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

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

ב' אופנים מתי "גבר עלינו חסדו"
א. ב"הללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים. כי גבר עלינו חסדו", יש ב' אופנים 
וסדרים: א( לאחרי ש"גבר עלינו חסדו" על ישראל, אזי "שבחוהו כל האומים". וענינו בעבודת 
ה' שלאחרי שישראל ביררו את עצמם, בכוחם לפעול גם בירור בעולם. ובחודשי השנה הוא 
יום  ביוהכ"פ1,  )ובשלימות  הרחמים  מדות  י"ג  וגילוי  התשובה  דחודש  העבודה  שלאחרי 

סליחת העוונות(, נפעל בחג הסוכות בירור גם בע' אומות העולם, ע"י הקרבת ע' פרים2.

ב( לאחר בירור ע' אומות העולם, שהם מהללים ומשבחים את הוי', אזי נפעל גם על   
ישראל שיהי' "גבר עלינו חסדו". וענינו בעבודה ה', שלאחרי פעולת הבירור בעולם נפעל 

1( ראה סידור עם דא"ח שער אלול רכה, ג ואילך.
2( סוכה נה, ב. במדב"ר פכ"א, כד. 
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ה

c"ei ,devz zyxt zay .c"qa
*`"nyz'd oey`xÎxc`

‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

נאמר 4ׁשּלאחריֿזה  וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

אדמֹו"ר Óe·‡¯ב) וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְִִַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

הּיהּודים  תרפ"ז 5וקּבל קטן ּבפּורים ),6ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

(תצוה).1) פרשתנו קיג.2)ריש ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' עה"פ.3)ה'תשי"א כא.4)רמב"ן כז, ראה 5)פרשתנו - גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט ואילך.6)לקמן 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה עב 7)- ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה

אדמו"ר  כ"ק ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א:

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר  ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

דווקא  הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

 ֿ דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ»
¯ ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ ˙È˙k»ƒ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
a פסוק של הראשון Ê2‰לשונו הדיוק »∆

BzaL¯‰הוא ÌÈÈeev‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ∆«»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈

‰Êa ‡ˆBiÎÂ'ישראל בני אל 'דבר ¿«≈»∆
בפניה  כלל בדרך כלומר להם' 'אמור

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

'אתה' המילה מופיעה Âלא ¿אילו ,
˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡ Ô‡Î»∆¡«¿«»¿«∆∆
,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˜eic‰c ב‰z‡Â' ¯Ó‡pM ‰Ó ¿«ƒ«∆∆¡«¿«»
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ '‰eˆz¿«∆…«¿«»
שהתורה  מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה Ìbהיא‡l‡מאריכה ∆»«
,ÔÎz‰a'אתה' המילה הוספת ¿«…∆

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

ÚÓLÓ '‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆«¿«
CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«∆¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï רק ¿»ƒ¬≈…∆

M‰‰"aw‰ Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ בעצמו המצוה ,ואיננו «»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ«»»ְֶַ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ בלשון נוסף דיוק ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«»ƒ¿»ƒ
Lהכתוב  ,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó היא אלה מילים משמעות «∆∆¡«¿ƒ¿≈∆∆

LÓÏ‰ש  ÔÓM‰ e‡È·i3˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡') »ƒ«∆∆¿…∆≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

Ô¯‰‡ משה ידי על nÏ‰ולא , «¬…»»
ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿»ƒ∆«∆∆
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ«
˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM∆∆¡«∆∆»ƒ

,'¯B‡nÏ משתמשת התורה מדוע «»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר) לו ‚Â'(=היה ÔÓL'∆∆

'¯È‡‰Ï הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
'להאיר' היא במנורה Ìbהשמן .«

˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL4¯Ó‡ משך אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«

הנרות דליקת a˜¯'זמן „Ú ·¯ÚÓ'≈∆∆«…∆
המקדש  בבית דליקתם זמן משך ואכן

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

בוקר עד מערב Ô‡Îאילו Âאלא ¿»
.'„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈»ƒ

È¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«ƒ
B¯Ó‡Óa) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿«¬»
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜6c משמעותה ), »»¿

של  Èeeˆ'ƒ'המילההפנימית
‡e‰ ('‰eˆz')יצירת'‡˙Âˆ' ¿«∆«¿»

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

הוא  ברוך לקדוש ישראל בין .כלומר
e‰ÊÂ הפס מדוע את ההסבר מדגיש וק ¿∆

באומרו  רבינו משה של חשיבותו

,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
‰e‡כיוון ‰LnL את שיוצר זה ∆…∆
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nyz'd"`ו ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

איןֿסֹוף  אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

 ֿ אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על איןֿסֹוף, אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר 8) רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.9)סי"א. יא, ס"ה.10)בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.11)ראה א.12)סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  זה הוא ‡B¯ה'צוותא', ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ≈¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»

a של [דרגתו .‰LÓ היא רבינו משה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆
שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

‰¯‡Lזה ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…
BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»…ƒ««¿
BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«ƒ«¿»¿
ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈≈
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ אנכי ∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ ÈaכלומרeÙÈÒBiL ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»

.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡e‰L השני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  להאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆
Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‰LnL∆…∆∆¿«¿≈

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי ֿ ÈÓÈÙעימו מה .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר שאיןֿכן

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר מהֿשאיןֿכן ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית

ועלֿידיֿכך  עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה
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ז devz dz`e

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא

לפניֿזה  (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור' ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּב'כתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס
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ב13) רכה, א).14)ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו 15)תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.16)סט"ו.ראה פ"ו, בד"ה 17)אסת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מכלֿמקום

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

אחד. בה' לאמונתו ∆¿e‰ÊÂמתאימים
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó13‡È‰‰" «∆»«…««ƒ

Ò¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰eÓ‡¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
) "E„È ÏÚ dÈpÓ אמונה =אותה ƒ≈«»∆

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

Êc‰כלומר  ,(‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿∆
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆…∆»¿«¿≈∆

,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿««¬»
הריי"צ  אדמו"ר כ"ק Êc‰של ,¿∆

,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¬»¿≈¿»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ כלפי רק לא ««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

¯Bc14 משה של (=להתפשטות

ישנם  ודור דור בכל אשר דור ) שבכל

ומאירה  מתפשטת שבהם צדיקים

כן  גם והם רבינו משה של נשמתו

מהימנא' 'רעיא ‰Ìבבחינת ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»≈
‰eÓ‡‰L ,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»¡»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL15‰È‰L , ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nLבכך היתה מרדכי של ÌbLעבודתו ∆»¿¿«¿¿…∆¿∆«
‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊaƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»
˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆
‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈««»»¿«¬…»»¿ƒ«»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â,"היהודים "וקבל המאמר nL·‡¯בהמשך È¯Á‡Ï ¿ƒ«ƒ¿¿«¬≈∆¿«≈
‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»

דור) שבכל שלו Ï‡¯NÈc,(=וההתפשטות ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
¯‡·Ó17 ה˜eic ב"¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ«»

א'( בסעיף הוא כאמור בשמן שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ' המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ
בני  נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

רומזת  'למאור' והמילה בגלות, ישראל

דווקא  זוכים הם לה ההתגלות על

כך. Lבעקבות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL אז ∆ƒ¿««»∆
¯aL ‡e‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿»

,‡k„Â המילה משמעות שזו ¿ƒ¿∆
'˙È˙k''שבירה' של הרי ,במובן »ƒ

ÌÈÚÈbÓדווקא ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒƒ
Ï בשם הנקראת המדריגה של »התגלות

) '¯B‡n' שהוא(ÌˆÚ‰ שמעלתה »»∆∆
בכך של Lהיא ממהות למעלה ∆היא

אשר  המקור היא ∆epnnƒ'אור',
.¯B‡‰ ‡ˆÓ:הדברים הסברת ƒ¿»»

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר זאת ÂÓˆÚפירושו לעומת ,

השמש  אור בדוגמת הם ה'גילויים'

ש  מה אלא אך Ï‚˙Ó‰שאינו ממנה

הם  אלה דברים עצמה. השמש איננו

של  התגלותה כלפי משל בבחינת

אודות  מדובר כאשר האלוקית. הנשמה

אחד  מצד ישנה האלוקית, הנשמה

האדם, של הגלויים בכוחותיו קשורה זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה

ה' רובד בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ישנה ‚ÌÈÈÂÏÈׂשכלו זאת לעומת שלה. ' ִ

'ÌˆÚ אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ובכוחותיו  המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה הרי ממש ממעל

האדם. של להתגלות הגלויים זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ÔÈ·‰Ïה'מאור', CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰ העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות  הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים ≈»¿Le¯t‰cהשונים

‰LnL ‰ÊŒÈÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a¿»ƒ«»¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â]¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
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`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

איןֿסֹוף  אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

 ֿ אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על איןֿסֹוף, אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר 8) רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.9)סי"א. יא, ס"ה.10)בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.11)ראה א.12)סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  זה הוא ‡B¯ה'צוותא', ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ≈¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»

a של [דרגתו .‰LÓ היא רבינו משה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆
שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

‰¯‡Lזה ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…
BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»…ƒ««¿
BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«ƒ«¿»¿
ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈≈
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ אנכי ∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ ÈaכלומרeÙÈÒBiL ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»

.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡e‰L השני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  להאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆
Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‰LnL∆…∆∆¿«¿≈

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי ֿ ÈÓÈÙעימו מה .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר שאיןֿכן

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר מהֿשאיןֿכן ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית

ועלֿידיֿכך  עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה
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nyz'd"`ח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבא p‰Â‰ד) ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַָָָ

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה  ּדמּתן היתה 19ּבהּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר] על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים קׁשה,26ׁשּבגלּות ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה אל ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

ואףֿעלּֿפיֿכן, י ֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

(החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

מה  קּבלּו ּדוקא אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות),

ּדב  ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּומצוֹות ּׁשהחּלּו הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

 ֿ חס לכּפר ׁשּלא נפׁש מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלהם
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סט"ו. תרפ"ז כג.18)הנ"ל ט, וקבל 19)אסתר ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ ה'תשי"א א.20)היהודים פח, כז.21)שבת ט, בהמאמר 22)אסתר הענינים מהמשך

הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ס"ט.qpdובפרש"י לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". כ"ה 23)שנעשה

שני  הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ה'תשל"ח 24)ענינים קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ לישראל".25)ס"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

ט.26) ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a שנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈
אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬

חג  מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

שהחלו  כשם הבאים לדורות הפורים

משמעותו  אך הראשונה. בשנה לעשות

הפסוק של eÏawLהפנימית ‡e‰∆ƒ¿
ÔzÓc ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿«¿«¿««

‰¯Bz19 עצמם על קבלו הם כלומר »
כל  את אלא הפורים מצוות את רק לא

נעלה  יותר ובאופן כולה, התורה

תורה  במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני  הר ‰È˙‰על ‰¯Bz ÔzÓ·c .ƒ¿««»»¿»
BNÚÏ˙),רק elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬

˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈ƒ¿«¿≈«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰ השלימה, »»»¿»««»»
Â] .ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â פנימי פירוש ¿ƒ≈«¿ƒ¿

הוא  ¯eÈ˙Baזה ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 גם שנאמר  ««»

אסתר  במגילת eÏa˜Âכן eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

אחשורוש˜eÓiשהיהודים Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawM תורה Êc‰במתן , ∆ƒ¿¿»¿∆

eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»¿»

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»
להתערער  יכלה ÈÓÈ·eזו ,ƒ≈

LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23 היא זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

עצמם  על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת

Ó‡n‰a¯,בתחילה  ˜i„Óe .[¿«≈¿««¬»
‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL24, ∆ƒ¿»¿«∆∆

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ·cƒ¿««»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
‡b¯„a ˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…¿«¿»
ÌbL ‰ÊÏ ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬≈¿»»∆∆«
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜∆««»»ƒƒ

‰Èelbרוחניים ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ«¬ƒ¿≈«ƒ

‰p‰האלוקי ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ≈
[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««»»»ƒ«¬∆≈

המעלה  בתכלית ישראל היו תורה מתן שבשעת מובן זה מכל eאשר לעומת ,

ÛÒBcזאת  ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆
ŒÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯«≈¬»»»«
,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»»
Ìei˜a ˙BBÈÒ ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»ƒ¿¿ƒ
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈»
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»
,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈≈

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz אדמו"ר כ"ק »¿»≈»∆
‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c הרי , ¿ƒ¿««¿≈»

אז ‰Bz¯‰דווקא Ìei˜ ‰È‰»»ƒ«»
˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆ƒ¿ƒ

] .LÙ גדולה היתה נפשם ומסירות ∆∆
Ì‰Ïביותר  ‰È‰L ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»»∆

¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆…ƒ¿
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ט devz dz`e

אֹור' ּב'תֹורה [ּכּמבאר היּו27וׁשלֹום ׁשּבאם , ְְְְִֶַָָָָֹ

ּכי  ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ְְִִִִֶָָָָֹממירים

לא  ואףֿעלּֿפיֿכן הּיהּודים, על רק היתה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹהּגזרה

היה  חסֿוׁשלֹום], חּוץ מחׁשבת ּדעּתם על ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעלתה

הּתֹורה  קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות ְִִֶֶֶַַַָָלהם

ללמד 28ּומצוֹות  ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַָֹ

נפׁש ּבמסירּות הּמסירּות 29ּתֹורה והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶַָ

מׁשה  הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ׁשּלהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש

החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשּבדֹורֹו.

ּובזמן  ההתחלה, רק היתה ּתֹורה ּדבמּתן ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות,

להם  ׁשהיה ידי על ּכי הּקּבלה, היתה המן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגזרת

נתעּלּו ּומצוֹות ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאז

ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּבענין

הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂ,'לּמאֹור ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר 'ּכתית' ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעלֿידי

ׁשּבזמן  זה על  ּבאּור הּוא לה'ּמאֹור', ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו 'מאֹור' מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּד'כתית' ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל 'מאֹור'. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור' ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא', ּד'רעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

את  ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתית

ּבפנימּיּות.הא  ׁשּתהיה מּונה ְְֱִִִִֶֶָָ

הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין
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(27.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול 28)מג"א חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי בפשטות.29)יותר, כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.30) הערות "האמונה 31)ראה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·nk] ÌBÏLÂŒÒÁ27ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL , «¿»«¿»¿»∆¿ƒ»¿ƒƒ

ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì˙c»»…»ƒ»∆¿ƒ«¿≈»»¿»««
ÌÈ„e‰i‰ אלה הם יהודים 'עברים'. אלא 'יהודים' שאינם אלה על ולא «¿ƒְִִ

בעבודהֿזרה  ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓ מחשבה כלומר «¬∆∆

הדת  המרת «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ],אודות
רק  לא היתה נפשם מסירות מזו ויתירה

אלא בה' אמונתם עצם Ì‰Ïעל ‰È‰»»»∆
Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆««ƒ

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰28„ÚÂ כך , כדי «»ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»
,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ«¿≈»¿¿««¿ƒ

היה הוא B¯B„aL.שכאמור ‰LÓ…∆∆¿
Â המעלה גודל אודות האמור פי ¿על

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

נפש לכך e‰Êמסירות ההסבר ∆
‡L¯ש  ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â'¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ,‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
Èk ,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»ƒ
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿
ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L∆»ƒ¿«««»¿»≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»¿»««»»

התורה  של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

את  להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר

הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'aוהואŒÏÚL ¿»ƒ«»∆«

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם k„Â‡)בו ¯aL כך ידי על דווקא ¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n'‰ קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי «ƒƒ¿«»

אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו תפקידו הסברת ‰e‡עם
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ30˙e¯ÈÒÓ Èk . «¬∆¿≈ƒ¿ƒ
‡È‰ LÙ הנובע ÌˆÚדבר „vÓ ∆∆ƒƒ«∆∆

L ‰ÓLp‰ היא ג' בסעיף כאמור «¿»»∆
ש  בנפש כזו ÈelbÓ,דרגה ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒƒ

בשם נקראת היא «'B‡Ó¯'אשר
ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»»¿«

Ê‡ eÈ‰L È„È הגזירה קושי בעקבות ¿≈∆»»
¯aL) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙ ,(‡k„Â¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆«¿»»
¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .'¯B‡Ó'»¬»≈∆¿≈¿≈∆

¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ¿««¬»
È˙Î'a˙היהודים" Le¯t‰L∆«≈¿»ƒ

‡a '¯B‡nÏ דווקא במאמר «»»
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»¿«¿»

,'‡ÓÈ‰ÓמכךÔÈÚc ,ÚÓLÓ ¿≈¿»«¿«¿ƒ¿«
Ìb CiL '¯B‡nÏ ˙È˙k' לתפקיד »ƒ«»«»«
כלומר מהימנא', ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

בין ‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת  רבינו משה של עבודתו

עצם  גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה.

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך
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חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית

למעלה  היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְֱִִִִִֵֶַַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא
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א.32) ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה אודות ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה אך אלוקה

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

הנשמה  של זה בחלק קשורות

כבולה  התחתונה הדרגה האלוקית.

איננה  ולכן הגוף של החומר במסך

שסובבת  הגשמיות את אלא רואה

יותר  העליונה הדרגה לעומתה אותה.

פנוי  מקום אין אשר ה' אור את רואה

פנימיותה  זוהי הנשמה עצם אך ממנו.

הינם  ואלוקות היא אשר הנשמה של

ממש. אחד דבר

טעמים. משני נובעת יהודי של אמונתו

הוא אחד e‰ÈÈÏfnLטעם ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

שלמעלה  הנשמה לחלק כינוי הינו

כלומר ««¿»¿ÓLp‰c‰מהגוף,
‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…

ש ( הבא בסעיף לקמן «i‡¿̄ƒ‰וכאמור
חזקה להתאמתות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰גורמת

Ó ידי על הנגרמת ÊÂ‰זו ,(ÏÎO ƒ≈∆¿∆
ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt≈¿«¿»»∆«

Ï‡a ‰eÓ‡‰¯e‡a „BÚÂ .˙e˜ היהודי של האמונה נובעת ,מניין »¡»∆¡…¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰eÓ‡‰ L¯LcגםdÈÏfnÓ ¿…∆»¡»≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈

˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ¬ƒ¿∆∆∆∆«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿
‰aÒa ‰ÈeÏz dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ חיצונית‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , «¿ƒ∆≈»¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»

.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר ∆¿«¿»ƒ≈∆
אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות כך ממש, ממעל אלוקה ).חלק

לקמן: האמורים הדברים הסברת

בדומה  זה הרי הנשמה, של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

גופו  איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים לקשר

אדמו"ר  בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו.

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק' ה'צמח

הסבא: אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר

"הנה  הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדלת. מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על

"הנה, הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע

סבא" זהו

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה  איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת  שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית

היא  'ראש', של בתבנית מוגדרת

למעלה  והיא מ'רגליים' למעלה

הנשמה  היא זה עם ביחד אך מ'ראש'.

של  הנשמה והיא ה'ראש' של

של  הפנימית המהות היא ה'רגליים'.

אחד  כל ושל הידיים ושל הרגליים

מצד  בסיפור, כאמור האדם. מאיברי

ואיננו  הראש איננו ה'סבא' אחד

זוהי  ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים,

הנמצא  בתוך נשמתו ומתגלה ת

הסבא  של כולו כל כולם. האיברים

ברגליו  ידיו, משתי אחת בכל נמצא

וכו'.

הנפש  אודות מדובר כאשר כן, כמו

הדרגות  אחד מצד ישנן האלוקית,

בדוגמת  שהן בה הקיימות השונות

הנשמה' 'עצם וישנה שלה, האיברים

איננה  הנשמה' 'עצם אליהן. שמעבר

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה

ב'תבניות' קשורות השונות הדרגות

בכוחותיו  הקשורה ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף שלמעלה הנשמה חלק האדם, של הגלויים

מופשטת  הנשמה' 'עצם זאת לעומת עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה

הפנימית  הנקודה היא הנשמה' 'עצם זה עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÌÈ¯e‡a‰ ÈL ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰) היהודי של לאמונתו הטעם את eÓ‡‰c‰המסבירים ,‡e‰ ( »ƒ¿»ƒ¿»¡»

‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆««»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlL בגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ

זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎc של ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש  כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏ ל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a המצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆«
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈÙa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a) שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆«ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו  בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ מהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»
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יי devz dz`e

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מ'אֹור '. ׁשּלמעלה 'מאֹור' חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּד'כתית' הענין ידי על הּוא לה'ּמאֹור' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

היא ÔÈÚ‰Âו) ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶָָָ

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

חסֿוׁשלֹום. ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס
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וש"נ.33) .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆

‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»
L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה ‰È‡קיימת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn «¿À∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»
להיות  שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰aL ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

Lהיהודים" ‰ÔÈÚביאור , ∆»ƒ¿»
¯B‡nÏ (˙È˙k)„ התגלותה שזו ¿»ƒ«»

הנשמה עצם CLÓ‰aשל ‡a»¿∆¿≈
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó קשר שיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ÔÊביניהם  ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»

‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆
‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿≈∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆∆∆«¿»»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) אשר ∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
ד' בסעיף לעומת כאמור הנשמה' 'עצם

בשם  נקראת הגלויים הכוחות

.'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»≈
¯Ó‡pL ‰Óe ּכתית "בפסוק «∆∆¡«ִָ

¯‡·Óe ,"¯B‡nÏהרי¯Ó‡n‰a «»¿…»¿««¬»
‡e‰ '¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»

L '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ קיים «¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆
‰eÏb˙דווקא  ÔÓÊa של בזמנו ולא ƒ¿««»

היה  לא אז אשר במדבר רבינו משה

'כתית' של בכך,מצב ‰e‡,הביאור
Èk מתבטאת הנשמה שעצם למרות ƒ

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

‰e‡והביטוי‰Èelbעּקראך ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ ÌˆÚc מתגלה ִַ«ƒ¿∆∆«¿»»»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,נפש למסירות הנשמה עצם גילוי בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê כאשר ∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  הנובעת‰‡eÓ‰מדובר יותר, ¯B‡‰התחתונה ‡e‰L ‰Ê „vÓ »¡»ƒ«∆∆∆

‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ)«»≈¬ƒ¬«∆ƒ
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰c נגרמת„vn ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«
‰i‡¯‰ בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

ÏB„b‰בעצמו  ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ ¿≈ƒ»»≈»

BlL ‰eÓ‡‰Lהזה ‰È‡באופן ∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצונית„vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«

‰¯eL˜ dÈ‡Â (‰‡B¯L ‰Ê∆∆∆¿≈»¿»
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ של מציאותו ƒ∆∆¿ƒ

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים,

זה  את זה רואים ≈‡BÈלכן,שהם
‰Ê ÏÚ BLÙ ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«∆
תלוי  קיומו שעצם חש שאיננו כיוון

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Ê‰אם ¿∆
L דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ∆»¡»

‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿«∆ƒ¿≈

L אשר הנשמה, מעצם נובעת ∆היא
זה  e˜Ï‡a˙ברובד ‰eÓ‡‰»¡»∆¡…

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ עצם מבחינת ƒ»∆∆∆
אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה

אלוקות  זה והיא היא זה ,אלוקות
ÔÎÏÂ ש כזה באופן היא זו ‡Èאמונה ¿»≈ƒ

ŒÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂ נפשו את מוסר הוא .וממילא ¿»

רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM וקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯''ג בסעיף ‡˙כאמור Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L «¬»¿≈¿»∆»¿«¿≈∆

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰ שהם »¡»«¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
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nyz'd"`יב ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא' ּד'רעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ
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רפמ"ב.34) תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.35)תו"א מנשמת 36)סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם 37.56)את הערה לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשם  ÌÈ˜fÁÓנקראים Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ƒ¿¿ƒ¿»
שונה  שלאחריו ‰‡eÓ‰שהרי,הצדיקים ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»

‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó34‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ¿¿«¿«¬»∆

BÓˆÚ35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( «¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

בלב  והרגשה בשכל הבנה להם

L‰‡aבאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ∆«¿≈∆»»
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ

עם  רבינו משה של התעסקותו שעיקר

הכוחות  של ברובד היא ישראל בני

שלהם. זאת Âהגלויים Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
¯‡B·n‰) ‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»«¿»

‰Ê ¯Ó‡Óa36( שהם בכך זה אין ¿«¬»∆
בשכל  הדברים את בלהסביר עוסקים

תפקידם  אלא הלב, ברגש וליישבם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
עם  קשורה נפש מסירות אשר

שלמעלה  הנפש עצם התעוררות

הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ««
את  להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף

האדם  של הגלויים בכוחותיו האמונה

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈ ׁשעּקר ≈«ִֶַ
‡e‰ '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰Ê∆∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

) dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓeשל תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰ ¿«¿≈∆»¡»«¿»«¿»«¿ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות שתוכל (האפשרות ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ כלומר ¿«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
˙Ú„a השכל ÈÓˆÚ˙)ובהשגת ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ¿«««¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL הרי ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚ¯'c‡בכך ÔÈÚ‰ ‰lb˙ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó37„BÚ ( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿…∆«¿ƒ
BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«∆∆«¿»»
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL]∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc למרות הרי ƒ≈∆¿»»»
משה  של בעבודתו גם מתבטאת שהיא

אך העם, את דעת »wÚƒ¯בלמדו
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ƒ¿«»¿ƒ∆∆

ÏÚBÙa דווקא קיים שהיה דבר ¿«
הגלות  שבזמן .בדורות

(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא
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יג devz dz`e

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

ּובניו, ּבמּתתיהּו (ּבעּקר) היתה יון) ּגזירת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּבזמן

היתה המן ּגזרת ּבזמן נפׁש lkAוהּמסירּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ§¨
l`xUi ׁשּמּובא מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מּכלֿמקֹום ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

) מהימנא' ה'רעיא ׁשלiENbAהיה (l`xUi lM ְְֲֵַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ׁשהמׁשי מהימנא' 'רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

ּדעה  ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי (ּכל מׁשה .39ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

'רעיא  (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ[אּלא

ּדעת  ׁשהמׁשי ידי על יׂשראל) ּדכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהימנא'

על  זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלכל

ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָויׁש

ׁשקּול  היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

את  הּמאמר  ּבעל ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכמׁשה

עצמֹו על מהימנא'40הּדין ה'רעיא ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

)iENbA.הּדֹור אנׁשי ּכל ׁשל ( §¦ְֵֶַַָ

הּפסּוק ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתצּוה  ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

איןֿסֹוף) אֹור (עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

יׂשראל  רֹועי ׁשּגם מבאר ּולאחריֿזה האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

מרּדכי  ּוכמֹו ּדיׂשראל, האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא ּדֹור ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבכל

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) הּתֹורה (מׁשה ּבלּמּוד חזק לעמד יׂשראל ׁשל אמּונתם את ק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ואּתה  (ׁשּבפסּוק לּמאֹור' ּב'כתית הּפרּוׁש מבאר ּולאחריֿזה הּמצוֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקּיּום

ה'ּמאֹור' ּבחינת מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּתצּוה
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ג.38) וש"נ.39)סעיף ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר וחשבון"40)ראה "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש ע"ד

מדעתו  פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין

ח"ו  לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו

וש"נ). .283 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ÌÈ¯eÙa,זאת לעומת LÙהרי ˙e¯ÈÒn‰ ¿ƒƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆

,ÂÈ·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ‰kÁc«¬À»ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»
‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ ˙e¯ÈÒn‰Â יׂשראל .ּבכל ¿«¿ƒ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ

L ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16 ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»
B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ ÈÎc¯nL∆»¿¿«»»»¿

B¯B„a ‰LÓk את משווים חז"ל ¿…∆¿
רבינו  למשה דווקא Ì‚‰cמרדכי ,«¬«

L של "‡˙eËLt˙‡העניין ∆ƒ¿«¿»
‡e‰ "‰LÓcקיים¯Bc ÏÎa ולא ¿…∆¿»

מרדכי, של בדורו ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒרק
‡˙È‡(מובא=)L¯„na ƒ»«ƒ¿»

Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»
LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a¿¿…∆¿¿≈

,¯ÓBÏ דווקא שבהם הדברים שבין «
הוא, רבינו למשה דומה ∆אחת Lמרדכי

È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰∆»»»«¬»

) '‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏL ּכל ) ¿≈¿»ְִ∆ָ
עורר B¯B„aLיׂשראל שהוא בכך ְִֵָ∆¿

הדור  אנשי בכל נפש המסירות .את
'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‰LÓ ˙Ó‚„a¿À¿«…∆«¬»¿≈¿»

L ו השפיעÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ ∆ƒ¿ƒ««¿»
Ìb Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«»«
Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓƒ∆∆∆…∆»
¯Bc ‡¯˜ (B¯Bc ÈL‡«¿≈ƒ¿»

‰Úc39‡l‡] ו'. בסעיף כאמור ≈»∆»
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ‰LÓaL∆¿…∆»»ƒƒ¿»∆
ÏÎc '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰L)∆«¬»¿≈¿»¿»
CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ
,B¯Bc ÈL‡ ÏÎÏ ˙Úc««¿»«¿≈
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e¿»¿¿«»»ƒƒ¿»∆
˙e¯ÈÒn‰ Ák ‰lbL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ»…««¿ƒ
LÈÂ .[B¯Bc ÈL‡ ÏÎaL LÙ∆∆∆¿»«¿≈¿≈

‡È·nL È„È ÏÚc ,¯ÓBÏ כ"ק «¿«¿≈∆≈ƒ
הריי"צ Ó‰שלוÓ‡n‰a¯אדמו"ר ¿««¬»«

L¯„na ·e˙kM של מעלתו אודות  ∆»«ƒ¿»
‰È‰מרדכי, B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»

LÓk Ïe˜LÈ„È ÏÚ ,B¯B„a ‰ »¿…∆¿«¿≈
¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê כלומר ∆»«««««¬»

הריי"צ, אדמו"ר ‰ÔÈcאותו‡˙כ"ק ∆«ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40,כלומר) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'‰ ‡e‰L ּבגּלּויÏk ÏL ( ««¿∆»«¬»¿≈¿»ְִ∆»
.¯Bc‰ ÈL‡«¿≈«

¯Ó‡n‰a) ÌÈÈÚ‰ (¯„ÒÂ) ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
היהודים" lÁ˙aL‰"וקבל ,'Â‚ ‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒt‰ ¯e‡·a (¿≈«»¿«»¿«∆∆ƒ¿ƒ»

‰z‡Â'c Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈ƒ¿«»
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

L ש היא ‰e‡משמעותו ‰Ln ∆…∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
È„È ÏÚ (ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«¿≈
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,‰eÓ‡‰»¡»¿«¬≈∆¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ÌbL∆«≈ƒ¿»≈∆¿»
(‰LÓc ‡˙eËLt˙‡)ƒ¿«¿»¿…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»
‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆
Ì˙eÓ‡ ˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL∆¿∆ƒ≈∆¡»»
˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈«¬»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈

'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»
הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים

‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆
L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚ שלאחריו בצדיקים Èkולא ,( «¿ƒ
‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«

ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆
‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»

‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
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ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא' ּד'רעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ
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רפמ"ב.34) תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.35)תו"א מנשמת 36)סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם 37.56)את הערה לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשם  ÌÈ˜fÁÓנקראים Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ƒ¿¿ƒ¿»
שונה  שלאחריו ‰‡eÓ‰שהרי,הצדיקים ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»

‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó34‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ¿¿«¿«¬»∆

BÓˆÚ35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( «¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

בלב  והרגשה בשכל הבנה להם

L‰‡aבאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ∆«¿≈∆»»
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ

עם  רבינו משה של התעסקותו שעיקר

הכוחות  של ברובד היא ישראל בני

שלהם. זאת Âהגלויים Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
¯‡B·n‰) ‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»«¿»

‰Ê ¯Ó‡Óa36( שהם בכך זה אין ¿«¬»∆
בשכל  הדברים את בלהסביר עוסקים

תפקידם  אלא הלב, ברגש וליישבם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
עם  קשורה נפש מסירות אשר

שלמעלה  הנפש עצם התעוררות

הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ««
את  להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף

האדם  של הגלויים בכוחותיו האמונה

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈ ׁשעּקר ≈«ִֶַ
‡e‰ '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰Ê∆∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

) dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓeשל תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰ ¿«¿≈∆»¡»«¿»«¿»«¿ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות שתוכל (האפשרות ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ כלומר ¿«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
˙Ú„a השכל ÈÓˆÚ˙)ובהשגת ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ¿«««¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL הרי ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚ¯'c‡בכך ÔÈÚ‰ ‰lb˙ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó37„BÚ ( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿…∆«¿ƒ
BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«∆∆«¿»»
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL]∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc למרות הרי ƒ≈∆¿»»»
משה  של בעבודתו גם מתבטאת שהיא

אך העם, את דעת »wÚƒ¯בלמדו
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ƒ¿«»¿ƒ∆∆

ÏÚBÙa דווקא קיים שהיה דבר ¿«
הגלות  שבזמן .בדורות

(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא
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ידי  על ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָאתּפׁשטּותא

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂ ּד'כתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור'

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֿסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

החּלּוp‰Â‰ט) אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

ixg`NW ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ּדפּורים. הּנס ¤§©£¥ְְְִֵֵֶַַַָ

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

ׁשּבימי  ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו'

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית

ּבנֹוגע  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּד'כתית' הענין ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתיתֿלּמאֹור,

ּבזה. ענינים ּדׁשני לה'ּמאֹור', מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד 'ּכתית' ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסיר ּות ידי על  לה'ּמאֹור' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור', ּב'כתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם
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‰Ê È„È ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…««¿ƒ∆∆∆»∆∆«¿≈∆

‡e‰עּקר.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ ִַƒ∆∆«¿»»»
חלק  שני ישנם תצוה' 'ואתה שבפסוק למדנו המאמר המילים בתחילת ים.

בבני  רבינו משה של פעולתו אודות מדברות ישראל' בני את תצוה 'ואתה

זית  שמן אליך 'ויקחו ובמילים ישראל.

והמעלה  היתרון אודות מדובר וגו' זך

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל שבני

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»
עומק  שישנו יבואר הבאים בסעיפים

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף

ידי  על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈

"˙BNÚÏ את מבטא כאמור אשר «¬
דווקא  הגיעו אליה הנפלאה המעלה

זה פסוק הרי הגלות, ≈»¿a„Ó¯בזמן
ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ׁשּלאחרי ¿«¿¿«¿«ְֲֵֶַ

ÌÈ¯eÙc Òp‰ נאמר זה פסוק שהרי «≈¿ƒ
גזירת  של ביטולה לאחר אסתר במגילת

e˙kL·המן  ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«∆»
¯Ó‡n‰a הריי"צ אדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

Le¯ÙcהפסוקÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמורÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" היתירה ההתעלות כלומר ∆¿ƒ≈»»¿«¬≈«≈
גם  אלא וגזירה צרה של בזמן רק לא הייתה התורה, קבלת לשלימות שגרמה

רווחה  של Ó‰בזמן eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰Mהוא אחד ‰Ïaw‰עניין ∆≈≈¿««»¿≈ƒ¿»ƒ««»»

התורה  של ÔÓÊaהשלימה ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«
‰¯Êb‰הייתה זו קבלה ÏÚאשר «¿≈»«

Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆
¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) כן וכמו «¿»¿««¬»

ד' בסעיף Âלעיל הוא ), שני ¿עניין
‰Ïaw‰ התורה של השלימה ««»»

,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«∆∆∆

Ú‚Baשל 'È˙k˙לעניין ¿≈«»ƒ
,'¯B‡nÏהיא משמעותו ÏÚLאשר «»∆«

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
,'¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ¿«»

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc לשני הקשורים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
תקופות  הוא .סוגי אחד עניין

ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆
˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓ '˙È˙k'»ƒƒ«∆∆∆¿»¿≈
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰ הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
בברית  הקומוניסטי המשטר בזמן

מאסרו. לפני חדשים מספר המועצות,

המאמר  נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

אדמו"ר  תבע עצמו במאמר כן וכמו

נפש  מסירות Ê‰הריי"צ È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ41C¯cŒÏÚÂ] ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆
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טו devz dz`e

הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ועלּֿדר] ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל ה'ּכתית' ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

לה'ּמאֹור'. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום,

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

 ֿ הּבלי איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ּתׁשּובה ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשלמה

ּגּלּוי  אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה וגּלּוי הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאיןֿסֹוף
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והגזירה".41) הגלות "זמן - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים טז.42)להעיר, ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה א.44)ראה ח, א.45)אסתר יד, עה"פ 46)מגילה תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. אדה"ז).47)קלז, בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע מאמרי 48)להעיר

תג. ע' הקצרים רישי 49)אדה"ז בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L ·vn‰ אכן‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ ««»∆»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡42,המובנים בגשמיות eËLÙa˙בכל »¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¿
˙eiÁe¯a Ì‚Â43‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ] נּתן המן ּבית ׁשּגם ¿«¿»ƒƒ≈»ƒ∆ִֵֶַַָָ

Ît‰˙‡"c‡כלומר,44לאסּתר  ‰ÏÚn‰ Ìb Ê‡ ‰È‰L חשוכא ְְֵֶ∆»»»«««¬»¿ƒ¿«¿»
לאור)לנהורא" החושך ],(=התהפכות

L ‡l‡ נמצאים עדיין מכלֿמקום ∆»∆
הגמרא  וכלשון Èzk‡"««ƒבגלות,

"Ô‡ LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú45 ֿ ) «¿≈¬«¿≈¬«
אנו) אחשורוש עבדי ‰Ìעדיין ,[≈

(˙È˙k) ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ
Ó עצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰f גםÏÚ ƒ∆∆≈«»¿«

'˙È˙k'‰ È„È נשבר והלב ¿≈«»ƒ
Ï‡¯NÈcהנגרםÓ עצם‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆

ÌÈÚÈbÓ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ï התגלות.'¯B‡n'‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â שכשם לכך הסיבה ¿»ƒ¿»
קשורה  הגזירות בזמן נפש שמסירות

היות  גם כך הנשמה, עצם בגילוי

מהימצאותו  ו'כתית' שבור היהודי

הנשמה, עצם גילוי את מעורר בגלות

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó עצםÌb) ˙eÏba Ì‰L ‰f ƒ∆∆≈«»«

˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰ Ì‰Ï LiLk¿∆≈»∆«¿»»¿«¿ƒ
BBˆ¯ Èk ,‡e‰ ,(˙eiÁe¯·e¿»ƒƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL ‡e‰ ישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
אך  בהם חפץ שהאדם שלמרות דברים

לעומתם  בהם, תלויה אינה מציאותו

אינם  חייו בלעדם אשר דברים ישנם

Âחיים  בגילוי . יהודי של רצונו כן ¿כמו
הוא  כך Ú„אלוקות fL‰כדי «∆∆

ÌˆÚÏ Ú‚B (˙e˜Ï‡ Èelb)ƒ¡…≈«¿∆∆
B˙e‡ÈˆÓ בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ

יכול  איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך  עם ÔÓÊaLלהשלים ‰Ê ,ÔÎÏÂ ,¿»≈∆∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡ ˙eÏb‰«»≈≈ƒƒ¡…

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk בזמן ¿∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש «¿Ë¯Ù·e]ƒשבית

e¯Ó‡L ‰Êa ÔBa˙nLk¿∆ƒ¿≈¿∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯46‡lL ÈÓ Ïk" «≈»ƒ∆…

È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰ ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»¬≈

"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k ‰Ê מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ∆¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע  מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד, כל על

הרי  אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה  ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿
ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ‡‚È‡ ¯Ú ÊÈ‡ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿

לגמרי) מזועזע 'È˙k˙'.(=הוא ,»ƒ
k Ì‚Â ביהודי מדובר e‰L‡אשר ¿«¿∆

L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡b¯„a לכן ¿«¿»«¬≈¿≈∆
˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ¯È‡n≈ƒ∆¿ƒ¡…
ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«

˙Èa‰47‰fÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ , ««ƒƒ»»ƒ∆
¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»»≈≈ƒ
Èelb‰ ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰«ƒ»∆««ƒ
Èelb ‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL∆≈ƒ∆¿ƒ
¯B‡ Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚ÓÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ לכך הביטוי ≈«¿ƒ¿
ש  בכך הוא גבול בלי Èelb‰«ƒשהינו

BLiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
Èelb ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ácƒ««∆≈≈ƒ»ƒ
Èelb‰L ÈtÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡¡…ƒ¿≈∆«ƒ
(¯È‡Ó ‡e‰L ÌB˜n‰a Ìb)«¿«»∆≈ƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ הביאור ƒÀ¿»¿∆
‡„BÓ"¯ב  ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡cÌÈewza49 «»≈¿ƒ»«ƒƒ
זוהר) בתיקוני elÙ‡L∆¬ƒ(=שמובא

¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«ƒ∆»≈
‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»»

,ÁÈLÓ ‡a משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«
הוא שלימה È„Èלתשובה ÏÚ Èkƒ«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿ƒƒ
‡ÛBÒŒÔÈומגלים ¯B‡ Èelbƒ≈

‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ∆
ÌB˜Ó ÏÎa בביאת שתהיה הגאולה . ¿»»

איןֿסוף  אור בגילוי קשורה משיח

לא  זו שבגאולה כיון הבליֿגבול

תיגאל  שלא בעולם פינה ].תישאר
Èelb BÏˆ‡ ¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰fÓeƒ∆∆≈≈ƒ∆¿ƒ
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ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִִִֵֶַָָעצמּות

ׁשּגם  מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ועלּֿדר]ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשער  לֹו ׁשחסר  אּלא ּבינה ׁשערי מ"ט ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמּׂשיג

חֹולה  הּוא ה'ּצמח 50הּנּו"ן, ּׁשּכתב מה וידּוע .[ ְֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן 51צדק' ורּבנּו מּמֹורנּו נׁשמע ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וויל  אי ניסט גאר זע וויל אי הּזקן) ְְִִִִִֵֶַַָָ(אדמֹו"ר

הּבא  עֹולם דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן דאיין ְְִִִִֵֶַַַַָָניט

ידי  ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי ְְִִִִֵֵֶַַַכּו'

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

did ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא נׁשמע ¨¨ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ּובפרט  הרגיל], ּדבר היה ׁשּזה אּלא ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻמיחדים

נּתן  צדק', ה'ּצמח ידי על זה ׁשּנתּפרסם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַלאחרי

רצֹונֹו ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּכח

מאיר  ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה

מאיר  ׁשאין הּגלּות ּבזמן ּומּכלֿׁשּכן זה, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי הּגּלּוי הּוא `xFאפּלּו הּבית, ּבזמן ׁשהיה  ( ְֲִִִִִֶַַַַָָ

(אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ּומבּקׁש ּדכתית, ְְְְְִִֵַַָָָָּבמּצב

ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָיֹותר)

וזהּו העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹׁשאז

מּזה  ּד'כתית' הענין ידי ׁשעל לּמאֹור', ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'ּכתית

זה  ּכי לה'ּמאֹור', מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

'מאֹור' הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות
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גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או פס"ג 50)כנישתא תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). סע"א).51)(ע' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'È˙k˙'.של ,‡k„Â ¯aL ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

L Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] המילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ' ומשמעות ¿«∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
הוא ÈOnLk‚הדבר ÌbLשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚL ליבו שברון הרי ƒ»∆»∆»≈«««
ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם

של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆
שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

איןֿסוף  אור בגילוי קשור הוא אלא

אור ].הבליֿגבול  לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור הבליֿגבול איןֿסוף

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְַעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„ÚŒB˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  ÚÊבשעת ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚»ƒ¿ƒƒƒ
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ
CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»ƒ
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
הגן  את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני

העולםֿהבא  את רוצה אינני שלך, עדן

בלבד) אותך מלבד רוצה אינני .שלך,
Â לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי ¿למרות

אך  הזקן, אדמו"ר È„Èשל ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

fL‰היה'הביטוי ,‡e‰ 'ÚÓL ָָƒ¿«∆∆
ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ¿«ƒ¿À»ƒ
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של Ë¯Ù·eבפיו ,[ƒ¿»
È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«¿»
¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«

‰È‰È BBˆ¯שיהיהÈelb ¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ , »«¿¿«¿≈»

הדבר  לו נוגע ÔÈ‡LkLיהיה ,∆¿∆≈
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó אז¯È‡Ó ÔÈ‡ לא ≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿««»∆≈≈ƒ

ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת שתהיה ההתגלות דרגת רק

מאיר לא אלא היא(תחתונההיותר ‰Èelbדרגת‡elÙממש Èelbאשר ¬ƒ«ƒƒ
ממש אֹורשל עצמותו של ולא הוא, ברוך הקדוש של בלבד )והארה

,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ש ליהודי גורם זה חושך vÓa·הרי ‡e‰ ∆»»ƒ¿«««ƒ¿«»
e ,'˙È˙Î'c הוא כך ÌBÈבתפילהLw·Óמתוך ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

(¯˙BÈ B‡) הגאולה אודות ≈
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿
‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰ שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
מעצם  ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך

שכל  מפני זה הרי בגלות הימצאותו

זה  פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו

הזה  ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע יובן

כיוון  הנשמה, עצם בגילוי קשור

שכל  לכך הסיבה היא הנשמה שעצם

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו

e‰ÊÂשל הפנימי 'È˙k˙הפירוש ¿∆»ƒ
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿≈»ƒ¿»

'˙È˙Î'cהקייםÓ עצם‰f ¿»ƒƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
'¯B‡Ó' ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות לשאת אלוקות יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות
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יז devz dz`e

ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) ה'ּמאֹור' ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּד'כתית' הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלּֿדר הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.52) פח, סוס"ב.53)שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב 54)תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„"ÂÈ ידי על מתגלית הנשמה שעצם שכשם כך אודות דובר הקודם בסעיף

רווחה  בתקופת גם מתגלה היא כך גזירות ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

זה  בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי על

מזו  יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר

הנפש  מסירות באמצעות המתגלה

הגזירות. ÓBÏ¯,ויׁשבזמן ְֵ«
˙ÈÁaLודרגת'¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈודרגת'¯B‡n'‰ ≈ƒ¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
.LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆

עצם  של הדרגות שתי בין ההבדל

של  התגלותה כמה עד הוא הנשמה,

עניין  עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם

שהוזכרו  העניינים בכל קשור זה

הקודמים. בסעיפים

ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«
˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê∆∆¿««»»¿»«
(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈»¿»
(ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ‰Ïaw‰««»»¿ƒ≈«¿ƒ

Èk ,‡e‰ על שהיתה התורה קבלת ƒ
היתה  לא תורה במתן ישראל בני ידי

עליונה  הארה בגלל אלא מצידם כך כל

מלמעלה, עליהם ∆Ê‰שהרישהאירה
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך È‚È‚k˙הקדוש ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk52, ומשמעות ƒ¿≈∆»»¬≈∆«¿ƒƒ

עליהם שהאיר היא זו גדולהÈelbכפייה אהבה של אשר ÏÚÓÏÓ53‰אור ƒƒ¿«¿»
בפניו  לעמוד יכלו eלא זאת , ‰Ïaw‰לעומת ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

התורה ÌÓˆÚשל „vÓ ברצונם הנפש את מסרו הם ÓBÏ¯,שהרי LÈÂ . ƒ««¿»¿≈«
הרי  טבעו, מצד יהודי אצל שקיימת האמונה אודות מדובר כאשר שגם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰Lשנובעת‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ ∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
(רֹואה ˙e˜Ï‡ היא זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰eÓ‡ באה„vn ָ¡…¡»∆ƒ«
‰aÒ מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה הנשמה חיצונית, ƒ»

עצמה  ÚÓL'Ï'הנשמה '‰NÚ' eÓÈc˜‰L C¯cŒÏÚ ‡e‰ («∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
(‰¯Bz ÔzÓa)זה ÏÚÓÏc‰שהיה Èelb‰ „vÓ54.עצמם מצד ולא ¿««»ƒ««ƒƒ¿«¿»

הר  למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר עליון אור זה היה תורה במתן

הזמן  כל עליה החופף ה' אור של הגילוי זה למעלה ובנשמה Âסיני, ¿לעומת ,
‰e‡,זאת ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Ê∆∆ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»ƒ««¿»

L ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ Ê‡ Èk ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…∆ƒ«∆∆

,‰ÓLp‰זו ו' בסעיף ÌˆÚשכאמור „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ «¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓמדובר Èel‚aכאשר ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈«∆«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÌˆÚהריÌLÈ בזהÏ"p‰ ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עד ∆∆«¿»»∆¿»À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה

לקמן: האמורים הדברים הסברת

נשמת  בין הקשר ה', בסעיף כאמור

כמשל  משמש גופו, איברי לבין האדם

לדרגות  הנשמה עצם בין לקשר

שלה. השונות

נוסף  איבר איננה האדם שנשמת למדנו

האדם א  של הפנימית המהות היא לא

כולם. האיברים מאחורי העומדת

יותר  זה לאיבר שייכת איננה הנשמה

הידיים  של ה'נשמה' היא אחר, מאיבר

הרגליים. של ה'נשמה' והיא

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

שכלו  שהם הגלויים כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחות  של הפנימית המהות מבחינת הנשמה. עצם וישנה האדם, של ורגשותיו

כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק שהוא בכך היא כח כל של מעלתו הרי הנפש

הפרטית  מהותו את יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך

שמייחד  מה אותו. המייחדת הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת

שמייחד  שמה מידה באותה שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את

המגדירה  זו 'תבנית' חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש, החסד כח את

עצם  כאמור, 'מצוייר'. הוא בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את

היא  כולם. הכוחות כל ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה

כח  כל של חשיבותו מבחינתה אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה

של  הפרטי ה'ציור' לגביה כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא

מקום. תופס איננו כח, כל

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה
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ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִִִֵֶַָָעצמּות

ׁשּגם  מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ועלּֿדר]ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשער  לֹו ׁשחסר  אּלא ּבינה ׁשערי מ"ט ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמּׂשיג

חֹולה  הּוא ה'ּצמח 50הּנּו"ן, ּׁשּכתב מה וידּוע .[ ְֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן 51צדק' ורּבנּו מּמֹורנּו נׁשמע ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וויל  אי ניסט גאר זע וויל אי הּזקן) ְְִִִִִֵֶַַָָ(אדמֹו"ר

הּבא  עֹולם דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן דאיין ְְִִִִֵֶַַַַָָניט

ידי  ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי ְְִִִִֵֵֶַַַכּו'

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

did ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא נׁשמע ¨¨ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ּובפרט  הרגיל], ּדבר היה ׁשּזה אּלא ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻמיחדים

נּתן  צדק', ה'ּצמח ידי על זה ׁשּנתּפרסם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַלאחרי

רצֹונֹו ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּכח

מאיר  ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה

מאיר  ׁשאין הּגלּות ּבזמן ּומּכלֿׁשּכן זה, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי הּגּלּוי הּוא `xFאפּלּו הּבית, ּבזמן ׁשהיה  ( ְֲִִִִִֶַַַַָָ

(אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ּומבּקׁש ּדכתית, ְְְְְִִֵַַָָָָּבמּצב

ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָיֹותר)

וזהּו העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹׁשאז

מּזה  ּד'כתית' הענין ידי ׁשעל לּמאֹור', ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'ּכתית

זה  ּכי לה'ּמאֹור', מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

'מאֹור' הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות
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גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או פס"ג 50)כנישתא תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). סע"א).51)(ע' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'È˙k˙'.של ,‡k„Â ¯aL ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

L Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] המילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ' ומשמעות ¿«∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
הוא ÈOnLk‚הדבר ÌbLשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚL ליבו שברון הרי ƒ»∆»∆»≈«««
ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם

של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆
שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

איןֿסוף  אור בגילוי קשור הוא אלא

אור ].הבליֿגבול  לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור הבליֿגבול איןֿסוף

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְַעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„ÚŒB˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  ÚÊבשעת ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚»ƒ¿ƒƒƒ
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ
CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»ƒ
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
הגן  את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני

העולםֿהבא  את רוצה אינני שלך, עדן

בלבד) אותך מלבד רוצה אינני .שלך,
Â לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי ¿למרות

אך  הזקן, אדמו"ר È„Èשל ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

fL‰היה'הביטוי ,‡e‰ 'ÚÓL ָָƒ¿«∆∆
ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ¿«ƒ¿À»ƒ
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של Ë¯Ù·eבפיו ,[ƒ¿»
È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«¿»
¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«

‰È‰È BBˆ¯שיהיהÈelb ¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ , »«¿¿«¿≈»

הדבר  לו נוגע ÔÈ‡LkLיהיה ,∆¿∆≈
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó אז¯È‡Ó ÔÈ‡ לא ≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿««»∆≈≈ƒ

ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת שתהיה ההתגלות דרגת רק

מאיר לא אלא היא(תחתונההיותר ‰Èelbדרגת‡elÙממש Èelbאשר ¬ƒ«ƒƒ
ממש אֹורשל עצמותו של ולא הוא, ברוך הקדוש של בלבד )והארה

,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ש ליהודי גורם זה חושך vÓa·הרי ‡e‰ ∆»»ƒ¿«««ƒ¿«»
e ,'˙È˙Î'c הוא כך ÌBÈבתפילהLw·Óמתוך ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

(¯˙BÈ B‡) הגאולה אודות ≈
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿
‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰ שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
מעצם  ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך

שכל  מפני זה הרי בגלות הימצאותו

זה  פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו

הזה  ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע יובן

כיוון  הנשמה, עצם בגילוי קשור

שכל  לכך הסיבה היא הנשמה שעצם

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו

e‰ÊÂשל הפנימי 'È˙k˙הפירוש ¿∆»ƒ
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿≈»ƒ¿»

'˙È˙Î'cהקייםÓ עצם‰f ¿»ƒƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
'¯B‡Ó' ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות לשאת אלוקות יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות
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ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי [ּדזה 55עלֿידיֿזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ

והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם
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קפח).55) ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה להמשכת 56)וראה בנוגע הוא ועד"ז

דהמשכת  לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה

מדעת  שלמעלה  דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה

המקיף  שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם

הוא  שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי'

עצם  שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

התגלותה  בין ההבדל יובן זה, פי על

לעומת של הגזירה, בזמן הנשמה עצם

הקיים  ה'כתית' באמצעות התגלותה

רווחה. ‰ÓLp‰בזמן ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆

גזירה  של ÓBÏ¯,בתקופה LÈ ,≈«
L כרוכה זו שהתגלות ∆כיוון

של  הגלויה מציאותם של בהתבטלות

שמבחינת  למרות לכן, הנפש, כוחות

הנשמה  עצם האדם של פנימיותו

אך עימו, לּכחֹות Ú‚Baקשורה ¿≈«ַֹ
הנשמה הּגלּויים  עצם של הגילוי ְִַ

ולכן  המוגבלת, במציאותם קשור איננו

c·¯ּכמֹונחשב‰e‡מבחינתם ְ»»
מלמעלה ÛÒBש  BÓÎeעליהם . »¿

,ÌÈL‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»∆»»
‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»
ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆¿…«
,ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ
˙BÈ„ÓÏ CkŒ¯Á‡ e‡aLÎe¿∆»««»ƒ¿ƒ
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»≈
˙e¯ÈÒn‰ (Ck Ïk) Ì‰a ¯kƒ»»∆»»«¿ƒ
Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

ÌˆÚ Èelb Ì‰a ¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»∆ƒ∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ הגלויים הכוחות מעשה ובשעת «¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

הנשמה עצם של הגילוי בפני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אולם Âהתבטלו ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

רוחנית  רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת

עוצמתם  במלוא התגלותם את הגורמת

זה  עם וביחד הנפש, כוחות כל של

לגאולה  הנשמה עצם של תשוקתה

כדי  עד הנפש כוחות כל את ממלאה

עצם  את לשאת יכולים שאינם כך

הרי  בגלות, Èelb‰«ƒההימצאות
‰ÓLp‰ ÌˆÚcהמתבטא‰Êa ¿∆∆«¿»»»∆

Ó ‡k„Â ¯aL ‡e‰L עצם‰f ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆
˙eÏba ‡ˆÓ ‡e‰L זה גילוי הרי ∆ƒ¿»«»

BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰∆«…«¿ƒ∆
גם ( אלא הפנימית מהותם רק לא

‰Ìהּצּיּור (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈
'„Á' BÓk(אחד=)ÌÚ ¿«ƒ

ÌˆÚ‰56. »∆∆
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האמורים  האופנים בין ההבדל

קשור  הנשמה עצם של בהתגלותה

כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות

כפי  "אלוקות היא האלוקית הנשמה

בן  בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה

הרי  אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

של  במוחו כלולה הייתה היא תחילה

ממנו, נפרד בלתי חלק והייתה האבא

האבא  של ממוחו ירדה היא מכן לאחר

הנשמה  עצם של הגלויה מציאותה כן כמו לעצמה. ממשות בעלת ונעשתה

לגמרי  ומאוחדת דבוקה שהיא אלא עצמה משל ממשות לה שיש כזו היא

שאיננה  כזו היא העליון בשורשה האמיתית מציאותה אך הוא. ברוך בקדוש

ממש. הוא ברוך בקדוש כלולה היא אלא עצמו בפני ÓBÏ¯,דבר LÈÂ¿≈«
c ל הסיבה‰Ê‰ÓLp‰ ÌˆÚL כשלעצמה˙BÁk‰c ¯eiv‰Â ¿∆∆∆∆«¿»»¿«ƒ¿«…

