון אדום  "וימאן ,  "29 ואז ,
אדום " ארץ  את  לסבוב  גו' נפש 30"ויסעו "ותקצר  הכתוב  בהמשך  כמסופר  שבדבר , הטורח  גודל  למרות  ,

חוזרים  ואנו לארץ , להכנס  קרובים  היינו עכשיו אמרו: להם . שהוקשה  הדרך  ("בטורח  בדרך  העם 
וגו'" מים  ואין לחם  אין כי . כו'"). .31לאחורינו

לילך  היתה  שכוונתם  לכך  [נוסף  כי אדום , ארץ  כל  את  מסובבים  ֿ ישראל  שבני ראה  שמואב  ומכיון
גו'" בם  תתגרו "אל  אדום , ארץ  את  לכבוש  עליהם  נאסר  הרי] אדום , ארץ  את  לכבוש  ולא  כנען, 32לארץ 

מפני  והן מואב ", את  תצר  "אל  הציווי מפני הן ארצו, את  יכבשו שלא  בטוח  להיות  יכול  מואב  גם  היה  -
כנען?! לארץ  ללכת  היתה  שכוונתם 

 את גו' בלק  "וירא  הכתוב  לשון בדיוק  - בזה  לאמורי":והביאור  ישראל  עשה  אשר 

" זה על  גם  אלא ) האמורי, כיבוש  על  רק  (לא  קאי לאמורי" ישראל  עשה  בארץ אשר 
האמורי" ערי בכל  ישראל  "וישב  שכתוב  כמו – האמורי"33האמורי בארץ  ישראל  "וישב  ,34.

מואב ": "ויגר  - מואב  של  לפחד  הסיבה  היתה  וזו

ֿ ישראל  שבני בראותם  ֿ מקום  מכל  כנען, לארץ  ללכת  היא  ֿ ישראל  בני שכוונת  שידעו ֿ פי ֿ על  אף 
ללכת  ֿ ישראל  בני של  בתכניתם  שינוי שנעשה  חשבו כנען), לארץ  בדרכם  להמשיך  (במקום  האמורי בארץ 

ארצם . את  גם  שיכבשו יתכן הרי שכן, ומכיון כנען, לארץ 
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ואילך 24) 141 ע' ח "ח  לקו"ש
הם 25) רש "י , פירוש שבסוף מואב" "ויגר שהתיבות להעיר,

בין  פירושו להוסיף רש"י  של  כדרכו מהפסוק, התיבות העתקת
כו' לב שם לא ֿ הזעצער" שה"בחור אלא שבפסוק, התיבות

בכיו"ב). כמ "פ (כמדובר
טו.26) טו, בשלח 
ט .27) ב, דברים

ואילך .28) יד  כ , חוקת
כא.29) שם,
ד .30) כא, שם
ובפירש"י .31) ֿ ו ה שם,
ה.32) ב, דברים
כה.33) כא, חוקת
לא.34) שם,

         

בכיבוש  גם  זה  ציווי על  ֿ ישראל  בני עברו דעתם , לפי הרי – מואב " את  תצר  "אל  הציווי שישנו ואף 
האמורי: ארץ 

שכתוב  כמו למואב , תחילה  שייכת  שהיתה  חשבון גם  נכללת  סיחון, ארץ  עיר 35בכיבוש  חשבון "כי
וכפי  ארנון", עד  מידו ארצו כל  את  ויקח  הראשון, מואב  במלך  נלחם  והוא  היא , האמורי מלך  סיחון
מואב  משל  וחשבון מואב , את  תצר  אל  שנאמר  לפי להכתב , הוצרך  למה  נלחם , ''והוא  רש "י שמפרש 

לישראל ". טהרה  ֿ ידו ועל  מהם , לקחה  שסיחון לנו כתב  ָהיתה ,

היה  לא  - לכבשה  ישראל  שיוכלו שלו) הכיבוש  ֿ ידי (על  מואב  את  טיהר  שסיחון - זה  ענין אמנם ,
עברו  מואב , מארץ  גם  בה  שנכלל  האמורי, ארץ  שבכיבוש  סבורים  מואב  היו ולכן העולם , לאומות  ידוע 

מואב " את  תצר  "אל  הציווי על  ֿ ישראל  ארצם .36בני את  גם  שיכבשו שיתכן סבורים  היו ולכן ,

ישראל  עשה  אשר  כל  את  צפור  בן בלק  ("וירא  הפסוק  כל  את  מעתיק  רש "י מדוע  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
גו' בלק  "וירא  רק  לכתוב  יכול  היה  שלכאורה  אף  עשה 37לאמורי"), אשר  "כל  של  הדיוק  להדגיש  כדי -

גם  אלא  מואב ), של  שהיתה  חשבון גם  (כולל  האמורי ארץ  כיבוש  רק  לא  היינו, לאמורי", ישראל 
. כנ"ל האמורי, בארץ 

 צריכים היו הרי האמורי, בארץ  ֿ ישראל  בני התיישבו מדוע  - גיסא  לאידך  השאלה  נשאלת  ועדיין
כנען?! לארץ  ללכת  בדרכם  להמשיך 

ראובן  ובני גד  בני על  רבינו משה  של  הרעש  גודל  את  כשרואים  בעבר 38ובפרט  נחלתם  לקבל  שביקשו
עשו  "כה  המדבר , לדור  אותם  שדימה  כך , כדי עד  כנען, לארץ  להכנס  הירדן את  לעבור  ולא  הירדן,

גו'"אבות  חטאים  אנשים  תרבות  אבותיכם  תחת  קמתם  והנה  גו' ֿ ישראל 39יכם  שבני יתכן איך  שכן, ומכיון ,
האמורי?! בארץ  התיישבו

ֿ כך  אחר  ומיד  בלבד , קצר  זמן למשך  אלא  היה  לא  האמורי" בארץ  ישראל  ש "וישב  לומר , צריך  ולכן
כנען. לארץ  להכנס  בדרכם  המשיכו

 היתה הירדן, בעבר  נחלתם  לקבל  שביקשו שאף  - ראובן ובני גד  לבני בנוגע  גם  לומר  יש 
כנען. לארץ  הם  גם  יכנסו ֿ כך  ואחר  מסויימת , לתקופה  שם  להתיישב  כוונתם 

(כמסופר  רבינו משה  ֿ ידי על  תהיה  לארץ  שהכניסה  התקווה  היתה  עדיין ההיא  שבעת  בזה , להוסיף  ויש 
ֿ זה  שלאחרי תפילות 40בפרשיות  תקט "ו התפלל  רבינו "ואתחנן"41שמשה  כמנין לארץ ),42- להכנס  כדי -

נצחי  ֿ המקדש  ובית  נצחית  גאולה  של  באופן לארץ  הכניסה  היתה  וחורבן 43ואז גלות  לאחריהם  44"שאין

מקומות  בכמה  ראובן.45(כמבואר  ובני גד  בני גם  ֿ ישראל , בני כל  כנען לארץ  באים  היו ֿ כן ואם  ,(

החסידים  לאחד  שאמר  צדק ' ה 'צמח  פתגם  ֿ דרך  על  לומר , יש  - הענינים  בפנימיות  - הטעם  ובביאור 
"עשה  ישראל , לארץ  לעלות  ישראל "שרצה  ארץ  ֿ לארץ ) לומר ,46(בחוץ  יש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .
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כו.35) שם,
אודות 36) חוקת) פ' (בהפטרת בתנ"ך  מהמסופר גם וכדמוכח 

ועד  מארנון גו' ארצי  את ישראל  לקח  "כי  ליפתח  עמון מלך  טענת
מאות  שלש גו' ישראל  "בשבת יפתח  של  ותשובתו גו"', היבוק

ֿ כו). יג  יא, (שופטים ההיא" בעת הצלתם לא ומדוע שנה,
אחר.37) באופן - 146 ע' ח "ח  לקו"ש גם ראה
ובני38) גד  בני  רק זאת ביקשו שבתחילה יומתק ועפ''ז

שחלוצים  (בתנאי  לבקשתם נתרצה שמשה לאחרי  ורק ראובן,
מנשה. שבט  חצי  גם אליהם הצטרף אזי  גו'), יעברו

ֿ יד .39) ח  לב, מטות
ואתחנן.40) ר"פ
"זכרו 41) כב) ג , (מלאכי  כמ "ש תורה, – ענינו שעיקר אף

שמו" על  נקראת התורה על  נפשו שמסר "לפי  עבדי ", משה תורת
וש"נ). ד . פ"ל , (שמו"ר

ט .42) פי "א, דב''ר
גו'43) נחלתך  בהר ותטעמו "תביאמו - הים בשירת כמש"נ

רכא, (זח "ג  נצחי  בית יז), טו, (בשלח  ידיך " כוננו ֿ י  אדנ מקדש
א).

ולהעיר 44) לארץ. להכנס ֿ כך  כל  משה השתוקק ולכן
הרבה  משה, "אמר א) יד , (סוטה חז"ל  לשון בדיוק מהביאור
אני אכנס ישראל , בארץ אלא מתקיימים ואין בנ"י  נצטוו מצוות
את  "שאקיים הול "ל  דלכאורה, ידי ". על  שיתקיימו כדי  לארץ
קיום  לישראל  הי ' שעי "ז לארץ מכניסם הי ' הוא "אם אלא כולם",
התלויות  המצוות כל  עי "ז א"כ  ביהמ "ק, נחרב הי ' ולא בארץ נצחי 
ע' ואתחנן (אוה"ת לעולם" מתקיימים ג "כ  היו ובביהמ "ק בארץ

ואילך ). סע"ב פא, סוכות דרושי  לקו"ת גם וראה צג .
(45.346 ע' חי "ט  בלקו"ש בהנסמן ראה
תפה.46) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק



סז          

בכיבוש  גם  זה  ציווי על  ֿ ישראל  בני עברו דעתם , לפי הרי – מואב " את  תצר  "אל  הציווי שישנו ואף 
האמורי: ארץ 

שכתוב  כמו למואב , תחילה  שייכת  שהיתה  חשבון גם  נכללת  סיחון, ארץ  עיר 35בכיבוש  חשבון "כי
וכפי  ארנון", עד  מידו ארצו כל  את  ויקח  הראשון, מואב  במלך  נלחם  והוא  היא , האמורי מלך  סיחון
מואב  משל  וחשבון מואב , את  תצר  אל  שנאמר  לפי להכתב , הוצרך  למה  נלחם , ''והוא  רש "י שמפרש 

לישראל ". טהרה  ֿ ידו ועל  מהם , לקחה  שסיחון לנו כתב  ָהיתה ,

היה  לא  - לכבשה  ישראל  שיוכלו שלו) הכיבוש  ֿ ידי (על  מואב  את  טיהר  שסיחון - זה  ענין אמנם ,
עברו  מואב , מארץ  גם  בה  שנכלל  האמורי, ארץ  שבכיבוש  סבורים  מואב  היו ולכן העולם , לאומות  ידוע 

מואב " את  תצר  "אל  הציווי על  ֿ ישראל  ארצם .36בני את  גם  שיכבשו שיתכן סבורים  היו ולכן ,

ישראל  עשה  אשר  כל  את  צפור  בן בלק  ("וירא  הפסוק  כל  את  מעתיק  רש "י מדוע  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
גו' בלק  "וירא  רק  לכתוב  יכול  היה  שלכאורה  אף  עשה 37לאמורי"), אשר  "כל  של  הדיוק  להדגיש  כדי -

גם  אלא  מואב ), של  שהיתה  חשבון גם  (כולל  האמורי ארץ  כיבוש  רק  לא  היינו, לאמורי", ישראל 
. כנ"ל האמורי, בארץ 

 צריכים היו הרי האמורי, בארץ  ֿ ישראל  בני התיישבו מדוע  - גיסא  לאידך  השאלה  נשאלת  ועדיין
כנען?! לארץ  ללכת  בדרכם  להמשיך 

ראובן  ובני גד  בני על  רבינו משה  של  הרעש  גודל  את  כשרואים  בעבר 38ובפרט  נחלתם  לקבל  שביקשו
עשו  "כה  המדבר , לדור  אותם  שדימה  כך , כדי עד  כנען, לארץ  להכנס  הירדן את  לעבור  ולא  הירדן,

גו'"אבות  חטאים  אנשים  תרבות  אבותיכם  תחת  קמתם  והנה  גו' ֿ ישראל 39יכם  שבני יתכן איך  שכן, ומכיון ,
האמורי?! בארץ  התיישבו

ֿ כך  אחר  ומיד  בלבד , קצר  זמן למשך  אלא  היה  לא  האמורי" בארץ  ישראל  ש "וישב  לומר , צריך  ולכן
כנען. לארץ  להכנס  בדרכם  המשיכו

 היתה הירדן, בעבר  נחלתם  לקבל  שביקשו שאף  - ראובן ובני גד  לבני בנוגע  גם  לומר  יש 
כנען. לארץ  הם  גם  יכנסו ֿ כך  ואחר  מסויימת , לתקופה  שם  להתיישב  כוונתם 

(כמסופר  רבינו משה  ֿ ידי על  תהיה  לארץ  שהכניסה  התקווה  היתה  עדיין ההיא  שבעת  בזה , להוסיף  ויש 
ֿ זה  שלאחרי תפילות 40בפרשיות  תקט "ו התפלל  רבינו "ואתחנן"41שמשה  כמנין לארץ ),42- להכנס  כדי -

נצחי  ֿ המקדש  ובית  נצחית  גאולה  של  באופן לארץ  הכניסה  היתה  וחורבן 43ואז גלות  לאחריהם  44"שאין

מקומות  בכמה  ראובן.45(כמבואר  ובני גד  בני גם  ֿ ישראל , בני כל  כנען לארץ  באים  היו ֿ כן ואם  ,(

החסידים  לאחד  שאמר  צדק ' ה 'צמח  פתגם  ֿ דרך  על  לומר , יש  - הענינים  בפנימיות  - הטעם  ובביאור 
"עשה  ישראל , לארץ  לעלות  ישראל "שרצה  ארץ  ֿ לארץ ) לומר ,46(בחוץ  יש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .
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כו.35) שם,
אודות 36) חוקת) פ' (בהפטרת בתנ"ך  מהמסופר גם וכדמוכח 

ועד  מארנון גו' ארצי  את ישראל  לקח  "כי  ליפתח  עמון מלך  טענת
מאות  שלש גו' ישראל  "בשבת יפתח  של  ותשובתו גו"', היבוק

ֿ כו). יג  יא, (שופטים ההיא" בעת הצלתם לא ומדוע שנה,
אחר.37) באופן - 146 ע' ח "ח  לקו"ש גם ראה
ובני38) גד  בני  רק זאת ביקשו שבתחילה יומתק ועפ''ז

שחלוצים  (בתנאי  לבקשתם נתרצה שמשה לאחרי  ורק ראובן,
מנשה. שבט  חצי  גם אליהם הצטרף אזי  גו'), יעברו

ֿ יד .39) ח  לב, מטות
ואתחנן.40) ר"פ
"זכרו 41) כב) ג , (מלאכי  כמ "ש תורה, – ענינו שעיקר אף

שמו" על  נקראת התורה על  נפשו שמסר "לפי  עבדי ", משה תורת
וש"נ). ד . פ"ל , (שמו"ר

ט .42) פי "א, דב''ר
גו'43) נחלתך  בהר ותטעמו "תביאמו - הים בשירת כמש"נ

רכא, (זח "ג  נצחי  בית יז), טו, (בשלח  ידיך " כוננו ֿ י  אדנ מקדש
א).

ולהעיר 44) לארץ. להכנס ֿ כך  כל  משה השתוקק ולכן
הרבה  משה, "אמר א) יד , (סוטה חז"ל  לשון בדיוק מהביאור
אני אכנס ישראל , בארץ אלא מתקיימים ואין בנ"י  נצטוו מצוות
את  "שאקיים הול "ל  דלכאורה, ידי ". על  שיתקיימו כדי  לארץ
קיום  לישראל  הי ' שעי "ז לארץ מכניסם הי ' הוא "אם אלא כולם",
התלויות  המצוות כל  עי "ז א"כ  ביהמ "ק, נחרב הי ' ולא בארץ נצחי 
ע' ואתחנן (אוה"ת לעולם" מתקיימים ג "כ  היו ובביהמ "ק בארץ

ואילך ). סע"ב פא, סוכות דרושי  לקו"ת גם וראה צג .
(45.346 ע' חי "ט  בלקו"ש בהנסמן ראה
תפה.46) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק



סח         

היתה  הירדן) בעבר  ראובן ובני גד  בני של  התיישבותם  (וכן האמורי בארץ  ֿ ישראל  בני של  שהתיישבותם 
"עשה  הגלות בבחינת  זמן במשך  גם  ודוגמתו ישראל ", ארץ  ֿ לארץ ) ֿ לארץ 47(בחוץ  מחוץ  שעושים  ,

"עתידה  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  לארץ  לכניסה  הכנה  בתור  ישראל , 48ארץ 

הארצות " בכל  שתתפשט  ישראל  .49ארץ 

 בקשר ומסיבות  התוועדויות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלו אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
ישראל ". ארץ  כאן "עשה  כאמור , ונקודתם , שתוכנם  והיהדות , התורה  הפצת  לפעולות 

כו'. המסובים  את  ויזמינו הדברים , פרטי  ויכריזו ברוחניות ), (גם  למעלה  יעלו - ֿ דא  בכגון וכרגיל 

ארץ  "עתידה  היעוד  לקיום  ממש  בקרוב  נזכה  אלו, פעולות  בכל  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי שעל  ֿ רצון ויהי
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  הארצות ", בכל  שתתפשט  ישראל 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

 והן לשמחה , והפיכתו התענית  דחיית  מצד  הן - זו בשבת  הגאולה  ענין הדגשת  אודות  לעיל  דובר 
השבוע . פרשת  מצד 

שתי  כבראשית ", אחרית  אתכם  גאלתי "הן אומרים : כתר , בקדושת  מוסף , בתפילת  שגם  להוסיף , ויש 
ועד ", לעולם  ימלוך  "ה ' אומרים  - שחרית  בתפילת  ֿ זה , לפני ועוד  המשיחים ". "שני דוגמת  גאולות ,
יום  בתפילות  הגאולה  אודות  שמזכירים  פעמים  וכמה  כמה  ועוד  שלו", המלוכה  שכל  ֿ לבוא  "לעתיד 

השבת .

השבת : ליום  השייכים  התורה  שיעורי בשאר  גם  הגאולה  ענין הדגשת  למצוא  יש  - לזה  ובהמשך 

(סעיפים  דלעיל  בשיחות  נכללו – אבות  ובפרקי ֿ יצחק  לוי ובלקוטי ברמב "ם  היומי בשיעור  הביאורים 
ֿ יא ). ֿ ט  ח 

המקדש ". בית  "שיבנה  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  צוה  ההתוועדות , בסיום 

אחרונה . ברכה  אמירת  אודות  הכריז ֿ כך  אחר 
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ואכ "מ .47) כו', לארץ בחוץ הישיבה על  הביאורים אחד  וזהו
ועוד .48) תקג . רמז ישעי ' יל "ש ור"ח . שבת פ' פס"ר
רוח 49) "את היעוד  יקויים ֿ לבוא  שלעתיד  שמכיון לומר, ויש

ואוירה  גושה טומאת גם כולל  הארץ", מן אעביר הטומאה

לוודאי קרוב הרי  רפי "א), מת טומאת הל ' (רמב"ם ֿ לארץ דחוץ
ע"ד  בארץ, התלויות מהמצוות כמה יקיימו ֿ לארץ בחוץ שגם
פ"א  תרומות הל ' (רמב"ם הירדן ועבר בסוריא קיומן ובדוגמת

ואילך ). ה"ד 
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מפרש  שרש"י שלמרות כך , על  בהרחבה דובר  כבר 
הוא  וכאשר  מקרא, של  פשוטו  את התורה על  בפירושו 

הפשט מצטט  לפי הכרח  בהן  יש חז "ל  1מדברי

בלעם, לדברי בקשר  שבפרשתנו , רואים, זאת בכל  –
רש"י הרגיל מביא כפי שלא מחז "ל , רבות

בפירושו .

מקרא, של  בפשוטו  התורה, הוא: לכך  ההסבר 
משלו " "וישא בפירוש שלפי2אומרת ומובן , ,

 לפי רק מוגבל  אלו  פסוקים של  פירושם אין 
המילים  של  הפשוטה נמשל ,3המשמעות בהם יש אלא ,

כתובים  שאינם ומדרשים רמזים גם בהם נמצאים
הפסוק. במילות בפירוש

לדרשות שגם מובן , זאת עם הכרח יחד  יש ,
הבנת לפי לצורך  וחשובות קשורות הן  הפסוקים,

.4הפסוק 

רש"י  בפירוש השני הקטע את להבין  יש זה לפי
הפסוק  קסם 5על  ולא ביעקב נחש לא "כי בלק) (בדברי

אֿל ". פעל  מה ולישראל  ליעקב יאמר  כעת בישראל 
וגו '", ליעקב יאמר  "כעת המילים את מצטט  רש"י
תגלה  אשר  הזאת כעת עת להיות עתיד  עוד  ומפרש:

לפ  יושבין  שהן  כל , לעין  מפיו חיבתן  תורה ולומדים ניו 
מה  להם ישאלו  והם השרת, ממלאכי לפנים ומחיצתן 

שנאמר  וזהו  אֿל , מוריך 6פעל  את רואות עיניך  והיו  :
לשון  אלא עתיד  לשון  אינו  ליעקב יאמר  אחר , דבר 
שצריך  עת בכל  כי וקוסם למנחש צריכים אינן  הווה,
ומה  הקדושֿברוך ֿהוא פעל  מה וישראל  ליעקב להאמר 
נמסר  אלא וקוסמים, מנחשים אינן  במרום, גזרותיו 
אורים  או  המקום, גזירת היא מה נביאיהם פי על  להם

כן . תרגם לא ואונקלוס להם. מגידים ותומים

ולכאורה:

חשובה  ומדוע הפסוק, במילות רמוזה היכן  א)
ובמיוחד  רש"י, בפירוש האריכות כל  הפשט , לצורך 

הראשון ? בפירוש

שבגללו  הפירושים, מן  אחד  בכל  הקושי מהו  ב)
הפירושים? לשני רש"י נזקק

דבר  השני, לפני הראשון  הפירוש את מקדים רש"י ג)
במה  – לפשט . יותר  קרוב זה שפירוש כך  על  המורה
מהשני? יותר  מקרא של  לפשוטו  הראשון  הפירוש קרוב

לא  "ואונקלוס דבריו  בסיום רש"י כוונת מהי ד )
כן " במקומות7תרגם – אונקלוס תרגום שונה

זאת. מציין  אינו  ורש"י רש"י, מפירוש

.
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של 8מפרשים  הראשון  לפירושו  שההכרה אומרים,
הדמיון  בכ "ף "כעת", הביטוי מן  נובע שמכך 9רש"י ,

לא  הזאת": כעת עת להיות עתיד  ש"עוד  רש"י לומד 
"ותרועת  קודם האמור  לזמן  ובדומה ממש, הזה בזמן 

בו " ורעות",10מלך  חיבה "לשון  רש"י מפרש שעליו  ,
לעין  חיבתן  "תגלה שבה "כעת", כזו  תקופה מיד  תבוא

חיבתן ". ב"תגלה הכוונה מהי מסביר  והוא כל ...",

יאמר  "כעת המילים באות השני, הפירוש ולפי
ביעקב  נחש לא "כי הפסוק לתחילת בהמשך  ליעקב"
לדעת  ישראל  צריכים כאשר  בישראל ": קסם ולא
או  הנביאים באמצעות המידע אליהם מועבר  משהו ,

ותומים. אורים

מהו  מובן , לא הראשון  הפירוש לפי הרי זה, ולפי
הפסו  התחלת לבין  יאמר ...", "כעת בין  .11ק הקשר 

פשוט  באופן  א) קשה: השני הפירוש לפי ואילו 
הווה  לשון  ולא עתיד , לשון  הוא בלתי 12"יאמר " ב) ,

הדמיון  בכ "ף "כעת", הביטוי .11מובן 
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שם.1) ובהערות 1 ע' ח"ה לקו "ש  ראה – בראשית בפ' כפירושו 
כג ).2) כא. כ. טו . (ג . כד יח). (ז . כג 
יג .3) כא, משפטים פרש "י  ראה – ברמז  מדבר הפשט שע"ד

(ראה  ובלילה נבואה של ענין  ה"ה אלה בלעם דברי  כל יותר: ובכללות
בחלום  היא ישראל) לנביאי  (גם נבואה והרי  ח), כב, ה. כב, פרשתנו  רש "י 

ו " שם) ובפרש "י  ו . יב, (בהעלותך מובן וחזיון  וא"כ ח) (שם, "
הפשט דרך .אומרשע"פ

שם.4) משפטים פרש "י  ראה

כג .5) כג ,
כ.6) ל, ישעי '
ליתא.7) רש "י  כת"י  בכמה
גו "א.8) וראה שפ"ח, רא"ם,
לפרש "י .9) טוב ודבק חיים מים באר גם ראה

כא.10) כג ,
עה"פ.11) לדוד ומשכיל רא"ם ראה
שם.12) לדוד משכיל ראה



ע   

להבין : צריך  עדיין  זה לפי אך 

בדומה  תקופה שתהיה הפסוק מן  מובן  אמנם א)
פעל לתקופה מה ולישראל  "ליעקב יקויים שאז  ,

פשטות  לצורך  החשיבות ומהי ההוכחה, מנין  אך  אֿל ".
ולומדים  לפניו  יושבין  "שהן  הפרטים בכל  הפסוקים,
השרת", ממלאכי לפנים ומחיצתן  מפיו  תורה

אֿל ". פעל  "מה ישאלו  ושהמלאכים

לשני  הראשון  הפירוש את רש"י מקדים מדוע ב)
של  לפשוטו  יותר  קרוב השני הפירוש אדרבה, –

שחלקו 13מקרא  בכך  שבו , הלשוניים הקשיים למרות ,
שאינו  דבר  לתחילתו , בהמשך  בא הפסוק של  השני

הראשון ? הפירוש לפי מובן 

שבמדרש  רואים, של 14ואכן  השני הפירוש נאמר 
מביא  הרמב"ן  מכך , ויותר  הראשון . לפני רש"י

רש"י  של  השני פירושו  את רק הפסוק על  .15בפירושו 

לשון  אינו  ליעקב יאמר  אחר , "דבר  רש"י מדברי ג)
את  לפרש שאפשר  מובן , הווה" לשון  אלא עתיד 
רש"י  שמסביר  כפי הווה, בלשון  גם "יאמר " המילה

כן  לפני "בכל 16כבר  – תמיד " ההווה "דבר  שזהו  כיון  ,
הפירוש  לפי לבאר  אפשר  "כעת" הביטוי את גם עת".

המפרשים  שמסבירים כפי המילה 17השני, שמשמעות ,
אז  משהו , לדעת שצריך  הזמן  מגיע כאשר  היא: "כעת"

נביאיהם...". על ֿפי להם "נמסר 

.‚
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חלקי  שני בין  שהקשר  לתרץ, היה ניתן  לכאורה
הגמרא  כדברי הוא הראשון , הפירוש לפי "כל 18הפסוק

שאפילו  במחיצה אותו  מכניסין  מנחש, שאינו  אדם
לא  כי שנאמר  בתוכה, ליכנס יכולין  אין  השרת מלאכי

כעת  בישראל , קסם ולא ביעקב ליעקב 19נחש יאמר 
אֿל " פעל  מה –20ולישראל 

רש"י, בפירוש הכוונה שזוהי לומר  אפשר  אי אך 
כי:

לפנים  ש"מחיצתן  לכך  רמז  אף אין  רש"י בדברי א)
נחש...". "לא של  תוצאה היא השרת" ממלאכי

לעתיד  רק להיות צריך  הדבר  היה לא זה לפי ב)
"עוד  – ש"לא לבוא כיון  הזאת": כעת עת להיות

כפירוש  בהווה, הוא בישראל " קסם ולא ביעקב נחש
– ליעקב..." "יאמר  – התוצאה גם היתה צריכה רש"י,
תורה, מתן  בשעת שהיה כפי זמן , באותו  להיות
 ֿ הקדושֿברוך  מפי הדברות עשרת את למדו  שישראל 

.21הוא 

לפניו  יושבין  "שהן  הענין  לכאן  שייך  כיצד  ג)
מפיו " תורה ?22ולומדים

.„
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ומהם: רש"י. בפירוש נוספים דיוקים להבין  יש כן 

הביטוי  חשיבות מהי – הראשון  בפירוש א)
סתם?"מלאכי מלאכים ולא ,"

" ב)  וכי – מוריך " את רואות עיניך  והיו 
פסוקים  להסביר  התורה על  בפירושו  רש"י של  ענינו 

מהנ "ך ?

השני  בפירוש המילים 23ג) לאחר  רש"י מוסיף
– במרום" גזרותיו  "ומה המילים את אֿל " פעל  "ומה
דבריו  בהמשך  מכך : יותר  הדברים? בין  הקשר  מהו 

מזכיר  על ֿפי הוא להם נמסר  "אלא הענין  את
המקום", גזירת היא מה פעל נביאיהם "מה מזכיר 

אֿל ".
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עה"פ.13) כאן  רע"ב ראה
כ).14) (פ"כ, ובמדב"ר יד) (פרשתנו  תנחומא

שמתחלה  כ"א במחלוקת, אינם הנ "ל מדרשים ב' – שבפשטות אלא
והפי ' בישראל", קסם ולא ביעקב נחש  לא "כי  הכתוב תחלת מפרש 
הכתוב  המשך על הוא כו '" הקב"ה לפני  יושבין  ישראל את עינו  "ראתה
דראתה  מפרש  שם) (למד"ר מהרז "ו  בפי ' אבל גו '". ליעקב יאמר "כעת
את  "הרי  הפי ' וגם הפסוק. על אחר ופירוש  ד"א הוא ישראל את עינו 
ליעקב". יאמר "כעת הכתוב המשך על הוא בהקב"ה" ונשאל כו ' מחזר

בעתיד.15) ולא בהווה שמדבר ג "כ הוא עצמו  הרמב"ן  ופי '
א.16) טו , בשלח
עה"פ.17) שפ"ח ראה
הקה"ע 18) ופי ' (כגי ' ספ"ו  שבת ירושלמי  – ועד"ז  א. לב, נדרים

עה"פ. אוה"ת וראה בירוש '). שם להלן  וראה שם. .ופ"מ

רבוע),19) בחצאי  הן  וגו ' ביעקב נחש  לא כי  (והתיבות בע"י  הוא כן 
לפנינו  ובגמרא הכתוב). סיום רק – שם (ובירושלמי  שם הר"ן  בפי ' וכ"ה
פרש "י  ראה אבל וגו '". בישראל "קסם עד ורק הכתוב סיום הובא לא

שם. וחדא"ג 
שם.20) לירושלמי  מפרשים שם. לע"י  יעקב עיון  שם. ר"ן  וראה

ועוד.
א.21) כ, יתרו  פרש "י 
"מה22) הלשון  מהו  שהמדובר גם: מכיון  דלכאורה – ֿ ל" א

"מה הול"ל שם.בתורה בירושלמי  ועד"ז  הנ "ל, כבמדרשים ֿ ל", א
"נחש "23) לנגד שהם י "ל ותומים ואורים דנביאים הענינים ב'

שייך  ש "נחש " יוד יח, שופטים מפרש "י  שמשמע כפי  ובפרט ו "קוסם".
חי "ד  לקו "ש  וראה יד. שם, מפרש "י  ולהעיר "קוסם". משא"כ לפעולה

.16 הערה 66 ע'
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הוא: לכך  ההסבר 

לי  ארה נא לכה – לצורך  בלעם את "שכר " בלק
הזה  העם "וישא 24את התשובה היתה לכך  ובקשר  .

לעשות  יכול  הוא אין  מדוע הראשונה, בפעם משלו "
אראנו ..." צורים מראש "כי – אקוב..." "מה – 25זאת

שמפרש  כפי ישראל , של  המיוחדות המעלות עקב –
אלו . פסוקים על  בפירושו  רש"י

הוא  משלו " "וישא של  השניה בפעם לכך  בדומה
את  לבצע אפשר  שאי ויכזב", אֿל  איש ב"לא מתחיל 

במדבר " "להמיתם בלק מציין 26רצון  הוא ובהמשך  ,
שהקדושֿברוך ֿהוא  וחיבתם, ישראל  מעלות את
– בו  מלך  "תרועת ואדרבה ישראל , מעבירות מתעלם

ורעות..." חיבה .27לשון 

שלא  בלבד  זו  שלא כך , אחר  מוסיף הוא זה ועל 
ההיפך  בדיוק אלא העם", את לי "ארה את לבצע ייתכן 

הם ראויים "כי – ביעקב" נחש לא "כי – מצד)
וקוסמים" מנחשים בהם שאין  .28מעלתם)

מנחשים  בהם ש"אין  שכיון  שהעובדה כיון  אך 
בהיותו וקוסמים" בבלעם, פגם על  מורה ברכה,

ישראל 29קוסם  מעלת אודות בלעם ממשיך  לכן  –
 את לי "ארה לבצע לאיֿיכולתו  שהסיבה בכך ,

ישראל , במעלת אלא בו , בחסרון  נעוצה אינה העם"
ליעקב  יאמר  "כעת במילים ב"משלו " רמז  שאליה

אֿל ". פעל  מה ולישראל 

.Â
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על  מורה קמוצה בכ "ף "כעת" הוא: הדברים הסבר 

מסויימת  חיבת 30תקופה על  כאן  שמדובר  וכיון  –
את  בה ראו  שכבר  תקופה על  שמדובר  מובן  ישראל ,

לישראל . ה' חיבת

לישראל  ה' שחיבת למקרא, חמש בן  גם יודע וזאת
נאמר  שאז  תורה, מתן  בזמן  גלויה "והייתם 31היתה :

שמפרש  וכפי הארץ", כל  לי כי העמים מכל  סגולה לי
"אוצר  משאר רש"י: סגולה לי תהיו  אתם כן  ...

אחרים  לי ואין  שלי לבדכם אתם תאמרו  ולא אומות
שתהא עוד  לי יש ומה כל עמכם, לי כי ניכרת,

לכלום". ולפני בעיני והם הארץ

" הנאמר  שלעתיד והן  שה"עת" ליעקב", יאמר 
שבדיוק  מובן , – תורה מתן  כזמן  הידועה, כעת תהיה
 ֿ מהקדושֿברוך  תורה ישראל  למדו  תורה שבמתן  כשם
"עתיד  כך  הדברות, עשרת את ממנו  ושמעו  בעצמו , הוא

הקדושֿברוך ֿהוא  של  מפיו " "תורה שילמדו  .32להיות",

בהשוואה מתבטאת בגלוי שחיבה ,וכיון 
על  שכשמדובר  מובן , ניכרת", "חיבתן  לגביהם שדוקא
לכך , קשר  שום אין  העולם שלאומות התורה, לימוד 
בהשוואה  הוא זה בענין  החיבה שגילוי לומר  צריך 

שענינם "33ל "מלאכי למלאכים בהשוואה אפילו  ,
הקדושֿברוך ֿהוא. את כביכול  "לשרת"

שליחות  ביצוע בדרגת למלאכים בהשוואה רק (לא
שבאו  המלאכים על  למדנו  שכבר  כפי למטה, ה'

שליחויות  למלא כדי שרה 34לאברהם את לבשר  אחד  –
אברהם, את לרפאות ואחד  סדום את להפוך  ואחד 
ובדומה  – שליחויות שתי עושה אחד  מלאך  שאין 

למלאכים 36וכדומה 35להגר  בהשוואה גם אלא ,
הקדושֿברוך ֿהוא).ה  את כביכול , למעלה, משרתים

למלאכי ביחס גם החיבה כלומר , תהא
ניכרת  ֿ 37לישראל  הקדוש של  מפיו  תורה בלומדם ,

אֿל  פעל  מה להם ישאלו  "והם – .38ברוך ֿהוא
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ואו .24) כב,
ובפרש "י .25) ואילך ח כג ,
בפרש "י .26) יט שם,
ובפרש "י .27) כא שם,
(כג ).28) כאן  הכתוב בתחלת פרש "י 
(הובא29) כב יג , יהושע ז . כב, פרש "י  הבא ראה פסוק כאן 

שופטים  רמב"ן  ו . לא, מטות פרש "י  שם. יהושע רד"ק וראה כד)). (כג ,
ט. יח,

בפרש "י .30) דכיא מירא ראה
צ"ע, – להשני  א' זמן  שמדמה הדמיון  כ"ף שהוא ברא"ם ומ"ש 
אבל  יוד. יח, לוירא בפירושו  אזיל לשיטתו  והרא"ם בקמ"ץ, נאמר שהרי 
כ"ף  הוא שהכ"ף שכתב כאן  עה"פ בגו "א וגם שם. דכיא מירא ראה

שנאמר הדמיון  הזמן  על אלא להשני , א' דזמן  הדמיון  מצד כן  מפרש 
הכתוב. בהמשך

ה.31) יט, יתרו 
פל"ו .32) מהתניא להעיר
תולדות 33) ט. יח, וירא בפרש "י  גם הובא השרת" "מלאכי  הלשון 

ועוד. ויקרא. ר"פ ז . לג , תשא טו . ח, יתרו  א. כז ,
ב.34) יח, וירא
ואילך.35) ז  טז , לך
(36– לשטן " בדרך ה' ואילך."מלאך כב כב, דפרשתנו  –

ועוד. וישלח. דר"פ ממש  מלאכים
מלאכי 37) אפילו  ה' מבקש  כל "והי ' שם תשא בפרש "י  עפמ"ש 

של  באהלו  הוא הרי  להם אומרים כו ' שכינה מקום שואלים כשהיו  השרת
"כעת בפרש "י  הלשון  יומתק  – מ"ת משה" זמן  על רק קאי  שלא ,"

הזאת  כעת עת להיות עתיד ו "עוד במדבר, ישראל היות זמן  כל על אלא
זו . חיבתן  ויבינו  ידעו  אוה"ע שגם כל", לעין  חיבתן  תתגלה אשר

"כעת38) בכתוב נאמר למה להקשות יש  ולאלכאורה "



עב   

ש"ראויים  בלעם שאמר  לאחר  מדוע מובן  זה לפי
והדגיש, הוסיף הוא ביעקב", נחש לא "כי לברכה" הם

מפני לא בישראל , לשלוט  יכולה אינה שהקללה
בדרגה נחש",(בלעם) "לא והם וקוסם, מנחש ,

כאשר  תתגלה שחיבתם ישראל , מעלת עצם מצד  אלא
ממלאכי לפנים ."39"מחיצתן 
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"...ÔÈ˘ÂÈ Ô‰˘"

השאלה: מתעוררת אך 

למשה  אמרו  שישראל  מוצאים אנו  תורה במתן  א)
אלקים עמנו  ידבר  ואל  ונשמעה עמנו  אתה "דבר 

"מרחוק העם "ויעמוד  היה, כך  ואכן  וכיצד 40", .
של ייתכן  מפיו " "תורה ללמוד  ירצו  שישראל  ,

הקדושֿברוך ֿהוא?

– תורה כבמתן  נוספת עת תהיה אכן  אם אף ב)
תורה? מתן  מזמן  יותר  לי" "ארה את שוללת היא מדוע

שנאמר  "וזהו  א) רש"י: אומר  עיניך 41לפיכך  והיו 
את ֿ שהקדוש בתורה במפורש נאמר  – "

"והיו  של  באופן  ישראל , של  "מוריך " יהיה ברוך ֿהוא
"שהן "42עיניך  ב) . זו תהיה לא – לפניו "

של  באופן  אלא קצר , ולזמן  חד ֿפעמית, תופעה
בקביעות  – רש"י 43"יושבין " פירש שכבר  כפי "אין 44,

  לשון"45.

.Á
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שיהיה  ענין  זהו  זאת בכל  השאלה: מתעוררת אך 
 לכך גורם הוא וכיצד  , לבצע אפשר  אי

לי"? "ארה את

ליעקב  "יאמר  שלפיו  אחר ", "דבר  רש"י מביא לכן 
שצריך  עת בכל  כי הווה... לשון  אלא עתיד  לשון  אינו 

הקדושֿברוך ֿהוא... פעל  מה ולישראל  ליעקב להאמר 
על ֿפי  להם נמסר  אלא וקוסמים מנחשים אינן 

– נביאיהם..."

העתיד . על  ולא ההווה, על  כאן  מדובר  זה ולפי

המילים  אין  מדוע קשה, השני הפירוש לפי אך 
ולישראל ..." ליעקב יאמר  על "כעת דבר 

לבצע  יכול  אינו  שבלעם כך  ועל  לברכה" הם "ראויים
הפסוק  לתחילת והמשך  סיום רק זהו  לי". "ארה את

שמה ביעקב", נחש לא הם "כי לדעת, צריכים
נביאיהם. ידי על  יודעים

הפירוש  את רש"י קובע מדוע מובן  זה פי על 
כיון  מקרא: של  בפשוטו  העיקרי כפירוש הראשון 
ישראל  את בירך  שבהם בלעם, דברי על  כאן  שמדובר 

מ  מעלתם, אודות יותר ודיבר  המדגיש שהפירוש ובן ,
לפשט  הקרוב הפירוש הוא ישראל , מעלת את

הפסוקים.

.Ë
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מוסיפים  השני הפירוש לפי שגם לומר , סביר  אך 
הוא  אין  מדוע הראשון , ההסבר  על  בהמשך  בלעם דברי

לי": "ארה לקיים יכול 

אך  זאת, רוצה אינו  שהקדושֿברוך ֿהוא ידע, בלעם
"שהקדושֿברוך ֿהוא  לשעה לכוון  שיוכל  חשב הוא

לקללם.46כועס" יוכל  ואז  ,

גזרותיו  "ומה השני בפירוש רש"י מוסיף לכן 
גזרת  היא מה נביאיהם על ֿפי להם "נמסר  – במרום"

– המקום"

השני הפירוש לפי "כעת שגם המילים
הקללה  שלילת לגבי עניין , ולישראל ..." ליעקב יאמר 
בה" ש"כועס ה"שעה" שאפילו  כיון  בלעם: ידי על 
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האלה  הכתובים שכל להפירוש  הכרח מזה שגם וי "ל וכיו "ב? (כבפרש "י )
אינו  "יאמר" לשון  כי  – סי "א) בפנים (ראה ישראל של במעלתם מדברים

הנפעל: כ"א המדבר, הפועל, לישראל.מדגיש 
שבנ "י 39) בזה מיוחדת מעלה הי ' בלעם שאצל בזה להוסיף ויש 

(אפילו ) לפנים "לשון "מחיצתן  ויקרא ר"פ פרש "י  ע"פ – "
(הם האומות לנביאי  אבל בו . משתמשין  השרת ממלאכי שמלאכי 

בלעם". אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה ארעי  בלשון  כו ' השרת)
יח.40) שם, טז . כ, יתרו 
במקום 41) "שנאמר" רש "י  כת"י  וכו "כ וב' א' כבדפוס שצ"ל ונראה

שנאמר". "וזהו 
שהובא 42) הראשון  הפסוק ולא זה פסוק רק רש "י  הביא ולכן 

– בשר" כל וראו  ה' כבוד "ונגלה ה) מ, (ישעי ' הכתוב לא וגם במדרש 

"מוריך". יהי ' שהקב"ה מפורש  זה בפסוק דוקא כי 
מה43) להם ישאלו  "והם הלשון  גם יובן  מה ועפ"ז  ולא ֿ ל" א

באמירת  מספיקה אינה למעלה מעלתם כי  – 22 הערה כנ "ל וכיו "ב הורה
למעלה  שמעלתם עי "ז  דוקא כ"א לקללם, אא"פ שמשו "ז  לבלק בלעם

מהפועלת ישאלו  מלאכים שלכן  , גם ולהעיר למטה. הקב"ה
להם). ואומרין  (ד"ה שם לירושלמי  מפ"מ

עכבה".44) "לשון  וישבו  ח: כב, פרשתנו  ובפרש "י  ד. יב, תזריע
ש "45) "שהן ובפרט אפ"ל (שהי ' לשון  יתור רק לא הוא לפניו "

" צ"ל "לפניו " דלכאורה תמוה, שגם אלא מפיו ") תורה לומדים
"עמדו  ח ט, מבהעלותך (ולהעיר הקב"ה של מפיו " תורה ולומדים

כבפנים. בקביעות שיהי ' להדגיש  שהכוונה ועכצ"ל ואשמעה").
ח.46) כג , פרש "י  ראה



עג    

ותומים, אורים ידי ועל  נביאיהם ידי על  לישראל  ידועה
וכו ' תשובה ידי על  הגזירה את מסירים .47והם

.È
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שני  בין  שההבדל  לומר , יש לעיל  האמור  לפי
גם  כללית, בשאלה בשקלאֿוטריא תלוי הפירושים

יותר 48בהלכה  גדולה מעלה – מה על  גובר  מה :
כבר שתהיה שקיימת יותר  קטנה מעלה או  ,

49.

ליעקב  יאמר  שב"כעת יוצא, הראשון  הפירוש לפי
וקללה  לברכה", הם ש"ראויים היא הכוונה ולישראל "

"ש הגדולה המעלה עקב אפשרית, אינה
לע  אך חיבתן  השרת", ממלאכי לפנים ו "מחיצתן  כל " ין 

להיות". ש"עתיד  יתרון  זהו 

אינה  שמעלתם יוצא, השני הפירוש לפי ואילו 
שהקדושֿברוך ֿהוא  לכך  אפשרת ויש כל ֿכך , גדולה
על ֿפי  להם ש"נמסר  כיוון  אך  קללה, ותיתכן  כועס
שהיא  נזהרים הם המקום" גזירת היא מה נביאיהם
מעלה  זוהי שני מצד  אך  למעשה. תתבצע ולא תתבטל 

– עת בכל  .הקיימת

ברש"י  הפירושים שמסדר  לכאורה, יוצא, זה לפי
בדרך  דעתו  שלפי להכריע יותר ניתן  חשובה ,

גדולה בהווה.מעלה יותר  קטנה מעלה מאשר 

מפירוש  זאת ללמוד  איֿאפשר  דבר  של  לאמיתו  אך 
נביא  בלעם, דברי על  זאת מפרש רש"י א) כי: רש"י,

ישראל  נביאי בדוגמת העולם המעלה 50באומות ולכן  ,
כל ֿכך  גדולה אינה נביאיהם" על ֿפי להם ש"נמסר 
לפי  ועיקר : ב) הקדושֿברוך ֿהוא. של  "מפיו " כלימוד 

שתהיה מעלה רק זו  אין  הראשון  אלא הפירוש ,
ש" יתווסף בעתיד  אך  בהווה, גם חיבתן מעלה

כל ". לעין 

המעלה  שבו  שענין  לזה הוכחה מכאן  אין  לפיכך 
ההווה.רק את מכריע בעתיד 

.‡È
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כל  של  העיקרי שהתוכן  רואים לעיל  האמור  כל  לפי
ישראל . של  המופלאות המעלות הוא בלעם דברי

כדי  ושוב שוב להדגיש מוכרח  היה הוא זאת את
של  ונישנות החוזרות להפצרות סירובו  את להצדיק

וכו '. לי" "וקבנו  לי" "ארה בלק

"משלו " והרמז , הדרוש לפי וגם הפשט  לפי גם לכן 
של  מעלתם על  כאן  שמדובר  הוא הפסוקים פירוש  –

ישראל .

רבים  במקומות התמיהה: את רש"י מביע לפיכך 
בפרשתנו  הפסוקים "וכן 51בכל  "כתרגומו " הוא פירושו 

אונקלוס  נוסף),תרגם פירוש בצירוף (או  "

היא  התמיהה שבו  זה, פסוק הכלל  מן  יוצא
משני  כאחד  תרגם לא כן ", תרגם לא ש"ואונקלוס

ממש. מקרא של  פשוטו  את בחר  אלא הפירושים,

וכל  "משלו " זהו  כי אחרת, סובר  שרש"י ולמרות
ישראל , חשיבות על  מדברים הפסוקים

פירושו , את לגמרי לשלול  רוצה הוא אין  זאת בכל 
מקרא  של  פשוטו  לפי המסביר  ש"ואונקלוס", ומסביר 
אלא  אומר  הזה המקרא "אין  אומר  רש"י כאשר  אפילו 

לשיטתו ,52דרשני" בהתאם כן ", תרגם "לא וכדומה,
בתורה. האחרים בפסוקים רש"י שיטת שהיא

.È

˙ÂÂˆÓÂ ‰Â˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓÏ Ï ÌÈ˘Ï ‡Ï

היא: לעיל  האמור  מן  הנלמדות ההוראות מן  אחת

פעולה  הוא הנביאים שעל ֿידי שהגילוי בלבד  זו  לא
שה' ברורות, הוראות עת בכל  ויש בהווה, הנמשכת
"עיני  ישראל , אלפי ראשי עבדיו  על ֿידי דבריו  גילה
של  מפיו  התורה לימוד  גם אלא ודור , דור  בכל  העדה"
במדבר , תורה מתן  בזמן  רק היה לא הקדושֿברוך ֿהוא
תורה  לומד  יהודי שכאשר  עת, בכל  ישנו  הוא גם אלא

לשוני "תען  אז  הרי לומד "53כראוי, 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

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

דלכאורה:47) – כו '" נביאיהם ע"פ להם "נמסר הלשון  יובן  עפ"ז 
הול"ל  וא"כ ואו "ת, לנביאים שואלים דהם היא, וקוסם דמנחש  השלילה

 ישראל מעלת בזה גם מודגשת עפ"ז  כי  – ואו "ת לנביאיהם
גזרותיו  מה להם שנמסר אלא לשאול צריכים שאינם הא'), בפי ' (ע"ד

או "ת "או  ואומר רש "י  מפריד ולכן  שאלה. בלי  במרום  ולא ,"
באופן  הוא או "ת הגדת כי  ואו "ת"*, נביאיהם ע"פ להם "נמסר כללו 

לשאלה. דמענה
י .48) ס"ק ס"א יוהכ"פ מע' דינים אסיפת חמד שדי  וראה ראה

ג . כלל ז ' מע' שם כללים גם
חט"ז 49) ואילך. 494 ע' [המתורגם] חט"ו  לקו "ש  – בכ"ז  ראה

ועוד. ואילך. 73 ע' חי "ט ואילך. ס"ז  424 ע' [המתורגם]
ה.50) כב, רש "י 
מפתור51) הי ' הרי  בלעם כי  הטעם  י "ל  ה.אולי  כג, (דברים

ה). כב, בפרשתנו  אונקלוס
א.52) א, בראשית
ב.53) מד, שה"ש  ג . פא, סוכות לקו "ת ראה

                        



עד   

זה  שעתה אלא הקדושֿברוך ֿהוא. של  מפיו  תורה
" ולעתיד  חיבתן בהעלם, ."

לימוד  על  המלעיגים מן  להתרגש שאין  מובן , מזה
התורה  בהפצת ובמיוחד  המצוות, וקיום התורה
שגילה  ממי ברורות הוראות ליהודי יש כי והיהדות,
של  מפיו  לומד  הוא – מכך  ויותר  עבדיו , על ֿידי דבריו 
 ֿ הקדוש – עמו  נמצא שהוא וברור  הקדושֿברוך ֿהוא

כנגדו  ושונה קורא להלן 54ברוך ֿהוא ש"מה כדי עד  ,
אך  – ובזיע וברתת וביראה באימה תורה) מתן  (בשעת

כך .55כאן "

תהיה "תמים שהוא אלקיך "וכיוון  ביחד 56ה' –
גויים" ש"רגשו  מזה גם להתרגש לו  אל  ה', עם

יהגו " אם 57ו "לאומים אף "ריק". שזהו  יודע הוא כי ,
או  מואב, מלך  כבלק משר , או  ממלך  באים הדברים
גם  כי לבלעם, בדומה העולם, אומות מנביאי מאחד 
ש"מחיצתן  ישראל  של  הנפלאה המעלה את יודעים הם

"ומזלייהו  ואף השרת", ממלאכי (=מזלם לפנים "
.(זאת

להודות  חייבות העולם אומות כל  אשר  עד 
מנחשים  בהם "אין  כי לברכה", הם "ראויים שישראל 
והנהגות  בחוקות מתחשבים הם אין  כלומר , וקוסמים".

בתורה. באמונתם איתנים והם הגויים

הם  לישראל , חסֿושלום להפריע במקום ואז ,
דבר , יחסרו  שלא להם, ומסייעים אותם מברכים
הגלות  ממדבר  ממש בקרוב ביציאתם ובמיוחד  ולהיפך ,
ההיפך  הקודש, בארץ האמיתית לגאולה ובכניסתם

בלק  ,58מכוונת

"והיו  כל ", לעין  חיבתן  ש"תגלה לכך  ומגיעים
מיניקותיך " ושרותיהם אומניך  זרים 59מלכים "ועמדו  ,

צאנכם" בקרוב 60ורעו  והשלימה האמיתית בגאולה
ממש.
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רפי "ח.54) תדבא"ר תתרלד. רמז  איכה יל"ש 
א.55) כב, ברכות
שלאח"ז 56) להכתוב הקדמה והיא שם). (ובפרש "י  יג  יח, שופטים

ראה  אבל שם. רמב"ן  ראה וגו '", קוסמים ואל מעוננים אל גו ' "הגוים שם
ואילך. 64 ע' חי "ד לקו "ש 

א.57) ב, תהלים
יט.58) כג , פרש "י  ראה
כג .59) מט, ישעי '
ה.60) סא, שם
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' א
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ְ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

קמז

רמז, דהרשב"י דרש ביום הסתלקותו בענין "הדר־
מהיטבאל" בגי' "מירון", וזהו שנקבר שם

לאסתלקא  בעא  שמעון  דרבי  יומא  בההוא  תאנא1, 

והוה מסדר מלוי, אתכנשו חבריא לבי רבי  מן עלמא, 

שמעון.

פתח2 ואמר, כתיב )בראשית לו, לא( ואלה המלכים 

1( ]תרגום ללה"ק[ תאנא, בההוא יומא דרבי שמעון בעא לאסתלקא 

מן  להסתלק  רצה  שמעון  שרבי  היום  באותו  כי  )למדנו,  עלמא  מן 

)והי' מסדר דבריו(, אתכנשו חבריא לבי  העולם(, והוה מסדר מלוי 

לשמוע  כדי  שמעון,  רבי  של  לביתו  החברים  )נתאספו  שמעון  רבי 

ממנו רזי התורה, ולהיות נוכחים בשעת הסתלקותו(.

מש"כ(  )לפרש  כתיב  ואמר  שמעון(  )רבי  פתח  ללה"ק[  ]תרגום   )2

 .  . אדום  בארץ  מלכו  אשר  מלכים(,  השבעה  )שהם  המלכים  ואלה 

שם(..  מתאחדים  שהדינים  )במקום  תמן  מתאחדין  דדינין  באתר 

וימת וימלך תחתיו, דלא אתקיימו באתרייהו )שלא נתקיימו הכלים 

במקומם, כי נשברו, ואומר הטעם שנשברו הוא( בגין דתקונין דמלכא 

לא אתתקנו )לפי שעדיין התקונים של המלך לא נתתקנו(.. דהא כלהו 

לא אתקיימו )שכל שבעה מלכים לא נתקיימו אלא שנשברו(, ע"ש.

דדינין  באתר3  אדום,  בארץ  אדום,  בארץ  מלכו  אשר 

אתקיימו  דלא  תחתיו,  וימלוך  וימת  תמן.  מתאחדין 

דהא  אתתקנו,  לא  דמלכא  דתקונין  בגין  באתרייהו, 

כולהו לא אתקיימו.

דשריא  דדכורא  בסטרא  השתא  אתקיימת  והיא4 

עמה, הדא הוא דכתיב )שם( וימלוך תחתיו הדר, ושם 

עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב, 

מי זהב ודאי, כמה דאוקימנא באדרא.
ספר הזהר חלק ג' — אדרא זוטא — דף רצב ע"א

שרשב"י  זהו  מירו"ן,  מספרם  מהיטבא"ל5,  הד"ר 

שדרש בזה קודם הסתלקותו, נקבר במירו"ן, וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד תסג

3( ראה לעיל סימן צו.

המלך  יצא  מלכים  השבעה  שבירת  אחר  )והנה  ללה"ק[  ]תרגום   )4

דדכורא  בסטרא  השתא  אתקיימת  והיא  ומהיטבאל(,  הדר  השמיני 

דשריא עמה )והיא מתקיים על ידי בחינת הזכר ששורה עמה(, הדא 

בת  פעו  עירו  ושם  הדר,  תחתיו  וימלוך  שכתוב(  )זהו  דכתיב  הוא 

הוא  וזהב  חסד,  בחינת  הוא  מים  )כי  ודאי  זהב  מי  )ואמר(  זהב,  מי 

בחינת דין, דהיינו שנכללו החסד עם הגבורה, ונמתקו ונתקנו(, כמה 

דאוקימנא באדרא )כמו שביארנו באדרא — זהר ח"ג )דף קלה ע"ב((, 

ע"ש.

5( הדר )209( + מהיטבאל )97( = 306. וכן מירו"ן = 306.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

        
         

   
        

       
        

      
          

       
        

         
        

       
       

       
      

     

        
          

         
    

     
         

      
          

     
        

          
    

        
      

         
   



































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב



עו

מי  וכלביא  כארי1  שכב  כרע   – ט  כד, 
יקימנו מברכיך ברוך ואורריך ארור2

מצדקי'  וגו'"  כארי  שכב  "כרע  המדרש  ביאור 
גם  וכלביא  כארי  תקיפים  דבנ"י  המשיח,  מלך  עד 
בזמן הגלות, "מי יקימנו" קאי על הקב"ה דיוציאנו 

מהגלות

מי  וכלביא  כארי  שכב  כרע  בפרשתנו,  הפסוק  על  א. 
יקימנו, איתא במדרש3 יש אומרים דקאי על הזמן שמאז 
המלך צדקי' עד מלך המשיח, כיון שבזמן צדקי', החל זמן 
בית  בזמן  שנה,  השבעים  לאחר  ואפילו  והגלות,  החורבן 
שני, עדיין הי' זה ענין של גלות, שהרי חמשה דברים חסרו 

בבית שני4, כיון שעדיין לא היתה זו גאולה שלימה.
ענין  שזהו  נאמר  המשיח,  מלך  עד  שמצדקי'  הזמן  על 
של כרע שכב. שכב, לפירוש היש אומרים – כותב הצמח 
צדק5 – הוא מלשון וישכב וירדם, על משכבי בלילות, ולא 

ימות ונפל למשכב, שזה מורה - על הענין של גלות.
הרי אפשר לחשוב שהגלות אינה רק על הגוף אלא גם 
על הנשמה חס ושלום, כולל עניני תורה ומצות הקשורים 

עם הנשמה,
זו  אין  אך  שכב,  שכרע  שהגם  נאמר,  פסוק  באותו  אך 
והגבלה של  זוהי מדידה  לו כח, אלא  שכיבה של מי שאין 
מי שרק הוא עצמו מודד, מגביל ומצמצם את עצמו, שהרי 
הוא כארי וכלביא, שארי הוא בתוקף ולביא הוא בתוקף עוד 

יותר, וכדאיתא בזהר6 שלביא הוא בתקיפא יתיר.
הדבר  פירוש  אין  שכב,  כרע  של  בזמן  אפילו  כלומר: 
ישראל  עם  ישראל.  על  שליטה  האומות  יד  שחס־ושלום 
הוא תמיד כארי וכלביא, ורק שמי – יקימנו. על דרך הענין 
דמי גלה לבני רז זה7, הקשור עם מי יתן והי' לבבם זה להם 
ליראה אותי8, שקאי על הקב"ה9, ועד"ז בנדו"ד הפירוש הוא 

1( פסוק כד, ט – כרע שכב כארי וגו': עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

ויחי סימן קעז, ובהנסמן שם. ועיין שם סימן קפו. רלח.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  בזה  עיין  ארור:  ואורריך  ברוך  מברכך   – ט  כד,  פסוק   )2

התורה פרשת תולדות סימן תסה, כה. קלא. תעג. תעד.

ויחי  וגאולה על התורה פרשת  בילקוט משיח  )עיין  ז.  3( בראשית רבה פרשה צח, 

סימן קעז, ובהנסמן שם(. בכללות הסימן: עיין גם לעיל סימן שלב.

4( יומא כא, ב. ירושלמי מכות פרק ב הלכה ו. הוריות פרק ג הלכה ב. במדבר רבה 

פרשה טו, י.

5( בד"ה כרע שכב שנת ה'תר"ה בסעודה שלישית )אוה"ת בלק ע' א'מח ואילך(.

6( ויחי רלז, ב.

7( שבת פח, א.

8( דברים ה, כו.

9( ראה לקוטי תורה במדבר טו, א-ב.

וכמו  יוציאנו מהגלות,  הוא  יקימנו,   – היינו הקב"ה   – שמי 
שנאמר מי יתן מציון ישועת ישראל10.

ועד לזמן שמי יקימנו, גם אז אין זו שליטה אמיתית חס 
ושלום, כיון שהוא ארי ולביא, שלאף אחד אין שליטה עליו.
אין  ולביא  ארי  שעל  ערוך11  בשלחן  הפסק  דרך  על   –
לאף אחד שליטה, ועד שישנה שאלה האם אפשר לחנכם 

ע"י תרבות. –
אלא  זאת  ואין  שכל,  פי  על  מקום  לה  אין  הגלות  כל 

כאנוס על פי הדבור, שהארי ולביא יכרע וישכב.
אלקים  שוידבר  ומצות,  לתורה  שבנוגע  מובן,  ובמילא 

את כל הדברים האלה – אין לכל הגלות שום שייכות.
ב. אמנם מצד ההרגל, שמתרגלים אל הגלות ואותותינו 

לא ראינו12,
– נסים ישנם גם עכשיו, אלא שלא ראינו, אין בעל הנס 

מכיר בניסו13 –
שעולם  נדמה  שיהי'  אפשר  הגלות  חושך  מצד  הנה 
נוהג, עולם מלשון העלם והסתר14, היינו שלעולם  כמנהגו 
מראים  לזמן  מזמן  ולכן  ולביא.  הארי  על  שליטה  יש 
הנסים  )שאחד  הגלות  בזמן  גם  גלויים  נסים  מלמעלה 
ועי"ז  וי"ג תמוז(,  די"ב  והכלליים בדורנו הוא הנס  הגלויים 

נזכרים שגם בזמן הגלות אין עוד מלבדו.
וזהו תוכן מאמר רז"ל15, בתחלה עלה במחשבה לברוא 
את העולם במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים שיתף 
והאמונה  היחוד  בשער  ע"ז  ונאמר  הרחמים,  מדת  בו 
צדיקים  ידי  על  אלקות  לגילוי  היא  שהכוונה  בתניא16, 

ואותות ומופתים שבתורה.
המופתים שוברים את המדידה וההגבלה של העולם, כך 

שרואים גם בעיני בשר, שיש מנהיג לבירה זו.
וכאשר זוכרים זאת – יודעים במילא שעם ישראל הוא 
לא  ומצוות  ותורה  לנשמה  בנוגע  ואשר  ולביא,  ארי  תמיד 

נמסרנו לשיעבוד הגלות.
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10( תהלים יד, ז. נג, ז.

11( חושן משפט, הלכות נזיקין סימן שפט סעיף ח.

12( תהלים עד, ט.

13( נדה לא, א )בשינוי לשון קצת(.

14( לקוטי תורה במדבר לז, ד. ספר המאמרים ה'תש"י עמוד 116.

15( פירוש רש"י ריש בראשית. ספר הלקוטים להאריז"ל בתחילתו ובכמה מקומות. 

וראה מדרש ילמדנו הובא בספר תלמוד תורה*.

16( פרק ה.

*( נדפס בס' בתי מדרשות ח"א עמוד קמא. המו"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלק

"טובה הארץ מאוד מאוד" – ב' פעמים מאוד.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח



עז               

     

    ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
 ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

‰NÚŒL‡ŒÏk ˙‡ BtˆŒÔa ˜Ïa ‡iÂ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»
ÈÓ‡Ï Ï‡NÈ∑ׁשהיינּו מלכים  ׁשני א ּלּו אמר : ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

ֿ אחת ֿ על  אנּו ּבפניהם , עמד ּו לא  עליהם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבט ּוחים 
מ ֹואב " "וּיגר  : לפיכ ֿ וכ ּמה ! .ּכּמה  ְְִַַַָָָָָָ

       ©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´¨
   ½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

‚iÂ∑ּכמ ֹו מ ֹורא , יט)ל ׁשֹון לכם "(איוב  "ּגּור ּו :.‡BÓ ı˜iÂ∑ וה ּוא ּבח ּיי, קצ ּתי (ּכמ ֹו ּבח ּייהם  קצ ּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר ) .מקרא  ְִָָָ

      ©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
     ¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

     ¨¨¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ זה ׂשֹונאים  היּו מע ֹולם  והלא  ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר  זה , לו)את  ּבׂשדה (בראשית ֿ מדין את  "ה ּמּכה  : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
א ּלא  למלחמה ? מ ֹואב  על  מדין ׁשּבא ּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמ ֹואב ",
ראה  ּומה  ּביניהם . ׁשל ֹום  ע ׂשּו יׂשראל  ׁשל  ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמ ּיראתן
יׂשראל  את  ׁשרא ּו ּכיון מ ּמדין? עצה  ל ּטל  ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמ ֹואב 
א ּלּו ׁשל  מנהיגם  אמר ּו: הע ֹולם , ּכמנהג  ׁשּלא  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים 

להם : אמר ּו ּמּדת ֹו? מה  מהם  נׁשאל  נת ּגּדל , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדין
עליהם  נב ֹוא  אנּו אף  אמר ּו: ּבפיו; א ּלא  ּכח ֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאין

ּבפיו  ׁשּכח ֹו ‰BM.ּבאדם  CÁÏk∑(רבה מה (במדבר ּכל  ְְִֶָָֹƒ¿…«ַָ
ּברכה  סימן ּבֹו אין , מלח ‰‰Â‡.ּׁשה ּׁשֹור  ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ

וכיון  היה , מדין מ ּנסיכי למלכ ּות ; רא ּוי היה  ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹלא 
ׁשעה   לצר עליהם  מ ּנּוה ּו סיח ֹון, .ׁשּמת  ְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

    ©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
      £¤©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
       ©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

 ¥−¦ª¦«
‰B˙t∑, מע ֹות ל ֹו מריצין ׁשה ּכל  ה ּזה  ּכּׁשלחני ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

א ּגר ֹותיהם . ל ֹו מריצין ה ּמלכים  ּכל  ּפׁשּוט ֹוּכ ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ה ּמק ֹום  ׁשם  ּכ מקרא , BnÚŒÈa.(שם)ׁשל  ı‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

ל ֹו:(שם) וא ֹומר  מתנּבא  היה  וזה  היה , מ ּׁשם  ּבלק . ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשל 
ה ׁשרה  מה  מ ּפני ּתאמר : ואם  . למל א ּתה  ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹעתיד 
ר ׁשע ? ֿ ּכֹוכבים  ע ֹובד  על  ׁשכינת ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְִִֵַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש

Ï‡NÈב  „Ú Èc Ïk ˙È Btˆ a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡BÓ‡Ï∆¡»≈

‡Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó ÈÒÏ ‡BÓ Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ Btˆ a ˜Ïe ‡Ï˜Á„ ‡˜BÈ¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏה  BÚa a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È˜ÓÏ dnÚ Èa Ú‡ ˙t ÏÚ„ Ì‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ˜lÓ ÈL ‡e‰Â ‡Ú‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ



   
    
     

     
     

     
    

     

    
      

   
     


     

   
  

    
   

   
      


     

    
     



עח              
היה  א ּלּו ל ֹומר : לא ּמֹות  ּפה  ּפתח ֹון יהיה  ׁשּלא  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּכדי
והם  נביאים  להם  העמיד  למ ּוטב ! חזרנּו נביאים  ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָלנּו
ּבעריֹות , ּגד ּורים  היּו ׁשּבתח ּלה  הע ֹולם , ּגדר  ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּפרצ ּו

לזנּות  עצמן להפקיר  עצה  להם  נתן ∑BÏŒ‡˜Ï.וזה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿…
ל ֹו(שם) ּפֹוסק  ׁשהיה  ולהנאת ֹו, היתה  ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָה ּקריאה 

הר ּבה  ÌÈˆnÓ.ממ ֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר : ואם  ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ
? מ ּזיק.ı‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑, וע ֹוג סיח ֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ

והרג ּום  עליהם  עמד ּו א ֹותנּו, ׁשֹומרים  e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿
ÈÏnÓ LÈ∑ּכמ ֹו להכריתני, הם  קר ֹובים  ּכתיב , חסר  …≈ƒÀƒְְְְְִִִִֵֵֵַָ

קיח) אמילם "(תהילים "ּכי :. ֲִִַ

     §©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
      Æ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
       ¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

BaŒ‰k∑ ל ׁשֹון אחר : ּדבר  ּבהם . נּכה  וע ּמי אני «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ה ּוא  ב )מ ׁשנה  קה מהם (ב "מ לח ּסר  ה ּדמים , מן ל ֹו מנּכה  , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑,סיח ֹון מלחמת  ֿ ידי על  ְַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מ ֹואב  את  לה ּכֹות  .ׁשעזר ּתֹו ְְֲֶֶַַָ

       ©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
    ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים , מיני ּכל  ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר : ּדבר  ע ּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר : ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ע ּמנּו יבא  אם  אמר ּו: מדין; זקני ּבידם  נטל ּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹזה 
ּבֹו אין - ידחנּו ואם  מ ּמׁש, ּבֹו יׁש ה ּזאת , ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם 

ה ּלילה ", פה  "לינּו להם  ּכׁשאמר  , לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת .
ׁשּנאמר : להם , והלכ ּו ה ּניח ּוה ּו ּתקוה ! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמר ּו:
הלכ ּו מדין זקני אבל  ֿ ּבלעם ", עם  ֿ מ ֹואב  ׂשרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ"וּיׁשב ּו

.להם  ֶָ

      ©´Ÿ¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
      ̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

¦¦§¨«
‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה  ה ּקד ׁש ר ּוח  אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן הע ֹולם ; א ּמֹות  נביאי לכל  וכן ּבּלילה . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻא ּלא 
ׁשּנאמר  ה ּלילה , לא)ּבחל ֹום  אלהים (בראשית "וּיבא  : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל   הה ֹול ּכאדם  ה ּלילה ". ּבחל ֹום  האר ּמי ֿ לבן ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאל 

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילג ׁשֹו '‰ a„È L‡k∑ י מליכני אם  ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
אין  ׁשּמא  ע ּמכם ,  אל ּכמ ֹותכם  אדם  ּבני עם  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָללכת 
מ ּכם  ּגד ֹולים  ׂשרים  עם  א ּלא   להל לת ּתי .ּכב ֹוד ֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ

eLiÂ∑ ע ּכבה .ל ׁשֹון «≈¿ְַָָ

     ©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
 ̈¥−¤¦¨«

CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑ ר "ל) ּבא ; להטע ֹות ֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ
יּכׁשל ּו ּופ ֹוׁשעים  בם  ילכ ּו צ ּדיקים  ה ', ּדרכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשרים 

לט ֹובה , היתה  האנׁשים " "מי ׁשאמר  ר ּׁש"י, ּכּונת  ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָבם .
ּבפר ׁשת  ר ּׁש"י ׁשּפר ׁש ּכמ ֹו ּבדברים , ע ּמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָל ּכנס 

‡Èו ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
˜ d ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C˙ Èc ˙È ‡Ú„È È‡ ‡Ú‡ ÔÓ dpÎ˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â CÓ¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז ÔÈ„Ó ÈÒÂ ‡BÓ ÈÒ eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

˙‡Âח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈB‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ‡BÓ È«¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Âט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡ib ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»



      
      

     
      
    

  
   

     

      
      

      
     

     
     
     

    

     
     
     

     
 

     
   

     



עט               
ּכי  לטע ּות , לבלעם  ּבא   א "א ּיּכה ", ּבתבת  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּברא ׁשית 
אין  לפניו, ּגל ּוי ה ּכל  ׁשאין ּפעמים  אמר : טעה ) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹה ּוא 

לק ּלל  ׁשא ּוכל  עת  אראה  אני אף  עליו, ׁשוה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדע ּתֹו
יבין  .ולא  ְִָֹ

     ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¤¦²Ÿ¤¬¤
  −̈¨©¬¥¨«

'B‚Â tˆŒÔa ˜Ïa∑ ה ּמלכים ּבעיני אני ח ׁשּוב  ,ּבעיני ח ׁשּוב  ׁשאיני ֿ ּפי ֿ על  .אף  »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

      ¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
       ©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

§¥«©§¦«
ÈlŒ‰˜∑(רבה ׁשה ּוא (במדבר ֿ ּלי" מ "ארה  ק ׁשה  זֹו »»ƒִֵֶָָָָ

ּומפר ׁש לא (שם)∑ÂÈzL‚Â.נֹוקב  ּובלק  הע ֹולם . מן ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ
א ּלא  מב ּקׁש איני ֿ הארץ ". מן "ואגר ׁשּנּו א ּלא  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר 

מ ּבלק  יֹותר  ׂשֹונאם  היה  ּובלעם  מעלי; .לה ּסיעם  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

              

    

  ח ח ח חלהלהלהלה א א א א כל כל כל כל  א א א א לי לי לי לי  .... ....  צרי צרי צרי צרי מ מ מ מ ההההצא צא צא צא   הע הע הע הע ִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹהההההההה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽוגרוגרוגרוגריו יו יו יו ::::

 מ ואגר א א  אמר לא  בלק  , ל הע מ  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוגריו 
נא היה   בלע מעלי ,  יע לה א א   מב איני  , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאר

מ לק  ובפרש"י)י תר יא. הס יר.(כב , ה רה  מ פרי  ה  ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ללה  למעט  לע הת "וגריו " אמירת ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהיפ
 הת " האר מ ואגר" אמר בלק  זה ,   ק מ רק  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

. ל הע מ ל  ְְִַָָָָלגר
י תר   נא  לע לזה  ר"י  ל  הכרח לבאר  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוי
 חמ י י ראל ני   מ היה  לק  ל  חד ה ה  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמ לק ,
ה  ביקר"  מ לי " י ב  "וה א  ה ס ק  על וכפירש "י  ְְִִִֵֵַַָ
י ראל  מ ני  לק  נתירא  מ ע  ,להבי  וצרי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהכריתני ",
לק  ראה  כפי  'וג מ אב " את ר "אל נצט ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהלא 

 עצמ ר וכא , ל לגב  א ולא  מ אב   אר את יפ ה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ה ע  ע לא  , ארצ לעבר רת י ראל לבני  נ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹלא 

ְִָָמלחמה ?
ה י את  ידע א  פטת, י "ל (בלק ) למ אב  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹנגע 
י ראל  ני   לכ ה ה   ב וח מ אב ", את צר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ"אל
חיט  הי" וע ג  סיח מ ני  ה א   ה ע  חמיל  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָאינ
י ראל  ע ה  א ר "את  מע לאחר ולכ ," ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
, עי  צרי עדי  ל א מאד .  נתירא , ת א  ח ְְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלאמ רי "
 נלחמ לא  י ראל ני   ע ה וידע  היה  נביא   לע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי 
 אי לבלק  ענה  לא  מ ע    וא ה י , מ ני  ה א   ה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹע

לפחד ? מ ה  ְִִַֹל
הי  לע" ר"י  תב  ולכהיינ מ לק ", י תר  נא ה  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

צאה  היתה  לק  ל נאת אחר: מ ג היתה  נאתְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
,ארצ את  כ ו  ע  חמ י י ראל ני  ראת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמ
נאה  היתה  י ראל לבני   לע ל נאת ־איְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמה ־
מ ה  ל אי לבלק   לע ה  לא  ולכ , טע לי  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמית

. ל לק לי ראל לה יק  הזנת  ח י  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹלפחד ,

      ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
    ̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם) אק ּללם ּכן, אם  ל ֹו: אמר  …≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ
ל ֹו: אמר  ֿ העם !". את  תאר  "לא  ל ֹו: אמר  ְִִֶַַָָָָָֹֹּבמק ֹומי.
, לברכת צריכים  אינם  ל ֹו: אמר  אברכם . ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם 

(ס "א  ל ּצרעה  א ֹומרים  מ ׁשל  ה ּוא ". ּבר ּו ְְִִִַָָָָ"ּכי
" מעקצ ולא  מ ּדב ׁש "לא  .ל ּדב ֹורה ): ְְְְִֵֵֵַָֹֹֻֻ

kÏÓ‡י  Btˆ a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ˙‡Â ˜ d ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ È‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ
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      ©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
      ¤©§§¤®¦ ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּבר ׁשּות ֹו ׁשה ּוא  לג ּלֹות  רצה  ולא  ּגב ֹוהה , ׁשר ּוח ֹו למדנּו מ ּכם ; ּגד ֹולים  ׂשרים  עם  א ּלא  «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק " ע ֹוד  "וּיסף   לפיכ ּגּסּות , ּבל ׁשֹון א ּלא  מק ֹום , .ׁשל  ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

      ©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
  ¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

      ©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
¥¥«¤

      ©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
    ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

     ¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
     ¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיח ֹון) ּבמלחמת  (ר "ל  ל ׁשעבר  נֹוטל  ּׁשהיית  מ ּמה  יֹותר  ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
 ל. ְ

     ©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
        ̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

     §Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
‰ÊÂ ÛÒk B˙È ‡ÏÓ∑ רחבה ׁשּנפ ׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּכסף  ּכל  לי ל ּתן ל ֹו רא ּוי אמר : אחרים . ממ ֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומח ּמד 
ספק  ר ּבֹות , חיל ֹות  ל ׂשּכר  צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהב 

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח , אינֹו ספק  ‡ÏÎe.נֹוצח  ‡Ï ֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ…«

ÚÏ∑ ונתנּבא אחרים , ּבר ׁשּות  ׁשה ּוא  ּגּלה  ֿ ּכרח ֹו על  «¬…ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
האב ֹות  ׁשּנת ּברכ ּו ה ּברכ ֹות  לב ּטל  יכ ֹול  ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכאן,

ה ּׁשכינה  .מ ּפי ְִִִַָ

      §©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
   ©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

Ìz‡ŒÌb∑ ליל ס ֹופכם  א ּתם  ּגם  הכ ׁשיל ֹו: ּפיו ««∆ְְִִִֵֵֶֶַַ
ּכרא ׁשֹונים  נפ ׁש ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּבפחי יׁשּנה  לא  ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּכאן  ! לבר יֹוסיף  ׁשּלא  הלואי לקללה ; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמ ּברכה 
ֿ יד ֹו על  ּברכ ֹות  להם  לה ֹוסיף  ׁשעתיד  .נתנּבא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

Ï˜יג  ÈÏ Ó‡Â ‡Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ ˙ÈÏ È‡ ÔBÎÚ‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

eÓ‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ‡BÓ È eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו ÔÈ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Óטז Ô„k dÏ eÓ‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï Btˆ a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ CpwÈ‡ ‡˜È È‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï È„ÚÏ Ó‡Â ÌÚÏa ˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL ÈÏ ˙ÈÏ ‰„e ÛÒk d˙È ÈÏÓ ˜Ï ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Êb ÏÚ aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a B‡ ‡zÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈB‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ



פי               

     ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
       ¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

     ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
EÏ ‡˜ÏŒÌ‡∑ א ּתה וסב ּור  ׁשּל ה ּקריאה  אם  ƒƒ¿…¿ְְְִִֶַַָָָ

א ּתם   ל ק ּום  ׂשכר , עליה  את ∑C‡Â.ל ּטל   ּכרח ֿ על  ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ
ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ּתע ׂשה , א ֹות ֹו אלי אד ּבר  א ׁשר  ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה ּדבר 

ויתר ּצה  אפ ּתּנּו ׁשּמא  אמר : ּבלעם ",  וּיל". ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

     

     ©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
 ¦¨¥¬¨«

B˙‡ ˙‡ LÁiÂ∑ מקלקלת ׁשה ּׂשנאה  מ ּכאן, ««¬…∆¬…ְְְִִֶֶֶַַָָ
ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ּבעצמ ֹו. ה ּוא  ׁשחב ׁש ה ּׁשּורה , ְְֶֶַַַַַָָָָָאת 

ׁשּנאמר  אביהם , אברהם   קדמ ּכבר  ר ׁשע , (בראשית ה ּוא : ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ֿ חמר ֹו"כב ) את  וּיחב ׁש ּבּבקר  אברהם  "וּיׁשּכם  :. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
‡BÓ ÈNŒÌÚ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכל ּבם  .ל ּבֹו ƒ»≈»ְִִֶָָ

             

  

 אתאתאתאת־ ־ ־ ־ אתנ אתנ אתנ אתנ  חב חב חב חב ו ו ו ו קרקרקרקר  לע לע לע לע  ק ק ק ק ַַַַָָָָו ו ו וְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
ה רה  את מקלקלת ה נאה  א מ  "אתנ את  חב ו"ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
אברה  מ ק בר רע , ה "ה , אמר , עצמ ה א   חבְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ר חמ את  חב ו קר  אברה   ו אמר , ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאביה

ובפרש"י) כא. (כב ,

לבני ה נאה  מ ד   עצמ  חב  לע : מ ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלכא רה 
 לק נרצ מ ד  זאת ע ה  אבינ  אברה ת לע ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻי ראל,
אברה  מ ק "בר , יניה וה   מה ה ', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָצי 

?" ֲִֶאביה
את  לק ל לק  ידי  על נר  לע זה : ה א ר למר  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוי
, ל לק  מניח אינ ה "ה  ראה  א ר  וג ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָי ראל,
אפ "א  ל ח ב  י   " לע ל ו" י ־כ־על־ ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָא
ני על לקטרג  א י ראל, את  ל חס ־ו לק ל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויתרה "

 לה פרש "י  ועל־דר א)י ראל, "אזיר (כד ,  לע אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ח ל".  תיהנ עו הזרת על וה ללה  , תיהנ ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעו

ז  היה  , עצמ האת חבי ת ע לה  ה ועל־דר־זה  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
י ראל,  ע על לקטרג היה ),  ס ק  לע (י  נס ר  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָטע
את  זיר ה רה " "קלק ל  מתאימה  ה לי  הנהגת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָי 
"קלק ל   רא י  א   הי ד ר י ראל ני  הנהגת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹל
ל חס ־ו האהבה  להפ  יגר ועל־ידי ־זה  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה רה ",

לי ראל. ְְְִֵַָָָה "ה 
" אביה  אברה  מ ק "בר ה "ה  ל ענה  זה  ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָועל
יכ ל  אינ י ראל, בני  רציה  ה לי   הנהגת על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה טרג
א    עצמ האת  חב  אברה ל ה כ ת י  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלח ל,
מקלקלת  ("אהבה  לה ' אהבת דל מ ד  הרגיל, דרְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
. לע מע ה  על־ידי  ה טרג ע ת את מ נעת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻה רה "),

        

ההההרהרהרהרה אתאתאתאת מקלקלתמקלקלתמקלקלתמקלקלת ההההנאהנאהנאהנאה ,,,, א א א א כא)מ מ מ מ כב , מ א (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
פרעה  אמר מ ה  ולא  ( ו יד , רכ )."ח את "ו אסר  ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

אליו   להצטר  ע על לה יע  די  זאת ע ה  רעה  ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹי 

אתנהג  "לא  :  ר"י  כפר י ראל, ני  אחרי   ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולר
מע ה  הרי  כו "'.  לפניכ  י אק . .  מלכי אר  כ ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָע

ד ל. רוח  ל  ח א א  ה רה  קלק ל היה  לא  ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה 

     ©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©
       §Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

 §¨−̈¦«

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i‚ B˙‡ CÏ È˜ÓÏ Ì‡ dÏ Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ìe ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È ÊÊÂ ‡Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:‡BÓ È ÌÚƒ«¿¿≈»

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È‡ ÈÈ„ ‡Ê‚ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
Î ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈



     
    

      
      

    
  

     
    

       
    
     

     



פב              
‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ ה ּמק ֹום ּבעיני רע  ׁשה ּדבר  ראה  ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

 ליל BÏ.ונתא ּוה  ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל   מלא ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא  ׁשּלא  מ ּלחטא , למנע ֹו ר ֹוצה  והיה  .היה , ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈÚ ÈLe∑, ל ּדר ה ּיֹוצא  ח ׁשּוב  לאדם  מ ּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ּומ ׁשּמׁשים  וח ֹוזרים  ל ׁשּמׁשֹו, אנׁשים  ׁשני ע ּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָיֹולי

זה  את  .זה  ֶֶֶ

      ©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
      §¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

     ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ÔB˙‡‰ ‡zÂ∑ֿה ּקד ֹוׁש ׁשּנתן ראה ; לא  וה ּוא  «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האדם , מן יֹותר  לרא ֹות  ל ּבהמה  ר ׁשּות  ֿ ה ּוא  ְְְִִֵֵַָָָָָּבר ּו
מ ּזיקין  ּכׁשּיראה  ּדע ּתֹו ּתּטרף  ּדעת , ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

B„Èa ‰ÙeÏL BaÁÂ∑ ּכלי ה ּניח  זה  ר ׁשע  אמר : ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

וה ּוא  ּבחרב , הע ֹולם  א ּמֹות  ׁשל  זינן ׁשּכלי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻא ּמנּות ֹו,
את ּפׂש אני אף  ׁשּלהם , א ּמנּות  ׁשה ּוא  ּבפיו, עליהם  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבא 

ס ֹופ ֹו היה  וכן ּבא ּמנּות ֹו. עליו ואבא  ׁשּלֹו (במדבר את  ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ
ּבחרב "לא) הרג ּו ֿ ּבע ֹור  ּבן ּבלעם  "ואת  :. ְְְְִֵֶֶֶָָָ

       ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
 §¨¥¬¦¤«

ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל ". כ )ּכתר ּגּומ ֹו: :(מ"א ¿ƒ¿ְְְְִִֵַ
ה ּנד ּבק  עפר  - ל ׁשעלים " ׁשֹומר ֹון עפר  יׂשּפק  ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ"אם 

וכן ּבה ּלּוכן. הרגלים  מ)ּבכ ּפֹות  ּבׁשעל ֹו(ישעיה מדד  "מי : ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָ

ּובה ּלּוכ ֹו ּברגליו - fÓ‰.מים " „‚Â ‰fÓ „b∑ ְְְִִַַָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆
ה ּוא  אבנים  ׁשל  "ּגדר " .סתם  ְֲִֵֶָָָ

     ©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
     ©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

ıÁlzÂ∑עצמ ּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא  ֿ רגל  את  אחרים , .את  «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

      ©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
   ¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

BÚ '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑, להל לפניו ע ֹוד  לעבר  «∆«¿«¬ְְֲֵַַָָֹ
ּכמ ֹו אחר , ּבמק ֹום  לפניו לג )להיֹות  עבר (בראשית "וה ּוא  : ְְְְְִֵַַָָָָ

לעמד  ראה  מה  ּבתנח ּומא : יׁש א ּגדה  ּומדר ׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפניהם ".
הראה ּו אב ֹות  סימני מק ֹומ ֹות ? .ּבׁשל ׁשה  ְְְִִֵֶָָָָֹ

     ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
      ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

     ©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
       ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

ÌÈÏ‚ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים  ׁשל ׁש הח ֹוגגת  א ּמה  לעקר  מב ּקׁש א ּתה  ל ֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL daÁÂ ‡Á‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙‡כד  ‡iÓk ÏÈLa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡„‚Â ‡kÓ ‡„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ„ ‡Ï‚ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו ˙‡a Ì˜Â aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז ˙Úe ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ„ ‡Ê‚ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡ËÁa¿À¿»

ÌÚÏÏכח  ˙Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È‡ CÏ ˙È„Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ



     
     

     
     

     

     
    

     
     

     

  
     

     
   

      



פג               

       ©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
    §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

zÏlÚ˙‰∑ ּוב ּזיֹון ּגנאי ל ׁשֹון eÏ.ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
È„Èa ÁŒLÈ∑ ּבעיני זה  ּדבר  ל ֹו היה  ּגד ֹולה  ּגנּות  ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאת ֹון  - ּבפיו ׁשלמה  א ּמה  להרג   ה ֹול זה  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻה ּׂשרים :
זין  לכלי צרי .זה  ְִִִֵֶַָ

      ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
     £¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

     ¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב )ּכתר ּגּומ ֹו, "הלאל (איוב  : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְֵֵַַ

אמר ּו ּבּגמרא : זה  מקרא  ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו ֿ ּגבר ". ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיס ּכן
לה ֹון: אמר  אס ּוסיא ? רכב ּת לא  טעמא  מאי ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָליּה:

ׁשד  ֿ זרה ּברטיבא  עב ֹודה  ּבמ ּסכת  ּכדאיתא  כ ּו' ליּה אי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ד ) .(דף 

     ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
       §Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

§©¨«

      ©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
        £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

  ¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
Èc‚Ï Cc‰ ËÈŒÈk∑ ה ּמׁשנה חכמי ר ּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְִֵֵַַַָ

קה) ּבׁשביל (שבת נטתה , ראתה , יראה , נֹוטריק ֹון: ְְְְֲִִִָָָָָָָָּדר ׁשּוה ּו
ּולפי  ּולהקניטני. לקנאתי ּכל ֹומר : לנג ּדי,  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשה ּדר
ּכי  - "רטט " ל ׁשֹון - לנג ּדי  ה ּדר חרד  ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָמ ׁשמע ֹו:
לכעסי  ׁשה ּוא  , ה ּדר ּומהר  ׁשחרד   ה ּדר ּבעל  ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָראיתי

ּכמ ֹו ה ּוא , קצר  ּומקרא  יג )ּולהמר ֹותי, ּדוד ".(ש"ב  "וּתכל  : ְְְְְִִִַַַָָָָ
וכן רצ ֹון, ל ׁשֹון  "ירט " אחרינא : טז)ליׁשנא  "ועל ֿ(איוב  ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

ֿ ידי  על  א ֹות ֹו ּומנחם  מפ ּיס  - ירטני" ר ׁשעים  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָידי
מקניטים  א ּלא  ׁשאינן .ר ׁשעים , ְְִִִֵֶֶַָָָ

        ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
      ̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

¤«¡¥«¦

‡elכט  Èa zÎiÁ È‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È‡ È„Èa ‡aÁ ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏÏ ‡z‡ ˙Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ zÎ¿«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL daÁÂ ‡Á‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe ÚÎe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ˜Ï ‡Á‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ



     
       

     
      
     
    

  
    

     

      
      

    
     

     
    


     

    

     
    

 
      

      
     

     
      

      



פד              
‰˙Ë ÈÏe‡∑"ׁש"א ּולי ּפעמים  "ל ּולא ", ּכמ ֹו «»¿»ְְִֵֶַָ

"ל ּולא " ּבל ׁשֹון ‰Èz‚.מ ׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
ּכל ֹומר , ," א ֹות הרג ּתי "ּגם  ּכמ ֹו: וה ּוא  מסרס , ְְְְְְְִִַַַָָָֹמקרא 
ההריגה  ּגם  ּכי ֿ ידי, על   קראת ּבלבד  הע ּכבה  .לא  ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ

È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר) וה ֹוכיחת ׁשּדּברה  מ ּפני וע ּתה  ¿»∆¡≈ƒְְְְְִִִֵֶַַָָ

"וּיאמר  ׁשּכת ּוב : ּכמ ֹו ּבת ֹוכח ּתּה, לעמד  יכל ּת ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולא 
את  ׁשּסּלקה  היא  זֹו יאמר ּו: ׁשּלא  הרג ּתיה , - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא "
ה ּמק ֹום  ׁשחס  לה ׁשיב ; יכ ֹול  ולא  ּבת ֹוכח ּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם 

וכן ה ּבר ּיֹות . ּכב ֹוד  כ )על  ּתהרג ּו",(ויקרא ה ּבהמה  "ואת  : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ
ה ּבהמה "(שם)וכן ואת  הא ּׁשה  את  "והרג ּת :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

      ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ ´Ÿ
       ̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

   §¥¤−¨¬¨¦«
ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑; ה ֹודה ֿ ּכרח ֹו ועל  ּגנּות ֹו, זה  ּגם  ƒ…»«¿ƒְְְֶַַָָ

העיד  ּופיו עליֹון, ּדעת  ׁשּיֹודע  מ ׁשּתּבח  היה  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 
ידע ּתי" Èl."לא  ‰eL‡ EÈÈÚa ÚŒÌ‡∑ להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְִַ

ּבעצמ ֹו ה ּוא  ל ֹו: אמר  זֹו. ּתׁשּובה  היא  ה ּמק ֹום  ְְְִֶֶַַַָָָנגד 

למ ּוד  ּדבריו! את  מב ּטל   מלא וא ּתה  ללכת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצ ּוני
לאברהם  אמר  מחזיר ֹו.  ּומלא ּדבר  ׁשא ֹומר  , ּבכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָה ּוא 

כב ) ּבּטל (בראשית  מלא ֿ ידי ועל  וג ֹו'" ּבנ ֿ את  ֿ נא  "קח  :ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ל ׁשּוב  אני צרי ּבעיני רע  אם  אני, אף  ּדבר ֹו, .את  ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

     ©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥¦¨´£¨¦½
      §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

   ©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר), ליל ר ֹוצה  ׁשאדם   ּבדר ≈ƒ»¬»ƒֵֵֶֶֶֶַָָ

מ ֹוליכין א ׁשר ∑ÒÙ‡Â.א ֹות ֹוּבּה ה ּדבר  את   ּכרח על  ִִָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ
וג ֹו' ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אד ּבר  CÏ∑ וס ֹופ ע ּמהם   חלק ּכי ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְִִֶֶָ

הע ֹולם  מן Ï˜.להאבד  ÈNŒÌÚ∑ לק ּללם ׂשמח  ְִֵֵָָָƒ»≈»»ְְֵַַָָ
.ּכמ ֹותם  ְָ

       ©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
      À̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

˜Ïa ÚÓLiÂ∑לב ּׂשר ֹו ׁשל ּוחים  ‡BÓ.ׁשלח  ÈÚŒÏ‡∑(רבה הח ׁשּובה (במדבר עיר  ׁשּלֹו, מטר ֹוּפֹולין א ּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר ! מב ּקׁשים  א ּלּו מה  ראה  ל ֹומר : .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

Ï‡לד  È‡ ˙ÈÁ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡ibÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï È ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו ÌÚÏ ‡˙‡ È‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ‡BÓ„ ‡z˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ËÒa Èc ÔB‡«¿ƒƒ¿«¿»



       
     

  
     

      
      

     
     
      


     

    

     
    
     
      
     
      

    
  

      
     

   
      

       
  

     
    

 
      

     
     

  
   

     
   



פה               

       ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
      ¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

©§¤«
E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקל ֹון מע ּמֹו לצאת  ׁשּסֹופ ֹו .נתנּבא , «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

      ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
       £¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¡Ÿ¦²

  §¦−Ÿ¬£©¥«

     

     ©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
˙BˆÁ ˙È˜∑א ּלּו יעקר ּו ׁשּלא  ורחם  ראה  ל ֹומר : ּבח ּוצ ֹותיה , וטף  נׁשים  אנׁשים , ׁשוקים , מלאה  .עיר  ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

      ©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
 £¤¬¦«

Ô‡ˆÂ ˜a∑(שם) ּבלבד אחד  וצאן אחד  ּבקר  מעט , .ּדבר  »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

      ©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
    ̈®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עב ֹודת  ׁשם  - ּדחל ּתּה לרמת  .ּכתר ּגּומ ֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

     ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
       ¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

       ©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¦§¨²
  ̈¬¨©−¦©¦§¥«©

ÈÁÏL˙לז ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙ewÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜ÏÏ ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏÏמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈBz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡iÏe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa „e ‡Ùˆ ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙ÓÏ d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

ÚL‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜ÏÏ ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈB˙ ‡ÚL ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈÎ„ ‡ÚLÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ Î„e Bz ÌÚÏe ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»



     
      

   
     

     


     

      
      

  
   

   
  

     

     
      

       
    

    
   



פו              

     ©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
      ©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

  ̈®©¥−¤¤«¦
È˙‡˜Ï '‰ ‰wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום ע ּמי לד ּבר  רגיל  ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑ל ׁשֹון יחידי, וׁשקט ,ּכתר ּגּומ ֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  א ּלא  ע ּמֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶָָ

     ©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
     ©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

wiÂ∑ טמאת ל ׁשֹון ּגנאי, ל ׁשֹון עראי, ל ׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ
ּבּיֹום  אליו נגלה  היה  ולא  ּובב ּזיֹון, ּבק ׁשי ּכל ֹומר  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹקרי,

יׂשראל  ׁשל  ח ּבתן להרא ֹות  ּבׁשביל  ‡˙ÚLŒ˙.א ּלא  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿«
˙ÁaÊn‰∑,ּכאן ּכתיב  אין ערכ ּתי" מזּבחת  "ׁשבעה  «ƒ¿¿…ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

אב ֹותיהם  לפניו: אמר  ה ּמזּבחת ". ֿ ׁשבעת  "את  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹא ּלא 
ּכנגד  ערכ ּתי ואני מזּבח ֹות , ׁשבעה  לפני ּבנּו א ּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל 

אר ּבעה  ּבנה  אברהם  יב )ּכּלן. מזּבח (בראשית ׁשם  "וּיבן : ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

אליו" ה ּנראה  וג ֹו'"(שם)לה ' ההרה  מ ּׁשם  "וּיע ּתק  : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
יג ) ה ּמֹור ּיה (שם ּבהר  ואחד  וג ֹו'", אברם  "וּיאהל  (שם : ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָ

אחד כב ) ּבנה  ויצחק  כו). וג ֹו',(שם מזּבח  ׁשם  "וּיבן : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּתים : ּבנה  ויעקב  ּבאר ". יצחק  עבדי ׁשם  ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹוּיכר ּו

ּבׁשכם  לג )אחד  אל (שם ּבבית  לה)ואחד  t.(שם ÏÚ‡Â ְְְִֵֵֶֶֶָָ»««»
ÁaÊna ÏÈ‡Â∑ אחד ואברהם איל  א ּלא  העלה  .לא  »«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

       ©¨¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
 §¬Ÿ§©¥«

      ©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
¨«

      ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
      ¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

¦§¨¥«
Ï‡NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ˜ÚÈ ÈlŒ‰‡∑ מהם אחד  ׁשּמא  - לק ּללם  ל ֹו אמר  ׁשמ ֹותיהם  ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

        ́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
§Ÿ̈«

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜ÏÏ ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ÚÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Âד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ÚÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
Bz ˙È˜q‡Â ˙ÈcÒ ÔÈÁa„Ó ‡ÚL ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ Î„e¿««»«¿¿»

ezה  Ó‡Â ÌÚÏ„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:‡BÓ È«¿¿≈»

Ï˜ז Èac Ì‡ ÔÓ Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ ÈehÓ ‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡NÈ ÈÏ Cz ‡˙È‡Â ˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»



    
      

    
    

      
     

     
      

    
    
    
      

    
    

 
     

      
        



פז               
Ï‡ ‰a˜ ‡Ï w‡ ‰Ó∑(במ"ר) רא ּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ

ע ֹונם : את  אביהם  ּכׁשהזּכיר  נתק ּלל ּו, לא  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹלהתק ּלל 
ׁשּנאמר  א ּפם , א ּלא  ק ּלל  לא  איׁש", הרג ּו בא ּפם  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

מט) ּבמרמה (בראשית אביהם  ּכׁשּנכנס  א ּפם ". "אר ּור  :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
ׁשם ? ּנאמר  מה  להתק ּלל , רא ּוי היה  אביו (שם אצל  ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמר כז) ּבמברכים  יהיה ". ּבר ּו ֿ "ּגם  כז): "א ּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
"וא ּלה  נאמר  לא  ּבמק ּללים  ֿ העם ". את   לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמד ּו

א ּלא  העם ", את  לק ּלל  על (שם)יעמד ּו יעמד ּו "ואלה  ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם  עליהם  להזּכיר  רצה  לא  - Ï‡.ה ּקללה " ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכ ּון (ברכות יֹודע  ׁשאני א ּלא  ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּכעס  לא  וה ּוא  ּבּה, ּכֹועס  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש ְֵֶַַַָָָָָָֹה ּׁשעה 

ׁשּנאמר  וזה ּו .אלי ׁשּבאתי ה ּלל ּו ה ּימים  ו)ּכל  :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבלעם  א ֹות ֹו ֿ ענה  ּומה  וג ֹו' ֿ ּיעץ  מה  ֿ נא  זכר  ְְְִִֶַַַָָָָָָ"ע ּמי

ה '" צדק ֹות  ּדעת  למען .וג ֹו' ְְְִַַַַ

     ¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
    §¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

ep‡‡ ÌÈˆ L‡ÓŒÈk∑ מס ּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
א ֹותם  ר ֹואה  ואני ׁשר ׁשיהם  ּובתח ּלת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּברא ׁשיתם 
אב ֹות  ֿ ידי על  ה ּלל ּו, ּוגבע ֹות  ּכצ ּורים  וחזקים  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻמיּסדים 

ÔkLÈ.וא ּמה ֹות  „„Ï ÌÚŒÔ‰∑ל ֹו זּכּו א ׁשר  ה ּוא  ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתר ּגּומ ֹו ּבדד , ל ׁשּכן - Ï‡.אב ֹותיו ÌÈBbe ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…

MÁ˙È∑ ׁשאר עם  ּכלה  נע ׂשין יהיּו לא  ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר  ּגיל ּולים , ע ֹובדי ל )הא ּמֹות  אע ׂשה (ירמיה "ּכי : ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָֻ
ּדבר  ה ּׁשאר . עם  נמנין אינן - וג ֹו'" ה ּגֹוים  ּבכל  ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָכלה 
ׁשּנאמר  ע ּמהם , ׂשמחה  א ּמה  אין ׂשמחין ּכׁשהן ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאחר :

לב ) ּגיל ּולים (דברים ע ֹובדי ּוכ ׁשהא ּמֹות  ינח ּנּו". ּבדד  "ה ' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ
ע ֹולה  ואין ואחד  אחד  ּכל  עם  א ֹוכלין הם  ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבט ֹובה ,

יתח ּׁשב " לא  "ּוב ּגֹוים  וזה ּו הח ׁשּבֹון, מן .להם  ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

        

 יה יה יה יהרררר בתח בתח בתח בתח תתתת  ית ית ית ית רא רא רא רא מס מס מס מס ל ל ל ל  ט)אני אני אני אני  כג , (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
עמד  לע  ט מ ה תב  את מ ציא  מ ע  לאל,  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹי
למר,  וי י ראל. את ראה    מ  ב הר על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאז

מצינ ולא  ו אמר", ל מ "ו א  לעיל נאמר :ל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻהק ה 
:ל ה  י ה א  ה ל ,מפר לכ מ ל. ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָדבריו 

י ראל. ל  ותק לחזק   ה מ ל "בע ת" " ריצ"ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

      ¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
      ̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

'B‚Â ˜ÚÈ ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדע ּדק ּיא ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְַַַָ
ּדגלים . אר ּבעה  מ ּׁשריתא , מאר ּבע  וכ ּו' יעקב  ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹדבית 
ׁשהם  ּבּמצ ֹות  ח ׁשּבֹון אין - יעקב " "עפר  אחר : ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדבר 

ּבעפר  כב )מק ּימין ּובחמ ֹור ",(דברים ּבׁשֹור  תחר ֹוׁש "לא  : ְְְֲֲִֶַַַָָֹ

יט) ס ֹוטה (ויקרא ועפר  ּפרה  אפר  ּכלאים ", תזרע  "לא  :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהם  Ï‡NÈ,.וכ ּיֹוצא  ÚŒ˙‡ tÒÓe,רביע ֹותיהן ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶ

ׁשּלהם  ה ּתׁשמיׁש מן ה ּיֹוצא  BÓ˙.זרע  ÈLÙ ˙Óz ְִִֵֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ
ÌÈLÈ∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

        

 ה ה ה ה י)וכ וכ וכ וכ צא צא צא צא  כג , מת (רש"י  א תיב ת למר,  י ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ת  חרי ה  א ר נספת: מצת לארע  ְְְְֲִִִִַַַַָָָר"י 
עפר,   י  ב מ ה , ת זריעה  א ר ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָב מ ה ,

את   כ מתאר  בלע ה ית". את וטח  י ח  אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"ועפר
רק   י נח  לבני  : ל הע א ת לע ת י ראל ל  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמעלת

לבד .בעבעבעבע עפר מ נה  לפח ת  י לי ראל מצת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

       ©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
    §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

d˙ÈÎÒט  ‡˙ÓÓe d˙ÈÊÁ ‡ieË LÈÓ È‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚe«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

˜ÚÈי  ˙È„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú‡„ ‡ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡NÈ„ ‡˙ÈMÓ Úa‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„Ú ‰Ó ÌÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙ÎÓ ‡Î ‡‰Â CÈzc È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿



     
     

      
  

     

     
    

   
    
     

    
     

    
 



פח              

        ©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
 ¤§−Ÿ§©¥«

     

      ©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
       £¤´¦§¤´¦½̈¤¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

  ¦§¤®§¨§¦−¦¨«
ÈÏŒB˜Â∑ לי ק ּללה ּו צ ּוּוי: .ל ׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

      ©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
    ¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

ÌÈÙˆ ‰„N∑ ה ּצֹופה ׁשּׁשם  היה , ּגב ּה מק ֹום  ¿≈…ƒֶֶַַָָָָָֹ
העיר  על  חיל  יבא  אם  ל ׁשמר  ‰bÒt‰.ע ֹומד  L‡∑ ְִִִִֵַַָָֹֹ…«ƒ¿»

ׁשעתידה  ּבלק  ראה  ּכבלק ; ק ֹוסם  היה  לא  ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּבלעם 

ּכסב ּור  מ ׁשה . מת  ׁשּׁשם  מ ּׁשם , ּביׂשראל  לה ּפרץ  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפרצה 
ׁשאני  ה ּפרצה  היא  וזֹו ה ּקללה , עליהם  ּתח ּול  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשם 

.ר ֹואה  ֶ

     ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
 ¦¨¬¤«Ÿ

‰k ‰w‡∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש את ּפעל ∑‡w‰.מאת  .ל ׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

      ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
   ¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

ÂÈÙa c ÌNiÂ∑? ה ּזאת ה ּׂשימה  היא  ּומה  «»∆»»¿ƒִִַַַָֹ
וכה  ֿ ּבלק  אל  "ׁשּוב  ּבאמר ֹו: ה ּמקרא  חסר  ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּומה 

ּכׁשה  א ּלא  לק ּלל ,תד ּבר "? נר ׁשה  ׁשאינֹו ׁשֹומע  יה  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לצער ֹו? ּבלק  אצל  ח ֹוזר  אני מה  ק "ה)אמר : ונתן (סנהדרין ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ה ּפֹוקס  ּכאדם  ּבפיו, וח ּכה  רסן ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָָָל ֹו
ל ֹו: אמר  ירצה , א ׁשר  אל  לה ֹוליכ ּה ּבח ּכה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה 

ּבלק  אל  ּתׁשּוב   ּכרח ֿ .על  ְֲֶַָָָָ

       ©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
    ©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

Bz‡ ‡BÓ ÈNÂ∑ֿ וכל" א ֹומר : ה ּוא  ּולמעלה  ¿»≈»ƒְְְֵַָָ
להם  הלכ ּו ּתקוה , ּבֹו ׁשאין ׁשרא ּו ּכיון מ ֹואב "? ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׂשרי

מקצתם  א ּלא  נׁשאר ּו ולא  ‰'.מקצתם  acŒ‰Ó∑ ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆
ּבר ׁשּות (במ"ר) אינ ּכל ֹומר : זה , ה ּוא  צח ֹוק  .ל ׁשֹון ְְְְְְִֵֶַ

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ Ó‡Â ˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ h‡∆«¿«»»

˙‡Ïיג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c ÔÁ‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

e‡יד  ‡˙Ó LÈÏ ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ da„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ Î„e Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡ÚL«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

‡Â‡טו C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜ÏÏ Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז ÌÚÏÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ÚÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ez Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ Ó‡Â dnÚ ‡BÓ ÈÂ¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»



    
    

      
  

    
  

    
      

     
     

    



פט               

      ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
  ̈©−§¬¦«Ÿ

˜Ïa Ìe˜∑ נת ּכּון ּבֹו, מצחק  ׁשראה ּו ּכיון »»ְְִֵֵֵֶַַָָָ
ואני  ליׁשב , ר ּׁשאי אינ ,רגלי על  עמד  ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַֹלצער ֹו:

מק ֹום  ׁשל  ּבׁשליח ּות ֹו אלי ˆt.ׁשל ּוח  Ba∑ ל ׁשֹון ְִִֵֶֶַָָ¿ƒ…ְ

ּכמ ֹו זה , ה ּוא  קד )מקרא  יער ",(תהילים "חית ֹו א): :(בראשית ְְְִֶַַָָ
ֿ ארץ ", קיד )"וחית ֹו מים "(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

      ́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
     ̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להביאם להם  נׁשּבע  ּכבר  …ƒ≈¿ְְֲִִֶַַָָָ
להמיתם  סב ּור  וא ּתה  א ּמֹות , ׁשבעה  ארץ  ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּולה ֹוריׁשם 

B‚Â'.ּבּמד ּבר ? Ó‡ ‡e‰‰∑:ותר ּגּומ ֹו ּתמ ּה, ּבל ׁשֹון ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ
ּבהם  לחזר  ונמלכין ח ֹוזרים  - ּומתמ ּלכין" ."ות ּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

     ¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

ÈzÁ˜Ï C ‰p‰∑ ּדּבר ֿ "מה  ׁשֹואלני א ּתה  ƒ≈»≈»»¿ƒֲִִֵֶַַָ
ּכמ ֹוה  " ּבר" (ס "א : א ֹותם .  לבר מ ּמּנּו ק ּבל ּתי ?"'ְְְִִִֵֵֶַָָָ

(" לבר".‰pÈL‡ ‡ÏÂ Ce∑, א ֹותם  ּבר ה ּוא  ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
ּבר ּכת ֹו את  א ׁשיב  לא  וכן ∑Ce.ואני ,ּוב ּר ּכמ ֹו ְֲִִִֶַָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמ ֹו רי"ש , ּגזרת  עד )ה ּוא  ּכמ ֹו(תהלים חרף ", "א ֹויב  : ְְְִֵֵֵֵַ
וכן י )ח ּרף . את (שם  ּומבר המה ּלל  ," ּבר "ּוב ֹוצע  : ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה  ׁשל ֹום  ּתענׁש, לא  ּכי ּתירא  אל  וא ֹומר : ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה ּגֹוזל 
 ּבר ל ֹומר  ואין ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש ה ּוא  מר ּגיז -  ְְְְִֵֵֵַַַָָל
ס ּגֹול  (ר "ל : קטן ּבפ ּתח  נק ּוד  היה  ּכן ׁשאם  ּדבר , ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשם 
ּפעל , ׁשה ּוא  לפי אבל  למעלה , וטעמ ֹו הרי"ׁש) ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּתחת 

למ ּטה  וטעמ ֹו (צירי) קטן קמץ  נק ּוד  .ה ּוא  ְְֲֵֵַַָָָָָָ

     «Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
     §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

'B‚Â ˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ ּדבר ּכתר ּגּומ ֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה  מדר ׁש נדר ׁש ה ּוא  ּפׁשּוט ֹו אחרי Ï‡.אחר : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰∑ ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב , "און" ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להת ּבֹונן  אחריהם  מדק ּדק  אינֹו ּדבריו על  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָע ֹוברין

ּדת ֹו על  ע ֹוברים  ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם  ∑ÏÓÚ.ּבאונּיֹות  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ»»
ּכמ ֹו עברה , ז)ל ׁשֹון עמל ",(שם "הרה  י ): א ּתה (שם "ּכי : ְְֲִֵַָָָָָָ

ו  לפני עמל  עמל  היא  ׁשהעברה  לפי ּתּביט ", כעס  ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
BnÚ.ה ּמק ֹום  ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים ∑‰' מכעיסין אפ ּלּו ַָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מ ּתֹוכן  זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe˙e∑ ח ּבה ל ׁשֹון ְִֵָָָָ¿«∆∆ְִָ
ּכמ ֹו טו)ורע ּות , ב  ּדוד ,(שמואל  א ֹוהב  ּדוד " "רעה  (שופטים : ְְִִֵֵֵֵָָ

ּוׁשכינת טו) א ֹונקל ּוס : ּתר ּגם  וכן למרעה ּו". "וּיּתנּה :ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּביניה ֹון  .מל ּכה ֹון ְְֵֵַ

     ¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

ÌÈˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ עם "ה ּנה  אמר ּת: א ּתה  ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַַָָָ
האלהים  א ּלא  מעצמ ֹו, יצא  לא  מ ּמצרים ", ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיצא 

BÏ.ה ֹוציאם  Ì‡ ˙ÙÚB˙k∑.ׁשּלֹו וגב ּה ר ּום  ּכתקף  ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ
כב )וכן ה ּמה .(איוב  מע ֹוז ל ׁשֹון - ּתֹועפ ֹות " "וכסף  : ְְְֵֵֶֶָָָ

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:tˆ a ÈÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ÓÈÓ ‡L‡ È ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È È„BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈcÎÓe ÔÈÓ‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈi˙Â „aÚÓÏ ÔÈÊb Ôep‡ Èc ‡Nƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
dÓÈÓ ÏÎÂ „ÚÂ Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡NÈÏ dpÎ‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙ka ˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

˜ÚÈכא  ˙È„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡ÓÈÓ Ï‡NÈa ˜L ˙e‡Ï È„Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓeÂ‡כב  ‡t˜z ÌÈˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈



    
    

    
    

    
     
     
    

    
       

      
    



צ              
ל ׁשֹון ׁשה ּוא  אני א)וא ֹומר  יע ֹופף ",(בראשית "וע ֹוף  : ְְְְֲִֵֵֶ

זה  ה ּוא  רב  ותקף  וגב ּה, ּבר ּום  ˙ÙÚB˙.המע ֹופף  ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…
Ì‡∑ ּתקף ראם ". "ּתֹועפת  אחר : ּדבר  ּגב ּה. עפיפת  ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

ר ּבֹותינּו: ואמר ּו סח)ראמים . ה ּׁשדים (גיטין .א ּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַָ

     ¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
    ¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑, לברכה הם  רא ּויים  ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ
וק ֹוסמים  מנח ׁשים  ּבהם  ˜ÚÈÏ.ׁשאין Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…

'B‚Â∑, ה ּזאת ּכעת  עת  להיֹות  עתיד  ּתּגלה ע ֹוד  א ׁשר  ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה  ול ֹומדים  לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל , לעין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹח ּבתן
יׁשאל ּו והם  ה ּׁשרת , מ ּמלאכי לפנים  ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמ ּפיו

ׁשּנאמר  וזה ּו אל , ּפעל  מה  ל )להם : עיני(ישעיה "והיּו : ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אינֹו - ליעקב " "יאמר  אחר : ּדבר  ."מ ֹורי ֿ את  ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרא ֹות 

למנח ׁש צריכים  אינן ה ֹוה : ל ׁשֹון א ּלא  עתיד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָל ׁשֹון
ּוליׂשראל  ליעקב  להאמר  ׁשּצרי עת  ּבכל  ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוק ֹוסם ,
ּבּמר ֹום , ּגזר ֹותיו ּומה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּפעל  ְֵַַַַַָָָָָמה 

א ּלא  וק ֹוסמים , מנח ׁשים  ֿ ּפי נמסר אינן על  להם  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ות ּמים  א ּורים  א ֹו ה ּמק ֹום , ּגזרת  היא  מה  ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻנביאיהם 

ּכן  ּתר ּגם  לא  וא ֹונקל ּוס  להם . .מ ּגידים  ְְְְִִִֵֵֶַָֹ

        

ההההרתרתרתרת מלאכי מלאכי מלאכי מלאכי  מ מ מ מ חיצתחיצתחיצתחיצת  לפני לפני לפני לפני  מחיצת מחיצת מחיצת מחיצת( כג כג , (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לעיל ר א)ר "י  א, מ י (ויקרא ה רת לאכי  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

"ו קר", ל נאמר הא ת נביאי   וא "ו קרא ", לְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

היה   לע ,והינ וטמאה . ארעי  ה ה ה ה ל לאכילמ למ למ למ מ ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
 כ מיחדת ח יב ת נ י חינת אפא , ב מ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻה רת.