ÌÈÈÚכשלעצמם ÈL (˙Ó‚c) Ì‰ האחד של התגלותו אשר נפרדים ≈À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
השני  של התבטלותו את ‰ÓLp‰דורשת ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ עם , ¿ƒ∆«∆∆«¿»»
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יט devz dz`e

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּד'כתית' הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר 'מצּוה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  'מצוה' ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

) ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על יהיּוxEISdהּנׁשמה ּדהּכחֹות) ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ©¦ְְִַֹ

עצם  ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנׁשמה, לעצם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמתאימים
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נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית eze`ivnהנשמה mvrl עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי הגלויים.znbecaמאירה דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

שעח.57) ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.58)ראה לעיל הובא - ד ישנם 59)סעיף שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הנשמה  עצם שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם סוף סוף אך הנפש כוחות של המוגבלת מהתבנית למעלה È‰ƒ‡היותה

¯„‚a ˙¯c‚Ó מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' עצם dlLוה'תבנית', הוא À¿∆∆¿∆∆¿«∆∆∆»
ש  בכך מוגדרת שהיא ‡·Ïזה .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«…¬»

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ'ה ,של ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
איננו  הוא ברוך שהקדוש כשם הרי

לא  שהיא, כל ב'תבנית' מוגדר

ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית'

דבר  כאשר שהרי גבול', 'בלי של

ואיננו  גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים

סוף  סוף זו גם הרי ל'גבול' שייך

ברוך  הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית'

את  הן הכל, בתוכו' ו'נושא מאחד הוא

ה'בלי  מציאות את והן ה'גבול' מציאות

של  זו דרגה מבחינת כן כמו גבול',

הרי הנשמה eËÈLt'‰«¿ƒ˙עצם
'‰ÓLp‰c'מופשטת' היותה כלומר ¿«¿»»

גבול בעלת eiv‰Â¿«ƒ¯ובלתי
‡lek Ì‰ dlL ˙BÁk‰c¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ÊŒÈtŒÏÚÂ‰(=כולם . «¿«ƒ∆
¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓדרגתÌˆÚ ¿ƒ∆∆ƒ∆∆
˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆

‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…

e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆
Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏכלומרeÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL ¿…∆∆∆«ƒ∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»ƒ
.‰LÓ ˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb איננה זו שהוספה לחשוב ניתן היה לכאורה ƒ¿«¿≈«…∆

עצם  ידי על ממילא באה היא אלא ישראל בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

רבינו משה של השפעתו את מקבלים שהם ÓBÏ¯אולם Âזה LÈ ¿≈«
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó זה דבר כיצד ≈«≈ƒ»∆

Êc‰קשור ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈∆
ÔÊ ‡e‰L ,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגתÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ
‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlL היא ∆¿«¿»»¡…
‰ÓLp‰.תהיה ÌˆÚ „vÓ Ìb«ƒ«∆∆«¿»»

רק [ איננה רבינו משה של פעולתו

איןֿסוף  אור עם ישראל בני את לקשר

לקשר  גם אלא הוא ברוך הקדוש של

עצמם  לבין בינם אותם ≈¿LÈÂולחבר
¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆«∆∆¡«
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

ÔBLÏcהפסוק˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ƒ¿¿«»¿«∆∆
'Ï‡¯NÈ Èa עם בו שמוזכר ללא ¿≈ƒ¿»≈

שלהם, והחיבור ה'צוותא' נעשית מי

מכך 'ÂˆÓ‰'הרי ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…
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nyz'd"`כ ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מׁשה  ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה

ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ,(אלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ויקחּו

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻהאמּתי

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

הּוא  הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם ֿ זה ְְְִִֵֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

ּבכל  היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ׁשּלהם, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהענינים

ÏÚÂ‰ÊŒÈtŒ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה ּדעל 61יּובן , ¿«ƒ∆ְְֲֶַַַַָָָ

ידי  (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶַָידי 

נר  יהיה עלֿידיֿזה מׁשה, ּבמדרגת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעבֹודתם)

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, הוי'62ּתמיד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אדם  ׁשּנּוי),63נׁשמת ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְְִִִִֶַָָָָ

ידי  על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה'), ('ואּתה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

הּוא  ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ּובהּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנּוי,

ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ויׁש .ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאלי

חּלּוק  יׁש ּתצּוה', 'ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  ׁשעלֿידיֿזה (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד' ּד'נר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית
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לב.60) פרק תניא ד.61)ראה כז.62)סעיף כ, סט"ו.63)משלי בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  כזו בצורה להעמידם ÏÚהיא ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpLתחילה,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ) ‰LÓ È„È ÏÚ ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿≈∆

‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈
.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«
˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈

Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆
וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ את «¿»ƒ»¿
ÌÙe‚ כËÏÙ60 קשה זה באופן »»≈

אחד  יהודי של שייכותו את לראות

אחר  השייכים ליהודי בדברים גם

הפרטית  ומציאותו Âלגופו ÏÚאולם . ¿«
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È¿≈ƒ∆∆«¿»»¿
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿

L כאמור¯eiv‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ∆«¿≈∆««ƒ
'„Á' ‡e‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc¿…«¿ƒ«

,ÌˆÚ‰ ÌÚגם ‰‡e„Á˙אזי ƒ»∆∆»«¿
‡È‰ Ï‡¯NÈc נפשם בעצם רק לא ¿ƒ¿»≈ƒ

Ìbאלא ,Ì‰lL ÌÈÈÚ‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ∆»∆«
.[Ûeb‰Ï ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«

הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות, הינם הנרות

אדם". נשמת

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ61"היהודים ÏÚc"וקבל , ¿«ƒ∆»«∆»¿««¬»¿«
,‰LÓ ˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¬»»¿«¿≈«…∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚדווקא¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯ ‰È‰È «¿≈∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿»∆∆«≈
‰ÓLp‰cהנשמה אור ככתוב (כלומר לנר "62˙ÓL¯הנמשלת 'ÈÂ‰ ¿«¿»»≈¬»»ƒ¿«

"Ì„‡63‡e‰ להאיר) (יצליח „ÈÓz והירידות העליות למרות כלומר »»»ƒ
יאיר הנשמה אור האדם, נתון המשתנים ÂL‰אופן aבהם המצבים ,בכל ¿»∆

‡e‰ ,(ÈepL ÈÏa של בכוחו לא ¿ƒƒ
דווקא אלא עצמו È„Èהאדם ÏÚ«¿≈

CLÓpL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿«
(ומתגלה ‰LÓ È„È ÏÚ שזו «¿≈…∆

כאמור  eˆz‰'),עבודתו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
של  הגלויה מציאותו שלעומת כיוון

תמידיים  שינויים תחת הנתונה האדם

CiLהרי ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»≈«»
e ,ÈepL אולם¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ƒ¿««¬»≈

‡e‰ '„ÈÓz ¯'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈»ƒ
ישראל  בני של בפעולתם קשור דווקא

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿
Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡≈∆¿≈«∆¿«ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚcהנעשהC¯„a ¿∆∆«¿»»¿∆∆
של hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'ƒ¿«¿»¿«»

אלא האדם של מצידו לא »ÏÚכלומר
'‰eˆz ‰z‡Â' È„È ידי על כלומר ¿≈¿«»¿«∆

רבינו  elÁ˜אכן,משה LÈ והבדל ≈ƒ
ÔÈaשל רוחנית eתקופה '·¯Ú' בין ≈∆∆

של  ‰Èelbכזו ¯wÚL .'¯˜·'…∆∆ƒ««ƒ
dlL כשלעצמה הנשמה עצם של ∆»
‡e‰דווקא˙BÓÏÚ‰ ÌLiLk¿∆∆¿»«¬»

ÌÈ¯zÒ‰Â המעלימים דברים כלומר ¿∆¿≈ƒ
ומנסים ומסתירים  ה' מציאות על

ה' רצון את למלא מיהודי זו (למנוע

חושך של Ú'ŒÏÚL¯·')תקופה ∆∆∆«
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ מגיעה כאשר אך «¿ƒ∆∆
התגלותה  נעלמת 'בוקר' של תקופה

הנשמה עצם a˙pL‡¯של BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆«

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ של זמן ≈∆∆ƒ¿««¿≈»
',LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן ‰ÔÈÚאם ˙ÈzÓ‡(האמיתי 'c¯(=הענין ∆»»»∆ƒ…∆«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈
ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz'בוקר' של בתקופה גם להאיר )וממשיך »ƒ∆≈«»ƒ
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כי devz dz`e

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈt'לּמאֹור ׁש'ּכתית זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶֶַָָָ

לויקחּו ּבהמׁש ּבּכתּוב ְְְְֱִִֵֶֶַַָנאמר

זה  ּגם נכלל לּמאֹור'' ּב'כתית ּכי גֹו', ְְִִִֵֶֶַַָָָאלי

מּזה  ('ּכתית') ונדּכאים ׁשבּורים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשל  עבֹודתם  ידי על הּוא זה ּדענין ּבּגלּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ה'ּמאֹור' ּובחינת הּנׁשמה, לעצם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָמתאימים

הּנׁשמה  עצם היא זה ידי  על  ׁשּמתּגּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

נאמר  ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור' ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ'ּכתית

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ'מצּוה'

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבאפן  היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ועד  עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָֹׁשאחרּֿכ

מּצד  ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד' 'נר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיהיּו

הּגלּויים. ְִַֹּכחֹות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּנרֹות  והדלקת הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ּגם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאלקּות

הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ויקחּו

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי,
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L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ היא עליהם המוטלת העבודה «¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  לכך Á„לגרום eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb(אחד=)ÌˆÚ ÌÚ «…«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆
,‰ÓLp‰ידם על הבאה ההוספה ‡EÈÏ'.שזו eÁ˜ÈÂ' «¿»»¿ƒ¿≈∆

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ של משמעות ≈∆ƒ¿

ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î' רק לא »ƒ«»ƒ¿»
אלא גזירה של בזמן הקיים »Ìbה'כתית'

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â עצם‰f ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆

ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»¿ƒ¿»∆«
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È הם ¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  ‰ÌÈÈeÏbפועלים ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰È Ì‰lL∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
'¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈∆

p‰ ÌˆÚ ‡È‰‡È‰L BÓk ‰ÓL ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒ
Â ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ שזה כיוון À¿∆∆¿»«¿¿

ישראל  בני של בעבודתם ≈«ÔÎÏקשור
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡∆¡«»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

L Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ∆…∆¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe הם מכן שלאחר כזה באופן רק לא ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
זה אלא רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד ∆…¿ÔÙ‡aצריכים

L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆
ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««

במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר
Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
כח e„·ÚÈלהם CkŒ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
הוא ידו על שהם Ú„שניתן כך כדי «

ÔÈ‡Lיצליחו  '„ÈÓz ¯' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepL Ba CiL«»ƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â שהתגלותה כשם ¿«¿≈»∆»
מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה

„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
¯ ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆¿«¬≈

,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz כלומר »ƒ«¿«¿ƒ
המנורה ‰Lc˜nהדלקת ˙È·a¿≈«ƒ¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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כב

     


ÌO‰רגלנּו ל ּמֹוט  נתן ולא  ּבח ּיים  ,1נפ ׁשנּו «»ְְְִֵֵַַַַַַָֹ

אדמ ֹו"ר  וחמי מ ֹורי ֿ קד ּוׁשת  ּכב ֹוד  ְְְְְִִֵַַָָּומבאר 

י"ב  ה ּגא ּולה  ּדחג  זה  ה ּמתחיל  ּדּבּור  ְְְְֲִִֶַַַַַָָּבמאמר ֹו

ּתּמּוז 2ּתּמּוז  ּבג ' היתה  ה ּגא ּולה  ],3[ׁשהתחלת  ְְְְֶַַַַַָָָָ

יֹותר  נעלים  ח ּיים  הם  נפ ׁשנּו, ׂשם  ׁשּבהם  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּדהח ּיים 

הם  ה ּנפ ׁש ּדח ּיי  עצמ ּה). (מ ּצד  ה ּנפ ׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמח ּיי

ּבעצם ' 'חי ה ּוא  ׁשה ּנפ ׁש ּדהגם  ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָֻמג ּבלים ,

את  ׁשּמח ּיה  הח ּיּות  מהת ּפּׁשט ּות  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ(ׁשּלמעלה 

מח ּיּות  ּגם  א ּלא  ה ּפרטי מח ּיּות  רק  ולא  ְְִֵֵֶַַַַַַָָֹה ּגּוף ,

'חי 4ה ּכללי) ה ּוא  ׁשה ּנפ ׁש ּדזה  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

טבע  ּבּנפ ׁש הט ּביע  ׁשה ּקּב"ה  מ ּפני ה ּוא  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעצם '

זה  ח ּיּות  ּגם  לכן, ּבעצם ), חי (ׁשּיהיה  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָזה 

והח ּיים  ּבהג ּבלה , ה ּוא  ּבעצם ) חי ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ(ּדבחינת 

מה ּטבע  למעלה  הם  נפ ׁשנּו, ׂשם  וזה ּו5ׁשּבהם  . ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשה ּכח  רגלנּו, ל ּמֹוט  נתן ולא  ּבח ּיים  נפ ׁשנּו ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹה ּׂשם 

ּדוקא  ה ּוא  ל ּמֹוט , יהיּו לא  ׁשרגלנּו זה  ְְְִֵֶֶַַַַָֹעל 

מה ּטבע . ׁשּלמעלה  ְְִֵֵֶֶַַַַַָמהח ּיים 

ה ּנפ ׁשÔÈ‰Ïeב ) ח ּיי ׁשּמּצד  זה  על  ה ּטעם  ¿»ƒִֵֶֶֶֶַַַַַַַ

ּבעצם , חי ּבחינת  מ ּצד  ּגם  ְְְִִֶֶַַַַַָעצמ ּה,

ׁשּלא  זה  על  וה ּכח  רגלנּו, ל ּמֹוט  להיֹות  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹאפ ׁשר 

ׁשּלמעלה  מהח ּיים  ּדוקא  ה ּוא  רגלנּו ל ּמֹוט  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָיהיה 

ל ּגא ּלה  זה  ּדענין ה ּׁשּיכ ּות  להבין וגם  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמה ּטבע ,

ּבריׁש ּׁשּכת ּוב  מה  להק ּדים  יׁש ּתּמּוז, ְְְְִֵֵֶַַַָּדי"ב 
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תשמ "ט . – תמוז ג' בקונטרס  לאור ויצא שליט "א אדמו"ר כ"ק  ע "י  הוגה המאמר ט .1)*) סו, תרצ "ד,2)תהלים דשנת

ואילך. 255 ע ' ה'תש"י  בסה"מ  ובכ"מ .3)נדפס  ואילך. 1314 ס "ע  ח "ד לקו"ש א. קעה, ח "א קונטרסים סה"מ  ראה 4)ראה

ובכ"מ . ואילך. 6 ע ' ה'תש"ח  ואילך. 31 ע ' ה'ש"ת סה"מ  ספורנו 5)בארוכה מהרע "ב  רפ "ב  בהמאמר שמביא מזה גם להעיר

הטבע . נגד אוה"ע  בין כו' שהחיינו הוא בחיים נפשנו השם דפירוש

    
ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש של  בשבחו  תהלים בספר  נאמר 

ÌÈiÁa eLÙ ÌO‰ אנחנו ובזכותו  שבכוחו  זה ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש הוא, «»«¿≈««ƒ
eÏ‚חיים  ËBnÏ Ô˙ ‡ÏÂ1, שרגלינו עלינו  ומגין  ששומר  זה והוא ¿…»«««¿≈

ולא  יפלו  ‡„"BÓניכשל לא Á"BÓ ˜"k ‡Óe יצחק יוסף רבי  ¿»≈¿«¿
אדמו "רי  בשושלת השישי  (האדמו "ר 

שלו BÓ‡Óaחב"ד ) חסידות מאמר  ¿«¬»
‰Ê ÏÈÁ˙n‰ eac בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ∆

נפשנו ...") ("השם ‰Ïe‡b‰זה ‚Ác¿««¿»
Êenz "È2 בשנת) ידו  על  שנאמר  «

י "ב  שלו  הגאולה חג  ביום תרצ"ד )

ממאסרו תמוז  ממאסרו  יצא (בו 

בשנת  הסוביטית תרפ"ז )ברוסיה

,‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰L] בו היום ∆«¿»««¿»
שבי "ב  עד  והוגלה הסוהר  מבית יצא

מלא, שחרור  לו  ניתן  «¿«‰È˙‰תמוז 
Êenz '‚a3, זה מאמר  אמירת ],יום ¿«

Ì‰aL ÌÈiÁ‰c הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¿««ƒ∆»∆
,eLÙ ÌN מדובר בפסוק עליהם »«¿≈

ÈiÁÓזה  ˙BÈ ÌÈÏÚ ÌÈiÁ Ì‰≈«ƒ«¬ƒ≈≈«≈
(dÓˆÚ „vÓ) LÙp‰ וכוונת «∆∆ƒ««¿»

מעלה  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש היא הפסוק

גבוהה. לרמה חיינו  את ≈»¿ÈiÁcומרומם
LÙp‰ מצד שהם כפי  עצמה מצד  «∆∆

הנפש  של  ומהותה ≈‰Ìטבעה
‚‰c ,ÌÈÏa‚Ó‡e‰ LÙp‰L Ì À¿»ƒ«¬«∆«∆∆

'ÌˆÚa ÈÁ' וחיות חיים של  מהות «¿∆∆
˙eËMt˙‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁnL ˙eiÁ‰««∆¿«»∆«

מקור כמבואר  שבכל  של בחסידות

את  יש השמש, למשל  כמו  וחיות, אור 

את  ויש עצמו  המקור  ואת העצם

להאיר  שלו  וההתפשטות ההתגלות

האדם  ונפש ממנו  חוץ ולהחיות

בעצם", "חי  היא חיות לו  המשפיעה

מהותה, עצם מצד  חיות של  מהות

מההתפשטות  למעלה הוא והעצם

הנפש  חיות שבהן  הצורות מכל  נעלה הנפש עצם כי  הנפש של  וההתגלות

לגוף  חיות שנותנת מהדרגה למעלה היא עצמה שהנפש כך  לגוף …¿ÏÂ‡באה
ÈÏÏk‰ ˙eiÁÓ Ìb ‡l‡ ÈËt‰ ˙eiÁÓ ˜ משפיעה הנפש שכן  «≈««¿»ƒ∆»«≈««¿»ƒ

כללית, חיות וגם ועניינו  למהותו  בהתאם אבר  לכל  פרטית חיות גם בגוף

הפרטית  מהחיות יותר  נעלית חי  הוא האדם שמכוחה הכללית והחיות

עניינו  לפי  אבר  בכל  שיש 4‰Êc)המסויימת ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈»¿∆
'ÌˆÚa ÈÁ' ‡e‰ LÙp‰L לעיל aw‰L"‰כאמור  ÈtÓ ‡e‰ ∆«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈∆«»»

,(ÌˆÚa ÈÁ ‰È‰iL) ‰Ê ÚË LÙpa ÚÈaË‰ ששייך דבר  זה ואין  ƒ¿ƒ««∆∆∆«∆∆ƒ¿∆«¿∆∆
עליו  הבית' ה'בעל  והיא עצמה 'חי ÔÎÏ,לה שהיא העובדה את שגם כיוון  »≈

הוא בעצם' ברוך  מהקדוש מקבלת היא

הרי  Ê‰שמעליה, ˙eiÁ Ìb««∆
(ÌˆÚa ÈÁ ˙ÈÁc) כל עם ƒ¿ƒ««¿∆∆

Ïa‚‰a‰,מעלתו  ‡e‰ יש ולנפש ¿«¿»»
ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש במידה חיות

יותר  ולא לה ÌÈiÁ‰Â¿««ƒהעניק
,eLÙ ÌN Ì‰aL ועליהם ∆»∆»«¿≈

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש את משבח הזה הפסוק

מוגבלים ‰Ìהוא  לא ÏÚÓÏ‰חיים ≈¿«¿»
Úh‰Ó5 מהחיים ומעבר  מעל  ≈«∆«

ומהותה. טבעה מעצם בנפש שקיימים

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי  ‰ÌOהפירוש ¿∆«»
ËBnÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌÈiÁa eLÙ«¿≈««ƒ¿…»««
eÏ‚L ‰Ê ÏÚ Ák‰L ,eÏ‚«¿≈∆«…««∆∆«¿≈

‡Ï,ËBnÏ eÈ‰È ולא ניפול  ולא …ƒ¿«
שהיא  כפי  הנפש מחיי  נובע לא ניכשל ,

כאמור , שהם ומהותה, טבעה מצד 

אלא  מוגבלת במידה ‰e‡חיים
‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰Ó ‡˜Âc«¿»≈««ƒ∆¿«¿»

Úh‰Ó הוא ֿ ֿ ברוך  "שם"שהקדוש ≈«∆«
הרגילים. החיים על  ועילוי  כתוספת בה

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ««««∆
Ìb ,dÓˆÚ LÙp‰ ÈiÁ „vnL∆ƒ««≈«∆∆«¿»«
LÙ‡ ,ÌˆÚa ÈÁ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««¿∆∆∆¿»
ÏÚ Ák‰Â ,eÏ‚ ËBnÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿≈¿«…««
eÏ‚ ËBnÏ ‰È‰È ‡lL ‰Ê∆∆…ƒ¿∆««¿≈
‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰Ó ‡˜Âc ‡e‰«¿»≈««ƒ∆¿«¿»

,Úh‰Ó למה כדי כלומר , באמת ≈«∆«
יש  ("למוט") להיכשל  ולא ליפול  לא

שמעל  חיים מלמעלה לקבל  צורך 

מסתבר  והרי  הרגילים, לחיים ומעבר 

ב"חי  (במיוחד  חיים של  רמה שבכל 

בחיים  צורך  יש ולמה ומכשול  נפילה תהיה שלא ערובה היא החיות בעצם")

מהטבע?, "Ècשלמעלה ‰l‡bÏ ‰Ê ÔÈÚc ˙eÎiM‰ ÔÈ‰Ï Ì‚Â¿«¿»ƒ««»¿ƒ¿»∆«¿À»¿
,Êenz נאמר הריי "צ הרבי  של  הנזכר  שהמאמר  מקרה זה אין  בוודאי  שהרי  «

הללו  השאלות שתי  על  לענות כדי  הנה שלו , הגאולה חג  ÌÈc˜‰Ïביום LÈ≈¿«¿ƒ
LÈa e˙kM ‰Óותחילת פרשת e˙Lt6בראש היא קורח, פרשת «∆»¿≈»»»≈
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כג   

ואת ּפלג6ּפר ׁשתנּו א ּונקל ֹוס  ותר ּגם  קרח , וּיּקח  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ

ונסיב , ּתר ּגם  וּיּקח  ׁשּנאמר  מק ֹום  ּדבכל  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקרח .

 אלימל נעם  ּבספר  ואיתא  ואת ּפלג . ּתר ּגם  7וכאן ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבין  ה ּמב ּדיל  רקיע   ּדר ֿ על  ה ּוא  (קרח ) ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּדואת ּפלג 

צדק ' ה 'צמח  ּומבאר  למים . זה 8מים  ּדפר ּוׁש , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ה ּמב ּדיל ) רקיע   ּדר ֿ על  ה ּוא  קרח  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ(ׁשואת ּפלג 

ּבּזהר  ּדאיתא  מה  ֿ ּפי על  ה ּמב ּדיל 9ה ּוא  ּדרקיע  ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ

ּדא  ּכגונא  כ ּו' ּבימינא  ׂשמאלא  מחלקת  ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהוה 

ׁשה ּׁשּייכ ּות  מ ּובן, ּדמ ּזה  ּבאהרן. קרח  ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמחלקת 

מ ּפני  רק  לא  היא  ה ּמב ּדיל  לרקיע  קרח  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹּדואת ּפלג 

היא  ׁשּתהיה ) מחלקת  (איזֹו ּדמחלקת  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשה ּׁשר ׁש

ּבּמדר ׁש ּכדאיתא  ה ּמב ּדיל , אין 10מרקיע  ל ּמה  ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

מחלקת , נבראת  ׁשּבֹו כ ּו' ט ֹוב  ּכי ּבׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּכתיב 

ׁשּגם 11ׁשּנאמר  א ּלא  למים , מים  ּבין מב ּדיל  ויהי ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

היא  ּבאהרן, קרח  מחלקת  ּבפרט , זֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹֹֹֹמחלקת 

ה ּמב ּדיל . ּדרקיע  ה ּמחלקת  היא ) (וׁשר ׁשּה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻּדגמת 

מחלקת  היא  ה ּמב ּדיל  ּדרקיע  ׁשה ּמחלקת  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹּדכמ ֹו

קרח  מחלקת  היא  ֿ זה   ּדר ֿ על  ּבימינא , ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׂשמאלא 

וקרח  ימין, - החסד  ּבקו ה ּוא  ּדאהרן ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָֹֹֹּבאהרן,

ׂשמאל . ּגב ּור ֹות , מ ּבחינת  היה  לוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשהיה 

LÈÂׁשּבואת ּפלג א ּלּו ענינים  ּדׁשני לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָ

אהרן) על  ׁשחלק  וזה  (מחלקת , ְְֲֶֶֶַַַַַָֹֹֹקרח 

ה ּמחלקת  ׁשּבריאת  זה  ּדה ּנה  לזה . זה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיכים 

ּכי  ה ּוא , ּדוקא  ה ּׁשני ּבּיֹום  היתה  ה ּמב ּדיל ) ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ(רקיע 

ה ּׁשני  ויֹום  (ימין), החסד  מ ּדת  ה ּוא  הרא ׁשֹון ְִִִִֵֶֶַַַָָיֹום 

יׁש ה ּגב ּורה  ּומ ּצד  (ׂשמאל ), ה ּגב ּורה  מ ּדת  ְְְִִֵַַַַָָֹה ּוא 

למחלקת  מק ֹום  ׁשם ,12נתינת  ּבּזהר  וכדאיתא  . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ

ּכל  ּתליא  ּביּה כ ּו' דכ ּולא  ׁשלימא  איה ּו ְְְְִִֵֵַָָָָָימינא 

ׂשמ  אתער  ּכד  ועל ֿׁשלימ ּו, מחלקת . אתער  אלא  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

ה ּוא  קרח  ׁשל  ענינֹו ׁשע ּקר  ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ְִִִֵֶֶֶַַַָֹּפי
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א.6) טז, תרכ"ז 7)קרח  (סה"מ  תרכ"ז רחם פטר כל ד"ה תשכג. ע ' שם תרצז. ע ' פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא עה"פ ,

ובכ"מ . ואילך)). שמא ע ' – ואילך תש"ס  (בהוצאת ואילך שיח  תרצז.8)ע ' ע ' שם א.9)אוה"ת יז, ו.10)ח "א פ "ד, ב "ר

ו.11) א, ביום 12)בראשית כי  השני  ביום היתה המבדיל הרקיע  שבריאת א, ל, שה"ש ולקו"ת ספ "י  שעהיוה"א גם ראה

הגבורה. מדת הוא השני 

    
תשי "ח) (בשנת זה מאמר  נאמר  בה Ìb˙Âהשבת  ,Á˜ ÁwiÂ«ƒ«…«¿ƒ¿≈

‚Ït˙‡Â ÒBÏ˜e‡ונחלק Ó‡pLהתפלג  ÌB˜Ó ÏÎc .Á˜ ¿¿¿ƒ¿¿≈…«ƒ¿»»∆∆¡«
Ìbz ÁwiÂאונקלוס,ÈÒÂלקיחה Ìbzלשון  Ô‡ÎÂ את אונקלוס «ƒ«ƒ¿≈¿»≈¿»ƒ¿≈
"ויקח" ומחלוקת.Ït˙‡Â‚המלה פילוג  ÌÚמובאÈ‡Â˙‡לשון  ÙÒa ¿ƒ¿¿≈¿ƒ»¿≈∆…«

CÏÓÈÏ‡7 אלימלך רבי  מאת ¡ƒ∆∆
(˜Á)ונחלק Ït˙‡Âc‚מליז 'נסק ¿¿ƒ¿¿≈…«

ÏÈcn‰ ÚÈ˜ CcŒÏÚ ‡e‰«∆∆»ƒ«««¿ƒ
ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa בין קשר  ויש ≈«ƒ»»ƒ

קורח  של  והמחלוקת ההתפלגות

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש שהבדיל  להבדלה

השני  המים ביום בין  בראשית למעשה

באמצעות  התחתונים למים העליונים

"ויאמר  – בתורה כמסופר  הרקיע,

ויהי  המים בתוך  רקיע יהי  אלוקים

אלוקים  ויעש למים. מים בין  מבדיל 

מתחת  אשר  המים בין  ויבדל  הרקיע את

המים  ובין  לרקיע לרקיע מעל  אשר 

כן ". ‰'ˆÁÓויהי  ‡Óe¿»≈«∆«
'˜„ˆ8‰Ê LeÙc ה"נעם , של  ∆∆¿≈∆

‰e‡אלימלך " Á˜ ‚Ït˙‡eL)∆»∆¿»«…«
ÏÈcn‰ ÚÈ˜ CcŒÏÚ ויש «∆∆»ƒ«««¿ƒ

הדברים  שני  בין  פנימית ושייכות )קשר 
,‡˙È‡c ‰Ó ÈtŒÏÚ ‡e‰ מובא «ƒ«¿ƒ»

‰fa9‰Â‰ ÏÈcn‰ ÚÈ˜c «…«¿»ƒ«««¿ƒ¬»
ÈÓÈa‡היה  ‡Ï‡ÓN ˙˜ÏÁÓ«¿…∆¿»»ƒƒ»

בימין  c‡שמאל  ‡Â‚k 'eÎ בצורה ¿«¿»»
fÓc‰זו  .Ô‰‡a Á˜ ˙˜ÏÁÓ«¿…∆…«¿«¬…¿ƒ∆

‚Ït˙‡Âc ˙eÎÈiM‰L ,ÔeÓ»∆««»¿¿ƒ¿¿≈
‡Ï ‡È‰ ÏÈcn‰ ÚÈ˜Ï Á…̃«»»ƒ«««¿ƒƒ…
˙˜ÏÁÓc LM‰L ÈtÓ ˜«ƒ¿≈∆«…∆¿«¿…∆
‡È‰ (‰È‰zL ˙˜ÏÁÓ BÊÈ‡)≈«¿…∆∆ƒ¿∆ƒ

‡˙È‡„k ,ÏÈcn‰ ÚÈ˜Ó יש ≈»ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ»
‡L„na10ÔÈמובא  ‰nÏ «ƒ¿»»»≈

ÈLa È˙k מששת השני  ימי ביום ¿ƒ«≈ƒ
eÎ'בראשית BË Èk משאר בשונה ƒ

טוב"ימי  "כי  נאמר  כן  שבהם הבריאה

השני BaLמשום ‡˙ביום ∆ƒ¿≈
Ó‡pL ,˙˜ÏÁÓ11È‰ÈÂ «¿…∆∆∆¡«ƒƒ

,ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈcÓ כל ואם «¿ƒ≈«ƒ»»ƒ
מכ  קשורה מחלוקת, שהוא, סוג  ל 

גם  הרי  למים, מים בין  להבדלה

בכך , קשורה קורח מזו ‡l‡מחלוקת ËÙa,יתירה BÊ ˙˜ÏÁÓ ÌbL ∆»∆««¿…∆ƒ¿»
,Ô‰‡a Á˜ ˙˜ÏÁÓ מחלוקת מכל  (dLLÂיותר  ˙Ó‚c ‡È‰ «¿…∆…«¿«¬…ƒÀ¿«¿»¿»

ÏÈcn‰ ÚÈ˜c ˙˜ÏÁn‰ (‡È‰ לחלוקה זו  מחלוקת של  והקשר  ƒ««¬…∆¿»ƒ«««¿ƒ
שאת. ביתר  הוא הרקיע ידי  על  למים מים שבין  ¿BÓÎcƒוההבדלה

ÏÈcn‰ ÚÈ˜c ˙˜ÏÁn‰L∆««¿…∆¿»ƒ«««¿ƒ
‡Ï‡ÓN ˙˜ÏÁÓ ‡È‰ƒ«¿…∆¿»»

,‡ÈÓÈa כפי בימין , שיתבאר שמאל  ƒƒ»
ÏÁÓ˜˙להלן  ‡È‰ ‰ÊŒCcŒÏÚ«∆∆∆ƒ«¿…∆

Ô‰‡a Á˜ מחלוקת היא שגם , …«¿«¬…
כיון  בימין , ‰e‡שמאל  Ô‰‡c¿«¬…

Á˜Â ,ÔÈÓÈ  „ÒÁ‰ Â˜a¿««∆∆»ƒ¿…«
˙ÈÁaÓ ‰È‰ ÈÂÏ ‰È‰L∆»»≈ƒ»»ƒ¿ƒ«

Ï‡ÓN ,˙Beb שנאמר וכפי  ¿¿…
ימינא ב'פתח  דרועא "חסד  אליהו ':

שמאלא  דרועא גבורה ימין ), (זרוע

שמאל "). (זרוע

ÌÈÈÚ ÈLc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
) Á˜ ‚Ït˙‡ÂaL el‡- האחד  ≈∆¿¿ƒ¿¿≈…«

˙˜ÏÁÓ מחלוקת שבו  כללי  באופן  «¿…∆
והשני  אחרת, מחלוקת לכל  דומה קורח

-Ô‰‡ ÏÚ ˜ÏÁL ‰ÊÂ שהוא ¿∆∆»«««¬…
קורח) למחלוקת ייחודי  ÌÈÎiL«»ƒעניין 

˙‡ÈaL ‰Ê ‰p‰c .‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¿ƒ≈∆∆¿ƒ«
) ˙˜ÏÁn‰ הצבתעל ÚÈ˜ידי  ««¬…∆»ƒ«

ÏÈcn‰ למים העליונים מים בין  ««¿ƒ
‰ÈMהתחתונים  ÌBia ‰˙È‰ (»¿»««≈ƒ

בראשית  ימי  ‰e‡,מששת ‡˜Âc«¿»
˙cÓ ‡e‰ ÔBL‡‰ ÌBÈ Èkƒ»ƒƒ«
ÈM‰ ÌBÈÂ ,(ÔÈÓÈ) „ÒÁ‰«∆∆»ƒ¿«≈ƒ
,(Ï‡ÓN) ‰eb‰ ˙cÓ ‡e‰ƒ««¿»¿…

‰eb‰ „vÓe דווקא˙È˙ LÈ ƒ««¿»≈¿ƒ«
˙˜ÏÁÓÏ ÌB˜Ó12‡˙È‡„ÎÂ . »¿«¬…∆¿ƒ¿ƒ»

e‰È‡ ‡ÈÓÈ ,ÌL ‰fa«…«»¿ƒ»ƒ
‡ÓÈÏL‡ÈÏz dÈa 'eÎ ‡ÏeÎ„ ¿≈»¿»≈«¿»

Ú˙‡ „k ,eÓÈÏL Ïk»¿ƒ«ƒ¿»
˙˜ÏÁÓ Ú˙‡ ‡Ï‡ÓN ימין ¿»»ƒ¿»«¿…∆

כל  תלויה בו  כו ' הכל  שלימות הוא

מתעורר , השמאל  כאשר  השלימות,

מחלוקת. מתעוררת

wÚL ,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆ƒ«
˙˜ÏÁÓ ‡e‰ Á˜ ÏL BÈÚƒ¿»∆…««¿…∆
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כד     

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו מ ּזה  ּגם  [ּכּמּובן 13מחלקת  ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבלאו  ע ֹובר  ּבמחלקת  ה ּמחזיק  15ׁשּנאמר 14ּכל  ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשה ּמחזיק  ּדמ ּזה  וכעדת ֹו, ּכקרח  יהיה  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹולא 

ּכקרח  ה ּוא  ׁשּתהיה ) מחלקת  (איזֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹּבמחלקת 

ה ּוא  קרח  ׁשל  ענינ ֹו ׁשע ּקר  מ ּוכח , ְֲִִֶֶַַַָָָֹועדת ֹו,

ורצה  (חסד ) אהרן על  ׁשחלק  וזה  ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמחלקת ],

ע ּקר  ה ּגב ּור ֹות  יהיה 16לע ׂשֹות  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּוא  , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

פ ּקח  קרח  הרי להבין, וצרי ל ּמחלקת . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹח ּזּוק 

ּכה ּנת 17היה  על  ׁשּלֹו ׁשה ּמחלקת  ל ֹומר  ּומס ּתּבר  , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

העב ֹודה  ּבדרכי ׁשּטעה  מ ּפני היתה  ,18אהרן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ

על  ׁשחלק  ּדזה  ּבּמחלקת . רצה  ל ּמה  מ ּובן, ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואינֹו

ה ' ׁשעב ֹודת  סבר  ׁשּקרח  לבאר , אפ ׁשר  ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן,

אהרן  על  חלק  ולכן ה ּגב ּורה , ּבקו להיֹות  ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹצריכה 

ּדזה  ה ּנ"ל  לפי אבל  החסד . ּבקו עב ֹודת ֹו ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיתה 

ּבכדי  ה ּוא  ע ּקר  ה ּגב ּור ֹות  לע ׂשֹות  רצה  ְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשּקרח 

ח ׁשב  האי מ ּובן, אינֹו ל ּמחלקת , ח ּזּוק  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה 

צרי וגם  ה '. ּבעב ֹודת   ּדר ה ּוא  ׁשּמחלקת  ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֹקרח 

ּדואת ּפלג קרח , ואת ּפלג  ּׁשמתר ּגם  מה  ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלהבין

ּגם  הרי ּדלכא ֹורה , ה ּמב ּדיל , רקיע   ּדר ֿ על  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָה ּוא 

ה ּמב ּדיל  רקיע  על  ר ֹומז עצמ ֹו קרח  ׁשל  ,19ׁשמ ֹו ְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

קרח  וּיּקח  ה ּפס ּוק  על  צדק ' ה 'צמח  ׁשּכתב  ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּכמ ֹו

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמב ּדיל  רקיע  על  ר ֹומז 20ׁשּקרח  ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

קרח . ּדואת ּפלג  הה ֹוספה  ּומהי ה ּקרח , ּכעין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרקיע 

רקיע ÔeÈÂג ) ּבענין ה ּיד ּוע  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְְִִִֶַַַַַָָ

למים  מים  ּבין הם 21ה ּמב ּדיל  ּדמים  , ְְִִִִֵֵַַַַָָ
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יב .13) טז, עה"פ  פרש"י  ג"כ וראה י . פרשתנו תנחומא כ. פי "ח , פרשתנו בבמדב "ר וכ"ה א. קי , ובפרט 14)סנהדרין

להרמ  סהמ "צ  (ראה הלאוין ובמנין התורה מן כ"א אסמכתא שאינה ועוד).להדיעה שם. רמב "ן שמיני , שורש ב "ם

ה.15) יז, ובכ"מ .16)פרשתנו ג. נד, פרשתנו ז.17)לקו"ת טז, פרשתנו פרש"י  ח . שם, במדב "ר ה. שם וכמובן 18)תנחומא

ועוד). .7 שבהערה תרכ"ז וסה"מ  אוה"ת ואילך. א נד, שם (לקו"ת קרח  דפ ' בהדרושים מהמבואר לזה גם סתירה ואין

היתה  שלו המחלוקת שתחלת לומר, דיש – כו'" אליצפן של נשיאותו על "נתקנא א) שם מתנחומא פרשתנו, (ריש מפרש"י 

קנאה. שמצד מחלוקת אח "כ נשתלשל ומזה העבודה, בדרכי  טעות על 19)מצד רומז קרחה מלשון שקרח  לזה דנוסף 

המבדיל. רקיע  על גם רומז ,(46 הערה (כדלקמן בכלל כב .20)מחלוקת א, תשכג,21)יחזקאל ע ' שם אוה"ת בכ"ז ראה

ובכ"מ . פ "ד. הק "ש שער אמ "ב  ב . יא, ואתחנן לקו"ת גם וראה שם. תרכ"ז סה"מ  ואילך.

    
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡L ‰fÓ Ìb Ôenk]13˜ÈÊÁn‰ Ïk «»«ƒ∆∆»¿«≈«»««¬ƒ

Â‡Ïa BÚ ˙˜ÏÁÓa14Ó‡pL15Á˜k ‰È‰È ‡ÏÂ ¿«¬…∆≈¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆¿…«
(‰È‰zL ˙˜ÏÁÓ BÊÈ‡) ˙˜ÏÁÓa ˜ÈÊÁn‰L ‰fÓc ,B˙„ÚÎÂ¿«¬»¿ƒ∆∆««¿ƒ¿«¬…∆≈«¿…∆∆ƒ¿∆
‡e‰ Á˜ ÏL BÈÚ wÚL ,ÁÎeÓ ,B˙„ÚÂ Á˜k ‡e‰¿…««¬»»∆ƒ«ƒ¿»∆…«

˙˜ÏÁÓ סוג מכל  מחלוקת ולכן  «¿…∆
קשורה  שהוא, נושא ובכל  שהוא

כקרח  יהיה "ולא והאיסור  בקורח.

מכל  מחלוקת כל  לגבי  חל  וכעדתו "

‡‰Ôסוג ], ÏÚ ˜ÏÁL ‰ÊÂ¿∆∆»«««¬…
˙BNÚÏ ‰ˆÂ („ÒÁ)∆∆¿»»«¬

wÚ ˙Beb‰16, כמבואר «¿ƒ»
לעשות  רצה שקורח תורה' ב'לקוטי 

הוא  שהחסד  בעוד  עיקר  מהגבורה

טפלה  להיות צריכה והגבורה העיקר 

לעתיד  שיהיה ממה (בשונה לחסד 

כלפי  ייכנעו  שהגבורות לאחר  לבוא,

ולכן  העיקר  תהיה והגבורה החסדים,

הנוטים  הלל  כבית הלכה הזה בזמן 

מהחסד  הוא נשמתם שורש כי  להקל 

כי  להחמיר  הנוטים שמאי  כבית ולא

ואילו  מהגבורה הוא נשמתם שורש

כבית  הלכה תהיה לבוא לעתיד 

רצה  שקורח לכך  והטעם שמאי ).

עיקר  תהיה הגבורה עכשיו  שכבר 

‡e‰ כדי‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆
˙˜ÏÁnÏ ˜efÁ אהרן על  שלו  ƒ««¿…∆

החסד . מידת היא שמידתו 
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השם  בעבודת הנכונה הדרך  בהבנת

הנכונה  הדרך  את יודע היה ואילו 

על  במחלוקת יוצא היה לא והאמיתית
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הגבורות  שאכן  בטעות שסבר  היתה בגלל  ומטרתו  כוונתו  אלא העיקר  הם
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החסידות של ÔÈÚaבתורת הפנימית ÔÈaהמשמעות ÏÈcn‰ ÚÈ˜ ¿ƒ¿«»ƒ«««¿ƒ≈

ÌÈÓÏ ÌÈÓ21Ïk ÌÈÁÈÓˆÓ ÌÈn‰L ‰Êc ,‚eÚz Ì‰ ÌÈÓc , «ƒ»»ƒ¿«ƒ≈«¬¿∆∆««ƒ«¿ƒƒ»
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כה   

ּתענּוג מיני ּכל  מצמיחים  ׁשה ּמים  ּדזה  22ּתענּוג , ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

ה ּתענּוג ענין יׁש ׁשּבהם  לפי והרקיע 23ה ּוא  . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

היא  ּתח ּתֹונים  למים  עליֹונים  מים  ּבין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַה ּמב ּדיל 

ּבין  ההב ּדלה  נע ׂשית  ֿ יד ּה ׁשעל  ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָה ּפרסא 

עליֹונים ) (מים  הר ּוחנּיים  ּבענינים  ְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָה ּתענּוגים 

וה ּכּונה  ּתח ּתֹונים ). (מים  ה ּזה  ע ֹולם  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָותענּוגי

ּתח ּתֹונים  למים  עליֹונים  מים  ּבין ה ּמב ּדיל  ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָּברקיע 

ה ּתח ּתֹונים  מים  יתע ּלּו ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַהיא 

ֿ ידי  ּדעל  ירידתם . קדם  ׁשהיּו מ ּכמ ֹו יֹותר  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלמעלה 

וה ּצּמא ֹון  ה ּתׁשּוקה  ּבהם  נע ׂשה  למ ּטה , ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָירידתם 

ּבעינן  אנן ּבֹוכין ּתח ּתֹונים  מים  למעלה , ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָלעל ֹות 

מל ּכא  ק ּמי מתע ּלים 24למהוי הם  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ּולמעלה  ירידתם , קדם  ׁשהיּו מ ּכמ ֹו יֹותר  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלמעלה 

ּׁשאמר ּו מה  וזה ּו העליֹונים . מ ּמים  ּגם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָיֹותר 

ז"ל  ׁשני 25ר ּבֹותינּו נאמר  ה ּׁשליׁשי ׁשּבּיֹום  ּדזה  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַ

ואחד  ה ּמים  למלאכת  אחד  ה ּוא  ט ֹוב  ּכי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָּפעמים 

ה ּמים  מלאכת  הרי ּדלכא ֹורה , יֹום , ׁשל  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָלמלאכ ּתֹו

ּכי  זה  על  נאמר  ואי מחלקת , ׁשל  ענין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹה ּוא 

האדם  עב ֹודת  ֿ ידי  ׁשעל  ּבזה , וה ּבא ּור  ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָט ֹוב .

ה ּתח ּתֹונים  ּדמים  והעל ּיה  ה ּבר ּור  ולכן,26נע ׂשה  , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה ּׁשמים  מ ּתחת  ה ּמים  יּקו ּו ּכׁשהיה  ה ּׁשליׁשי  ְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָּבּיֹום 

ה ּיּבׁשה  ותראה  אחד  מק ֹום  היא 27אל  ּדיּבׁשה  , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּדמלאכת  ה ּכּונה  נׁשלמה  האדם , ׁשל  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמק ֹומ ֹו

מ ּמים  ה ּתח ּתֹונים  מים  הב ּדלת  ֿ ידי ׁשעל  ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָה ּמים ,

ו  למעלה העלי ֹונים  מתע ּלים  הם  למ ּטה , ירידתם  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

(לאחרי  ואז ירידתם , קדם  ׁשהיּו מ ּכמ ֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹיֹותר 

מלאכת  ּגם  זֹו), ּדעל ּיה  האפ ׁשר ּיּות  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנע ׂשית 

ט ֹוב . היא  ִִַַה ּמים 
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סע "ב ).22) (ה, פ "א א).23)תניא (יז, שם אמ "ב  בתחלתו.24)ראה בראשית זקנים) (הדר הרא"ש תוס ' ב ). (יט , ת"ה תקו"ז

יג. ב , ויקרא עה"פ  ז.25)בחיי  א, בראשית פרש"י  ו. פ "ד, הכשרה 26)ב "ר רק  הוא למעלה לעלות תשוקה להם שיש דזה

וע "י במלח  המזבח  ע "ג קרבים שהם ע "י  האדם, עבודת ע "י  היא בפועל שלהם והעלי ' והבירור שלהם, והעלי ' להבירור

וכיו"ב . שם) ויקרא פרש"י  גם וראה שם. ויקרא בחיי  (ראה המים ט .27)ניסוך שם, בראשית

    
‚eÚz ÈÈÓ22 מים רוח אש היסודות שארבעת התניא בספר  כמבואר  ƒ≈«¬

המים  ויסוד  רצויות, לא במידות קשורים הבהמית בנפש שהם כפי  ועפר 

התענוגים  את המצמיחים הם המים כי  התענוגים לתאוות המקור  הוא

הדבר  וטעם Ì‰aLהגשמיים ÈÙÏ ‡e‰ במים‚eÚz‰ ÔÈÚ LÈ23 ¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«««¬
לאדמו "ר  בינה' 'אמרי  בספר  כמבואר 

עונג  יש הגשמיים שבמים האמצעי 

שבעולם  הגשמיים התענוגים כל  ולכן 

וגם  המים ידי  על  וצומחים גדלים

ומתוקים  טעימים שהפירות העובדה

הלחלוחית  "מיסוד  מקורה ומענגים

דוקא". מהמים שיונק שבאילן  מים

ÌÈÓ ÔÈa ÏÈcn‰ ÚÈ˜‰Â¿»»ƒ«««¿ƒ≈«ƒ
‡È‰ ÌÈBzÁz ÌÈÓÏ ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

‡Òt‰ המבדיל ŒÏÚLהמסך  ««¿»∆«
‰Ïc‰‰ ˙ÈNÚ d„È והמחיצה »»«¬≈««¿»»

ÌÈÈÚa ÌÈ‚eÚz‰ ÔÈa≈««¬ƒ»ƒ¿»ƒ
(ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓ) ÌÈiÁe‰»»ƒƒ«ƒ∆¿ƒ
ÌÈÓ) ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚ˙Â¿«¬≈»«∆«ƒ
ÚÈ˜a ‰ek‰Â .(ÌÈBzÁz«¿ƒ¿««»»»»ƒ«
ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈcn‰««¿ƒ≈«ƒ∆¿ƒ

‡È‰ ÌÈBzÁz ÌÈÓÏ כדי לא ¿«ƒ«¿ƒƒ
למטה  תחתונים" ה"מים את להוריד 

מה"מים  אותם ולהרחיק יותר 

וריחוק  נתק ליצור  היינו  העליונים",

ולגרום  והרוחניות הגשמיות בין 

אדרבה  אלא יותר  לרדת לגשמיות

elÚ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈∆ƒ¿«
˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ«ƒ««¿ƒ¿«¿»≈
Ì˙„ÈÈ Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓƒ¿∆»…∆¿ƒ»»
רקיע  היה לא עדיין  כאשר  למטה

העליונים. המים ובין  ביניהם המבדיל 

Ì˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚc המים של  ¿«¿≈¿ƒ»»
Ì‰aהתחתונים ‰NÚ ,‰hÓÏ¿«»«¬∆»∆

˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰«¿»¿«ƒ»«¬
,‰ÏÚÓÏ בהם קיים היה שלא דבר  ¿«¿»

העליונים  למים קרובים היו  כאשר 

והתשוקה  הרצון  ועל  להם ומחוברים

להתעלות  התחתונים המים של  הזו 

בזוהר  נאמר  ˜Ènלמעלה ÈÂ‰ÓÏ ÔÈÚa Ô‡ ÔÈÎBa ÌÈBzÁz ÌÈÓ«ƒ«¿ƒƒ¬«»ƒ«¿∆¡≈«≈
‡kÏÓ24, המלך לפני  ו )להיות (להתעלות רוצים  הודות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰אנו  «¿»¿«¿≈∆

להתעלות וה"בכי " ולתשוקה ˙BÈלרצון  ‰ÏÚÓÏ ÌÈlÚ˙Ó Ì‰≈ƒ¿«ƒ¿«¿»≈

,Ì˙„ÈÈ Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓ- מזו  Ìbויתירה ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ƒ¿∆»…∆¿ƒ»»¿«¿»≈«
.ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓƒ«ƒ»∆¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó e‰ÊÂ25Ó‡ ÈLÈÏM‰ ÌBiaL ‰Êc ¿∆«∆»¿«≈«¿∆∆««¿ƒƒ∆¡«
ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓÏ „Á‡ ‡e‰ BË Èk ÌÈÓÚt ÈL ביום שהייתה ¿≈¿»ƒƒ∆»ƒ¿∆∆««ƒ

טוב") "כי  נאמר  לא (שבו  «∆¿Á‡Â„שני 
,‰B‡ÎÏc ,ÌBÈ ÏL BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿∆¿ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓ È‰¬≈¿∆∆««ƒƒ¿»

,˙˜ÏÁÓ ÏL עליה נאמר  לא ולכן  ∆«¿…∆
השני  ביום טוב" Ó‡"כי  CÈ‡Â¿≈∆¡«
BË Èk ‰Ê ÏÚ.? השלישי ביום «∆ƒ

È„ÈŒÏÚL ,‰Êa e‡a‰Â¿«≈»∆∆«¿≈
ea‰ ‰NÚ Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»«¬∆«≈

והטוב  הרע בין  «iÏÚ‰Â¿»¬ƒ‰ההפרדה
ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓc26,ÔÎÏÂ אף , ¿«ƒ««¿ƒ¿»≈

למים  העליונים מים בין  שההפרדה

ירידה  הייתה אכן  השני  ביום התחתונים

"כי  נאמר  לא השני  ביום ולכן  גדולה

זאת בכל  ‰ÈLÈÏMטוב", ÌBia««¿ƒƒ
˙ÁzÓ ÌÈn‰ eÂwÈ ‰È‰Lk¿∆»»ƒ»««ƒƒ««
„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈÓM‰«»«ƒ∆»∆»

‰Lai‰ ‰‡˙Â27, היו המ" ים ¿≈»∆««»»
והקוום  הארץ כל  פני  על  שטוחים

אותם] אסף ֿ הוא ֿ ברוך  [הקדוש

שבכל  הגדול  הים הוא באוקיינוס

לכן  שקודם היבשה נראתה וכך  הימים"

במים  כולה מכוסה ««»¿LaÈc‰הייתה
,Ì„‡‰ ÏL BÓB˜Ó ‡È‰ ועם ƒ¿∆»»»

היבשה ‰ek‰גילוי  ‰ÓÏLƒ¿¿»««»»
ŒÏÚLוהמטרה ,ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓcƒ¿∆∆««ƒ∆«

ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ ˙Ïc‰ È„È¿≈«¿»««ƒ««¿ƒ
Ì˙„ÈÈÂ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓƒ«ƒ»∆¿ƒƒƒ»»
‰ÏÚÓÏ ÌÈlÚ˙Ó Ì‰ ,‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«ƒ¿«¿»
Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓ ˙BÈ≈ƒ¿∆»…∆
ÈÁ‡Ï) Ê‡Â ,Ì˙„ÈÈ¿ƒ»»¿»¿«¬≈
‰iÏÚc ˙eiLÙ‡‰ ˙ÈNÚpL∆«¬≈»∆¿»ƒ«¬ƒ»

BÊ מקום נתינת שהיא היבשה גילוי  על 

ולפעול ), לחיות Î‡ÏÓ˙לאדם Ìb«¿∆∆
BË ‡È‰ ÌÈn‰ ביום וכעת, ««ƒƒ

ועל  והתחתונים העליונים המים בין  ההפרדה על  גם טוב" "כי  נאמר  השלישי ,

של  שבסופו  ורצויה טובה למטרה שהיא למטה התחתונים המים של  הירידה

ביותר . גדולה התעלות להם תביא דבר 

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     

ּבּמחלקת ,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) רצה  ּׁשקרח  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבזה  ׁשה ּכּונה  ח ׁשב  קרח  ִֶֶַַַַָָָָֹּכי

וירד ּו העליֹונים  מ ּמים  נב ּדל ּו ה ּתח ּתֹונים  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָׁשּמים 

ּבּתענּוגים  ׁשּיׁשנּה ה ּמעלה  ּבׁשביל  ה ּוא  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָלמ ּטה 

למעלה  ה ּוא  ה ּגׁשמ ּיּות  ּדׁשר ׁש עצמם , ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹה ּגׁשמ ּיים 

ה ּמבאר   ּדר ֿ [ועל  הר ּוחנּיּות . מ ּׁשר ׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹותר 

א ֹור ' נאמר 28ּב'ת ֹורה  העליֹונים  מה 29ּדבע ֹולמ ֹות  ְְְֱִֶֶַַָָָָ

מע ׂשי ר ּבּו מה  וענין ,מע ׂשי ה ּוא 30ּגדל ּו ְְְֲֲִֶֶַַַַַָ

מ ֹורה  הר ּבּוי וענין ּדוקא , ה ּתח ּתֹונים  ְְְְִִִֶַַַַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ה ּוא  יחיד , היֹות ֹו ׁשעם  ֿ ס ֹוף , ּדאין ה ּׁשלמ ּות  ְְֱִִֵֵֶַַָעל 

ּפרטים  ר ּבּוי ּגם  ׁשה ּגב ּור ֹות 31נֹוׂשא  רצה  ולכן .[ ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אנן  ּבֹוכין ה ּתח ּתֹונים  ׁשּמים  זה  ּכי הע ּקר , ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָיהיּו

ּבהם  ׁשּנר ּגׁש מ ּפני ה ּוא  מל ּכא  ק ּמי למהוי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעינן

וכיון  ימין), (חסד , ה ּגּלּויים  ּדענין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהע ּלּוי

לכן  העליֹונים , ּבע ֹולמ ֹות  ּבע ּקר  הם  ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשה ּגּלּויים 

ר ֹוצים  ּגּלּויים ) ּבהם  (ׁשאין ה ּתח ּתֹונים  ְִִִִִֵֶֶַַַָמים 

לפי  אבל  למעלה . ולעל ֹות  מ ּמציא ּותם  ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָלצאת 

ּבּתענּוגים  היא  ׁשה ּכּונה  קרח  ׁשל  ֲִִֶֶַַַַַָָָֹטע ּות ֹו

ה ּגׁשמ ּיּות , ׁשר ׁש ּבהם  ׁשּית ּגּלה  עצמם , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּגׁשמ ּיים 

ּבצמצ ּומים  היא  ה ּמעלה  ע ּקר  א ּדר ּבא , ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָהרי

ה ּגׁשמ ּיים  ה ּדברים  מתה ּוים  ׁשּמהם  .32ּוגב ּור ֹות , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

ּדמים  ה ּׁשר ׁש ּגּלּוי ּכי ּבזה , טעה  קרח  ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאבל 

ֿ לבא , לעתיד  יהיה  עצמם  (ּגׁשמ ּיים ) ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹה ּתח ּתֹונים 

ה ּת ּדמים  ה ּׁשר ׁש ּגּלּוי ׁשּיהיה  ח ּתֹונים ּובכדי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
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תשכג.28) ס "ע  פרשתנו באוה"ת הובא – א נו, ו.29)וארא צב , כד.30)תהלים קד, ושם,31)שם ע . ע ' תרנ"ט  סה"מ  ראה

(גבורה). אלקים שם ע "י  הוא שבא"ס  הריבוי  ואילך),32)דגילוי  116 ואילך, 110 (ס "ע  ח "ח  בלקו"ש מהמבואר להעיר

"בהעלותך  היתה אהרן של דעבודתו היא, ג) טז, (פרשתנו גו'" תתנשאו ומדוע  גו' קדושים כולם העדה "כל קרח  דטענת

אלו  (גם כולם העדה ש"כל דמכיון קרח , של טענתו היתה זה ועל למעלה, להתעלות התשוקה בישראל לעורר הנרות", את

שם  הוי ' שם המשכת היא זו עבודה שע "י  ה'", "ובתוכם ואדרבא קדושים", הם) הרשות דברי  בבירור הוא עסקם שעיקר

שהמעלה  ס "ה לקמן וראה ("תתנשאו"). למעלה להתעלות התשוקה בהם לעורר צריך שאין תתנשאו" "מדוע  ובמילא העצם,

התחתונים. שבמים המעלה דוגמת היא הרשות דברי  שבבירור

    
˙˜ÏÁna ‰ˆ Á˜M ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ש"פיקח „) למרות ¿«ƒ∆»«∆…«»»««¿…∆

LÁהיה", Á˜ Èk כמובן העליונהek‰L‰בטעות, Êa‰האלוקית ƒ…«»«∆««»»»∆
‡e‰ ‰hÓÏ e„ÈÂ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓ eÏc ÌÈBzÁz‰ ÌÈnL∆«ƒ««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»∆¿ƒ¿»¿¿«»

ÏÈLa בגלל,ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‚eÚza dLiL ‰ÏÚn‰ ולא ƒ¿ƒ««¬»∆∆¿»««¬ƒ««¿ƒƒ«¿»
הגשמיים  שהתענוגים חשב שהוא בגלל 

הרוחניים  מהתענוגים נעלים יותר 

שבתענוגים  סבור  שהיה אלא העליונים

משום מעלה יש ∆…¿LLcהגשמיים
˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙eiÓLb‰««¿ƒ¿«¿»≈
CcŒÏÚÂ] .˙eiÁe‰ LMÓƒ…∆»»ƒ¿«∆∆

'B‡ ‰B˙'a ‡n‰28 על «¿…»¿»
לגבי  הגשמיות של  אחרת מעלה

‰ÌÈBÈÏÚהרוחניות  ˙BÓÏBÚc¿»»»∆¿ƒ
Ó‡29,EÈNÚÓ eÏ„b ‰Ó כי ∆¡««»¿«¬∆

והרבות  השונות הדרגות התחלקות

העליונים בנבראי  בעולמות הרוחניים ם

גדולתו  והתגלות התפשטות על  מעידה

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש Ó‰של  ÔÈÚÂ¿ƒ¿««
EÈNÚÓ ea30˙BÓÏBÚa ‡e‰ ««¬∆»»

,‡˜Âc ÌÈBzÁz‰ בולט שבהם ««¿ƒ«¿»
השונים  הנבראים של  הריבוי  במיוחד 

הברואים  "וכל  אור ': ב'תורה (כמבואר 

למיניהם  המתחלקים הזה שבעולם

רבבות  רבי  התחלקות מיני  בכמה

מיני  שכמה חי  צומח בדומם מדרגות

ומין  מין  וכל  כו '. צומח מיני  וכמה דומם

תפוחים  כמו  עצמו  בפני  טעם לו  יש

בצומח  בהם וכיוצא ושקדים. ואגוזים

שאין  עצמו  בפני  טעם לו  יש אחד  שכל 

מיני  בכל  וכן  לחבירו . דומה האחד 

בפני  טעם לו  יש עשב כל  עשבים

מעשיך ") רבו  מה נאמר  זה ועל  עצמו ...