 ה ה רת.למעלה למעלה למעלה למעלה ראל מ לאכי  ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

      ¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
   ©´Ÿ©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

'B‚Â Ìe˜È ‡ÈÏk ÌÚŒÔ‰∑ ע ֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְִֵֶ
לחטף  וכארי ּכלביא  מת ּגּברים  הן ׁשחרית , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹמ ׁשינתם 
ּולהניח  ׁשמע  את  לקרא  ציצית , לל ּבׁש ה ּמצוֹות : ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹֹאת 

kLÈ.ּתפ ּלין  ‡Ï∑ ׁשה ּוא עד  מ ּטת ֹו על  ּבּלילה  ְִִ…ƒ¿«ְִֶַַַַָָ
ק ֹורא  ּכיצד ? לטרפ ֹו. ה ּבא  מ ּזיק  ּכל  ּומח ּבל  ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָא ֹוכל 
ּבא  ה ּמק ֹום . ּביד  ר ּוח ֹו ּומפקיד  מ ּטת ֹו על  ׁשמע  ְְְִִֶַַַַַָָָאת 
ׁשֹומרם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש - לה ּזיקם  וגיס  ְְְֲִִֶַַַַָָָָמחנה 

אחר : ּדבר  חללים . ּומ ּפילם  מלחמ ֹותיהם  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָונלחם 
ּכתר ּגּומ ֹו וג ֹו', יק ּום  ּכלביא  ֿ עם  ÌÈÏÏÁŒÌ„Â.הן ְְְְִֶַָָָ¿«¬»ƒ

‰zLÈ∑(במ"ר) מלכי ׁשּיּפיל  עד  מת  מ ׁשה  ׁשאין נתנּבא  ƒ¿∆ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשּנאמר  ע ּמהם , ה ּוא  ויהרג  חללים , יג )מדין :(יהושע  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבחרב  ֿ יׂשראל  בני הרג ּו ה ּקֹוסם  ֿ ּבע ֹור  ּבן ֿ ּבלעם  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ואת 
ֿ חלליהם " .אל  ְֵֶֶַ

     ©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
  ©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

epw˙ ‡Ï ˜ŒÌb∑ על מ ּוסף  רא ׁשֹון "ּגם " «……ƒ√∆ִַַָ
וכן רא ׁשֹון. "ּגם " על  ׁשני ו"גם " ה ּׁשני, ג )"ּגם " :(מ"א ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכן יהיה ", לא   ל ֿ ּגם  ֿ לי לב )"ּגם  ּבח ּור (דברים "ּגם  : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבת ּולה " .ּגם  ְַָ

˜ÚÈכג  ˙È„Ï ËÈÈc Ôˆ ‡iLÁ ‡Ï È‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡NÈ ˙Èa ˙ea ÔÚ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„Ú ‰Ó Ï‡NÈÏe ˜ÚÈÏ n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È‡Îe ÈL ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ‡ ÈLÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ˙ ‡Ï ‡Îa Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ



   
     
    
    
     
     

     
    

   

    
      

     
     

      
     

    
      

      

     
    

    
    

   
     

    
     

 



צי               

       ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
     ¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

     

     ©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
       ©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

ÈÏ B˙a˜Â∑, מ ּׁשם לי ות ּקב ּנּו ּבעיניו ייׁשר  א ּולי עתיד : ל ׁשֹון א ּלא  "וקבנֹו", ּוכמ ֹו צ ּוּוי ל ׁשֹון זה  אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט  (דוא  ּבלעז .מלדיר "ש  ְַַ

     ©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
 ©§¥¬©§¦«Ÿ

BÚt‰ L‡∑ וראה ּבלק , היה  גד ֹול  ק ֹוסם  …«¿ְֵָָָָָָָ
יֹודע  היה  ולא  ּפע ֹור , ֿ ידי על  ללק ֹות  עתידין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהן

וכן  מ ּׁשם ? עליהם  ּתח ּול  ה ּקללה  ׁשּמא  אמר : ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה .
ר ֹואים  מה  יֹודעים  ואין ר ֹואים  - ּבּכֹוכבים  הח ֹוזים  .ּכל  ְְִִִִִֵַַָָָ

     ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
       ¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

       ©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
©¦§¥«©

      ©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
    ¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

  ©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
'B‚Â BË Èk ÌÚÏa ‡iÂ∑צרי איני אמר : ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

לק ּללם  יח ּפץ  לא  ּכי ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ּבה ּקד ֹוׁש ע ֹוד  .לב ּדק  ְְְְְִִַַַָָָֹֹֹ
ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי ע ׂשה  .ּכא ׁשר  ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָ

ÌÈLÁ ˙‡˜Ï∑לקראת ֹו ה ' יּקרה  א ּולי לנח ׁש ƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

ר ֹוצה  אמר : אזּכיר ּכרצ ֹונֹו. לק ּללם . ר ֹוצה  ולא  ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּתח ּול  ע ֹונֹותיהם  הזּכרת  על  וה ּקללה  .עוֹונֹותיהם , ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ÂÈt a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ∑ּכתר ּגּומ ֹו. «»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

     ©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
     ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

ÈÏlÓ˙כו ‡Ï‰ ˜ÏÏ Ó‡Â ÌÚÏa ˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cpaכז ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ È‰È ÌÈ‡Ó ÔÁ‡ ˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

Ó˙‡כח  LÈ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa „e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

ÚL‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜ÏÏ ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈB˙ ‡ÚL ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈÎ„ ‡ÚLÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bzל  ˜q‡Â ÌÚÏa Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È‡ ÌÚÏ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

Ï‡NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e Áe È‰BÏÚ ˙Le È‰BËLÏ ÔL»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



   
      

      
   

     
      

    
    

    
     
    

    



צב              
ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס  ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ

ור ּוח  רעה  עין מ ּדֹותיו: ג '  ל יׁש והרי רעה , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעין
למעלה  האמ ּורים  רחבה  ונפ ׁש פ "ה)ּגב ֹוהה  ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈

ÂÈËLÏ∑ ואינן לעצמ ֹו ׁשֹוכן וׁשבט  ׁשבט  ּכל  ראה  ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה , ּכנגד  זה  מכ ּונין ּפתחיהם  ׁשאין ראה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חבר ֹו אהל  לת ֹו יציץ  Áe.ׁשּלא  ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ יק ּללם ׁשּלא  ּבל ּבֹו .עלה  ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

        

זהזהזהזה נגד נגד נגד נגד  זהזהזהזה  ני ני ני ני מכ מכ מכ מכ  אהליה אהליה אהליה אהליה תחי תחי תחי תחי   אי אי אי אי( ב כד , (ר "י ְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ

להק יד עליו  אהל, עראי , דירת מצי   אד עה   ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
עניני  י ק ה מ לאפקי  . אמיל ה ניע ת ללי  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

 מח עראי  דירת  מצאי במיחד  , י ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניע ת
העירה . א ב  וא ב ", "אחטא  : אמר ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

       ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
  ©¤−¤§ª¬¨¨«¦

Ú Ba∑קיד )ּכמ ֹו ּומדר ׁש(תהילים מים ". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק "ה)א ּגדה : ּבלק (סנהדרין מאב ֹותיהם ; ּגד ֹולים  היּו ׁשניהם  ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּגד ֹול  ּובלעם  ּבמלכ ּות , ה ּוא  ּבנֹו אביו - צ ּפֹור  ְְְְְִִִַָָָּבנֹו
היה  ּפרס  ּבן מנה  - ּבנביא ּות  ‰ÔÈÚ.מאביו Ì˙L∑ ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ

ּפת ּוח , נראה  ׁשּלּה וח ֹור  לח ּוץ  ּומ ּוצאת  נק ּורה  ְְְִֵֵֶַַָָָָעינֹו
ויּגב . ויס ּתם  ׁשּיׁשּתם  ּכדי ה ּוא , מ ׁשנה  סט)ּול ׁשֹון .(ע "ז ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ

יׂשראל , רבע  את  ּומס ּפר  ׁשאמר : לפי אמר ּו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹור ּבֹותינּו

ׁשל  רביע ֹותיהן ּומ ֹונה  יֹוׁשב  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְִֵֵֶֶֶֶַָָׁשה ּקד ֹוׁש
אמר  מ ּמּנה . ה ּצּדיק  ׁשּנֹולד  ט ּפה  ּתב ֹוא  מתי ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיׂשראל ,
יס ּתּכל  קד ֹוׁשים , ּומ ׁשרתיו קד ֹוׁש ׁשה ּוא  מי ְְְְְִִִִֵֶַָָָּבל ּבֹו:
ּבלעם  ׁשל  עינֹו נסמית  זה  ּדבר  ועל  ה ּלל ּו? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּדברים 

לא) ּכמ ֹו(נדה העין, ּפת ּוח  - העין" "ׁשתם  מפר ׁשים : ויׁש .ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
אמר  ולא  העין" "ׁשתם  ׁשאמר  ועל  א ֹונקל ּוס , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתר ּגם 

היה  מעיניו ּבאחת  ׁשּסּומא  למדנּו העינים ", ."ׁשתם  ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

       §ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
 §¬¥¨«¦

ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתר ּגּומ ֹו, ּפׁשּוט ֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ
ּומדר ׁשֹו: ׁשֹוכב . ּכׁשה ּוא  ּבּלילה  א ּלא  עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה 
רגליו, על  לעמד  ּכח  ּבֹו היה  לא  עליו נגלה  ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּכׁשהיה 

נגלה  להיֹות  ּומא ּוס  ערל  ׁשהיה  לפי ּפניו, על  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָונֹופל 
לפניו  זק ּופה  ּבק ֹומה  .עליו ְְְָָָָָָ

     ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

EÈÏ‰‡ ehŒ‰Ó∑ ׁשאינן ּפתחיהם  ׁשראה  על  «……»∆ְִֵֵֶֶֶַָָָ
זה  מ ּול  זה  ּכתר ּגּומ ֹו.∑EÈ˙kLÓ.מכ ּונין ,חניֹותי ְִֶֶָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ

ׁשילה  אהל  - ּטב ּו מה  ,"אהלי ֿ ּטב ּו "מה  אחר : ִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּדבר 
לכ ּפר  קר ּבנֹות  ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, ע ֹולמים  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובית 

ׁשהן ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  לפי חרבין, ּכׁשהן אף  ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַ
ה ּנ על  ּכּפרה  וחר ּבנן עליהם , ׁשּנאמר מ ׁשּכֹון פ ׁשֹות , ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ד ) ֿ א ׁש(איכה "וּיּצת  ּכּלה ? ּוב ּמה  ֿ חמת ֹו", את  ה ' "ּכּלה  :ֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ּבצ ּיֹון" ְִ

       ¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
 ©«£¨¦−£¥¨«¦

BÚaג  da ÌÚÏa Ó‡ Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ÈtLc ‡b Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ÚÓLc Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈLÈÓה  ˙Èa ˜ÚÈ CÚ‡ ‡Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡NÈƒ¿»≈

t˙ו ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈacÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈÈˆc ÔÈÊ‡k ÈÈ Èˆc ‡iÓÒek¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»



    
    

       
       

    
    

    
     
     
     
    
     

    
    

     
     
    
    



צג               
eÈh ÌÈÏÁk∑ לנט ֹות ונמ ׁשכ ּו ׁשּנארכ ּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ

ר ׁשע  א ֹות ֹו ׁשל  מ ּברכ ֹותיו ר ּבֹותינּו: אמר ּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרח ֹוק .
לה ׁשית  ּכׁשאמר  לק ּללם , ּבל ּבֹו היה  מה  למדים  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם  ּפיו, את  ה ּמק ֹום   ּוכ ׁשהפ ּפניו. ה ּמד ּבר  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל 
ּכדאיתא  כ ּו', ל ֹומר  ׁשּבּקׁש קלל ֹות  א ֹותם  ְְִִִֵֵֵֶַָָָמעין

קה)ּב"חלק " ל ׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין (תהלים ּכתר ּגּומ ֹו: ְֵֶ«¬»ƒְְְַ

ואהל ֹות "מה) "מר  :.'‰ ÚË∑: אחר ל ׁשֹון ֿ עדן. ּבגן ֲַָֹ»«ְֵֵֶַַָ
ׁשּנאמר  ּכאהל , המת ּוחין ּכּׁשמים  - ה ' נטע  ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּכאהלים 

מ) אינֹו,(ישעיה זה  ול ׁשֹון ל ׁשבת ". ּכאהל  "וּימ ּתחם  :ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
קמץ  ּבחטף  הא ' "ּכאהלים " ל ּנּקד  ל ֹו היה  ֿ ּכן .ּדאם  ְְֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָ

'‰ ÚË∑ ׁשּנאמר ּבאהלים , מצינּו "נטיעה " ל ׁשֹון »«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
יא) א ּפדנֹו"(דניאל  אהלי "וּיּטע  :. ְֳִֵַַַַָ

      ¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
  ©§½§¦©¥−©§ª«

ÂÈÏcÓ∑ּכתר ּגּומ ֹו ּופר ּוׁשֹו BÚÊÂ.מ ּבאר ֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa ÌÈÓa∑ זר - זה  ה ּוא  הצלחה  ּכּזרע ל ׁשֹון ע ֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

ה ּמים  ּפני על  BkÏÓ.ה ּזר ּוע  ‚‚‡Ó ÌÈÂ∑ מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

עמלק   מל אגג  את  יכ ּבׁש ׁשּלהם  Op˙Â‡.רא ׁשֹון ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא  ויֹותר , יֹותר  יעקב  ׁשל  «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

      ¥«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
     ¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

ÌÈˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ ה ּגד ּלה להם  ּגֹורם  מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֶַָָֻ
ׁשּלֹו, ור ּום  ּבתקף  מ ּמצרים  ה ּמֹוציאם  אל  ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹה ּזאת ?

צריו  ׁשהם  ה ּגֹויים  את  ׁשל ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.יאכל  ִֵֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ
וכן∑Ì‚È.צרים  ׁשבירה , ל ׁשֹון ּבֹו ּפתר  (צפניה מנחם  ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ

וכןג ) ל ּבקר ", גרמ ּו "לא  כג ): ֿ חר ׂשיה (יחזקאל  "ואת  : ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹ
ה ּבׂשר  ׁשּמגרר  ה ּוא , עצם  ל ׁשֹון א ֹומר  ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתגרמי".
על  העצם  ּומעמיד  ׁשּבפנים , וה ּמח  מ ּסביב  ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּניו

ıÁÓÈ.ערמימ ּות ֹו ÂÈvÁÂ∑ ח ּציו ּתר ּגם : א ֹונקל ּוס  ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ

מרי  ח ּצים , ּבעלי ּכמ ֹו ׁשּלהם  חל ּקה  צרים , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל 
ל ׁשֹון  ימחץ  וכן וחצ ּיה ) חל ּקה  ל ׁשֹון (ס "א  ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָֻּפל ּוג ּתא .

ה) ארצם .(שופטים את  ׁשּיחצ ּו ר ּקת ֹו". וחלפה  "ּומחצה  :ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָ
ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשל  ח ּציו - מ ּמׁש ח ּצים  ל ׁשֹון לפ ּתר  ְְְִִִִֵֶַַָָָֹויׁש
ויצט ּבע  יט ּבל  צרים , ׁשל  ּבדמם  ימחץ  ֿ ה ּוא  ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבר ּו

ּכמ ֹו סח)ּבדמם , ואינֹו(תהלים ּבדם "  רגל ּתמחץ  "למען : ְְְְְְְְִֵַַַַָָָ
נראה  ּבדם  ׁשה ּצב ּוע  "מחצ ּתי", ּכמ ֹו: מ ּכה , מ ּלׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָזז

ונג ּוע  מח ּוץ  .ּכא ּלּו ְְִַָָ

       ¨©¸¨©©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
   ¨½§«Ÿ£¤−¨«

È‡k ÎL Úk∑ ּובגב ּורה ּבכח  ּבארצם  יתיּׁשב ּו .ּכתר ּגּומ ֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

     ©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
       ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

    ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
˜tÒiÂ∑זֹו על  זֹו .ה ּכה  «ƒ¿…ִַָ

ËBÏLÈÂז È‰BaÓ ‡a˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

ÓeÂ‡ח  ‡t˜z ÌÈˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙fe ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È‡k ÛB˜˙ ÈLÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈa ÔB‰È CÎÈa dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏa ˜Ï„ ‡Ê‚ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙ÎÓ ‡Îa»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ



    
     
     
     

      
    

      
    

    
    

     
    

      
     

    
    

  



צד              

     §©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
   §¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

      ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¤©§¨¤²
   £¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

       ¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
       ©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

   £¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
'‰ ÈtŒ˙‡ ÚÏ∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ּבה ּקד ֹוׁש ׁשּנבא ׁש ׁשּידע  לפי ּברא ׁשֹונה , ׁשאמר  ּכמ ֹו "אלהי " נאמר  לא  ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

     

       §©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
    ̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

ÈnÚÏ CÏB‰∑ ׁשּנס ּתּלק ע ּמי, ּכׁשאר  הריני מע ּתה  ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מעלי  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ‡EˆÚÈ.ה ּקד ֹוׁש ‰ÎÏ∑ּל מה  ֵַַָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ׂשֹונא  א ּלּו ׁשל  אלהיהם  העצה ? היא  ּומה  ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלע ׂשֹות .
ּב"חלק " ּכדאיתא  כ ּו', ה ּוא  קה)זּמה  ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֶַָָ

נאמר  ׁשהרי ּבזּמה , להכ ׁשילם  זֹו עצה  ה ׁשיא  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבלעם 

לא) ּבלעם "(במדבר ּבדבר  יׂשראל  לבני היּו ה ּנה  "הן :. ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ L‡∑ ה ּוא קצר  מקרא  ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִָָָ

עתידין  ּׁשהן מה   ל ואמר  להכ ׁשילם ,  איעצ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹזה :
" ה ּימים , ּבאחרית  למ ֹואב  מ ֹואב ".להרע  ּפאתי ּומחץ  ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ

וכ ּו' ויקט ֹול  העברי, קצ ּור  מפר ׁש .ה ּתרג ּום  ְְְְְְִִִִֵַַָָ

       ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
  ©¤−¤§ª¬¨¨«¦

      §ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
    ©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑(' ב ק "ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס  ה ּׁשעה  .לכ ּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

˜È‡יא  ˙ÈÓ‡ C˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â CpwÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜ÏÏ ÌÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ‰„e ÛÒk d˙È ÈÏÓ ˜Ï ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Êb ÏÚ aÚÓÏ eL ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚÓ ‡˙LÈ B‡ ‡˙Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚaטו da ÌÚÏa Ó‡ Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ÈtLc ‡b Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ÚÓLc Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈



     
      

      
     

    
   
    

      
     

   
     

      


     

     
      
     
    

     
    



צה               

       ¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
      ¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

 §©§©−¨§¥¥«
ep‡‡∑,ּוגד ּלת ֹו יעקב  ׁשל  ׁשבח ֹו אני ר ֹואה  ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

זמן  לאחר  א ּלא  ה ּוא  ע ּתה  לא   א.ÎBk Cc∑ ְְֶַַַַַָָֹ»«»
ל ׁשֹון ב )ּכתר ּגּומ ֹו, ע ֹובר (איכה ׁשה ּכֹוכב  ק ׁשּתֹו";  ּדר" : ְְְְֵֶַַַַָָ

מ ּזל  יק ּום  ּכל ֹומר , דישטינ"ט , ּובלע "ז Ì˜Â.ּכחץ . ְְְֵַַַַָָ¿»
ËL∑ ּומ ֹוׁשל ר ֹודה   מל.‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ זה ≈∆ֵֶֶֶ»««¬≈»ֶ

ּבֹו ׁשּנאמר  ח)ּדוד , ב  וימ ּדד (שמואל  ארצה  א ֹותם  "ה ׁשּכב  : ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וג ֹו'" להמית  ֿ חבלים  ּכמ ֹו∑˜˜Â.ׁשני ק ֹורה , ל ׁשֹון ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְְֶ
יט) קר ּתי",(מ"ב  נא)"אני נּקר ּתם ",(ישעיה ּבֹור  "ּומ ּקבת  ְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל ) ּבלע "ז (משלי  פוריי"ר  נחל ". ע ֹורבי "יּקר ּוה  :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ּבנֹו ׁשת  מן יצא ּו ׁשּכּלם  הא ּמֹות , ּכל  »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

הרא ׁשֹון  אדם  .ׁשל  ִֶָָָ

      §¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
  §¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

ÂÈÈ‡ ÈÚN ‰LÈ ‰È‰Â∑ יׂשראל .לא ֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

    §¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

˜ÚiÓ cÈÂ∑ אחר מ ֹוׁשל  יהיה  .מ ּיעקב וע ֹוד  ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ
ÈÚÓ „ÈN „È‡‰Â∑ אד ֹום ׁשל  הח ׁשּובה  מעיר  ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֱֲִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר  ּכן, א ֹומר  ה ּמׁשיח   מל ועל  ר ֹומי. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהיא 

עב ) ֿ ים ",(תהילים עד  מ ּים  "ויר ּד ֿ יהיה (עובדיה): "ולא  : ְְְְְִִֵֶַָָֹ
ע ׂשו" לבית  .ׂשריד  ְִֵֵָָ

        

     א א א א מרמרמרמר ההההיח יח יח יח   מל מל מל מל יט)ועל ועל ועל ועל  כד , אמר,(רש"י רז"ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
 אד מ לת על התנא  אד מי , ר היה  ה ביא , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָע בדיה 
הר  את לט צ הר  יעי מ ועל" , מי ה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹאחרית
יער  = (א א  נרא "  י ליזיל א א   בי  י מי" י  ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָע ו ",

צ ויק יד  ית להי ת רז ה ת י נס  יער ל  מעצמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מתנא  , ל הע א ת נביא  , לע :א  וא ה ער ). את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

. עליה ה יח  מל ליטת הא ת מ לת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻעל

      ©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
   £¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

˜Èיז È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a˙ÈÂ ˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ‡BÓ È ÏBË˜ÈÂ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

ÈÏÚÏיח  ÈÚN ‡zÈ È‰ÈÂ ‡zÈ ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡NÈÂ È‰B„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓיט  „BÈÂ ˜ÚÈ ˙ÈcÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙ÈwÓƒƒ¿««¿«»

LÈכ  Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡NÈ„ ‡i¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»



    


    
   

   
      

   
     

      
     
   

  
   

   
    

    
   

    
    
      

 
     

    
    

    
    

      
    
    

      
    

      
     

      
    

     
     
     
   



צו              
˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡iÂ∑ עמלק ׁשל  ּבפרענּות ֹו .נס ּתּכל  ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ

˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡∑ לה ּלחם ּכּלם  את  ק ּדם  ה ּוא  ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ
ּבידם , להאבד  ואחרית ֹו א ֹונקל ּוס . ּתר ּגם  וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָּביׂשראל ,

כה)ׁשּנאמר  עמלק "(דברים ֿ זכר  את  "ּתמחה  :. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

     ©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
    «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

ÈÈw‰Œ˙‡ ‡iÂ∑ אצל ּתק ּוע  קיני ׁשהיה  לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר  ּכענין טו)עמלק , א ׁשא ּול (שמואל  "וּיאמר  : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגד ּלתם  נס ּתּכל  עמלק . אחר  הזּכיר ֹו - וג ֹו'" ֿ ה ּקיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאל 
ּבהם  ׁשּנאמר  יתר ֹו, ּבני ב )ׁשל  ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים  : ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ELBÓ.ׂשּוכתים " Ô˙È‡∑ זכית מהיכן אני ּתמ ּה ִָ≈»»∆ֲִִֵֵֵָָָָ
ּבעצת  היית  ע ּמי א ּתה  הלא  ? א)לכ "הבה (שמות : ְֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּומע ֹוז ּבאיתן נתיּׁשב ּת וע ּתה  ל ֹו", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָנתח ּכמה 
.יׂשראל  ְִֵָ

      ¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

'B‚Â ÔÈ˜ ÚÏ ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשּנתקע ּת א ׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָ
אם  אף  ּכי הע ֹולם , מן ע ֹוד  נטרד  ׁשאינ זה , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלתקף 
לבער  ותהיה  ה ּׁשבטים  ע ׂשרת  עם  לגל ֹות  עתיד  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָא ּתה 

? ּבכ מה  ׁשם , ׁשּנתיּׁשב ּת ‡eM.מ ּמק ֹום  ‰ÓŒ„Ú ְְְִִֶַַַָָָָ«»«

jaLz∑ לחלח ׁשּמא  ? א ֹות מגלה  ה ּוא  היכן עד  ƒ¿∆»ְְֲֵֶֶַַַַָָ
מ ּמק ֹום  טלט ּול  א ּלא  הע ֹולם  מן טר ּוד  זה  אין ְְִִִֵֵֶֶָָָָָוחב ֹור ?

ה ּגל ּיֹות  ׁשאר  עם  ות ׁשּוב  .למק ֹום , ְְְִַָָָָֻ

       ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ ׁשבית את  ׁשהזּכיר  ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַָ
אמר  ‡Ï.א ׁשּור , BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ יכ ֹול מי ַַָƒƒ¿∆ƒÀ≈ִָ

עליו  יׂשים  ׁשּלא  א ּלה , את  מ ּׂשּומ ֹו עצמ ֹו את  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלהחיֹות 

ּכל  את  ויבל ּבל  סנחריב  ׁשּיעמד  א ּלה ; את  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה ּגֹוזר 
ּכּתּיים  ויעבר ּו - ּכּתים  מ ּיד  צים  יב ֹוא ּו וע ֹוד  ְְְִִִִִִִַַַָָֻהא ּמֹות ,

א ּׁשּור  על  ּגד ֹול ֹות  ּבבירנּיּות  ר ֹומ ּיים  .ׁשהן ְְִִִִֵֶַַָ

      §¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
 £¥¬Ÿ¥«

ÚŒepÚÂ eM‡ epÚÂ∑ ׁשּבעבר א ֹותם  וע ּנּו ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶָ
‡B„.ה ּנהר  È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפיר ׁש ז)וכן "עד (דניאל  : ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵַ

ּגׁשמ ּה" וה ּובד  חיותא  קטילת  ספינֹות ∑ÌÈˆÂ.ּדי ְְְְִִִֵַַַָ¿ƒְִ

ּכדכתיב  לג )ּגד ֹול ֹות , ּתרג ּומ ֹו(ישעיה - א ּדיר " "וצי ְְְְְִִִִַַ
ר ּבתא  .יּוב ּורני ְְִַָ

      ©¨´¨¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
§©§«

     ©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤¨½̈¦§−
 ¤§¬¨«

ÌÈhMa∑ׁשמ ּה ּכ.‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑" ּב"חלק ּכדאיתא  ּבלעם , עצת  ֿ ידי .על  «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

Ó‡Âכא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:CB„Ó ÛÈwz CÎ ÈeLÂ C˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡iiÁÏ ÈÂ Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ïכד  ÔepÚÈÂ È‡ÓBÓ ÔÁËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙t ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d˙‡Ï ˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ ÈLÂ ÔÈhLa Ï‡NÈ ˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:‡BÓ ˙a ˙a»«¿«»



    
      

    
    

 

     
    
     

     
 

     
    

   
      
     



צז               

     ©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈
 ©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיק ּה ּפע ֹור  ּדמ ּות  ל ֹו מ ֹוציאה  והיא  לי, ה ּׁשמעי ל ּה וא ֹומר  עליו יצר ֹו ּכׁשּתקף  «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה ! ה ׁשּתחוה  ל ֹו: א)וא ֹומרת  קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

     ©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
§¦§¨¥«

BÚt∑עב ֹודת ֹו היא  וזֹו רעי, ּומ ֹוציאין ה ּטּבעת  ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם  Ï‡NÈa.על  '‰ Û‡ŒÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מ ּגפה  ּבהם  .ׁשלח  ֵֶַַָָָ

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¤¨¨¥´¨½̈
      §©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

 ©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
ÌÚ‰ ÈL‡ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את (שם ל ׁשּפט  «∆»»≈»»ְִֶֹ

ל ּפע ֹור  ‡Ì˙B.הע ֹובדים  Ú˜B‰Â∑, הע ֹובדים את  ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשא ּול  ּבבני ׁשּמצינּו ּכמ ֹו ּתל ּיה , היא  - (שמואלוה ֹוקע  ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבע ֹובדי ב  מפר ׁשת : ּתל ּיה  וׁשם  לה '", "וה ֹוקענּום  :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה . אלילים , ב )עב ֹודת  מה ה ּנסקלים (סנהדרין וכל  ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑ה ּׁשמ ׁש א ּגדה : ּומדר ׁש ּכל . לעין ְִִ∆∆«»∆ְְִֵֶֶַַַָָֹ

והח ּמה  מ ּכנג ּדֹו נק ּפל  הענן הח ֹוטאים : את  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָמ ֹודיע 
עליו  .זֹורחת  ַַָָ

      ©´Ÿ¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
  ©¦§¨¦−§©¬©§«

ÂÈL‡ LÈ‡ e‚‰∑ מ ּדּיני ואחד  אחד  ּכל  ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
ר ּבֹוא  (ז') [ח '] יׂשראל  וד ּיני ׁשנים , ה ֹורג  היה  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל 

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא  מא ֹות ], [וׁשׁש אלפים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמ ֹונת 
.(י "ח)

      §¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
     ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

     ¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמע ֹון ׁשל  ׁשבט ֹו נתק ּבצ ּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו ל ֹו: ואמר ּו ׁשּלהם , נׂשיא  ׁשהיה  זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל 
הן  ּב'א ּלּו ּכדאיתא  וכ ּו'? יֹוׁשב  וא ּתה  ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה 

פב )ה ּנׂשרפין' צ ּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת  .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑? מ ּתרת א ֹו אס ּורה  זֹו מ ׁשה , ל ֹו: אמר ּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

וכ ּו', ? ל ה ּתיר ּה מי יתר ֹו ּבת  אס ּורה , ּתאמר : ְְְֲִִִִִַַָָֹאם 

התם  ÌÈÎ.ּכדאיתא  ‰n‰Â∑ הלכה מ ּמּנּו נתע ּלמה  ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגע ּו ּבֹו). ּפֹוגעין ק ּנאין אר ּמית  ה ּבֹועל  ּלם (ּכל  ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  ר ּבֹוא , ׁשּׁשים  ּכנגד  מ ׁשה  עמד  ּבעגל  ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה .
לב ) ידיו?(שמות רפ ּו וכאן וג ֹו'", ֿ ּדק  א ׁשר  עד  "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

ל ֹו. הרא ּוי את  ויּטל  ּפינחס  ׁשּיבא  ּכדי (סנהדרין א ּלא  ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ„Ï ‡nÚÏ ‡˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

Ê‚‡ג  Û˜˙e BÚÙ ‡ÏÚÏ Ï‡NÈ aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

nÚ‡ד  ÈLÈ Ïk ˙È c ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚ ÛB˜z e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

bה  eÏeË˜ Ï‡NÈ Èi„Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:BÚÙ ‡ÏÚÏ eaÁ˙‡c È‰BbÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו ˜Â ‡˙‡ Ï‡NÈ ÈaÓ ‡b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡NÈ È„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»



    
    
    
     

  
    

      
      

    
     
     

  



צח              
              

    

מ מ מ מ ה ה ה ה  לעיני לעיני לעיני לעיני  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההדיניתדיניתדיניתדינית אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אחיו אחיו אחיו אחיו  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹו ו ו ו קרב קרב קרב קרב  ֶֶֶֶֹֹ
אס רה , אמר  א מ רת,  א אס רה  ז מ ה , :ל ְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹֻאמר

.' וכ ל יר ה מי יתר ובפרש"י)ת ו . (כה , ְְִִִִַָָ
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ה ר  אי ה   א א  ה ר,  הי סיהאר רק  לא  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרי 
יכ ל  היה  ו יר ,הנת לא  עדי מ ה   א הרי  , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהי

היתה . רת  א   , מ ְְְִִֶַַָָָֹלק
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ÒÁÈt ‡iÂ∑(שם). הלכה ונזּכר  מע ׂשה  ראה  ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ
ק ּנאין  אר ּמית  ה ּבֹועל  :מ ּמ מק ּבלני למ ׁשה : ל ֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻאמר 

ליהוי  איה ּו ּדא ּגר ּתא  קרינא  ל ֹו: אמר  ּבֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָּפֹוגעין
וג ֹו' ּביד ֹו רמח  וּיּקח  מ ּיד : .ּפרונקא . ְְְְִִַַַַַָָָֹ
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ונקב ּות  זמרי ׁשל  זכר ּות  ּבת ֹו ּכּון וה ּקבה ", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ"ה ּלחיים 
נּסים  והר ּבה  הרגם , לח ּנם  ׁשּלא  ּכּלם  ורא ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלּה,

התם  ּכדאיתא  כ ּו', ל ֹו שם):נע ׂשּו (סנהדרין ְֲִִַָָָ
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כדי שיהיה הקיום ללימוד התורה וקיום המצוות, יש לזכור שיהודי צריך למסור נפשו=רצונו, להקדוש־ברוך־הוא.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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יום ראשון - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד תמוז
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב תמוז
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תמוז
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תמוז
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תמוז
פרק כ

מפרק פג עד סוף פרק פז

לשבוע פרשת בלק תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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ואילך .11. 1174 עמוד  להלן שליט "א אדמו"ר כ "ק ביאור ה"א.12.ראה פ"ח  א.14.נדרים נ, כתובות
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כב.15. ג , הגליון.1.איכה ובשולי  12 הערה 401 עמוד  י "ט  חלק שיחות לקוטי  וראה א.2.רפ"ב. קכב, ב.3.ח "ג  ריט , א. ס, זח "א
ב. ריד , ˘ËÈÏ"‡:4.זח "ב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."בראשית ס"פ ובז"ח  א. פ"א, פאה ירושלמי  ע"פ ספ"ג . תשובה "רמב"ם



קג              

תמוז  י"ד רביעי יום 
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פי "ז.5. הקדושה ˘ËÈÏ"‡:6.שער "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(וכיו"ב המעט  מן מעט  בל ' משא"כ  – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט  "וי "ל :

.7"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰:‡"ËÈÏ˘ ." אחרי ס"פ הרמב"ן דעת שולל  ˘ËÈÏ"‡:8."אולי  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰– רפ"ב ביכורים "כירוש'
סע"א". כה, שבת כרת תוד "ה ˘ËÈÏ"‡:9.כפי ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – Î"˜11.פכ "ח .10."כנ"ל ". ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ביד "ש דמיתה היא דהראי ' וי "ל  הי '. שנים כמה בן בכלל  נתפרש לא (2 א). פט , (סנה' אדם בידי  מיתה דינו הרי  (1"
כה„ÓÓ)Â‰Ê˘מת בחנני ' וכמש"נ כאן) אדה"ז ‰Èחידוש '‰ Ó‡) גו'È„"˘משלחך  מת אתה השנה האדמה פני  מעל  (˙ÓÈÂ' חנני

וע"פ  - "גם" פי ' (2 לכאן, השייכות (1 מהי  - לאלתר" נפרעין ביד "ש במיתה גם "ולפעמים לאח "ז תיכף בחצע"ג  הבא מובן ועפ"ז גו'.
מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד "א מיתתו שהרי  דנדו"ד  ליד "ש דומה אינו דחנני ' ענין דלכאורה - מתרץ, ומיתתוÓÓ˘הנ"ל : (ÏÚÂÙ

תחת "Ê‰באה מתרץ וע"ז .'ÈÓÈדאף - "ÂÈ„˘ביד "א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘Î-‡Ïמיתה ‰ÁË˙כ "א :'ÈÓÈ'גו גו'ÔÎÏמת
עונש -'‰Ó על יד "א) תמורת ומת˘‰ÁÈË(לא ההדגשה ÓÓ˘כו' גם יל "פ להנ"ל  בהמשך  כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי  וא"ת .
‡È‰דנוהו שלא רק  לא -ÏÚÂÙאלא המדובר ˘‡‡"Ùביד "א, כי  זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד "א למיתה לדונו הי '
שיעברו‰È‡בחנני ' לאחרי  ורק ה"ה. פי "א סנהדרין בירוש' וכ "כ  הי '. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו לדונו ‰Â˙ÁËולא אפשר

ואילך . 1188 עמוד  התניא בספר שיעורים ראה - "12.ביד "א". המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן  רבנו מציין מה השאלה: "ÌÈÓÈÚעל 
ושנותיהם ימיהם עכ "פ ÌÈÓÈÚ("שהאריכו  (בדוחק "שאאל "פ שליט "א: הרבי  ענה - שנק'") וכו' עוני  עונש ע"י  שנתקיים (Â˙Ó' בל

שם)". עה"ת בפרש"י  (הובא רז"ל " ו"בדברי  יט ) ד , (שמות ט .13."הכתוב" לב, ז.14.האזינו ב, רפ"ב 15.בראשית ח "א לעיל  הובא
הזהר. ˘ËÈÏ"‡:16.בשם "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."רפ"ב ח "א בזה לההמשך  הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰"'ÂÎÂ–

בתחלתו". לג "פ לקו"ת וראה יגדל . שיר – גוף ולא
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ב.18. לא, ו.19.ברכות לג , כו.20.תהלים א, ˘ËÈÏ"‡:21.בראשית "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מלאכים דרגות ג ' כנגד  וי "ל  פסוקים. "ג '
"ה' הא' פסוק וכל ' בריאה. רפ"ב) (ח "א במח ' עלו שכולם הנשמות לדרגת הקרובה דבי "ע: –ÌÎÈ˜Ï‡ האלקים אלקי  (דנשמות)

הג ') (פסוק מזה למטה יצירה, וי "ל  אלהאל "ק. הב') (פסוק כ "א אלקיכם, ולא ה' לא נזכר לא – מזה למטה (ונמשכים È(מלאכים),
וסיפורם עוה"ז עניני  (דין גו' להתייצב ı‡"מ )האלקים ËÂ˘Ó"."' עשי וי "ל  שליט "א,22.) אדמו"ר כ "ק ידי  על  נוסף "הוא" המלה

בפסוק. כתוב יז.23.וכך  י , ב.24.עקב קלו, ו.25.תהלים א, איוב
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תמוז  ט "ו  חמישי יום 
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.26:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰וכאן האותיות מבחי ' מעלה למע' דהוי ' להנ"ל  סתירה ומתורץ ÔÈÓÏÚ"בהון"‡Ï‰‚‡"ולכאורה
" לקמן ÚÈ„È‡"במש"כ  ‰È ‡ÏÂ . . ‡ÚÈ„È ‰ÓÎÁ ‡ÏÂ התחלת ולכן – בכ "מ ) בח "ב (כדלעיל  ומגלים מודיעים ה"ה אותיות .

דעלמין היא ÚÈ„È‡"לאנהגא" ‡Ï) ÔÈÓÈ˙Ò."(.27:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰קוץ יש כי  – "שעל " היו"ד ËÓÏ‰"מדייק מעצם
אחר". לענין ˘ËÈÏ"‡:28.ורומז "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מוסיף"‰ˆÂ˘."דלקמן וטובו חסדו יא.29.במדת כט , א. הימים 30.דברי 

ד . ח , קהלת
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תמוז  ט "ז שישי יום 
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"אקדמות".31. נוסח 



קז               

תמוז  י"ז קודש  שבת יום 
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כו.1. א, ט .2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰"Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי ' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט  ל '
פנימיות  - מלמעלמ "ט  הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל  ע"פ כלל : מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י "ל  - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני ' אח "כ  כנ"ל )ÁÙÈÂמל 'החיות, -‡ÏÂ) Â„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜Â"נעשה"
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מדבור נמשך  ד "באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל  ולזה שבא„Ë˘Ùמ "ויפח "!! מה ÂÂ‰Ï˙הכתוב
שאינו  (אף אז דגם אדם", ד "נעשה הפעולה לאחרי  גם השינוי  על  - התיבה) להשמיט  או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל  הי ' (דלכאורה

'ÈÓÈÙÓכשאדם עד "מ  ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ  כו'
וגם לגוף עד  הנשמה דהמשכת הדרגות בכל  ישנו דויפח  זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך  כל  –"Ì„‡". יחד וגוף ב"אגרת 4.נשמה

הסביר  שליט "א הרבי  בהמה. של  ב"ריאה" מהניפוח  – בהמה" של  בריאה "כגון – משל  הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה"
מ  משל  להביא הזקן רבנו רוצה שבכך  ע"פ˙Â‰פעם, ניפוח ).˙Â‰(שכן, ידי  על  הריאה בדיקת להיות צריכה רסל "ט ) יו"ד  (שו"ע

כד .5. כג , ג .6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט , קלה, ג .9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰– נפלא „Â‡Î"‡"חידוש
חיות Ê"‰ÂÚמקבל  ÏÚÂÙ ע"י‚"È˙מצות כו"כ  לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף ואולי"‡שתהיינה‡"‡חבלים, ועוד .

ב)". (קנט , הלכות פרטי  ולהבין ד "ה בקו"א עפמשנ"ת מובן
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב



היום יום . . . קי

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טֹו"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתו־ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִגְנֵזי ְמרֹוִמים,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליֹום  ית אֹור  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ַאַנ"ׁש,  ָללּות  ּכְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ּמּוד...  ַהּלִ ִעְנְיֵני  ִקּיּום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַחִיים[  ֱאלֹוִקים 

ֶפׁש  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ
ר. ׂשָ ְוַעד ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קיי היום יום . . . 

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוְכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים' ׁשֶ 'ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֱאלֹקּות  ַעל  י  ַנְפׁשִ ַתֲענּוג  ּבְ ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְיֵהא  "ָאֵמן  ת  ֵמֲעִנּיַ גּופֹו  ּבְ ֵמן  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ יל,  ְרנָאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ָנחּום  ָהַרב  ַעל  אֹוְמִרים  ּגּוף.  ּבַ ְמנּוִנית  ׁשַ ה  ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם־טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל־ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  ק  ֵ ְמַנּשׁ מֹוִרי  ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ֶפר־ּתֹוָרה  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ

חֹות,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות   – ב  ַהִמְכּתָ ְלָך.  ָסל  ּפְ ִנּיֹות  ְ ַהּשׁ ֱאלִֹקים,  ה  ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹונֹות   – ַעְצָמן  ֻלחֹות  ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמשֶׁ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ִנּיֹות  ְ ּשׁ ּבַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ָעְמדּו ַעל ַהר  ׁשֶ ּכְ יִקים,  ַצּדִ ָהִראׁשֹונֹות 
ִנּיֹות  ׁשְ לּוחֹות  ּבְ ּנּו ְולֹא ָחְזרּו  ִמּמֶ לּו  ִנּטְ ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ה ֶאֶלף אֹורֹות  ן ְלֹמשֶׁ ִנּתָ ן ּתֹוָרה  ַמּתַ ּבְ
ן  ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ְ ים'(. ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשׁ 'ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ
ה  מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ שמ"ר מ"ו ]ּבְ ִנְמָצא[ ּבִ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ

ה. ֵני ֹמשֶׁ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ּתְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע''ח  תמוז י"א ראשון יום   

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰   
            

     
תנאים  נחלקו זו ב)בהלכה עז , יהודה ,(ב"ב רבי  לדעת :

נכלל מה כהוכחה  משמש  המקח  עבור  שנקבע  התשלום 

זוז, במאתיים  בקר צמד לי מכור לחברו, האומר כגון: במקח,

זה , מסכום  רחוק  בלבד הצמד של ששוויו לכל  וידוע  מאחר 

לדעת אך  יחד. ולבקר לצמד היתה  שהכוונה  מהמחיר מוכח 

הרמב "ם . פוסק  וכן  ראיה , מהווים הדמים אין חכמים 

בגמרא א)מאידך, מו , לחברו (ב"ק שור  שהמוכר נאמר

מטרת האם ספק  ומתעורר לחרישה, ראוי  ואינו נגחן ונמצא

או  טעות מקח זה  והרי חרישה  לצורך  היתה המכירה 

לברר ניתן טעות, כאן ואין שחיטה  לצורך  היתה שהמכירה 

זה היה  האם  – השור עבור  ששולם  המחיר  באמצעות  זאת 

שור של  מזה  פחות מחיר או לחרישה  שור  של מחיר

היתה מה  הדמים  סכום  ידי  על  להכריע  שניתן הרי  לשחיטה ,

ראיה "? הדמים  "אין כאן ומדוע  הרכישה, מטרת 

והביאור:

סותר אינו כאשר רק  כבירור לשמש  יכול  המקח סכום 

ואין  שור במוכר  כגון המקח , בשעת  שנאמרה  המפורשת  ללשון

על דובר המכירה  שבשעת  לשחיטה, או לחרישה  אם  ידוע 

בשור או לחרישה  בשור  מדובר אם  הוכחה  אין זו ומלשון 'שור'

והוכחה . בירור מהווה המקח  סכום  כזה  ובמקרה  לשחיטה,

ומשמעות 'צמד ', נאמר המקח  בשעת  הרי  דידן, בנידון אך 

בכוח  אין  ולכן בקר , עם  צמד ולא  בלבד  צמד היא המילה 

בניגוד בקר עם לצמד  היתה שהכוונה  להכריע  הדמים 

המקח. בשעת  הנאמר של הפשוטה למשמעות 

           

ה'תשע''ח  תמוז י"ב שני יום        

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰  
            

 
בגמרא  מהנאמר נלמד בשבת  מתנה  נתינת לז ,איסור (ביצה

ופירשא) וממכר". מקח משום  "גזירה  בשבת להקדיש  שאסור

משום)רש "י  ד "ה מרשותו (שם "שמוציאו וממכר למקח שדומה 

"ממצוא מהפסוק  נלמד וממכר  מקח  ואיסור הקדש ". לרשות 

שטרי כתיבת לידי  לבוא שיכול ועוד , דבר", ודבר חפצך 

לגמרי כן גם שיוצאה  למתנה  דומה  ש "הקדש  וכיון מכירה.

במתנה דבר שום ליתן  "אסור לכן חברו", לרשות מרשותו

בשבת" סט"ו )לחברו שו  סי ' או "ח אדה"ז  כתבו (שו "ע זה , ולפי 

אברהם' סקט"ו )ה'מגן שם ליתן (שם)ואדה "ז(או "ח "הנוהגים  :

הוסיפו  אך עושים ", הם  יפה  לא  - הדורש  לחתן במתנה כלים 

מצוה  שלצורך ה'מרדכי', לא בשם  כדי  לנכרי  בפסח חמץ לתת (כגון ,

ס"ד ) תמד  סי ' או "ח יראה'ֿ ב'בל  עליו  טוב לעבור  ויום שבת  לצורך  או

מותר .

סופר' ה 'חתם שו )וכתב  סי ' או "ח לשו "ע (בהגהות

"לרב  לכן בשבת , מתנה לתת מותר מצוה ולצורך  היות

וכבוד לחכם, דורון דהוי  משום  [שמותר ] ספק  אין הדורש ,

כבר פעמים "רוב  ועוד: המצוה". וחיבוב  ותפארת  התורה

לחכם , מחר לשלוח שרוצים מה  שבת  מערב  הכלים  יחדו

'בפיךֿ דכתיב  משום  בעליו, מרשות יצא  כבר שהפריש  וכיון

צד אלאזו אינו בשבת  כך אחר  שנותן מה כן ואם  קה',

מילתא". לפרסומי 

צבי ' ב 'הר קכו )והנה , סי ' מ 'המקנה'(ח"א קו "א הביא (קדושין 

סה) נוטהסי ' ולכך הנותן , על ולא  המקבל על הוא שהאיסור

לדוד ' ה 'תהלה סק"ט)גם  מה סי ' הרמב "ם(ח"ג מדברי העיר  אך .

אדה"ז לשון גם הוא  וכך הנותן. על הוא  שהאיסור (הנ "ל )כאן ,

בשבת".:"אסור לחברו  במתנה דבר שום 

דבר ' ה 'משיב  לדעת מזו: כז )יתירה סי ' הוא(ח"א האיסור

על בין שניהם  על  ש "האיסור למכר דומה ואינו  הנותן על 

וזה מעות  נותן זה  נותנים שניהם שהרי  הקונה, על בין המוכר

ולא הנותן על  אם כי  איסור אין מתנה  כן שאין מה  מקחו,

בפשיטות". דשרי  ההפקר מן לזוכה  דומה  שהרי  המקבל, על

ה'תשע''ח  תמוז י"ג  שלישי יום  ?   ־  

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰
         

        
הם היער ופירות שהעצים  זו הלכה  משנה', ה'לחם  לדעת

כדעת ישראל, בארץ  אף  מדברת בהם, זכה  הקודם וכל  הפקר

קמא א)תנא פא, קמא בן (בבא יהושע  שהתנה  התנאים  שאחד 

עצים ללקט יוכל מישראל אחד שכל  היה  הארץ  יושבי  עם  נון

אלעזר בן שמעון  רבי  כדעת  ולא אחר , שבט של בנחלה  אף 

ב) פא, השבט (שם אנשי  בחזקת  הם לקרקע  המחוברים שעצים

שאר ואנשי  לשבטים הארץ  בחלוקת זה  ארץ  חבל שקיבלו

אלו. מעצים לקחת  רשאים אינם השבטים 

הזקן אדמו"ר א ומקשה  ס"ק אחרון  קונטרס הפקר , הל ' :(חו "מ

בגמרא שיחי(שם)נאמר רק  הוא עצים  ללקט  שההיתר

ועצים פירות אבל חשיבות, להם שאין והיגי ') ('היזמי  קוצים 

עצמו הרמב "ם ואף  ללקטם. אסור  חשיבות להם נז "מ שיש  (הל '

ה"ג) וקרוביםפ"ה פחותים "עצים  ללקט יכול אדם  שכל  כתב 

אסור העצים  שאר את  אבל והיגי" היזמי  כגון קוצים להיות 

הם אילנות" של והפירות  "העצים  שכל כאן פסק  ואיך  ללקט ,

זכה "? הקודם "וכל  הפקר

משנה ': ה'מגיד דברי  פי  על  הרמב "ם את  אדה "ז ומבאר
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ואילנות פירות  כל הותרו לא קמא  תנא לדעת  שגם  כיון

- לבעליהם חשובים  שאינם פחותים ' 'עצים רק  אלא היער

והותרו  לכל, הפקר אינם  אלו ואילנות שפירות  לומר בהכרח

בנחלתם . שהיער  השבט לבני  רק 

פי על לשבטים  שנתחלקה ישראל בארץ  רק  זהו אמנם,

בחוץ  כן שאין מה בחזקתו, נמצא  נחלה  שטח  כל  ולכן ה',

- בהם  התיישב  לא  אחד שאף  והמדבריות היערות לארץ ,

וכל מאליהם  ועומדים "מופקרים  שבהם והפירות  העצים 

זכה". בהם הקודם 

בהלכות לדבריו כאן הרמב "ם דברי בין החילוק  גם  וזה 

ממון :(שם)נזקי 

גם ולכן ישראל בארץ  מדובר ממון' 'נזקי  בהלכות 

שבאותה השבט  לאנשי  שייכים  שביערות והפירות  האילנות

שאינם לארץ , שבחוץ  ביערות  מדובר כאן ואילו  נחלה,

זכה". בו הקודם וכל  הפקר שבהן "כל ולכן איש  בחזקת 

ה'תשע"ח  תמוז י"ד רביעי יום      ־    

: ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ 
            

          
   

אין  ואם  לכהן סלעים  חמשה  נותן  האב  בכור בן בפדיון

הכסף  את  לתת  האב  יכול האם הכסף , את שיקבל  כהן שם

לאדם "זכין מדין הכהן עבור  בו שיזכה מנת על  אחר לאדם

בפניו"? שלא 

אפרים' לג)ה 'מחנה סי ' ומתנה זכיה ה'ים(הל ' דעת את  הביא

שלמה ' נד )של סי ' פ"א בנו (קדושין  את לפדות יכול  שהאב 

עליו  חולק  אך  אחר, ידי  על הסלעים  חמש  לכהן כשיזכה 

שהכסף  זמן כל  כי  בכך , המצוה  נתקיימה  לא שעדיין וסובר 

הכהן  בו  זכה ולא  באחריותו האב  חייב  הכהן לידי  הגיע  לא 

בו ) לחזור  האב יוכל  שלא לענין  רק מועילה כהן (והזכיה אין "אם וסיים : ,

אחר". ידי על  לו כשיזכה המצוה  לקיים תקנה  אין  בעיר,

בינה' ה 'אמרי  עליו ז )ותמה סי ' הבן  פדיון  :(דיני 

זכיה כאן אין הכהן לידי יגיע  ולא  ייאבד הכסף  אם אמנם

הכסף  את  קיבל הכהן לבסוף  אם  אבל  המצוה , נתקיימה  ולא

האב  לו  כשזיכה  למפרע  בכסף  זוכה הוא הרי  לזכייתו ונתרצה

המצוה ! ונתקיימה אחר, ידי  על 

סופר' ה 'חתם מבאר מזו רצז )ויתירה סי ' יור "ד  :(שו "ת

שיגיעו  עד הסלעים  חמש  של באחריותם חייב  שהאב  אף 

יצא אחר  ידי על  האב  לו כשזיכה מיד מקום  מכל הכהן, לידי 

פדוי כבר הבן כי מבטלו אינו האחריות  וחיוב  המצוה , חובת

ממון  על  לו שיש אחריות ככל  זה  הרי  לו לתת  שחייב  והכסף 

חברו.

ה'תשע''ח  תמוז ט"ו חמישי יום  ?'  '        

‰ÏBÁ‰ :‚Œ ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰«∆
Ì‡ ...'ÚÓ ÈÎL' ‡˜p‰ ‡e‰ ...BÙeb Ïk Ák LLzL∆»«…«»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ
‰fL ÈtÓ ,epnÓ ÔÈB˜ ,˙aLa elÙ‡  'ÈpnÓ e˜' :Ó‡»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿≈∆∆

.CÈˆ BÈ‡ ÔÈw‰«ƒ¿»≈»ƒ
קנין צריכה אינה מרע  שכיב  ככתובין מתנת  מרע שכיב ("דברי 

לעשותומסורין ") יוכל לא חוליו מחמת  שמא  חששו חכמים כי 

צוואתו, קיום  אי  על צערו מחמת  עליו תיטרף  ודעתו קנין

במקצת ' 'מתנה זו אם לעצמו )אבל מנכסיו  חלק היא(ושייר  הרי 

קנין הט"ו )צריכה .(להלן 

הרשב "ם  לדעת קנין )והנה, בד "ה קנו , קנין (ב"ב לעשות  התירו

בשבת  אפילו  מרע  שבת לשכיב  הל ' קנין , בה לעשות אסור  כלל  (שבדרך 

הי "ב) בקנין פכ "ג צורך שיש  במקום במקצת')בין ובין ('מתנה

קנין  צריך שאין נכסיו )במקום  כל  שמא(מקנה החשש  בגלל

אפילו  מרע  משכיב  שקונים כתב  הרמב "ם  אבל דעתו. תיטרף 

פועל שאינו כיון היינו צריך", אינו הקנין "שזה מפני  בשבת

במקום אבל קנין, עשה לא כאילו זה והרי  כלום בקנינו

קנין במקצת)שצריך קנין (מתנה מרע  לשכיב  לעשות  התירו לא

בשבת .

משנה ' ה 'לחם לו )והקשה  אות פ"ט ב"ב הרא"ש  הקשה :(וכן 

בגמרא ב)מסופר עז , גט (גיטין  שכתב  מר שכיב  אודות 

ואסור מוקצה  שהגט וכיון בשבת . אותו לתת והוצרך לאשתו

האשה את  לגרש לבעל  רבא  התיר בשבת  לטלטל לטלטלו (מבלי 

הגט) תסגוראת והיא  הגט  מונח בו החדר את  לה שיקנה ידי  על

בקרקעות שקונה  'חזקה ' קנין והוא החדר , דלת  את  ותפתח

ה"ח) פ"א מכירה 'אגב '(הל ' בקנין הגט את  תקנה  זה  ידי  (שם ועל 

ה"ח) גםפ"ג בשבת  קנין לעשות  מרע  לשכיב  שהתירו ומשמע  .

לעשותו! שצריך במקום 

ותירץ :

אם 'אגב ' בקנין הגט את  לתת  מרע  לשכיב  התירו חכמים 

כיון  הדלת , ופתיחת  בסגירת  נעשה  הגט נמצא בו המקום  קנין

לסגור הדרך  היא כך  שהרי  כקנין נראית אינה  זו שפעולה

התירו  לא קנין, שזהו כשניכר אבל  הדלת, את  ולפתוח 

מרע . לשכיב  אפילו בשבת לעשותו 

ה'תשע"ח  תמוז ט"ז שישי יום      

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ 
           

 

ביום  "והיה הכתוב  מלשון  למדים "

הירושה בתהליך פעיל חלק  ליטול יכול שהמוריש 

שאחד ולהחליט  עיניו כראות אותה  לשנות ובאפשרותו
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הבלעדי  היורש  יהיה שם)הבנים  וברשב"ם א קל , .(ב"ב

יחיד , כיורש  מהבנים  אחד  את  הכתיר  מלכתחילה  ואם 

בין  תתחלק  שהירושה ואמר דעתו את  שינה מכן ולאחר

החושן' ה'קצות  לדעת ג)כולם, רפא, אמר(סי ' לשון באיזו תלוי 

הכל , ירש  לא  הכל לרשת אמור  שהיה שהבן אמר אם זאת .

לו  שנתנה בכוח השתמש  וכבר מאחר  כי  כלום , בדבריו אין

זאת לשלול  באפשרותו אין בלעדי , ליורש אותו להפוך תורה 

בתורה'. שכתוב  מה  על כ'מתנה  זה והרי  ממנו

את מהראשון שוללת  שאינה בלשון השתמש  אם אך 

ירש 'שמעון כגון אחר לאח זכות  מקנה אלא  הקודמת  זכותו

של זכות באותה  משתמש  שהרי  מועיל זה הרי  מנכסי ', חצי 

השני . כלפי  גם הירושה  הנחלת

המשפט ' ה 'נתיבות  לדעת  ב)אך בכל(שם, בו לחזור יכול

על פועלת אינה ההנחלה כי  צורה , על אלא
 המיתה שעת  עד בפועל חלה  היא אז ואין עד  (שהרי 

המוריש ) בבעלות עדיין  יכולהנכסים בפועל, חלה  לא ועדיין ומאחר

שעה  בכל בו  פז )לחזור שם, ב"ב שמואל  ר ' שיעורי  .(ראה

נוספת: מחלוקת נובעת ומכך

ה 'קצות ' ח)לדעת רנג, נכסים(סי ' על אפילו פועלת  ההנחלה

על חלה  אינה  רגילה שהקנאה למרות  לעולם , באו לא  שעדיין

על  פועלת  רגילה  הקנאה  כי  בעולם , שלא ולכן דבר

על פועלת  הנחלה  אך בעולם, אינם כאשר חלה אינה
יורש ) להיות קיים .(שיהפוך  הוא והרי 

ה'נתיבות' לדעת שם),אך רפא על(סי ' חלה איננה הנחלה  גם

חלה ההנחלה  שאף  לשיטתו בהתאם וזאת בעולם , שאינו דבר 

קיימים  שיהיו ובהכרח  הנכסים  שם)על שמואל  ר ' .(שיעורי 

ה'תשע''ח  תמוז י"ז קודש  שבת         

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰    
         

           
        


זה בצד  זה  בתים ששני הרמב "ם  כתב  הקודמת  בהלכה 

לעשות הבתים בעלי חייבים לדירה " עשויין  גגיהן "והיו

כתב  ומדוע  ראיה . היזק  למנוע  כדי  אמות  ארבע  גבוה מעקה 

היזק  אין  כי  אמות " לארבע  זקוק  אינו לגג... גג ש "בין כאן 

טפחים ? עשרה גבוהה במחיצה ודי  ראיה

והביאור:

הגג שרצפת היינו לדירה ', 'העשויים  בגגות  מדובר לעיל 

שהדיירים וכיון תקרה , עליו ויש  משופעת  ולא  ישרה

אינם הגגות כאן ואילו ראיה, היזק  בהם  יש  בגגות משתמשים 

ראיה היזק  אין ולכן בהם משתמשים ואין לדירה (סמ"ע ראויים 

סק"א) קנט סי ' .חו "מ

מזה זה  רחוקים  הבתים אם  הבדל  אין הרמב "ם ולשיטת 

זה " בצד  "זה  סמוכים שם)או התוספות (סמ"ע לשיטת  (ב"ב אבל

בשני ) ד "ה ב היזק ו , למנוע  אמות ארבע  מעקה  לעשות צריך 

אין  הריחוק  בגלל  כי  מזה , זה רחוקים הגגות אם  רק  ראיה 

להיזהר מתי  יודע  ואינו לגגו  עולה השכן כאשר לב  שם האחד 

כל יכול  סמוכים, הגגות  כאשר אך ראיה, היזק  ויש  מפניו

דברים מעשיית  ולהימנע  לגגו עולה  שכנו מתי  לב  לשים אחד

שעה . באותה שבצנעה 

הרמב "ם ב)ומוסיף  ו , ב"ב נחמן , רב היזק (כדברי  אין כאשר גם  :

הגגות בין לעשות  צריך  בגגות", דרין אדם בני  "אין כי  ראיה 

נכנס  אם כגנב  אותו שיתפוס  "כדי  טפחים  עשרה  מחיצה 

נכנס . שבטעות  לטעון יוכל ולא  לרשותו",

האזל ' ה 'אבן ט"ז )והקשה  החיוב (בהל ' של עניינו מה :

בטעות שנכנס  לטעון יוכל  לא יכנס  שאם  כדי  מחיצה  לעשות 

כך , משום  מחיצה בניית  לחייב  אפשר וכי  לגנוב , כדי ולא

ידיו  "לקשור לחייבו אפשר אי לגנב  שמוחזק  מי  אפילו והרי 

"מי שכן  וכל אגנוב "! לא  לומר  יכול הלא יגנוב , שלא כדי 

בשביל מחיצה לעשות  לחייבו אפשר  איך לגנב  מוחזק  שאינו

יגנוב "? שלא 

ומבאר:

כי בגגו, להשתמש  מחברו מונע  המחיצה  שהעדר כיון

העולם ודרך שייגנב  מחשש  דבר שם  להניח יכול  אינו

לכך , הגורם הוא כי  כ 'מזיק ' נחשב  הוא הרי  לזה , לחשוש 

הגגות מבעלי  אחד כל  את חכמים חייבו זה נזק  ולסילוק 

טפחים . עשרה גבוהה מחיצה  לעשות

ירידת הנשמה בגוף הגם שהיא ירידה גדולה במאוד, הנה ירידה זו צורך עלייה וכו.'
ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



קטו                
         

      

ה'תשע"ח  תמוז י"א ראשון  יום 


 
       

(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו
והמרחץ . הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.‡ÔÈLÈÓLz BÏ LiL c ÎBn‰2˙‡ ÎÓ ‡Ï  «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
Lt Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙BÈqL ÚÈˆi‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï 6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

˙È B‡ ˙Bn‡ Úa‡ ÚÈˆi‰ Á ‰È‰Lk9Ï‡ ; ¿∆»»…««»ƒ««¿««»≈¬»
‰fÓ ˙BÁt10ÔÎÂ .˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È‰ 11‰iÏÚ‰ »ƒ∆¬≈ƒ¿«««ƒ¿≈»¬ƒ»

˙ÈÊÚÓa ‰a‡a BÎB˙Ï ‰Áe˙t‰ ˙Èa‰ Èab ÏÚL∆««≈««ƒ«¿»¿«¬À»¿«¬ƒ«
˙Èa‰12˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È‰ 13. ««ƒ¬≈ƒ¿«««ƒ

הקשורים 2) מסויימים, צרכים לסיפוק  המשמשים דברים
שמכר. המסויים הדבר את 3)עם שמוכר מפורש, שהתנה

תשמישיו. ואת סא.4)הדבר בתרא בבבא משנה
בדבר 5) כלום פירש ולא ורשב "ם) גרשום (רבינו סתם

הבית. כמו 6)תשמישי  "והוא שם. יוסף  רב  של כפירושו
במקדש  שהיה כמו מבחוץ  הבית כתלי  סביבות שעושין חדר
פירש  וכן (רי "ף ). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ...
וכל  כותלים". שני  בין חלל הוא "יציע  שם: במשנה רבינו
הוא  אם אבל הכותל, בעובי  או מבחוץ  הוא אם דווקא זה
שם  ויש משנה). (כסף  הבית בכלל נמכר - הבית בפנים
שעל  עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע  בגמרא אחר פירוש

כן. הלכה ואין (רי "ף ), הבית אחר,7)גבי  פתח  לה "שאין
ב ), קטן סעיף  ריד, (סמ "ע , לתוכו" נכנסים הבית מן אלא
וחשוב  הואיל שם), (משנה הבית לגבי  בטילה אינה זה ועם

שם). (גמרא (שם).8)הוא זוטרא מר של מימרא
לעצמו.9) מקום  וקובע  חשוב  הוא חשוב .10)שאז שאינו

כן 11) ואם שבמשנה "יציע " זהו שם בגמרא האחר לפירוש
- לתוכו פתוחה שהיא פי  על אף  הבית , בכל מכורה אינה
להלכה  פסקו ורבינו הרי "ף  אבל אמות. ארבע  רחבה אם
הבית  בכלל והיא "יציע " אינה זו עלייה זה ולפי  יוסף , כרב 
אמות. ארבע  שרחבה פי  על אף  לתוכו פתוחה אם

ויוצא.12) נכנס  וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי "ף ). פיתחה" הוא ארבע 13)וזה שרחבה פי  על אף 

הבית. מן חלק  שהיא לפי  אמות.

.„Á‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  ˙Èa‰ ˙‡ ÎBn‰14ÌÈÙlL «≈∆««ƒ…»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ
epnÓ15BÏ ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,16ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈˆÓ17; ƒ∆««ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ

‚b‰ ˙‡ ‡ÏÂ18‰OÚ ‰˜ÚÓ BÏ LiL ÔÓÊa ,19ÌÈÁÙË ¿…∆«»ƒ¿«∆≈«¬∆¬»»¿»ƒ
‡ÏÂ ,˙Bn‡ Úa‡ Á Ba LÈÂ20Ba‰ ˙‡21eÙÁ‰ ¿≈…««¿««¿…∆«∆»

Ú˜wa22Baa Èea‰ ˙ec‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,23Èt ÏÚ Û‡ , ««¿«¿…∆««»«««ƒ
BÏ ÎnL24.e‡aL BÓk ,Ìe‰Â ˜ÓÚ‰ ∆»«»…∆¿»¿∆≈«¿

להצניע 14) מהבית לפנים חדר לבנות היו שם "רגילין
הבית  כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם
הרשב "ם  מדברי  ו, קטן סעיף  ריד סימן (סמ "ע  והיציע "

החדר). את ולא המתחיל רבינו 15)דיבור לשון מסתימת
(מגיד  אמות ארבע  רחב  שאינו בחדר גם שהמדובר נראה
הרשב "ם  שכתב  (כמו לבית פתוח  שהוא באופן וגם משנה)

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון את 16)שם), לו ציין
הבית. של באופן 17)הגבולות לחדר, מחוץ  כלומר,

כן  פי  על אף  בתוכם, ה"חדר" את אף  כוללים שהגבולות
"מצרים  אומרים: שאנו לפי  הבית, במכירת כלול הוא אין
(וראה  מהמידה למעלה אותם הרחיב  כלומר, לו", הרחיב 
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק  למעלה

שם.18) בטל 19)משנה  ואינו חשוב , מקום הוא שאז
הבית. סד.20)כלפי  שם מים,21)משנה לאגירת עשוי 

עצמו. הבית של מזה נפרד תשמיש קשה,22)והוא קרקע 
המים. את מעפר 23)שמחזיקה היא הבור קרקע  אם

אבנים  של כותל בו בונים המים, את מחזיק  שאינו תיחוח ,
קצת  נראה לרמב "ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת
דבריו  הם שכך הקרקע , פני  על לבור מעל בולט  שהבניין
הקרקע ". על בנוי  והדות בקרקע , חפירה הוא "בור (שם):

טו. הלכה כד פרק  למעלה מפורש 24)וראה כך וכתב 
המכירה. בשטר

.‚CÈˆÂ25,Á˜Bl‰ ÔÓ C„ BÏ ˙B˜Ï ÎBn‰ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«
iML ˙ecÏ B‡ ‰Ê Ba Òk‰Ï È„k26ÏkL ; ¿≈¿ƒ»≈¿∆«∆ƒ≈∆»

‰ÙÈ ÔÈÚa  ÎBn‰27Ó‡ Ì‡Â .ÎBÓ28:BÏ «≈¿«ƒ»»≈¿ƒ»«
ÔÈ‡  ˙ec‰ B‡ Ba‰ ÔÓ ıeÁ ˙Èa‰ EÏ ÈzÎÓ»«¿ƒ¿««ƒƒ««≈

CÈˆ29˙e„ B‡ Ba ÎBn‰ ÔÎÂ .C„ BÏ ˙B˜Ï »ƒƒ¿∆∆¿≈«≈
„Ïa30C„ BÏ ˙B˜Ï CÈˆ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ 31, ƒ¿«≈«≈«»ƒƒ¿∆∆

˙ec‰ „Ú ÎBÓ ÏL B˙Èa CB˙Ï ÒÎ ‡l‡32 ∆»ƒ¿»¿≈∆≈««
‡lÓÓe33. ¿«≈

(שם 25) בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי  שם במשנה זה גם
כמותו. הלכה להדגיש 26)סה.) רבינו כוונת כי  ייתכן,

ב "בור  אלא זה אין דרך", לו ליקח  "צריך  שאמרו שמה
בהלכה  זה לפני  המובאים ו"גג", ב "חדר" לו אבל ודות",
כן. לכתוב  רבינו דקדק  ד הלכה כו פרק  להלן וגם א.

בשטח 27) חלק  לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
רבי דברי  בטעם סה:) (שם הגמרא מסקנת כן שמכר.

רבי28)עקיבא. גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כן

ה"בור 29)עקיבא. כך בין שהרי  מיותר, היה זה שתנאי 
ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי  שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית  את במשנה 31)ועיכב  שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי 

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתב ֿיד
הדות.33) או הבור מן מים
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קטז               
         

.„ÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê Cc Ì‰Ï ÔÈ‡  ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï‡38BÏ LÈ  ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
Cc40˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa  Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

ÎBn‰42. «≈

סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי  אפשר ואי 
לז) קטן סעיף  ריד (סמ "ע , החיצונה דרך אם .כי 

אין 36) כך לפנימי , דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס  הוא וחייב  החיצוני  דרך לעבור זכות לפנימי 
את  רק  מכר שאם פי  על ואף  לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי  היה החיצוני , את לעצמו והשאיר הפנימי 
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני 
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני  את והשאיר הפנימי  את מכר מקודם
אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי  שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני  החיצוני  את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י  דרך לפנימי  לו אין שוודאי 
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי  החיצון,

זה. אחרי  מיד שם.38)שמסיק  הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי .39) החכמים 41)על אף  שהרי 

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי  נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי , את נתן כן ואחרי  תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף  שהרי  בדרך, הפנימי  זכה
מוכר  שהרי  החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי  את לעצמו
לשני , הפנימי  את זה אחרי  כשנתן כן ואם מוכר, יפה  בעין
החיצון  על דרך בלי  והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י  בשם משנה (מגיד

.‰ÎBn‰43ÎÓ  ˙Èa‰ ˙‡44epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈÈk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈaÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï‡52ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úew‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï‡ ,56˙‡ ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈaËˆ‡‰57„BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚk62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈaÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊe .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È‰ 68.ÔÈeÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב "ם
בית  תשמישי  "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע  כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף  ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב  וכן (רשב "ם. לקרקע 

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב "ם לקרקע  מחוברים הם אף 
פי על ואף  קדרות. שתי  לשפיתת מלמעלה חללים שני  בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי "מ  הרי  - הכיריים"
האי לרב  והממכר המקח  ובספר ברי "ף  ברשב "ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי  הרשב "ם שם וכתב  כ. שער
קנה. לא בוודאי  שבתלושים לקרקע , במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב  עץ  של עמודים
סט .). בתרא (בבא עליהן שוקף  והדלת מרובע , בצורת

הם 48) בטיט , מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי 
זה  הרי  שב "יתידות" "בטיט ", הדגיש והרמב "ם ביתידות.
היינו  לנתבע , לקולא פוסקים אנו בממונות ספק  ובכל ספק ,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב ), קטן סעיף  (סמ "ע  בכותל הקבוע  בריח 
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב "ם 51) קבוע  והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע  שהוא פי  על אף 

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל
והוא  המתחיל דיבור שם (רשב "ם ולטלטלו הפותחת

סה.).53)מפתח ). (שם וברייתא "כלי54)משנה
אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים

המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב "ם בקרקע 
ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע  קבועה שאינה

(רבינו 57)למקום. הריחיים מעמידים שעליו עץ  של בסיס 
גרשום). (רבינו בקרקע  קבוע  והוא המשניות). בפירוש

במשנה.59)סל.58) שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
סביב  שעושים מעץ  "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן

הקמח ". מן כלום יתפזר שלא כדי  שמכר 60)הריחיים, זה
להלן). ראה רשב "ם ודעת מיגאש, בן (ר"י  הבית את

המיטה,61) תחת שנותנים לקרקע , המחוברות עץ  חתיכות
אם  סט .) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע , תדבק  שלא
אינם  בוודאי  - למטה המחוברים (ואילו הבית בכלל הם
דינו  ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל
הרשב "ם  ולדעת לנתבע . לקולא ממונות: בדיני  ספק  ככל
שאינם  במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם
מכורים  בוודאי  - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים

שלא 63)רגלי .62)איתה. (שם) בגמרא בעייה זו אף 
רבועית.64)נפתרה. בצורה החלונות מסביב  עמודים

בטיט .65) במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
לטובת  בממון: ספק  כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר
במחוברין  היא שהבעייה פירש שם, ורשב "ם הנתבע .
שגם  ודעתו קנה. בוודאי  - בטיט  המחוברות אבל ביתידות,
תמצי "אם בדרך נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה

שקנה. - הבית 66)לומר" תשמישי  בכלל כך כל ואינם
שם). (שם).67)(גמרא וברייתא אלו 68)משנה כל

הנ"ל  ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
כן  ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף 
אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין
בעניין  גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא
ודעת  משנה). (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה,
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נכללים  - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק  (שם) רשב "ם
בזה.

.ÂÎBn‰69ÔÈÁÈL ˙BBa ÎÓ  ˆÁ‰ ˙‡70 «≈∆∆»≈»«ƒƒ
˙BÚÓe71dÎB˙aL72ÌÈza‰ ÏÎÂ ,73ÌÈBˆÈÁ‰74 ¿»∆¿»¿»«»ƒ«ƒƒ

ÌÈÓÈt‰Â75ÏBÁ‰ Ô‰a LiL ÌÈze ,76˙BiÁ‰Â , ¿«¿ƒƒ»ƒ∆≈»∆«¿«¬À
dÎB˙Ï ˙BÁe˙t‰77dÎB˙Ï ˙BÁe˙t ÔÈ‡L Ï‡ ;78 «¿¿»¬»∆≈»¿¿»

Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙BkÓ ÔÈ‡ 79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»
Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙BkÓ  dÎB˙Ï ÔLÈÓLz  Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙BkÓ ÔÈ‡ 80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ

 'dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' Ó‡L ÔÓÊe .dÎB˙aL∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»«∆¿»
Ôlk È‰81˙‡ ÎÓ ‡Ï  Ck ÔÈe Ck ÔÈa .ÔÈeÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆

ıÁn‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח 
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י 

שם).71) (רש"י  בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני  אותם מכר חצר, מכר - ב )
מיגאש). בן (ר"י  בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות

אליו 74)שם. פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים
החיצונים). המתחיל דיבור שם החצר,75)(רשב "ם בפנים

הבית  דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח  להם שאין אף 
הר"ן). בשם ב  קטן סעיף  רטו סימן (סמ "ע  החיצון

ר"ח ).76) בשם שם (רשב "ם הזכוכית לתעשיית
שם).77) (רשב "ם זו חצר לבני  אלא מוכרים שאין
הרבים.78) לרשות הרבים.79)אלא ולרשות לתוכה
שאינם 80) אותם הבלתי ֿקבועים, הבית תשמישי  היינו,

עם  גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם נמכרים
הבית  תשמישי  שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר,

שם). המטלטלים.81)(רשב "ם התשמישים כל
את 82) לא המתחיל דיבור שם (רשב "ם חצר בכלל שאינו

(סמ "ע  חצר בכל מצוי  ואינו עצמו בפני  שם לו ויש המרחץ ),
א). קטן סעיף  מהזיתים.83)שם שמן עוצרים שבו בית

במרחץ .84) שיש הטעם אותו מפני 

.ÊÎBn‰85„a‰ ˙Èa ˙‡86ÎÓ 87Ô‡‰ ˙‡88 «≈∆≈««»«∆»∆∆
ı‡a ‰Èea‰ ‰ÏB„b‰89˙‡Â ,ÌÈ˙ÈÊ ‰ÈÏÚ ÌÈÁBhL «¿»«¿»»»∆∆¬ƒ»∆»≈ƒ¿∆

˙B‡ÒBÏk‰90˙ÈÁË ˙Úa Ô‰a ÔÈÎÓBqL Ê‡ ÏL «¿¿»∆∆∆∆¿ƒ»∆¿≈¿ƒ«
ÌÈ˜È‰ ˙‡Â ,ÌÈ˙Èf‰91ÌÈÏk‰ ˙‡Â ,92Ô‰a ÔÈ˙BpL «≈ƒ¿∆«¿»ƒ¿∆«≈ƒ∆¿ƒ»∆

ÎÓ ‡Ï Ï‡ ;˙BÎÙn‰ Ì‰Â ,ÔÈLe˙k‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙‡∆«≈ƒ«¿ƒ¿≈««¿≈¬»…»«
‰BÈÏÚ‰ ÌÈÁ‰ ˙‡93‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' Ó‡L ÔÓÊe . ∆»≈«ƒ»∆¿»ƒ¿«∆»«¿»«

‡Ï  Ck ÔÈe Ck ÔÈa .ÔÈeÎÓ Ôlk È‰  'BÎB˙aM∆¿¬≈À»¿ƒ≈»≈»…
ÎÓ94ÔÈLBk‰ ˙‡95ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a ÔÈLaÎnL96‡ÏÂ , »«∆«¿ƒ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿…

ÏbÏb‰ ˙‡97ÔÈwO‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‰Bw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,98‡ÏÂ , ∆««¿«¿…∆«»¿…∆««ƒ¿…
ÔÈÙeˆn‰ ˙‡99. ∆««¿ƒ

סז:85) שם וברייתא היה 86)משנה השמן עצירת תהליך
היו  בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי 
בריחיים  אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים
זבים  היו והם בסל, אותם שמים כך אחר אחרת), דעה (לפי 

טוענים  היו כן אחרי  ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם,
השני , השמן הוא ידה על הנסחט  והשמן קורה, הזיתים על
את  עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי 

שלישי . שמן היה וזה מביא 87)הקורה, זה בעניין אף 
קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב "ם

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל זה 88)הם
אמרו  שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו
בפירוש  כתב  וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן כן 89)המשניות:
מיגאש. ר"י  גם המלה 90)כתב  את בגמרא פירשו כך

בראש  אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות"
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת

יורד 91) שהשמן בקרקע , נקבים או בורות והם שם. ברייתא
המתחיל  (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב "ם לתוכם
סלים  הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא)
בכלל  הם מחוברים שאינם ואף  הזיתים. בהם שמביאים
עיקרו  שזה מפני  עצמה, היקב ֿהגת את הזכירו ולא הבד.

עימו. שנמכר הוא ופשוט  הבד, המחוברים 92)של
אגב  הם בטלים - תלושים, הם אם אף  כי  וייתכן בקרקע .

למעלה. וראה הבד, -93)בית התחתונה הריחיים אבל
שלמעלה. הגדולה" "האבן והיא שם 94)מכורה. במשנה

העבירים  גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש
כברייתא  פסק  ורבינו מכורים. והקורה והגלגל הכובשים) =)
משנה). וכסף  משנה (מגיד במשנה גם כן גרס  ואולי  שם.

שבמשנה.95) "עבירין" למלה הגמרא פירוש זה
על 96) אותן "שמכבידים רבינו: כתב  המשנה בפירוש

נתלית  ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות,
וכובשן". אותה 97)"האבן ומגביה האבן שמגלגל

(פירוש  יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד
הוזכרו.98)המשניות). לא ובמשנה שם. ברייתא

בהם 99) לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף 
והמרצופין  עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את

מעור.

.ÁBÏ Ó‡100ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ „a‰ ˙Èa :101ÎBÓ È‡ »«≈««¿»«¿ƒ»¬ƒ≈
Ôlk  CÏ102eÈ‰ .ÔÈeÎÓ103dÏ ‰ˆeÁ104˙BiÁ105 »À»¿ƒ»»»¬À
ÌÈÁËBML106ÔÈÓLÓM‰ B‡ ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a107Ì‡ :108 ∆¿ƒ»∆«≈ƒ«À¿¿ƒƒ

BÏ ˆÓ109ÌÈˆÓ110ÌÈBˆÈÁ‰111;Ïk‰ ‰˜  Ô‰lL »«¿»ƒ«ƒƒ∆»∆»»«…
Â‡Ï Ì‡Â112dÎB˙aM ‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï 113. ¿ƒ»…»»∆»«∆¿»

וטריא 100) בשקלא אבל מרחץ , בעניין סח . שם ברייתא
זה. בעניין למרחץ  הבד בית השוו משמע 101)(שם)

דהו. כל תשמיש בהלכה 102)אפילו למעלה המנויים כל
סעיף  רטו סימן (סמ "ע  בכלל ומרצופין שקים ואף  הקודמת

יב ). פרטיה,103)קטן כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא
מסויימת. עובדה של רקע  הבד.104)על לבית מחוץ 

ולכך 105) ויין, פת כגון מאכל צרכי  גם בהם שמוכרין
יג). קטן סעיף  שם, (סמ "ע  חנויות לייבשם 106)נקראים

הבד. בבית שמנם להוציא כך ידי  על ולהכינם
מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ "ע  תשמישיו" "וכל התנאי : על נוסף 

יד). קטן לו.109)סעיף  גבולות.110)ציין
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הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ 
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.ËÎBn‰114ıÁn‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ÎÓ  «≈∆«∆¿»»«∆≈
ÌÈÒp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈLBiL117˙‡Â ,ÌÈnÚ Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆

ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈
ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁn‰ ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈLBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈

˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLeÏ120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈÒp‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ

˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ Ó‡L ÔÓÊe .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈe Ck ÔÈa .ÔÈeÎÓ Ôlk È‰123ÎÓ ‡Ï  ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎa‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈

ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
Ó‡126 CÏ ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁÓ :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»

BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÎÓ Ôlk Ô‰ È‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ  העשוי  בית
בינוני לרחיצה, פנימי  חדרים: משלושה מורכב  והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני  להלבשה,
הבתים  את מכר המרחץ  את "המוכר ג: פרק  בתרא בבא

החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית
עץ . רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש

הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום
בהם  שמשתמשים עץ  של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני  מים בהם ונותנים המרחץ  בבית

מיגאש). בן ר"י  בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב  וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי "ף  בברייתא. ברשב "ם דגרסי " וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי "ף . וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרישסופגים מהגוף  המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב  המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק  לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי , דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל  אמר: אם אף  שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח . שם (רשב "ם המרחץ  אגב  בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ  מיוחד תשמיש זה שאין מפני  העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי  כך,

יח ). קטן סעיף  סח .126)(סמ "ע  שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי  על ואף  למרחץ . מחוץ 

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח ). הלכה למעלה (ראה החיצונים
במרחץ . ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב 
וכל  המרחץ  בית אמר אם "תנינא שם שאמרו  [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי "ף  גירסת - תשמישיו"

לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב "ם ודעת בכי "מ ].
מיימוני ). (הגהות המרחץ 

      
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף  ומשפט  שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק  כה בפרק  שנזכר במה

.‡ÎBn‰ÌÈza ÎÓ  ÈÚ‰ ˙‡˙BBe ,ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎBLÂ ,˙B‡ˆÁÓe ,˙BÚÓe˙Èe ,ÌÈca‰ ˙Èe , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰dÏ ÔÈÎeÓq‰ÂÔÈLÁ‰ ˙‡Â , ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈÈa‰Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚kÌÈ˜BÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡Ï Ï‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ÎÓ‡È‰' BÏ Ó‡L ÔÓÊe .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È‰  'CÏ ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ.ÔÈeÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈe Ck ÔÈe‰ÈÈL ˙‡ ‡Ï ÎÓ ‡Ï ‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈLÁ‰ ‡ÏÂ ,‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰LaiaÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÈÈa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt. ¿≈∆¿∆¿»

סח .2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב "ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב ) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף 
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי 

יונים. של ֿ 6)מושבם (וכמאן העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב "ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס "ק  רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף 
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב "ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י  שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע  על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי 
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי  - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב "ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי " ל"פיסקי  פרט  (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב "ח  ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי ", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי  אבל מכורים, אינם באגי " "פיסקי  שרק  שם הגמרא
ס "ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי  בו להחזיק  מיוחד גדור מקום
פי "ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב  נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "בי ֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי  דנגיח  ד"ה וברשב "ם סח : (שם שלהם הפתח 

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט  הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס  זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס  ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי  כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד

לרחוק . סמוך בין לשימוש 15)חילוק  העשויים אף  היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי  תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
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המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב "ם מכורים
(16.(402 עמ ' צוק "מ  הוצאת פ "ג, (ב "ב  התוספתא כלשון

ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה
שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי " "פסקי  הם

לבין  בינם מפסיק  שסלע  בקעה קטעי  הם רשב "ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי  הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב "ח  לעיר לה 19)ששייכים הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב "ם אי21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק  הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י  [וכנוסחת (רשב "ם ). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק  בים אחד

הצד 23)רמ "ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.

.ÎBn‰‰„O‰ ˙‡ÌÈ‡‰ ˙‡ ÎÓ  «≈∆«»∆»«∆»¬»ƒ
„‚Ï ˙Be„q‰ÏÚ ˙BÁpnL ÌÈ‡‰ ˙‡Â , «¿¿»≈¿∆»¬»ƒ∆À»«

ÌÈÓÚ‰dkˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈw‰ ˙‡ ÎÓe . »√»ƒƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ÌÈÙb‰ ˙Áz ÔÈÁpn‰˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„k «¬»ƒ«À»ƒ«««¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ∆

Ìk‰dkˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ez‰ ˙‡ ÎÓe . «∆∆ƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«¿»
ˆw‰Ï ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜wÏ ˙aÁÓ‰ÎÓe . «¿À∆∆««¿«««ƒ∆ƒƒ«¿ƒ»≈»«

ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ˙‡Ú ˙ÈaÓ ‰˙eÁt ‡È‰LÛ‡ , ∆¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈…««
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈÚ dlL ÌÈw‰L Èt ÏÚ˙‡ ÎÓe . «ƒ∆«»ƒ∆»»ƒ«¬»ƒ»«∆

‰ÓBM‰‰ÈeOÚ‰ËÈËadÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈»»¬»¿ƒ««ƒ∆≈»
‰Úe˜ÎÓe .eÁ‰ ˙‡kÓ BÈ‡L˙‡Â ¿»»«∆∆»∆≈À¿»¿∆

‰Ó˜M‰ ˙Ïe˙aÌÈÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÎÓe . ¿««ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÈ‡L ÌÈ‡‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï Ï‡ .daL ÌÈÏ˜c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»¬»…»«∆»¬»ƒ∆≈»

˙Be„ÒÏÚ ˙BÁpÓ ÔÈ‡L ÌÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,„‚Ï ¿¿»≈¿…∆»¬»ƒ∆≈»À»«
˙BÎeÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÚ‰ Èab‡ÏÂ ;CÎÏ «≈»√»ƒ««ƒ∆≈»¿»¿…

ÔÈÁpÓ ÔÈ‡L ÌkaL ÌÈw‰ ˙‡Û‡ ,ÌÈÙb‰ ˙Áz ∆«»ƒ∆«∆∆∆≈»À»ƒ«««¿»ƒ«
ÌÈ˜ÏÁÂ ÔÈtLÓ Ô‰L Èt ÏÚ˙‡ ‡ÏÂ ;CÎÏ ÌÈÎeÓe «ƒ∆≈¿Àƒ«¬»ƒ»ƒ¿»¿…∆

‰e˜Ú‰ ‰‡ez‰Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜w‰ ÔÓ‡È‰L «¿»»¬»ƒ««¿«««ƒ∆ƒ
‰ÎÈˆÔÓÊe .‰„OÏ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' BÏ Ó‡L ¿ƒ»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿»«

.ÔÈeÎÓ Ôlk È‰  'dÎB˙aM∆¿»¬≈À»¿ƒ

סח :24) בבאֿבתרא מיוחד 25)משנה קנהֿמידה יש  ובה
קבועים  שאינם תשמישים שאף  והוא לתשמישים, ביחס 
אותם  מזיזים ואין זה לשדה מיוחדים הם אבל בקרקע ,
שהן  האבנים ד"ה (רשב "ם השדה בכלל הם אף  ממקומם,

כו). ס "ק  רטו סי ' וסמ "ע  במשנה.26)לצרכה, הוא כך
האלו, האבנים של לטיבם אשר פירושים, שני  יש ובגמרא
אמת  שניהם הדין שלענין להלכה, שניהם הביא ורבינו

מהן 27)(מגידֿמשנה). לעשות השדה בתוך המסודרות
אינן  צבורות, שהן אע "פ  סדורות, אינן אם אבל לשדה. גדר

סט .). שם (גמרא השדה עם קצירת 28)נמכרות אחרי 
עליהם  ושמים השדה, פני  על אותם שוטחים העמרים,
והנה  סט .). שם (רשב "ם הרוח  עלֿידי  יתפזרו שלא אבנים
"הוא  מאיר רבי  על החולקים רבנן שלדעת אמרו שם בגמרא
השדה. בתוך מונחות שהן היינו רשב "ם ולדעת דמחתן",
פעם  מונחות שיהיו צריך והוא) ד"ה (שם ה'תוספות' ולדעת
זה  לענין מספיקה אינה גרידא והזמנה העמרים. על  אחת

בעת  עכשיו שגם נראה רבינו ומדברי  כט ). ס "ק  שם (סמ "ע 
העמרים. על מונחות הן של 29)הקנייה, קבוע  לצורך

לה. מחוברים שאינם ואף ֿעלֿפי  שם 30)השדה. משנה,
או 31)סח : המחולקין) קנים ד"ה (רשב "ם המפוצלים

מחולקין, ד"ה ('תוספות' יתליעו שלא קליפותיהם, שהוסרו
ה'ערוך'). וראה 32)בשם הגפנים. תחת העומדים כלומר,

אבנים. בדין כז הערה את 33)למעלה לסמוך כלומר,
בכלל  הגפנים - "שדה" לחבירו שהמוכר ומכאן הגפנים.

שם). ולהלן (רשב "ם קנט . והערה הי "ד פכ"ד למעלה וראה
מז. שבתוכה).34)הערה הגפנים =) השדה לצורך

במשנה 35) הוא כן לקצירה. שראויה עד בשלה, שהיא
שם. המשנה:36)ובגמרא בפירוש רבינו לשון זה

ולפנינו  בלבד". הקנים בו שנטועים מקום הקנים, "ומחיצת
הרבה  "קנים הרשב "ם: ופירשה הקנים". "חיצת במשנה:
ס "ק  וסמ "ע  טוב ' יום 'תוספות (ועיין אחד" בקלח  הגדילים

ובטילה 37)ל). חשיבות נטולת היא ולפיכך סאה. רובע 
שם). (משנה השדה השדה 38)אגב  אגב  בטלים זה ועם

סט .). שם הכרם.39)(גמרא שומרי  של הסוכה
שלפנינו:40) (ובמשנה והרי "ף  חננאל רבינו כגירסת

להלן). וראה בטיט ", עשויה שהיא 41)"שאינה שכיון
בשדה  ועומדת קבועה נחשבת היא - בטיט  סביב  טוחה
טוחה  שאינה כיון בהיפך: רשב "ם ודעת לא). ס "ק  (סמ "ע ,

השדה. לגבי  בטלה והיא חשובה, אינה - כן 42)בטיט 
בגמרא. שם.43)הוא חרובים.44)משנה, המגדל אילן

באילנות 45) אותו מרכיבים חזק , ונעשה מזדקן כשהחרוב 
אגב  הוא ובטל חשוב , אינו עדיין צעיר שהוא וזה אחרים.

צעיר 46)השדה. וכשעודנו תאנים. מין שעושה אילן
והוא  השקמה". "בתולת נקרא: הוא ענפיו, שחתכו ולפני 

השדה. לגבי  שם.47)בטל בגמרא הוא כן עבים. שענפיה
דלעיל,48) מהא רבינו ולמדה במשנה, מפורש זה אין

הערה  (עיי "ש שבה הגפנים את מכר השדה את שהמוכר
וסדן  המורכב  חרוב  אלא מיעטו שלא דלהלן ומהא לב ),

שאיל  הרי  - וכן השקמה השדה. בכלל הם אחרים נות
,14 עמ ' צוק "מ  (הוצאת דבבאֿבתרא פ "ג בתוספתא מפורש
ושם  קכא, והערה יב  הלכה כד פרק  למעלה עוד וראה .(402

קנט . והערה הגדר,49)הי "ד לצרכי  צבורות שהן אף 
סט .). (שם מאיר כרבי  ולא מזומנות 50)וכחכמים עומדות

(שם). מאיר כרבי  ולא כחכמים כאן ואף  זה. לתשמיש
לא.51) הערה למעלה ראה עומדים. פירוש 52)שאינם זה

(שם). מאיר כרבי  ולא כחכמים זה ואף  "משופין", המילה
(שם).54)התלושה.53) בגמרא הוא לשוטחה 55)כן

שם). (רשב "ם לייבשה השדה פני  (שם 56)על משנה
סח :).

.‚Ck ÔÈaÎÓ ‡Ï  Ck ÔÈeÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ≈»≈»…»«¿ƒ««»ƒ
Ú ˙Èa ‡È‰LÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈwc daL ÌÈw‰L ∆ƒ≈…«««ƒ∆«»ƒ∆»«ƒ

‡ÏÂ .ÌÈpË˜e‰‚eÚ ÎÓ‰pË˜ÌÈÓOa ÏL ¿«ƒ¿…»«¬»¿«»∆¿»ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiLÈa dÏ ÔÈBwL ∆≈»≈ƒ¿≈«¿¿∆ƒ»≈

‡cÂdÈ‡L ÔÓÊa ‰ÓBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ .ÈBÏt ÏL «¿»∆¿ƒ¿…∆«≈»ƒ¿«∆≈»
ËÈËa ‰ÈeOÚ‡ÏÂ .ı‡a ‰Úe˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»»∆¿…

kn‰ eÁ‰ ˙‡ ÎÓÔcÒ ‡ÏÂ,‰Ó˜L ÏL »«∆∆»«À¿»¿…«»∆ƒ¿»
ÌÈwc Ô‰ elÙ‡ÂÎÓ ‡ÏÂ .Ba‰ ˙‡‡ÏÂ ,daL «¬ƒ≈«ƒ¿…»«∆«∆»¿…
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˙b‰ ˙‡CBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÌÈÁ ÔÈa ,ÔÈa ∆««¿…∆«»≈¬≈ƒ≈
ÌÈÓÏL. ¿≈ƒ

שם.57) מחיצת 58)משנה, להלן: המנויים  שכל מפני 
וכו', המורכב  חרוב  בשמים, ערוגת רובע , בית שהיא הקנים
מה  "כל במשפט : נכללים ואינם עצמם בפני  כשדה נחשבים

(רש  שדות שתי  ולא אחת שדה לו מכר שהוא ב "ם שבתוכו",
כאן). ומגידֿמשנה הקנים, חיצם את לא ד"ה שם

נפרד.59) כשדה נחשבת היא סט .60)שאז שם גמרא,
שם.61) יוחנן, רבי  של מלבן 62)מימרא בצורת גינה

מ "א): פ "ג (כלאים המשנה בפירוש רבינו כלשון מרובע .
הירקות", בם לזרוע  כדי  מרובעות ערוגות בגינות "עושים
– ז) יז, (יחזקאל מטעה" מערוגת הוא עברי  ו"לשון

שם. טוב ' יום (רשב "ם 63)'תוספות רובע  בית בה ואין
שיש 64)שם). שדה לכל הואֿהדין (שם), הרשב "ם לדעת

לקרוא  הדרך בשמים של ששדה אלא עצמו, בפני  שם לה
בלבד). הקנים חיצת את לא (ד"ה מיוחד שם לה

(שם).65) יוחנן רבי  למימרת פפא, רב  בית 66)פירוש
שאינה 67)הוורד. שכיון והטעם, והרי "ף . הר"ח  כגירסת

בטלה  ואינה המטלטל כדבר היא הרי  בטיט , מסביבה טוחה
עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב  בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי  בטיט ".
לט ֿמ ). הערות למעלה וראה רשב "ם. דעת וזוהי 

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי  החרוב  את שמרכיבים
עצמו. בפני  כשדה  ונחשב  מיוחדת העץ ,69)חשיבות גזע 

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב  בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב  כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני 

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי  נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם

מה  "כל לו: שאמר אע "פ  השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב "ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.„CÈˆÂC„ BÏ ˙B˜Ï ÎBn‰È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

CBM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰.‰„O‰ CB˙a BÏ e‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â'el‡Ó ıeÁ' Ó‡Â LtBÏ ÁwÏ CÈˆ BÈ‡  ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C„]. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי  שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף  שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק  לכתוב  דקדק 
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק 
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב "ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק  ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס "ק 

כט . מודה 80)ובהערה עקיבא רבי  אף  ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי  מיותר, שהתנאי  לפי 

דרך. בענין להוסיף  שבא אומרים, אנו ולפיכך

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÈtÓ ;ÎBÓa‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ BÏLÙÏLt ‡ÏÂBÏ ÔÈ‡ ,el‡ ˙‡. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜  ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï‡Ôlk ˙‡ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙Èa ÔÈa ,ˆÁa ÔÈa ,˙Èa:c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜˜ Ô˙Bp‰aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜  ‰zÓa «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏLÙiL „Ú ,. »«∆¿»≈

  

     

וירושה  שבמכר הוא , וירושה  למכר מתנה  שבי ההבדל
שהרי ליורש , או  ללוקח  ואחיזה  שייכות להיות צריכה 
לזה  היא  ומכירה  המוריש , של בקרובו  דווקא  היא  הירושה 
במתנה  כ שאי מה  הנמכר. הדבר תמורת מנכסיו   ששיל
למתנה  ואחיזה  שייכות  שו למקבל יהיה  שלא  אפשר
שא הדי ולכ ,הנות של וטובו  חסדו  מצד  רק  לו  הניתנת
 שאי כיוו הכל קנה  המקבל פירש  לא   א  ג במתנה  נת

דבר. לפרש  יכול ואינו  למתנה  ושייכות אחיזה   שו לו 
התורה  שבעניי  שהג עא . פרק  "וככה " בהמש ומבואר
יש   מכל־מקו לנו ", נת ו "אשר התורה " נות" הוא  הלשו
מכר  ירושה ,  הענייני שלושת כל את התורה  בנתינת

(עיי "ש ). ומתנה 
     

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב "ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב  כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי 
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח  על לעמוד

פירש.86) ולא  כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד 
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע "פ 

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי  עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב 

במכר). ד"ה (רשב "ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי את בדיוק  לו שיפרט  לנותן לומר מתבייש שהוא

המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב "ם המורכב  חרוב  כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י  בשם ורמב "ן מתנה,

אע "פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ  שאף  [נראה
לדעת  שהרי  זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט  למטלטלין
דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר

לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע  דוקא כי 
 ֿ (מגיד ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין

התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט 
הרי לקרקע , צריכה אם הרשב "ם, (ולדעת לקרקע  הצריכה

בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא
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וחדר  יציע  כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב . ודות
צ ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י  בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.ÂÔÎÂÔÈÁ‡‰e˜ÏÁLÔ‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ ˜ÈÊÁn‰Â .b‰ ÈÒÎa˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ  ‰„OaLÈc˜n‰Â . ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב "ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק  רוצים לחלוק , שבאו שמכיון

מא). ס "ק  רטו סימן (סמ "ע  לגמרי  כל 99)מהשני  כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ "ע  בשדה" ועומד קבוע  שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב  בהרוב  אף 
את  קונה אינו בשדה והמחזיק  אחר, כשדה שהוא אע "פ  בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב , נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ "א
ד"ה  שם (רשב "ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי 

מב ). ס "ק  וסמ "ע  בכולה, מקדיש 104)החזיק  שהמקדיש
היה  לא כאן ואף  מתנה, של המידה באותה יפה בעין
מתנה  מקבל כמו - לפרש הגזבר, כלומר ההקדש, למקבל

צ ). הערה (למעלה

.Ê‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ Á˜BÏÂ ÎBÓa Û‡«¿≈¿≈«≈»≈«¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚÓ Ô‰ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈeÓ‡ »∆≈ƒ¿»ƒ¬ƒ∆»¿»∆≈»

ÌÈÚe„È ˙BÓL ‡ÏÂ ,‚‰ÓÈÙa „Â c ÏÎÏ ƒ¿»¿…≈¿ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈
 Ck ÎÓ Ck ÎBn‰L e‚‰pL ÌB˜Óa Ï‡ ;BÓˆÚ«¿¬»¿»∆»¬∆«≈»»«»

‚‰n‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,eÎÓ ‰Ê È‰ÌB˜Ó ÔÎÂ . ¬≈∆»¿¿ƒ««ƒ¿»¿≈»
˙Èa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡L˙Èa ÔÈBwL B‡ ,BcÏ ˙ÈaÏ ∆≈ƒ∆»«ƒ««ƒ¿«∆ƒ«ƒ

Á‡ ÔÈÎÏB‰  ÂÈab ÏÚL ÏÎÏe ÂÈ˙BÈÒ ÏÎÂ ˙ÈaÏ««ƒ¿»¿ƒ»¿…∆««»¿ƒ««
‰„O B‡ ˆÁ ÎBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌB˜n‰ ÈL‡ ÔBLÏ¿«¿≈«»¿≈«ƒ¿≈»≈»∆
˙BÓM‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïka  ÔÈÏËÏhÓ B‡ ÈÚ B‡ƒƒ«¿¿ƒ«…¿ƒ«««≈

.Ïk‰ ÈÙa ˙BÎeÚ‰»¬¿ƒ«…

"מעניינם".105) תימן: לנושאי106)בכ"י  ידועים שמות
השדה. או הבית בכלל כלול מה כלומר, כן 107)המכירה,

,24 עמ ' צוק "מ  (הוצאת דבבאֿבתרא פ "ד בתוספתא הוא
כ  שער והממכר" "המקח  בספר האי  רב  כתב  וכן (403
הי "א, פכ"ז ולהלן ו, הלכה יז פרק  למעלה וראה בסופו.

הט "ו. סא:108)ופכ"ח  בבבאֿבתרא הדברים מקור
כז. ובבאֿקמא

.ÁÔÈÎÏB‰ ÔzÓe ‡OÓ Èc ÏÎa :ÏB„b wÚ ‰ÊÂ¿∆ƒ»»¿»ƒ¿≈«»«»¿ƒ
.‚‰n‰ Á‡Â ÌB˜n‰ B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ Á‡««¿¿≈»»¿«»¿«««ƒ¿»
,ÔÈ„ÁÈÓ ˙BÓL ‡ÏÂ ‚‰Ó Ba Úe„È ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï‡¬»»∆≈»«ƒ¿»¿…≈¿À»ƒ
BÓk ÌÈOBÚ  Ck ÔÈBwL LÈÂ Ck ÔÈB˜ LÈ ‡l‡∆»≈ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿

Á eLtL.el‡ ÌÈ˜Ùa ÌÈÓÎ ∆≈¿¬»ƒƒ¿»ƒ≈

      
ושאינן 1) הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

עבדים  ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן  נכללין,
הדברים. שאר ואם

.‡ÎBn‰Ôz‰ ˙‡ ÎÓ  ‰ÈÙq‰ ˙‡˙‡Â , «≈∆«¿ƒ»»«∆«…∆¿∆
Òp‰ÌÈ‚Ú‰ ˙‡Â ,ÔÈËBLn‰ Ïk ˙‡Â ,dlL «≈¿∆»√»ƒ∆»¿∆»«¿ƒ

ÔÈ‚È‰n‰d˙B‡Lk‰ ˙‡Â ,ÔÈÏBÚL ‰ÏkÒ‡‰Â ««¿ƒƒ»¿∆«∆∆¿»«¿»»∆ƒ
ÌÈn‰ ˙Èa ˙‡Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ„BÈÂ ‰ÈÙqÏ Ô‰a »∆«¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¿∆≈««ƒ

ÎÓ ‡Ï Ï‡ ;dÎB˙aL˙Èva‰ ˙‡‡È‰Â , ∆¿»¬»…»«∆«ƒƒ¿ƒ
‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ÌÈBw‰ ÌÈn‰ ÏÚ da ÌÈÎÏB‰L «¿ƒ»«¿«»∆¿ƒ»«««ƒ«¿ƒ

‰LaiÏ˙È‚ec‰ ÎÓ ‡ÏÂ ;‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Â , ««»»¿…»««ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«»
ÔÈ„vL˙‡ ÎÓ ‡ÏÂ ;ÌÈ‚c‰ ˙‡ ÌÈÁln‰ da ∆»ƒ»««»ƒ∆«»ƒ¿…»«∆

Ô‰a ÔÈOBÚ‰ ÌÈ„Ú‰ÔÈÙeˆn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‡ÏÂ , »¬»ƒ»ƒ»∆¿…∆««¿ƒ¿…
‰BÁq‰ ˙‡ÏÎÂ ‡È‰' BÏ Ó‡L ÔÓÊe .dÎB˙aL ∆«¿»∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»

.ÔÈeÎÓ Ôlk È‰  'ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¬ƒ≈¬≈À»¿ƒ

שם.2) וברייתא עג. בבבאֿבתרא גבוה,3)משנה עמוד
להלן). (ראה הנס  את תולין המפרש 4)שעליו או הוילון

ברוח . הספינה את להוליך התורן, על ברזלים 5)שפורסין
שמשליכים  בשלשלאות, הקשורים ברזל של מזלגות כעין

ולהעמידה. הספינה את לעגן הים, הוא 6)לתוך כן
עצים  והם שבמשנה. "מנהיגין" למילה בפירוש בגמרא,
ויש  רמ "ה). (יד הספינה את ומושכים משוטטים שבהם
ומכניסים  הספינה את מושכים שבהם "החבלים מפרשים

מיגאש). ר"י  בשם (מגידֿמשנה לנמל" משוטים 7)אותה
בים. הספינה את ומושכים מנהיגים הגמרא 8)אלו, בנוסח 

שבברייתא  ו"אסכלה" לגמרי . זו מילה חסרה שלנו,
בו" שעולים הספינה של ה"כבש היא בסמוך) (שהובאה
שם  שהיו מפרשים יש אבל ור"ח ), האי  רב  בשם (רשב "ם
הספינה, אל מהיבשה עולים שבו האחד סולמות: שני 
הספינה. קרקעית אל הספינה מפתח  יורדים שבו והשני 
ס "ק  רב  סימן (סמ "ע  "אסכלא" - ולשני  "כבש", קראו לאחד
עליה". ויורדין - "שעולין רבינו שכתב  מה וזהו ד).

הים 9) שמי  כיון מתוקים, מים בו שאוצרים בספינה, מקום
לשתיה. ראויים ובלתי  מלוחים המנויים 10)הם אלו שכל

הספינה  שם אין הספינה, לצרכי  עשויים שהם אף  להלן,
אחרים. לצרכים גם בהם להשתמש ואפשר עליהם,

(שם).11) נתן כרבי  ולא הקשורה 12)כתנאֿקמא,
ליבשה. סמוך עליה הגדולה מן ועוברים לפי13)לגדולה,

מפני היבשה, אל להתקרב  יכולה הגדולה הספינה שאין
לספינה  ממנה עוברים ולפיכך נמלֿמיםֿעמוק , שם שאין

היבשה. אל יורדים ועלֿידה ולא 14)קטנה כתנאֿקמא,
(שם). היינו 15)כסומכוס  "ביצית רבא אמר (שם) בגמרא

של  הגיאוגרפי  במוצא רק  תלוי  השמות והפרש דוגית",
קטנה: לספינה קראו ובמקומו בבלי , הוא נתן רבי  התנאים:
דוגית. לה: קראו ושם מארץ ֿישראל, הוא וסומכוס  ביצית.
המהות, בשינוי  גם כרוך השם ששינוי  שיש רבינו דעת אבל
אצל  עמוקים היו לא והנהרות שהימים שבבבל והוא:

צרי היה ולפיכך הגדולה שפתם, מהספינה בהם לעבור ך
שפת  שעל הביצה שם על ואולי  הביצית. והיא  לקטנה
עמוקים, הים שפת שעל המים היו ובא"י  הבבליים. היאורות
צידת  לשם אלא האלו הקטנות בספינות משתמשים היו לא
לומר  רוצה דוגית", היינו ש"ביצית רבא שאמר ומה דגים.
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בה  משתמשים אלא הקטנה, הספינה באותה כאן שהמדובר
שונים  שמות לה העלו מזה וכתוצאה שונים, לצרכים

(כסף ֿמשנה). שונים בספינות 16)במקומות העובדים
שם). הסחורה 17)(משנה, משימים שבהם גדולים שקים

עז:). שם (רשב "ם (שם 18)שבספינה פפא רב  של פירושו
אחרי מיותר, זה ולכאורה שבמשנה, "אנתיקי " למלה עז:)
אתה, נמכרים אינם בספינה, יותר הקבועים השקים, שגם
כלולה  הסחורה שאף  להשמיענו, אלא זה הובא לא ואולי 
שם  ה'תוספות' כתבו (כן שבתוכה" מה וכל "היא  בביטוי :

האנתיקי ). את ולא ד"ה עז:).19)עג. (שם משנה

.ÎBn‰ÔBw‰ ˙‡˙B„t‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï , «≈∆«»…»«∆«¿»
ÔÓÊaBnÚ ˙BeL˜ ÔÈ‡L ˙B„t‰ ˙‡ ÎÓ ; ƒ¿«∆≈»¿ƒ»«∆«¿»
‡Ï„Óv‰ ˙‡ ÎÓ .ÔBw‰ ˙‡ ÎÓÎÓ ‡Ï  …»«∆«»»«∆«∆∆…»«

,„Óv‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  ˜a‰ ˙‡ ÎÓ ;˜a‰ ˙‡∆«»»»«∆«»»…»«∆«∆∆
elÙ‡ÂÔ˙ˆ˜Ó ÔÈBwL ÌB˜Óa„ÓvÏ.˜a «¬ƒ¿»∆ƒƒ¿»»«∆∆»»

המשניות).20) (פירוש העגלות" מן בפירוש 21)"מין
לשונו: וזה פירושים, שני  רבינו הביא (שם) המשניות
ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ  - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע  על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת

אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע "פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקי ֿיוסף ). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף  הלשון,

הבי וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב ) סעיף  רב  (סי ' הרמ "א א 
כן  ולא הקרון, בלי  עליהן לרכוב  אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי  בקרון
ז). ס "ק  שם (סמ "ע , בהן קשור שהקרון כמו בקרון

(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי  "העול
"קשורות",26)המשניות). של הפרט  את הזכיר ולא

לענין  ובקר צמד דין והרמב "ן מיגאש בן ר"י  ולדעת
ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ "ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי 
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב "ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ 
כן  והוכיח  קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני ", מילי  מילי  "תנא, (עח :) בגמרא שאמרו ממה
בן  ר"י  כדעת פסק  ד) סעיף  (רב  והרמ "א מדבר. דבר ללמוד

לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא
עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל

הלכה  כח  פרק  להלן וראה שם). (בסוגיא יחד  נמכרים הם
קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,

הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב  וזה "בקר".
י ). ס "ק  שם סמ "ע  את 30)(ועיין כאן ציין הראב "ד

(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע  שלשונה אלא פ "ד), בתחילת

בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי , לרב  והממכר" "המקח 
את  מכר "דגרסי ' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.‚ÎBn‰ÏÚ‰ ˙‡‰t‰ ˙‡ ÎÓ ˙‡ ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  ‰t‰ÎÓ  «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

˜a‰ ˙‡.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  ˜a‰ ˙‡ ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי "ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי  בין הנמשך "העץ  שהוא עגלה
פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי  על ששמים העץ  שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר  הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה
השיג  הראב "ד ואמנם רב ). סימן ('טור' העול אגב  הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע "פ  בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ "ע  אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב  יא) ס "ק 
שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן

כה. בהלכה 33)הערה שכתוב  למה סתירה ישנה כאן אף 
(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס "ק  (שם הסמ "ע  ולדעת וכסף ֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף  מהראב "ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב "באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי ' שם: והממכר" "המקח  בספר הוא וכן י ), אות
את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר

ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה
יהודה. כרבי  ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף 

הרבה  ועולה הדברים, שני  לקנין המתאים גדול, כסף  סכום
הקנין, לטיב  הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף  הדין פרטי  כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.„ÔÎÂÎBn‰ÎÓ  BÓÁ‰ ˙‡˙Úcn‰ ˙‡ ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡ÂÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡Ï Ï‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

ÎÓ˜O‰ ˙‡ÌÈLp‰ ˙kÓ ‡ÏÂelÙ‡Â ,eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ.În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף  ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח . בבאֿבתרא משנה
שם. הם 40)בגמרא הרכיבה כלי  כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל
אינם  שלו המשא כלי  אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי  נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף  "כעין
(רמ "א, שיתחמם" כדי  כולו היום כל החמור על שמניחים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



קכג                
         

ז). סעיף  לרכיבה 42)רב  המרדעת על נתון עץ  "כלי  כעין
שם). (רמ "א המשאות" חיכוך למנוע  כדי  היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח  והוא מיגאש, בן ר"י  דעת
כשאינם  היא המשא בכלי  התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי  ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי  עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי  עליו, בעודם
בכלי אם הבעיא: בפתרון תלוי  זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף  רכיבה שכלי  ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי  אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי  שגם מסתבר
היינו, הנתבע , מידי  מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי  במסקנא, יוצא המוכר. מידי 
עליו  עודם אם רק  מכורים רכיבה וכלי  עליו, בעודן

במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי , כנחום ולא כתנאֿקמא
משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי  גם שזה

יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי  כעין
יב ). ס "ק  רב  (סי ' ובסמ "ע  שם ברשב "ם הוא [כן כמשא.
ה]. הלכה שכירות מהלכות פ "ד ולהלן ג. בפסחים וראה

ולפיכך 47) נפתרה, שלא בגמרא בעיא כאמור, הוא, זה דבר
וכן  הראיה, עליו מחבירו שהמוציא לפי  קנה, שלא פסק 

הרי "ף . הוא 48)כתב  אמר "שאם אמרו: שם בברייתא
רב  בסימן הרמ "א והביאו מכורין", כולן - שעליה מה וכל

השמיטו. שרבינו ופלא ז. סעיף 

.‰ÔÈ‡Â‰È‡ ÌÈÓc‰Ì‡L .‰ÚËÈ„Îa ¿≈«»ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ¿≈
˙Úc‰LBÏ LÈ  ‰ÚBË‰‡B‡Á˜Ó Ïeha B‡, ∆«««»≈»»ƒ∆»

Á˜BÏÂ ÎBn‰ Ïk ÔÈ„kÌ‡Â ;ÔÈ‡L È„Îa ‰ÚË ¿ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆≈
‡Ï  ‰ÚBË ˙Úc‰‰fL ,Á˜n‰ ÏËa‰zÓÔ˙ «««»…»««∆»∆∆«»»»«
‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏBÓÁ‰ÌÈwO ‡ÏaÏk ÔÎÂ . ¿≈∆»«¬¿…«ƒ¿≈…

‡ˆBik.ÌÈÓc‰ ÔÓ ‰È‡ Ba ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ‰Ê «≈»∆≈¿ƒƒ¿»»ƒ«»ƒ

יהודה.49) כרבי  ולא כחכמים עז: שם היינו,50)משנה,
נושא  ערך על עולה שסכומם דמים, הלוקח  נתן שאם
במכירה  לכלול שהתכוון ראייה שזה אומרים אין המכירה,
אין  זהובים, מאה ונתן צמד, קנה אם כגון דברים, עוד זו
גדול  סכום נותן היה לא לבדו צמד שבעד כיון אומרים:
ס "ק  שם (סמ "ע  הבקר לצירוף  גם התכוון ודאי  אלא כזה,

כדלהלן.51)טו). העודף  של ודינו היינו,52)כלומר,
נושא  מחיר מששוה יותר דמים שהוסיף  היא, הטעות

להניח 53)המכירה. שאפשר רק  מופרזת, אינה שהטעות
אי ֿהבנה. מתוך שצריך, מכפי  יותר ונתן טעה, שהלוקח 

תוספת 54) לכלול באה בדמים שהתוספת אומרים אנו אין
ואשר  המכירה, לנושא רק  באמת שהתכוון אלא בחפצים,
כלול  וזה טעות. מחמת זה היה - שנתן דמים לעודף 
אונאה. בכל כמו הוא הדין ולכן "אונאה", במסגרת

ב "שתות".55) הוא ההפרש  הוא 56)אם ההפרש אם
מ "שתות". יב .57)ביותר פרק  למעלה כלשון 58)ראה

שהדעת  בכדי  (ד"ה הרשב "ם הנמקת וכפי  בגמרא, האחרון
דוחק . היא הראשונה שהתשובה שההפרש 59)טועה)

טועה  אדם שאין טעות, כאן שהיתה להניח  ואין מוגזם, הוא
כך. כדי  שהתכוון 60)עד אומרין, אנו אין כאן, אף 

אף  שכאן אלא עוד ולא דברים. לתוספת זו דמים בתוספת
העודף , את לתבוע  יכול המוכר ואין אונאה, דין  דנים אין

נתאנה. הזה.61)שבו יתכן 62)העודף  שלא שמכיון
לו  לתת שהתכוון אומרים אנו כזה, בשיעור טועה שאדם
דיני בכל כלל הוא וזה מתנה. בתורת הזה העודף  את
טועה  הדעת שאין בכדי  מופרזת, היא האונאה שאם אונאה,
בפ "ד  וראה כמתנה. נחשבת והיא אונאה, דין בה אין -

י . הלכה ולוה מלוה את 63)מהלכות מקבל אינו כלומר,
אינו  וכן בחזרה, המכירה נושא של משויו יותר שנתן דמיו

שכרגיל. זה על דברים תוספת נותן 64)מקבל רבינו
בה. שעסק  האחרונה מההלכה כלי65)דוגמא היינו,

השטח 66)המשא. להניח ,בכל כאילו היה שאפשר ים,
בנושא  דברים יותר להכליל הוכחה ישמשו שהדמים

המכירה.