Èea‰ ÔÈÚÂ הנבראים של  העצום ¿ƒ¿«»ƒ
השונים  ÏÚלסוגיהם ‰BÓ∆«

Èea Ìb ‡NB ‡e‰ ,„ÈÁÈ B˙BÈ‰ ÌÚL ,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÓÏM‰«¿≈¿≈∆ƒ¡»ƒ≈«ƒ
ÌÈËt31 ריבוי גם לכאורה, סותרים דברים שני  של  שילוב בו  שיש וכיוון  ¿»ƒ

ֿ סוף]. האין  של  לשלימותו  הוכחה זו  הרי  אחדות, וגם

‰ˆ ÔÎÏÂ קורחÌÈnL ‰Ê Èk ,wÚ‰ eÈ‰È ˙Beb‰L ¿»≈»»∆«¿ƒ¿»ƒ»ƒ∆∆«ƒ
‡kÏÓ Èn˜ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈÚa Ô‡ ÔÈÎBa ÌÈBzÁz‰ רוצים אנו  ««¿ƒƒ¬«»ƒ«¿∆¡≈«≈«¿»

המלך  לפני  ו )להיות Ì‰a(להתעלות LbpL ÈtÓ ‡e‰ המים ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆
מרגישים  ‰ÌÈÈelbהמעלה‰ÈelÚהתחתונים ÔÈÚc והתפשטות התגלות »ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

האלוקי  ממידת (האור  הנובעים

ÌÈÈelb‰L ÔÂÈÎÂ ,(ÔÈÓÈ ,„ÒÁ∆∆»ƒ¿≈»∆«ƒƒ
˙BÓÏBÚa wÚa Ì‰≈¿ƒ»»»

,ÌÈBÈÏÚ‰ נעלים שהם ככל  אשר  »∆¿ƒ
יותר  בהם נרגש האלוקי  האור  יותר ,

ÔÈ‡L) ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ ÔÎÏ»≈«ƒ««¿ƒ∆≈
ÌÈÈelb Ì‰a האלוקי האור  שהרי  »∆ƒƒ

הגשמי  הזה העולם את ומקיים המהווה

ונסתר ) נעלם Ïˆ‡˙הוא ÌÈˆBƒ»≈
Ì˙e‡ÈˆnÓ"כ "תחתונים המוגדרת ƒ¿ƒ»

בהם  מתגלה לא האלוקי  שהאור 

ÈÙÏ Ï‡ .‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏÂ¿«¬¿«¿»¬»¿ƒ
‰ek‰L Á˜ ÏL B˙eÚË»∆…«∆««»»

הבריאה  של  È‰ƒ‡והמטרה
,ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ‚eÚza««¬ƒ««¿ƒƒ«¿»
LL Ì‰a ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆…∆
wÚ ,‡ac‡ È‰ ,˙eiÓLb‰««¿ƒ¬≈«¿«»ƒ«

‡È‰ ‰ÏÚn‰ בחסדים לא ««¬»ƒ
אלא  הגילויים מקור  שהם והשפעות

Be‚e˙,דווקא  ÌÈÓeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈc‰ ÌÈe‰˙Ó Ì‰nL∆≈∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ

ÌÈiÓLb‰32 בהרחבה כמבואר  ««¿ƒƒ
לברוא  שכדי  ובחסידות בקבלה

ונחותים, מוגבלים ונבראים עולמות

את  והגביל  צמצם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הצמצום  וללא האלוקי  האור  התגלות

יכולים  היו  לא המוגבלים הנבראים

במציאות. בטלים והיו  «¬‡Ïלהתקיים
Èelb Èk ,‰Êa ‰ÚË Á…̃«»»»∆ƒƒ
ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓc LM‰«…∆¿«ƒ««¿ƒ

ÌÓˆÚ (ÌÈiÓLb) העליונים המים של  מהשורש נעלה יותר  אכן  שהוא «¿ƒƒ«¿»
לעיל ) כמבואר  הרוחניות, שורש על  הגשמיות שורש ∆¿È‰Èƒ‰(כמעלת

,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ייתכן לא הדבר  עכשיו  Èelbואילו  ‰È‰iL È„Îe ∆»ƒ»…ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
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כז   

ּדמעלת  ההר ּגׁש ּתח ּלה  ּבהם  להיֹות  צרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעצמם ,

ה ּצּמא ֹון  ּבהם  יׁש זה  הר ּגׁש ֿ ידי  ׁשעל  ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה ּגּלּויים ,

ּגּלּוי  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  למעלה , לעל ֹות  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָוה ּתׁשּוקה 

עצמם  ה ּתח ּתֹונים  ּדמים  ׁשּלא 33ה ּׁשר ׁש וזה ּו . ְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ה ּׁשליׁשי, ל ּיֹום  עד  ה ּמים  ּבמלאכת  ט ֹוב  ּכי ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַנאמר 

ּכמ ֹו ה ּמים  ּבמלאכת  ּגם  מעלה  ׁשּיׁשנּה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָאף 

מים  ׁשּנב ּדל ּו ּבזה  ה ּׁשני, ּבּיֹום  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהיתה 

ּכי  למ ּטה , וירד ּו העליֹונים  מ ּמים  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָה ּתח ּתֹונים 

ועכ ׁשו, ֿ לבא . לעתיד  רק  יהיה  זֹו ּדמעלה  ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹה ּגּלּוי

ׁשּיעל ּו ּבכדי היא  למ ּטה  ה ּמים  ּבירידת  ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה ּכּונה 

ה ּׁשליׁשי  ּבּיֹום  נע ׂשה  זה  ּדענין (ּכּנ"ל ), ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָלמעלה 

ּדג ּלּוי  הענין ּבכלל ּות  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדוקא .

ה ּגב ּורה ), (ׁשר ׁש וצמצ ּום  החסד ) ְְְִֶֶֶֶַַָֹֹ(ׁשר ׁש

לעתיד ֿ רק  ית ּגּלה  עצמ ֹו ׁשּבּצמצ ּום  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָּדה ּמעלה 

ה ּוא  עכ ׁשו ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ּבצמצ ּום  וה ּכּונה  ְְְְְִֶַַַָָָָֹלבא ,

ה ּגּלּוי  .34ּבׁשביל  ְִִִַ

ׁשהגם ÊŒCcŒÏÚÂ‰ה ) האדם , ּבעב ֹודת  ה ּוא  ¿«∆∆∆ֲֲֶַַַָָָ

ּדבכל  ּבעב ֹודה  יתר ֹון ְְֲִִֵֶָָָׁשּיׁש

דעה ּו ּומצ ֹות ,35ּדרכי ּדת ֹורה  העב ֹודה  על  ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ידיעת  דעה ּו, ּדרכי ּדבכל  העב ֹודה  ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשעל 

(ּדרכי (ּבכל  הע ֹולם  ּבעניני ּגם  היא  ,36אלק ּות  ְְְְְֱִִֵֶַָָָָֹ
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כב "ש]33) הלכה אז תהי ' [שלכן מהחסדים למעלה הגבורות יתעלו שלעתיד דזה הבאה, שבהערה בלקו"ת המבואר וע "ד

להחסדים". שנכנעו אחר "דוקא קרח 34)הוא של דטעותו א'מג), ע ' ח "ב  תער"ב  (המשך תרע "ה קרח  ויקח  סד"ה ראה

"ומעלת  הגילוי , בשביל הוא הצמצום כי  בזה, וטעה הקו. לגילוי  קדם שהצמצום זה מצד היתה העיקר) הם (שהגבורות

לעתיד". יתגלה בעצם קדימה לו שיש עצמו מצד מגבורות הצמצום לעשות רצה דקרח  ג, נד, פרשתנו לקו"ת גם וראה

הבירורים", שלימות אחר כ"א להיות א"א זו הנהגה כי  ברואה שגה באמת "אך כב "ש. הלכה תהי ' שלע "ל כמו עיקר,

להחסדים. טפלים הגבורות צ "ל ולכן לחיצונים, יניקה יש מהגבורות עכשיו דעות 35)משא"כ הל' רמב "ם וראה ו. ג, משלי 

ס "ב . סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע  סרל"א. או"ח  טושו"ע  ואילך.36)ספ "ג. 104 ע ' ח "י  .932 ע ' שם .907 ע ' ח "ג לקו"ש ראה

    
,ÌÓˆÚ ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓc LM‰ לבוא BÈ‰Ï˙לעתיד  CÈˆ «…∆¿«ƒ««¿ƒ«¿»»ƒƒ¿

‰lÁz Ì‰a לבוא לעתיד  עד  וההכרה ‰‰Lbעכשיו , התחושה »∆¿ƒ»«∆¿≈
ÔB‡nv‰ Ì‰a LÈ ‰Ê Lb‰ È„ÈŒÏÚL ,ÌÈÈelb‰ ˙ÏÚÓc¿«¬««ƒƒ∆«¿≈∆¿≈∆≈»∆«ƒ»

,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‰˜eLz‰Â שהמים בוודאי  הגילויים מצד  שהרי  ¿«¿»«¬¿«¿»
הם  העליונים הנבראים וכל  העליונים

המים  לעומת שיעור  לאין  נעלים

שהמים ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰התחתונים  ¿«¿≈∆
יעמדו  ובתשוקה התחתונים ברצון 

למעלה דבר ,È‰È‰לעלות של  בסופו  ƒ¿∆
לבוא  ÌÈÓcלעתיד  LM‰ Èelbƒ«…∆¿«ƒ

ÌÓˆÚ ÌÈBzÁz‰33,שבזה ««¿ƒ«¿»
במים  מעלה יש אכן  בשורש,

(גשמי  המים התחתונים לגבי  ות)

(רוחניות). הטעם e‰ÊÂהעליונים ¿∆
לכך  BËהפנימי  Èk Ó‡ ‡lL∆…∆¡«ƒ

ÌBiÏ „Ú ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓaƒ¿∆∆««ƒ««
dLiL Û‡ ,ÈLÈÏM‰ בעצם, «¿ƒƒ«∆∆¿»

הדברים  Ìbבפנימיות ‰ÏÚÓ«¬»«
‰˙È‰L BÓk ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓaƒ¿∆∆««ƒ¿∆»¿»
ÌÈÓ eÏcpL ‰Êa ,ÈM‰ ÌBia««≈ƒ»∆∆ƒ¿¿«ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓ ÌÈBzÁz‰««¿ƒƒ«ƒ»∆¿ƒ

,‰hÓÏ e„ÈÂ שירדו והעובדה ¿»¿¿«»
בכך  קשורה תחתונים ונעשו 

בכל  אבל  יותר  נעלים הם שבשורשם

טוב" "כי  כך  על  נאמר  לא Èkƒזאת 
˜ ‰È‰È BÊ ‰ÏÚÓc Èelb‰«ƒ¿«¬»ƒ¿∆«
‰ek‰ ,ÂLÎÚÂ .‡ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿»««»»

hÓÏ‰והמטרה  ÌÈn‰ ˙„ÈÈaƒƒ«««ƒ¿«»
‡È‰ אלא בשורשם מעלתם בגלל  לא ƒ

,(Ï"pk) ‰ÏÚÓÏ eÏÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿«¿»««
‡˜Âc ÈLÈÏM‰ ÌBia ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚc לומר ראוי  אחד  מצד  ולכן  ¿ƒ¿»∆«¬∆««¿ƒƒ«¿»

מעורר  הדבר  כי  שני , ביום שנעשתה טוב" "כי  למים מים בין  ההבדלה על  גם

ביום  למחרת, רק נעשה הדבר  שני  מצד  אבל  למעלה, לעלות הרצון  את בהם

כמבואר  האדם, לעבודת מקום נתינת ונוצרה היבשה נראתה אז  כי  שלישי ,

למעלת  ביטוי  לתת נועדה שההבדלה קורח של  טעותו  לפי  (ואילו  לעיל 

השני ). ביום כבר  טוב" "כי  כך  על  לומר  מקום היה אכן  הגשמיות,

(„ÒÁ‰ LL) Èel‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…∆«∆∆

,(‰eb‰ LL) ÌeˆÓˆÂ של אורו  בהם דרכים שתי  למעשה שהם ¿ƒ¿…∆«¿»
שבהיותו  לעיל  שנזכר  כפי  ביטוי , לידי  בא ֿ הוא  ֿ ברוך  מושלם הקדוש סוף אין 

לצמצם  הכוח מלוא את וגם גבול  בלי  לגלות הכוח מלוא את גם לו  יש

מידת  של  השורש (שהוא הגילוי  הללו , הקווים משני  אחד  ובכל  ולהגביל 

של  השורש (שהוא והצמצום החסד )

לעומת  ויתרון  מעלה יש הגבורה) מידת

כך  כעת, ניכרת שבגילוי  המעלה השני .

יותר  דרגה זו  גילוי  יותר  שיש שככל 

התחתון  הוא הגשמי  הזה ועולם גבוהה

עד  ומצומצם מועט האור  בו  כי  ביותר 

לא  וכעת לגמרי , נעלם שהוא כך  כדי 

והעלם  שבצמצום היתרון  את רואים

ÌeˆÓvaL ‰ÏÚn‰c הגבול וכוח ¿««¬»∆«ƒ¿
˜וההעלם ‰lb˙È BÓˆÚ«¿ƒ¿«∆«

‰ek‰Â ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿««»»
ÂLÎÚ ‡e‰L BÓk ÌeˆÓˆa¿ƒ¿¿∆«¿»

Èelb‰ ÏÈLa ‡e‰34 על ולכן  ƒ¿ƒ«ƒ
לא  כעת שהוא כפי  וההעלם הצמצום

טוב". "כי  נאמר 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ האמור ‰) מעין  ¿«∆∆∆
יש  שאמנם והצמצום הגילוי  לגבי  לעיל 

לא  הוא כעת אבל  עצמו  בצמצום יתרון 

גם  הוא ניכרת, הגילוי  מעלת ורק נראה

Ì„‡‰ ˙„BÚa ובאופנים בקוים , «¬«»»»
מהם  אחד  שבכל  ה' עבודת של  השונים

מסויים  שיתרון  באחר  שאין  יתרון  יש

שהולך  כפי  אחר , ביתרון  דווקא תלוי 

ÔB˙Èומפרט LiL Ì‚‰L∆¬«∆≈ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎc ÏÎc ‰„BÚa35 »¬»ƒ¿»¿»∆»≈

,˙BˆÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰ ÏÚ«»¬»¿»ƒ¿
נוספת  עבודה קיימת המצוות וקיום התורה לימוד  ידי  על  ה' לעבודת בנוסף

אבל  ('דרכיך ') הגשמי  הזה בעולם האישיים בענייניו  עסוק האדם לכאורה בה

הופך  הכל  וכו ' פרטית בהשגחה הכרה בה', אמונה מתוך  נעשה שהכל  מאחר 

על  העבודה לעומת יתרון  בכך  שיש אלא בלבד  זו  ולא ה' לעבודת למעשה

כיון  המצוות, וקיום התורה לימוד  ÏÎcידי  ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»ƒ¿»
ÏÎa) ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ìb ‡È‰ ˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„È ,e‰Ú„ EÈÎc¿»∆»≈¿ƒ«¡…ƒ«¿ƒ¿¿≈»»¿»

(EÈÎc36 וחידוש פלא יותר  היא העולם ענייני  בתוך  אלוקות והחדרת ¿»∆
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כח     

הר ׁשּות  ּבדברי ׁשעסק ֹו ּבכדי ֿ מק ֹום , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָמ ּכל 

ּבֹו יפעל ּו לא  הע ֹולם  ׁשעניני ּבאפן יהיה  (ּדרכי)ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

יראה  עצמם  ּבהם  וא ּדר ּבא  ֿ וׁשל ֹום , חס  ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָירידה 

העב ֹודה  ֿ ידי על  ה ּוא  (ּדעה ּו), ּפרטית  ְְְֲִֵֵַַָָָָָָה ׁשּגחה 

ׁשמים  ל ׁשם  יהיּו מע ׂשי ּבזה 37ּדכל  ׁשּכּונת ֹו , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבכדי היא  הר ׁשּות  ּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשע ֹוסק 

עסק ֹו ׁשּכל  [ּומ ּכיון ּומצ ֹות . ּבּתֹורה  לעסק  ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹיּוכל 

ּומצ ֹות , ה ּתֹורה  ק ּיּום  ּבׁשביל  ה ּוא  הע ֹולם  ְְְְְִִִִִֵַָָָּבעניני

ּבהם  וע ֹוסק  האפ ׁשרי, ּככל  ּבהם  ממעט  ה ּוא  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלכן

ּבעניני  ּכׁשע ֹוסק  ּגם  ואז ׁשּמכרח ], ּכּמה  עד  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻרק 

ּדעה ּו. אלק ּות , ּגּלּוי ּבהם  ר ֹואה  ה ּוא  ֱִֵֶֶָָָָֹהע ֹולם ,

ר ּבֹותינּוÈtŒÏÚÂו) ל ׁשֹון ּדּיּוק  ּגם  יּובן ה ּנ"ל  ¿«ƒְִֵַַַַָ

ּבמחלקת ,13ז"ל  מחזיקין ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

זה  עצמ ּה, ה ּמחלקת  ּדמציא ּות  ּדייקא , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמחזיקין

היא  העליֹונים , מ ּמים  נב ּדל ּו ה ּתח ּתֹונים  ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשּמים 

ׁשל  וחטא ֹו ה ּקּב"ה , ֿ ידי על  ׁשּנבראה  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבריאה 

ׁשּתתק ּים  ׁשרצה  ּבּמחלקת , ׁשהחזיק  היה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹקרח 

ולא  למ ּטה  יּׁשאר ּו ה ּתח ּתֹונים  (ׁשּמים  ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹההב ּדלה 

ויׁש למעלה ). לעל ֹות  ה ּצּמא ֹון ּבהם  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָיהיה 

(רקיע  ה ּמחלקת  ּבבריאת  ׁשה ּכּונה  ּדכמ ֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹלה ֹוסיף ,

ּבּיֹום  ׁשּית ּברר  ּבכדי היא  ה ּׁשני ּבּיֹום  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָה ּמב ּדיל )

ט ֹוב , נע ׂשה  ה ּמב ּדיל  הרקיע  ּגם  ׁשאז ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָה ּׁשליׁשי,

קרח , למחלקת  ּבנֹוגע  ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַֹֹעל 

למעלה  מ ּצד  ׁשהיה  (ּכמ ֹו ּבזה  היתה 38ׁשה ּכּונה  ( ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

יֹותר  נעלה  ּבאפן ׁשל ֹום  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּבכדי

וכ ּמבאר  ה ּמחלקת . קדם  ׁשהיה  ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹמ ּכמ ֹו

קרח 39ּבדר ּוׁשים  אל  מ ׁשה  ּדּבר  ׁשּבתח ּלה  ּדזה  , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
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שם.37) וטושו"ע  רמב "ם וראה מי "ב . פ "ב  ואילך)אבות 176 ע ' לקמן – (תשח "י  זו שנה יעקב  שארית והי ' ד"ה וראה

הגילוי , בשביל הוא שהצמצום ההכרה מצד באה שמים" ד"לשם שהעבודה ,(17 הערה 932 ע ' ח "ג בלקו"ש גם (נעתק 

בגבול. גם כח  לו שיש ית', שלימותו מתגלה עצמו שבצמצום ההכרה מצד  באה דעהו" דרכיך ד"בכל להעיר 38)והעבודה

וראה  ובכ"מ ). ואילך. א יג, תולדות תו"ח  ד. וישב  תנחומא וראה ה. סו, (תהלים אדם בני  על עלילה נורא בענין מהידוע 

ואילך. 65 ס "ע  ח "ה שכב .39)לקו"ש ע ' תרכ"ז סה"מ 

    
קדושה, בענייני  עיסוק ידי  על  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש והתקרבות התחברות מאשר 

ומצוות, דרכיך ÌB˜ÓŒÏkÓ,תורה "בכל  של  והמעלה היתרון  למרות ƒ»»
ומותנה  תלוי  הזה היתרון  למעשה המצוות וקיום התורה לימוד  על  דעהו "

כי  ושונה אחר  בקו  B˜ÒÚLבעבודה È„Îaהאדם ‰eL˙של  È„a ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈»¿
ÈÈÚL ÔÙ‡a ‰È‰È (EÈÎc)¿»∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰ והחומרי הגשמי  Ï‡הזה »»…
ÏÚÙÈÌBÏLÂŒÒÁ ‰„ÈÈ Ba e ƒ¿¬¿ƒ»«¿»

עם  והרצוף הקרוב המגע ולמרות

במצבו  יפגעו  לא הם וחומריות גשמיות

Ì‰aהרוחני , ‡ac‡Â בדברים ¿«¿«»»∆
È‡‰הגשמיים ÌÓˆÚ האדם «¿»ƒ¿∆

,(e‰Úc) ˙ÈËt ‰ÁbL‰ כך «¿»»¿»ƒ»≈
לו  יגרום לא שהדבר  בלבד  זו  שלא

מכך  כתוצאה יתעלה אפילו  אלא ירידה

ÏÎc ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»¬»¿»
ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ37, «¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ

בענייני  עיסוקיו  שכל  לכך  שבנוסף

ידיעה  מתוך  הם ("דרכיך ") העולם

הרי  בה', ומטרתו B˙ekLוהכרה ∆«»»
האדם  ÈÈÚaשל  ˜ÒBÚL ‰Êa»∆∆≈¿ƒ¿¿≈
˙eL‰ פרנסה להשיג  כוונה מתוך  »¿

ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«¿≈∆«
˙BˆÓe ‰Bza ˜ÒÚÏ ללא «¬…«»ƒ¿

B˜ÒÚההפרעה. ÏkL ÔÂÈkÓe]ƒ≈»∆»ƒ¿
ÏÈLa ‡e‰ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿ƒ

,˙BˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜ לו ואין  ƒ«»ƒ¿
כשלעצמם  בהם ‰e‡ענין  ÔÎÏ»≈

,ÈLÙ‡‰ ÏÎk Ì‰a ËÚÓÓ¿«≈»∆¿»»∆¿»ƒ
‰nk „Ú ˜ Ì‰a ˜ÒBÚÂ¿≈»∆«««»

ÁÎnL פרנסתו שיוכל לצורך  כדי  ∆À¿»
יותר  ולא ומצוות, בתורה ],לעסוק

Ê‡Â של והמטרה הכוונה כל  כאשר  ¿»
בענייני  מטרה העיסוק לא הוא העולם

עבודת  לצורך  אמצעי  אלא כשלעצמה

ÈÈÚaה' ˜ÒBÚLk Ìb«¿∆≈¿ƒ¿¿≈
Èelb Ì‰a ‰‡B ‡e‰ ,ÌÏBÚ‰»»∆»∆ƒ

.e‰Úc ,˙e˜Ï‡¡…»≈
Ï"Ê eÈ˙Ba ÔBLÏ ˜eic Ìb ÔeÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ (Â13ÔÈ‡L ¿«ƒ««»«ƒ¿«≈«∆≈

,˙˜ÏÁÓa ÔÈ˜ÈÊÁÓ אמרו ÈÈc˜‡,ורבותינו  ÔÈ˜ÈÊÁÓ דייקו «¿ƒƒ¿«¬…∆«¿ƒƒ»¿»
ולא "מחזיקין " בביטוי  של להשתמש מוחלטת שלילה שמשמעו  ביטוי  נקטו 

dÓˆÚ,המחלוקת  ˙˜ÏÁn‰ ˙e‡ÈˆÓc מחלוקת שיש העובדה עצם ƒ¿ƒ««¬…∆«¿»
ידי  על  בראשית ימי  בששת בעולם שנבראה מהמחלוקת הנובעת ∆Ê‰בעולם

‰‡Èa ‡È‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓ eÏc ÌÈBzÁz‰ ÌÈnL∆«ƒ««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ»
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡pL מצד מושללת שהיא לומר  יתכן  לא ולכן  ∆ƒ¿¿»«¿≈«»»

צד  בוודאי  בה יש אלא מהותה עצם

‰È‰חיובי  Á˜ ÏL B‡ËÁÂ¿∆¿∆…«»»
˙˜ÏÁna ˜ÈÊÁ‰L לחזק ורצה ∆∆¿ƒ««¿…∆

היינו  אותה, ««∆Lˆ‰ולבסס
‰Ïc‰‰ Ìi˜˙zL כך ידי  ועל  ∆ƒ¿«≈««¿»»
הפילוג  את ÌÈnL)∆«ƒלהנציח

‰hÓÏ e‡MÈ ÌÈBzÁz‰ תמיד ««¿ƒƒ»¬¿«»
ÔB‡nv‰ Ì‰a ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆«ƒ»

‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ לכוונת בניגוד  «¬¿«¿»
זו  בהבדלה ֿ הוא ֿ ברוך  ).הקדוש

‰ek‰L BÓÎc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿∆««»»
ÚÈ˜) ˙˜ÏÁn‰ ˙‡Èaƒ¿ƒ«««¬…∆»ƒ«
‡È‰ ÈM‰ ÌBia (ÏÈcn‰««¿ƒ««≈ƒƒ
,ÈLÈÏM‰ ÌBia a˙iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈««¿ƒƒ
והתעלות  לרע הטוב בין  הפרדה ידי  על 

עליונה  יותר  לדרגה הטוב «∆Ê‡Lשל 
‰NÚ ÏÈcn‰ ÚÈ˜‰ Ìb«»»ƒ«««¿ƒ«¬∆

,BË' התברר' הוא והתעלה כי 

להיות  הפך  מפלג  גורם להיות ובמקום

לאלוקות  והתקרבות לעליה »ŒÏÚגורם
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCc∆∆∆«¿≈«
‰Êa ‰ek‰L ,Á˜ ˙˜ÏÁÓÏ¿«¬…∆…«∆««»»»∆

‰ÏÚÓÏ „vÓ ‰È‰L BÓk)38 ¿∆»»ƒ«¿«¿»
מכוון  הכל  שבעצם בחסידות כמבואר 

בוחר  האדם כאשר  וגם מלמעלה

בהחלט  וזו  רצוי  לא דבר  לעשות

עליו , מוטלת והאחריות שלו  בחירה

וגם  מלמעלה) מכוון  הכל  בעצם

מכוונת  שהיתה כפי  קורח, מחלוקת

ŒÈ„ÈŒÏÚLמלמעלה  È„Îa ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈∆«¿≈
‰È‰È ‰Ê מכן ÌBÏLלאחר  ∆ƒ¿∆»

BÓkÓואחדות  ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a¿…∆«¬∆≈ƒ¿
˙˜ÏÁn‰ Ì„˜ ‰È‰L כך ∆»»…∆««¬…∆

מצידו  שלקורח (אלא עליה צורך  ירידה של  כוונה מתוך  היתה שהמחלוקת

רצויות. לא אחרות, כוונות היו 

ÌÈLe„a ‡nÎÂ39, חסידות LÓ‰מאמרי  ac ‰lÁ˙aL ‰Êc ¿«¿…»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»ƒ≈…∆
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כט   

ׁשל ֹום  ּבדברי אחריהם  מח ּזר  והיה  עדת ֹו ,40ואל  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ה ּׁשליׁשי  ׁשּיֹום  ּדכמ ֹו ח ׁשב  מ ׁשה  ּכי ְְִִִִֶֶַַָֹה ּוא ,

ׁשּנע ׂשה  וההב ּדלה  ה ּמח ּצה  את  ּברר  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ(ּתפארת )

לקרח , ּבנֹוגע  ּגם  יהיה  ֿ זה   ּדר ֿ על  ה ּׁשני, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּבּיֹום 

ׁשליׁשי  [ׁשהיה  ּתפארת 41ׁשּמׁשה  א ֹות ֹו.42, יברר  [ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ

ּבזה  רצה  לא  קרח  ּכי ּכן, היה  ׁשּלא  ,43[א ּלא  ִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

ּבמחלקת ]. להחזיק  היה  ְְְֲֲִֶַַָָֹּורצ ֹונֹו

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ה ּתר ּגּום ּׁשּמֹוסיף  מה  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶַַַָ

קרח , ואת ּפלג  ה ּוא  קרח  ְְְִִֵֶַַַַֹֹׁשּוּיּקח 

עצמ ֹו קרח  ׁשל  ׁשּׁשמ ֹו אף  ה ּמב ּדיל , רקיע   ּדר ֿ ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹעל 

ּכעין  (רקיע  ה ּמב ּדיל  רקיע  על  (ּכּנ"ל ) ְְִִִֵֵַַַַַַַָָר ֹומז

קרח  ׁשל  ׁשמ ֹו ּכי קרחה 44ה ּקרח ), 45(מ ּלׁשֹון ְְְִִֶֶַַַָָֹ

ּפּלּוג ה ּוא  ׁשּלֹו46ׁשענינּה ה ּטבע  על  מ ֹורה  ( ְִִֶֶֶֶַַַָָ

ה ּקּב"ה . ֿ ידי על  ׁשּנברא  למחלקת ) נֹוטה  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ(ׁשהיה 

ה ּמחלקת  מע ׂשה  ה ּוא  קרח , וּיּקח  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹמה 

ּׁשמח ּדׁש מה  וזה ּו ּובבחירת ֹו. ּברצ ֹונֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשע ׂשה 

קרח  ואת ּפלג  ה ּוא  קרח  ּדוּיּקח  א ּונקל ֹוס ' ְְְְְְְִִֵַַַַַַֹֹה 'ּתר ּגּום 

ּדמחלקת  ה ּמע ׂשה  ׁשּגם  ה ּמב ּדיל , רקיע   ּדר ֿ ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹעל 

על ֿ ה ּוא  ּובבחירת ֹו, ּברצ ֹונֹו היה  ׁשּזה  אף  ְְִִִֶֶַַַָָָֹקרח ,

ּדכמ ֹו ה ּקּב"ה . ֿ ידי על  ׁשּנברא  ה ּמב ּדיל  רקיע   ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדר

ּבכדי  היא  ה ּמב ּדיל  הרקיע  ּבבריאת  ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשה ּכּונה 

ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ על  ה ּׁשליׁשי, ּבּיֹום  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּית ּברר 

היא  למעלה ) (מ ּצד  ּבזה  ׁשה ּכּונה  קרח , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואת ּפלג 

מ ׁשה  ֿ ידי על  ׁשּית ּברר  ּכּנ"ל .47ּבכדי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
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(40.13 שבהערה פכ"ב .41)פרש"י  משלי  מדרש וראה ועוד. יו"ד. יתרו תנחומא שם. גאון ר"נ וראה א. פח , ראה 42)שבת

תשיז. ס "ע  שם לברר 43)אוה"ת יעקב  שרצה מה בענין ג כד, וישלח  בתו"א מהמבואר ולהעיר שם. תרכ"ז בסה"מ  כ"ה

משמע  רצה לא שקרח  שאומר דמזה לומר, ויש שבירה". בבחי ' למטה עדיין שהוא כו' עשו מצד היא "שהמניעה עשו את

רצה. שלא אלא משה, ע "י  שיתברר מניעה הי ' לא קרח  של דרגתו מצד מדייק 44)שגם הוה מאיר ר' ב : פג, יומא ראה

ואילך)). רפח  ס "ע  ח "א באגרותֿקודש (נדפס  4 (ע ' א סי ' תשל"ד) (קה"ת, וביאורים תשובות בארוכה וראה עיי "ש. בשמא,

ב .45) קט , (יבמות 46)סנהדרין רז"ל ע "ז שדרשו א) יד, (ראה תתגודדו" ל"לא קרחה" תשימו ד"ולא מהסמיכות ולהעיר

להרמ  סהמ "צ  וראה אגודות. אגודות תעשו לא ב ) אגודות יג, תשימו לא תתגודדו "לא עה"פ : וביל"ש מה. מל"ת ב "ם

אגודות". אגודות ועשאן לישראל קרח  שעשה כשם בכם קרחה תשימו שלא . . ואילך,47)אגודות 118 ע ' ח "ח  בלקו"ש

מחלוקת  שע "י  זה הוא עי "ז, שנעשה  העילוי  בשביל היא בההבדלה שהכוונה המבדיל לרקיע  קרח " ד"ואתפלג שהדמיון

שאח "כ  היתה המבדיל ברקיע  שהכוונה דכמו להוסיף , ויש ח ). יח , פרשתנו רש"י  (ראה אהרן בכהונת תוקף  נתוסף  קרח 

ב "ואתפלג  הוא עד"ז המים], מלאכת על גם טוב " "כי  נאמר השלישי  ביום [שלכן גופא וההבדלה המחיצה בירור יהי '

בזה). רצה לא שקרח  מפני  אז, נשלמה לא זו שכוונה (אלא יתברר עצמו שקרח  היתה בזה שהכוונה קרח ",

    
ÌBÏL È„a Ì‰ÈÁ‡ fÁÓ ‰È‰Â B˙„Ú Ï‡Â Á˜ Ï‡40, ורק ∆…«¿∆¬»¿»»¿«≈«¬≈∆¿ƒ¿≈»

חמורות  תוצאות לכך  היו  לשלום סירבו  ועדתו  שקורח בתורה לאחר  כמסופר 

) ÈLÈÏM‰ ÌBiL BÓÎc LÁ ‰LÓ Èk ,‡e‰ מידת ‡Ùz˙שהוא ƒ…∆»«ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿∆∆
ומידת  האור  נברא בו  הראשון  היום של  מידתו  שהיא החסד  מידת בין  המשלבת

השני  היום של  מידתו  שהיא הגבורה

השני , ביום המחלוקת נבראה בה

שונים) מגוונים המורכב ויופי  כתפארת

שהיום  כשם כי  חשב רבנו  ומשה

‰vÁn‰השלישי  ˙‡ a≈≈∆«¿ƒ»
ÈM‰ ÌBia ‰NÚpL ‰Ïc‰‰Â¿««¿»»∆«¬»««≈ƒ

אותה, והעלה אותה ∆∆»ŒCcŒÏÚותיקן 
,Á˜Ï Ú‚Ba Ìb ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆«¿≈«¿…«

ÈLÈÏL ‰È‰L] ‰LnL41, ∆…∆∆»»¿ƒƒ
לאחר  שנולד  כיוון  להוריו  השלישי 

מידת  כמו  ואהרן  ‡Ùz42˙מרים ƒ¿∆∆
מידות  אחרי  השלישית המידה שהיא

והגבורה] ‡B˙Bהחסד  È ומתוך ¿»≈
שלום. דברי  אליו  דיבר  משה זה, רצון 

,Ôk ‰È‰ ‡lL ‡l‡] של ובסופו  ∆»∆…»»≈
עם  שלום לעשות משה של  רצונו  דבר 

יצא  לא אותו  ולהעלות לברר  וכך  קורח

נפסקה  לא והמחלוקת הפועל  Èkƒאל 
‰Êa ‰ˆ ‡Ï Á˜43BBˆe , …«…»»»∆¿

˙˜ÏÁÓa ˜ÈÊÁ‰Ï ‰È‰»»¿«¬ƒ¿«¬…∆
על  להגיע כוונה מתוך  לא כשלעצמה,

לעליה  זה ].ידי 
‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ עוד ¿«ƒ∆≈¿»≈

בתחילת  שנשאלה השאלה את וליישב

‰Ìebzהמאמר  ÛÈÒBnM ‰Ó«∆ƒ««¿
‚Ït˙‡Â ‡e‰ Á˜ ÁwieL∆«ƒ«…«¿ƒ¿¿≈

,Á˜ נועם' מספר  כך  על  ומובא …«
הוא  קורח" ש"ואתפלג  »ŒÏÚאלימלך '

Û‡ ,ÏÈcn‰ ÚÈ˜ Cc∆∆»ƒ«««¿ƒ«

כיון  הזו  בדוגמא צורך  אין  ÊÓBשלכאורה BÓˆÚ Á˜ ÏL BÓML∆¿∆…««¿≈
,(Áw‰ ÔÈÚk ÚÈ˜) ÏÈcn‰ ÚÈ˜ ÏÚ (Ï"pk) על והמענה «««»ƒ«««¿ƒ»ƒ«¿≈«∆«

הוא  ˜Áכך  ÏL BÓL Èk44 עצמו ˜Á‰מצד  ÔBLlÓ)45 ƒ¿∆…«ƒ¿»¿»
‚elt ‡e‰ dÈÚL46‰ËB ‰È‰L) BlL Úh‰ ÏÚ ‰BÓ ( ∆ƒ¿»»ƒ∆««∆«∆∆»»∆

˙˜ÏÁÓÏ טבעו pL‡מצד  ( ¿«¬…∆∆ƒ¿»
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ לעיל נתבאר  וכבר  «¿≈«»»

ידי  על  שנבראה כפי  שהמחלוקת

חיובית  כוונה בה יש ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

עליה. צורך  ירידה כעין  »Œ‰Óוהיא
‡e‰ ,Á˜ ÁwiÂ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒ«…«
‰NÚL ˙˜ÏÁn‰ ‰NÚÓ«¬≈««¬…∆∆»»

B˙ÈÁe BBˆa כוונה מתוך  ƒ¿ƒ¿ƒ»
רצויה. לא Ó‰ומטרה e‰ÊÂ¿∆«

LcÁÓMומוסיףÌebz'‰ ∆¿«≈««¿
‡e‰ Á˜ ÁwiÂc 'ÒBÏ˜e‡¿¿¿«ƒ«…«

Á˜ ‚Ït˙‡Â מבואר כך  ועל  ¿ƒ¿¿≈…«
הוא ÚÈ˜שהדבר  CcŒÏÚ«∆∆»ƒ«

,ÏÈcn‰ ולהוסיף ÌbLלחדש ««¿ƒ∆«
Û‡ ,Á˜ ˙˜ÏÁÓc ‰NÚn‰««¬∆¿«¿…∆…««
B˙ÈÁe BBˆa ‰È‰ ‰fL∆∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ»
בכוונה  זאת עשה לא מצידו  והוא

זה גם זאת בכל  ŒÏÚטובה, ‡e‰«
‡pL ÏÈcn‰ ÚÈ˜ Cc∆∆»ƒ«««¿ƒ∆ƒ¿»

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ טובה בכוונה «¿≈«»»
ek‰L‰וחיובית. BÓÎcƒ¿∆««»»

‡È‰ ÏÈcn‰ ÚÈ˜‰ ˙‡Èaƒ¿ƒ«»»ƒ«««¿ƒƒ
ÌBiaלטובה  a˙iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈«

‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«∆∆∆
‰ek‰L ,Á˜ ‚Ït˙‡Â Ìb«¿ƒ¿¿≈…«∆««»»

‰ÏÚÓÏ „vÓ) ‰Êa בניגוד »∆ƒ«¿«¿»
עצמו  קורח  של  È„Îaלכוונות ‡È‰ (ƒƒ¿≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ a˙iL47 ∆ƒ¿»≈«¿≈…∆
יתעלה, דבר  של  »»Ï"pk.ובסופו 
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ל     

וח ׁשב LÈÂז) טעה  ׁשּקרח  לזה  ׁשה ּסּבה  ל ֹומר , ¿≈ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ההב ּדלה  היא  ה ּמב ּדיל  ּברקיע  ְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָׁשה ּכּונה 

ה ּבּטּול . ענין ּבֹו היה  ׁשּלא  מ ּפני היא , ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעצמ ּה,

ג ) (סעיף  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּדזה  ה ּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָוהענין

מ ּמים  נב ּדל ּו ה ּתח ּתֹונים  ׁשּמים  ּבזה  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשה ּכּונה 

ּבהם  ׁשּיהיה  ּבכדי היא  למ ּטה  וירד ּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהעליֹונים 

ח ּבּור  ה ּוא  למעלה , לעל ֹות  וה ּצּמא ֹון ְְְְֲִִַַַַָָָה ּתׁשּוקה 

מ ּצד  ּכי הפ ּכּיֹות . מ ּדֹות  ּדׁשּתי ְְְְְִִִִִִֵַַָוהת ּכּלל ּות 

ּבּמים  היא  ה ּמעלה  ה ּגּלּויים ), (מעלת  ֲֲֲִִִִִַַַַַַַַָָהחסדים 

ה ּתח ּתֹונים  ׁשּמים  צרי היה  ולא  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהעליֹונים ,

ּומ ּצד  למ ּטה . וירד ּו העליֹונים  מ ּמים  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻיב ּדל ּו

ה  ה ּמעלה  ּדמים ה ּגב ּור ֹות , ה ּׁשר ׁש ּבג ּלּוי יא  ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

ה ּתח ּתֹונים  ׁשּבּמים  צרי ואין עצמם , ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָה ּתח ּתֹונים 

ולעל ֹות  מ ּמציא ּותם  לצאת  וצ ּמא ֹון ּתׁשּוקה  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָּתהיה 

ה ּתח ּתֹונים  ּדמים  ּבירידה  ׁשה ּכּונה  וזה  ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָלמעלה .

למעלה , לעל ֹות  ה ּצּמא ֹון ּבהם  ׁשּיהיה  היא  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָלמ ּטה 

ׁשּמח ּבר  האמצעי, קו ה ּתפארת , מ ּצד  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָה ּוא 

לא ּכּללא  ׁשּיהיה  ּוגב ּורה , ּדחסד  ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָההפכים 

ּבימינא  ההת ּכּלל ּות 48ׂשמאלא  ּדענין ולהיֹות  . ְְְְְְְִִִִִַַַָָָ

ה ּבּטּול  מ ּצד  ּבב ּטּול ,49ה ּוא  היה  ׁשּלא  קרח  לכן , ְִִִֵֶַַַָָָֹֹ

זה . ענין אצל ֹו ה ּונח  ְְִֶֶַָֹלא 

LÈÂ להעב ֹודה ּבנֹוגע  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ׁשעל  ל ֹומר , ¿≈ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהגם  ּדזה  ׁשמים , ל ׁשם  מע ׂשי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָּדכל 

ידיעת  דעה ּו, ּדרכי ּדבכל  הע ּלּוי ּגדל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיֹודע 

יהיה  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  עצמם , הע ֹולם  ּבעניני ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹאלק ּות 

ק ּיּום  ּבׁשביל  אמצעי רק  הע ֹולם  ּבעניני עסק ֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּכל 

רצ ֹון  לק ּים  ה ּבּטּול  ֿ ידי על  ה ּוא  ּומצ ֹות , ְְְְִִֵֵַַַַָה ּתֹורה 

את  לר ּוֹות  לא  היא  ׁשעב ֹודת ֹו ּדמ ּכיון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהעליֹון.

ׁשה ּוא  א ּלא  ּבנפ ׁשֹו, אלק ּות  ּגּלּוי ׁשּיהיה  ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָֹצמא ֹונֹו

ל ֹו נֹוגע  אין לכן הק ּב"ה , רצ ֹון לק ּים  ונת ּון ְְְֵֵֵֵַַַָָָָָמס ּור 
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פרשתנו.48) ריש ח "ג זהר ואילך.49)ראה סע "א י , נח  תו"א ראה

    
‰ek‰L LÁÂ ‰ÚË ÁwL ‰ÊÏ ‰aq‰L ,ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«∆«ƒ»¿∆∆…«»»¿»«∆««»»

dÓˆÚ ‰Ïc‰‰ ‡È‰ ÏÈcn‰ ÚÈ˜a רצה הזו  הטעות ובעקבות »»ƒ«««¿ƒƒ««¿»»«¿»
הפילוג , את ולהנציח במחלוקת ÔÈÚלהחזיק Ba ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‡È‰ƒƒ¿≈∆…»»ƒ¿«

Ïeha‰ הביטול מדוע ומבאר  והולך  עצמית, ויישות גאווה היה שלו  והמניע «ƒ
מחלוקת. המונעת התכונה הוא

‡a˙pL ‰Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‰Êa ‰ek‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆««»»»∆
eÏc ÌÈBzÁz‰ ÌÈnL∆«ƒ««¿ƒƒ¿¿
‰hÓÏ e„ÈÂ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓƒ«ƒ»∆¿ƒ¿»¿¿«»

‡È‰ התחתונים המים של  לטובתם ƒ
‰˜eLz‰ Ì‰a ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆«¿»
,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰Â¿«ƒ»«¬¿«¿»
גבוהה  לדרגה יתעלו  דבר  של  ובסופו 

ההבדלה  לפני  שהיו  מכפי  יותר 

המים  רצון  של  זה וענין  וההפרדה,

למעלה לעלות ‰e‡התחתונים
˙eÏlk˙‰Â eaÁ ואיחוד שילוב ƒ¿ƒ¿«¿

„vÓ Èk .˙BikÙ‰ ˙BcÓ ÈzLcƒ¿≈ƒ»¿ƒƒƒ«
ÌÈÈelb‰ ˙ÏÚÓ) ÌÈ„ÒÁ‰ כי «¬»ƒ«¬««ƒƒ

לגלות  הוא החסד  מידת של  טבעה

ÌÈnaולהשפיע  ‡È‰ ‰ÏÚn‰ ,(««¬»ƒ««ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ יותר גבוהה בדרגה שהם »∆¿ƒ

גילוי , יותר  בהם שיש …¿ÏÂ‡מאחר 
ÌÈBzÁz‰ ÌÈnL CÈˆ ‰È‰»»»ƒ∆«ƒ««¿ƒ
e„ÈÂ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓ eÏcÈÀ¿¿ƒ«ƒ»∆¿ƒ¿≈¿

‰hÓÏ גילוי פחות יש למטה כי  ¿«»
היא  הירידה כן  ואם למעלה מאשר 

תועלת. ‰Beb˙,ללא „vÓeƒ««¿
ההשפעה  ומניעת צמצום שעניינן 

LM‰ Èel‚a ‡È‰ ‰ÏÚn‰««¬»ƒ¿ƒ«…∆
,ÌÓˆÚ ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓc¿«ƒ««¿ƒ«¿»
מהמים  נעלים יותר  הם שבשורשם

ÌÈnaLהעליונים  CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆««ƒ
‰˜eLz ‰È‰z ÌÈBzÁz‰««¿ƒƒ¿∆¿»
Ì˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ÔB‡nˆÂ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»

ÓÏ ˙BÏÚÏÂ‰ÏÚ מעלה יש כי  ¿«¬¿«¿»
שכאמור  (המעלה עצמו  בצמצום

מצד  שבין  כך  לבוא) לעתיד  רק תתגלה

מעלת  את (שמדגישה החסד  מידת

הגבורה  מידת מצד  ובין  הגילויים)

המצב  ההעלם) מעלת את (שמדגישה

המצב  לא הוא למעלה לעלות ושואפים למטה נמצאים התחתונים המים בו 

רצוי . ‰È‡הכי  ‰hÓÏ ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓc ‰„ÈÈa ‰ek‰L ‰ÊÂ¿∆∆««»»ƒƒ»¿«ƒ««¿ƒ¿«»ƒ
,˙‡Ùz‰ „vÓ ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰ Ì‰a ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»«¬¿«¿»ƒ««ƒ¿∆∆

,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ אלא (גבורה) הגבורה קו  ואינו  (חסד ) הימין  קו  שאינו  «»∆¿»ƒ
‰e‚e „ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰ aÁnL, יחד גם שניהם את ומשלב ∆¿«≈«¬»ƒ¿∆∆¿»
‡ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ‡Ïlk‡Ï ‰È‰iL48 בימין השמאל  של  התכללות ∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»¿»»ƒƒ»

ביחד . ‰Ïehaוחיבורם „vÓ ‡e‰ ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚc ˙BÈ‰ÏÂ49, ¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ««ƒ
דברים  שני  בין  ואיחוד  חיבור  כי 

אחד  כל  כאשר  רק להיות יכול  הפכיים

את  מדגיש ולא עצמו  את מבטל  מהם

מאמר  על  בחסידות (כמובא מציאותו 

שלום  "עושה הכתוב על  ז "ל  חכמינו 

הוא  גבריאל  שהמלאך  במרומיו "

אש" של  "שר  ונקרא הגבורה במידת

החסד  במידת הוא מיכאל  והמלאך 

"אין  זאת ובכל  מים" של  "שר  ונקרא

בטלים  שניהם כי  זה" את זה מכבים

שני  כמשל  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש לגבי 

לו  יש עצמו  בפני  אחד  שכל  שרים

אבל  משלו  ורצונות משלו  מעמד 

ואין  בטלים הם המלך  לפני  בעמדם

אינם  וממילא משלהם רצונות להם

לזה) זה lL‡מנגדים Á˜ ÔÎÏ»≈…«∆…
Áe‰ ‡Ï ,Ïeha ‰È‰ הובן »»¿ƒ…«

Ê‰ונתפס ÔÈÚ BÏˆ‡ של ∆¿ƒ¿»∆
להחזיק  רצה וממילא ההתכללות

.במחלוקת 
‰ÊŒCcŒÏÚL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
הביטול  במעלת לעיל  לאמור  בדומה

המחלוקת שלילת Ú‚Baלעניין  ‡e‰¿≈«
ÌLÏ EÈNÚÓ ÏÎc ‰„BÚ‰Ï¿»¬»¿»«¬∆¿≈
Ú„BiL Ì‚‰L ‰Êc ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆∆¬«∆≈«
EÈÎc ÏÎc ÈelÚ‰ Ï„b…∆»ƒƒ¿»¿»∆
ÈÈÚa ˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„È ,e‰Ú„»≈¿ƒ«¡…¿ƒ¿¿≈

,ÌÓˆÚ ÌÏBÚ‰ מעלה שהיא »»«¿»
בתורה  העיסוק לגבי  אפילו  ויתרון 

Ïkומצוות ‰È‰È ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ¿∆»
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa B˜ÒÚ בתור לא ƒ¿¿ƒ¿¿≈»»

חשו  אלאעניין  עצמו  בפני  ונעלה »˜ב
‰Bz‰ Ìei˜ ÏÈLa ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒƒ¿ƒƒ«»
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙BˆÓeƒ¿«¿≈«ƒ
שלו  האישיים והרצונות המציאות של 

‰ÔBÈÏÚ.כדי  ÔBˆ Ìi˜Ï¿«≈¿»∆¿
‡Ï ‡È‰ B˙„BÚL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¬»ƒ…

BB‡Óˆ ˙‡ ˙BeÏ האישי,BLÙa ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL אף ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿
ביותר  נעלית שאיפה זוהי  Ìi˜Ïשכמובן  Ôe˙Â eÒÓ ‡e‰L ‡l‡∆»∆»¿»¿«≈

,‰"a˜‰ ÔBˆ'ה רצון  מול  אל  העצמית יישותו  ביטול  ‡ÔÈתוך  ÔÎÏ ¿«»»»≈≈
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לי   

וכל  הע ֹולם , ּבעניני (ּגם ) אלק ּות  ׁשּידע  ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹה ּגּלּוי

רצ ֹון  ק ּיּום  ּומצ ֹות , ה ּתֹורה  ּבק ּיּום  ה ּוא  ְְְְִִִַָרצ ֹונֹו

אלק ּות  ה ּגּלּוי  ּגם  ל ֹו יהיה  ֿ זה  ֿ ידי [ועל  ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹה ּקּב"ה .