.ÂÎBn‰ÌÈÏk ÎÓ  ‰ÁÙM‰ ˙‡,‰ÈÏÚL «≈∆«ƒ¿»»«≈ƒ∆»∆»
‡Ï Ï‡ ;‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ÌÈÈM‰ ÎÓ‡ÏÂ ¬ƒ≈≈»¬»…»««≈ƒ¿…

ÌÈÓÊp‰˙B‡ÏËw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙BÚah‰ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««»¿…∆««¿»
Ì‡Â .d‡eˆaL'‰ÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‰ÁÙL' BÏ Ó‡ ∆¿«»»¿ƒ»«ƒ¿»¿»«∆»∆»

ÏL ÌÈÏk ‰ÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÎÓ Ôlk È‰ ¬≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»∆»≈ƒ∆
.‰Ó ‰‡Ó≈»»∆

המוכר 67) פרק  הרי "ף  והביאה פ "ד, בבאֿבתרא תוספתא
הספינה. את 69)בגדים.68)את מכר הוא: והכלל

מונה  שהוא אלו כל כי  שעליה, התכשיטים את ולא הבגדים
אלא  מלבושים אינם - המכירה מכלל ושמוציאם להלן

או 71)אצעדות.70)תכשיטים. באף  ששמים טבעות
הלכה  שבת מהלכות פי "ט  ורמב "ם נט : שבת (ועיין באוזן

והאשה 72)ז). בדוחק , בצואר הנתון אשה של תכשיט 
שתראה  כדי  עצמה, את קוטלת היא כאילו בה עצמה חונקת
(פרק  המשניות בפירוש רבינו דברי  הם וכך בשר, בעלת
חוטין  והיא חונקת, - "וקטלא נז.): שבת אשה, במה
בדוחק  הצואר על אותה וקושרין זהב  גרגרי  בה שעורכין
סעיף  רכ, סימן חו"מ  בשו"ע  (וראה עצמו" את החונק  כאדם

שם.73)ט ). בתוספתא כן

.ÊÓB‡‰,CÏ ÎBÓ È‡ ˙aÚÓ ‰ÁÙL :BÁÏ »≈«¬≈ƒ¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ÎÓ  CÏ ÎBÓ È‡ ˙aÚÓ ‰t. »»¿À∆∆¬ƒ≈»»«∆«»»

‰˜ÈÓ ‰ÁÙL‰˜ÈÓ ‰t ,CÏ ÎBÓ È‡È‡ ƒ¿»≈ƒ»¬ƒ≈»»»≈ƒ»¬ƒ
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ÎÓ ‡Ï  CÏ ÎBÓ‰BÓÁ .‰˜ÈÓ ≈»…»«∆«»»¬»≈ƒ»

ÁÈq‰ ˙‡ BÏ ÎÓ  CÏ ÎBÓ È‡ÔÈ‡L ;Ì„‡ ¬ƒ≈»»«∆«¿»∆≈»»
dÏÁÏ ‰BÓÁ ‰B˜. ∆¬»«¬»»

(74.(403 ,3 עמ ' צוקמ . (הוצאת דבבאֿבתרא פ "ד תוספתא
"מעוברת".75) לו: אמר שם.76)שהרי  תוספתא
וכן 77) פפא). רב  של פירושו (לפי  עח : בבאֿבתרא משנה

תוספות  - ראשון ודפוס  ווין כ"י  (לפי  שם בתוספתא הוא
והמוכר 78)ראשונים). העליונה, על הלוקח  שיד מפני 

הלוקח  שיוכל "מניקה", במילה שהתכוון לומר יכול
מינקת  בתור השפחה את ולנצל הפרה, בחלב  להשתמש
של  הוולד את למכור התכוון לא אבל הלוקח , של לבנו

כ). ס "ק  שם  (סמ "ע  השפחה של או שם,79)הפרה משנה
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שם. פפא רב  של פירושו ובגמרא 80)לפי  קטן. חמור
הולך  קטן שחמור נאה, סיחה מלשון המילה את דרשו (שם)
הזקוק  זקן חמור כן ולא בנחת, הנאמרת אליו, קריאה אחרי 
סיחה  אחרי  שמהלך ד"ה רשב "ם שם (ועיין ולמרדעת לרסן

בגמרא.81)נאה). שנתן הטעם שחלב 82)הוא "שידוע 
חמור  אמר תועלת לאיזה כן אם לכל, יצלח  לא האתון
בפירוש  (רבינו עמה" הסיח  שימכור כדי  אלא מניקה,

המשנה).

.ÁÓB‡‰L‡ :BÁÏBÓÁ L‡ B‡ ‰Ê „Ú »≈«¬≈…∆∆∆…¬
BÈˆÁ ÎÓ ‰Ê È‰  CÏ ÎBÓ È‡ ‰ÊÔÈc‰ ÔÎÂ . ∆¬ƒ≈»¬≈∆»«∆¿¿≈«ƒ

‰ÓLp‰L È‡ ÏÎaBa ‰ÈeÏz„È :BÏ Ó‡ . ¿»≈»∆«¿»»¿»»««
ÔÈnLÓ  CÏ ÎBÓ È‡ ‰Ê BÓÁ „È B‡ ‰Ê „Ú ∆∆∆«¬∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ

‰ÈeÏz ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L È‡ ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈«ƒ¿»≈»∆≈«¿»»¿»
ÎÓ ‡Ï  CÏ ÎBÓ È‡ BÊ ‰t L‡ :BÏ Ó‡ .Ba»«…»»¬ƒ≈»…»«

„Ïa L‡‰ ‡l‡È‰L ;˙kÓ dL‡„ÈÓz ∆»»…ƒ¿«∆¬≈…»ƒ¿∆∆»ƒ
ÌÈÁaËna. «ƒ¿»«ƒ

עוד 83) וראה א. הלכה פ "ה בבאֿקמא וירושלמי  ד: ערכין
להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא

שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של
"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף . כחצי  אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין

ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש
לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס  שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ "ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס "ק  רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי . זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי 
"רגלה  א) הלכה פ "ה (בבאֿקמא בירושלמי  מפרש כן חציו.
אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ "ח  ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה
ועיין  שמח ). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,

ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב "ד שאין אבר והוא
ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי 
לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי  ראוי , הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב . הלכה כא פרק  למעלה וראה יב ) סעיף  רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב  כדברי 
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי 
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.ËL‡‰ ˙‡ ÎÓ‰q‚ ‰Ó‰a‡Ï ˙‡ ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  ÌÈÏ‚‰ ˙‡ ÎÓ ;ÌÈÏ‚‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ Î˙‡ ÎÓ ;„k‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰a Ï‡ .‰w‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  „k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
 ÌÈÏ‚‰ ˙‡ ÎÓ ;ÌÈÏ‚‰ ˙‡ ÎÓ  L‡‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ÎÓ  ‰w‰ ˙‡ ÎÓ .L‡‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆

.‰w‰ ˙‡ ÎÓ ‡Ï  „k‰ ˙‡ ÎÓ ;„k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי  כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב 'תוספות' הריאה. בצירוף  הקנה כלומר, (רשב "ם),

לב . גם הוסיפו מכר) ד"ה

.ÈÎBn‰Ba‰ ˙‡ÂÈÓÈÓ ˙‡ ÎÓ ‡Ï ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡dÏÊ ˙‡ ÎÓ ˙ek ÎÓ . ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

CBL ÎÓ .ÌÈBc ÎÓ.ÌÈBi‰ ˙‡ ÎÓ  »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי  ולא עט :) (ב "ב  בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח :)100)שמכונסים (שם במשנה

עט :) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי  הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו
"סתם  בידינו: שכלל ואע "פ  כמשנה. הלכה שאין הרי "ף 
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
 ֿ (כסף  כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב "ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).
זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב  שבטל

דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום
יונים. בו

.‡ÈÏ‡ÊeÏÈ,el‡ ÌÈ„a ÏB„b‰ wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L˙BÓM‰Â„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Óe .„Â c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈÓB‡el‡ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e‡aL ˙BÏÏk‰. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק  בסוף  שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי  אחרים. במקומות גם נמצא

ילוזו 106) אל "בני  כא): ג, (משלי  הכתוב  מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי . הנוהג לפי  הולכים - וממכר מקח  עניני  שבכל
השמות,108) קובעים המכירה, נושאי  קביעת על דיון שבכל

אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג
שם 109) ואיננו זה, לנושא רק  מיוחד זה ששם היינו,

הרבה. לנושאים ח .110)שיתופי  הלכה כו פרק 

ה'תשע"ח  תמוז י"ב שני יום 

       
כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי  הקרקע  משפטי  בו נתבארו

כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח 

.‡BÁÏ ÓB‡‰2Bk ˙Èa :3ÙÚ4,CÏ ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»
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ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡  ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈ‰Bb9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB Ì„‡ ÔÈ‡L ;Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ  Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב :2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע  שראוי  שטח 
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף  וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי  שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב "ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי 
לצרכים  זו בקרקע  לשימוש הלוקח  התכוון שמא הרשב "ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב  שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע  עברי  תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב "ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני  נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

א. הלכה שבת מהלכות י "ד (שם 7)בפרק  הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע  אפשר מצטרפים,9)והרי  לא

הצדדים  בין שנקבע  השטח , למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי 
"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי  ייתכן

ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"
הנמכרים  לכל דומים הם כי  רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק  כה פרק  (למעלה ומרחץ  עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י  דברי  הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי  והגאיות הסלעים לוקח  מהקדש

דמים. בלא שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני  רשות

.ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
ÔÈa˜ ‰Úa‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏÓ ÔÈa˜ ‰Úa‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ

˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da CB˙a ÔÈÚÏÓe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆
eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa‡ ÏÚ ˙È ‰˙È‰ Ï‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»

‰a‰ ÔÈfÙÓ21ÔÈÚÏÓ ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈
Ôa ÔÈÚÏ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡  ‰OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»

dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,daa26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk  ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰hÓlÓ ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק  רבי  של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי  לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ "ע  טרשין, המתחיל דיבור (רשב "ם אחרות
הכור  שהרי  וחמישה, מארבעים אחד חלק  היינו - ח ) קטן

מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא
(שם).17) חמא בר עוקבא רב  שהוסיף  הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסף ֿמשנה לפני 

רומי . כסלע 19)בדפוס  נחשב  שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי 

יב ). קטן סעיף  שם (סמ "ע  השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב  נוסחת וכפי  שם. יוחנן, רבי  בשם אבא בר חייא רב 
בר  חייא "רב  (ולא אבא" בר חייא רב  "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב  בא לא זה ולפי  כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי "ף  גירסת וכן להוסיף . אלא לחלוק 
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב  ועוד קבים,

י . קטן סעיף  שם בסמ "ע  קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,
השדה  של מיעוט  בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח 
שהייתה  כגון, הרוב , בתוך מפוזר ממנו קטן חלק  ורק 
השדה. ברוב  וצרה השדה של במיעוט  רחבה הרצועה
אחרי השדה, רוב  בתוך כמפוזר נחשב  זה אם והשאלה
רק  הוא השטח  שרוב  מכיוון או בו, נמצאת השטח  שכללות
של  התנאי  נתמלא לא כאילו זה הרי  השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי25)מובלעין בדפוס  הוא כן
שהנוסחה  כתב  משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב 
"והכי שם: רשב "ם כתב  וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח  המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף  "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי  רב  כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר

שילם  לא הלוקח  שאם (ריח ). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף  את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע  את לקבל הוא מוכרח  שילם כבר הלוקח 

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף 
ושלכן  יחידי , סלע  בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי  אשי 
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י  הרשב "ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי  אם זה, בעפר לזרוע  מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף  שם, (סמ "ע  שתחתיו הסלע  ידי  על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע  אפשר שאם 37)מסויימים מפני 
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק  הוא הסלע 

כא). קטן סעיף  שם, (סמ "ע  שתחתיו היא 38)בעפר זו אף 
(שם). נפתרה שלא בעייה

.‚‰È‰39Ú ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡  BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»
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‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ 44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È‰ 47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא  ורבינו האי  רב  גירסת לפי 
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב  רובע  בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב "א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק  אפילו
אבל 44) השדה, לגבי  בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק 

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב  בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב  של בעייה של 46)שם, קטן שטח  נשאר אם

זה  סלע  אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע  בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב  עוד נפתרה 47)נחשב  לא הבעייה

בגמרא.

.„Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ÎBÓ È‡ ÙÚ Bk ˙Èk :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
B‡ ,˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È‰  ˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈ‰Bb ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»

קב :48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני 
בין  שהוא כמות "משמע  - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב "ם ממש " עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק  שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב  בהלכה שחילק  כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק  שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק  רבי 
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק  מוסב 
אחרי נקבעה יצחק  רבי  של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי  שמימרת רשב "ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰ÓB‡‰50,CÏ ÎBÓ È‡ ÙÚ Bk ˙Èa :BÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÏÁa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ  ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰53È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ÈÊÁÈ  ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב "ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב : המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע ". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי  על אף 
אלא  אונאה, אינה זו - ח ) הלכה י "ג פרק  (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע  לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט "ו פרק  למעלה וראה צ .). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח  "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב ,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.ÂÓ‡56CÏ ÎBÓ È‡ ÙÚ Bk ˙Èa :57È‰ 58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
Ó‡Â LtL ÈÓk59ÔÈa ÒÁ ÔÈa ,ÙÚ Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

˙È60,ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú Ck È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰  ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ LÁÈ  Ôk ÏÚ ˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ eÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ  Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ÈÊÁÈ «¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני . קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב  שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף  סוף  שהרי  הקב .61)מופרזת, רבע 
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב  ורבע  קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב  רבעי  שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב . ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני , לתבוע  יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק 

קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ÈÊÁÓ 67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ÈÊÁÓ  ÎBÓ ÏL ˙Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È‰L ;Ú˜«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B 70‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú71ÏÚ ˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B  ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
BÏ B˙BÂ ,Ú˜w‰ ÔÓ ˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿

epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח 
קג:). (משנה בקרקע ? או קרקעי66)בדמים שטח  מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח ). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי 
שיקנה  הלוקח  את להכריח  מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני  אני  לו: אומר הלוקח  שהרי  ביוקר,
לי תן חכמים, תקנת לפי  להכריחני  רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י  הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח  "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע  הלוקח  לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע  את לקבל צריך היה בעצם כי  הקרקע ,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא
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המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע  את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח , נותנים אין
היתר  את ורק  ללוקח , שייך להיות ראוי  שהיה החלק  את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי  מקור
וכפירוש  הדרי " קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי 
כל  לבד יותר קבין ט ' "שצריך שברשב "ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי  עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי 
לתת  הלוקח  את נכריח  ולמה קרקע  הלוקח  לו יתן לא למה -

חוץ  קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב 

להלן]. וראה הלוקח , ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח ). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח  קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף  המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי  הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח  את כפו לא כן פי 
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח  הלוקח  אלא הדמים, הלוקח  שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע  את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח  את להכריח  יכול

.ÁÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
˙i‰ ˙ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰È˜B‰Â kÓÓ75Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ

‰ÏÊe‰Â ˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈÓB‡  »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz  ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

kÓn‰78BÓk BÏ Ôz  Ú˜˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח  של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח  את להכריח  רוצה
כש  לו נותן ללוקח ) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו
בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח  רוצה והלוקח 
להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין

מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר
כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח  יכול ואינך

עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,
שהוזלה  פי  על אף  בחזרה שלו הקרקע  את לקבל לסרב  יכול

הלוקח . בידי  בהיותה

.Ë:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k  ‰p‚a ˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
 ÌÈÚ‰ ÏÚ ˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÈÊÁÓ BÈ‡80˜ ÈˆÁ È˙B‰ ;81 ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ‰ Ïk ˙‡ BÏ ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

כשער 80) לו משלם אבל הקרקע . לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של חוץ 81)הזול

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח  יכול ואינו ביוקר, הלוקח 

ח . הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב  יכול המוכר ואין
ח . בהלכה כנ"ל הלוקח , ביד שהוזלה לאחר

.È‰„O ÎÓ84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È‰ 87ÔÈck BÏ MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח  לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף  אין עתה, שהיא וכפי  מים. בה תגלו

קב . חצי  בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח 
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק  של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח , את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.‡ÈÓB‡‰89,CÏ ÎBÓ È‡ ÙÚ Bk ˙Èa :BÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÏÁa ‰cÓ90˙È ÔÈa ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

 ÏÁa ‰cÓ ,˙È ÔÈa ÒÁ ÔÈa ,CÏ ÎBÓ È‡ Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.˙È Ì‡ ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי 
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי 

מחילה  זו הרי  וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי  ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי  שהולכים ננס  בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק  והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי  הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס ,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב  שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח  יקח  אבל
להלן. ראה רשב "ם. כדעת דעתו הרי  שבלשונות". הפחות

(ב "ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי מחבירו המוציא הוא שהלוקח  רשב "ם ודעת ריח ). סימן

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב 
וכן  ב . הלכה שכירות מהלכות ז בפרק  וראה קב : מציעא

למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי  מפורש

.ÈÔÈÓÈqa :BÏ Ó‡Â ,Bk ˙Èa BÏ ÎÓ»«≈¿»««ƒ»ƒ
ÌÈˆne96BÚÈb‰  ˙e˙L È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át ,97; «¿»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒƒ

ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ  ˙e˙L ÏÚ ˙È ˙Át98 ƒ≈»≈«¿¿«∆ƒ«»ƒƒ
Ïk‰ ,Ú˜˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ  ˙e˙L ÏÚ ˙È BÏ»≈«¿ƒ≈»ƒ«¿««…
,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ‡Lp‰ Ì‡ .eiM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ
‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚e«ƒ»»≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈

ÌÈÓc‰ BÏ ÈÊÁÓ  ÎBn‰99. «≈«¬ƒ«»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי  כלומר,

חזרה  לתבוע  המוכר ולא חסר, אם ניכוי  לתבוע  יכול הלוקח 
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי  על ואף  יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק  הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי  המצרים, לו שסימן כאן
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בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב "ם מחילה זו הרמב "ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף  וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף  להחזיר שחייב  משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף  שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב  כמו
זֿט . הלכה למעלה

.‚È˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O BÁÏ ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb‰ Îe ‰ÈˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101 ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,ÓBÏk  ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי , הוא היחס  אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב  ברבע . הוא שההפרש והיינו,

המקח . קיים למחצית עד שאף  ולהשביח 102)אומרים
כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי  על אף  התכוון, מקחו

שם). ב "ח  - רבינו מדברי  נראה וכן (רשב "ם.

.„ÈÈBÏt Bk ˙Èa :BÁÏ ÓB‡‰103,CÏ ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰  ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .Bk ˙Èa ‡˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
ÎBn‰ CÈˆ105.Bk ˙Èa ‡˜ ‡e‰L ‰È‡ ‡È‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ìk :BÁÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ÎBÓ107;BÚÈb‰  ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:BÁÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ìk B˙B‡ ÔÈB˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ÎBÓ È‡ ‰Ê Òct108 «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰ ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òct ‡wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב "ד כתב  כן
ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני  זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני ", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף  כור.104)ריח  שם 105)חצי  בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק  למעלה רבינו כתב  וכן כך. נקרא שזה להוכיח 

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי  - זה ביטוי 
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני ", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב  בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק 

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa  el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
Á‡ Cl‰  ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï‡ ;e‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡  ÔBLÏ Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב  אחר בממון הולכים שאין פי  על אף 

שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק 
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע  שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק  למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי  יודע 

האזל). (אבן ב 

      
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני  בו נתבארו

וממכר. במקח  פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏLÔÁwÓÔkÓÓ ÔÈ‡Â Á˜ÓkÓÓ, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,LÁ‰ :‰Bz ÔÈcÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â LÁ‰ ‰È‰iL ewzÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜ÂÈiÁ È„k. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס , מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט :) (גיטין
(וראה  שלום דרכי  מפני  אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי  - ב ) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי "ח 

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח  אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח  את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה
לולב  מהלכות בפ "ח  נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ "ד וראה עב . בהערה שם ועיין י , הלכה

ז. הלכה נט .6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע . לא אבל במטלטלין זה

.LÁ‰ÚÓBL BÈ‡L LÁ ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
a„Ó ‡ÏÂÎBÓ  ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓa ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂÚ˜˜a ‡Ï Ï‡ ,Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓaB˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ

˙Ba ˙B˜È„a.ca ÔÈMÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט . בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ  בו 11)קופץ  ש"דיברו החרש והוא

ב ). משנה פ "א (תרומות מקום" בכל ֿ 12)חכמים כתנא
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי  זה על חולק  והראב "ד לתנאֿקמא. גם  אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע  ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע  שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף  - וקטן, לשוטה סמיכות בלי  לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע 
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע 
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע  ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב 'משפט  ונתיבותֿהמשפט  נד, ס "ק  רלה סימן בחושןֿמשפט 
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"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס "ק  שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע  חרש, זהו שומע  ואינו
גם  וזה" ב "זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי 
ואינו  "שומע  גם היינו וזה" "זה אלא שומע , ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק , ושוב  שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ "א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע  להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח  הוא הרי  וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט  ס "ק  רלה, סימן ב 'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח ), אע "פ  ד"ה 251 (עמוד שם המאירי 

לכ  כפקח  אינו שומע  בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי  יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי 
ומתן, משא בטיב  יודע  שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב  הלכה להלן רבינו שכתב  כמו

וכסף ֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק . מי  שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק , מי  את שבודקים
מח ). ס "ק  שם (סמ "ע 

.‚Ìl‡˜zzLpL ÈÓ B‡ ,a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜ÓÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe kÓÓ BkÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓaÔÈ˜„BaL C„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚ÏB„È ˙Îa zÎÈ B‡ ,. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»

עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע  שמקודם אחרי 
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע 

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י ) - הנשתתק 

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף  שהרי 
ממש. טז.20)כפיקח  הלכה גירושין מהלכות פ "ב  ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.„‰ËBM‰ÔÈ‡ kÓÓ BkÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èe .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡ÂÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ

.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtBËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט .22) הלכה עדות מהלכות ובפ "ט  ג: בחגיגה הגדרתו ראה
כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה

קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד
יא. הלכה נחלות מהלכות בפי "א וראה מח . בכתובות

.‰ÈÓÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰Lel‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa  «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈÁ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,ËÈ‰ c‰ ˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח .25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
נופל.27) שטותו 28)חולי  עברה לא שעדיין היינו,

סימן 29)לגמרי . בסמ "ע  וראה השטות, התחילה שכבר
נב . ס "ק  כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.ÂÔË˜ÌÈÁ‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡  ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌÌÈL LMÓe ;ÏÈc‚iL „ÚÚ„BÈ Ì‡ , ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«

ÈËa,kÓÓ BkÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó  ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
B˙zÓe˙Ói˜ÔÈa .‰aÓ „a„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»

ÚÓ ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡Èa ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«
‡lL È„k ,e‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ ÈcÓ ‰Ê „Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â‡ÏÂ ÎBÓ BÈ‡  Ú˜˜a Ï‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ "ד וראה וגמרא. משנה נט . גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני  זוכה לעצמו אבל

ובסמ "ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב . ס "ק  רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי  השביעית השנה בתחילת
מט ]. והערה ח  הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים ֿ 35)שלשֿעשרה השקלא מתוך יוצא

ח . הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ "ע 36)וטריא ענין
טיב ). ערך ('ערוך' טבע  או ד), רב 37)ס "ק  בר כמר שם,

מתנה 38)אשי . נותן שכל חייו, כדי  משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי  - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי 
בדיבור.41) רק  הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב . נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב  דקדק 

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.Ê‰naBÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÒBtBËBt‡ÔÈ‡  ÒBtBËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
BkÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ Ì‡L ;ÒBtBËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe.Ìi˜  «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»

ע .44) בכתובות רפרם, של כאן 45)מימרא אין שאז
חייו. כדי  משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח  בין

שהובאה  הר"ח  לדעת ובניגוד להלן, שכתב  כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב 'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
מתנה. מתנתו - אפוטרופוס  לו היה אם אפילו שבמתנה

בקרקע .47) ולא

.ÁÔÈ˜„BaÔzÓe ‡OÓ ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡ ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔBÂ ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

ÚL Ôa ‡e‰Â Ú„BÈLÏL Ôa elÙ‡L ,Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtBËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc  ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ ˙e˙L ÏÚ ˙È ,‰ÈB‰‰ ÈÊÁÓ  ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa ÓB‡ È‡Â .ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈkÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«
CÈLÓ‰ B‡ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«

 Ba eÊÁL ÌÈÁ‡Â ,ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡  Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿
.ÚtL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי  שהכל נט . גיטין
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(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו
לב ]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה

(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין
הידוע : הכלל עלֿפי  זה, על תמה והראב "ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני  אינם "יתומים
ואילו  מקח , בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי ). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף  יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני  שאינם שאע "פ  וממכר,

א  דיניאת גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי  משום לו,
הטעם. מאותו ה"ב ֿד.52)אונאה, פי "ב  למד 53)לעיל

ה"ד  פ "ט  למעלה רבינו (ופסקה נב . גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס , להם שיש יתומים בנכסי  ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף , מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע ", ב "מי  שחייב  אלא בכסף , קונה אינו
ט . בפרק 

.ËÔÎÂe˜ Ì‡ÌB˜Ó ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï  Ba ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈

ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏkËLa ÔÈw‰L ;‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ËL ÏÚ. «¿»∆»»»

הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני  אחרי  נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח  הקנין, מדרכי  אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי  למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף  שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע "פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי  שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב "ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס "ק  שם (סמ "ע  מידו תימן 61)להוציאם בכ"י 
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף  שם בשו"ע  וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב ,
ראוי הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ .), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜ ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï  ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎca ‰ÎBÊ:cÏ ‰È‡ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
ˆÁ ÔÈ‡L˙Bn‡ Úa‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏLÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea˙pL ÈtÓ ,,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
‡a˙iL BÓkÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙eÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

BˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰‰˙a˙pL ,‰pËw‰ Ï‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»

d„iÓ dˆÁe˜ Ì‡ ÌÈÁ‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z  ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»
d„iÓ.ÌB˜Ó ˙eÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני63) ח ), (הלכה למעלה שכתב  למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ "ל ממון "וקנו תימן: בכ"י 

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב 'טור': וכ "ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע  סביבו, אמות בארבע  בעלים בלי  מונח 

י .) (בבאֿמציעא הראב "ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י : שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי "א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח  אבל

יכול 69) קטן שאין מפני  חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח  לומר 70)לעשות [צריך

י ]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק  והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט  מתגרשת כך לידה, המגיע  בגט  מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט , לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
 ֿ מבבא הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי "ז מציאה"

ויב . יא. וב 'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י 
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה
ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן

ג. ס "ק  רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰ÂÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz  Ú˜wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜˜a BkÓÓeÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰‡l‡ BÏ ÔÈÁ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»
ÂÈÙa. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק , דמים נתן אם דוקא
(סמ "ע  הדמים לגבי  דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט ). קנין,76)ס "ק  קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי  שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח  מקחן "הפעוטות נט .)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע . אפילו - מקח " ושם 77)ב "מקחן מב . קידושין
"זכין  שהרי  התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ "ד להלן (ראה אחר עלֿידי  אלא אינו לאדם"
ד), ס "ק  תחילת רלה, סימן החושן' וב 'קצות ב , הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע  שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב "ד וראה בגיטין 78)ה"י ) משנה,
יא:

.ÈÁ‡ ˙BÚO ÈzL Îf‰ ‡È‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰OÚ LÏL‰OÚ ÌÈzL Á‡ ˙a‰ÂÛ‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó  ÔzÓe ‡OÓ ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe kÓÓ BkÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰Ï‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»
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קלי                
         

ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡  Ú˜˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L Á‡ ÔzÓe ‡OÓ. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י .79) הלכה אישות מהלכות פ "ב  א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף  היינו,

משא  בטיב  יודע  שאינו שנה יג (בן זביני " דזביניה מטלטלי 
שם). רשב "ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי "ף , דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס  בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי , זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב  ידע  שלא (מפני  זביני " לאו זביניה
גידל  ששלח  מה שם וכן אבוה") נכסי  זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבע ֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח , מקחה ומתן משא בטיב  יודעת אם לו

אביו. נכסי  ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÏ‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
LiL Ú˜˜ÂÈLÈBÓ ‡MÓ B‡ ÂÈ˙B‡ÓÔÈ‡  «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú kÓÓ BkÓÓÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ÈËa Ú„BÈÂ ˙BÚO ÈzL ‡È‰L Èt; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa kÓÈ ‡nL, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ„a BzÚ„ ‰MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב  וידע  שהגדיל, אחר שקנה
הי "א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי "ב ),

סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי  אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע "פ 

בנכסים  טרח  שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי  וסובר חולק  והרשב "א כו). ס "ק 
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי , בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב  שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב "ב  בשמו כרבא ולא נחמן, רב  בשם חיננא
ומתן  משא בטיב  יודע  אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה

מיגאש). בן ר"י  בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם
כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב 
הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי  שאמרו מה

ומתן. משא בטיב  שיודע  באופן בבאֿבתרא 88)אפילו
כיון  שקנה נכסים אבל זוזי . ליה דמקרקשי  "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח 
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב : ט  סעיף  רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי  והביא
ש"בין  לג) ס "ק  (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי  מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי  נניח  ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.„ÈB˙zÓ˙BÁt ‡e‰LkÔÈa ,ÌÈOÚ ÔaÓ «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
;˙Ói˜ BÊ È‰  ÚÓ ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡Èa ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆

el‡L‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï  ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L „Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈

B˙zÓÔÈÚÓL ÂÈ„ eÈ‰iL È„k ,. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה שאינו 93)שם דבר ועל
בתלמוד, מקומות בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי 
פד). הערה למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין

משא 94) בטיב  יודע  אינו ואפילו אבותיו, בנכסי  אפילו
מיגאש). בן ר"י  בשם (מגידֿמשנה גמרא 95)ומתן

שם. בבאֿבתרא

.ÂË‰naÂÈ‡ Ú˜˜ ÎBÓ ‡e‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙BÚO ÈzL ‡È‰Lk ?ÌÈOÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈÒ ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLkÈzL ‡È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
BkÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜  ÒÈÒ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙BÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,kÓÓ Ú˜˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי  שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ "ב  שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.ÊËÈÓ,˙ÓÂ ÂÈ‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L eÚÚÂ ÂÈB˜ e‡e, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„Ï eL˜eBÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿
‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰LÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈

È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««
ÏB„b ÎBn‰L. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי  לפני  שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני  הובא 102)בו הי "ב ) (פ "ד שמחות [במסכת
יבדק , "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע "פ  שסג). סימן (סוף  יורהֿדעה בשו"ע 
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני  אפילו הוא המת
אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה
ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי  לו יש אם מבחוץ  לבדוק 

שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק  גם
מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע "פ  כלומר, שם.

מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם
ט . הלכה למעלה וראה

.ÊÈÂÈ‡ Ú˜˜ ÎnL ÌÈOÚ ÔaÓ ˙BÁt »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ
ÊBÁÔÈa ÌÈOÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ≈ƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈

˙Bt‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈOÚ Á‡««∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈
ÏÎ‡L ÚÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆»«¿ƒƒ»∆»«¿»«

BÏ ÔÈÓLeB‰ ‰f‰ ÔÈck .‡M‰ ˙‡ ÈÊÁÓe »ƒ«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆
ÈÒÎpÓ Ú˜˜ ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,ÓB‡ È‡Â .È˙Ba«««¬ƒ≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈
ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈOÚ Ôa ‰OÚpLÎe ,ÂÈ‡»ƒ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»

ÊÁÏÁ˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL ; «¬…∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«
 ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈOÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ BÊ Ú˜˜a¿«¿«¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»

.BkÓÓa ‰ˆ È‰L ,Á˜Bl‰ È„Èa ‰Ói˜˙ƒ¿«¿»ƒ≈«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע "פ 105) ומתן, משא בטיב  יודע  אינו אם עצמו, [ובנכסי 
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קלב               
         

שהרי הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע  שגוף 
יב , הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף  אביו בנכסי  אבל
יד]. ס "ק  רלה סימן סמ "ע  ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי  אריס , כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע "פ  ולרביע , לשליש
הי "ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע , עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ "י  התחתונה על
כן  לא שאם כאריס , שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס 
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע  כיון השדה את יפסיד
פ . (כתובות קטנה אשתו בנכסי  בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק  מא ס "ק  שם והסמ "ע  מה, ס "ק  שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי "א  במיאון יוצאה ואינה לגט , שזקוקה ושתקה, אחת
בי "ד  ע "י  שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
(פ "י בו לחזור יכול אינו ששוב  כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ "כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס "ק  והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.ÁÈBkM‰,kÓÓ BkÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó  «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜,ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL BkM‰ ‡e‰ÂÔÈ‡  ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈
‰ËBLk ‡e‰ È‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»

LL ÔaÓ. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי  פ "ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא  רבי  של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע  "ולא לג): יט , (בראשית שנאמר
יח . הלכה אישות מהלכות בפ "ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

    
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי  בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק  ונסתיים יתומים. בנכסי  האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜˜ ÎnL ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È ; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ÎBn‰ ÔÈ‡  Á˜BÏ ‰ˆ Ì‡ÂÌ‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ ‡Ï‰ÈÏÚÏ ÊÁz CÎÈÙÏ .ÔÈ˙BkËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÎBnÏ «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰ÙBq‰ ÎO Ô˙Be‰„O ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú ÈtÓ. ƒ¿≈»»»

פ "ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי  המוכר לו שזיכה כגון
ב ). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי 

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע : לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח . שקנאה לפי 
אותו  קנה לפלוני , מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו

שאם  קב : בבבאֿקמא וכן כנעני . עבד מדין השדה, פלוני 
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס "ק  רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע 
שם  פ "ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

ב ֿג). אם 6)הל' מקח ], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
 ֿ בעל לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב ). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח . שתמיד ללוקח , הפסד חשש כל שאין אחרי 
ידיעתו. בלי  לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט  במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב 

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי  חכמים,
"שדות  מד): (לב , בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב "א).
הוא  שהקונה הרי  - וחתום" בספר וכתוב  יקנו, בכסף 

זבנית 12)הכותב ]. אינשי  "כדאמרי  קסח . שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי  פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ "ה, מיגאש בן ר"י  - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.ÔÎÂ‰wL „Ú‰B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È  BÏ ‰zÌi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È‰  ÂÈOÚÓeÏËa  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ ÏkB‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „Ïa ÌÈ„e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈˆ BÈ‡Â ,ÏhÓ¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח  ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב ). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ "ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ ' צוקמ . (הוצאת דבבאֿבתרא פ "ט  בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח "כ  שהסכמתו הרי  קיימין". דבריו אחריו מקיימני  כתב 
בקידושין  הוא וכן שמח ). (אור משפטי  מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי  נב :
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי  הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי  והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ "ד רבינו הסכים 15)בדברי 
מיד. כך על חדשה 16)והודיע  קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב  ולא בורו,

'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס "ק  משה"א רלה, סימן המשפט '
(מגידֿמשנה  לאדון המקח  דמי  את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי  המתנה קונה העבד ואין האי ). רב  בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח  ועיין רבו, בלי 

.‚ÔÎÂÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚaÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ„a‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È  [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜ÏÌi˜È ÏhÈ  ÏhÏ ‰ˆ Ì‡ ,.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï‡‰ÒÈÎ‰L Ú˜˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ÎnL ÏÚa‰ ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»
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קלג                
         

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓÈt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewLÏk È‰  ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚÈtÓ ;˙ÓB‡ ‡È‰LÁe ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח  בספר רבינו, דברי  מקור
בגופם 19) אף  זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח  יכולה שהאשה "ברזל", המונח  ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי  כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי  זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח  השערות כמורט 
הלכה  אישות מהלכות בפט "ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט ). והערה האשה 22)א יד פשוט : הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי  מקיים הוא ואם בעלה, כיד
ומלוג, ברזל צאן נכסי  כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי  שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק  יכולה שהאשה

הרי אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט : בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות
יח . הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי  והיינו

שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה
לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב 

הרשב "ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת
שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה

בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח 
כשתגבה  הלוקח  מידי  להוציא "ויכולה מפורש: אומר

קיים. המקח  הזמן אותו שעד הרי  וטענה 31)כתובתה",
עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק  ישנה זו

למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו
נח . ס "ק  צ  סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת

שלם.33) בלב  לכך הסכימה לא אבל

.„ÔÈa ˙BÚ˜˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È  ÔÈÏËÏhÓaÏhÏ ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈

‰ÏhÓ Ì‡Â ,‰Ói˜ÂÈOÚÓe˜  ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי  שהם לפירות, אף  המכר ובטל

צ : כתובות ג.36)הבעל, מלוג,37)בבאֿבתרא שבנכסי 
לבעלי ", עשיתי  רוח  "נחת טענת לטעון יכולה היא אין
הבעל, איבת לעורר חשש כאן ואין שלה, כולם שהם מכיון

נה. והערה ו הלכה להלן וראה תסכים. לא בכ"י38)אם

מעשיו. בפעולתֿקנין 39)תימן: צורך ואין הבעל, בקנין
שלה.

.‰B‡ ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓBlMÓ dÏÈt ÏÚ Û‡ ,BÈ‡L ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡MÎÓe Ú Ì‡ ,e˜  Ô˙ B‡ ,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡ÂÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡Bz Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚLÛËÏ;˙ÙBË  ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡‰˙k‰lÁz Á˜BlÏe˜Â.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי : ובדפוס  תימן בכ"י 
טו. סעיף  צ  סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי  כדין דינם שאז

שמואל' וב 'בית מט , ס "ק  מחוקק ' ב 'חלקת שם ועיין ברזל.
נב . ירושלמי ,42)ס "ק  בשם ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי 

האשה. מציאת פרק  לשון 43)כתובות ההמשך, כל
שאינו 44)הירושלמי . כנראה, רבינו, למד זה מביטוי 

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, היא 45)רשאי  זו
אחרים, וראשונים ו. שער וממכר", ב "מקח  האי  רב  דעת גם

עליו. חולקים הרשב "א, דומה 46)ביניהם זה ואין
בטחונה  את שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע ,
עליהם, סומכת דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה,
עד  אותם לכלות זה בלעדי  יכול הוא ברזל צאן בנכסי  שהרי 
הרי כך ובין כך ובין הרשב "א), בשם (מגידֿמשנה גמירא
הוא  אם אף  התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא

שם). מחוקק  (חלקת מובא 47)מוכר ושם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט  של 48)הדבר במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע  כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי  כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין
זה. לוקח  לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו

לבעלי ", עשיתי  רוח  "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר
שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין

.Â‰M‡‰dÏÚÏ ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï LÈÂ ,BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL˙Èa .eÎnL ÔÈcB‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂÔÈÒBtBËBt‡‰ÔÈa ,ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
ÔkÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó  ÌÈÓB˙È È‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

kÓÓÏ‡ ,Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי  אבל לבעלי ". עשיתי 

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב 
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע  יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי  את ואלמנות
יח .57) הלכה הנראות 58)פכ"ב  האלו, ההלכות  סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח  מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
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ס "ק  רלה, סימן חושןֿמשפט  הגר"א ביאור (וראה יתומים"
נב .60)סח ). בגיטין והובאה פ "א, תרומות תוספתא
אב ),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי  מורכבת מילה

מפקח . בן): =) שם.62)ו"פוס " פרטים 63)גיטין וראה

נחלות. מהלכות בסמוך,64)בפי "א הרמב "ם שמנמק  כמו
לתת  רשאי  האופטרופוס  שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא
נתונים  הם וממכר במקח  וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו
 ֿ (מגיד לעשות רשאים שאינם דברים הרבה ויש להגבלות,

משנה).

.ÊÎBn‰ÌBÈa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,BËÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ  ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ ÏkÔÈ˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰  ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ '65) צוקמ . (הוצאת פ "ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח  משום
מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין
- טוב ' ב 'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי  שעשה
בשם  דביצה פ "ה ברי "ף  והובאה ראשון]" דפוס 
טוב '. וב 'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי .

(ש"ע ,66) חכמים" דברי  על שעבר "על מרדות, מכת
כח ). סעיף  רלה אסור 67)סימן זה שאף  חליפין, קנין

בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  תמוז י"ג שלישי יום 


  

C‡È‰ ˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰ne ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk e‡e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

  
זכה 1) בהם המחזיק  שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק  משפטי  ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ  Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙Ba„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,˜Ù‰  ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙Bt‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈOÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ  Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק  וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב  יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף  ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח ,4)לאיש. (דברים הכתוב  מלשון

עניים  מתנות מהלכות ג בפרק  וראה מים". נחלי  "ארץ  ז)
ב . הלכה רוצח  מהלכות ט  ובפרק  ב  מה 5)הלכה

בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער
ליכנס  ולמזיק  לניזק  רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב  - יער" "של רבינו שכתב  ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח  פרק  קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי 
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי  שבמדבר "תלושין
של  הן הרי  ומחוברין השבטים, כל של הן הרי  שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט ", אותו
השבט " לאותו "דווקא שכתב : בהשגה והראב "ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי  לפסוק  כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

BÁ ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „Ïe .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ 10ÌÈÈa ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈaL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈÈa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È‰  ‰„Èˆ qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È‰  ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט  הגדולים. הימים כלומר,
ממון  נזקי  מהלכות ה בפרק  ראה זה, לעניין מיוחדים דינים

ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות
ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס  לו שאין לפי 

להתהלך  לו התירו שברח , שלו, הדבורים נחיל את להציל
קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם

עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי  הם 12)הוא שהרי 

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב "ד

.‚Ï‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15BÁ ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

eÒ‡ BÊ È‰  a„na ‰ÒeÙ ‡È‰Lk19ÈcÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È‰  ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט : בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט 

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב  בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט  ידי  על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני  בדיינים, להוציאו אפשר
לפי יב ), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק  רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני20)שאין
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שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי  ס : בכתב 22)גיטין
"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש

אדם 24) של שכליו (ראב "ד). בדיינים להוציאו ואפשר
ורבי קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים

סי ).יו 

.„‰„BˆÓ ÒBt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ BÁ ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê c ˙BOÚÏ ˙eL BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26 ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜  È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚÏ¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט , ובה ארוך חוט  היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב .26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב  כמו

למעלה 27) שכתב  כמו שלום, דרכי  משום סופרים, מדברי 
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר 

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי  משתמרת שאינה
ח ). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י "ז (פרק  שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף  שהחיה לאחר
"דרכי31) משום כאן ואין המצודה, בעל של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס  אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס  לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח  עומד השדה כשבעל
רצה  החכה אם בין רבינו חילק  ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק  כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי  - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי  ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי  על (אף  השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף  משנה, ובמגיד בראב "ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.‰ÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜  ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙nzLn‰ ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט :32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי  כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי  בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק  בגמרא כן

.Âb36ib˙pL Á‡ Ï‡OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37 ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
 ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈLBÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»

ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב . בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי  על אף  שנתגייר, אחרי  הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף  (רעב  ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח . קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח 
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט . הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י "ב  (פרק  מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י "ג (פרק  מצרא בעל דין אין ובמתנה

א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם
אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק  מתנה לו לתת רצה זה שרק  בגבולי ", תיכנס  ואל
יכול  אינו שהרי  כן, הדבר בהפקר אף  - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי  למצוא

.ÊÈzL42ˆÓe b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜  d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ  dzÁ ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dzÁ Ï‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ  dzÁ ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï  dzÁ¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ  d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ˆn‰ ˙‡Â dzÁ48ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È‰ 50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔBÁ‡‰ ‰ÎÊ  d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי  בשם אסי  רב  של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף  רעה, סימן (רמ "א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,
המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,

סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י  הלכה כדלהלן
כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל

הנמצאים  ואף  הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק  אם
מהלכות  א פרק  ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף  הדמים שמתן משום יט ), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב "ם מיימוני  (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני  זה בעניין כמכר היא הרי  דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף  המתחיל דיבור שם, (רשב "ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף  קנה אם
דיבור  שם, (רשב "ם המצר את גם קנה לא אולי  או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף 
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,

נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי 
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.ÁÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»
Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆

˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆
.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡  ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב  של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי  שמן חיצוני , ואחד פנימי  אחד

החיצוני . לפי54)אל הוא כן בחיצוני , בין בפנימי , בין
החזיק  אם שלפיה, רשב "ם, לגירסת בניגוד הרי "ף . גירסת

לפנימי . שמשועבד החיצון אף  קנה בפנימי 

.Ë˜ÈÊÁn‰55ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï  ËL B˙B‡a ‰e˙k‰ Ú˜w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

ˆÏ ,„Ïa ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆
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מט :55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י  כפירוש חוב  שטר ולא עשה 57)הגר, לא שהרי 

גר  של בשטרותיו "המחזיק  שם: בגמרא הובא כן קניין, בה
לא  הא ובארעא [בשטר] דמחזיק  הוא דארעא אדעתא וכו'
בהגבהת  הקרקע  קנה שלא הדבר שפשוט  הרי  - אחזיק "

הנייר.58)השטר. של אפשרי  שם 59)שימוש בגמרא
לקרקע  כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק  באופן הסתפקו
הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
הסתפקו  לא הקרקע , לקנות בוודאי  שנתכוון באופן ואילו
תמוהים  רבינו דברי  כן ואם השטר. קנה לא שוודאי  כלל,
הקרקע , את לקנות כדי  שהמחזיק  כתב  שהוא צדדים, משני 
שחצרו  סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה
לפי אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של
שלא  לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה
שאפילו  ספק  אין ח ), הלכה גזילה מהלכות י "ז (פרק  מדעתו
סימן  (ש"ך השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם

ס  דיבור ערה נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן עיף 
אדעתא). הנייר.60)המתחיל של דומים שימושים

.È‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk  ‰ÈˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ 65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆

LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜  ‰ÈˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈
„Óv‰67ÊÁÈÂ ‰LÈÁ ˙ÚLa68ˆn‰ .69ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»

ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»
„Ú B‡ ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«

.ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב  מפני  שמואל נגד כרב  נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי  והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק  שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב  אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה  שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי  תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב "ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני  עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי  בשם אסי  רב  של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ  בעומק  יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי  יהושע  תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק  לרבינו המשניות (פירוש חצוב  נקרא כן ועל

ח ). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ 73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74 ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eLa75b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ 76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓk B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק  ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי  מפסיקין
הגר  בנכסי  מפסיקים בוודאי  בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב  פרק  פאה לפאה, שמפסיקים
ב . הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי  הוציא לעניין

ביניהן, הפסק  ויש אחרת לרשות שיעור וחצי  אחת לרשות
שבת  מהלכות י "ח  (פרק  מצטרפים השיעור חצאי  שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף 
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי  מפסיקים שהם והחצב  המצר
שהם  בוודאי  לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב  גם שהרי  כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב "ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י ), הלכה (למעלה כאן חוצץ  אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי  מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י "ד בפרק  (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני 

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב "ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק  מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק  הגט ,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב 
מקומות. שני  לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב . אמות. ארבע  על אמות ארבע  בו
ג. אמות. ארבע  על אמות ארבע  בו שאין פי  על אף  טפחים
על  אמות ארבע  בו שאין פי  על אף  לווי  שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק  טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע 
לעניין  רשות חולק  פטור מקום שגם הרי  ט ). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי  הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי  גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי  שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק  יותר הגר שבנכסי 

.Èc Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ  ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk  Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק  טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב  שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי 

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי 
הגר. בנכסי  שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס  פי  על שאף  אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע  ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
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אליעזר  כרבי  ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי  נכנס , שדה
ט ) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק  שם בתרא בבבא
דרבי לחכמים גם זו, לבקעה נכנס  אם מסופק  שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ b86‡ÏÂ ˆÁ ‡ÏÂ ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈcÓ „»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡˜p‰ Ïk  dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ b‰«≈∆

מרינוס .85) רבי  של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק , דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב  אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי  אלא קנה לא כן
בדברי שהאריך מה משנה מגיד ועיין י ). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי  רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
‰ÎÈLÓa ‰B˜  Ï‡OiÓ ÔÈÏËÏhÓ87‰˜Óe ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿∆

ÌÈÓ„a B‡ ‰ÎÈLÓa88‰B˜ BÈ‡  Ú˜w‰ Ï‡ . ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»««¿«≈∆
ËLa ‡l‡ Ï‡OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆

ËLa ‡l‡ Ï‡OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»
ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ

ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»
ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL Cca da ˜ÈÊÁ‰Â Á‡ Ï‡OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈

b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡Ï Ô˙BÂ ,ÔBÁ‡ ‰ÎÊ 97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ
,B˙eL ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ  Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי , כרב  ולא כלומר,88)כאמימר
משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף 
או  בדמים או אלא קונה הגוי  שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.

משנה. וכסף  משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק  (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי  רב : בשם יהודה רב  של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב "ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק  יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי90)שם). מחמת הבא "ישראל רב : של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי  הוא הרי 
הגוי מן הקונה היינו גוי  מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף 

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי  מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף  הגוי92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף  שכותבים, במקום שהרי  השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק  (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב  של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב  עובדא, שם וכן

שהרי94) רבינו), בדברי  (כדלהלן הקרקע  מן הגוי  שנסתלק 
אינו  שהישראל אלא הכסף , קבלת ידי  על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי  הגוי  על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק  הראשון קדם אבל
ויש  השני , של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני 
ב  בפרק  להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי 

אֿב . והממכר 97)הלכה המקח  בספר האי  רב  כתב  כן
על  הראשון, הלוקח  ביד כמשכון זה שקרקע  לפי  יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי  לגוי , שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח  בו, והחזיק  אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב  פרק  להלן רבינו שכתב  כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק  בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.ÂËËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï‡ ;CÏnÏ Úe„È99BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ »««∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»

Ô˙Bp‰ B‡ ËLa ˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜wa ‰kÊÈ ‡lL∆…ƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈
ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ  el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓc»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«

ÏkL ;CÏn‰100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ «∆∆∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע  לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י : גיטין

נשים. מגיטי  חוץ  דינא", דמלכותא

    
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי  קונה חזקה זו אי  בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.‡ÌÈLBÈ BÏ ÔÈ‡L ‚ ÈÒÎ‰„OÂ ,˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡OÈÏ Ì"ekÚ‰ dÎnL ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»

‰ÂL ÌÈc ÌlkÈÎcÓ C„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈
‰ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰‰˜ ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»

˙Bt‰ ˙ÏÈÎ‡Ó. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק  למעלה יד.3)ראה הלכה לפי4)שם
הפקר. ח .5)שכולם הלכה בבאֿבתרא 6)פ "א משנה

כשעושה 7)מב . אלא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר

.da ˜ÈÊÁ‰Â ,BÁÓ Ú˜˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e‡aL BÓk ,‰˜  ‰È˙Bt ˙ÏÈÎ‡aÈÒÎa Ï‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÏÎ‡ elÙ‡ ,b‰ ÈÒÎ B‡ ˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï  ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„BÚ „ÚÈ B‡ ı‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓeÏ˜c ˙Bt ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡aLÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„BÚa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡e ,‰L ‰OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „ÚL,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔBÁ‡‰ ‰Ê :eÓ‡Â¿»¿∆»«¬»»
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קלח                
         

על 8) חולק  והראב "ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ "א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי  הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק  שם: בגמרא
מעט )".

.‚LÈÁ˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa ÌÈc ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«
b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈

‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜  ˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ÌÈËÏÙ ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ
ÌÈÏB„b„iÒÂ ,˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈

ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»
˙BÈ B‡„‚k.‰˜  Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי  שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי  מחבירו" "הלוקח  רבינו כתב  לא

מדובר  לא שכאן לפי  ב ) הלכה בתחילת למעלה שכתב 
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט . הלכה ונטען טוען מהלכות בפי "ב  כמפורש
בכסף ֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע  רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח  ואילו
בפ "א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע "פ  השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב , הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט  כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק  (והרשב "ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף  כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח .17)בציור ציורים  והיינו , צייר ,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי . של ביותר 19)צורה שאף  רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב "ם). כדעת (שלא הפתח  נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„v‰‰eˆÚÈvn‰Â .‰˜  b‰ ÈÒÎa «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ‰˜  b‰ ÈÒÎap‰ .‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜  b‰ ÈÒÎaÏvÙÓ‰ .B‡ ÔÙb‰ ˙BBÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚ÈOÌ‡ :b‰ ÈÒÎa ÌÈÓz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc„ÚÏ‰˜  ÔÏÈ‡‰Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï  ‰Ó‰Ï ÌÈˆÚ‰. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב , של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב "ם).
למדנו  אגב  ודרך (רשב "ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף  ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב ). אות ששת,23)מיימוניות רב  של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע  שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע , ייפה שלא שאע "פ  מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע . מגוף  שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ , (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק  הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב "ם, בישיבה תפשתם במה - י )
כן, לפרש אי ֿאפשר רבינו בדברי  [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח  גם קונה זה שבאופן

בוודאי הקרקע , מגוף  שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט "ו מכירה מהלכות בפ "א רבינו כתב  וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח 
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב  טז הלכה מכירה מהלכות ובפ "א
קנה". זה הרי  - נרה או וזרעה הלוקח  בה ונכנס  לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י  רומי  שבדפוס  ואע "פ 
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי  השדה את "הנר
רבינו, בדברי  סתירה ישנה זו בבא בלי  מזה, וחוץ  בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח  בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי  שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב  מכירה מהלכות בפ "א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב ) (הלכה מים לה ופתח 
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע 
ופשוט . ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי .29)חותך,
הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע "י  אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי  באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי  הוא באילן שתיקון
ואף ֿעלֿפי33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk‰È‰Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BkB˙˜ÊÁ È‰  ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
 ˙Á‡ ÁeÓ ˙Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡Â ÌÈOÚÂ «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;‰˜ ‡Ï . »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע .39)ולהכשירה בגוף  תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈkÒb‰˜c‰Â˙˜ÊÁa BÊ È‰  ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È‰  ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê‰ÂLn‰ ÔÎÂ .Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜  ı‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰ÏÔ‚ Ba‰˜ ‡Ï . ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק 

עומדת  והקרקע  הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב "ם לדעת

הדישה  שאחרי  שכיון קבוע , שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע 

.Ê‰È‰ ?„ˆÈkB˙BÂ dBb ÌB˜nÓ ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡ ;ı‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È‰  CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
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˙BBv‰Â ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙ÓÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜  ı‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı‡‰ CB˙Ï ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף 

.Á„Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È‰L ‰OÚ ;ı‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È‰  ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי  במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰Á‡ ‡e ,b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰ÂÔBÁ‡‰ ‰˜ ÔBL‡‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ

ÌeÏk ı‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡ÏÈ‰Â ,ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
‡Ï È‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı‡‰ ÏÚ ÌÈ‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…

„‚a ÏÈÚB‰,LlÙÓe ˙BÈa Á ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»
˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙eˆ ÔÈ‡Â„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ

.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב  של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע "פ  הראשון, כמו כלום, עשה לא  הוא
שם  ועיין י , הלכה מכירה מהלכות (פ "א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסף ֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי  שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו
הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י  מדברי 

(מגידֿמשנה). השני  בו רבו 58)וזכה לדברי  בזה כיוון
שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב : מיגש, בן ר"י 
ואע "פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע 
בשם  וכסף ֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאי ֿאפשר דלתות, בלי  שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסף ֿמשנה).

.ÈıÈÙn‰Úf‰ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï;‰˜ ‡Ï  «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Úf‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL˙Úe , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ ÁL  ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב  של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע  הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב "ם הזרע  את כיסה לא והוא אחרי65)לפניו.
הזרע . את כיסה שלא

.‡È‰˙È‰‰OÚÂ ‰Ê ‡e ,b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï  dab ÏÚ ˙Á‡ ‰ˆÈÁÓelÙ‡Â ,‰ÚÏ ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó  ÏÈÚB‰L ˙Úe ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב  של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי 
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.È˜ÈÊÁn‰BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ˜Ù‰e b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï  „‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי  או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

 ֿ (קצות אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס "ק  רעה, סימן החושן

.‚È„BÚ‰eÒÎe b‰ ÈÒÎa‡Ï  BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…
„Ú .‰˜ Á‡ b ÏL eÒÎe ‰Ê ‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈

È‰ ,˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈
.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף .71) רב  של מימרא נב : יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי  עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי . של

.„È‰È‰ÔBkLÓb‰ ˙nLÎe ,b‰ „Èa Ï‡OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ  ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡OÈ ‡aB˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט : משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא

ז). זה,76)ס "ק  במשכון הבעלֿחוב ) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב  שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא
באחריות  להתחייב  אלא אינו - פב .) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ "י  שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי  כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.ÂË‰È‰Ï‡OÈ ‡e ,Ï‡OÈ „Èa b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â Á‡„‚k ÔBL‡‰ epnÓ Á˜BÏ  «≈¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆

ÂÈ˙BÚÓ.‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔBÁ‡‰Â , ¿»¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב , בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף  מנכסיו, נפקע  אינו הגר סי 
הגר  על לו יש אם אף  אלא המלוה, בידי  משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.ÊË?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ BˆÁ  BˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔBL‡‰ ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e‡aL BÓk ,, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔBÁ‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿
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שם.81) הגמרא בצד 82)מסקנות עומד שאינו ואף ֿעלֿפי 
יא. בבבאֿמציעא חנינא, בר יוסי  רבי  של ידוע  כלל חצרו.
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה  וכל
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח .83)פ "א ואבידה גזילה מהלכות פי "ז

.ÊÈbÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡OÈ eÊaÊe ,˙nLÔ‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜  ÌÈÏB„b ÌÈ„ÚÏ‡ ;ÔÈBÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰k Ô‰ È‰  ÌÈpËw‰ ÌÈ„Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰ae‡a Îe .Ì‰a ‰ÎÊ ‰˜ÊÁ‰ ÈÎ„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ì‰ e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט .84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי  בן יהושע  רבי  הכריע 

דאמרי . ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ "ב 
אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈbeÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡OÈ eÊaÊe ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆

eÚÓL Ck Á‡Â ,Ôlk eÈÊÁ‰ .ÈÊÁ‰Ï ÔÈiÁ Ôlk À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙ÓBzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa‰BL‡e ,‰˜ ‰˜ ‡Ï . «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב  בברייתא. קמב . בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס  שרבינו כט ) ס "ק 
מפני הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי  (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב 'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף 
לבסוף  שנתברר באופן אף  מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי  הדבר שרפוי  מפני  קנה, לא ואעפ "כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח ). אור - רי "ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי , אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני 

כרבא. רבינו ופסק  בידם. רפוי  שאע "פ 90)הדבר
י ), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב  קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי  זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ  אלא עליו, חלק  לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני 
העובר. של הנכסים שהרי  בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי  אלה 94)השניה,

אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה
נתכוונו  ולא בידם, רופף  הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי  רבא: בדברי  הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

    
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי  בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי  כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡  BÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎc‰ ÔÓ „Á‡aÌ‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú  BÏ ÔzÏ ‰ˆB ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
cdÈa‚‰Ï Bkc ÔÈ‡L ‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈc‰B‡ Ú˜˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C„k ˜ÈÊÁiL „Ú  BÏ Ô˙ ÌÈ„Ú, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ËL ÚÈbiL „Ú B‡‡Ï ÌÈ„a Ï‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…
ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…

Ba.

חסידא,2) עמרם רב  של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
 ֿ (מגיד בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב .3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ "ג ראה
ח )4) הלכה (שם קרקע  אגב  קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ "ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח , הלכה מכירה מהלכות בפ "א

אֿב . הלכה הלכה 6)פ "ב  ופ "ב  גֿז, הלכה פ "א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ  אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט ). הלכה מכירה, מהלכות (פ "ז מועטת

.ÏÁÓÔ˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL BÁ BÁÏBÏ »««¬≈∆≈»»»«
˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È‰  BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈

e‡aL BÓk ,Á‡ c CÈˆ ÔÈ‡Â ,„Ïa ÌÈ„a. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב 'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ "ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :BÁÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ „Á‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙pL ÔÈa .Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL BÁa ‰n‰;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ BÁ ‰È‰L ÔÈaBÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e‡aL. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב  למקבל פרע  הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף  קכו, סימן חושןֿמשפט  בשו"ע  ראה לו.
וכו' גינאי  "הנהו יד. בגיטין הרי "ף  גירסת לפי  הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי  ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח .15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ "ו

.„kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
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קמי                 
         

‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „Ïa c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»
‰ÈÙÎeÌÈ„Ú ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ

ÌÈwLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי  אלא סהדי  איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ "ה 17)נבראו כתב  כן

ט . הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈˆ ÎBnL ÌLkBÓk ,kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e‡aLÚ˜˜' BÁÏ ˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓB‡ ,'CÏ ‰e˙ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏÔ˙pL c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï‡ .BÏ Ô˙pL‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆

ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰  '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא

כפי21)הבאה. -ט . ח : בגיטין הובאה ח . משנה פ "ג פאה
 ֿ במגיד דבריהם (הובאו מיגש והר"י  הרי "ף  ע "י  שהובנה

נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא
לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע " ש"נכסים"

וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע ". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני  מבתי  בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק  לו אמר אם כן וכמו יט ). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא
כב . הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד

התחתונה. על

.ÂÔ˙Bp‰ ÏkÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰LÌ‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙  È‡z‰ Ìi˜˙‰zn‰Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙Bt ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa  È‡z‰‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡k È‡z‰ ‰È‰iL. ∆ƒ¿∆«¿«»»

של 26) בתנאם הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני  גד בני 
לב ). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט : קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט ) סעיף  התנאי29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ "ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי "א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.Êe‡a kÁ˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈˆ kÓÓeÌ„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈

Â‡ÏÏ‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»

BÓi˜ÏÈ‡z‰  el‡Ó „Á‡ ÒÁ Ì‡Â .,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈
È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe. ¿ƒ≈»¿«

אֿב .32) הלכה אישות, מהלכות החיובי .33)בפ "ו התנאי 
רבא.34) דברי  עה: במשנה 35)גיטין צד. בבאֿמציעא

הקנין  מעשה הקונה שעשה לפני  שהתנה והיינו עה. וגיטין
שדיבור  צריך א) הלכה (שם הראב "ד ולדעת ד). הלכה (שם

המעשה. על לדיבור יקדים בן 36)התנאי  יהודה כרבי 
עליו. החולקים כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא
ובני גד בני  מתנאי  נלמדו תנאי  שדיני  לפי אלו, כל וטעם
גיטין  סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן,

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. משפטי37)עה. יתר על
מהלכות  בפ "ו מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי 

א. הלכה שם,38)אישות, אישות בהלכות גם כתב  כן
ב . הלכה

.ÁÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ÓB‡k  '˙Ó ÏÚ' ÓB‡‰ ÏÎÂ, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈˆ BÈ‡Â˙ˆ˜Ó eB‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰È˙BaÂ .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,ÔÈ‡L ,eB‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈
ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ

„Ïa ÔÈLec˜e‰È‡ ‰Ê „Ï ÔÈ‡Â .. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי  בשם הונא רב  של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ "ח  יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי , לכשיתקיים למפרע ,

שאי ֿאפשר 40) מתנאי  חוץ  התנאי , משפטי  ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי 
התנאי אילולא שהרי  המעשה, מבטל התנאי  ונמצא התנאי ,
או  "מעכשיו" של בתנאי  אבל מיד. מתקיים המעשה היה
מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי  לבטל בא התנאי  ואין למפרע 
ללאו  קודם הן כפול, תנאי  התנאי : ממשפטי  לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי 

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב "ד, האי  רב 
הערה  שם, אישות (הלכות ט  אות פ "ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב : יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני  בן שמואל ורבינו הרי "ף  והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי43)(שם הלכה אין כי  ממון: בדיני  ולא
ובני גד בני  כתנאי  שאינו תנאי  ש"כל סא.) (קידושין מאיר
 ֿ (מגיד החמירו וקידושין בגיטין ורק  תנאי ", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי "ואין וכתב : לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי  שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי  וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי  הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים
ודחה  האי , רב  דעת שקיים כאן ראב "ד ועיין לעשות".

ראובן. ובני  גד מבני  הראיה

.ËÔ˙Bp‰‰zÓ BÊ È‰  ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈadÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»
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קמב                
         

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,eˆ˜ ÔÓÊÏB‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È‰  ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓaÚ˜˜a ÔÈaÏÎB‡Â .ÔÓÊ Ïk ˙Bt ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
 ֿ חושן ושו"ע  י , הלכה לולב  מהלכות (פ "ח  לבסוף  וחזר
מקבל, של חייו ימי  כל אמר ואם ו). סעיף  רמא, סימן משפט 
יחזיר  הנותן, חיי  ימי  כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי  ֿ 47)המקבל (בבא בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי48)בתרא בר ביבי  ורב  האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי  ימי  לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי  ימי  לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי50)אתרוג בר ביבי  ברב  הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו

אכל  והוא אביי , בר ביבי  לרב  להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.ÈÓB‡‰ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê BL :BÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È‰  BÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰ÈÊÁzL ˙Ó ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

ÊÁÓeÈÏ e‰ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡ .BÈ‡  À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜˙‰ ‡lL ;Èe‡‰ c ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב  בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי . רב  של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף 
החפץ  של החוקי  שהמצב  ואף  התנאי , נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי  סוף ֿסוף  הרי  בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ , באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי , הראוי  דבר

אשי . רב  המתנה,56)בדברי  בטלה תנאי , שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי  שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי 

.‡ÈeÒ‡Ï‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
LBz ‚Ï ‡e‰ Ô˙BEÈÚLa L‡ bÏ :Ó‡pL . ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰ÈÎÓa  ÈÎÏ ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰ÈÎÓa ÔÈa  LBz ‚Ï Ï‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙aB˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,:Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ LB˙Â b≈¿»»«ƒ»

כרבי58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי  כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח , בני  מצוות שבע  עליו שקיבל גוי 

מקבלים  ואין תושב ". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי  מהלכות (פי "ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ "י  עוד וראה זֿח . הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ "ח  יד, הלכה שבת מהלכות בפ "כ

"לא 60)י ֿיא). הפסוק : גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק  רבינו הביא ד הלכה ע "ז מהלכות בפ "י  וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב 'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב 'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי  ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב  כך ומשום כלומר, וסה.

.ÈÏÚa‰ ‰˜  ‰M‡Ï B‡ „ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰ÂÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙BtÏ d˙B‡. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי  גם הכל, לדברי  כג: קידושין
אלעזר. לרבי  וגם ששת מסתימת 64)לרב  שיוצא כפי 

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי  נדרים מהלכות בפ "ז גם כתב  כן

"אע "ג  שאמרו: פ "ו כתובות בירושלמי , הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי 
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL dÏÚÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜  Ba ˙eL BaÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰Ï‡ .B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï  ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי66) או מאיר, רבי  דברי  ולפי  ששת כרב  שם קידושין
ושמואל. כרב  פח . ונדרים הכל, דברי  ולפי  אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי  מהתנאי  חוץ  כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי , תנאי  גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ  יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף  לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ‰ :dÏ Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
ÈˆzM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL ‡ÏaÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï  ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„ÚÏ˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzLÏk Ì‰ ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙eÁÏ Ì‰ ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï  ElL ÔB„‡ ˙eL ‡Ïa ‰ˆzM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב  וכן וכו'". שתרצי  מה תעשי  "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב  ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי ", שתרצי  "מה לה: אמר אם אבל לפרט ,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף  (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע "מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי , תנאים: שני  שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ  בגוף  התנאי  והחיובי , וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי  שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף  צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ "ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰,ÔÈBÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜  BcÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
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קמג                 
         

Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ‡L ‰˜ÂelÙ‡ ,‡e‰L Ïk iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ˙eÁ Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈

iL È‰L ,eÓbËba BaÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈
.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט :73) ובבאֿבתרא ח : בגיטין והובאה מ "ח , פ "ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי  רב  של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי שבזה קרקע , שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי  בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע . שהוא ט .76)עצמו בגיטין אשי  רב  של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב  צריך 77)ושל - אשה גט 

שנאמר  לפי  והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי  כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט  וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה

עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואף ֿעלֿפי  השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ  וכו' לך קנויים נכסיי  וכל
 ֿ מגיד וראה ה"א) עבדים מהלכות פ "ז (להלן בטל והגט 

ולחםֿמשנה. משנה

ה'תשע"ח  תמוז י"ד רביעי יום 

    
הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל  בו נתבאר

רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.‡‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL Á‡Â ,d «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd ‰ˆB ÈÈ‡' Ó‡Â Ba ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
'da ÈÏ ‰‡6ÌeÏk Ó‡ ‡Ï 7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈

Á‡ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
Á‡ 'd ‰ˆB ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ  da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,˜Ù‰ ‡È‰ È‰  B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï‡ .da ‰ÎfL Á‡ Ïa˜Ó‰ dÈ˜Ù‰ È‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï  BwÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי .2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי  "אי 
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב  שמואל אמר יהודה רב  "אמר
שתק  אם וצווח ", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי  אי 

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב . בגיטין הספרים כגירסת גרס 
בטלה  בה, אפשי  "אי  מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות
בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב "ד). (ועיין ביניהם מחלק  אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב  יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב  וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי  גלוי  במום המדובר

זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי  אז ששתק 
כסף  (ראה למפרע  המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי  נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח .8)למפרע , בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי  (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי 
כאן). המתחיל דיבור

.‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa BÁÏÔÂÈk  Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,BÁ ‰ÎÊ ,Ú˜wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜w‰ ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï‡ .Ba ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È  Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡  ‰ˆ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó 13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈÁ ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿
‰ˆÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ,‰ˆÈ Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆

.BÁk ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח .11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא
מחה. ולא שתק  או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש

במשנה.13) שם גיטין

.‚‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È‰  'dÏa˜Ó ÈÈ‡' Ó‡Â ÁÂˆ Ck Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16ÊÁ ÁÂˆÂ ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡  BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈

Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«
e‡aL BÓk ,dÈ˜Ù‰ È‰ 'da ‰ˆB ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆

ÌÈÏÚa‰ eÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ  ˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡  da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB ÈÈ‡' Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚa ˙eLe ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב  של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק ,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט : בחולין רבא של הפירוש לפי  גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע . בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי 

למחות. או לצווח  מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו
לשלילה. הייתה דעתו כששתק  ספק 22)אז כל כדין

א.23)בממון. בהלכה

.„ÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈÈ„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆL Ôe‡¿≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡  'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»
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„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ  'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי24) על אף  המקבל, זכה שוודאי  ספק  כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח , ליד שבא כיוון לידו, הגיע  שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק 

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק  (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב  ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב  לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח  רק  אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב : יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק  מרע ). שכיב  בדין יב  הלכה י  פרק  להלן
אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט "ז (פרק  בו לחזור יכול אינו חוב  בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב ) הלכה ולוה

ראב "ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק  עכשיו

.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
ÈÊÁÈ  e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lwe ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ôe‡Ï29˙Ó .30ÈÊÁÈ  Ôe‡ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ôe‡Ï31ÂÈLBÈÏ B‡32 ÔBÚÓL ÈiÁa Ôe‡ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈLBÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡Èa ‡e‰Â ÌÈc‰ Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ Èc35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי 

המקבל. בשביל השליח  זכה ולא שם.30)כזכי , ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי 

דברי לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני  שמעון,
וש" שם רש"י  (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף  רבי  בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע , שכיב  ובדין שם. פפא רב  כדברי 

יב . הלכה ובידו 36)י  זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע . כתובות [בתוספות המת. דברי  לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי  לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י "א פרק  להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב  לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט ), אות מיימוני 
רבינו]. לדברי  מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú BÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ôe38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „ÚÂ ,40kÚ‰ Ï‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק .37) רב  של מימרא מב . וקידושין במשנה עט : עירובין

שם.38) אשתו".39)עירובין ידי  "על  שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי  על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי  על שרק  הרי  כידו", שידן מפני 
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני  עבד ידי  על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק  וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי  אשי  רב  מדברי  להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי , שליחות אין תרומה לעניין שרק  עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי  לרב  בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי  לגוי  זוכה

.ÊÔË˜45Bˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ 49;ÌÈÁ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈÁ‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï  ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈÁ‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ  ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52LÁ‰ Ï‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי 
הרע . מן לברוח  בטוב .48)הוא לבחור שיודע  הרי 

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי  התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט  ובפרק 
דרכי משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב ). הלכה גזילה מהלכות י "ז (פרק  שם.50)שלום
מפני51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב ). הלכה גזילה מהלכות י "ז (פרק  שלום דרכי 
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף  רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי  על [ואף  כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח 
מהלכות  כ"ט  פרק  משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק  חייהם כדי  משום וממכר במקח  וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני  אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף  התורה, מן קניין שום לו שאין מפני  הוא וממכר,

חרש]. לגבי  להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי 
קטן  סעיף  רמג (סמ "ע  ח  הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח  קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי  על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב  בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני  לקטן שזכין עב . מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי  לגוי 
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף  יתרפא, אם יודע  מי 
ו. קטן סעיף  שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי  על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי  מפני  במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט  פרק  (למעלה חייו כדי  משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח  מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
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קמה                 
         

בקצות  ראה קיב :), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי  יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק  ה]. קטן סעיף  שם החושן

ח . מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק 
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59BˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
BˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61Á‡ da ‰ÎÊ el‡k 62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי  ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב  על אף  - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי  ראה יד. כתבי 

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי 
כ"ב  פרק  למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף  מזכין

י ]. הלכה מכירה רבי58)מהלכות לפי  במשנה קנו: שם
רבי לדברי  גם - שם בברייתא מאיר רבי  ולפי  יהושע .

ב .59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה
חנינא.60) בר יוסי  רבי  של מימרא מט : קמא או 61)בבא

ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק  ראה חצרו, לאוויר
מטעם 62) שחצר שליח , ידי  על בה זכה כאילו כלומר,

י :). מציעא (בבא היא שליחות

.ËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na63˙nzLn‰ ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
˙nzLÓ dÈ‡L ˆÁa Ï‡65B˙aÁÂ e‰„O ÔB‚k , ¬»¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿»≈¿À¿»

dcˆa „ÓBÚ ‰È‰iL „Ú 66È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :Ó‡ÈÂ67. «∆ƒ¿∆≈¿ƒ»¿…«»¿»ƒ»ƒ
Úa‡ ÔÎÂ68˙Bn‡69Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L Ì„‡ ÏL70 ¿≈«¿««∆»»∆≈¿ƒ»
BÏ ÔÈB˜71‡ËÓÒa ,72ÌÈa‰ ˙eL Ècˆa B‡73B‡ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ

ÌÈÏÚa dÏ ÔÈ‡L ˆÁa74ÌÈa‰ ˙eLa Ï‡ ;75B‡ ¿»≈∆≈»¿»ƒ¬»ƒ¿»«ƒ
BÁ ‰„Oa76.B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbiL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡  ƒ¿≈¬≈≈∆«∆«ƒ««»»¿»

‰pË˜e77dˆÁ dÏ ‰kÊz78Ï‡ ;dlL ˙Bn‡ Úa‡Â ¿«»ƒ¿∆»¬≈»¿«¿««∆»¬»
ÔËw‰79„Ú B‡ B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbzL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ «»»≈∆«∆«ƒ««»»¿»«

.Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף  לו, קונה שם 64)שחצרו
ידו  על הנשלח  דבר המשמר כשליח  נחשבת היא שאז יא.

הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף  דומה אינו שאז
משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז

בין  מחלוקת שיש ח . הלכה גזילה מהלכות י "ז פרק 
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי  אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב  ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב  שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי לי  זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב  וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י . מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי  בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט  אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי  על ואף 

אין  אמות, בארבע  - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני  באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי  על אף  בה, זכה שוודאי  אמות, ארבע 

לה]. קרוב  יריבו 71)שעומד שלא כדי  היא חכמים תקנת
ט ). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי , רחוב 
שבסימטא  י : מציעא בבבא ששת רב  של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי  שכיחי73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי74)רבים פפא, רב  תשובת שם,

הרי "ף . הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב  בדברי  שם
אמות]". [ארבע  רבנן תקינו לא רבים דחקי  שם,76)דקא

פפא. הכל,77)לרב  ולדברי  האחרונה, הלשון לפי  יא. שם
ינאי . רבי  משום יוחנן וכרבי  האחרונה, שלפני  זו או

לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה
ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט .

בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר
שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי ח ), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי  על ואף  לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט  ובפרק  כאן הראב "ד בהשגת

יא). קטן סעיף  רמג סימן החושן וקצות

.È‰zn‰80Ë‚k81ÌÈc ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ eÓ‡ :‰LÏLÏ Ó‡ ?„ˆÈk .ÁÈÏLÏ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡  ÈBÏÙÏ ‰ezÈÂ ‰zÓ ËLa eÓzÁÈÂ ezÎiL∆ƒ¿¿¿«¿¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÌeÏk ‰Ê83e˙Â e˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Ï eÓ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ»¿¿»»≈ƒ¿»¿¿»¿
e˙k :ÌÈLÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï  Ïa˜ÓÏ«¿«≈…»»¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒƒ¿
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡  ÈBÏÙÏ e‰e˙e ‰zÓ ËLa eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
BÓk ,ÔÈ˙Bk ÔÓˆÚ Ô‰ ‡l‡ ,zÎÏ ÙBÒÏ ÓBÏ«¿≈ƒ¿…∆»≈«¿»¿ƒ¿

Ë‚a84. ¿≈

ואביי .80) כרב  ולא וכרבא, כשמואל כט . וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב  יאמר 82)פרק  שהשליח 

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח  נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי ". גט  "תנו רק : להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי  על שאף 
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב  לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב  פרק  משנה בלחם וראה אמרו" מ "אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב "ד בשם הטור [וכתב  ה. הלכה
פי על ואף  תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב "ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
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קמו                
         

עשו  לא שוודאי  בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי  נצטוו לא זה על שהרי  כלום,
הראב "ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי  תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי  בעצמם, חתמו
לשליח , נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי  לאשתי  גט  תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב  שכבר פי  על [ואף  ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני  לפלוני  "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב "אומר  שהרי  וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב 
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי  וחתמו", ב "כתבו
יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח , גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב "ד וכתב  שליח . למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ  בעצמם לכתוב  יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח ) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח ]. באור

.‡È˙Bk‰85Èz˙' ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ˙kL B‡87È‰  'BlL ‡È‰ È‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï‡ .B„ÈÏ ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88ËLa ˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï  ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…

Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ËL e˙k' ÌÈ„ÚÏ Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e‡aL BÓk ,ÌÈÁ‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ : עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי 
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי " בין מה עיון וצריך הרי "ף .
שם: ובגמרא א). קטן סעיף  רמה, סימן (סמ "ע  עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי  ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק  לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי " עבר בלשון לכתוב 
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי  השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף  "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב  אפשר בזה

שאין 92) אחרי  טובה, היא "אתננה" הלשון: אף  וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי  אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף  "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק 

שם]. וברי "ף  ט : גיטין ברש"י  וראה לידו. שיגיע  עד זכה
ב .94) הלכה למעלה

.ÈÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ÓB‡96ÔÈLLBÁ 97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz˙k' Ó‡ Ì‡ Ï‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ˙k ‡Ï' ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰  Ôk Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙Bt ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz˙k' ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È‡Ï z˙ ‡Ï' Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙Bt‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ  'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ "ע  קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי97)קטן אלא ספק , שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י ): פרק  בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי  עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף  רמה, סימן משפט 
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע  לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק  זה ידי  על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי  את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי  נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי  הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני  לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע , של ולא התובע  של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב "א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק , שהדבר מפני  עדים. ידי  על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע , אינו והבן המתנה

שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁk ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈc  el‡102˙ÚeL ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚÏ ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי  ששת רב  של מימרא לב . גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י ), - שקיבלתי  מקודם הייתה בטילה (משמע 
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב "ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח ",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי 
המקבל  של חוב  שבעלי  מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי ' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
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ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב  שבפרק  פי  על ואף  ז. סעיף 
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב 
של  הנכסים שהיו שידוע  כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„ÈÓ‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ÓBL' Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL  'ÈÏ z˙ ‰z‡' ÓB‡105˙q‰ ˙ÚeL Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני .104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח  פרק  ראה בידו, שהמטלטלין
י "א  פרק  ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

    
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

שדה  על שטרות שתי  ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡ÈCÈˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
Ó‡ .˙ÓÒÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL˙qa e˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆

ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡  BÏ e˙e¿≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»
ÌÈÁ‡.ÔziL Á‡ kÓÈÂ ÊÁiL , ¬≈ƒ∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב  של מימרא מ : בבאֿבתרא
כלום. אינה ֿ 3)(מסותרת)" בבבא הרי "ף  מדברי  נלמד

הלכה  פ "ט  להלן רבינו והעתיקו האי , רב  בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב ). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף , רב  של הראשון כלשון
לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי  (שם). יהודה רב  של מימרתו
"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע "פ  בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני , ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי  כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב "ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב "ד לפני 

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.CÎÈÙÏÚ˜˜ ˙zÓ ËL Ïk ,:Ba e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙BBÁe ÌÈ˜ÂMa eL Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e˙ÎÂÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ  el‡‡ÏÂ ,‡È‰ ˙zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי  כלומר,
שתי נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף  רב  של הוא,הלשונות ספק  ג), הערה ה

בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי  רב  - מאי  "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע " רבינו שכתב  ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב : הדברים סוף  מחמת
שעומדת  בקרקע  אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י ). ס "ק  רמב , סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי9)ביטויים כרב 

ה. הערה למעלה וראה הרי "ף . שכתב  וכמו שם,

.‚˙Bk‰‰BL‡‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔBÁ‡  ˙ÓÒÙÓe ‰ÈeÏb ‰BÁ‡‰Â ˙zÒÓ. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰È˙ÒÔBÁ‡‰  ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה  המתנה  ואין
מהלכות  פ "י  (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי  - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע  כיון מספק , המקבל זכה ולא היא, מסותרת
הבעלים  ברשות היא הרי  - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה

לאחר. ליתנה

.„e‡a k Ô˙ Ck Á‡Â ‰Ú„BÓ ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc Á‡ ‡l‡ ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ  da ‰ˆB BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈc‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È‰  ˙zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
‰iM‰Â ;˙zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ  ‰BL‡‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È‰Â ,‰ˆB BÈ‡L ÁÈÎBÓ c‰L ÈtÓ ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י  בפרק 
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב "ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף ,15)גילוי  שמקבל למכר, בניגוד
כי אנוס , הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני  למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק  מופשט  כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף  אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף  שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני , זו מתנה

.‰‰OÚÓ:BÏ ‰Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆL ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
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קמח                
         

eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ Ó‡ .Ô˜È BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
˙k Ck Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e˙ÎÂ e‡Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :eÓ‡Â‡Ï È‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ˙k BBˆa‰l‚ È‰L ,‡e‰ ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה  ולא "כאנוס ",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי  גמור, אונס  היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע "י  המודעה, כל 22)בצירוף  היינו,
המתנה, בגוף  הוכחות גורמים: שני  של צירוף  שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי  אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.ÂÈLÔpÓfL ˙BËLÏÚ ÔÈe˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
ÈL‡ Cc Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈

˙BÚL zÎÏ ÌB˜n‰‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈
eÒÓ c‰ È‰  ˙BÚL zÎÏ ÌB˜n‰ Cc∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»

ÌÈicÏ‰ËB ÌzÚcL Ïk :B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»
e„ÈÓÚÈ . «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי  [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ "א מסירה עדי  בלי 
במסירה]. קדם מי  לברר כל 26)אי ֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי קודם נכתב  ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי : לביטוי  מקביל
שם). (כתובות לרב  היתה 28)בניגוד למי  משערים, שהם

השני , על מעדיף  היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי 
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב . ס "ק  רמ , סימן בסמ "ע  וראה שהרי29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי  מסירה שעדי  אלעזר, רבי  לשיטת
השטר  נמסר למי  תלוי  הכל השטרות, ובכל בגט  הגט ) את
יודעים  אנו אין כי  אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב  - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔÈ‡L ËLaBaÔÈ˜, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰Ì‡ Ï‡ ;‰lÁz B„ÈÏ BËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ËL ÏÎa ‰È‰ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk  »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡‰ ‰˜  ‰lÁz B˙zÓ ËL B„ÈÏ ÚÈb‰. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי  השטר, במסירת תלוי  שהכל

(שם). נשוי  שהיה מי  פרק  בכתובות הרי "ף  שלא 31)זכה.
בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם

הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין
אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע  מי  ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב  כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי36)וכו'" החתימה, עדי  את

כמו  נוהגים קדם, מי  לברר אי ֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב  שלא שאינו 38)באופן אף  למסירה,
באותו  הוא אף  נמסר השני  שהשטר ואף  לכתיבה, הראשון

טו. ס "ק  שם סמ "ע  וראה היום,

.ÁÈL‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙BËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡ÎÓ „Á‡ ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡‰ ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡‰ ˙‡ ÔBÁ‡‰ Ïha ‡Ï  ÎÓ ÂÈÁ‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈÁ‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :ÓBÏÎÓ ÌLa ˙ÎÂ ÊÁ. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈÁ‡L ,˙eÈÁ‡ ÌL e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚËÔÎÂ .‡e‰ ÙBÒÈM‰Â ÎÓ ÔBL‡‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ˙k ‡lL ;ÔBL‡ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜  ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

ˆn‰. «∆∆

נחמן.39) רב  של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני  ביטל אולי  ספק  ונתעורר שני . ביום וזה
כאילו  זה הרי  השטרות, שני  השטר בעל ביד שיש שכיון

ט . הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי 

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח , טעה והסופר באחריות, לכתוב 
 ֿ (בבא כתובה כאילו היא הרי  מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי "ט  ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף  לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי "ב  שדהו עם הגובלות
ואע "פ  א). הלכה פי "ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב  שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב  שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב  אע "פ 
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב "א). בשם (מגידֿמשנה
 ֿ (משנה שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק  ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח  האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק  ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב . הנ"ל לצורך שהרי  שלפניו,
 ֿ במגיד וראה הברֿמצרא, יסתלק  לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ÎÓa ˙BËM‰ ÈL eÈ‰ »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰Ìi˜ ÔBL‡‰ È‰ ‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…
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Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ˙k ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡‰ ˙‡ ÈL ËL Ïha‡l‡ ˙eÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓCÎÈÙÏ .Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙Bt‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ÈÊÁÓ  ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡ ÔÓfÓ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰  ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ÎBn‰. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב  של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב  שזוהי47)לדברי  בשטר הודגש שלא אע "פ 

לשטר  ביחס  זה, בשטר הוגדלה השטח  שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי  ואע "פ  (מגידֿמשנה). השני 
רבינו  פסק  התוספת), הדגשת (בלי  השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט ) הלכה אישות, מהלכות (בפט "ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב  כפי  אלא לו אין הראשון השטר לפי  רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני , השטר לפי  רצה ואם התוספת, בלי 
בכתובות  רש"י  דעת אמנם (וכן השני  מהזמן התוספת  וגם

ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר
בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף , כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב  הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי  ההוספה, הדגיש שלא אף 
רמ  סימן (סמ "ע  שני  מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח ). ס "ק  שם והגר"א ז, נחמן,49)ס "ק  רב  של מימרא
אחא 50)שם. לרב  דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני , השטר שבקבלת מפני  הוא,
ולרפרם, השני . של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף , שהראשון המקבל מודה שבזה מפני 

להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם
השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף  המוכר
מהמוכר. או מהנותן ולתבוע  לחזור יכול אינו השני ,

רבינו 52) שהרי  תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי 
שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב  דברי  את העתיק 
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב 
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס  משלם הוא אם וכן השני , השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח  אחא, רב  שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס  משלם והוא הפירות,
הפירות, את הוא מחזיר מזויף , הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס  משלם והמוכר
את  שני  שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי  כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף , הראשון שהשטר מודה שהלוקח  אחרי 
השני . השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי  אחא, שלרב  - שלישי  הבדל עוד
שם  ב 'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט  ורבינו בינייהו), איכא ד"ה

    
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי  בו נתבאר

הדברים  ומשפטי  זה, אחר נתכווין ולמי  הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי  נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט 

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.‡ÌÏBÚÏÔÈ„ÓB‡˙ÚcÌÈc‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ  BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .Lt ‡lL,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂÂÈÒÎ Ïk ˙ÎÂ ,˙nL‰ÈeÏ‚ ‰zÓ Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰eÓ‚;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡  Ba ‡a Ck Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï  Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈc‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙BCÎÈÙÏ .Ïk ÂÈÒÎpÓ iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜˜ ÔÈa ,‡e‰L˙Ói˜ B˙zÓ . ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי  קמו: בבאֿבתרא
קלב . שם נחמן, רב  פסק  וכן אומדנא". בדיני3)בתר

ויש  זֿח ), הלכה פ "ג (למעלה כפול תנאי  וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי "א (למעלה גרידא דעת גילוי  שמספיק 
וראה  כאן. כמו קובע , הדעת אומד שאפילו ויש ח ), הלכה

שבלב . דברים ד"ה מט : קידושין רקע 4)'תוספות' על
דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות

אותה. פירש לא עצמו שהוא אף  הנותן, ֿ 5)של בבא
שם. אף 6)בתרא או מרע , בשכיב  זה אם רבינו פירש לא

שהדברים  אומרים, ויש ב . בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע "פ  בבריא אבל מרע . בשכיב  רק  אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס  לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט . בכתובות (וראה חס  אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב "ן, בשם רמו סימן חו"מ  'טור'

ג). ס "ק  לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא
אֿב . הלכה פ "ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי 

כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,
לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם

קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט : בבבאֿבתרא הוא כן
של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי  מקור

בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב  מנסיא בן שמעון רבי 
ווין  כ"י  לפי  (265.14 עמ ' צוקמ . (הוצאת פ "ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב  אם שדווקא הרי  - ראשון) ודפוס 
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע , שכיב  מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב  מרע  "שכיב  במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע  שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע  אמרו קמט : ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ "ח  להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח . והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו

.ÔÎÂ˙Bk‰‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡Èa ‰È‰L ÔÈaelÙ‡ ,ÚÓ ÈÎL ‰È‰L ÔÈa‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈÚa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa‡l‡ e‰OÚ ‡Ï  ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtBËBt‡.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»
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ÔÈÚÓLÔÈa Ú˜˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ  ÔÈÏËÏhÓa. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף  לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב , [דוקא קלא:
בוודאי קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי 
פ "ו  להלן רבינו כתב  וכן אפוטרופוס . לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח  דעת והיא ב , הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי "ף  שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק 
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי  ממשנת
א). הלכה פי "ב  להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני  פלוני  בני 
מיגאש  ר"י  קנה. שוודאי  מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי  קלא: והרי "ף ,15)ב "ב  הר"ח  רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב  למעלה),
(ב "ב  רשב "ם כדעת ולא שם), הרי "ף  על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק  שעיקר קל.)
לפי אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס 
- לאחר נכסיו כל שכתב  מרע  "שכיב  קלג.): (ב "ב  הונא רב 
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי  אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי "ף 
ומה  ה). הלכה פ "ט  להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב  רבינו שדקדק 
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ "ו ב , הלכה פי "ב  להלן רבינו בדברי  וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב . בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע  בשכיב  דוקא  שאולי 
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי ספק  שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע  לקולא הולכים ממונות, בדיני 
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי "ף  חנילאי17)אפוטרופוס  רב  של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי  בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב  בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אף ֿעלֿפי  רבינו: כתב  לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח  שאין
את  לחזק  רק  התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק  נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב  אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי  למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב  שלא שכיון נחמן. רב  בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי  הנכסים,

אפוטרופוס .

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔÏ ˙kL;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa ÔÏ ÂÈÒÎ Ïk ˙k Ì‡ Ï‡˙Ï B‡ , ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«

ÔÈLBi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»
zÓ  ÌeÏk iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLBi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»

˙Ói˜. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק  בבאֿבתרא ברי "ף  הוא כן
מרע  "שכיב  קלג.): (שם הונא רב  שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב  ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב 
בין  ואח  הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב  שדברי 
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי  "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס .
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב  היה לא הרי "ף  שבידי 
אליבא  מפורש שלפי "ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב : היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי  בעל שבידי  ה' כ"י  בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי  הלכה זוהי  (למעלה) הרי "ף  שלדעת אע "פ 
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
 ֿ בבבא וראה א, ס "ק  רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי "]. מעישור לברתי  "ולסלוקי  קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי 

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב  אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ˙Bk‰ÂÈÒÎ ÏkÔÈa ‡Èa ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÚÓ ÈÎLd‡OÚ ‡Ï  ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈLBÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈLBÈ ÏÚ ‡tBËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓÂÈÁ‡ B‡ ,‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈLBÈÌ‡Â .ÔÈa Ú˜˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ˙kL Ïk ‰˙˜  ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף  שם 
שמואל. בשם יהודה רב  של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס  שכן ב , הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
ב ֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ "ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס  לעשות שלכאורה, אף 
- נכסיו" כל "הכותב  בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקי ֿיוסף ). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע 
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי  קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב ). ס "ק  קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיב ֿמרע  בשטר הקנין נכתב  ואם
לגמרי , השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח  יפוי 
א). ס "ק  שם מחוקק ' ('חלקת י  הלכה פ "ח  כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי  שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי "ף  גירסת (לפי  עוירא אחיו,35)כרב  מדין למד
שם  מחוקק ' ב 'חלקת ראה זה, על חולק  בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס "ק  רב  בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙k Ì‡ Ï‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
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קני                 
         

‰Òe‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ ÏkÈt ÏÚ Û‡ ,‰Le‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ
Ì„‡ Èa ‡Lk ‡È‰ È‰  ÌeÏk iL ‡lL, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»

.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט .37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â˙Bk‰‰Ê  Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ Á‡‰ÈˆÁ‰ ‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtBËBt‡  BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈÏ¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב "ם שם ועיין פשוט , כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי  ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי41)וראה את שנתן ואחרי 
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי  לאחר, הראשון

שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי  את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני  שהחצי  ברור - לבנו השני  החצי  את
סימן  בסמ "ע , וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס "ק  רמו

.ÊÔÎÂÂÈÒÎ Ïk ˙k Ì‡‰Ê  Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tBËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב . שם

.Á‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡Úw˙Â ,ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL BBÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ BÁ »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ‡Mz ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»

BÁ‰ ‰Ó„wLÔcÓ‡L ;‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»
‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»

ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
 ֿ (מגיד כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק  שהרי  דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב "ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח , ס "ק  קז סימן מחוקק ' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס "ק  המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב . קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב . מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ "ל
לפי אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב ".
ויתרה. שהרי  גובה, אינה אעפ "כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ 
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.Ë˙Bk‰ ÔÎÂÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,ÂÈÏ ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B˜‡Èa ÔÈa ,BzL‡Ï ˙ÎÂ ,ÚÓ ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜˜ Ô‰nÚÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰  ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈadÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙ÙBËe‡BiL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB  el‡ Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב .53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ "ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב : שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי  רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק , ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע  דוקא
י . הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי  כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף 
שם. בבבאֿבתרא נחמן רב  מימרת צורך והיא שאין ונראה

אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה
ב  רבינו כתב  [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש

אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתבי ֿיד (ובכמה איבדה"
לומר, רוצה פישל) הרי  מכון במשנת המשנה" ב "נוסחאות
שהגמרא  ואע "פ  שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי 
שהיתה  "אימתי  שאמר יהודה רבי  של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי  לפרש יהודה דרבי  שאימתי  שאמרו שמה
(רמב "ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין
ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות
שיש  ועוד הריטב "א). בשם ק ' הערה 364 עמוד שם בדק "ס 
(ריטב "א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי  בדברי  גורסים
בפאה  ובריבמ "צ  שם וברמב "ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק "ס 
יוחנן  רבי  לדעת לחלוק , הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב "ן פב . בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי שהביאו שם בפאה הירושלמי  דעת וכן מרע . לשכיב 
הקשו  ולא שם) (שבבבלי  חנינא בר' יוסי  ורבי  ושמואל רב 
שבירושלמי הרי  - יהודה רבי  של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי  שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב  מדברי  קלג. שם

.È˙kÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏB‡ ,„ÏaiML »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜˜ BÓˆÚÏ˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k  ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È‰L˙ÓB‡ ‡È‰;‰B‚ È‡ iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»

ÌÈÒÎ ‡LÏ „z iMM ‰ÓÏ „zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÛË˙Â. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב  בדברי  מפורש וכן קרקע ", לה "וכתב  מפורש:

קלב :). (שם מסויימת עובדא רקע  על דיון מפני60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי  בעיניה, חשובים שאינם
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קנב                
         

עובדא 61)בגללם. רקע  על יימר רב  מדברי  קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף  רבינו שמביא הטעם, מפני 

לא 63) אבל קרקע , ודוקא יימר). רב  בדברי  (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני  קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק  ממטלטלין אף 
 ֿ (מגיד מטלטלין לשייר קרקע  שייר בין כאן גם להבדיל
ב ). סעיף  קז סימן אהע "ז בשו"ע  וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב  בדברי  הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי  שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע  בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח  תגבה

.‡È˙Bk‰˜ÏÁ BzL‡Ï ˙ÎÂ ,ÂÈÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚÂÈ‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,BÊ È‰  ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈

˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚zd˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó ÛËlÓ ‡l‡. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב  של מימרא קלג. קלב : כנ"ל 69)שם
ט . את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח  ולא 

לו. שנתן נכסים 71)החלק  הבעל קנה כאילו זה שהרי 
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף  כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי  אלו, אחר לאב , לו, שבאו מנכסים אבל
אחרי האב , שירש אלו ונכסים ט ). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב 

שם). (גמרא מהם וגובה

.È‰ˆB‰dÏ ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰˙ÎÂ ,‡Op‰Ï »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
Á‡Ï ÔÈa‰Lb˙Â ,˙‡O Ck Á‡Â ,B‡˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ  dÏÚa‡ÏÂ ,‡È‰ ˙ÁÓ BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰˙k‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pLÈÈÔ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰È‰zLÎe ,dÏ eÊÁÈ. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜  dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓÌ‡Â .elÙ‡ ,ÌeÏk ‰iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ˙Ói˜ d˙zÓ ‰Lb˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙ÊBÁ dÈ‡ ≈»∆∆

בשם 73) אידי  בר חנילאי  רב  של מימרא עט . עח : כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני " ויהיב  נפשיה איניש שביק  "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח  אדם (=אין

רבא). בדברי  בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי  פירות, לגבי  אבל הגוף . קנין לגבי 

ואע "פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף  קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
ח ֿט ). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב  וראה עט . (כתובות

(79 ֿ (מגיד בפירוש כן אמרה שלא אף  הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח : כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י  בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי  רבינו, מדברי  נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי80)בסמוך רק 
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף  קנין
אכילת  לגבי  אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל  הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי  מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי82)כשימות עצמו את מזניח  אדם שאין

רבא  מדברי  עט . (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב  אישות בהלכות גם רבינו כתב  כן

ט . רב 84)הלכה בשם ורבא עט . בכתובות זירא כרבי 
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן ֿ 86)בבאֿבתרא אלא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב 'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏËzMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙Bt ÈÊÁÓ ‰zÓ‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È‰  ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙Bt ÏÎB‡. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב 'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח '. ב 'אור וכלֿשכן 88)וראה ט . הלכה פ "ג למעלה
אנו  ורק  לתמיד, כאילו סתמי , באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
 ֿ (לחם חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓÌi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏMLe˙pÈ :Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È‰  ÈÏ el‡ ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈÙÒ ÔB‚k ,ÌÈÏ‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe;ÌÈaÏ  ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚev‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙BÏ Èe‡‰ÂÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

‰Ê˙Ba‰ ÌeÏhÈ ˙B˜ÏÂ ÌÈÎÊÏ ÔÈÈe‡ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÎf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ ÔÎÂ .ÁlLÓ‰B˙ÈÏ ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙BÏ ÔÈÈe‡‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙ÒÔ˙B‡ eÏhÈ  ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙BaBÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ  ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי "ף 89) הובא גזרות, דייני  שני  פרק  כתובות ירושלמי 
מרע  בשכיב  אבל ובבריא, שם. וברשב "ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי  שם, (ירושלמי  בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי "א להלן רבינו כתב 
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי 
שם, בבאֿבתרא (נמוקי ֿיוסף  דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע "ב ). סו דף  ווילנא הנמצאת 90)דפוס  רחוקה, מארץ 
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי  נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי  שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי  את הרכיב  ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסף ֿמשנה). התלמודים שני  דעת את להשוות בכדי  יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי  ללמוד, אשה של דרכה [שאין
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קנג                 
         

שבכתב  תורה ואף  כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ "א רבינו שכתב  כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי "ב  נט . נזיר - אשה" על גבר כלי  יהיה "לא

י ]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי  "ונשים קח . פסחים
צבעונין". בבגדי  עבודה 95)- מהלכות פי "ב  זהב . נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי " אמר בדין להלן שכתב  כמו לכלותיו,
"לבני " אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף  "לביתי " אמר אם
וב "ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק  -
א). ס "ק  שם וש"ך בסמ "ע  וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט 

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט 
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי 
לפרנסה, בנו שעל מפני  והטעם, "לביתי "). באמר (להלן
 ֿ (מגיד הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי  בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
במשמעותו  זה ביטוי  "לבני " שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק  לבנים, רק  מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק 
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי  דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי " אמר

צט . הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון

צט . הערה להלן ראה קמג:99)"לבני "). בבאֿבתרא
שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם

ואם  למעלה. כן כתב  שכבר מפני  כאן, רבינו זאת והשמיט 
למעלה, כמו כאן, שאף  אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים
לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני ", כשאמר

לו 101) יש ואם שם). (גמרא בניו לנשי  קודמות והן פנויות.
רמז  סימן חו"מ  ובשו"ע  במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה,

ב . בנותיו 102)סעיף  יטלו - לבניו נשים היו לא ואם
ה). ס "ק  רמז סימן (סמ "ע  הנשואות

.ÂË‡ÈOn‰ÏB„‚ Ba‰˜  ˙Èa ‰Ïe˙Ï ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ Á‡ Ôa ‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ‡ÏÂ ,iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ‡‰el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰kca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
Ób B˙‰‡Â B˙ÁÓO nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰ «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da iL ‡Ï È‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ‰˜ ‡Ï  „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏiML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙ÈaaˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰ ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜  Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי  של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ "ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב , השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי  כיון - לו
יא). סימן פ "ט  (בבאֿבתרא הרא"ש כתב  וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ  שם, ירמיה רב  מדברי 
חנינא. רבי  למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק 
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי . במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי  רב  של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק  מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי  את אף  הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי  הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.ÊË„ÁÈ‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa  ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…
‰˜ÔÎÂ .‰„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡˙Èa  »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ

‰˜ ‡Ï ‰„ÒÎ‡ ,‰˜ÈL .ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט .118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,
עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני 

בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ "ט  א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק , נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק , מן מוציאין אין ממונות, בדיני  הלכתי 

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,
בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני 

שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף 

.ÊÈÔÈ‡eOa e‡a kÌÈML ,Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL˜ÒÙe ,È„È ÏÚ ‰ÊÈ„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

eÓ‡Â ,Bza‰nk :?EÏ Ô˙B ‰z‡Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?EzÏ Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂe„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â‰ÈÓ‡a e˜ ÔÈ‡Â .‰ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ.ÒÎÏ BzÚc  «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈc‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL „ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eLa,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e‡aL BÓk˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ„e ., ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏËLk ÔÈ‡ÛËiL „Ú.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יב ֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב ) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי  החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף  רבינו

לנישואין.127) בשביל.129)התחייב .128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי  בלבד, קב :131)אמירה כתובות

רב . בשם גידל רב  של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני  ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב  שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב  של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
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קנד                
         

ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר
שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי 

דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני  רבא: דברי  בסיום
מוחשי סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי  מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי  ומפורש

שם.137) בירושלמי  ספרא, רב  מהלכות 138)דברי  פכ"ב 
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ "ח  ולהלן י , הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס "ק  נא סימן
לעולם  בא שלא אע "פ  לעובר, שהמזכה רבינו כתב  ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ "כ
דברים  חסרונות): (=שני  לריעותא" "תרתי  כאן שיש

וג  קנין, בלי  פ "ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב ]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב  ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי ,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב " ניתנו לא א"ל ליכתב , ניתנו
שטר  של תוקף  להם אין נכתבו אם שאף  כלומר, ליכתב "
שם) במאירי  הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב "ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב "ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף  להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע , שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני  מנכסים רק  שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף  שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני  מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי ). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
Èc‡È‰ ‰ÊÁL ÔÈa ,‡e‰ ÊÁL ÔÈaÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nLÔÈLecw‰ ÔÈ‡  ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ

ÔÈÊBÁÔÈ‡L ‰eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈
.‰ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס "ק  נ סימן מחוקק ' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי  כי  פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף 

בעלי לי  הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
 ֿ "דמאן עו: לכתובות [וברש"י  שם). (גמרא בו ואשמח 
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי  חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף  - החתן
שם) (בשטמ "ק  קמא מהדורא ברש"י  אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב  האב  ומתה, הבתולה את "במארס  כתב :
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי  לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב  "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף  הדרי  איהילא ביא רא
אמר, אמימר הדרי . נמי  קידושי  אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי , לא קידושי 
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק  לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי  שפוסק  מפני  הדין, עלֿפי  אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף  כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק  שכולו זה, ובפרק  ומתנה. זכיה בהלכות
מפני טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי גמורה מתנה שזוהי  אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי  פסק  וכן המתנות. דיני 
במרדכי וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ "ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈÊBÁ  ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק .149) בר נחמן רב  בדברי  שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰ÂB˙BÁ‡‰zÓ ˙BÚn‰ Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈÚa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע  לכלל בהתאם כשמואל, ופסק  ושמואל, רב 

ממונות. בדיני  העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ "א בתורה המפורשות

יב ). הלכה פ "ד (שם בה תופסין בפ "ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק  ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח  והכיר
אין  שקרקע  יודע  שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב  כדעת
הגמרא  סוגיית לפי  מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק  לו שנותן נכרי  בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰˙BBÏÒÔÈaÓ ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙ÈÏ «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈaÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈa ÔÈÒe‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏq‰ eÊÁÈ  LÈ‡‰ BaÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»

‰˜Ln‰Â. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי  זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי 
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י  של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק  רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י  כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
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קנה                 
         

שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב  שנאכלו
קיימים.

.ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
‡ ˙Èa‰È e„‡ B‡ eÏe Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ÊBÁ  ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È c‰L ;ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ‰B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„Ïa ÈB C„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי  נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק  זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.‚Î‰ÊÁÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ÊBÁ  da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰ÂÏBÊa ÂÈÓc ˙˙BeÓÈkÒ‰ Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ

‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa‡ ˙ÓlzLÓ dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף  שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי  משווים פחות

בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע  שאלמלי  מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי "ף . אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתבי ֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.„Î‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba eB‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚÏ ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏC„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ  da ‰ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
BÁ ÔBÓÓ „a‡Ï ÌBb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי "ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי  [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח . הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו
מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק  חובל מהלכות בפ "ז רבינו
כב : (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי ", "דיני 
בשעת  ההיזק  נעשה שאם הר"י ) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף  לשלם, וחייב  דגרמי  דיני  זה הרי  מעשה,
ד). ס "ק  נ סימן באהע "ז (ט "ז ההיזק  נעשה בה, שחוזרת
[ואע "פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי  על חולק  והראב "ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק , נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ "ו (ראה להזיק  במתכוון אלא ב "גרמי ",

נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ "ד הרי "ף  שכתב  כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע "פ  אחר, מזיק  לבין ו), ס "ק  כה סימן בסמ "ע  (ראה
רבינו  שכתב  ומה לשלם. חייב  - להזיק  התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני  גדר הפורץ  בדין בתשובה
פ "ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב , - שתזיק  כדי 
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב , הלכה ממון נזקי  מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק  מפני  יותר, הקילו גדר שבפורץ  כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע "פ 
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ "ד ונוטל נשבע 
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק  חובל מהלכות (פ "ז
עשו  אם ב "תיקו" חכמים השאירו דגרמי , מדיני  שהוא לגוי ,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק  סב .) (ב "ק  לא או זו תקנה
פ "ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע  מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק  התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס  מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני  כן,
רבינו  שכתב  כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)

באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק  חובל מהלכות בפ "ז

ה'תשע"ח  תמוז ט "ו  חמישי יום 

    
ברוב 1) מנהג והוא - השושבינות משפטי  בו נתבארו

- חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות
על  אלא גמורה מתנה שאינן לפי  ודין משפט  ביניהם ויש

בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת

.‡‚‰Ó2Ì„‡ ‡OiL ÔÓÊaL ,˙BÈ„n‰ a ËeLt ƒ¿»»¿…«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ»»»
˜fÁ˙iL È„k ,˙BÚÓ ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ BÏ ÔÈÁlLÓ ‰M‡ƒ»¿«¿ƒ≈»¿À»»»¿≈∆ƒ¿«≈
Ô˙B‡ ÌÈ‡e ,BzL‡a ‡ÈˆBnL ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ Ô‰a»∆««»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÌÚ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â BÏ eÁÏML ÌÈÚcÈÓ‰Â ÌÈÚ‰»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¿¿¿ƒ¿ƒƒ
‚‰Ók Ïk‰ ,Ô˙ˆ˜Óa B‡ ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙ÚLa Ô˙Á‰∆»»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»»«…¿ƒ¿«

˙BÚn‰ el‡Â .‰È„n‰3ÔÈ‡˜ ÔÈÁlLnL «¿ƒ»¿≈«»∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
˙eÈLBL4ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ˙BÚn‰ eÁÏML Ì˙B‡Â ; ¿ƒ¿»∆»¿«»¿¿ƒ¿ƒ

.ÔÈÈLBL ÌÈ‡˜ Ô˙Á‰ ÌÚƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

שם 2) ובגמרא קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין
בלבד"3)קמה: במעות אלא שושבינות דיני  נאמרו ש"לא

שם). מהמשנה טו, הלכה וראה 4)(להלן ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי  המתחיל דיבור שם רשב "ם

.˙eÈLBM‰5ÌÈc‰ .‰eÓ‚ ‰zÓ dÈ‡ «¿ƒ≈»«»»¿»«¿»ƒ
ÏÎ‡iL ÏÈLa ÔÈÈ„ ‰OÚ ‰Ê ÁÏL ‡lL ,ÌÈÚe„È¿ƒ∆…»«∆¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆…«

‰Êa ‰zLÈÂ6,‰È‰ BzÚ„aL ÈtÓ ‡l‡ ÁÏL ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿∆»∆¿…»«∆»ƒ¿≈∆¿«¿»»
ÁÏML BÓk BÏ ÁÏLÈÂ ÊÁÈ  ‰M‡ ‡e‰ ‡OÈ Ì‡L∆ƒƒ»ƒ»«¬…¿ƒ¿«¿∆»«
BÏ ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‰Ê ‡O Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ»¿…∆¡ƒ

ÔÈca BÚBz ‰Ê È‰  ˙eÈLBM‰7.epnÓ ‡ÈˆBÓe «¿ƒ¬≈∆¿«ƒƒƒ∆

קמה:5) שם וגמרא אברבנאל:6)משנה יד [בכתב 
שם: בגמרא וראה אחד". "בזוז תימן: יד ובכתב  "בזוז",

זוזא"]. שם.7)"עד וברייתא משנה

.‚‡e‰ ‡OpL C„k ‡OiL „Ú BÚ˙Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â8. ¿≈»¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»
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‰Ïe˙a ‡OpL Ôe‡ ?„ˆÈk9ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ , ≈«¿≈∆»»¿»¿»«ƒ¿
‰ÓÏ‡ ÔBÚÓL ‡O Ck Á‡Â ,˙eÈLBL10BÈ‡  ¿ƒ¿««»»»ƒ¿«¿»»≈

ÓB‡ È‰L ;˙eÈLBM‰ BÏ ÈÊÁ‰Ï Úa˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿«¬ƒ«¿ƒ∆¬≈≈
.ÈÏ z˙pL BÓk ,‰Ïe˙a ‡l‡ EÏ ÈÊÁÓ ÈÈ‡ :BÏ≈ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ¿»¿∆»«»ƒ
BÚ˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÓÏ‡ È‡eOa BÏ ÁÏL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ≈«¿»»≈»¿»¿

.‰Ïe˙a È‡eOa BÏ ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ≈¿»

מעולים,8) ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,
עימו  "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. שמפרש כמו
עימו  לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי  בשנייה
אעשה  אחרת, אשה לכשתינשא לו לומר יכול בראשונה,
יכול  אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח  ומזה עמך".
בבא  רבינו שהשמיט  עיון צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו

מרובה.9)זו. מועטת.10)ששמחתה ששמחתה

.„‰OÚ11‰OÚÂ ,‡ÈÒ‰Ùe ÈeÏ‚a ‰zLÓ Ôe‡ »»¿≈ƒ¿∆¿»¿«¿∆¿»¿»»
B‡ ,‰Úˆa ÔBÚÓL12ÔBÚÓLÂ ,‰Úˆa Ôe‡ ‰OÚL ƒ¿¿ƒ¿»∆»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÈÈ‡ :BÏ ÓB‡ È‰L ;BÚ˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ‡ÈÒ‰Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ
.ÈnÚ ˙ÈOÚL C„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף 

.‰˙eÈLBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ôe‡¿≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ôe‡ ‡e ,ÔÓˆÚ Ôe‡¿≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡BÏ ‰ˆ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡ÏË ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôkc ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡BÈ ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…

dlk ˙eÈLBM‰ BÏ ÈÊÁ‰Ï iÁ  ‡a16È‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B˜Ï ÔkcL ÌB˜Óa BÏ ‡˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי  בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק  אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי  שעליו חלק  לוח 
הייתה  רבינו שלפני  [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס 
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי  למיתא ליה איבעי  טבלא, קול ושמע 

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי  בלי  כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי  על

.Â‡Ï18ÔÈkÓ  ‰È„na Ôe‡ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
‡L BÏ ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈLBM‰20e‰‡˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»
BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚz ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ 23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆

.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי  לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתב ֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס  שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי  ידע , "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי  על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע  שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע , לא שאם מוכח  ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.Ê‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È‰L ,ÌeÏk BÏ ÈÊÁÓ BÈ‡ 27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú Èc‰ ÏÚ ˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ  «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני  נהגו שכן אביי , שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק  לו שלח  אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח  אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח , דעת אומדין
משנה]. לחם

Á.30eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡  ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ
‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ  eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈLBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»

‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡  B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»
‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó eÚL32.‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח  הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח  דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב . אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי  לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי  ובדפוס  תימן בכתב ֿיד וכן

ס ]. סימן העזר אבן יוסף  בבית שמסכום 31)נראה אף 
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי  גדול
יותר  להעניק  מוכן והוא מדוייק . חשבון לעשות חשוב  אדם

מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח  שאם פי  על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח  בפרק  רבינו שכתב  מה כעין בדיוק ,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.Ë˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈLBÈÏ ÈÊÁ‰Ï iÁ Ôe‡ ÔÈ‡  ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈLBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ÓB‡ È‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף  רב  דברי  מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי  שבעת כל שכלו אחרי  שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש

.ÈCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰  ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈLBM‰ ÈÊÁ‰Ï Ôe‡ iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈLBÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף  רב  של להחזיר 36)מימרא נתחייב  שכבר
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זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור
השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר

ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי  שגם
(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו חייב 41)כשקרא שאינו

עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם

.‡È˙Ó42,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck Á‡Â Ôe‡ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ˙Ba‚Ï ¿»¿¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿

ÈÊÁ‰Ï Ôe‡ ÈLBÈ ÔÈÙBk  ÔÈLBiÓ ˙eÈLBM‰«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ
Èeka43ÔÈÓlLÓ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe ; ¿ƒ»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌeÏk¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב "ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני  כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט ) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
לי תנו שמעון: ליורשי  שאומר מפני  להחזיר חייב  ראובן
שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח  ראובן שושביני 
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
- עימו ואשמח  בעלי  לי  תנו להם שאומרת מפני  המתנות
ממה  במנהג, שתלוי  ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו
להחזיר  שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו
מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין

מיגאש. ר"י  כתב  אכל 43)וכן ולא היה לא אביהם שהרי 
ראובן  היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב  וכבר שם,

אצלו. שמעון ושתה שאכל מה דמי  לו מנכין במדינה

.È˙Ó44eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡OpL Á‡ Ôe‡ ≈¿≈««∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿
‰zLn‰ ÈÓÈ45ÔÈÓlLÓe ÂÈLBÈ ˙‡ ÔÈÙBk  ¿≈«ƒ¿∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ

.ÌlLÏ Ô‰È‡ iÁ˙ È‰L ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙eÈLBM‰«¿ƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¬ƒ∆¿«≈
Ì‡Â ;dlk ÔÈÓlLÓ  ÌlLÏ iÁ ‰È‰ dlk Ì‡Â¿ƒÀ»»»«»¿«≈¿«¿ƒÀ»¿ƒ

.Èeka ÔÈÓlLÓ  Èeka¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

על 44) ומסתמך מיגאש הר"י  דברי  את מביא המגידֿמשנה
היורשים  חייבים - האב  שנתחייב  שכיוון הפשוטה, הסברה
מפורש  מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם
יוחנן  רבי  בשם אסי  רב  של המימרא והיא: זו, להלכה
מת  שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא
הנ"ל  באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין,
אחר  באופן שהרי  המשתה, ימי  שבעת אחרי  ראובן כשמת

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי  זה ששמח 45)- כגון או
ומת  שמח  לא שאם י ). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו

ט ). הלכה (למעלה חייב  ראובן אין המשתה ימי  בתוך

.‚È‰MÓÁ46˙Èa ˙Èa‚ :˙eÈLBLa eÓ‡ ÌÈ„ ¬ƒ»¿»ƒ∆∆¿¿¿ƒƒ¿≈¿≈
‰ÂÏÓ BÓk ‡l‡ dÈ‡L ,ÔÈc47‡l‡ ˙ÓlzLÓ dÈ‡Â . ƒ∆≈»∆»¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«∆∆∆»

d˙BÚa48ÔBL‡ È‡eO ÔÈÚk49È‡z BÓk ‰fL ; ¿»»¿≈ƒ≈ƒ∆∆¿¿«
dÁÏL ‰Ê ˙Úc ÏÚL Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰50. ««ƒ∆…≈≈∆«««∆¿»»

ÈÊÁ‰Â È„ BÏ ÁÏL elÙ‡ .˙Èa ÌeMÓ da ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬ƒ»«ƒ»¿∆¡ƒ
ÛÈÒB‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL ;zÓ  ‰OÚ BÏ51.ÁÏL BÏ ¬»»À»∆…«¿»¿ƒ»«

dzËnLÓ ˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡Â52B˙B‡ ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»∆≈»ƒ…
‡e‰ ‡OpL C„k ‡OiL „Ú BÚ˙Ïe53BÎa‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»¿≈«¿

ÌÈL Èt da ÏËB54‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈLBiÏ ÊÁzLk ≈»ƒ¿«ƒ¿∆«¬…«¿ƒƒ¿≈∆

Èe‡55‰ ÔÈ‡Â ,‡a˙iL BÓk ,Èe‡a ÏËB BÎa »¿≈«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa56. ƒ¿

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא
כמתנה.47) ולא הנישואין 48)כלומר, עונת כשמגיעה

ה.49)לחבירו. והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב  כמו
לומר 50) "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

כדרך  עימך, לשמוח  רוצה שאני  [עתה] לקבל רוצה איני  לו:
משנה). (מגיד עימי  לתת 51)ששמחת גם היה שיכול

וריעות. ידידות מחמת הטוב , מרצונו לו והוסיף  פחות,
שמיטה.52) אחרי  השושבינות את לתבוע  והרי53)ויכול

שזמן  היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה
(פרק  משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון
ליגוש  יכול שאינו אחרי  ט ), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט 
היו  אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע  עכשיו אותו
בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין

משנה). (מגיד זמנה הגיע  שנוטל 54)שהרי  בכור, כדין
בירושה. כפול בעת 55)חלק  המוריש ביד מוחזק  שאינו

ג  (פרק  ראוי  הוא הרי  אחרים ביד שהוא וחוב  מיתתו,
א). הלכה נחלות שם.56)מהלכות נחלות בהלכות

.„È‰eLz ÁÏBM‰57BÁÏ58˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ , «≈«¿»«¬≈∆»«»
B„È ‰ËnLk59È‡L ÚaL ‰ÊÂ ,ÁwÏ Ô‡ÓÓ ‡e‰Â , ¿∆»»»¿¿»≈ƒ«¿∆ƒ¿«∆ƒ

Á˜lL „Ú Ba ÈˆÙ‰Â ,Áwz ‡lL LÙ‡60Ïk ÔÎÂ , ∆¿»∆…ƒ«¿ƒ¿ƒ«∆»«¿≈…
,‰zÓ el‡ È‰ ,Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡  Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆««ƒ∆…≈≈¬≈≈«»»

‡e‰ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â61‡e‰L LÙiL „Ú ,Úa˙ÏÂ ¿≈»«¬…¿ƒ¿…««∆¿»≈∆
.‰ÂÏÓƒ¿»

(57 ֿ (שמואל שנאמר כמו אוכלים ממיני  שלוחה מנחה [היא
ולא  להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי  ז): ט , א

בסתם]. לו שלח  אלא מתנה שהיא פי58)פירש על [ואף 
ממיני שתשורה לפי  בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא
בדין  טו הלכה להלן שכתב  וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים,

יין]. כדי  לחבירו צדקה 59)שולח  לו לתת מצווה שאינו
עשיית  או הלוואה ידי  על גם בידו להחזיק  אלא דווקא
ידו  את לחזק  כדי  - מלאכה לו להמציא או איתו שותפות
מתנות  מהלכות ח  בפרק  כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד

ז]. הלכה של 60)עניים זאת בצורה נתן אם [דווקא
כמו  הלוואה זו הרי  סתם מעות נתן אם אבל הפצרה,
ונראה  טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות
תבשיל  או בשר שישלח  בפורים מנות במשלוח  תיקנו שלכך
ועיין  טו, הלכה מגילה מהלכות ב  (פרק  אוכלים  מיני  או
מעות  ואילו למתנה הוא זה שמשלוח  במשנה), יד: ביצה
פי על שאף  לאביונים, למתנות פרט  כנ"ל. להלוואה הם
בוודאי ומבקש, יד הפושט  לעני  שנותנן כיוון מעות, שהן
הנותן  שעני  זה, לפי  ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו
להחזיר. מנת על כוונתו בוודאי  פירות אפילו לחבירו
יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק  רבינו כתב  ולפיכך
בנתינת  שגם הרי  שושבינות", עושין ואין וכו' עני  "מעשר
ואילו  עני . הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין יש פירות
שם  ו (פרק  כתב  בעני , מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות
שושבינות", בהן עושין ואין וכו' שביעית "דמי  י ): הלכה
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קנח                
         

דין  יש בדמים שרק  שביעית", "דמי  לכתוב  דקדק 
כן  וכמו כנ"ל. שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות,
מדובר  לא שם שאף  כא), הלכה ג (פרק  שני  מעשר בהלכות
ועליהם  שם) (עיין שני  מעשר בדמי  שהמדובר נראה בעני ,
דין  אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב 
עני מעשר שדין התוספתא דברי  מדוקדקים וכן שושבינות.
דיני ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות המדבר
ביחד  נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני  מעשר
עמוד  שם בפאה כפשוטה, בתוספתא וראה ז. פרק  בשביעית

"הוא".61)40]. תיבת חסרה תימן יד בכתב 

.ÂËÁÏBM‰ ÔÎÂ62˙BÙe ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck BÁÏ ¿≈«≈««¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆≈
‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa ÔÈa‚ ÔÈ‡  ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa¿≈«ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ
‡l‡ ˙eÈLBL ÈÈ„ eÓ‡ ‡ÏÂ ;ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚¿ƒ¬»ƒ¿…∆∆¿ƒ≈¿ƒ∆»

„Ïa ˙BÚÓa63. ¿»ƒ¿«

המשנה.62) בסוף  קמד: שתי63)שם על כתב  הראב "ד
לפי מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות
הנישואין  בעת שלא מדובר שכאן כרשב "ם, מפרש שהוא
ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי  אצלו, אוכל כשאינו או

שמח . באור ועיין

    
מרע 1) כשכיב  נידון זה ואי  כבריא נידון אדם זה אי  נתבאר

מרע  שכיב  בין שיש והחילוק  במתנות, דיניהן חילופי  לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה 

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰Ìcb‰ B‡LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰ ‡ˆBiÎÂ BÏ‚ B‡ B„È B‡ BÈÚ B‡ BL‡a ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈc ÏÎÏ ‡Èk ‡e‰ È‰BkÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע  שכיב  בשטר כתוב  שכן

בערסיה ורמי  קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב  הגיע  שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע . כשכיב 

.BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
ÈÎL [‡˜p‰] ‡e‰  ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

ÚÓ?„ˆÈk .‡Èa ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe , ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«
ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ Ó‡Â ‰evL ÚÓ ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈

ÏÁa˙aLa ÔÈa˙k ÔÈa ,‡Ï ÔÈaeÎÊ  ˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»
˙eÓiLk Ïk‰BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎaCÈˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ

ÔÈe˙Îk ÚÓ ÈÎL ÈcL ;ÔÈ˜ÔÈeÒÓÎÂÔ‰. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Ê „ÂÈt ÏÚ Û‡Â .‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»

‰Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰ÈcÓ‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…
ÛhzÌÈÓi˜ ÂÈc ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(6 ֿ (מלכים חליו" את חלה "ואלישע  חולה". "שוכב  כלומר,
מרעיה". ית מרע  "ואלישע  תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב 

כרבי ולא יהושע , וכרבי  קנו.). (שם אליעזר כרבי  ולא
קנו:). (שם לכתוב .8)אליעזר יכול 9)שיכול  שאינו

שהיה 10)לכתוב . מרע , שכיב  במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב  עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב 

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח .12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב  של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע  היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב  בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב  רב , בשם זירא כרבי 
מדברי הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב 'תוספות' הגמרא מסקנת
נחמן. רב  של מימרות שתי  בין סתירה של רקע  על

ב .19) הלכה פ "י  להלן וראה (שם). חוב  שטר מחילת לענין
השני21)תבולבל.20) הפירוש  ולפי נחמן, רב  בדברי  שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב  וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב "ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף  שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.‚CÎÈÙÏÌ‡ ,e˜' Ó‡˙aLa elÙ‡  'ÈpnÓ ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜CÈˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף  שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי , רבי  של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח  של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע "פ  יב ). הלכה שבת מהלכות כג (פרק 
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני  אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי  אם
שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס  אינו, כאילו והריהו

כגון  הכרחי  הקנין שאם ומכאן, מרע . בשכיב  התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע  שכיב  במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב "ם לשיטת בנגוד מרע , בשכיב  אף 
ומה  משכ"מ . קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע  משכיב 
הגט  ותקנה הדלת ותפתח  שתסגור מרע  שכיב  בגט  שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב  התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי 

.„ÔÈ‡Â'È„Ú Ìz‡' ÓBÏ CÈˆ ÚÓ ÈÎL‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È‰ ÂÈc ˙‡ ÚÓBM‰ ÏkÌ„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כל 29)בבאֿבתרא כדין
הייתי "משטה לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה
ו). הלכה ונטען טוען מהלכות ופ "ו כט : (סנהדרין בך"

(וראה 30) הבעיא את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק  כך
א). אות שם הב "ח  אמר 31)הגהות לא אם בריא, אבל

למעלה. כמבואר בך, אני  משטה לומר יכול עדי ", "אתם
ורבינו  "כתובו", לומר צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם

וצ "ע ]. הרשב "א, בשם במגידֿמשנה וראה השמיטו.

.‰ÚÓ ÈÎLÈÚÓaL aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ  Bn‡ÈtÓ ;aÚ‰‰B˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡e‡aL BÓk ,. ≈∆¿¿∆≈«¿
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בפכ"ב 32) רבינו מדברי  שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י  הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק  מרע  שבשכיב 
שמת  מי  פרק  בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע "פ  (קמ :)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ "ו (למעלה באמירה
פ "ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני  לריעותא" "תרתי  ישנם אם אבל הי "ז),
האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי  בעלמא דברים
שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ "ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

בא 33) שלא כמי  הוא שהרי  קנה, לא לעובר שהמזכה אע "פ 
שם). מכירה, (הלכות רבי34)לעולם בשם יצחק  כרבי 

שם  המשנה את להסביר זה נימוק  שהעלה קמב : שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ : ויש

בעולם. שאינו אף  מועיל וזה גמורה, דעת גמירות
שם.36) מכירה, בהלכות

.ÂÓ‡Ì‡ :‰„ÏÈÌ‡Â ,‰Ó ÏhÈ  ÎÊ ÈzL‡ »«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ…»∆¿ƒ
ÌÈ˙‡Ó  ‰˜‰„ÏÈ ;‰Ó ÏËB  ÎÊ ‰„ÏÈÂ , ¿≈»»«ƒ¿»¿»»»≈»∆»¿»

‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB  ‰˜Îf‰  ¿≈»∆∆»«ƒ»¿»»»¿≈»«»»
ÌeËÓË ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ‰˜p‰Â ,‰Ó ÏËB ≈»∆¿«¿≈»»«ƒ»¿»À¿

ÒBÈ‚Bc‡ÂÌ‰ÈLaL ˙eÁtk ÏËB . ¿«¿¿ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆

שהרי37) לעיל, הנזכר מרע , שכיב  והיינו, קמ : שם משנה
במגידֿמשנה  וראה בלבד. באמירה די  ולא קנין צריך בבריא

מיגאש. ר"י  בשם שכתב  אם 39)שם.38)מה כלומר
שם. במשנה וכ"ה יותר 40)תלד, לדאוג אב  של דרכו כן

קמא.). (שם כבן מזונותיה, אחר לחזר יכולה שאינה לבתו,
הנוסחא 41) היתה רבינו שלפני  [ונראה תאומים. כלומר,

ילד  מנה, יטול זכר אשתי  ילדה אם "האומר שם: ה במשנה
מאתים. נוטלת נקבה ילדה מאתים, נקבה מנה. יטול זכר
וכן  מאתים". נוטלת נקבה מנה, נוטל זכר ונקבה, זכר ילדה
מאתים" נקבה אם מנה, זכר "אם (והמילים מינכן בכ"י  הוא
ולפי "ז  חסרות) - ונקבה" זכר "ילדה המילים שלפני 
תאומים, שילדה היינו - ונקבה" זכר "ילדה נפרש עלֿכרחנו
היינו  וכו'", אשתי  ילדה אם "האומר ברישא שאמרו ומה
נקבה  מנה, יטול זכר ילדה אם ביחד: הדברים שני  שאמר
ופירש  לפנינו, שהוא כמו במשנה גרס  שם ורשב "ם מאתים.
זכר  ילדה היינו ונקבה, זכר וילדה במשנה. הן בבות ששתי 
כן  והוכיח  כלום. להם אין בתאומים אבל נקבה, או
שרק  סובר ורבינו "המבשרני ". באומר קמא: שם מהגמרא,
בשורה  אינה תאומים שלידת מפני  כלום, להם אין שם
שהרי לתאומים, גם מזכה - לבניו כשמזכה אבל  בשבילו.

לחםֿמשנה]. – ילדיו אברי42)הם של שמקומם אדם
בפ "ב  וראה נקבה. או זכר הוא אם ידוע  ולא אטום. - המין

א. הלכה שופר המין,43)מהלכות אברי  שני  לו שיש זה
זכר  כספק  שדינו רבינו, ודעת נקבה. של וגם זכר של גם
ולגבי כד. הלכה אישות מהלכות בפ "ב  ראה נקבה, וספק 
בפ "ב  וראה מב . (בכורות בפירוש נתמעט  הבכור, קדושת

ה). הלכה בכורות, בפ "ה 44)מהלכות גם פסק  כן

של  מהרישא הדברים, ומקור ב . הלכה נחלות, מהלכות
הזכרים  וכו' וטומטום ובנות בנים "הניח  שם: המשנה
אצל  אותו דוחות הנקבות וכו' נקבות אצל אותו דוחים
לו", ויש אותו ש"דוחים שם בגמרא רבא ובדעת זכרים",
אם  "האומר שם: במשנה שאמרו ומה שבשניהם. כפחות
לדעת  הוא - נוטל" אינו טומטום ילדה וכו' זכר אשתי  תלד
זכר  אם עובר מקדיש בדין שאמר גמליאל, בן שמעון רבן
קדושה  אין ואנדרוגינוס , טומטום ילדה ש"אם נקבה, ואם
ודאי לזכר אלא המקדיש כוונת אין שלדעתו עליהן", חלה
"אם  אמר שאם אלא כמותו, הלכה ואין ודאית. לנקבה או
על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי  הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי  שאינו לפי  קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח ", אלו הרי  - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י ). הלכה מזבח , איסורי  מהלכות בפ "ג (ראה ואנדרוגינוס 
מעשה  מהלכות בפט "ו שכתב  במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח , הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי  וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי  וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפני ֿזה שכתב  למה
שאינו  כלומר י , הלכה שם בפ "ג והיינו מזבח ", איסורי 
אמר, לשון באיזה תלוי  וזה למזבח , ראוי  שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח "
איסורי מהלכות בפ "ג (ראה ואנדרוגינוס  טומטום במקדיש
בפט "ו  שכתב  במה רבינו נתכוון ולזה י ). הלכה מזבח ,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח , הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי  וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפני ֿזה שכתב  למה נמשך ודאי 
כלומר  י , הלכה שם בפ "ג והיינו מזבח ", איסורי  בהלכות
לשון  באיזה תלוי  וזה למזבח , ראוי  שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח "
וכמו  ואנדרוגינוס . לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח "מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב 

שם. מזבח  איסורי  בהלכות

.ÊÚÓ ÈÎL:Ì‰Ï Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ eÓ‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBcÂLÎÚ ,˙aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««

ÔÈ‡  Ck Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L ÈtB˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב .46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי  - נכסיו" "כל
רבי49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי  הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב  ועמד שמת ושמע  הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך  לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי  פוסק  שרבינו ואע "פ  מפורש.
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קס                
         

שאע "פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ "ו
נכסיו  כל כתב  בין הבדל יש שם) (בפ "ו אומדנא  שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.Á˙zÓÁ‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ÚÓ ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓÔÈa ,BÏ ‰evL ca ‰ÎBÊ Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜wÓa. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי , ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי  שאין 52)ואף  בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס "ק  רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע . שזוכה

בזה. שהאריך

.ËCÎÈÙÏ˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿
˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆

B˙˙ÈÓa È‰L,˙BBÊne ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ eiÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿
.‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע  שכיב  שמתנת לפי  כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט "ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי  (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט . הלכה שם בפי "ט  רבינו פסק  וכן ונה. נב :
ועיין  י ). הלכה שם (פט "ז ממשועבדים אף  גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח  ופרק  מח : (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי "ט  והראב "ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק  ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע  שכיב  מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי  קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס "ק  רנב  סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע , שכיב  במתנת
ולפי המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב  ומה
לבטל  יכולה מרע  שכיב  מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי "ף  כתב  וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי "ט  בעצמו רבינו גם כתב  וכן (קלג.) ח  פרק  בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע  שכיב  ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב  המתנה הרי  - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי  שמתה אמן שם כתובת החושן' וב 'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע  שכיב  שמתנת זו, הלכה  הטעים
מרע  שכיב  שמתנת מפני  אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי  אלא אינה
"דברי הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו

הרב  דברי  - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב ",
הגמרא  דברי  לזה ומקור קודמין, הרב  דברי  התלמיד, ודברי 
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב  דברי 
דברי האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי 
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י  הלכה יב  פרק  ולהלן

.È˙zÓÔÈ˜ da e˙kL ÚÓ ÈÎL‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
˙ˆ˜ÓaÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎÔÈLLBÁ  ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ

ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏÏÈ‡B‰Â ; »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
ËL ÔÈ‡  ‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»

‰ÏËa ‰zn‰ È‰Â ,‰˙ÈÓ Á‡Ï. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב . בבאֿבתרא
כרב . ולא בלי59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין

מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,
(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי , -
מרע . שכיב  מתנת ד"ה שם וב 'תוספות' ברשב "ם

ב ).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיב ֿמרע , של הזכות

מרע ,63) שכיב  למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי 
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף  אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי  קונה, אינו הנותן, בחיי  למקבל השטר
מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .

יב  פרק  להלן שכתב  [ומה שם. שכתבנו ובמה יב , הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח  שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב  ומה מהיום, הגוף 
אין  מרע , שכיב  במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי  - מהיום, הגוף  לו שמקנה עליו, מוכיח  זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.‡ÈÌ‡ÂÈ„k epnÓ e˜Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È‰. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי בגמרא , זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא

שכיב ֿמרע . מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח  על
יג. מרע .69)הלכה שכיב  מתנת והיא

.ÈÚÓ ÈÎLe˙k' Ó‡LÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰ÓBÏ ezÈÂ ezÎiL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ Á‡Ï ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי  לו והסכים אלעזר, רבי  של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע 

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י ]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין
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ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע  היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.‚ÈÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e˙k' Ó‡ Ì‡Â ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
'BÏ e˙e e˙k Û‡Â' Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ˙Bk el‡ È‰ ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.„ÈÚÓ ÈÎLÏk ˙kLÌ˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»
ÌeÏk iL ‡ÏÂÊBÁ  „ÓÚ Ì‡ ,elÙ‡Â .e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»
„Á‡ÏÌÈLÏ Ì˙kL ÔÈa,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««

Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lLÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿
.B˙BÓ Á‡Ï ‡l‡∆»¿««

קנא:75) שם שמואל של ומימרא קמו: שם משנה,
כדלקמן.76) כל, היא 77)ודוקא שזו מפורש כתב  שלא

יז. הלכה להלן וראה מרע , שכיב  שם:78)מתנת במשנה,
לאו  שקרקע  קנ: שם בגמרא אבל בקרקע ", שייר "ולא
טו. הלכה להלן וראה שיור. הם - מטלטלין ואפילו דוקא,

קיימת",79) מתנתו "אין שם: ובמשנה שמואל. של כלשונו
עמד, אם מאליה, בטלה המתנה במפורש, חזר לא שאפילו

ב . סעיף  רנ סימן ובשו"ע  כו, הלכה להלן שם,80)וראה
שמואל. לאחר 81)כדברי  אפילו קונה אינו זה שבלי 

יא. הלכה למעלה כמבואר של 82)מיתה, מימרא ט . גיטין
נחמן. כל 83)רב  "הכותב  שמואל: של ובמימרא במשנה,

יא, סעיף  שם בשו"ע  וראה רבים. לשון - לאחרים", נכסיו
לב .ובסמ "ע  ס "ק  נותן 84)שם אדם שאין בחייו, כלומר

חי . שהוא זמן כל לאחרים נכסיו כל

.ÂËiLÚ˜˜ ÔÈa ,BÓˆÚÏ ÌeÏkÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ƒ≈¿¿«¿≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ
È‰ dÓ˙Òe ,˙ˆ˜Óa ‰zÓ BÊ,‡Èa ˙zÓk ¬≈«»»¿ƒ¿»¿»»¿«¿«»ƒ

‰È˙k‰ ÔÓfÓ ‰BwLÊBÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ .‡e‰Â . ∆∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
‰ÎÈˆ ˙ˆ˜Óa ÚÓ ÈÎL ˙znL ;B„iÓ ewL∆»ƒ»∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÔÈ˜„ÓÚ ÔÈa ,.„ÓÚ ‡Ï ÔÈa ƒ¿»≈»«≈…»«

קנא:85) שם וגמרא קמו: שם שם.86)משנה, משנה,
קנ:87) שם שם.88)גמרא כתב 89)משנה, כשלא

מרע . שכיב  מתנת היא כי  מהלכות 90)מפורש [בפ "א
"כיון  מתנה: או מכירה בשטר רבינו כתב  ז, הלכה מכירה
הוא  וכן יח . הלכה להלן כתב  וכן קנה", לידו השטר שהגיע 
בביאור  שם (ועיין א סעיף  קצא סימן חושןֿמשפט  בשו"ע 
הנתינה", "מזמן כאן: להיות צריך כן ואם ב ), ס "ק  הגר"א

המקבל]. ליד השטר נתינת קנה 91)כלומר: שכבר כיון
בלשון  כן הביא טז) הלכה (להלן והמגידֿמשנה מחיים.
קרקע  "שייר קמו:) (שם ובמשנה קנא: בבאֿבתרא הגמרא

קיימת". מתנתו - שהוא קנא:92)כל שם גמרא
בריא.93) מתנת ככל

.ÊËe‡ È‰L ;Ì˙Ò Ô˙pLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»∆¬≈»
iLÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡Â BzÚc ÔÈ„ÓB‡Ôek˙ ‡Ï , ¿ƒ«¿¿¿ƒƒ¿ƒ≈…ƒ¿«≈

.‡Èa ˙zÓa ÌÈiÁÓ BÏ ˙B˜‰Ï ‡l‡∆»¿«¿≈«ƒ¿«¿«»ƒ

לעצמו,94) שייר שהרי  נתן, מיתה מחמת שלא סימן וזהו
זה. לשיור ויצטרך עוד שיחיה האמין אלא

.ÊÈÏ‡ÈÎL ˙zÓa LeÙa ˙ˆ˜n‰ BÏ Ô˙ Ì‡ ¬»ƒ»««ƒ¿»¿≈¿«¿«¿ƒ
ÚÓÁ‡Ï ‡l‡ BÈ‡L ,.ÔÈ˜ CÈˆ BÈ‡  ‰˙ÈÓ  ¿«∆≈∆»¿««ƒ»≈»ƒƒ¿»

.˙ˆ˜n‰ ‰Ê ‰˜  „ÓÚ ‡Ï Ì‡Â ;ÊBÁ  „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«≈¿ƒ…»«»»∆«ƒ¿»
‰tÈÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ÔÈ˜ da ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»…»»∆»ƒ≈»»¿«∆

e‡aL BÓk ,BÁk. …¿∆≈«¿

בגמרא.95) בגמרא 96)שם מיתה" מחמת "מצוה זהו
הראב "ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,

י ֿיא. הלכה

.ÁÈLÙe ÂÈÒÎ Ïk ˙kL ÚÓ ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pLÔÈ‡L ;˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡Èa‰ ˙BzÓ Ïk ‡Lk ‡l‡ ,ÚÓ ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ
˜  Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»

.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע .98) שכיב  מתנת שזוהי  תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע , שכיב  מתנת זה שאין דע  אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי  בלבד מחיים לו כתב 
במתנת  שהיא מרע  שכיב  מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.ËÈÔ˙Bp‰da ˙ÎÂ ,ÚÓ ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Âne ÌÈiÁa'ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Âne ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈

˙ˆ˜Óa˙zÓ BÊ È‰ ,'˙Âne' Ba e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰  ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL  '˙Âne' da e˙kL ‰fL .ÚÓ ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ 'ÌÈiÁÓ' da e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ MÈÏ ÔÓÈÒ. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב  מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב . פסקו ונהרדעי  מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב  שאם כרבא,
דעתו, וליישב  טוב  לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

למעלה 102)כדלהלן. (וראה "ובמות" בפירוש כתב  שהרי 
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). כיון 103)הלכה

להקנות  כוונתו כן, הכותב  בריא ואולם, מרע . שכיב  שהוא
טז). הלכה פי "ב  (לקמן עולם ועד מהיום גמרא 104)לו

לשטן, פיו פותח  להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי  שם.
המקום  לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב  ולפיכך

שם). (רשב "ם אמות ולא זה מחולי  יצילני 

.ÎÚÓ ÈÎLÌÈÒÎp‰ Ô˙pLÈeÏb c‰L , ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È‰  BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â„ÓÚÂÔÈLLBÁ ;ÊBÁ BÈ‡  ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈÁ‡ ÌÈÒÎ BÏ e‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' Ó‡iL „ÚB‡ ,‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ‰È‰z Ck Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי  בר אחא רב  של מימרא קמח : שם
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ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי  "כל בשטר כתב  ולא
כל  שפירט  היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב  שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י  (רשב "ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע  שגלוי  כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי 

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי  אף  המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע 
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט . סעיף  רנ סימן לחושןֿמשפט  הרמ "א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי  משתמשים התלמודית, בספרות
כט . ס "ק  שם סמ "ע  וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי 

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב "א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי  "כל והרי "ף : הר"ח  גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי ". "כל שם: ובנוסחתו
"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי 
מיגאש, ר"י  בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח  נכסיי "

בכסף ֿמשנה). שם.113)וראה אשי , רב  בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס "ק  שם סמ "ע  וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚÓ ÈÎL ÌÈÁ‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡Be˜  ˙Ó :Ì˙k„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

ÊBÁ Ì‡Â ;ÔlÎaCÏÓkÊÁ iML Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,˙ÎÂe˜  ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

ÔlkÔ˙ È‰L ;ÔBÁ‡a ‡l‡ ÊBÁ BÈ‡  „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב  בשם מניומי  בר יוסף  רב  של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק  בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע  ראה הפסק . בלי  אחת, בבת לכולם שחילק 
יא. (שו"ע 117)סעיף  מרע  שכיב  כדין קנין, בלי  אפילו

שם).118)שם). שו"ע  (ראה כח  בייפוי  קנין היה אם אף 
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק 
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע  שכיב  מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע "פ  האחרון, גם

כח , בייפוי  היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע  שכיב 
ומגידֿמשנה). (ראב "ד י ֿיא הלכה כנ "ל

.Î˙Bk‰ÂÈÒÎ ÏkBcÚÏÊBÁ  „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È‰L ;„Úa ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈBÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב  בשם מניומי  בר יוסף  רב  של מימרא ט . גיטין
קנה 124) לא עצמו אף  - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ "ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי  עצמו הוא וגם

ב ). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח  יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד

טו, סעיף  רנ סימן חושןֿמשפט  ובשו"ע  הרשב "א, בשם
מח ). ס "ק  שם וסמ "ע 

.‚ÎÚÓ ÈÎL‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„ÏÏkÓ ‰Ê c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈcB„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.ÊBÁ ≈

מרע ,127) שכיב  ודוקא נחמן. רב  של דין פסק  קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,

הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף 
שם  בשו"ע  וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף  רנ "וי ,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי  ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב  פסק  כן
עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח . בייפוי 

יז. הלכה למעלה כאמור

.„ÎOÙÓ‰ÂÌia‰Â ,‡iLa ‡ˆBi‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
ÏB˜aÔkÒÓ‰Â ,ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â , ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰ÂÔzÚa‡Ó „Á‡ Ïk ‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈeÒÓÎÂ ÔÈe˙Îk ÂÈ„ È‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,ÊBÁ  ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«

.‰˙ÈÓƒ»

גט .131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב  של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט . מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי135)פירוש שמעון רבי  של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ "ו היינו,137)גיטין

הגוף . כל שאמר 138)שתש שמה הרי "ף , שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט , דומה שמתנה הונא רב 
בשיירה  שהיוצא ואע "פ  האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף  - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב  שדעתם לפי  הם, מיתה מחמת כמצוי 
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע 
(נמוקי ֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב ). ס "ק  רנ סימן סמ "ע  וראה יונה, רבינו בשם פ "ט  לב "ב 
בקולר  ויוצא מסוכן שרק  ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי  דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס "ק  רנ סימן היטב ' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,

.‰ÎÚÓ ÈÎLÌ‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
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„ÓÚ˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂB˙zÓ  »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»
‰zÓ. «»»

מקצת 141) וחילק  מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב , בשם אלעזר רבי  של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי143)מסקנת בין
השני . החולי  לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק . דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט  עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ "א). בהגהת מחולי145)ב  עדיין בו יש שבוודאי 

מחמתו. ומת ראשון,

.ÂÎ„ÓÚ˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈe Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈
BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡  ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡ÙBB˙zÓ  ˙Ó ÔBL‡‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»
Ì‡Â ;˙Ói˜CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡  Â‡Ï «∆∆¿ƒ»≈«¿»«∆∆¿ƒ»«

„Ó‡ CÈˆ BÈ‡  ˙ÚLÓ ‡Ïa ˜eMa‡l‡ , «¿…ƒ¿∆∆≈»ƒ…∆∆»
eÏËa.˙BBL‡‰ ÂÈ˙BzÓ »¿«¿»»ƒ

אמר 146) עב :) (שם ובגמרא גט . לענין במשנה, עב . גיטין
שם  הר"ן וכתב  כמתנתו, מרע  שכיב  של שגיטו הונא רב 

הם. שווים הענינים כדרכו 147)שלכל עוד הלך שלא כיון
הבריא  לא עוד שמא ספק , אצלנו מתעורר משענת, בלי 

ראשון. של 148)מחולי  תוספת והיא במשנה, נזכר לא זה
עלֿפי רק  להיות יכולה בריאות של אמידה כי  רבינו,
הביא  לא יח , הלכה גירושין מהלכות ובפ "ט  לה. מומחים

רבינו. שם.149)זאת השקלאֿוטריא, מתוך יוצא
הסובר 150) הונא רב  לדעת גט , לענין שם בגיטין אמרו [כן

- במתנתו כמו חוזר עמד אם מרע , שכיב  של בגיטו שגם
שהואֿהדין  ופשוט  אומד, צריך אינו משענת בלי  הלך שאם
שהחולי יתכן משענת, בלי  בהלך שגם ואף ֿעלֿפי  במתנה.
אין  - מת ממנו אשר השני  לחולי  ליפול לו גרם הראשון
בטלה  הראשון, מחוליו שעמד כיון אלא לכך, חוששים אנו
עמד  אם שגם הונא, רב  לדעת הגט  בטל כן וכמו המתנה,
(שם  הונא רב  על שחלקו ורבא רבה דברי  לפי  אבל חוזר.
הספק  וכל חוזר, אינו עמד אם אפילו שבגט  וסוברים עג.)
מתי אם מהיום גיטך "זה בתנאו: שאמר מפני  אלא אינו
לו  גרם שמא משענת בלי  בהלך אף  חשש יש - זה" מחולי 
זה  מחולי  שמת ונמצא השני , לחולי  ליפול הראשון החולי 
גירושין  מהלכות בפ "ט  רבינו חילק  לא ולפיכך דיבר. שעליו
אם  מעכשיו גיטך זה הרי  "האומר של זה בדין יח  הלכה

במשע  הלך בין זה" מחולי  משענת,מתי  בלי  הלך לבין נת
זה  הרי  "עמד" שלענין שאע "פ  אומד, צריך אופן שבכל
שמותו  חשש יש זה" מחולי  מתי  "אם לענין כנ"ל, "עמד"

כסף ֿמשנה]. ועיין הראשון, מחוליו לו היינו 151)נגרם
בשו"ע  הוא וכן בו. שחזר אמר שלא אע "פ  מאליהן,
ס "ק  הגר"א בביאור שם ועיין ב , סעיף  רנ סימן חושןֿמשפט 

לזה. מקור שהביא ה

.ÊÎ˙zÓda e˙k ÔÈ‡L ÚÓ ÈÎLCBznL «¿«¿ƒ¿«∆≈»»∆ƒ
˙Ó Ba ‰evL ‰f‰ ÈÏÁ‰ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ∆√ƒ«∆∆ƒ»≈¿≈»≈ƒ¿ƒ

Ì‰Ï Ï‡LÏ˙Ó ‰eˆÓ‰ ‰Ê È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿…»∆««ƒ∆¬≈∆«¿«∆≈
‰ÏËa ‰zn‰ È‰‰È‡ B˙˙ÈÓ ÔÈ‡L .‡nL ; ¬≈««»»¿≈»∆≈ƒ»¿»»∆»

‡t ‰zn‰ Ba Ô˙pL ÈÏÁÓÈÏÁ ‰ÏÁ Ck Á‡Â , ≈√ƒ∆»«««»»ƒ¿»¿««»»»√ƒ

˙ÓÂ Á‡ÔÈLBi‰ ˙˜ÊÁa ÌÈÒÎp‰ CÎÈÙÏ .„Ú , «≈»≈¿ƒ»«¿»ƒ¿∆¿««¿ƒ«
‡ÈiL‰È‡‰zÓ Ba Ô˙pL ‰f‰ ÈÏÁ‰ CBznL ∆»ƒ¿»»∆ƒ∆√ƒ«∆∆»««»»

.˙Ó BÊ≈

קנג 152) העמידו שם רבה שיטת שאת כרבה, ולא וכאביי  .
שהוא  מאיר רבי  עם כן אחרי  זיהו נתן רבי  ואת נתן, כרבי 
בניגוד  שם), (רי "ף  כחכמים אלא כמותו, הלכה ואין יחיד
שהוא  נתן, וכרבי  כרבה שפוסק  חולים, ד"ה שם לרשב "ם

מומחה. כדיין התלמודית בספרות וכיון 153)מפורסם
מת  ושוב  חולי  מאותו שנתרפא אפשר כן, בו כתבו שלא

כו. הלכה כנ"ל כלום למקבל ואין אחר, אחרי154)מחולי 
המקבל, ביד לראיה שישמש שטר עושים היו המצווה, מות
שם). (רשב "ם מת חולי  אותו שמתוך בו כותבים והיו

כן 155) המקבל. זוכה - זה חולי  מתוך שמת עדים יש שאם
שם  'תוספות' (וראה קנג: שם יעקב  רבי  דברי  מתוך יוצא

קנד. שם הונא רב  מדברי  נראה וכן והן). והיה 156)ד"ה
לפנינו, מת הוא הרי  כלומר, עליו, מוכיח  שקברו לומר לנו
שמכיון  עכשיו), של (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש
אנו  אין - זה מחולי  מת בוודאי  מת, עכשיו אותו שרואים
כדלהלן. אחר, מחולי  מת שמא חוששים אלא כן, אומרים

המתנה,157) נתבטלה - ראשון מחולי  עמד אם שהרי 
הקודמת. בהלכה החולים 158)כמבואר שרוב  שם, כאביי 

עכשיו, של המצב  עם מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים,
הראשון  מחוליו שהבריא מניחים אלא לפנינו, מת שהוא

אחרת. ממחלה אחרי ֿכן הנחה 159)ומת כאן אין כלומר,
בידינו. הדבר ספק  אלא המתנה 160)ודאית, כן, ואם

כנ"ל. מעמידים 161)בטלה, כאמור, ספק , שהדבר מכיון
וראה  ספק , כל כדין הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים
על  במטלטלין, המקבל החזיק  שאם כג הלכה פ "ט  להלן

ראיה. להביא בעדים.163)המקבל.162)הנותן

    
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע  שכיב  משפטי  בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט 
חזרת  ודיני  במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי 
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע  השכיב 
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב  אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.‡ÚÓ ÈÎL‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d eÚÈ„Bz‰zÓ BÊ È‰  ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»

‰˜‰L ˙ÚaL ;˙zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆
Ó‡ È‰ ,B˙BÓ Á‡.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי  רב  בשם ג פרק  בבבאֿבתרא רי "ף 
מרע ) שכיב  (=מתנת דייתיקי  "הכותב  פ "ח : שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי מבחוץ ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע "פ 

מ :). בבבאֿבתרא (רמב "ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ "ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
 ֿ (מגיד גלויה מתנה של זה בדין השכיב ֿמרע  ואת הבריא
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אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואף ֿעלֿפי  משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח  מפסיד
וגם  יד). הלכה פ "ח  (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק  כי  חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע  בשכיב  גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס "ק  רמב  סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין
לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק  שלא
אחרי אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני  זה את
כן  אמר שלא שכל ב , הלכה פ "ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי  - מפורש

.‰eˆÓ˙‡ elb' ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
'‰zn‰ÔÈ‡  Ì˙Ò ‰e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈

‡È‰ ˙zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי  רב  בשם שם אינו 7)הרי "ף , טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט , לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסף ֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי  - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚ÚÓ ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk 12ÔÎÂ .13Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
ÏÚ 'LÈÈ' B‡16Èe‡L ÈÓ17.‰˜ ‰Ê È‰  BLÈÏ ƒ««ƒ∆»¿»¿¬≈∆»»

ששת.9) רב  של מימרא קמח : כי10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ "ב  (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח ). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי 
 ֿ שכיב  במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ "ח  למעלה (ראה מרע 

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י 
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע "פ 
- שם) ובראב "ד ח , הלכה מכירה מהלכות פ "ב  (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי  מועילות, הן מרע  שכיב  במתנת
(רמ "ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי  מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיב ֿמרע  מפני  מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב "ח  עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף  שלא הקילו מרע  שבשכיב  מפני  או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי  שם, (לבוש
מרע  שכיב  במתנת אבל בכולה, מרע  שכיב  במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף  לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי  שיטת לפי 
הראוי אחד לעשות יכול מרע  ששכיב  כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ "ו להלן (ראה יחידי  כיורש ליורשו

היורשין,17)ב ). מן אחד להיות השעה באותה שראוי 
בן. כשאין האחים בין אח  או הבנים בין בן כגון

.„Ó‡‰‰È'ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï  'Ô‰a. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק ,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי , ספק  כבכל
ראיה. להביא

.‰ÚÓ ÈÎLÁ‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ˙kLBÈ‡ Ì‡ : ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈ƒ≈
‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB  BLÈÏ Èe‡Èe‡ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»

‰MÈ ÌeMÓ ÔÏËB  BLÈÏÌÈc ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ
B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ LBi‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈
 ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰˙k Ì‡ Ï‡ ;ÔÈLBÈ ‡MÓ Ô‰»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»

e‡aL BÓk ,ÒBtBËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב  של מימרא קלג. מפורש 22)שם כתב  אפילו
פי "ב  להלן רבינו וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב "ד מתנה בלשון

ד). אחרי23)הלכה - לפלוני " "אחריך לזה: אמר ואם
פי "ב  להלן כמבואר האחר, לפלוני  הנכסים שייכים זה, מות

לאותו 24)ה"ד. אין לפלוני ", "אחריך לו: אמר ואפילו
שמקבל  כיון הראשון, מות אחרי  בנכסים כלום פלוני 
הוא  כן שם). להלן (ראה הפסק  לה אין וירושה בירושה,
ירושה  בין זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא

ב ֿג.25)ומתנה. הלכה פ "ו למעלה

.ÂÈÓ˙ÚLa BÏ eÓ‡L?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB  Â‡Ï Ì‡Â ;‰MÈ ÌeMÓ ÔÏËB  BLÈÏ Èe‡»¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ. ƒ«»»

נחמן.26) רב  של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב  וזה תמיהה. בלשון

לפלוני . נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.Êb‰M„˜a B˙B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiLÏÈ‡B‰  ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BLBÈ BÈ‡ÂBÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,ÚÓ ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎÈa‚Ï ‰zÓe ‰MÈ ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈

Ô‰ „Á‡ LBÈLBÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈ‡ ˙‡. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע  על רבא, של מימרא קמט . בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי , שהרי31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב  וגם הבן גם

יז:) (קידושין סופרים מדברי  ולא מהלכות 32)תורה פ "ו
י . הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע 
סי ' השלחן' ('ערוך טזֿי  הלכות פ "ח  למעלה כמבואר בריא,
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שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס "ק  רנו
ודברי במקצת. מרע  שכיב  מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ "ע ]. א ס "ק  רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי  ירושה, מתורת רק  הוא ביורשים, מרע  שכיב 
הלכה  פי "ב  (להלן כירושה זה הרי  מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי "ף  מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע , שכיב  מתנת זר לבן שנתן ששמע  שמי  רנו) סימן יוסף '
יורש  זה שבן יחשוב  מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בליאחים מהם אחד
(עיין  לשוק  שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ  והוא בנים,

שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח . קידושין 'תוספות'

.ÁCÎÈÙÏÌÈb‰ ‡MÓ ‚Ï Ô˙ Ì‡ ,B˙zÓ  ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜. «∆∆

שם.36) הרי "ף  בדברי  מפורש שלא 37)כן שהורתם
מאביו. גם ירושה בדין ואינו בזה 38)בקדושה, שאין

למעלה. ראה יורשו, לבנו יחשבוה שמא גזירה שום
וראה  לישראל. מרע  שכיב  מתנת ליתן שיכול וכלֿשכן
לו  שאין שגר שכתבו כל, ד"ה שם בבאֿבתרא ב 'תוספות'
כיון  אדם, לשום מרע  שכיב  מתנת לתת יכול אינו - יורשין

מוריש. אינו כלומר ירושה, בר אינו שהוא

.ËÚÓ ÈÎLCk ÈÏˆ‡ ÈBÏÙÏ BÏ LiL ‰„B‰L ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
CÎÂBÏ e‰ez ,‡e‰ ÔB„wt ÈBÏÙ ÈÏk :Ó‡L B‡ ; ¿»¿∆»«¿ƒ¿ƒƒ»

ÈBÏt ÏL ˙ÈBÏt ˆÁ ;BÏ e‰ez ,ÈBÏÙÏ È„Èa¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆¿ƒ
ÈBÏt ÏL ,ÈlL BÈ‡ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL BÁ ;‡e‰∆≈ƒ¿«¿ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ
B˙‡„B‰ Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ ÏÎa  ‡e‰¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»»

‰È„B‰elÙ‡Â .B˙B‰ ÔÈ‡L BÏ b‰ ‰„B‰ »»«¬ƒ»«≈ƒ¿∆≈»
ÔÈÓi˜ ÂÈc  ‰M„˜aÚÓ ÈÎL ‰„B‰ elÙ‡ . ƒ¿À»¿»»«»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«
Ì"ekÚÏÔÈ˙B .BÏ ¿«¿ƒ

שם.39) שם.40)בבאֿבתרא ושמואל רב  מדברי 
להשביע 41) שלא רק  שהתכוון חשש יש כן, אמר לא שאם

אמנם  זה חשש שאין ובמקום ד), הלכה פ "י  (להלן בניו את
שם). (עיין "תנו" שיאמר צריך בעל 42)לא שהודאת

אינו  עמד שאם בריא, כהודאת והיא עדים, כמאה - הדין
המקבל  של שהדבר הודאה אלא מתנה זו שאין חוזר,

מיגאש). ר"י  בשם שם,43)(מגידֿמשנה בבאֿבתרא
הורתו  היתה שלא לבנו שייכים שנכסיו הודה הגר שאיסור

שהנכסים 44)בקדושה. הודאה אלא מתנה זו שאין
מרע . שכיב  מתנת ענין כאן ואין כנ"ל. למקבל, שייכים

שכיב 45) מתנת דין בו ואין חנם, מתנת לו לתת שאסור
כמבואר  הודאה 46)להלן.מרע , אלא מתנה כאן שאין

כנ"ל. לגוי , שייכים שהנכסים

.ÈÔÈ‡  ‰zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ ‰evL ÚÓ ÈÎL Ï‡¬»¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ≈¿««»»≈
‰Ú ÚÏ ‰evL ÈÓk ‰fL ;BÏ ÔÈÚÓBL.ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»«¬…¬≈»ƒ¿»»

לגוי .47) מתנה לתת שאסור יא, הלכה פ "ג למעלה כמבואר
הגולה  (באר בגמרא זו להלכה מקור נמצא שלא ואע "פ 
היא  מרע  שכיב  שמתנת כיון היא: סברא - ח ) אות רנו סימן

 ֿ (משנה איסור במקום חכמים תיקנו לא - חכמים תקנת
למלך).

.‡ÈÓ‡ÔÈBÁ Ôa B˙B‡ eOÚ ÈcÚ ÈBÏt :B‡ , »«¿ƒ«¿ƒ¬∆ƒ
Ó‡LÔÈBÁ Ôa B˙B‡ È˙ÈOÚ :Ôa ‡e‰ È‰ B‡ , ∆»«»ƒƒ∆ƒ¬≈∆
ÔÈBÁÔÈÙBk B˙B‡ ÔÈÁLÓe ÔÈLBi‰ ˙‡; ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa BLÈ „ÚL. ∆∆∆∆¿¿ƒ¿»ƒ¿

(48:(330.14 עמ ' צוקמ . (הוצאת פ "ה גיטין תוספתא
אמר  לא - מיתה לאחר חורין בן עבדי  פלוני  עשו "האומר
הוא  וכן המת". דברי  לקיים היורשים את וכופין כלום,
שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ "א שם בירושלמי 
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי ), (בלשון
גיטין  בבבלי  וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ "ו להלן רבינו

כלשון 49)מ . מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע  שכיב  מתנת שהרי  הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע  שכיב  במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ "ח  (למעלה ירושלמי50)מיתה
מ : שם בבבלי  וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי  בירושלמי 

הלכה  עבדים מהלכות בפ "ז רבינו כתב  וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי , משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב .
בלבד. באמירה די  - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף 

וירושלמי54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי  "עשיתי " (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון

לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי  ובלשון המת. דברי  לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי  חורין" בן הוא ו"הרי 
(פ "ח  שחרור גט  לו כותב  היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע  וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי  עד),
(פ "ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע "פ  אביהם. דברי 
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי  על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע "ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן "לא
לו  עשה בוודאי  שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי  כשרות, בחזקת הוא שהרי  טובה,
וראה  רשב "א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על

לח :). לגיטין הרמב "ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף  מתנה, שום לתת אסור שלגוי  אע "פ  כלומר, בהן.
נלמד  לגוי  מתנה איסור שהרי  מתנה, פעם לו נתן שהגוי 
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק 
(פ "י בנתינה" ולא במכירה "לנכרי  - לנכרי " מכור או
חייב  אינו שהרי  מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע "ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
גם  הרי  מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ "ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב  לגר

יא].
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.ÈÓ‡È˙ÁÙL ˙ÈBÏt : Áe ˙˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„BÚ ‡l‡ ˙„BÚ dÈ‡Â ,Áe ˙˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„BÚ‰ ÏkÓ da ‰ˆB ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a. ¿»

רבי57) בשם יהודה בר שמואל רב  של מימרא מ . גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והוא ֿהדין

רוח , קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י  ולדעת שם. הרי "ף 
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי  את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.‚ÈÚÓ ÈÎLÓ‡Â ,Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»«
.‰˜ ‡Ï  Ô‰a ‰ˆB ÈÈ‡ :‰l‰«»≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח . קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי  והכריע  יוחנן, ורבי 
בשכיב  שהמדובר הרי "ף  שם וכתב  קנה. לא - רוצה אינו
מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע 
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב  מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ "ד

.„È˜˙LÚÓ ÈÎL ÈcL ;‰˜  ÁÂˆ Ck Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈeÒÓÎÂ ÔÈe˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי  של ההכרעה כדברי  שם,
צווח  ושוב  מחיים שתק  אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק 
לאחר  אלא קונה אינה מרע  שכיב  מתנת שהרי  קנה, לא -
ווילנא  דפוס  פ "ט  בבבאֿבתרא הנמוקי ֿיוסף  כתב  וכן מיתה.
ב 'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט  משזכה ד"ה סב . דף 

ו). ס "ק  האורים'

.ÂËÚÓ ÈÎL Á‡Ï ˙ÎÂ ÊÁÂ ,‰ÊÏ ˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔBÁ‡‰LiL ;˙eÓiL „Ú ÊÁÏ BÏÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa ÏkaÁ‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,elÙ‡Â . «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ˙kÔBÁ‡‰  ÔBÁ‡Ï ‰kÊÂ ˙ÎÂ ,ÔBL‡Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

ÚÓ ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL ÚÓ ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי ".62) מבטלת ש"דייתיקי  דימי , רב  מימרת קנב : שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כי ֿאם חלה המתנה אין שהרי 
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע  שכיב  למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס "ק  רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסף ֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא  כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי  כשמואל 68)מהמתנה קנב : שם

כרב . לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י  לדעת
פ "ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי  כן ועשה אחר, עלֿידי 

מג). ס "ק  שם ובסמ "ע  יז, הלכה ולהלן י , הלכה

.ÊËÏ‡e˜Â ‰kÊÂ ˙kL ÚÓ ÈÎL B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
Á‡Ï ‡Ï Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני  שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח  ומכיון וקנין. זיכוי 

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב  בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי . היינו טז) ס "ק  (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע , שכיב  במתנת שנותן
זיכוי לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ "ח  (למעלה מרע 
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי  וקנין,
- מרע  שכיב  כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י  דעת

וקנה. שזכה אע "פ 

.ÊÈÚÓ ÈÎLÏka ÊÁ  ˙ˆ˜Óa ÊÁL?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
Ô˙e˜Â ,ÔBL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁkÈ„k B„iÓ e˜Â ,Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ‰˜ ÈM‰ ‡Ï ÔBL‡‰ Ï‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח : שם 75)שם ערוך' [ב 'שולחן
דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב : יב  סעיף 
וראה  היורשים. מן מספק  ממון להוציא אין ואעפי "כ ברור,

עח ]. הערה ולהלן כז, הלכה פ "ח  ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף  כלומר,
הלכה 78) פ "ח  למעלה שכתב  כמו גורע , הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י . - עג) הערה למעלה (ראה ספק  שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי  במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י , הלכה פ "ח  כדלעיל גורע  והקנין

שמח ']. ב 'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי 
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק  שהרי  מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי 

.ÁÈÔ˙ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Óe˜ÂÔ˙ Ck Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
Á‡Ï Ôlke˜Â ,BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓÌ‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡‰ ‰˜  ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
‡M‰‰˜ ÔBL‡  „ÓÚ Ì‡Â ;‰˜ ‡Ï ÈL ,. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי  שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח  יפוי  בלי  סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ "ח  מרע  שכיב  מתנת היא וזו
כא. הלכה פ "ח  למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף 

י . הלכה פ "ח  כדלעיל - גורע  הקנין כן, מתנת 88)לא כדין
בכולה. מרע  שדינה 89)שכיב  במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע  שכיב  מתנת כדין
יד). הלכה פ "ח  (למעלה חוזר עמד

.ËÈÚÓ ÈÎLiL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ È˜Ù‰ B‡ ,ÌeÏkÌ‡ „ÓÚ ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«

Ïka ÊBÁ. ≈«…

כדין 91) דינם אלו אף  אם נפשטו, שלא בעיות קמח : שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס  שמא או מרע , שכיב  מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
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בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק  כל כדין
רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק . של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.ÎÎÓ‡e‰Lk.‡Èak Ìi˜ BkÓÓ  ÚÓ ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע 
מכר  אם שהרי  מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף  ג) סעיף  רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.‡ÎÎÓ˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡  ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;ÊBÁ  „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.ÊÁÏ«¬…

קמט .96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי 
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו , לחזור
להיפך: פירש מיגאש ור"י  הבראתו. עם להחזירו המכירה,
ואין  שיור, הן הללו שהמעות חוזר, אינו קיימות, המעות אם

מגידֿמשנה. ועיין בכולה". "מתנה זו

.Î‰zÓ‰È‰L da Lt˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ‡È‰L «»»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»≈»∆»»
:ÓB‡ ‡e‰ ,ÚÓ ÈÎL ‰È‰L B‡ Ô˙pLk ‡Èa»ƒ¿∆»«∆»»¿ƒ¿«≈

È˙ÈÈ‰ ÚÓ ÈÎLÈz„ÓÚ È‰Â ,;È˙zÓa ÊÁ‡Â , ¿ƒ¿«»ƒƒ«¬≈»«¿ƒ¿∆¡…¿«¿»ƒ
‰È‰ ‡Èa :ÓB‡ ‰zÓ Ïa˜ÓeBÎÈ BÈ‡Â ,ÊÁÏ Ï ¿«≈«»»≈»ƒ»»¿≈»«¬…

Ïa˜Ó‰ ÏÚ ‰È‡ ‡È‰Ï‡Ï .‰È‰ ‡ÈaL ««¿«≈¿»ƒ¿»»∆»ƒ»»…
ÚaL  ‰È‡ ‡ˆÓ˙q‰ ˙ÚeL Ô˙Bp‰,ËtÈÂ »»¿»»ƒ¿»«≈¿«∆≈¿ƒ»≈

Ô˙Bp‰ ˙˜ÊÁa Ú˜w‰ „ÓÚ˙Â. ¿«¬…««¿«¿∆¿««≈

מאיר.98) כרבי  ולא כחכמים במשנה, קנג. שם
לאחר 99) המקבל בהם שיזכה נכסיי  כל ונתתי  כלומר,

מעמידים 100)מיתה. אנו אין בריא, הוא שעכשיו אף 
קנג: שם נתן כרבי  ודלא בריא, בחזקת ונתן 101)אותו

בקנין. מחבירו 102)נכסיו שהמוציא בממון, ספק  כל כדין
ראיה. להביא עליו כופר 104)בעדים.103)- כל כדין

חכמים.105)בכל. תמיד 106)מתקנת עומדת שקרקע 
הראשונים. בעליה בחזקת

.‚ÎCBzÓ  Ïa˜Ó‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ eÈ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿««¿«≈ƒ
'Ô‰ ÈlL' ÓBÏ ÏBÎiL˙q‰ ÚMÈ ,‰È‰ ‡ÈaL ∆»«∆ƒ≈ƒ»«∆≈∆»ƒ»»

.BÊ ‰zÓ BÏ Ô˙pLk¿∆»««»»

ונטען 107) טוען מהלכות (פ "ח  במטלטלין מחזיק  כל כדין
במגידֿמשנה. וראה א). הטוען 108)הלכה גם שהרי 

שם). ונטען טוען (הלכות היסת נשבע  הן", "שלי 

.„ÎÈÓ˙‡ˆÓÂ ˙nLÏÚ ‰eL˜ ‰zÓ ƒ∆≈¿ƒ¿≈«»»¿»«
BÎÈ˙BtÈÏ B„iÓ e˜Â ,ÌÈ„Úa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»¿«

Ì‰Ï Ô˙pL el‡ ÁkÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ BÊ È‰  …«≈∆»«»∆¬≈≈»¿∆¬ƒ
CÏÓÂ d˙k :ÓB‡. ≈¿»»¿ƒ¿«

קלה:109) "ונמצאת".110)בבאֿבתרא תימן: בכת"י 
מזויף .111) השטר שמא החשש, את שמסלק  מה
להקנות 112) גמר לא שמא לחשוש אין כחם, וייפה והואיל

למעלה  כמפורש - מיתה לאחר שטר ואין בשטר, אלא להם
וכן  נמלך, שמא לטעם רבינו הוצרך ולפיכך יא. הלכה פ "ח 
"מצא  יח . בבבאֿמציעא במשנה [וכ"ה מיגאש. ר"י  פירש
היו  כתובין אומר שאני  יחזיר, לא זה הרי  וכו' דייתיקי 
פירשה, שם הרשב "ם אבל ליתנן"]. שלא עליהן ונמלך
שכיון  הדברים, בטעם שם כתב  שהרי  כח , יפוי  בלי  כנראה,
לא  שמא - שטר כתב  אלא שיתנו, השכיב ֿמרע  אמר שלא
מיתה. לאחר שטר ואין בשטר, אלא להקנות גמר

פירש 113) וכן בפיו. ציוה שלא כיון כן, וחוששין התחרט .
מיגאש. ר"י 

.‰ÎÌ‡ÂÁ‡Ï da ‰kÊÔÈLBi‰ ÔÓ ÔÈa , ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈc‰ Ïk  ÔÈLBi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜.ÚÓ ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם
וכ"ה  "לאחד", צ "ל ו) משנה פ "ח  (בבאֿבתרא התוי "ט 

תימן. השטר 116)בכ"י  זיכוי  שאף  שבדבר, והחידוש
סמ "ע  וראה יורש, שאינו למי  גם דעת גילוי  משמש ליורש,

רצונו 117)שם. על דעת גילוי  משמשת לאחד, שהמסירה
דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של

בו. לחזור

.ÂÎÔÎÂÌLa BÓˆÚ ÏÚ BÁ ËL ˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
Á‡Ô˙Â ,ÔÈLBi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«

ÏÚ ËM‰‰Ê ‰È‰È :BÏ Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿
ÌeÏk BÏ Lt ‡ÏÂÓ‡L „Ú Áp‰ :BÏ Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«

.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È‰  ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח  יהא - טיבו מה יודע  ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב  אצלו הלוה הפקידו
וכסף ֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף  רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב  שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י  רומי  בדפוס  כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב  שמא

ה'תשע"ח  תמוז ט "ז שישי יום 

    
או 1) חובות או מעות הנותן מרע  שכיב  משפטי  בו נתבארו

נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים, בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש
ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע  ולא לאחר מתנה השולח  מרע  שכיב 
לשיעורי הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב  ודין דינן, כיצד חוב  עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.‡ÚÓ ÈÎL2ez :Ó‡L3‰Ó4 ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈe˙Îk ÚÓ ÈÎL ÈcL ;‰˙ÈÓ Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈeÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6e˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
ÓB‡ ‡e‰8. ≈
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פפא.2) רב  של פירושו ולפי  במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב  הלכה ח  פרק  למעלה שכתב  מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני 
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק  כאן ומדובר בש"ס . מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף  או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי  כן, לא שאם יז),
אינה  מטבע  שהרי  יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק  בחליפין נקנית

יח . סעיף  רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב . לדעת אי ֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא 

(הובא  הרשב "א לדעת ברם לו. שיש הגלוי  מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף  יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף  אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף  פירושה: "מנה" כי  תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק  רבינו מדברי  נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח 

.ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :Ó‡L ÚÓ ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈc  ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ  ÈBÏÙÏ ÈBÏt ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

˙k15ÒÓe16ÔÈ‡Â .ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
LBi‰18ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,BÁÏ BÁ ËL Ô˙B B‡ ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÚÓ¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ  LBi‰ BÏÁÓe ÊÁÂ19Ô˙pL ÚÓ ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ LBi‰ ÔÈ‡ ,BÁ ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰ÈcÓ ËLa ‰È‡‰20‰Ê ÔÈ„Ú LBi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰ÈcÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚÓ¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰Bz‰ ÔÓ ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba LBiÏ ‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב  בשם רבא של מימרא וקמח . קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק  כאן אף 

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי , שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח ):
עליו, סומכת דעתו אין מרע  השכיב  ואף  בהם, לישראל
ממיץ ). אליעזר רבינו בשם מיימוני  (הגהות חובו שיפרע 

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי מועילים כן, פי  על ואף  בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע  שכיב 
בעניין  קמט . בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי  כלומר, שם. הרי "ף  מדברי 
בבריא  המועיל שלושתן", ב "מעמד מסר כאילו הם מרע 
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק  (למעלה

נחמן.13)שם). רב  של הלכה פסק  קנא. שם

שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק  לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר  בפרק  ראה

שאינו  מפורש ששם פי  על ואף  יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב  אם אלא קונה
פי על אף  מרע , בשכיב  כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני 
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי , לידי  מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי  על שאף  גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי "
בפרק  רבינו שכתב  כמו זה באופן אף  ונותנים כותבים מרע ,
הר"ן). בשם משנה (כסף  יב  הלכה גירושין מהלכות ב 

נחמן.17) רב  של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי  עצמו השכיב ֿמרע  אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי  בפרק  ברי "ף  מפורש וכך

יב .19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק  כמפורש
להלן 20) (וראה ריאלי  דבר אינו בו הכתוב  התוכן כלומר,

מהלכות  ו פרק  (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י ): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.‚ÚÓ ÈÎL21Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡  'ez' Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B 23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»

‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈLBÈ ÏÚ eÓ‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב  של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב 
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי  כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע  שלא עשוי 

.„CÎÈÙÏ25‰‡„B‰ Cc ‰Ê Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B  ‰ÓÚ‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח  פשוט , גט  בפרק  ברי "ף  הוא כן
מנה  שאמר מרע  "שכיב  ח ): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי  לפלוני 
בין  חילק  ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי  נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי  על ואף  רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק  רבינו בדברי  כמפורש
טענת  שהרי  ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע  בשכיב  -
(למעלה  כלל מרע  בשכיב  ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח  פרק 

.‰‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È‡ ˙‡ e‡ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈc  «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈÚÓk30.ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי "ף  ואף  ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון
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קסט                 
         

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י  צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.ÂÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡ È‡ :Ì‰Ï Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk Ó‡ ‡Ï 35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈc 37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈc  ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ  לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף 
ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי  על אף  דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח  שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי  אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני ".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב  שהעד במקום
אליו. להגיע  אחד.35)יכול עד פי  על ממון מוציאין שאין

בעצמו.36) ליטול יכול שהוא לו 37)במקום יש שהרי 
כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו,
שלא  פי  על ואף  כן. לו אמר אביהם כי  לאמר נאמן ולפיכך
שהטמין  מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר
משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום הזה העד בפני  הכסף 

שם). יוסף  (נימוקי  לו מסר אמת דברי  בוודאי 

.ÊÈ‰38ÂÈ‡ BÏ ÁÈp‰L ˙BÚÓ ÏÚ ÚËˆÓ ‰È‰L ¬≈∆»»ƒ¿«≈«»∆ƒƒ«»ƒ
CÎÂ Ck :ÌBÏÁa BÏ eÓ‡Â ,Ì‡ÈaÁ‰ ÔÎÈ‰ Ú„È ‡ÏÂ¿…»«≈»∆¿ƒ»¿»¿«¬»¿»
OÚÓ ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿ƒ≈¿∆«¬≈
ÔÈne BÏ Ó‡pL ÈBÏt ÌB˜Óa Ô‡ˆÓe ,Ô‰ ÈL≈ƒ≈¿»»ƒ¿¿ƒ∆∆¡««ƒ¿»
Èc :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,‰OÚÓ ‰È‰ ‰Ê  BÏ Ó‡pL∆∆¡«∆»»«¬∆¿»¿¬»ƒƒ¿≈

.ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ¬…«¬ƒ¿…ƒƒ

שם.38) בברייתא זה אף 

.ÁÚÓ ÈÎL39‰„B‰L40,‰Ó B„Èa ÈBÏÙÏ LiL ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆
'ÂÈzÚt' eÈ‡ eÏ Ó‡Â ÊÁ :ÌÈÓB˙È eÓ‡Â41 ¿»¿¿ƒ»«¿»«»»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚaLÂ ,ÔÈÓ‡42.˙q‰ ˙ÚeL ‰Ê ÏÚ ∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆¿«∆≈

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא שם:40)בבא בגמרא
שהיה  בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע  "שכיב 

ד. הלכה למעלה שכתב  וכמו הודאה, כלומר:41)בדרך
חייב  שעודנו היה סבור בידי " לפלוני  "מנה להם שאמר בעת
המתחיל  דיבור שם (תוספות לו שפרע  נזכר כך ואחר לו
בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע , שכיב  ורק  חזר)
נאמן  כך אחר שפרע  אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא
מיימוני ). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו

ידו 42) זזה שלא טוען כשהתובע  והיינו, הכל. כופר כל כדין
אחרת  כי  פרעתי , אמר שלא לו וברי  אביהם של ידו מתחת
טוען  מהלכות א (פרק  שמא טענת על היסת נשבעים אין

ז). הלכה ונטען

.ËÓ‡43eÏ Ó‡Â ÊÁ :ÌÈÓB˙È eÓ‡Â ,'ez' »«¿¿»¿¿ƒ»«¿»«»
'ÂÈzÚt' eÈ‡44ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ 45. »ƒ¿«¿ƒ≈∆¡»ƒ

שם.43) בגמרא המסקנה לפי  רבה של המימרא המשך

כנ"ל.44) שפרע  כך אחר נזכר שאמר 45)כלומר, שכיוון
נאמן  ואינו פרע , שלא וידע  בדבר היטב  דקדק  ודאי  "תנו",
אביהם  להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר
יד. קטן סעיף  שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי  כך אחר שפרע 

.ÈÓ‡46È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :47:ÌÈÓB˙È eÓ‡Â , »«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ep˙48'ez' Ó‡ ‡Ï È‰L ;ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ 49ÔÈpÓe , »«≈∆¡»ƒ∆¬≈…»«¿ƒ«ƒ

ÔzÏ ÔÈiÁL eÚ„È50? »¿∆«»ƒƒ≈

הגמרא.46) בסוגיית שם בתרא בדרך 47)בבא והיינו,
המדובר  שהרי  "השבעה" של חשש יש כן לא שאם הודאה,
מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא

להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע . שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי50)לבסוף 

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא
בניו  את להשביע  שלא כן שאמר סברו ודאי  כן ואם לבסוף ,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי 
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי  ואמר לו ליתן אתה חייב  - נאמן פרעתי ,
ליתן, שעליו ויודע  ברור פסק ֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי 
אינו  ולפיכך ברור פסק ֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב  אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע  לא שוודאי  פרעתי , לומר נאמן

בראב "ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך

.‡È,ÔÈÓ‡  'ep˙' ÌÈÓB˙È eÓ‡Â ,'ez' Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙ÚeL ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.ÈÚÓ ÈÎL51CÏB‰ :BÏ Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

ÚÓ ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈLBÈÏ e˙pÈ  ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
ÈcL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈe˙Îk ÚÓ ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈeÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈLBÈÏ eÊÁÈ  ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי ", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק  (למעלה לידו שיגיע  עד  זוכה המקבל
כזכי " "הולך אמרו מרע  בשכיב  אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח  היה יכול שאז
שם.54) הרי "ף  פי55)מדברי  על ואף  קניין. צריך ואינו

(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע  שכיב  שמתנת
מרע ? השכיב  בחיי  המקבל מת הרי  וכאן ח ) הלכה ח  פרק 
מיד  שיקנה דעתו בוודאי  לשליח  המנה ונתן שטרח  כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף  קכה סימן משפט  בחושן (ש"ך

לשליח .56)יוסף ). השכיב ֿמרע  שנתן בשעה
שם.57) הרי "ף  מדברי 

.‚ÈÚÓ ÈÎL58ez :Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
 ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ  ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰Bb  BÁ ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
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Ô‰Ï e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«
ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa  ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa‡ BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚe ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚe ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח .58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק  והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני  להוציא
המקבלים  שמות את לפרט  לו היה שהכרחי  אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי  בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי  בזה לפרט  ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי "ף .61)קדימה לפי62)מדברי  היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי "ף , שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי  פעם או כפליים לזה לתת הנפטר , של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י "ז פרק  עיין כתובה, ולעניין השני .
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק  עיין חוב , ולעניין ח .

שם.63) הברייתא את 64)המשך  קיבלו שכולם אחרי 
ליורשים, נכסיו הניח  כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח  שאם

הרשב "א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי  היינו,
שם.66) הרי "ף , מדברי 

.„ÈÏ‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈÁ‡Â68˙B‡Ó Úa‡ ÂÈÁ‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk  ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰Bb  BÏ ÔÈ‡ ;ÔBÁ‡‰ ÔÓ ‰Bb  BÁ ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰Bb  BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק  סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח  כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚÓ ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙Èa ÈBÏt e„È :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‰Ê Ï˜c ˙Bt ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»

Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰Èc‰L ,LnÓ Ba LiL c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈
ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ea„k Ô‰ È‰ Ô‰a72Ï‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ

ÔÓÊ „Ú Ba e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙Bt ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»

˙BtÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈc 74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב  של מימרא קמז: הר"י71)שם מדברי 
טעם  נחמן) רב  אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב "ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף  כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיב ֿמרע , האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק 

    
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע  שכיב  משפטי  בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי  ביאר שלא

כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן
בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי  וכל במתנותיו

.‡ÚÓ ÈÎLÔÈ‡  ÈÏ el‡ ÌÈÒÎ :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰‰È‰ .Ôe Ôa B‡ ,˙e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰ÔBLÏ ‡e‰L ,'ÈÏ' Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;BÏ ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡  ÌÈa«ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי  בניו, בכלל הבנות אין מרע 
הבנות  אף  - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק  למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח . רבא עלֿידי  שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני5)יוסף . בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב "ם פלוא 6)אדם "ובני  ח : כו, בבמדבר כמו
אליאב ".

.ÚÓ ÈÎL‡e ,˙ÓÂ ,'‰iBËÏ ÈÒÎ' Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB  '‡e‰ È‡' Ó‡Â ‰iBË BÓML „Á‡Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰ BÓLÔÏËB BÈ‡  ‰iBË‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb ÚÓ ÈÎLBÓLa B˙B‡ ‡B˜Â BaÔÏËB . ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי  של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע "פ 
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי  כט ). סעיף  רנג סימן חושןֿמשפט 
ס "ק  שם (סמ "ע  להגלות הדבר סוף  שהרי  לרמאות, חשש

בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני11)מוסמך
קורא  היה לא שלרב  סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין

בו.12)בשמו. ֿ 13)רגיל (משנה עצמו לבין בינו
שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני  כן לו שקרא אע "פ 

תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.‚e‡aBÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz  ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰iBËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁÔ‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰  B˜ B‡„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»

Ì„B˜ ÔÎL  B˜Ì‰ÈL .Ì‰ÈL B‡ ÌÈB˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ  ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎLÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ

‰‡iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B  Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך  רוצה  הסתם מן כי 
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י ). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ "א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב  י : כז, במשלי  שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי  אינו כשהקרוב  והמדובר רחוק ". מאח 
לח  ס "ק  רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי 

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי יעשו שהדיינים והוא, דדייני . שודא התלמודי : למונח 

דעתם, רש"יאומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי 

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



קעי                 
         

פירשו: דדייני , שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק  למעלה וראה רוצים. שהם למי  נותנים שהדיינים
 ֿ (בבא בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ ' צוק "מ  יא פרק  בתרא
אין  שמעון, בן יוסף  שני  שם והיו שמעון, בן ליוסף  דינר
היה  לזה ולא אוהב  היה לזה לומר הדיוט  לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב ,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני  רב 
מאירי - דדייני ]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב  וכן .380 עמוד פה: בכתובות
 ֿ כסף  ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט ) ס "ק  (שם הש"ך וכתב  משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף  בשני  כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב  שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח ). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד

כאן.

.„ÚÓ ÈÎLÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ¿ƒ¿»∆¬ƒ≈≈»

במצוה 22) או במחלק  ומדובר הבאה. ההלכה מתוך יוצא
מיתה. מחמת

.‰Ó‡ÏËB ÈBÏt :ÔÈ˜ÏBÁ  ÈÏe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ : »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈
‰ˆÁÓ ÂÈa ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ‰OÚÓe .Ó‡L „Á‡a ∆¡»¿»»»∆¡»«¬∆¿∆»∆»«

‡È‰ Ïhz :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ;CÈÏÂ CÈÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿¬»ƒƒ…ƒ
.‰ˆÁÓ ÌÈa‰ ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»«»ƒ∆¡»

יוסף .23) רב  כדעת קמג. דברי24)בבאֿבתרא הם וכך
לאהרן  מחצה - ולבניו לאהרן "והיתה שם: בברייתא רבי 

לבניו". שם.25)ומחצה בבאֿבתרא

.ÂÈa ÔÈÏËB  ÈBÏt ÈÏÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ :Ó‡»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÁÓ ÈBÏt‰ˆ.‰ˆÁÓ ÌÈBL‡‰ ÌÈM‰Â , ¿ƒ∆¡»¿«¿«ƒ»ƒƒ∆¡»

במקום 26) רק  לא מחצה, תמיד נוטל הכלל רבינו, לשיטת
פרטים. כמה כלפי  אף  אלא הקודמת, כבהלכה אחד פרט 

.ÊÚÓ ÈÎLÏhÈ  ÈÒÎa ÈBÏt ˜ÏÁÈ :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»««¬…¿ƒƒ¿»«ƒ…
‰ˆÁÓez .˜ÏÁ„Á‡ ÏhÈ  ÈÒÎa ÈBÏÙÏ ∆¡»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ…∆»

OÚ ‰MMÓÚÈ ÏhÈ :‰B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒƒ»»»¿≈ƒ∆»ƒ…¿ƒ«
ÌÈÒÎp‰. «¿»ƒ

אלא 27) מרע ", "שכיב  מפורש נזכר לא ושם סג. בבאֿבתרא
בשכיב  שמדובר רבינו סובר - "האומר" שם שהובא מכיון
קנין. צריך בבריא שהרי  וכמסורים, ככתובים שדבריו מרע ,

"יחלוק ".28) במילה: כלול שנפתרה 29)שזה שם, בעיא
הבאה. בהלכה הובא שתוכנה לנו 30)מברייתא, ידוע  ולא

מהו? שבהלכה 31)"חלק " שבשיעורים הפחות והוא
הבעיא. לפתרון קיסי  בר רבינא של הכוונה היתה וזו הבאה.

סתם 32) חלק  לומר אדם בני  דרך "שאין הרי "ף : שכתב  כמו
הבעיה, בפתרון קיסי  בר רבינא וכוונת מרביע ". פחות על
- בבור לפלוני  חלק  "תנו הברייתא מתחילת לפתור היתה

מרביע ". פחות אין

.ÁÚÓ ÈÎLBa ÈBÏÙÏ ˜ÏÁ ez :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿
ÔÈi‰Ba BÏ ez :Ó‡ .ÔÈi‰ ÚÈ ÏhÈ  ÈÏ LiL ««ƒ∆≈ƒƒ…¿ƒ«««ƒ»«¿

˙ÈÁÏ ˜ÏÁËeÚÓ È‰ ˙ÈÈÓL ÏhÈÂ ,.ÔÈi‰ ≈∆∆»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿ƒƒ««ƒ
‰„wÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :Ó‡ÌÈMÓ ˜ÏÁ ÏËB  »«¿≈∆«¿≈»≈≈∆ƒ¿≈

ÁÈÙhÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :Ó‡ .ÔÈi‰ ÔÓ OÚ »»ƒ««ƒ»«¿≈∆«»ƒ«
‰l‚ È‰L ;BaaL ÔÈi‰ ÔÓ OÚ ‰MMÓ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆ƒƒ»»»ƒ««ƒ∆«∆¬≈ƒ»

Ôek˙ ËÚeÓ ˜ÏÁlL BzÚ„. «¿∆¿≈∆»ƒ¿«≈

שם.33) מים.34)ברייתא של בור וברשב "ם: ברי "ף 
החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת

אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט  באה
חבית. למלאות שם).37)בכדי  (רי "ף  חכמים שיערו שכך

מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך קטן 39)מה כד
אבל 40)לשתייה. במתנה, רק  זו שהלכה הר"ח , שיטת

לפי חלק  מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח 
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון
מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים

(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.ËÔÈ‡Â.Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÔÓ ÔÈÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק  יפה יודעים אנו שאין לפי  שם. הרי "ף  מדברי 
חלק  "תנו לענין ורק  חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי "ף  בכאן למדו בנכסי ", לפלוני 

.ÈÚÓ ÈÎLÏhz :Ó‡LÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB e„ÏBBÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ  ‰‡ev‰ Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙË »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
 ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף  לרב  אבא רבי  ששלח  מימרא קכח : בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע , שכיב  הוזכר לא שם ואף  חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
ג). הלכה ט  פרק  למעלה (ראה מרע  בשכיב  היינו,44)רק 

הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק  של התוספת כדברי 
שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם

(רשב "ם). מהם כאחד היא אף  נוטלת - שנשארו אלה של
הראב "ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.‡ÈdÈ‡ÂBÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡  ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eLa ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי  ד"ה שם, ברשב "ם גם כן
עכשיו. של

.ÈÚÓ ÈÎLÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂÓ‡ .ÏËB  ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰. «…
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שמכיון 49) אלא מרע " "שכיב  הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע "כ קנין, בלי  אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע . בכלל הם אלו שרק  הבית, תשמישי 
אדם. בני  לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב "ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ "ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי ) מחיטי 
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף 

.‚ÈÌÈ„Ú‰ÂÏÏÎaÌÈÁ ‡Ï Ï‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı‡Ï ˙aÁÓ ‡È‰ È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי "ף  אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח . שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי  ומעבדים,
שם. נמוקי ֿיוסף  ועיין כקרקע . הם הדין שמן אע "פ 

הם 55) כן, לא שאם שלי ". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,

כדי לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי "ף  (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„ÈÓ‡ÏËÏhn‰ Ïk :ÌÈÁ Û‡ ÏËB  »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי  אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע ,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚÓ ÈÎLÏk ÏËB  ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰˙BÚ˜w‰ ÏÎÂÌÈ„‚a‰ÂÌÈ„Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â ÌÈÙÒ ‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ  ‰Bz ÙÒ Ï‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰ «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎBÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ .B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט  מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי 
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי 
השכיב ֿמרע , במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ "ח  (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח ). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע ,67) שכיב  במתנת ספק  בדין ד) הלכה ט  (פרק  למעלה
מוציאין  אין תפס  ש"אם כתב  ולא קנה", "לא רבינו פסק 
ספק  אין כאן אבל בספק , מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ "ט  [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ "ע ]. יב , הלכה

.ÊËÚÓ ÈÎLÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡k ÈBÎa.B˙BÎa ÏËBÂ ÔÏËB  ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח . מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו

חלק  על נוסף  שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈÓ‡'B˙BÎa'‰ˆ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È  »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB  ‰BÎa ˜ÏÁ‰ˆ ,.ÏËB  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי  אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק  אם

יתר  של מחלקם לגרוע  יכול כי  אם מהבכורה, אותו לסלק 
סימן  ובסמ "ע  ג, הלכה נחלות מהלכות בפ "ו ראה היורשים.

יח . ס "ק  ולא 73)רנג לו" "כראוי  לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

.ÁÈÔÎÂÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡kÓ‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB  »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È  'd˙a˙Îa'. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב 
הכתובה. על העודף  את לרבות הבאות מיותרות,

יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו
הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.ËÈÈe‡k ÈBÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡  'BBÁa' Ó‡ .BBÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB  BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

BBÁ ‡l‡. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח  הוא שאם מפני  מחובו,
לו", "כראוי  כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי 
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב  המוכיח , דיבור שהוא
שם  בסמ "ע  וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות

טז. ס "ק 

.ÎÚÓ ÈÎLÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ ez :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È‰  Èz ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»

ÁwÈ ‰ˆiL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡ÁwÏ ‰ˆ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .ÁwÈ  ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È‰  ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ BÏ e˙e Èza‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע  על פפא. רב  של מימרא כ. ביצה
הר  של ביאורו (דפוס ולפי  שמת מי  פרק  בבבאֿבתרא י "ף 
ע "ב ). סו דף  לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי  שאין אע "פ  התנאי , את
מהלכות  (בפ "ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע "פ  קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב "ן]. בדברי  להלן עוד ועיין התנאי , אע "פ 80)לפני 
(הלכות  תנאי  אינו כפול שאינו תנאי  וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף  ב ), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי  דיני  הצריכו לא מרע , בשכיב  - יד)
שם, במלחמות (רמב "ן עליו דעתו תיטרף  שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.‡ÎÚÓ ÈÎLÈzÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ ez :Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
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ÛÈÒB‰Ï ÈÚ‰ ÈL‡ Cc Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ
‡Èe„p‰ ˙ÓeLadÈ‡  ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»

˙B‡Ó Úa‡ Ó‡ ‡Ï È‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי  קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי  והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק  ברזל" צאן "נכסי  והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה
(פרק  משויים יותר חצי  או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי  הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב ). הלכה (שם להוסיף  שהיה

.ÎÓ‡CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck ÈzÏ ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
ÁÂ‰  Ôk Á‡ ÌÈÏk‰Â ÌÈ„‚a‰ eÏÊe‰ ;ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ««≈»∆«

ÔÎÂ .ÏBf‰ ÚLk dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ‡ Ì‡:Ó «¿ƒ¿¿ƒ»¿«««¿≈ƒ»«
ÔÈi‰ ÈÓc ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ ez ÔÈi‰ ˜e‰Â ,ÈzÏ ¿«¿«≈¿≈««ƒ¿ƒƒ¿«««ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÁÂ‰. »∆««¿ƒ¿¿ƒ»«¿«≈
‰OÚÓÏB˜a ‡ˆBÈ ‰È‰L ,„Á‡aez :Ó‡Â «¬∆¿∆»∆»»≈¿»¿»«¿

ÔÈi‰Ó ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ ÈBÏÙÏ;ÈBÏt ÌB˜Ó ÏL ƒ¿ƒ«¿«≈≈««ƒ∆»¿ƒ
B˙B‡ ÈÓcÓ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ ÏhÈ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â¿»¿¬»ƒƒ…«¿«≈ƒ¿≈
Úa‡ Ï˜LÓ ÔÈi‰ ÔÓ BÏ ÔzÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL .ÔÈi‰««ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒ≈ƒ««ƒƒ¿««¿«

ÊeÊ ˙B‡ÓÌÈÓ„Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ,Ô„ÁiL ‰ÊÂ ;, ≈¿…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ¿∆∆ƒ¬»
BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„keLÂ .:Ó‡L „Á‡a ‰OÚÓ ¿≈¿«∆…¿«¬∆¿∆»∆»«

Ï˜„ È‡ˆÁ ÈL ÁÈp‰Â ,ÈzÏ Ï˜c‰:ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ; «∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈¬»≈∆∆»¿¬»ƒ
.Ï˜„ ‡wL Ì‰Â ,Ôek˙ ‰ÊlL .ÌÈ‡ˆÁ ÈM‰ Ïhzƒ…«¿≈¬»ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿≈∆»»∆∆

‰OÚÓ eLÂ˙Èa ÈBÏÙÏ ez :Ó‡L „Á‡a ¿«¬∆¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈBk ‰‡Ó ˜ÈÊÁn‰‰ÊÏ LiL ˙Èa‰ ‡ˆÓÂ , ««¬ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿∆

‰ÎÊ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ;ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰eˆÓ‰«¿«∆«¬ƒ≈»¿∆¿ƒ¿»¿¬»ƒ»»
‰Ê ˙Èa‰ÊÏ B˙ekL ÔÈ‡Ó ÌÈc‰L .;‰˙È‰ ¿«ƒ∆∆«¿»ƒ«¿ƒ∆«»»»∆»¿»

Ô˙Bp‰ ÏkLÔ˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»«≈¿«ƒ»»≈¿≈…«≈
.el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈

אנו 84) ואין אבין. בר אידי  רב  של מימרא נד. כתובות
ואם  הצוואה. שעת של השער לפי  דמים לה שיתנו אומרים,
לתת  וצריכים היתומים, הפסידו והכלים, הבגדים הוקרו

(מגידֿמשנה). היוקר מימרא 85)כשעת נד: שם זה אף 
יוסף . רב  היין),86)של (=מן חמרא" "מן שם: בגמרא

הראב "ד  הרי "ף , גרסו וכן חמרא". "מדמי  שם גרס  ורבינו
"מן  אמר שאילו שם. והמאירי  סו.) לגיטין ברשב "א (הובא
ארבע . ד"ה שם 'תוספות' וראה להלן. מבואר דינו - חמרא"

יין.87) ולא לה, לתת ציוה היין דמי  סה:88)שהרי  גיטין
לגרדום.89)סו. הסוהר מבית הצואר שעל בסוגר
במשקל".90) "יין אמר ולא היין", "דמי  אמר לא
"משקל".91) הזכיר לא הזכיר 92)שהרי  שלא אע "פ 

היין". מוכיח 93)"דמי  שזה פלוני ", מקום "של לומר:
שאם  יין, מאותו זוז מאות ארבע  למשקל הכוונה כאילו
פלוני . מקום של יין הזכיר למה היין, לדמי  כוונתו היתה

בשם 94) שם ורשב "א (רמב "ן לדחותו היתומים יוכלו [שלא
שלי ", מיין זוז מאות "ארבע  אומר היה אם כלומר: ר"ח )
יכולים  היו - פלוני " מקום של "מהיין מפרש היה ולא
וכמו  התכוון. מקום, באיזה לו שיש קבור שליין לדחותו
לפלוני מנה תנו שאמר מרע  "שכיב  יג. בגיטין שאמרו
שמא  חיישינן נותנין, אין סתם מנה נותנין, זה מנה מנכסי ,
"והלכתא  אמרו: שם שבמסקנא ואע "פ  קאמר". קבור מנה
הלכה  י  פרק  למעלה רבינו פסק  וכן חיישינן", לא לקבורה -
והטענות", הדינים מן "להסתלק  כחו את לייפות כן כתב  - א
שם  ובגמרא יד. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ד רבינו כלשון
לא  ופירש"י  כחו", לייפות כדי  "מחמרא, שם: שלפנינו
שכתב  מה (ועיי "ש יין" "דמי  ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי  ומתוך כחו"). לייפות "כדי  שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי  פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס 

אבימי95) עלֿידי  שנפשטה אשי  רב  בעיית קט : כתובות
רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני  שותפות לו שיש

יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי . - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק  אחרים, דקלים גם שהניח  אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני  לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י  התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק  אלה, חצאים שני  אלא
דעה  ולפי  ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע  יכולה בוודאי  אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף  וכתב  יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה ֿ 97)ידֿמשנה.רבינו בבא
אשי . רב  כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י 

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי " "מאה והיינו רומי . בדפוס 
כדים. מאה - וברוחב  באורך שלו, השטח  פני  על לסדר

מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי .101)גדול רב  בדברי  ואין 102)שם,

מאה  של שטח  רק  לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו
שם  (רשב "ם ליורשים השאיר והיתר הבית, מתוך כורים

ועשרים). מאה ד"ה

.‚ÎÚÓ ÈÎLÏ˜L ÈÏ ez :Ó‡LÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

 ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
Ôkˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B‡lL ;ÈÚ‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ

‰‡ˆB‰a eÁÈÂÈ ‡nL ,Ì˙B‡ ÊÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡ ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»
.ÈcÓ ˙BÈ≈ƒ«

סט :103) בכתובות סלע .104)ברייתא כרב 105)חצי 
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע .) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי 
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו  ירחיבו כלומר,

.„ÎÔÈ‡  e‰e„tÒz Ï‡ :Ó‡Â ‰evL ÚÓ ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÏ‡ .ÂÈÒÎpÓ e‰ea˜zÔÈ‡  ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
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‰e˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï eÒ‡L ,eav‰ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ
.ÂÈÒÎpÓ B˜Ï ÔÈLBi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק  וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי  של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב  מח .110)בפרק  כתובות
מתנה. רב  של שם).111)מימרא (רש"י  הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי  שנאמר א הי , מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

    
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע  שכיב  משפטי  בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק  לחסידים שראוי  בביאור הפרק  ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם

.‡ÚÓ ÈÎLÓ‡LÈa :ÈLÈÈ ÈBÏtÈ‰  ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
BcÏ B˙B‡ LBÈ ‰Ê.ÌÈa‰ ‡L e‰eLÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ

ÔÎÂ,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ
ÔÈLBÈ ‡L B‡.ÔÈÓi˜ ÂÈc  ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי  במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע , שכיב  ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב ). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב  אבל אמר, דוקא
הלכה  פ "ו (למעלה אפוטרופוס  לעשותו אלא כתב  שלא בנו,

ב ). הלכה נחלות מהלכות פ "ו ולהלן למי4)ב , אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי  שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ "ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי  מי  ובין מרע , לשכיב  בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי  שאינו מי 

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק  כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי  לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי  שם)
שם). (רשב "ם מבניו שירצה מי  לכל המנחיל שהוא הרי 

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב ). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח  בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק  יורשין,

.‡Èa‰ Ï‡ÔÈÓi˜ ÂÈc ÔÈ‡ . ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י  הרי "ף  האי , רב 
'נמוקי וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס  שאפילו יוסף ',

סו. והערה טו הלכה פי "א למעלה וראה רבינו. מלשון
שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚ÚÓ ÈÎLÈBÏÙÏ ÈÒÎ :Ó‡LÂÈÁ‡Â , ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡  ÈBÏÙÏÔBL‡ iMM ‰Ó ‡l‡. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע . שכיב  ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי  פסק  שכן

ראוי12) שאינו לפלוני , מרע  שכיב  במתנת נכסי  כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני , של מותו אחרי 

רבינו  בשם רמח , סימן חושןֿמשפט  ('טור' תמות" "אם
גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל

לשני לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף 
לפי לו, יש ששייר מה אבל י . הלכה להלן ראה כלום,
ראוי אינו הראשון והמקבל לפלוני ", "ואחריו שאמר

הפסק . לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.„Ì‡ÂBLÈÏ Èe‡ ÔBL‡‰ ‰È‰‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ ÔaÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓÔÈ‡ ‰MÈÂ ,‰MÈ ÔBLÏk ‡e‰ È‰ LBÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ.'ÈBÏÙÏ ÂÈÁ‡Â' Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב  של בנו  אחא רב  בשם קלג. אע "פ 16)שם
(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי  השני  שאין 17)שגם ובאופן

משהו, ששייר כגון אפוטרופוס , אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב ) פ "ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב ). הלכה נחלות מהלכות (פ "ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח  בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי  מתנה, לשון במפורש כתב  שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב  לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב  של מימרא
רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק  שוב  יכול
שם). (רשב "ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.‰‡Èa ˙zÓ Ô˙pL ‡Èa‰ Ï‡,‰Ê Cc ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡  ÈBÏÙÏ EÈÁ‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡ iMM ‰Ó ‡l‡Èe‡ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BLÈÏ Èe‡ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BLÈÏ. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿

דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי  מתנה, בלשון דוקא
ב . הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי  לשני , לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני  ו: הלכה להלן שכתב 

בתורת 23) שירצה למי  להנחיל בכחו אין שבריא אחרי 
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני  ויש הפסק ,

.Â,ÈBÏÙÏ EÈÁ‡Â ,CÏ ÈÒÎ :Ó‡L ÚÓ ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :Ó‡Â LÙe ,BLÈÏ Èe‡ ÔBL‡ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰MÈ¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»

ÔBL‡‰ iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰  ‰Èz˜ÒÙ‰ È‰Â. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ
LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ:Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«
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È‡ ‰MÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L ÈÏ ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡  ÈBÏÙÏÈt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט :):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע , להם ליתן וראויין בשבת, לבני  שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע  להם נותנין
שאפילו  הרי  - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו
דרב  בריה אחא רב  של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי  ליורשו: שראוי  למי  שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני  אין - לפלוני 
מדובר  לבני , שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני  ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב "ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק  לה
ה'בית  כתב  וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ  זו ובסברא הר"ן. בשם רמח , סימן יוסף '

הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק  שכתב  האופנים 27)למה שבשני 

אותם  לזרז היתה הצמצום שכוונת אומרים אנו אין הנ"ל
האחרים, למען הנכסים מן לחסוך אלא שם), יא בפרק  (כמו

אלה. של מותם לאחרי  נכסיו המקבלים

.ÊÈÒÎ‰˜  ÔBL‡ ˙Ó :ÈBÏÙÏ ÂÈÁ‡Â ,ÈBÏÙÏ ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ»»
ÈM‰ ÈLBÈ ÏL el‡ È‰  ÈL ˙Ó ;ÈLÈL ˙Ó ; ≈ƒ≈≈ƒ¬≈≈∆¿≈«≈ƒ≈≈ƒ

.ÔBL‡ ÈLBÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ eÈ‰È  ÔBL‡ ÈiÁa¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ

בשלשה 28) מעשה ושם קכט : בבבאֿבתרא ברייתא
(ראה  לשלשה והואֿהדין בשנים כתב  ורבינו מקבלים,

אין 29)מגידֿמשנה). ראשון של מותו שבשעת שכיון
כיון  לא שהנותן אלו. בנכסים זוכה אינו בחיים, השני 

עצמו. לשני  אלא השני  ליורשי 

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â,ÔBL‡ iMM ‰Ó ‡l‡ ÈMÏ ÔÈ‡L ¿««ƒ∆≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ
eÒ‡ÏÎB‡ ‡l‡ ,BÙeb ÔzÏÂ kÓÏ ÔBL‡Ï »»ƒƒ¿…¿ƒ≈∆»≈

˙Bt‰.ÈM‰ ‰kÊÈÂ ˙eÓiL „Ú «≈«∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ

כסותרת 30) הנראית השנייה, בברייתא כרשב "ג קלז. שם
הדברים  שפורשו וכפי  ז). (שבהלכה הראשונה לברייתא

שם. בדיעבד,31)בשקלאֿוטריא - ראשונה שברייתא
הנותן, של רצונו שיתקיים כדי  לכתחילה. - שניה וברייתא

בנכסים. הוא אף  יזכה אותם 32)שהשני  מוכר או
לאחרים.

.ËÌ‡ÂÔÈ‡  ‰zÓa Ô˙Â ÎÓe ÔBL‡‰ Ú ¿ƒ»«»ƒ»«¿»«¿«»»≈
ÔÓ ‡Ï ÈMÏ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰«≈ƒƒƒ««»∆≈«≈ƒ…ƒ

Lp‰ ‡l‡ ˙Bt‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ûeb‰‡ÈOn‰ ÏÎÂ .‡ «¿…ƒ«≈∆»«ƒ¿»¿»««ƒ
ÚL ‡˜  kÓÏ ÔBL‡Ï ‰ˆÚÔ‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ≈»»ƒƒ¿…ƒ¿»»»«¬ƒ»»»∆
˙eÁÏ ÔBL‡‰ Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈ„ÚÔ‡OÚÂ ÌÈÏk B‡ , ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ«¬»»

˙ÓÏ ÌÈÎÈÎz.ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ  «¿ƒƒ¿≈«¬»«»ƒ

שם.33) הראשונה בברייתא של 34)כרשב "ג מימרא
שם. חוטא 35)אביי , שהוא אחרי  רשע , נקרא המשיא רק 

זאת  שעשה שמכר, עצמו המתנה מקבל אבל לו, ולא
שם). (רשב "ם רשע  נקרא אינו איסור, עשה כי  אף  - להנאתו

ואע "פ 36) שם. יוחנן, רבי  בשם זירא רבי  של מימרא
הלכה  עבדים מהלכות (פ "ט  ב 'עשה' עובר עבדו שהמשחרר
עבירה  שיעשה עלֿמנת לו נתן לא שמא טענה כאן ויש ו),
בגמרא). (שם עשוי  שעשה מה זאת בכל - בנכסיו

שהם 37) ואע "פ  שם. יוחנן, רבי  בשם יוסף  רב  של מימרא
הלכה  אבל, מהלכות (פי "ד המת כלי  כדין בהנאה אסורים
בני שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי  שעשה

.È‰na?ÌÈeÓ‡ ÌÈcÔ˙ B‡ ÔBL‡‰ ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓÔ˙ B‡ ÔBL‡‰ ÔÎÓ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÁ‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ÂÈLBiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ BÏ. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂB˙ Ì‡ ÌÈÁ‡Ï elÙ‡ ,ÚÓ ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

Ó ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ Á‡Ï˙eÓiLÎe ,ÈM‰ ‰˜È. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע ,38) רב  של בנו הונא רב  של מימרא קלז: שם
שהיה. מוציא 39)במעשה השני  אין - ומכר עבר שאם
הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת

המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני ", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע "פ  ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי  חוטא אדם אין
והראב "ד  ולרשב "ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח ) הלכה

שם. הגמרא בדברי  אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
יוחנן. זה.43)רבי  ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא

ט . הלכה פ "ח  למעלה רבינו פסק  וכן שם. היינו,45)אביי 
בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני  מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק  שהוא זמן כל רק  הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע  שכיב  אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע  עד בהם להחזיק  הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב "ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני  לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע , שכיב 
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני  לדקדק 
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי  קודם, השני  - שווים
מרע , שכיב  מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ "ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט , מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע , שכיב  מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.‡È‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡‰ ÏÚ BÁ ‰È‰e‡e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Út‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„Ïa ˙Bt‰ ÔÓ ‡l‡,ÔBL‡‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ
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קעו                
         

ÔÈ‡  el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â BBÁ ÏÚa ‡e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚ÓÈ˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈBb ÔÈ‡  d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע "פ 
מיד  מוציא השני  אין נתן, או ומכר עבר שאם ט ) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע "פ  בכתובתה, האשה
במעות, חובו לסלק  יכול שהרי  במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק  יכול וכן

רמח ). סימן ('טור' רבינו על חולק  שהם 49)מרוטנבורג
ח ). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף  מן לא
יח ). סעיף ֿקטן שם (סמ "ע  לשני  שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב . לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב ). אפתק  ערך הערוך, (מוסף  ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי ", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב "ק  ורש"י  שם, (ערוך חובך תתבע 

.ÈÚÓ ÈÎL,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈÁ‡ÂÁ˜BÏ ÏÚa  ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«

‡e‰ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,Ì‡Â .Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈÁ‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰  ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈÁ‡ :LeÙa dÏ Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ  dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«

Á˜Bl‰ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈
‰‡eO ‡È‰Lk ‰ÎnL„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È‰  ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«

ÏÚa‰È‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈
ÔÈ‡Â ,ÔBL‡ iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈

Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLaCÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»
‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚzÈn‡Ï ÈÒÎ :Ó‡L „Á‡a, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ

˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈLBÈÏ ‰ÈÁ‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck Á‡Â ,‰È‡ Ì‡ ÈiÁe dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ÂÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ LBÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL Á‡‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ .eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈLBÈ elÙ‡Â ÔÈLBÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈLBÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈLBÈÈzÏ Ô‰ È‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ˙˙ÈÓ Á‡ Ô˙B‡ LBÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי , של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני  מן הנכסים את להבריח  כדי  זו
ט ). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט ).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו

שם.56) שפירשוה וכמו אביי , של שניה זו 57)מימרא
ואחריך  ליך "נכסי  נשואה: כשהיא מרע , שכיב  לה שאמר

או 58)לפלוני ". מלוג (=נכסי  בנכסיה המדובר היה שאם
מהלכות  (פכ"ח  הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי 

ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו
בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי  הלוקח , בידי 
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח  צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י 

הלוקח ,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
אישות  (הלכות שיכנוס  עד כלום ארוסתו בנכסי  לבעל שאין

ח ). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיב ֿמרע  שכיון
כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי  נשואה,

מיד 62) שהרי  וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי 
השני בא ושוב  ונוטל, הבעל שוב  בא מחזיקם כשהלוקח 
וחוזר  השני  מיד מוציא הלוקח  ושוב  הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח  הוא ממון, שהוציא מי  ֿ 63)ביד בבא
קכה: הרשב "ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס  "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי ".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ "א רבינו פסק  וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י  הונא,68)כ"ה כרב 
בחיי שני  מת כדין הסבתא, יורשי  בהם זוכים היו אחרת שם.