ֿ ידי  ׁשעל  ה ), (סעיף  וכ ּנ"ל  הע ֹולם , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָׁשּבעניני

לבכל  מ ּגיעים  ׁשמים , ל ׁשם  מע ׂשי ּדכל  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָהעב ֹודה 

דעה ּו]. ְֵֶָָּדרכי

ל ּמֹוט e‰ÊÂח ) נתן ולא  ּבח ּיים  נפ ׁשנּו ה ּׂשם  ¿∆ְְִֵַַַַַַָָֹ

ּבת ֹורה  ע ֹוסק  ּדכ ׁשהאדם  ְְְִֵֵֶַָָָָרגלנּו,

ּבעניני  ע ֹוסק  ּוכ ׁשה ּוא  רא ׁש, ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְְְִִִִֵֵֶַֹּומצ ֹות 

זה  על  וה ּכח  רגל , ּבבחינת  ה ּוא  ְְִִֶֶֶַַַַָָֹהע ֹולם 

יהיּו לא  הע ֹולם ) ּבעניני (העסק  ׁשּלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרגלים 

הח ּיים  נפ ׁשנּו, ׂשם  ׁשּבהם  מהח ּיים  ה ּוא  ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָל ּמֹוט ,

עצמ ּה, ה ּנפ ׁש מח ּיי ׁשּלמעלה  מה ּטבע , ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה 

ּדח ּיי  ה ּדר ּגא  מ ּצד  ּכי ּבעצם . חי מ ּבחינת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָּגם 

אפ ׁשר  ּבעצם ), חי ּבחינת  ּגם  (ּכֹולל  עצמ ּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּנפ ׁש

וכא ׁשר  הע ֹולם , ׁשּבעניני אלק ּות  ּבג ּלּוי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּירצה 

(ה ּגּלּוי  ּבׁשביל  יהיה  הע ֹולם  ּבעניני ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָעסק ֹו

ׁשמים  ל ׁשם  ולא  עצמם , הע ֹולם  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּב)עניני

ׁשּבֹו הרגלים  אז ּומצ ֹות , ה ּתֹורה  ק ּיּום  ְְְִִִִִֶַַַָָָּבׁשביל 

ּובכדי  ל ּמֹוט , יהיּו הר ׁשּות ) ּבעניני ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָ(התע ּסק ּות ֹו

ׁשעסק ֹו ֿ ידי על  ל ּמֹוט , יהיּו לא  ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהרגלים 

ה ּוא  ּכּנ"ל , ׁשמים  ל ׁשם  ה ּוא  הר ׁשּות  ְְְְִִֵֵַַַָָּבדברי

ל ֹומר  (ּדיׁש מה ּטבע  ׁשּלמעלה  הח ּיים  ֿ ידי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָעל 

למעלה  ׁשּלהיֹותם  ה ּבּטּול ), ה ּוא  לזה  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשה ּכלי

ּדחסד  ההפכים  ׁשני מח ּברים  הם  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמהג ּבלה ,

ּדברי  ׁשּבבר ּור  הע ּלּוי ׁשּיֹודע  ּדהגם  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּוגב ּורה ,

הר ׁשּות  ּדברי ּבע ׁשּית  ּכּונת ֹו ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָהר ׁשּות ,

ּומצ ֹות . ה ּתֹורה  ק ּיּום  ּבׁשביל  ְְִִִִִַָהיא 

ּבח ּיים LÈÂט ) נפ ׁשנּו ּדה ּׂשם  ה ּקׁשר  ׁשּזה ּו ל ֹומר  ¿≈ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּדה ּנה  ּתּמּוז, ּדי"ב  ה ּגא ּולה  עם  ְְְִִֵַַָג ֹו'

ּתמיד 50יד ּוע  ׁשהיא  ה ּטבע , הנהגת  ֿ ידי ׁשעל  ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשניתי  ּדלא  הענין מת ּגּלה  אחד , (א ּלא 51ּבאפן ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבהג ּבלת  מל ּבׁש ה ּוא  ה ּטבעית  ּבהנהגה  ׁשּמת ּגּלה  ּכמ ֹו ׁשניתי ּדלא  ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהענין
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,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa (Ìb) ˙e˜Ï‡ Ú„iL Èelb‰ BÏ Ú‚B מוכן והוא ≈««ƒ∆≈«¡…«¿ƒ¿¿≈»»

הזה  הנעלה הגילוי  על  ‰Bz‰לוותר  Ìei˜a ‡e‰ BBˆ ÏÎÂ¿»¿¿ƒ«»
] .‰"aw‰ ÔBˆ Ìei˜ ,˙BˆÓe יהיה לא אכן  דבר  של  שבסופו  אלא ƒ¿ƒ¿«»»

תוספת  וימשיך  יגרום והמצוות התורה קיום כי  ה'גילויים' בענין  גם הפסד  כל 

הגילויים  È‰È‰בעניין  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆
ÈÈÚaL ˙e˜Ï‡ Èelb‰ Ìb BÏ««ƒ¡…∆¿ƒ¿¿≈

Ï"pÎÂ ,ÌÏBÚ‰,(ה ŒÏÚL(סעיף »»¿««∆«
EÈNÚÓ ÏÎc ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿»«¬∆
ÏÎÏ ÌÈÚÈbÓ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ«ƒƒƒ¿»

e‰Ú„ EÈÎc בענייני עבודה שהיא ¿»∆»≈
והכרה  ידיעה מתוך  הגשמי  הזה העולם

העילוי  את בה ויש באלוקות,

קיימים  שלא והחידוש וההפלאה

המצוות  וקיום התורה ].בלימוד 
e‰ÊÂ (Á בפסוק הפנימי  הפירוש ¿∆

Ô˙ ‡ÏÂ ÌÈiÁa eLÙ ÌO‰«»«¿≈««ƒ¿…»«
Ì„‡‰LÎc ,eÏ‚ ËBnÏ««¿≈ƒ¿∆»»»

‡e‰ ˙BˆÓe ‰B˙a ˜ÒBÚ נמצא ≈¿»ƒ¿
ונעלית  גבוהה »ÈÁaƒ¿ƒ˙בדרגה

ÈÈÚa ˜ÒBÚ ‡e‰LÎe ,L‡…¿∆≈¿ƒ¿¿≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ נמוכה בדרגה נמצא »»

ÏÚונחותה  Ák‰Â ,Ï‚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆∆¿«…««
˜ÒÚ‰) BlL ÌÈÏ‚‰L ‰Ê∆∆»«¿«ƒ∆»≈∆

ÈÚaeÈ‰È ‡Ï (ÌÏBÚ‰ È ¿ƒ¿¿≈»»…ƒ¿
,ËBnÏ היינו ייכשל , ולא ייפול  שלא «

במצבו  יפגעו  לא העולם שענייני 

כיוון  אדרבה אלא בהם הרוחני  שעוסק

דבר  של  בסופו  לו  יגרמו  שמים לשם

גדולה  ÌÈiÁ‰Óעליה ‡e‰≈««ƒ
Ì‰aL הוא ֿ ֿ ברוך  ÌNהקדוש ∆»∆»

‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰ ,eLÙ«¿≈««ƒ∆¿«¿»
ÈiÁÓ ‰ÏÚÓlL ,Úh‰Ó≈«∆«∆¿«¿»≈«≈
ÈÁ ˙ÈÁaÓ Ìb ,dÓˆÚ LÙp‰«∆∆«¿»«ƒ¿ƒ««

ÌˆÚa המהות עצם מצד  חיים היינו  ¿∆∆
שיעור . לאין  נעלים חיים Èkƒאלא

LÙp‰ ÈiÁc ‡bc‰ „vÓƒ«««¿»¿«≈«∆∆
ÈÁ ˙ÈÁa Ìb ÏÏBk) dÓˆÚ«¿»≈«¿ƒ««

LÙ‡ ,(ÌˆÚa ייתכן‰ˆiL ¿∆∆∆¿»∆ƒ¿∆
ÈÈÚaLהאדם  ˙e˜Ï‡ Èel‚a¿ƒ¡…∆¿ƒ¿¿≈

,ÌÏBÚ‰ נעלית שאיפה אמנם שהיא »»
חשש  יש עדיין  בענייני אבל  שהעיסוק

הרוחני  במעמדו  יפגע ∆¬»¿L‡ÎÂהעולם
‰È‰È ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa B˜ÒÚƒ¿¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿∆
ÈÈÚ(aL Èelb‰) ÏÈLaƒ¿ƒ«ƒ∆¿ƒ¿¿≈

‰Bz‰ Ìei˜ ÏÈLa ÌÈÓL ÌLÏ ‡ÏÂ ,ÌÓˆÚ ÌÏBÚ‰»»«¿»¿…¿≈»«ƒƒ¿ƒƒ«»
,˙BˆÓe והרצון השאיפה את למלא בעיקר  מעוניין  האדם שבו  מצב והוא ƒ¿

ה' לרצון  והתבטלות מסירות על  אינו  הדגש ועיקר  שלו  «‡Êהאישיים
ËBnÏ eÈ‰È (˙eL‰ ÈÈÚa B˙e˜qÚ˙‰) BaL ÌÈÏ‚‰ והוא »«¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿«

ÌÈÏ‚‰Lליפול ,עלול  È„Îeƒ¿≈∆»«¿«ƒ
È„ÈŒÏÚ ,ËBnÏ eÈ‰È ‡Ï BlL∆…ƒ¿««¿≈
‡e‰ ˙eL‰ È„a B˜ÒÚL∆ƒ¿¿ƒ¿≈»¿

ÌÈÓL ÌLÏ עם המגע ואדרבה ¿≈»«ƒ
דבר  של  בסופו  אותו  יביא הגשמיות

נוספת  ŒÏÚלהתעלות ‡e‰ ,Ï"pk«««
Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰ È„È¿≈««ƒ∆¿«¿»≈«∆«

העולם  ÈÏk‰Lשל  ÓBÏ LÈc)¿≈«∆«¿ƒ
Ì˙BÈ‰lL ,(Ïeha‰ ‡e‰ ‰ÊÏ¿∆«ƒ∆ƒ¿»
Ì‰ ,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»≈
„ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰ ÈL ÌÈaÁÓ¿«¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿∆∆

,‰e‚e הגבול בגדרי  רק כי  ¿»
וגבורה, חסד  בין  הבדלים יש והצמצום

שלמעלה  אור  כשמתגלה ואילו 

זה  ומתכללים משתלבים הם משניהם

‰ÈelÚבזה, Ú„BiL Ì‚‰c«¬«∆≈«»ƒ
ŒÏkÓ ,˙eL‰ Èc eaL∆¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»

ek ÌB˜ÓÈc ˙iLÚa B˙ »«»»«¬ƒ«ƒ¿≈
‡È‰ ˙eL‰ כדי לעצמו לא להשיג  »¿ƒ

אלא  'גילויים' ˜Ìeiיותר  ÏÈLaƒ¿ƒƒ
˙BˆÓe ‰Bz‰ את לעשות כדי  «»ƒ¿

ה'. רצון 

e‰fL ÓBÏ LÈÂ (Ë ביאור ¿≈«∆∆
ÌÈiÁa eLÙ ÌO‰c Lw‰«∆∆¿«»«¿≈««ƒ
,Êenz "Èc ‰Ïe‡b‰ ÌÚ 'B‚ƒ«¿»¿«

Úe„È ‰p‰c50 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
,Úh‰ ˙‚‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»««∆«

„Á‡ ÔÙ‡a „ÈÓz ‡È‰L ללא ∆ƒ»ƒ¿…∆∆»
Ïc‡שינויים, ÔÈÚ‰ ‰lb˙Óƒ¿«∆»ƒ¿»¿…
È˙ÈL51 לא ה' "אני  הנביא כדברי  »ƒƒ

לא  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש היינו  שניתי "

לא  דבר  ששום אלא לנצח קיים רק

ושלום  חס כלשהו  שינוי  בו  גורם

È˙ÈL ‡Ïc ÔÈÚ‰L ‡l‡)∆»∆»ƒ¿»¿…»ƒƒ
‰‚‰‰a ‰lb˙nL BÓk¿∆ƒ¿«∆««¿»»

˙ÈÚh‰ בכך ביטוי  לידי  ובא «ƒ¿ƒ
ללא  קבועה בצורה מתנהל  שהטבע

Ïa‚‰a˙שינויים  LaÏÓ ‡e‰¿À»¿«¿»«
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לב     

ֿ איןֿ א ֹור  ּגּלּוי נמ ׁש ה ּנּסים  ֿ ידי ועל  ְְְִִִִֵֵֶַַַַָה ּטבע ),

מהתל ּבׁשּות  ׁשּלמעלה  ֿ ּגב ּול  ה ּבלי ְְְְְְִִֵֶַַַָס ֹוף 

חסדים  ה ּוא  א ּלּו ענינים  ּדב ' וה ּׁשר ׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹּבע ֹולמ ֹות .

היא  והג ּבלה ) (צמצ ּום  ה ּטבע  ּדהנהגת  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָּוגב ּור ֹות .

ה ּטבעית  ׁשּבהנהגה  ּדזה  ל ֹומר  [ויׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָמה ּגב ּור ֹות 

מ ּפני  ה ּוא  ׁשניתי ּדלא  הענין מת ּגּלה  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּדוקא 

החסדים ], מ ּׁשר ׁש למעלה  ה ּוא  ה ּגב ּור ֹות  ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשּׁשרש 

הם  ה ּטבע ) מהג ּבלת  ׁשּלמעלה  (ּגּלּוי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוה ּנּסים 

ה ּוא , ּבימינא  ׂשמאלא  לא ּכּללא  וענין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמהחסדים .

ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ֿ ידי ׁשה ּגּלּוי ׁשעל  ֿ ּגב ּול  ה ּבלי ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּדהגם  א ּלא  ה ּטבע , ּדׂשּדּוד  ּבאפן לא  ה ּוא  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֹה ּנּסים 

ׁשה ּוא  ּבג ּלּוי ר ֹואים  ּבמציא ּות ֹו, נׁשאר  ְְְִִִִִֶֶֶַַָׁשה ּטבע 

ּדמה  ל ֹומר , יׁש וא ּולי מה ּטבע . ׁשּלמעלה  ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָנס 

ּבּתניא  רחמים 52ּׁשּכת ּוב  מ ּדת  ּבֹו ׁשּתף  53ּדענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

וא ֹות ֹות  צ ּדיקים  ֿ ידי על  אלק ּות  הת ּגּלּות  ְְְֱִִִֵַַַֹה ּוא 

לא ֹות ֹות  (ּבע ּקר ) היא  ּבזה  ה ּכּונה  ְְְִִִֶַַָָָָּומ ֹופתים ,

ּבּטבע  ה ּמל ּבׁשים  ה ּצּדיקים ] ֿ ידי [ׁשעל  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻּומ ֹופתים 

ׁשּלמעלה  וה ּמֹופתים  ׁשהא ֹות ֹות  ּבֹו), ְְְְִִֵֶֶַַָָ(ׁשּתף 

מל ּבׁשים  (ׁשּבֹו וה ּטבע  מהחסדים , הם  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמה ּטבע 

א ֹות ֹות  ולכן מה ּגב ּור ֹות , ה ּוא  ְְְִֵֵַַָה ּמֹופתים )

ּתפארת , הרחמים , מ ּמּדת  הם  א ּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָּומ ֹופתים 

ּוגב ּורה . ּדחסד  ההפכים  ׁשני ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּמח ּברת 

È‰BÊÂ'ג ֹו ּבח ּיים  נפ ׁשנּו ּדה ּׂשם  ה ּׁשּיכ ּות  ¿ƒְְִֵַַַַַַָָ

ּדי"ב  ה ּגא ּולה  ּכי ּתּמּוז, ּדי"ב  ְְְְְִַַַָָֻלה ּגא ּלה 

ּבג ' ׁשהיתה  ה ּגא ּולה  התחלת  ּגם  (ּכֹולל  ְְְְֵֶַַַַַָָָָּתּמּוז

ואף ֿ מה ּטבע , ׁשּלמעלה  ּגל ּוי נס  היתה  ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָּתּמּוז)

ּוב ּטּול  ּדׂשּדּוד  ּבאפן זה  היה  לא  ֿ כן ֿ ּפי ְְִִִֵֶֶַָָֹֹעל 

ויתירה  ּבמציא ּות ֹו, נׁשאר  ׁשה ּטבע  א ּלא  ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה ּטבע ,

ּומ ּכל ֿ ּבתק ּפם , אז נׁשאר ּו ה ּמנּגדים  ׁשּגם  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָמ ּזֹו
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רפ "ה.52) טו.53)שעהיוה"א פי "ב , ב "ר (בסופו). א א, בראשית פרש"י  ראה

    
Úh‰ שלמעלה ניסים ֿ ידי  על  אלוקות מגלה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש וכאשר  «∆«

בטבע  מלובשות שלא האלוקות בחינות של  התגלות יש È„ÈŒÏÚÂמהטבע, ,(¿«¿≈
ÌÈqp‰ מהטבע ‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBשלמעלה Èelb CLÓ האלוקי «ƒƒƒ¿»ƒ≈

˙BÓÏBÚa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÏebŒÈÏa‰ שאינו ומאחר «¿ƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿»»
ולא  פנימי  באופן  בעולמות מתלבש

ואור נתפס  "מקיף" אור  נקרא בהם

ÌÈÈÚ"סובב". 'c LM‰Â¿«…∆¿ƒ¿»ƒ
el‡ ידי על  בעולם אלוקות התגלות ≈

והתגלות  העולם גדרי  בתוך  התלבשות

ניסים  ידי  על  בעולם שלמעלה אלקות

העולם  בטבע ‰e‡מהתלבשות
˙‚‰‰c .˙Be‚e ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿¿«¿»«

Úh‰ ידי ֿ על  רק (שאפשרית «∆«
‰Ïa‚‰Â ÌeˆÓˆ של ו 'התלבשות' ƒ¿¿«¿»»

האלוקי  Beb‰Ó˙האור  ‡È‰ (ƒ≈«¿
‰‚‰‰aL ‰Êc ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿∆∆««¿»»
ÔÈÚ‰ ‰lb˙Ó ‡˜Âc ˙ÈÚh‰«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«∆»ƒ¿»

È˙ÈL ‡Ïc ביטוי לידי  בא שלא ¿…»ƒƒ
דווקא  אלא מהטבע שלמעלה בהנהגה

באותה  תמיד  מתנהל  שהטבע בעובדה

שינוי  ללא ÈtÓצורה ‡e‰ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Beb‰ ˘ML∆…∆«¿¿«¿»

ÌÈ„ÒÁ‰ LMÓ במובן ולכן  ƒ…∆«¬»ƒ
לעומת  בצמצום יתרון  יש מסוים

(Èelbהגילוי  ÌÈqp‰Â אלוקות ], ¿«ƒƒƒ
(Úh‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»««∆«
ÔÈÚÂ .ÌÈ„ÒÁ‰Ó Ì‰≈≈«¬»ƒ¿ƒ¿«
‡ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ‡Ïlk‡Ï¿ƒ«¿»¿»»ƒƒ»
בימין  (גבורות) השמאל  התכללות

של  וחיבור  שילוב שישנו  כך  (חסד )

יחד  גם והגבורות ‰e‡,החסדים
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c Èelb‰L∆«ƒ¿≈
ÌÈqp‰ È„ÈŒÏÚL ÏebŒÈÏa‰«¿ƒ¿∆«¿≈«ƒƒ

„ecNc ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰ וביטול …¿…∆¿ƒ
Úh‰,להתקיים שיחדל  עד  וכל  מכל  «∆«

‡L Úh‰L Ì‚‰c ‡l‡∆»«¬«∆«∆«ƒ¿»
,B˙e‡ÈˆÓa ההגבלות כל  עם ƒ¿ƒ

ממידת  שנובעות מכך  המתחייבות

טבע  גדרי  בתוך  גם זאת בכל  הגבורה

Òהעולם  ‡e‰L Èel‚a ÌÈ‡Bƒ¿ƒ∆≈
Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL שמצד מוגבלת הבלתי  ההתגלות בעקבות וזאת ∆¿«¿»≈«∆«

יחד . גם הבחינות שתי  של  שילוב כאן  שיש ונמצא החסד ,

‡Èza e˙kM ‰Óc ,ÓBÏ LÈ ÈÏe‡Â52ÔÈÚc חכמינו מאמר  ¿«≈«¿«∆»««¿»¿ƒ¿«
העולם  את לברוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  במחשבתו  עלה שבתחילה ז "ל 

להתקיים יכול  העולם אין  שכך  וכשראה (גבורה) הדין  Baבמידת ÛzLƒ≈
ÌÈÓÁ ˙cÓ53‡e‰ יש עצמו  והמוגבל  הטבעי  שבעולם העובדה ƒ««¬ƒ

˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰העולם וגדרי  לטבע B˙B‡Â˙מעל  ÌÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ ƒ¿«¡…«¿≈«ƒƒ¿
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Ï (wÚa) ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,ÌÈ˙ÙBÓe¿ƒ««»»»∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ

È„ÈŒÏÚL][ÌÈ˜Ècv‰ ∆«¿≈««ƒƒ
Ba ÛzL) Úha ÌÈLaÏn‰«¿À»ƒ«∆«ƒ≈
מידת  עם במשותף שבאים ניסים היינו 

גדרי  מקור  שהיא והצמצום הדין 

הטבע  B˙B‡‰L˙והגבלות ,(∆»
Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈ˙ÙBn‰Â¿«¿ƒ∆¿«¿»≈«∆«
BaL) Úh‰Â ,ÌÈ„ÒÁ‰Ó Ì‰≈≈«¬»ƒ¿«∆«∆
‡e‰ (ÌÈ˙ÙBn‰ ÌÈLaÏÓ¿À»ƒ«¿ƒ
˙B˙B‡ ÔÎÏÂ ,˙Beb‰Ó≈«¿¿»≈

el‡ ÌÈ˙ÙBÓe בטבע המלובשים ¿ƒ≈
,˙‡Ùz ,ÌÈÓÁ‰ ˙cnÓ Ì‰≈ƒƒ«»«¬ƒƒ¿∆∆
„ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰ ÈL ˙aÁnL∆¿«∆∆¿≈«¬»ƒ¿∆∆

‰e‚e לגבי ויתרון  מעלה בה ויש ¿»
מבואר  שאכן  (כפי  החסד  מידת

ניסים  שבעצם נוספים במקומות

מניסים  נעלים הם בטבע המלובשים

שהם  ולמרות מהטבע שלמעלה

הם  מסוים במובן  בטבע, מלובשים

מאשר  יותר  אלוקות לגילוי  מביאים

מהטבע. שלמעלה הניסים

˙eÎiM‰ È‰BÊÂ הפסוק ÌO‰cשל  ¿ƒ««»¿«»
‰l‡b‰Ï 'B‚ ÌÈiÁa eLÙ של «¿≈««ƒ¿«¿À»

הריי "צ  Èkהרבי  ,Êenz "Èc¿«ƒ
Êenz "Èc ‰Ïe‡b‰ בו היום «¿»¿«

לחופשי  יצא הריי "צ Ìbהרבי  ÏÏBk)≈«
'‚a ‰˙È‰L ‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««¿»∆»¿»¿

Êenz מבית יצא הריי "צ הרבי  בו  היום «
לגלות  ונשלח ‰È˙‰הסוהר  מצד ) »¿»

ÏÚÓlL‰אחד  ÈeÏb Ò≈»∆¿«¿»
,Úh‰Ó לפי הדברים כי  מצב ≈«∆«

(בשנת  ימים באותם הסובייטית ברוסיה

של  לשחרורו  סיכוי  היה לא תרפ"ז )

הטבע  בדרך  ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒהרבי 
שני  ÔÙ‡aמצד  ‰Ê ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿…∆

‡l‡ ,Úh‰ Ïehe „ecNc¿ƒƒ«∆«∆»
,B˙e‡ÈˆÓa ‡L Úh‰L∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÌÈ„bn‰ ÌbL BfÓ ‰È˙ÈÂ והפצת בחיזוק לפעולותיו  שהתנגדו  אלה ƒ≈»ƒ∆««¿«¿ƒ
למאסרו  וגרמו  Ìt˜˙a,היהדות Ê‡ e‡L לשחרר שנאלצו  לאחר  וגם ƒ¿¬»¿»¿»

והיהדות  היהודים את ורדפו  במעשיהם המשיכו  וגלות ממאסר  הרבי  את

ÌB˜ÓŒÏkÓe בתוקפם ונשארו  עמדתם את שינו  שלא ‰eÁÎלמרות ƒ»»À¿¿
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לג   

ׁשּלהם ) ה ּתקף  ֿ ידי (ועל  לס ּיע  הכרח ּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻמק ֹום 

ּוב ּגא ּלה  נת ּבּטלה 54ּבּׁשחר ּור  ֿ זה  ֿ ידי ועל  . ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻ

לא ּכּללא  לעליֹונים , ה ּתח ּתֹונים  ּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָה ּמח ּצה 

ֿ זה  לאחרי נּתן ֿ ידיֿזה  ועל  ּבימינא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׂשמאלא 

ה ּמח ּצה  לב ּטל  מ ּיׂשראל , ואחד  אחד  לכל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה ּכח 

ּומצ ֹות , ה ּתֹורה  לק ּיּום  הר ׁשּות  ּבדברי עסק  ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבין

וה ּמצ ֹות , ה ּתֹורה  א ֹור  יאיר  הר ׁשּות  ּבעניני ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּגם 

ה ּיע ּוד  לק ּיּום  קר ֹובה  הכנה  נע ׂשה  ונגלה 55וזה  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָ

יראה  ה ּגׁשמי ה ּבׂשר  ׁשּגם  ּדּבר , הוי' ּפי ּכי יח ּדיו ּבׂשר  ּכל  ורא ּו הוי' ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכב ֹוד 

ה ּצּדיקים ,56אלק ּות  ֿ ידי ׁשעל  ּומ ֹופתים  הא ֹות ֹות  על ֿידי נע ׂשה  זה  וכל  . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ההם  ּבּימים  ׁשהיה  ּכמ ֹו מה ּטבע , ׁשּלמעלה  אלק ּות  ּגּלּוי ּבטבע  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּממ ׁשיכים 

ה ּזה . ְִֶַַּבזמן
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(54.121 ע ' ח "ח  ואילך. 1065 ע ' ח "ד לקו"ש ה.55)ראה מ , החדשה 56)ישעי ' [בהוצאה ואילך א תפב , תצוה תו"ח  ראה

.(72 (הערה 37 ע ' חכ"ב  לקו"ש וראה פכ"ה. האמונה שער ב ]. שכט , –

•

    
Ì‰lL Û˜z‰ È„ÈŒÏÚÂ) ÚiÒÏ ובתקפם בכוחם והשתמשו  )עצמו  ¿«≈«¿«¿≈«…∆∆»∆

‰l‡be eÁMa54ÔÈa ‰vÁn‰ ‰Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ . «ƒ¿«¿À»¿«¿≈∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈
‡ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ‡Ïlk‡Ï ,ÌÈBÈÏÚÏ ÌÈBzÁz‰ שנתבאר כפי  ««¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿»¿»»ƒƒ»

הדבר  הטבע גדרי  בתוך  אלוקית פרטית השגחה של  ניסית התגלות יש שכאשר 

'תחתונים' של  שילוב על  מורה

(גבורות) שמאל  והתכללות ו 'עליונים'

(חסד ). Ôzבימין  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ»
‰ÊŒÈÁ‡Ï הרבי של  גאולתו  לאחר  ¿«¬≈∆

והגלות  ‡Á„מהמאסר  ÏÎÏ Ák‰«…«¿»∆»
,Ï‡NiÓ „Á‡Â יהיה אצלו  שגם ¿∆»ƒƒ¿»≈

בכוחו  יהיה כי  זה ≈»¿ÏhÏמעין 
È„a ˜ÒÚ ÔÈa ‰vÁn‰«¿ƒ»≈≈∆¿ƒ¿≈

˙eL‰('תחתונים')Ìei˜Ï »¿¿ƒ
˙BˆÓe ‰Bz‰,('עליונים')ÌbL «»ƒ¿∆«

B‡ È‡È ˙eL‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»¿»ƒ
‰NÚ ‰ÊÂ ,˙Bˆn‰Â ‰Bz‰«»¿«ƒ¿¿∆«¬∆

„eÚi‰ Ìei˜Ï ‰B˜ ‰Î‰55 ¬»»¿»¿ƒ«ƒ
על  שנאמר  המשיח הנבואי  ימות

'ÈÂ‰ „Bk ‰Ï‚Â שיתבטלו ¿ƒ¿»¿¬»»

האלוקי  האור  על  והצמצומים וההסתרים ÂÈcÁÈההעלמות Na Ïk e‡Â¿»»»»«¿»
,ac 'ÈÂ‰ Èt Èk חיות היא והנבראים העולמות כל  של  אלוקית שהחיות ƒƒ¬»»ƒ≈

ÈÓLb‰ Na‰ ÌbL ביותר ‡e˜Ï˙התחתון  ‰‡È56 הנעלה באופן  ∆««»»««¿ƒƒ¿∆¡…
ו 'מטה'. 'מעלה' בין  מלא ושילוב חיבור  זה והרי  NÚ‰ביותר  ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆

ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿ƒ
,ÌÈ˜Ècv‰ È„ÈŒÏÚL כמובא ∆«¿≈««ƒƒ

מגלים  שהצדיקים התניא מספר  לעיל 

היינו  בעולם ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒאלוקות
ÚËa שבו הגדרים כל  Èelbעם «∆«ƒ

Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡¡…∆¿«¿»≈«∆«
ההגבלות, מכל  È‰L‰ולמעלה BÓk¿∆»»

Ì‰‰ ÌÈÓia תמוז י "ב הגאולה בחג  «»ƒ»≈
יהיה  כך  תרפ"ז , ‰f‰.בשנת ÔÓÊaƒ¿««∆

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

             

          
          


           

        
        

      
     

         
  

        
        

      
        
         
        

        
        

        
         

         
         
           

   
         

          
        

    
       

    
         

         
          

        
         

         
        

    
       

        
      

         
      

    
         

         
         
           

      



































































































המשך ניאור למס' זנחים ליום חמישי עמ' נ



לד

     


‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÁwiÂ ּב'ל ּקּוטי ּבזה  ה ּדּיּוקים  ויד ּועים  ּגֹו', קרח  «ƒ«ְִִִִִֵֶַַָֹ

ּפר ׁשתנּו ריׁש (החסידי'ׁשע 1ּתֹורה ' ֲִִֵֵֶַָָָָ

קרח  מחלקת  ענין ּכלל ּות  להבין ׁשצרי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּפר ׁשה ),

אל  ה ּׁשּיכ ּות  וגם  ואהרן, מ ׁשה  על  ְְֲֲֶֶַַַַַַָָֹֹועדת ֹו

ּכמ ֹו אהרן, ּכה ּנת  על  ֿ ּכן ּגם  ׁשחלק  ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָֹֹֻה ּמחלקת 

ר ׁש''י  ט ּלית 2ׁשּפר ׁש אם  וטען: ׁשאל  ׁשּקרח  ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לה ֹוסיף  [ויׁש וכ ּו' ּבציצית  ח ּיבת  ּתכלת  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֻׁשּכּלּה

ׁשב ּמדר ׁש ּבית 3ּבזה , אם  ׁשּׁשאל  ֿ ּכן ּגם  ה ּובא  ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ל ֹו ּוכ ׁשענה  וכ ּו'], ּבמזּוזה  ח ּיב  ספרים  ְְְְִִֵֶַָָָָָָמלא 

ּבמזּוזה ) ח ּיב  ׁשה ּבית  (וכן ּבציצית  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשח ּיבת 

וכ ּו'. ל ׂשחק  ְְְִִֵַהתחיל ּו

‡Óe," היה "ּפּקח  ׁשקרח  ּבּדר ּוׁשים , ּבזה  ¿…»ְִִֵֶֶַַַָָָֹ

יהיּו ֿ לבא  ׁשּלעתיד  אי אז ְְִִֵֶֶָָָָָֹוראה 

מעלת  ּתתג ּלה  ֿ לבא  לעתיד  ּכי ּכהנים , ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹה ּלוּים 

את  ל ׁשרת  ה ּוא  ּכהנים  ׁשל  ענינם  ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹה ּגב ּורה .

החסדים ,4ה ' מעלת  היא  ׁשּבגל ּוי ה ּזה  ּוב ּזמן ,ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָ

מ ּבחינת  ׁשהם  ה ּכהנים  ֿ ידי על  ה ּוא  ה ּׁשיר ּות  ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלכן

ׁשאז 5החסדים  ֿ לבא  לעתיד  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  , ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכהנים  ה ּלוּים  אז יהי ּו ה ּגב ּור ֹות , מעלת  ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹּתתג ּלה 

טען  ֿ לבא , לעתיד  יהיה  ׁשּכן ּומ ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומ ׁשרתים .

צריכים  ה ּלוּים  היּו ה ּמד ּבר  ּבזמן אז ׁשּכבר  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹקרח 

ֿ ּפי  על  ּבזה , ּבא ּור  לה ֹוסיף  ויׁש ה ּכהנים . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹלהיֹות 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּבׁשם 6מה  נקרא  ֿ ה ּבא  ׁשע ֹולם  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבעת  ּיהיה  ׁשּזה  מ ּׁשּום  אינֹו ֿ ה ּבא ) (ע ֹולם  יד ,זה  ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכת ֹוצאה  ּבא  ׁשה ּוא  מ ּׁשּום  א ּלא  אחר , ְְִִֵֶֶַַָָָָּבזמן

מ ּובן, ּומ ּזה  ה ּזה . ׁשּבע ֹולם  העב ֹודה  ֿ ידי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָועל 

ּבזמן  ע ּתה  ּכבר  יׁשנם  ּדלעתיד  ה ּגּלּויים  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשענין
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א.)1 טז, (קרח ) ואילך.)2פרשתנו א ירושלמי)3נב , פרשתנו. ריש ולקו"ש ב . פרשתנו תנחומא ג. פי "ח , במדב "ר ראה

ה"א. פ "י  יב .)4סנהדרין יז, ועוד.)5שופטים רפ "נ. תניא ב . קמה, ספ "ח .)6זח "ג תשובה הל'

    
השבוע: פרשת בתחילת נאמר 

,'Bb Á˜ ÁwiÂ ואהרן רבינו  משה עם קורח מחלוקת את מפרטת והתורה «ƒ«…«
‰ÌÈ˜eicהכהן  ÌÈÚe„ÈÂ הפסוקים לשון  דיוק על  המבוססות השאלות ƒƒ«ƒƒ

'‰Bz ÈËewÏ'a ‰Êa התורה פרשיות על  הזקן  אדמו "ר  מאמרי  ספר  »∆¿ƒ≈»
(ושיר  ודברים במדבר  ויקרא, בחומשים

תחילת ,ראש LÈהשירים) ≈
e˙Lt1ÚL'È„ÈÒÁ‰) »»»≈«¬ƒƒ∆
,‰Lt כך החסידית, הפרשה »»»

פרשיות  על  החסידות מאמרי  נקראים

אור ' 'תורה בספרים שנדפסו  התורה

בחומשים  התורה פרשיות (על 

אסתר ) ומגילת ויקרא שמות בראשית,

תורה', ÔÈ‰Ïו 'לקוטי  CÈˆL∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי  התוכן  ¿»ƒ¿«

‰LÓ ÏÚ B˙„ÚÂ Á˜ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆…««¬»«…∆
Ï‡ ˙eÎiM‰ Ì‚Â ,Ô‰‡Â¿«¬…¿«««»∆

˜ÏÁL ˙˜ÏÁn‰ על מלבד  קורח, ««¬…∆∆»«
וכן  כמנהיג  רבינו  משה של  הסמכות

הכהן  אהרן  של  מעמדו  ≈»ÔkŒÌbעל 
,Ô‰‡ ˙p‰k ÏÚ העובדה עצם על  «¿À««¬…
לכהן , נבחר  LtLשאהרן  BÓk¿∆≈≈

È''L2:ÔÚËÂ Ï‡L ÁwL «ƒ∆…«»«¿»«
˙iÁ ˙ÏÎz dlkL ˙ÈlË Ì‡ƒ«ƒ∆À»¿≈∆«∆∆
ÛÈÒB‰Ï LÈÂ] 'eÎÂ ˙ÈˆÈˆa¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ

L„nL ,‰Êa3ÔkŒÌb ‡e‰ »∆∆«ƒ¿»»«≈
ÌÈÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa Ì‡ Ï‡ML∆»«ƒ«ƒ»≈¿»ƒ

תורה eÎÂ'ספרי  ‰ÊeÊÓa iÁ«»ƒ¿»¿
שחייב  משה לו  BÏוענה ‰ÚLÎe ,[¿∆»»

a‰L ÔÎÂ) ˙ÈˆÈˆa ˙iÁL˙È ∆«∆∆¿ƒƒ¿≈∆««ƒ
˜ÁNÏ eÏÈÁ˙‰ (‰ÊeÊÓa iÁ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈

'eÎÂ והלבישן ..." רש"י : לשון  וזה ¿
ראשי  וחמישים מאתיים (את

באו  תכלת, שכולן  טליתות סנהדראות)

טלית  לו , אמרו  משה. לפני  ועמדו 

או  בציצית חייבת תכלת שכולה

התחילו  חייבת, להן  אמר  פטורה,

אחר  מין  של  טלית אפשר  עליו , לשחק

שכולה  זו  פוטרה, תכלת של  אחד  חוט

כלומר , עצמה". את תפטור  לא תכלת

בני  שכל  מאחר  כי  הייתה קורח טענת

בכהונה  צורך  אין  קדושים, ישראל 

בכלל .

ÌÈLeca ‰Êa ‡Óe,חסידות ‰È‰",מאמרי  Áwt" Á˜L וכאן ¿…»»∆«¿ƒ∆…«ƒ≈«»»
ולמעליותא  לשבח ÏŒ„È˙ÚlL‡בזמנו ‡Êכבר Â‡‰הכוונה CÈ‡ ¿»»»≈∆∆»ƒ»…

המשיח  הם eÈ‰Èבימות שכיום יהיו ‰ÌiÂlאלה ֿ לבוא ÌÈ‰k,לעתיד  ƒ¿«¿ƒƒ…¬ƒ
˙ÏÚÓ ‰l‚˙z ‡ÏŒ„È˙ÚÏ Èk מידת של  לגבי ‰eb‰היתרון  ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«∆«¬««¿»

החסד . ÏLמידת ÌÈÚ Èkƒƒ¿»»∆
'‰ ˙‡ ˙LÏ ‡e‰ ÌÈ‰k4, …¬ƒ¿»≈∆

‡È‰ ÈeÏ‚aL ‰f‰ ÔÓfe«¿««∆∆¿»ƒ
,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÏÚÓ שהדברים וכפי  «¬««¬»ƒ

על  החסד  למידת יתרון  יש כעת נראים

הגבורה, ‰eÈM˙מידת ÔÎÏ'ה של  »≈«≈
ישראל  בני  È„ÈŒÏÚעבור  ‡e‰«¿≈
Ì‰L ÌÈ‰k‰ הוא שלהם השורש «…¬ƒ∆≈

ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓ5Œ‰Ó , ƒ¿ƒ««¬»ƒ»
‡ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡L בימות ∆≈≈∆»ƒ»…

ÏÚÓ˙המשיח  ‰l‚˙z Ê‡L∆»ƒ¿«∆«¬«
,˙Beb‰ הגבורה מידת של  היתרון  «¿

החסד  מידת ‰ÌiÂlעל  Ê‡ eÈ‰Èƒ¿»«¿ƒƒ
הגבורה  ממידת הוא שלהם שהשורש

ÔkL ÔÂÈkÓe .ÌÈ˙LÓe ÌÈ‰k…¬ƒ¿»¿ƒƒ≈»∆≈
‰È‰È,‡ÏŒ„È˙ÚÏ יהיו שהלויים ƒ¿∆∆»ƒ»…
‡Êכוהנים  kL Á˜ ÔÚË»«…«∆¿»»

‰a„nבימיו  ÔÓÊa בני כאשר  ƒ¿««ƒ¿»
במדבר  היו  ‰ÌiÂlישראל  eÈ‰»«¿ƒƒ

ÌÈ‰k‰ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ היה וזה ¿ƒƒƒ¿«…¬ƒ
כהונת  על  קורח של  המחלוקת שורש

שהוא, היא, קורח של  והטענה אהרן 

כוהן . להיות צריך  לוי , משבט בהיותו 

,‰Êa e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆
להיות  רצה שקורח בחסידות במבואר 

ֿ לבוא  שלעתיד  ראה הוא כי  כוהן 

כוהנים  יהיו  Ó‰הלויים ÈtŒÏÚ«ƒ«
Ì"aÓ‰ ˙kL6ŒÌÏBÚL ∆»«»«¿«∆»

ŒÌÏBÚ) ‰Ê ÌLa ‡˜ ‡a‰«»ƒ¿»¿≈∆»
‰È‰i ‰fL ÌeMÓ BÈ‡ (‡a‰«»≈ƒ∆∆ƒ¿∆

Á‡ ÔÓÊa ,„È˙Úa להיות שעתיד  ∆»ƒƒ¿««≈
היה, לא ÌeMÓועדיין  ‡l‡∆»ƒ

‡e‰L הבא B˙kˆ‡‰העולם ‡a ∆»¿»»
ÌÏBÚaL ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»∆»»
ÔÈÚL ,ÔeÓ ‰fÓe .‰f‰«∆ƒ∆»∆ƒ¿«

ÌÈÈelb‰ בגילוי השונים האופנים «ƒƒ
האלוקי  לעתיד È˙ÚÏc„האור  שיהיו  ƒ¿»ƒ

ÔÓÊaלבוא  ‰zÚ k ÌLÈ∆¿»¿»«»ƒ¿«
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לה   

ּבהיֹותם  אז ׁשּכבר  קרח  ח ׁשב  ולכן ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹהעב ֹודה ,

מעלת  ּבג ּלּוי להיֹות  צריכה  היתה  ְְְְְֲִִִִַַַָָָָּבּמד ּבר ,

ּכב ֹוד ֿ ׁשל  ה ּיד ּוע  ה ּפת ּגם  ֿ ּפי על  ּובפרט  ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָה ּלוּים .

מהר "ׁש אדמ ֹו"ר  ה ּפת ּגם 7קד ּׁשת  (ּבעל  ְְְֲִַַַַַַַָֻ

ה ּמׁשנה  מאמר  על  אריּבער ") ׂשכר 8ּד"לכ ּתח ּלה  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָ

ּכבר  ה ּמצוה , ק ּיּום  ּבעת  ׁשּמּיד  מצוה , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמצוה 

ׁשּית ּגּלּו ה ּׂשכר  עניני ּכל  האדם  אצל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׁשנם 

וגם  ּבקפסא , ּכמ ּנח  ה ּוא  וה ּׂשכר  ֿ יד ּה, על  ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻֻלעתיד 

מה  וזה ּו וכ ּו', זֹו לקפסא  ה ּמפ ּתח  לאדם  ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻנּתן

ּדלעתיד , ה ּגב ּור ֹות  מעלת  לג ּלֹות  קרח  ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹׁשרצה 

ּכהנים . יהיּו ְְֲִִִִֶַֹׁשה ּלוּים 

‰Êeׁשּכּלּה ׁשּטּלית  קרח , ׁשּטען מה  יּובן »∆ִֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ענין  ּכי  מ ּציצית . ּפט ּורה  ּתהא  ְְְְִִִִִֵֵֶַָּתכלת 

הענין  ּוכפ ׁשט ּות  ה ּמּקיפים , ענין ה ּוא  ְְְְִִִִִַַַַַַָָה ּטּלית 

ור ּבֹו. רא ׁשֹו ּדהינּו האדם , ּכל  את  מ ּקיף  ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשה ּטּלית 

ֿ ידי  על  מכ ּסה  ׁשאינֹו האדם  ׁשל  מע ּוט ֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻואפיל ּו

והלכה  ּתֹורה  ֿ ּפי ׁשעל  מ ּכיון הרי נקרא 9ה ּטּלית , ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

את  הק ֹובעת  היא  ה ּתֹורה  הרי ּבּטּלית , ֲִִֵֶַַַַַַָָֻמ ּקף 

ה ּוא  וכן ּתֹורה , ֿ ּפי  על  ולכן הע ֹולם , ְְְִִֵֵַָָָָמציא ּות 

ה ּטּלית . ֿ ידי על  מ ּקף  ה ּוא  האדם  ּכל  הרי ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבאמת ,

ׁשט ּלית  הענין, ּבר ּוחנּיּות  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְִִִִִֶֶַָָָָּובפרט 

ּדמל ּכא  ּפריס ּו ה ּוא  מלכ ּות 10ענינֹו על  ק ּבלת  , ְְְְְִִַַַַָָָֹ

האדם . ׁשל  ּגּופ ֹו ּבכל  היא  זֹו ֿ על  ׁשּקּבלת  ְִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו הרי ה ּתכלת , 11וענין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ

ורקיע  לרקיע , ּדֹומה  וים  לים , ּדֹומה  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשה ּתכלת 

ּומ ֹוׁשב  ּכּסא  ׁשה ּוא  ה ּכב ֹוד , לכ ּסא  ְִִֵֵֶֶַָָּדֹומה 

ונמצא , ּכביכ ֹול .  ית ּבר ּומה ּות ֹו ְְְְְְִִִֵַַָָָלעצמ ּות ֹו

ׁשּכּלּה הכי ׁש"ּטּלית  ה ּמּקיף  ה ּוא  ענינּה ּתכלת " ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּתכלת  ׁשּכּלּה ׁש"ּטּלית  קרח , טען ולכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעליֹון.

ּגּלּוי  ׁשּיׁשנֹו ּכיון ּכי מ ּציצית ", ּפט ּורה  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָּתהא 
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א. פט ,

    
,‰„BÚ‰ עולם אלא להיות שעתיד  עולם פירושו  אין  הבא שעולם כשם כי  »¬»

פירושו  אין  לבוא' 'לעתיד  כך  הזה, בעולם מהעבודה כתוצאה ובא כעת שקיים

עכשיו  כבר  קיים שהעניין  אלא יותר  מאוחר  רק ויהיה עכשיו  קיים שלא עניין 

הזה בעולם מעבודתנו  כתוצאה ונפעל  בא שהוא שמה ÔÎÏÂאלא כיוון  ¿»≈
קיים, כבר  למעשה לבוא לעתיד  שיהיה

Ì˙BÈ‰a Ê‡ kL Á˜ LÁ»«…«∆¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰˙È‰ ,a„na«ƒ¿»»¿»¿ƒ»ƒ¿

.ÌiÂl‰ ˙ÏÚÓ Èel‚a¿ƒ«¬««¿ƒƒ
Úe„i‰ Ìb˙t‰ ÈtŒÏÚ ËÙeƒ¿»«ƒ«ƒ¿»«»«

k ÏL"BÓ„‡ ˙M„˜Œ„B ∆¿¿À««¿
L"‰Ó7Ìb˙t‰ ÏÚa) «¬««««ƒ¿»

"ÚaÈ‡ ‰lÁzÎÏ"c תוכן וזה ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ∆
יש  שכאשר  אומר  העולם הפתגם,

אזי  מלמטה, ללכת אפשר  ואי  מכשול 

ואני  המכשול . מעל  מלמעלה, מדלגים

היינו  אריבער , לכתחילה – אומר 

מעל  להתעלות יש שמלכתחילה

היעד  לעבר  ולהתקדם ÏÚהמכשולים («
‰Ln‰ Ó‡Ó8 אבות בפרקי  «¬««ƒ¿»

„inL ,‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ÎN¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ»
,‰Âˆn‰ Ìei˜ ˙Úa רק ולא ¿≈ƒ«ƒ¿»

זמן  ÌLÈכעבור  k קיימים ¿»∆¿»
ÎO‰ ÈÈÚ Ïk Ì„‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»»ƒ¿¿≈«»»

,d„ÈŒÏÚ „È˙ÚÏ elb˙iL על ∆ƒ¿«∆»ƒ«»»
המצווה, ÁpÓkידי  ‡e‰ ÎO‰Â¿«»»¿À»

Ì„‡Ï Ôz Ì‚Â ,‡ÒÙ˜a¿À¿»¿«ƒ»»»»
,'eÎÂ BÊ ‡ÒÙ˜Ï ÁzÙn‰ ורק ««¿≈«¿À¿»¿

האפשרות  את לו  אין  ֿ עתה שלעת

השכר  אבל  בפועל , מהשכר  ליהנות

ונמצא, קיים Lˆ‰כבר  ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»»
˙Bl‚Ï Á˜ בתקופת בימיו , כבר  …«¿«

‰Beb˙המדבר , ˙ÏÚÓ«¬««¿
ÌiÂl‰L ,„È˙ÚÏc שהשורש ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ

הגבורה  ממידת הוא ¿eÈ‰Èƒשלהם
.ÌÈ‰k…¬ƒ

,Á˜ ÔÚhL ‰Ó ÔeÈ ‰Êe»∆»«∆»«…«
‡‰z ˙ÏÎz dlkL ˙ÈlhL∆«ƒ∆À»¿≈∆¿≈

.˙ÈˆÈvÓ ‰eËt להלכה בניגוד  ¿»ƒƒƒ
טלית  שגם רבינו  משה לו  שאמר  וכפי 

בציצית  חייבת תכלת ÔÈÚשכולה Èkƒƒ¿«
,ÌÈÙÈwn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Èlh‰««ƒƒ¿«««ƒƒ

עליונים  מתלבשים אורות להיות למטה יורדים אינם מעלתם גודל  שמפני 

מלמעלה  'מקיפים' אלא פנימי  באופן  ובנבראים ¿»¿eËLÙÎe˙בעולמות
ÔÈÚ‰ הטלית וכפי לבישת באופן  ביטוי  לידי  בא Èlh‰L˙שהדבר  »ƒ¿»∆««ƒ

Ì„‡‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ, בלבד מסויים אבר  או  קטן  חלק רק eÈ‰cולא «ƒ∆»»»»¿«¿
BaÂ BL‡אלא בהתאם מסויים בפרט מתלבש שאינו  'מקיף' אור  לתכונת …¿À

בשווה. הדרגות בכל  eÏÈÙ‡Â«¬ƒמאיר 
BÈ‡L Ì„‡‰ ÏL BËeÚÓƒ∆»»»∆≈

˙Èlh‰ È„ÈŒÏÚ ‰qÎÓ, בפועל ¿À∆«¿≈««ƒ
‰Bz ÈtŒÏÚL ÔÂÈkÓ È‰¬≈ƒ≈»∆«ƒ»

‰ÎÏ‰Â9‡˜ טלית הלובש האדם «¬»»ƒ¿»
‡È‰ ‰Bz‰ È‰ ,˙Èlha ÛwÓÀ»««ƒ¬≈«»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ˙ÚB˜‰«««∆¿ƒ»»
‡e‰ ÔÎÂ ,‰Bz ÈtŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ»¿≈

,˙Ó‡a אמת תורת היא התורה שהרי  ∆¡∆
שנקבעת  זו  היא האמיתית והמציאות

התורה, פי  ‰‡„Ìעל  Ïk È‰ גם ¬≈»»»»
מכוסה  לא שלמעשה מועט חלק אותו 

הטלית, ידי  È„ÈŒÏÚעל  ÛwÓ ‡e‰À»«¿≈
.˙Èlh‰««ƒ

˙eiÁea ‡e‰L ÈÙk ËÙeƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ
‡e‰ BÈÚ ˙ÈlËL ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆«ƒƒ¿»

‡kÏÓc eÒÈt10,, המלך בגד  ¿ƒ¿«¿»
עניין  את מסמלת הטלית »«̃»Ïa˙ולכן 

Œ˙ÏawL ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ…«¿»«ƒ∆«»«
ÏL BÙeb ÏÎa ‡È‰ BÊ ÏÚ…ƒ¿»∆

Ì„‡‰.מסויים בפרט רק ולא »»»
˙ÏÎz‰ ÔÈÚÂ,שבטליתÈ‰ ¿ƒ¿««¿≈∆¬≈

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡11 בגמרא »¿«≈
‰ÓBc ˙ÏÎz‰L בצבעו,ÌÈÏ ∆«¿≈∆»¿»

‰ÓBc ÌÈÂ בצבעו,ÚÈ˜Ï ¿»∆¿»ƒ«
„Bk‰ ‡qÎÏ ‰ÓBc ÚÈ˜Â¿»ƒ«∆¿ƒ≈«»

LBÓeשלמעלה, ‡qk ‡e‰L∆ƒ≈»
ראוי  B˙e‰Óeמקום B˙eÓˆÚÏ¿«¿«

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  המהות עצם

ÓÂˆ‡,בעצמו  .ÏBÎÈk Ca˙Èƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»
"˙ÏÎz dlkL ˙Èlh"L שיש ∆«ƒ∆À»¿≈∆

עול  קבלת שעניינה 'טלית' גם בה

שעניינו  'תכלת' וגם שמים מלכות

האלוקות  לעצמות ««¿dÈÚƒ'כסא'
ÔÎÏÂ .ÔBÈÏÚ ÈÎ‰ ÛÈwn‰ ‡e‰««ƒ¬ƒ∆¿¿»≈
שכולה  'טלית של  מעלתה גודל  בגלל 

Èlh"L˙תכלת' ,Á˜ ÔÚË»«…«∆«ƒ
Èelb BLiL ÔÂÈk Èk ,"˙ÈˆÈvÓ ‰eËt ‡‰z ˙ÏÎz dlkL∆À»¿≈∆¿≈¿»ƒƒƒƒ≈»∆∆¿ƒ
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לו     

ׁשהם  ּבציצית   צר אין הרי עצמם , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹה ּמּקיפים 

המ ׁשכת  על  הר ֹומזים  ּוׂשער ֹות , ח ּוטים  ְְְְִִִַַַַָָָּבחינת 

יׁשנּה ׁשהרי ה ּצמצ ּום , ֿ ידי על  ה ּנמ ׁש ֿ וח ּוט  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָה ּקו

וכיון  ה ּצמצ ּום . ׁשּלפני  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהמ ׁשכת 

ה ּלוּים  ׁשאז ּדלעתיד  ה ּגּלּוי  להמ ׁשי רצה  ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּקרח 

אז  הרי ה ּגב ּור ֹות , מעלת  ותת ּגּלה  ּכהנים  ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָֹיהיּו

 צר ואין נעלים  הכי ה ּמּקיפים  ּגּלּוי ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹנע ׂשה 

אז  ּכי קרח , טעה  ּבאמת  אמנם  וכ ּו'. ְְְְֱִִִֶֶַָָָָָֹּבצמצ ּומים 

ּכּמבאר  זה , לג ּלּוי ה ּזמן ה ּגיע  לא  ְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹעדין

ְִַּבּדר ּוׁשים .

‰p‰Âמ 'ּמדר ׁש מביא  ׁשם  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵַָָ

קרח ,12ר ּבה ' מחלקת  על  טעם  ע ֹוד  ֲֶַַַַַַָֹֹ

נאמר  ׁשּבּלוּים  לפי ּבאהרן. והעביר ּו13ׁשּנתק ּנא  ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

מה  ּדהינּו כ ּו' ק ׁשט ֹו אחיו ואהרן ּגֹו', ְְְְֲִִַַַַַָֹתער 

זקן 14ׁשּכת ּוב  ה ּזקן על  יֹורד  ּגֹו' ה ּטֹוב  ּכּׁשמן ְֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבזה  נתק ּנא  ׁשקרח  הענין, ּומ ׁשמע ּות  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאהרן.

ׁשּנצט ּוה  (לקרח ) ל ֹו וא ּלּו זקן, ל ֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשאהרן

רצה  ׁשקרח  הינּו זקן, היה  לא  תער " ְְֱִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"והעביר ּו

ה ּנ"ל  ה ּבא ּור  ֿ ּפי על  ולכא ֹורה  זקן, ּיהיה  ל ֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּגם 

ּוׂשער ֹות  ּבציצית   צר ׁשאין ח ׁשב  ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּקרח 

אהרן. ּבזקן נתק ּנא  מ ּדּוע  ּבא ּור  צרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָֹוצמצ ּומים ,

ׁשם  ּתֹורה ' ּבזה 15[ּדב 'ל ּקּוטי ה ּפר ּוׁש מבאר  ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשּדוקא  ּבזה  ׁשּנתק ּנא  אהרן, זקן על  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנתק ּנא 

ּביׂשראל  ה ּקד ּׁשה  המ ׁשכת  יׁשנּה אהרן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאצל 

לזה   צרי אינֹו לדע ּתֹו ּכי ה ּׂשער ֹות , ֿ ידי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעל 

צריכה  אינּה ּתכלת  ׁשּכּלּה ׁשּטּלית  ּכמ ֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׂשער ֹות ,

להמ ׁשיציצ  יכ ֹול  ה ּוא  ׁשּגם  ח ׁשב  ולכן ית , ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ה ּפיר ּוׁש לכא ֹורה  אמנם  ׂשער ֹות . ּבלי ּגם  ְְְְְִִֵַַַָָָָָֻה ּקד ּׁשה 

אהרן, זקן על  ׁשּנתק ּנא  ה ּוא , ּבּמדר ׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹה ּפׁשּוט 

ׁשיטת ֹו עם  זה  מתאים  אי מ ּובן, אינֹו ֿ זה  ּולפי זקן, ּיהיה  ל ֹו ׁשּגם  ׁשרצה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהינּו

ּד"והעביר ּו זה  ׁשח ּיּוב  ּולהעיר , ּבר ּור ], אינֹו זה  קטע  - ל ׂשער ֹות  צרי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינֹו

ונמצא , לד ֹור ֹות , נֹוהג  ואינֹו ּבּמד ּבר , אחת  ּפעם  רק  היה  ּבׂשרם " ּכל  על  ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָתער 

את  לג ּלח  אס ּורים  הרי ואדר ּבה , ּבּלוּים , ּגם  וכ ּו' ה ּזקן ענין יׁשנֹו ֿ זה  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּלאחרי
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ד.)12 פי "ח , פרשתנו ז.)13במדב "ר ח , ב .)14בהעלותך קלג, ב .)15תהלים נד,

    
הנעלים  האלוקיים ˆCהאורות ÔÈ‡ È‰ ,ÌÓˆÚ ÌÈÙÈwn‰««ƒƒ«¿»¬≈≈…∆

ÌÈËeÁ ˙ÈÁa Ì‰L ˙ÈˆÈˆa דקים˙BÚNe דקותÌÈÊÓB‰ , ¿ƒƒ∆≈¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒ
,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ CLÓp‰ ËeÁÂŒÂw‰ ˙ÎLÓ‰ ÏÚ כמבואר ««¿»«««¿«ƒ¿»«¿≈«ƒ¿

האין  אור  היה המוגבלים, העולמות בריאת לפני  בתחילה, וחסידות, בקבלה

הגבלה  כל  ללא מאיר  גבול  הבלי  סוף

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא וכדי 

האור  את ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש צמצם

הצמצום  ולאחר  יאיר  שלא גבול  הבלי 

לקו  הנמשל  מועט אור  והאיר  חזר 

גילוי  מסמלות 'שערות' וגם דק וחוט

(כמו  ביותר  ומצומצם מועט אור 

מועטת  שבהן  שהחיות הראש שערות

כאב  חש לא שהאדם עד  כך  כל 

הייתה  וזו  שערותיו ) את כשגוזרים

הציצית  בחוטי  צורך  שאין  קורח, טענת

ומצומצם  מועט אור  ≈¬∆È‰Lהמסמלים
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÎLÓ‰ dLÈ∆¿»«¿»«≈
ÁwL ÔÂÈÎÂ .ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿¿≈»∆…«
„È˙ÚÏc Èelb‰ CÈLÓ‰Ï ‰ˆ»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ‰k eÈ‰È ÌiÂl‰ Ê‡L∆»«¿ƒƒƒ¿…¬ƒ
È‰ ,˙Beb‰ ˙ÏÚÓ ‰lb˙˙Â¿ƒ¿«∆«¬««¿¬≈

Ê‡ לבוא Èelbלעתיד  ‰NÚ »«¬»ƒ
ÌÈÏÚהאורות  ÈÎ‰ ÌÈÙÈwn‰««ƒƒ¬ƒ«¬ƒ

.'eÎÂ ÌÈÓeˆÓˆa Cˆ ÔÈ‡Â¿≈…∆¿ƒ¿ƒ¿
ÌÓ‡ של הכוונה שלכאורה אף »¿»

אלוקי , אור  בגילוי  להוסיף הייתה קורח

‡Êהרי  Èk ,Á˜ ‰ÚË ˙Ó‡a∆¡∆»»…«ƒ»
שעה  ‰ÚÈbבאותה ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒƒ«

‡nk ,‰Ê Èel‚Ï ÔÓf‰«¿«¿ƒ∆«¿…»
ÌÈLeca בעניין החסידות מאמרי  «¿ƒ

זה.