ז). הלכה (למעלה רבי69)הראשון הסברת מתוך יוצא
חולקים  ויש שם. הרי "ף  דייק  וכן הונא, רב  לדברי  אלעזר

(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק  אלא  "ראוי " זה שאין
המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע . הבת

שם). (רשב "ם למפרע 

.‚È˙Bk‰BÏ ÂÈÒÎÁ‡ÏeB˙BÓÈ‰  «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ‡Ï ˙Bt‰Â ,ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiLCÎÈÙÏ .kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‡‰ :ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰LtÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

ÁÈp‰Â ‡‰ ˙Ó .‡‰ ˙eLaÌÈaÁÓ ˙Bt ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ
Ú˜wÏÔa ÏL Ô‰ È‰ ÈtÓ ,BzÚcLÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆

Ba Ïˆ‡ ‰B˜ Ì„‡eÈ‰ .eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ
ˆa‰ÏÔÈLBÈ ÏL Ô‰ È‰ Ú .ÎÓe ‡‰ ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«

ÔÈeÎÓ Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈
Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓÔÈaÁÓ ˙Bt ÌL eÈ‰ ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ

ÔÈÓLÁ˜BlÏ Ì˙B‡eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»
.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È‰  ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«

ÚÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡  ÎÓe Ôa‰˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»
ÎÓ .‡‰˙Ó Ck Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈

‡l‡ ‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡‰ ˙eÓiLk  ‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»
ÔÈ˜Â ,˙BtÛeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙Bt. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי .71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים ֿ 73)עוד במגדל וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י 

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי  הנתינה, זמן כתוב  ובשטר
רבי שיטת לפי  מותו", ולאחר "מהיום כתוב : היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי 
"מהיום" האלה: הביטויים שני  את שם, בגמרא פירשו
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- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף  שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט , ואינו גט  ד"ה שם רשב "ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף  גם שמשמע  מכירה 78)סתם, כאן אף 

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח : שם המשנה, מתוך יוצא
קלט .). (שם בגמרא שייכים 80)שהסיקו הם הדין שעלֿפי 

הבן  של ולא האב  של הם הפירות שהרי  היורשים, לכל
בניו 81)המקבל. של ולא נכסיו, כתב  שלו זה, בן של

שם.82)האחרים. בגמרא עולא, של ואנו 83)מימרא
(הרי "ף ). לבנו מחל מיתתו שבשעת ראה 84)אומרים

הפירות  שייכים - זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח  פרק  למעלה
צב . הערה להלן ראה היורשים, שם.85)לכל משנה,

יז.86) הלכה מכירה מהלכות בפ "א ראה כתלושים, שהם
הפירות 87) ואילו הקרקע , גוף  אלא לבן נתן לא שהרי 

בניו. כל לפני  לירושה נפלו ובמותו לאב , נשארו
קלו.88) שם רק 89)משנה, שמוכר פירש ולא סתם

(רשב "ם). הקרקע ,90)הפירות גוף  אבל הפירות. היינו,
רצה  ואם לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי  מכור, אינו
לקנות  רצה הוא שהרי  בו, חוזר המקח , מן בו לחזור הלוקח 

(נמוקי ֿיוסף ). הפירות וגם הגוף  קלט .91)גם בבאֿבתרא
להבצר.92) הגיעו שלא  לה, וצריכים מה 93)לקרקע ,

לקרקע . עוד וצריכים מחוברים שהם זה, במצב  שוים
(94- ללוקח  האב  וכשמכר האב , של הם הדין עלֿפי  שהרי 

מיתתו, בשעת האב  ברשות עודם שאם אלא ללוקח . הכל
כמבואר  אליו, קרובה שדעתו מפני  לבנו, אותם מוחל הוא

מגידֿמשנה. וראה במשנה.95)למעלה, קלו. בבאֿבתרא
בפירות.96) רבי97)כלומר : פלוגתת שם, בבאֿבתרא

לקיש. כריש והלכה לקיש, וריש שם 98)יוחנן בגמרא
ואז  הגוף , כקנין הפירות קנין אם זה, בעיקרון זו הלכה תלו
הבן  היה יכול ואז הגוף , כקנין לאו או למכור, יכול אינו

שלושת 99)למכור. בין היא זו שהלכה שם. לקיש כריש
יוחנן  ולרבי  לו. ביבמות לקיש כריש פסק  שרבא ההלכות
מכירה, הבן של מכירתו אין הגוף , כקנין פירות קנין הסובר
אם  אבל לרשותו, הנכסים שבאו בחייו, האב  מת אם אלא
הרי הבן, של לרשותו הנכסים באו שלא האב , בחיי  הבן מת
אלא  לו שאין אע "פ  האב , של הם כאילו נחשבים הנכסים

הגוף . כקנין פירות שקנין - פירותיהם

.„È˙zÓ‡ÈaÁ‡Ïe ÌBi‰Ó' da e˙kL «¿«»ƒ∆»»≈«¿««
‰˙ÈÓ‰B˜ BÈ‡L ,ÚÓ ÈÎL ˙zÓk ‡È‰ È‰  ' ƒ»¬≈ƒ¿«¿«¿ƒ¿«∆≈∆

ÏÚ Û‡L :el‡ ÌÈc ÚÓLnL ;‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»∆«¿«¿»ƒ≈∆««
˙Bt ÏÎB‡Â Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ ,ÌBi‰Ó Ûeb‰ ‰wL Ètƒ∆»»«≈«≈∆¿≈≈

.‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»

אביי .100) עלֿידי  וכפירושה קלה: שם ברייתא
רנז 101) סימן סמ "ע  ראה בריא, ככל קנין בה שעשה והיינו,

יא. אבל 102)ס "ק  מרע , שכיב  כמתנת דינה זה, לענין רק 
בו, לחזור שיכול מרע  שכיב  כמתנת דינה אין חזרה, לענין
פירשו  וכן בו. לחזור יכול אינו קנין שעשה מכיון אלא

דינה  - חזרה לענין שגם אומרים, ויש ורמב "ן. רשב "ם
(מגידֿמשנה). מרע  שכיב  כמתנת

.ÂËËL‰zÓ‰„O ÈBÏt ‰˜iL Ba e˙kL ¿««»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»∆
ÔÈ˜ ËMa ‰È‰L ÔÈa ,‰˙ÈÓ Á‡Ï ˙ÈBÏtÔÈa ¿ƒ¿««ƒ»≈∆»»«¿»ƒ¿»≈

ÔÈ˜ Ba ‰È‰ ‡lL‰Ê ÔÓÊe ÔÓÊ Ba e˙kL ÔÂÈk , ∆…»»ƒ¿»≈»∆»¿«ƒ¿«∆
ÁÈÎBÓ ÔÓf‰ ,‰È‰ ÈÁBÏ ‰˜‰ ÌÈiÁnLBÈ‡Â , «»»«¿«ƒ«∆≈«ƒƒ¿»¿≈

‰ÎBÊ‰˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡BzÚ„a ‰È‰ el‡L ; ∆∆»¿««ƒ»∆ƒ»»¿«¿
˙Bk ‰È‰ ‡Ï ,‰˙ÈÓ Á‡Ï ‰Ê ËLa BÏ ˙B˜‰Ï¿«¿ƒ¿»∆¿««ƒ»…»»≈

ÔÓÊ BaÌBi‰Ó' Ba e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈»≈«
ÔÈ˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ Á‡Ï ‰B˜  '‰˙ÈÓ Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙BkÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ˙Bk c‰ ÁÈÂ‰Ï  ÔÓf‰ ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈˆ BÈ‡L. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי  ולא במשנה, קלו. שם יוסי , כרבי 
(שם). כמותו הלכה רב  שפסק  וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב  מתנת ואילו א). ס "ק  רנז סימן (סמ "ע  בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב 
ולדעת  י ). הלכה ח  פרק  (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע "ב ) עא ווילנא דפוס  ט  פרק  (בבאֿבתרא יוסף ' ה'נמוקי 
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב  מרע  שכיב  מתנת

קט . הערה להלן וראה לקנין, רבי105)וזקוקה אף  שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה

(פ "א  המקבל ליד כשהגיע  קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב  כדברי 

שם. יוסי  רבי  של בברייתא מפורש וכן יוסי , גוף 108)רבי 
פירותיה.109)הקרקע . בידינו:110)לאכול הוא וכלל

קנב .). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע  שכיב  במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי  כי  מוכיח ,

סב ]. והערה י , הלכה פ "ח  ברשב "ם 112)למעלה ראה
מוכיח . ד"ה קלו.) (שם

.ÊË‡ÈaÌÈiÁÓ' ËMa ˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È‰  '˙Âne‰eÓ‚ ‰zÓ BÊe˙k È‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»
'ÌÈiÁÓ' BaÓB‡L ÈÓk  '˙Âne' Ba e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ∆≈

.‰Ê ‡e‰ ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ'≈«»¿«»¿≈«¿»∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב  פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט , הלכה ח  פרק  למעלה הובאה כרב , ההלכה נפסקה
שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע  בשכיב  שרק  משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב  וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב  וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף  שכתב  לומר אין ובבריא
מרע  בשכיב  שאמרו כמו זה", מחולי  שיחיה דעתו "ליישב 

יט ). הלכה (פ "ח 

.ÊÈÌÈ˜Ècv‰eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈeÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Cea '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…

ÌÈÈ„a.‰ÈÁÈ ˙zÓ ‡BOÂ :Ó‡ È‰Â . ƒ¿ƒƒ«¬≈∆¡«¿≈«»…ƒ¿∆
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לקבל 116) רצה שלא גידל ברב  מעשה ושם נט . קידושין
ליה  משדרי  הוו כי  אלעזר "רבי  אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני  הוו וכי  שקיל, לא מידי  נשיאה מבי 
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו
בעי קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב  שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי ? מר
אתייקורי אמר אזיל, ליה מזמני  הוו כי  - זירא רבי  יחיה,
כתב  לא [ורבינו בי )". הם (=מתכבדים בי  דמתייקרו הוא
אלעזר  כרבי  שפסק  מפני  מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי  על ֿ 117)החולק  על
מבטחו" ה' והיה בה', יבטח  אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי 
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב  ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי  ומתנה, זכיה הלכות בסוף  רבינו

ויפה. טוב  בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  תמוז י"ז ש "ק יום 


 

ÔÈa ˙BÚ˜w‰ ˜elÁ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒƒ««¿»≈
BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««

BlL ˆn‰2.ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk e‡e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק  רכוש.2)כולל נזקי  כולל

  
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי  בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק  לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ BÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eLiL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

˜Ù‰‰ ÔÓ d e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lwe ,Ú˜˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :BcÏ B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ‡L ˙‡ ‰ÙBk  ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡  ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ BÁ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
 ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc‰Ï BÁ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
BÁ ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי  בשם אסי  רבי  של פירושו לפי  ב . בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח ). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון

הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש
זו. שותפות הוקמה לפי7)איך ג. ושם יא. שם משנה

ב . שם במשנה יוחנן רבי  בשם אסי  רבי  של פירושו
ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי  שם במשנה

ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים
של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי "ף ,

(וראה  והחזיק " שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי  רב 
להלן  רבינו כתב  וכן אשי ) רב  המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק  בעצמו זה הלך אם "וכן י : הלכה ב  פרק 
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי  על אף  וכו'

להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף : שם ברי "ף 
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי 

כאן  התקיימה הרי  - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי  על ואף  בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה
כי שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף  שיתחלקו עד רק  מתחילה הייתה השותפות כל הרי 
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי 
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע  הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי  קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו
התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י ). הלכה ב  פרק  להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה
ראייה, היזק  בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב  פרק  (כדלהלן אמות ארבע  גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי  ראייה, היזק  בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa BÁÏ Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL LÙ‡ È‡L „a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰  ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»

ÚBz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ BÁÏ kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡  ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï BÁ ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ ÔÈ‡ :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÁ È‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁÓ Ì‰È‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ÎO‰  ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆiL23Ô‡OÚ ;24 BÓˆÚÏ ‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È‰Â .Ì‰È‡ LnzL‰L C„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡Be ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ÓB‡ ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁÈÂ B‡BÈÂ ,ÌÈ„Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙Èa¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁna25˙B˜Ï ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ‰Â ,ÈÏ27ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈÁ‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ «ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk Ó‡ .ÌÈÁ‡Ï d˙B‡ ÔÈÎBÓ  È˜ÏÁ ÎBÓ ÈÈ‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,BÁ ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
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קעט                
         

e‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ kÓÏ ‡ÏÂ BÁ ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰  Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;BÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈÈkOÓ  »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL  ‡e‰ ˆÁ Ì‡ :ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È‰L ,‰i‡ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

,ˆÁÏ ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÁËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ  ‡e‰ ıÁÓ Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡L c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»
„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿

:BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰Bz ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁÓ∆¿»«»≈∆»≈»«
ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ÓB‡ È‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»

.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב  יהודה רב  פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב  והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי  מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק  ג הלכה להלן והראב "ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
כן  דעת על לו: אומר השני  שהרי  כן, אמרו לא וממכר

שם. ועיין ניחלק , שלא רבא 16)נשתתפנו, מדברי  נלמד
יג. שם נחמן, שם.17)לרב  שבגמרא אגוד" או "גוד זהו

גוד: הכסף ֿמשנה): נוסחת לפי  ב , גד (ערך הערוך וכפירוש
היינו  אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך,

הקובע 18)מכור. הוא הוא החלוקה את התובע  כן ואם
לחבירו  ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את
דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י  (בניגוד הוא כשיקנה
את  קובע  הקונה שלעולם, אקוץ , אגוד: קוץ . גוד: שפירש
שאפשר  רבינו מדברי  ונראה משנה). כסף  וראה השער
ויש  החפץ , של האמיתי  שוויו על העולה שער גם לקבוע 

משנה). במגיד (ראה זה על תלוי19)חולקים והכול
בשני כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע 
אבל  יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים:
לתובע  מפריע  זה אין לקנות, יכול ואינו עני  הוא הנתבע  אם
בניגוד  שם הרי "ף  הכריע  כן מכור". או קנה "או לו להגיד

משנה). (מגיד זה על החולקים קעב .20)לדעת שם משנה
יג. שם שהכול 21)והובאה נראה רבינו דברי  מפשטות

אומרים  ויש משנה). (כסף  המוריש האב  בהתנהגות תלוי 
וראויים  גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי  שהעיקר
שאינם  קטנים, הם ואם לאמצע . והשכר משכירים להשכיר,
משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים

אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות ואין 22)וראה
הרי כי  בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר
בשם  משנה (מגיד השני  החלק  את להשכיר יפריע  זה

את 23)הרשב "א). לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
מיגאש  ור"י  אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי  על השותפות
דינו  ואולי  לשכר עומד שהדבר מאחר בספק , זאת השאיר

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש משנה 24)כדבר

להשתמש 25)שם. יכול העני  שאין פי  על אף  כלומר,
איכפת  מה העשיר: לו אומר - המרחץ  בבית או הבד בבית
עבדים  או זיתים לקחת תוכל מצידי  יכול, אינך אם לי 

בהם. משני26)ולהשתמש אפשרות נותן שאינו שכל
להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד אף 27)הצדדים:

כנעני עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי  על
שילווה  ידי  על "אגוד" בכלל הוא הרי  לשלם לו שאין

לבקש 28)מאחרים. הוא יכול כסף , לו שאין אף  כלומר:
ויש  לאחרים. מכירה ידי  על זאת לו שיאפשר מהשותף 
ו). סעיף  קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים

האב "29) עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע  מכאן
אלא  הכסף ֿמשנה של כפירושו האב  עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי  אם תלוי  שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב  החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב  מתשובת מיגאש הר"י  למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב  ענה כך ועל ופשוט , לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק  בהשגתו והראב "ד משנה). (מגיד אגוד או גוד  של
לחלוקת  השני  את להכריח  יכול האחד שאין ואומר זה
ונד. נע  להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני  שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק . או ראייה היזק  על 31)תסבול לכוף  ואי ֿאפשר
ראייה. היזק  שיש פי  על אף  לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ  למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב 
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י  בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח  ופשוט  בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט  שבפשוט  מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י  יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני  בעייה,
אינו  ואם ופשוט ). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי 

מיגאש). לקיים 33)(ר"י  אפשר הרי  לזמן, מזמן רק  שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.‚ÔÈ‡L ‰„O B‡ ˆÁ ˙ˆ˜Ó BÁÓ ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó eÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

ÓBÏÂ BÁ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ  ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט  סעיף  קעא סימן משפט 

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק  הראב "ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני  ובמקח ֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף 
יכול  התובע  כי  סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף  טענת את לדחות
כן  אחרי  ורק  זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב 
הרשב "א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי  אינו שזה לו נתברר

.„Ïk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
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˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»
ÔÈ‡  ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈

„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38ˆÁ Ïk ?39Úa‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«
˙Bn‡40ÏÎÂ .ˆÁ ‰Èe˜ dÈ‡  ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»

ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈÊ È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡  »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»
‰„O ‰Èe˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈÊ È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ

ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe˜ dÈ‡  ˜44Òct45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈
CÎÈÙÏ .Òct Èe˜ BÈ‡  ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈÊ46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈

„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡ ‰È‰iL „Ú ,ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»
zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»

˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈÊ È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
‡ÏÂ ;„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˜ ÈˆÁ da ‡‰iL „Ú ,‰pb‰«ƒ»«∆¿≈»¬ƒ«¿»∆»¿∆»¿…
„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òct‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡OÈ ı‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ïa Ï‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡  »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈÁ51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òct‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»

˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„BÚ È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆

‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú  ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈
.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש  אם היינו,
אף  - קטן חלק  אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף  קעא (סמ "ע  החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני  (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב  פרק  (להלן פתחים של אמות מארבע 
רוחב 41) על אורך סאה וחצי  קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע  אלפים שלושת של שטח  והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח  וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע 
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י בשטח  אף  חשובה והיא יב .44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י  כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף  יא.46)כמבואר שם משנה
יב .47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע 

ישראל. שבארץ  כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע 
יב .50) שם יוסף  רב  מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י 
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק  בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב  מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח  וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ  לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54ÔBn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»

˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,CBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁn‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú  e˜ÏÁ ıÁÓ Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú  CBL Ì‡Â .ıÁÓ È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ‡Le ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa CBL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈc‰57ÔÈÏÚÓ  ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ÎÓ B‡ :BÁÏ ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ÓB‡ È‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ

.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

  

דיני ש "רוב  תמורה  הלכות  בסו  " הרמב שכתב  מה  פי  על
 ומתו " המעשי כל ולישר הדעות לתק אלא  אינ התורה 
יש  ה ', בעבודת והוראות  ענייני  למדי וההלכות  הדיני
להסתפק  שאי הוא  ה ' בעבודת  השכני שעניי לומר,
שבסביבתו  אלו  כל על  ג לפעול וצרי עצמו   ע בעבודה 

ומצוותיה . תורה  יהדות, בענייני  שלו  " שכני" שיהיו 
      

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני  "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק  יג:57)חלק  שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי  והיינו,
(רי "ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט ). אות מיימוני  (הגהות פחות ואני  שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב : בהתאם

וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף  למעלה וראה שם. בגמרא
שם). (גמרא לי  אין - הדבר מחיר

    
בתים 1) לבעלי  המשותפת החצר חלוקת משפטי  בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק 

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.‡˙BˆÁÌÈÙk‰˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL , «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂÈa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È‰  ÌÈza‰˙Bn‡ Úa‡ «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏÁ˙t‰ Ïk ÁaÌ‡ :ˆÁ‰ ÔÓ ‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡  ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ dÏ ÔÈ‡L ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e‡aL BÓk ,ˆÁ ‰Èe˜,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡ ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ  ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
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;˙Bn‡ OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ Á Ïk ÏÚ ˙ÈÂ»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa‡ BÏ ÔÈ˙B  „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :ˆÁ‰ ÔÓ ‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t Áa¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ  ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡  ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»

רבי2) בשם אסי  רבי  של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי  וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י  ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע 
שני לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע  הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני  לו שיש בין אחד פתח  לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י  דעת וכן בלבד, אמות ארבע 

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי  כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
הפתחים  למספר בהתאם בחצר, אחד כל זכה ואז השטח ,

כמה 6)שלו. היו ואם להלן, כמבואר בית, לכל פתח  היינו
פתח  לכל יש אחרת, ברוח  פתח  כל אם אחד, בבית פתחים
שם. עיין ב , הלכה להלן כמבואר אמות, ארבע  ופתח 

לו 7) יש החצר ויתר ג). הלכה (להלן משאו שם לפרק 
אחרים. החצר.8)תשמישים בעומק  כמדת 9)כלומר,

רוחב  לו יש שלעולם אומרים, ויש השטח . מדת כן רחבו,
לפי אמות, ארבע  רחב  אינו שהפתח  באופן אף  אמות, ארבע 
סימן  שם (רא"ש אמות מד' בפחות משאו לפרק  שאי ֿאפשר
יש  אלו: אמות בד' זכותו מה הראשונים, ונחלקו לח ).
יכול  חבירו גם - לו מיוחדות שהן שאע "פ  אומרים
לגמרי לו קנויות שהן אומרים ויש לפרקים, בהם להשתמש

ג). הלכה להלן במגידֿמשנה פ "א 10)(ראה למעלה
ד. שני11)הלכה ולזה אחד, פתח  "לזה שם: בברייתא

שני יש שאם בתים. "פתחים": רבינו ומפרש פתחים".
פתח  בשביל אמות ארבע  אלא לו אין אחד , בבית פתחים

ב . הלכה כדלהלן רוחות בשני  שהם לא אם בלבד, אחד

.˙ÈaLÈ  ÂÈ˙BÁe ÏkÓ ÌÈa ÌÈÁ˙t BÏ LiL «ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ»»≈
Áe ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡ BÏÌ‡Â .BÏ „ÁÈ Á˙t «¿««¿»«¿ƒƒ≈∆«

BÁ˙t „‚k ˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡. ≈∆»«¿««¿∆∆ƒ¿

ברי "ף 12) הנוסחא (כן בחפירה אמימר, של מימרא יא. שם
(=מקום  דסופלי  במגידֿמשנה) שהובא מיגאש ובר"י 
פתחים  ארבעה לה שיש מיגאש) ר"י  - עורות בו שמעבדים
חידוש  לפנינו הרי  פתח . לכל אמות ארבע  לה ויש צד מכל
(ר"י אמות ארבע  לו ויש כבית, דינו זה שמקום א' כפול:
אחד  כשכל ופתח  פתח  לכל אמות ארבע  שיש ב ' מיגאש).
רבינו  שבדברי  זו הלכה של מקורה וזהו אחר. ברוח  ואחד
יש  דסופלי  לחפירה שגם הראשון, החידוש את [והשמיט 
של  שלול ה) (הלכה להלן שכתב  שממה - אמות ארבע 
שם  בגמרא ההסברה וכפי  אמות, ארבע  לו אין תרנגולין
שמקומות  מוכח  בעצמם, ועולים מטפסים שהתרנגולים
ארבע  להם יש - תרנגולים של ללול דומים שאינם אחרים

כנ"ל.13)אמות]. ורוח , רוח  לכל אחד שם,14)פתח 
אמימר. של הפתחים 15)במימרא כל השאיר כלומר,

ז  הלכה להלן ועיין מהם. באחד אלא משתמש ואינו
שם. רבינו,16)ובהערה דברי  על כאן השיג הראב "ד

אלא  הרוחות שאר מפקיע  שייחוד בגמרא אמרו שלא וכתב 
ארבע  לו ויש מפקיע , אינו בבית אבל דסופלי , בחפירה

רוח . לכל אמות

.‚‰„ÒÎ‡B‡OÓa dÎB˙Ï Òk‰Ï BÏ LÙ‡ Ì‡ : «¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»≈¿»¿«»
Úa‡ dÏ LÈ  Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa‡ dÏ ÔÈ‡ ≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL eÓ‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב  של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק  לה שיש או (רש"י ), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי  מצד

.„˙ÈaÚL˙ÒtÓ B‡Úa‡ Ì‰Ï LÈ  ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡eÈ‰ .ÒtnÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡  ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òtn‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע  בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח ) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני  וכל החצר, מבני  לאחד שייך והוא
אמות  ארבע  לו ויש בית דין לו יש ואעפ "כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי  שמכניסים [ואע "פ  בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי , את לפרק  בכדי  בחצר, אמות ארבע 
רמ "ה]. יד ועיין חוץ , כלפי  וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי  בחצר, גבוה מקום
המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב  המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי 

אחד. וכפתח  אחד

.‰ÏeÏ˙Bn‡ Úa‡ BÏ ÔÈ‡  ÌÈÏB‚z ÏL. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא  ועולה 25)שם, מטפס  שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע  זקוק  ואינו ויורד, מטפס 

שם). (גמרא ממשאו אותו

.Â˙Èa‰˜Ó BÈˆÁ ,‰˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈewLıeÁ ÈtÏk BÈewL ÔÈaÔÈ‡  ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa‡ BÏ. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע  על אמות ארבע  בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי  משאו, לפרק 

שאינו 29)הרשב "א). בחלק  בחוץ  לפרק  יכול שוודאי 
אל 30)מקורה. המקורה החלק  דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק  אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את

.Ê˙ÈaÌe˙Ò˙Bn‡ Úa‡ BÏ LÈ ˙‡ ıt . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt˙Bn‡ Úa‡ BÏ ÔÈ‡ . ¿ƒ»≈«¿««

יב .32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח  בו שהיה
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ב ). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסף ֿמשנה ואע "פ  בחצר.
ואינו  רוח  בכל פתחים לו יש שאם ב ) (הלכה  למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע "פ  מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח  כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי  וסתמו, בלבד אחד פתח  אלא
שם). (כסף ֿמשנה אחר פתח  לו אין שהרי  מחר, או היום

הפתח .35) פתח ,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע  אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע  הסתלק 
סעיף  קעב , סימן (רמ "א לו יש - שבפתח  מאלה חוץ  שבחצר

ז).

.Á˙Èa˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L «ƒ∆≈«¿««««¿««
ˆÁa ˙Bn‡ Úa‡ BÏ ÔÈ‡ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa‡˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ïf‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ  ‰f‰ˆÁ ÏLÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰Ï‡ .‡ÈÒÎ‡Èa ÈÙÏ  CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»

שם.37) שפירשוה ולפי  ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס  עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ  בחצר, אמות ארבע  אבל הפתח . של אמות ארבע 
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח  ששני  כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע  פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע  בו יש אם בחצר, לחלוק  השני  את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף  שאין אע "פ  לזה, אמות וארבע  לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע  חוץ  הפתח , בשביל אמות

בראב "ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי  הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י  שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי 
שם). (רש"י  שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני  שם מביא הרי "ף 
והר"י הר"ח  פירשו (וכן אכסניא של זבל א' "אכסניא":
פירש"י (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב ' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני  על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב  ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י  שברי "ף  השני  כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני  הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני  לזכות

כ. ס "ק  קעב , סימן סמ "ע  ועיין החצר. לבני 

.ËÔÈÙzM‰‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L c ˜ÏÁÏ eˆL «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ˜ÏBÁ  BÓL ˙‡. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È˙ÎeL„w‰e˜ÏÁÈ ‡Ï  eˆL Èt ÏÚ Û‡ ,. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na„Á‡ CÎaÈzLa Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ  ˙BÎÈk. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי  יהיה לא שהחלק 
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע "פ  הקודש שבכתבי  להשמיענו בא אלא
רש"י ). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי  וארבעה עשרים
הקודש). כתבי  ד"ה שם (רש"י  כספרֿתורה בגליון

(רש"י51) הקודש כתבי  בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע  אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע  אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב "ד שיחלקו הקודש ספרי 

רשב "א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע "פ 

שכתב  כמו לחלוק , רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי  אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב  שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
אחד  שיקח  לחלוק , "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב 
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם

.ÈÌB˜Ó,B˜ÏÁÏ ÔÈÙzL eˆL ‰wÏÁ ÔÈ„ Ba ÔÈ‡L »∆≈ƒ¬À»∆»À»ƒ¿»¿
Èt ÏÚ Û‡ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  Ì„iÓ ewL ««ƒ∆»ƒ»»»∆»≈∆»«¬…

ÌÈc ÔÈ˜ ‰fL ;Bae‡aL BÓk ,‡e‰Ï‡ . ∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈«¿¬»
Áea ‰ˆ ‰ÊÂ ÈBÏt Áea ‰ˆ ‰fL Ì„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»»∆∆»»¿«¿ƒ¿∆»»¿«

Ì‰a ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡  ÈBÏtÔÎÂ .Ì‡CÏ‰ ¿ƒ≈»¿ƒ«¬…»∆¿≈ƒ»«
BÓˆÚa ‰Ê˜ÈÊÁ‰Â˜ÈÊÁ‰Â BÓˆÚa ‰ÊÂ ,B˜ÏÁa ∆¿«¿¿∆¡ƒ¿∆¿¿∆¿«¿¿∆¡ƒ

B˜ÏÁaÌ‰Ó „Á‡ ÔÈ‡  Ì„iÓ e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿««ƒ∆…»ƒ»»≈∆»≈∆
.BÁa ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬≈

לפי55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי  ב . בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי  בשם אסי  בשקלאֿוטריא 56)רב  שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף  או חפץ , על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ "ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי  שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי  - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני  וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי  כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע ". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת
יוחנן. רבי  בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי 

ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי , רב  של מימרא
שם. יוחנן, רבי  של שהסכימו 62)דבריו אחרי  היינו,

החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו
כ"י בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי  "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי  להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי "ף  מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף  אלא וקני ", חזק  "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי  - קנין זה שאין אע "פ  - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי "ף  רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי  חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ "א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב . אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק , ילך שאחד בזה די  לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי 

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך

.‡ÈÔÈÁ‡‰e˜ÏÁLÔÂÈk  ÏBb Ì‰ÈÈa eOÚÂ , »«ƒ∆»¿¿»≈≈∆»≈»
lk e˜ Ô‰Ó „Á‡Ï ÏB‚ ‰ÏÚLÔ‰È‰a .˙ÈOÚpL ∆»»»¿∆»≈∆»À»«¬»»∆«¬≈

eÓÈkÒ‰L cÏ ‰fÓ ‰Ê eÚÓML ,Ì‰ÏÓb ,ÂÈÏÚ »∆∆»¿∆ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»»»«
BÁÏ ‰˜Óe Ô‰Ó „Á‡ Ïk. »∆»≈∆«¿∆«¬≈

יוסי .66) רבי  של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי  להכריע  צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק . הם ואם חלקו. השני  קנה שנים, הם אם
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האחרים, החלקים שני  את והשנים חלקו, קנה הראשון -
ויש  יחלקו. - לחלוק  רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי  החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק  זכה שראובן וכיון וכו' לוי 

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי  ואח "כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי , ובוודאי  השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב  ולא מהר יקום החלוקה ביצוע  שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת

מה שלמדו  שם: ששאלו ואע "פ  בגורל. הארץ  מחלוקת זאת
הרי - ותומים' ב 'אורים גם שהיתה ישראל ארץ  לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי  רב  שם תירץ 
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב  ברמ "א) ב  סעיף  קעג סימן בחושןֿמשפט 
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי "ז - וכו'" הנאה בההיא אשי  רב  אמר "אלא שם
ס "ק  שם (הגר"א ישראל ארץ  מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי לו נתחוורו שלא שכתב  בהשגה, הראב "ד דעת וכן ד),
שייכת  הראב "ד שהשגת כתב  ואורֿשמח  (לחםֿמשנה, רבינו

עו). בהערה שם עיין יב , בהלכה להלן

.ÈÔÈÁ‡‰‰fÓ ‰Ê ˙BÁB˜Ïk Ô‰ È‰  e˜ÏÁL, »«ƒ∆»¿¬≈≈¿»∆ƒ∆
Cc Ì‰Ï ÔÈ‡Â‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÓlÒ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê, ¿≈»∆∆∆∆«∆¿…À»∆«∆

;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈn‰ ˙n‡ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BBlÁ ‡ÏÂ¿…«∆«∆¿…««««ƒ∆«∆
˜ÏÁa ˙eÎÊ Ô‰Ó „Á‡Ï ‡L ‡Ï ,e˜ÏÁL ÔÂÈkL∆≈»∆»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿¿≈∆
dlk ‰„O‰ ‰˙È‰Lk :ÔÈÁ‡Ï ÓBÏ LÈ CÎÈÙÏ .BÁ¬≈¿ƒ»≈«»«ƒ¿∆»¿»«»∆À»
ÌB˜nÓ ˙‡f‰ ÌÈn‰ ˙n‡ da ÈÚÓ ‰È‰  „Á‡Ï¿∆»»»«¬ƒ»««««ƒ«…ƒ»
ÈÏ LÈ  È˜ÏÁ ‰Ê ˙ÈOÚpL ,‰zÚ Ï‡ ;ÌB˜ÓÏ ¿»¬»«»∆«¬≈∆∆¿ƒ≈ƒ
ÔBlÁ‰ Ì˙BÒ ÔÎÂ .ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ÈÒ‰Ï ¿»ƒ««««ƒ≈»«¿≈≈««

‰Be ,B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈ˜Ln‰Èt ÏÚ Û‡ ,Ìlq‰ „ˆa ««¿ƒ«∆¿∆¿««À»««ƒ
ewL ÌÈLa ÔÈc‰ ‡e‰Â .BLÈÓLz ÏhÓ ‡e‰L ∆¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ∆»

˙eÎÊ Ì‰Ó „Á‡Ï ‡L ‡Ï  e˜ÏÁÂ ,„Á‡Ó ‰„O»∆≈∆»¿»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿
Ì˙BÒÂ B˜ÏÁÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙÓe ,BÁ ˜ÏÁa¿≈∆¬≈«¿ƒ««««ƒ≈∆¿¿≈

˙BBlÁ‰. ««

בניגוד 72) שמואל, בשם נחמן רב  של מימרא ועוד. ז: שם
רב . הדבר 73)לשיטת הוברר "ברירה": אומרים אנו ואין

לקוחות  אלא זה של חלקו וזהו זה של חלקו שזהו למפרע 
מהלכות  פי "א ורמב "ם כה. גיטין החלוקה, בעת מזה זה הם
שזהו  מפני  זו, בהלכה זאת והקדים כ. הלכה ויובל שמיטה
לזה  זה מוכרים הם מזה, זה כלקוחות שהם שכיון יסודה,
כל  כדין חבירו, אצל אחד כלום משיירים ואינם יפה, בעין
ג), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ה סד: (בבאֿבתרא מוכר
זו  הלכה של טעמה שזהו בגמרא, מפורש זה שאין ואע "פ 
מגידֿמשנה. ועיין סה. ב "ב  הגמרא בסוגיית כן נראה -

הפנימי74) אין פנימית, ואחד חיצונה חצר קבל אחד שאם
היתה  כזו דרך כי  אף  החיצונה, מהחצר דרך לדרוש יכול
חלקו, את מכר כאילו החלוקה עם שהרי  אביו, בחיי  קיימת
בעין  המוכרים כדרך ומכר לאחים, החיצונה החצר היינו,
ביחס  החיצונה, החצר ובעל דרך, לעצמו השאיר ולא יפה
יפה. בעין שמכר עליו גם שנאמר מוכר, אינו שלו, לחצר
דרך  להם אין ד"ה סה. שם (רשב "ם הוא לוקח  אלא

דרך). להם אין ד"ה ז: בית 75)ו'תוספות' קיבל שאחד
השני של בחצרו עומד הסולם ונמצא עלייה, - והשני  וחצר,
בית, קיבל שאחד או סולמות). ולא ד"ה ז: שם (רש"י 
השני של ביתו על נשען הסולם ונמצא ועלייה, חצר - והשני 

שם). יכול 76)('תוספות' ולפי "ז לו". "יש תימן: [בכ"י 
הרא"ש  כתב  וכן מעליו. להסירה המים אמת לבעל לכוף 
החלון  לסתום "שצריך רבינו בשם כ) סימן פ "א (ב "ב 
מדברי השמיט  והכסף ֿמשנה מעליו". המים אמת ולהסיר
זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח  לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק , על שהמדובר להסיר" לי  "יש
ממה  כן ומוכיח  בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי 
לבעל  הכוונה שוודאי  הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב 

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף  שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב "ד אבל בכסף ֿמשנה). (הובא הריב "ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר
והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב  לא "שהוא משום בחידושיו הרשב "א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב  לא כלומר
שכן  שמח ' ב 'אור כתב  ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב "ד דברי 
יא: בהלכה שכתב  כאן, בהשגה הראב "ד דברי  כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב , להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק  לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי  הכסף ֿמשנה פירוש שלפי 

למעלה.78)הראב "ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי 
כלקוחות  שהם מפני  הוא שחלקו באחים הטעם עיקר
סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים

ה). ס "ק  כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין

.‚ÈÏ‡ÌÈL‡ ÈMÓ ‰„O ewL ÌÈLÈMÓ B‡ ¬»¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡  «ƒ≈¿∆»≈∆¿«¿ƒ««««ƒ¿…

ÔÈÎBn‰ Ô‰a e˜ÈÊÁ‰L ÌÈ˜Êp‰ ÔÓ c ˙BpLÏ. ¿«»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡ƒ»∆«¿ƒ

מיגאש).81) ר"י  בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י  בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף 

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי 
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים

.„ÈˆÁLiL ÔÈÙzM‰B‡ ,‰wÏÁ ÔÈc da ¬««À»ƒ∆≈»ƒ¬À»
ÌBˆa ‰e˜ÏÁLLÈ  ‰wÏÁ da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¬»»ƒ¿»««ƒ∆≈»¬À»≈

Ï˙k‰ ˙BÏ BÁ ˙‡ ÛÎÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ¿»∆»≈∆»…∆¬≈ƒ¿«…∆
ÚˆÓ‡aLnzLnL ‰ÚLa BÁ e‰‡È ‡lL È„k , »∆¿«¿≈∆…ƒ¿≈¬≈¿»»∆ƒ¿«≈

‡e‰ ˜f‰  ‰i‡ ˜f‰L ;B˜ÏÁa‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡Â . ¿∆¿∆∆≈¿ƒ»∆≈¿≈¬»»
ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,ˆÁa‡Ïa ˙Ba ÌÈL Ck e„ÓÚL Èt ∆»≈∆»««ƒ∆»¿»»ƒ«¿…

‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ e‰ÙBk  ‰ˆÈÁÓ. ¿ƒ»≈«¬¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆

לפי85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי  ב . בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק . שמו יוחנן,87)ראיה רבי  בשם אסי  רב  של מימרא
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שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי  לחלוק  שהסכימו
י ). (הלכה למעלה רבינו שכתב  כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע  כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב ' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני  על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע ,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי  שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק  סובלת אדם של דעתו שאין "לפי 
פי "א  (להלן קבוע " היזק  שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי ב :) (ב "ב  בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע " הכותל את
רצו  אם שרק  במשנה נאמר שהרי  היזק , שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק  חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי  היזק , שמיה לאו ראיה שהיזק  מהמשנה ראיה
 ֿ שלמאן עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי  שנים כמה החזיקו
(ר"י חזקה מועילה לא - היזק  שמיה ראיה היזק  דאמר
חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ "ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק  אחד כאן - ראיה היזק  שם שיש אע "פ  בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי  לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני ,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע  שאתה מצפה והייתי  ממני ,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י  שכתב 
ר"י בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב . סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק  מיגאש

ב ]. והערה א הלכה פ "ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂËÁ‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ  Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ‰È„n‰ ‚‰ÓkelÙ‡Â .e‚‰ »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ„Ïe . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.BÁ ˙‡ ‰‡ÈÂ Ba ÏkzÒiL ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב .93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט  הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף  ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב . שם (רש"י98)ב 'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk˙Bn‡ Úa‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d‚. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂe‰ÙBk ,BÁ ˙pbÓ B˙pb ÏÈc‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰B‚ ‰ˆÈÁÓaÏ‡ . ‰Ú˜a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,BÁ ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc‰Ï CÈˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa‰ˆ .˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰Be BlL CB˙Ï ÒBk  BÁ ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓkıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlLÌÈ‡‰Â ÌB˜n‰  Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlLÏ˙k‰ ÌÈBa  Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡aÌ‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ‡‰Â ÌB˜n‰  Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני 
אינו, אדם של שגבהו [ואע "פ  מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע  גובה עד ולהציץ  אצבעותיו ראשי  על

ברום]. ד"ה יא. חגיגה לפי101)'תוספות' ב . שם משנה
וראה  לזו. זו סמוכות גינות בשתי  שהמדובר הפשוט  הפירוש

קיב . הערה מנהג 102)להלן שם שאין בסתם, אפילו
יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס  אם כגנב , אותו שיתפוס  "כדי 
אבל  ו). הלכה ג פרק  ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק 
משתמשים  אין שהרי  בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי  אמרו שעליו מבגג, יותר בה
 ֿ בשקלא ב :) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק  בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה
היזק , שמיה לאו ראיה היזק  למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב  אמר אבא כדרבי  שאני , "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי  (רש"י ). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק  שהוא ראיה היזק  בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב  עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ  ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני  מקום בחצר ראיה היזק  שעיקר הלכתא,
שרב  שאע "פ  דבריו: בביאור להוסיף  [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי  וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב  - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי  כל  ממך ה' "והסיר
להסתכל, שאסור הוא דין שלפי "ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע  גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי  כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק  שמואל
ולפי [רעה]". ברוח  [מתים] ו"הכל רעה)". רוח  =) הרוח  זה
הכלל  ולפי  חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף  אין ממונות, בדיני  כשמואל שהלכה הידוע ,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע  גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני  לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני  קי : בפסחים
ואעפי "כ  ניזוק , אינו זה, על מקפיד שאינו שמי  ביחד),
עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב  =) מיבעי " "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב , עליו ייתפס  שלא כדי  בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי וגם רעה. עין משום אמות ארבע  של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח  במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב "ם  ג משנה פ "ב  ובפאה ח , משנה פ "ב  בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ "ג להלן אבל שם. ורע "ב 
ובהערה  ח  הלכה פ "ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי  שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני 
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הרמב "ן). בשם ג ס "ק  קנח , סימן (סמ "ע  בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט  דבר כרבי108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף  שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי 
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה

(כסף ֿמשנה). וצ "ע  ב .110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא אי ֿאפשר, כלל סימן ובלי 

שהרי אי ֿאפשר, ולקלוף  הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט ). ס "ק  קנח , סימן סמ "ע  וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.ÊÈÎBn‰Ì˙Ò BÁÏ ‰pbÌÚ ˙ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙BÁ‡ ˙Bpb˙‡ ˙BÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk  ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰Ì‰ÈÈa‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba c‚ÏÌ‡ Ï‡ .ÔÈ‡  Ì˙Ò ‰Ú˜a ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,c‚Ï B˙B‡ ÌÈiÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬

בבאֿבתרא,113) בתחילת המשניות בפירוש רבינו פירש כן
מחייבין  לגדור שנהגו מקום בגינה "וכן שם ששנו מה

קיז. הערה ולהלן במגידֿמשנה, וראה היינו 114)אותו".
המחיצה. עשיית דבר את לו הזכיר שנשארו 115)שלא

ומגדלֿעוז). ראב "ד (ועיין מוכר של ראה 116)בידו
גבוהה  מחיצה אלא צריך אין שבגינה טז, הלכה למעלה

טפחים. שישתתף 117)עשרה הלוקח  את כופין כלומר,
בדברי לפרש יש וכן הראב "ד, דעת (כן המוכר עם זה בבנין

מגידֿמשנה). ועיין בירושלמי :118)הרמב "ם, הוא כן
שלא  שנהגו מקום בין לגדור, שנהגו מקום בין בגינה "תני :
מפרש  שכן כתב  א) ס "ק  קנח  (סימן והגר"א כופין". - לגדור
שלפנינו. מזו שונה שם ושגירסתו ד.) (שם בבבלי  גם רבינו

ומגידֿמשנה. ראב "ד ועיין

.ÁÈÌB˜ÓÔÈÏÈcn‰ ÌÈÏ˙k ˙BÏ e‚‰pL »∆»¬ƒ¿¿»ƒ««¿ƒƒ
˙Bpba B‡ ˙BˆÁa˙ÈÊb ÔÈ‡L ÌÈ‡a‰Ê  «¬≈«ƒ«¬»ƒ∆≈»»ƒ∆

Ô˙B.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô˙B ‰ÊÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ≈¿»¿»ƒ¿∆≈¿»¿»ƒ
˙ÈÊ‚aÌÈÁÙË Ô˙B ‰ÊÂ ,‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê  ¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒÈÙÎa .‰ˆÁÓeÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê Ô˙B ‰ÊÂ , ∆¡»ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆≈
ÌÈÏa .ÌÈÁÙË‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B ‰Ê ‰ÊÂ , ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ∆≈∆«∆¡»¿∆

Ï˙k‰ ÈÚ  el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÏÎÂ .‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B≈∆«∆¡»¿»«ƒƒ»≈√ƒ«…∆
„Èq‰ ÌÚÏÈ‡B‰Â .,Ì‰ÈL ÏMÓ Ï˙k‰ ÌB˜Óe ƒ«ƒ¿ƒ¿«…∆ƒ∆¿≈∆

.Ì‰ÈL ÏL ÌÈ‡‰Â ÌB˜n‰ È‰  Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ƒ»««…∆¬≈«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
elÙ‡ÂptL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙eLÏ ÏÙÔ‰Ó „Á‡ ‰ «¬ƒ»«ƒ¿∆»≈∆∆ƒ»∆»≈∆

B˜ÏÁ BÁ BÏ ÎnL ÔÚËÂ ,B˙eLÏ ÌÈ‡‰ Ïk ˙‡∆»»¬»ƒƒ¿¿»«∆»«¬≈∆¿
ÔÓ‡ BÈ‡  ‰zÓa BÏ B˙ B‡Ô‰ È‰ ‡l‡ , ¿»¿«»»≈∆¡»∆»¬≈≈

„Ú Ì‰ÈL ÏL ˙eLa‰È‡ ‡ÈiL. ƒ¿∆¿≈∆«∆»ƒ¿»»

ב .119) בבאֿבתרא סתם,120)משנה כתלים לא היינו,
(מגידֿמשנה). שותפים בנכסי  המבדילים כתלים אלא

מוסב 121) שזה בגמרא, ופירשו בגינה". "וכן במשנה: שם
הכתלים. רחבי  כלומר וגזית, גויל "גויל"122)על והיינו

מהוקצעות. בלתי  אבנים כלומר, כלומר,123)שבמשנה.
פחות. ולא טפחים ששה ברוחב  הוא דין - בגויל המנהג אם

(מגידֿמשנה). זה מנהג אחר הולכין אין בפחות, נהגו ואם
רחבן 124) מתמעט  הקיצוע  שעלֿידי  מהוקצעות, אבנים

לחמשה. טפחים לבנה 125)מששה וחצי  מכאן לבנה חצי 
באמצע . וטיט  חצאי126)מכאן לשני  טפחים שלשה

לטיט  וטפח  כדלהלן) טפחים שלשה הלבנה (שהרי  הלבנה
שלמות.127)שביניהם. לבנים שהלבנה 128)היינו,

טפחים. שכן 129)שלשה הרי "ף , וכתב  הטיח . עם כלומר
אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק  בר נחמן שרב 

שם.130) של 131)משנה , חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני . על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים

    
נפלו,1) אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי  בו נתבארו

מגדירת  לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת
המשותף . הרשות ומתיקון המחיצה

.‡Ï˙kLÈ  ÏÙpL ,ÔÈÙzL ÈL ÔÈa ÏÈcn‰ ,ˆÁ …∆»≈««¿ƒ≈¿≈À»ƒ∆»«≈
db „Ú B˙BÏ BÁ ÏÚ ÛÎÏ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒ¿≈∆»…«¬≈ƒ¿«…«

˙Bn‡ Úa‡Ï‡ ;‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡È ‡lL È„k ,˙È «¿««¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¬»»≈
˙Bn‡ Úa‡ ÏÚB˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡ „Á‡‰ ‰ˆ . ««¿««≈¿«¿ƒ»»»∆»

Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÌ‡ ,˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙BÈBÁ ‡a ¿ƒ¿ƒ««…∆≈««¿««ƒ»¬≈
ÔÈiÁÓ  Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ „‚k dBb „Á‡ Ï˙k ‰e»»…∆∆»»«¿∆∆«…∆∆≈≈∆¿«¿ƒ

B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡BÏ˙k „‚kL dba‰a ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿«…«∆¿∆∆»¿≈«»»
BÁ ‡e ,˙Bn‡ OÚ B‰Èa‚‰Â Ô‰ÈÈaL Ï˙k „Á‡∆»…∆∆≈≈∆¿ƒ¿ƒ∆∆«»¬≈

Bcˆa B‡ Bc‚k „Á‡ Ï˙k ‰e˙Èa BÏ ˙BOÚÏ, »»…∆∆»¿∆¿¿ƒ«¬«ƒ
Bn‡ LL Á‡‰ Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ  ˙ ¿ƒ¿ƒ««…∆»«≈≈«¿«¿ƒƒ≈

È‰L ;˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ÛÈÒBnL ˙Bn‡ ÈzLa B˜ÏÁ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ««¿««∆¬≈
ÂÈOÚnÓ ‰‡Ô‰a ‰ˆB ‡e‰L˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆ƒ«¬»∆∆»∆¿≈ƒ»«

Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ L‡a˙BBw‰ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó, ¿…«…∆∆≈≈∆»¿«ƒ««
‰B˜ ÂÈÏÚ ‰aL B‡ÔÈÚL ˙BBw‰L ‰ÏB„‚ ∆»»»»»¿»∆«ƒ¿»ƒ

Ôlk ˙Bn‡‰ LLa B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ  ‰ÈÏÚ »∆»¿«¿ƒƒ≈∆¿¿≈»«À»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bn‡ Úa‡‰ ÏÚ BÁ ÛÈÒB‰L∆ƒ¬≈«»«¿««««ƒ∆…

Ï˙k‰ Ïk ‰aÏÎa ‰ˆB ‡e‰L BzÚ„ ‰l‚ È‰L ; »»»«…∆∆¬≈ƒ»«¿∆∆¿»
.‰f‰ db‰«…««∆

במשנה.2) ה. היזק 3)בבאֿבתרא למניעת השיעור שזהו
חידוש  כל ואין טז. הלכה פ "ב  למעלה כמבואר ראיה,
ד) הלכה פ "ב  (למעלה רבינו פסק  שכבר אחרי  זו, בהלכה
זה  את זה כופים שחלקו ושותפין היזק , שמיה ראיה שהיזק 
אם  קלֿוחומר – ביניהם אמות ארבע  גבוה כותל לעשות
השני את אחד לכוף  שיכולים ונפל, ביניהם כותל היה כבר
מארבע  שלמעלה הוא, החידוש עיקר אלא מחדש, לבנותו
ב :). בבאֿבתרא (גמרא זה את זה כופים אין אמות

שם.4) ראיה.5)משנה, היזק  עוד אין אע "פ 6)שאז
(כסף ֿמשנה). אמות ארבע  על יתר הכותל היה שמקודם
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השני .7) של השתתפותו בלא הוצאותיו משנה,8)על
בחצי9)שם. זוכה הוא זה, ובתשלום לשלם. שעליו החצי 

אותו  שמחייבין שכשם שניהם, של המקום שהרי  הכותל,
הכותל  חצי  הוא ונוטל חבירו, את מחייבין כן לשלם,

ומשנהֿלמלך). (מגידֿמשנה למעלה 10)עלֿכרחו אבל
(שם  נחמן וכרב  בסמוך, רבינו כהדגמת חייב , אינו מכתלו
לא  - סמך דלא למאי  סמך, - דסמך  "למאי  שאמר: ו.)
לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב  ודלא סמך",
ב 'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי 
סמך  בין משמע  הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי  הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב  הונא רב  של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי  בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף  ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי  הכותל

התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע  לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי 
שסמך. בכותל שחקק  שם, "קבעתא 16)לפרש"י  זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב  שאף  ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי ",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב , ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב  גילוי  משמשים מעשיו כאן שהרי 
האמצעי . הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס "ק  קנז, סימן סמ "ע 

.„Á‡‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓBÈa ÏÈcnL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ BÁ Ú˙Â ,˙Bn‡ Úa‡ „Ú BÁ ÔÈe≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL˙q‰ ÚaLÂ ,‡ÈiL „Ú ,ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL ÚBz‰ ‰È‡Ï‡ .B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L db‰ ‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡ 'Èz˙' Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡‡l‡ ;ÚaL BÁıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡ ‡ÈiL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק  בוודאות, לנו שידוע 
לנו  ידוע  לא אם וכלֿשכן השני , השתתפות בלי  הכותל את

נאמן. שהשני  לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי  היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע  לפי  "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע  וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ :). (שבועות הכל כופר כדין חפץ , נקיטת בלי 
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע  וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח . סעיף  סוף  שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי28) לשלם, חייב  שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי 

המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי  דמיחייבו יימר "מי  ה:) (ב "ב  הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע  אע "פ 
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי , הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי "ד ורמב "ם שם (ב "ב  היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי  "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי  "חזקה" אין שלנו בנידון  כאן אבל
יימר  "מי  של שהסברא שם) (ב "ב  הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע  אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי  דמיחייבו
ה"סלקא  לפי  רק  זהו - שם ורבא אביי  בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע  אדם אין - מ "חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ֿ 31)(אבןֿהאזל). ספר כגון קדושה, של חפץ  באחיזת
לח :). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אף ֿעלֿפי 

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק  שבועות
נתן  כמה לוקח  לו ישבע  אחר, ביד וספריו כליו "המכיר
לו  שיש חוב  מחבירו לתובע  הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ  בנקיטת שנשבע  - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי "ג ונוטלין
לכל  שידוע  בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ "ז
ודינו  בו, מוחזק  כאילו זה שהרי  הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב  כתובע 

מגידֿמשנה).

.‚‰È‰L ÈÓ„ÓÚÂ ,BÁ ˙BÁ ÔÈa ‰aÁ BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡ Áe „‚Â BÁ¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«
ÔÈ‡  ‰e„‚ ‰È˙BÁe LÏMÓ BÊ ‰aÁ ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa‰ ˙eLÏ ‰Áe˙t B˙aÁ È‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰ ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ „b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk„Ú ,˙ÈÚÈ Áe ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó  „b ˙ÙwÓ B˙aÁ ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
Úa‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«

˙BÁe˙Bn‡ Úa‡ „ÚÌB˜Ó ‰È‰iL „Ïe . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿
Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף  ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי  רבי  אותו. מחייבין
יהודה  רב  "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י כרבי  הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי 
שנא  לא ניקף , עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף ". עמד
לבנות  אותו לכוף  יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב "ם  ידֿטז הלכה פ "ב  למעלה כמפורש באמצע  הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי  רוחותיה, ארבע  מכל וגדרה המקיף  עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי  ונוטל לו שמין ליטע , העומדת
חרבה  חצר שהרי  ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ "י  קא.
ז  ס "ק  קנח  סי ' והגר"א ד, הלכה (כסף ֿמשנה להיגדר עומדת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קפז                
         

ג]. הלכה פ "י  בבאֿמציעא בירושלמי  [וכ"ה ירושלמי ), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב  שבית ואע "פ 
רבי על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט , הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף  באופן אלא מחייבים ואינם יוסי ,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק  ליטע , עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב 

שגדרו 34) כ: בבבאֿקמא כפירש"י  שם, במשנה מפרש רבינו
את, ד"ה שם ב 'תוספות' ועיין הניקף . לבין המקיף  בין היה

מסביב . שהקיף  יוסי ,35)שפירשו רבי  וכדעת המקיף ,
שאמר 36)כנ"ל. רב  בר כחייא ולא (שם) הונא כרב 

ליטע , העשויה שבשדה [ואף  בזול קנים דמי  רק  שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ "ב  בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול

יא  ס "ק  קנח , סימן הגר"א ובביאור ד. הלכה להלן כמבואר
למשנה  בבאֿבתרא מהירושלמי  רבינו לדברי  מקור הביא

הנ"ל.

.„‰a B˜ÏÁe ,‰aL ‰Ê ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«…∆∆∆∆»»¿∆¿»»
BÓk ËÚeÓ „ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È ≈»∆ƒ∆≈¿«¿¿ƒ»»∆»»»»¿
LnzL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È‰L ;ÔÈic‰ e‡iL∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈

Ï˙kaÌÈÔÎÂ .Áe „bL ‡e‰ BÓˆÚ Ûwp‰ Ì‡ «¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿∆»««
ÏL ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,BzÚ„ ‰l‚ È‰  ˙ÈÚÈ¿ƒƒ¬≈ƒ»«¿¿≈¬ƒ«»»∆

˙BÁe LÏLÌÈÏ˙k‰ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÎÂ .Ì‰ÈL ÏL »ƒ»«¿»ƒ∆¿≈∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

בנה 39) אם להיפך. ולדעתו רבינו, על חולק  והראב "ד
את  לו שהרויח  השני  על בזה הקל הרי  שלו, על הראשון
את  כך בשביל להפסיד לו אין ולפיכך הכותל, מקור

כל 40)ההוצאות. גדר שהמקיף  באופן רק  לא כלומר,
שלש  אלא גדר לא המקיף  אם אפילו אלא הרוחות, ארבע 
הניקף  חייב  זאת בכל כלום, מעשיו הועילו שלא רוחות
טו). ס "ק  קנח , סימן (סמ "ע  לגדור גמר עצמו הוא אם לשלם

(ערוךֿהשולחן).41) הרביעי  הכותל חצי  הוצאת בניכוי 
ובאבןֿהאזל 42) הכתלים". "היו רומי : ובדפוס  תימן בכ"י 

הכתלים". מקום "היה תיקן

.‰ÔÎÂÈL‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈzaÔ‰Èb‚ eÈ‰Â , ¿≈¿≈»ƒ∆¿«∆¿»«≈∆
‰È„Ï ÔÈÈeOÚÌÈa‰ ˙eL Ècˆ ÈLa eÈ‰ elÙ‡ , ¬ƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ

‰˜ÚÓ ‰OBÚ ‰Ê ‰ÊÂ ,Ba „ ‡e‰L Bb‚ ÈˆÁÏ ∆∆«¬∆«¬ƒ«∆»¿∆
‡lL ‰ÊÂ ,Bb‚ ÈˆÁÏ ‰˜ÚÓ ‰OBÚ‰Ê „‚k, ∆«¬∆«¬ƒ«¿∆∆…¿∆∆∆

ÛÈcÚÓe‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡È ‡lL È„k ,Èt ÏÚ Û‡Â . «¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¿««ƒ
ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ ,B˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈa‰ ˙eL ÈaL∆¿≈¿»«ƒƒ»»∆»«

ÌBia ‡l‡ È˙B‡ ÔÈ‡B ÔÈ‡ el‡ :BÁÏ˙Úa «¬≈≈≈ƒƒ∆»«¿≈
„ÈÓz È˙B‡ ‰‡B ‰z‡Â ,Èbb ÏÚ „ÓÚ‡L. ∆∆¡…««ƒ¿«»∆ƒ»ƒ

גם 43) (וכ"ה נוסחתנו ולפי  זו, מילה חסרה תימן [בכ"י 
לחייב  שאין שכשם הקודמת, להלכה נמשך זה רומי ) בדפוס 
של  מקום על עומד הוא אלאֿאםֿכן הכותל חצי  בהוצאות
להשתתף  אחד לחייב  אין גגות בשני  כן כמו שניהם,

יוכל  לא שהרי  גגו, על חבירו שיבנה הכותך חצי  בהוצאות
גגו  חצי  על בונה אחד כל אלא זה, בכותל להשתמש

אביי .44)ומעדיף ]. של מימרא ו: שאחד 45)שם היינו,
בניגוד  ביניהם, מפסקת הרבים רשום ואין לשני  סמוך
בשני שדווקא ר"ה, צדי  בשני  ד"ה שם, ה'תוספות' לשיטת
בחבירו  מרגיש האחד שאין לגדור חייבים הרבים רשות צדי 
הרבים  רשות אין אם אבל ממנו. שיזהר בגגו, כשעולה

א  - ביניהם נחמן:מפסקת רב  דאמר והיינו לגדור, צריך ין
להלן  וראה לגדור)" צריך (=אין לא לגג, גג בין "אבל
אביי של מימרתו בין הנ"ל, הסתירה מיושבת רבינו שלדעת

אחר. באופן נחמן, רב  של מימרתו גגים 46)לבין כלומר,
בין  הנ"ל הסתירה מיושבת ובזה משופעים. ולא שטוחים

נחמן. רב  מימרת לבין אביי  רשות 47)מימרת שבני 
רבינו), בדברי  ולהלן שם, (גמרא אותם רואים הרבים
בגמרא). (שם ביניהם מפסיקה היחיד כשרשות וכלֿשכן

(דברים 48) התורה בלשון "מעקה" נקראת הגג על מחיצה
ח ). דרום.49)כב , לצד ואחד צפון, לצד אחד כגון

כנגד 50) שלא "זה וצ "ל זה". כנגד שלא "זה תימן בכ"י 
זה". כנגד שלא וזה יותר 51)זה, קצת מושך אחד כל

כנגד  זה כשהם אלא אינה זו שהעדפה וכמובן מהמחצית,
ה). ס "ק  רנט , סימן (סמ "ע  זה בצד זה כשהם ולא זה.

ראיה.52) היזק  ביניהם יהיה שיש 53)ולא החידוש וזהו
שם). (גמרא ר"ה צדי  גג 54)בשני  על גם רואים שאז

אינם  ושבים, לעוברים מספיק  אור שאין בלילה, אבל גבוה.
יכולים  הבית בחלון אבל בגגות. למעלה לראות יכולים
 ֿ (לחם ו הלכה פ "ה להלן כמפורש בלילה, גם לראות

זו 55)משנה). אחרונה מילה ו) ס "ק  (שם הסמ "ע  לדעת
את  גם לרבות שאנשיבאה והיינו, בגמרא. האחרון הנימוק 

ואילו  עומד. כשהוא ורק  והתאמצות, בעיון רק  רואים ר"ה
ללא  וגם כשיושבים, גם היינו תמיד, רואים הגגות אנשי 

מאמץ .

.Â‚bCeÓq‰‰OBÚ  BÁ ˆÁÏ‰˜ÚÓ BÏ ««»«¬«¬≈∆«¬∆
Ï‡ .˙Bn‡ Úa‡ dB‚ÔÈbb‰ ‡MÓ ‚‚Ï ‚b ÔÈa »««¿««¬»≈«¿«ƒ¿»««ƒ

ÔÈc Ì„‡ Èa ÔÈ‡L ;˙Bn‡ Úa‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ≈»¿«¿««∆≈¿≈»»»ƒ
Ï‡ .‰i‡ ˜f‰ ˙Bbba ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙BbbaCÈˆ ««¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»¬»»ƒ

‰OÚ ‰‰Bb ÔÈbb‰ ÈL ÔÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»≈¿≈««ƒ¿»¬»»
.B˙eLÏ ÒÎ Ì‡ p‚k B˙B‡ Òt˙iL È„k ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

בגג 56) כאן ואף  שמואל. בשם נחמן רב  של מימרא ו: שם
ב ). ס "ק  קס , סימן (סמ "ע  כנ"ל לדירה, היינו,57)העשוי 

ראיה  היזק  לענין שהרי  החצר, של לזו שוה הגג שקרקעית
בהלכה  שנראה כמו סמוך, ובין רחוק  בין הבדל  אין
(ועיין  הרבים רשות צדי  בשני  גגות שני  בדין הקודמת,

ז. ס "ק  קנט , סימן סמ "ע  - שם) בעל 58)מגידֿמשנה היינו
מזיק , שאינו החצר בעל ולא החצר, לבעל מזיק  שהוא הגג,
לו  שקבוע  החצר שבעל ב : בבבאֿבתרא שאמרו כמו
לו  קבוע  שלא הגג בעל מפני  להזהר יודע  אינו תשמישו,
שבעל  ז), הלכה (סוף  להלן רבינו מדברי  ונראה תשמישו.
עליו  ייתפס  שלא טפחים בעשרה אפילו משתתף  אינו החצר
שהוא  הגג שבעל שכיון גגות) שני  בדין להלן (ראה כגנב 
אמות  ארבע  גבוה כותל לעשות חייב  ראיה, בהיזק  המזיק 
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עליו  נתפס  החצר בעל אין שוב  - ראיה היזק  לסלק  כדי 
ס "ק  קנט , סימן (סמ "ע  ביניהם מפסיק  הכותל שהרי  כגנב ,
בת  במחיצה אתו משתתף  החצר שבעל הרשב "א ודעת ז).
סט . הערה להלן וראה (מגידֿמשנה), טפחים עשרה

(שם).59) שמואל בשם נחמן רב  של מימרא המשך
(ראב "ד).60) לתשמיש" ראויים שאין "פירוש:
(שם).61) עצמו נחמן רב  של התוספת מדברי 

.ÊÈzLBfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BˆÁÓ‡È ‡Ï  ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ‰ :ÔBÈÏÚ‰ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL‰ÏBÚÂBcÏ ÔBÈÏÚ‰ ‰Be , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓÌ‡Â .‰ÏÚÓÂBbbÓ ‰ÏÚÓÏ BˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

BÁ ÏLÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ . ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב  בניגוד חסדא, כרב 
ראיה.63) בהיזק  לשני  אחד מזיקים שאינני64)ושניהם

השני . של הקרקע  משפלות לסבול העליון,65)צריך אף 
ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
יותר  צריך כאן ואולי  בחצרות, שותפים שני  כל כדין
לעליון  להזיק  עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות. מארבע 
וראה  השני , הפירוש לפי  (מגידֿמשנה עומד זה אם

חצרות). שתי  ד"ה שם קס ,66)ב 'תוספות' סימן בב "ח 
זו. מילה ראיה 67)חסרה היזק  שכלה המקום מן היינו,

אמות  ארבע  לבדו הוא בונה והלאה ומשם הראשון, של
(מגידמשנה). התחתון את בראיה הוא יזיק  שלא

שם.68) הגג,69)ברייתא לבעל מזיק  החצר בעל שאין
נז). הערה ו (הלכה למעלה התחתון,70)כמבואר ברם

ונראה  החצר. לבעל מזיק  הוא שהרי  לעליון, זקוק  הגג, בעל
עשרה  למחיצת אפילו זקוק  העליון שאין רבינו, מדברי 
להסיר  כדי  כותל לבנות חייב  שהתחתון שמכיון טפחים,
ראה  לגגו, למטה לרדת יכול העליון אין שוב  ראייתו, היזק 
דבריו  "אין בהשגה: כתב  והראב "ד נז. הערה למעלה
שם, בסוגיא שאמרו למה בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין
הוא  זקוק  אבל אמות, ארבע  למחיצת זקוק  העליון שאין
 ֿ (מגיד כגנב  עליו שייתפס  כדי  טפחים עשרה למחיצת
הגמרא  סוגיית מיישב  א, ס "ק  קס  סימן וה'דרישה' משנה).

שם. עיין הרמב "ם, שיטת לפי  הנ"ל

.ÁÈÓBÁ ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ Ó‡ .ÂÈ‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBkÈ‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ElL Ô‰Ì‡Â .ÏÚa Ô‰ ‰ˆ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ Ó‡Â ,‰pb‰BÈ‡Â ,‰˜  «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï  ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  È‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח . קיז: מפני72)בבאֿמציעא גינה, [נקט 
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט "ז), פ "ב  (למעלה בלבד
א), ס "ק  קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע 

א]. ס "ק  שם בסמ "ע  הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח  יכול שאינו

שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה  בפני76)הבדל
באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב "א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס "ק 
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk  ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ‰BL‡‰Â ;,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙BˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
ÈÏ ÌÈÓÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk  Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙ÓeÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב  כאן [וכתבה בברייתא. קח . בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב 
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי 

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי  בזה מעוניינות אינן שהרי  בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa‰p‰„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰ˆ .„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ÊÁiL È„k ,kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk  ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ab˙n‰Be .Bw‰‰n‡Ï‡lÓ˙Ó  «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ ,. ƒƒ¿≈«¿≈»

  

בגיטי הגמרא  מלשו שינה   " ב .)הרמב דאלי(ס, "כל 
תמיד להשתדל שיש  הדעות" ל"תיקו הוראה  ומכא גבר",
" הרמב שהשתמש  כפי  דוקא  נקיה  בלשו להשתמש 
נקט  אלימות מלשו " אלי"  ובמקו יותר, עדינה  בלשו
 הלשו וכמו "כ  בקדושה ,  ג שישנו  גבורה  לשו "מתגבר"

"גבר". מהלשו יותר טוב  זכות, מלשו "זכה "
       

ס :85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי 
דרכי87) מפני  זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י  לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב  מחלוקת

לשמואל 89) רב  בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע , סימן ב "ח  ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק  שכתב 
ב . ס "ק  שם סמ "ע  ועיין ותחתון, עליון כלל כתב 
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שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב  של מימרא
יש  ושמואל, רב  של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע : בכלל כאן לנקוט 

זכה. נט :91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי  נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
רב ,94)לשדות. לפי  המשנה של זה משפט  פירשו בגמרא

כשקדם  והיינו הבור", פי  על המהלכת ב "אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי  ברם, (רשב "א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע "פ  הבור,
ומגידֿמשנה  ראב "ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני  לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו



      

ה'תשע"ח  תמוז י"א ראשון  יום 

  





   1 
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי ; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב  שאינו אע "פ  גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.‡˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏÚaL Ï‡OÈ2‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„BÚÏ ‰ÏÚpL ˙ÈÏ‡OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ Cc »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È‰  ˙eLÈ‡ Cc ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰Bz‰5BÏ Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰ÚL „Á‡ .EÏ Áw˙ ‡Ï Bzeƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê eq‡a ˙Bn‡6‡ÊÚ È„È ÏÚ LÙÓ ÔÎÂ .7L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆

Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈÏ¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי  מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק  זה ופרק  הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק  כשיש הלשון, מדרכי 
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק  הוא אם ואף 
איסטניס  אדם כל כשאר "איני  עשו"; מה המלך מדינות
ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני ".
שישבו  האומות שבע  שרק  וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע  ידי  על כיבושה בזמן בארץ 
אין  כי  חיתון, כלל שייך לא גיור לפני  אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי  כי  כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו זה 5)אם פסוק  מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח  לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק : סוף 

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי  לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק  למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי  "עזרא", רבינו כתב  נחמיה

הזכיר  לא ט "ו הלכה ז' פרק  תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי  24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי  לא טעמא מאי  "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק  מי  ידי  ועל מתי  יודעים

.ÏÚ ‡a‰ Ï‡ ;˙e˙Á C„ ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙eÊ Cc ˙È˙ek‰8ÈcÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡È ‡nL ‰Êb .ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ iÁ 10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ‰˜Ó ˙‡˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰ÈcÓ el‡ ÔÈeiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי  שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי 
דעתם. שיקול לפי  ומקרה מקרה בכל להחליט  דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי  של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי  - שם
קבוע . באופן זה אם רק  הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
(לקחת) למנסב  ואתי  ישראלית, נדה (גם) נמי  למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי  קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.‚;Ï‡OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚe12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È‰L ,‰˜BÏ „Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,
ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח  עד אלא זונה משום לוקה
מישראל. גרע  דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ Cc ÔÈa ˙e˙Á Cc ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰Ùa dÏÚa Ì‡13‰OÚ ÈÈÚÏ ÏÚiL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È‰  e‰e‚‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,˙È B‡ Ï‡OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
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ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .ÔÈÊÈÊe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«
.ÈÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê „Ï ‰È‡ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

  

      

 המש ב : מיותרות. יתר" "או   המילי א : קשה  ולכאורה 
 לדבר וראיה  הוא , מסיני  למשה  הלכה  זה  "ודבר ההלכה 
מסיני למשה  הלכה  של גדרה  הרי  בזמרי ", פנחס  מעשה 
בפרשה  הדבר נכתב  כא והלא  בכתוב , רמז לה  שאי הוא 
מעשה  והלא  מסיני , למשה  הלכה  צרי מה   לש ג: שלמה .

פנחס . מעשה   הוא  רב 
בפני הבועל על היא  מסיני  למשה  ההלכה  בזה : והביאור
יותר  היו  בפנחס  כי  רב , מעשה  אי זה  ועל מישראל, עשרה 
עשרה  על כי  יתר" או  "עשרה   " הרמב כתב  ולכ מעשרה ,
שמה  ועוד , רב . מעשה  יש  מעשרה  יתר ועל הלל"מ , צרי
ביאור   ג הוא  בזמרי " פנחס  מעשה  לדבר "ראיה  שמזכיר
בשעת  אלא  בה לפגוע  רשאי  הקנאי  ואי" שאח "כ  להלכה 

כזמרי ". מעשה 
     

ישראל".13) וכולהו אדם בני  מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï‡ .d˙˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :Ó‡pL ;ÈÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

Lt14B˙B‡ ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡ 15‚‰  B‚‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡ 17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ 19LBz b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ ≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ecÓ21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח .16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי  מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי  כי  והאי  לא, שליח  עלֿידי  אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי  (ושואל),

שלהם). שליח  שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף 
פירש. שלא נהרג 19)פי  אין לפינחס  והרגו זמרי  "נהפך

[=לזמרי ] להרגו מצוה אין שהרי  הווה, רודף  דפינחס  עליו".
[=לפינחס ], לו מורין אין שהרי  הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי , להרוג לפינחס  רשות שניתן וכשם

פינחס ". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי 
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי  זה תושב ? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח  בני  של המצוות שאר
ישראל". בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי  תושב ? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב , גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23 …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È„a LÙÓ BLÚ È‰24.˙Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚe ‰‡ L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ Ú ‰pOÚÈ L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙ÎÈ ,Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï  ‡e‰ Ï‡OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï  ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
 ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡˜Â .Î Ï‡ ˙a ÏÚe»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי24)נפטר הנקראים נביאים בספרי 

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף 

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba  ‰ÂÚ‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈÚ‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÁ Ï‡OÈ ÏÏÎe ,c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ÈÒÈ Èk :Ó‡pL ,Ba BÈ‡  ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ ÈÁ‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ÈÒÓ  ÈÁ‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

  

         
        

 עניי היא  שביאה  הוא  אסורות ביאות חטא  של חומרתו 
למעלה  שהיא  מהנפש  ונלקח  , האד כל את ש "תופס "
כל  את בו  שיש  ב להוליד  אפשר שלכ , הגלויי מהכוחות
הנפש .  מעצ נמשכת ההולדה  כי  הנפש , כוחות עשר
הנפש   עצ את  לוקחי אסורה  ביאה  שעל־ידי  ונמצא 

ר"ל. הקליפה   למקו
הפסד בו  ש "יש  ארמית" "בועל של החטא  הוא  מזה  חמור
עצ את  האד מוציא  בו  כי  כמותו " העריות בכל שאי
ואפילו  מהערוה  שנולד  ב כי  ישראל, לכלל  מחו נפשו 
בנו " אינו  הכותית מ הב" אבל המצוות, בכל חייב  ממזר

ישראל.  ע לגבולות  מחו ויוצא  יהודי  אינו 
     

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚa ˜c‰Ï ÌB‚ ‰Ê „Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
ÈÁ‡Ó eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Cea LB„w‰ eÏÈc‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.ËÌ‡ :Ï‡OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡  ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚‰  ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡OÈ Ï‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
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קצי                 
         

ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚‰ BÊ È‰ 30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆
„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡OÈ ÈÏ eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :Ó‡pL ,‰Bza LÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÎÊ kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa „aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב  תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי  על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈiÁ ÌÈ„Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ  ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈBÁ ÔÏ ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

BÁ ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ  ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
LÙÓ È‰L .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
ÈÚ‰ BcÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי  שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי  לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.È‰Ê „a ÌÈÓÎÁ eÊ‚ ‡ÏÂ36‰Bz ‰iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙ÙÁ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי .36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי . לעבד המקודשת

.‚È˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ ÈÁ‡Ó eÒÏ ÔaÏ ÌB‚ ‰Ê ÌbL ,‰Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»
‡ˆÓÂ ,Ï‡OiÓ BÈ‡Â „Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È‰ .ÌÈ„Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ ÚÊÏ ÌB‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס  של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק  זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס 
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע 

.„È‰Ú ˙ÚLe ‡ÈÒ‰Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ 39C„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆

‰ÏhL ˙ÚnL .‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.ÂËÔ‰ÈL È‰  ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡OÈ „ÏÂ Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk  „Ú ÏL42˙‡ ‰Ê eÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡Ï ÔÈzÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני 
חורין. בן וחצי  עבד בחצי  כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב  בן, והניח  מת השפחה שבעל כלומר,
השני . של האדון הוא הוולדות משני  שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.ÊË˜ÙÒ Ô‰ÈzL È‰  ˙Ba ˙BBÚz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„Ú ˜ÙÒ „Ïe‰  Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „ÏÂ Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ 45ÏÎÂ ,˙eb ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני  ואסורה

.ÊÈeÏa˜ÈÂ eib˙iLk Ìlk ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿
eÁzLiLk ÌÈ„Ú‰Â ,‰BzaL ˙Bˆn‰ Ïk Ô‰ÈÏÚ47 ¬≈∆»«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿

‰wÁ Ï‰w‰ :Ó‡pL ;c ÏÎÏ Ï‡OÈk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»
.„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈzÓe .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡««ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»

‡e‰Â48‡OÈÂ ,Ï‡OÈ ˙a ÁLÓ‰ B‡ b‰ ‡OiL ¿∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈÓÓÚ ‰Úa‡Ó ıeÁ .˙ÁLÓe ˙Bib ÈÏ‡Oi‰«ƒ¿¿≈ƒƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒ
˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈˆÓe ‡BÓe ÔBnÚ :Ì‰Â ,„Ïaƒ¿«¿≈«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À
ÏÎÏ Ï‡OÈk ‡e‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡ ib˙iLk ,el‡‰»≈¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»

‡l‡ ,c49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ »»∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ .49)היינו.48)הודיעוהו

.ÁÈ.ÌÏBÚ eq‡ Ôeq‡  ‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È‡BÓe ÈBnÚ ‡È ‡Ï :Ó‡pL .˙B˜ ‡ÏÂ ÌÈÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

‡Bn‰Â Îf‰Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ‡Lk „iÓ ˙zÓ ˙È‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני  הרמתי : שמואל של דינו מבית מקובלני  "כך
מואבית". ולא מואבי  עמונית,

.ËÈBc :˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â ÈˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
B„Â ,Ï‡OÈa ‡Ï ÔÈeÒ‡  ÈL B„Â ÔBL‡ƒ¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ L‡ ÌÈa :Ó‡pL ;zÓ  ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL ÈˆÓ .ÈL da  ‰ib˙pL ˙aÚÓ ˙ÈˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
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קצב                
         

‡OpL ÔBL‡ ÈˆÓ B‡ ,‰BL‡ ˙ÈˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ L‡ ÌÈa :Ó‡pL .ÈL „Ïe‰  ‰iL ˙ÈˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz e˙k‰  Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי  על ואף  שם. יוחנן ר' בשם דימי  כרב 
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני  במצרי 
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי 
וכל  ואם, אב  בלא ללידה אפשר אי  הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי  שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰  ˙ÈˆÓ ‡OpL ÈBnÚ b52b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
ÈˆÓ „Ïe‰  ˙ÈBnÚ ‡OpL ÈˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

Îf‰ Á‡ Cl‰  ˙Bn‡a54Á‡ Cl‰  eib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי , עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי , עמוני  גוי  אם

וכשיתגייר  כעמוני  דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי  בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני , אינו בן, והוליד

.ÎÔÓ ÔÈeÒ‡ ÔÈ‡  ÔÈÓÓÚ ‰ÚMÓ ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó eib˙ ‡lL ,Úe„È c‰Â .Ï‰wa ‡BÏ ‰Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈeÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚb‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
Ò‡ ‡ÏÂ .˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,Ï‰w ‡Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ ÈËÁÂ :Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á‰ ‰Ïz  È‰Ï‡ ˙ÈÏ ÌÈÓ È‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.‚Î˙„BÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
LÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„ÚÏ ÌÈO‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«

.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡L ÈÙÏ ?BÈc ˙Èe ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙ÚL eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙eiÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ ‡ÏÂ Ìe‚‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי  דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני 
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק 

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,eM‡ CÏÓ ÈÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê ÌÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈÁ‡ ÌÈL‡  ‰zÚ ÌÈˆÓ ı‡aL ÌÈˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56eÚ˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈeÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
 ib˙‰Ï Ô‰Ó LBt‰ ÏkL ;Ïk‰ z‰  ÌÈzÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa b‰ ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .‰ ÔÓ LtL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,ÈˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈

ÌÈÎf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ
.„iÓ Ï‰wa ‡Ï ÔÈzÓ  ˙B˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי  מצרי 

ה'תשע"ח  תמוז י"ב שני יום 

    1 
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי  דעת על
מלין  אם פלוני ; דין בבית נתגיירתי  ואמר שבא מי  ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ„ ‰LÏLa2˙ÈÏ Ï‡OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa˜Â ‰ÏÈËe¿ƒ»¿»¿»

  

       


 צרי ,קרב  ש שאי הזה  ובזמ" שאח "כ  בהלכה  וממשי
ומשמע ."קרב יביא  בית־המקדש  וכשיבנה  וטבילה . מילה 
שיש  ורק  בלבד , וטבילה  מילה  על־ידי  גמור גר שנעשה 
ובביאור  .קרב להביא  בית־המקדש  לכשיבנה  חיוב  עליו 
גר  עדיי מקרי  לא   לקדשי ש "רק  הרוגוצו 'בי  כתב  הדבר
 בזמ וא "כ  דבר, לכל כישראל הוה   דברי לשאר אבל גמור,

."הקרב בשביל כלל מחסר לא  הזה 
 בזמ שייכת אינה   קדשי שאכילת אמת ה ,להבי וצרי
 בזמ  קדשי באכילת אסור שגר  הטע ואעפ"כ  הזה ,
עליו  ואי גמור, ישראל עדיי מקרי  שלא  כיו הוא  הבית
שג מוכח  וא "כ  , לקדשי נח  ב כמו  ומקרי  ישראל די
על  לומר יתכ אי וא "כ  בשלימות, אינה  הזה  בזמ הגירות
עליה שאי בית־המקדש  שחרב  מאז שהתגיירו   הגרי כל

גמור. ישראל די
הגר, עובדיה  לר'  " הרמב תשובת שידועה  ובפרט
המתייחסי ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה  שמעלתו 
שאמר  "למי   מתייחסי  הגרי ואילו  ויעקב , יצחק   לאברה
ה הרי  הזה  שבזמ לעיל האמור ועל־פי  ." העול והיה 
שמעלתו   " הרמב כותב  כיצד  נח , כב ( מסויי לעניי)
יכתוב לא   " שהרמב ופשיטא  ישראל, שאר ממעלת גדולה 
את  לעודד  בכדי  רק  אמת", ל"תורת מכוו שאינו  דבר ח "ו 

הגר. עובדיה  ר'
לברית, ישראל נכנסו   דברי שבשלושה   הג בזה : והביאור
ה וקרב שמילה  ,קרב לבי וטבילה  מילה  בי הבדל יש 
 קרב אבל בברית, הכניסה  את  הפועלי  חיוביי  ענייני
שעל־  על־דר הכניסה , את והמעכב  המניעה  הסרת הוא 
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קצג                 
         

את  המעכב  הדבר את להסיר  ג צרי לבית, להכנס  מנת
הזה  בזמ וממילא  עלי '", דרביע  הוא  "ארי ' בבחינת הכניסה 
ידי ועל מעכב , הדבר אי תורה  שעל־פי  הרי  קרב כשאי
מחסר  לא  הרוגוצו 'בי  ובלשו) גמור גר נעשה  וטבילה  מילה 
גר  להיות עיכבו  "שקרבנו  הלשו  " הרמב נקט ולכ כלל).
או  גמור" גר אותו  "עושה   חיוב  של בלשו ולא  גמור"

בזה . וכיוצא  "מגיירו "
      

א.2) ט , משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.‰ÏÈÓ4,ÌÈˆÓa ‰˙È‰‡Ï ÏÚ ÏÎÂ :Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea7˙Èa eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ ËMÓ ıeÁ ,ÌÈˆÓa ‰ÏÈÓ8:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.eˆÈ E˙Èe¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני  סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני  כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני 

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח , הפסח ? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי  כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט , פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ  במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי  ט ) לג, (דברים שנאמר לוי , של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי  למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב "ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי  שבט  ובני 
כמליון  ימול יחידי  שמוהל אפשר איך כי  אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
רסד, סי ' (יו"ד כגוי " דינו לערלות, "שמומר לימול, היו

ברמ "א). ס "א,

.‚:Ó‡pL ,‰Bz ÔzÓ Ì„˜ a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈËe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â9,Ôa˜Â . ¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»

.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡OÈ Èa ÈÚ ˙‡ ÁÏLiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……
Ï‡OÈ Ïk È„È ÏÚ10.ÌeÈ˜‰ «¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

  

       
   

של  הקס "ד  רק  היה  זה  מפסוק  הלימוד  הלא  :להבי וצרי
בלא  הזאה  ש "שאי מזה  נלמד  למסקנה  אבל הגמרא ,
הגמרא  שכוונת פירש  רסח ) סי ' (לטויו "ד  ובב "ח  טבילה ".
אולי כי  לטבילה , שהכוונה  זה  מכתוב  להוכיח  שאי רק  היא 
טבילה  שהיתה  המסקנא  לאחר אבל לנקיות, היתה 
מוכח  טבילה ", בלא  הזאה  ואי" הזאה  שהוזכרה   מהטע
טבילה . לעניי הוא  " שמלות ב "וכבסו  הכתוב  כוונת  שג
       

צריך)9) (שאינו טעון שאין במקום "ומה ב : מו, יבמות
יכבס  כתב  ולא במים, ורחץ  דכתיב  . . . קרי  ("בעל כיבוס 

(בקיבול  כיבוס  שטעון מקום טבילה, טעון רש"י ) בגדיו".
שטעון  דין אינו רש"י ), שמלותם. וכבסו דכתיב  תורה,

ישראל.10)טבילה. כל שלוחי 

.„‰ ‰ˆiLk ,˙BB„Ï ÔÎÂ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙ÈaÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

‰Bz ÏÚ ÂÈÏÚ11CÈˆ 12˙‡ˆ‰Â ‰ÏÈËe ‰ÏÈÓ »»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‰˜ Ì‡Â .Ôa˜13‡È‰14:Ó‡pL .Ôa˜Â ‰ÏÈË  »¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«

,Ôa˜ ˙‡ˆ‰Â ‰ÏÈËe ‰ÏÈÓa  Ìz‡ ‰Ó .bk ÌÎk»∆«≈»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»
‰ÏÈÓa  ˙BB„Ï b‰ Û‡15.Ôa˜ ˙‡ˆ‰Â ‰ÏÈËe ««≈¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

הי "ד.11) להלן א.12)כמבואר ט , יבמות 13)כריתות
ב . צריכה.14)מו, תימן: קודמת 15)בכת"י  מילה 

לטבילה.

.‰‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?b‰ Ôa˜ e‰Óe16ÌÈB˙ ÈzL B‡ , «»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡17‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,18‰f‰ ÔÓfe . ¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆

‰aiLÎe ,‰ÏÈËe ‰ÏÈÓ CÈˆ  Ôa˜ ÌL ÔÈ‡L19 ∆≈»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆
Ôa˜ ‡ÈÈ Lc˜n‰ ˙Èa20. ≈«ƒ¿»»ƒ»¿»

ב .16) ח , א 19)שם.18)שם.17)כריתות ט , שם
קרבנו.20) תימן: בכת"י 

.Â,‚ BÈ‡  ÏÓ ‡ÏÂ ÏË B‡ ÏË ‡ÏÂ ÏnL b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú21‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈˆÂ .22. «∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»

ÔÈc ˙Èa CÈˆ c‰Â ÏÈ‡B‰Â23B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  ¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa24‰ÏÈla ‡ÏÂ25Ì‡Â . ¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒ

e‰eÏÈaË‰26‚ ‰Ê È‰ 27. ƒ¿ƒ¬≈∆≈

א.21) מו, שלשה,22)יבמות צריך "גר ב : מו, שם
(במדבר  ולגר" לכם יהיה אחד ("משפט  ביה" כתיב  משפט 

(רש"י ). משלשה פחות משפט  ואין טז) זה 23)טו, והרי 
הי "ד)24)דין. שבת מהל' (פכ"ג בשבת" דנין ש"אין שם.

מהל' (פ "א ביוםֿטוב " אסור . . . בשבת שאסור "כל
יא). אות רסח , סי ' (יו"ד ט "ז ראה הי "ז). יוםֿטוב 

סנהדרין 25) מהל' (פ "ג בלילה" הדינין את מתחילין "שאין
דמי ,27)בלילה.26)ה"ג). דין כגמר בדיעבד "דטבילה

יבמות). מס ' (רשב "א ומל" (המצוות) קיבל שכבר כיון
הדין  לגמור מותר ביום, התחילו אם ממונות "ובדיני 

ה"ד). סנהדרין (הל' בלילה"

.Ê˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ  ÔË˜ b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
BÏ ‡È‰28CÈˆ da ÔÈ‡  ‰ÏËÂ ‰ib˙pL ˙aÚÓ . ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
‰ÏÈË29ÏË .30ib˙Â BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa31ÔÈÏ BÈa ¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈

ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:Ó‡Â ‡a .‚ BÈ‡  «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙Èa Èzib˙BÈ‡  ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡ÈiL „Ú Ï‰wa ‡Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח , מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני  כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני  או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק  היה לא דאם . . . גר הוי  לא
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מהני , - לחוד שלשה) (בפני  דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני 
המצוות, קבלת ממילא הוי  דטבילה (הי "ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני  נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף  בדיעבד, כן גם מהני  המצוות, קבלת
כט ). סי ' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ "ב  דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט ).33)ה"י ). להלן כמבואר לגוי , והוחזק  הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡  ÈÓˆÚ ÔÈÏ ÈÈa Èzib˙ :Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ÏBËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי  מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי ' יו"ד בב "ח  ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח .

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡OÈ ÈÎ„a ˙‚‰B ‰eÈ‡L ˙Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óez LÈÙ˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ˜Ï ÏBhL ,Ï‡OÈ ÈÎ„a ‚‰BpL b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ Èb ˙˜ÊÁa el‡ È‰  ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.eib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡  Ï‡OÈa Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡ÈiL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי  לנידותה", טבלה לא "מי  ב : מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני  פירט  רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי  מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי  ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי  בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י ) ומושב  משכב  מטמאי  מהל' (פ "ב  בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ "ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי  בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,
אינה  . . . חלה שהפריש "גוי  מחלה פטורה גוי  שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י ). ביכורים מהל' (פ "ו חלה"
ומושב  משכב  מטמאי  מהל' (פ "ב  טהורה" גוי  של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי  שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י ).

כט ). סי ' יו"ד

.ÈÓ‡Â ‡aL ÈÓ Ï‡38˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡  ÔÈc ˙Èa ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

Èz‰L40Ï‡OÈ ı‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡e42Ï‡OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck Á‡Â ‰È‡ ‡È‰Ï CÈˆ  ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי .38) מוחזק  היה לא שמעולם גוי39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי .40)הייתי . ישראל 41)שאמר: ארץ  "חביבה

אותו  מקבלין - אני  גר ישראל בארץ  האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ  ובחוצה מיד,

פ "ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ "י  בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי  להניח  לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי : בדפוס 

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ  בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈb‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„BÚ‰ ÔÓ „Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk48ÔÈBÁ Ôa ÌLÏ ÏËÂ „Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ 49‡e‰Â ;50ÈÈ‰ :‰ÏÈË ˙Úa Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡  Ba ÈÙa ÏË Ì‡Â .˙eb ÌLÏ ÌÎÈÙa ÏBË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

LÙÏ CÈˆ51CÎÈÙÏ .ÁzL ÏhL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba CÈˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBie ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ ÏBË „Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙eb ˙ˆ˜nL ;‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח , לפני48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב . מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי  של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני  לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי  שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי  במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י  כאשה.53)עבדות" במצוות חייב  שהעבד

.È˙Á‡ ‰ÏÈË CÈˆ  „Ú‰ ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡OÈk ‰È‰ÈÂ B˙eb Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ ÈwÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„Ú ÌLÏ ÏhLk e‰eÚÈ„B‰ kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

(מגידֿמשנה).54) ובכת"י55)מדרבנן רומי , בדפוס 
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL  ‰c ˙ÏÈËÏ Lk‰ ‰Â˜ne56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
c ÏÎÂ .ÌÈÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ˙‡Â ÌÈb‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ  ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„Úe ÌÈ‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈÁLÓeƒ¿À¿»ƒ

ב .56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
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‡˜pL Ï‡OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙BiÎ ÌÈL e‡O60Ck c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙Bib‰ B‡ b‰ ‡iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈÁ‡ ÔÈ˜„Ba  ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰O ÏÈLaƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈÁ‡ ÔÈ˜„Ba  ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba  ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡OÈ ÈeÁaÓ eÁa ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ 63LiL ÁËÂ ‰Bz‰ ÏÚ „k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eLÙiL È„k ,˙Bˆ‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó  ‰‰‡Ó eÊÁL Ô˙B‡ e‡Â ,eLt ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡zÂ :Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י  ווינציא, שונצין קושטא, רומי , בדפוס 
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי בדפוס  ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי 
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י 

כה). יב , מהל'60)(שמואלֿב  פי "א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב .61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)

.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈb ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈe ;eÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL  „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈLa ‡nL  ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„BÚ ÔÓ ÊBÁ‰ ÏkL .eÊÁ Ï‡OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡  ÌÏBÚ‰ ÈÏ‰Ó c ÏÈLa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈

˜„v‰ ÈbÓ66‰a‰ ÌÈ‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .67 ƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈
˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈa ÌÈib˙Ó68eÈ‰Â . ƒ¿«¿ƒƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»

Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«»¿ƒ»∆…ƒ»««
ÌB˜Ó ÏkÓ eÏhL69‰‡zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˜Ó ‡ÏÂ , ∆»¿ƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆

.Ì˙ÈÁ‡«¬ƒ»

ב .65) כד, שם 66)שם ראה גרורים. גרים אלא
דוד. בימי  דיבורֿהמתחיל א.67)ב 'תוספות' עט , שם

אלו.68) בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, ידעו שלא
גרים.69) הם והרי  אופן, בכל

.ÊËib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈLa ‡l‡ el‡ eÊÁ ‡lL Úe„È c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,c70e˙k‰ ÔLÁ  Ìeib71 »»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ôeq‡e ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙B„BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ

Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ72˙B„BÚ Ô‰L , ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï ee ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»

‡e‰ el‡k e˙k‰73‰ÓÏL ‰È Ê‡ :Ó‡pL ,Ô‡a «»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……
.‰Óa»»

בהלכה 70) כמבואר להם, חוששין הגדול שביתֿדין
ג;71)הקודמת. יד, ד.שופטים יא, מלכיםֿא,

אחריתן.72) ב .73)נראה נו, שבת

.ÊÈ˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈÁ‡ e˜„a ‡lL b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È‰  ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa ÏËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,ib˙Ó ‡e‰ c ÏÈLaL Ú„B elÙ‡ .‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ  ÏËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»

ÔÈLLBÁÂ74ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ‡a˙iL „Ú BÏ ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«
ÓeÓ Ï‡OÈk ‡e‰ È‰  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „ÚÂ75, ¿»«»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»

ÔÈLec˜ ÂÈLecwL76B˙„‡ ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe77Á‡Ó . ∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡OÈk ‰OÚ  ÏhL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe78Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,79. ¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

אחריתו,74) שתראה עד אותו מקרבים ולא אותו דוחים לא
בהט "ז. למעלה 75)כמבואר שכתב  למה נמשך [זה

אמנם  (כסף ֿמשנה). הגוים" מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל
לסורו  בחזר שהמדובר משמע  משנה' ה'מגיד של מלשונו
דבריו, וליישב  לדחוק  עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד
אם  כי  עבודהֿזרה, עבד לא אבל לסורו, לחזור שהתכוון
רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי  עדיף  לא הרי  - עבד
כאן  ואין אחר, באופן משנה' ה'מגיד דברי  ליישב  גם ואפשר

להאריך]. ב .76)המקום מז, כו,77)יבמות זרה עבודה
גמורות.78)ב . ישראליות הן הדין שמן יתכן 79)מפני 

כלומר, אמשטרדם. בדפוס  וכן "סורן", להכתב  שצריך
עבודהֿזרה, ועבדו הרע ) (מנהגן לסורן שחזרו אף ֿעלֿפי 

כישראליות. הן נחשבות

.ÁÈÌÈb Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
˙Úˆ Ú‚k Ï‡OÈÏ80c ÏÈLa ÔÈÊBÁ ÔaL .81, ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

Á‡ Ì‰Ó LÙÏ c‰ ‰L˜Â ,Ï‡OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa a„na Ú‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .eib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆

˙BBÈÒp‰  ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B˜e82ÛeÒÙÒ‡‰83eÈ‰ ¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»
.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»

ב .80) מז, שהוא.81)יבמות מקרה ככתוב :82)איזה
כב ). יד, (במדבר פעמים עשר זה אותי  רב .83)וינסו ערב 

ה'תשע"ח  תמוז י"ג שלישי יום 

     1 
ואם 1) תושב  גר הוא זה ואי  הצדק ; גרי  מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח  עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי ; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.‡„Á‡ ‡BiLk ?˜„v‰ Èb ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk2ib˙‰Ï ≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
e˜cÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ3‡ÏÂ ÂÈÁ‡ ƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…

BÏ ÌÈÓB‡  ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈeqÈÂ ÔÈÙËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó  ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י  רומי , כמבואר 3)בדפוס 
הי "ד. פי "ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות
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קצו                
         

(רש"י ). ומי6)וכפויין" בצרתם, להשתתף  ראוי  "ואיני 
(רש"י ). לכך" ואזכה יתן

.ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ ÈwÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ eq‡Â7ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê „a ÔÈÎÈ‡Ó ÔÈ‡Â ,˙BeÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡  ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙k LeÚ ‰z‡ È‡ ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,ib˙zL Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡  ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙k LeÚ ‰z‡ «»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈaÓ ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú C„Ï ‰BË CcÓ B˙Bh‰Ïe B„ËÏ Ì‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ È„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈkÂ14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏÁa :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰‰‡ ˙B˙BÚa Ck Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע  כדי  בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט  לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב  ולגר לעני  . . . תלקט  לא קצירך ולקט  כב ) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ "א ושכח  "המעמר
יט ) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי  בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב  לא בשדה, עומר ושכחת

אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב ) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף  לעניים קמה מעט  יניח 
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה
ומן  השכחה ומן הלקט  "מן מ "ו) פ "ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח  אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח  רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף  שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב ', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני ". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע  מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט  רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ "ז עני " מעשר
ומעשר  תרומות חשב  ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני  צדקה, מצות לא גם ראשון
"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י ) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט "ו), תרומות מהל' (פי "ב  יהיו" לו קדשיו  את ואיש
מהל' (פ "ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני  בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי "ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט  אלו
פ "א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק  עני  "ומעשר ה"ח );

פ "ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק  - להתגייר הבא לגוי  - מודיעים לכן ה"י ).
זו  ידיעה אולי  לגמרי , מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט  עליו תשפיע 
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י  מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ "ג). עונשין, מקצת באותן "דאף  שם.

רסח ). סי ' יו"ד ל'טור' (ב "ח  העונשין" דקדוקי  כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL ÔÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
ג). אות יא, (פרק  למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב  כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ "ט  הבא" העולם לחיי  בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡zL ‰ÊÂ .Ï‡OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰BË  ‰f‰ ÌÏBÚa Úˆa Ï‡OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰BË  Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ ÌeÈ ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚiÂ ÔeLÈ ÔÓLiÂ :Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח ,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב  בכדי  הוא
הגויים, אבל לישראל, רק  זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק  להם יש העולם אומות ש"חסידי  אף ֿעלֿפי 
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ "ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי  רבי  בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚt21È„BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk22ca ÔÈÎÈ‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
 Ïa˜Ï ‰ˆ ‡ÏÂ Ba ÊÁ Ì‡ .ÔaÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡  Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ  Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆

˙Èa Ì„25‰‡eÙ ‡t˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב .23)נופלין פ "א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי  ב : מז,
מהל'25)מצוה). פ "א משנה' 'כסף  ראה א. קלה, שבת
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ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י ). המכה" חולי  את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙BeÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL  ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙BÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙BeÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙ÏBË Ck Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס  הוא טבילה "עלֿידי  שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י  לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰Ê ?LBz ‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È‰  ÏË ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa BÈLB‰Ï eÏ znL ÈÙÏ ?LBz BÓL ‡˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב .32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ "י 

.ÁÏBi‰L ÔÓÊa ‡l‡ LBz b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

נראה 34) רבינו "ולדעת הראב "ד. השגת ראה א. כט , ערכין
שאינן  מצוות שבע  עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר
שאין  אלא לומר בא ולא הארץ , מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ "י  (כסף ֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

חוץ 35)ה"ו). תורה דברי  לקבל שבא "נכרי  ב : ל, בכורות
אחד". דקדוק  ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר
בגיותו  להשאר הרוצה בנכרי  מדברת שהגמרא רבינו, ודעת
מקבלין  אין לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב , גר ולהיות

אותו.

.Ë˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „Ú‰36ÔÈ‡  »∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡ ‰Ó :BÏ ÔÈÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡OÈ È„Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ

‰ˆ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈLk‰37BÏ ÔÈÚÈ„BÓ 38ÈwÚ «¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈
,ÔÎOe ÔLÚÂ ,˙BeÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ,˙c‰«»ƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»
,‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL BÓk¿∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈
 Ïa˜Ï ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó39L„Á OÚ ÌÈL Ïk40BÎBÓe ¿«¿¿ƒ»»»¿≈»»…∆¿
Ôk ÏÚ ˙BÈ BÓi˜Ï eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ41. ¿≈»ƒ«»¿»¿«¿≈«≈

‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»

LBz ‚ ‰È‰È42‚ ‡e‰Lk B˙„BÚa BÓi˜Ï zÓ  ƒ¿∆≈»À»¿«¿«¬»¿∆≈
ÏBi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „Ú ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â .LBz43. »¿≈¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

עצמית.36) מהתעוררות מאליו בא לא יבמות 37)שהרי 
א. "אותו".38)מח , תימן: ובכת"י  רומי , יש 39)בדפוס 

(פ "ח  עבדים ובהל' תימן, ובכת"י  בגמרא וכן "עמו", להגיה
ב .40)הי "ב ). שבע 42)שם.41)שם, עליו מקבל אם

(מגידֿמשנה). לקיימו מותר ואז נח , בני  מצוות
הקודמת.43) בהלכה כמבואר

.È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰44Ì‰ÈÏÚ ÌÈeÒ‡ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
Bn‡ ‡l‡ ‰ÂÚ ÌeMÓ45B˙BÁ‡Â ,ÂÈ‡ ˙L‡Â , ƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬

‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰e ,ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â ,Bn‡Ó≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈
Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a46 ˙BÈÚ ‡L Ï‡ ; ¿ƒ¿¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»

.Ô‰Ï ÔÈzÓÀ»ƒ»∆

קצרה.44) הקדמה ניתן י ֿטו, בהלכות רבינו דברי  להבין
שאינן  א) דרגות: לארבע  נחלקות לישראל האסורות העריות
(3) נדה. (2) איש. אשת (1) ארבע : והן כלל, קורבה מצד
ב ) מנדה. חוץ  לגוים, גם אסורות אלו כל בהמה. (4) זכור.
(3) בתו. בת (2) בתו. (1) שבע : והן עצמו, מצד קרובות
אחות  (7) אביו. אחות (6) אחותו. (5) אמו. (4) בנו. בת
ג) מאמו. ואחותו מאמו חוץ  לגוים מותרות והן אמו.
(3) בתה. בת (2) בתה. (1) הן: ושבע  אשתו, מצד קרובות
אחותה. (7) אביה. אם (6) אמה. אם (5) אמה. (4) בנה. בת
אשת  (1) ארבע : והן קרובים, נשי  ד) נח . לבני  מותרות וכולן
אחיו. אשת (4) בנו. אשת (3) אביו. אחי  אשת (2) אביו.
האסורות  העריות אביו. מאשת חוץ  לגוים מותרות וכולן
מהן  שש ורק  ושתים. עשרים הן התורה מדין לישראל,
ואחת  ב , מ ֿדרגה שתים א, מ ֿדרגה שלש לגוים: אסורות
מן  לגר אסורות א, מ ֿדרגה הארבע  כל ובגרים: ג. מ ֿדרגה
שיש  אלו הדרגות, מ ֿשלש העריות יתר נדה. ואף  התורה
הערוה  אפילו מדרבנן. אפילו לגרים מותרות אב  צד בהן
ובזה  אביו, אשת כגון בגיותו, בהיותו עליו אסורה שהיתה
שהיו  אלו אם: צד רק  בהן שיש והעריות מגוי , קל הוא
לו  אסורות מאמו, ואחותו אמו כמו בגיותו, גם עליו אסורין
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא מהטעם מדרבנן,
בגיותו, באיסור אותן נשא אם ואפילו קלה, לקדושה
לו  מותרות שהיו והעריות אותם. מפרישין כשמתגייר
לטעות  יבואו שלא מהטעם מדרבנן, לו אסורות בגיותו,
הקרובות  ועל העריות, באלו מותר ישראל שגם ולומר,
שבאו  כבר יאמרו לא כי  רבנן, גזרו לא האב , שמצד
האם  מצד שקרובות מאחר קלה, לקדושה חמורה מקדושה
הכלל, ידוע  כי  בישראל, להתיר יבואו לא וגם אסורות, כן
לגר  האסורות העריות הגויים. של לזרע  אפקריה שהתורה
מקדושה  באנו יאמרו שלא מהטעם שתים תשע : הן מדרבנן,
מהטעם  ושבע  מאמו. ואחותו אמו קלה, לקדושה חמורה
בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו
אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה

ב .45)מאמו. נח , ה"ה.46)סנהדרין פ "ט 

.‡Èib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ47„ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
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ÁzLpL48‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È‰  ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ib˙ Ì‡Â ,Oa ‡L ÔÈ‡  „Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

iÁ BÈ‡ 49.ÏÏk ‰ÂÚ ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב , ב .48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.È‰Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï‡ ;eib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

eÒ‡52‰M„wÓ e‡a :eÓ‡È ‡lL È„k ,‰Ê „ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL b ÔÎÂ .˙zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙ÈÎp‰ ÏÚ ‡k ‰Ê È‰  d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב , לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י 
ס "א. רסט  סי ' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני  ה"י .54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?Oa ‡L ÏL ˙BÈÚa ÌÈb‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  eib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈÚ ‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59 BzL‡Â ‡e‰ ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡60Á‡ Ì‡‰ ‡La eÒ‡ b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
‡‰ ‡La zÓe ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ‡Ó B‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ‡L ea cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ‡ ‡L ÏÚ eÊ‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .eib˙pL Á‡ BÏ B‡ ÂÈ‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙zÓ  ‰ib˙pL Bze ,ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ

˙pL Á‡„BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï‡ ;ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk63.BÏ ˙zÓ ‰Ê È‰  »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י ).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי  יאמרו אלא

עליו 61)(כסף ֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב , צד בו שאין בעריות שרק  בגיותו.
יבואו  לא האב  בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע  יחס  אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב .). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח , שם
שהן  מפני  האם, ומן האב  מן לא אבל לבד, האם מן אלא

גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב , שם על נקראות
שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈiÁ  ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני  שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי  האם מן אח  כאשת א. צז,

שם). (רש"י  בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙Bib‰ dze ˙Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ LBÈ  Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ zÓ ‰Ê È‰  ‰˙ÓÂ ˙Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ eÊ‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,‡‰ ‡La eÊ‚ ‡lL ;‡‰ ÔÓ ˙BBib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב . צח , שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף  האי70)יבואו "כולי  שם:

גזרו). לא כך כדי  (עד גזרו" בהי "ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ‚a Ô‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï  Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ b‰ zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי  ואיסורן הקבלה מפי  "האסורות
מהל' (פ "א לעריות" שניות שהן מפני  שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב , אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ "א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ "ב  (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י  הגירסא וכן יב ). ס "ק  רסט  סי '

.ÊÈCÈˆ ÔÈ‡Â ,„Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ zÓ „Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ75˙BÈÚ‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙BeÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»

Ï‡OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈÚ ÂÈÏÚ eÒ‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙BeÒ‡‰79.ÌÈb‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב .75) נח , משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י ). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה

גזרו. לא בעבד

.ÁÈ ‰Ó‰e eÎf‰ ÏÚ „Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈÚ ÈzL eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע , – העבד גם כלומר שניהם,
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קצט                 
         

ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי  לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ "ט  הבהמה את  הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח ';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈeÒ‡L Ïk .ÌÈ‚k Ô‰ È‰  eÁzLpL ÌÈ„Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï zÓ  ÌÈ‚Ï zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï eÒ‡  ÌÈ‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82ÒBÓe ,BÁ „ÚÏ B‡ BcÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰k Ô‰ È‰ ‡l‡ ,c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡  ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡OÈÏ ‡l‡85ÌÈÎBk È„BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„ÚÏ88ÌÈ„Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב "י  מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי ) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ "ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי  מי  וכל ישראל, של איש אשת

חייב . - עבד ובין גוי  בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי . על 87)של הבא ישראל אבל חייב . עליה הבא שגוי 

לאשת  פרט  רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי , אשת
כן  גם - גוי  אשת על הבא ועבד נב :). (סנהדרין אחרים"

(הי "ז). למעלה כמבואר גוי  מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב  אשת
על 91) הבא גוי  אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל

ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב . - עבד אשת
ועכו"ם.

ה'תשע"ח  תמוז י"ד רביעי יום 

     1 
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי  יבאר

ומי שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי 
הבא  וגוי  איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי ; שתוקי  הוא ומי  הם; ממזרים מיני  שלושה
אם  האב  הוא; מי  [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.‡‰Bza eÓ‡‰ ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰ÂÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»
Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈÚ‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈

ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈÚ‰ ‡L ÏÚ ‡a‰ Ï‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈
„Á‡Â .ÊÓÓ „Ïe‰  ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
Bc Ìb :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈeÒ‡ ˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,ÓBÏk .ÈÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל

אחרי בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב  בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס .4)אם אינו כלומר,
משום 5) כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי , על אף 

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס , רצון בין שהחילוק 

עונשין. לגבי  אלא

.‡OpL ÈÏ‡OÈ B‡ ˙ÈÏ‡OÈ ‡OpL ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ  ÔÈLecw‰ Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈

‰˜BÏ BÈ‡  ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡  Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙eÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï ÈiÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Leb ÈÊÁn‰ .‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

Lk „Ïe‰ 11.‰ÂÚ dÈ‡ È‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי  "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי  לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב : בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק  רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב : קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף  שבקידושין מפני  רבים,
בלי קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק  ידי  על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי  כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב  קידש גבי  לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי  המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב 
הנאתה. מפני  מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
בהלכה  כתב  שכבר פי  על ואף  תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'
ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב  מפני  לעריות, גרושתו מחזיר

לאוין. חייבי  שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.‚Ï‡OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;Lk „Ïe‰ «»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
ÏÚ ÌÈ‡a‰ „ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ .ÔBˆa ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«

ÊÓÓ „Ïe‰  ˙ÊÓn‰12˙„BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆
ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Ïe‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈb ‡Lk ,Lk ‡e‰ È‰ ¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú ‡Lk ,Lk „Ïe‰  BÁL .„Ú „Ïe‰ «»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡OÈ ˙a zÓe ,ÔÈÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני 

.„„BÚ‰ ÔÓ B‡ „Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

eÈz‰ ,‰Ê „ ÈÙÏ .‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ÁLÓ ‡e‰ È‰L ;ÂÈa ˙‡ ‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ .ÔÈBÁ Èa e‡ˆÓÂ14,ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ
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לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי 
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי  וזה חורין".

.‰„Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡  LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙eÊÓÓ18˙eLk „ˆÂ19eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני  של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני 
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰ÏhL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„BÚ ÏÚ ‡aL ÏhL „ÚÂ ;„Ú ‰Ê È‰ ¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Ïe‰  ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ Ï‡ .Ì‡‰ Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰ÁÙL24„BÚ „Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

Îf‰ Á‡ Cl‰  ÔÈBÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.Ê.‚Ï ˙zÓ ˙ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙Bi‚ ‡OÏ zÓ ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe˜ BÈ‡ ÌÈb Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ‚Ï ˙‡OpL ˙Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙ÊÓÓa zÓ ‰Ê È‰  ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙eb ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈb‰ „Á‡Â .˙ÊÓÓa Ò‡È Ck Á‡Â ,‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈÁLÓ ÌÈ„Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי  שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡OÈ ˙a ‡OpL b28˙Bi‚ ‡OpL Ï‡OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙ÊÓÓa eÒ‡Â ,c ÏÎÏ Ï‡OÈ „Ïe‰ «»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי  גרע  לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי 

ישראל. אביו והרי  הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ÊÓÓe ,È‡cÂ ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê  ˜ÙÒ ÊÓÓe .e‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰ÂÚ‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰ÂÚ ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Lb˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k  ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡‰ dÏÚa ‡e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÊÓÓ Ôa‰ È‰  ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני ,30) גט  צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי  איש אשת והיא
שהיא  פי  על אף  השני , גרשה אם אבל סופרים, מדברי 
ממחזיר  גרע  שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡ÈaÚ‰ e‰Ó :dÏ eÓ‡ ,˙efÓ ‰aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ Lk Ôa :‰Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È‰  ÈzÏÚ Ï‡OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ÈÚ‰ L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙LÁ≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È‰  epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

Á‡33Bn‡ ˙‡ ÈknL ,È˜e˙L ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ‡ ˙‡ ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק  נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב  שרק 
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק  אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק  אלא וודאי  כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È ÈÙeÒ‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
Lk Ôa‰ È‰  Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È„Ï ÔÈLLBÁL36˙BB˜a eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡  ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי .34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי  על אף 

ערווה. באיסור מחמירים פלוני , אותו של בבנו להחזיקו

.ÂË‰Ê Èa :Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ‡‰ Ï‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡  ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡  ‡e‰ ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ

.ÌÈÁ‡Ï epÈkÈ  ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,BÎa ‰Ê Èa :ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
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רי                 
         

.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Leb Ôa B‡ ÊÓÓ ‰Ê Èa :ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê aÚ :ÓBÏ ÔÓ‡  ˙aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ÓB‡‰Â .È‡cÂ ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡  ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙a BÓˆÚ Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙ÊÓÓa eÒ‡Â ,Ï‡OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk Be .ÊÓÓ39BÈ‡  ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי 

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב  נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני  לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È‰  ‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â ‰aÚ˙pL ‰Òe‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙ÊÓÓa eÒ‡Â Ï‡OÈ ˙a eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

 ÈzaÚ˙ ÈÒe‡Ó :‰Ó‡Â Bn‡ ‰˜c Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:Ó‡Â Òe‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;ÊÓÓ „Ïe‰ È‰  ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡  ÊÓÓ ‰Ê Èa :Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï  Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ Òe‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43Lk  epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי .41) ממזר ולא ממזר ספק  נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס  מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.ÁÈ‰Òe‡ ‡È‰Â ,‰ÈÁ‡ ÌÈpÓ ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈÁ‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÂÈÓÁ ˙Èa dÒe‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈÁ‡Ï ‰È˜Ù‰ ,dÒe‡Ï dÓˆÚ ‰È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

BÓk ,Lk ‰Ê È‰  ÈÒe‡Ó ‰Ê aÚ :‰Ó‡Â ‰˜cƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿
.e‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים
אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל

עליה, בא שארוסה וידוע  אחרים, עם שזנתה חשודה אינה
אותה. לבדוק  צריכים ואין כשר, הוולד

.ËÈ‰Ê aÚ :‰Ó‡Â ,˙aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡  ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:‡‰ Ó‡ .‡‰ ‡l‡ ‰Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙eLk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È‰  Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÓ :‰Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
Lk „Ïe‰ È‰  ÈzaÚ˙ „ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««

ÈÚÓa ‰‰zLÓ aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á OÚ ÌÈL ÏÚ ˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי  שאולי  ממזר, ספק  כלומר,
פסולין.49) ברוב  אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב  שבעלה מיום חודש
אמו. במעי  לשהות יכול העובר אין

.Î˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰ÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÈÁ‡ ÔÈpÓ Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa L ,Ì‰ ÌÈÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ  dÓˆÚ ‡È‰ Ï‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
‰BÊ ÌeMÓ51Û‡  ÈcÓ ˙BÈ ‰ˆet ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««

ÔÈLLBÁ ‰ÈÏ52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק  נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.‡Î;Ï‰wa ‡BÏ zÓ ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
eÒ‡ È‡cÂ ÊÓÓ  ÈÈ Ï‰˜a ÊÓÓ ‡È ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡BÏ»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡BÏ ˙B˜Ùq‰ Ì‚ eÒ‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
ÊÓÓ Ï‡ ,˙È‡cÂ ˙ÊÓÓ ‡OÏ zÓ  È‡cÂ ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡OÈ ˙a ‡OÏ eÒ‡  ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.ÎeÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙ÊÓÓ elÙ‡Â .˙ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
ÊÓÓ ÈM‰Â ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙ÊÓÓ ‡OÏ zÓ  Ì‰Èc ÏL ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈeÒ‡  ˙B˜Ùq‰ ‡L ÔÎÂ .Ì‰Ècƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי .53) לשתוקי  ממזר, לספק 

.‚Î ÌÈÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ
,eÓi˜È ‡Ï  e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡BÏ ÌÈeÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿

Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈
‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈb‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

.Ìe‚t‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט , צריכה באיסור שנשא פי  על ואף 
לאווין. אשה.55)בחייבי  לשאת

.„ÎB‡ ˙Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ÁLÓe ‚ B‡ ,˙ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ

.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰  ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.‰ÎÌÈÎBk È„BÚ da LiL ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
B B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ  ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  Ï‡OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ  ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚‰ BÈ‡ 57. ≈∆¡»»»

על 56) כמחצה קבוע  "כל בידינו שכלל מפני  והטעם,
חנויות  "תשע  מקומות: בכמה ל"קבוע " אב ֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח  נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח , מהן [=חנות] מאיזו יודע  ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט  שגם במקום נולד שהספק  מפני  אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע . באופן
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שהבשר  פי  על ואף  הקבוע  ממקומו שפירש מפני  הרוב "
ופירש  נמצא הילד כאן והרי  עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב ? אחר הולכין אין ולמה הקבוע  ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע 
אחרי בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק  גויים, רוב  אחרי 

ישראל. ישראל.57)רוב  שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58ÏhL B‡ ,˙eb ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È‰  ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÈÚ‰  ‰È‰ .Ï‡OÈ ÈÚa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ BÏÈÎ‡‰Ï zÓ 61 Ï‡OÈ Ôa ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

 ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡OÈk B˙„‡ BÏ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי  מכלל להוציאו רק  מועילה שהטבילה ממזר, כספק 
שמא  ספקות, שני  כאן שיש פי  על ואף  ממזר. מספק  לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי  גוי  הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני  אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק  שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף  ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע . שהוא מפני  התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב  אחרי  הולכים גויים שברוב  פפא,
ממקומו  פירש הילד כי  קבוע , דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק  הקבוע ,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח  ספק  גם שהרי 
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח  ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח  שורו
שלם, נזק  חייב  גוי  של תם ששור פי  על אף  נזק , חצי  אלא
כל  את לך ואשלם אני  שגוי  ראייה הבא לניזק : לומר שיכול

הנזק .

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È‰  e‡aL BÓk ˙Bib‰ ‡OiLk ,„Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡L ;eËt  ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È‰Â  ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈÚa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰aÚ˙pLk65B‡ ‰Lb˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎeÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È‰L ?ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa eÒ‡ BÈ‡  Bn‡ ‰˜cpL Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰Bza Ó‡ È‰Â ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
 È‡cÂa ÂÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‰È‰zL LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈÚ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa Oa ‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈeÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B‡ eÈk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰ÂÚa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :Ó‡Â „Á‡ ‡e ,Cca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡  ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :eÓ‡Â Ôk Á‡ Bn‡Â ÂÈ‡ e‡e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡  ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ Ú ÈtnL ;ÔÈÓ‡  ÔBÚ ÈLeƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈÁ‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆBƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eLÏ CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙Èa ‡ˆÓpL B‡ ,ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡  ÌÈa‰ ˙eL Ècˆa B‡ ÌÈa‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈnLÓ Ô‰L Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ B‡ ,Cc‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙Èa¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È‰  BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי68)מעוטף  הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי  על ואף 
ולוי71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ÚÚ ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73ÚÚ Ì‡ Ï‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡  ‰„ÈÚÓ ˜La :Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ
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המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ïea c76,˙È˜e˙L ‡OÏ eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÌÈzÓ  ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈzÓ  ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈb‰ ‡Le.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק  השנויים ממזרות דיני  רבינו מסכם זו בהלכה

ה'תשע"ח  תמוז ט "ו  חמישי יום 

     
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע  יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי  יאמר ואם חיים; בעלי  כל לסרס  אסור
מסרס . אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙eÎe ‡kc ÚeˆtÏ‡OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚe˙eÎe ‡k„ ÚeˆÙ ‡È ‡Ï :Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ  »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈzÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL.˙ÁLÓe ˙Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â˙Bi‚ ‡OÏ zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙ÁLÓe‰È˙ elÙ‡Â .B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡.BÏ ˙zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי3)כלומר לאוין חייבי  בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי  גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן

גזרו. לא דכא, ובפצוע  בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.eÊ‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡BÏ eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰eÒ‡ È‰L ,˙È‡cÂ ˙ÊÓÓa eÒ‡ ‰ÎÙL ˙eÎe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

‰Bz‰ ÔÓ. ƒ«»

ובכל 9) התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואף ֿעלֿפי 
דכא  שפצוע  רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע  היא מותרת זאת
ולכן  ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק  פוגם

בממזרת. הוא אסור

.‚.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏLe .BlL „Èb‰ ˙ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙eÎe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈae ,„Èba :Îf‰ ÏÒtiL LÙ‡ ÔÈÈ‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,ÚÊ ˙ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈMe«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÈ‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

ÏeÒt ‰Ê È‰  Cc B‡ el‡. ≈ƒ«¬≈∆»

חכמת 10) שיחייב  ממה הזרע , בכלי  שיתחדש חולי  "כל
פסול". הוא הרי  בהן, יזרע  לא שהוא הטבע 

.„‰ËÚ‰ ˙ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»

B‡‰ËÚÓ ‰ÏÚÓÏL‡Ó ˙Î Ì‡Â .ÏeÒt  ¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…
ÛwÓ ‰ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ izLÂ ‰ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»

„Èb‰ ÏÎÏ‰ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙Î .Lk  ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»
ÒBÓÏ˜kÊÓk B‡.Lk  ¿À¿¿«¿≈»≈

הגיד.11) מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף  לצד
(רש"י ). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק  אם אבל

(רש"י ).14) באלכסון" חודו את שמחתכין קולמוס  "כחיתוך
והחקק 15) צדדים, משני  דפנות לו ויש כסילון שנחקק 

(רש"י ). צינור" כמין באמצע 

.‰‰ËÚ‰ ‰w .Lk  ‰ËÚÓ ‰hÓÏ wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»
˜p‰ ÔÓ ÚÊ ˙ÎL ‡ˆz È˜ ‰‡iLk Ì‡ ,dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆
‰hÓÏ w .BLÎ‰Ï ÊÁ  ˜p‰ ÌzÒ .ÏeÒt »ƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»

Bc‚kL ‰ËÚÓ;ÏeÒt  ‰ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ≈¬»»∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»
.˙kÚÓ dlk ‰ËÚ‰L∆»¬»»À»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב 
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.ÂÚÊ ˙ÎL ˙B‡Ï ÊÁÂ ,ÚÊ ˙ÎL ÏÈL ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
ÏeÒt ‰Ê È‰  Ba ÔÈzLnL ÏÈMÓ. ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

מבשלת".17) אינה במקומה שלא מבשלת, "במקומה

.Ê˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
‰ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰ÓB‡ ≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»

,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙Î .ÏeÒt ‰Ê È‰  ‰wpL∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««
.ÏeÒt ‰Ê È‰  ÚˆÙ B‡ CcpL B‡∆ƒ«ƒ¿«¬≈∆»

מהן.18) אחת אפילו

.ÁÈ‰Â ,ÌÈÏ‚ ÈÓ ÏÈLÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈
ÌÈn‰ ÏÈMÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.Lk ‰Ê È‰  ÚÊ ˙ÎL ÏÈMÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈

.ËÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk  ‰Ê ÔÈÚa eÓ‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ Ïk B‡ Ì„‡ B˙kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙ek „ÏB Ì‡ Ï‡ ;el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈ƒ∆»»≈¬«
ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ‡ epnÓ eÏËe BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡BÏ Lk ‰Ê È‰  Ô˙k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.È‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,ÚÊ ÈÈ‡ „ÈÒÙ‰Ï eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı‡a ÔÈa ,ÌÈB‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ‡e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…
ÒÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁ‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
Á‡ ÒÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ  ÒÒÓ¿»≈∆
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רד                
         

.‡ÈÁ‡ ‡e ,„Èb‰ ˙‡ ˙ÎÂ „Á‡ ‡aL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙ÎÂ Á‡ ‡e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
Á‡ ‡e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk  B˙Îe Á‡ ‡e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .ÒÒÓ ‡l‡ ÔBÁ‡‰ ÒÒ ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰˜p‰ ˙‡ ÒÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

eËt  ÌÈÈÓ ‡La ÔÈa. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב  רבינו ודעת
פטור. כתב :

.ÈÔÈwÚ ‰˜Ln‰È„k ÌÈÈÓ ‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,eÒ‡ ‰Ê È‰  BÒÒÏ ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒÒÏ È„k ÔÈwÚ ˙BzLÏ ˙zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ‡L B‡ Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa BÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙ek e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡  LÈÓLz ÈÈ‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ecÓ ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡Â .B„Èa ÒÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי21)סמים נגע  שלא כיון
מסתרס . ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a ÒÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ ÓBÏ eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .zÓ  dÒÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
dÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜  ‰Ê „a Ï‡OÈ ÌÈÚ‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.dÎÓÏ zÓ ÏB„b‰ BÏ elÙ‡Â .Á‡ Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ dÎBÓ BÈ‡  ÔËw‰ BÏ Ï‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

ה'תשע"ח  תמוז ט "ז שישי יום 

    1 
גדול;1) לכהן וארבע  לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף ; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס  ואם עץ ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי  אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡eÒ‡ ÌÈL LÏL2‰Leb :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa‡  ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰aÓ‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk 10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈeÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט .3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי "ח  (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי "ט 

יד.6) שלא 7)שם, שני  בבית כהן הוא בגדים "מרובה
בגדי בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה

פ "א). מגילה לרבינו, (פיה"מ  גדולה" "וכהן 8)כהונה
ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע  הוא שעבר

ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני  ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני  חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ "ז ב .10)מלחמה" יב , מגילה
הי "ג.11) להלן כמבואר

.‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ  ÏÚe ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙eÊ14B‡ ‰Le‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚÈÂ ÁwiL „Ú  eÁwÈ ‡Ï :Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח , קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח  ולא דכתיב  משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב  גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח , לא
. יקח  לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע , קידושין יקח  "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי  ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י ). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב 'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט  וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי  התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ "א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ  ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk  ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È‰  ‰Le‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ BcÏ ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dcÏ¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚÊ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈLk ÏlÁÈ ‡lL ‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.„ÌÈzL ‰˜BÏ  dÏÚe ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈe ÏB„b Ô‰k ÔÈe≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡  ÏÚa ‡ÏÂ Úa‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰  ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰  ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e‡aL BÓk ,„Ïa ‰ÙeÁ19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב .18) י , הי "ד.19)כריתות פ "ג למעלה

.Â ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿

.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚa eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב .20) כט , לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן
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.ÊÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡  ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰ÈcÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ eÊ‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Leb ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ecÓ29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח , של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני 
פ "א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח . פ "א למעלה ביאורנו ראה ה"ב ). שבת מהל'

שדומה 24) מפני  אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק  ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס "ק  ז, סי ' אהע "ז הגר"א (ביאור דמי " כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה כנס  שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰BzaL ÌÈeq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
eq‡ ÏÚ ÏÁ eq‡30ÔÈeq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈc ÛÈÒBÓ „Á‡‰ eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈÁ‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈc ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê eq‡ ÌÚ ÌÈÁ‡¬≈ƒƒƒ∆

ב .30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י 
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע "י כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו
היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור

אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.ËCÎÈÙÏ35,‰Leb ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ , ¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»

˙Bi˜ÏÓ Úa‡ ‰˜BÏ  Ck Á‡36.˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ««»∆«¿««¿À«ƒ»««
.ËBÈ„‰Ï ˙zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿

איסור.35) על חל איסור מוסיף , שבאיסור מפני 
מלקיות.36) ארבע  למה רבינו מבאר הבאה, בהלכה

.È˙Ò‡Â eq‡ da ÛÒB  ‰Leb ˙BÈ‰Ï ‰ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆
Á‡ eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ37eq‡ ÏÚ ¿…≈∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ

˙OÚ .‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ˙zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»
.‰Óe˙a ˙Ò‡ È‰L ,eq‡ da ÛÒB  ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡OÈÏ ˙zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡OÈ ÏÚ dÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿

ÔÈc‰ ‡e‰Â .Á‡ eq‡ da ÛÒB  ÔBˆa38Ô‰ÎÏ ¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈

Ck Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Leb‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

 ‰Ê „Ò ‰pzL˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡39. ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

הדיוט .37) כהן על שחל מתוך הגדול, הכהן על גם
לישראל,38) נאסרה ולא מאיסור היא זו שזונה ואף ֿעלֿפי 

הוא  זונה איסור ולכן לישראל, שאסורה זונה ישנה אבל
מוסיף . איסור 39)איסור אחרי  שבאו האחרים שהאיסורים

ונשאר  חדשים, איסורים ולא נאסרים לא הוסיפו לא זונה,
שאינו  רבינו, שכתב  וזה איסור. על חל איסור אין הכלל:
היה  זונה שאיסור תחילה, שזנתה מדובר אחת, אלא לוקה
גדול  ובכהן וחללה, גרושה איסור חל לא לכן הראשון,
לאיסור, איסור בין באמצע , זנתה אם אבל האלמנה, איסור
משום  שתים, לוקה חללה, ונעשית זונה ונעשית גרושה כגון
חללה, על ופטור מוסיף , איסור הוא שזונה וזונה, גרושה

(מגידֿמשנה). חל לא חללה שאיסור

.‡È‰Lb˙ B‡ ‰a‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ‰a‰ ÌÈL‡Ó40ÏÚ ≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èa Ïk»ƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ
‰eÒ‡ 41. ¬»

א.40) עז, א.41)קידושין נט , יבמות

.ÈÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
ÔÈÒe‡‰42ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰ 43ıÏBÁ ‡l‡ ,44‰ÏÙ . »≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰ÓÈ BÏ¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈
Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b45Ô‰Î ‡e‰Lk »««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈

‰pÓ˙pL Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ËBÈ„‰46Ì‡ Ï‡ . ∆¿¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ
È‰  ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰ ˙‡ Ò‡≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈

‰pÓ˙pL Á‡ ÒÎÈ ‰Ê47˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ . ∆ƒ¿…««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈
‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È‰  dÒe‡ ˙Óe ,ÔÈLec˜48. ƒƒ≈¬»¬≈¿≈«¿»»

אם 42) "כי  של 'עשה' איסור בה ואין בתולה, עדיין והיא
יקח ". מעמיו א.43)בתולה כ, מה 44)שם "ומפני 

וקידושין  הואיל ליקוחין בה שיש מפני  חליצה, צריכה
שיתייבמו  היה הדין ומן ליבם, זקוקות הן הרי  בהן תופסין
ו'לא  'עשה' מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
חכמים  אבל תעשה', 'לא את וידחה 'עשה' יבוא  תעשה'
עליה  יבוא שמא גזירה . . . לאוין חייבי  יתייבמו שלא גזרו
שאין  מצוה שם ואין אסורה ביאתה והרי  שניה, פעם
יבום  מהל' (פ "ו בלבד" ראשונה ביאה אלא מצותֿעשה

ה"י ). "ונקרא 45)וחליצה, ביבמה: שטר או כסף  קידושי 
בשתיקה" ולא באמירה אלא קידושין דין שאין לפי  מאמר,
קונים  אלה וקידושין מ "א). פ "ב , יבמות יוםֿטוב ', ('תוספות
בביאה. אלא נקנית אינה יבמה התורה מן אבל מדרבנן, רק 

כמו 46) גמור קנין ביבמה קונה המאמר "ואין א. סא, שם
ה"א). וחליצה יבום מהל' (פ "ב  מפני47)הביאה" שם.

גדול. לכהן שנתמנה לפני  אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט , מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
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bzMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :Ó‡pL .ÂÈÏÚ Ò‡z  ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»
‰pË˜ ‡Ï  ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙51‡ÏÂ  ‰ÈÏe˙a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…

ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡  ‰M‡ :Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

  

      

ביו רק  הוא  נשוי  להיות צרי גדול שכה שהדי  א
נשוי , להיות החיוב  עליו  אי  הזמני בשאר אבל , הכיפורי
עשה , מכלל הבא  לאו  שהוא  כא הכוונה  דעות לכמה  הנה 
 מלשו משמע  וכ בתולה , שאינה  מי  לשאת שאסור היינו 
נשא  לא   שא כתב  שלא  מזה  המשניות, בפירוש   " הרמב

ב 'עשה '. עובר בתולה 
       

א.49) נט , בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי  לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק  לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב  יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני  ולא אחד בית
ולא  אחת יקח ", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי  את לפרש ונדחק  א. נט , יבמות במס ' מסוגיא
שהקשה  הראב "ד, בהשגת וראה עיי "ש. רש"י , כפירוש שלא
נשים  יהוידע  לו "וישא ג) כד, הימיםֿב , (דברי  מהכתוב 
הראב "ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי  ליואש השיא שיהוידע  שם, הפירוש שהרי 

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ55‰ÏÚk BÊ È‰  dk„k ‡lL ‰ÏÚ] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk„k56[˙zÓ BÊ È‰  ‰Ó‰Ï ‰ÏÚ .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב .57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡  ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È‰  ıÚ ˙kÓ B‡ ˙‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È‰  ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי  ב 'עשה' אלא עובר שאינו מפני 
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי  כל כדין לקיימה ס ,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס 

הי "ב . למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙ ‰Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÒÎiL Ì„˜62 Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט , שם

.ÊÈ ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰‚e ‰pËw‰ ˙‡ Ò‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï 65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס  דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני  שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי 
הט "ו. למעלה

.ÁÈÏ‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰Leb ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66 Ba ‰‡Óe dÈÊÁ‰Â Ë‚a dL‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙zÓ BÊ È‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‰Èe‡ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï  ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב , לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט , ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי  לקבל זכות תורה נתנה לאב  רק  כי  לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי "א (ראה הט "ז:67)הקטנה פי "א,
כמי זו הרי  גט , שקדמו אף ֿעלֿפי  במיאון, היוצאת "שכל

קח .). (יבמות מעולם" בגט  ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב .שם69)החולץ  לה,

.ËÈ˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙LBÈ ‡È‰ È‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz 73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט  לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני , הכהן שלגבי 

.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰Lb˙Â ‰Lc˜˙pL ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ  ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLeb77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ .78 ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ "ט  כמבואר בביתֿדין, הוחזק  והקול
כמגורשת.75)הכ"ב . לכהן פט ,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. ֿ 78)פ "י , בבית הקול שהוחזק  ֿ עלֿפי  אף 
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק  כספק , אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡  ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84ÚÎÓ „ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»
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el‡Ó ‰M‡ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙zÓ BÊ È‰  Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰ea ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

  

        

של  וגדולתה  ישראל, בת של מעלתה  מודגשת זו  בהלכה 
למצב בהגיעה  שאפילו  ישראל, ואחדות ישראל אהבת
לה  חוששי אי ־על־פי ־כ א בעיר" מזנה   ש לה  ש "יצא 
רבקה  שרה  בת ישראל, שבת כיו לכהונה . בנוגע  אפילו 
חז"ל  ובלשו כשרות, בחזקת  לעול שהיא  הרי  ולאה , רחל
שלא  ישראל של שבח "להודיע  דברי  בת שלומית בעניי

הכתוב ". ופרסמה  זו , אלא   בה נמצא 
טמאה  בהמה  בגנות "אפילו  חז"ל אמרו  הרי  : להוסי ויש 
של  בגנותה  תדבר שהתורה  יתכ ואי הכתוב ", דיבר לא 
פרסמה   דברי " בת שלומית אמו   וש" ישראל בת
שרק  לכל, נודע  שבזכותה  הגדול שבחה  שזה  אלא  הכתוב .

הכתוב ". ופרסמה  היתה  "אחת
שיתפרס כדי  בכוונה  נעשו  אלו  שמעשיה  לומר ויש 
ופרסמה  זו  אלא   בה נמצא  שלא  ישראל של שבח"
, העול אומות בקרב   ג הדבר  שהתפרס עד  הכתוב "
בגופ  וא" בפר ישראל את העבידו   שמצרי ובשעה 
שהש "ר) המדרש  לשו) " בנשותיה ק "ו  , שולטי היו 

כלה ". אחותי  נעול ג" הקב "ה  אמר ממש  זמ ובאותו 
,כ כדי  עד  זכות לימוד  היתכ דהו , מא יתמה   וא
שלטובה   עצי במקושש  דוגמתו  מצינו  הרי  לו :  אומרי
ישראל  שידעו  שכדי  אודותיו  מספרת שהגמרא  ,נתכוו
השבת  את וחילל עמד  השבת, מחלל את דני מיתה  באיזו 
מחלל  של דינו  ישראל כל וידעו  זו  במיתה  שימות כדי 
שכוונתה  דברי , בת בשלומית לומר יש  ועל־דר־זה  השבת.
זה  ובזכות ישראל, של שבח ולהודיע   שמי  לש היתה 

בתורה . שמה  ונתפרש  זכתה 
 ש "אי  " הרמב כתב  המשניות בפירוש  ,בעצמ והגע 
מהיטבאל" אשתו   וש" " ומצרי כוש   ח "ובני  בי הפרש 
ו "שמע "אלוקי הוי ' "אנכי  ובי פלגש " היתה  "ותמנע 
המדברי  פסוקי  שה הגבורה " מפי  הכל כי  ישראל"
על־אחת־כמה ־  , העול לאומות ובנוגע  תורה , מת  קוד
, עצי ובמקושש  ישראל בבת  המדברי  הפסוקי וכמה 
בהלכות  בירור בתורה ,  חדשי  ענייני נוספו   שעל־יד

ישראל. של שבח  ופרסו שבת
      

בביתֿדין.80) הקול שהוחזק  שם,82)שם.81)אפילו
אלא  משפחה בפסולי  פוסלין ואין משפחה, פסול שזה לפי 

(מגידֿמשנה). ברורה לכהן.83)בראיה ומותרת
ה"יב .84) אישות מהל' בפכ"ד שם 85)כמבואר כמבואר

ה"ט .87)שזנתה.86)הט "ו. פי "ח  להלן כמבואר

ה'תשע"ח  תמוז י"ז ש "ק יום 

     1 
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי  יבאר

אשה  (נמצאתי ); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי  לבעלה
אם  נבעלתי , לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב  נאמנת; אם אני , וטהורה נשביתי  שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי  קידשתי 
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי  על גויים ביד שנתפשה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
Ï‡OÈ ˙a dÈ‡L Ïk ‡È‰3‰ÏÚpL Ï‡OÈ ˙a B‡ ; ƒ…∆≈»«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿¬»

BÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ ‡È‰L Ì„‡Ï4;ÏkÏ ‰ÂM‰ eq‡ ¿»»∆ƒ¬»¿ƒ»≈ƒ«»∆«…
ÏÏÁÏ ‰ÏÚpL B‡5‡Op‰Ï ˙zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»¿»»««ƒ∆ƒÀ∆∆¿ƒ»≈

BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰Ï ˙Úap‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
‰BÊ ˙OÚ ‡Ï  ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï  ˙Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ dÈ‡ È‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי  אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי  נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי  הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי  כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ .

.‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰È˜Ù‰L8 ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
Èeq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚp‰ Ï‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
Èeq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰  „ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ B‡ ,‰ÂÚ∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי . דור לפני  ואדומי  מצרי 

.‚‡ ,˙ÁLÓ‰Â ˙Bib‰ ÔÎÂ‰ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È‰  Ï‡OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ :eÓ‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡ ÈÓB„‡Â ÈˆÓ B‡ È‡BÓe ÈBnÚ ‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙eÎe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ »»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óez‰ ÔÓ ‰eÏÒt 10‰ÓÈ ÔÎÂ .11Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
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˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ 12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙zÓ  ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»
.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי  כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני  לאחר ונבעלה
איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה  המת אשת
י "ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק  כמבואר לאווין
(לחוץ ) לשוק  ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק 
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי  כשאר
לאווין. חייבי  כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙B˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï  «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ dÈ‡ È‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי  ואיסורן הקבלה מפי  אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ 

שגרשה". כאשתו היא הרי  ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úap‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È‰L .eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ  ‰Ó‰Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ  ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.eÓ‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚp‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰Ú‰MÓ  [dk„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „Ïe16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

 ÔBˆa ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,Á‡Ï ‰ÏÚpL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa  ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
L‡ ÔBL‡‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
L‡ ÈÁ‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈeÒ‡  eÏÚ Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡OÈ ˙L‡a e˙k‰ EÏ Ët . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :Ó‡pL ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È‰L ,˙„ÓBÚ deq‡a  Ô‰k ˙L‡ Ï‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס  ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף  ולוקה כלומר

.Á˙zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰eÒ‡  dÏÚÏ20‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚÏ¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ dÈ‡ BÊ È‰  ÔBˆa¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È‰  Ì‰È„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי .21)אם שאמרה היא על מוסב 
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני , איש עם תיסתרי 

שמים.22) ידי  לצאת כלומר

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚÏ ‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e‡aL BÓk dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰L23‡È‰ È‰  ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט "ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי  שנאנסה

.ÈÔÓÊ Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òec d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰Ò‡  »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰Ò‡ ‡Ï  BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡OÈ Ï‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ Á‡Ï Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡OÈÏ ˙zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆa ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי  שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡OÈÏ ‰È‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òec d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰Ò‡  LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆa ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡ÓÁÏ  ‰Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי  כאן, אין הקידושין לפני  נבעלה שאולי 
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי  בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
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רט                 
         

‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ 34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰BÊ35‰ˆ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»

˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»
ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ

˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  ˙BzLÏ ˙BÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»
.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי 
פלוני ". איש עם תיסתרי  אל עדים "הסתירה 32)בפני 

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני  בפני  עימו, תיסתרי  אל לה שאילו 33)שאמר

מי ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי  שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי  מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק , לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק " שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי  להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚ÈeÓ‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚpL ‰e‡L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
 Lk Ì„‡ :‰Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙aÚÓ ‰e‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
 Lk Ì„‡Ó :‰Ó‡Â ?zaÚ˙ ÈnÓ :dÏ eÓ‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È‰38.Ô‰ÎÏ ˙zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי  על ואף  נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚpL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈBÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙Bwa B‡ ÌÈÎc ˙Lt Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
ÈÚ‰ Â ,ÌÈLk ÌL ÌÈBÚ‰  eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈLk ‰pnÓ ÔÈBÚ‰ el‡ eLtL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba ÈL eÎÈˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
ÌÈÎBk È„BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈBÚ‰ …»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡  eÈ‰L B‡ ,ÌÈLk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈLk ÌL ÔÈBÚ‰ L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב  העיר תושבי  הכשיר 40)רוב  אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב  וכן

.ÂËÈÚa ‰ÏÚpL ‰e‡42elÙ‡ ,ÈÚa ‰aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk  Úew‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב , אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע  הקבוע  ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט , או מהרוב  בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב , אחר
אבל  בא. הוא מהרוב  וודאי  הקבוע , ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק  במקומם, עומדים והמיעוט  כשהרוב 
אל  או הרוב  אל אם ובא, ניגש הוא למי  לשם, שהלך
מכיוון  הרוב , אחרי  שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט ,
קבוע , הוא והרי  נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט 
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי  על אף  הם, כשרים הרי  העיר בני  ורוב  פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע , הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
יש  כאשר ורק  הרוב , אחרי  הולכים אנו אין הרי  זה ובמקרה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני 

.ÊËÈÈ‡ :‰Ó‡L B‡ ,˙LÁ B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È‰  ÏeÒÙÏ Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz  Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈLk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק  הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב  כשרים שם העוברים ורוב  דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰ÈeM‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡  ˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ ‰ÏÚ ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
 dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰Lk BÊ È‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈeL ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ B»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È‰  dzÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰ÈeLa el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי .48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק  שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡  ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ de ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÏ eÈaL :Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא  דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי 
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רי                
         

.ËÈ‡lL ‰ÈeM‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ  dÏÚa ˙ÁÙL Ï‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡  dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È‰  ‰B‰Ë ‡È‰L ‰ÈeLÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
 ‰B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡  È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰ÈeL ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡  ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»
ÌÈÎBk „BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙zÓ BÊ È‰  ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני51) רק  אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.Î˙Èa ‰eÈz‰Â ,È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :‰Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È‰  ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .dz‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È‰Â ,È‡aL ‰ÈÁ‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈnLÓe .‰eÈz‰L dz‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È‰ ¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È‰  ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :‰Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡  „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡BiL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
 ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰ÈeLaL .e‡BiL „Ú d˙B‡ ÔÈÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ‰Â ,‰ÈzL‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :Ó‡L ‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡  ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡  ‰ÏB„‚ ‡È‰ È‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Leb54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡  ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ dÒ‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק 

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰ÈeL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ˆÁa BnÚ e„Ï ˙zÓ BÊ È‰  ˜ÙÒ c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

Ïe.BÓLÏ „ÈÓz B˙Èa Èe ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ Bˆna ‰‡aL ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe ÏkÓ ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È‰  Ô˙eLaƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚÏ eÏÚ ‡nL ,˙BÈeLkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡BÁÓ ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È‰  ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰B‰Ë :‰Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ ∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡BÁna B‡ ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡È ÔÈ‡Â ÈÚa ÔÈMÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ eÒ‡ ‡Ï  ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁBe ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚÏ È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eLa eOÚÂ ÌÈL eL Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È‰  Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡OÈ Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙BeÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙zÓ  ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰eÒ‡  ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»

ÂÈÏÚ ‰Ò‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆
ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«
È„È ÏÚ elÙ‡  ‰ÙÈwz ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ „iL∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ˙eLa ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰ÈeLk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי  ובאונס  היא,
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ריי          
  

     

ה'תשע"ח  תמוז י"א ראשון  יום 

רנב. תעשה לא מצות
יוםראשוןֿ שבתקודשי"אֿ י"זתמוז

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ֿ הּגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת

הּמכלּתא ּולׁשֹון   ֿ לא "וגר : ְְְְִֵַָֹ
אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹתֹונה"

  ּובספרא . :לֹו ּתאמר "ׁשּלא : ְְִֶַָֹֹ
ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה עֹובד היית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמׁש

ְִַָהּׁשכינה".

ה'תשע"ח  תמוז י"ב שני יום 

רנב. תעשה לא מצות
― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ֿ הּגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת
הּמכלּתא ּולׁשֹון   ֿ לא "וגר : ְְְְִֵַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹתֹונה"
  ּובספרא . :לֹו ּתאמר "ׁשּלא : ְְִֶַָֹֹ

ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה עֹובד היית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמׁש
ְִַָהּׁשכינה".

ה'תשע"ח  תמוז י"ג שלישי יום 

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זהּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה
  אמרּו ,  מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

     הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו

הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרקמּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ח  תמוז י"ד רביעי יום 

רמה. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה הרמ"ה ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  תמוז ט "ו  חמישי יום 

רמה. עשה מצות
שלישי ביום נדפסה הרמ"ה ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  תמוז ט "ז שישי יום 

רמה. עשה מצות
שלישי ביום נדפסה הרמ"ה ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  תמוז י"ז ש "ק יום 

רלו. עשה מצות
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

 ֿ והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
ֿ רעהּו" את איׁש  ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר יתעּלה:  הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים ּבזה  ,ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ּכל הרי ― ֿ הּבהמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא יפסֹוק  ְְִִִֵֶֶַָָָ
    זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.ּבפרק ְִֶֶַָ
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התורה אומרת ש"המעשה הוא העיקר", ולכן יש צורך בקיום מצוות מעשיות בפועל.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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  קטן ימים עול  ב) (איכה עולל  כמו  נער 

בשנים:    להתחייב עונשין  בן  יהא
בב"ר : מפרש כך  מיתה בה שיש בעבירה מיתה

נדוי: צריכה שהיא בעבירה   עץ ת"י
החיים:  :בבהמה להשחית יצטרך  ולא

 אגדה ומדרש תדיר , לו  מצוי לחמו  עפר  הרי
ביד  נופל  שעשו  שמצינו  לפי תבן  יאכל  כבקר  ואריה

וגו ' להבה יוסף ובית לקש עשו  בית שנאמר  יוסף בני
שנמשלו  השבטים שאר  בני ביד  אבל  א) (עובדיה
תבן  יאכל  כבקר  ואריה נאמר  לכך  מצינו  לא לחיות
כיוסף  ודן  יהודה כגון  כאריה שנמשלו  השבטים אותם

כתבן : שנמשל  אותו  יאכלו  כשור  שנמשל 
  :שלכם המקדש לבית צריך  איני
 :לשכינתי כדאי הוא אשר 

 
(ÁÈ).Â˘È˘ Ì‡ ÈÎ אם כי דבר  שום לכם יאמר לא לומר  רצה

השמחה  את הבורא הוא אני אשר על  עולם עד  וגילו  שישו 
לעולם : מתקיימת  ‚ÏÂ‰.ותהיה ÌÈÏ˘ÂÈ ˙‡ ‡Â שם אחדש 

משוש : להקרא עמה  שם ואחדש  גולה להקרא  (ËÈ)ירושלים
.ÌÈÏ˘ÂÈ È˙Ï‚Â בגולה ועמה חריבה  ירושלים  כשהיתה  כי

ועמה  בנויה כשתהיה אמר  לכן  המקום  לפני שמחה היתה לא
המקום : לפני שמחה יהיה בטובה ÂÎÂ'.יהיו ÚÓ˘È ‡ÏÂכי

צרות : עליהם עוד  יבוא Ì˘Ó.(Î)לא ‰È‰È ‡Ï משם יצא  לא
שלא  קצת הזקן  ואף  בשנים קטן  שהוא אדם כל לקבר  השלים

באריכות  האדם ימי יאריכו  אז  כי  הוא גם ימות ולא ימיו
ÂÓÈ˙.נפלא: ‰˘ ‰‡Ó Ô Ú‰ ÈÎ:מת נער  עליו יאמרו שנים מאה בן מי  ימות אם כשיהיה ËÂÁ‰Â‡.ר"ל העולם מן  הנחסר 

במ "ש : ענין וכפל אז  שיהיה האנשים  חיי מרבית  לפי נער  עודו  כי  תחשב  לקללה  שנה מאה  Â˘ÈÂ.(Î‡)בן  ÌÈ˙ ÂÂ לא
וכו ': כרמים ונטעו  וכן בה ישבו לא עד הבנין יכלה טרם ˘È.(Î)ימותו Á‡Â: בה ישבו  לא  עד  הם ימותו כי ÈÓÈÎעל ÈÎ

.ıÚ‰:עמי ימי  יהיה הזה עץ כימי וכדומה חרוב כאילן  הרבה  המתקיים העץ עמידת  זמן  משך ÂÎÂ'.כימי  ‰˘ÚÓÂ מעשים יש  כי
בחורים  יראו הם כי ידיהם מעשה  יבלו  בחירי עמי אמר לכן  והמכתב כבנין  חדשים נראים עדיין  והם יזקין והוא האדם שיעשה 

בימיהם: וירקבו יזקינו  ידיהם ומעשה ÈÏ˜.(Î‚)וחזקים ÂÚ‚È ‡Ï:בחייהם בניהם ימותו לא  ר"ל לריק  יגיעתם יהיה לא
.‰Ï‰Ï: במ "ש הדבר וכפל אותם להבהיל  בחייהם ÚÊ.למות ÈÎ:שנים בקוצר  ימותו  ולא  ה' ברוכי  זרע המה  זרעם כי 

.Ì˙‡ Ì‰È‡ˆ‡ˆÂ:במ "ש הדבר  וכפל בחייהם ימותו  לא כי  עמהם צאצאיהם יהיו  ימיהם Â‡˜È.(Î„)כל ÌË ‰È‰Â פעמים
משאלותם: לתת אני אשמע  בתפלה מדברים  הם כשעוד  פעמים בפה להתפלל יקראו  לא  עד לבבם שאלות  למלאות להם אענה 

(‰Î).„Á‡Î ÂÚÈ:(יא (לעיל  וכו' זאב  וגר כמ "ש  עוד יטרפו  לא הטורפות החיות אף כי  הטלה את הזאב  יטרוף ˜Î.ולא
האריה : יאכל כן תבן  אוכל הבקר  ÂÓÁÏ.כמו  ÙÚ ˘ÁÂ:למי יזיק  ולא ונטבעו  כתולדתו  מאכלו  יהיה  עפר  ÂÚÈ.הנה ‡Ï לא

מי : את ישחיתו  ולא למי רעה ˜„˘È.יעשו ‰ ÏÎ:ישראל ארץ ‰'.הוא Ó‡:'ה יאמר  כן 
(‡).È‡ÒÎ ÌÈÓ˘‰ מבן במשל  ואחז רגלי הדום היא והארץ  לשבתי המכון  מקום הוא השמים הלא ואמר להוכיחם  שב  עתה

השרפרף : על  לנוח  יורדות ורגליו  הכסא על היושב  È˙.אדם  ‰Ê È‡רוב לפי  לי  הגון שיהיה לי לבנות תוכלו  אשר  הבית מהו 
È˙ÁÂÓ.גדולתי : ÌÂ˜Ó ‰Ê È‡Â: במ "ש הדבר  כפל

 
(ÁÈ).ÂÏÈ‚Â:שמחה Ú„.ענין È„Ú'בה בטחו  כמו  עולם עד

עד כו )עדי גילה:ËÈ.È˙Ï‚Â)(:(לעיל  ÌÈÓÈ.(Î)מלשון ÏÂÚ
עולה אשה התשכח  וכן  עולל  מלשון  והוא בימים (לעיל קטן

ÏÓÈ‡.:מט) ‡Ï:ישלים משברים ËÂÁ‰Â‡.לא כמו חסרון ענין 
מא)יתחטאו  ימיהם ÂÏÈ.(Î):(איוב בטוב  יבלו  כמו  זוקן  ענין

כא) תשובה :‡Ú‰.(Î„):(שם מרעה:ÂÚÈ.(Î‰)ענין  מל'
.ÂÓÁÏ:מאכל.ÂÚÈ:רעה מלשון

(‡).ÌÂ„‰ כשהוא האדם רגלי תחת הנתון הכסא שרפרף ענין 
רגליו  להדום והשתחוו  וכן  צט)יושב  :(תהלים
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(„È)   שרדף שעה אותה על  נאמר  זה
לנוס  מקום ואין  הים על  חונים והשיגם אחריהם פרעה
למה  רעות חיות מפני להפנות ולא הים מפני לפניהם
הנץ  מפני שבורחת ליונה שעה באותה דומין  היו 
תכנס  בה נושף הנחש והיה הסלעים לנקיקי ונכנסה
הקב"ה  לה אמר  הנץ הרי לחוץ תצא הנחש הרי לפנים
פונה  את למי פעלתך  כשרון  את מראיך  את הראיני

צרה: בעת   בני ויצעקו  יד ) (שמות
ה': אל  לו ישראל  ודומה שבר  לשון  והוא בנקיק

אדמת  והיתה יט ) (ישעיה וינועו  יחוגו  קז ) (תהלים
וכן  חגוי להן  קורא רבים וכשהן  לחגא למצרים יהודה
מדויהם: את ויכרות י) כ  (שמואל  וכן  קצוי קצה

 סביבות חריץ כשעושין  בלע"ז  אישקלו "יוש
סביב  התל  להגביה למעלה העפר  ושופכים המגדלים

מזו : למעלה זו  מדרגות מדרגות אותו  עושין 
 שרצים שם ונכנסים חורים בהן  שיש פעמים
(ÂË)ועופות:   קולם את הקב"ה שמע

הללו  השועלים לנו  אחזו  זהו  ושטפם הים את צוה
את  מחבלים היו  הקטנים שאף הגדולים עם הקטני'
כשהיתה  דקים שהענבים סמדר  כרמנו  בעוד  הכרמים
המצרים  והיו  טומנתו  והיא זכר  יולדת ישראל  בת
טמון  והתינוק הזכרים את ומחפשין  לבתיהם נכנסים
מבית  תנוקות מביאין  והן  שנתים בן  או  שנה בן  והוא
ממקום  עונהו  ישראל  ותינוק מדבר  מצרי ותינוק מצרי
ולמה  ליאור  אותו  ומשליכין  חופשין  והיו  שם שטמון 
לפנות  מביט  הזה השועל  מה שועלים אותם קרא
שנאמר  לאחוריהם מביטים מצרים אף לברוח  לאחוריו 

ישראל : בני מפני אנוסה יד ) (שמות 
שנמדדו  במים מהם נפרע שהיה שם על  וי"ו  חסר  כתיב

מקום: של  (ÊË)בשעלו     צרכיו כל  הוא
בכורות  קדשו  פסח  עשו  לי אלא צוה ולא ממני תבע
אחרת: מאומה תבע ולא עולות הקריבו  משכן  עשו 

 :אחרים מאלהים ולא ממנו  תבעתי צרכי כל 
.ויפה ונוח  טוב במרעה בשושנים צאנו  את

 
(„È).ÚÏÒ‰ ÈÂ‚Á È˙ÂÈ לה שהראה החיבה  מספרת עודה 

אתה  לי אמר אחריו  כשהלכתי הנה ואמרה מאז , החשוק
היונה  שאין כדרך  באחר, אותי  תמיר שלא בך  שמובטחני
מוצנע במקום בדרך כשנהיה ממך בבקשה  זוגה , בן ממירה
לי הראי שם  המדרגות, שבין  נסתר במקום או  הסלע  בבקועי
חשק דברי בי לדבר קולך את  לי השמיעי ושם מראיך , את

לישראל  הוא ברוך שאמר  הוא  והנמשל ממראך. עיני ולהשביע  קולך  להקשיב אתאוה  ולזה נאוה. ומראך ערב  קולך  כי ואהבה.
ונשמע : נעשה ה' דבר  אשר כל לאמר שתשיבי מאמרך אקשיב  ושם לפני, תתראה שם סיני, הר מול במדבר ‡ÂÊÁ(ÂË)הנה

.ÌÈÏÚ˘ ÂÏ נפרדים להיות ופיתויים בהסתתם  אותנו אחזו כשועלים  ערומים אדם בני  כי החברה, נפרדה אז כי עם  לומר  רוצה
התקרב : לבל מזו ÌÈÓÎ.זו  ÌÈÏÁÓ ÌÈË˜ ÌÈÏÚÂ˘ותאמר החשוקים, בין פירוד לעשות מהאפשר היה  היאך  תפרש  בזה 

שעדיין  לפי  תאמר  וכאילו להשחית. נוח  אז  כי  סמדר , שכרמינו  בעוד הכרמים את להשחית הם יכולים קטנים שועלים אף הלא
הנה  לומר  הוא והנמשל פירוד. לעשות כשועלים  הערומים ההם  האנשים ידי מצאו לכן בתחלתה, היתה  כי  האהבה הוחזקה לא
ברוך  המקום אמונת בלבי  נשרשה לא עדיין  אז כי לי, ויכלו  העגל  את  לעבוד פתוני הם  עמי  עלה  אשר  והאספסוף  רב  הערב

במדבר : ששהיתי שנה ארבעים משך  ברוך המקום ובין ביני  פירוד  לעשות  יד ומצאו ÈÏ.(ÊË)הוא, È„Â„ נפסקה לא זה  כל עם
באחרת: לחשוק  בי געל  ולא לו  מיוחדת הייתי אני וכן  במי. לחשוק  בו געלתי ולא לי  מיוחד היה דודי אבל וכל, מכל האהבה 

.ÌÈ˘Â˘ ‰ÚÂ‰ולשוב הזעם יעבור  עד השושנים בין ולטייל עצמו  לרעות  הלך אבל  נכריה, חיק לחבק  הלך לא  לומר  רוצה
משה  על  שכינתו  השרה אבל אחר. בעם  בחר לא  הוא ברוך  והמקום נכר , באל  בחרתי  לא  זה כל שעם לומר  הוא  והנמשל אלי.

מעלליהם: כשרון  וביופי  מעשיהם בריח  לשושנים  הנמשלים העם , זקני שבעים ועל ואהרן 

 
(„È).ÈÂ‚Á עובדיה) סלע  בחגוי שוכני כמו וחריץ . בקוע ענין 

ג ): (יחזקאל ‰„Ó‚‰.א המדרגות  ונפלו כמו  מעלות. ענין
כ): מנחת Ú.לח  לה ' וערבה כמו ונעימות. מתיקות ענין

ד): ג  ויפה:Â‡‰.(מלאכי מה:˘ÌÈÏÚÂ.(ÂË)נאה חיה שם
.ÌÈÏÁÓ:(כז י (ישעיה עול וחובל כמו משחיתים.
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  קטן ימים עול  ב) (איכה עולל  כמו  נער 

בשנים:    להתחייב עונשין  בן  יהא
בב"ר : מפרש כך  מיתה בה שיש בעבירה מיתה

נדוי: צריכה שהיא בעבירה   עץ ת"י
החיים:  :בבהמה להשחית יצטרך  ולא

 אגדה ומדרש תדיר , לו  מצוי לחמו  עפר  הרי
ביד  נופל  שעשו  שמצינו  לפי תבן  יאכל  כבקר  ואריה

וגו ' להבה יוסף ובית לקש עשו  בית שנאמר  יוסף בני
שנמשלו  השבטים שאר  בני ביד  אבל  א) (עובדיה
תבן  יאכל  כבקר  ואריה נאמר  לכך  מצינו  לא לחיות
כיוסף  ודן  יהודה כגון  כאריה שנמשלו  השבטים אותם

כתבן : שנמשל  אותו  יאכלו  כשור  שנמשל 
  :שלכם המקדש לבית צריך  איני
 :לשכינתי כדאי הוא אשר 

 
(ÁÈ).Â˘È˘ Ì‡ ÈÎ אם כי דבר  שום לכם יאמר לא לומר  רצה

השמחה  את הבורא הוא אני אשר על  עולם עד  וגילו  שישו 
לעולם : מתקיימת  ‚ÏÂ‰.ותהיה ÌÈÏ˘ÂÈ ˙‡ ‡Â שם אחדש 

משוש : להקרא עמה  שם ואחדש  גולה להקרא  (ËÈ)ירושלים
.ÌÈÏ˘ÂÈ È˙Ï‚Â בגולה ועמה חריבה  ירושלים  כשהיתה  כי

ועמה  בנויה כשתהיה אמר  לכן  המקום  לפני שמחה היתה לא
המקום : לפני שמחה יהיה בטובה ÂÎÂ'.יהיו ÚÓ˘È ‡ÏÂכי

צרות : עליהם עוד  יבוא Ì˘Ó.(Î)לא ‰È‰È ‡Ï משם יצא  לא
שלא  קצת הזקן  ואף  בשנים קטן  שהוא אדם כל לקבר  השלים

באריכות  האדם ימי יאריכו  אז  כי  הוא גם ימות ולא ימיו
ÂÓÈ˙.נפלא: ‰˘ ‰‡Ó Ô Ú‰ ÈÎ:מת נער  עליו יאמרו שנים מאה בן מי  ימות אם כשיהיה ËÂÁ‰Â‡.ר"ל העולם מן  הנחסר 

במ "ש : ענין וכפל אז  שיהיה האנשים  חיי מרבית  לפי נער  עודו  כי  תחשב  לקללה  שנה מאה  Â˘ÈÂ.(Î‡)בן  ÌÈ˙ ÂÂ לא
וכו ': כרמים ונטעו  וכן בה ישבו לא עד הבנין יכלה טרם ˘È.(Î)ימותו Á‡Â: בה ישבו  לא  עד  הם ימותו כי ÈÓÈÎעל ÈÎ

.ıÚ‰:עמי ימי  יהיה הזה עץ כימי וכדומה חרוב כאילן  הרבה  המתקיים העץ עמידת  זמן  משך ÂÎÂ'.כימי  ‰˘ÚÓÂ מעשים יש  כי
בחורים  יראו הם כי ידיהם מעשה  יבלו  בחירי עמי אמר לכן  והמכתב כבנין  חדשים נראים עדיין  והם יזקין והוא האדם שיעשה 

בימיהם: וירקבו יזקינו  ידיהם ומעשה ÈÏ˜.(Î‚)וחזקים ÂÚ‚È ‡Ï:בחייהם בניהם ימותו לא  ר"ל לריק  יגיעתם יהיה לא
.‰Ï‰Ï: במ "ש הדבר וכפל אותם להבהיל  בחייהם ÚÊ.למות ÈÎ:שנים בקוצר  ימותו  ולא  ה' ברוכי  זרע המה  זרעם כי 

.Ì˙‡ Ì‰È‡ˆ‡ˆÂ:במ "ש הדבר  וכפל בחייהם ימותו  לא כי  עמהם צאצאיהם יהיו  ימיהם Â‡˜È.(Î„)כל ÌË ‰È‰Â פעמים
משאלותם: לתת אני אשמע  בתפלה מדברים  הם כשעוד  פעמים בפה להתפלל יקראו  לא  עד לבבם שאלות  למלאות להם אענה 

(‰Î).„Á‡Î ÂÚÈ:(יא (לעיל  וכו' זאב  וגר כמ "ש  עוד יטרפו  לא הטורפות החיות אף כי  הטלה את הזאב  יטרוף ˜Î.ולא
האריה : יאכל כן תבן  אוכל הבקר  ÂÓÁÏ.כמו  ÙÚ ˘ÁÂ:למי יזיק  ולא ונטבעו  כתולדתו  מאכלו  יהיה  עפר  ÂÚÈ.הנה ‡Ï לא

מי : את ישחיתו  ולא למי רעה ˜„˘È.יעשו ‰ ÏÎ:ישראל ארץ ‰'.הוא Ó‡:'ה יאמר  כן 
(‡).È‡ÒÎ ÌÈÓ˘‰ מבן במשל  ואחז רגלי הדום היא והארץ  לשבתי המכון  מקום הוא השמים הלא ואמר להוכיחם  שב  עתה

השרפרף : על  לנוח  יורדות ורגליו  הכסא על היושב  È˙.אדם  ‰Ê È‡רוב לפי  לי  הגון שיהיה לי לבנות תוכלו  אשר  הבית מהו 
È˙ÁÂÓ.גדולתי : ÌÂ˜Ó ‰Ê È‡Â: במ "ש הדבר  כפל

 
(ÁÈ).ÂÏÈ‚Â:שמחה Ú„.ענין È„Ú'בה בטחו  כמו  עולם עד

עד כו )עדי גילה:ËÈ.È˙Ï‚Â)(:(לעיל  ÌÈÓÈ.(Î)מלשון ÏÂÚ
עולה אשה התשכח  וכן  עולל  מלשון  והוא בימים (לעיל קטן

ÏÓÈ‡.:מט) ‡Ï:ישלים משברים ËÂÁ‰Â‡.לא כמו חסרון ענין 
מא)יתחטאו  ימיהם ÂÏÈ.(Î):(איוב בטוב  יבלו  כמו  זוקן  ענין

כא) תשובה :‡Ú‰.(Î„):(שם מרעה:ÂÚÈ.(Î‰)ענין  מל'
.ÂÓÁÏ:מאכל.ÂÚÈ:רעה מלשון

(‡).ÌÂ„‰ כשהוא האדם רגלי תחת הנתון הכסא שרפרף ענין 
רגליו  להדום והשתחוו  וכן  צט)יושב  :(תהלים
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(„È)   שרדף שעה אותה על  נאמר  זה
לנוס  מקום ואין  הים על  חונים והשיגם אחריהם פרעה
למה  רעות חיות מפני להפנות ולא הים מפני לפניהם
הנץ  מפני שבורחת ליונה שעה באותה דומין  היו 
תכנס  בה נושף הנחש והיה הסלעים לנקיקי ונכנסה
הקב"ה  לה אמר  הנץ הרי לחוץ תצא הנחש הרי לפנים
פונה  את למי פעלתך  כשרון  את מראיך  את הראיני

צרה: בעת   בני ויצעקו  יד ) (שמות
ה': אל  לו ישראל  ודומה שבר  לשון  והוא בנקיק

אדמת  והיתה יט ) (ישעיה וינועו  יחוגו  קז ) (תהלים
וכן  חגוי להן  קורא רבים וכשהן  לחגא למצרים יהודה
מדויהם: את ויכרות י) כ  (שמואל  וכן  קצוי קצה

 סביבות חריץ כשעושין  בלע"ז  אישקלו "יוש
סביב  התל  להגביה למעלה העפר  ושופכים המגדלים

מזו : למעלה זו  מדרגות מדרגות אותו  עושין 
 שרצים שם ונכנסים חורים בהן  שיש פעמים
(ÂË)ועופות:   קולם את הקב"ה שמע

הללו  השועלים לנו  אחזו  זהו  ושטפם הים את צוה
את  מחבלים היו  הקטנים שאף הגדולים עם הקטני'
כשהיתה  דקים שהענבים סמדר  כרמנו  בעוד  הכרמים
המצרים  והיו  טומנתו  והיא זכר  יולדת ישראל  בת
טמון  והתינוק הזכרים את ומחפשין  לבתיהם נכנסים
מבית  תנוקות מביאין  והן  שנתים בן  או  שנה בן  והוא
ממקום  עונהו  ישראל  ותינוק מדבר  מצרי ותינוק מצרי
ולמה  ליאור  אותו  ומשליכין  חופשין  והיו  שם שטמון 
לפנות  מביט  הזה השועל  מה שועלים אותם קרא
שנאמר  לאחוריהם מביטים מצרים אף לברוח  לאחוריו 

ישראל : בני מפני אנוסה יד ) (שמות 
שנמדדו  במים מהם נפרע שהיה שם על  וי"ו  חסר  כתיב

מקום: של  (ÊË)בשעלו     צרכיו כל  הוא
בכורות  קדשו  פסח  עשו  לי אלא צוה ולא ממני תבע
אחרת: מאומה תבע ולא עולות הקריבו  משכן  עשו 

 :אחרים מאלהים ולא ממנו  תבעתי צרכי כל 
.ויפה ונוח  טוב במרעה בשושנים צאנו  את

 
(„È).ÚÏÒ‰ ÈÂ‚Á È˙ÂÈ לה שהראה החיבה  מספרת עודה 

אתה  לי אמר אחריו  כשהלכתי הנה ואמרה מאז , החשוק
היונה  שאין כדרך  באחר, אותי  תמיר שלא בך  שמובטחני
מוצנע במקום בדרך כשנהיה ממך בבקשה  זוגה , בן ממירה
לי הראי שם  המדרגות, שבין  נסתר במקום או  הסלע  בבקועי
חשק דברי בי לדבר קולך את  לי השמיעי ושם מראיך , את

לישראל  הוא ברוך שאמר  הוא  והנמשל ממראך. עיני ולהשביע  קולך  להקשיב אתאוה  ולזה נאוה. ומראך ערב  קולך  כי ואהבה.
ונשמע : נעשה ה' דבר  אשר כל לאמר שתשיבי מאמרך אקשיב  ושם לפני, תתראה שם סיני, הר מול במדבר ‡ÂÊÁ(ÂË)הנה

.ÌÈÏÚ˘ ÂÏ נפרדים להיות ופיתויים בהסתתם  אותנו אחזו כשועלים  ערומים אדם בני  כי החברה, נפרדה אז כי עם  לומר  רוצה
התקרב : לבל מזו ÌÈÓÎ.זו  ÌÈÏÁÓ ÌÈË˜ ÌÈÏÚÂ˘ותאמר החשוקים, בין פירוד לעשות מהאפשר היה  היאך  תפרש  בזה 

שעדיין  לפי  תאמר  וכאילו להשחית. נוח  אז  כי  סמדר , שכרמינו  בעוד הכרמים את להשחית הם יכולים קטנים שועלים אף הלא
הנה  לומר  הוא והנמשל פירוד. לעשות כשועלים  הערומים ההם  האנשים ידי מצאו לכן בתחלתה, היתה  כי  האהבה הוחזקה לא
ברוך  המקום אמונת בלבי  נשרשה לא עדיין  אז כי לי, ויכלו  העגל  את  לעבוד פתוני הם  עמי  עלה  אשר  והאספסוף  רב  הערב

במדבר : ששהיתי שנה ארבעים משך  ברוך המקום ובין ביני  פירוד  לעשות  יד ומצאו ÈÏ.(ÊË)הוא, È„Â„ נפסקה לא זה  כל עם
באחרת: לחשוק  בי געל  ולא לו  מיוחדת הייתי אני וכן  במי. לחשוק  בו געלתי ולא לי  מיוחד היה דודי אבל וכל, מכל האהבה 

.ÌÈ˘Â˘ ‰ÚÂ‰ולשוב הזעם יעבור  עד השושנים בין ולטייל עצמו  לרעות  הלך אבל  נכריה, חיק לחבק  הלך לא  לומר  רוצה
משה  על  שכינתו  השרה אבל אחר. בעם  בחר לא  הוא ברוך  והמקום נכר , באל  בחרתי  לא  זה כל שעם לומר  הוא  והנמשל אלי.

מעלליהם: כשרון  וביופי  מעשיהם בריח  לשושנים  הנמשלים העם , זקני שבעים ועל ואהרן 

 
(„È).ÈÂ‚Á עובדיה) סלע  בחגוי שוכני כמו וחריץ . בקוע ענין 

ג ): (יחזקאל ‰„Ó‚‰.א המדרגות  ונפלו כמו  מעלות. ענין
כ): מנחת Ú.לח  לה ' וערבה כמו ונעימות. מתיקות ענין

ד): ג  ויפה:Â‡‰.(מלאכי מה:˘ÌÈÏÚÂ.(ÂË)נאה חיה שם
.ÌÈÏÁÓ:(כז י (ישעיה עול וחובל כמו משחיתים.

כאשר ביכולתו ליתן יותר צדקה, ורוצה לצאת ידי־חובה בסכום קטן, ולהחליף זאת בכוונה טובה ודיבור טוב – הרי זה היפך התורה 
והיפך השכל דקדושה.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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הגשמים", "עד בנודר (ברישא) דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
הקרויים  החורף, תקופת בראשית הראשונים הגשמים לירד  שיתחילו  עד  כלומר 

dxe id inyb.היורדים היורה שגשמי תענית), (במסכת למדנו ישראלוכבר  בארץ
"רביעה" נקראת מהן  אחת שכל  גשמים, עונות לשלוש dviaxמתחלקים oeyln)

,(oze` mixtne zecyd lr mivaex minybdy ,d`xtde רביעה בכירה, רביעה והן :
רביעה? של  זמנה איזהו (בגמרא): בברייתא ושנו (מאוחרת); אפילה רביעה בינונית,
ושלושה; בעשרים – האפילה בשבעה; – הבינונית (במרחשון); בשלושה – הבכירה
רבי ושלושה. בעשרים עשר, בשבעה בשבעה, אומר : יהודה רבי מאיר . רבי  דברי 

ובחודש  ושלושה, בעשרים עשר, בשבעה אומר: yceg)יוסי  y`xa)." כסלו

íéîLbä ãò,"הגשמים עד  טועם שאני  זה דבר  "קונם האומר: – ÇÇÀÈÄ
:xne`y e`íéîLbä eéäiL ãòעד טועם שאני זה דבר "קונם – ÇÆÄÀÇÀÈÄ

הגשמים", xeq`äiðLשיהיו äòéáø ãøzL ãò שירדו עד – ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈ
באים  היורה גשמי שעיקר (הבינונית), השנייה הרביעה בעונת הגשמים
תנאים  שנחלקו  למשנתנו ), (בהקדמה לעיל בארנו  וכבר  זו . ברביעה

עשר בשבעה או  במרחשון  בשבעה היא אם השנייה, הרביעה עונת על 
בו. ושלושה בעשרים wqetאו  m"anxde:(:(:(:( יא יא יא יא יייי,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  בעשרים ((((הל הל הל הל ''''

יוסי ). רבי  (כדעת במרחשון  ìàéìîbושלושה ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
äòéáø ìL dpîæ òébiL ãò :øîBà הרביעה עונת שתגיע עד – ÅÇÆÇÄÇÀÇÈÆÀÄÈ

גמליאל : בן שמעון  רבן  שסובר גשמים, בה ירדו לא ואפילו השנייה,

אין  הגשמים", שיהיו  "עד  האומר: ואפילו הגשמים", "עד  האומר
עד אלא קבוע, ירידתם זמן  ואין הואיל  הגשמים, שירדו עד  כוונתו

הגשמים. זמן íéîLbäשיגיע e÷ñôiL ãòדבר קונם האומר: – ÇÆÄÀÀÇÀÈÄ
הגשמים, שיפסקו  עד טועם שאני xeq`Blkזה ïñéð àöiL ãò– ÇÆÅÅÄÈË

ניסן ; חודש סוף øéàîעד éaø éøác זמן עדיין  שניסן הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
הוא. çñtäגשמים øáòiL ãò :øîBà äãeäé éaøאסור אינו – ÇÄÀÈÅÇÆÇÂÙÇÆÇ

מתאחרים  גשמים אין יהודה רבי שלדעת הפסח, חג שיעבור  עד אלא
הפסח. סוף עד xne`däðMä:אלא íòBè éðéàL ïéé íðB÷ כגון – ÈÇÄÆÅÄÅÇÈÈ

השנה במשך  יין לטעום שלא ונדר השנה בתחילת ((((הר הר הר הר """"ןןןן),),),),שעמד

äðMä äøaòúð, שני אדר חודש לשנה דין בית שהוסיפו –øeñà ÄÀÇÀÈÇÈÈÈ
døeaòáe daבחודש ואף השנה כל במשך  יין  לטעום אסור  – ÈÀÄÈ

שבה. øãàהעיבור  Làø ãòעד טועם שאני  יין "קונם האומר: – ÇÙÂÈ
השנה, ונתעברה אדר ", xeq`ïBLàøäראש øãà Làø ãòעד – ÇÙÂÈÈÄ

ראשון ; אדר חודש `xn:ראש m`eøãà óBñ ãòשאני יין "קונם – ÇÂÈ
אדר", סוף עד  xeq`ïBLàøäטועם øãà óBñ ãò,מבואר בגמרא – ÇÂÈÈÄ

הכל ודברי  השנה, שתתעבר  ידע לא שהנודר בכגון במשנתנו שמדובר
סתם  שאדר היא, מאיר רבי דעת מעוברת, שהשנה ידע אם אבל היא;

במשנתנו : גורסים ויש שני. אדר הוא מעוברת ±בשנה xc` seq cr
,ipyd xc` seq cr אחדלפ כחודש  נחשבים האדרים ששני  ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;י 

àäiLהרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם).).).). ãò íòBè éðéàL ïéé íðB÷ :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÇÄÆÅÄÅÇÆÀÅ
çñtä,הפסח שיהא עד יין  יטעם שלא הנודר –øeñà Bðéà– ÇÆÇÅÈ

çñtäביין, ìéì ãò àlà,פסח של הסדר  ליל עד –ïekúð àHL ÆÈÇÅÇÆÇÆÄÀÇÇ
äæ, בנדרו –ïéé úBzLì íãà éða CøcL äòL ãò àlà– ÆÆÈÇÈÈÆÆÆÀÅÈÈÄÀÇÄ

על חולק יהודה שרבי מבארים, יש  כוסות. ארבע מצוות לקיים כדי 

שנינו: שם שהרי  שבפרקנו , ב diy`משנה cr,(הפסח)cr xeq`
,`viyקונם" באומר  העוסקת א, משנה המשך  היא שם oוהמשנה i i

רבי ובין ההיא המשנה בין מחלוקת שאין מבארים, ויש  טועם". שאני 
מיין , חוץ דברים בשאר עוסקת ההיא שהמשנה שבמשנתנו, יהודה

הפסח", שיהא "עד שהאומר מודה, יהודה רבי  אף דברים בשאר ואמנם
שאפילו  הנודר, של דעתו  אומדים ביין  אבל  הפסח, שיצא עד אסור

הפסח ליל  עד אלא כוונתו  אין הפסח", שיהא "עד ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת אמר

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ועייןועייןועייןועיין שלמהשלמהשלמהשלמה";";";";
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ומוסיף  הקודמת, המשנה מסיימת שבהם יהודה, רבי דברי המשך היא משנתנו
קבוע  שזמנו  שכל ג), משנה (לעיל  חכמים שאמרו  הכלל  על לחלוק יהודה רבי כאן
קבוע, כשזמנו  אפילו שפעמים סובר , והוא שיצא, עד  אסור  שיהא", "עד ואמר 
של לשונו בפירוש  הולכים שכן  שיגיע, עד אלא אסור אינו  שיהא", "עד ואמר 

יהוד שרבי ג), ז, (לעיל שנינו וכבר דעתו. אומדן אחר אומר:הנודר itlה lkd
xce pd.:שם ששנינו בדין  שאמנם מבארים, `xn:ויש ,dyw egix dide ,rifde orh"

,"eixeg`l liytdl xeq`e .zeqkzdl xzen ,ilr miler mizyte xnv mpew חכמים אף
חולקים  שבמשנתנו בדין אבל מוכחת, הנודר  של שדעתו  לפי  יהודה, לרבי  מודים
כדי אלא "שיהא" מלת להוסיף הנודר בא שלא וסוברים, יהודה רבי על חכמים

איסורו  זמן  על  (o"xd).להוסיף

íBvä àäiL ãò íòBè éðéàL øNa íðB÷ :øîà יום צום – ÈÇÈÈÈÆÅÄÅÇÆÀÅÇ
íBväהכיפורים, éìéì ãò àlà øeñà Bðéà המפסקת הסעודה עד – ÅÈÆÈÇÅÅÇ

הצום, ליל לפני הכיפורים יום בערב äæשאוכלים ïekúð àHL– ÆÄÀÇÇÆ
øNaהנודר, ìBëàì íãà éða CøcL äòL ãò àlà שנוהגים – ÆÈÇÈÈÆÆÆÀÅÈÈÆÁÈÈ

בסעודה. בו  להרבות שמצוה משום הכיפורים, יום בערב בשר  לאכול

.dcedi iax ixacBða éñBé éaø– יהודה רבי של  –:øîBàs` ÇÄÅÀÅ
:xne`døeñà Bðéà ,úaL àäzL ãò íòBè éðéàL íeL íðB÷ÈÆÅÄÅÇÆÀÅÇÈÅÈ

בשום, –äòL ãò àlà äæ ïekúð àHL ,úaL éìéì ãò àlàÆÈÇÅÅÇÈÆÄÀÇÇÆÆÈÇÈÈ
íeL ìBëàì íãà éða CøcL נוהגים היו  עזרא תקנת שלפי – ÆÆÆÀÅÈÈÆÁ

רבי ובא י ), (ג, לעיל הטעם שבארנו כמו  שבת, בלילי שום לאכול
שום, אכילת בענין שאף אביו , יהודה רבי  שיטת פי  על  ללמד  יוסי 
שתגיע  עד – שבת" שתהא "עד  לשונו  ולפרש הנודר, על  להקל  יש

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriyz wxt mixcp zkqn

ÊBøáçì øîBàä:Cì äðäð éðàL íðB÷,éðáì ìèBðå àa äzà ïéà íàE,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk ¨¥©£¥¨¤£¦¤¡¤¨¦¥©¨¨§¥§¨¤¤¨¤¦¦§¥¨¦¤©¦
–íëç ét ìò àHL Bøãð úà øôäì ìBëé äæ éøä,Bì øîàéå:éãBáë éðtî àlà zøîà íeìk,ïëå !éãBák eäæ £¥¤¨§¨¥¤¦§¤©¦¨¨§Ÿ©§¨©§¨¤¨¦§¥§¦¤§¦§¥

Bøáçì øîBàä:éì äðäð äzàL íðB÷,éðáì ïúBðå àa äzà ïéà íà,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk– ¨¥©£¥¨¤©¨¤¡¤¦¦¥©¨¨§¥¦§¦¤¨¤¦¦§¥¨¦¤©¦
øéàî éaøøîBà:ïziL ãò øeñà.íéîëçåíéøîBà:íëç ét ìò àHL Bøãð úà øôäì ìBëé äæ óà,Bì øîàéå: ©¦¥¦¥¨©¤¦¥©£¨¦§¦©¤¨§¨¥¤¦§¤©¦¨¨§Ÿ©

ézìa÷úä elàk éðà éøä.BúBçà úa úàNì Ba ïéáøñî eéä,øîàå:íìBòì éì úéðäð àéäL íðB÷;Løâîä ïëå £¥£¦§¦¦§©©§¦¨§¨§¦¨¥©£§¨©¨¤¦¤¡¥¦§¨§¥©§¨¥
BzLà úà,øîàå:íìBòì éì úéðäð ézLà íðB÷–Bì úBðäì úBøzî elà éøä,ì àlà äæ ïekúð àHLúeMà íeL. ¤¦§§¨©¨¦§¦¤¡¥¦§¨£¥¥ª¨¥¨¤¦§©©¤¤¨§¦

Bìöà ìëàiL Bøáça áøñî äéä,øîà:ñðëð éðéàL Eúéáì íðB÷,Cì íòBè éðéàL ïðBö útè–Búéáì ñðkì øzî ¨¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§¨©¨§¥§¤¥¦¦§¨¦©¥¤¥¦¥¨ª¨¦¨¥§¥
ìåïðBö epnî úBzL,ì àlà äæ ïekúð àHLäiúLe äìéëà íeL. §¦§¦¤¥¤¦§©©¤¤¨§£¦¨§¦¨

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡øæòéìà éaøøîBà:Bnàå åéáà ãBáëa íãàì ïéçúBt;íéîëçåïéøñBà.øîà÷Bãö éaø:ãBáëa Bì ïéçúBtL ãò ©¦¡¦¤¤¥§¦¨¨¨¦§¨¦§¦©£¨¦§¦¨©©¦¨©¤§¦¦§

ffff.iceak edf:éìùî éðá ñðøôàù.ezeg` za z` z`yl ea oiaxqn eidïðéøîàå åìéâ úá àéäù éðôî åúåçà úá úà àùéù åá ïéøéöôî[:á"ñ úåîáé]
øîåà áåúëä åéìò åúåçà úá úà àùåðä(ç"ð äéòùé):äðòé 'äå àø÷ú æà íìòúú àì êøùáîå.dizye dlik` myl `l` df oiekzp `lyäìéëàá íâ åäéîå

áéúëãë ,åéúôùá àéöåéù ïðéòá íéøãðáã ,äéúùå äìéëà åéôî àéöåä àìå ìéàåä ,øúåî äéúùå('ì øáãîá)úåùéàã ,àùéøì éîã àìå .äùòé åéôî àöåéä ìëë
:äéúéà úåàðä ììëá

h`̀̀̀.en`e eia` ceaka mc`l oigzet xne` xfril` iaxäîë ,íúìãâù íéìåãéâ åàø êîàìå êéáàì íìåòä åøîàéù òãåé úééä åìéà åì åøîàéù ïåâë

`xephxa yexit

בנו  יוסי  כרבי  סובר  אינו  יהודה שרבי  שאפשר  מבארים, יש  השבת.

דעתו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ן ן ן ן ),),),), אומדן אחר  שהולכים יהודה, רבי  אמר  שלא כלומר
לשונו  ומפרשים הנודר, diy`"של  cr" בדברים אלא שיגיע, עד –

ערב  סעודת או  כוסות, ארבע מצוות כגון  התורה, מן  מצוה בהם שיש 
כך. סובר  שאינו אפשר  עזרא, תקנת לגבי  אבל  הכיפורים, יום

i p y m e i
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מובאת  הנודר, כוונת אחר  בהם שהולכים בנדרים העוסקות הקודמות המשניות אגב

הנודר . כוונת אחר  בהן  שהולכים אחרות הלכות ללמד  המוסיפה זו משנה כאן 

Cì äðäð éðàL íðB÷ :Bøáçì øîBàäעלי ייאסר  כלומר  – ÈÅÇÂÅÈÆÂÄÆÁÆÈ
משלך, נהנה שאני  מה כל  Eéðáìכקרבן ìèBðå àa äzà ïéà íàÄÅÇÈÈÀÅÀÈÆ

ממני , במתנה –ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk– ÆÈÆÄÄÀÅÈÄÆÇÄ
מתנה, ממנו ליטול  רוצה אינו  Bøãðוחברו úà øôäì ìBëé äæ éøäÂÅÆÈÀÈÅÆÄÀ

íëç ét ìò àHLצורך בלא נדרו את להתיר יכול  חברו  הרי – ÆÇÄÈÈ
חכם, Bìבהיתר  øîàéå: לנודר לומר הוא שיכול כלומר  –íeìk ÀÙÇÀ

zøîà,מתנה ממך  שאטול  –éãBáë éðtî àlà,לכבדני כדי  – ÈÇÀÈÆÈÄÀÅÀÄ
!éãBák eäæ:מפרשים ויש כבר ; שכבדתני ונמצא ממך , ליטול שלא – ÆÀÄ

iceak iptn `l` zxn` melk שיראו הבריות, בפני ידך  על שאתכבד –
מתנה, לי  ליתן רוצה שאתה בעיניך , חשוב iceakשאני edfשאתכבד –

אינני  ואני  ליתן  רוצה שאתה כשיראו  לקבל יותר  והרי((((הרהרהרהר""""ןןןן););););רוצה
חל שלא משלי , הנאה לך ומותרת נתקיימה, כבר  בנדרך שכוונתך

הנדר. éìעליך äðäð äzàL íðB÷ :Bøáçì øîBàä ïëåייאסר – ÀÅÈÅÇÂÅÈÆÇÈÆÁÆÄ
משלי , נהנה שאתה מה כל כקרבן  ïúBðåעליך àa äzà ïéà íàÄÅÇÈÈÀÅ

éðáì,במתנה משלך  –ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk ÄÀÄÆÈÆÄÄÀÅÈÄÆ
ïéé, ליתן רוצה אינו וחברו  –øeñà :øîBà øéàî éaøלמודר – ÇÄÇÄÅÄÅÈ

המדיר, משל  ïziLליהנות ãòשל אחד  כור המדיר  של לבנו  – ÇÆÄÅ
יין. של  חביות ושתי øôäìחיטים ìBëé äæ óà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÈÀÈÅ

Bì øîàéå ,íëç ét ìò àHL Bøãð úàהמדיר שיכול  כלומר – ÆÄÀÆÇÄÈÈÀÙÇ
לחברו: ézìa÷úäלומר elàk éðà éøäקיבלתי כאילו  הריני – ÂÅÂÄÀÄÄÀÇÇÀÄ

הנדר, חל ולא בה, צורך שוב לי  שאין מתנתך , את בני  בשביל  כבר
משלי. בהנאה מותר  אתה Baוהרי ïéáøñî eéä,באדם מפצירים – ÈÀÈÀÄ

BúBçà úa úàNì,"אחותו "בת משנתנו ונקטה אחרת; אשה או – ÈÅÇÂ
אמרו שכן  לשאתה, שמצוה בבבב):):):):משום סבסבסבסב,,,, בת ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  את הנושא

אומר הכתוב עליו  ז ז ז ז ):):):):אחותו , נח נח נח נח ,,,, תתעלם",((((ישעיהישעיהישעיהישעיה לא "ומבשרך

íìBòì éì úéðäð àéäL íðB÷ :øîàå בת תיהנה שלא נדר – ÀÈÇÈÆÄÆÁÅÄÀÈ
עוד ; בו יפצירו  שלא כדי  כן, ועשה לעולם; ממנו Løâîäאחותו ïëåÀÅÇÀÈÅ
òì éì úéðäð ézLà íðB÷ :øîàå ,BzLà úàíìBונדר – ÆÄÀÀÈÇÈÄÀÄÆÁÅÄÀÈ

גרושתו , להחזיר יימלך  שלא כדי לעולם, ממנו  תיהנה לא שאשתו
Bì úBðäì úBøzî elà éøä מחוץ הנאה כל משלו ליהנות – ÂÅÅËÈÅÈ

אישות, äæלהנאת ïekúð àHL, בנדרו –úeMà íeLì àlà– ÆÄÀÇÇÆÆÈÀÄ
אלא  נתכוון שלא דעתו , אומדים סתם, הנאה בלשון שאמר פי על ואף

נישואין. דרך  Bøáçaלהנאה áøñî äéä, בחברו מפציר  אדם היה – ÈÈÀÈÅÇÂÅ
Bìöà ìëàiL כך ומתוך  מיאן , וחברו  סעודה, –øîà:לו –íðB÷ ÆÙÇÆÀÈÇÈ

Cì íòBè éðéàL ïðBö útè ,ñðëð éðéàL Eúéáì שלא נדר – ÀÅÀÆÅÄÄÀÈÄÇÅÆÅÄÅÈ
חברו  שיניחנו  כדי צוננים, מים טיפת משלו  ישתה ולא לביתו ייכנס

עוד, בו  יפציר  Búéáìולא ñðkì øzî, בו המפציר  של  –úBzLìå ËÈÄÈÅÀÅÀÄÀ
ïðBö epnî, ממנו שנדר פי  על  אף –äæ ïekúð àHL, בנדרו – ÄÆÅÆÄÀÇÇÆ

äiúLe äìéëà íeLì àlà בסעודה עמו  וישתה יאכל  שלא – ÆÈÀÂÄÈÀÄÈ
הוציא  ולא הואיל  מותר, ושתיה באכילה שאף מפרשים, יש  ממש .

בשפתיו  שיוציא צריך שבנדרים ושתיה, אכילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מפיו ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

דברי מתוך  כן  נראה אין שלמהשלמהשלמהשלמה").").").").אבל  ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ובתוספתא הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם
במפורש: zezyle".מובא lek`l xeq`e"
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ולאחר  ופזיזות, כעס מתוך  שנדר כגון  נדרו , על  תוהה הוא כך ואחר  שנודר , מי 
היא, תקנתו – נדרו את שנדר  על  מתחרט הוא דעתו, עליו  ונתיישבה מרוגזו  שנח
והחכם  חרטתו , דברי  ואת נדרו פרשת את לפניו ויפרט (מומחה), לחכם שילך
דין בית ואף בזה. וכיוצא לך , מותר  או: לך , שרוי  לו : ואומר  הנדר , את לו מתיר 
נדרו, על  לשאול לחכם בא הנודר  ואם נדרים. להתיר יכול הדיוטות שלושה של
על התרה שמבקש  אלא מעיקרו , הנדר את שנדר  על  שמתחרט לו , אומר ואינו
שבהן שונות, שאלות הנודר את ושואל הנדר, מסיבות את חוקר החכם הרי נדרו,
לידי החכם שמביא או לגמרי , נדרו על  שיתחרט חרטה, פתח החכם לו פותח
ונמצא  נודר, היה לא וכך , כך שיהא יודע היה שאילו  בטעות, היה שהנדר בירור ,
ה): א; (ב, במסכתנו  אחדים במקומות כבר ששנינו  וזהו מעיקרו. נעקר הנדר

."xg` mewnn gzt el oigzet" במה ללמד בא והוא נדרים, התרת בדיני  עוסק פרקנו 
הנדר . להתרת פתח פותחים

Bnàå åéáà ãBáëa íãàì ïéçúBt :øîBà øæòéìà éaø אדם – ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÈÈÈÄÀÈÄÀÄ
לעיל, שבארנו כמו שנדר , על  מתחרט ואינו  נדרו, את להתיר הבא

el migzet הנדר להתרת en`e,פתח eia` ceaka:אותו ששואלים כגון 

הבריות  ושיהו ואמך, אביך בכבוד פוגע אתה שבנדרך  יודע היית אילו
וכשהוא  נודר? היית כלום בנדרים, פרוץ שאתה על אותם מבזים

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéîLbä ãò,íéîLbä eéäiL ãò–äiðL äòéáø ãøzL ãò.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:dpîæ òébiL ãò ©©§¨¦©¤¦§©§¨¦©¤¥¥§¦¨§¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥©¤©¦©§©¨
äòéáø ìL.íéîLbä e÷ñôiL ãò–Blk ïñéð àöiL ãò;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:çñtä øáòiL ãò. ¤§¦¨©¤¦§§©§¨¦©¤¥¥¦¨ª¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¤©£Ÿ©¤©

äðMä íòBè éðéàL ïéé íðB÷,äðMä äøaòúð–døeaòáe da øeñà;øãà Làø ãò–ïBLàøä øãà Làø ãò; ¨©¦¤¥¦¥©¨¨¦§©§¨©¨¨¨¨§¦¨©Ÿ£¨©Ÿ£¨¨¦
øãà óBñ ãò–ïBLàøä øãà óBñ ãò.äãeäé éaøøîBà:çñtä àäiL ãò íòBè éðéàL ïéé íðB÷–øeñà Bðéà ©£¨©£¨¨¦©¦§¨¥¨©¦¤¥¦¥©¤§¥©¤©¥¨

çñtä ìéì ãò àlà,ì íãà éða CøcL äòL ãò àlà äæ ïekúð àHLïéé úBzL. ¤¨©¥©¤©¤¦§©©¤¤¨©¨¨¤¤¤§¥¨¨¦§©¦
Âøîà:íBvä àäiL ãò íòBè éðéàL øNa íðB÷–íBvä éìéì ãò àlà øeñà Bðéà,ãò àlà äæ ïekúð àHL ¨©¨¨¨¤¥¦¥©¤§¥©¥¨¤¨©¥¥©¤¦§©©¤¤¨©

øNa ìBëàì íãà éða CøcL äòL.Bða éñBé éaøøîBà:úaL àäzL ãò íòBè éðéàL íeL íðB÷–øeñà Bðéà ¨¨¤¤¤§¥¨¨¤¡¨¨©¦¥§¥¨¤¥¦¥©¤§¥©¨¥¨
úaL éìéì ãò àlà,íeL ìBëàì íãà éða CøcL äòL ãò àlà äæ ïekúð àHL. ¤¨©¥¥©¨¤¦§©©¤¤¨©¨¨¤¤¤§¥¨¨¤¡

dddd.minyb eidiy cr minybd crúøçåàîä äðùá àéäù ,äéðù äòéáøá ãøéì íéîùâä åìéçúäù ïåéë øúåî ,åéôî àéöåäù åììä úåðåùì éúùî ïåùì äæéàá
äðùáå ,ïåùçøîá æ"éá úøëáîä äðùá àåäù ïðîæ úìçúá íéîùâ åãøé ë"à àìà ,åéìñë ùãç ùàø ãò øåñà íéîùâä ãò øãåðä êëìä .åéìñë ç"øá

:äòéáø ìù äðîæ òéâéù ãò øîåàù â"áùøë àìå .äëìä ïëå .åá â"ëá úéðåðéáä.gqtd xeariy cr xne` i"x:é"øë äëìäå
eeee.mevd ilil:øåôë íåö áøòá äãåòñá úåáøäì äåöîù ,øåôë íåö ìéì.'eke mreh ipi`y mey mpewåà åäéù ï÷éú àøæòùéðôî úáù éìéìá íåù íéìë

,àäéù ãò .òéâéù ãò øåñà òéâéù ãò øîà òåá÷ åðîæù ìë ïéúéðúîá ìéòì ïðéøîàãë àìà ,åðá éñåé éáøë àìå äãåäé éáøë àì äëìä ïéàå .òøæä äáøîù
:àöéù ãò øåñà

`xephxa yexit
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הגשמים", "עד בנודר (ברישא) דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
הקרויים  החורף, תקופת בראשית הראשונים הגשמים לירד  שיתחילו  עד  כלומר 

dxe id inyb.היורדים היורה שגשמי תענית), (במסכת למדנו ישראלוכבר  בארץ
"רביעה" נקראת מהן  אחת שכל  גשמים, עונות לשלוש dviaxמתחלקים oeyln)

,(oze` mixtne zecyd lr mivaex minybdy ,d`xtde רביעה בכירה, רביעה והן :
רביעה? של  זמנה איזהו (בגמרא): בברייתא ושנו (מאוחרת); אפילה רביעה בינונית,
ושלושה; בעשרים – האפילה בשבעה; – הבינונית (במרחשון); בשלושה – הבכירה
רבי ושלושה. בעשרים עשר, בשבעה בשבעה, אומר : יהודה רבי מאיר . רבי  דברי 

ובחודש  ושלושה, בעשרים עשר, בשבעה אומר: yceg)יוסי  y`xa)." כסלו

íéîLbä ãò,"הגשמים עד  טועם שאני  זה דבר  "קונם האומר: – ÇÇÀÈÄ
:xne`y e`íéîLbä eéäiL ãòעד טועם שאני זה דבר "קונם – ÇÆÄÀÇÀÈÄ

הגשמים", xeq`äiðLשיהיו äòéáø ãøzL ãò שירדו עד – ÇÆÅÅÀÄÈÀÄÈ
באים  היורה גשמי שעיקר (הבינונית), השנייה הרביעה בעונת הגשמים
תנאים  שנחלקו  למשנתנו ), (בהקדמה לעיל בארנו  וכבר  זו . ברביעה

עשר בשבעה או  במרחשון  בשבעה היא אם השנייה, הרביעה עונת על 
בו. ושלושה בעשרים wqetאו  m"anxde:(:(:(:( יא יא יא יא יייי,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  בעשרים ((((הל הל הל הל ''''

יוסי ). רבי  (כדעת במרחשון  ìàéìîbושלושה ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
äòéáø ìL dpîæ òébiL ãò :øîBà הרביעה עונת שתגיע עד – ÅÇÆÇÄÇÀÇÈÆÀÄÈ

גמליאל : בן שמעון  רבן  שסובר גשמים, בה ירדו לא ואפילו השנייה,

אין  הגשמים", שיהיו  "עד  האומר: ואפילו הגשמים", "עד  האומר
עד אלא קבוע, ירידתם זמן  ואין הואיל  הגשמים, שירדו עד  כוונתו

הגשמים. זמן íéîLbäשיגיע e÷ñôiL ãòדבר קונם האומר: – ÇÆÄÀÀÇÀÈÄ
הגשמים, שיפסקו  עד טועם שאני xeq`Blkזה ïñéð àöiL ãò– ÇÆÅÅÄÈË

ניסן ; חודש סוף øéàîעד éaø éøác זמן עדיין  שניסן הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
הוא. çñtäגשמים øáòiL ãò :øîBà äãeäé éaøאסור אינו – ÇÄÀÈÅÇÆÇÂÙÇÆÇ

מתאחרים  גשמים אין יהודה רבי שלדעת הפסח, חג שיעבור  עד אלא
הפסח. סוף עד xne`däðMä:אלא íòBè éðéàL ïéé íðB÷ כגון – ÈÇÄÆÅÄÅÇÈÈ

השנה במשך  יין לטעום שלא ונדר השנה בתחילת ((((הר הר הר הר """"ןןןן),),),),שעמד

äðMä äøaòúð, שני אדר חודש לשנה דין בית שהוסיפו –øeñà ÄÀÇÀÈÇÈÈÈ
døeaòáe daבחודש ואף השנה כל במשך  יין  לטעום אסור  – ÈÀÄÈ

שבה. øãàהעיבור  Làø ãòעד טועם שאני  יין "קונם האומר: – ÇÙÂÈ
השנה, ונתעברה אדר ", xeq`ïBLàøäראש øãà Làø ãòעד – ÇÙÂÈÈÄ

ראשון ; אדר חודש `xn:ראש m`eøãà óBñ ãòשאני יין "קונם – ÇÂÈ
אדר", סוף עד  xeq`ïBLàøäטועם øãà óBñ ãò,מבואר בגמרא – ÇÂÈÈÄ

הכל ודברי  השנה, שתתעבר  ידע לא שהנודר בכגון במשנתנו שמדובר
סתם  שאדר היא, מאיר רבי דעת מעוברת, שהשנה ידע אם אבל היא;

במשנתנו : גורסים ויש שני. אדר הוא מעוברת ±בשנה xc` seq cr
,ipyd xc` seq cr אחדלפ כחודש  נחשבים האדרים ששני  ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;י 

àäiLהרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם).).).). ãò íòBè éðéàL ïéé íðB÷ :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÇÄÆÅÄÅÇÆÀÅ
çñtä,הפסח שיהא עד יין  יטעם שלא הנודר –øeñà Bðéà– ÇÆÇÅÈ

çñtäביין, ìéì ãò àlà,פסח של הסדר  ליל עד –ïekúð àHL ÆÈÇÅÇÆÇÆÄÀÇÇ
äæ, בנדרו –ïéé úBzLì íãà éða CøcL äòL ãò àlà– ÆÆÈÇÈÈÆÆÆÀÅÈÈÄÀÇÄ

על חולק יהודה שרבי מבארים, יש  כוסות. ארבע מצוות לקיים כדי 

שנינו: שם שהרי  שבפרקנו , ב diy`משנה cr,(הפסח)cr xeq`
,`viyקונם" באומר  העוסקת א, משנה המשך  היא שם oוהמשנה i i

רבי ובין ההיא המשנה בין מחלוקת שאין מבארים, ויש  טועם". שאני 
מיין , חוץ דברים בשאר עוסקת ההיא שהמשנה שבמשנתנו, יהודה

הפסח", שיהא "עד שהאומר מודה, יהודה רבי  אף דברים בשאר ואמנם
שאפילו  הנודר, של דעתו  אומדים ביין  אבל  הפסח, שיצא עד אסור

הפסח ליל  עד אלא כוונתו  אין הפסח", שיהא "עד ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת אמר

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ועייןועייןועייןועיין שלמהשלמהשלמהשלמה";";";";
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ומוסיף  הקודמת, המשנה מסיימת שבהם יהודה, רבי דברי המשך היא משנתנו
קבוע  שזמנו  שכל ג), משנה (לעיל  חכמים שאמרו  הכלל  על לחלוק יהודה רבי כאן
קבוע, כשזמנו  אפילו שפעמים סובר , והוא שיצא, עד  אסור  שיהא", "עד ואמר 
של לשונו בפירוש  הולכים שכן  שיגיע, עד אלא אסור אינו  שיהא", "עד ואמר 

יהוד שרבי ג), ז, (לעיל שנינו וכבר דעתו. אומדן אחר אומר:הנודר itlה lkd
xce pd.:שם ששנינו בדין  שאמנם מבארים, `xn:ויש ,dyw egix dide ,rifde orh"

,"eixeg`l liytdl xeq`e .zeqkzdl xzen ,ilr miler mizyte xnv mpew חכמים אף
חולקים  שבמשנתנו בדין אבל מוכחת, הנודר  של שדעתו  לפי  יהודה, לרבי  מודים
כדי אלא "שיהא" מלת להוסיף הנודר בא שלא וסוברים, יהודה רבי על חכמים

איסורו  זמן  על  (o"xd).להוסיף

íBvä àäiL ãò íòBè éðéàL øNa íðB÷ :øîà יום צום – ÈÇÈÈÈÆÅÄÅÇÆÀÅÇ
íBväהכיפורים, éìéì ãò àlà øeñà Bðéà המפסקת הסעודה עד – ÅÈÆÈÇÅÅÇ

הצום, ליל לפני הכיפורים יום בערב äæשאוכלים ïekúð àHL– ÆÄÀÇÇÆ
øNaהנודר, ìBëàì íãà éða CøcL äòL ãò àlà שנוהגים – ÆÈÇÈÈÆÆÆÀÅÈÈÆÁÈÈ

בסעודה. בו  להרבות שמצוה משום הכיפורים, יום בערב בשר  לאכול

.dcedi iax ixacBða éñBé éaø– יהודה רבי של  –:øîBàs` ÇÄÅÀÅ
:xne`døeñà Bðéà ,úaL àäzL ãò íòBè éðéàL íeL íðB÷ÈÆÅÄÅÇÆÀÅÇÈÅÈ

בשום, –äòL ãò àlà äæ ïekúð àHL ,úaL éìéì ãò àlàÆÈÇÅÅÇÈÆÄÀÇÇÆÆÈÇÈÈ
íeL ìBëàì íãà éða CøcL נוהגים היו  עזרא תקנת שלפי – ÆÆÆÀÅÈÈÆÁ

רבי ובא י ), (ג, לעיל הטעם שבארנו כמו  שבת, בלילי שום לאכול
שום, אכילת בענין שאף אביו , יהודה רבי  שיטת פי  על  ללמד  יוסי 
שתגיע  עד – שבת" שתהא "עד  לשונו  ולפרש הנודר, על  להקל  יש

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊBøáçì øîBàä:Cì äðäð éðàL íðB÷,éðáì ìèBðå àa äzà ïéà íàE,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk ¨¥©£¥¨¤£¦¤¡¤¨¦¥©¨¨§¥§¨¤¤¨¤¦¦§¥¨¦¤©¦
–íëç ét ìò àHL Bøãð úà øôäì ìBëé äæ éøä,Bì øîàéå:éãBáë éðtî àlà zøîà íeìk,ïëå !éãBák eäæ £¥¤¨§¨¥¤¦§¤©¦¨¨§Ÿ©§¨©§¨¤¨¦§¥§¦¤§¦§¥

Bøáçì øîBàä:éì äðäð äzàL íðB÷,éðáì ïúBðå àa äzà ïéà íà,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk– ¨¥©£¥¨¤©¨¤¡¤¦¦¥©¨¨§¥¦§¦¤¨¤¦¦§¥¨¦¤©¦
øéàî éaøøîBà:ïziL ãò øeñà.íéîëçåíéøîBà:íëç ét ìò àHL Bøãð úà øôäì ìBëé äæ óà,Bì øîàéå: ©¦¥¦¥¨©¤¦¥©£¨¦§¦©¤¨§¨¥¤¦§¤©¦¨¨§Ÿ©

ézìa÷úä elàk éðà éøä.BúBçà úa úàNì Ba ïéáøñî eéä,øîàå:íìBòì éì úéðäð àéäL íðB÷;Løâîä ïëå £¥£¦§¦¦§©©§¦¨§¨§¦¨¥©£§¨©¨¤¦¤¡¥¦§¨§¥©§¨¥
BzLà úà,øîàå:íìBòì éì úéðäð ézLà íðB÷–Bì úBðäì úBøzî elà éøä,ì àlà äæ ïekúð àHLúeMà íeL. ¤¦§§¨©¨¦§¦¤¡¥¦§¨£¥¥ª¨¥¨¤¦§©©¤¤¨§¦

Bìöà ìëàiL Bøáça áøñî äéä,øîà:ñðëð éðéàL Eúéáì íðB÷,Cì íòBè éðéàL ïðBö útè–Búéáì ñðkì øzî ¨¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§¨©¨§¥§¤¥¦¦§¨¦©¥¤¥¦¥¨ª¨¦¨¥§¥
ìåïðBö epnî úBzL,ì àlà äæ ïekúð àHLäiúLe äìéëà íeL. §¦§¦¤¥¤¦§©©¤¤¨§£¦¨§¦¨

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡øæòéìà éaøøîBà:Bnàå åéáà ãBáëa íãàì ïéçúBt;íéîëçåïéøñBà.øîà÷Bãö éaø:ãBáëa Bì ïéçúBtL ãò ©¦¡¦¤¤¥§¦¨¨¨¦§¨¦§¦©£¨¦§¦¨©©¦¨©¤§¦¦§

ffff.iceak edf:éìùî éðá ñðøôàù.ezeg` za z` z`yl ea oiaxqn eidïðéøîàå åìéâ úá àéäù éðôî åúåçà úá úà àùéù åá ïéøéöôî[:á"ñ úåîáé]
øîåà áåúëä åéìò åúåçà úá úà àùåðä(ç"ð äéòùé):äðòé 'äå àø÷ú æà íìòúú àì êøùáîå.dizye dlik` myl `l` df oiekzp `lyäìéëàá íâ åäéîå

áéúëãë ,åéúôùá àéöåéù ïðéòá íéøãðáã ,äéúùå äìéëà åéôî àéöåä àìå ìéàåä ,øúåî äéúùå('ì øáãîá)úåùéàã ,àùéøì éîã àìå .äùòé åéôî àöåéä ìëë
:äéúéà úåàðä ììëá

h`̀̀̀.en`e eia` ceaka mc`l oigzet xne` xfril` iaxäîë ,íúìãâù íéìåãéâ åàø êîàìå êéáàì íìåòä åøîàéù òãåé úééä åìéà åì åøîàéù ïåâë

`xephxa yexit

בנו  יוסי  כרבי  סובר  אינו  יהודה שרבי  שאפשר  מבארים, יש  השבת.

דעתו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ן ן ן ן ),),),), אומדן אחר  שהולכים יהודה, רבי  אמר  שלא כלומר
לשונו  ומפרשים הנודר, diy`"של  cr" בדברים אלא שיגיע, עד –

ערב  סעודת או  כוסות, ארבע מצוות כגון  התורה, מן  מצוה בהם שיש 
כך. סובר  שאינו אפשר  עזרא, תקנת לגבי  אבל  הכיפורים, יום

i p y m e i
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מובאת  הנודר, כוונת אחר  בהם שהולכים בנדרים העוסקות הקודמות המשניות אגב

הנודר . כוונת אחר  בהן  שהולכים אחרות הלכות ללמד  המוסיפה זו משנה כאן 

Cì äðäð éðàL íðB÷ :Bøáçì øîBàäעלי ייאסר  כלומר  – ÈÅÇÂÅÈÆÂÄÆÁÆÈ
משלך, נהנה שאני  מה כל  Eéðáìכקרבן ìèBðå àa äzà ïéà íàÄÅÇÈÈÀÅÀÈÆ

ממני , במתנה –ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk– ÆÈÆÄÄÀÅÈÄÆÇÄ
מתנה, ממנו ליטול  רוצה אינו  Bøãðוחברו úà øôäì ìBëé äæ éøäÂÅÆÈÀÈÅÆÄÀ

íëç ét ìò àHLצורך בלא נדרו את להתיר יכול  חברו  הרי – ÆÇÄÈÈ
חכם, Bìבהיתר  øîàéå: לנודר לומר הוא שיכול כלומר  –íeìk ÀÙÇÀ

zøîà,מתנה ממך  שאטול  –éãBáë éðtî àlà,לכבדני כדי  – ÈÇÀÈÆÈÄÀÅÀÄ
!éãBák eäæ:מפרשים ויש כבר ; שכבדתני ונמצא ממך , ליטול שלא – ÆÀÄ

iceak iptn `l` zxn` melk שיראו הבריות, בפני ידך  על שאתכבד –
מתנה, לי  ליתן רוצה שאתה בעיניך , חשוב iceakשאני edfשאתכבד –

אינני  ואני  ליתן  רוצה שאתה כשיראו  לקבל יותר  והרי((((הרהרהרהר""""ןןןן););););רוצה
חל שלא משלי , הנאה לך ומותרת נתקיימה, כבר  בנדרך שכוונתך

הנדר. éìעליך äðäð äzàL íðB÷ :Bøáçì øîBàä ïëåייאסר – ÀÅÈÅÇÂÅÈÆÇÈÆÁÆÄ
משלי , נהנה שאתה מה כל כקרבן  ïúBðåעליך àa äzà ïéà íàÄÅÇÈÈÀÅ

éðáì,במתנה משלך  –ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk ÄÀÄÆÈÆÄÄÀÅÈÄÆ
ïéé, ליתן רוצה אינו וחברו  –øeñà :øîBà øéàî éaøלמודר – ÇÄÇÄÅÄÅÈ

המדיר, משל  ïziLליהנות ãòשל אחד  כור המדיר  של לבנו  – ÇÆÄÅ
יין. של  חביות ושתי øôäìחיטים ìBëé äæ óà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÈÀÈÅ

Bì øîàéå ,íëç ét ìò àHL Bøãð úàהמדיר שיכול  כלומר – ÆÄÀÆÇÄÈÈÀÙÇ
לחברו: ézìa÷úäלומר elàk éðà éøäקיבלתי כאילו  הריני – ÂÅÂÄÀÄÄÀÇÇÀÄ

הנדר, חל ולא בה, צורך שוב לי  שאין מתנתך , את בני  בשביל  כבר
משלי. בהנאה מותר  אתה Baוהרי ïéáøñî eéä,באדם מפצירים – ÈÀÈÀÄ

BúBçà úa úàNì,"אחותו "בת משנתנו ונקטה אחרת; אשה או – ÈÅÇÂ
אמרו שכן  לשאתה, שמצוה בבבב):):):):משום סבסבסבסב,,,, בת ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  את הנושא

אומר הכתוב עליו  ז ז ז ז ):):):):אחותו , נח נח נח נח ,,,, תתעלם",((((ישעיהישעיהישעיהישעיה לא "ומבשרך

íìBòì éì úéðäð àéäL íðB÷ :øîàå בת תיהנה שלא נדר – ÀÈÇÈÆÄÆÁÅÄÀÈ
עוד ; בו יפצירו  שלא כדי  כן, ועשה לעולם; ממנו Løâîäאחותו ïëåÀÅÇÀÈÅ
òì éì úéðäð ézLà íðB÷ :øîàå ,BzLà úàíìBונדר – ÆÄÀÀÈÇÈÄÀÄÆÁÅÄÀÈ

גרושתו , להחזיר יימלך  שלא כדי לעולם, ממנו  תיהנה לא שאשתו
Bì úBðäì úBøzî elà éøä מחוץ הנאה כל משלו ליהנות – ÂÅÅËÈÅÈ

אישות, äæלהנאת ïekúð àHL, בנדרו –úeMà íeLì àlà– ÆÄÀÇÇÆÆÈÀÄ
אלא  נתכוון שלא דעתו , אומדים סתם, הנאה בלשון שאמר פי על ואף

נישואין. דרך  Bøáçaלהנאה áøñî äéä, בחברו מפציר  אדם היה – ÈÈÀÈÅÇÂÅ
Bìöà ìëàiL כך ומתוך  מיאן , וחברו  סעודה, –øîà:לו –íðB÷ ÆÙÇÆÀÈÇÈ

Cì íòBè éðéàL ïðBö útè ,ñðëð éðéàL Eúéáì שלא נדר – ÀÅÀÆÅÄÄÀÈÄÇÅÆÅÄÅÈ
חברו  שיניחנו  כדי צוננים, מים טיפת משלו  ישתה ולא לביתו ייכנס

עוד, בו  יפציר  Búéáìולא ñðkì øzî, בו המפציר  של  –úBzLìå ËÈÄÈÅÀÅÀÄÀ
ïðBö epnî, ממנו שנדר פי  על  אף –äæ ïekúð àHL, בנדרו – ÄÆÅÆÄÀÇÇÆ

äiúLe äìéëà íeLì àlà בסעודה עמו  וישתה יאכל  שלא – ÆÈÀÂÄÈÀÄÈ
הוציא  ולא הואיל  מותר, ושתיה באכילה שאף מפרשים, יש  ממש .