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ≈»»
'‰a L„n'Ó ‡ÈÓ12„BÚ ≈ƒƒƒ¿««»

Á˜ ˙˜ÏÁÓ ÏÚ ÌÚË על ««««¬…∆…«
אהרן , של  ≈»¿p˜˙pL∆ƒ‡הכהונה

Ó‡ ÌiÂlaL ÈÙÏ .Ô‰‡a13 ¿«¬…¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¡«
'Bb Ú˙ eÈÚ‰Â כל את לגלח ¿∆¡ƒ««

שלהם, ‡ÂÈÁהשערות Ô‰‡Â¿«¬…»ƒ
BËL˜ רבנו אותו eÎ'משה והושיב ƒ¿

של  והקישוט כהן  להיות מועד  באוהל 

e˙kLאהרן  ‰Ó eÈ‰c14 ¿«¿«∆»
ÏÚ „BÈ 'Bb Bh‰ ÔÓMk«∆∆«≈«
˙eÚÓLÓe .Ô‰‡ Ô˜Ê Ô˜f‰«»»¿««¬…«¿»
‰Êa ‡p˜˙ Á˜L ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆…«ƒ¿«≈¿∆

eÈÚ‰Â" ‰eËˆpL (Á˜Ï) BÏ el‡Â ,Ô˜Ê BÏ LÈ Ô‰‡L∆«¬…≈»»¿ƒ¿…«∆ƒ¿«»¿∆¡ƒ
,Ô˜Ê ‰È‰i BÏ ÌbL ‰ˆ Á˜L eÈ‰ ,Ô˜Ê ‰È‰ ‡Ï "Ú«̇«…»»»»«¿∆…«»»∆«ƒ¿∆»»
Cˆ ÔÈ‡L LÁ ÁwL Ï"p‰ e‡a‰ ÈtŒÏÚ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«ƒ«≈««∆…«»«∆≈…∆
Ô˜Êa ‡p˜˙ ÚecÓ e‡a CÈˆ ,ÌÈÓeˆÓˆÂ ˙BÚNe ˙ÈˆÈˆa¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ≈««ƒ¿«≈ƒ¿«

Ô‰‡ יהיו שלא עדיף לשיטתו  והרי  «¬…
צמצום. יהיה ולא 'שערות'

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'c]15 ƒ¿ƒ≈»»
‡p˜˙pL ‰Êa Let‰ ‡Ó¿»≈«≈»∆∆ƒ¿«≈
‰Êa ‡p˜˙pL ,Ô‰‡ Ô˜Ê ÏÚ«¿««¬…∆ƒ¿«≈»∆
dLÈ Ô‰‡ Ïˆ‡ ‡˜ÂcL∆«¿»≈∆«¬…∆¿»
Ï‡NÈa ‰M„w‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿À»¿ƒ¿»≈

,˙BÚO‰ È„ÈŒÏÚ ידי שעל  כיוון  «¿≈«¿»
למטה  גם נעלה אור  נמשך  הצמצום

BzÚ„Ïביותר , Èkקורח ‡BÈשל  ƒ¿«¿≈
,˙BÚN ‰ÊÏ CÈˆ יכול אלא »ƒ»∆¿»

ללא  גם והמשכה גילוי  להיות

לבוא  לעתיד  שיהיה כפי  צמצומים,

˙ÏÎz dlkL ˙ÈlhL BÓk¿∆«ƒ∆À»¿≈∆
,˙ÈˆÈˆ ‰ÎÈˆ dÈ‡ של לדעתו  ≈»¿ƒ»ƒƒ

‰e‡קורח, ÌbL LÁ ÔÎÏÂ¿»≈»«∆«
Ìb ‰M„w‰ CÈLÓ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ«¿À»«
‰B‡ÎÏ ÌÓ‡ .˙BÚN ÈÏa¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»
L„na ËeLt‰ LeÈt‰«≈«»«ƒ¿»

‡p˜˙pL ,‡e‰קורחÔ˜Ê ÏÚ ∆ƒ¿«≈«¿«
L eÈ‰ ,Ô‰‡BÏ ÌbL ‰ˆ «¬…«¿∆»»∆«

BÈ‡ ‰ÊŒÈÙÏe ,Ô˜Ê ‰È‰iƒ¿∆»»¿ƒ∆≈
ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡˙Ó CÈ‡ ,ÔeÓ»≈«¿ƒ∆ƒ
˙BÚNÏ CÈˆ BÈ‡L B˙ËÈLƒ»∆≈»ƒƒ¿»

,[ea BÈ‡ ‰Ê ÚË˜ ∆«∆≈»
‰Ê eiÁL ,ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆ƒ∆
Ïk ÏÚ Ú˙ eÈÚ‰Â"cƒ¿∆¡ƒ«««»

"ÌNa הלויים שערות את לגלח ¿»»
,a„na ˙Á‡ ÌÚt ˜ ‰È‰»»««««««ƒ¿»

,˙BB„Ï ‚‰B BÈ‡Â ובדורות ¿≈≈¿
שערות  את לגלח חיוב היה לא הבאים

ÊŒÈÁ‡lL‰הלויים. ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«¬≈∆
המדבר  דור  שלאחר  הבאים בדורות

Ìb 'eÎÂ Ô˜f‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««»»¿«
ÌÈeÒ‡ È‰ ,‰a„‡Â ,ÌiÂla«¿ƒƒ¿«¿«»¬≈¬ƒ
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לז   

מס ּימים  מא ֹופ ּנים  [ח ּוץ  וכ ּו' ה ּזקן ּפא ֹות  ְְֲִִֵֵֵַַָָָֻחמ ׁש

וכ ּו']. ה ּזקן את  ּגם  לג ּלח  ׁשח ּיבים  מצרע ) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ּכג ֹון

‰p‰Â ה ֹוראה ׁשהיא  הינּו נצחית , היא  ה ּתֹורה  ¿ƒ≈ְְִִִִֶַַָָָ

ּומ ּזה  ואחד . אחד  ּכל  ּבעב ֹודת  ְְֲִִִֶֶֶַַָָָנצחית 

ּבעב ֹודת  נצחית  ה ֹוראה  יׁש זה  ּבענין ׁשּגם  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמ ּובן,

עם  "ט ּלית " להיֹות  ׁשּצרי ואחד , אחד  ְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל 

מזּוזה  עם  ספרים " מלא  ּו"בית  ּדוקא , ְְְִִִִִֵַַָָָָציצית 

א ּלא  ה ּמּקיפים , ענין מס ּפיק  ׁשאין הינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָּדוקא ,

ּבּזמן  ּובפרט  ּבפנימ ּיּות . ּגם  העב ֹודה  להיֹות  ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָצרי

ּבּמכ ּתב  [וכ ּמבאר  ה ּזה  ּבּזמן ּתכלת  ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּזה 

(מ ֹוהר ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  ֿ קד ּׁשת  ּכב ֹוד  ׁשל  ְְְֶַַַַַַָָֻה ּיד ּוע 

ֿ עדן  ה ּזה ,16נׁשמת ֹו ּבּזמן ּתכלת  ׁשאין ׁשּזה  , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ֿ ּכן  ואם  ה ּקּבלה ], ֿ ּפי  על  האריז"ל  ּבכתבי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹמבאר 

ה ּטּלית  ענין יּתכן לא  ה ּזה  ׁשּבּזמן מ ֹודה  קרח  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹּגם 

מ ּמׁש ּבקר ֹוב  ׁשּנזּכה  ֿ רצ ֹון ויהי ציצית . ְְְִִִִִֶֶַָָָֹּבלא 

ּבׁשלמ ּות ּה, ציצית  מצות  ּולק ּיּום  ה ּתכלת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָלג ּלּוי

ּבׁשלמ ּותן, ה ּמצ ֹות  ּכל  לק ּיּום  ּגם  מביא  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּזה 

ה ּמצ ֹות  ּכל  ּכנגד  ׁשק ּולה  ציצית  וכ ּמּובן 17ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

יכ ֹול  ה ּוא  ׁשּגם  קאמר ", מאי ידע  ׁש"ּלא  למי ְִֶֶַַַַַָָָָֹּגם 

ּבצר ּוף  ציצית  ׁשל  ה ּגימטר ּיא  את  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלח ּׁשב 

ּתרי''ג ּבגימטר ּיא  ׁשה ּוא  והח ּוטים , 18ה ּקׁשרים  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָ

ה ּכֹו ּדא ֹוריתא  ּדר ּבנן מצ ֹות  מצ ֹות  ׁשבע  את  לל ֹות  ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

סימן  ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  (ּכּמבאר  מהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנמ ׁשכ ּו

לק ּים  ּכׁשּנּוכל  ֿ לבא  לעתיד  יהיה  זה  ׁשּכל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹכ "ט ).

"רצ ֹונ "ּכמצות  ה ּמצ ֹות  ּכל  .19את  ְְְְִִֶֶַַָ

Ê‡Â ה ּפר ׁשה ּבס ּיּום  ׁשּכת ּוב  מה  ּגם  אני 20יק ּוים  ¿»ְְֲִִֶַַַַָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש ּגֹו',  ונחלת  ְְְְֲֶֶַַָָָחלק

את  ּכֹולל  וזה  לוי, ׁשבט  ׁשל  ונחלתם  חלקם  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָיהיה 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ֿ יׂשראל , ּבני ׁשּכל 21ּכל  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ה ּוא  הרי  כ ּו' א ֹות ֹו ר ּוח ֹו נדבה  א ׁשר  ואיׁש ְְֲֲִִֵֶָָאיׁש

ׁשּלעתיד ֿ זאת , וע ֹוד  זה . ּבענין לוי ל ׁשבט  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּי
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ואילך.)16 שנא ע ' ח "א מהורש"ב  אדמו"ר קודש מא.)17אגרות טו, שלח  פירש"י  ב . מג, לט .)18מנחות טו, שם פירש"י 

ועוד.)19 ואילך. ב  תתשכח , ו) (כרך ויחי  אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, ויחי  ר"פ  תו"ח  כ.)20ראה ויובל )21יח , שמיטה הל'

הי "ג. פי "ג

    
הלויים זה ובכלל  ישראל  eÎÂ'כל  Ô˜f‰ ˙B‡t LÓÁ ˙‡ Ál‚Ï¿«≈«∆¬≈≈«»»¿

Ìb Ál‚Ï ÌÈiÁL (ÚˆÓ ÔB‚k) ÌÈÓiÒÓ ÌÈpÙB‡Ó ıeÁ]≈«ƒ¿À»ƒ¿¿…»∆«»ƒ¿«≈««
.['eÎÂ Ô˜f‰ ˙‡∆«»»¿

˙ÈÁˆ ‰‡B‰ ‡È‰L eÈ‰ ,˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰Bz‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»»ƒ¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚa בכל «¬«»∆»¿∆»

מקום. ובכל  ÔeÓ,זמן  ‰fÓeƒ∆»
‰Ê ÔÈÚa ÌbL קורח טעה שבו  ∆«¿ƒ¿»∆

˙„BÚa ˙ÈÁˆ ‰‡B‰ LÈ≈»»ƒ¿ƒ«¬«
CÈvL ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ
˙ÈˆÈˆ ÌÚ "˙ÈlË" ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒƒƒƒ
"ÌÈÙÒ ‡ÏÓ ˙È"e ,‡˜Âc«¿»«ƒ»≈¿»ƒ
ÔÈ‡L eÈ‰ ,‡˜Âc ‰ÊeÊÓ ÌÚƒ¿»«¿»«¿∆≈

ÌÈÙÈwn‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ אף על  «¿ƒƒ¿«««ƒƒ
ביותר , נעלים אורות «∆‡l‡שהם

Ìb ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»¬»«
˙eiÓÈÙa בתוך שחודר  באופן  ƒ¿ƒƒ

‰f‰המציאות. ÔÓfa ËÙeƒ¿»«¿««∆
‰f‰ ÔÓfa ˙ÏÎz ÔÈ‡L ולא ∆≈¿≈∆«¿««∆

תכלת' שכולה 'טלית להיות יכולה

הציצית  בחוטי  תכלת לא וגם

ÏL Úe„i‰ zÎna ‡nÎÂ]¿«¿…»«ƒ¿»«»«∆
"BÓ„‡ ˙M„˜Œ„Bk¿¿À««¿

Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L‰BÓ)16, »««ƒ¿»≈∆
עניין  את לחדש הנסיונות אודות

הזה  בזמן  בציצית ∆∆fL‰התכלת
,‰f‰ ÔÓfa ˙ÏÎz ÔÈ‡L∆≈¿≈∆«¿««∆

‡ÓŒÏÚ Ï"ÊÈ‡‰ È˙Îa  ¿…»¿ƒ¿≈»¬ƒ««
ÔkŒÌ‡Â ,[‰Ïaw‰ Èt בסופו ƒ««»»¿ƒ≈

דבר  ÔÓfaLשל  ‰„BÓ Á˜ Ìb«…«∆∆«¿«
‰f‰ בפועלÔÈÚ ÔÎzÈ ‡Ï «∆…ƒ»≈ƒ¿«

˙ÈˆÈˆ ‡Ïa ˙Èlh‰ שהרי ««ƒ¿…ƒƒ
הזה. בזמן  תכלת אין  למעשה

B˜a ‰kÊpL ÔBˆŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿∆¿»
Ìei˜Ïe ,˙ÏÎz‰ Èel‚Ï LnÓ«»¿ƒ«¿≈∆¿ƒ

,d˙eÓÏLa ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ כפי ƒ¿«ƒƒƒ¿≈»
פתיל  גם שיהיה היינו  בתורה שניתנה

ציצית fL‰תכלת  מצוות קיום ∆∆
Ïkבשלימות Ìei˜Ï Ìb ‡ÈÓ≈ƒ«¿ƒ»

È‰L ,Ô˙eÓÏLa ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈
Ïk „‚k ‰Ïe˜L ˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿»¿∆∆»

˙Bˆn‰17ÈÓÏ Ìb ÔenÎÂ , «ƒ¿¿«»«¿ƒ
,"Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡l"L גם ∆…»««»»«

אומר , הוא מה יודע איננו  כי  תורה דברי  ולהבין  ללמוד  מסוגל  שלא מי 

Ûeˆa ˙ÈˆÈˆ ÏL ‡iËÓÈb‰ ˙‡ MÁÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ÌbL∆«»¿«≈∆«ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈
‚''Èz ‡iËÓÈ‚a ‡e‰L ,ÌÈËeÁ‰Â ÌÈLw‰18 רש"י כפירוש «¿»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»«¿«

מצוות  כל  את "וזכרתם אותו , וראיתם ציצית בפרשת האמור  הכתוב על 

שש  ציצית של  גימטריא שמניין  – ה'

קשרים  וחמשה חוטין  ושמונה מאות

תרי "ג ", ÈB‡c˙‡הרי  ˙BˆÓƒ¿¿«¿»
התורה ‡˙מצוות ˙BÏÏBk‰«¿∆

eÎLÓpL Ôac ˙BˆÓ ÚL∆«ƒ¿¿«»»∆ƒ¿¿
˙b‡'a ‡nk) Ô‰Ó≈∆«¿…»¿ƒ∆∆

Ë"Î ÔÓÈÒ 'L„w‰ לשון וזה «…∆ƒ»
מצות  ז ' "והנה שם: הזקן  אדמו "ר 

עצמן  בפני  מצוות נחשבות אינן  דרבנן 

הן  אלא תוסף לא נאמר  כבר  שהרי 

התורה  ממצוות ונמשכות יוצאות

תרי "ג " במספר  בהן  ÏkLוכלולות .(∆»
‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
Ïk ˙‡ Ìi˜Ï ÏÎepLk¿∆«¿«≈∆»

˙Bˆn‰ בנוסח שאומרים כפי  «ƒ¿
EBˆ"התפילה ˙ÂˆÓk"19, ¿ƒ¿«¿∆

בשלמות. המצוות קיום היינו 

Ê‡Âהמשיח Ó‰בימות Ìb ÌÈe˜È ¿»¿«««
‰Lt‰ ÌeiÒa e˙kL20 ∆»¿ƒ«»»»

לא  שהלויים זה לעניין  קורח, פרשת

בארץ נחלה E˜ÏÁקיבלו  È‡¬ƒ∆¿¿
ŒCeaŒLB„w‰L ,'Bb E˙ÏÁÂ¿«¬»¿∆«»»
ÏL Ì˙ÏÁÂ Ì˜ÏÁ ‰È‰È ‡e‰ƒ¿∆∆¿»¿«¬»»∆

‰ÊÂ ,ÈÂÏ ËL לוי שבט על  האמור  ≈∆≈ƒ¿∆
יותר ,ÏÏBkבפרט רחב במובן  ≈

הדברים  של  הרוחנית ∆‡˙במשמעות
˙kL BÓk ,Ï‡NÈŒÈa Ïk»¿≈ƒ¿»≈¿∆»«

Ì"aÓ‰21LÈ‡Â LÈ‡ ÏkL »«¿«∆»ƒ¿ƒ
'eÎ B˙B‡ BÁe ‰„ L‡¬∆»¿»
ה' לפני  לעמוד  להבדל  מדעו  "והבינו 

והלך  ה' את לדעה ולעובדו  לשרתו 

מעל  ופרק האלוקים שעשהו  כמו  ישר 

אשר  הרבים החשבונות עול  צוארו 

קדש  נתקדש זה הרי  האדם, בני  בקשו 

ונחלתו ...", חלקו  ה' ויהיה קדשים

ÈÂÏ ËLÏ CiL ‡e‰ È‰¬≈«»¿≈∆≈ƒ
.‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆

‡ÏŒ„È˙ÚlL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆∆»ƒ»…
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לח     

ּבארץ  ונחלה  חלק  ּגם  לוי ל ׁשבט  יהיה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלבא 

יחזקאל  ּבנב ּואת  ּבפר ּוׁש ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו 22יׂשראל , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ה ּיד ּוע  ֿ ּפי ועל  אחד . לוי ׁש"ט ֹועמיה 23ׁשער  ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

צריכה  ּדלעתיד  ה ּגא ּלה  לפני ׁשּגם  זכ ּו", ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻח ּיים 

זה  ׁשּמעין ל ֹומר , יׁש זה , מעין טעימה  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָלהיֹות 

חלק  ללוי היה  ׁשּלא  אף  ה ּזה , ּבּזמן ֿ ּכן ּגם  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיׁשנֹו

הרמ ּב"ם  ּכתב  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּבארץ , 24ונחלה  ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָ

ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּתֹורה  ּבחינת  ׁשּזה ּו [הינּו לי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָיראה 

ה ּדברים  ׁשאין ּגּופא ] הרמ ּב"ם  ספר  לג ּבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפ ּלּו

ויר ׁשּוה  ּוליעקב , ליצחק  לאברהם  ּברית  עליה  ׁשּנכרתה  ּבארץ  א ּלא  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאמ ּורים 

יׂשראל , מ ּמלכי  מל ׁשּכֹוב ׁש הארצ ֹות  ּכל  ׁשאר  אבל  להם , ונתח ּלקה  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבניהם 

ֿ וטריא  ׁשקלא  ּוכבר  יׂשראל . ּככל  ּובביזתן הארצ ֹות  ּבא ֹותן וה ּלוּים  ה ּכהנים  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹהרי

אחר  אמנם 25ּבמק ֹום  זה . לענין וקדמ ֹוני קניזי קיני ארץ  ׁשל  ּדינּה מה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשבט  ּכל  ׁשער  וכן אחד ", לוי "ׁשער  ׁשּיהיה  ּבּכת ּוב  מפר ׁש הרי ֿ לבא  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלעתיד 

ׁשּכת ּוב  מה  ויק ּוים  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  זה  ׁשּיהיה  ֿ רצ ֹון ויהי אחד , לה '26- והיתה  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אחד  ּוׁשמ ֹו אחד  ה ' יהיה  הה ּוא  ּבּיֹום  ּומ ּיד 27ה ּמל ּוכה , ּתכף  יהיה  זה  וכל  , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ַָמ ּמׁש.
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BÓÎe ,Ï‡NÈ ı‡a ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ Ìb ÈÂÏ ËLÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿≈∆≈ƒ«≈∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿»≈¿

Ï‡˜ÊÁÈ ˙‡ea LeÙa e˙kL22 לעתיד וירושלים ישראל  ארץ על  ∆»¿≈ƒ¿«¿∆¿≈
‰Úe„iלבוא ÈtŒÏÚÂ .„Á‡ ÈÂÏ ÚL23ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBË"L ««≈ƒ∆»¿«ƒ«»«∆¬∆»«ƒ

,"eÎÊהשבת ממאכלי  טועמים שבת שבערב ‰l‡b‰כשם ÈÙÏ ÌbL »∆«ƒ¿≈«¿À»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿
,ÓBÏ LÈ ,‰Ê ÔÈÚÓ ‰ÓÈÚË¿ƒ»≈≈∆≈«

‰Ê ÔÈÚnL הארץ לחלוקת בדומה ∆≈≈∆
לבוא ÔÓfaלעתיד  ÔkŒÌb BLÈ∆¿«≈«¿«

˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰ ‡lL Û‡ ,‰f‰«∆«∆…»»¿≈ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ı‡a ‰ÏÁÂ¿«¬»»»∆ƒ»»

Ì"aÓ‰ ˙k È‰24ÈÏ ‰‡È ¬≈»«»«¿«ƒ¿∆ƒ
‰Bz ˙ÈÁa e‰fL eÈ‰]«¿∆∆¿ƒ«»

,‰tŒÏÚaL בת מקור  ורה ללא ∆¿«∆
ÙÒשבכתב  Èa‚Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈≈∆

‡Ùeb Ì"aÓ‰ תורה שכולו  עצמו  »«¿«»
ֿ פה  ‰ÌÈcשבעל  ÔÈ‡L שללוי ] ∆≈«¿»ƒ

בארץ ונחלה חלק ÌÈeÓ‡¬ƒאין 
‰ÈÏÚ ‰˙ÎpL ı‡a ‡l‡∆»»»∆∆ƒ¿¿»»∆»
˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï ˙Èa¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»
Ì‰Èa ‰eLÈÂ ,˜ÚÈÏe¿«¬…¿»¿»¿≈∆

Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â לא זו  וארץ ¿ƒ¿«¿»»∆
ללויים, Ïkנתחלקה ‡L Ï‡¬»¿»»

ÈÎÏnÓ CÏÓ LBkL ˙Bˆ‡‰»¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈
Ï‡NÈ, ישראל מארץ חלק ואינם ƒ¿»≈

Ô˙B‡a ÌiÂl‰Â ÌÈ‰k‰ È‰¬≈«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»

‡ÈËÂŒ‡Ï˜L Îe .Ï‡NÈ ÏÎk Ô˙ÊÈe ˙Bˆ‡‰ דיון היה »¬»¿ƒ»»¿»ƒ¿»≈¿»«¿»¿«¿»
Á‡ ÌB˜Óa25 הרבי של  ˜ÈÊÈבתורתו  ÈÈ˜ ı‡ ÏL dÈc ‰Ó ¿»«≈»ƒ»∆∆∆≈ƒ¿ƒƒ

ÈBÓ„˜Âלארץ בכניסה וירשו  כבשו  לא ישראל  Ê‰שבני  ÔÈÚÏ והאם ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆
ללויים. נחלה תהיה כן  אלו  LÙÓבארצות È‰ ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÓ‡»¿»∆»ƒ»…¬≈¿…»

e˙ka יחזקאל בנבואת האמור  «»
ÔÎÂ ,"„Á‡ ÈÂÏ ÚL" ‰È‰iL∆ƒ¿∆««≈ƒ∆»¿≈
ŒÈ‰ÈÂ ,„Á‡  ËL Ïk ÚL««»≈∆∆»ƒƒ
,LnÓ B˜a ‰Ê ‰È‰iL ÔBˆ»∆ƒ¿∆∆¿»«»

e˙kL ‰Ó ÌÈe˜ÈÂ26‰˙È‰Â ƒ««∆»¿»¿»
‡e‰‰ ÌBia ,‰ÎeÏn‰ '‰Ï««¿»««

„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È27, ƒ¿∆∆»¿∆»
יהיה  שבט שלכל  הכתוב משקל  על 

'אחד ' ÛÎzשער  ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿∆≈∆
.LnÓ „iÓeƒ««»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו יום הולדת שלו ביום א' תמוז הבע"ל, הנה בטח ינהג בסדר יום הולדת, 

בעלי' לתורה, התבודדות לשעה עפ"י הכתוב בלוח היום יום י"א ניסן תש"ג, לימוד מאמר דא"ח ביום 

זה ואם אפשר בע"פ וחזרתו אח"כ בחבורה ביום זה עצמו או בש"ק הבא אחריו, וכן בנתינת צדקה 

קודם תפלת שחרית ומנחה. והשי"ת יצליחו שיהי' יר"ש חסיד ולמדן ויסתדר בקרוב באופן המתאים 

לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

לפלא שאין מזכיר דבר ע"ד לימודיו בנגלה ובחסידות וכן ע"ד פעולותיו בזה על אחרים והרי 

סו"ס הרי זהו כל האדם. איז אף ווען לייגסט עס אפ?

בברכה.



לט

        
בישיבת המסיימת הכתה לתלמידי -"- הק' בחדרו משה", אהל

מוגה  בלתי

..הכהן אהרן על  קורח  של  המחלוקת  אודות  מסופר  קורח , פרשת  השבוע , בפרשת 

בהמשך  שכתוב  כפי הכהונה , מתנות  לו ניתנו כך  על  ולאות  אהרן. של  צדקתו התבררה  כידוע ,
.1הפרשה 

כהונה  כוונות :במתנות  שתי יש  אלה 

שהוא  שזהו - ישראל  עם  כל  של  כשליח  גם ) אלא  עצמו, בשביל  רק  (לא  ה ' את  עובד  שהכהן כיון א )
כאילו  הכהונה  מתנות  לו ניתנות  - ישראל  כל  על  שחלה  חובה  זו הרי  שבעצם  הציבור , קרבנות  את  מקריב 

בשלימות . עבודתו לעשות  ויוכל  פרנסה , מטרדות  פנוי שיהי' כדי משכורת , בתור 

הכהן. לעבודת  העם  מצד  תודה  כהכרת  משמשות  הכהונה  מתנות  ב )

. נצחית היא  בתורה  פרשה  מקום ,2כל  ובכל  זמן בכל  ֿ השכל , ומוסר  רוחנית  הוראה  אותנו ומלמדת  ,
ואחד . אחד  לכל 

התורה  לימוד  חובת  לנו יש  הרי - הקרבנות  עבודת  לנו ואין המקדש , בית  חרב  שבימינו ֿ פי ֿ על  ואף 
מצוותיה . ושמירת 

להסתפק  רבים  נאלצים  הפרנסה , טרדות  בגלל  אבל , מצב . ובכל  גיל  בכל  אחד , כל  על  חלה  זו חובה 
לתורה . עתים  בקביעת 
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בריא . וקיץ  טוב  חודש 
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ואילך .1) ח  ובכ "מ .2)יח , רפי "ז. תניא ראה



מ

       
מוגה  בלתי

' ביום 1ג בו אשר  בתנאי תרפ "ז), (בשנת  ממאסרו אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  יצא  בו אשר  היום  הוא  תמוז
מבית  לו הודיעו תמוז, י"ב  ביום  הנה  שם , ובהיותו שנים . שלש  משך  על  קאסטראמא  מקלטו לעיר  יסע 

תמוז  י"ג  ביום  למחר  לו תנתן החופש  ותעודת  לו, ניתנה  חופשה  כי .2הפקידות 

ובהקדמה :

כיון  לאו, אם  שמחה  של  ענין זה  אם  תמוז, בג ' מהמאסר  ליציאה  בנוגע  שהסתפקו כאלו היו בשעתו,
ידעו  – המצב  פרטי וידעו אתר , על  שהיו אלו אבל , כו'. לגלות  שיסע  בתנאי היתה  מהמאסר  שהיציאה 

הקצה . אל  הקצה  מן מעבר  היא  לגלות  ממאסר  שהיציאה  כלל , ספק  ללא  בפשיטות ,

וי"ג י"ב  בימי מאשר  יתירה  שמחה  – צדדים  מכמה  – בו יש  תמוז ג ' הנה  זה  שמצד  כך , כדי ועד 
לשינוי  דומה  אינו לגאולה  שמגלות  והשינוי מגלות , גאולה  – היא  תמוז וי"ג  י"ב  גאולת  כי: תמוז,

שבגלות ). לחופש  (גם  לחופש  שממאסר 

: יותר ובפרטיות 

שר  ממשלת  תחת  הם  עניניו וכל  עצמו, על  ֿ הבית  בעל  ואינו עצמו, ברשות  אינו – במאסר  הנמצא 
המאסר  ברשימת  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שמספר  כפי הסוהר , .2בית 

החינוך ' ב 'ספר  כמבואר  הגלות , שבענין הצער  גודל  למרות  הנה  – בגלות  הנמצא  ֿ כן ֿ שאין בנוגע 3מה 
זה  הרי בהם , שהורגל  הענינים  ומכל  ורעיו ממכריו האדם  את  שמפרידים  בכך  הצער  גודל  מקלט " ל "ערי

עצמו. על  בעלות  לו יש  עדיין אבל  ענינים , וכמה  כמה  לו שחסרים  רק 

ומצוות : התורה  לקיום  בנוגע  וגלות  מאסר  בין החילוק  גם  מצינו – בתורה  גם  שישנם  הענינים  וככל 

וכן  כו', בארץ  התלויות  המצוות  אמנם  חסרות  – מארצנו" גלינו חטאינו "מפני כאשר  הגלות , בזמן
כללות  ישנו ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ומצוות , התורה  קיום  מכללות  אור ' ה 'גילוי חפשית ,חסר  דבחירה  הענין

בחיים " ומצוות .4"ובחרת  התורה  עניני שאר  לכל  בנוגע  ,

לקיים  חפשית  בחירה  לו אין הרי עצמו, ברשות  שאינו כיון – במאסר  שנמצא  מי ֿ כן ֿ שאין מה 
בנוגע  ֿ ותשובות ' 'שאלות  בכמה  ֿ וטריא  שקלא  שמצינו (וכפי בזה  וכיוצא  ואתרוג  תורה  ספר  כמו המצוות ,

במאסר ). המצוות  לקיום 

עצמך : והגע 

דוקא , באדם  הבחירה  שייכת  שלכן כרצונו, לבחור  חפשי הוא  שהאדם  חפשית , בחירה  פירושה  בחירה 
שכתוב  ששרשם 5כמו כיון דוקא , ישראל  בני אצל  – גופא  האדם  ובמין ממנו", כאחד  היה  האדם  "הן

בידו. ומעכב  מונע  שאין האמיתי, בחירה  בעל  שהוא  יתברך , מעצמותו הוא 

שנמצא  מי אצל  ֿ כן ֿ שאין מה  בגלות , נמצאים  כאשר  גם  ישראל  בני אצל  ישנו חפשית  בחירה  וענין
במאסר .
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מוגה. בלתי  מהנחה – בשלימותה השיחה גם שולבה זו במהדורא
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הרוחנית : בעבודה  למאסר  גלות  שבין החילוק  מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

הקשור  בכל  ישראל  בני על  בעלות  לו שיש  מישהו אין הגלות  בזמן גם  הרי – הגלות  לענין בנוגע 
תמוז  בג ' השמחה  בעל  וכדברי ומצוות , התורה  לא 6לקיום  נשמותינו אבל  בגלות , ניתנו גופותינו רק  :

כו'. עלינו דעתו שיכפה  מישהו אין ומצוות , לתורה  שנוגע  מה  ובכל  לגלות , נמסרו

בתניא  מצינו – המאסר  ענין ֿ כן ֿ שאין להיות 7מה  שיכול  ועד  החיצונים ", בידי ואסור  "קשור  הלשון
בהלכות  כמבואר  שעה , לפי ה 'קליפות ' ושליטת  ממשלת  תחת  במאסר  יהיו ומצוות  תורה  עניני שאפילו

תורה  מזה ,8תלמוד  ויתירה  הקליפות , בתוך  שלו ומצוות  התורה  נמצאים  תשובה  עשה  שלא  זמן שכל 
כו'. ב 'קליפות ' כח  שמוסיף 

: מהמאסר אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  יצא  שבו היום  להיותו תמוז, דג ' השמחה  גודל  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 

ניתוסף  במאסר  בהיותו הרי גלות , בתוך  גלות  בבחינת  היתה  ההיא  המדינה  הנהגת  שכללות  לכך  נוסף 
הסוהר . בית  שר  ממשלת  תחת  אלא  עצמו, ברשות  היה  שלא  הענין חומר  בזה 

כל  הנה  לטוב , הגזירה  שנשתנתה  לאחרי וגם  למיתה , תחילה  נידון היה  במאסר  בהיותו מזה : ויתירה 
ש  שהפה  וניעור , חוזר  יהיה  זה  ֿ דין שפסק  אפשר  היה  במאסר , שהיה  שאסר .זמן הפה  להיות  יחזור  התיר 

במצב  אבל , גלות , של  ומצב  במעמד  רק  ונשאר  עצמו, לרשות  הסוהר  בית  שר  מרשות  יצא  תמוז ובג '
כו'. ואלפים  מאות  עשיריות  וכמה  כמה  עוד  היו זה 

וי"ג י"ב  הימים  את  רק  אלא  טוב ', ל 'יום  בתמוז ג ' יום  את  קבע  לא  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  הטעם 
לומר : יש  – תמוז

הפרטיות  הנשמות  שהם  דורו, לאנשי להשפיע  – הוא  כללית , נשמה  ישראל , ורועה  נשיא  של  ענינו כל 
מישראל , פרטי איש  כל  בשביל  עצמו את  מניח  ישראל  ורועה  שנשיא  וכידוע  הכללית . מהנשמה  שנמשכות 

זה ). בערך  – אצלו נחשבים  אין "הפרטים " (ועניניו שבפחותים  פחות  בשביל  ואפילו

לכל  בפועל  גאולה  היתה  לא  עדיין אבל  הפרטי, ממאסרו הגאולה  היתה  תמוז בג ' כאשר  גם  ולכן,
ביותר  מוגבלת  היתה  בהשפעה  יכלתו בגלות , בהיותו שהרי אליו, השייכים  הג '9אלו יום  את  קבע  לא  –

טוב ' ל 'יום  היא 10בתמוז מהן אחת  שכל  הפרטיות , הנשמות  כל  אצל  הגאולה  ענין עדיין שחסר  כיון ,
הכללית . הנשמה  אצל  עיקרית  נקודה 

 הרבי אודות  מדובר  כאשר  אבל  לחסידים . ששייך  כפי הרבי של  לענינו בנוגע  רק  הוא  זה  כל  אמנם ,
ושמחה . גאולה  יום  הוא  תמוז ג ' גם  הרי פרט , בתור  עצמו

מה  לכל  להיות  צריכה  זו שהתקשרות  ונשיא , לרבי חסידים  של  התקשרות  אודות  מדובר  כאשר  ולכן,
כמוך " לרעך  ד "ואהבת  הענין שהרי פרט , בתור  גם  –11שהוא , הרבי אל  החסידים  מצד  גם  להיות  ראוי

פרט . בתור  הרבי של  הגאולה  מצד  תמוז, בג ' גם  גדולה  שמחה  להיות  צריכה  חסידים  אצל  הנה 

ישראל  לכלל  שייכים  "הפרטיים " עניניה  גם  הרי כללית , נשמה  אודות  שמדובר  שכיון .12ובפרט 
הכללית , הגאולה  גם  בזה  היתה  בהעלם  הרי פרטית , גאולה  אז שהיתה  שאף  תמוז, לג ' בנוגע  וכמודגש 

תמוז. בי"ב  בפועל  שנתגלתה 

הרבי  כי: – הרבי אצל  מאשר  יותר  חסידים  אצל  השמחה  להיות  צריכה  תמוז שבג ' נמצא , ֿ זה  ֿ פי ועל 
עיקר  ואילו – בהעלם ; הגאולה  היתה  תמוז בג ' הרי אליהם  ובנוגע  הפרטיות , הנשמות  בשביל  הוא  ענינו

שאז  כיון גדולה , בשמחה  תמוז בג ' להיות  צריכים  – פרט  בתור  גם  הרבי על  לחשוב  שצריכים  חסידים 
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(6.169 ע' שם סה"ש א. תרצב, שם לקו"ד 
רע"א).7) (יב, פ"ז
סה"ג .8) פ"ד 
היהדות,9) להחזקת הרבה פעל  שם, שהי ' הימים שבמשך  אף

לפניו  "להורות מחסידיו) אחד  (את שלח  לשם, בואו טרם ועוד 
לרבים  מקוה ותיקן תשב"ר בו שלמדו "חדר" שם וסידר גושנה",

וש"נ). .12 ס"ע ח "ו תו"מ  (ראה וכו'
"אין 10) ס"ה: פי "ג , ברה"נ בסדר אדה"ז עפמש"כ  י "ל  גם

שהרי לגמרי , דומה שאינו אף לגמרי ", מהסכנה שיצא עד  לברך 
ואכ "מ . בנדו"ד . משא"כ  פעמיים, לברך  אין

יח .11) יט , קדושים
(12.18 הערה 1051 ע' ח "ד  לקו"ש ראה



מב      

ושל  הרבי של  השמחה  – תמוז בי"ב  ֿ כן מה ֿשאין גלוי. באופן פרט  בתור  הרבי של  הגאולה  היתה 
בהשוואה . היא  החסידים 

י"ב  הגאולה  לחג  עד  ֿ זה , שלאחרי בימים  וכן הבדלה , לאחרי עד  בשמחה  עתה  יתוועדו בוודאי ולכן,
ּבשמחה . יותר  עוד  להוסיף  יצטרכו שאז תמוז, ַוי"ג 

***

' עולם ב 'סדר  ("ראש 13איתא  יהושע  מנע  תמוז באמרו 15לכובשים "14שבג ' השמש  מהלך  את  (ָ
דום " בגבעון אליעזר 16"שמש  דרבי מלכת ).17(ובפרקי עמדו והמזלות  הכוכבים  שגם  איתא 

דעות  חילוקי מצינו הדעות 18– לכל  אבל , כו', תמים  יום  או שעות  ל "ו עמידתם , זמן למשך  בנוגע 
תמוז. בג ' זה  אירע 

פרטית  בהשגחה  הוא  הכל  אשר  בפעם 19ובהיות  שהיו מעין הענינים  נשנים  ושנה  שנה  ובכל  ,
בגבעון 20הראשונה  ד "שמש  להענין היא  שייכת  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  גאולתו אשר  לומר , צריך  –

.21דום "

: לומר ויש 

ֿ זה  ֿ ידי (שעל  שירה  מלומר  דום  – השמש  נפש  של  השירה  אמירת  את  להפסיק  ביהושע  שהיה  הכח 
ממילא  השמש 22נפסק  סיבוב  גופו, מעלת 23השתחוואת  את  שגילה  ֿ ידי על  – הוא  המלאכים , שירת  ,(

המלאכים  שירת  על  הנשמות  .24שירת 

בזה :ו  הענין

בחסידות  שהרי 25מבואר  – הנשמות  שירת  גם  יש  במקרא , שנתפרשה  המלאכים  שירת  על  שנוסף 
שאמרו  שזהו דוקא , שיר  ֿ ידי על  הוא  ועליה  הילוך  שכל  וידוע  עליות , להם  יש  השיר 26הנשמות  בעלי "כל 

בשיר ". ונמשכין בשיר  יוצאין

גופים  להם  יש  שהמלאכים  – ביניהם  רוח 27והחילוק  הדקים , היסודות  מב ' הוא  שלהם  שהגוף  אלא  ,
שכתוב  כמו השירה 28ואש , לכן, גופים , להם  שיש  וכיון לוהט ", אש  משרתיו רוחות  מלאכיו "עושה 

שאינן  הנשמות  ֿ כן ֿ שאין מה  הנביא ; באזני נשמעת  – גופם  חומר  את  לבטל  הוא  שענינה  – שלהם 
הנביא . באזני נשמעת  אינה  שלהן השירה  – כלל  בגוף  מלובשות 

באהבה  ושוב , ברצוא  העליה  ענין הוא  – המלאכים  משירת  למעלה  שהיא  הנשמות  שירת  ענין וכללות 
בזהר  (כדאיתא  ֿ ידי 29ויראה  על  באים  שהם  לעילא ), פרחא  ֿ ידם  שעל  גדפין תרין הם  ויראה  שאהבה 

יתברך  בגדולתו התורה .30ההתבוננות  דפנימיות  הלימוד  ;
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פי "א.13) – רבה
יו"ד .14) דאסת"ר פתיחתא
כלי15) לעשותם וחומריות גשמיות שכבש הראשון כלומר:

"ארץ  את שכבש הראשון הוא הי ' בגשמיות גם שלכן, לתומ "צ,
ישראל ". "ארץ לעשותה כנען"

יב.16) יו"ד , יהושע
פנ"ב.17)
א.18) כה, ע"ז
(19– המאסר שלפני  ר"ה במאמרי  אדמו"ר: מו"ח  כ "ק סיפר

אודות  הבעש"ט  שיטת ענין המאמר בתוך  נדבר – תרפ"ז שנת
שלא  אף וכו', ופרט  פרט  ובכל  בדצ"ח  גם שהוא פרטית השגחה
יכול  הייתי  אם יודע איני  – זאת ולולא להמאמר. שייך  הי '
בזה, (ביאור – המאסר. מן) ולצאת יסוריו (לסבול  ָדורכטראגן
וש"נ). ואילך . 207 ע' ח "ג  תו"מ  ואילך . 157 ע' חכ "ג  לקו"ש ראה

(20330 ע' חי "ח  תו"מ  .5 הערה 852 ע' ח "ג  בלקו"ש נסמן
.16 הערה

ואילך 21) 114 ע' ח "ח  לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
חכ "ח  תשכ "ד ). תמוז ג ' קרח , ש"פ שיחת עם בשילוב זו, (משיחה

וש"נ. תשמ "ה). תמוז ג ' קרח , ש"פ (משיחת ואילך  260 ע'
א.22) ה, דרמ "צ ראה
א.23) כה, ב"ב ראה
אומר 24) אתה השמש, א"ל  כב: רמז יהושע יל "ש ראה

אומר  ואני  שתוק לו, אמר הקב"ה, של  קילוסו אומר ומי  שאדום,
כו'.

א.25) צח , ברכה לקו"ת
רפ"ה.26) שבת
קנו 27) ס"ע חי "ז (אג "ק זו שנה סיון ט ' מכתב גם ראה

וש"נ. ואילך ).
ד .28) קד , תהלים
וש"נ.29) פ"מ . תניא ראה
ה"ב.30) פ"ב להרמב"ם יסוה"ת הל '



מג       

ושל  הרבי של  השמחה  – תמוז בי"ב  ֿ כן מה ֿשאין גלוי. באופן פרט  בתור  הרבי של  הגאולה  היתה 
בהשוואה . היא  החסידים 

י"ב  הגאולה  לחג  עד  ֿ זה , שלאחרי בימים  וכן הבדלה , לאחרי עד  בשמחה  עתה  יתוועדו בוודאי ולכן,
ּבשמחה . יותר  עוד  להוסיף  יצטרכו שאז תמוז, ַוי"ג 

***

' עולם ב 'סדר  ("ראש 13איתא  יהושע  מנע  תמוז באמרו 15לכובשים "14שבג ' השמש  מהלך  את  (ָ
דום " בגבעון אליעזר 16"שמש  דרבי מלכת ).17(ובפרקי עמדו והמזלות  הכוכבים  שגם  איתא 

דעות  חילוקי מצינו הדעות 18– לכל  אבל , כו', תמים  יום  או שעות  ל "ו עמידתם , זמן למשך  בנוגע 
תמוז. בג ' זה  אירע 

פרטית  בהשגחה  הוא  הכל  אשר  בפעם 19ובהיות  שהיו מעין הענינים  נשנים  ושנה  שנה  ובכל  ,
בגבעון 20הראשונה  ד "שמש  להענין היא  שייכת  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  גאולתו אשר  לומר , צריך  –

.21דום "

: לומר ויש 

ֿ זה  ֿ ידי (שעל  שירה  מלומר  דום  – השמש  נפש  של  השירה  אמירת  את  להפסיק  ביהושע  שהיה  הכח 
ממילא  השמש 22נפסק  סיבוב  גופו, מעלת 23השתחוואת  את  שגילה  ֿ ידי על  – הוא  המלאכים , שירת  ,(

המלאכים  שירת  על  הנשמות  .24שירת 

בזה :ו  הענין

בחסידות  שהרי 25מבואר  – הנשמות  שירת  גם  יש  במקרא , שנתפרשה  המלאכים  שירת  על  שנוסף 
שאמרו  שזהו דוקא , שיר  ֿ ידי על  הוא  ועליה  הילוך  שכל  וידוע  עליות , להם  יש  השיר 26הנשמות  בעלי "כל 

בשיר ". ונמשכין בשיר  יוצאין

גופים  להם  יש  שהמלאכים  – ביניהם  רוח 27והחילוק  הדקים , היסודות  מב ' הוא  שלהם  שהגוף  אלא  ,
שכתוב  כמו השירה 28ואש , לכן, גופים , להם  שיש  וכיון לוהט ", אש  משרתיו רוחות  מלאכיו "עושה 

שאינן  הנשמות  ֿ כן ֿ שאין מה  הנביא ; באזני נשמעת  – גופם  חומר  את  לבטל  הוא  שענינה  – שלהם 
הנביא . באזני נשמעת  אינה  שלהן השירה  – כלל  בגוף  מלובשות 

באהבה  ושוב , ברצוא  העליה  ענין הוא  – המלאכים  משירת  למעלה  שהיא  הנשמות  שירת  ענין וכללות 
בזהר  (כדאיתא  ֿ ידי 29ויראה  על  באים  שהם  לעילא ), פרחא  ֿ ידם  שעל  גדפין תרין הם  ויראה  שאהבה 

יתברך  בגדולתו התורה .30ההתבוננות  דפנימיות  הלימוד  ;
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פי "א.13) – רבה
יו"ד .14) דאסת"ר פתיחתא
כלי15) לעשותם וחומריות גשמיות שכבש הראשון כלומר:

"ארץ  את שכבש הראשון הוא הי ' בגשמיות גם שלכן, לתומ "צ,
ישראל ". "ארץ לעשותה כנען"

יב.16) יו"ד , יהושע
פנ"ב.17)
א.18) כה, ע"ז
(19– המאסר שלפני  ר"ה במאמרי  אדמו"ר: מו"ח  כ "ק סיפר

אודות  הבעש"ט  שיטת ענין המאמר בתוך  נדבר – תרפ"ז שנת
שלא  אף וכו', ופרט  פרט  ובכל  בדצ"ח  גם שהוא פרטית השגחה
יכול  הייתי  אם יודע איני  – זאת ולולא להמאמר. שייך  הי '
בזה, (ביאור – המאסר. מן) ולצאת יסוריו (לסבול  ָדורכטראגן
וש"נ). ואילך . 207 ע' ח "ג  תו"מ  ואילך . 157 ע' חכ "ג  לקו"ש ראה

(20330 ע' חי "ח  תו"מ  .5 הערה 852 ע' ח "ג  בלקו"ש נסמן
.16 הערה

ואילך 21) 114 ע' ח "ח  לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
חכ "ח  תשכ "ד ). תמוז ג ' קרח , ש"פ שיחת עם בשילוב זו, (משיחה

וש"נ. תשמ "ה). תמוז ג ' קרח , ש"פ (משיחת ואילך  260 ע'
א.22) ה, דרמ "צ ראה
א.23) כה, ב"ב ראה
אומר 24) אתה השמש, א"ל  כב: רמז יהושע יל "ש ראה

אומר  ואני  שתוק לו, אמר הקב"ה, של  קילוסו אומר ומי  שאדום,
כו'.