בשפתיו  שיוציא צריך שבנדרים ושתיה, אכילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מפיו ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

דברי מתוך  כן  נראה אין שלמהשלמהשלמהשלמה").").").").אבל  ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ובתוספתא הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם
במפורש: zezyle".מובא lek`l xeq`e"

א ה נ ש מ ר ו א ב

ולאחר  ופזיזות, כעס מתוך  שנדר כגון  נדרו , על  תוהה הוא כך ואחר  שנודר , מי 
היא, תקנתו – נדרו את שנדר  על  מתחרט הוא דעתו, עליו  ונתיישבה מרוגזו  שנח
והחכם  חרטתו , דברי  ואת נדרו פרשת את לפניו ויפרט (מומחה), לחכם שילך
דין בית ואף בזה. וכיוצא לך , מותר  או: לך , שרוי  לו : ואומר  הנדר , את לו מתיר 
נדרו, על  לשאול לחכם בא הנודר  ואם נדרים. להתיר יכול הדיוטות שלושה של
על התרה שמבקש  אלא מעיקרו , הנדר את שנדר  על  שמתחרט לו , אומר ואינו
שבהן שונות, שאלות הנודר את ושואל הנדר, מסיבות את חוקר החכם הרי נדרו,
לידי החכם שמביא או לגמרי , נדרו על  שיתחרט חרטה, פתח החכם לו פותח
ונמצא  נודר, היה לא וכך , כך שיהא יודע היה שאילו  בטעות, היה שהנדר בירור ,
ה): א; (ב, במסכתנו  אחדים במקומות כבר ששנינו  וזהו מעיקרו. נעקר הנדר

."xg` mewnn gzt el oigzet" במה ללמד בא והוא נדרים, התרת בדיני  עוסק פרקנו 
הנדר . להתרת פתח פותחים

Bnàå åéáà ãBáëa íãàì ïéçúBt :øîBà øæòéìà éaø אדם – ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÈÈÈÄÀÈÄÀÄ
לעיל, שבארנו כמו שנדר , על  מתחרט ואינו  נדרו, את להתיר הבא

el migzet הנדר להתרת en`e,פתח eia` ceaka:אותו ששואלים כגון 

הבריות  ושיהו ואמך, אביך בכבוד פוגע אתה שבנדרך  יודע היית אילו
וכשהוא  נודר? היית כלום בנדרים, פרוץ שאתה על אותם מבזים

izdw - zex`ean zeipyn
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Bnàå åéáà,íB÷nä ãBáëa Bì eçzôé,íéãBîe !íéøãð ïéà ïk íàøæòéìà éaøì íéîëçBnàå åéáà ïéáì BðéaL øáãa ¨¦§¦¦§§¦§©¨¦¥¥§¨¦¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¨¨¤¥§¥¨¦§¦
–Bnàå åéáà ãBáëa Bì ïéçúBtL. ¤§¦¦§¨¦§¦
·øîà ãBòåøæòéìà éaø:ãìBpa ïéçúBt;íéîëçåïéøñBà.ãöék?øîà:éðBìt Léàì äðäð éðéàL íðB÷,äNòðå §¨©©¦¡¦¤¤§¦©¨©£¨¦§¦¥©¨©¨¤¥¦¤¡¤§¦§¦§©£¨

øôBñ,áBø÷a Bða úà àéOî äéäL Bà,øîàå:øôBñ äNòð àeäL òãBé éúééä elà,Bða úà àéOî àeäL Bà ¥¤¨¨©¦¤§§¨§¨©¦¨¦¦¥©¤©£¤¥¤©¦¤§
áBø÷a,øãBð éúééä àG.ñðëð éðéàL äæ úéáì íðB÷,úñðkä úéa äNòðå,øîà:úéa äNòð àeäL òãBé éúééä elà §¨¨¦¦¥¨§©¦¤¤¥¦¦§¨§©£¨¥©§¤¤¨©¦¨¦¦¥©¤©£¤¥

úñðkä,øãBð éúééä àG–øæòéìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. ©§¤¤¨¦¦¥©¦¡¦¤¤©¦©£¨¦§¦
‚àî éaøøéøîBà:ãìBpk ïäL íéøác Lé,ãìBpk ïðéàå;ïéàåíéîëçBì íéãBî.ãöék?øîà:àNBð éðéàL íðB÷ ©¦¥¦¥¥§¨¦¤¥©¨§¥¨©¨§¥£¨¦¦¥©¨©¨¤¥¦¥

:øãåð úééä íåìë ,íãåáëá ìæìæî úàöîðå ,íéøãðá ì÷ íëðá.oixqe` minkgeìéáùá øåãéìî çéðî äéä àìù øîåì ùåá àåä éë ,ø÷ùî àîù ïðéùééçã
àåäù äòùá çúô åì àåöîì êéøö ïéàå äèøçá ïéçúåô ì"éé÷ã ,åîöòî àø÷éòî èøçúî åðéà àåäù éøééîå .äèøç àìá äæ øãð øéúî íëçù àöîðå ,íãåáë

:àø÷éòî åîöòî èøçúî.mewnd ceaka el egztiåçúôé ,ø÷ùé àîù ïðéùééç àìå åîàå åéáà ãåáëá ïéçúåôã éëéä éë ,êéøô à÷ øæòéìà 'øã äéúìî ìò
,àäá äãåî à"ø óàã ,ïòééñú àì àäî ,à"øã íéîëç åì åøîàå .øãåð úééä íåìë íå÷îä éðôì òø àø÷úù òãåé úééä åìéà åì åøîàéå íå÷îä ãåáëá éîð åì

éöç àìã ,ø÷ùé éàãåã.'åë áøç úåø÷ãîë äèåá ùé àøáâ àåääì çúôã â"áùøì éîã àìå ,íå÷îä ãåáë ìéáùá çéðî äéä àìù øîàéã éàä éìåë ùðéà ó
÷åñôä ïî åì øîåà íúäãäëìäå .ø÷ùî éàãå æà íå÷îä ãåáë åì ïéøéëæîùë ìáà .øåèú àìå íå÷ú àìå àðùú àì ìò øáåòù ïéúéðúîá ïðúã êäë íé

:íéîëçë.en`e eia` oial epiay:åéñëðî åéáà úà øéãäù ïåâë
aaaa.xfril` iax xn` cere:íéøãðá úøçà àìå÷.oigzetùãçúéù øãðä úòùá òãé åìéàå øãðù øçà ùãçúðå ãìåðå éåöî åðéàù øáã ïåâë ,ãìåðá íéøãðá

:øãåð äéä àì äæ øáã.mixqe` minkgeéë ,åø÷éòî øå÷ò øãð äùòð åðéà éåöî åðéàù øáãáå ,åø÷éòî øãðä ø÷òð äèøç é"òù íåùî ,äèøçã àîòèã
:íìåòì àåáé àìù øåáñ äéä éë øåãéìî çéðî äéä àì äæ ìéáùá.xteq dyrpe:åì íéëéøö ìëäå ç"ú.xcep iziid `l aexwa epa z` `iyn didy e`

:íéîëçë äëìäå .åðá úôåçì êìéì êøèöéå ïîæ åúåà êåúá åðá úà àéùéù øåáñ äéä àìå ïîæì øãðù ïåâëå
bbbb.clepk mdy mixac yi:ãìåðë ïéàøð.clepk mpi`e:íäá ïéçúåôå.'eke zn el exn`äî øåáòá åøãð úòùá ùøéôå ìéàåä ,éåä ãìåð äúéîã â"òàå

`xephxa yexit

נדרו . את לו  מתירים נודר , הייתי  לא יודע הייתי  אילו  íéîëçåÇÂÈÄמשיב:
ïéøñBà שחוששים נדרו, להתיר כדי ואמו, אביו  בכבוד  לו לפתוח – ÀÄ

מלידור נמנע היה שלא לומר  מתבייש שהוא מפני משקר, הוא שמא

חרטה. בלא נדרו שמתירים ונמצא ואמו, אביו  כבוד øîàÈÇבשביל 
Bì eçzôé ,Bnàå åéáà ãBáëa Bì ïéçúBtL ãò :÷Bãö éaøÇÄÈÇÆÀÄÄÀÈÄÀÄÄÀÀ

íB÷nä ãBáëaדברי על  להקשות בא צדוק רבי  השם. בכבוד – ÄÀÇÈ
ואין  ואמו , אביו  בכבוד לאדם פותחין שאם אליעזר, חוששים רבי

אותו: שישאלו כגון  המקום, בכבוד  גם לו  יפתחו  משקר , הוא שמא
נודר ? היית כלום השם, בעיני רע נקרא שהנודר  ידעת ïkאילו íàÄÅ

המקום, בכבוד אף פותחים שאמנם כן , נאמר  אם –!íéøãð ïéà– ÅÀÈÄ
dtiכלומר  mixzip mixcp oi`(((( גמרא גמרא גמרא גמרא)))) דברים יסוד על  ניתרים יהיו  שכן ,

אינו  בלבו  אבל בושה, מחמת אלא הנודר אמרם ולא אמת, שאינם
(בגמרא): מפרשים ויש  נדרו . על לגמרי mixcpמתחרט oi` ,ok m`

mkgl mil`yp,נדר לכל  פתח לשמש  ראוי  המקום וכבוד שהואיל  –
כלל. לחכם לשאול  יבוא ולא זה בפתח נדרו  את לו יתיר אחד כל הרי
Bnàå åéáà ïéáì BðéaL øáãa øæòéìà éaøì íéîëç íéãBîeÄÂÈÄÀÇÄÁÄÆÆÀÈÈÆÅÀÅÈÄÀÄ

מנכסיו, ואמו אביו את שהדיר  כגון –åéáà ãBáëa Bì ïéçúBtLÆÀÄÄÀÈÄ
Bnàå היית כלום בכבודם, חייב שאתה ידעת אילו לו : שאומרים – ÀÄ

בכגון  שכן נדרו ; את לו  מתירים נודר, היה שלא משיב, וכשהוא נודר?
חצוף  והיה שהואיל בושה, מחמת משקר הוא שמא חוששים, אין  זה

האמת  את לומר  מתבייש אינו  בודאי  משלו, ייהנו שלא להדירם נגדם
שבלבו .

i y i l y m e i
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ואמו ; אביו בכבוד לאדם פותחים אם וחכמים אליעזר  רבי נחלקו  הקודמת במשנה
מלידור  האדם את למנוע כדי  בו  והיה הנדר, בשעת קיים שהיה בדבר  הוא זה ופתח
שלא  בדבר  שהוא בפתח דנה משנתנו  לבו. על זה דבר  נותן  שעה באותה היה אילו 
למחלוקת  באנו בזה ואף כך , אחר ונתחדש  שנולד  אלא הנדר, בשעת קיים היה

בנולד. פותחים אם וחכמים, אליעזר  רבי

øæòéìà éaø øîà ãBòå:בנדרים אחרת קולה –ãìBpa ïéçúBt ÀÈÇÇÄÁÄÆÆÀÄÇÈ
שנדר, לאחר  ונתחדש  שנולד  בדבר  הנדר  להתרת פתח פותחים –

כמבואר נודר, היה לא זה דבר  שיתחדש הנדר בשעת יודע היה שאילו 
ïéøñBàלהלן; íéîëçå נמנע הנודר  היה שלא בנולד , לפתוח – ÇÂÈÄÀÄ

שיוולד, חשש מתוך  הנדר  בשעת קיים היה שלא דבר  בשביל  מלידור 

זה. בפתח מעיקרו נעקר  הנדר שאין  ÷íðBונמצא :øîà ?ãöékÅÇÈÇÈ
éðBìt Léàì äðäð éðéàLאיש משל  ייהנה שלא אדם שנדר – ÆÅÄÆÁÆÀÄÀÄ

øôBñפלוני , äNòðå חכם היינו סופר , נעשה פלוני  איש ואותו – ÀÇÂÈÅ
לבלר  לו ,((((רש רש רש רש """"יייי),),),),או צריך  äéäLוהנודר  Bà,פלוני איש אותו – ÆÈÈ

áBø÷a Bða úà àéOî, הנישואין בסעודת להשתתף הנודר ורוצה – ÇÄÆÀÀÈ
øîàå:לחכם הנודר –,øôBñ äNòð àeäL òãBé éúééä elà ÀÈÇÄÈÄÄÅÇÆÇÂÆÅ

.øãBð éúééä àG ,áBø÷a Bða úà àéOî àeäL Bàמי או  ÆÇÄÆÀÀÈÈÄÄÅ
ñðëðשאמר: éðéàL äæ úéáì íðB÷ לבית ייכנס שלא שנדר – ÈÀÇÄÆÆÅÄÄÀÈ
úñðkäמסויים, úéa äNòðå בית כך אחר  נעשה בית ואותו – ÀÇÂÈÅÇÀÆÆ

והנודר לחכם:øîàהכנסת, –äNòð àeäL òãBé éúééä elà ÈÇÄÈÄÄÅÇÆÇÂÆ
øãBð éúééä àG ,úñðkä úéaאליעזר רבי  נחלקו אלו  בכגון  – ÅÇÀÆÆÈÄÄÅ

øézîוחכמים: øæòéìà éaøלהתיר החכם יכול שלדעתו כלומר – ÇÄÁÄÆÆÇÄ
בנולד, פותחים שכן  זה, ב"פתח" הנדר  ïéøñBàאת íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄ

רבי על חכמים נחלקו שלא מבואר , בגמרא לעיל . שבארנו מהטעם
חושש הנודר  היה לא חכמים שלדעת מצוי , שאינו  בנולד אלא אליעזר

זה  דבר אין  הלכך  מלידור , נמנע היה ולא זה דבר יוולד שמא כלל 
מעיקרו , הנדר עקירת היינו  הנדר  שהתרת נדר, להתרת פתח לשמש  יכול

אף  המצוי , בנולד  אבל  מעיקרו ; נעקר  הנדר אין מצוי  שאינו ובדבר 
עולה  זה דבר  היה שאילו  ומסתבר  הואיל בו, שפותחין מודים חכמים

נודר. היה לא באמת הנדר, בשעת דעתו  על
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ושהכתה  כיסי, את שגנבה לי , נהנית אשתי קונם "אמר: שנינו : ב משנה ג בפרק
שהתירו שגגות מנדרי  זה הרי – גנבתו " שלא ונודע הכתו, שלא ונודע בני , את
ונמצא  כן, שהוא סבור  שהיה אלא אמת, שאינו בדבר  נדרו שהתולה מכאן , חכמים.
שהיה  בדבר נדרו התולה וכן חכם. היתר צריך ואינו נדר , נדרו אין  כן , היה שלא
שאיני זה לבית "קונם האומר: כגון הדבר , ובטל  שינוי נולד זמן  ולאחר  אמת,

onנכנס f lkבדבר נדרו ותלה הואיל הכלב, מת זמן ולאחר בתוכו ", jxcשהכלב
i`pz,שאמר"on f lk":האומר" בירושלמי: מובא וכן  הנדר; בטל הדבר, משבטל –

מותר; – לבנים לבש שחורים, לובש  שהוא זמן כל פלוני לאיש נהנה שאני  קונם
שפירש בכגון דנה משנתנו  – חכם". היתר צריך  אינו הוא אף אומר: זעירא רבי
נדרו את בפירוש תלה לא אבל לנדרו, שגרמה הסיבה את הנדר  בשעת הנודר 

הסיבה. ונסתלקה שינוי נולד  זמן  ולאחר כדלעיל, תנאי  דרך  סיבה באותה

ãìBpk ïäL íéøác Lé :øîBà øéàî éaø,כנולד שנראים – ÇÄÅÄÅÅÀÈÄÆÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriyz wxt mixcp zkqn

òø äéáàL úéðBìt úà,Bì eøîà:úî,Bà:äáeLz äNòL;ñðëð éðéàL äæ úéáì íðB÷,BëBúa òø áìkäL,Bà: ¤§¦¤¨¦¨©¨§¥¤¨¨§¨¨§©¦¤¤¥¦¦§¨¤©¤¤©§
BëBúa LçpäL,Bì eøîà:áìkä úî,Bà:Lçpä âøäpL–ãìBpk ïä éøä,ãìBpk ïðéàå;ïéàåíéîëçBì íéãBî. ¤©¨¨§¨§¥©¤¤¤¤¡©©¨¨£¥¥©¨§¥¨©¨§¥£¨¦¦

„øîà ãBòåøéàî éaø:äøBzaL áeúkä ïî Bì ïéçúBt,Bì íéøîBàå:ìò øáBò äzàL òãBé úééä elà"íwú-àG" §¨©©¦¥¦§¦¦©¨¤©¨§§¦¦¨¦¨¥©¤©¨¥©¦Ÿ
ìòå"øhú-àG"(çé ,èé àø÷éå),ìòåéçà-úà àðNú-àG""Eááìa E(æé ,íù íù),"EBîk Eòøì záäàå"(çé ,íù íù), §©¦Ÿ§©¦§¨¤¨¦¦§¨¤§¨©§¨§¥£¨

éçà éçå""Cnò E(åì ,äë íù),Bñðøôì ìBëé äzà ïéàå éðòé ànL,øîàå:ïk àeäL òãBé éúééä elà,øãBð éúééä àG §¥¨¦¦¨¤¨©£¦§¥©¨¨§©§§§¨©¦¨¦¦¥©¤¥¨¦¦¥
–øzî äæ éøä. £¥¤ª¨
‰BzLà úaúëa íãàì ïéçúBt.äàðä BzLàî øãpL ãçàa äNòîe,ïéøðéc úBàî òaøà dúaúk äúéäå,àáe §¦¨¨¨¦§ª©¦§©£¤§¤¨¤¨©¥¦§£¨¨§¨§¨§ª¨¨©§©¥¦¨¦¨

éðôìàáé÷ò éaø,dúaúk dì ïzì Báiçå.øîàBì:àaà çépä ïéøðéc úBàî äðBîL !éaø,òaøà éçà ìèðå ¦§¥©¦£¦¨§¦§¦¤¨§ª¨¨¨©©¦§¤¥¦¨¦¦¦©©¨§¨©¨¦©§©
úBàî,úBàî òaøà éðàå;íéúàî éðàå íéúàî àéä ìhzL dic àG?Bì øîààáé÷ò éaø:øòN øëBî äzà elôà ¥©£¦©§©¥©¨¤¦Ÿ¦¨©¦©£¦¨©¦¨©©¦£¦¨£¦©¨¥§©
ELàø,dúaúk dì ïúBð äzà.Bì øîà:ïk àeäL òãBé éúééä elà,øãBð éúééä àG;døézäåàáé÷ò éaø. Ÿ§©¨¥¨§ª¨¨¨©¦¨¦¦¥©¤¥¨¦¦¥§¦¦¨©¦£¦¨

çëåî éîìùåøéáå .äøúä êéøö êëìéä ,éåä àì øåîâ éàðú ìáà .ãìåð éåä àì êëìä ,íéé÷ äéáàù ïîæ ìë ùøéô åìéàë ,øáãá åøãð äìåúë äùòð ,øãåð äéä
:í"áîø ùøéô ïëå .äøúä ö"àù

cccc.xzen df ixd xcep iziid `l `ed oky rcei iziid eli`,åøéáç éðôá àìà ïéøéúî ïéà åì ïéøéúîùë ,åøéáçî äàðä øãåîä ìëå .íëçä åðøéúéù øçà
áéúëã('ã úåîù)æåæé àìù åðúåçì äùî òáùðù éôì .êøãð úà øúäå êì ïéãîá úøãð ïéãîá ,äùîì ä"á÷ä åì øîà ,áåù êì ïéãîá äùî ìà 'ä øîàéå

áéúëã ,åúåùø àìá ïéãîî('á íù):åéðôá åøãð øéúäì úëìì ä"á÷ä åëéøöäå ,ùéàä úà úáùì äùî ìàåéå
dddd.ezy` zaezka el oigzet:äùøâì øãð íà äúáåúë ïåòøôá

`xephxa yexit

לאותם  הם שדומים שנולדו כלומר  הקודמת, במשנה ששנינו  הדברים

הנדר, לאחר  ãìBpkונתחדשו ïðéàå,ממש כנולד  אינם אבל – ÀÅÈÇÈ
הנדר; להתרת פתח בהם Bìופותחים íéãBî íéîëç ïéàåלרבי – ÀÅÂÈÄÄ

בהם. פותחים ואין  נולד, כדין  הללו  הדברים של דינם שלדעתם מאיר,
òø äéáàL úéðBìt úà àNBð éðéàL íðB÷ :øîà ?ãöék– ÅÇÈÇÈÆÅÄÅÆÀÄÆÈÄÈÇ

מפני לאשה, לשאתה פלונית את עליו אוסר שהוא בנדרו , שפירש
זמן  שלאחר  אלא רע, שאביה אמת הדבר  אמנם והיה רע, שאביה

úî :Bì eøîà,אביה –äáeLz äNòL :Bà;מידותיו ותיקן – ÈÀÅÆÈÈÀÈ
:mc` xn`y e`ñðëð éðéàL äæ úéáì íðB÷ ייכנס שלא שנדר  – ÈÀÇÄÆÆÅÄÄÀÈ

מפני נדרו , טעם ופירש  פלוני, Bà:לבית ,BëBúa òø áìkäLÆÇÆÆÇÀ
BëBúa LçpäL זמן ולאחר  באמת; היה וכך  –úî :Bì eøîà ÆÇÈÈÀÈÀÅ

Lçpä âøäpL :Bà ,áìkä סיבת את הנדר  בשעת ופירש  הואיל  – ÇÆÆÆÆÁÇÇÈÈ
הסיבה, בטלה כך ואחר ãìBpkנדרו, ïðéàå ,ãìBpk ïä éøä– ÂÅÅÇÈÀÅÈÇÈ

על ואף בדבר; נדרו  כתולה דומה זה אף שלדעתו מאיר, רבי  לדברי
פלונית  את נושא שאיני "קונם אמר לא שהרי גמור , תנאי  כאן  שאין  פי 

onf lk" או  רע", onfשאביה lk– וכדומה קיים", eli`yשאביה
epzpynl dncwda epxkfdy enk ,llk mkg xzid jixv epi` ,jk xn`–

נדרו  בלשון  יש מקום אלא מכל נדר  שלא תנאי, מעין  דעת, גילוי 

נדרו  את להתיר בו  פותחין ולפיכך  וכדומה, רע שאביה ((((הריטבהריטבהריטבהריטב""""א א א א ););););בעוד 

Bì íéãBî íéîëç ïéàå כאן גם גורסים יש  לעיל . שבארנו כמו – ÀÅÂÈÄÄ
לעיל: elוגם micen minkge ואינם מאיר, לרבי בזה מודים שחכמים –

הקודמת במשנה אליעזר רבי  על אלא בפסקיובפסקיובפסקיובפסקיו;;;;חולקים הרא הרא הרא הרא """"שששש ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

משנתנו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן).).).). מפרשים הירושלמי הירושלמי הירושלמי הירושלמי ),),),),ויש  פיפיפיפי מאיר((((על על על על  רבי שלדעת
תנאי, דרך בדבר נדרו כתולה שהוא לפי חכם, היתר כלל  צריך  אינו

הנדר בטל נדרו, סיבת שבטלה בפירושובפירושובפירושובפירושוולאחר הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

שם שם שם שם ).).).). כליוכליוכליוכליו ונושאיונושאיונושאיונושאי א א א א ----ב ב ב ב ,,,, ח ח ח ח ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,,

i r i a x m e i
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(פתח  לאדם פותחים אם וחכמים, אליעזר  רבי שנחלקו  שנינו, פרקנו  בתחילת
לבין שבינו בדבר נדרו היה שאם מודים, והכל ואמו; אביו  בכבוד נדרו ) להתרת
לאדם  פותחים שאין הכל, מודים כן ואמו . אביו  בכבוד  לו  פותחים ואמו, אביו

אלו : בדינים בגמרא נאמרו  טעמים ושני  המקום. אלא `.בכבוד פתח פותחים אין
המקום  בכבוד פותחים אין לפיכך  האמת; את בו  לומר  בוש אדם שאין בדבר 
נמנע  היה שלא בלבבו , אשר  את לומר  יעיז  ולא יתבייש , הנודר  שמא שחוששים

(בגמרא): אביי  שאמר  וזהו  המקום. כבוד משום mixzipמלידור  mixcp oi` ok m`"
,"dti לומר בודאי  יעיז להדירם, שהעיז  מכיון ואמו, אביו לבין  שבינו בדברים ברם,

שבלבו. האמת את נשאלa.לחכם שהנודר  הנדר  של בעניינו  אלא פתח פותחים אין
פתח  לשמש יכול  המקום כבוד  שהרי המקום, בכבוד פותחים אין לפיכך עליו ,

(בגמרא): רבא שאמר  וזהו שבעולם, הנדרים כל m`"mil`ypלהתרת mixcp oi` ok
"mkgl,ואמו אביו לבין  שבינו בדבר חכמים ומודים א); במשנה שבארנו  (כמו 

שבאים  הנדר של  מעניינו הוא זה פתח שכן  ואמו, אביו  בכבוד לו שפותחים
הקודמת), שבמשנה מאיר רבי  דברי (כהמשך  להשמיע באה משנתנו – להתירו.
ואמו ", אביו בכבוד  לו  שפותחים ואמו , אביו  לבין שבינו "בדבר ששנינו  שכשם
אדם  שאין  מפני  אם שבתורה, הכתוב מן  לו  פותחים חברו, לבין  שבינו  בדבר כך
משום  או  שבלבו , האמת את לומר  מסויימות מצוות או אחת מצוה לגבי מתבייש 

הנדר . של  מעניינו  הוא כתוב שאותו 

äøBzaL áeúkä ïî Bì ïéçúBt :øéàî éaø øîà ãBòå– ÀÈÇÇÄÅÄÀÄÄÇÈÆÇÈ
היה  אם הנודר , את שואלים אדם, של  נדרו  להתיר  הבאים שחכמים
את  הדיר אם כגון  שבתורה, כתוב על  שעובר  משום מלידור  נמנע

ושנאה, נקמה מחמת מנכסיו  migzetúééäחברו elà :Bì íéøîBàåÀÀÄÄÈÄÈ
ìòå ,"øhú-àG" ìòå "íwú-àG" ìò øáBò äzàL òãBéÅÇÆÇÈÅÇÄÙÀÇÄÙÀÇ

"Eááìa Eéçà-úà àðNú-àG" כגון או נודר ? היית כלום – ÄÀÈÆÈÄÄÀÈÆ
זוכר היית אילו לו: ואומרים למדיר  פותחים מנכסיו, חברו שירד

בתורה: שכתוב נדרך  Eéçàבשעת éçå" ,"EBîk Eòøì záäàå"ÀÈÇÀÈÀÅÂÈÀÅÈÄ
"Cnò לפרנסו חברו , את לאהוב מישראל  אדם כל  על שמצוה – ÄÈ

חושש והיית éðòéולהחיותו, ànL מדירו שאתה חברך, שמא – ÆÈÇÂÄ
לעני, יהיה Bñðøôìמנכסיך, ìBëé äzà ïéàå, לפרנסו תוכל ולא – ÀÅÇÈÈÀÇÀÀ

משלך , הנאה עליו שאסרת xcep?מפני  ziid melkøîàå: המדיר – ÀÈÇ
øzî äæ éøä ,øãBð éúééä àG ,ïk àeäL òãBé éúééä elà– ÄÈÄÄÅÇÆÅÈÄÄÅÂÅÆËÈ

נדרו . את זה בפתח לו  מתיר שהחכם כלומר
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BzLà úaúëa íãàì ïéçúBt, מאשתו ייהנה שלא נדר  אם כגון – ÀÄÈÈÈÄÀËÇÄÀ
אשתו את לגרש נדר אם או  לגרשה, הוא לו ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),וצריך  פותחים

עליך שיהא יודע, היית אילו  לו: ואומרים הכתובה, כסף בפירעון פתח
הוא  ואם נודר? היית כלום נכסים, בלא ותישאר כתובתה לה לפרוע
את  לו  מתירים נודר ", הייתי  לא כן , שהוא יודע הייתי  "אילו  משיב:

äàðäנדרו . BzLàî øãpL ãçàa äNòîe,לגרשה צריך  והיה – ÇÂÆÀÆÈÆÈÇÅÄÀÂÈÈ
,àáé÷ò éaø éðôì àáe ,ïéøðéc úBàî òaøà dúaúk äúéäåÀÈÀÈÀËÈÈÇÀÇÅÄÈÄÈÄÀÅÇÄÂÄÈ

Báiçå– עקיבא רבי  –dúaúk dì ïzì. דינרין מאות ארבע – ÀÄÀÄÅÈÀËÈÈ
Bì øîà:עקיבא לרבי  הבעל  –çépä ïéøðéc úBàî äðBîL !éaø ÈÇÇÄÀÆÅÄÈÄÄÄÇ

àaà, אבינו לנו  הוריש –òaøà éðàå ,úBàî òaøà éçà ìèðå ÇÈÀÈÇÈÄÇÀÇÅÇÂÄÇÀÇ
úBàî,אלו דינרים מאות ארבע מלבד כלום לי  ואין –dic àG ÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bnàå åéáà,íB÷nä ãBáëa Bì eçzôé,íéãBîe !íéøãð ïéà ïk íàøæòéìà éaøì íéîëçBnàå åéáà ïéáì BðéaL øáãa ¨¦§¦¦§§¦§©¨¦¥¥§¨¦¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¨¨¤¥§¥¨¦§¦
–Bnàå åéáà ãBáëa Bì ïéçúBtL. ¤§¦¦§¨¦§¦
·øîà ãBòåøæòéìà éaø:ãìBpa ïéçúBt;íéîëçåïéøñBà.ãöék?øîà:éðBìt Léàì äðäð éðéàL íðB÷,äNòðå §¨©©¦¡¦¤¤§¦©¨©£¨¦§¦¥©¨©¨¤¥¦¤¡¤§¦§¦§©£¨

øôBñ,áBø÷a Bða úà àéOî äéäL Bà,øîàå:øôBñ äNòð àeäL òãBé éúééä elà,Bða úà àéOî àeäL Bà ¥¤¨¨©¦¤§§¨§¨©¦¨¦¦¥©¤©£¤¥¤©¦¤§
áBø÷a,øãBð éúééä àG.ñðëð éðéàL äæ úéáì íðB÷,úñðkä úéa äNòðå,øîà:úéa äNòð àeäL òãBé éúééä elà §¨¨¦¦¥¨§©¦¤¤¥¦¦§¨§©£¨¥©§¤¤¨©¦¨¦¦¥©¤©£¤¥

úñðkä,øãBð éúééä àG–øæòéìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. ©§¤¤¨¦¦¥©¦¡¦¤¤©¦©£¨¦§¦
‚àî éaøøéøîBà:ãìBpk ïäL íéøác Lé,ãìBpk ïðéàå;ïéàåíéîëçBì íéãBî.ãöék?øîà:àNBð éðéàL íðB÷ ©¦¥¦¥¥§¨¦¤¥©¨§¥¨©¨§¥£¨¦¦¥©¨©¨¤¥¦¥

:øãåð úééä íåìë ,íãåáëá ìæìæî úàöîðå ,íéøãðá ì÷ íëðá.oixqe` minkgeìéáùá øåãéìî çéðî äéä àìù øîåì ùåá àåä éë ,ø÷ùî àîù ïðéùééçã
àåäù äòùá çúô åì àåöîì êéøö ïéàå äèøçá ïéçúåô ì"éé÷ã ,åîöòî àø÷éòî èøçúî åðéà àåäù éøééîå .äèøç àìá äæ øãð øéúî íëçù àöîðå ,íãåáë

:àø÷éòî åîöòî èøçúî.mewnd ceaka el egztiåçúôé ,ø÷ùé àîù ïðéùééç àìå åîàå åéáà ãåáëá ïéçúåôã éëéä éë ,êéøô à÷ øæòéìà 'øã äéúìî ìò
,àäá äãåî à"ø óàã ,ïòééñú àì àäî ,à"øã íéîëç åì åøîàå .øãåð úééä íåìë íå÷îä éðôì òø àø÷úù òãåé úééä åìéà åì åøîàéå íå÷îä ãåáëá éîð åì

éöç àìã ,ø÷ùé éàãåã.'åë áøç úåø÷ãîë äèåá ùé àøáâ àåääì çúôã â"áùøì éîã àìå ,íå÷îä ãåáë ìéáùá çéðî äéä àìù øîàéã éàä éìåë ùðéà ó
÷åñôä ïî åì øîåà íúäãäëìäå .ø÷ùî éàãå æà íå÷îä ãåáë åì ïéøéëæîùë ìáà .øåèú àìå íå÷ú àìå àðùú àì ìò øáåòù ïéúéðúîá ïðúã êäë íé

:íéîëçë.en`e eia` oial epiay:åéñëðî åéáà úà øéãäù ïåâë
aaaa.xfril` iax xn` cere:íéøãðá úøçà àìå÷.oigzetùãçúéù øãðä úòùá òãé åìéàå øãðù øçà ùãçúðå ãìåðå éåöî åðéàù øáã ïåâë ,ãìåðá íéøãðá

:øãåð äéä àì äæ øáã.mixqe` minkgeéë ,åø÷éòî øå÷ò øãð äùòð åðéà éåöî åðéàù øáãáå ,åø÷éòî øãðä ø÷òð äèøç é"òù íåùî ,äèøçã àîòèã
:íìåòì àåáé àìù øåáñ äéä éë øåãéìî çéðî äéä àì äæ ìéáùá.xteq dyrpe:åì íéëéøö ìëäå ç"ú.xcep iziid `l aexwa epa z` `iyn didy e`

:íéîëçë äëìäå .åðá úôåçì êìéì êøèöéå ïîæ åúåà êåúá åðá úà àéùéù øåáñ äéä àìå ïîæì øãðù ïåâëå
bbbb.clepk mdy mixac yi:ãìåðë ïéàøð.clepk mpi`e:íäá ïéçúåôå.'eke zn el exn`äî øåáòá åøãð úòùá ùøéôå ìéàåä ,éåä ãìåð äúéîã â"òàå

`xephxa yexit

נדרו . את לו  מתירים נודר , הייתי  לא יודע הייתי  אילו  íéîëçåÇÂÈÄמשיב:
ïéøñBà שחוששים נדרו, להתיר כדי ואמו, אביו  בכבוד  לו לפתוח – ÀÄ

מלידור נמנע היה שלא לומר  מתבייש שהוא מפני משקר, הוא שמא

חרטה. בלא נדרו שמתירים ונמצא ואמו, אביו  כבוד øîàÈÇבשביל 
Bì eçzôé ,Bnàå åéáà ãBáëa Bì ïéçúBtL ãò :÷Bãö éaøÇÄÈÇÆÀÄÄÀÈÄÀÄÄÀÀ

íB÷nä ãBáëaדברי על  להקשות בא צדוק רבי  השם. בכבוד – ÄÀÇÈ
ואין  ואמו , אביו  בכבוד לאדם פותחין שאם אליעזר, חוששים רבי

אותו: שישאלו כגון  המקום, בכבוד  גם לו  יפתחו  משקר , הוא שמא
נודר ? היית כלום השם, בעיני רע נקרא שהנודר  ידעת ïkאילו íàÄÅ

המקום, בכבוד אף פותחים שאמנם כן , נאמר  אם –!íéøãð ïéà– ÅÀÈÄ
dtiכלומר  mixzip mixcp oi`(((( גמרא גמרא גמרא גמרא)))) דברים יסוד על  ניתרים יהיו  שכן ,

אינו  בלבו  אבל בושה, מחמת אלא הנודר אמרם ולא אמת, שאינם
(בגמרא): מפרשים ויש  נדרו . על לגמרי mixcpמתחרט oi` ,ok m`

mkgl mil`yp,נדר לכל  פתח לשמש  ראוי  המקום וכבוד שהואיל  –
כלל. לחכם לשאול  יבוא ולא זה בפתח נדרו  את לו יתיר אחד כל הרי
Bnàå åéáà ïéáì BðéaL øáãa øæòéìà éaøì íéîëç íéãBîeÄÂÈÄÀÇÄÁÄÆÆÀÈÈÆÅÀÅÈÄÀÄ

מנכסיו, ואמו אביו את שהדיר  כגון –åéáà ãBáëa Bì ïéçúBtLÆÀÄÄÀÈÄ
Bnàå היית כלום בכבודם, חייב שאתה ידעת אילו לו : שאומרים – ÀÄ

בכגון  שכן נדרו ; את לו  מתירים נודר, היה שלא משיב, וכשהוא נודר?
חצוף  והיה שהואיל בושה, מחמת משקר הוא שמא חוששים, אין  זה

האמת  את לומר  מתבייש אינו  בודאי  משלו, ייהנו שלא להדירם נגדם
שבלבו .

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ואמו ; אביו בכבוד לאדם פותחים אם וחכמים אליעזר  רבי נחלקו  הקודמת במשנה
מלידור  האדם את למנוע כדי  בו  והיה הנדר, בשעת קיים שהיה בדבר  הוא זה ופתח
שלא  בדבר  שהוא בפתח דנה משנתנו  לבו. על זה דבר  נותן  שעה באותה היה אילו 
למחלוקת  באנו בזה ואף כך , אחר ונתחדש  שנולד  אלא הנדר, בשעת קיים היה

בנולד. פותחים אם וחכמים, אליעזר  רבי

øæòéìà éaø øîà ãBòå:בנדרים אחרת קולה –ãìBpa ïéçúBt ÀÈÇÇÄÁÄÆÆÀÄÇÈ
שנדר, לאחר  ונתחדש  שנולד  בדבר  הנדר  להתרת פתח פותחים –

כמבואר נודר, היה לא זה דבר  שיתחדש הנדר בשעת יודע היה שאילו 
ïéøñBàלהלן; íéîëçå נמנע הנודר  היה שלא בנולד , לפתוח – ÇÂÈÄÀÄ

שיוולד, חשש מתוך  הנדר  בשעת קיים היה שלא דבר  בשביל  מלידור 

זה. בפתח מעיקרו נעקר  הנדר שאין  ÷íðBונמצא :øîà ?ãöékÅÇÈÇÈ
éðBìt Léàì äðäð éðéàLאיש משל  ייהנה שלא אדם שנדר – ÆÅÄÆÁÆÀÄÀÄ

øôBñפלוני , äNòðå חכם היינו סופר , נעשה פלוני  איש ואותו – ÀÇÂÈÅ
לבלר  לו ,((((רש רש רש רש """"יייי),),),),או צריך  äéäLוהנודר  Bà,פלוני איש אותו – ÆÈÈ

áBø÷a Bða úà àéOî, הנישואין בסעודת להשתתף הנודר ורוצה – ÇÄÆÀÀÈ
øîàå:לחכם הנודר –,øôBñ äNòð àeäL òãBé éúééä elà ÀÈÇÄÈÄÄÅÇÆÇÂÆÅ

.øãBð éúééä àG ,áBø÷a Bða úà àéOî àeäL Bàמי או  ÆÇÄÆÀÀÈÈÄÄÅ
ñðëðשאמר: éðéàL äæ úéáì íðB÷ לבית ייכנס שלא שנדר – ÈÀÇÄÆÆÅÄÄÀÈ
úñðkäמסויים, úéa äNòðå בית כך אחר  נעשה בית ואותו – ÀÇÂÈÅÇÀÆÆ

והנודר לחכם:øîàהכנסת, –äNòð àeäL òãBé éúééä elà ÈÇÄÈÄÄÅÇÆÇÂÆ
øãBð éúééä àG ,úñðkä úéaאליעזר רבי  נחלקו אלו  בכגון  – ÅÇÀÆÆÈÄÄÅ

øézîוחכמים: øæòéìà éaøלהתיר החכם יכול שלדעתו כלומר – ÇÄÁÄÆÆÇÄ
בנולד, פותחים שכן  זה, ב"פתח" הנדר  ïéøñBàאת íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄ

רבי על חכמים נחלקו שלא מבואר , בגמרא לעיל . שבארנו מהטעם
חושש הנודר  היה לא חכמים שלדעת מצוי , שאינו  בנולד אלא אליעזר

זה  דבר אין  הלכך  מלידור , נמנע היה ולא זה דבר יוולד שמא כלל 
מעיקרו , הנדר עקירת היינו  הנדר  שהתרת נדר, להתרת פתח לשמש  יכול

אף  המצוי , בנולד  אבל  מעיקרו ; נעקר  הנדר אין מצוי  שאינו ובדבר 
עולה  זה דבר  היה שאילו  ומסתבר  הואיל בו, שפותחין מודים חכמים

נודר. היה לא באמת הנדר, בשעת דעתו  על

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ושהכתה  כיסי, את שגנבה לי , נהנית אשתי קונם "אמר: שנינו : ב משנה ג בפרק
שהתירו שגגות מנדרי  זה הרי – גנבתו " שלא ונודע הכתו, שלא ונודע בני , את
ונמצא  כן, שהוא סבור  שהיה אלא אמת, שאינו בדבר  נדרו שהתולה מכאן , חכמים.
שהיה  בדבר נדרו התולה וכן חכם. היתר צריך ואינו נדר , נדרו אין  כן , היה שלא
שאיני זה לבית "קונם האומר: כגון הדבר , ובטל  שינוי נולד זמן  ולאחר  אמת,

onנכנס f lkבדבר נדרו ותלה הואיל הכלב, מת זמן ולאחר בתוכו ", jxcשהכלב
i`pz,שאמר"on f lk":האומר" בירושלמי: מובא וכן  הנדר; בטל הדבר, משבטל –

מותר; – לבנים לבש שחורים, לובש  שהוא זמן כל פלוני לאיש נהנה שאני  קונם
שפירש בכגון דנה משנתנו  – חכם". היתר צריך  אינו הוא אף אומר: זעירא רבי
נדרו את בפירוש תלה לא אבל לנדרו, שגרמה הסיבה את הנדר  בשעת הנודר 

הסיבה. ונסתלקה שינוי נולד  זמן  ולאחר כדלעיל, תנאי  דרך  סיבה באותה

ãìBpk ïäL íéøác Lé :øîBà øéàî éaø,כנולד שנראים – ÇÄÅÄÅÅÀÈÄÆÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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òø äéáàL úéðBìt úà,Bì eøîà:úî,Bà:äáeLz äNòL;ñðëð éðéàL äæ úéáì íðB÷,BëBúa òø áìkäL,Bà: ¤§¦¤¨¦¨©¨§¥¤¨¨§¨¨§©¦¤¤¥¦¦§¨¤©¤¤©§
BëBúa LçpäL,Bì eøîà:áìkä úî,Bà:Lçpä âøäpL–ãìBpk ïä éøä,ãìBpk ïðéàå;ïéàåíéîëçBì íéãBî. ¤©¨¨§¨§¥©¤¤¤¤¡©©¨¨£¥¥©¨§¥¨©¨§¥£¨¦¦

„øîà ãBòåøéàî éaø:äøBzaL áeúkä ïî Bì ïéçúBt,Bì íéøîBàå:ìò øáBò äzàL òãBé úééä elà"íwú-àG" §¨©©¦¥¦§¦¦©¨¤©¨§§¦¦¨¦¨¥©¤©¨¥©¦Ÿ
ìòå"øhú-àG"(çé ,èé àø÷éå),ìòåéçà-úà àðNú-àG""Eááìa E(æé ,íù íù),"EBîk Eòøì záäàå"(çé ,íù íù), §©¦Ÿ§©¦§¨¤¨¦¦§¨¤§¨©§¨§¥£¨

éçà éçå""Cnò E(åì ,äë íù),Bñðøôì ìBëé äzà ïéàå éðòé ànL,øîàå:ïk àeäL òãBé éúééä elà,øãBð éúééä àG §¥¨¦¦¨¤¨©£¦§¥©¨¨§©§§§¨©¦¨¦¦¥©¤¥¨¦¦¥
–øzî äæ éøä. £¥¤ª¨
‰BzLà úaúëa íãàì ïéçúBt.äàðä BzLàî øãpL ãçàa äNòîe,ïéøðéc úBàî òaøà dúaúk äúéäå,àáe §¦¨¨¨¦§ª©¦§©£¤§¤¨¤¨©¥¦§£¨¨§¨§¨§ª¨¨©§©¥¦¨¦¨

éðôìàáé÷ò éaø,dúaúk dì ïzì Báiçå.øîàBì:àaà çépä ïéøðéc úBàî äðBîL !éaø,òaøà éçà ìèðå ¦§¥©¦£¦¨§¦§¦¤¨§ª¨¨¨©©¦§¤¥¦¨¦¦¦©©¨§¨©¨¦©§©
úBàî,úBàî òaøà éðàå;íéúàî éðàå íéúàî àéä ìhzL dic àG?Bì øîààáé÷ò éaø:øòN øëBî äzà elôà ¥©£¦©§©¥©¨¤¦Ÿ¦¨©¦©£¦¨©¦¨©©¦£¦¨£¦©¨¥§©
ELàø,dúaúk dì ïúBð äzà.Bì øîà:ïk àeäL òãBé éúééä elà,øãBð éúééä àG;døézäåàáé÷ò éaø. Ÿ§©¨¥¨§ª¨¨¨©¦¨¦¦¥©¤¥¨¦¦¥§¦¦¨©¦£¦¨

çëåî éîìùåøéáå .äøúä êéøö êëìéä ,éåä àì øåîâ éàðú ìáà .ãìåð éåä àì êëìä ,íéé÷ äéáàù ïîæ ìë ùøéô åìéàë ,øáãá åøãð äìåúë äùòð ,øãåð äéä
:í"áîø ùøéô ïëå .äøúä ö"àù

cccc.xzen df ixd xcep iziid `l `ed oky rcei iziid eli`,åøéáç éðôá àìà ïéøéúî ïéà åì ïéøéúîùë ,åøéáçî äàðä øãåîä ìëå .íëçä åðøéúéù øçà
áéúëã('ã úåîù)æåæé àìù åðúåçì äùî òáùðù éôì .êøãð úà øúäå êì ïéãîá úøãð ïéãîá ,äùîì ä"á÷ä åì øîà ,áåù êì ïéãîá äùî ìà 'ä øîàéå

áéúëã ,åúåùø àìá ïéãîî('á íù):åéðôá åøãð øéúäì úëìì ä"á÷ä åëéøöäå ,ùéàä úà úáùì äùî ìàåéå
dddd.ezy` zaezka el oigzet:äùøâì øãð íà äúáåúë ïåòøôá
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לאותם  הם שדומים שנולדו כלומר  הקודמת, במשנה ששנינו  הדברים

הנדר, לאחר  ãìBpkונתחדשו ïðéàå,ממש כנולד  אינם אבל – ÀÅÈÇÈ
הנדר; להתרת פתח בהם Bìופותחים íéãBî íéîëç ïéàåלרבי – ÀÅÂÈÄÄ

בהם. פותחים ואין  נולד, כדין  הללו  הדברים של דינם שלדעתם מאיר,
òø äéáàL úéðBìt úà àNBð éðéàL íðB÷ :øîà ?ãöék– ÅÇÈÇÈÆÅÄÅÆÀÄÆÈÄÈÇ

מפני לאשה, לשאתה פלונית את עליו אוסר שהוא בנדרו , שפירש
זמן  שלאחר  אלא רע, שאביה אמת הדבר  אמנם והיה רע, שאביה

úî :Bì eøîà,אביה –äáeLz äNòL :Bà;מידותיו ותיקן – ÈÀÅÆÈÈÀÈ
:mc` xn`y e`ñðëð éðéàL äæ úéáì íðB÷ ייכנס שלא שנדר  – ÈÀÇÄÆÆÅÄÄÀÈ

מפני נדרו , טעם ופירש  פלוני, Bà:לבית ,BëBúa òø áìkäLÆÇÆÆÇÀ
BëBúa LçpäL זמן ולאחר  באמת; היה וכך  –úî :Bì eøîà ÆÇÈÈÀÈÀÅ

Lçpä âøäpL :Bà ,áìkä סיבת את הנדר  בשעת ופירש  הואיל  – ÇÆÆÆÆÁÇÇÈÈ
הסיבה, בטלה כך ואחר ãìBpkנדרו, ïðéàå ,ãìBpk ïä éøä– ÂÅÅÇÈÀÅÈÇÈ

על ואף בדבר; נדרו  כתולה דומה זה אף שלדעתו מאיר, רבי  לדברי
פלונית  את נושא שאיני "קונם אמר לא שהרי גמור , תנאי  כאן  שאין  פי 

onf lk" או  רע", onfשאביה lk– וכדומה קיים", eli`yשאביה
epzpynl dncwda epxkfdy enk ,llk mkg xzid jixv epi` ,jk xn`–

נדרו  בלשון  יש מקום אלא מכל נדר  שלא תנאי, מעין  דעת, גילוי 

נדרו  את להתיר בו  פותחין ולפיכך  וכדומה, רע שאביה ((((הריטבהריטבהריטבהריטב""""א א א א ););););בעוד 

Bì íéãBî íéîëç ïéàå כאן גם גורסים יש  לעיל . שבארנו כמו – ÀÅÂÈÄÄ
לעיל: elוגם micen minkge ואינם מאיר, לרבי בזה מודים שחכמים –

הקודמת במשנה אליעזר רבי  על אלא בפסקיובפסקיובפסקיובפסקיו;;;;חולקים הרא הרא הרא הרא """"שששש ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

משנתנו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן).).).). מפרשים הירושלמי הירושלמי הירושלמי הירושלמי ),),),),ויש  פיפיפיפי מאיר((((על על על על  רבי שלדעת
תנאי, דרך בדבר נדרו כתולה שהוא לפי חכם, היתר כלל  צריך  אינו

הנדר בטל נדרו, סיבת שבטלה בפירושובפירושובפירושובפירושוולאחר הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

שם שם שם שם ).).).). כליוכליוכליוכליו ונושאיונושאיונושאיונושאי א א א א ----ב ב ב ב ,,,, ח ח ח ח ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו,,,,
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(פתח  לאדם פותחים אם וחכמים, אליעזר  רבי שנחלקו  שנינו, פרקנו  בתחילת
לבין שבינו בדבר נדרו היה שאם מודים, והכל ואמו; אביו  בכבוד נדרו ) להתרת
לאדם  פותחים שאין הכל, מודים כן ואמו . אביו  בכבוד  לו  פותחים ואמו, אביו

אלו : בדינים בגמרא נאמרו  טעמים ושני  המקום. אלא `.בכבוד פתח פותחים אין
המקום  בכבוד פותחים אין לפיכך  האמת; את בו  לומר  בוש אדם שאין בדבר 
נמנע  היה שלא בלבבו , אשר  את לומר  יעיז  ולא יתבייש , הנודר  שמא שחוששים

(בגמרא): אביי  שאמר  וזהו  המקום. כבוד משום mixzipמלידור  mixcp oi` ok m`"
,"dti לומר בודאי  יעיז להדירם, שהעיז  מכיון ואמו, אביו לבין  שבינו בדברים ברם,

שבלבו. האמת את נשאלa.לחכם שהנודר  הנדר  של בעניינו  אלא פתח פותחים אין
פתח  לשמש יכול  המקום כבוד  שהרי המקום, בכבוד פותחים אין לפיכך עליו ,

(בגמרא): רבא שאמר  וזהו שבעולם, הנדרים כל m`"mil`ypלהתרת mixcp oi` ok
"mkgl,ואמו אביו לבין  שבינו בדבר חכמים ומודים א); במשנה שבארנו  (כמו 

שבאים  הנדר של  מעניינו הוא זה פתח שכן  ואמו, אביו  בכבוד לו שפותחים
הקודמת), שבמשנה מאיר רבי  דברי (כהמשך  להשמיע באה משנתנו – להתירו.
ואמו ", אביו בכבוד  לו  שפותחים ואמו , אביו  לבין שבינו "בדבר ששנינו  שכשם
אדם  שאין  מפני  אם שבתורה, הכתוב מן  לו  פותחים חברו, לבין  שבינו  בדבר כך
משום  או  שבלבו , האמת את לומר  מסויימות מצוות או אחת מצוה לגבי מתבייש 

הנדר . של  מעניינו  הוא כתוב שאותו 

äøBzaL áeúkä ïî Bì ïéçúBt :øéàî éaø øîà ãBòå– ÀÈÇÇÄÅÄÀÄÄÇÈÆÇÈ
היה  אם הנודר , את שואלים אדם, של  נדרו  להתיר  הבאים שחכמים
את  הדיר אם כגון  שבתורה, כתוב על  שעובר  משום מלידור  נמנע

ושנאה, נקמה מחמת מנכסיו  migzetúééäחברו elà :Bì íéøîBàåÀÀÄÄÈÄÈ
ìòå ,"øhú-àG" ìòå "íwú-àG" ìò øáBò äzàL òãBéÅÇÆÇÈÅÇÄÙÀÇÄÙÀÇ

"Eááìa Eéçà-úà àðNú-àG" כגון או נודר ? היית כלום – ÄÀÈÆÈÄÄÀÈÆ
זוכר היית אילו לו: ואומרים למדיר  פותחים מנכסיו, חברו שירד

בתורה: שכתוב נדרך  Eéçàבשעת éçå" ,"EBîk Eòøì záäàå"ÀÈÇÀÈÀÅÂÈÀÅÈÄ
"Cnò לפרנסו חברו , את לאהוב מישראל  אדם כל  על שמצוה – ÄÈ

חושש והיית éðòéולהחיותו, ànL מדירו שאתה חברך, שמא – ÆÈÇÂÄ
לעני, יהיה Bñðøôìמנכסיך, ìBëé äzà ïéàå, לפרנסו תוכל ולא – ÀÅÇÈÈÀÇÀÀ

משלך , הנאה עליו שאסרת xcep?מפני  ziid melkøîàå: המדיר – ÀÈÇ
øzî äæ éøä ,øãBð éúééä àG ,ïk àeäL òãBé éúééä elà– ÄÈÄÄÅÇÆÅÈÄÄÅÂÅÆËÈ

נדרו . את זה בפתח לו  מתיר שהחכם כלומר
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BzLà úaúëa íãàì ïéçúBt, מאשתו ייהנה שלא נדר  אם כגון – ÀÄÈÈÈÄÀËÇÄÀ
אשתו את לגרש נדר אם או  לגרשה, הוא לו ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),וצריך  פותחים

עליך שיהא יודע, היית אילו  לו: ואומרים הכתובה, כסף בפירעון פתח
הוא  ואם נודר? היית כלום נכסים, בלא ותישאר כתובתה לה לפרוע
את  לו  מתירים נודר ", הייתי  לא כן , שהוא יודע הייתי  "אילו  משיב:

äàðäנדרו . BzLàî øãpL ãçàa äNòîe,לגרשה צריך  והיה – ÇÂÆÀÆÈÆÈÇÅÄÀÂÈÈ
,àáé÷ò éaø éðôì àáe ,ïéøðéc úBàî òaøà dúaúk äúéäåÀÈÀÈÀËÈÈÇÀÇÅÄÈÄÈÄÀÅÇÄÂÄÈ

Báiçå– עקיבא רבי  –dúaúk dì ïzì. דינרין מאות ארבע – ÀÄÀÄÅÈÀËÈÈ
Bì øîà:עקיבא לרבי  הבעל  –çépä ïéøðéc úBàî äðBîL !éaø ÈÇÇÄÀÆÅÄÈÄÄÄÇ

àaà, אבינו לנו  הוריש –òaøà éðàå ,úBàî òaøà éçà ìèðå ÇÈÀÈÇÈÄÇÀÇÅÇÂÄÇÀÇ
úBàî,אלו דינרים מאות ארבע מלבד כלום לי  ואין –dic àG ÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn



fריח dpyn iriyz wxt mixcp zkqn

ÂúBúaMáe íéáBè íéîéa ïéçúBt.íéøîBà eéä äðBLàøa:ïéøzî íéîiä ïúBà,ïéøeñà íéîiä ìk øàLe;àaL ãò §¦§¨¦¦©©¨¨¦¨¨§¦¨©¨¦ª¨¦§¨¨©¨¦£¦©¤¨
àáé÷ò éaøãnìå,Búö÷î øzäL øãpäL,Blk øzä. ©¦£¦¨§¦¥¤©¤¤¤ª©¦§¨ª©ª

Êãöék?øîà:íëlëì äðäð éðéàL íðB÷,ïäî ãçà øzä–ïlk eøzä;äæìå äæì äðäð éðéàL,ïBLàøä øzä– ¥©¨©¨¤¥¦¤¡¤§ª§¤ª©¤¨¥¤ª§ª¨¤¥¦¤¡¤¨¤§¨¤ª©¨¦
ïlk eøzä;ïBøçàä øzä–øzî ïBøçàä,ïéøeñà ïlëå;éòöîàä øzä–øzî ähîìe epîéä,äìòîìe epîéä ª§ª¨ª©¨©£¨©£ª¨§ª¨£¦ª©¨¤§¨¦¥¤§©¨ª¨¥¤§©§¨

øeñà.äð éðéàLïaø÷ äæìå ïaø÷ äæì äð–ãçàå ãçà ìëì çút ïéëéøö. ¨¤¥¦¤¡¤¨¤¨§¨§¨¤¨§¨§¦¦¤©§¨¤¨§¤¨

eeee.zezayae miaeh minia oigzetêåúáù íéáåè íéîéå úåúáùì êáì ìà úîù åìéà åì íéøîåà ,áåö÷ ïîæì øùá ìåëàì àìù åà ,úåðòúäì øãð íà
:íå÷îä ãåáëá çúåô äæ ïéàå .øãåð úééä íåìë äæ ïîæ.minid oze`:èøçúäì çúô íäì àöîù.mixzen:ïøéúî íëçäù.minid x`yeíäéìò ïéàù

:ïøåñéàá ïéøàùð ,äèøç.elek xzed ezvwn xzedy xcpyúøúä àöîð ,åìåë íéé÷úéù úòã ìò àìà àø÷éòî øãð àìã .åìåë ìò çúô àöî àìù ô"òà
:åìåëì çúô åúö÷î

ffff.dfle dflíìåëù ,íìåë åøúåä ïåùàøä øúåä .íìåë ïëå ,éðùë äæ éøä éùéìùä ìòå ïåùàøë äæ éøä éðùä ìò øîàå ,íðå÷á åéìò ïåùàøä øñàù ïåâë
:åá ïééåìú.oaxw dfle oaxw dflïáø÷ áééç åðéàù äãåäå òáùðå øôëå åúåà íéòáåú äùîç åéä íà ïåã÷ôä úòåáù éáâ øîàã àéä ïåòîù éáø ïéúéðúî àä

áééç éðéàù äòåáù øîà íà íéøîåà íéîëç ìáà .ïáø÷ äæìå ïáø÷ äæì øîàéù êéøö éîð àëäå ,ãçàå ãçà ìëì äòåáù øîàéù ãò ãçà ìë ìòàìå êì
ïëå .åîöò éðôá øãð ãçà ìë éåä ,ãçà ìë ìò ïáø÷ øéëæä àìù ô"òà ,äæì àìå äæì àìå äæì àì øîà íà éîð àëäå ,ãçàå ãçà ìë ìò áééç ,êì àìå êì

:äëìä

`xephxa yexit

íéúàî éðàå íéúàî àéä ìhzLלאשתי לה מספיק לא וכי  – ÆÄÙÄÈÇÄÇÂÄÈÇÄ
מבואר, בגמרא מאתיים? לי גם שיישארו  כדי דינר, מאתיים שתיטול

בירושה  להם שנפל  דינר מאות שמונה שווה בקרקע כאן  שמדובר
קרקע  לו נשאר אחיו, ובין  בינו  הירושה שנתחלקה ולאחר מאביהם,

אילו  אבל אשתו ; לכתובת משועבד  שהוא דינר מאות ארבע שווה
משועבדים  מיטלטלים שאין  הוא הדין  מיטלטלים, או כספים לו  היו 

עצמו הבעל  מן  לגבות באה כשהיא אפילו האשה גמרא גמרא גמרא גמרא לכתובת ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב);););); פאפאפאפא,,,, øëBîלפיכךכתובות כתובות כתובות כתובות  äzà elôà :àáé÷ò éaø Bì øîàÈÇÇÄÂÄÈÂÄÇÈÅ
ELàø øòNשער למכור  ותצטרך  לאכול  מה לך  יהא לא אפילו  – ÀÇÙÀ

פרנסתך, בשביל  dúaúkראשך  dì ïúBð äzà לתת אתה חייב – ÇÈÅÈÀËÈÈ
לפירעון  משועבד  שבידך הקרקע שכל כלומר כתובתה, סכום כל את לה

Bìכתובתה. øîà: הבעל –àG ,ïk àeäL òãBé éúééä elà ÈÇÄÈÄÄÅÇÆÅ
àáé÷ò éaø døézäå ;øãBð éúééä,לבעלה האשה את התיר – ÈÄÄÅÀÄÄÈÇÄÂÄÈ

נדרו . את זה בפתח שהתיר כלומר 
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הרי ואמר: משלו, תאנים אוכלים אנשים ראה אדם שאם ב), ג, (לעיל למדנו כבר 
אלא  נדר  לא שלגביהם ואחיו , אביו  ביניהם ונמצאו  כקרבן, עליכם אסורים התאנים

הלל: בית אומרים עליהם, חל  הנדר  שאין  ונמצא וטעות, שגגה el`eמתוך el`"
,"mixzen שהותר שנדר  הטעם, שם ומבואר נדרו; חל לא האנשים שאר  על  שאף

ושתי משנתנו  – כולו. נתבטל  שוגג, היה ומקצתו  הואיל כלומר  כולו, הותר מקצתו 
החכם  שפותח "פתח" ידי על  נדרים התרת בדיני  הממשיכות הבאות, המשניות
שהותר  "שהנדר הלכה, אותה ללמדנו באות מעיקרו, נדרו את לעקור כדי  לנודר,

כולו ". הותר מקצתו 

úBúaMáe íéáBè íéîéa ïéçúBt להתענות אדם נדר  אם כגון  – ÀÄÀÈÄÄÇÇÈ
פתח, לו פותחים מסויים, זמן  במשך  בשר יאכל  שלא או  אחדים, ימים

לבך שמת אילו לו: שאומרים ובשבתות, טובים בימים נדרו, להתרת
יודע  היית אילו או  שנדרת, הזמן  אותו  שבתוך טובים ולימים לשבתות

מישראל אדם כל  על  וחובה טוב, ביום או  בשבת להתענות שאסור 
וכך ויין , בבשר אלא שמחה ואין  בחגך ", "ושמחת הכתוב את לקיים

משיב, הוא ואם נודר ? היית כלום עונג", לשבת "וקראת נאמר: בשבת
לו  מתיר בלבד, החול  ימות בנדרו מפרש  שהיה או נודר, היה שלא

נדרו. את íéøîBàהחכם eéä äðBLàøaïéøzî íéîiä ïúBà : ÈÄÈÈÀÄÈÇÈÄËÈÄ
זה, פתח ידי  על  לו מותרים ושבתות טובים ימים –íéîiä ìk øàLeÀÈÈÇÈÄ

ïéøeñà אלא הנדר את לו להתיר מועיל  הזה הפתח שאין  כלומר  – ÂÄ
נדרו , באיסור  נשארים החול  ימות אבל  ושבתות, טובים ימים לגבי
øzä ,Búö÷î øzäL øãpäL ,ãnìå àáé÷ò éaø àaL ãòÇÆÈÇÄÂÄÈÀÄÅÆÇÆÆÆËÇÄÀÈËÇ

Blk ושבתות טובים ימים לו להתיר  פתח ונמצא הואיל  הלכך – Ë
שנאמר : ממה זה למדים ובירושלמי הימים. שאר גם לו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הותרו

בבבב):):):): הנדרלללל,,,, שכל  בזמן  דווקא שמשמע יעשה", מפיו  היוצא "ככל 
כולו . הותר  מקצתו , כשהותר  אבל  קיים,
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מקצתו שהותר "נדר  בדין ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
כולו ". הותר

ãöék מקצתו והותר  הואיל בו: אומרים שאנו נדר איזהו כלומר – ÅÇ
כולו ? íëlëìהותר  äðäð éðéàL íðB÷ :øîà אדם שאמר  – ÈÇÈÆÅÄÆÁÆÀËÀÆ

מהם, ייהנה שלא שנדר היינו אחדים, לאנשים זה ãçàבלשון  øzäËÇÆÈ
ïäî, אביו שהיה כגון  הללו, מהאנשים אחד  לגבי  הנדר הותר אם – ÅÆ

האחד שהותר או  ב), (ג, לעיל ששנינו כמו  בטעות, לגביו  הנדר ונמצא
חכם, בהתרת חרטה פתח ידי  ïlkעל  eøzäשל בהנאתם ומותר  – ËÀËÈ

כולו. הותר  מקצתו שהותר שהנדר  האנשים, אותם mpewכל  :xn`
äæìå äæì äðäð éðéàLמבואר בגמרא בבבב),),),),– כו כו כו כו ,,,, שתלאן ((((נדרים נדרים נדרים נדרים  כגון ÆÅÄÆÁÆÈÆÀÈÆ

נהנ  שאיני  "קונם שאמר: כגון  היינו  בזה, ואמר :זה והוסיף לזה", ה
כפלוני, ופלוני כזה, עלי ייאסר  ïBLàøäפלוני  øzä,חכם בהתרת – ËÇÈÄ

ïlk eøzä; בראשון כולם תלה שהנודר לפי מאליהם, –øzä ËÀËÈËÇ
ïBøçàä, לו והותר  בלבד, האחרון  לגבי נדרו על  לחכם שנשאל – ÈÇÂ

ïéøeñà ïlëå ,øzî ïBøçàä, מהאחרון חוץ המּודרים, שאר כל  – ÈÇÂËÈÀËÈÂÄ
תלויים  והם הואיל קיימים, נדריו שלגביהם בהנאה, עליו  אסורים

éòöîàäבראשון ; øzä,חכם בהתרת –øzî ähîìe epîéä– ËÇÈÆÀÈÄÅÆÀÇÈËÈ
מאליהם, מותרים ואילך, האמצעי  מן  בנדרו  אותם שפירט אלו כל

äìòîìe epîéä,האמצעי לפני  שפירטם אלו  אבל –øeñà– ÅÆÀÇÀÈÈ
"הותר כאן: לומר  ואין בקודמו, תלוי מהם אחד שכל מהם, ליהנות
כאן  אין מקום מכל בזה, זה שתלאם פי על שאף כולו", הותר מקצתו

עצמו. בפני  נדר  נדר  ואחד  אחד  כל  לגבי אלא אחד , äðäðנדר  éðéàLÆÅÄÆÁÆ
ïaø÷ äæìå ïaø÷ äæì עליו שאסר  היינו זה, בלשון  נדר אם – ÈÆÈÀÈÀÈÆÈÀÈ

במה  כולם את וכלל  מסויימים, אנשים מכמה שייהנה מה כקרבן
אחד כל  על ואמר שפירש  אלא נהנה", "שאיני  נדרו בתחילת שאמר

קרבן ", ולזה קרבן "לזה ãçàåואחד: ãçà ìëì çút ïéëéøö– ÀÄÄÆÇÀÈÆÈÀÆÈ
אחד כל  לגבי  פתח לו למצוא צריכים נדרו, להתיר  הנודר בא אם

"לזה  ואמר שהואיל  האחרים, הותרו לא מהם, אחד  הותר  ואם ואחד,
עצמו . בפני נדר ואחד  אחד  כל לגבי נדר הרי  קרבן", ולזה קרבן 
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"נ בדין  ממשיכה זה משנתנו  דין שלמדנו  ולאחר  כולו ". הותר מקצתו  שהותר  דר
הימים  שאר אף לו  ומתירים ובשבתות" טובים בימים "פותחים – הנדר  זמן לגבי

,(e dpyn),לכולכם נהנה שאני  קונם "אמר: – מהם הנאה שנדר  אנשים לגבי וכן

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriyz wxt mixcp zkqn

ÁíòBè éðéàL ïéé íðB÷,íéònì òø ïéiäL.Bì eøîà:íéònì äôé ïMéîä àGäå–ïMéîa øzä;ãáìa ïMéîa àGå ¨©¦¤¥¦¥¤©©¦©©¥©¦¨§©£©§ª¨¨¤©¥©¦ª©©§ª¨§©§ª¨¦§©
øzä,ïéiä ìëa àlà.íòBè éðéàL ìöa íðB÷,álì òø ìöaäL.Bì eøîà:álì äôé éøôkä àGä–éøôka øzä; ª©¤¨§¨©©¦¨¨¨¤¥¦¥¤©¨¨©©¥¨§£©ª§¦¨¤©¥ª©©ª§¦

øzä ãáìa éøôka àGå,íéìöaä ìëa àlà.äéä äNòî,Bøézäåøéàî éaøíéìöaä ìëa. §©ª§¦¦§©ª©¤¨§¨©§¨¦©£¤¨¨§¦¦©¦¥¦§¨©§¨¦
Ëåéða ãBáëáe Bîöò ãBáëa íãàì ïéçúBt.Bì íéøîBà:òãBé úééä elà,éìò ïéøîBà øçîlLE:Bzñå àéä Ck §¦¨¨¨¦§©§¦§¨¨§¦¦¨¦¨¥©¤§¨¨§¦¨¤¨¦¤§

éðBìt ìL,åéLð úà Løâî;éúBða ìòåïéøîBà eéäé E:ïä úBLeøb úBða,Løbúäì elà ìL ïnà äúàø äî?øîàå: ¤§¦§¨¥¤¨¨§©§¤¦§§¦§§¥¨¨£¨¦¨¤¥§¦§¨¥§¨©
ïkL òãBé éúééä elà,øãBð éúééä àG–øzî äæ éøä. ¦¨¦¦¥©¤¥¨¦¦¥£¥¤ª¨

Èäøeòk úéðBìt úà àNBð éðéàL íðB÷,äàð àéä éøäå;äøBçL,äðáì àéä éøäå;äøö÷,äkøà àéä éøäå– ¨¤¥¦¥¤§¦§¨©£¥¦¨¨§¨©£¥¦§¨¨§¨¨©£¥¦£ª¨
da øzî.äàð úéNòðå äøeòk àéäL éðtî àG,äðáì úéNòðå äøBçL,äkøà úéNòðå äøö÷,úeòè øãpäL àlà. ª¨¨¦§¥¤¦§¨§©£¥¨¨§¨§©£¥§¨¨§¨¨§©£¥£ª¨¤¨¤©¤¤¨

äéðä BúBçà úaî øãpL ãçàa äNòîe,úéáì äeñéðëäåìàòîLé éaø,äetéå.Bì øîàìàòîLé éaø:Bæì !éða ©£¤§¤¨¤¨©¦©££¨¨§¦§¦¨§¥©¦¦§¨¥§¦¨¨©©¦¦§¨¥§¦¨

gggg.oiid lka `l` xzed cala oyeina `leéúééä åìéà øîà ìáà .øåñà ùãçå øúåî ïùé øîåà éúééä åà ììë øãåð éúééä àì ïë éúòãé åìéà øîàù à÷åãå
:øåñà ïéé øàù ìëå ,ãáìá ïùéä àìà åì øúåî ïéà äæ éøä ,ïùéä ïî õåç éìò øåñà ïéé ìë øîåà éúééä òãåé

hhhh.eipa ceakae envr ceaka mc`l oigzet:åúùà úà ùøâì øãð íà.yxbzdl on` dz`x dn.åéðá úà íâåô àöîðå ,øáã úåøò äá àöîðù àì íà
:åéðá ãåáëì ùùåç åðéàù øîåì ùåá àåäù àìà èøçúî åðéà àåäù ,ø÷ùé àîù ïðéùééç àìå

iiii.zerh xcpdy `l`:íëçì äìàù êéøö åðéàå ,äðáì äúéä øãðä úòùáù ,åø÷éòî.'eke xcpy cg`a dyrn,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã ùøôî àøîâá
äúéäù ïåâë ,åø÷éòî úåòè øãðä äéäù ïîæá àìà éøù àì ÷"úã .'åëå éîð äùòîå ,äðáì úéùòðå äøåçù ,äôé úéùòðå äøåòë åìéôà øîåà ìàòîùé éáø
äëìä ïéàå .àø÷éòî äøåòë äúéä àì äúåôéì ïéìåëéù ïåéëã ,øúåî øãðä ,øãðä øçàì àìà äôé úéùòð àìù ô"òàù øáñ ìàòîùé éáøå .øãðä úòùá äôé

:ìàòîùé éáøë

`xephxa yexit

כולם" הותרו  מהם, אחד  zncewd),הותר  dpynd) זה דין ללמדנו  זו משנה מוסיפה
בנדר  שבין  הקודמת), המשנה (בבאור הזכרנו  וכבר  בנדרו . עליו  שאסר  דברים לגבי
הותר  מקצתו , שהותר  כיון  – מאליו שהותר טעות בנדר ובין חכם ידי  על שהותר

כולו.

:xne`díéònì òø ïéiäL ,íòBè éðéàL ïéé íðB÷ שלא שנדר – ÈÇÄÆÅÄÅÆÇÇÄÇÇÅÇÄ
לנדרו : טעם והוסיף יין , miirnl".יטעם rx oiidy"Bì eøîà:חבריו – ÈÀ

íéònì äôé ïMéîä àGäå,למעיים יפה שהוא יין  יש  והלא – ÇÂÇÀËÈÈÆÇÅÇÄ
מבואר : ג) (ו, בתרא בבא במסכת המיושן? יין  oyilyn"והוא ±

,cwzy`oyeine."mipy yly lyn שהוא ± ידעתי אילו הנודר : והשיב

בלבד, החדש מן  נודר  שהייתי  או  נודר, הייתי לא ïMéîaכן, øzäËÇÇÀËÈ
בטעות; נדרו  נמצא המיושן יין  שלגבי לפי חכם, שאלת בלא –àGåÀ

ïéiä ìëa àlà ,øzä ãáìa ïMéîa, מקצתו שהותר שהנדר  – ÇÀËÈÄÀÇËÇÆÈÀÈÇÇÄ
היין . כל בשאר הותר  המיושן , ביין  והותר הואיל  הלכך  כולו ; הותר

:xne`d okeálì òø ìöaäL ,íòBè éðéàL ìöa íðB÷שנדר – ÈÈÈÆÅÄÅÆÇÈÈÇÇÅ
ללב. רע שהוא משום בצל  לטעום éøôkäשלא àGä :Bì eøîàÈÀÂÇËÀÄ

álì äôé–ixtekd תרומות (עיין  הכפר של בצל מפרשים: יש – ÈÆÇÅ
"כופר" הקרוי במקום הגדל  בצל  מפרשים: ויש  ה); oiqixtw);ב, =)

éøôka øzä;בטעות נדרו היה זה בצל שלגבי –éøôka àGå ËÇÇËÀÄÀÇËÀÄ
íéìöaä ìëa àlà ,øzä ãáìa הבצלים במקצת והותר  שהואיל – ÄÀÇËÇÆÈÀÈÇÀÈÄ

בכולם. הותר  מהם, äéäשנדר  äNòîמפני הבצל  מן  בנודר  – ÇÂÆÈÈ
ללב, רע íéìöaäשהוא ìëa øéàî éaø Bøézäå באה משנתנו – ÀÄÄÇÄÅÄÀÈÇÀÈÄ

רבו , עקיבא רבי  כדבר  למעשה, הלכה מאיר  רבי הורה שכן להשמיע,
כולו . הותר  מקצתו שהותר שהנדר 
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למדנו, כה ועד  נדרים? להתרת פתח פותחים במה – פרקנו  לענין  חוזרת זו משנה

) ואמו אביו  בכבוד לו פותחים אבל המקום, בכבוד  לאדם פותחים zrcleשאין
minkg ואהבת" במצוות לו  פותחים וכן  ואמו); אביו לבין  שבינו  בדברים דווקא –

שבת  ובכבוד אשתו, בכתובת וכן  בזה; וכיוצא עמך ", אחיך  "וחי  כמוך ", לרעך 
בניו. וכבוד  עצמו  כבוד  משום בו  שיש בפתח זה ענין מסיימת משנתנו טוב. ויום

åéða ãBáëáe Bîöò ãBáëa íãàì ïéçúBtלהישאל לחכם הבא – ÀÄÈÈÈÄÀÇÀÄÀÈÈ
בניו , ולכבוד  עצמו לכבוד  הנוגעים בדברים פתח לו פותחים נדרו , על 

אשתו, את לגרש  נדר  אם òãBé,כגון  úééä elà :Bì íéøîBàÀÄÄÈÄÈÅÇ
Eéìò ïéøîBà øçîlLעליך יאמרו  אשתך , את שתגרש  שלאחר  – ÆÀÈÈÀÄÈÆ

éðBìtהבריות: ìL Bzñå àéä Ck,פלוני של  ומנהגו  הרגלו – ÈÄÆÀÆÀÄ
åéLð úà Løâî, לעצמך בזיון בנדרך  גורם נמצאת והרי  –ìòå ÀÈÅÆÈÈÀÇ

ïéøîBà eéäé EéúBða:הבריות –ïä úBLeøb úBða ירצו ולא – ÀÆÄÀÀÄÀÀÅ
שכן בנותיה, כן כאמה שיאמרו: אותן , ìLלישא ïnà äúàø äîÈÈÂÈÄÈÆ

Løbúäì elà שבעלה כך  לידי לבוא אמן ראתה מה כלומר – ÅÀÄÀÈÅ
פוגם  זה נדרך  ונמצא מגונה? דבר בה שמצא משום לא אם יגרשנה,

כל את נדרך בשעת לבך על נותן  איפוא, היית, אילו  בנותיך ; בכבוד 
היית  כלום בנותיך, ובכבוד  עצמך  בכבוד הפוגעים הללו  הדברים

øãBðנודר ? éúééä àG ,ïkL òãBé éúééä elà :øîàå שמתחרט – ÀÈÇÄÈÄÄÅÇÆÅÈÄÄÅ
נדרו , על  øzîהוא äæ éøäעל נדרו  את לו מתיר שהחכם כלומר  – ÂÅÆËÈ

נדרו , על  מתחרט ואינו הוא, משקר שמא חוששים ואין זה; פתח ידי 
לדבריו , מאמינים אלא בניו, לכבוד חושש  שאינו לומר  בוש  הוא אבל 

הנדר. את לו  ומתירים

y c e w z a y
י ה נ ש מ ר ו א ב

שהתולה  בפרקנו , ג משנה לבאור  בהקדמה הבאנו  וכן  ב), ג, (לעיל  למדנו  כבר 
נדרו אין כן , היה שלא ונמצא כן , שהוא סבור  שהיה אלא אמת, שאינו בדבר  נדרו

הוא זה שנדר חכם, היתר  צריך ואינו  משנתנונדר , – חכמים. שהתירו שגגות מנדרי 
זה. כעין  בנדר היא אף דנה

:xne`däàð àéä éøäå ,äøeòk úéðBìt úà àNBð éðéàL íðB÷ÈÆÅÄÅÆÀÄÀÈÇÂÅÄÈÈ
ובאמת  יישאנה, שלא ונדר כעורה, היא שפלונית הנודר , היה שסבור –

שטעה; ונמצא נאה, BçLäðáìהיא àéä éøäå ,äø: האומר או  – ÀÈÇÂÅÄÀÈÈ
לבנה; היא ובאמת שחורה", פלונית את נושא שאיני äøö÷ÀÈÈ,"קונם

äkøà àéä éøäå פלונית את נושא שאיני "קונם שאמר : או – ÇÂÅÄÂËÈ
ארוכה, היא ובאמת daקצרה", øzî.חכם התרת בלא לשאתה, – ËÈÈ

äàð úéNòðå äøeòk àéäL éðtî àG בשעת כעורה שהיתה – ÄÀÅÆÄÀÈÀÇÂÅÈÈ
נאה, כך  אחר  ונעשתה ÷äøöהנדר ,äðáì úéNòðå äøBçLÀÈÀÇÂÅÀÈÈÀÈÈ

äkøà úéNòðåהנדר בשעת כשהיתה נאמר  לא זה דין  כלומר  – ÀÇÂÅÂËÈ
נאה  ונעשתה שינוי  בה נולד  כך  ואחר קצרה, או שחורה או כעורה
שאינו  נולד  שהרי  בה, מותר אינו  זה שבכגון ארוכה, או לבנה או

ב), (משנה לעיל  ששנינו כמו בו, פותחים ואין הוא, àlàÆÈמצוי 
úeòè øãpäLהנדר שנמצא מפני  הוא בה" ש"מותר  כאן  הטעם – ÆÇÆÆÈ

כעורה  היתה לא שנדר בשעה שמיד  לעיל, שבארנו  כמו מעיקרו, טעות
קצרה. ולא שחורה d`p,ולא ziyrpe dxerk elit` :xne` l`rnyi iax

da xzen ± dkex` ziyrpe dxvw ,dpal ziyrpe dxegy של של של של בדרך בדרך בדרך בדרך  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ,,,,

מחסראמחסראמחסראמחסרא"),"),"),"), זה,""""חסוריחסוריחסוריחסורי בנולד לו פותחים øãpLשכן ãçàa äNòîeÇÂÆÀÆÈÆÈÇ
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ÂúBúaMáe íéáBè íéîéa ïéçúBt.íéøîBà eéä äðBLàøa:ïéøzî íéîiä ïúBà,ïéøeñà íéîiä ìk øàLe;àaL ãò §¦§¨¦¦©©¨¨¦¨¨§¦¨©¨¦ª¨¦§¨¨©¨¦£¦©¤¨
àáé÷ò éaøãnìå,Búö÷î øzäL øãpäL,Blk øzä. ©¦£¦¨§¦¥¤©¤¤¤ª©¦§¨ª©ª

Êãöék?øîà:íëlëì äðäð éðéàL íðB÷,ïäî ãçà øzä–ïlk eøzä;äæìå äæì äðäð éðéàL,ïBLàøä øzä– ¥©¨©¨¤¥¦¤¡¤§ª§¤ª©¤¨¥¤ª§ª¨¤¥¦¤¡¤¨¤§¨¤ª©¨¦
ïlk eøzä;ïBøçàä øzä–øzî ïBøçàä,ïéøeñà ïlëå;éòöîàä øzä–øzî ähîìe epîéä,äìòîìe epîéä ª§ª¨ª©¨©£¨©£ª¨§ª¨£¦ª©¨¤§¨¦¥¤§©¨ª¨¥¤§©§¨

øeñà.äð éðéàLïaø÷ äæìå ïaø÷ äæì äð–ãçàå ãçà ìëì çút ïéëéøö. ¨¤¥¦¤¡¤¨¤¨§¨§¨¤¨§¨§¦¦¤©§¨¤¨§¤¨

eeee.zezayae miaeh minia oigzetêåúáù íéáåè íéîéå úåúáùì êáì ìà úîù åìéà åì íéøîåà ,áåö÷ ïîæì øùá ìåëàì àìù åà ,úåðòúäì øãð íà
:íå÷îä ãåáëá çúåô äæ ïéàå .øãåð úééä íåìë äæ ïîæ.minid oze`:èøçúäì çúô íäì àöîù.mixzen:ïøéúî íëçäù.minid x`yeíäéìò ïéàù

:ïøåñéàá ïéøàùð ,äèøç.elek xzed ezvwn xzedy xcpyúøúä àöîð ,åìåë íéé÷úéù úòã ìò àìà àø÷éòî øãð àìã .åìåë ìò çúô àöî àìù ô"òà
:åìåëì çúô åúö÷î

ffff.dfle dflíìåëù ,íìåë åøúåä ïåùàøä øúåä .íìåë ïëå ,éðùë äæ éøä éùéìùä ìòå ïåùàøë äæ éøä éðùä ìò øîàå ,íðå÷á åéìò ïåùàøä øñàù ïåâë
:åá ïééåìú.oaxw dfle oaxw dflïáø÷ áééç åðéàù äãåäå òáùðå øôëå åúåà íéòáåú äùîç åéä íà ïåã÷ôä úòåáù éáâ øîàã àéä ïåòîù éáø ïéúéðúî àä

áééç éðéàù äòåáù øîà íà íéøîåà íéîëç ìáà .ïáø÷ äæìå ïáø÷ äæì øîàéù êéøö éîð àëäå ,ãçàå ãçà ìëì äòåáù øîàéù ãò ãçà ìë ìòàìå êì
ïëå .åîöò éðôá øãð ãçà ìë éåä ,ãçà ìë ìò ïáø÷ øéëæä àìù ô"òà ,äæì àìå äæì àìå äæì àì øîà íà éîð àëäå ,ãçàå ãçà ìë ìò áééç ,êì àìå êì

:äëìä
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íéúàî éðàå íéúàî àéä ìhzLלאשתי לה מספיק לא וכי  – ÆÄÙÄÈÇÄÇÂÄÈÇÄ
מבואר, בגמרא מאתיים? לי גם שיישארו  כדי דינר, מאתיים שתיטול

בירושה  להם שנפל  דינר מאות שמונה שווה בקרקע כאן  שמדובר
קרקע  לו נשאר אחיו, ובין  בינו  הירושה שנתחלקה ולאחר מאביהם,

אילו  אבל אשתו ; לכתובת משועבד  שהוא דינר מאות ארבע שווה
משועבדים  מיטלטלים שאין  הוא הדין  מיטלטלים, או כספים לו  היו 

עצמו הבעל  מן  לגבות באה כשהיא אפילו האשה גמרא גמרא גמרא גמרא לכתובת ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב);););); פאפאפאפא,,,, øëBîלפיכךכתובות כתובות כתובות כתובות  äzà elôà :àáé÷ò éaø Bì øîàÈÇÇÄÂÄÈÂÄÇÈÅ
ELàø øòNשער למכור  ותצטרך  לאכול  מה לך  יהא לא אפילו  – ÀÇÙÀ

פרנסתך, בשביל  dúaúkראשך  dì ïúBð äzà לתת אתה חייב – ÇÈÅÈÀËÈÈ
לפירעון  משועבד  שבידך הקרקע שכל כלומר כתובתה, סכום כל את לה

Bìכתובתה. øîà: הבעל –àG ,ïk àeäL òãBé éúééä elà ÈÇÄÈÄÄÅÇÆÅ
àáé÷ò éaø døézäå ;øãBð éúééä,לבעלה האשה את התיר – ÈÄÄÅÀÄÄÈÇÄÂÄÈ

נדרו . את זה בפתח שהתיר כלומר 
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הרי ואמר: משלו, תאנים אוכלים אנשים ראה אדם שאם ב), ג, (לעיל למדנו כבר 
אלא  נדר  לא שלגביהם ואחיו , אביו  ביניהם ונמצאו  כקרבן, עליכם אסורים התאנים

הלל: בית אומרים עליהם, חל  הנדר  שאין  ונמצא וטעות, שגגה el`eמתוך el`"
,"mixzen שהותר שנדר  הטעם, שם ומבואר נדרו; חל לא האנשים שאר  על  שאף

ושתי משנתנו  – כולו. נתבטל  שוגג, היה ומקצתו  הואיל כלומר  כולו, הותר מקצתו 
החכם  שפותח "פתח" ידי על  נדרים התרת בדיני  הממשיכות הבאות, המשניות
שהותר  "שהנדר הלכה, אותה ללמדנו באות מעיקרו, נדרו את לעקור כדי  לנודר,

כולו ". הותר מקצתו 

úBúaMáe íéáBè íéîéa ïéçúBt להתענות אדם נדר  אם כגון  – ÀÄÀÈÄÄÇÇÈ
פתח, לו פותחים מסויים, זמן  במשך  בשר יאכל  שלא או  אחדים, ימים

לבך שמת אילו לו: שאומרים ובשבתות, טובים בימים נדרו, להתרת
יודע  היית אילו או  שנדרת, הזמן  אותו  שבתוך טובים ולימים לשבתות

מישראל אדם כל  על  וחובה טוב, ביום או  בשבת להתענות שאסור 
וכך ויין , בבשר אלא שמחה ואין  בחגך ", "ושמחת הכתוב את לקיים

משיב, הוא ואם נודר ? היית כלום עונג", לשבת "וקראת נאמר: בשבת
לו  מתיר בלבד, החול  ימות בנדרו מפרש  שהיה או נודר, היה שלא

נדרו. את íéøîBàהחכם eéä äðBLàøaïéøzî íéîiä ïúBà : ÈÄÈÈÀÄÈÇÈÄËÈÄ
זה, פתח ידי  על  לו מותרים ושבתות טובים ימים –íéîiä ìk øàLeÀÈÈÇÈÄ

ïéøeñà אלא הנדר את לו להתיר מועיל  הזה הפתח שאין  כלומר  – ÂÄ
נדרו , באיסור  נשארים החול  ימות אבל  ושבתות, טובים ימים לגבי
øzä ,Búö÷î øzäL øãpäL ,ãnìå àáé÷ò éaø àaL ãòÇÆÈÇÄÂÄÈÀÄÅÆÇÆÆÆËÇÄÀÈËÇ

Blk ושבתות טובים ימים לו להתיר  פתח ונמצא הואיל  הלכך – Ë
שנאמר : ממה זה למדים ובירושלמי הימים. שאר גם לו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הותרו

בבבב):):):): הנדרלללל,,,, שכל  בזמן  דווקא שמשמע יעשה", מפיו  היוצא "ככל 
כולו . הותר  מקצתו , כשהותר  אבל  קיים,
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מקצתו שהותר "נדר  בדין ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
כולו ". הותר

ãöék מקצתו והותר  הואיל בו: אומרים שאנו נדר איזהו כלומר – ÅÇ
כולו ? íëlëìהותר  äðäð éðéàL íðB÷ :øîà אדם שאמר  – ÈÇÈÆÅÄÆÁÆÀËÀÆ

מהם, ייהנה שלא שנדר היינו אחדים, לאנשים זה ãçàבלשון  øzäËÇÆÈ
ïäî, אביו שהיה כגון  הללו, מהאנשים אחד  לגבי  הנדר הותר אם – ÅÆ

האחד שהותר או  ב), (ג, לעיל ששנינו כמו  בטעות, לגביו  הנדר ונמצא
חכם, בהתרת חרטה פתח ידי  ïlkעל  eøzäשל בהנאתם ומותר  – ËÀËÈ

כולו. הותר  מקצתו שהותר שהנדר  האנשים, אותם mpewכל  :xn`
äæìå äæì äðäð éðéàLמבואר בגמרא בבבב),),),),– כו כו כו כו ,,,, שתלאן ((((נדרים נדרים נדרים נדרים  כגון ÆÅÄÆÁÆÈÆÀÈÆ

נהנ  שאיני  "קונם שאמר: כגון  היינו  בזה, ואמר :זה והוסיף לזה", ה
כפלוני, ופלוני כזה, עלי ייאסר  ïBLàøäפלוני  øzä,חכם בהתרת – ËÇÈÄ

ïlk eøzä; בראשון כולם תלה שהנודר לפי מאליהם, –øzä ËÀËÈËÇ
ïBøçàä, לו והותר  בלבד, האחרון  לגבי נדרו על  לחכם שנשאל – ÈÇÂ

ïéøeñà ïlëå ,øzî ïBøçàä, מהאחרון חוץ המּודרים, שאר כל  – ÈÇÂËÈÀËÈÂÄ
תלויים  והם הואיל קיימים, נדריו שלגביהם בהנאה, עליו  אסורים

éòöîàäבראשון ; øzä,חכם בהתרת –øzî ähîìe epîéä– ËÇÈÆÀÈÄÅÆÀÇÈËÈ
מאליהם, מותרים ואילך, האמצעי  מן  בנדרו  אותם שפירט אלו כל

äìòîìe epîéä,האמצעי לפני  שפירטם אלו  אבל –øeñà– ÅÆÀÇÀÈÈ
"הותר כאן: לומר  ואין בקודמו, תלוי מהם אחד שכל מהם, ליהנות
כאן  אין מקום מכל בזה, זה שתלאם פי על שאף כולו", הותר מקצתו

עצמו. בפני  נדר  נדר  ואחד  אחד  כל  לגבי אלא אחד , äðäðנדר  éðéàLÆÅÄÆÁÆ
ïaø÷ äæìå ïaø÷ äæì עליו שאסר  היינו זה, בלשון  נדר אם – ÈÆÈÀÈÀÈÆÈÀÈ

במה  כולם את וכלל  מסויימים, אנשים מכמה שייהנה מה כקרבן
אחד כל  על ואמר שפירש  אלא נהנה", "שאיני  נדרו בתחילת שאמר

קרבן ", ולזה קרבן "לזה ãçàåואחד: ãçà ìëì çút ïéëéøö– ÀÄÄÆÇÀÈÆÈÀÆÈ
אחד כל  לגבי  פתח לו למצוא צריכים נדרו, להתיר  הנודר בא אם

"לזה  ואמר שהואיל  האחרים, הותרו לא מהם, אחד  הותר  ואם ואחד,
עצמו . בפני נדר ואחד  אחד  כל לגבי נדר הרי  קרבן", ולזה קרבן 
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"נ בדין  ממשיכה זה משנתנו  דין שלמדנו  ולאחר  כולו ". הותר מקצתו  שהותר  דר
הימים  שאר אף לו  ומתירים ובשבתות" טובים בימים "פותחים – הנדר  זמן לגבי

,(e dpyn),לכולכם נהנה שאני  קונם "אמר: – מהם הנאה שנדר  אנשים לגבי וכן

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriyz wxt mixcp zkqn

ÁíòBè éðéàL ïéé íðB÷,íéònì òø ïéiäL.Bì eøîà:íéònì äôé ïMéîä àGäå–ïMéîa øzä;ãáìa ïMéîa àGå ¨©¦¤¥¦¥¤©©¦©©¥©¦¨§©£©§ª¨¨¤©¥©¦ª©©§ª¨§©§ª¨¦§©
øzä,ïéiä ìëa àlà.íòBè éðéàL ìöa íðB÷,álì òø ìöaäL.Bì eøîà:álì äôé éøôkä àGä–éøôka øzä; ª©¤¨§¨©©¦¨¨¨¤¥¦¥¤©¨¨©©¥¨§£©ª§¦¨¤©¥ª©©ª§¦

øzä ãáìa éøôka àGå,íéìöaä ìëa àlà.äéä äNòî,Bøézäåøéàî éaøíéìöaä ìëa. §©ª§¦¦§©ª©¤¨§¨©§¨¦©£¤¨¨§¦¦©¦¥¦§¨©§¨¦
Ëåéða ãBáëáe Bîöò ãBáëa íãàì ïéçúBt.Bì íéøîBà:òãBé úééä elà,éìò ïéøîBà øçîlLE:Bzñå àéä Ck §¦¨¨¨¦§©§¦§¨¨§¦¦¨¦¨¥©¤§¨¨§¦¨¤¨¦¤§

éðBìt ìL,åéLð úà Løâî;éúBða ìòåïéøîBà eéäé E:ïä úBLeøb úBða,Løbúäì elà ìL ïnà äúàø äî?øîàå: ¤§¦§¨¥¤¨¨§©§¤¦§§¦§§¥¨¨£¨¦¨¤¥§¦§¨¥§¨©
ïkL òãBé éúééä elà,øãBð éúééä àG–øzî äæ éøä. ¦¨¦¦¥©¤¥¨¦¦¥£¥¤ª¨

Èäøeòk úéðBìt úà àNBð éðéàL íðB÷,äàð àéä éøäå;äøBçL,äðáì àéä éøäå;äøö÷,äkøà àéä éøäå– ¨¤¥¦¥¤§¦§¨©£¥¦¨¨§¨©£¥¦§¨¨§¨¨©£¥¦£ª¨
da øzî.äàð úéNòðå äøeòk àéäL éðtî àG,äðáì úéNòðå äøBçL,äkøà úéNòðå äøö÷,úeòè øãpäL àlà. ª¨¨¦§¥¤¦§¨§©£¥¨¨§¨§©£¥§¨¨§¨¨§©£¥£ª¨¤¨¤©¤¤¨

äéðä BúBçà úaî øãpL ãçàa äNòîe,úéáì äeñéðëäåìàòîLé éaø,äetéå.Bì øîàìàòîLé éaø:Bæì !éða ©£¤§¤¨¤¨©¦©££¨¨§¦§¦¨§¥©¦¦§¨¥§¦¨¨©©¦¦§¨¥§¦¨

gggg.oiid lka `l` xzed cala oyeina `leéúééä åìéà øîà ìáà .øåñà ùãçå øúåî ïùé øîåà éúééä åà ììë øãåð éúééä àì ïë éúòãé åìéà øîàù à÷åãå
:øåñà ïéé øàù ìëå ,ãáìá ïùéä àìà åì øúåî ïéà äæ éøä ,ïùéä ïî õåç éìò øåñà ïéé ìë øîåà éúééä òãåé

hhhh.eipa ceakae envr ceaka mc`l oigzet:åúùà úà ùøâì øãð íà.yxbzdl on` dz`x dn.åéðá úà íâåô àöîðå ,øáã úåøò äá àöîðù àì íà
:åéðá ãåáëì ùùåç åðéàù øîåì ùåá àåäù àìà èøçúî åðéà àåäù ,ø÷ùé àîù ïðéùééç àìå

iiii.zerh xcpdy `l`:íëçì äìàù êéøö åðéàå ,äðáì äúéä øãðä úòùáù ,åø÷éòî.'eke xcpy cg`a dyrn,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã ùøôî àøîâá
äúéäù ïåâë ,åø÷éòî úåòè øãðä äéäù ïîæá àìà éøù àì ÷"úã .'åëå éîð äùòîå ,äðáì úéùòðå äøåçù ,äôé úéùòðå äøåòë åìéôà øîåà ìàòîùé éáø
äëìä ïéàå .àø÷éòî äøåòë äúéä àì äúåôéì ïéìåëéù ïåéëã ,øúåî øãðä ,øãðä øçàì àìà äôé úéùòð àìù ô"òàù øáñ ìàòîùé éáøå .øãðä úòùá äôé
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כולם" הותרו  מהם, אחד  zncewd),הותר  dpynd) זה דין ללמדנו  זו משנה מוסיפה
בנדר  שבין  הקודמת), המשנה (בבאור הזכרנו  וכבר  בנדרו . עליו  שאסר  דברים לגבי
הותר  מקצתו , שהותר  כיון  – מאליו שהותר טעות בנדר ובין חכם ידי  על שהותר

כולו.

:xne`díéònì òø ïéiäL ,íòBè éðéàL ïéé íðB÷ שלא שנדר – ÈÇÄÆÅÄÅÆÇÇÄÇÇÅÇÄ
לנדרו : טעם והוסיף יין , miirnl".יטעם rx oiidy"Bì eøîà:חבריו – ÈÀ

íéònì äôé ïMéîä àGäå,למעיים יפה שהוא יין  יש  והלא – ÇÂÇÀËÈÈÆÇÅÇÄ
מבואר : ג) (ו, בתרא בבא במסכת המיושן? יין  oyilyn"והוא ±

,cwzy`oyeine."mipy yly lyn שהוא ± ידעתי אילו הנודר : והשיב

בלבד, החדש מן  נודר  שהייתי  או  נודר, הייתי לא ïMéîaכן, øzäËÇÇÀËÈ
בטעות; נדרו  נמצא המיושן יין  שלגבי לפי חכם, שאלת בלא –àGåÀ

ïéiä ìëa àlà ,øzä ãáìa ïMéîa, מקצתו שהותר שהנדר  – ÇÀËÈÄÀÇËÇÆÈÀÈÇÇÄ
היין . כל בשאר הותר  המיושן , ביין  והותר הואיל  הלכך  כולו ; הותר

:xne`d okeálì òø ìöaäL ,íòBè éðéàL ìöa íðB÷שנדר – ÈÈÈÆÅÄÅÆÇÈÈÇÇÅ
ללב. רע שהוא משום בצל  לטעום éøôkäשלא àGä :Bì eøîàÈÀÂÇËÀÄ

álì äôé–ixtekd תרומות (עיין  הכפר של בצל מפרשים: יש – ÈÆÇÅ
"כופר" הקרוי במקום הגדל  בצל  מפרשים: ויש  ה); oiqixtw);ב, =)

éøôka øzä;בטעות נדרו היה זה בצל שלגבי –éøôka àGå ËÇÇËÀÄÀÇËÀÄ
íéìöaä ìëa àlà ,øzä ãáìa הבצלים במקצת והותר  שהואיל – ÄÀÇËÇÆÈÀÈÇÀÈÄ

בכולם. הותר  מהם, äéäשנדר  äNòîמפני הבצל  מן  בנודר  – ÇÂÆÈÈ
ללב, רע íéìöaäשהוא ìëa øéàî éaø Bøézäå באה משנתנו – ÀÄÄÇÄÅÄÀÈÇÀÈÄ

רבו , עקיבא רבי  כדבר  למעשה, הלכה מאיר  רבי הורה שכן להשמיע,
כולו . הותר  מקצתו שהותר שהנדר 
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למדנו, כה ועד  נדרים? להתרת פתח פותחים במה – פרקנו  לענין  חוזרת זו משנה

) ואמו אביו  בכבוד לו פותחים אבל המקום, בכבוד  לאדם פותחים zrcleשאין
minkg ואהבת" במצוות לו  פותחים וכן  ואמו); אביו לבין  שבינו  בדברים דווקא –

שבת  ובכבוד אשתו, בכתובת וכן  בזה; וכיוצא עמך ", אחיך  "וחי  כמוך ", לרעך 
בניו. וכבוד  עצמו  כבוד  משום בו  שיש בפתח זה ענין מסיימת משנתנו טוב. ויום

åéða ãBáëáe Bîöò ãBáëa íãàì ïéçúBtלהישאל לחכם הבא – ÀÄÈÈÈÄÀÇÀÄÀÈÈ
בניו , ולכבוד  עצמו לכבוד  הנוגעים בדברים פתח לו פותחים נדרו , על 

אשתו, את לגרש  נדר  אם òãBé,כגון  úééä elà :Bì íéøîBàÀÄÄÈÄÈÅÇ
Eéìò ïéøîBà øçîlLעליך יאמרו  אשתך , את שתגרש  שלאחר  – ÆÀÈÈÀÄÈÆ

éðBìtהבריות: ìL Bzñå àéä Ck,פלוני של  ומנהגו  הרגלו – ÈÄÆÀÆÀÄ
åéLð úà Løâî, לעצמך בזיון בנדרך  גורם נמצאת והרי  –ìòå ÀÈÅÆÈÈÀÇ

ïéøîBà eéäé EéúBða:הבריות –ïä úBLeøb úBða ירצו ולא – ÀÆÄÀÀÄÀÀÅ
שכן בנותיה, כן כאמה שיאמרו: אותן , ìLלישא ïnà äúàø äîÈÈÂÈÄÈÆ

Løbúäì elà שבעלה כך  לידי לבוא אמן ראתה מה כלומר – ÅÀÄÀÈÅ
פוגם  זה נדרך  ונמצא מגונה? דבר בה שמצא משום לא אם יגרשנה,

כל את נדרך בשעת לבך על נותן  איפוא, היית, אילו  בנותיך ; בכבוד 
היית  כלום בנותיך, ובכבוד  עצמך  בכבוד הפוגעים הללו  הדברים

øãBðנודר ? éúééä àG ,ïkL òãBé éúééä elà :øîàå שמתחרט – ÀÈÇÄÈÄÄÅÇÆÅÈÄÄÅ
נדרו , על  øzîהוא äæ éøäעל נדרו  את לו מתיר שהחכם כלומר  – ÂÅÆËÈ

נדרו , על  מתחרט ואינו הוא, משקר שמא חוששים ואין זה; פתח ידי 
לדבריו , מאמינים אלא בניו, לכבוד חושש  שאינו לומר  בוש  הוא אבל 

הנדר. את לו  ומתירים

y c e w z a y
י ה נ ש מ ר ו א ב

שהתולה  בפרקנו , ג משנה לבאור  בהקדמה הבאנו  וכן  ב), ג, (לעיל  למדנו  כבר 
נדרו אין כן , היה שלא ונמצא כן , שהוא סבור  שהיה אלא אמת, שאינו בדבר  נדרו

הוא זה שנדר חכם, היתר  צריך ואינו  משנתנונדר , – חכמים. שהתירו שגגות מנדרי 
זה. כעין  בנדר היא אף דנה

:xne`däàð àéä éøäå ,äøeòk úéðBìt úà àNBð éðéàL íðB÷ÈÆÅÄÅÆÀÄÀÈÇÂÅÄÈÈ
ובאמת  יישאנה, שלא ונדר כעורה, היא שפלונית הנודר , היה שסבור –

שטעה; ונמצא נאה, BçLäðáìהיא àéä éøäå ,äø: האומר או  – ÀÈÇÂÅÄÀÈÈ
לבנה; היא ובאמת שחורה", פלונית את נושא שאיני äøö÷ÀÈÈ,"קונם

äkøà àéä éøäå פלונית את נושא שאיני "קונם שאמר : או – ÇÂÅÄÂËÈ
ארוכה, היא ובאמת daקצרה", øzî.חכם התרת בלא לשאתה, – ËÈÈ

äàð úéNòðå äøeòk àéäL éðtî àG בשעת כעורה שהיתה – ÄÀÅÆÄÀÈÀÇÂÅÈÈ
נאה, כך  אחר  ונעשתה ÷äøöהנדר ,äðáì úéNòðå äøBçLÀÈÀÇÂÅÀÈÈÀÈÈ

äkøà úéNòðåהנדר בשעת כשהיתה נאמר  לא זה דין  כלומר  – ÀÇÂÅÂËÈ
נאה  ונעשתה שינוי  בה נולד  כך  ואחר קצרה, או שחורה או כעורה
שאינו  נולד  שהרי  בה, מותר אינו  זה שבכגון ארוכה, או לבנה או

ב), (משנה לעיל  ששנינו כמו בו, פותחים ואין הוא, àlàÆÈמצוי 
úeòè øãpäLהנדר שנמצא מפני  הוא בה" ש"מותר  כאן  הטעם – ÆÇÆÆÈ

כעורה  היתה לא שנדר בשעה שמיד  לעיל, שבארנו  כמו מעיקרו, טעות
קצרה. ולא שחורה d`p,ולא ziyrpe dxerk elit` :xne` l`rnyi iax

da xzen ± dkex` ziyrpe dxvw ,dpal ziyrpe dxegy של של של של בדרך בדרך בדרך בדרך  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ,,,,

מחסראמחסראמחסראמחסרא"),"),"),"), זה,""""חסוריחסוריחסוריחסורי בנולד לו פותחים øãpLשכן ãçàa äNòîeÇÂÆÀÆÈÆÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn



`רכ dpyn ixiyr wxt mixcp zkqn

zøãð?Bì øîà:Bøézäå !åàììàòîLé éaø.äëa äòL dúBàaìàòîLé éaø,øîàå:ïä úBàð ìàøNé úBða,àlà ¨©§¨¨©¨§¦¦©¦¦§¨¥§¨¨¨¨¨©¦¦§¨¥§¨©§¦§¨¥¨¥¤¨
ïúìeðî úeiðòäL.únLëeìàòîLé éaø,äðé÷ úBàNBð ìàøNé úBða eéä,úBøîBàå:ìà ìàøNé úBðaìàòîLé éaø ¤¨£¦§©§¨©§¤¥©¦¦§¨¥¨§¦§¨¥§¦¨§§§¦§¨¥¤©¦¦§¨¥

äðéëa.ìeàLa øîBà àeä ïëå(ãë ,à á ìàåîù):"äðéëa ìeàL-ìà ìàøNé úBða". §¤¨§¥¥§¨§¦§¨¥¤¨§¤¨
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡äñøàîä äøòð–äéøãð ïéøôî dìòáe äéáà.ìòaä øôä àGå áàä øôä,áàä øôä àGå ìòaä øôä–Bðéà ©£¨©§Ÿ̈¨¨¦¨©£¨§¥¦§¨¤¨¥¥¨¨§¥¥©©©¥¥©©©§¥¥¨¨¥
øôeî;éøö ïéàåøîBì C,ïäî ãçà íiwL. ¨§¥¨¦©¤¦¥¤¨¥¤

i`̀̀̀.dqxe`nd dxrpíà ,íé÷ãáð äéøãð ,ãçà íåéå äðù à"é úáå .íéùãç äùù ãò ,äøòð äéåø÷ úåøòù éúù äàéáäå ãçà íåéå äðù äøùò íéúù úá
ð ,äùéã÷ä éî íùìå äøãð éî íùì äòãé:äéøãð ïéøéôî äìòáå äéáà àéä óàå ,øãð äøã.lrad xtd `le a`d xtdùøôìå éòèîì øùôà äåäã íåùî

:øôäì ïéëéøö åäééååøúã ïðéòåîùàì ,'åëå ìòáä øôä àìå áàä øôä àðú ,äìòá åà äéáà åà ,äéøãð ïéøéôî äìòáå äéáàcg` miiwy xnel jixv oi`e
.mdnäæ ïéà ,í÷éää ìò íéìàùð ì"éé÷ãë ,åúî÷ä ìò íéé÷ù íäî ãçàä ìàùðù ô"òàù ïì òîùî÷ àäå .øôäì ìåëé éðùä ïéà íäî ãçà íéé÷ íàù

:úçà úáá øôäì íäéðù íéìåëé åéä àìå ìéàåä ,øúåé øôäì ìåëé í÷éää ìò ìàùðù

`xephxa yexit

äéðä BúBçà úaî,לישאנה רצה ולא כעורה, שהיתה מפני – ÄÇÂÂÈÈ
äetéå ,ìàòîLé éaø úéáì äeñéðëäå אותה ועשו  וקישטוה – ÀÄÀÄÈÀÅÇÄÄÀÈÅÀÄÈ

ìàòîLéיפה. éaø Bì øîà:לנודר –zøãð Bæì !éða כלום – ÈÇÇÄÄÀÈÅÀÄÈÈÇÀÈ
הנאה? ממנה לידור  התכוונת זו  åàì!לאשה :Bì øîàנדרתי לא – ÈÇÈ

כעורה, שראיתיה משום אלא ìàòîLéמזו  éaø Bøézäå את – ÀÄÄÇÄÄÀÈÅ
זה. פתח ידי  על  øîàå:הנדר  ,ìàòîLé éaø äëa äòL dúBàaÀÈÈÈÈÈÇÄÄÀÈÅÀÈÇ

ïúìeðî úeiðòäL àlà ,ïä úBàð ìàøNé úBða. אותן מכערת – ÀÄÀÈÅÈÅÆÈÆÈÂÄÀÇÀÈÇ
äðé÷ úBàNBð ìàøNé úBða eéä ,ìàòîLé éaø únLëe– ÀÆÅÇÄÄÀÈÅÈÀÄÀÈÅÀÄÈ

ïëåעליו , .äðéëa ìàòîLé éaø ìà ìàøNé úBða :úBøîBàåÀÀÀÄÀÈÅÆÇÄÄÀÈÅÀÆÈÀÅ
"äðéëa ìeàL-ìà ìàøNé úBða" :ìeàLa øîBà àeä– ÅÀÈÀÄÀÈÅÆÈÀÆÈ

על זהב עדי המעלה עדנים, עם שני  "המלבישכם הכתוב: של  וסופו
לבושכן".

א ה נ ש מ ר ו א ב

מפורש מקור לו אין  זה ודבר  חכם. פי  על  נדרים התרת בדיני עסקנו  הקודם בפרק
על להם ואין  באויר , פורחים נדרים "היתר ח): א, (חגיגה ששנינו כמו בתורה,

שיסמוכו", ±מה "exac lgi `l" aezky dfy ,dlawd itn epax dynn ecnl jk `l`
xizn mkg ,ea xfge mgip m` la` .ytp h`ya y`x zelw jxc envra `ed llgi `ly

elמפורש זה ודבר  נדרים, הפרת בדיני עוסק פרקנו  – ב). ו, שבועות הל' (רמב"ם
הניא  "ואם ו): ל , (במדבר שנאמר כמו בתו, נדרי את מפר  שהאב בתורה, הוא
וכן יקום"; לא נפשה על אסרה אשר ואסריה נדריה כל שמעו , ביום אותה אביה
שבינו בדברים או נפש, עינוי משום בהם שיש בדברים אשתו נדרי את הבעל מפר
אישה  נפש, לענות אסר שבועת וכל  נדר "כל יד ): שם, (שם שנאמר כמו  לבינה,
התרת  בין הבדל שיש למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  וכבר  יפרנו ". ואישה יקימנו
בהפרת  ואילו  מעיקרו, הנדר את החכם עוקר נדרים שבהתרת נדרים, להפרת נדרים

האב  ואין  ואילך . מכאן  אשתו, נדרי  את והבעל  בתו, נדרי את האב מבטל נדרים

כשהיא  אלא בתו נדרי  את בגרה,מפר שלא זמן כל היינו אביה", בית "בנעוריה

משנתנו – נדריה. שמפר  הוא בעלה הרי לאיש, נישאה ואם לאיש. נישאה ולא

אביה. בבית היא שעדיין  המאורסה, נערה של נדריה בהפרת דנה

äñøàîä äøòðנערה –(dxbay mcew) נכנסה לא ועדיין  שנתקדשה, ÇÂÈÇÀÙÈÈ
äéøãðלחופה, ïéøôî dìòáe äéáà האב יחד, שניהם כלומר  – ÈÄÈÇÂÈÀÅÄÀÈÆÈ

שנאמר  נדריה, מפירים ז ז ז ז ----ט ט ט ט ):):):):והארוס, לללל,,,, לאיש...((((במדברבמדברבמדברבמדבר תהיה הי ֹו "ואם

ידי שעל המאורסה, בנערה מדבר זה שפסוק ודרשו  נדרה", את והפר
היא  ועדיין הואיל  אבל נדריה, להפרת הבעל לרשות נכנסה הקידושין 

מפירים  בשותפות ושניהם האב, של זכותו  גם פקעה לא אביה, בבית
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  áàäנדריה, øôäשל נדרה את – ÅÅÈÈ

שמעו , ביום הארוסה ìòaäבתו øôä àGå ולא הארוס ששתק – ÀÅÅÇÇÇ
אם וכן שמעו, ביום נדרה את לארוסתו  øôäהפר àGå ìòaä øôäÅÅÇÇÇÀÅÅ

áàä,יחד שניהם הפרו  שלא זמן כל  –øôeî Bðéà ששתיקתו – ÈÈÅÈ
האחר, של הפרתו את מבטלת מהם אחד øîBì,של Céøö ïéàåÀÅÈÄÇ

ïäî ãçà íiwL שהסכים היינו  נדרה, את קיים מהם אחד שאם – ÆÄÅÆÈÅÆ
הוא  והדין שהואיל  מבואר , בגמרא להפר . יכול השני אין  ששוב לנדר,

הקמתו , על לחכם להישאל  שמעו ביום יכול נדרה את שהמקיים
להשמיע, משנתנו  של  הסיפא באה לפיכך  נדרה, את להפר ולחזור 

אין  והפר , וחזר הקמתו, על  נשאל  נדרה את שקיים שזה פי  על  שאף
מופר, נדרה שאין האחר , של הקודמת להפרתו  מצטרפת זו  הפרתו 

אחת בבת שניהם מפירין כן אם ענין ענין ענין ענין אלא שמבארים שמבארים שמבארים שמבארים  במפרשים במפרשים במפרשים במפרשים  ((((עייןעייןעייןעיין

שונות שונות שונות שונות ).).).). בדרכים בדרכים בדרכים בדרכים  זהזהזהזה

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תמוז והקודמיו.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לכל הענינים 

אודותם כותב.

ומובן הפלא לכתבו שנשאר כמעט יחידי במערכה כיון שאמור נכפל ונשלש בשיחות רבותינו 

נשיאינו בכ"מ שבכל פעולת איש הישראלי לתורה ומצותי' נמצא עומד על ידו ופועל יחידו יחידו של 

המשך בעמוד הבא



רכי ` dpyn ixiyr wxt mixcp zkqn

zøãð?Bì øîà:Bøézäå !åàììàòîLé éaø.äëa äòL dúBàaìàòîLé éaø,øîàå:ïä úBàð ìàøNé úBða,àlà ¨©§¨¨©¨§¦¦©¦¦§¨¥§¨¨¨¨¨©¦¦§¨¥§¨©§¦§¨¥¨¥¤¨
ïúìeðî úeiðòäL.únLëeìàòîLé éaø,äðé÷ úBàNBð ìàøNé úBða eéä,úBøîBàå:ìà ìàøNé úBðaìàòîLé éaø ¤¨£¦§©§¨©§¤¥©¦¦§¨¥¨§¦§¨¥§¦¨§§§¦§¨¥¤©¦¦§¨¥

äðéëa.ìeàLa øîBà àeä ïëå(ãë ,à á ìàåîù):"äðéëa ìeàL-ìà ìàøNé úBða". §¤¨§¥¥§¨§¦§¨¥¤¨§¤¨
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡äñøàîä äøòð–äéøãð ïéøôî dìòáe äéáà.ìòaä øôä àGå áàä øôä,áàä øôä àGå ìòaä øôä–Bðéà ©£¨©§Ÿ̈¨¨¦¨©£¨§¥¦§¨¤¨¥¥¨¨§¥¥©©©¥¥©©©§¥¥¨¨¥
øôeî;éøö ïéàåøîBì C,ïäî ãçà íiwL. ¨§¥¨¦©¤¦¥¤¨¥¤

i`̀̀̀.dqxe`nd dxrpíà ,íé÷ãáð äéøãð ,ãçà íåéå äðù à"é úáå .íéùãç äùù ãò ,äøòð äéåø÷ úåøòù éúù äàéáäå ãçà íåéå äðù äøùò íéúù úá
ð ,äùéã÷ä éî íùìå äøãð éî íùì äòãé:äéøãð ïéøéôî äìòáå äéáà àéä óàå ,øãð äøã.lrad xtd `le a`d xtdùøôìå éòèîì øùôà äåäã íåùî

:øôäì ïéëéøö åäééååøúã ïðéòåîùàì ,'åëå ìòáä øôä àìå áàä øôä àðú ,äìòá åà äéáà åà ,äéøãð ïéøéôî äìòáå äéáàcg` miiwy xnel jixv oi`e
.mdnäæ ïéà ,í÷éää ìò íéìàùð ì"éé÷ãë ,åúî÷ä ìò íéé÷ù íäî ãçàä ìàùðù ô"òàù ïì òîùî÷ àäå .øôäì ìåëé éðùä ïéà íäî ãçà íéé÷ íàù

:úçà úáá øôäì íäéðù íéìåëé åéä àìå ìéàåä ,øúåé øôäì ìåëé í÷éää ìò ìàùðù

`xephxa yexit

äéðä BúBçà úaî,לישאנה רצה ולא כעורה, שהיתה מפני – ÄÇÂÂÈÈ
äetéå ,ìàòîLé éaø úéáì äeñéðëäå אותה ועשו  וקישטוה – ÀÄÀÄÈÀÅÇÄÄÀÈÅÀÄÈ

ìàòîLéיפה. éaø Bì øîà:לנודר –zøãð Bæì !éða כלום – ÈÇÇÄÄÀÈÅÀÄÈÈÇÀÈ
הנאה? ממנה לידור  התכוונת זו  åàì!לאשה :Bì øîàנדרתי לא – ÈÇÈ

כעורה, שראיתיה משום אלא ìàòîLéמזו  éaø Bøézäå את – ÀÄÄÇÄÄÀÈÅ
זה. פתח ידי  על  øîàå:הנדר  ,ìàòîLé éaø äëa äòL dúBàaÀÈÈÈÈÈÇÄÄÀÈÅÀÈÇ

ïúìeðî úeiðòäL àlà ,ïä úBàð ìàøNé úBða. אותן מכערת – ÀÄÀÈÅÈÅÆÈÆÈÂÄÀÇÀÈÇ
äðé÷ úBàNBð ìàøNé úBða eéä ,ìàòîLé éaø únLëe– ÀÆÅÇÄÄÀÈÅÈÀÄÀÈÅÀÄÈ

ïëåעליו , .äðéëa ìàòîLé éaø ìà ìàøNé úBða :úBøîBàåÀÀÀÄÀÈÅÆÇÄÄÀÈÅÀÆÈÀÅ
"äðéëa ìeàL-ìà ìàøNé úBða" :ìeàLa øîBà àeä– ÅÀÈÀÄÀÈÅÆÈÀÆÈ

על זהב עדי המעלה עדנים, עם שני  "המלבישכם הכתוב: של  וסופו
לבושכן".

א ה נ ש מ ר ו א ב

מפורש מקור לו אין  זה ודבר  חכם. פי  על  נדרים התרת בדיני עסקנו  הקודם בפרק
על להם ואין  באויר , פורחים נדרים "היתר ח): א, (חגיגה ששנינו כמו בתורה,

שיסמוכו", ±מה "exac lgi `l" aezky dfy ,dlawd itn epax dynn ecnl jk `l`
xizn mkg ,ea xfge mgip m` la` .ytp h`ya y`x zelw jxc envra `ed llgi `ly

elמפורש זה ודבר  נדרים, הפרת בדיני עוסק פרקנו  – ב). ו, שבועות הל' (רמב"ם
הניא  "ואם ו): ל , (במדבר שנאמר כמו בתו, נדרי את מפר  שהאב בתורה, הוא
וכן יקום"; לא נפשה על אסרה אשר ואסריה נדריה כל שמעו , ביום אותה אביה
שבינו בדברים או נפש, עינוי משום בהם שיש בדברים אשתו נדרי את הבעל מפר
אישה  נפש, לענות אסר שבועת וכל  נדר "כל יד ): שם, (שם שנאמר כמו  לבינה,
התרת  בין הבדל שיש למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  וכבר  יפרנו ". ואישה יקימנו
בהפרת  ואילו  מעיקרו, הנדר את החכם עוקר נדרים שבהתרת נדרים, להפרת נדרים

האב  ואין  ואילך . מכאן  אשתו, נדרי  את והבעל  בתו, נדרי את האב מבטל נדרים

כשהיא  אלא בתו נדרי  את בגרה,מפר שלא זמן כל היינו אביה", בית "בנעוריה

משנתנו – נדריה. שמפר  הוא בעלה הרי לאיש, נישאה ואם לאיש. נישאה ולא

אביה. בבית היא שעדיין  המאורסה, נערה של נדריה בהפרת דנה

äñøàîä äøòðנערה –(dxbay mcew) נכנסה לא ועדיין  שנתקדשה, ÇÂÈÇÀÙÈÈ
äéøãðלחופה, ïéøôî dìòáe äéáà האב יחד, שניהם כלומר  – ÈÄÈÇÂÈÀÅÄÀÈÆÈ

שנאמר  נדריה, מפירים ז ז ז ז ----ט ט ט ט ):):):):והארוס, לללל,,,, לאיש...((((במדברבמדברבמדברבמדבר תהיה הי ֹו "ואם

ידי שעל המאורסה, בנערה מדבר זה שפסוק ודרשו  נדרה", את והפר
היא  ועדיין הואיל  אבל נדריה, להפרת הבעל לרשות נכנסה הקידושין 

מפירים  בשותפות ושניהם האב, של זכותו  גם פקעה לא אביה, בבית
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  áàäנדריה, øôäשל נדרה את – ÅÅÈÈ

שמעו , ביום הארוסה ìòaäבתו øôä àGå ולא הארוס ששתק – ÀÅÅÇÇÇ
אם וכן שמעו, ביום נדרה את לארוסתו  øôäהפר àGå ìòaä øôäÅÅÇÇÇÀÅÅ

áàä,יחד שניהם הפרו  שלא זמן כל  –øôeî Bðéà ששתיקתו – ÈÈÅÈ
האחר, של הפרתו את מבטלת מהם אחד øîBì,של Céøö ïéàåÀÅÈÄÇ

ïäî ãçà íiwL שהסכים היינו  נדרה, את קיים מהם אחד שאם – ÆÄÅÆÈÅÆ
הוא  והדין שהואיל  מבואר , בגמרא להפר . יכול השני אין  ששוב לנדר,

הקמתו , על לחכם להישאל  שמעו ביום יכול נדרה את שהמקיים
להשמיע, משנתנו  של  הסיפא באה לפיכך  נדרה, את להפר ולחזור 

אין  והפר , וחזר הקמתו, על  נשאל  נדרה את שקיים שזה פי  על  שאף
מופר, נדרה שאין האחר , של הקודמת להפרתו  מצטרפת זו  הפרתו 

אחת בבת שניהם מפירין כן אם ענין ענין ענין ענין אלא שמבארים שמבארים שמבארים שמבארים  במפרשים במפרשים במפרשים במפרשים  ((((עייןעייןעייןעיין

שונות שונות שונות שונות ).).).). בדרכים בדרכים בדרכים בדרכים  זהזהזהזה

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: כח  במשנה :ד שנינו        

הגמרא: באב.מבררת בתשעה  היתה  זו  שגזירה  למדנו  מהיכ :הגמרא משיבה  
, המרגלי מעשה  עד במדבר שהיו  המאורעות מזמני עולה  כ(יז מ  (שמות 

        חודש ראש  והוא 
, ממצרי  לצאת השניה  השנה  של  ניס  ב , החכמי אחד ה 

 ממצרי  לצאת    וב     
  (יא י (במדבר       

     ' בכ במדבר  נסיעת לתחילת סימ והוא 
לג )בנסיעת אייר. י ש)      ו  

   שב ה ', מהר מהר שנסעו  'מהר' מתיבת  דורשי  שנסעו ֵֵֵַַַ
  ,' בה למרוד כדי בשר  לה שאי על   להתרע תאוה  שהתאוו  

זה  ד )בעני יא ש)        
  ,המסע ימי בשלשת בקשתובכו  נתמלאה  כשאכ כ אחר 

כ) יח, יא וגו ',(ש ר  לכ ה ' ונת'    וכ "ב כ "א שבכ ' ונמצא ְֶַָָָָ
כ "ט שהוא חודש  במש בשר ה '  לה הביא ואז  הבשר, על  ובכו  ה ' מאחרי סרו  באייר

,מסיו  יו וכ "ב אייר של   האחרוני  הימי שבעת  וה , יו   
בכ "ב  שנשלמו   בצרעת ולקתה  במשה   מרי כשדיברה  מכ טו )לאחר יב  ש)  חנה ל  מח ֲִֶַַ

   ב אלו   ימי שנשלמו     ( ב יג  למשה (ש ה ' שאמר ויתר ְָֻ

.'נע אר בברייתא,את    ה את  המרגלי כה )בחזרת יג  ש) ְֶֶֶַַ
     ישראל לאר  להביא  ממצרי  שהוציא ה ' על  והתלוננו  בכו   הע שלאחריו  ובלילה  

א) יד  ש) לה נאמר כ ואחר כט), יד  יכנסו (ש שלא אבותינו  על  נגזר באב שבתשעה  המקור  ומכא ישראל . לאר יכנסו  שלא

.לאר

הגמרא: נשלמו ,מקשה  באב תשעה  שבערב תאמר  א     יו  חסרי אלו   יו  ארבעי נמצאו   
באב  ח ' עד  המרגלי שמשילוח  נמצא באב. ושמונה  חסר, חודש  שהוא בתמוז  כ "ט  ,בסיו היו   הימי  מארבעי  שני שהרי אחד,

באב. תשעה  לאחר היתה  שהגזירה  נמצא ' יו  ארבעי מק' בכתוב הנאמר ולפי , יו ל "ט  רק  יש 

הגמרא: מתרצת    , המרגלי נשלחו  שבה  שנה  אותה  של   ועיברוהו מילאוהו   
כמבואר, באב תשעה  בערב  יו  ארבעי מני עולה  ולכ , יו  לשלושי( טו א (איכה      

בליל ישראל  שיבכו  באב, תשעה  לערב  המרגלי חזרת  יו לכוי , יו  לשלושי תמוז  חודש  את לעבר מועד ה ' שעשה   ודורשי

המקדש . בית בחורב בחורי' 'לשבור  עליה ויגזר באב, תשעה 

המאורעות: סדר את לבאר הגמרא א)ממשיכה  יד  (במדבר          
 ו       שבכו      שהלילה כלומר 

ו  באב, תשעה  ליל  היה          יכולי  שאינכ  המרגלי דברי על  
עליה ,  שהבטיחכ בה '  בטחת ולא ,האר את לרשת     המקדש בתי על  שנה , בכל  זה  בלילה  

. יו באותו  שייחרבו 



     
    

    
     
     
    
    

    
   
   

   
   

   
   



עולם הוא ממה"מ הקב"ה וק"ל ובפרט בדרא דעקבתא דמשיחא ובענין הפצת המעיינות, ואדם עושה 

מעט מלמטה - מצליחים שהפעולה הרבה מלמעלה.

והרי רואים זה במוחש הוא וחבריו שי' הפעילים בצא"ח.

להוסיף  מההתעוררות  כאו"א  יקח  הגאולה  ימי  הסגולה  מימי  אנו  שבאים  שכיון  רצון  ויהי 

בהפעולות דהפצת המעינות ועד לאופן דופרצת וגו' נחלה בלי מצרים.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולבשו"ט.