א.25) צח , ברכה לקו"ת
רפ"ה.26) שבת
קנו 27) ס"ע חי "ז (אג "ק זו שנה סיון ט ' מכתב גם ראה

וש"נ. ואילך ).
ד .28) קד , תהלים
וש"נ.29) פ"מ . תניא ראה
ה"ב.30) פ"ב להרמב"ם יסוה"ת הל '

      

שירה , מלומר  ופסקו המלאכים  נתבטלו אזי הנשמות , שירת  מעלת  את  גילה  שיהושע  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
אילון". בעמק  וירח  דום  בגבעון "שמש  נעשה  וממילא 

הוראה  שהוא  בתורה  סיפור  ככל  – ודור  דור  בכל  מישראל  ואחד  אחד  לכל  הוראה  מהווה  זה  וענין
בגבעון  ד "שמש  הענין פועלים  אזי התורה , פנימיות  לימוד  ֿ ידי על  הנשמה  גילוי פועלים  שכאשר  – נצחית 

שכתוב  כמו והירח , מהשמש  שנמשכים  ההשפעה  עניני שכל  גו'", וממגד 31דום  שמש  תבואות  "וממגד 
כיון  בעבודתם , להם  שמסייעים  אדרבה , אלא  ישראל , לבני מפריעים  שאינם  בלבד  זו לא  ירחים ", גרש 

לאלקות . מרכבה  מהם  ועושים  עליהם , הבית ' 'בעלי נעשים  ישראל  שבני

: אדמו"ר מו"ח  כ "ק  של  גאולתו ענין כן גם  היה  וזה 

– התורה  פנימיות  מעיינות  הפצת  – הפנימית  ובנקודתה  היהדות , והפצת  בהחזקת  התעסקותו ֿ ידי על 
אפסי  כל  ש "ראו כפי לעבודתו, סייעו אדרבה , אלא  מנעו, שלא  רק  לא  ומזלות , והכוכבים  העולם  עניני כל 

גלוי. נס  שאירע  ארץ "

לכל  הכח  את  המשיך  – הדרך  את  שסלל  לכובשים , ראש  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  של  פעולתו ֿ ידי ועל 
יכונה  ישראל  בשם  אשר  ולכל  מצוה , שומרי הקדושה , תורתנו החסידות 32מחבבי תורת  לימוד  ֿ ידי שעל  ,

ועבודה , לתורה  מפריעה  אינה  שהגשמיות  בלבד  זו שלא  כך , כו', והירח  השמש  על  הבית ' 'בעלי נעשים 
בתחתונים  דדירה  הכוונה  את  ולהשלים  לאלקות , מרכבה  גופא  מהם  לעשות  הכח  שישנו אדרבה , .33אלא 

***

. שליט "א אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  – גו' בחיים  נפשנו השם  המתחיל ' 'דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 שזוהי כהונה , מתנות  אודות  מדובר  – קורח  מחלוקת  אודות  המדובר  לאחרי – השבוע  פרשת  בסיום 
קורח  מחלוקת  ֿ ידי על  בקדושה  שנעשית  .34ההוספה 

בזה : והענין

לגמרי  ומתמסרים  העולם , עניני עם  עסק  להם  שאין היינו, כו', ונחלה  חלק  להם  אין שהכהנים  כיון
נחלתם " הוא  "ה ' לכן, ה ', את  זכו"35לשרת  קא  גבוה  ש "משולחן – כהונה  במתנות  זוכים  זה  ומשום  ,36,

נינהו" דרחמנא  ש "שלוחי .37כיון

ישראל " בני מאת  . . "נתונים  ישראל , בני מתוך  הובדלו שהכהנים  כיון עבור 38אמנם , העבודה  לעבוד  ,
שנותנים  ֿ זה  ֿ ידי על  צרכיהם , כל  את  לכהנים  לספק  ישראל  בני כל  על  החיוב  מוטל  – ישראל  בני כל 

כהונה  .39מתנות 

צרכיהם , כל  את  לכהנים  לספק  ישראל  בני של  החיוב  (א ) ענינים : ב ' כהונה  במתנות  שיש  ונמצא ,
נח  הוא  "ה ' (ב ) כהונה ; מתנות  נתינת  ֿ ידי לה ',על  כהונה  מתנות  נותנים  ישראל  שבני כיון – לתם "

גבוה ". "משולחן בהם  זוכים  והכהנים 

הרמב "ם  שכתב  כמו – ברוחניות  לכהנים  בנוגע  הזה  בזמן גם  ֿ זה  ֿ דרך  רוחו 40ועל  ש "נדבה  מי שכל 
ונחלתו  חלקו ה ' ויהיה  קדשים  קדש  נתקדש  זה  הרי . . ולעובדו לשרתו ה ' לפני לעמוד  להבדל  . . אותו
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יד .31) לג , ברכה
(32– הראשונה תמוז י "ב לחגיגת אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב

שלו  באג "ק ולאח "ז .263 ע' תש"ח  בסה"מ  (נדפס תרפ"ח  בשנת
(בסה"מ  תיש"א תמוז יב לקונטרס הקדמה וראה פ). ע' ח "ב

.(176 ע' ח "ג  תו"מ  .287 ע' תשי "א
במדב"ר 33) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,

ואילך ).34) 90 ע' (לעיל  בסופה שלח  ש"פ שיחת גם ראה
הי "ב.35) פי "ג  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם ראה
וש"נ.36) א. כא, ביצה
וש"נ.37) סע"א. יט , יומא
ו.38) יח , פרשתנו גם וראה ט . ג , במדבר
(39.92 ע' לעיל  גם ראה
הי "ג .40) שם



מד      

ארץ " דרך  "עול  מהם  לפרוק  חייבים  ישראל  בני כל  (א ) אלו: ענינים  ב ' ישנם  – כל 41וכו'" להם  וליתן
נחלתם ". הוא  ש "ה ' כיון צרכיהם , כל  להם  נותן בעצמו הקב "ה  (ב ) צרכיהם ,

. בזה זה  תלויים  – ונחלתו" חלקו ה ' ו"יהיה  לשרתו", ה ' לפני לעמוד  "להבדל  – אלו ענינים  ב '

ונחלתך " חלקך  "אני הקב "ה  אומר  לשרתו", ה ' לפני לעמוד  להבדל  אותו רוחו "נדבה  שכאשר  וכשם 
צריך  שאינו היינו, ונחלתו", חלקו ש "ה ' לו מראה  העליונה  ההשגחה  שכאשר  גיסא , לאידך  כן כמו –
להעשות  שעליו הוראה  זו הרי המוכן, מן מלמעלה  צרכיו לו שנותנים  כיון הפרנסה , בטרדות  להתעסק 

לשרתו". ה ' לפני לעמוד  "להבדל  "כהן",

ה ' לפני לעמוד  "להבדל  בעצמו פועל  שהאדם  – למעלה  מלמטה  הוא  שהסדר  אופן ישנו כלומר :
שמזמינים  – למטה  מלמעלה  הוא  שהסדר  אופן וישנו לו; הדרוש  כל  מלמעלה  לו נותנים  ולכן לשרתו",

ועבודה . לתורה  להתמסר  ממנו דורשים  ולכן מלמעלה , פרנסתו כל  את  לו

תורה  תלמוד  בהלכות  ֿ דין' אחד 42וכה 'פסק  בפרק  ֿ חובתו ידי יוצא  טרדותיו רוב  שמצד  מי שיש  ,
לו  שמזמינים  מי אבל  בלבד ; שמע  בקריאת  ֿ חובתו ידי שיוצא  מי שיש  ועד  ערבית , אחד  ופרק  שחרית 
לפי  יותר , התורה  בלימוד  מחוייב  אזי כך , כל  טרוד  להיות  יצטרך  ולא  בנקל  תהיה  שפרנסתו מלמעלה 
אזי  כלל , עסק  ללא  פרנסתו שתהיה  מלמעלה  לו שמזמינים  מי ישנו שכאשר  ועד  לו, שיש  הפנאי ערך 

ולילה " יומם  גו' ימוש  ד "לא  באופן התורה  דלימוד  החיוב  עליו .43מוטל 

 חתן והנ למלך 44ה , במלאכה 45דומה  לעסוק  לו ואסור  מלמעלה 46, פרנסתו לו שנותנים  ונמצא , ,
היום . כל  במשך  ועבודה  בתורה  לעסוק  החוב  עליו שמוטל  הוראה  זו הרי כן, ואם  מלאכה , ללא 

במשך  הנה  – טרדתו מרוב  התורה  ללימוד  פנוי אינו כלל  שבדרך  ֿ עסק  בעל  שהוא  מי גם  כלומר :
במלאכה , לעסוק  צריך  שאינו כיון המשתה , ימי בשבעת  הנישואין, אחר  וגם  הנישואין, שקודם  הזמן

ועבודה  בתורה  לעסוק  החוב  עליו .47מוטל 

הנישואין  זמן בבוא  הנה  היום , כל  התורה  בלימוד  ֿ עתה  עד  שעסק  מי שאפילו שנוהגים  כמו ולא 
שבימים  שכיון לכך  נוסף  שכן, – כלל  מקום  תופסים  שאין כאלו בהכנות  ֿ בכך , מה  של  בדברים  מתעסקים 
שקודם  שהזמן כיון זאת , עוד  הנה  תורה , דתלמוד  החיוב  עליו מוטל  לפרנסתו לדאוג  צריך  אינו אלו
שמשקיעים  שככל  הוא , הפשוט  דבר  הרי החיים , משך  כל  על  היסוד  הוא  הנישואין ולאחרי הנישואין
יותר  יתוסף  אלו, בימים  ועבודה  לתורה  יותר  שיתמסר  ככל  ולכן, בבנין. התועלת  יותר  תגדל  ביסוד , יותר 

בגשמיות . גם  אלא  ברוחניות , רק  לא  הנישואין, בבנין ֿ כך  אחר 

להזהר  שיש  הדבר  אמת  הנה  – ואחד  אחד  כל  של  בכבודו הידור  של  בענינים  עסוק  שהוא  והטענה 
למלך ", "דומה  שהוא  כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  דק , היותר  הקצה  עד  שהוא  מי של  בכבודו לפגוע  שלא 
ואילו  עצמו, המלך  ֿ ידי על  ולא  המלוכה "... "שרי ֿ ידי על  להיעשות  יכולים  אלו ענינים  שכל  טענה , לו יש 

ועבודה . בתורה  לעסוק  יתמסר  בעצמו הוא 

 בוודאי הוא  שכן הפשוט  דבר  הרי הנישואין, ושלאחרי שלפני לימים  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
עצמו  הנישואין :48ביום 

עונותיו  כל  על  לו מוחלין חופתו ביום  ביום 49חתן מתענין והכלה  שהחתן הטעמים  אחד  וזהו ,
הכיפורים 50חופתם  יום  כמו זה  הרי שאצלם  כיון בענינ 51, להתעסק  אין כזה  שביום  ופשיטא  חיצוניים .. ים 
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מ "ה.41) פ"ג  אבות ראה
וש"נ.42) ה"ד . פ"ג  – לאדה"ז
ח .43) א, יהושע
שמואל 44) התמימים החתנים של  אויפרופעניש הי ' זו בשבת

גורקאוו. דוד  ושמואל  גרליק; מענדל  גרשון עבער; פינחס
ספט "ז.45) פרדר"א
ע'46) יח  (כרך  ס"ו וכלה חתן ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. שלב).
ואילך .47) 152 ע' חי "ב תו"מ  גם ראה
וש"נ.48) .164 ע' ח "ל  לקו"ש ראה – לקמן בהבא
הובא 49) רפי "ז. שמואל  מדרש ה"ג . פ"ג  בכורים ירושלמי 

ג . לו, וישלח  עה"ת בפרש"י 
ס"א.50) סס"א אה"ע רמ "א
סק"ט .51) מינץ מהר"ם שו"ת



מה       

ארץ " דרך  "עול  מהם  לפרוק  חייבים  ישראל  בני כל  (א ) אלו: ענינים  ב ' ישנם  – כל 41וכו'" להם  וליתן
נחלתם ". הוא  ש "ה ' כיון צרכיהם , כל  להם  נותן בעצמו הקב "ה  (ב ) צרכיהם ,

. בזה זה  תלויים  – ונחלתו" חלקו ה ' ו"יהיה  לשרתו", ה ' לפני לעמוד  "להבדל  – אלו ענינים  ב '

ונחלתך " חלקך  "אני הקב "ה  אומר  לשרתו", ה ' לפני לעמוד  להבדל  אותו רוחו "נדבה  שכאשר  וכשם 
צריך  שאינו היינו, ונחלתו", חלקו ש "ה ' לו מראה  העליונה  ההשגחה  שכאשר  גיסא , לאידך  כן כמו –
להעשות  שעליו הוראה  זו הרי המוכן, מן מלמעלה  צרכיו לו שנותנים  כיון הפרנסה , בטרדות  להתעסק 

לשרתו". ה ' לפני לעמוד  "להבדל  "כהן",

ה ' לפני לעמוד  "להבדל  בעצמו פועל  שהאדם  – למעלה  מלמטה  הוא  שהסדר  אופן ישנו כלומר :
שמזמינים  – למטה  מלמעלה  הוא  שהסדר  אופן וישנו לו; הדרוש  כל  מלמעלה  לו נותנים  ולכן לשרתו",

ועבודה . לתורה  להתמסר  ממנו דורשים  ולכן מלמעלה , פרנסתו כל  את  לו

תורה  תלמוד  בהלכות  ֿ דין' אחד 42וכה 'פסק  בפרק  ֿ חובתו ידי יוצא  טרדותיו רוב  שמצד  מי שיש  ,
לו  שמזמינים  מי אבל  בלבד ; שמע  בקריאת  ֿ חובתו ידי שיוצא  מי שיש  ועד  ערבית , אחד  ופרק  שחרית 
לפי  יותר , התורה  בלימוד  מחוייב  אזי כך , כל  טרוד  להיות  יצטרך  ולא  בנקל  תהיה  שפרנסתו מלמעלה 
אזי  כלל , עסק  ללא  פרנסתו שתהיה  מלמעלה  לו שמזמינים  מי ישנו שכאשר  ועד  לו, שיש  הפנאי ערך 

ולילה " יומם  גו' ימוש  ד "לא  באופן התורה  דלימוד  החיוב  עליו .43מוטל 

 חתן והנ למלך 44ה , במלאכה 45דומה  לעסוק  לו ואסור  מלמעלה 46, פרנסתו לו שנותנים  ונמצא , ,
היום . כל  במשך  ועבודה  בתורה  לעסוק  החוב  עליו שמוטל  הוראה  זו הרי כן, ואם  מלאכה , ללא 

במשך  הנה  – טרדתו מרוב  התורה  ללימוד  פנוי אינו כלל  שבדרך  ֿ עסק  בעל  שהוא  מי גם  כלומר :
במלאכה , לעסוק  צריך  שאינו כיון המשתה , ימי בשבעת  הנישואין, אחר  וגם  הנישואין, שקודם  הזמן

ועבודה  בתורה  לעסוק  החוב  עליו .47מוטל 

הנישואין  זמן בבוא  הנה  היום , כל  התורה  בלימוד  ֿ עתה  עד  שעסק  מי שאפילו שנוהגים  כמו ולא 
שבימים  שכיון לכך  נוסף  שכן, – כלל  מקום  תופסים  שאין כאלו בהכנות  ֿ בכך , מה  של  בדברים  מתעסקים 
שקודם  שהזמן כיון זאת , עוד  הנה  תורה , דתלמוד  החיוב  עליו מוטל  לפרנסתו לדאוג  צריך  אינו אלו
שמשקיעים  שככל  הוא , הפשוט  דבר  הרי החיים , משך  כל  על  היסוד  הוא  הנישואין ולאחרי הנישואין
יותר  יתוסף  אלו, בימים  ועבודה  לתורה  יותר  שיתמסר  ככל  ולכן, בבנין. התועלת  יותר  תגדל  ביסוד , יותר 

בגשמיות . גם  אלא  ברוחניות , רק  לא  הנישואין, בבנין ֿ כך  אחר 

להזהר  שיש  הדבר  אמת  הנה  – ואחד  אחד  כל  של  בכבודו הידור  של  בענינים  עסוק  שהוא  והטענה 
למלך ", "דומה  שהוא  כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  דק , היותר  הקצה  עד  שהוא  מי של  בכבודו לפגוע  שלא 
ואילו  עצמו, המלך  ֿ ידי על  ולא  המלוכה "... "שרי ֿ ידי על  להיעשות  יכולים  אלו ענינים  שכל  טענה , לו יש 

ועבודה . בתורה  לעסוק  יתמסר  בעצמו הוא 

 בוודאי הוא  שכן הפשוט  דבר  הרי הנישואין, ושלאחרי שלפני לימים  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
עצמו  הנישואין :48ביום 

עונותיו  כל  על  לו מוחלין חופתו ביום  ביום 49חתן מתענין והכלה  שהחתן הטעמים  אחד  וזהו ,
הכיפורים 50חופתם  יום  כמו זה  הרי שאצלם  כיון בענינ 51, להתעסק  אין כזה  שביום  ופשיטא  חיצוניים .. ים 
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מ "ה.41) פ"ג  אבות ראה
וש"נ.42) ה"ד . פ"ג  – לאדה"ז
ח .43) א, יהושע
שמואל 44) התמימים החתנים של  אויפרופעניש הי ' זו בשבת

גורקאוו. דוד  ושמואל  גרליק; מענדל  גרשון עבער; פינחס
ספט "ז.45) פרדר"א
ע'46) יח  (כרך  ס"ו וכלה חתן ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. שלב).
ואילך .47) 152 ע' חי "ב תו"מ  גם ראה
וש"נ.48) .164 ע' ח "ל  לקו"ש ראה – לקמן בהבא
הובא 49) רפי "ז. שמואל  מדרש ה"ג . פ"ג  בכורים ירושלמי 

ג . לו, וישלח  עה"ת בפרש"י 
ס"א.50) סס"א אה"ע רמ "א
סק"ט .51) מינץ מהר"ם שו"ת

      

בנותיו  נישואי ביום  להתענות  נהג  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  –52.

שיהיו  כדי (ב ) כנ"ל . כפרה , מצד  (א ) טעמים : ב ' מצינו חופתו ביום  החתן של  לתענית  בנוגע  והנה ,
וצלולה  מיושבת  בדעה  הוא 51הקידושין הכפרה  ענין שהרי  ההורים , אצל  שייכים  אינם  אלו טעמים  וב ' .

בדעה  דקידושין הטעם  ההורים  אצל  שייך  לא  כן וכמו להורים , בנוגע  ולא  דוקא , וכלה  לחתן בנוגע 
צלולה .

צריך  הקידושין סידור  וגם  קידושין', ה 'מסדר  היה  שהוא  בגלל  התענה  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  לומר  ואין
להיות  צריך  היה  ֿ זה  ֿ פי ועל  דוקא , בנותיו בנישואי רק  לא  שייך  זה  טעם  שהרי – צלולה  בדעה  להיות 

להתענות . יצטרך  קידושין' 'מסדר  שכל 

הסיוע  שהרי – כו' וכלה  לחתן סיוע  בשביל  היה  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  שהתענית  לומר  אין כן וכמו
החתן  של  לזכותם  שנעשה  בזה  וכיוצא  וצדקה  תפילה  תורה  כמו אחרים , ענינים  ֿ ידי על  גם  להיות  יכול 

דוקא . תענית  של  בענין צורך  ואין והכלה ,

התענית : ענין על  נוסף  טעם  יש  אמנם ,

ז"ל  חכמינו נעשה 53אמרו הנישואין ֿ ידי שעל  כידוע  בזה , והענין תיגרא ". בה  רמו דלא  כתובה  "ליכא 
בנבראים  ֿ סוף  האין כח  והמשכת  הוא 54גילוי התענית  וענין "תיגרא ". ומעורר  זה  כנגד  השטן נעמד  ולכן ,

ה "תיגרא " את  לבטל  כדי ההורים .55– אצל  גם  שייך  זה  שטעם  ומובן, .

ביום  יתענו והכלה  החתן הורי שגם  להנהיג , שברצוני הדברים , את  שיפרשו כאלו יהיו מסתמא  –
שהיה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  להנהגת  טעם  לבאר  אם , כי לכך , כוונתי שאין להבהיר  ברצוני ולכן החופה .
רוצים  אם  שלו. ההנהגה  את  לחקות  שצריך  ענין זה  ואין כו'. הידורים  מיני בכל  והידר  כללית , נשמה 
תורה  עניני בכל  והידוריו עבודתו עניני לשאר  בנוגע  תחילה  זאת  יעשו – הרבי של  הנהגתו את  לחקות 

התענית . במקום  צדקה  ליתן יכולים  – אופן ובכל  תעניות . של  בענין להתחיל  ולא  ומצוות ,

ביותר , נוגע  הנישואין שיום  מובן הנ"ל  ועבודה .ומכל  לתורה  הזמן את  להקדיש  וצריכים 

אלא  והכלה , החתן של  הפרטיים  בחיים  כללי ענין רק  ולא  כללי, ענין הוא  הנישואין שענין וכאמור ,
נישואין  שכל  מובן, הרי בנבראים , ֿ סוף  האין כח  המשכת  הוא  הנישואין שענין דכיון – העולם  בכללות  גם 

העולם . בכללות  כללי ענין הוא  פרטיים 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  מאמר  ֿ פי על  אהבת 56ובפרט  כמו שהיא  מישראל  ואחד  אחד  לכל  הקב "ה  אהבת  אודות 
היא  פרטי  איש  של  נישואין בכל  למעלה  שהשמחה  מובן ומזה  זקנותו, לעת  לו שנולד  יחידו לבנו האב 

החסידות  בתורת  הרגיל  כלשון – ביותר  גדולה  שמחה  שזוהי יחידו, בנו נישואי שמחת  שכאשר 57בדוגמת 
יחידו. בנו נישואי משמחת  דוגמא  מביאים  גדולה , שמחה  של  ענין אודות  מדובר 

שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 

גדר  פורצת  תהיה  שהשמחה  ֿ יתברך  השם  הפרטיים ,58יתן בחייו וההגבלות  המיצרים  כל  את  להסיר  –
היעוד  לקיום  ועד  לכלל , בנוגע  פרץ 59וגם  מבני שהוא  משיח  על  דקאי לפניהם ", הפורץ  שיגאלנו 60"עלה  ,

בימינו. במהרה 
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וש"נ.52) .252 ע' ח "ב תו"מ  גם ראה
א.53) קל , שבת
ובכ "מ .54) ואילך . ד  לט , שה"ש לקו"ת ראה
סצ"ג .55) ברונא מהר"י  שו"ת
סקס"ז.56) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.

רב,57) ח "א – החדשה (בהוצאה א רצא, בשלח  תו"ח  ראה
וראה  תרצז. ע' ח "ב חתונה דרושי  האמצעי  אדמו"ר מאמרי  ג ).

וש"נ. .219 ע' ריש חי "ט  תו"מ  גם
ועוד .58) ואילך . רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
יג .59) ב, מיכה
שם.60) ובפרש"י  יד  פפ"ה, ב"ר ספס"ג . בראשית אגדת ראה



מו      

: חוקת לפרשת  באים  – קורח  מפרשת 

נאמר  ֿ זה  ועל  אדומה , פרה  מצות  אודות  מדובר  חוקת  כללות 61בפרשת  שהיא  לפי התורה ", חוקת  "זאת 
תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  שהרי 61התורה , – והמשכה  העלאה  ושוב , רצוא  של  ענין הוא  המצוות  שכללות 

רצוני" ונעשה  שאמרתי לפני רוח  "נחת  הוא  המצוות  רצוני.62ענין ונעשה  רוח , נחת  ענינים : ב ' בזה  שיש  ,
השוב , ענין – חיים  ומים  העלאה , הרצוא , ענין – הפרה  שריפת  אדומה : בפרה  גם  ישנם  אלו ענינים  וב '

המשכה .

זה  ענין מקשרים  לכן התורה , כללות  היא  אדומה  שפרה  זקן"63וכיון "ואברהם  פרשת  הפרשה 64עם  ,
אמרו  שעליה  אליעזר , אודות 65של  מדובר  שבה  כיון – בנים " של  מתורתן אבות  עבדי של  שיחתן "יפה 

ענין  כללות  זהו והרי וב "ן, מ "ה  יחוד  ענין שזהו שבתורה , הראשונה  החתונה  ורבקה , יצחק  נישואי
התורה .

בתשובות  (והובא  הספרדים  בקהילות  מנהג  שיש  "ואברהם 66ולהעיר  בפרשת  לתורה  עולה  שהחתן (
הדבר  וטעם  כמאמר 67זקן". התורה , ֿ ידי על  נמשכות  ההשפעות  שכל  לפי אסתכל 68– ֿ הוא  ֿ בריך  "קודשא 

בפרשת  לחתן קורין ולכן פרט , לכל  בנוגע  גם  כך  הבריאה , בכללות  וכמו עלמא ", וברא  באורייתא 
בכל ". אברהם  את  ברך  "וה ' – זו בפרשה  המבוארים  הענינים  כל  את  להמשיך  כדי זקן", "ואברהם 

שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 

ההשפעות  כל  שיומשכו נישאו, שכבר  אלו לכל  וכן להינשא , שעומדים  אלו לכל  ֿ יתברך  השם  יתן
בכל ". אברהם  את  ברך  וה ' בימים  בא  זקן ד "ואברהם  הענינים  ובפרט  בכלל ,
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חוקת.61) ר"פ
ועוד .62) ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ 
ואילך .63) סע"ב נו, שם לקו"ת ראה
ואילך .64) א כד , שרה חיי 
מב.65) שם, עה"ת בפרש"י  הובא ח . פ"ס, ב"ר

ס"ע 66) יח  (כרך  ס"ז וכלה חתן ערך  תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. ואילך ). שלט 

(67.182 ע' ח "ז תו"מ  גם ראה
רע"ב.68) קסא, זח "ב

             

       
        

          
          

       
        

        
        

     
        

        
       

        
        

         
          
      

    
         

         

         
        

        
           

          
        

        
        

         
          

       
         

        
        

        
         
         
        

     















































































המשך ניאור למס' זנחים ליום שבי עמ' א



מז       

: חוקת לפרשת  באים  – קורח  מפרשת 

נאמר  ֿ זה  ועל  אדומה , פרה  מצות  אודות  מדובר  חוקת  כללות 61בפרשת  שהיא  לפי התורה ", חוקת  "זאת 
תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  שהרי 61התורה , – והמשכה  העלאה  ושוב , רצוא  של  ענין הוא  המצוות  שכללות 

רצוני" ונעשה  שאמרתי לפני רוח  "נחת  הוא  המצוות  רצוני.62ענין ונעשה  רוח , נחת  ענינים : ב ' בזה  שיש  ,
השוב , ענין – חיים  ומים  העלאה , הרצוא , ענין – הפרה  שריפת  אדומה : בפרה  גם  ישנם  אלו ענינים  וב '

המשכה .

זה  ענין מקשרים  לכן התורה , כללות  היא  אדומה  שפרה  זקן"63וכיון "ואברהם  פרשת  הפרשה 64עם  ,
אמרו  שעליה  אליעזר , אודות 65של  מדובר  שבה  כיון – בנים " של  מתורתן אבות  עבדי של  שיחתן "יפה 

ענין  כללות  זהו והרי וב "ן, מ "ה  יחוד  ענין שזהו שבתורה , הראשונה  החתונה  ורבקה , יצחק  נישואי
התורה .

בתשובות  (והובא  הספרדים  בקהילות  מנהג  שיש  "ואברהם 66ולהעיר  בפרשת  לתורה  עולה  שהחתן (
הדבר  וטעם  כמאמר 67זקן". התורה , ֿ ידי על  נמשכות  ההשפעות  שכל  לפי אסתכל 68– ֿ הוא  ֿ בריך  "קודשא 

בפרשת  לחתן קורין ולכן פרט , לכל  בנוגע  גם  כך  הבריאה , בכללות  וכמו עלמא ", וברא  באורייתא 
בכל ". אברהם  את  ברך  "וה ' – זו בפרשה  המבוארים  הענינים  כל  את  להמשיך  כדי זקן", "ואברהם 

שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 

ההשפעות  כל  שיומשכו נישאו, שכבר  אלו לכל  וכן להינשא , שעומדים  אלו לכל  ֿ יתברך  השם  יתן
בכל ". אברהם  את  ברך  וה ' בימים  בא  זקן ד "ואברהם  הענינים  ובפרט  בכלל ,
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חוקת.61) ר"פ
ועוד .62) ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ 
ואילך .63) סע"ב נו, שם לקו"ת ראה
ואילך .64) א כד , שרה חיי 
מב.65) שם, עה"ת בפרש"י  הובא ח . פ"ס, ב"ר

ס"ע 66) יח  (כרך  ס"ז וכלה חתן ערך  תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. ואילך ). שלט 

(67.182 ע' ח "ז תו"מ  גם ראה
רע"ב.68) קסא, זח "ב

             

       
        

          
          

       
        

        
        

     
        

        
       

        
        

         
          
      

    
         

         

         
        

        
           

          
        

        
        

         
          

       
         

        
        

        
         
         
        

     















































































         
- תחיינה ֿ קיץ במחנות ולמדריכות רבקה" ב"בית המסיימות לתלמידות -

מוגה  בלתי

 בברכה הברכות .1פותחין כל  מקור  והיא  ב ', באות  בברכה , פותחת  עצמה  שהיא  התורה  כהוראת  ,

תוקף  בתוספת  להיות , צריך  שכך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  נפגשים , שיהודים  פעם  בכל  הוא  כן ואם 
בעת  (ובפרט  ומורות  מדריכות  להיות  התפקיד  את  למלא  שמתכוננות  באלו כשמדובר  הדגשה , ובתוספת 
תורה , ללמד  - לזה ) ראויות  להיות  כדי יותר , או שלימה , שנה  שהקדישו לאחר  הלימודים , של  הסיום 

הוראה  יותר .2מלשון ופנימי חזק  באופן היא  לתורה  ששייכותם  מובן ֿ כן ואם  חייהם , מימי רב  זמן במשך  ,

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  שנמסר  הזקן, אדמו"ר  פתגם  ידוע  גופא , בתורה  ש "צריך 3והנה , ,
השייך  הוראה , מלשון התורה , בחלק  למצוא  צריך  זמן, לכל  ההוראה  שאת  דהיינו הזמן", עם  לחיות 

" - בזה  והדיוק  השבוע , פרשת  דהיינו הזמן, זו,לאותו לפגישה  בנוגע  גם  מובן ומזה  הזמן". עם 
(כדלקמן). קורח  פרשת  - זה  לשבוע  השייכת  בתורה  בפרשה  למצוא  יש  שלה , המיוחדת  ההוראה  שאת 

ובהקדמה :

הדבר , בסוף  מתבטאת  - יהדות  בעניני קשור  שאינו חול  בדבר  ואפילו דבר , בכל  העיקרית  הנקודה 
הפרטים  כל  את  הכולל  הדבר  לסיכום  שהכוונה  היינו ֿ הכל ', 'סך  הביטוי מעצם  כמובן שלו, ֿ הכל ' ב 'סך 

ֿ זה . שלפני

הפרשה . מסוף  לקחת  יש  קורח , מפרשת  ללמוד  שיש  ההוראה  שאת  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

אור " "תורה  היא  שהתורה  מכיון - זה  על  ומאיר 4ונוסף  ברור  באופן הן התורה  הוראות  שכל  היינו ,
ה  הוא  קורח , פרשת  מסיום  שלוקחים  שהלימוד  מובן ואחת - אחד  לכל  גלוי באופן ומאירה  ברורה  וראה 

נשמה 'דיקע  די און זכות , גרויסע  ("די הגדולה  בזכות  שזכו לאלו בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  מישראל ,
הבאות  לשנים  ולהתכונן עצמן את  להדריך  - גם  (כולל  מורות  ולהיות  ֿ קיץ  במחנה  מדריכות  להיות  זכות ")

הבאות ). השנים  על  גם  שישפיע  ומוסיף ' ד 'הלוך  באופן בזה  להוסיף  מעתה  שיתחילו ֿ זה  ֿ ידי על 

שלגביהם  אלו ענינים  גם  הרי – חפשית  בבחירה  זו, בשליחות  בחרו עצמן שהן להן נדמה  אם  ואף 
בחיים " "ובחרת  הציווי ענין 5ישנו ביאור  ֿ פי על  ובפרט  בפשטות , כמובן פרטית , בהשגחה  ֿ סוף  סוף  הם  ,

אדמו"ר ) מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  (שנמסרה  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  על  מיוסד  החסידות , בתורת  פרטית  השגחה 
העליונה  במחשבה  עליון, הכי לרצון עד  למעלה , נוגע  דבר  .6שכל 

 כי אליהם , ואמרת  תדבר  הלויים  "ואל  במעשר : הלוי של  חיובו - הוא  קורח  פרשת  סיום  תוכן
אתם  גם  תרימו כן המעשר .. מן מעשר  ה ' תרומת  ממנו והרימותם  המעשר .. את  ישראל  בני מאת  תקחו
. . ממנו מקדשו את  חלבו מכל  ה ', תרומת  כל  את  תרימו מתנותיכם  מכל  מעשרותיכם .. מכל  ה ' תרומת 

גו'" ממנו חלבו את  .7בהרימכם 

כלומר :

- ועילוי הרמה  בעולם , גשמי בדבר  לפעול  בכלל ) ֿ ישראל  בני וכל  (בפרט , לוי שבט  של  בכחו
"את  - גופא  ובזה  ֿ זה "בהרימכם ", ֿ דרך  ועל  בזה , וכיוצא  ופירות  שבתבואה  והמשובח  הטוב  דהיינו ,"

אלו  פרטים  ושני  שבו). ביותר  וה "חי" ביותר  הטוב  החלק  הוא  שבבעל ֿחי, (שה "חלב " בבשר 
כל  של  ("נתונים ") שלוחים  בתור  - לוי שבט  עבודת  בכללות  כללים  שני הם  ו"חלבו") ("בהרימכם "
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בהערה.1) 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש בהנסמן ראה
ב.2) נג , זח "ג  בראשית. ר"פ גו"א ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ואילך .3) 92 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
כג .4) ו, משלי 

יט .5) ל , נצבים
ואילך .6) 277 ע' ח "ח  לקו"ש בארוכה ראה
ואילך .7) כו יח ,



מח        

ביותר  נעלה  הוא  הרוחני ומצבו ומעמדו ("חלב ") כו' ומשובח  טוב  כבר  שהוא  בדבר  שגם  - ֿ ישראל  בני
"בהרימכם ". - ועילוי הרמה  יפעלו בו גם  -

כחן" לפי אלא  כחי לפי מבקש  ש "איני הכלל  ֿ פי על  לזה , הכח  ניתן התורה 8ובוודאי עניני שכל  היינו ,
של  כוחם " "לפי הם  אותם , שיקיימו ומצפה  מבקש , שהקב "ה  מאת והיהדות  שניתן כח  ֿ ישראל , בני

ֿ ישראל , לבני לגמרי נמסרו אלו כחות  - גיסא  ולאידך  והרחבה , הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו הקב "ה ,
זכות  זו הרי כדבעי, הכחות  את  מנצלים  הם  וכאשר  שלהם , כחות  אלו הרי אמת " "תורת  ֿ פי שעל  ועד 

חייו. ימי משך  לכל  מהם  אחד  לכל  שניתנה  הקב "ה , של  שליחותו את  קיימו שהם  שלהם ,

ז"ל  חכמינו שלאחר 9ואמרו העולם , בטבע  קבע , שהקב "ה  היינו - מאתיים " רוצה  מנה  לו שיש  "מי
ויהדות  תורה  עניני הנשמה , לעניני בנוגע  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן ובמכל  ממון, של  גשמי הישג  אפילו - הישג  כל 
ממשיך  עצמו, זה  חז"ל  שמאמר  ידיעה  ומתוך  כפליים , ֿ הפחות  לכל  להשיג , ביותר  תקיף  רצון מתעורר  -
תיכף  אלא  ינוח , לא  - מאתיים " לו שיש  "מי - כפליים  בידו יהיה  וכבר  "מאתיים ", שישיג  שלאחר  ואומר 
מאות "... ארבע  "רוצה  - ("בהרימכם ") הנעלה  ומצבו ממעמדו כפליים  להשיג  חדש  רצון בו יתעורר  ומיד 

: שאלה מתעוררת  ולכאורה ,

ֿ כן  ואם  ישראל , בעם  מיוחדת  קבוצה  שהן ומסיימות , מדריכות  של  כנס  הוא  שהכינוס  דובר , ֿ עתה  זה 
בשבט  לכאורה , שקשור , ענין אודות  מדובר  שבה  השבוע , מפרשת  שלומדים  זו להוראה  שייכותן מהי
ֿ מנת  (על  זה  בפסוק  מדובר  שאודותם  והמעשרות  המתנות  את  שקיבלו באלו - עצמו לוי ובשבט  בלבד , לוי

ענינו)? לפי ואחד  אחד  כל  בהם , להשתמש 

בזה : והביאור 

הרמב "ם  שכתב  מה  גם 10ידוע  ניתן שבכתב , התורה  נתינת  שבזמן היינו ניתנה ", בפירושה  ש "תורה 
מסרוה  והם  לזקנים , שמסרה  ליהושע , מסרה  והוא  למשה , שניתנה  ֿ פה  שבעל  תורה  - לזה  הפירוש 

וכו'. אחריהם  הבאים  לתלמידים  והתלמידים  לתלמידיהם ,

וירידת  הגלות  קושי מפני דוקא  הנה  ֿ פה , שבעל  התורה  את  כתבו לא  הקודמים  שבדורות  ֿ פי ֿ על  ואף 
תורה  של  הספרים  והופצו נדפסו ֿ ידיֿזה  ועל  ֿ פה , שבעל  התורה  כתיבת  של  הגדול  התיקון נעשה  הדורות ,

קורח . פרשת  בסיום  אלו פסוקים  של  "פירושם " - זה  ובכלל  שבכתב , התורה  את  המפרשים  ֿ פה  שבעל 

- בזה  והענין

לכל  המובן ומואר  ברור  באופן הוא  אור ", "תורה  שהיא  התורה , דברי ככל  זה , שפירוש  [ובהקדים ,
יותר , נעלה  לשלב  הכנה  שהוא  התורה , בלימוד  אחד  שלב  למסיימות  - ובמיוחד  מישראל , ואחת  אחד 
ֿ שליחות " "נשמה  למלא  שונים , מענינים  פנויים  כאשר  הקיץ , תקופת  את  לנצל  שמתכוננות  אלו - וכן
גדולה , בעיר  שישנם  והבלבולים  מהרעש  ויציאה  לעיר , מחוץ  נסיעה  ֿ ידי על  מנוחה  ומתוך  מאיר , באופן
בכללות , הנשמה  שליחות  למילוי ובלבולים , דאגות  כל  ללא  הנכונה , בריאות  מתוך  לגמרי, להתמסר  כדי

כדלקמן]. קורח , פרשת  מסיום  שלומדים  המיוחדת  ההוראה  - ובמיוחד 

בספרו  הנבוכים ") "מורה  (שהוא  הרמב "ם  כתב  לוי, לשבט  המיוחדים  לענינים  עצמו 11בנוגע  (שהוא 
כגדול ", "כקטן ואחד  אחד  לכל  המובן ובאופן וברורה ", צחה  "בלשון כתוב  שהספר  בהקדמתו, קובע 
כדי  חדשים , כמה  במשך  הכנות , וערכו מזה , ויותר  שלימה , שנה  שהקדישו לאלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

מסייעתם ): הרבים  זכות  האמורים , הענינים  לכל  בנוסף  כי הזולת , על  משפיעים  להיות 

"       - ואחת  אחד  כל  -        
- התעוררו ומוחו שלבו היינו - לעיל הרמב "ם  שכתב  כמו היינו מדרכי 12- "הובדלו לוי ששבט 
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ג .8) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
חיי "ש.9) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .

הי "ד .10) לספר בהקדמתו
בסופן,11) ויובל  שמיטה הל '
יב.12) הלכה



מט         

ביותר  נעלה  הוא  הרוחני ומצבו ומעמדו ("חלב ") כו' ומשובח  טוב  כבר  שהוא  בדבר  שגם  - ֿ ישראל  בני
"בהרימכם ". - ועילוי הרמה  יפעלו בו גם  -

כחן" לפי אלא  כחי לפי מבקש  ש "איני הכלל  ֿ פי על  לזה , הכח  ניתן התורה 8ובוודאי עניני שכל  היינו ,
של  כוחם " "לפי הם  אותם , שיקיימו ומצפה  מבקש , שהקב "ה  מאת והיהדות  שניתן כח  ֿ ישראל , בני

ֿ ישראל , לבני לגמרי נמסרו אלו כחות  - גיסא  ולאידך  והרחבה , הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו הקב "ה ,
זכות  זו הרי כדבעי, הכחות  את  מנצלים  הם  וכאשר  שלהם , כחות  אלו הרי אמת " "תורת  ֿ פי שעל  ועד 

חייו. ימי משך  לכל  מהם  אחד  לכל  שניתנה  הקב "ה , של  שליחותו את  קיימו שהם  שלהם ,

ז"ל  חכמינו שלאחר 9ואמרו העולם , בטבע  קבע , שהקב "ה  היינו - מאתיים " רוצה  מנה  לו שיש  "מי
ויהדות  תורה  עניני הנשמה , לעניני בנוגע  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן ובמכל  ממון, של  גשמי הישג  אפילו - הישג  כל 
ממשיך  עצמו, זה  חז"ל  שמאמר  ידיעה  ומתוך  כפליים , ֿ הפחות  לכל  להשיג , ביותר  תקיף  רצון מתעורר  -
תיכף  אלא  ינוח , לא  - מאתיים " לו שיש  "מי - כפליים  בידו יהיה  וכבר  "מאתיים ", שישיג  שלאחר  ואומר 
מאות "... ארבע  "רוצה  - ("בהרימכם ") הנעלה  ומצבו ממעמדו כפליים  להשיג  חדש  רצון בו יתעורר  ומיד 

: שאלה מתעוררת  ולכאורה ,

ֿ כן  ואם  ישראל , בעם  מיוחדת  קבוצה  שהן ומסיימות , מדריכות  של  כנס  הוא  שהכינוס  דובר , ֿ עתה  זה 
בשבט  לכאורה , שקשור , ענין אודות  מדובר  שבה  השבוע , מפרשת  שלומדים  זו להוראה  שייכותן מהי
ֿ מנת  (על  זה  בפסוק  מדובר  שאודותם  והמעשרות  המתנות  את  שקיבלו באלו - עצמו לוי ובשבט  בלבד , לוי

ענינו)? לפי ואחד  אחד  כל  בהם , להשתמש 

בזה : והביאור 

הרמב "ם  שכתב  מה  גם 10ידוע  ניתן שבכתב , התורה  נתינת  שבזמן היינו ניתנה ", בפירושה  ש "תורה 
מסרוה  והם  לזקנים , שמסרה  ליהושע , מסרה  והוא  למשה , שניתנה  ֿ פה  שבעל  תורה  - לזה  הפירוש 

וכו'. אחריהם  הבאים  לתלמידים  והתלמידים  לתלמידיהם ,

וירידת  הגלות  קושי מפני דוקא  הנה  ֿ פה , שבעל  התורה  את  כתבו לא  הקודמים  שבדורות  ֿ פי ֿ על  ואף 
תורה  של  הספרים  והופצו נדפסו ֿ ידיֿזה  ועל  ֿ פה , שבעל  התורה  כתיבת  של  הגדול  התיקון נעשה  הדורות ,

קורח . פרשת  בסיום  אלו פסוקים  של  "פירושם " - זה  ובכלל  שבכתב , התורה  את  המפרשים  ֿ פה  שבעל 

- בזה  והענין

לכל  המובן ומואר  ברור  באופן הוא  אור ", "תורה  שהיא  התורה , דברי ככל  זה , שפירוש  [ובהקדים ,
יותר , נעלה  לשלב  הכנה  שהוא  התורה , בלימוד  אחד  שלב  למסיימות  - ובמיוחד  מישראל , ואחת  אחד 
ֿ שליחות " "נשמה  למלא  שונים , מענינים  פנויים  כאשר  הקיץ , תקופת  את  לנצל  שמתכוננות  אלו - וכן
גדולה , בעיר  שישנם  והבלבולים  מהרעש  ויציאה  לעיר , מחוץ  נסיעה  ֿ ידי על  מנוחה  ומתוך  מאיר , באופן
בכללות , הנשמה  שליחות  למילוי ובלבולים , דאגות  כל  ללא  הנכונה , בריאות  מתוך  לגמרי, להתמסר  כדי

כדלקמן]. קורח , פרשת  מסיום  שלומדים  המיוחדת  ההוראה  - ובמיוחד 

בספרו  הנבוכים ") "מורה  (שהוא  הרמב "ם  כתב  לוי, לשבט  המיוחדים  לענינים  עצמו 11בנוגע  (שהוא 
כגדול ", "כקטן ואחד  אחד  לכל  המובן ובאופן וברורה ", צחה  "בלשון כתוב  שהספר  בהקדמתו, קובע 
כדי  חדשים , כמה  במשך  הכנות , וערכו מזה , ויותר  שלימה , שנה  שהקדישו לאלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

מסייעתם ): הרבים  זכות  האמורים , הענינים  לכל  בנוסף  כי הזולת , על  משפיעים  להיות 

"       - ואחת  אחד  כל  -        
- התעוררו ומוחו שלבו היינו - לעיל הרמב "ם  שכתב  כמו היינו מדרכי 12- "הובדלו לוי ששבט 
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ג .8) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
חיי "ש.9) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .

הי "ד .10) לספר בהקדמתו
בסופן,11) ויובל  שמיטה הל '
יב.12) הלכה

        

לכל  ביחס  דהיינו, ליהדות , שייכות  להם  שאין העולם  והבלי בטלים  לדברים  כלל  שייכים  שאינם  העולם ",
" - לנשמתו, קשר  להם  שאין הדברים  כל  - יהודי    שהפסוקים ֿ פי ֿ על  שאף  כלומר , - "...

" - מישראל  ואחד  אחד  לכל  שייכים  הם  ֿ מקום  מכל  לוי, בשבט  נאמרו     
.

:לוי שבט  ענין בכללות  קשורה  העולם , מעניני שההבדלה  להוסיף  ויש 

אלי" אישי "ילוה  שם  על  הוא  לוי, השם  לקריאת  וחיבור 13הטעם  ליווי מלשון דהיינו גם 14, וזהו ,
הענינים  עם  ולהתחבר  הזה , העולם  מהבלי לגמרי להבדל  - (כנ"ל ) לוי שבט  עבודת  של  הכללי התוכן
ימינו" ואורך  חיינו ש "הם  ומצוותיה  תורה  יהדות , עניני - מחובר  להיות  צריך  יהודי שעימם  האמיתיים 
הן  שעליהם  והילדות  הילדים  של  ההנהגה  תלויה  שבהן אלו לגבי ובהדגשה  מישראל , ואחת  אחד  כל  של 
ביהדות . חדורים  אמיתיים  חיים  יהיו שחייהם  ֿ יום , היום  בחיי להתנהג  איך  להם  ולהורות  להדריכם  ממונות 

- לוי לשבט  שניתנה  המיוחדת  לברכה  זוכים  לוי, לשבט  המתאים  באופן שמתנהגים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
ונחלתך " חלקך  ד "אני דאגות 15ההבטחה  שום  להם  יהיו שלא  מבטיח , שהקב "ה  רש "י) (כפירוש  דהיינו ,

של  והקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו הכל  יקבלו אלא  כו', ביזה  לקבל  כדי מלחמות  ללחום  יצטרכו ולא 
כך  שמחה , ומתוך  - בזה  וכיוצא  המוסדות  עסקני ההורים , ֿ ידי על  – שלום  ודרכי נועם  ובדרכי הקב "ה 

כדבעי. לבב  וטוב  בשמחה  אותה  ולנצל  ובשמחה , השלימות  בתכלית  ההשפעה  את  לקבל  שיוכלו

שכתוב  (וכמו הגורל  ֿ פי על  שניתנת  ד "נחלה ", באופן זה  גורלי").16וכל  תומיך  "אתה 

כלומר :

להשיג ניתן איך  כלל  מובן לא  שכל  ֿ פי שעל  כאלו ענינים  גם  כוללת  "גורל " ֿ ידי על  שבאה  השפעה 
שמשיגים  דברים  יש  דהנה  לזה . זוכים  השכל , מן למעלה  שהוא  הגורל , ֿ פי על  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  אותם ,

ומצאת " "יגעת  יגיעה , ֿ ידי טוב 17על  ("מה  וחלק  ירושתנו"), יפה  ("מה  ירושה  שהם  ענינים  וישנם  ,
אברהם  בני ענין כללות  בדוגמת  ויגיעה , השתדלות  כל  ללא  – גורלנו") נעים  ("מה  הגורל  ֿ פי על  חלקנו")
במקור  נקבע  כך  אלא  כו', שכל  ֿ פי על  בבחירה  תלוי זה  שאין ולאה , רחל  רבקה  שרה  בנות  ויעקב , יצחק 

הגורל . בחינת  עליון,

זה : בכנס  למשתתפות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

לסביבה  לבוא  או כזה , חינוך  להן שיתנו הורים  אצל  ולהיוולד  יהודים  להיות  בגורלן שנפל  העובדה 
התחברות  "לוי", של  באופן יהיו שחייהן עצמן מהדרכת  (החל  מדריכות  להיות  יגיעו ֿ כך  שאחר  כזו,
ובוודאי  השכל , מן למעלה  הגורל , ֿ פי על  היא  - בעצמו) הקב "ה  החיים , מקור  עם  יהדות  עניני ֿ ידי על 

ונחלתך ". חלקך  ד "אני והבטחה  לברכה  עד  הברכות , כל  את  לקבל  יזכו

לוי, משבט  שהם  מהכהנים , שלומדים  כפי - השלימות  בתכלית  תפקידם  את  ימלאו שבוודאי ומכיון
וממילא  ברוחניות , השלימות  בתכלית  הברכות  כל  יהיו בוודאי - חסרון שום  בלי "תמים " להיות  שצריך 
מתוך  השליחות  את  למלא  הפרעה  שום  תהיה  שלא  הגוף , בבריאות  בגשמיות , השלימות  בתכלית  גם 

לבב . וטוב  שמחה 

היינו  - הנ"ל  בהלכה  הרמב "ם  כלשון - קדשים " "קודש  ואחד  אחד  כל  נעשה  זו, הנהגה  ֿ ידי ועל 
שייך  זה  הרי הרמב "ם  ֿ דין פסק  ֿ פי ועל  ֿ גדול , לכהן רק  ניתנה  עצמו לוי בשבט  שגם  כזו, לדרגה  שמגיע 
אמונת  להפיץ  - ה '" לפני לשרת  "לעמוד  לוי שבט  של  עבודתו את  לעבוד  יתמסר  רק  אם  ואחד , אחד  לכל 
ֿ ידי  על  ובתלמידות , בתלמידים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  במשפחתם , הן בעצמם , הן ה ', ויראת  ה ' אהבת  ה ',

אביך " אלקי את  "דע  ואהבה , יראה  אמונה  ובפרט  בכלל , ומצוות  לתורה  חסידות 18חינוך  ֿ ידי על  שזהו
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רע"ב.17) ו, מגילה
ב.18) קנו, (קו"א) תניא וראה ט . כח , דה"א



נ        

מיניה " ד "יתפרנסון ובאופן במיוחד , ֿ זה 19חב "ד  ֿ ידי שעל  פעמים  וכמה  כמה  הסביר  דורנו שנשיא  כפי ,
לעסוק  שמתמסר  אשה ), או איש  גדול , או קטן שיהיה , מי (יהיה  האדם  משכל  חלק  אלו ענינים  נעשים 

הגוף . על  לפעול  היא  ששליחותה  שלו הנשמה  רצון את  וממלא  בזה 

ובאופן  לזה , הדרושים  הכחות  כל  את  מקבלים  כו', לשרת " "לעמוד  ההחלטה  עצם  ֿ ידי על  – וכאמור 
בעין  הנותן, ו"כל  ד "מתנה ", באופן גם  זה  עם  וביחד  (כנ"ל ), וירושה " ד "נחלה  באופן נחלתו" הוא  ד "ה '

נותן" הוא  .20יפה 

:( פה ֿ שבעל  תורה  ֿ פי (על  קורח  פרשת  מסיום  שלומדים  הברורה  ההוראה  נקודת  וזוהי

אחד  שלכל  - שפוגשים  מי לכל  זה  את  למסור  שאפשר  ועד  מכן, ואחת  אחת  לכל  מגלה  זו פרשה 
לתורה  בנוגע  טובות  החלטות  להחליט  כדי הדרושים  הכחות  כל  ניתנו קטן, לילד  ואפילו מישראל , ואחת 

("בהרימכם "), והרמה  עילוי לפעול  ֿ זה  ֿ ידי ועל  בפועל , במעשה  יבואו ושההחלטות  בעצמו ומצוות , הן
מ "חלקו" יותר  נעלה  ומצב  למעמד  שיגיעו עד  - והסבתות  הסבים  והאחיות , האחים  משפחתו, בני בכל  והן

כו'. ומשובח  טוב  שהיה  ֿ זה  שלפני

בימי  ובפרט  יום , כל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  רגע , כל  כדבעי לנצל  שלו בהחלטה  אלא  תלוי הדבר  [ואין
אם  וגם  לעיר , מחוץ  כשנמצאים  ובמיוחד  בזה , וכיוצא  והשלג  הרוח  הקור , מצד  מניעות  כשאין הקיץ 
שרואים  כפי השנה , במשך  עסוקים  שבהם  החול  עניני של  לבלבולים  מחוץ  עומדים  הרי - בעיר  נשארים 

ֿ יהודים . ללא  בנוגע  אפילו העולם  בטבע 

כל  את  כו' דאגות  וללא  מלחמות  ללא  בקלות  ומקבל  נחלתו", הוא  "ה ' שיהיה  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
כנ"ל ], המצטרך ,

 כח שנתן הזקן, אדמו"ר  הוראת  ֿ פי שעל  ובאופן השבוע , בפרשת  אלו פסוקים  לומדים  כאשר 
כבשרו" ובשר  "דם  נעשה  זה  הרי ֿ יום , היום  בחיי זה  עם  "חי" הלומד  - שממנו 21לקיימה  המזון בדוגמת  ,

ואור ', ומוסיף  ד 'הולך  באופן אלו ענינים  בכל  לעשות  ביכלתו ואזי מיניה ", ו"יתפרנסון חיות  מקבל  הוא 
היותו  שלמרות  כזה  ובאופן השמים . לשמי עד  - "בהרימכם " - עילוי אחר  בעילוי ולהתעלות  להוסיף 
ושמי  השמים  את  להמשיך  שביכלתו ֿ כך  כל  נעלה  הוא  התחתונה " הזו ב "ארץ  מעמדו הרי בגוף , נשמה 
כמו  מהשמים , שניתנה  בכלל ) יהדות  בעניני (ועבודתו התורה  ֿ ידי על  בשמים ) עליונה  הכי (דרגה  השמים 

השמים ".22שכתוב  "שמי שמים , של  עליונה  הכי בחינה  - גופא  ובזה  עמכם ", דיברתי השמים  "מן

נעשה  במיוחד  (שבדורנו לחודש  ונכנסים  ֿ תורה , מתן של  החודש  השלישי, מהחודש  אזלינן והרי
במכתבו  עליה  כותב  הגאולה ' 'בעל  אשר  נסים , ונסי נסים  ֿ ידי על  הדור  נשיא  גאולת  הגאולה , חודש )

ישראל 23הידוע  בשם  אשר  כל  את  . . ֿ אם  כי הקב "ה  גאל  בלבד  אותי "לא  - זו שגאולה  כלומר  ,"
שלדעתו  - יכונה " ישראל  "בשם  משונות  סיבות  שמפני מי ואפילו מישראל , ואחת  אחד  כל  גאולת  היא 
שבסביבה , ֿ יהודים  הלא  ולאנשים  ֿ יהודי הלא  לשמו בעיקר , קשור , והוא  בלבד , כינוי הוא  היהודי שמו

המעט " ו"אתם  הרוב  הם  אותו.24כי גם  גואל  תרפ "ז תמוז י"ב ֿי"ג  הגאולה  חג  הנה  -

יתחילו  ובוודאי הגאולה , תחילת  יום  – תמוז בג ' חל  שלו השבת  שיום  בשבוע  עתה  שעומדים  ובפרט 
גאנצן  ("מיט 'ן רחב  בהיקף  תמוז ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  חג  את  לנצל  כדי המתאימות  ההכנות  את  לעשות 
כל  של  מהגוף  החל  כו', והמודרכות  המודרכים  על  להשפיע  כדי כדבעי לנצלו - ובפרט  בכלל , פארנעם ")
כולו  חדור  יהיה  הבהמית  הנפש  של  השכל  שגם  מהשכל , החל  - גופא  ובזה  בעולם , וחלקו ואחד , אחד 
שלו, ויראה  שהאהבה  שבלב , במדות  הנמשך  השכל  על  גם  שיפעל  כך  כדי ועד  האלקית , הנפש  של  בשכל 
עכשיו  "לחיות " צריך  שאתו התורה  חלק  - ובפרט  חיים ", "תורת  התורה , לעניני שייכים  יהיו שלה , או

העולם . עניני כל  את  ולהעלות  להגביה  - ד "בהרימכם " השליחות  את  למלא  -
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ני         

מיניה " ד "יתפרנסון ובאופן במיוחד , ֿ זה 19חב "ד  ֿ ידי שעל  פעמים  וכמה  כמה  הסביר  דורנו שנשיא  כפי ,
לעסוק  שמתמסר  אשה ), או איש  גדול , או קטן שיהיה , מי (יהיה  האדם  משכל  חלק  אלו ענינים  נעשים 

הגוף . על  לפעול  היא  ששליחותה  שלו הנשמה  רצון את  וממלא  בזה 

ובאופן  לזה , הדרושים  הכחות  כל  את  מקבלים  כו', לשרת " "לעמוד  ההחלטה  עצם  ֿ ידי על  – וכאמור 
בעין  הנותן, ו"כל  ד "מתנה ", באופן גם  זה  עם  וביחד  (כנ"ל ), וירושה " ד "נחלה  באופן נחלתו" הוא  ד "ה '

נותן" הוא  .20יפה 

:( פה ֿ שבעל  תורה  ֿ פי (על  קורח  פרשת  מסיום  שלומדים  הברורה  ההוראה  נקודת  וזוהי

אחד  שלכל  - שפוגשים  מי לכל  זה  את  למסור  שאפשר  ועד  מכן, ואחת  אחת  לכל  מגלה  זו פרשה 
לתורה  בנוגע  טובות  החלטות  להחליט  כדי הדרושים  הכחות  כל  ניתנו קטן, לילד  ואפילו מישראל , ואחת 

("בהרימכם "), והרמה  עילוי לפעול  ֿ זה  ֿ ידי ועל  בפועל , במעשה  יבואו ושההחלטות  בעצמו ומצוות , הן
מ "חלקו" יותר  נעלה  ומצב  למעמד  שיגיעו עד  - והסבתות  הסבים  והאחיות , האחים  משפחתו, בני בכל  והן

כו'. ומשובח  טוב  שהיה  ֿ זה  שלפני

בימי  ובפרט  יום , כל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  רגע , כל  כדבעי לנצל  שלו בהחלטה  אלא  תלוי הדבר  [ואין
אם  וגם  לעיר , מחוץ  כשנמצאים  ובמיוחד  בזה , וכיוצא  והשלג  הרוח  הקור , מצד  מניעות  כשאין הקיץ 
שרואים  כפי השנה , במשך  עסוקים  שבהם  החול  עניני של  לבלבולים  מחוץ  עומדים  הרי - בעיר  נשארים 

ֿ יהודים . ללא  בנוגע  אפילו העולם  בטבע 

כל  את  כו' דאגות  וללא  מלחמות  ללא  בקלות  ומקבל  נחלתו", הוא  "ה ' שיהיה  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
כנ"ל ], המצטרך ,

 כח שנתן הזקן, אדמו"ר  הוראת  ֿ פי שעל  ובאופן השבוע , בפרשת  אלו פסוקים  לומדים  כאשר 
כבשרו" ובשר  "דם  נעשה  זה  הרי ֿ יום , היום  בחיי זה  עם  "חי" הלומד  - שממנו 21לקיימה  המזון בדוגמת  ,

ואור ', ומוסיף  ד 'הולך  באופן אלו ענינים  בכל  לעשות  ביכלתו ואזי מיניה ", ו"יתפרנסון חיות  מקבל  הוא 
היותו  שלמרות  כזה  ובאופן השמים . לשמי עד  - "בהרימכם " - עילוי אחר  בעילוי ולהתעלות  להוסיף 
ושמי  השמים  את  להמשיך  שביכלתו ֿ כך  כל  נעלה  הוא  התחתונה " הזו ב "ארץ  מעמדו הרי בגוף , נשמה 
כמו  מהשמים , שניתנה  בכלל ) יהדות  בעניני (ועבודתו התורה  ֿ ידי על  בשמים ) עליונה  הכי (דרגה  השמים 

השמים ".22שכתוב  "שמי שמים , של  עליונה  הכי בחינה  - גופא  ובזה  עמכם ", דיברתי השמים  "מן

נעשה  במיוחד  (שבדורנו לחודש  ונכנסים  ֿ תורה , מתן של  החודש  השלישי, מהחודש  אזלינן והרי
במכתבו  עליה  כותב  הגאולה ' 'בעל  אשר  נסים , ונסי נסים  ֿ ידי על  הדור  נשיא  גאולת  הגאולה , חודש )

ישראל 23הידוע  בשם  אשר  כל  את  . . ֿ אם  כי הקב "ה  גאל  בלבד  אותי "לא  - זו שגאולה  כלומר  ,"
שלדעתו  - יכונה " ישראל  "בשם  משונות  סיבות  שמפני מי ואפילו מישראל , ואחת  אחד  כל  גאולת  היא 
שבסביבה , ֿ יהודים  הלא  ולאנשים  ֿ יהודי הלא  לשמו בעיקר , קשור , והוא  בלבד , כינוי הוא  היהודי שמו

המעט " ו"אתם  הרוב  הם  אותו.24כי גם  גואל  תרפ "ז תמוז י"ב ֿי"ג  הגאולה  חג  הנה  -

יתחילו  ובוודאי הגאולה , תחילת  יום  – תמוז בג ' חל  שלו השבת  שיום  בשבוע  עתה  שעומדים  ובפרט 
גאנצן  ("מיט 'ן רחב  בהיקף  תמוז ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  חג  את  לנצל  כדי המתאימות  ההכנות  את  לעשות 
כל  של  מהגוף  החל  כו', והמודרכות  המודרכים  על  להשפיע  כדי כדבעי לנצלו - ובפרט  בכלל , פארנעם ")
כולו  חדור  יהיה  הבהמית  הנפש  של  השכל  שגם  מהשכל , החל  - גופא  ובזה  בעולם , וחלקו ואחד , אחד 
שלו, ויראה  שהאהבה  שבלב , במדות  הנמשך  השכל  על  גם  שיפעל  כך  כדי ועד  האלקית , הנפש  של  בשכל 
עכשיו  "לחיות " צריך  שאתו התורה  חלק  - ובפרט  חיים ", "תורת  התורה , לעניני שייכים  יהיו שלה , או

העולם . עניני כל  את  ולהעלות  להגביה  - ד "בהרימכם " השליחות  את  למלא  -
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:עילוי אחר  בעילוי ההוספה  אודות  לימוד  ישנו גופא  זו שבפרשה  להוסיף , ויש 

ומזה  לכהנים , - המעשר " מן "מעשר  - שקיבלו המעשר  מן להפריש  חייבים  הלויים  לעיל , כנזכר 
שפועלים  שלאחר  - העולם  עניני לכל  בנוגע  הוראה  ישנה  ומזה  כו"), בכלל  ֿ גדול  (וכהן הכהנים  התפרנסו

תרומה . שנעשה  המעשר  בדוגמת  נוסף , עילוי ולהעלותו להוסיף  יש  "בהרימכם ", מסויים , בדבר  עילוי

ומוסיף  הולך  עצמו שהוא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  בעולם , בחלקו האדם  לפעולת  בנוגע  הוא  כן ואם 
ובחלקו  בעצמו, לפעול  - כנ"ל ) אלי", אישי ("ילוה  וחיבור  ליווי מלשון "לוי" בתור  תפקידו למילוי בנוגע 

אלקות . עם  חיבור  ולפעול  יהדות  עניני כל  עם  להתחבר  בעולם ,

ויוכלו  הבלבולים , כל  יסורו ֿ זה  ֿ ידי ועל  ורוחני, גשמי טוב  כל  לקבל  ראוי "כלי" הם  זה  וליווי וחיבור 
לבבך  "בכל  התמסרות  דאגות , שום  ללא  הנכונה , בריאות  מתוך  - ֿ שליחות " ה "נשמה  למילוי להתמסר 
וכן  והמודרכות , המודרכים  בין ומצוות  תורה  ולהפיץ  בכלל , יהדות  להפיץ  - מאדך " ובכל  נפשך  ובכל 
לו  שיש  "מי  כי יותר , נעלה  לשלב  הכנה  שזוהי  בוודאי  לימודים , של  שנה  שסיימתן דמכיון – בעצמכן
ישיג ֿ כך  שאחר  ידיעה  ומתוך  כפליים , לפחות  ישיג  מתכוננים , שלקראתה  שבשנה  מאתיים ", רוצה  מנה 

שיה  ממה  (כנ"ל ).כפליים  אז בידו יה 

בזה  מיוחדת  הדגשה  ישנה  לעיל ), (כאמור  יהודי לכל  מבטיח  שהקב "ה  וההצלחה  לברכה  בנוסף  ולכן,
באופן  בזכרונם  חקוק  שלמדו מה  וכל  לימוד , של  שלימה  שנה  שסיימו ומדריכות  למדריכים  בנוגע 
החול  ימי את  שגם  ועד  ֿ יום , היום  בחיי בו ולהשתמש  המוכן מן ולקחת  לגשת  רק  שצריך  ערוך ", ד "שלחן
לגבי  רק  בתורה  נזכר  עצמו, ליום  בנוגע  הקדושה  שענין ֿ פי ֿ על  ואף  לה '", "קודש  לימי לעשות  עליו
יהודי  של  בכחו ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  – קדשים " "קודש  בדוגמת  שבתון", "שבת  שהוא  הקדוש , ויום  ֿ קודש  שבת 
עצמו, שהוא  - ומצוות  ובתורה  ביהדות  שקשור  יום  נהיה  שהיום  ֿ זה  ֿ ידי  על  חול , ביום  גם  קדושה  להחדיר 

מקיימים . סביבתו וכל 

הקדשים " "קודש  לגילוי מביאים  ֿ זה  ֿ ידי הקדשים "ועל  ו"קודש  ֿ המקדש , בית  – כולו
הקדשים " ו"קודש  הכיפורים , יום  -. שבנפש יחידה  -

ביום  הקדשים , בקודש  עומד  כאילו פועלת  רגיל , חול  ביום  יהודי של  שעבודתו - בפועל  למעשה  ועד 
בגלוי. היא  שבנפש ' וה 'יחידה  הכיפורים ,

- "ה '" יהיה  שלהם  וה "נחלה " שה "חלק " ֿ ישראל  בני כל  זוכים  לעיל , האמור  בכל  הפעולות  ֿ ידי ועל 
וטף , נשים  לאנשים  גדולם , ועד  למקטנם  ואחת , אחד  לכל  והצלחות  ברכות  ומשפיע  שיורד  האלקות  ענין
בתוכנה  כמודגש  ומתאחדים , מתחברים  יחד  וכולם  וחיבור , ליווי מלשון לוי", "שבט  נעשים  יחד  וכולם 

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  - זו שנה  באמונה ,25של  מאוחד  ויחיד  אחד  קהל  מהם  לעשות  ,
פעמים  וכמה  כמה  (כמדובר  ומצוותיה  אחת " "תורה  ֿ פי על  אלקות , - האמיתית  לאחדות  ואהבה  יראה 

השנה ). במשך 

*

" המצוות כל  כנגד  ש "שקולה  הצדקה  בענין מסיימים  אלו, מעין בהזדמנויות  ֿ זה 26כנהוג  ֿ ידי ועל  ,
אם  אפילו שתהיה , סיבה  (מאיזו צדקה  נותן כשיהודי  אשר  ֿ פה , שבעל  בתורה  הנתונה  להבטחה  זוכים 
המלאה  מידו ככה , פעמים  כמה  לו נותן הקב "ה  - בזה ) וכיוצא  גשמי מהכרח  כתוצאה  היא  הנתינה 

הזהב " ולי הכסף  "לי והרי והרחבה , הקדושה  שהקב "ה 27הפתוחה  היינו פעמים ), וכמה  כמה  (כמדובר 
נותן  והעשיר  הנותן, ערך  לפי אלא  מהמקבל , כלום  דורשים  שאין באופן - צדקה  של  באופן משלו, נותן

וכו'. לו יחזיר  שהעני הכרח  ובלי מהעני, ודרישה  תנאי שום  בלי עשירותו לפי
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יב.25) לא, וילך 
(מח ,26) פל "ז תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי  א. ט , ב"ב

ב).
בסופה.27) קידושין וראה ח . ב, חגי 



נב        

גדולם , ועד  למקטנם  מישראל , ואחד  אחד  כל  כי כלל , לתבוע  צריך  אין אכן ֿ דידן, שבנידון ובפרט 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ֿ דין 28"בנערינו (כפסק  הקב "ה  רצון את  לקיים  נפשו בפנימיות  רוצה  ,

דירה 29הידוע  יתברך  לו לעשות  בעולם  שליחותו את  ימלא  ואחד  אחד  שכל  – הוא  ֿ ישראל  לבני שבנוגע  ,
(מעט )" "מקדש  שם  לעשות  - נמצא  הוא  שבו והבית  הרחוב  מהשכונה , החל  בעולם , בחלקו 30בתחתונים ,

בתוכם " "ושכנתי הקב "ה  מבטיח  אמות '31שעליו ה 'ארבע  תוך  אל  יורדים  השמים ") (ו"שמי שהקב "ה  ,
שבע  ֿ ידי על  ֿ יהודים , לאינם  וגם  שבסביבתו, ֿ ישראל  בני לכל  ֿ ידיֿזה  (ועל  ושכונתו ביתו לתוך  שלו,

לעיל ). האמורים  הפרטים  (ככל  ונחלתך " חלקך  "אני שיהיה  עד  יפות , פנים  ובסבר  נח ) בני מצוות 

"וה ' - ואחד  אחד  כל  קיבל  שבוודאי הטובות  ההחלטות  לכל  תצטרף  הצדקה  שפעולת  ֿ רצון, ויהי
ללבב " למעשה "32יראה  "מצרפה  ומיד  ותיכף  הטובה , וההחלטה  הטובה  המחשבה  את  ויש 33ורואה  .

במעשה  הטובות  וההחלטות  המחשבות  את  להביא  אפשר  ֿ ידם  שעל  הענינים  כל  את  לזה  מצרף  - לומר 
.34בפועל 

ישראל  כלל  וכל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  הפנימית  והבקשה  התפילה  קיום  את  יותר  ממהר  זה  וכל 
ממש , בפועל  יהיה  שכך  ברחמים ", לציון בשובך  עינינו "ותחזינה  תצמיח " מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  -

ב  עין"במעשה  כהרף  אפילו עיכבן "לא  ומיד  ותיכף  טפחים , מעשרה  למטה  היעוד ,35פועל  קיום  יהיה  ,
והשלימה . האמיתית  בגאולה  - בגופים  נשמות  בלבולים , שום  ללא 

גדול " ד "קהל  ובאופן (כאמור ), ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו והטף ",36ו"בנערינו והנשים  "האנשים  ,
את  גם  לשמח  - ו"ּתׂשמח " מצוה , של  בשמחה  בעצמו להיות  – ד "ּתׂשמח " באופן אמיתית , שמחה  ְְִַַַומתוך 
ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  שמחת  - והעיקרית  הפנימית  האמיתית , לשמחה  ועד  הסביבה , כל 

ממש , ומיד  ותיכף  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא  צדקנו, משיח 

רצון. יהי כן אמן

שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  אמר  הדולרים , חלוקת  [לאחרי

צדקנו  משיח  פני לקבל  תתכונן ישראל , כלל  בתוך  מכן, אחת  וכל  וחסידי, יהודי קיץ  ושמח , בריא  קיץ 
ממש . ומיד  ותיכף  לבב , ובטוב  בשמחה 
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ט .28) יו"ד , בא
ספ"ב.29) גירושין הל ' רמב"ם
א.30) כט , מגילה ראה
ח .31) כה, תרומה
ז.32) טז, ש"א

ועוד .33) א. מ , קידושין
(34. 87 ע' תש"ב סה"מ  ראה
מא.35) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ז.36) לא, ירמי '

        

גדולם , ועד  למקטנם  מישראל , ואחד  אחד  כל  כי כלל , לתבוע  צריך  אין אכן ֿ דידן, שבנידון ובפרט 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ֿ דין 28"בנערינו (כפסק  הקב "ה  רצון את  לקיים  נפשו בפנימיות  רוצה  ,

דירה 29הידוע  יתברך  לו לעשות  בעולם  שליחותו את  ימלא  ואחד  אחד  שכל  – הוא  ֿ ישראל  לבני שבנוגע  ,
(מעט )" "מקדש  שם  לעשות  - נמצא  הוא  שבו והבית  הרחוב  מהשכונה , החל  בעולם , בחלקו 30בתחתונים ,

בתוכם " "ושכנתי הקב "ה  מבטיח  אמות '31שעליו ה 'ארבע  תוך  אל  יורדים  השמים ") (ו"שמי שהקב "ה  ,
שבע  ֿ ידי על  ֿ יהודים , לאינם  וגם  שבסביבתו, ֿ ישראל  בני לכל  ֿ ידיֿזה  (ועל  ושכונתו ביתו לתוך  שלו,

לעיל ). האמורים  הפרטים  (ככל  ונחלתך " חלקך  "אני שיהיה  עד  יפות , פנים  ובסבר  נח ) בני מצוות 

"וה ' - ואחד  אחד  כל  קיבל  שבוודאי הטובות  ההחלטות  לכל  תצטרף  הצדקה  שפעולת  ֿ רצון, ויהי
ללבב " למעשה "32יראה  "מצרפה  ומיד  ותיכף  הטובה , וההחלטה  הטובה  המחשבה  את  ויש 33ורואה  .

במעשה  הטובות  וההחלטות  המחשבות  את  להביא  אפשר  ֿ ידם  שעל  הענינים  כל  את  לזה  מצרף  - לומר 
.34בפועל 

ישראל  כלל  וכל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  הפנימית  והבקשה  התפילה  קיום  את  יותר  ממהר  זה  וכל 
ממש , בפועל  יהיה  שכך  ברחמים ", לציון בשובך  עינינו "ותחזינה  תצמיח " מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  -

ב  עין"במעשה  כהרף  אפילו עיכבן "לא  ומיד  ותיכף  טפחים , מעשרה  למטה  היעוד ,35פועל  קיום  יהיה  ,
והשלימה . האמיתית  בגאולה  - בגופים  נשמות  בלבולים , שום  ללא 

גדול " ד "קהל  ובאופן (כאמור ), ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו והטף ",36ו"בנערינו והנשים  "האנשים  ,
את  גם  לשמח  - ו"ּתׂשמח " מצוה , של  בשמחה  בעצמו להיות  – ד "ּתׂשמח " באופן אמיתית , שמחה  ְְִַַַומתוך 
ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  שמחת  - והעיקרית  הפנימית  האמיתית , לשמחה  ועד  הסביבה , כל 

ממש , ומיד  ותיכף  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא  צדקנו, משיח 

רצון. יהי כן אמן

שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  אמר  הדולרים , חלוקת  [לאחרי

צדקנו  משיח  פני לקבל  תתכונן ישראל , כלל  בתוך  מכן, אחת  וכל  וחסידי, יהודי קיץ  ושמח , בריא  קיץ 
ממש . ומיד  ותיכף  לבב , ובטוב  בשמחה 
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ט .28) יו"ד , בא
ספ"ב.29) גירושין הל ' רמב"ם
א.30) כט , מגילה ראה
ח .31) כה, תרומה
ז.32) טז, ש"א

ועוד .33) א. מ , קידושין
(34. 87 ע' תש"ב סה"מ  ראה
מא.35) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ז.36) לא, ירמי '

עלי' בישראל. היינו, שלאחרי הקרבת ע' פרים בחג הסוכות, נפעל בישראל התגברות חסדו 
ית', ולכן מקריבים לאחרי זה בשמע"צ פר אחד איל אחד3, כנגד אומה יחידה4, גילוי הענין 

ד"ישראל ומלכא5 בלחודוהי"6.

3( פינחס כט, לו. 
4( סוכה שם. 

5( ראה זח"א רח, ב. הובא ונתבאר באוה"ת שמע"צ ח"ה ע' ב'קמט. ע' ב'קנג. סה"מ תרפ"ז ע' לו. ע' נא.  
6( ד"ה הללו את ה' כל גוים הב' ה'תשכ"ו. 

המשך מעמוד ג



נג         

גדולם , ועד  למקטנם  מישראל , ואחד  אחד  כל  כי כלל , לתבוע  צריך  אין אכן ֿ דידן, שבנידון ובפרט 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ֿ דין 28"בנערינו (כפסק  הקב "ה  רצון את  לקיים  נפשו בפנימיות  רוצה  ,

דירה 29הידוע  יתברך  לו לעשות  בעולם  שליחותו את  ימלא  ואחד  אחד  שכל  – הוא  ֿ ישראל  לבני שבנוגע  ,
(מעט )" "מקדש  שם  לעשות  - נמצא  הוא  שבו והבית  הרחוב  מהשכונה , החל  בעולם , בחלקו 30בתחתונים ,

בתוכם " "ושכנתי הקב "ה  מבטיח  אמות '31שעליו ה 'ארבע  תוך  אל  יורדים  השמים ") (ו"שמי שהקב "ה  ,
שבע  ֿ ידי על  ֿ יהודים , לאינם  וגם  שבסביבתו, ֿ ישראל  בני לכל  ֿ ידיֿזה  (ועל  ושכונתו ביתו לתוך  שלו,

לעיל ). האמורים  הפרטים  (ככל  ונחלתך " חלקך  "אני שיהיה  עד  יפות , פנים  ובסבר  נח ) בני מצוות 

"וה ' - ואחד  אחד  כל  קיבל  שבוודאי הטובות  ההחלטות  לכל  תצטרף  הצדקה  שפעולת  ֿ רצון, ויהי
ללבב " למעשה "32יראה  "מצרפה  ומיד  ותיכף  הטובה , וההחלטה  הטובה  המחשבה  את  ויש 33ורואה  .

במעשה  הטובות  וההחלטות  המחשבות  את  להביא  אפשר  ֿ ידם  שעל  הענינים  כל  את  לזה  מצרף  - לומר 
.34בפועל 

ישראל  כלל  וכל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  הפנימית  והבקשה  התפילה  קיום  את  יותר  ממהר  זה  וכל 
ממש , בפועל  יהיה  שכך  ברחמים ", לציון בשובך  עינינו "ותחזינה  תצמיח " מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  -

ב  עין"במעשה  כהרף  אפילו עיכבן "לא  ומיד  ותיכף  טפחים , מעשרה  למטה  היעוד ,35פועל  קיום  יהיה  ,
והשלימה . האמיתית  בגאולה  - בגופים  נשמות  בלבולים , שום  ללא 

גדול " ד "קהל  ובאופן (כאמור ), ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו והטף ",36ו"בנערינו והנשים  "האנשים  ,
את  גם  לשמח  - ו"ּתׂשמח " מצוה , של  בשמחה  בעצמו להיות  – ד "ּתׂשמח " באופן אמיתית , שמחה  ְְִַַַומתוך 
ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  שמחת  - והעיקרית  הפנימית  האמיתית , לשמחה  ועד  הסביבה , כל 

ממש , ומיד  ותיכף  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא  צדקנו, משיח 

רצון. יהי כן אמן

שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  אמר  הדולרים , חלוקת  [לאחרי

צדקנו  משיח  פני לקבל  תתכונן ישראל , כלל  בתוך  מכן, אחת  וכל  וחסידי, יהודי קיץ  ושמח , בריא  קיץ 
ממש . ומיד  ותיכף  לבב , ובטוב  בשמחה 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ט .28) יו"ד , בא
ספ"ב.29) גירושין הל ' רמב"ם
א.30) כט , מגילה ראה
ח .31) כה, תרומה
ז.32) טז, ש"א

ועוד .33) א. מ , קידושין
(34. 87 ע' תש"ב סה"מ  ראה
מא.35) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ז.36) לא, ירמי '

       
 תמוז כ "ק ג ' גאולת  התחילה  שבו היום  הוא 

בו  כי - תרפ "ז) (בשנת  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
לעיר  ללכת  ֿ מנת  (על  האסורים  מבית  יצא  ביום 
שלימות  גם  באה  לזה  ובסמיכות  ובהמשך  מקלט ),

תמוז  ֿ י"ג  בי"ב  - .הגאולה 

תמוז, ֿ י"ג  י"ב  של  הגאולה  ענין כללות  והנה ,
לכאו"א  שייך  - תמוז בג ' הגאולה  התחלת  גם  כולל 

מישראל :

עיקרי  ענין (ועאכו"כ  עניניו שכל  לכך  נוסף 
הדור , לכל  שייכים  הדור , נשיא  של  כהגאולה )

הכל " הוא  ש "הנשיא  המאסר מכיון ענין כל  הרי, -
לכלל  התורה  בהרבצת  עבודתו על  הי' והגאולה 
ומיוחד , יחיד  פרטי, איש  בתור  לא  היינו, ישראל ,

ישראל . כלל  מנהיג  בתור  ֿ אם  כי

במכתבו  והגאולה  המאסר  בעל  שכותב  וכפי
הראשונה ) תמוז י"ב  (לחגיגת  אותי הידוע  "לא  –

כל  את  גם  ֿ אם  כי תמוז, בי"ב  הקב "ה  גאל  בלבד 
אשר  את  וגם  מצוה , שומרי הק ', תורתנו מחבבי
כלל  גאולת  שזוהי היינו, יכונה ", ישראל  בשם 
אלא  בנ"י, רוב  רק  לא  בנ"י, של  הסוגים  כל  ישראל ,

ממש . בנ"י כל 

ונעשים " נזכרים  האלה  ימי ו"הימים  שבבוא  -
יש  ושנה , שנה  בכל  תמוז) מג ' (החל  הגאולה 
החלטות  ולקבל  אלה , ימים  בפרשת  להתבונן
בהרבצת  עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  טובות 
והפצת  והיהדות  התורה  הפצת  והמצוות , התורה 
את  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז חוצה , המעיינות 

צדקנו  משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  .הגאולה 

 הגאולה ימי של  הכללי הענין על  נוסף  והנה ,
מסתבר  תמוז), בג ' ענין (שהתחלתם  שיש  לומר ,

- תמוז ג ' של  הפרטי מהענין גם  מיוחד  ולימוד 
ויש  פרטית , בהשגחה  הוא  שבעולם  ענין כל  שהרי

לקונו  האדם  בעבודת  והוראה  לימוד  ועאכו"כ בו ,
והוראה  לימוד  שיש  הדור , נשיא  של  לגאולה  בנוגע 
הגאולה  מהתחלת  לראש , ולכל  הגאולה , מפרטי גם 

תמוז. בג '

היתה  תמוז שבג ' מכיון מזה : ויתירה 

שיש  לומר , מסתבר  תמוז, ֿ י"ג  י"ב  של  גם  הגאולה 
ֿ י"ג בי"ב  הגאולה  לגבי גם  מסויים  בענין עילוי בה 

.תמוז 

- השבוע  פרשת  בתוכן הביאור  בהקדים  ויובן
הידוע  אל כפתגם  יתן ("והחי לחיות  ש "צריכים 

השל "ה לבו" וכדברי הזמן", עם  (

דרבנן ש "המועדים  מועדי (גם ) . . השנה  כל  של 
בהן  שחלות  הפרשיות  לאותן שייכות  יש  בכולם  . .
קורח  פרשת  קורין שנים  שבכמה  ובנדו"ד , -
שנה  בקביעות  ועאכו"כ  תמוז, ג ' חל  שבו בשבוע 
קורח , פרשת  הש "ק  ביום  חל  תמוז שג ' זו,

כדלקמן.

 יש התורה ) פרשיות  (כבכל  קורח  בפרשת 
נרמזים  כולם  אבל  ֿ סוף , אין עד  ענינים , ריבוי

הפרשה  של  "בשמה  -."

חמש  "בן אצל  (גם  פשוטה  שאלה  ומתעוררת 
למקרא "):
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ליום 1) זכות מגלגלין וש"נ) א. כט , (תענית ממארז"ל  להעיר
עולם  (סדר גו" דום בגבעון ד "שמש הנס אירע תמוז שבג ' - זכאי 
כמשנ"ת  גאולה, דהתחלה הנס לתוכן שייכות לו שיש פי "א), רבה
ואילך . 114 ע' ח "ח  .1315 ֿ 6 ע' ח "ד  (לקו"ש במק"א בארוכה
ע' ח "ה תשמ "ה, התוועדויות - תשמ "ה תמוז ג ' קרח  ש"פ שיחת

ואילך ). 3077
ואילך .2) א תרי , ח "ד  לקו"ד  ראה - והגאולה המאסר פרשת

ואילך . 105 ע' ח "ג  מהוריי "צ אדמדר התולדות ספר
ה"ו 3) פ"ג  מלכים הל ' רמב"ם וראה כא. כא, חוקת פירש"י 

ישראל ". קהל  כל  לב המלך ) (של  "לבו
וש"נ.4) פ. ע' ח "ב שלו ֿ קודש אגרות
ונת'5) הובא שובבים. תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס'
גאולה 6) דשם "כיון - זל "ז שייכים גאולה עניני  שכל  להעיר,

שאינה  תמוז, י "ב בגאולת ועאכו"כ  ב), יז, מגילה (פירש"י  עלה"
ממש, בנ"י  דכל  לגאולה עד  כללית, גאולה אלא פרטית גאולה

בפנים. כנ"ל 
וש"נ.7) ואילך . סקי "ט  הוספות כש"ט  בארוכה ראה
יט ,8) יתרו ופירש"י  (מכילתא קשות" ההתחלות ש"כל  להעיר

כולו. הענין פתיחת נעשה שעי "ז מכיון ה),
מ 9) שהגאולה - כפשוטה הגאולה בפרשת גם כמודגש

מ  מהגאולה יותר גדולה הצלה פרטים) (בכמה היא תמוז בג '
תמוז. ֿ י "ג  בי "ב המקלט  בעיר

ואילך .10) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
ב.11) ז, קהלת
א).12) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק
ֿ קודש 13) (אגרות במכתבו אדמו"ר מו"ח  כ "ק מלשון להעיר

כמועד  . . הנקבע . . הגאולה ימי  "במועד  וש"נ): תכ . ע' הנ"ל 
"חג כסלו: י "ט  הגאולה לחג  בנוגע מ "ש ע"ד  - המועדים"

ובכ "מ ). בהקדמה. יום" ב"היום הנעתק (מכתב החגים"
לו 14) יקראו אשר שמו "וזה בתחילתו: שעהיוה"א ראה

הענין. תוכן ומבטא מורה שהשם היינו, כו'", הקודש בלשון



נד      

" ּתקרא  בתורה  שלימה  שפרשה  ",היתכן ִֵָ
תשובה  עשה  שלא  רשע , של  מ "ש שמו היפך  ,

"דלא  ירקב ", רשעים  בשמייהו"?!"ושם  מסקינן

בלק  בפרשת  דוגמתו שמצינו שאף  [ולהעיר ,

בנוגע  הקושיא  מתרץ  זה  שאין לכך  (נוסף  הרי -
יותר  גדולה  ל "קורח " בנוגע  הקושיא  ל "קורח "),
(גם  בפשטות  כמובן ל "בלק ", בנוגע  מהקושיא 
רשע , לדרגת  שנפל  שיהודי למקרא ") חמש  ל "בן
מגוי  מסויימת ) (מבחינה  יותר  גרוע  ֿ ליצלן, רחמנא 

רשע ].

על  קורח  שמחלוקת  לתרץ , מקום  יש  לכאורה ,
מענין  כמובן עלי', צורך  ירידה  של  הו"ע  הכהונה ,

כהונה  קורח מתנות  שבא  "לפי - הפרשה 
לו  ונתן הכתוב  בא  הכהונה , על  אהרן כנגד  וערער 
עולם ", מלח  בברית  כהונה  מתנות  כ "ד  (לאהרן)
כותב  "הריני הכהונה , בענין תוקף  ניתוסף  שעי"ז

בערכאין" ומעלה  לך , :וחותם 

ע "יאבל  דוקא   קורח של 
"" הקהל שעשו מתוך  קורח  כבני (שלא 

גם תשובה  עילוי שיש  לומר , מסתבר  ולכן ,(
שמו. על  הפרשה  נקראת  שלכן ב "קורח ",

 בזה :והביאור 

רצונו  בגלל  היתה  (ועדתו) קורח  מחלוקת 
כהונה " גם  "ובקשתם  - גדול  כהן ,להיות 

גדולה " כהונה  להיות "מבקשים  שרצה  היינו, ,
של  לאופן עד  יותר , נעלית  משאר בדרגא  ,

בו  שנאמר  גדול , כהן של  כדרגתו "בנ"י,
קדשים ". קודש  להקדישו גו'

- זה  -וענין גדול  כהן של  בדרגא  להיות 
אני  "אף  רבינו משה  וכדברי טוב , דבר  בוודאי הוא 

בכך " הוא רוצה  שגם  , כהן של  בדרגא  להיות 
שבנוגע  (אלא  כהן גדול  . . אלא  לנו "אין -

אחד " ).גדול 

המבואר  ע "פ  - קורח  מעלת  יותר  ויומתק 
בפרשתנו  "שורש בלקו"ת  החסידית ) (הפרשה 

הלוים  יהיו (ש )לעתיד  . . קורח  במחלוקת  הענין
עכשיו  גם  (כן) לעשות  קורח  רצה  ולכן . . כהנים 
ֿ אפשר  אי זו הנהגה  כי ברואה , שגה  באמת  אך  . .
משא "כ  . . הבירורים  שלימות  אחר  ֿ אם  כי להיות 

כו'". לעשותם  היום  עכשיו

בזמן  לפעול  שרצה  קורח , מעלת  תובן ומזה 
ֿ לבוא  דלעתיד  העילוי .הזה 

"קורח " בשם  הפרשה  בקריאת  הטעם  י"ל  ועפ "ז
"קורח ", של  הטוב  הענין את  להדגיש  -

וי"ל  טוב , הו"ע  זה  שרצון כו', גדול  כהן להיות 
שצ "ל  (אלא  מישראל  כאו"א  אצל  כן להיות  שצריך 
למעשה , בנוגע  זה  רצון המשכת  באופן וכו' זהירות 

ס "ו). כדלקמן

 של ב "יינה  גם  מרומז  זה  שענין לומר , ויש 
רש "י תורה " -שבפירוש  הפרשה  בהתחלת 

(גם ) הרמז ע "ד  לפרש  .שיש 

נדרשת  יפה  זו "פרשה  - קורח " "ויקח  א )
מתחיל  שרש "י לפני עוד  תנחומא ": רבי במדרש 
פירוש  שישנו מקדים  מקרא , של  פשוטו לפרש 

תנחומא ב " את (רבי שמגלה  דרוש  - "(
"פ  של  (אע "פ התוכן טוב  של  באופן זו" רשה 

דבר  זה  הרי ובחיצוניות , בגלוי הפשט , שע "ד 
- נדרשת " ש "יפה  אלא  עוד  ולא  וכו'), ֿ רצוי בלתי

" יופי, של  באופן גם  אלא  סתם , טוב  רק  לא 
נדרשת ".
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סע"א.שרק15) קי , סנהדרין (ראה תשובה עשו קורח 
פינחס  ז. טז, פרשתנו פירש"י  ב. נו, זח "ג  יא. פרשתנו תנחומא

יא). כו,
ז.16) יו"ד , משלי 
ב.17) לח , יומא
(18166 ע' חכ "ג  לקו"ש ראה - בלק לפ' בנוגע הביאור
ואילך .
ח .19) יח , פירש"י 
לג .20) טז,
(21.15 בהערה לעיל  נסמן
ואילך .22) 186 ע' חי "ח  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
יו"ד .23) טז,
ו.24) שם, פירש"י 
יג .25) כג , דה"א

ואילך .26) ב נד ,
של 27) לטעותם קורח  של  טעותו בין החילוק מובן ועפ"ז

להשאר  טובה, כוונה אצלם שהיתה אף - המרגלים המרגלים:
יצטרכו  שבו לארץ להכנס ולא כו', הרוחניות במעלת במדבר,
כיון  גדול ", טעות בזה "טעו הרי  גשמיים, בענינים לעסוק
דוקא  בתחתונים דירה דוקא", בארץ לעשותם הוא ש"העיקר
היא  המרגלים טעות כלומר, ואילך ), ב לז, שלח  לקו "ת (ראה

,ואדרבה טעות, אינה כשלעצמה שיטתו - קורח  משא"כ  ;
הגיע  לא שעדיין אלא אינה והטעות ֿ לבוא, דלעתיד  השלימות זוהי 

זו. לשלימות הזמן
שבט .28) כ "ט  יום" "היום
קורח 29) ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר - הפשט  ע"ד  הביאור

תשכ "ה.
ֿ רצוי30) בלתי  בדבר שאפילו - שתוכנה נחמה, מלשון

שבו. הטוב הענין מוצאים



נה       

את  "לקח  - קורח " "ויקח  עצם ב ) ,"
עצם  את  בפועל ) (גילה  שלקח  היינו, מציאותו,

אחד " "לצד  נשמתו, נחלק מציאותו, "להיות  כדי ,
. . ואתפלג  . . העדה  בני מתוך  משאר 
והפלגה  חלוקה  היינו, בני אדם ", משאר 

שהוא  ֿ גדול  דכהן העילוי דוגמת  מכל האדם ,
קדשים ". קודש  גו' "ויבדל  העם ,

כמו  . . קורח  ויקח  "ד "א  השני, בפירוש  ג )
קח  קחו שנאמר  אהרן, -את  דברים " עמכם 

את  ("קח  הכהונה  ענין קדושה , עניני בשביל  קיחה 
ושובו  דברים  עמכם  ("קחו התשובה  וענין אהרן")

ה '"). אל 

יחוסו, מעלת  בקרא , המפורש  על  נוסף  ד )
לוי" בן קהת  בן יצהר  בן רש "י "קורח  מוסיף  -

ל  יחוסו יעקב )גם  (של  שמו נזכר  "והיכן ,
הימים , בדברי הדוכן על  בהתייחסם  קורח , על 

לוי שנאמר  בן קהת  בן יצהר  בן קורח  בן אביאסף 
 בן" אלא  יעקב ", "בן רק  (ולא  ","

המעלה ). שם 

היינו, תכלת ", שכולן טליתות  "הלבישן ה )
- תכלת " שכולן ד "טליתות  ומצב  במעמד  שהיו

(ש )דומה  הכבוד )""תכלת  המורה (וכסא  ,
הרוחנית . מעלתם  גודל  על 

קדושים " "כולם  דברים ו) שמעו "כולם  ,
לאחיך  לברר  לך  הי' לא  . . הגבורה  מפי בסיני
ה ' "אנכי בסיני שמעתם  לבדכם  אתם  לא  כהונה ,

שמעו" העדה  כל  הענין אלקיך ", שמצד  היינו, -
לכהונה  ישראל  כל  ראויים  (בסיני) ֿ תורה  דמתן

ישראל  כל  נעשו ֿ תורה  שבמתן מכיון גדולה ,
כהנים " גדולים ""ממלכת  "כהנים  ,.

" קורח" בשם  הפרשה  שבקריאת  להוסיף , ויש 
שב "קורח " הטוב  הענין רק  (לא  הרצון מרומז ,

והזהירות  השלילה  גם  אלא ) כה "ג , בדרגת  להיות 
(שבזה  למעשה  בנוגע  הרצון והמשכת  גילוי באופן
ר ' ק ' האותיות  בג ' המרומז ענין - קורח ) נכשל 

:ח '

האותיות  בצורת  המשותף  (שצורתן הענין
הפנימי  ותוכנן משרשן -נשתלשלה  ח ' ר ' ק ' (

בהן  שיש  אלא  ה "א , אות  לצורת  דומות  ששלשתן
לרגל  בנוגע  באות שינוי : רגל - ו"ף 

באות  השורה , מן למטה  יורדת  -השמאלית  י"ש 
השמאלית  רגל  ובאות חסרה  , רגל - י"ת 

למעלה . מחוברת  השמאלית 

הענין: ביאור  וי"ל 

כמארז"ל  - עוה "ז נברא  ובה  שייכת  ה "א  אות 

הזה ". העולם  נברא  "בה "א 

מימין  וקו למעלה  קו - קוין בג ' ותמונתה 
שנפסק  משמאל  וקו ודיבור , מחשבה  על  המורים 
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"לצד 31) – הוא "לצד כן (ולא ", שני בדפוס - ("
שלפנינו. כת"י  ובכמה הדפוסים ברוב

כה.32) כ , חוקת
ג .33) יד , הושע
ענינו 34) מצד  ובפרט  כו', נעלים לענינים הוא ראוי  זה שמצד 

ענין  על  המורה לד ), כט , (ויצא אלי " אישי  "ילוה – "לוי " של 
שמיני . ר"פ לקו"ת ויחי . ר"פ תו"א (ראה הקב"ה עם ההתחברות

ובכ "מ ).
על 35) רחמים שביקש  יעקב, בן הזכיר "לא שהכתוב דאף

ח "ו, מבטל , זה אין כו", מחלוקתם על  שמו יזכר שלא עצמו
עיקרי , בענין ליעקב מייחסו עצמו והכתוב ליעקב, יחוסו

ש  - מזה ויתירה הדוכן. על  ליעקב בהתייחסם היחום  מזכיר
!גם

ֿ כג .36) כב ו, ֿ א הימים דברי 
וש"נ.37) ב. מג , במנחות ומקורו שלח . ס"פ פירש"י 
ג .38) טז,
עה"פ.39) פירש"י 

ו.40) יט , יתרו
עה"פ.41) בעה"ט 
ענין 42) מרומז - "קרחה" מלשון – "קרח " בשם שגם וי "ל 

בפי ' (כנ"ל  למעליותא פילוג  על  רומז "קרחה" (א) טוב:
שרצה  היינו, וצמצומים, שערות שלילת "קרחה", (ב) "ואתפלג "),
מבחי ' שיומשך  אלא שערות, ע"י  מצומצמת השפעה תהי ' שלא
ד "ה  וראה ובכ "מ . ב. נד , פרשתנו (לקו"ת כו' שלמעלה המקיף

בהתוועדות). שנאמר קרח , ויקח 
ואילך .43) 107 ס"ע ח "ח  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
להסביר 44) ֿ בי "ת, דאל "ף הלימוד  דרך  אודות מהידוע להעיר

ח ' יום" "היום (ראה האותיות צורת של  הפנימי  התוכן לילדים
אות ולדוגמא: א), תרמא, ח "ד  לקו"ד  א'. התחלת אדר -

ורוח  רוחותיו, משלש מסובב שהוא לב' דומה "שהעולם – התורה
חדש  בזוהר לשה"ש הנעלם (מדרש מסובבת" אינה צפונית
לרמז  כדי  ועוד ), בראשית. ר"פ בעה"ת רבותינו בתחילתו.
שותף  נעשה שעי "ז הצפונית, רוח  לסבב היא יהודי  של  שעבודתו

אות בראשית: במעשה שקורין להקב"ה הרגיל  כלשון -
איד ", פינטעלע "די  בלבד , נקודה שצורתה יוד ", "א ל 'יהודי '

האותיות. בשאר וכיו"ב הדברות. לעשרת רומז ומספרה
מכ "ב 45) ואות אות ש"כל  (בהגהה) פי "ב שעהיוה"א ראה

גם  לכך  . . פרטי  מיוחד  וכח  חיות המשכת היא התורה, אותיות
על  המורה פרטית מיוחדת בתמונה היא אות כל  בכתב תמונתו
לערך  ב"מבוא" חב"ד  הערכים ספר וראה כו". ההמשכה ציור

(צורתן). אותיות
עיקרי 46) שיש שינוי  דל "ת, אות לגבי  השינוי  משא"כ  ,

אדה"ז  (שו"ע תג  אלא אינו - ימין בצד  למעלה "הוספה" לה
והיא סל "ו) זוית.חאו"ח  ובקרן

ב.47) כט , מנחות



נו      

שיש  כמו המעשה , על  מורה  למעלה , מחובר  ואינו
המעשה  ובין ודיבור  המחשבה  בין כלומר ,הפסק  .

העולמות  גם  נבראו זה  שבשביל  - בעוה "ז העבודה 
ביו"ד העליונים  שנברא  צריכה (עוה "ב  - (

שלא  היינו, ה "א , אות  ציור  של  באופן להיות 
די  לא  וגם  במחשבה , רוחנית  עבודה  מספיקה 
במעשה  הירידה  צ "ל  אלא  בדיבור , בעבודה 
יורד  שאינו - גופא  ובזה  רי"ש ), אות  (שלילת 
כיון  קו"ף ), אות  (שלילת  הימין מקו למטה 
המחשבה  ע "פ  ומונהג  חדור  צ "ל  שהמעשה 
העליון  לקו מחובר  שאינו ולאידך , והדיבור .
חי"ת ), אות  (שלילת  ביניהם  הפסק  יש  אלא  והימין,
עוה "ז  המעשה , לעולם  הירידה  שע "י שמרגיש  כיון

קשים  והימין,שמעשיו העליון מקו בהפסק  ה "ה  ,
התשובה . עבודת  - כו' תשוקה  לו ויש  מעוררו וזה 

של  טעותו היתה  לעשות ובזה  שרצה  –
המעשה , ענין ה "א , אות  של  השמאלית  ברגל  שינוי
כדבעי, הי' גדול ) כהן (להיות  שלו שהרצון כאמור ,
לא  ֿ רצוי, בלתי באופן הי' בפועל  שהמעשה  אלא 
אות  ק ', אות  בשינוי, ֿ אם  כי ה "א , אות  של  בציור 

"קרח " - ח ' ואות  .ר '

ללמוד  שצריך  - האדם  בעבודת  מזה  וההוראה 
ל  בנוגע  קורח , להיות ממעלת  ויחפוץ  שירצה  ,

צ "ל בדרגת  העבודה  אבל  ֿ גדול , דכהן הקדושה 
ק ' האותיות  בציור  (ולא  דוקא  ה "א  אות  של  בציור 
לעלות  והתשוקה  הרצון עם  שביחד  היינו, ח '), ר '
המעשה  בעולם  הירידה  שצ "ל  לדעת  עליו למעלה ,
הוא  "המעשה  - (ואדרבה  ומצוות  תורה  של 

השורה ,העיקר " מן למטה  יורד  שאינו ובאופן ,(
הפסק  של  באופן ולאידך , תורה . דין של  השורה 

כנ"ל . העליון, מהקו

 לעבודה בנוגע  נפלאה  הוראה  למדים  ומכאן
(שהתחלתם  הגאולה  ימי תוכן – התורה  בהרבצת 

תמוז), בהרבצת בג ' העוסקים  ישראל  "גאולת 
:תורה "

נראה  ובחיצוניות  שבגלוי יהודי פוגשים  כאשר 
קורח  של  מצבו דוגמת  ֿ רצוי, בלתי ומצב  במעמד 

  לו מה  לחשוב : מישהו יכול  ,
ֿ ליצלן?!... רחמנא  ב "שאול ", שמקומו וליהודי

פרשה  - השבוע  בפרשת  המענה  בא  זה  על 
של  מעלתו מודגשת  שבה  "קורח ", ששמה  בתורה 

קורח :

זה  יהודי כלומר , נדרשת ", יפה  זו "פרשה 
את  ולמצוא  לדרוש  – "דרשני" לו אומר  שפגש ,

נדרשת "). ("יפה  שבו והיפה  הטובה  הנקודה 

מעמד  באיזה  יהודי, שכל  יפה , ולזכור  לדעת  יש 
"קורח " של  ומצב  מעמד  אפילו שיהי', ומצב 

" שהוא  - ועד  ליעקב , מתייחם  ה "ה  - לגריעותא 
 שחטא ("אע "פ  "" הוא" ישראל" ,

המאסר  בעל  ובלשון המעלה ), שם  דייקא ,
אשר והגאולה  "את  גם  (כולל  ישראל  איש  "כל  :

לו  נדמה  אשר  את  היינו, יכונה ", ישראל  בשם 
אלא  אינו לעצמו) (בנוגע  ישראל  ),שהשם 

וקיום  בשמירת  הפרטי מצבו עם  התחשב  מבלי
בכחו  ולכן, ותורתו". ה ' עם  תמים  לבו המצוות ,

ע  את  "ליקח  את וביכלתו לגלות  היינו, צמו",
. . העדה  מתוך  נחלק  ו"להיות  ומהותו, עצמותו
היינו  למעליותא , העדה ", משאר  נחלק  ואתפלג 
"כמו  ֿ גדול , כהן של  הקדושה  לדרגת  להתעלות 

דברים ". עמכם  קחו אהרן, את  קח  שנאמר 

 בנוגע התורה  הרבצת  פעולת  ביאור : ליתר 
להיות  יכולה  - יכונה " ישראל  "בשם  אשר  ליהודי

ש  הידיעה  ידח ע "י לא  כי תשובה , לעשות 
נדח  :ממנו
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ובכ "מ .48) בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, מג "א תו"א
ממדרגה 49) וירידתם העולמות השתלשלות "תכלית שהרי ,

מאור  ירידה ולהם הואיל  העליונים, עולמות בשביל  אינו למדרגה,
ש"נתאוה  מכיון התחתון", עוה"ז הוא התכלית אלא ית', פניו

פל "ו). (תניא בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה
ספ"ו.50) תניא
בטלית 51) ציצית חיוב על  המחלוקת - קו"ף אות - ובפרטיות

מלא  בבית מזוזה חיוב על  המחלוקת - רי "ש אות תכלת, שכולה
בלקו"ש  (נתבאר אהרן כהונת על  המחלוקת - חי "ת ואות ספרים,

ואילך ). 110 ע' ח "ח 
מי "ז.52) פ"א אבות

רע"א.53) מד , סנהדרין
בהקדמה 54) (תקו"ז "אלקים" בגימטריא ש"כנוי " להעיר,

ועוד ), קנח . ע' לזח "ב לוי "צ לקוטי  גם וראה ועוד . סע'א). (טו,
משם  (שלמטה אלקים לשם אפילו שייכותו – גיסא מחד  כלומר,

האור  "מיעוט  מצד  גימטריא, של  באופן אלא אינה והחיות הוי ')
שהוא  אחרונה בחי ' אלא ממנו נשאר שלא עד  מיעוט , אחר מיעוט 
גיסא  לאידך  אבל  ספ"ז), (שעהיוה"א כו'" ומספר החשבון  בחי '
ולא  נמחקים, שאינם השמות משבעה אלקים, לשם שייך  ה"ה –
הוי ' ומגן "שמש – הוי ' לשם גם שייכות לו יש שעי "ז אלא  עוד ,
יש  יכונה, ישראל  בשם אשר יהודי  שגם - בנדו"ד  ועד "ז אלקים".

כו'. העצם בו
ת"ת 55) הל ' ספל "ט . תניא וראה יד . יד , ֿ ב שמואל  ע"פ

סה"ג . פ"ד  לאדה"ז



נז       

הוא  ש "קרח " - קורח  פרשת  של  החידוש  אבל ,
אשר פרשה  יהודי עם  שהפעולה  הוא , -

בגלל  רק  (לא  להיות  צריכה  יכונה ", ישראל  "בשם 
תשובה  בגלל שיעשה  אלא ) , ,

את  רואים  ההווה  במצב  שגם  היינו,  שבו
" להיותו נדרשת "), ("יפה  " ש ," תמים

ותורתו". ד ' עם 

ש "בשם  יהודי על  להסתכל  יש  יותר : ובעומק 
היא  זה  למצב  שירידתו בזה  רק  לא  יכונה ", ישראל 

 לבוא שיוכל  כדי התשובה עלי', למעלת 
– מזה  יתירה  אלא  עצמו"), את  ש "יקח  (עי"ז

הוא  גופא  יכונה " ישראל  "בשם  שמצב 
 העדה מתוך  נחלק  להיות  עצמו את  ש "לקח  ,

היינו, אדם ", בני משאר  להפליגך  . . ואתפלג  . .
ֿ תשובה  בעלי לדרגת  העלי' התחלת 

עומדין, ֿ תשובה  שבעלי "מקום  - אדם  בני משאר 
עומדין" אינם  גמורים  ש "צדיקים  ועד  ,   

בו" .לעמוד 

- עליו לפעול  ועד  – להשפיע  שצריך  אלא ,
היינו, בפועל , התשובה  בעבודת  יומשך  זה  שענין

הפנימי ברצונו ישאר  גם שלא  יתגלה  אלא  ,
שלא  השני, בקצה  או השמאלית ); (רגל  במעשה 
במעלת  להשאר  אדם  בני משאר  לגמרי יפליג 
אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  בלבד , הרוחניות 

דורדיא נתנה " בן דר "א  התשובה  דוגמת  ,

נשמתו" שיצתה  עד  בבכי' ֿ אם ש "געה  כי ,
של  באופן בעיקר ) - (ואדרבה  גם  תהי' שעבודתו
השמאלית ), (רגל  במעשה  למטה  והמשכה  ירידה 

הגשמי  בעוה "ז בגוף  הקבלה נשמה  (ובלשון

ובזה  ד 'תיקון'); בכלים  ד 'תוהו' אורות  – והחסידות 
אות  בציור  יהי' השמאלית ) (רגל  שהמעשה  - גופא 

כנ"ל .ה "א  חי"ת , או קו"ף  אות  בציור  ולא  ,

' לג והשייכות  הקשר  גם  לבאר  יש  עפ "ז
היא  שהירידה  רק  (לא  מודגש  שבו - תמוז

היא  עצמה  שהירידה  מזה ) יתירה  אלא  עלי',
:

בשנה  תמוז בג ' האסורים  מבית  היציאה  בעת 
הגאולה , התחלת  שזוהי עדיין ידעו לא  ההיא ,
לחפשי, (לא  היתה  האסורים  מבית  שהיציאה  מכיון

ל  והגאולה אלא ) המאסר  בעל  של  ובלשונו ,:
תמוז) (ג ' ביום  בו   עיר אל 

כו'. מקלטי

נסיעתו  לפני הידועה  בשיחתו גם  וכמודגש 
מקלטו  יהי לעיר  להשי"ת , תפילה  אנו נושאים  :

היינו, וכו', גלינו מרצוננו לא  . . עמנו אלקינו ה '
חומרת  מצד  נוספת  ובקשה  בתפילה  צורך  שיש 

כו'. המצב 

איגלאי  תמוז, ֿ י"ג  בי"ב  הגאולה  לאחרי אמנם ,
תמוז  בג ' האסורים  מבית  שהיציאה  למפרע , מילתא 

הגאולה . התחלת  היא 

בזה , תמוז ג ' של  המיוחד  העילוי מובן ומזה 
של  שענין בגלוי שרואים  – תמוז ֿ י"ג  י"ב  לגבי גם 

 באמת הוא  בגולה ") לצאת  ("הוכרחתי
 .

נתגלה  תמוז ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  בימי כלומר :
ירידה  של  באופן הוא  (והגלות ) עלי'שהמאסר 

היינו, וגאולה ), הצלה  עם  הקשורים  המועדים  (ככל 
יתוסף ש שנתברר  שעי"ז היא  המאסר , ירידת 

שכתוצאה  (כבנדו"ד , יותר  גדול  עילוי (לאח "ז)
התורה  בהרבצת  ניתוסף  והגאולה  מהמאסר 
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ב.56) לד , ברכות
ה'ד .57) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
יב.58) ז, קהלת
(ובפרט 59) מישראל  לכאו"א הצינור פתח  שראב"ד  וי "ל ,

להיות  שיוכל  התשובה) בענין היא העבודה שעיקר הגלות בזמן
שראב"ד  לאחרי  (שהרי  מזה ויתירה דראב"ד , התשובה דרגת אצלו
יותר) נעלה באופן צ"ל  אלא חידוש, דבר זה אין  זו, לדרגא הגיע

בבפנים. בכלים, אורות דוקא, בגוף נשמה -
סע"א.60) יז, ע"ז
(61- דברים" עמכם "קחו בפסוק מרומז זה שענין וי "ל ,

א) סה, ש"ש דרושי  דברים (לקו"ת חסידות בדרושי  כמבואר
("שובה  שהתשובה היינו, כו'", והמצוות התורה הם ש"דברים
שנמשכת  באופן צ"ל  ה'") אל  ושובו דברים עמכם קחו גו' ישראל 

דוקא. גשמיים בדברים שנתלבשו התומ "צ בעניני 
אהרן", את "קח  בפסוק מסתפק אינו שרש"י  יומתק ועפ"ז
על  ראי ' שמביא (אף דברים" עמכם "קחו הפסוק גם מוסיף אלא

קיחתקיחה על  ולא עמכם דברים, ב"קחו כי , - עצמם)
יותר  בעילוי  שבתשובה ההעלאה תנועת הן מודגשת דברים"
שאין  גיסא, לאידך  והן אהרן", את ד "קח  ההעלאה מתנועת
בעניני למטה ההמשכה צ"ל  אלא ההעלאה, בתנועת להשאר

התומ "צ.
"תליא 62) - התשובה לענין ה"א דאות מהשייכות להעיר
) ב).כרעי ' כט , (מנחות לי " מעיילי  בתשובה הדר דאי  (
מצוה 63) (חינוך  מיתה" כצער כמעט  "שקול  - דגלות להעיר

תי ).
ועוד .64) ואילך . ב תרצא, ח "ד  לקו"ד 
נז.65) ח , ֿ א מלכים



נח      

עוז  וביתר  שאת  וביתר  תבל  קצוי בכל  ),והיהדות 
מצב  בוודאי היא  כשלעצמה  הגלות  ירידת  אבל 

 לגלות ההליכה  הרי - תמוז בג ' משא "כ  ;
רק  (לא  עצמה )היא  היא  אלא  גאולה ,

גאולה . של  התחלה 

עצמו  ש "קורח " - קורח  לפרשת  הקשר  וזהו
רק  (לא  ענין הוא  עצמו) הוא  אלא  עלי',

ופרשה  בתורה , פרשה  כו'), הרצון (מצד  נעלה 
נדרשת ". ש "יפה 

גאולת  ("חג  התורה  הרבצת  בעבודת  ודוגמתו
שהגישה  - תורה ") בהרבצת  העוסקים  ישראל 
"בשם  אשר  על  (גם  הזולת  על  ולפעול  להשפיע 
שיודעים  מפני (רק ) לא  היא  יכונה ") ישראל 

היא  התשובה ),שירידתו עבודת  (לאחרי עלי'
והיפה  הטוב  את  ומגלים  שמוצאים  אלא 

 היא שירידתו להכרה  ועד  , 
כנ"ל . אדם ", בני משאר  "להפליגך 

 שחל תמוז בג ' ביותר  מודגש  זה  וענין
קורח : פרשת  ב (שבת )

ונותן  מלמד  קרח , פרשת  ב (שבת ) שחל  תמוז ג '
מעלתו  הכרת  כדי תוך  התורה  הרבצת  לעבודת  כח 
שבו, והיפה  הטוב  את  ולגלות  למצוא  הזולת , של 
. . עצמו את  ש "יקח  בו לפעול  יותר  נקל  שעי"ז
קחו  אהרן, את  קח  "כמו אדם ", בני משאר  להפליג 
דכהןֿ הקדושה  לדרגת  העלי' היינו, דברים ", עמכם 
הרוחניות  במעלת  נשאר  שאינו זה , עם  וביחד  גדול ,
עמכם  ("קחו במעשה  גם  ונמשך  יורד  אלא  בלבד ,
דוקא , ה "א  אות  כציור  הרצוי, ובאופן דברים "),

כנ"ל .

תנועת  - הנ"ל  הקצוות  ב ' שחיבור  ולהעיר ,
ביחד  אדם , בני משאר  הפלגה  של  באופן התשובה 
ביום  גם  מודגשת  - מעשה  בעניני הירידה  עם 
בשבת ), שחל  תמוז וג ' קורח , פרשת  (שבת  השבת 

כי:

תשב ", אותיות  "שבת  - "תשובה " ענינו "שבת "
עילאה  אשר תשובה  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  ,

כו'. למעלה  הפלגה  של  תנועה  היינו, נתנה ",

" של  העילוי זה , עם  השבת "וביחד  את 

וקיימא " ש "מקדשא  השבת  מקדושת  (למעלה 
בשר מצ "ע  ושתיה ", אכילה  "עונג  ע "י נעשה  (

מבושם " ומשקה  ביותר  שמן "תבשיל  ,ויין,
שגם  לכאורה ), (וחומריים , גשמיים  מדברים  תענוג 

ֿ יהודים  -לאינם  בהם  ותענוג  חוש  יש 

להשאר  (לא  היא  הכוונה  שתכלית  להדגיש ,
את  ולזכך  לברר  אלא ) למעלה , הפלגה  של  בתנועה 

עד החומריות  בעולם , וחלקו ונה "ב  הגוף  של 
ע "ד  בקדושה , שניתוסף  התוקף  ֿ אם  כי ישאר  שלא 

נרוצה " אחריך  "משכני בענין רבים ),המבואר  (ל '
בעניני  והמרוצה  התוקף  ניתוסף  נה "ב  בירור  שע "י

קדושה .

 מודגש שבו – תמוז שג ' להוסיף , ויש 
גם  פועל  - העלי' התחלת  היא  הגלות  שירידת 

הגלות  ענין לכללות  :בנוגע 

במק "א  של נתבאר  הפנימי הטעם  לבאר  שיש 
"צום  ולפני הרביעי, בחודש  הגאולה  חג  קביעת 
של  האחרון דור  זה , שבדורנו כיון - הרביעי"
כבר  מתחילה  הגאולה , של  הראשון ודור  הגלות 
העתידה , הגאולה  מעין וה "התנוצצות " ה "טעימה "
של  הפנימיות  את  ולטעום  להרגיש  שיוכלו גם  כולל 

) הרביעי" כללות ה "צום  המצרים ", "בין
(כפי  ושמחה " "ששון - והגלות ) החורבן ענין
בלבד  זו לא  היינו, ֿ לבוא ), לעתיד  בגילוי שיהי'

הוא  וגלות ) (חורבן ושמחה שהצום  ששון
גופא , שהצום  מזה , יתירה  אלא  (הגאולה ),
(התגלות  ושמחה  ששון של  הו"ע  בפנימיותו,

 הרוחץ ונורא  גדול  מלך  "כמשל  האהבה ,
אהבתו" מרוב  יחידו בנו צואת  ובעצמו ),בכבודו

חג ישנו הרביעי שבחודש  זה  בדורנו נתגלה  ולכן
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קיימא 66) שבו - סיון ט "ו – המאסר התחלת בזמן גם ומרומז
החודש  תליתאי ", ד "ירחא השלימות ובמיוחד  באשלמותא, סיהרא

ֿ תורה. דמתן
ספ"י .67) אגה"ת

סע"א.68) קיח , שבת
א.69) יז, ביצה
ר"ס 70) או"ח  ואדה"ז טושו"ע ה"ז. פ"ל  שבת הל ' רמב"ם

רמב.
חמור 71) תראה "כי  הפסוק על  הבעש"ט  מתורת גם להעיר

כש"ט  שבט . כ "ח  יום" ("היום עמו" תעזוב עזוב גו' שונאך 
וש"נ). סט "ז. הוספות

ובכ "מ .72) ג . יט , ראה ד . ב, ויקרא לקו"ת וראה ד . א, שה"ש
לגלות 73) שהירידה - הפרטי  לגלות בנוגע הפעולה על  נוסף

ירידת  כללות של  הגלות על  (נוסף יכונה" ישראל  "בשם של 
העלי '. התחלת דבר) של  (לאמיתתו היא בגוף) הנשמה

ואילך .74) 308 ע' חי "ח  לקו"ש
סע"ב).75) (קלד , סכ "ב אגה"ק



נט       

כח  נתינת  - הרביעי" ה "צום  לפני ועוד  הגאולה ,
ש "יהי' הרביעי", ה "צום  של  הפנימיות  את  לגלות 

טובים " ולמועדים  ולשמחה  .לששון

בג ' ביותר  מודגש  זה  רואים וענין שבו - תמוז
רק  לא  (ה "ה  עצמה  היא  לגלות , שההליכה  בגלוי

כנ"ל . גאולה , של  התחלה  אלא ) עלי', צורך 

 למעשה בנוגע  לעיל  האמור  מכל  המורם 
העיקר : הוא  המעשה  - בפועל 

- לעורר  יש  תמוז, ג ' הש "ק  ביום  בעמדנו
בשבת " ציבור  צרכי על  ההכנות "מפקחין ע "ד  -

בימים  תמוז, ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  לימי המתאימות 
ובפרט  שלאחריו, והימים  תמוז, מג ' החל  שלפנ"ז

הכניסה  (וימי הקריאה  ביום ימי ועאכו"כ  ,(
והגאולה  המאסר  בעל  של  ובלשונו :השבת ,

     
     

- הנ"ל  וההוראה  הלימוד  גם  ולהדגיש 
מתוך  תהי' והיהדות , התורה  בחיזוק  שהפעולה 
"בשם  אשר  זה  של  גם  הזולת , של  מעלתו הכרת 
כך , כדי עד  ההווה , במצבו יכונה ", ישראל 

בארוכה . כנ"ל  העלי', התחלת  היא  שירידתו

 חובתו הדגשת  – בזה  עיקרי ענין ועוד 
התורה  בחיזוק  לעסוק  כאו"א  של  (וזכותו)

והיהדות :

"להפליג ורצונו שחפצו לטעון מישהו יכול 
רוחניים  בענינים  ורק  אך  ולעסוק  אדם " בני משאר 

, דתורה ונסתר  דתורה  נגלה  התורה , לימוד  ,
גופו  את  לסגף  תכלת ", שכולה  "טלית  להיות 

כאילו  שנתמעט  ודמי חלבי "שיהא  בתעניות ,
לפניך " הוא הקרבתיו טוען - לו מה  אבל  וכו';

שנמצאים  וליהודים  - גדולה ) ברוגזא  (ולפעמים 
יהודי  יכונה ", ישראל  "בשם  תחתונה , בדרגא 

"קורח "?! של  במצב  שנראה 

גופא : "קורח " מפרשת  - לזה  והמענה 
צריכה  שהעבודה  ללמדנו באה  "קורח ", של  בתוקף 
בעולם  להשאר  לא  היינו, ה "א , אות  בציור  להיות 

והדיבו  (רגל המחשבה  למטה  לירד  אלא  ר ,
הוא  המעשה  ואדרבה , המעשה . לעולם  השמאלית )

ולאידך , שיש העיקר ; ללמדנו בא  "קורח " של 
ולכן  מישראל , שבכאו"א  והיפה  הטוב  את  למצוא 
ה "חוצה ", למקום  עד  הרוחנית  ממעלתו לירד  צריך 

יכונה " ישראל  "בשם  אשר  יהודי עם  לעסוק  .כדי

אלא  בשבילו, ירידה  זו אין דבר , של  ולאמיתתו
זוהי ממלא אדרבה , הוא  שעי"ז מכיון שלו,

שכן, למטה . הנשמה  בירידת  הכוונה  תכלית  את 
בענינים  והפלגה  עלי' של  בתנועה  להיות  כדי
הי' זה  מצב  כי לעוה "ז, לירד  הוצרך  לא  רוחניים ,
בהיות  יותר ) נעלית  בשלימות  – (ואדרבה  גם 
כדי  היא  למטה  הירידה  כוונת  אלא  למעלה , הנשמה 

המטה . בירור  לפעול 

בגמרא  אדם וכדאיתא  שמכניסין "בשעה 
) באמונה  ונתת  נשאת  לו אומרים  )לדין,

לתורה " עתים  כלומר ,קבעת  , 
(לא  היא  שנה , ועשרים  מאה  לאחרי ששואלים 

" אלא ) התורה , ללימוד  בנוגע   ;"
נשמתך  ירדה  שבשבילם  שלך , ֿ ומתן המשא  האם 
והיהדות  התורה  הפצת  ע "י המטה , בירור  - למטה 
באמונה ", ונתת  ד "נשאת  באופן הי' - מקום  בכל 
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בסופן.76) תעניות הל ' רמב"ם וראה יט . ח , זכרי '
ד "שלישי "*יום77) להעילוי  דשייך  וי "ל  בחודש,

טוב", כי  בו ד (יום)ש"הוכפל  שגםהענין ולהעיר, .
תמוז**) ג ' חל  שבו יום באותו השבוע בימי  (שקביעותו תמוז

די "ז בגימטריא ה"טוב" את מגלה תמוז דג ' שה"טוב" היינו, ,
השבת, ביום - זו שנה בקביעות ביותר מודגש זה וענין תמוז.