המשך מעמוד הקודם
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' סיון, בו כותב אודות מצב בריאות בנם... שליט"א ודעת הרופאים בזה.

וע"פ סגנון כתבו, אף שאינו מפורש הדבר, כנראה שדעת כל הרופאים שלע"ע אין כל קס"ד 

ע"ד טפולים רצינים )כגון נתוח ח"ו וכיו"ב, אפילו לא נתוח של בירור המצב(, ומובנת השלילה בקשר 

עם הגיל הרך של בנם שי'.

וכיון שאין נפק"מ בהנוגע למעשה, הרי לפי השקפת תורתנו תורת חיים, על האדם להיות חזק 

בבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות שילך המצב הלוך וטוב.

אלא שלדעתי יש לעוררם - הרופאים - שבאם תמצי לומר שהסיבה היא שאחד מקנה הריאה, 

החלל שלו דק יותר מהרגיל, הרי בכגון דא יש עצה ותרופה מכנית שאין בה חשש העדר התועלת ח"ו 

וחזק,  יותר מהיר  ובשרירי הצואר בקצב קצת  והיא, עשיית תנועות הקשורות בנשימה  ורק תועלת 

שכדרך כל האברים שכשמרגילים אותם לעבודתם, זה גופא מחזק אותם ומפתחם וגם בהאמור י"ל 

עד"ז, ומודגש לעיל קצת יותר שאז בטלו כל החששות בזה.

ואולי  וכו'  וכן באם ע"י מכונה או בידים  אופן תנועות האמורות כמובן על הרופא להחליט 

מקום בזה לשאלת עצה מאחיות המומחיות בהתעמלות הגוף.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים 

- וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות 

בכל ערב שבת וערב יום טוב. וכן מהטוב לברר באם לא הי' בהשידוך שלהם פגיעה בכבוד בן או בת 

ישראל באופן שע"פ דין צריכים לבקשת מחילה.

המשך בעמוד הבא 
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

וכיון שהכל בהשגחה פרטית עלי החובה )והזכות( לעוררו על ההכרח בקביעות עתים בלימוד 

פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש 

הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמוד הקודם
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ומתאים למה שנאמר בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו גו' ונתתי גו' ככל הברכות המנויות 

בכל  שתתברכו  הבטחתו  השי"ת  וימלא  הדרוש,  ככל  להאמור  בהתאם  שתתנהגו  רצון  יהי  בפרשה, 

המצטרך בגשם וברוח גם יחד.

בברכת הצלחה בלימוד התורה, הנגלה והחסידות, ובקיום מצותי'

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הבא

             

        
         

        
       

        
      

       
      

        
        

         
        

          
        

         
       

     
     

        
        

          
        

      

        
       

       
        

         

         
          

         
    

       
         

        
         
        

       
         

       
         
         

        
        

 
         

      
          

        
         

          
 

        
         

 

















































































































רכה              

        
         

        
       

        
      

       
      

        
        

         
        

          
        

         
       

     
     

        
        

          
        

      

        
       

       
        

         

         
          

         
    

       
         

        
         
        

       
         

       
         
         

        
        

 
         

      
          

        
         

          
 

        
         

 















































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח תמוז, חדש הגאולה, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

האברכים הנעלים מקבלי עול מלכות

ועול תומ"צ, וכל לראש - הנחת תפילין,

שהוקשה כל התורה כולה לתפילין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעונג רב קבלתי הידיעה על דבר החגיגה בקשר עם התחלתם להניח תפילין,

אשר הודיעונו חז"ל: תא חזי כל מאן דאנח תפלין על רישי' ועל דרועי', קלא סליק בכל יומא 

לכל חיוון מרכבות ואופנים ושרפים ומלאכים דממנן על צלותין הבו יקר לדיוקנא דמלכא דאיהו מאן 

דאנח תפלין.

ויהי רצון שתקבלו עליכם עול התורה ועול המצות בשמחה ובטוב לבב.

כי אף שקיום התומ"צ צריך להיות בקבלת עול דוקא, וכמו שהי' בעת שהגיע כללות עמנו בני 

ישראל לעול תורה ומצות, במעמד הר סיני, שהקדימו נעשה לנשמע, אבל יחד עם זה עול נעים וטוב 

הוא, כי אין טוב אלא תורה, ולימוד התורה הרי מביא לידי מעשה, קיום המצות, מעשים טובים.

המשך בעמוד הקודם
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו אודות הספר יראים, ששלח מזמן.

את כת"ר רוב הסליחה, כי לחביבותא דמילתא התחלתי כשנת' הס' בזמנו לעיין עליו, וכדרכי 

בכגון דא רציתי להוסיף עכ"פ ב' ג' הערות על הפירוש, ומפני כמה סיבות עדיין לא המשכתי, ונתקיים 

המאמר, אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו' ובכ"א ת"ח על משלוח הספר.

ויהי רצון שכת"ר ירבה חיילים לאורייתא ועניני הפצת היהדות באופן דמוסיף והולך שזקוקה 

לזה מדינתנו זו, ושעתה, וביחד עם זה - שעת הכושר מאין כמוה להצלחה ובלבד שיעשו מבלי פשרות 

ובגלוי, וק"ל.

בכבוד ובברכה.

       
              

             
        

            
    

     
     

       
     

     
     
       
       

      

        
     
      
    
    
     

   
      

       
      

     
    

           
             

            
              































































            

           

              

             

       

       

       

       

      

      

       

     

       

       

       

      

       

     

       

      

      

      

      

       

     

      

             

             

             

               

               

           

                              

                           

                            

                          

                         

                          

                               

                                

                              

                             

                                

                               

                              

                           

                           

                          

                             

                               

                            

                               

                            

                              

                          

                              

                               

                              






















































































































         
      
         
        
        
      
      
        
       
         

         
        
       
        
       
       





































רכז        
              

             
        

            
    

     
     

       
     

     
     
       
       

      

        
     
      
    
    
     

   
      

       
      

     
    

           
             

            
              































































            

           

              

             

       

       

       

       

      

      

       

     

       

       

       

      

       

     

       

      

      

      

      

       

     

      

             

             

             

               

               

           

                              

                           

                            

                          

                         

                          

                               

                                

                              

                             

                                

                               

                              

                           

                           

                          

                             

                               

                            

                               

                            

                              

                          

                              

                               

                              






















































































































         
      
         
        
        
      
      
        
       
         

         
        
       
        
       
       



































זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עניין הזיכרון אינו באופן שנשארים עם זיכרון בלבד, אלא על־ידי־זה נעשה תוספת חיות במעשה שלאחרי־זה.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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הזיכרון דיציאת מצרים פועל תוספת חיות בקיום הציווי "אנוכי ה' אלוקיך".
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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המשך בעמוד סב
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כאשר לימוד התורה הוא באופן טוב, הרי זה לימוד המביא לידי מעשה – קיום המצוות בהידור, ומתוך שמחה והרחבה וטוב לבב.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד עה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נחום שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג תמוז עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא גדול שאינו מציין )עיין לקו"ת במדבר ו, ב בפי' מרז"ל: ולא מצינו כו' אלא זה כו'( יום 

תאריך כתיבת מכתבו והרי הימים י"ב וי"ג תמוז ימי סגולה לתקון בכל הענינים עליהם מסר נפשו בעל 

השמחה ועשיית הנ"ל ה"ז כלי למילוי משאלות לבב לטובה לא רק בענינים הרוחנים אלא גם בענינים 

גשמיים, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אחת הכוונות של בעל הגאולה והשמחה, שרצה שיהיה עניין הזיכרון וקבלת החלטות טובות.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד קק
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המשך בעמוד סח
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

שלמות העבודה שממשיכה ברכות הוי' בכל המצטרך לו, לעבוד עבודתו מתוך הרחבה, ולהתברך בבני חיי ומזוני רוויחי, ועד לאופן 
של נסים גלויים למעלה מן הטבע שנמשכים למטה מעשרה טפחים.

ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ה'רוח שטות' גורם לכך שלמרות שישנו השכל דנפש הבהמית, מכל־מקום יכול להיות עובר עבירה.
ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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לפעול בששת ימי החול שיהיו הכנה לשבת, שעניינו ויכולו גו', מלשון כיליון ומלשון תענוג, היינו, להמשיך ולגלות בהם את התענוג 
דלמעלה, שנתאווה הקדוש־ברוך־הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים.

ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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המשך בעמוד עד
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עיקר עניין עבודת האדם היא לפעול ב'ששת ימים עשה הוי' את השמים ואת הארץ' שיהיה בהם העניין ד־ויכולו השמים והארץ וכל 
צבאם.

ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

. אזי   . עבודת האדם כפי שהיא מצד-עצמו, יכול להיות בה עליות וירידות. כאשר העבודה ]=של האדם[ היא מצד שורשו ומקורו 
העבודה היא באופן ד־תמים תהיה עם הוי' אלוקיך.

ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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תכלית העבודה והיגיעה של בני־ישראל בזמן הגלות – לפעול את ההכנה, ויתירה מזה, לא רק הכנה בלבד, אלא גם ההליכה בדרך 
המובילה מבית ראשון ובית שני שלא היה להם קיום, לבית השלישי, שיהיה בנין לעד ולעולמי עולמים.

משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ד



רמז        
           

             
          

           
       

      
        

       
         
       

     
      
       
      

       
       

     
       

       
       
        
       
       
       

      
               
             
             
              

            
           

            
              
              

             
               
             
             
               

















































































             

             

          

               

       

        

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

        

       

     

       

       

        

      

      

       

              

                 

               

            

             

             

               

               

               

                

                

               

                

             

              

                                

                           

                             

                          

                             

                                  

                              

                               

                          

                           

                                

                            

                              

  














































































































        
      

        
         
        
        
        
       
        
        
       
       
          
        

         
































זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

יש להסיר את כל הדברים המכסים ומסתירים, ולעשות את העולם כולו לאלוקות.
משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ד



רמח
       

              
              

          
             
         
       
        

       
        
      
      

     
      
      

       
    

       
    

       
       
         
       
       
       
      
             

           
             

            
             

             

             
             

               
            

           
              

           
             

          



















































































            

            

                 

               

      

     

 

      

      

      

       

        

         

        

       

       

        

          

       

        

       

       

        

       

       

               

                

               

            
               

             

              

               

              

              

              

             

             

              

               

               

                                 

                                

                                   

                                

                               

                               

                               

                                

                            

                                 

                                 

                           












































































































       
       
        
        
        
        
       
         
       
        
       
       
         
        
        

































זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

בנוגע לי"ב תמוז, שהוא אמנם "יום חג גאולת ישראל כו'" . . אבל, בוודאי לא עלה בדעתו של אף אחד לומר הלל, אפילו ללא ברכה!
משיחת שבת-פרשת מסעי, ה'תשכ"ז
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עניינו של אברהם הוא – המשכה מלמעלה למטה.
עניינו של יצחק הוא – העלאה מלמטה למעלה.

משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ד



אגרות קודשרנ

 ב"ה,  י"ג תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' תמוז, בו איזה שאלות ומהם גם הקשורים בעריכת לוח דכולל חב"ד וכן 

במנהגי ירושלים עיה"ק ת"ו.

ומובן שבכגון דא עליו לדבר עם עורכי הלוח אלא שבשביל למלאות רצונו עכ"פ במקצת, באתי 

בשאלתו:

בענין מילה ביום הכפורים, שבאם המילה חוץ לביהכ"נ ולאחרי קריאת התורה, שאז מכניסין 

הס"ת קודם שיצאו מביהכ"נ והפסק גדול עד לתפלת מוסף שמקדימין לה אמירת קדיש.

נכון מ"ש שאז צריך לומר איזה מזמור לפני אמירת הקדיש.

להעיר שעד"ז צ"ל גם בכל ר"ח באותן בתי הכנסיות שנוהגים שיניחו תפילין דר"ת ובאמירת 

פרשת ק"ש לאחרי הכנסת הס"ת, וכמובן וגם פשוט לפני תפלת המוסף, שאף שחליצת תפילין אפשר 

לומר שאינה הפסק, משא"כ הנחת תפילין וק"ש.

ב( במוצאי ת"ב נטילת הידים ג"פ צ"ל כמו במוצאי יוהכ"פ לפני ההבדלה וקידוש לבנה.

ג( הטעם שאין נ"כ בתפלת נעילה אצלנו, הרי מבואר טעמי שתי הנהגות בנ"כ השו"ע, וצריך 

לברר הנהגת אנ"ש באה"ק בזה - על אתר כנ"ל.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

שבדורנו  התורה  פנימיות  בלימוד  עתים  בקביעות  ההכרח  על  לעוררו  )והזכות(  החובה  ועלי 

נתגלתה בתורת החסידות קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

]י"ג תמוז תשכ"א[

במענה למכתבו מיום החמישי, בו כותב אודות חינוך בנו... שי', והסברות שבדבר,

- מהנכון להתייעץ  וביחוד בתכונת הנפש של הנ"ל  בזה תלוי' בכמה פרטים  וכיון שהחלטה 

בהאמור עם אלו המכירים בנו שי' ופרטים אלו. והרי לפעמים הכי קרובות בכגון דא דוקא ההורים 

שיחיו אינם נאמנים כ"כ בהערכת ילידיהם שיחיו. והחשש, לא רק שיכולים לנטות לימין יותר, אלא 

שלפעמים מפני הקורבה גם - להיפך, וע"ד אין אדם משים עצמו צדיק ולא וכו'.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, שיחליטו בהאמור בטוב באמת לבנם 

שי', טוב בגשם וברוח גם יחד.

ההכרח  על  לעוררו  מרבוה"ק,  כמצוה  )והזכות(  החובה  עלי  פרטית,  בהשגחה  שהכל  ומאחר 

לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה 

ביום השבת אשר קדש הוא לה'.



רני    


             

                   
                  

              
    

                 
                 
                
                  

   
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

ל סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
   סממנים שרשי -.

  ועתים שוטה עתים להיות הגורם חולי -
.שפוי 

   אלא - נכפין  ממשפחת אינו  אם גם -
לרשות  לצאת רשאי חולי, עליו  יבוא שלא שדואג

מומחה  בקמיע .הרבים
   עם בשבת הרבים לרשות לצאת אין  -

וכיו "ב  לשמירה המיועדת מצדיק שקיבל  .סגולה
 .הקודש שמות -

   מחמת אינו  היציאה היתר  -
הקמיע, עם בביתו  להשאר  יכול  שהרי פיקוח ֿנפש,
 ֿ ופיקוח  כתכשיט , עבורו  שנחשב משום בו  יוצא אלא
כך  - לביתֿהכסא עמו  להכנס לו  להתיר  טעם הוא נפש

בידו . ויביאנו  ישכח  שמא חשש שאין 

 
ודעיקרין.258) ד"ה א סא, שבת רש"י 

לרפואה  שתולים שעשבים משמע  כה) (סעיף  שלעיל להעיר
עיקרין  של שקמיע  משמע  וכאן מומחים, שיהיו צריך אין
בהכנת  מומחיות שיש משום (ולכאורה מומחה להיות צריך
על  הריקאנטי  פירוש ראה סתם, עשבים ואינם העיקרין,
נעשים  קצתם הכישוף , ענייני  כי  א): (קד, משפטים פרשת
של  קמיע  חז"ל שאמרו כמו והרכבתם, היסודות בעירוב 

לה. ס "ק  שעה"צ  שג סי ' משנ"ב  וראה עיקרין).
שבת 259) וברש"י  ועוד, סכ"א רלה סי ' חו"מ  שו"ע  ראה

לארץ , מחמתו נופל שאדם חולי  היינו נכפה: ד"ה א סא,
ומפילו. במוחו בראשו ומכהו

הקודמים 260) בסעיפים משמע  וכן כה, ס "ק  צבי  נחלת
חולה. דווקא ולאו בקמיע , לצאת יכול אדם שכל

לצאת 261) מותר אם הסתפק  כט  ס "ק  פד סי ' שבת במנחת
ותולין  שמירה לשם מצדיק  אותה שלוקחים נקובה במטבע 
בעניין  לט  סעיף  להלן המבואר פי  על הצואר, על אותה
לצאת  המתירה השיטה בצירוף  להקל ונטה המנוקב , מטבע 

לכרמלית, מומחה שאינו בקמיע 
אין  שוע "ר שלדעת כה, סעיף  על לעיל נתבאר כבר אמנם

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו בקמיע  לצאת
בזה, לצאת שלא יחמיר נפש שבעל סיים שבת במנחת וגם
הר' המנוח  הצדיק  הרב  אצל שהיה אחד ממקורב  וששמע 
נתן  הנ"ל הצדיק  הרב  אשר מטשערקאס  זצ "ל ישראל יעקב 
ישא  החול ימי  ששת שבכל וציוהו לשמירה קמיע  לאחד

בשבת. ולא צוארו על אותו

•
          

‚È בענין שהוא מה כל מדעתו מהלוה ליהנות ואפילו
ואם  ממנו. לקבל למלוה אסור לו לעשות ללוה שאסור
פי על אף  מדעתו לו שעשה הנאה טובת שום ממנו קבל
לא  אם טרחו בעד לו מלשלם פטור הדין שמן בענין שהוא
בא  אם עמלו שכר לו ישלם שהלוהו עכשיו מלוהו היה

ידו. מתחת רבית אבק  להוציא שמים ידי  לצאת

הוא  כי  היתר צד שום לבקש שלא רבית בענין יזהר ומאוד
מחט  של כחודה לו יפתח  היום ואם לאדם המושך דבר

לו  שיפתח  עד ביום יום מידי  אולם:יוסיף  של כפתחו

„È ממנו להנות אסור ממון שאינה הנאה טובת ואפילו
מלאכה  בעל אינו והלוה מלאכה בעל המלוה אם כגון
היה  ולא אחרים מלאכות לבעלי  לעשות מלאכתו נותן אלא
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רנב   

אחר  לו ליתן אסור שהלוהו קודם למלוה ליתנה רגיל
ממנו. יקבל לא נתן ואם שהלוהו

מעות  להלוות מלמד או למשרת שאסור לומר צריך ואין
שמלוהו  לומר מערים ואפילו שישכרהו כדי  הבית לבעל
רבית  זו הרי  כך בשביל שוכרו הבית בעל אם חן הלואת
אסור  לשוכרו דעת על שלא הלוהו כבר אם ואפילו גמורה

שהלוהו. קודם שוכרו היה לא אם כך אחר לשוכרו

שלא  צדקה הלוה לו ונותן עני  הוא המלוה אם הדין (והוא
הנאה  טובת כל שאר וכן שהלוהו) קודם לו ליתנה רגיל היה
להנהותו  אסור להלוה כלל כיס  חסרון שאין חסדים וגמילות
הלוה  פעמים לחבירו טובה מחזיק  אחד כל כן אם אלא

ללוה. המלוה ופעמים למלוה

יותר  בזול למלוה מלאכה ועושה מלאכה בעל הלוה ואם
תורה  של רבית זו הרי  הזמן לו שירויח  כדי  אדם כל מלשאר
אבק  זה הרי  כלל תובעו ואינו הזמן לו הרויח  כבר ואם

רבית.

*
[ÂË] לאומן המלאכה שכר להקדים אדם לכל אסור וכן

היום  לו כמלוה שנראה מפני  בזול לו שיעשה כדי 
מן  בו לחזור יכול שהאומן ושכיון בשכר לו שיוזיל כדי 
שקבל  והמעות הבית לבעל המלאכה כלל לעשות שלא הדין
בקבלנות  שעושה בין כהלואה זה הרי  עליו חוב  הן ממנו
שעושה  היום לפני  השכר לו ומקדים יום שכיר שהוא בין

בו.

בזול  שיעשה כדי  לו להקדים מותר בו שעושה ביום אבל
או  היום בסוף  שגומרה פי  על אף  מיד במלאכה מתחיל אם
אינה  ושכירות שנה שכיר הוא ואפילו ימים כמה לסוף 
בשכרו  לו שיוזיל כדי  לו הקדים וזה לבסוף  אלא משתלמת
שכר  אלא אינה רבית שהרי  כלל רבית משום בזה אין
להשתכר  מותר החוב  פריעות הקדמת שכר אבל חוב  המתנת
עליו  חוב  נעשה המעות שקיבל מיד עושה אינו שאם אלא
נראה  המלאכה בשכר לו שמוזיל ומה הלוהו כאלו ונראה
כן  שאין מה ההלואה חוב  המתנת בשכר הוא כאלו
השכירות  הקדמת שהיא הדבר ניכר מיד במלאכה כשמתחיל
קבלן: שהוא בין לזמן שכור שהוא בין כהלואה נראית ולא

ÊË בית במ בשכירות אבל אדם בשכירות אמורים דברים ה
מיד  שכירותו לזמן לו מקנה אם כלים) או בהמה (או
שהשכירות  ההקנאה מדרכי  באחד המעות ממנו שקבל
(כגון  הדין מן בו לחזור מהם אחד יוכל שלא בהם נקנית
שאינו  פי  על אף  במשיכה) וכלים ובהמה בחזקה בית
המעות  הקדמת אין זמן לאחר עד בה להשתמש מתחיל
בה  ואין הוא שכירות פריעת הקדמת אלא כהלואה נראית
הקדמתה  בשביל השכירות לו שמוזיל מה כלל רבית משום

לבסוף . שהיא חיובה זמן קודם

אם  לו לומר דהיינו בשכירות להרבות שמותר אלא עוד ולא
ואם  סלעים בעשרה לך הרי  עכשיו השכירות לי  פורע  אתה
שכיון  סלעים בי "ב  לך הרי  מה זמן לאחר או לבסוף 
שיפרע  הסכום הרי  לבסוף  אלא משתלמת אינה ששכירות

מוזיל  עכשיו לו וכשיפרע  שכירות של שיוויה זהו לבסוף  לו
הקדמתה. בשביל לו הוא

מדרכי באחד השכירות שיקנה קודם כן לו שיאמר והוא
מנת  על ההקנאה מדרכי  באחד קנה כבר אם אבל ההקנאה
ולומר  בשכרו להרבות אסור סלעים עשרה עכשיו לו שיפרע 
בחדשו  חדש מידי  או מה זמן לאחר או לבסוף  לי  תתן אם
בענין  הקנה שכבר שכיון לחודש סלע  סלע  בי "ב  לך הרי 
לפרוע  שלא בו לחזור יכול מהם אחד אין הדין שמן
בשביל  לו וכשמוסיף  עליו חוב  זה פירעון נעשה מעכשיו
התורה  מן שאסור ואפשר גמורה רבית זו הרי  לו שימתין

יותר: שכירות לו שמוסיף  שכירות בדרך שהיא אף 

*
ÊÈ על חוב  שנעשה אחר חתנים בנדונית להרבות אסור וכן

בקנס  שנתחייב  התנאים כתיבת אחר דהיינו הכלה אבי 
לזמן  ישלם לא אם ריוח  ליתן לו אסור הנדן ישלם לא אם
על  אף  היא תורה של גמורה ורבית בתנאים הכתוב  פירעון
בדרך  לעשות צריך אלא הלואה של חוב  בשביל שאינה פי 

שיתבאר: כמו היתר

ÁÈמדרכי באחד הלוקח  וקנאו שנגמר אחר במכר וכן
אסור  לאלתר וכך כך לו לשלם מנת על ההקנאה
לך  ארויח  המקח  על תוסיף  אם ולומר המקח  על להרבות

היא. תורה של גמורה ורבית הזמן

מדבריואפיל  במכר להרבות אסור המקח  שנגמר קודם ו
דינרין  בעשרה לך הרי  מיד לי  תתן אם ללוקח  לומר סופרים
אלא  י "ב  עכשיו שוה המקח  ואפילו בי "ב . פלוני  לזמן ואם
לפי רבית. אבק  משום אסור עכשיו לו יתן אם לו שמוזיל
מיד  הוא אלא השכירות כזמן אינה המקח  תשלומי  שזמן
לוקח  שהיה בין בסתם ממנו לוקח  היה אם הלוקח  שקנה
לו  שימתין בעד לו שיוסיף  לו שמפרש וזה בזול בין ביוקר
לו  שנתחייב  חוב  המתנת בעד שכר כנוטל נראה פלוני  לזמן

ממנו. כשקנה

לזמן  בי "ב  בסתם לו מוכר אלא כן לו מפרש אינו אם ואפילו
נותן  הלוקח  היה ולא י "ב  שוה המקח  אין שעכשיו רק  פלוני 
רבית. אבק  זה הרי  פלוני  לזמן לו שממתין בשביל אלא י "ב 
היא  והמקח  למעות צריך ואינו עשיר המוכר אם ואפילו
ולאותו  פלוני  לזמן משהה היה אם נפסדת שאינה סחורה
למוכר  כלל ריוח  שאין ונמצא י "ב  ותשוה בוודאי  תתיקר זמן
להקל  המוכר אחר הולכין אין בהקפה שמוכר זו במכירה
דמים  נותן היה אם שהלוקח  להחמיר הלוקח  אחר אלא
נמצא  עכשיו שוה שהוא כמו מי "ב  בפחות לוקח  היה עכשיו

המעות: המתנת בעד מוסיף  שהוא

ËÈ והלוקח אחרת בעיר י "ב  עכשיו שוה היא אם ואפילו
במעות  צרכיו ויעשה י "ב  עכשיו ויטול לשם מוליכה
מוליכה  היה המוכר וגם המוכר לו שקבע  פרעון זמן עד
מיד  שם נוטל והיה הלוקח  ממנו קנאה לא אילו עכשיו לשם
בהולכתה  הסחורה אחריות כן אם אלא אסור כן פי  על אף 
הלוקח  שאז המוכר על הוא שם שתמכר עד העיר לאותה
הוא  שם שמכרה ואחר סחורתו למכור כשלוחו אלא אינו
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רנג    

זמן  שיגיע  עד צרכיו בהם לעשות המעות על לוה נעשה
למוכר. הפירעון

ושאר  ומזונו עמלו שכר לו לשלם המוכר צריך לפיכך
לא  שאם העיר באותה סחורתו שתמכר עד הדרך הוצאת
בשביל  זה של סחורתו במכירת שטרח  נמצא לו ישלם

בעדה. שיטול המעות שילוהו

*
ומזונו  עמלו שכר לו לשלם צריך שאינו אומרים ויש
ומזונו  עמלו בעד מועט  דבר לו שיתן די  אלא בשלימות
שעל  שרבית שכיון ההלואה בעד טורח  שאינו בלבד להיכר
בהיכר  די  סופרים מדברי  אלא אסורה אינה וממכר מקח  ידי 
הכל  לדברי  הסחורה שעל הדרך הוצאת מקום ומכל בלבד.
יוקרה  לו כשמחשב  עצמה הסחורה בדמי  לחשב  צריך

האחרת. שבעיר

כלל  ביוקר לו מוכר אינו אם הדין הוא הראשונה (ולסברא
ואמר  ללות מעות ממנו ביקש שזה מעות אלא לי  אין לו

למקום  והוליכו טול למכרו צריך שאני  חפץ  לי  יש אלא
צריך  פלוני  זמן עד המעות לך ולוה ומכרהו למכרו שתוכל
בשביל  טורח  יהא שלא בשלימות עמלו שכר לו ליתן
מזה  שמגיע  כיון עצמו בשביל שטורח  פי  על אף  ההלואה
לטרוח  צריך והיה החפץ  למכור חפץ  שהיה למלוה הנאה
אחר  הלך סופרים בדברי  הלכה ולענין במכירתו. בעצמו

ענין): בכל מועט  בדבר ודי  המיקל

Î באחריות הסחורה שתהיה שצריך אמורים דברים במה
שכר  לו ליתן צריך וגם העיר באותה שתמכר עד המוכר
שלא  חלוטה מכירה עכשיו לו כשמכר ומזונו עמלו
ללוקח  מקום הניח  לא וגם דמיה רק  בעיניה עוד להחזירה
לו  שהעלה כגון ריוח  איזה הסחורה במכירת להרויח  שיוכל
ואין  העיר באותה בעדה ליטול שאפשר מה כל כפי  בדמיה
לעשות  המעות לו שילוה מה רק  זו במכירה הנאה ללוקח  לו
בכך  לך היא הרי  לו אמר אם אבל פרעון. זמן עד צרכיו בהן
לא  ואם שלך הוא זה מסך יותר בעדה שתטול מה וכל וכך
לי להחזירה תרצה אם הרי  זה מסך ביותר למכרה תוכל
שהיא  במקום לו כשמוכרה עכשיו שנמצאת ממך אקבלנה
כשימכרנה  וגם הלוקח  ביד חלוטה מכירה אינה עדיין בזול
עליו  לקבל מותר זה הרי  זו במכירה ריוח  לו שיהיה אפשר
לו  ליתן צריך אין וגם שתמכר עד הסחורה של האחריות
בעד  זה ריוח  לו מניח  המוכר כי  כלל ומזונו עמלו שכר
בה  שיהיה כשלו אינה עליו שאחריותה ואף  ומזונו עמלו
ממה  יותר זמן לאחר בעדה לו שישלם מה רבית משום
מכירה  היתה ולא הואיל זו בעיר כאן עכשיו שוה שהיא
בעיר  כשמוכרה זה הרי  זו בעיר ממנו כשלקחה חלוטה
אם  הדין והוא המוכר. של סחורה מוכר כאלו ביוקר אחרת
זמן  לאחר זו בעיר מוכרה אלא אחרת לעיר מוליכה אינו

זו. סחורה שמתיקרת בעת

אלא  המוכר לו שמכר מה כפי  ביוקר מוכרה אינו אם אבל
ענין: בכל אסור במעות צרכיו לעשות למהר כדי  בפחות

*
‡Î משויה ביותר בהקפה סחורה למכור שאסור זה וכל

ידוע  שער לה שיש בסחורה אלא אינה זו בעיר עכשיו
עיירות  של בשוק  השער שיצא לאחר תבואה כגון וקצוב 
בהקפה  מכר וזה משתנה ואינו רב  זמן ונמשך קבוע  שהוא
בשוק  שער לו שאין דבר אפילו או השער שיצא ממה ביותר
הפלפלין  שכל שעוה או פלפל כמו לכל ידוע  ששומתו אלא
וזה  שומתם ויודעים תדיר אותם קונים והכל שוין והשעוה
ידוע  שער לו שאין דבר אבל הידועה. משומתו ביותר מכר
בהן  וכיוצא וטלית פרה כגון לכל ידוע  שומתו ולא בשוק 
ביוקר  ויש בזול מוכר שיש השער יצא שלא עד תבואה וכן
שמוכרים  ועתים נקבע  שלא אלא יצא אפילו אומרים ויש
מותר  תדיר השער שמשתנה ביוקר שמוכרים ועתים בזול
שלא  ובלבד עכשיו. ששוה מכמות ביותר בהקפה למכור
בי ' לך הרי  עכשיו לי  פורע  אתה אם בפירוש לו יאמר
הוא  שהאמת פי  על אף  מי ' ביותר פלוני  לזמן ואם דינרים
אסורה  אינה וממכר מקח  ידי  על הבאה שהרבית שכיון כן.
שרבית  לכל ניכר שאינו בענין אסרו לא סופרים מדברי  אלא
לכל. ידועה שומתו שאין דבר ביוקר שמוכר זה כגון היא

מעלהו  אם אבל לכל ניכר שאין בענין מעט  שמעלהו והוא
מעלהו  הוא המעות המתנת שבשביל לכל שניכר עד הרבה

ואסור. כמפרש זה הרי 

שאין  כיון בקרקעות אבל במטלטלין אמורים דברים במה
יותר  בהרבה בהקפה למכרן מותר לקרקעות אונאה
לך  הרי  עכשיו לי  תפרע  אם לו יפרש  שלא רק  מדמיהם.

ואונאה: קצבה לו שאין דבר בכל וכן בפחות.

*
Î לו כשיפרע  וכך כך המקח  סכום עמו כשקוצץ  זה וכל

לו  מוכר אלא סכום לו קוצץ  אינו אם אבל פלוני  לזמן
השער  כפי  זה דבר בעד פלוני  לזמן שיפרעהו הזול בעת
שיהיה  בין ביוקר שיהיה בין ההיא בעת זה לדבר שיהיה
שרגיל  יין כגון ביוקר זה דבר להיות רגיל ההיא ובעת  בזול
שהוא  הבציר בעת לו מוכרו והוא הפסח  אחר ביוקר להיות
שיהיה  השער כפי  חבית כל בעד הפסח  אחר לו שיפרע  בזול
שהוא  פי  על אף  שמתיר מי  יש יין חבית לכל הפסח  אחר
ואינו  הואיל בזול השער נקבע  וכבר ידוע  שער לו שיש דבר
שלא  ואפשר עכשיו של משער יותר לו שיפרע  עמו קוצץ 
לחוש  ויש להתייקר ודרכו הואיל אוסרין ויש כלל  יתייקר

לדבריהם.

כך  אחר אלא הבציר בעת עכשיו היין ממנו נוטל אינו ואם
על  הבציר בעת לו למכור מותר הכל לדברי  שנתייקר לאחר
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רנד   

ליתן  המוכר על חוב  נעשו שהמעות לפי  שיטלנה קודם
מוכר  הוא החוב  לו ממתין שהלוקח  ובשביל סחורה בעדם

רבית. אבק  זה והרי  בזול לו

בעת  כולה זו סחורה למוכר לו כשאין אמורים דברים במה
מופקדת  היתה אפילו כולה לו יש אם אבל המעות שמקבל
נתינת  חכמים שעשאו לפי  מותר אחרת בעיר אחרים ביד
דבריהם  של רבית להיתר גמור קנין הוא כאלו המעות
כאן  ואין שהיא מקום בכל מיד ללוקח  הסחורה להקנות

חוב . המתנת

אין  להם שיש לאחרים זו סחורה על מעות נתן המוכר ואם
המעות  הקדמת בשביל בזול למכרה לו להתיר מועיל זה
שיוכל  כשלו נחשבת אינה מהם גבאה לא ועדיין הואיל

מיד. ללוקח  להקנותם

אם  אלא אחרת בעיר זו סחורה לו שיש לומר המוכר ונאמן
הודאתו  אין שאז לו שאין בחזקת שהוא או לו שאין ידוע  כן

מועלת: לשקר

*
„Î אם ולומר לפרש אסור אבל סתם בזול למכור זה וכל

לאחר  תתן ואם בפחות לך אתן עכשיו  המעות לי  תתן
אחר  הסחורה המתנת שבשביל כאומר שזה ביותר אתן זמן

לו: מוזיל המעות קבלת

‰Î המעות שמקבל בעת כולה זו סחורה למוכר שאין וכל
זמן  לאחר לו שיעמיד למכור רשאי  אינו בשויה אפילו
עכשיו  לה שיש סחורה היא כן אם אלא עכשיו של בשער
מפני אחד בשער מוכרים שהכל בשוק  וקצוב  ידוע  שער
בשוק  הנמכרת סחורה היא אם בשוק  הרבה מצויה שהיא

וכיו  ותבואה פירות בשוק כגון נמכרת אינה ואם בהן צא
בעיר  כך כל הרבה מצויה היא אם בה וכיוצא שעוה כגון

שאין  סחורה אבל אחד בשער מוכרים המוכרים שכל עד זו
אסור  ביותר ויש בפחות מוכר יש קצוב  שער עכשיו לה
שמא  כי  עכשיו בשויה אפילו זו סחורה על מעות להקדים
בשביל  עכשיו של הזול כשער יטול והוא כך אחר תתייקר
כהלואה  עליו שנעשו לו שהקדים המעות חוב  המתנת
שאין  מה רבית אבק  זה והרי  הסחורה לו היתה ולא הואיל
למוכר  המעות בהקדמת ללוקח  ריוח  (אין שער לה כשיש כן
בשער  אחרים מאנשים במעותיו לקנותם מוצא היה שהרי 
לקנותה  יכול המוכר והיה הרבה מצויה היא שהרי  הזה)
כאילו  זה הרי  עתה שמקבל אלו במעות הזה בשער מאחר

הרבה. מצויה והיא הואיל בזה שהקילו קנאה

שיתן  צריך הסרסור שכר נותן שהלוקח  העיר מנהג אם ולכן
כלום  ירויח  שלא כדי  מעותיו שמקדים הלוקח  זה גם
מאכילת  להתחסר שדרכן פירות הם ואם מעותיו בהקדמת
לפי להתחסר שראוים החסרונות עליו לקבל צריך עכברים
הפירות  קבלת עד המעות מנתינת שהוא הזמן ולפי המדה
כל  עכשיו של משער בפחות לקנות שאסור לומר צריך ואין

הפירות: כל למוכר שאין

ÂÎ שער כגון ארוך זמן ונמשך קבוע  שיהיה צריך והשער
שבהן  שהשוק  גדולות עיירות שהם כרכים של שוק  של
מועט  לזמן משתנה אינו בו שנקבע  והשער וגדול רב  הוא
עיירות  של שער כגון קבוע  אינו אפילו מתירין ויש כך כל
ולפיכך  לכרכים כמו תדיר להן מוליכין רבים שאין קטנות
על  לסמוך ויש מועט  לזמן תדיר בהן משתנה שבשוק  השער

סופרים. בדברי  להקל דבריהם

שיש  לעיר סמוכות והן בשוק  שער בהן שאין קטנות ועיירות
והוא  העיר באותה שיצא השער על סומכות בשוק  שער בה

העיר: מאותה זו) (סחורה מסתפקות שהן
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 יאמר   "על  התחיל  דר  ח ת, ר ת לעיל  תאר  מה  ועיי]ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
לח ]. ר ת רי לעיל   יוע זה.  מעני ," ליְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה

     קס על  יא ר   ֵַַָ

,"זהב מנרת והה "ראיתי     ְְִִִֵַָָָ
     

     .'כ 

 ני "  פיר ," טיה "וא ה ס ק  על  תאר : מה  יְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוע
ה' את  ועבד"  פיר מלה", תהיה "לא  סק  ועל  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיעבד".

 בפר ת ."'כ  אלקיכ," עצי  מק אי  מצאו" סק  על  לח , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
התחיל  דר  מת, בפר ת ."'כ דרחימתא  "לחנא   יר  עניְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

דה"]. עבדה בכל  'כ ק ה "עבדה  עני די", ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ"ק ל 

] ק "ו].  סימ " אברה  מג"  יוע]     ְְְִֵֵַַָָָָ

           

          

              

            

   

 מה  יוע א ה". "יהדה סק  על  ויחי, פר ה תאר  מה  יוע]ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
." ת כח "ימני התחיל  דר  הפ ה:  מעני     ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָתאר 
הר , בפר ה סאי".  מיה" התחיל  ר   ס רא ית, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָבפר ה
 נות "נה  עני ח ת, בפר ה ." רמ תתי "את סק  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעל 
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 קס על  יא ר  לדת, ר ת – אחר    מק תאר  מְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
." י ר  מי"ִִַַ

 הה  י" סק  על  יא ר  – אחר    מק תאר  כמְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הי  ני הרא  חסידי"  עני י ,"'כ ינתי היא  אחת ,'כ ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמלכת

.   יע ."'כ   עת ט'  ת תפ  היְִִִֵַַָָָָ
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 י רא אל  מה "וידר  סק  על  יא ר  מה, תאר  מה  יוע)ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ַַהת").
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יעקב").  רי  איה" התחיל  ְְְֲִִִֵַַַַַָֹבדר 
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סק  על  ולח , פר ת לעיל   יוע]   י ,"אי "ואבק  ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ
 וזה .'כ יסד־א א  י'־עקב, הא  עקב מני :" ל יכל  לא  "י ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.[   יוע .'כ יסד־א א  חינת העת המכת הא  הפ ה,  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָעני

    

 ת פר ,"תברכ "ה התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע]ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ָֹנא ].

 קס ח ת, פר ת תאר  מה  יוע]   ירי "אז ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ת זה וגיי לעיא , יראל  – "'כ יראל      יוע . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

סק  על  תאר  מה " יקאמע  נטי "טא   עני "לססתי", ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
      יר" סק  על  תאר  מה  יוע . ְְִִֵֵֶַַַָָ

.[" יריִִַה
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 פרח  יצי יעקב  רי  איה" סק  על  יא ר  מה  יע]ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מת]. ר ת  ס לעיל  – ְְְִֵֵַָָָיראל "

.'ד רק  י"ט, ער  ," י ח  ע "פרי  ְִִִֵֵֶֶַַַַעיי

."'כ יעקב עפר  מנה "מי יא ר  לעיל , ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹוכזר 

טי ל"  ירה"ועת קס על  ע"ח ,  סימ  יתה , ְְְִִִִִֵֵַַָָָ

."'כ יעקב עדת  קו"ְֲֵֶַַָֹ

 זכר"  פיר ת,  סמ י ," י ח  ע "פרי תב כמְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ברא ית". ְְֲִֵֵַלמעה

 קס על  לח , בפר ת ." י ח מק ר  ע "י סק  על   יוע]ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
.["'כ יגל  ְְִַַָ"ועה

 ה  א :" יעממ העל ת "יר  התחיל  דר   יוע]ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַ
למעלה  מל  אבל  ,'כ אביו ביל   נפ למסר  ח יב אינ ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָלמה
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האלקי ‰Â‰(ל ) אור  בהארת הנ "ל  מלחמה בחי'
האלקי  בניצוץ ומע"ט  ותשובה בתפלה
ורצון  המחשבה מעצמות המעלות מרום ירדה שלזאת
הנשמה  עצמו ' לצורך  אינו  נמלך  במי בענין  כנ ' הפשוט 
כנ "ל  דנה"ב החושך  את ולהאיר  לברר  כ "א האלקי'
כו ' החושך  מן  הרבה תדחה שבנה"א ה' אור  דמעט 
שתרד  הפשוט  בעצמות הנעלם התענוג עיקר  שזהו 
עם  שרית כי ישראל  נק' (ולכך  זה בשביל  הנשמה
א"צ  עצמה הנשמ ' אבל  ב"ן  דמברר  מ "ה בחי' אלקי'
וזה  כו ' העצמי מה בבחי' שרשה הרי כי ובירור  תיקון 
טהירו  מבחי' היא טהורה בי שנתת נשמה שאמר 
זאת  והנה במ "א) שכתוב וכמה כו ' הקו  שלפני עילאה
שצריך  מה דבר  ולתקן  לעבוד  עבודה בשם נק' הירידה
שמזה  כו ' שנפלו  ניצוצין  רפ"ח  בחי' והן  ובירור  תיקון 
דוקא  אתברירו  ובחכמה דבי"ע נוגה בחי' נתהווה
ותשובה  ומצות תורה ע"י שבנה"א מה בבחי' דהיינו 
בסור  כו ' למיתקא ומרירו  לנהורא חשוכא ולאהפכא כו '
לעבדה  שאמר  שזה מ "ע ורמ "ח  ל "ת בשס"ה כו ' מרע
וזורע  חורש מלאכות ל "ט  ענין  והיינו  כידוע ולשמרה
המעשה  ימי ששת כל  הנה"א שתעבוד  עבודה וכל  כו '
דוקא  נוגה בירורי לברר  ומצות ובתורה החול  בתפלות
הפשוט  בעצמות חוצבה ממקור  נמשכה שלזאת כידוע
כנ "ל  תחלה במחשבה עלה דוקא מעשה דסוף משום

שאינה  גשמית המלאכה כמו  מלאכה בשם נק' כן  ועל 
ירידה  בבחי' והגוף הנפש כחות ויגיעות עמל  רק
מה  הרי כי והגוף הנפש מעצמיות החיות והתפשטות

ופעולה במלאכה העבודה עליו  גשמית שתכבד 
מפני  הוא גוונא וכהאי ואריגה וכתיבה בנין  כמלאכת
(ונק' העצמות מן  גדולה והשפלה ירידה בחי' שזהו 
יראה  אשר  עד  עדיין  תענוג לו  שאין  מפני הנפש עמ "ל 
לזה  וראי' במ "א) שכתוב כמה הפעולה ותיקון  שלימות
החזרת  ענין  שהוא מפני גדול  תענוג שנק' המנוחה מן 
שאז  הפועל  כח  עצם אל  שבפעולה החיות התפשטו '
ולכך  עצמותה בחי' אל  שבאה מפני ונפשו  רוחו  תנוח 
כי  שכתוב וכמה דרוחא נייחא דשבת שביתה בזהר  נק'
ב' והן  ורוח  נפש מדריגות ב' ויש כו ' וינפש שבת בו 
שבאברים  בדם הוא נפש מזו  למעלה זו  מדריגות
שנק' והמעשה התנועה כח  שהוא ורגל  כיד  החיצונים
בלב  הדופק החיים רוח  בחי' הוא שבלב ורוח  גוף
אלא  באברים החיות התפשטות מבחי' למעלה שהוא
בזהר  שכתוב כמה שייפין  לכל  דפליג מקורם הוא
וכאשר  כו ' נשמ ' לגבי ורוח  רוח  לגבי מרכבה דנפש
א' מנוחות מיני ב' יש הרי המלאכה מן  אדם ישבות
מן  ושובת נח  שלו  בחיצוניות שהגוף דגופא מנוחה
נפש  חיות החזרת שזהו  גוונא וכהאי ורגליו  כפיו  יגיע
שגם  שבלב החיים שברוח  מנוחה בחי' והב' כו ' שבדם
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דוקא  אתברירו  ובחכמה דבי"ע נוגה בחי' נתהווה
ותשובה  ומצות תורה ע"י שבנה"א מה בבחי' דהיינו 
בסור  כו ' למיתקא ומרירו  לנהורא חשוכא ולאהפכא כו '
לעבדה  שאמר  שזה מ "ע ורמ "ח  ל "ת בשס"ה כו ' מרע
וזורע  חורש מלאכות ל "ט  ענין  והיינו  כידוע ולשמרה
המעשה  ימי ששת כל  הנה"א שתעבוד  עבודה וכל  כו '
דוקא  נוגה בירורי לברר  ומצות ובתורה החול  בתפלות
הפשוט  בעצמות חוצבה ממקור  נמשכה שלזאת כידוע
כנ "ל  תחלה במחשבה עלה דוקא מעשה דסוף משום

שאינה  גשמית המלאכה כמו  מלאכה בשם נק' כן  ועל 
ירידה  בבחי' והגוף הנפש כחות ויגיעות עמל  רק
מה  הרי כי והגוף הנפש מעצמיות החיות והתפשטות

ופעולה במלאכה העבודה עליו  גשמית שתכבד 
מפני  הוא גוונא וכהאי ואריגה וכתיבה בנין  כמלאכת
(ונק' העצמות מן  גדולה והשפלה ירידה בחי' שזהו 
יראה  אשר  עד  עדיין  תענוג לו  שאין  מפני הנפש עמ "ל 
לזה  וראי' במ "א) שכתוב כמה הפעולה ותיקון  שלימות
החזרת  ענין  שהוא מפני גדול  תענוג שנק' המנוחה מן 
שאז  הפועל  כח  עצם אל  שבפעולה החיות התפשטו '
ולכך  עצמותה בחי' אל  שבאה מפני ונפשו  רוחו  תנוח 
כי  שכתוב וכמה דרוחא נייחא דשבת שביתה בזהר  נק'
ב' והן  ורוח  נפש מדריגות ב' ויש כו ' וינפש שבת בו 
שבאברים  בדם הוא נפש מזו  למעלה זו  מדריגות
שנק' והמעשה התנועה כח  שהוא ורגל  כיד  החיצונים
בלב  הדופק החיים רוח  בחי' הוא שבלב ורוח  גוף
אלא  באברים החיות התפשטות מבחי' למעלה שהוא
בזהר  שכתוב כמה שייפין  לכל  דפליג מקורם הוא
וכאשר  כו ' נשמ ' לגבי ורוח  רוח  לגבי מרכבה דנפש
א' מנוחות מיני ב' יש הרי המלאכה מן  אדם ישבות
מן  ושובת נח  שלו  בחיצוניות שהגוף דגופא מנוחה
נפש  חיות החזרת שזהו  גוונא וכהאי ורגליו  כפיו  יגיע
שגם  שבלב החיים שברוח  מנוחה בחי' והב' כו ' שבדם
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הנמשך  לחיות מקור  להיות בהתפשטו ' ירד  הוא
דרוחא  נייחא ונק' עצמותו  אל  רוחו  חוזר  ועתה בפעולה
קוצר  נק' שתכבד  קשה ובעבודה אליו  רוחו  שתשוב
כו ' רוח  עמל  ונק' רוח  וקוצר  צמצום בחי' שהוא רוח 
הרבה  גדול  שהוא רוחו  בהשבת תענוג הוא ובהחזרתו 
דגופ' נייחא שנק' הנפש שבהשבת התענוג מערך 
ג' מדריגה עוד  ויש וד "ל . כו ' מקורו  שהוא מאחר 
הנשמה  בבחי' והוא דרוחא נייחא מבחי' שלמעלה
ולבא  במוחא מתלבשים דנר "נ  כידוע במוחא שמשכנה
בחי' והוא שבמוח  הנשמה מן  מקבל  והרוח  כו ' וכבדא
כו ' שבלב המדות מקור  שהוא שבמוח  החכמה אור 
מקור  שהוא וחכמתו  דעתו  ותנוח  ישבות וכאשר 
הנ "ל  וגופ' דרוחא נייחא בזה נכללים ממילא הראשון 
והתענוג  כו ' מנה מאתים בכלל  ויש העיקר  הוא כי
התענוג  הוא עצמותו  אל  שבמוח  החכמה אור  בהחזרת
וזהו  כו ' דנשמתא נייחא ונק' מכולם גדול  היותר 
העליון  עונג והוא עונג לשבת וקראת נא' שבשבת
לכם  היא קדש כי נא' ולכך  עילאה קדש שנק' שבחכמה
בדוגמא  כ "ז  ויובן  בזהר  שכתוב כמה בגרמי' מלה קדש
דכתיב  כו ' הכסא שעל  העליון  אדם בבחי' למעלה
בחי' דאצי' עלאין  יומין  ו ' שהן  כו ' ה' עשה ימים ששת
דז "א  נר "נ  שבחי' כידוע ורוח  נפש בבחי' דז "א ו "ק
הנ "ל  עד "מ  לבי"ע למקור  מקור  בחי' הוא דאצי'
שם  נק' דמע"ב אלקים שם כך  כו ' אדם בפעולות
תנועה  כל  שפועל  שבדם נפש בחי' כמו  לבד  הפעולה
בכלל  דאצי' מל ' בחי' שנק' דאצי' נפש בחי' והוא כו '
האלקית  פעולה בחי' המעשה ימי ששת בכל  כידוע
שכתוב  וכמה ועמל  ויגיעה עבודה ונק' בבי"ע נמשך 

י  לעמל  לברר אדם דב"ן  הבירורים בחי' שהוא כו ' ולד 
והיינו  כו ' מלאכות ל "ט  בענין  כנ "ל  דבי"ע נוגה לבחי'
מעצמות  חוץ אלקית וחיות אור  והתפשטות ירידה בחי'
עשיה  בבחי' לבי"ע ומקור  ראש להיות וכו ' האצי' אור 
נייחא  בחי' וינפש שבת בו  כי נאמר  ובשבת כידוע לבד 
ממילא  וכמו "כ  לבד  המעשה שבבחי' ונפש דגופא
נייחא  ונקרא מזו  למעלה עליונה שביתה עוד  שיש מובן 
כמו  נפש נקרא שהקב"ה כידוע דאצילות דז "א דרוחא
כל  ורוח  חי כל  נשמת כמו  רוח  ונקרא בנפשו  ה' נשבע
גדול  רוחו  ושביתת שבהחזרת העליון  והתענוג כו ' בשר 
העליונה  והשביתה כנ "ל  כו ' נפשו  שבשביתת מתענוג
שנקרא  דז "א דנשמתא נייחא בחי' הוא הכל  הכוללת
כנ "ל  מכולן  גדול  יותר  התענוג ששם כו ' חי כל  נשמת
שבמוחא  חכמה בבחי' הקב"ה ששובת מה ענין  והוא
בשביל  העליון  שבלב למדות מקור  להיות עילאה
שורש  הוא בחכמה שהרי דבי"ע העולמות השתלשלות
בחוכמתא  בראשית שכתוב כמה השתלשלות כל 

אל  כשבא השביתה עיקר  ובו  הוא מאמר  נמי ובראשית
כמה  כו ' למקור  מקור  להיות ויורד  חוזר  ובחול  עצמותו 
בשבת  ח "ע נקרא ולכך  כו ' עשית בחכמה כולם שכתוב
התפשטות  מבחי' שנבדל  הבדלה לשון  קודש בשם
עצמותו  לכלל  בא אלא השפעה איזה בשביל  למטה
מלהשפיע  ונח  כששובת בשכלו  הטרוד  כאדם ממש
גם  המעלות רום עד  יובן  (ועד "ז  וד "ל  כו ' לגמרי ולעיין 
מל ' לגבי דבריאה אדם שנקרא דא"ק חכמה בבחי'
בע"י  ורוח  בא"ק נשמה בכלל  דנר "נ  כידוע עצמו  דא"ס
מאחר  והנה כו ') דעשי' אדם שנקרא בז "א ונפש וא"א
בחי' בזה נכלל  ממילא באצי' דנשמתא נייחא שבחי'
אותיות  מבחי' ונאצלו  שנבראו  דנשמות נייחא
וזה  במחשבה עלה ישראל  כמו  דאצי' דח "ע המחשבה
דחכמה  הוי"ה בשם שהשביתה להוי"ה שבת שאמר 
כו ' האב ממוח  כטפה בנים שנקרא הנשמות כל  מקור 
ורוחא  דגופא נייחא שנקרא המעשים מכל  ששבת דכמו 
בכלל  ויש הנשמות חיי התפשטות מכל  שבת ודאי
סתימין  עלמין  בענין  למעלה וכמבואר  כנ "ל  כו ' מאתים
דבאותיות  שביניהם בהפרש דאתגליין  ועלמין 
בהן  יתכן  אעפ"כ  גמור  התכללות בחי' יש המחשבה
ממש  המחשבה בעצמות ומתאחדים שעולין  השביתה
והיה  שכתוב כמה בשבת הנשמות עליות עיקר  והוא
הבהיר  בס' שכתוב כמה כו ' בשר  כל  יבא כו ' מדי
עלמין  בשם שנקרא מאחר  סתימין  העלמין  ומכ "ש
לחוץ  בהתפשטות מקור  מבחי' שנמשך  מפני עכ "פ
ששובת  כמו  העצמות אל  מקורם חזר  שובת כאשר 
כמה  הדיבור  אותיות גילוי מבחי' דאתגליין  מעלמין 
לחיי  מנוחה בשם שנקרא וזהו  כו ' דבר  ודבר  שכתוב
עד  כן  ויובן  וכו ' סתימין  עלמין  עולמים ב' העולמים
בעצמות  הפשוט  ורצון  מחשבה בבחי' גם המעלות רום
יתכן  שם שגם כנ "ל  סתימין  דכל  סתימא שנקרא ממש
והרצון  המחשבה החזרת ענין  שזהו  השביתה בחי'
שהרי  ממש ומהותו  עצמותו  בחי' אל  הזה הפשוט 
פשוט  ורצון  מחשבה מבחי' גם למעלה עצמו  אא"ס
העצמות  מן  חוץ השפעה בכלל  הרצון  שזה מאחר 
וכה"ג  הפשוט  ברצונו  כשעלה אומר  שהרי עכ "פ יחשב
מכל  לאו  שכתוב כמה כידוע מלפניך  רצון  יהי שז "ש
הנגלית  ממחשבה הזה דבר  ויובן  כו ' כלל  מדות אינון 
השגה  בכל  מתהוים המחשבה שאותיות עיונית בהשגה
השכל  אור  עצם צמצום בחי' והוא בהכרח  עיונית
בבחי' אלא אינו  הצמצום וזה היולי בעיון  המושג
רוצה  כשהוא לעצמו  המושג השכל  עצם אור  ירידת
כששובת  אבל  דוקא לזולתו  בדיבור  ולגלות להשפיע
ההיולי  שכלו  בעיון  מעמיק אלא זו  משפע ונח 
אותיות  מתבטלים אז  הרי זו  חכמה דבר  בהשכלת
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רסח   

בלתי  העיונית ההשגה בעצמות ונכללים המחשבה
מציאות  להן  יש מ "מ  אבל  בפ"ע במציאות כלל  ניכרין 
גם  ונח  שובת כאשר  אך  כו ' ניכר  שאינו  רק עכ "פ
כח  שבא זו  חכמה בדבר  העיונית שכלו  מהעמקת
אור  יאיר  מבלתי הוא גם העצמות אל  השכל 
אין  אז  כו ' לעצמו  גם עיונית השכלה בהתפשטות
בבחי' גם העיונית במחשבה כלל  אותיות מציאות
המחשבה  באותיות יובן  וכה"ג וד "ל . כו ' התכללות
ובא  שובת שכאשר  ממש שבעצמות הפשוט  והרצון 
אין  אז  העצמית המחשבה בו  ונכלל  עצמותו  אל 
מחשבה  שנקרא עילאה בטהירו  אותיות מציאות

כל  לחיי מנוחה שנקרא השביתה עיקר  וזהו  הפשוטה
הכל  בכלל  נשמה לבחי' גם שזהו  בכלל  העולמים
מל ' בחי' בכלל  העולמים מחי דפרחא נשמתא שנקרא
שנכלל  לפי כידוע בכללות חי כל  נשמת הנקרא דא"ס
ונכלל  העצמות מן  הנמשך  הראשון  האור  הארת
שבתו  בשבתו  שבת עולת שאמר  וזה ממש בעצמות
יתכן  אא"ס שבעצמות ח "ע בבחי' גם דהיינו  דוקא
הוא  העילות כל  עילת בשם גם שנקרא מה כי שביתה
להיות  ממש העצמות מן  חוץ השפעה בחי' בכלל 
העצמות  בחי' משא"כ  כו ' העילות כל  למקור  מקור 

וד "ל : כידוע ממש
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Í‡ והיא אחכמה אמרתי שלמה א' הנה לכאורה
השיג  שלא הנ "ל  מכל  היפך  שזהו  ממני רחוקה
אור  עוטה כתיב הנה הוא הענין  אך  שבתורה. חכ ' בחי'
שנק' וב' אור  שנק' א' בתורה, בחי' ב' שיש כשלמה,
אמון  אצלו  ואהי' כתי' הנה כי הוא והענין  שלמה,
של  אומנתו  נק' שהתורה אומן  אלא אמון  א"ת וארז "ל 
והתורה  עלמא, וברא באורייתא אסתכל  כי הקב"ה
ממוצעים  שהם אומנות כלי כמו  ממוצע נקראת
ובחי' שבעליון  אחרונה בחי' בחי' ב' יש ובממוצע
כלי  היא אור  שנק' התורה כך  שבתחתון , עליונה
הוא  ושלמה בתוכו , שורה שיהי' אוא"ס לעצמות
מקור  שהוא עולמות להשתלשלות שמקור  התורה
רחוקה  והיא אחכמה אמרתי שלמה שאמר  וזהו  הגבול .
כמו  מעלה של  בתורה כלול  הוא שהכל  כידוע ממני

וארץ  חדשים שמים ואפי' לע"ל  שיתגלו  תורה טעמי
מעלה  של  בתורה כלול  הוא הכל  לע"ל  שיתגלה חדשה
וכעת  לע"ל  יהי' הגילוי אך  אא"ס, לעצמות כלי שהוא
רק  בירורים מבחי' שלמעלה התורה שזהו  להשיג, א"א
רוח  ואת וכמו  בטלים הקליפות כל  יהי' ממילא
בכל  הביטול  יהי' וגם הארץ, מן  אעביר  הטומאה
ניצוצות  לגבי המאור  קירוב כמו  ממילא הנבראים
לע"ל  בגילוי הכל  יהי' וזהו  הנצוצות, נכללים שממילא
וזהו  הזאת, הגילוי לקבל  נברא לשום א"א עכשיו  אבל 
לשום  להשיג שא"א ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי
מן  לחכ ' יתרון  שיש ראיתי אבל  תורה, טעמי נברא
להשתלשלות  שמקור  שבתורה חכ ' שזהו  הסכלות
לרע  טוב בין  לברר  אתברירו  בחכ ' שזהו  עולמות

החושך . מתוך  אור  כיתרון 
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È„ÎÂ בברה"ע הידוע ענין  תחלה ילה"ק זה להבין 
הלא  יפלא ולכאו ' מאין , יש היא שהבריאה
חשיב, כלא קמי' כולא באמת שהרי הוא, נהפוך  באמת
עלי' שנא' עד  והגשמי השפל  עוה"ז  נחשב ובמה

יש  בשם העולם מציאת שמכנים מאין  יש שנברא
אפי  וגם האמיתי, יש הוא ית' הוא והלא מאין , 'ונתהוה

יש  בשם לקרות שייך  שאין  מושג ג"כ  ד "ת בחי' לפי
בי"ה  כי וכמ "ש בראם בה"א בהבראם הלא כי מאין 
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רסט    

בלתי  העיונית ההשגה בעצמות ונכללים המחשבה
מציאות  להן  יש מ "מ  אבל  בפ"ע במציאות כלל  ניכרין 
גם  ונח  שובת כאשר  אך  כו ' ניכר  שאינו  רק עכ "פ
כח  שבא זו  חכמה בדבר  העיונית שכלו  מהעמקת
אור  יאיר  מבלתי הוא גם העצמות אל  השכל 
אין  אז  כו ' לעצמו  גם עיונית השכלה בהתפשטות
בבחי' גם העיונית במחשבה כלל  אותיות מציאות
המחשבה  באותיות יובן  וכה"ג וד "ל . כו ' התכללות
ובא  שובת שכאשר  ממש שבעצמות הפשוט  והרצון 
אין  אז  העצמית המחשבה בו  ונכלל  עצמותו  אל 
מחשבה  שנקרא עילאה בטהירו  אותיות מציאות

כל  לחיי מנוחה שנקרא השביתה עיקר  וזהו  הפשוטה
הכל  בכלל  נשמה לבחי' גם שזהו  בכלל  העולמים
מל ' בחי' בכלל  העולמים מחי דפרחא נשמתא שנקרא
שנכלל  לפי כידוע בכללות חי כל  נשמת הנקרא דא"ס
ונכלל  העצמות מן  הנמשך  הראשון  האור  הארת
שבתו  בשבתו  שבת עולת שאמר  וזה ממש בעצמות
יתכן  אא"ס שבעצמות ח "ע בבחי' גם דהיינו  דוקא
הוא  העילות כל  עילת בשם גם שנקרא מה כי שביתה
להיות  ממש העצמות מן  חוץ השפעה בחי' בכלל 
העצמות  בחי' משא"כ  כו ' העילות כל  למקור  מקור 

וד "ל : כידוע ממש
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Í‡ והיא אחכמה אמרתי שלמה א' הנה לכאורה
השיג  שלא הנ "ל  מכל  היפך  שזהו  ממני רחוקה
אור  עוטה כתיב הנה הוא הענין  אך  שבתורה. חכ ' בחי'
שנק' וב' אור  שנק' א' בתורה, בחי' ב' שיש כשלמה,
אמון  אצלו  ואהי' כתי' הנה כי הוא והענין  שלמה,
של  אומנתו  נק' שהתורה אומן  אלא אמון  א"ת וארז "ל 
והתורה  עלמא, וברא באורייתא אסתכל  כי הקב"ה
ממוצעים  שהם אומנות כלי כמו  ממוצע נקראת
ובחי' שבעליון  אחרונה בחי' בחי' ב' יש ובממוצע
כלי  היא אור  שנק' התורה כך  שבתחתון , עליונה
הוא  ושלמה בתוכו , שורה שיהי' אוא"ס לעצמות
מקור  שהוא עולמות להשתלשלות שמקור  התורה
רחוקה  והיא אחכמה אמרתי שלמה שאמר  וזהו  הגבול .
כמו  מעלה של  בתורה כלול  הוא שהכל  כידוע ממני

וארץ  חדשים שמים ואפי' לע"ל  שיתגלו  תורה טעמי
מעלה  של  בתורה כלול  הוא הכל  לע"ל  שיתגלה חדשה
וכעת  לע"ל  יהי' הגילוי אך  אא"ס, לעצמות כלי שהוא
רק  בירורים מבחי' שלמעלה התורה שזהו  להשיג, א"א
רוח  ואת וכמו  בטלים הקליפות כל  יהי' ממילא
בכל  הביטול  יהי' וגם הארץ, מן  אעביר  הטומאה
ניצוצות  לגבי המאור  קירוב כמו  ממילא הנבראים
לע"ל  בגילוי הכל  יהי' וזהו  הנצוצות, נכללים שממילא
וזהו  הזאת, הגילוי לקבל  נברא לשום א"א עכשיו  אבל 
לשום  להשיג שא"א ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי
מן  לחכ ' יתרון  שיש ראיתי אבל  תורה, טעמי נברא
להשתלשלות  שמקור  שבתורה חכ ' שזהו  הסכלות
לרע  טוב בין  לברר  אתברירו  בחכ ' שזהו  עולמות

החושך . מתוך  אור  כיתרון 
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È„ÎÂ בברה"ע הידוע ענין  תחלה ילה"ק זה להבין 
הלא  יפלא ולכאו ' מאין , יש היא שהבריאה
חשיב, כלא קמי' כולא באמת שהרי הוא, נהפוך  באמת
עלי' שנא' עד  והגשמי השפל  עוה"ז  נחשב ובמה

יש  בשם העולם מציאת שמכנים מאין  יש שנברא
אפי  וגם האמיתי, יש הוא ית' הוא והלא מאין , 'ונתהוה

יש  בשם לקרות שייך  שאין  מושג ג"כ  ד "ת בחי' לפי
בי"ה  כי וכמ "ש בראם בה"א בהבראם הלא כי מאין 
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ובה"א  העוה"ב נברא ביו "ד  וארז "ל  עולמי' צור  ה'
רק  נברא הבריאה שכלליות ומאחר  העוה"ז , נברא
כלליות  נגד  אותיות שני מקום תופס ומה אותיות, משני
מן  במדריגה נמוך  יותר  הדבור  כלליות והלא הדבור ,
נגד  גם שהרי המח ' לגבי אותיות ב' וכ "ש המח ',
חכ ' בחי' לגבי וכ "ש כלל , מקום תופס אינו  הדבור 
כל  התהוות מקור  גם נחשבו  וכאין  שכלא דאצי'
מקורם  לגבי היש מציאות וגם דבי"ע, היש מציאות
כלל , מקום תופסי' שאינם ג"כ  מובן  הנ "ל  אותיות הב'
כל  מציאות מהווי' הם אותיות השני שהרי
מעלת  יתרון  ומושג מוכרח  וזה דבי"ע ההשתלשלות
מוכרח  שבאמת המתהוה, הדבר  על  המהווה דבר 
דאל "כ  המתהוה הדבר  מן  המהווה דבר  מוסתר  להיות
ברה"ע  מכנים ואיך  היש, התהוות מציאות יהי' לא
זה  שקוראי' מה דענין  הוא הענין  אך  מאין . יש בשם
דבר  והסתר  העלם בחי' ע"י הוא מאין  יש בשם
ההפרש  שזהו  הנותנת והיא המתהוה, הדבר  מן  המהווה
ברה"ע  משא"כ  מיש יש בחי' שהוא השתלשלות בין 
מן  מסתתר  המהווה שהדבר  להורות מאין , יש הוא
היא  זה והתהוות כלל  מושג שאינו  עד  המתהוה הדבר 
בהמהווה. כזה באופן  תחלה הי' שלא ממש מחודשת
ודיבור  מח ' גם או  ומדות שכל  עד "מ  דהנה הוא והענין 
שמבין  השכל  שע"פ והיינו  השתלשלות, בחי' ה"ה
וחשק  אהבה אצלו  נעשה ההוא הדבר  לפניו  שטוב
טוב  שלא בשכלו  ההתבוננות ע"פ אם או  הזה, לדבר 
שהרי  אופן , בשום רוצה ואינו  זה דבר  שונא ה"ה לפניו 
מן  בא ואח "כ  בשכלו  תחלה ההוא הדבר  ענין  יש
לאהוב  המדה גילוי בבחי' בהיותו  והרי למדות, השכל 
הי' שהרי אצלו  חדש דבר  אינו  הזה הדבר  לשנוא או 
אינו  ג"כ  השכל  לבוש שהוא במח ' וגם בשכלו , תחלה
לא  הדבר  הבנת בשכלו  קדום יהי' לא שאם חדש דבר 
לבוש  רק היא המחשבה כי במח ', זה לחשוב יוכל 
כמו  עצמו  לגבי השכל  העלם ולגלות השכל  להלביש
לאמר  שייך  אינו  וא"כ  זולתו , לגבי הדבור  פעולת
גמורה  התחדשות ה"ז  דבר  איזה שחושב שבמחשבתו 
תחלה  כ "א כן  אינו  שבאמת בשכלו , תחלה הי' שלא
השכל  העלם מגלה רק הוא והמח ' בשכלו  כלולה היתה
בא  בהעלם בשכל  שהי' מה כ "א כלל  חדש דבר  ואינו 
ג"כ  לדבור  המח ' מן  וכן  כו ', עצמו  לגבי בגילוי במח '

במוחו  תחלה שמחשב מה שהרי כלל  חדש דבר  אינו 
מאותיות  כ "א דבר  בזה נתחדש ולא אח "כ , מדבר  הוא
הנעשה  דבר  עצם הרי המעשה ענין  אבל  לדבור , המח '
הדבר  שגשם לומר  יתכן  שלא לגמרי מחודש הוא
בשכלו  וכ "ש בדבורו  או  במחשבתו  היתה היא הנעשה
לעבדו  שמצוה עד "מ  בדבור  וא"כ  אח "כ , שנעשית כמו 
וכמו  הנעשה, דבר  שם רק אומר  הרי דבר  איזה לעשות
או  עצי שעצם נא' האם וכדומה בית לו  לבנות שמצוה

כ "א אבנ  ודבורו , מחשבתו  או  בשכלו  תחלה היו  הבנין  י
המעשה  וע"י מאבני', או  מעצים לבנות שמצוה
עצם  כלל  בדבורו  הי' שלא חדש דבר  מתחדש שעושי'
היותר  כח  הוא המעשה כי להיות והיינו  ההוא, הדבר 
שאינו  הדבור  מן  גם בערך  מובדל  הוא והרי אחרון 
מיש, יש השתלשלות בחי' שהוא ע"ז  לומר  שייך 
בראות  מורגש גשמי הוא והנעשה רוחני הוא שהדבור 
ענין  להבין  משל  וה"ז  מובדל . וגשם הגשמי ומישוש
ה"ז  ודבר  יש למציאות שנתהוה שמה ברה"ע
הי' העולם שגשם לאמר  שייך  שאינו  גמורה התחדשות
לכן  ריחוק, בבחי' כ "א ושרשו  במקורו  תחלה כלול 
כלל  יודעי' שאינו  נא' כאילו  מאין , יש בשם זה קראו 
התחדשות  להיותו  והיינו  זה, דבר  ונתהוה נמשך  מאין 
יש  כ "א מיש יש שהוא ההשתשלות ע"ד  ולא גמורה
וגם  דבר . מלא דבר  שנתהוה החוקרי' וכמאמר  מאין ,
והיינו  זה, נתהוה מאין  לנו  מושג שאינו  הוא מאין  פי'
הדבר  מן  להסתתר  מוכרח  המהווה הדבר  כי להיות
התהוות  מציאות להיות יכול  אינו  דאל "כ  המתהוה,
קוראי' אנו  ולכן  המהווה, דבר  של  הקירוב מחמת היש
התגשמיותו  מחמת כלל  לנו  מושג שאינו  ע"ש מאין  זה
כלול  הי' שלא לגמרי חדש דבר  שנעשה העוה"ז , בגשם
עד  זמ "ז  הערך  ריחוק וה"ז  כזה באופן  תחלה
מהו , המהווה והחיות הכח  להשיג לנו  א"א שבשכלינו 
ההרגש  ע"ש הוא יש מאין , יש זה קוראי' ולכן 
ע"ש  פי' מאין  נעשה וזה שנעשה, וההתחדשות
במקור  כזה באופן  תחלה הי' שלא ההתחדשות
מאין  וגם שנעשה, כזה יש שאינו  פי' אין  וה"ז  המהווה,
ערכינו  נגד  דקותו  לעוצם מהו  כלל  לנו  מושג שאינו 
כח  והוא אצלינו  נעלה היותר  בכח  שגם והשפל , הדל 
מהותו  ולא מציאותו  רק להשיג לנו  א"א ג"כ  השכל ,

כו '.
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שינויים? ללא פנימית התפעלות  להיות יכולה לא  האם 
) נ"ע: הרבי אומר    

        
 , שבנפש והעצמי הפנימי הרצון  מתגלה  כאשר

משתנית, שלא פנימית  התפעלות  להיות  יכולה 
      כאשר כלומר,

שהיא וודאי אמיתי, שאינו  ממקום  נובעת  ההתפעלות 
מעמד , תחזיק לא     

חיצוני ואינו שכל , של  מסויים  בסיס  לזה  שיש למרות 
היא הרי לגמרי , ושקרי   

     היא התמימות תכונת 
כלומר  להתפעל , לא לו  שגורם  שמעבר, משהו  אל  הנחה

אחר , או כזה מדבר ולהתרגש להתלהב  לא 
   (שלם  (ורציני 

  (שווה - שווה  שהוא מה   
   (שווה לא - שווה  שאינו  ומה

        הרגש
שבלב       

 
לכוחות שמעבר הנחה הוא התמימות ענין  כאן , גם 
משפיע זה  הלב, על  משפיע כשזה גם  ולכן הפנימיים,
(מבלי במקום להישאר ויכולת פנימית , יציבות  בו 

פנימית. שלימות של  באופן ואנה') 'אנה להתנענע
     רובד על  התמימות השפעת

- המעשה    48 על
איוב   - מתבטאת שהתמימות 

       
  נותנת שהתמימות  לעיל , שנתבאר  כפי

שינויים, ללא הפנימית  היציבות את   
 נקודת בכל לקיים  שצריך  מה  את מקיים  הוא 

שנמצא, מקום ובכל  זמן   
        
          
        

      49' כו גם
לא הרי ממעשיו , ולהדיחו  להסיתו  המנסה  יש כאשר
תוקף לו  נותנת הפנימית התמימות כי כלל , אליו  חש

פנימית, ויציבות  נפשי     
 להדיחו מסית שבא  מה    

      כאשר הוא ניסיון  המושג 
כאשר  אך  מהם, באחת בוחר והוא  אפשרויות ב' לו  יש
אפילו  עבורו  נחשב זה אין אופציה, לא כלל  בשבילו זה

כנסיון .
)     אדם שהוא בגלל  לא  זה

אדם בני ישנם שהרי אותו , להניע  ניתן  לא ולכן  עקשן 
קשה, בנסיון  לעמוד  מצליחים אינם זאת  ובכל  'עקשנים'
        

   שהתמימות לעיל , שהתבאר כפי
ודעת, מטעם למעלה  הפנימי בביטול  שרשה  

   
   50-שהתמימות למרות

השפעתה עיקר הנה  כנ "ל , הנפש חלקי כל  על  משפיעה
המעשה , רובד  - התחתון החלק  על    

בנפש  הכוחות     
,הכוחות תחילת שהוא    

      
      הביטוי כלומר,

ברצון  ששרשה  שבה והאמת  התמימות מידת  של  השלם
בפועל . במעשה דוקא הוא  העצמי,

)   'א כלומר, ת ', מ' א'
מ ' האותיות, 'ת האותיות, האותיות,אמצע

      ('א האות כנגד 
     (' מ האות כנגד 

    ('ת האות כנגד 
   נמשך שזה כיון    

        שהוא
אליהם ערך  וללא  הפנימיים הכוחות מעל  גם

- והלב  המוח  של  התמימות  
הפסוק אתם51פירוש -אז  מ  מורכב ש "אתם"
 רומז והוא    

  ( לעיל כנזכר  הא ' בחינת  שהוא
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א.48. א, איוב

אלו 49. ששורות ,64* הערה שם, שיחות לקוטי  ראה
כאן  שמתייחסות למרות התמימות, ענין כללות את מבטאות

שם. עיין שבמעשה. התמימות לדרגת
ז.50. משנה א פרק יצירה ספר
יד .51. יט , תהילים
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שינויים? ללא פנימית התפעלות  להיות יכולה לא  האם 
) נ"ע: הרבי אומר    

        
 , שבנפש והעצמי הפנימי הרצון  מתגלה  כאשר

משתנית, שלא פנימית  התפעלות  להיות  יכולה 
      כאשר כלומר,

שהיא וודאי אמיתי, שאינו  ממקום  נובעת  ההתפעלות 
מעמד , תחזיק לא     

חיצוני ואינו שכל , של  מסויים  בסיס  לזה  שיש למרות 
היא הרי לגמרי , ושקרי   

     היא התמימות תכונת 
כלומר  להתפעל , לא לו  שגורם  שמעבר, משהו  אל  הנחה

אחר , או כזה מדבר ולהתרגש להתלהב  לא 
   (שלם  (ורציני 

  (שווה - שווה  שהוא מה   
   (שווה לא - שווה  שאינו  ומה

        הרגש
שבלב       

 
לכוחות שמעבר הנחה הוא התמימות ענין  כאן , גם 
משפיע זה  הלב, על  משפיע כשזה גם  ולכן הפנימיים,
(מבלי במקום להישאר ויכולת פנימית , יציבות  בו 

פנימית. שלימות של  באופן ואנה') 'אנה להתנענע
     רובד על  התמימות השפעת

- המעשה    48 על
איוב   - מתבטאת שהתמימות 

       
  נותנת שהתמימות  לעיל , שנתבאר  כפי

שינויים, ללא הפנימית  היציבות את   
 נקודת בכל לקיים  שצריך  מה  את מקיים  הוא 

שנמצא, מקום ובכל  זמן   
        
          
        

      49' כו גם
לא הרי ממעשיו , ולהדיחו  להסיתו  המנסה  יש כאשר
תוקף לו  נותנת הפנימית התמימות כי כלל , אליו  חש

פנימית, ויציבות  נפשי     
 להדיחו מסית שבא  מה    

      כאשר הוא ניסיון  המושג 
כאשר  אך  מהם, באחת בוחר והוא  אפשרויות ב' לו  יש
אפילו  עבורו  נחשב זה אין אופציה, לא כלל  בשבילו זה

כנסיון .
)     אדם שהוא בגלל  לא  זה

אדם בני ישנם שהרי אותו , להניע  ניתן  לא ולכן  עקשן 
קשה, בנסיון  לעמוד  מצליחים אינם זאת  ובכל  'עקשנים'
        

   שהתמימות לעיל , שהתבאר כפי
ודעת, מטעם למעלה  הפנימי בביטול  שרשה  

   
   50-שהתמימות למרות

השפעתה עיקר הנה  כנ "ל , הנפש חלקי כל  על  משפיעה
המעשה , רובד  - התחתון החלק  על    

בנפש  הכוחות     
,הכוחות תחילת שהוא    

      
      הביטוי כלומר,

ברצון  ששרשה  שבה והאמת  התמימות מידת  של  השלם
בפועל . במעשה דוקא הוא  העצמי,

)   'א כלומר, ת ', מ' א'
מ ' האותיות, 'ת האותיות, האותיות,אמצע

      ('א האות כנגד 
     (' מ האות כנגד 

    ('ת האות כנגד 
   נמשך שזה כיון    

        שהוא
אליהם ערך  וללא  הפנימיים הכוחות מעל  גם

- והלב  המוח  של  התמימות  
הפסוק אתם51פירוש -אז  מ  מורכב ש "אתם"
 רומז והוא    

  ( לעיל כנזכר  הא ' בחינת  שהוא
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א.48. א, איוב

אלו 49. ששורות ,64* הערה שם, שיחות לקוטי  ראה
כאן  שמתייחסות למרות התמימות, ענין כללות את מבטאות

שם. עיין שבמעשה. התמימות לדרגת
ז.50. משנה א פרק יצירה ספר
יד .51. יט , תהילים

   

       
  היתה התמימות בענין  האריכות  כל 

- המקיף באור כי קודם , שנתבאר מה את  להמחיש
במיעוט  תוקף להיות יכול הרצון , כח  הוא אליו שהמשל 

בריבוי, כמו     
       

 ואין הנפש, מכוחות  ביותר הנמוך  הוא  המעשה שכח
והרגש), השכל  ככוחות (שלא  הנפש גילוי כך  כל  שם

- הרי  הרצון , התגלות  על  כשמדברים - אופן  ובכל 
       

     
 למעלה בנמשל  כן גם   

של  חילוקים     
ובחלק יותר בגילוי האור העיגול  של  העליון  שבחלק

בתחילת שהובא  כפי יותר , במיעוט  הוא התחתון
המאמר,      

         שלא
המעלה בין  מהותי חילוק  יש שבהם הפנימיים, כבכוחות

המעלה, כדרגת לעולם  להיות  יכול  לא והמטה  והמטה 
באריכות. לעיל  שנתבאר וכפי 

)       
      אין הרי כלל , בדרך  כלומר,

מתגלה שאינו וכיון  האדם, אצל  מתגלה העצמי הרצון
שאינו  כפי שהרי  בשווה , הכוחות בכל  בוודאי הוא  הרי

וכו ', במידות  מתגלה אינו  בשכל  מתגלה 
         
התגלותו  אין  העצמי, הרצון  התגלות יש כאשר גם 
אלא השונים, הנפש כוחות  בין התחלקות  של  באופן 

בכולם, בשווה היא התגלותו  אופן  
   העצמי הרצון  מתגלה  שאז 

ודעת, מטעם שלמעלה    
       

  הכוחות בכל  שווה התגלות להיות שיכול 
הוא מעשה , בסוף גם     
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ה 'תש"ב] [מנח־ אב

"˙‡Ê eÙw ,ÈBÚ Á‡Â"אלקה אחזה .1ומבשרי ƒƒ¿
בעולם, ביותר  המאושר  האדם היה שבתחילה איוב,
בורא  לפני וטען  עליו , קטרג השטן  כאשר  כך  ואחר 
שה' מכך  רק נובעת בה' שדבקותו  ברוך ֿהוא העולם
ובעושר ; בריאים ילדים בבריאות, אותו  ברך  יתברך 
ואת  הילדים את ממנו  לוקח  היה יתברך  ה' אם אבל 
המאמין , איוב, אזי חולה, אותו  עושה והיה העושר 
הקדוש  יתברך . ה' של  הקדוש שמו  את את  יחלל 

לנסותו . השטן  לידי איוב את מסר  ברוך ֿהוא
במחלות  וחלה העושר  את הילדים, את איבד  איוב
שהוא  אומר  הוא חבריו ֿמנחמיו  עם בויכוחים שונות.

שגואלו  ֿ 2בטוח  בהשגחה מאמין  הוא חי. – מהיסורים
זה  גופנית, מבחינה ורצוץ שבור  שהוא וזה פרטית,
הפרטית, ההשגחה הוא היסורים כל  של  שהרקע משום

מסוימת. תכלית לשם מעניש יתברך  שה'

שהגוף  זה – זאת" נקפו  עורי "ואחר  המילים כוונת זו 
ש"ומבשרי  היא האמת כי חי", מ "גואלי נובע שבור 
להבין  אדם יכול  שלו , והנפש מהגוף – אלקה" אחזה

אלקות.
כך  בגוף, נפח  יתברך  שה' מהנפש חי שהגוף כשם

מהאלקות. חיים ברואיו  וכל  העולם
היא  הנבראים כל  את שמחיה האלקית שהחיות אלא
יודעים  לא כלל  הנבראים שאנו  באופן  מאוד , נסתרת
את  יודעים אנו  כי החיות, של  האמיתית המציאות את

הפעולה. על ֿידי רק החיות מציאות
חיים, שבו  הברואים וכל  שהעולם רואים אנו  כאשר 
בשדות  התבואות פירות, ונותנים צומחים העצים

ידוע  הרי הלאה, וכן  נעשה 3צומחות לא דבר  ששום
שכן  הדברים, את שעושה כוח  להיות מוכרח  מעצמו ,

תתכן . לא – מיש יש היינו  ממציאות, מציאות
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כו.1) יט , איוב
ואילך . פט  ע' ה'ש"ת המאמרים ספר ראה זה מאמר לכללות

חי2) גואלי  ידעתי  "ואני  כתוב גו'" עורי  "ואחר הפסוק לפני 

אדמו"ר]. כ "ק [הערת גו'"
(מהדורה 3) רו ס"ע תרס"ו – ר"ה של  יו"ט  המשך  ראה

.(21 והערה רעג  ע' חדשה



רעב   

באדמה, גרעין  זורעים שכאשר  רואים שאנו  כפי
נרקב  הגרעין  כאשר  רק צומחים טריים גידולים

בארץ. הטביע יתברך  שה' הצומח  כוח  עם ומתאחד 
הצומחת, לתבואה הנזרע הגרעין  שבין  הוכחה מכאן 

אין . הנקרא ריקבון , להיות מוכרח 
בדרך 4כידוע  היא ברא, יתברך  שה' העולם שבריאת

שענין  מ 'לאֿמציאות', מציאות מאין , יש בריאה
הבורא. ביכולת, היינו  בחיק, רק הוא הבריאה

הידוע  אינם 5וכמאמר  עולם, באי כל  מתכנשין  "אלמלא
ענין  כי נשמה", בו  ולהטיל  יתוש כנף לברוא יכולים
שהגשמי  ומה ברוך ֿהוא, הבורא בחיק רק הוא הבריאה
בחיק  רק שהיא מאין  יש בריאת זוהי מהרוחני, נברא

ברוך ֿהוא. הבורא
.ÂˆÈ˜ והנפש הגוף מהרכבת – אלקה אחזה ומבשרי

כל  עם בעולם שישנה האלקות את אנו  מבינים
הבורא. בחיק רק היא וחיותם שבריאתם הברואים,

ב.

ÔÈÚ:הפכיים גדרים בשני הוא מאין  יש בריאה ואופן 
מוכרח  היש, את שבורא האין  שזהו  האלקי, הכוח 

תמיד  בבריאה .6להמצא
יותר  זקוק אינו  הכלי כלי. יצירת כמו  אינה יש בריאת
שהאין , מוכרח  היש אבל  מציאות, להיות כדי ליוצר 
שהיש  מכיון  תמיד . בו  ימצא אותו , שברא האלקי הכוח 

קיום. לו  אין  עצמו 
ברגע  בו  ממנו , מסתלק האלקי, הכוח  שהאין , ברגע

היה. כלא מיד  מתבטל  היש
הכוח  הוא היש של  קיומו  שכל  הגם זאת, עם יחד 
מוכרח  ביש, נמצא שהאין  בשעה זאת, בכל  האלקי,

כמאמר  מהיש מוסתר  מאוד  להיות "העלם 7האין 
להיות  מוכרח  ברוך ֿהוא הבורא – מהנברא" הבורא

מהבריאה. נסתר 
הפכיים: גדרים בשני הוא מאין  יש הבריאה שאופן  הרי
להיות  מוכרח  ו [ב]הוא ביש, להיות מוכרח  האין  [א]
יודע  עצמו  שהוא אף הנברא, שהיש ההעלם, בתכלית
מאוד  האלקי הכוח  האלקי. הכוח  היא מציאותו  שכל 
הכוח  לכן  מהו . יודע אינו  שהיש עד  מהיש, נסתר 

ידוע. לא – אין  נקרא האלקי
וענין  מאין  יש בריאה ענין  בין  החילוקים אחד  זהו 

ועלול  .8עילה
דבר  היינו  ועלול  דבר , עוד  שעושה מי היינו  עילה,

העילה. על ֿידי שנעשה
עילה  הם ודיבור  מחשבה או  ומידות ועלול .שכל 

המידות, העלול , נעשה שממנה העילה הוא השכל 
הדיבור . העלול , נעשה שממנה העילה היא והמחשבה
והעילה, המידות, בעלול , נמצאת השכל , העילה,

הדיבור . בעלול , נמצאת המחשבה,
והעלול , השכל , העילה, את משיג המידות, העלול ,

העילה  כי המחשבה, מהעילה, יותר  יהיה לא הדיבור ,
העלול , אל  ובגילוי בקירוב היא העילה – והעלול 

העילה. את משיג והעלול 
והאין , האין , את משיג לא היש מאין , יש בבריאה אבל 
הברואים, כל  עם העולם את המחיה האלקית החיות
להשיג  יכולים לא הנבראים, שאנו , באופן  מאוד  נסתר 

זאת.
מציאותו  את מהפעולות יודעים ונפעל , שבפועל  למרות
החיות  בפעולת אבל  הפעולות, את הפועל  זה של 
יודעים  אנו  אין  וברואיו , העולם את המחיה האלקית

האלקית. החיות של  המציאות מציאות את אלא
הנפש  מהות 9בכוחות את מהפעולות יודעים אנו  ,

אין  הנפש מפעולות בנפש, אבל  הכוחות, של  המציאות
הנפש. של  המציאות מציאות את אלא יודעים אנו 

הוא  כוח  כל  פרטיים. הם שהכוחות היא, לכך  הסיבה
מהות  את יודעים אנו  אין  מהפעולה ובמילא פרטי,
אבל  יודעים. כן  אנו  הכוח  מציאות את אבל  הכוח ,
את  רק  יודעים  אנו  מהפעולות כללית, שהיא בנפש,
המציאות  מהות את אבל  הנפש, של  המציאות מציאות

יודעים. אנו  אין  הנפש של 
לכך  בנוסף העולם, את המחיה האלקית בחיות גם כך 
אחד , ברגע שונים נבראים המחיה כללית חיות שזו 
ולכן  מאוד , נסתרת העולם את המחיה החיות עצם

העלם  מלשון  – 'עולם' בשם העולם .10נקרא
.ÂˆÈ˜.כלי עושה שאומן  כפי אינה מאין  יש בריאה

לעילה  דומה זה אין  מהנבראים. נסתרת מאוד  החיות
קרובה  העילה ודיבור . מחשבה ומידות, שכל  ועלול ,
רק  יודעים נבראים העילה. את משיג העלול  לעלול ,

האלקית. החיות מציאות את
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צא.4) ע' ש"ת, המאמרים ספר ראה
שם.5) שנסמנו ובמקומות יד . לט , פרשה רבה, בראשית ראה
א-ב.6) פרק והאמונה, היחוד  שער
א.7) קנח , אחרון קונטרס תניא,
[הערת 8) (34 ע' (לעיל  בוערים" "בינו ד "ה מאמר גם ראה

304.כ " ע' לקמן הוא" "אתה ד "ה ומאמר אדמו"ר]. ק
(9(102 ע' (לעיל  אחת" שעה "יפה ד "ה מאמר גם ראה

אדמו"ר]. כ "ק [הערת
ד .10) לז, שלח  תורה, לקוטי 



רעג    

באדמה, גרעין  זורעים שכאשר  רואים שאנו  כפי
נרקב  הגרעין  כאשר  רק צומחים טריים גידולים

בארץ. הטביע יתברך  שה' הצומח  כוח  עם ומתאחד 
הצומחת, לתבואה הנזרע הגרעין  שבין  הוכחה מכאן 

אין . הנקרא ריקבון , להיות מוכרח 
בדרך 4כידוע  היא ברא, יתברך  שה' העולם שבריאת

שענין  מ 'לאֿמציאות', מציאות מאין , יש בריאה
הבורא. ביכולת, היינו  בחיק, רק הוא הבריאה

הידוע  אינם 5וכמאמר  עולם, באי כל  מתכנשין  "אלמלא
ענין  כי נשמה", בו  ולהטיל  יתוש כנף לברוא יכולים
שהגשמי  ומה ברוך ֿהוא, הבורא בחיק רק הוא הבריאה
בחיק  רק שהיא מאין  יש בריאת זוהי מהרוחני, נברא

ברוך ֿהוא. הבורא
.ÂˆÈ˜ והנפש הגוף מהרכבת – אלקה אחזה ומבשרי

כל  עם בעולם שישנה האלקות את אנו  מבינים
הבורא. בחיק רק היא וחיותם שבריאתם הברואים,

ב.

ÔÈÚ:הפכיים גדרים בשני הוא מאין  יש בריאה ואופן 
מוכרח  היש, את שבורא האין  שזהו  האלקי, הכוח 

תמיד  בבריאה .6להמצא
יותר  זקוק אינו  הכלי כלי. יצירת כמו  אינה יש בריאת
שהאין , מוכרח  היש אבל  מציאות, להיות כדי ליוצר 
שהיש  מכיון  תמיד . בו  ימצא אותו , שברא האלקי הכוח 

קיום. לו  אין  עצמו 
ברגע  בו  ממנו , מסתלק האלקי, הכוח  שהאין , ברגע

היה. כלא מיד  מתבטל  היש
הכוח  הוא היש של  קיומו  שכל  הגם זאת, עם יחד 
מוכרח  ביש, נמצא שהאין  בשעה זאת, בכל  האלקי,

כמאמר  מהיש מוסתר  מאוד  להיות "העלם 7האין 
להיות  מוכרח  ברוך ֿהוא הבורא – מהנברא" הבורא

מהבריאה. נסתר 
הפכיים: גדרים בשני הוא מאין  יש הבריאה שאופן  הרי
להיות  מוכרח  ו [ב]הוא ביש, להיות מוכרח  האין  [א]
יודע  עצמו  שהוא אף הנברא, שהיש ההעלם, בתכלית
מאוד  האלקי הכוח  האלקי. הכוח  היא מציאותו  שכל 
הכוח  לכן  מהו . יודע אינו  שהיש עד  מהיש, נסתר 

ידוע. לא – אין  נקרא האלקי
וענין  מאין  יש בריאה ענין  בין  החילוקים אחד  זהו 

ועלול  .8עילה
דבר  היינו  ועלול  דבר , עוד  שעושה מי היינו  עילה,

העילה. על ֿידי שנעשה
עילה  הם ודיבור  מחשבה או  ומידות ועלול .שכל 

המידות, העלול , נעשה שממנה העילה הוא השכל 
הדיבור . העלול , נעשה שממנה העילה היא והמחשבה
והעילה, המידות, בעלול , נמצאת השכל , העילה,

הדיבור . בעלול , נמצאת המחשבה,
והעלול , השכל , העילה, את משיג המידות, העלול ,

העילה  כי המחשבה, מהעילה, יותר  יהיה לא הדיבור ,
העלול , אל  ובגילוי בקירוב היא העילה – והעלול 

העילה. את משיג והעלול 
והאין , האין , את משיג לא היש מאין , יש בבריאה אבל 
הברואים, כל  עם העולם את המחיה האלקית החיות
להשיג  יכולים לא הנבראים, שאנו , באופן  מאוד  נסתר 

זאת.
מציאותו  את מהפעולות יודעים ונפעל , שבפועל  למרות
החיות  בפעולת אבל  הפעולות, את הפועל  זה של 
יודעים  אנו  אין  וברואיו , העולם את המחיה האלקית

האלקית. החיות של  המציאות מציאות את אלא
הנפש  מהות 9בכוחות את מהפעולות יודעים אנו  ,

אין  הנפש מפעולות בנפש, אבל  הכוחות, של  המציאות
הנפש. של  המציאות מציאות את אלא יודעים אנו 

הוא  כוח  כל  פרטיים. הם שהכוחות היא, לכך  הסיבה
מהות  את יודעים אנו  אין  מהפעולה ובמילא פרטי,
אבל  יודעים. כן  אנו  הכוח  מציאות את אבל  הכוח ,
את  רק  יודעים  אנו  מהפעולות כללית, שהיא בנפש,
המציאות  מהות את אבל  הנפש, של  המציאות מציאות

יודעים. אנו  אין  הנפש של 
לכך  בנוסף העולם, את המחיה האלקית בחיות גם כך 
אחד , ברגע שונים נבראים המחיה כללית חיות שזו 
ולכן  מאוד , נסתרת העולם את המחיה החיות עצם

העלם  מלשון  – 'עולם' בשם העולם .10נקרא
.ÂˆÈ˜.כלי עושה שאומן  כפי אינה מאין  יש בריאה

לעילה  דומה זה אין  מהנבראים. נסתרת מאוד  החיות
קרובה  העילה ודיבור . מחשבה ומידות, שכל  ועלול ,
רק  יודעים נבראים העילה. את משיג העלול  לעלול ,

האלקית. החיות מציאות את
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צא.4) ע' ש"ת, המאמרים ספר ראה
שם.5) שנסמנו ובמקומות יד . לט , פרשה רבה, בראשית ראה
א-ב.6) פרק והאמונה, היחוד  שער
א.7) קנח , אחרון קונטרס תניא,
[הערת 8) (34 ע' (לעיל  בוערים" "בינו ד "ה מאמר גם ראה

304.כ " ע' לקמן הוא" "אתה ד "ה ומאמר אדמו"ר]. ק
(9(102 ע' (לעיל  אחת" שעה "יפה ד "ה מאמר גם ראה

אדמו"ר]. כ "ק [הערת
ד .10) לז, שלח  תורה, לקוטי 

   

ג .

Ì‚ ידיעת של  ההבנה תהיה לא יותר , נעמיק כאשר 
האלקית, החיות מציאות לידיעת הסבר  הנפש, מציאות

היא אףֿעל ֿפי בנפש  ומרגיש שיודע שהידיעה
המציאות. ידיעת רק היא זאת בכל  בוודאות,

ידיעת  היינו  המציאות, שידיעת מבינים אנו  שכל  על ֿפי
הוא  השכל  כוח  – הפרטיים הנפש כוחות והרגשת
מיוחד  הוא הראיה וכוח  לראיה, ולא לשכל  מיוחד 
רק  מיוחד  הוא כוח  בכל  וכן  לשמיעה, ולא לראיה
מציאות  היא זה כוח  שמציאות מובן  – זה לפרט 

מיוחדת.
כללית, מציאותה גם לכן  כללית, פעולתה הנפש אבל 
עד  ביותר  הנעלה מהכוח  הכוחות כל  את כוללת שהיא

ביותר . הנחות
כל  את לכלול  יכולה אחת מציאות איך  זה, דבר 
למרות  להבין . הנברא ביכולת אין  השונים, הכוחות
לגמרי  אחר  באופן  הם בנפש, שהם כפי שהכוחות,

מפעולותיהם. מכירים שהנבראים הכוחות לעומת
היא  והנפש גשמי הוא הגוף ונפש. גוף יש דבר  בכל 
ישנה  וברוחני רוחנית מהות גם ישנה בגשמי רוחנית.
במהות  הנמצאת הרוחנית המהות אבל  גשמית, מהות
לפי  הן  ברוחני הנמצאת הגשמית והמהות הגשמית

והרוחני. הגשמי ערך 
הוא  גם המוח  וחומר  גשמי הוא העקב בשר  למשל ,
חילוק  קיים אבל  רוחנית, מהות ישנה בשניהם גשמי.
המוח , של  בגשמיות הנמצאת הרוחנית המהות בין 

העקב. של  בגשמיות הנמצא הרוחנית למהות
גם  בהם יש זאת עם אך  רוחנית, מהות הם המלאכים

שכתוב  כמו  גשמית, רוחות 11מהות מלאכיו  "עושה
שהם  אף אש, וגם רוח  שגם לוהט ", אש משרתיו 

גשמיות. זהו  זאת בכל  אבל  יותר , העדינים היסודות
הגלויים, בכוחות שהם כפי והשמיעה הראיה כוחות
שומע  השמיעה וכוח  גשמי דבר  רק רואה הראיה כוח 
שהעין  גשמי דבר  לגבי רוחני הוא קול  רוחני. דבר  רק
– בנפש שהם כפי ושמיעה ראיה בכוחות אבל  רואה,
שישנה  הרוחנית המהות את גם רואה הראיה כוח 
המהות  את גם שומע שבנפש השמיעה וכוח  בגשמי,

הרוחני. בדבר  שישנה הגשמית
שכתוב  כמו  מתן ֿתורה, בעת היה העם 12כך  "וכל 

במדרש  כתוב הקולות". את ראו 13רואים ישראל  שבני
הנראה. את ושמעו  הנשמע את

מכפי  שונים הם בנפש, שהם כפי שהכוחות מובן  מכך 
בהתגלות. שהם

אלקה" אחזה "מבשרי האלקית,1לכן  בחיות –
החיות  מציאות את אלא יודעים אינם הנבראים
האלקית, החיות על  הסבר  זה אין  באמת אך  האלקית,
האלקות  וענין  אלקות, היא והחיות נברא היא הנפש כי
האלקית  החיות הנבראים. אצל  השגה בר  אינו  כלל 

ובהסתר . בהעלם היא ובנבראים בעולם
ÂˆÈ˜ הנפש מכוחות יודעים שאנו  המציאות ידיעת .

החיות  של  המציאות לידיעת ביחס שלמה הבנה אינה
ישנו  דבר  בכל  הברואים. ובכל  בעולם שקיימת האלקית
הדבר . של  והמהות המציאות אופן  לפי ורוחני גשמי
אבל  כלליים, הם בנפש שהם כפי שהכוחות למרות

פרטיים. הם בגילוי

ד .

˙ÂÈÁ‰ בכל ודאית, שהיא למרות שבעולם, האלקית
הנבראים  גמור . בהעלם היא מחיה, שהיא במה זאת,
המציאות  מציאות את לא גם כלל  להבין  יכולים אינם
חיות  היא האלקית החיות שכן  האלקית. החיות של 

דצח "מ  של  הדרגות כל  את הכוללת מהדרגה 14כללית, ,
ביותר , הנעלית הדרגה עד  דומם, ביותר , הנחותה

מדבר .
כללי, כוח  הוא הפועל  שהכוח  מורה כזה פעולה אופן 

זאת. להבין  מסוגלים אינם ונבראים

לכל  כללי שם הוא טבע טבע. נקרא מובן  שאינו  דבר 
שהרבי  כפי מובן , שאינו  כותב 15מה נשמתו ֿעדן 

שאינו 16בתניא  דבר  לכל  המושאל  שם הוא זה "וטבע
ודעת". טעם בבחינת

ובכל  בעולם הנמצאת האלקית החיות הוא זה, כל 
רב. בהעלם שהיא הנבראים,

בגלוי, האלקי האור  מאיר  שם זאת, לעומת בגן ֿעדן ,
הידוע  ושתיה,17כמאמר  אכילה בו  אין  הבא "העולם

ונהנים  בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא
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ד .11) קד , תהלים
יד .12) כ , יתרו
לקוטי13) וראה ורש"י . מכילתא ש. רמז יתרו, שמעוני , ילקוט 

.5-6 הערות 120 ע' ו, חלק שיחות

(14.98 ע' לעיל  גם ראה ומדבר. חי  צומח , דומם,
הזקן.15) אדמו"ר
יט .16) פרק
ע"א.17) יז, ברכות



רעד   

אלא  ושתיה, אוכל  כל  אין  עדן  בגן  – השכינה" מזיו 
הזה, בעולם שלמדו  התורה כתרי עם יושבים הצדיקים

הידוע  ב 18כמאמר  ותלמודו  לכאן  שבא מי ידו ""אשרי
ותורתו  – עדן  לגן  – לכאן  שבא מי הוא מאושר  –
והמצוות  הצדיק, ראש על  כתר  נעשית שהיא איתו ,
בגן  לנשמה לבושים נעשות הזה בעולם שמקיימים

.19עדן 
הזה, העולם ערך  לפי הוא העתידי, הבא, העולם

הידוע  כמאמר  דעלמא 20הנוכחי, כגוונא עילאה "עלמא
הזה  בעולם מצוות ומקיים תורה הלומד  – תתאה"
הוא  שבגן ֿעדן  הבא, ועולם לגן ֿעדן  ההוא בעולם זוכה

האלקית. החיות של  המהות גילוי
המאמר  משמעות לעולם".21זוהי קדמו  דברים "שבעה

קדם  עדן  "גן  – הוא הנמנים הדברים משבעת אחד 
ממעלת  למעלה היא עדן  בגן  האור  שמעלת לעולם",

הזה. שבעולם האור 
של  האור  אז  בהעלם, היא החיות כאשר  הוא זה כל 

שבעולם. מהאור  נעלה גן ֿעדן 
כמו  תתגלה, שבעולם האלקית החיות כאשר  אך 

כאשר 22שכתוב  דבר ", ה' פי כי יחדו  בשר  כל  "וראו 
הגשמית  העין  – יתגלה ברוך ֿהוא הבורא של  כבודו 
בחיות  יתגלה אזי הנבראים, שבכל  ה ' דבר  את תראה
למהות  ביחס נעלה הוא והעצמי שבחיות, העצמי האור 

שבגן ֿעדן . האלקי האור 
תורה  עבור  שכר  הוא שבגן ֿעדן  האלקי שהאור  זה
צדקנו , משיח  שיבוא עד  כעת, הוא זה כל  ומצוות,
יתגלה  אז  יבוא משיח  כאשר  אבל  אמן . בימינו  במהרה

ובנבראים. שבעולם האלקית החיות של  העצמי האור 
עושה  שהאדם טובים ומעשים תשובה עדיפים לכן ,
שהאור  למרות – בגן ֿעדן  החיים על  הזה, בעולם

עצמי. אור  זה אין  אך  האור , מהות הוא שבגן ֿעדן 
כפי  לא עבודה, היא תשובה התשובה. מעלת זוהי
ועון . חטא על  רק היא שתשובה סבורים שאנשים

השבה  משמעה שהיא 23תשובה כפי שהנשמה לחזור , ,
נעלית, דרגה באותה תהיה הטבעית, ונפש בגוף למטה,

בגוף. שירדה לפני עוד  לכן , קודם שהיתה כפי
עוסקת  גשמי, בגוף למטה שהיא כפי הנשמה, כאשר 
לדרגות  עליה בה נפעלת במסירתֿנפש, ועבודה בתורה

ביותר . הנעלות
ותחילת  והדרגה, בסדר  להיות צריכה העבודה אבל 

הפ  בהשגחה להתבונן  היא דבר העבודה שבכל  רטית,
זאת", נקפו  עורי "ואחר  זהו  אלקית. כוונה ישנה

חי". "גואלי כי – הם משיח  חבלי של  שהיסורים
אלקות  שיראו  אלקה", אחזה "ומבשרי שיהיה רק נחוץ
נזכה  טובים, ומעשים תשובה בתורה, ויעסקו  בכל ,

צדקנו . משיח  פני לקבל  בקרוב
ÂˆÈ˜ כל ֿכך היא ובברואים שבעולם האלקית החיות .

שהמציאות  ויודעים מבינים שאנו  שלמרות נעלמת,
במציאות  לא גם יכולים, איננו  להשיגה קיימת,
תשובה  אלקות. מהות מאירה בגן ֿעדן  אך  המציאות.
ומצוות  בתורה יותר . לנעלה שאיפה של  עבודה היא
שיתגלה  אלקות של  העצמי האור  מאיר  ותשובה

המשיח . בביאת
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תרצ "א  אלול, בדר"ח ב"ה,

מאריענבאד 

בעי"ת  אשר שי' אנ"ש  ידידינו אל

יחיו  עליהם  ה' יע"א, לאדמיר

וברכה! שלום 

בשם חב"ד התפלה מבית הגבאים  מכתב על במענה

הנה  במחנם , הישיבה התיסדות אדות על שי', אנ"ש 

הרב  נעלה והכי החשוב תלמידנו הציר שילוח מטרת

שי' אנ"ש  ידידינו את לבקר היתה שי' זלמן שניאור מוה"ר

פרטיות  ידיעות ולקבץ וואהלין שבערי התורה ומוסדות

ולא  תו"ת, ישיבת שם  ליסד ביותר מתאים  מקום איזה

הקימת  שתהי' ישיבה באיזה לנגוע חלילה כוונתי היתה

ולהאדירה. תורה להגדיל רק היא עבודתינו וכל מכבר,

בתוך  מרובה וברכה חיים  שפעת להם  ישפיע והשי"ת

שי'. אחב"י כלל ובתוך שי' אנ"ש  ידידינו כלל

ומברכם . הדו"ש 
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לענין ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין

לא - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק

לחמוד מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיון את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך

שהרי שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואולם זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול - לבקש אין גדולה ואף כבוד לחמוד שאסור מכיון

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -

הגוף של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך

כפיה מלשון ותענוג6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,

שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך

זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים

תתאווה ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך

צריך שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשלחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך

שלילית אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם9"אם "ונתתי -

ומכיון לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על

על כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";

כי אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך

בדברים להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות12מתעלה לא אםֿכן מדוע

מלכים"? של "לשלחנם

כלומר, משלחנם". גדול "ששלחנך - היא התשובה כך על

מגיעה היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה

נוגע עניין הכמות, ועד ש"אחרי רבים להטות", והמיעוט נעשה בטל ברוב, ועל־אחת־כמה־וכמה בעניין שנוגע לפיקוח נפשות כפשוטו, 
כמו בנתינת הצדקה.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ח
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לענין ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין

לא - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק

לחמוד מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיון את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך

שהרי שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואולם זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול - לבקש אין גדולה ואף כבוד לחמוד שאסור מכיון

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -

הגוף של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך

כפיה מלשון ותענוג6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,

שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך

זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים

תתאווה ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך

צריך שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשלחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך

שלילית אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם9"אם "ונתתי -

ומכיון לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על

על כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";

כי אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך

בדברים להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות12מתעלה לא אםֿכן מדוע

מלכים"? של "לשלחנם

כלומר, משלחנם". גדול "ששלחנך - היא התשובה כך על

מגיעה היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה
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ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk( ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהע ֹוצמה וידע  ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק  הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב 

הּמל (ּדוד מ ּמּנּו ּתצא ּומ ׁשיח , ּדוד ּבית מלכּות י ׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני 

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר י ׁש זה לפי  הּמֹואב ּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מ ֹורה  "ּבלק " ׁשּכן, ירקב ". רׁשעים "וׁשם  הפ "ּבלק ", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מ ֹואב , מל הפיכת - הע ּלּוי  ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומ ׁשיח . ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמ ּמּנּו
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Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מ ֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מ ּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  וי ׁש מהני ". ׁשמ ּיא ּכלּפי  אפילּו ׁש"חצ ּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומ ּגיע  נפ ׁש ח ׁשּבֹון אדם ע ֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעב ֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

וי ׁש הּבהמית, הּנפ ׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתע ּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפ ֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלח ׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מס ּכים ׁשאינּנּו ּב'חצ ּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטע ֹון

מ ּצא". ח ּוץ  ע ׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר
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ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, וי ׁש זה. מ ֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוק ׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצע ּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס , ּבתֹו נס  ּכאן והיה י ׂשראל; על קללה  להמ ׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּובי ֹונת  מח ׁשב ּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי 

ּדקלי ּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי  . . האתֹון ּפי  ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבס ֹוד
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C zÎa ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï ÈÈB‡ ˜Ï(יא (כג , »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל  אלקי ה'  וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו
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ׁשּמּטעם  לֹומר, וי ׁש לק ּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע 

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח  מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומ ֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח 

ט ֹובים. ּולמ ֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה
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לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מ ּׁשינתם ע ֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן
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ְְֶַ'אֹויפ ּגעכאּפט '.
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‡ÈÏÎe È‡k ÎL Úk(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ
וי ׁש ׁשכב "), ("ּכרע  ּבּגלּות נמצאים י ׂשראל ּכׁשּבני  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם
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אדם  לׁשּום אין ולביא ארי  ׁשעל ּכׁשם יהּודי , על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

משפט ). חושן ערוך בשולחן (כנפסק  ְִָׁשליטה
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ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡iÂ( ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»
להרגֹו) רצ ּו ׁשמע ֹון ׁשבט  (ּכי  ּגּופ ֹו את רק  לא ס ּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס 

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצ ֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי  ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמ ּו"ר  על הּמס ּפר מן להעיר וי ׁש מ ּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף  ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל ע ּין מי ׁשהּו אם הרּבי  ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתב ּת הרי  האמצעי : אדמ ּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב 

?. . חסידּות על מסירתֿנפ ׁש איפה הרּבי : ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוב ּבא'!
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אגרות קודש

 ב"ה  י"ד תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

 הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' 

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה מכתבו מיום ב' בתמוז, ותקותי שרפואתו מתקדמת ומתחיל להכנס במסלול 

הפצת היהדות המסורתית בתוככי כלל ישראל, מתאים לדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני.

בקשר עם ימי הגאולה יב-יג תמוז של כ"ק מו"ח אדמו"ר דאזלינן מיני', הי' הייתי בעת ההיא 

במדינה ההיא, וכמובן אשר כל פרטי הפרשה ההיא חקוקים היטב בזכרוני כמו חי. והרי לימוד מאלף 

והוראה חי' בזה עד כמה אפילו איש אחד יכול לפעול ולהתגבר על מניעות ועכובים הכי גדולים באם 

יש ההחלטה התקיפה במסירות נפש מבלי חת.

ועל של עתה באתי להביע ברכת מזל טוב להולדת הנכד שי', ויהי רצון שהוריו שי' יגדלוהו 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה בגו"ר.

בברכה.

מפני סיבה נתעכב משלוח המכתב וזה עתה קבלתי מכתבו עם הבשורה טובה מחתונת בתו 

שתליט"א, ויהי רצון שיבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה בנין עדי עד באושר אמתי בגשמיות 

וברוחניות גם יחד.

סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, ט"ו תמוז
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5:105:137:578:009:079:0810:2810:3021:0421:0421:4721:4620:4622:04מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:596:018:428:449:179:1810:2510:2719:1719:1819:4319:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:119:339:3410:1910:2011:0511:0616:5316:5517:2917:3216:3717:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:095:117:577:598:368:379:479:4919:0319:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

4:464:497:397:418:298:319:479:4819:4719:4720:2220:2219:2720:36סין, בייג'ין )ח(

7:017:029:319:3210:0210:0311:0511:0619:1319:1419:3719:3818:5619:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:154:186:386:408:258:279:519:5221:0221:0121:5521:5320:4322:18פולין, ורשא )ק(

6:286:298:468:479:179:1910:1710:1817:5317:5518:1818:1917:3718:29פרו, לימה )ח(

5:525:548:418:439:459:4711:0611:0821:3521:3422:1622:1521:1622:32צרפת, ליאון )ק(

5:485:508:288:329:489:5011:1111:1322:0022:0022:4422:4321:4223:03צרפת, פריז )ק(

5:475:488:198:218:518:529:559:5618:1118:1218:3518:3617:5418:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:375:398:288:309:269:2810:4610:4721:0621:0621:4221:4120:4821:57קנדה, טורונטו )ק(

5:065:097:567:588:599:0110:2010:2120:4820:4821:2821:2720:3021:44קנדה, מונטריאול )ק(

5:335:358:248:269:089:1010:2310:2420:0320:0320:3520:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

4:194:226:597:008:378:3910:0510:0721:3821:3722:4022:3821:2023:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:453:496:326:338:078:099:369:3821:2321:2222:2522:2221:0422:57רוסיה, מוסקבה )ח(

4:264:287:127:158:238:259:449:4620:2120:2121:0421:0420:0321:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:305:328:168:199:279:2910:4910:5021:3221:3222:1022:0921:1422:28שוויץ, ציריך )ק(

5:525:548:318:339:059:0610:1110:1318:4918:5019:1419:1518:3119:25תאילנד, 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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