ע'שהתענית ה'ש"ת (סה"ש אדמו"ר מו"ח  כ "ק וכפתגם ,
ולשמחה. לששון ויהפך  באמת, שידחה הלואי  :(157ִֶָ

טושו"ע 78) ה"ה. פכ "ד  שבת הל ' רמב"ם א. קנ, שבת ראה
(סי "ב). סש"ו או"ח  (ואדה"ז)

בתחילתה.79) מגילה

           
      

             
      

א.80) יז, ברכות
ברפ"ד 81) המשנה כהוראת ממנו, ללמוד  שיש - מזה ויתירה

אדם". מכל  הלומד  חכם "איזהו זו) בשבת (שלומדים דאבות
היתה  לפרדס שכניסתו - זומא" "בן ע"י  נאמר זה שמאמר ולהעיר,
ויצא  בשלום שנכנס כר"ע (דלא בלבד  וכניסה עלי ' של  באופן
למטה, והיציאה הירידה גם שצ"ל  כאן מדגיש ולכן בשלום),
שנמצא  היהודי  אתם", "אדם אדם", "כל  של  מעלתו לראות

ממנו. וללמוד  למטה,
א.82) לא, שבת
דברי83) על  אלא אדם של  דינו תחילת "אין שאמרו ומה

להתחלת  בנוגע זה הרי  - א) ז, סנהדרין ב. מ , (קידושין תורה"
 (ה ליתן עתיד  שכאו"א הדו"ח  (בנוגע אבל  ,,

על  שואלים ואח "כ  באמונה, ומתן משא על  תחילה שואלים
שם). (תום' לתורה עתים קביעת



ס      

מלשון  גם  כולל  והשלימות , התוקף  בכל 
!'אומנות '

: זה לדורנו בנוגע  - יותר  ובפרטיות 

המאסר  בעל  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
הטיל  - והגאולה   והשליחות התפקיד  את 

והיהדות . התורה  בהפצת  לעסוק 

צריכה  כאו"א  של  שעבודתו אומר , דורנו נשיא 
הכתוב  כלשון לוי, שבט  עבודת  בדוגמת  להיות 
. . הלוים  אחיכם  את  לקחתי הנה  "ואני בפרשתנו

לה '" ונחלתך "נתונים  חלקך  "אני , ובלשון ,
ולהורות הרמב "ם  לשרתו ה ' את  לעבוד  ש "הובדל 

שנאמר  לרבים , הצדיקים  ומשפטיו הישרים  דרכיו

ומסיים  לישראל ", ותורתך  ליעקב  משפטיך  :יורו
הרי  כו' ואיש  איש  כל  אלא  בלבד , לוי שבט  "לא 
ונחלתו  חלקו ה ' ויהי' קדשים , קודש  נתקדש  זה 

ה ' . . עולמים  ולעולמי וכוסי לעולם  חלקי מנת 
גורלי" תומיך  .אתה 

- העבודה  לפרטי בנוגע  ולבאר  לפרש  והוסיף 
כפשוטו, הן תינוקות , עם  בי"ת  אל "ף  מלימוד  החל 

הקטנים  יהדות חינוך  של  בי"ת  אל "ף  והן ,
חיזוק  פעולות  שאר  כל  בתוככי בידיעות , לקטנים 

ענינו. לפי ומקום  מקום  בכל  והיהדות  התורה 

ח "ו  להשתמט  יכול  אינו אחד  אף  ולכן,
בענין  ששליחותו האמתלא  ולומר  זו, משליחות 
מפונק " יחיד  "בן כמו להתנהג  לא  ואפילו אחר ,

וכו' לפעול  עליו וכיצד  מה  יודע  שאינו –באמרו
של  ששליחותו בפירוש , אמר  דורנו שנשיא  מכיון
ופירש  והיהדות , התורה  בהפצת  לעסוק  היא  כאו"א 
הדבר  אין ובמילא , כו', הפעולה  ואופני דרכי גם 
אלא  שרוצה , שליחות  איזו לו לבחור  ברצונו תלוי
אם  אפילו עליו, שהוטלה  השליחות  לקיים  צריך 

המשנה  ובלשון שבגלוי, לרצונו בניגוד  הוא  הדבר 
שלומדים  'אבות ' במסכת  רביעי פרק  וחותם  בסיום 
אם  שגם  היינו, חי", אתה  ֿ כרחך  "על  - זו בשבת 
אתה  צריך  חי", "אתה  מ "מ  ֿ כרחך ", "על  הוא  הדבר 

.("לבו אל  יתן ד "החי (באופן בזה 

הכי  ענינים  אפילו אחרים , בענינים  עוסק  וכאשר 
" אצלו שואלים  - נעלים   :"

זה  ובשכר  נעלים , הכי בענינים  אמנם  עסקת 
(ויתירה  השאלה  אבל  וכו', וכו' עולמות  ש "י תקבל 
המשא ֿ עם  מה  היא , הראשונה ) השאלה  – מזה 
את  הקב "ה  "הניח  זה  שבשביל  העיקרי, בענין ומתן

התחתונים " ואת  ומתעסק העליונים  והתעסק 
ליתן בעולם בקרבך  ומשמרה  הנשמה , את 

הזה ;       
     

בימינו  המבהיל  המצב  עם  בהתחשב  ובפרט 
ממש , ֿ נפשות  לפיקוח  בדומה  שהוא  אלו,
ידיעה  ללא  ישראל  "ילדי" אלפי מאות  שמסתובבים 
הקודש , בארץ  - (כולל  יהדות  של  בי"ת  באל "ף 
ה "נשאת  עיקר  וכו', דתיות  מפלגות  שישנם  שאף 
הנוער  בחינוך  אינם  – "באמונה " שלהם , ונתת "

האחרונות  בהתוועדויות  כמ "פ  כמדובר  ,ליהדות ),
אסיפות  עריכת  ודיבור , במחשבה  די שאין ופשוט 
במצב  לא  ואפילו טובות , החלטות  וקבלת 

חגורים " וחיוני ד "מתניכם  ומוכרח  צריך  אלא  ,
בפועל , במעשה  ולפעול  בפועל  ללכח  כנ"ל , הוא 

הידוע  (להפעיל ובלשון פלאחו" דא  "טאפארו
כלי). לעשותו ֿ עץ , בבול  הגרזן

 עם ביחד  וההוראה , הציווי ניתוסף  זה  ובכל 
הגאולה  מהתחלת  החל  הגאולה , מימי ֿ כח , נתינת 
והחזקת  תורה  בהרבצת  אומץ  "להוסיף  - תמוז בג '

.היהדות "

בעל  בדברי - ֿ כח  בנתינת  יתירה  והדגשה 
"נושאים  ס "ט ) (הנ"ל  תמוז בג ' והגאולה  המאסר 
כאשר  עמנו אלקינו ה ' יהי - להשי"ת  תפילה  אנו
בזה  שיש  יטשנו, ואל  יעזבנו אל  אבותינו עם  הי'
עמנו  יהי' השי"ת  אשר  הבטחה , וגם  בקשה  גם 
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ספמ "ב.84) תניא
ו.85) יח ,
נ.86) שם,
הי "ב.87) פי "ג  ויובל  שמיטה הל '
יו"ד .88) לג , ברכה
יג .89) הלכה
ה.90) טז, תהלים
(פירש"י91) לך " קח  זה את לומר הטוב, גורל  על  ידי  "הנחת

נצבים). ס"פ
על 92) היתה המס"נ  שעיקר והגאולה, המאסר בפרשת כידוע

כו'. והנוער הקטנים בחינוך  העבודה
ס"ח .93) ֿ זו שנה שלח  ש"פ משיחות קונטרס גם ראה

רפמ "א.94) שם גם וראה ב). (סה, פמ "ו בתניא אדה"ז ל '
ועוד .95) בהעלותך . נשא, ש"פ חגה"ש, שיחות:
מא.96) יב, בא - הכתוב ל '
ועוד .97) .104 ע' תש"ז .84 ע' תש"ב .105 ע' ה'ש"ת סה"ש



סי       

יכולים  אנו שאין הגם  אבותינו, עם  הי' כאשר 
כו'". לאבותינו להידמות 

האם  כו', ספק  או שאלה  כשמתעוררת  כלומר ,
בהפצת  השליחות  למילוי הדרושים  הכחות  לו יש 
פועל  תמוז שג ' לו, אומרים  - והיהדות  התורה 
שנשיא  מכיון כו', והספקות  השאלות  מכל  גאולה 
עם  הי' כאשר  עמנו אלקינו ה ' "יהי הכריז דורנו
להידמות  יכולים  אנו שאין ש "הגם  אבותינו",
ה ' ש "יהי ברורה  הבטחה  ישנה  מ "מ  לאבותינו",
עם  הי' "כאשר  אלא  עוד , ולא  עמנו", אלקינו
הדרושים  הכחות  שניתנו בוודאי ולכן אבותינו",
הדבר  ואין ובשלימות , בהצלחה  השליחות  למילוי

ואחת . אחד  כל  של  ברצונו אלא  תלוי

 המאסר בעל  דברי בהמשך  - בזה  ענין ועוד 
ולא  כו' גלינו מרצוננו "לא  תמוז, בג ' והגאולה 
כו' הגלנו ית ' מלכנו אבינו כו', נשוב  אנו בכחותינו

נפלא : ענין מרומז שבזה  כו'", יגאלנו ית ' והוא 

אלא  כו'" בכחותינו "לא  היא  שהגאולה  כיון
שגם  פשוט , וגם  מובן הרי ית '", מלכנו "אבינו ע "י
זו  אין ועבודתינו", ב "מעשינו משהו חסר  כאשר 
בלבד , אחד  לרגע  אפילו וח "ו, ח "ו לעכב , סיבה 
נדחינו  ויקבץ  ש "יגאלנו הקב "ה , של  פעולתו את 
לארצנו  צדק , גואל  משיח  ע "י קוממיות  ויוליכנו כו'

אמן". בימינו במהרה  הקדושה 

הקיצין" כל  "כלו שכבר  לאחרי ,ועאכו"כ 

"צחצוח  גם  העבודה , כל  נסתיימה  וכבר 
לבוא הכפתורים " צריכה  שהגאולה  בוודאי הרי ,

לעיל  האמור  כל  ובמילא , ולכן ממש , ומיד  תיכף 
בהפצת  לעסוק  כאו"א  של  ושליחותו תפקידו אודות 
ואפילו  וכלל  כלל  מחליש  אינו והיהדות , התורה 
בכל  הגאולה  של  והדרישה  מהבקשה  ח "ו, משהו,

מתי"! "עד  - התוקף 

 ובפרט הגאולה , אודות  שמהדיבור  ויה "ר 
וניכנס  נזכה  - תמוז בג ' שמתחילים  הגאולה  בימי
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  ממש 

עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , ומיד  תיכף  .צדקנו,

הגאולה  ימי את  נחגוג  ובמילא , לזה  ובהמשך 
נש  הגאולה , בעל  עם  ביחד  תמוז ֿ י"ג  בגוף ,י"ב  מה 

עפר " שוכני ורננו בראשם ,"הקיצו והוא  ,

"צום  ידחה  – בתמוז עשר  שבעה  ִֶָובבוא 
עשר  ששבעה  זו, שנה  בקביעות  ובפרט  הרביעי",
בקביעות  התענית  נדחה  שבעבר  בשבת , חל  בתמוז

אז  דורנו נשיא  וכדברי שידחה כזו, הלוואי :ִֶָ
ולשמחה  לששון שיהפך  מזה , ויתירה  באמת ,

טובים . ולמועדים 
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ב.98) צז, סנהדרין

תרפ"ט .99) שמח "ת שיחת ראה
מא.100) יב, בא ופירש"י  מכילתא
יט .101) כו, ישעי '
(102.77 בהערה לעיל  נסמן

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ומ"ש שמפני הטרדות לא יכול להשתתף בענין הנ"ל וכו', הנה פליאני עליו, כי הרי איפכא 

מסתברא, ומשל למה הדבר דומה לאדם שנחלש בגשמיות ואומרים לו להוסיף באכילה ושתי' ויענה 

בהנ"ל שכשרואה  וה"ה  יוסיף באכו"ש,  אז,  ולכשיבריא  כח לאכו"ש  לו  אין  ע"ז שכיון שחלוש הוא 

שטרוד בענינים המבלבלים ומקלקלים ואין בהם נחת, הנה אחת העצות להפטר מזה הוא להיות טרוד 

בענינים דחיזוק התורה והיהדות והבלא מפיק הבלא ובפרט בענין דתורה הרי ידוע מרז"ל כל המקיים 

את התורה מעוני סופה לקיימה מעושר, ועוני ועושר הרי הם לא רק בכסף וממון אלא גם בזמן וכו'...

בברכה ובפ"ש כל אנ"ש שיחיו.



סב

  


בעלי ֿתשובה : במעלת  ח, בסעיף

חדא " וברגעא  חדא  "בשעתא  הוא  התשובה  שענין שאף  חילוקי 1ולהעיר , וכמה  כמה  ישנם  ֿ מקום  מכל  ,
ש "כופין  (לאחרי אני" "רוצה  שאומר  התשובה  מדרגת  החל  הקצה , אל  הקצה  מן התשובה , בענין דרגות 

אני") רוצה  שיאמר  עד  ואמר ,2אותו רבי "בכה  זה  שעל  דורדייא , בן אלעזר  דרבי התשובה  לדרגת  עד  ,
אחת " בשעה  עולמו קונה  בתיובתא "3יש  צדיקייא  ד "לאתבא  זו לדרגה  השתוקק  רבי שאפילו היינו, ,4,(

המוחין. מכלי למעלה  הוא  שהדבר  מפני  בכיה , כדי עד 

אלעזר  דרבי התשובה  מעלת  מהפלאת  יותר  התשובה ) בענין דרגות  חילוקי (שיש  לדבר  ראיה  לך  ואין
ֿ תשובה  בעלי ריבוי היו שבוודאי שאף  - דורדייא  מדגישים בן ֿ מקום  מכל  ֿ זה , שלפני הדורות  במשך 

הרגיל  בדרך  שלא  ביותר  נעלית  דרגה  להיותה  דורדייא , בן אלעזר  רבי של  תשובתו מעלת  את  במיוחד 
כלל .

מישראל  ואחד  אחד  לכל  שייך  נעשה  זה  הרי דורדייא , בן אלעזר  דרבי התשובה  לאחרי - גיסא  ולאידך 
.(59 הערה  דלעיל , שיחות  (ראה  כו'

השבת : במעלת  י , בסעיף

עשויה " מלאכתך  ש "כל  - בזה  ענין הכולל 5ועוד  תענוג , מתוך  - מזה  ויתירה  מנוחה , מתוך  עבודה  ,
השמחה . מ )ענין (ולמעלה 

תדשן  טובה  ד "שמועה  מהענין ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  – העבודה  עניני בכל  הרחבה  נוספת  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
הגמרא 6עצם " כסיפור  הצמיחה 7, גיל  (לאחרי מבוגר  אדם  של  בעצם  אפילו הרחבה  פעל  התענוג  שענין

נאמר  (עליו ֿ המקדש  בית  את  שהחריב  ֿ יהודי , אינו מובן 8והגידול ), שמזה  - יפול ") באדיר  "והלבנון
העולם . גדרי מצד  טבעי, ענין הוא  התענוג  ֿ ידי שעל  ההרחבה  שפעולת 

היעוד  קיום  את  ממהרת  העבודה , עניני בכל  גבולך ".9וההרחבה  את  אלקיך  ה ' "ירחיב 

בתעניות : הגוף סיגוף בענין  יג , בסעיף

לא  השמים  ושמי "השמים  אשר  ֿ המקדש , בבית  קרבן הקרבת  דוגמת  ביותר , נעלה  ענין הוא  תענית 
הזה " הבית  כי אף  ),11(בניחותא 10יכלכלוך ,

או  ישראל , ילדי עם  בי"ת  אל "ף  ללמוד  - עליו שהוטל  התפקיד  את  למלא  עליו ֿ לראש , לכל  אבל ,
המעיינות  בהפצת  שיעסוק  כו' חסידות  מאמר  לחזור  שיכול  זה  את  לעורר  או המלמדים , על  להשגיח 

בזה . וכיוצא  למדרגתו), מגיע  אינו - המעורר  – הוא  אם  (אפילו חוצה 

זה  תפקיד  למלא  לישון...וכדי ישכב  והעייפות  החלישות  מרוב  כי בתעניות , לעסוק  יכול  אינו -
וא  בפיו, מה  וישמע  טובה " לו "יעשה  משנתו, ויעוררו המלמד  כשיבוא  היותר , אולי ולכל  כח , לו יהיה  ם 

זוהי אחד , לאף  "טובות " עושה  אינך  – עצה ... גם  לו את יתן ממלא  הנך  ֿ זה  ֿ ידי שעל  מכיון ,
לעולם ! נשמתך  ירידת  תכלית 
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סע"א.1) קכט , זח "א
ספי "ד .2) הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם וש"נ. א. ו, ר"ה

ג . א, ויקרא פירש"י 
וש"נ.3) סע"א. יז, ע"ז
ב.4) קנג , זח "ג  ראה
סש"ו 5) או"ח  (ואדה"ז טושו"ע ט . כ , יתרו ופירש"י  מכילתא

(סכ "א). ס"ח 

ל .6) טו, משלי 
ב.7) נו, גיטין
שם.8) גיטין לד . יו"ד , ישעי '
ח .9) יט , שופטים

כז.10) ח , מ "א
(11.148 ע' ריש חכ "א בלקו"ש בהנסמן ראה



סג     

נקרא  היין מן אלא  עצמו ציער  שלא  זה  מה  חוטא .. נקרא  בתענית  היושב  ש "כל  לכך  נוסף  - זה  וכל 
ֿ וכמה " ֿ כמה  ֿ אחת  על  ודבר  דבר  מכל  עצמו המצער  ("קנין 12חוטא , גופו על  רשות  לאדם  "אין כי ,

משתה "13הקב "ה " או מאכל  איזה  במניעת  אפילו צער , בשום  לצערו ..(14.

וסיגופים ?! תעניות  ֿ ידי על  להיות  צריכה  שהתשובה  לך  מניין - כו' תשובה  תיקון צריך  שהנך  ומה 
מכיון  בבחירתך , תלוי אינו זה  ודבר  נשמתך , ירידת  תכלית  מילוי ֿ ידי על  להיות  צריכה  התשובה  - אדרבה 
ה "א , אות  בציור  להיות  שצריכה  העבודה  מכללות  החל  – הקב "ה  ע "י שנקבע  מה  לשנות  ביכלתך  שאין
צורת  את  לשנות  יכול  אינו האותיות ) לכתוב  (שתפקידו "סופר " שאפילו המעשה , ענין בה  שמודגש 

האותיות !

***

.'גו קורח " "ויקח  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

. ה סעיף  דלעיל , בשיחות  נכלל  - רש "י בפירוש  הביאור 

 והתחלת מקדש , ביאת  הלכות  סיום  - הלכה  והתחלת  הלכה  סיום  יש  ברמב "ם , היומי בשיעור 
בשניהם . המשותף  ענין על  להתעכב  יש  לכך  ובהתאם  - המזבח  איסורי הלכות 

השחיטה : ענין נזכר  שבשניהם  מכיון לחפש , צורך  אין ֿ דידן ובנידון

המקדש  ביאת  הלכות  "15בסוף  - שנאמר קדשים .. קדשי אפילו בזרים , כשרה  ושחט 16הקדשים 
כהונה ", מצות  ואילך  מקבלה  אהרן, בני והקריבו ה ' לפני הבקר  בן את 

המזבח  איסורי הלכות  "17ובהתחלת  - מומין בבעלי נאמר  שהרי לוקה , קרבן לשם  מום  בעל 
לה ' אלה  תקריבו לשוחט ".18לא  אזהרה  שזה  למדנו השמועה  ומפי  ,

הדברים : בתיווך  והסבר  ביאור  שצריך  אלא 

קדשי  שחיטת  אפילו שלכן, "והקריבו"), ואח "כ  גו'" ("ושחט  הקרבה  בכלל  השחיטה  אין - גיסא  מחד 
כשר " זר  שחטו אם  הכיפורים .. יום  של  ֿ גדול  כהן "פר  גם  כולל  בזר , כשרה  שכל 19קדשים  שמצינו (ומה 

ֿ גדול  בכהן נעשים  השחיטה , גם  הכיפורים , יום  של 20עבודות  ב 'גברא ' הכיפורים , ביום  דין זה  הרי -
השחיטה ). בעבודת  דין ולא  כו', ֿ גדול  כהן

משמע  שמזה  לשוחט ", "אזהרה  למדים  לה '" אלה  תקריבו "לא  שכתוב  ממה  – גיסא  ולאידך 
הקרבה . בכלל  היא  שהשחיטה 

: הענינים בפנימיות  – השחיטה  ענין לכללות  בנוגע  ולבאר  להוסיף  ויש 

לכם  חי, הוא  אשר  רמש  "כל  - בשר  לאכול  הותר  נח  לבני ורק  עשב , ירק  רק  הותר  - הראשון לאדם 
לאכלה " תאכלו"21יהיה  לא  דמו בנפשו בשר  "אך  החי, מן אבר  על  שהוזהרו אלא  שנפשו 22, זמן "כל  ,

תאכלו" לא  כו'.23בו, ֿ חיים  בעלי צער  משום  ,

מה  ֿ פי על  ובפרט  ֿ חיים ?! בעלי צער  משום  בה  יש  השחיטה , פעולת  עצם  הרי מובן: אינו עדיין אבל 
נבוכים ' ב 'מורה  הרמב "ם  התורה !24שכתב  מן איסור  הוא  ֿ חיים  בעלי שצער 
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רפ"ב.12) דעות הל ' רמב"ם סע"א. יא, תענית
ספי "ח .13) סנהדרין הל ' רדב"ז
ס"ד .14) גו"נ נזקי  הל ' חו"מ  אדה"ז שו"ע
ה"ו.15) פ"ט 
ה.16) א, ויקרא
ה"ד .17) פ"א
כב.18) כב, אמור

ה"ב.19) פ"א המוקדשין פסולי  הל '
וש"נ.20) סע"ב. לב, יומא
ג .21) ט , נח 
ד .22) שם,
עה"פ.23) פירש"י 
בלקו"ש 24) בהנסמן גם וראה ספי "ז. שם וראה פמ "ח . ח "ג 

.206 ע' חי "ט 



סד    

חולין  במסכת  הגמרא  דברי ֿ פי על  – בזה  היא 25וההסברה  שהשחיטה  היינו, ומשך ". אלא  ושחט  "אין
של  ובשר פעולה  דם  שנעשית  האדם , לדרגת  החי) (מין הבהמה  את  להעלות  למעלה ), (משיכה 

המדבר ). (מין האדם  של  כבשרו

פועלת  אדרבה ) אלא  כו', צער  ֿ רצוי, בלתי דבר  (אינה  שהשחיטה  ולכןונמצא , בבהמה ,
לאחרים  ופורענות  נזק  בו שיש  דבר  על  מברכים  שאין אף  - השחיטה  מעשה  דבר 26על  על  לא  (ואפילו

סכנה  מניעת  בשביל  היא  ומשך ".27שעשייתו אלא  ושחט  "אין כאמור  טוב , דבר  שזהו מכיון - (

הדעות " "לתקן האדם , בעבודת  מזה  הדברים 28והלימוד  את  להעלות  היא  העבודה  שכללות  -
לעליון  אדמה  שם  על  "אדם ", לדרגת  שיתעלו שבעולם , .29התחתונים 

 תורה הרבצת  בעניני לפעולות  בקשר  שמחה , של  והתוועדויות  מסיבות  אודות  להזכיר  המקום  כאן
היהדות . וחיזוק 

- ובעיקר  - וגם  בגשמיות , עליה  למעלה , יעלו - המשמח  משקה  משקה , קנקני שהכינו אלו ולכן,
ולהכריז לדבר  בשביל  כי ברוחניות , המקום עליה  המאורע , פרטי על  ויכריזו כו', להתעלות  צריכים 

ֿ דא . בכגון כנהוג  המסובים , כל  את  ויזמינו והזמן,

יתעלה  שבו הזמן את  יותר  עוד  ויזרזו ימהרו האמורים , הענינים  בכל  ועבודתינו שמעשינו ֿ רצון ויהי
בגאולה  - כהנים  לדרגת  שיתעלו ונחלתך ", חלקך  "אני נאמר  עליהם  הלויים , עליית  גם  כולל  כולו, העולם 

ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  המשקה , חלוקת  [לאחרי

***

 אאמו"ר הזוהר 30בהערות  מאמר  ולא 31מובא  כו', לשמאלא  דימינא  חילופא  למעבד  בעי "קורח 
כו'". בישא  לישנא  ביה  דאשתכח  אלא  עוד 

אאמו"ר  לשמאלא ,32ומבאר  דימינא  חילופא  לעשות  שרצה  מה  חטאים .. שני קורח  על  שאמרו "מה  ,
"יומא  הוא  שחסד  - מזה  (ויתירה  חסד  וראשיתו ימין בחינת  הוא  ֿ אנפין' ש 'זעיר  ֿ אנפין', ב 'זעיר  הפגם  הוא 

יומין" כולהו עם  ֿ אנפין'..33דאזיל  ב 'זעיר  פגם .. הרי לשמאלא  דימינא  חילופא  לעשות  שרצה  וקורח  ..(
היא  שמלכות  במלכות , גם  שפגם  הוא  בישא , לישנא  ביה  דאשתכח  אלא  עוד  ולא  עוד , אמר  ֿ כך  אחר 

דיבור ". פה , בחינת 

למעשה  בנוגע  רק  לא  להיות  צריכה  קורח , של  ענינו ושלילת  שהזהירות  - האדם  בעבודת  מזה  והלימוד 
אלא  המעשה ), ענין ה "א , אות  של  השמאלית  ברגל  השינוי על  מורה  ש "קרח " ו) (סעיף  לעיל  (כמבואר 

ֿ אנפין'). 'זעיר  גם  אלא  'מלכות ', רק  לא  - (ובספירות  למדות  בנוגע  גם 

האמצעי  לאדמו"ר  מואב " את  תצר  "אל  ֿ המתחיל  בדיבור  בארוכה  המבואר  ֿ פי על  – הענין 34ונקודת 

בלבד , במעשה  להסתפק  שאין כלומר , המדות , בענין היא  הזה  בזמן שהעבודה  התניא ) בספר  גם  (ומרומז
המדות . עבודת  גם  להיות  צריכה  אלא 

 חכם איזהו אומר , זומא  "בן שנינו: זו, בשבת  שלומדים  אבות  מסכת  של  רביעי פרק  בהתחלת 
כו'". אדם  מכל  הלומד 

"בן  ֿ זה , שלאחרי במשנה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  – זומא " "בן אביו, שם  ֿ אם  כי שמו, נזכר  שלא  בטעם  והנה ,
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שם.25) לקו"ש וראה ב. ל ,
ֿ ג .26) תקכב ע' המצוות ברכות ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
ה"ד .27) פי "א ברכות הל ' רמב"ם
בסופן.28) תמורה הל ' רמב"ם ראה
ובכ "מ .29) רע"א. ג , של "ה ראה

שעח ).30) (ע' פרשתנו ריש לוי "צ לקוטי 
א).31) (קעו, פרשתנו ריש
שפא.32) ע'
(33174 ע' ח "ה בלקו"ש הנסמן ב. קצא, ֿ ב. א קג , זח "ג  ראה

בשוה"ג .
בתחילתו.34) דברים ע"ס האמצעי  אדמו"ר מאמרי 



סה     

קורין  היו רבי, שיקרא  נסמך  ולא  ימים  האריך  שלא  "לפי מברטנורא : עובדיה  רבי כתב  - אומר " עזאי
עזאי". בן וכן אביו, שם  על  אותו

בספרי  שמצינו נאמר 35[ולהעיר , זה  שמאמר  לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל  שנים ! קל "ג  חי עזאי שבן
אביו  שם  על  אז נקרא  שלכן שנסמך , ולפני ].36בצעירותו,

אדם ": מכל  הלומד  חכם  "איזהו המאמר  לתוכן המאמר  בעל  שם  קשר  את  לבאר  ויש 

שבו. ה "מקבל " תנועת  את  ומדגיש  מורה  - אביו שם  על  אלא  בשמו נקרא  שלא  - זומא " "בן השם 
שמעון" שמם  עזאי) ובן זומא  (בן (ש "שניהם  "שמעון" בשמו גם  מרומז זה  שמיעה 37וענין מלשון - (38,

הקבלה  תנועת  הדגשת  אדם ", מכל  הלומד  חכם  "איזהו - המאמר  תוכן גם  וזהו מאחרים . ומקבל  ששומע 
אדם . מכל 

בזה : להוסיף  ויש 

לפרדס " שנכנסו ה "ארבעה  בין נמנה  עזאי") "בן (וכן זומא " –39"בן כו' מעלתו גודל  מובן שמזה  ,
בשלום  ש "נכנס  עקיבא  רבי של  השלימות  בדרגת  היה  שלא  ֿ פי ֿ על  (אף  עקיבא  רבי ובדוגמת  ֿ דרך  על 

בשלום ") ,40ויצא 

נעלית  הכי לדרגה  שהגיע  מי שגם  ללמדנו, אדם , מכל  ללמוד  הצורך  זומא " "בן מדגיש  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
אדם . מכל  ללמוד  וצריך  יכול  ל "פרדס ") הכניסה  (דוגמת 

בשמו, נקרא  שאינו הביטול , לתכלית  ועד  הביטול , תנועת  את  בנפשו לעורר  צריך  זה  שבשביל  אלא ,
כו', שנסמך  קודם  בצעירותו, שהיה  כמו עצמו את  שמרגיש  היינו, זומא ", "בן אביו, שם  על  אלא 

אדם . מכל  ולקבל  ללמוד  לו קל  ֿ זה  ֿ ידי שעל 

: גירסאות שינויי יש  ובזה  כו'", "שנאמר  במשנה  וממשיך 

"שנאמר  - מברטנורא  עובדיה  רבי הראשון 41לגירסת  חלקו רק  הובא  שבמשנה  השכלתי", מלמדי מכל 
כו'". כלומר  לי, שיחה  עדותיך  כי  דקרא , "וסיפא  בפירושו: מוסיף  והוא  הפסוק , של 

לי", שיחה  עדותיך  כי השכלתי מלמדי מכל  "שנאמר  - היא  בסידורו הזקן רבינו שמביא  הגירסא  אבל 
במשנה . מובא  כולו שהפסוק 

"נוהגין  רק  לכתוב  יכול  שהיה  אף  - הזקן רבינו של  בסידורו אבות  פרקי להעתקת  הטעמים  אחד  [וזהו
במכל  בסידורו, להעתיקן מבלי במשניות ", תמצא  כו', אבות  פרקי בנוגע לומר  שאפילו  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן
בשחרית " תמצא  וכו' ומודים  "רצה  הזקן רבינו כותב  התפילה , בנוגע 42לנוסח  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,

שרצה  מכיון - כו' התפילה  לאחרי מנהג  בתור  ֿ אם  כי התפילה , לנוסח  שייך  זה  שאין אבות , פרקי לאמירת 
וכו' לניקוד  בנוגע  גם  כולל  המדוייקת , הגירסא  את  ].43לקבוע 
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תולדות.35) ר"פ התוס', מבעלי  זקנים בדעת כ "ה
רע"ב.36) מא, סנהדרין ע"ד 
שם.37) הרע"ב פי '
הראי ',38) מדרגת למטה היא השמיעה שדרגת להעיר,

רצה  רבינו שמשה ואילך ) ד  ב, ואתחנן (לקו"ת בכ "מ  וכמבואר
כל  זכו לא אעפ"כ  אבל  באלקות, הראי ' בדרגת יהיו בנ"י  שכל 
לדרגת  ֿ אם כי  בלבד ), סגולה יחידי  (אלא הראי ' לדרגת ישראל 

ישראל  "ועתה כמ "ש גו'".השמיעה,
סע"ב.39) יד , חגיגה
בין 40) להיותו "אחר", שאפילו - מצינו מזו וגדולה

מצא, רימון ש"ר"מ  בלבד  זו לא הרי  לפרדס", שנכנסו ה"ארבעה
עד  ונח  שקט  שלא זאת, עוד  אלא זרק", קליפתו אכל  תוכו
ד "בן  הענין אצלו שפעל  היינו, ב), טו, חגיגה וראה כו', שהעלהו
ואילך . א רכ , ויצא אוה"ת (ראה "בן" נעשה ש"אחר" אחר",

ועוד ).
צט .41) קיט , תהלים

ד )42) (שכ , לסידור בהגהותיו אדנ"ע כ "ק ממ "ש ולהעיר
תמצא  כו' ומודים "רצה התיבות והוסיף הגי ' הצ"צ שאדמו"ר
גמירא  עד  כו' ומודים רצה הנוסח  כל  שנדפס ב'סידור' בשחרית"
ז"ל  הגדול  רבינו של  מהסידור שינוי  שום יהי ' שלא "שדקדק -
וגם  . . הנוסחא בעצם דבר לשום נוגע שאינו כזה בדבר אף
רואים  ומזה כו"'. דרכיו גבהו כי  כוונה איזה בזה שיש שאפשר
(לכאורה), פשוטה סיבה בו שיש בדבר גם שב'סידור' הדיוק גודל 
לא  ההיא, בתקופה ההדפסה הוצאות ריבוי  שמפני  כבנדו"ד ,
תמצא  כו' ומודים "רצה כתבו אלא עוה"פ, הנוסח  כל  הדפיסו

בשחרית".
ש"כל  באופן הסידורים נדפסו שלאח "ז בשנים ואעפ"כ ,
שיצטרך  מבלי  בשלימות, מקומה על  באה ותפילה תפילה
מפני - ֿ השער) דף (נוסח  תפילתו" בשעת הדפים לחפש המתפלל 
לא  שעדיין לאלו גם נפש", לכל  השוה ב"סידור הצורך  שניתוסף

התפילה. בשעת הדפים" "לחפש שיוכלו כזו לדרגא הגיעו
ס"ג .43) פ"ל  הכולל  שער ראה
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בזה : להוסיף  ויש 

מודים  הצדוקים  שגם  שבכתב , תורה  של  התוקף  גם  יש  זה  שבענין (א ) מודגש  כו'", "שנאמר  בהוספה 
ממרא  זקן לדין בנוגע  - להלכה  גם  ֿ מינה  (ונפקא  העילוי 44בה  גם  בזה  יש  במשנה , שהובא  ומכיון (ב ) ,(

כדברי  לי") שיחה  עדותיך  ("כי דקרא  סיפא  בהבאת  חילוק  יש  ֿ זה , ֿ פי ועל  ֿ פה . שבעל  תורה  של  וההוספה 
ֿ פה . שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  לחיבור  ביחס  - המשנה 

"שני  שעניינו לכך  בהתאם  - דקרא  סיפא  גם  שמבארים  הגירסא  את  קבע  הזקן שרבינו לומר , ויש 
דתורה ) ונסתר  דתורה  (נגלה  שבתורה  האורות  שני שם  על  ותורה 45אור ", שבכתב  תורה  גם  כולל  ,

דקרא , מ )סיפא  ל (הוראה  בנוגע  גם  ֿ פה  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  חיבור  להיות  צריך  שלכן שבעל ֿפה ,
לי". שיחה  עדותיך  "כי

 תורה עילוי כללות  על  (נוסף  המאמר  לתוכן בנוגע  מהפסוק , הראיה  ֿ ידי על  ההוספה  גם  לבאר  ויש 
לי": שיחה  עדותיך  כי השכלתי מלמדי "מכל  – שבכתב )

מלמדי ("איזהו "מכל  בחכמתו רק  לא  מוסיף  אדם " "מכל  שהלימוד  היינו, דייקא . "השכלתי " ,"
. השכל ומקור  שורש  ("השכלתי"), המשכיל  בכח  גם  אלא  אדם "), מכל  הלומד 

ֿ אם "כי כי המעיד , האדם  של  ומצבו מעמדו נוגע  לא  ב "עדות " כי ה "עדות ". ענין הדגשת  – "
ללמוד  שיש  הטוב  הענין מצד  שיהיה , מי יהיה  אדם ", מכל  ש "לומד  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  עדותו. תוכן

ממנו.

", בעלמא שיחה  של  מענין גם  להיות  וצריך  יכול  שהלימוד  - ז"ל לי" רבותינו 46מאמר 

לימודי  בניך  "וכל  - מישראל  ואחד  אחד  בכל  ודוגמתו לימוד ", צריכה  ֿ חכמים  תלמידי של  חולין "שיחת 
שלהם .47ה ' חולין" מ "שיחת  גם  ללמוד  יש  ולכן חכמים ", "תלמידי שהם  ,

 מו"ח כ "ק  בדברי הדיוק  גודל  להיות  צריך  כמה  עד  - ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  – למדים  ומכאן
בדיבורים  אפילו אלא  ושיחותיו, מאמריו ממש , בתורתו מיבעי לא  ופרט , פרט  בכל  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
שנאמר  בדבר  גם  כולל  פרט , בכל  לדייק  צריך  בהם  גם  - כמובן ערכו, לפי - חולין" "שיחת  בבחינת  שהם 
המביא  לימוד  של  ובאופן וללמוד , לדייק  יש  ותיבה  תיבה  בכל  בזה . וכיוצא  הטיול , בעת  אגב , בדרך  כאילו

העיקר . שהוא  מעשה , לידי

לשמוע  שזכו אלו אצל  הן ושיחותיו, במאמריו הרף  ללא  שתבע  לענין בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
התורה  בהפצת  לעסוק  צריך  ואחד  אחד  שכל  – תורתו ולומדים  שלמדו אלו והן פנים , אל  פנים  דבריו את 

בארוכה . כנ"ל  והיהדות 

להתעוררות  אלו ימים  לנצל  שיש  ובוודאי בוודאי הרי תמוז, מג ' החל  הגאולה , בימי בעמדנו ובפרט 
ונשים  אנשים  מישראל , וכמה  כמה  התוועדויות  - גם  כולל  והיהדות , התורה  הפצת  פעולות  בכל  וחיזוק 
מפסקת  שאינה  מחיצה  מחיצה , ֿ ידי על  צניעות , של  באופן ֿ עצמן, בפני והנשים  ֿ עצמם  בפני [אנשים  וטף 
ּתׂשמח  ושנת  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  יתירה  ובהדגשה  אמיתית ], אחדות  פועלת  אדרבה , אלא  ֿ ושלום , ְִַחס 

ְַַוּתׂשמח .

היעוד  קיום  עדי ואור , והולך  דמוסיף  ובאופן בהצלחה , יהיו אלו ענינים  בכל  שהפעולות  ֿ רצון ויהי
יאיר " כיום  סתרו"48"ולילה  חושך  "ישת  ה "חושך ", של  הפנימיות  את  שמגלים  ֿ זה  ֿ ידי על  ש "והיה 49, ועד  ,
עולם " לאור  ה ' ראשם "50לך  על  עולם  "שמחת  - עולם " "שמחת  עם  ביחד  ,51.

ֿ כך  ואחר  המקדש ", בית  שיבנה  כו' רצון "יהי לנגן שי' ֿ ציבור  לשליח  צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר 
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וש"נ.44) שס). (ע' ס"ג  ממרא זקן ערך  תלמודית, אנציק' ראה
(45.37 ע' ח "ו בלקו"ש נממן
וש"נ.46) ב. כא, סוכה
יג .47) נד , ישעי '

יב.48) קלט , תהלים
יב.49) יח , שם
יט .50) ס, ישעי '
יא.51) נא, יו"ד . לה, שם
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הנה  "ואני שבין  והקשר  הפרשיות סמיכות אודות
בני  קדשי לכל  תרומותי משמרת את לך  נתתי

קורח 1ישראל ..." מחלוקת לבין  – כהונה מתנות ענין  –
מציין  ורש"י ב"ספרי", נאמר  בפרשה, כן  לפני האמורה

בפירושו  על 2זאת וערער  קורח  ש"בא שלאחר  ,
אהרן 3הכהונה" כהונת שאת הקדושֿברוך ֿהוא, אמר 

באמצעות  וזאת בערכאין , ומעלה וחותם כותב הוא
כהונה  .4מתנות

מתנות שבין  לקשר  הסבר  זהו  להבין : וצריך 
ענין  בין  הקשר  מה אך  קורח , מחלוקת 5לבין 

המוזכר הניתן  מעשר ...", כל  נתתי הנה לוי ("ולבני
מתנן  חלקך , "אני של  אמירה ובאותה אחרי מיד 

חולקך " אינון  לך  כהונה 6דייהבית מתנות לבין 7– – (
קורח ? מחלוקת

שום  לכך  שאין  בלבד  זו  לא לכאורה, מזה: יותר 
לזה: הנוגד  ענין  זהו  אלא קורח , למחלוקת קשר 

היתה קורח  גם מחלוקת "ובקשתם – הכהונה על 

לוי,–8כהונה" היה עצמו  קורח  שהרי לויה, על 
קהת ומבין  בן  יצהר  בן  – ?9שבהם

היא  עצמה זו  שאכן  לתרץ היה ניתן  לכאורה,
נגרמה  והמחלוקת לוי, משבט  היה שקורח  כיון  הסיבה:
עצם  הרי – לוי משבט  אנשים עוד  ידי ועל  על ֿידו 

לוי  בני כפי 10היותם ומחלוקתם, לטענתם הגורם היה
משה  להם כי 11שאמר  מכם המעט  לוי בני נא "שמעו  :

לעבוד ... ישראל ... מעדת אתכם ישראל  אלקי הבדיל 
ובקשתם אתך  לוי בני אחיך  כל  ואת אותך  ויקרב

 נפגעה זאת שעקב ולחשוב לטעות היה ניתן  – "
ציוה  לכן  ותפקידו . לוי שבט  של  חשיבותו  ח "ו 

כהונה,הקדושֿברוך ֿהוא, מתנות על  הציווי עם
לוי  שבני ללמדנו  לוי... לבני מעשר  נתינת על  גם

בחשיבותם  .12נשארו 

את  מזכירה שהתורה מזה כי כך , לומר  קשה אך 
המעשרות וא"ו ענין  ובתוספת כהונה, למתנות

13 ללויים המעשר  ענין  שבין  הקשר  שגם מובן , ,
שבין  הקשר  כמו  אופן  באותו  הוא קורח  מחלוקת לבין 
להדגיש  כדי כלומר , קורח , מחלוקת לבין  כהונה מתנות

הלויה  מעלת את חיובי באופן  רק 14מלכתחילה ולא ,
המעלה  שלילת את למנוע .15כדי
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ואילך.1) ח יח, פרשתנו 
כ.2) פסוק לקמן  גם נשנה ובספרי  עה"פ.
הכהונה 3) על אהרן  כנגד וערער קרח (בא בפרש "י  ועד"ז  בספרי  כ"ה

על קרח שערער לפי  טוב: לקח במדרש  אבל לו ). ונתן  הכתוב בא
.' כו ללמדך המתנות את ולבניו  לאהרן  לקיים ללמד הכתוב בא

כו ' להתגרות כו ' התחילו  ד: פי "ח במדב"ר ג . פרשתנו  תנחומא וראה
כו '. מת"כ כ"ד

"לכך4) מסיים בספרי  בפרש "י  אבל לקרח". סמוך זו  פרשה
ונתבאר "ולכך שם), טוב לקח במדרש  (ועד"ז  לכאן " זו  פרשה

ואכ"מ. ואילך. 124 ע' חכ"ג  בלקו "ש  בארוכה
ואילך.5) כא שם הפרשה בהמשך המדובר
"אנא 6) שתרגם – מתיב"ע יותר לפשש "מ קרוב (שהוא שם ת"א

חלקך").
מן 7) מעשר  דתרומת דמכיון  להנ "ל) (בהמשך אפ"ל הי ' בפשטות

נתינת  מצות תחלה להקדים הוצרך כהונה, מתנות מכ"ד א' היא המעשר
ובתוך  בהמשך נאמרה מעשר דמצות קשה לפי "ז  אבל ללוי . מעשר
מעשר  ותרומת המוסיף), (ובוא"ו  כהונה מתנות ע"ד (לאהרן )* הדיבור
הערה  לקמן  וראה כה). (יח, ולמשה – בפ"ע (ובפרשה) בדיבור נאמרה

.15
יוד.8) טז ,
(פרש "י 9) משה" עם "לחלוק שבא גרם זה ואדרבא פרשתנו . ריש 

ודתן ). ד"ה שם
א"צ 10) שלדעתם – תכלת שכולה טלית ע"ד סנהדראות) ראשי  (או 

ודתן ). ד"ה קרח ר"פ פרש "י  (ראה – לציצית
ואילך.11) ח טז ,
כו .12) יח, פרשתנו  עה"ת מש "ך להעיר
כא).13) (יח, גו ' לוי  ולבני 
לוי 14) "ולבני  נאמר שם שגם "אין להעיר שם ובספרי  נתתי "

לקו "ש  וראה כהונה. במתנות ח שם, ופרש "י  כבספרי  שמחה" אלא הנה
הנ "ל. חכ"ג 

מובנת 15) ללוי  מעשר וכן  כהונה מתנות שסמיכות י "ל בפשטות
ובית  ובניך "אתה ואילך) א (יח, שלפנ "ז  לפרשה בהמשך בא כי  מעצמה,

מענה (שהוא גו '" המקדש  עון  את תשאו  אתך ֿ כח)אביך כז  (יז ,
לוי  מטה אחיך את "וגם ה'") משכן  אל הקרב הקרב כל גו ' גוענו  "הן 
ֿ ב), כא (יח, בהפסוק וכמפורש  גו '". לעבוד גו ' ושמרו  גו ' אתך הקרב גו '
יקרבו  ולא גו ' עבודתם חלף גו ' בישראל מעשר כל נתתי  הנה לוי  "ולבני 
במפרשי  (כמ"ש  כהונה במתנות הוא ועד"ז  גו '" מועד אוהל אל בנ "י  עוד
דעת  כא שם, מספרי  ולהעיר ועוד. שם. אוה"ח ח. יח, ספורנו  – התורה

הגדולה האריכות  מתרצים (ופרש "י ) שבספרי  אלא יאשי '). ר'
משל  הוא שהביאור – מת"כ לו  שניתנו  הענין  כללות ולא כהונה מתנות

נסמכה "ולכך קרח ערעור לבטל כו ', לכאן ".למלך זו 
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לחלוטין , מדוייקים התורה עניני שכל  כיון  כן : כמו 
לבין  ולויה כהונה מתנות שבין  שהקשר  לומר , יש
כהונה  שמתנות כללי, באופן  רק אינו  קורח  מחלוקת

סימן  הערעור הם לאחר  אהרן  כהונת ,16לחיזוק
למחלוקת אלא קשורה ולויה כהונה מתנות של 

קורח .17קורח  לטענת מענה ומהווה

.
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בהרחבה  דובר  ב"נועם 18כבר  הנאמר  על 
בתרגום 19אלימלך " אשר  קורח , של  נאמר 20שהענין 

" מים בין  המבדיל  לרקיע בדומה הוא קורח ",
ועל 21למים  לתחתונים. עליונים בין  ולהבדיל  לחלק ,

אהרן : כהונת על  מחלוקתו  התבססה כך 

הוא  העולם, מעניני לחלוטין  מנותק שהכהן  כיון 
קדושה  בעניני רק הפסוק 22עסוק ובלשון  –23"

להקדישו  אהרן  ," ובניו הוא

נאמר  שעליו  גדול , כהן  אהרן , "ומן 24ובמיוחד 
קהל  על  תתנשאו  "מדוע כך  אם – יצא" לא המקדש

של 25ה'" ההשפעה להיות צריכה ומדוע כיצד  –
ה'") קהל  ("על  ישראל  על  אהרן  וקדושת התנשאות

יתעלו  הם אשר שגם בעוד  העולם, מעניני
היא מהם עבודתם ולעשות גשמיים דברים עם

לאלקות. כלים

אינה  ה'" קהל  על  תתנשאו  "מדוע טענתם ולפיכך 
חפץ  קורח  כי – כהנים יהיו  עצמם שהם לרצונם סותרת
"כל  על  להשפעה קשר  לה שאין  כהונה, של  אחר  בסוג

העדה".

ששמאי  בקדושה, מוצאים שאנו  לענין  –26בדומה
קפדנותו  הבנין "27מצד  באמת "דחפו  ו "בית 28– ,

משנה" אינה הלל  בית במקום היא 29שמאי דרכם כי ,

דרכיו " ששוקל  דרך ... "ושם של  .30באופן 

אשר  – וחבריו  יוחאי בר  שמעון  רבי נוספת: דוגמא
עלתה  ולא יוחאי בר  שמעון  כרבי עשו  "הרבה

לאחר 31בידם" אפילו  ("חבריו ") בנו  אלעזר  ורבי ,
מחי" "הוי במערה השלושֿעשרה (=היה 32השנה

מכה).

נכתב  כהונה מתנות על  הציווי מדוע מובן  בכך 
את  מבטאות כהונה מתנות קורח : מחלוקת לאחר 
נותנים  שישראל  – לכהנים ישראל  שבין  הקשר 
כלומר , העולם. מעניני המופרשים לכהנים, מרכושם

ההופכים הם שלהם, הגשמיים הענינים את
חלקך ", "אני נאמר  עליהם ואשר  כהונה, למתנות

ניתנים שהם .כדלעיל ,

קורח  חלק בפועל  אמנם, בכך : די אין  לכאורה, אך ,
כוונתו , אך  אהרן , כהונת על  ובמיוחד  הכהונה על 

הפרדה  רק שתהיה היתה הכהונה, ענין  את ,33ותפיסתו 
יהיה לבין ולא  העולם, "תחתונים", בין 

צריך  היה לכך  ובהתאם ואלקות. קדושה – "עליונים"
הגשמיים  שהענינים באופן  להיות, לכאורה, התיקון ,

חיבור יימסרו  שיווצר  כך  לקדושֿברוך ֿהוא,
קדוש  ייעשה גשמי דבר  כאשר  לתחתון , עליון  בין  נצחי
הם  המזבח  על  לה' המוקרבים שקרבנות כשם לגמרי,

מתנות כל  מן  לא אך  לחלוטין , אשר קדושים ,
)הם מהם וחלק הכהנים, (.

.‚

È‰ ÂÁ˘ ÔÈÏ ÁÂ˜ ˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ ˘˜ ˘È
ÊÂÓ˙ '‚ ˆ"ÈÈ‰

ג' בו  שחל  בשבוע לפעמים נקראת קורח  פרשת
כ "ק  שוחרר  שבו  היום – עצמו  תמוז  ג' ביום או  תמוז ,

תרפ"ז  בשנת ממאסר  אדמו "ר , .34מו "ח 
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(יז ,16) אהרן " מטה ש "פרח מזה ההוכחה היתה כבר שע"ז  ובפרט
(רש "י  הכהן " באהרן  שבחרתי  "לזכרון  – לאות" "למשמרת וניתן  כג )

כה). שם,
(17.3 שבהערה טוב לקח ממדרש  להעיר
וש "נ .18) ואילך, 116 ע' ח"ח לקו "ש  ראה
ד"19) תשכג . תרצז , ע' פרשתנו  באוה"ת ונתבאר פטר הובא כל ה

כאן . המור בצרור גם הובא – ואילך א יז , זח"א ע"פ ועוד. תרכ"ז . רחם
בפרש "י .20) הובא
ואילך.21) ב תצו , ח"ג  שם אוה"ת וראה ז . א, בראשית
(22 . פמ"ו תניא קדושים. ר"פ ופרש "י  תו "כ (ראה והבדלה

ועוד). פ"י . אגה"ת
יג .23) כג , דה"א
יב.24) כא, אמור
ג .25) טז ,

וראה 26) התניא). הקדמת וראה א. רמה, (זח"ג  הגבורה מקו  ששרשו 
.77 בהערה ובהנסמן  ואילך. סע"ב נד, פרשתנו  לקו "ת שם. זח"א

(וראה 27) במ"א ומבואר קפדנין . כהנים ע"ד ב) (קס, ב"ב וראה
זה  להיות שיכול איך שפט) ע' חקת לקלוי "צ תצא. ע' להצ"צ ביאוה"ז 

אהרן : של בניו ) (וכש "כ ותלמידיו  באהבה, בנ "י  את שמברכין  אף
כמאמר הבריות א).את לא, (בשבת והנהגתו 

שם.28) שבת
וש "נ .29) רע"ב. לו , ברכות
ג .30) מח, שה"ש  לקו "ת
ב.31) לה, ברכות
ב.32) לג , שבת
השייכות33) בה,ע"ד מחריב  דמינה  א) (ג , זבחים וראה .

בה. מחריב לא מינה דלאו 
ֿ לז .34) לד ליקוט לקו "ד ראה – והגאולה המאסר פרשת



סט    

לחלוטין , מדוייקים התורה עניני שכל  כיון  כן : כמו 
לבין  ולויה כהונה מתנות שבין  שהקשר  לומר , יש
כהונה  שמתנות כללי, באופן  רק אינו  קורח  מחלוקת

סימן  הערעור הם לאחר  אהרן  כהונת ,16לחיזוק
למחלוקת אלא קשורה ולויה כהונה מתנות של 

קורח .17קורח  לטענת מענה ומהווה

.
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בהרחבה  דובר  ב"נועם 18כבר  הנאמר  על 
בתרגום 19אלימלך " אשר  קורח , של  נאמר 20שהענין 

" מים בין  המבדיל  לרקיע בדומה הוא קורח ",
ועל 21למים  לתחתונים. עליונים בין  ולהבדיל  לחלק ,

אהרן : כהונת על  מחלוקתו  התבססה כך 

הוא  העולם, מעניני לחלוטין  מנותק שהכהן  כיון 
קדושה  בעניני רק הפסוק 22עסוק ובלשון  –23"

להקדישו  אהרן  ," ובניו הוא

נאמר  שעליו  גדול , כהן  אהרן , "ומן 24ובמיוחד 
קהל  על  תתנשאו  "מדוע כך  אם – יצא" לא המקדש

של 25ה'" ההשפעה להיות צריכה ומדוע כיצד  –
ה'") קהל  ("על  ישראל  על  אהרן  וקדושת התנשאות

יתעלו  הם אשר שגם בעוד  העולם, מעניני
היא מהם עבודתם ולעשות גשמיים דברים עם

לאלקות. כלים

אינה  ה'" קהל  על  תתנשאו  "מדוע טענתם ולפיכך 
חפץ  קורח  כי – כהנים יהיו  עצמם שהם לרצונם סותרת
"כל  על  להשפעה קשר  לה שאין  כהונה, של  אחר  בסוג

העדה".

ששמאי  בקדושה, מוצאים שאנו  לענין  –26בדומה
קפדנותו  הבנין "27מצד  באמת "דחפו  ו "בית 28– ,

משנה" אינה הלל  בית במקום היא 29שמאי דרכם כי ,

דרכיו " ששוקל  דרך ... "ושם של  .30באופן 

אשר  – וחבריו  יוחאי בר  שמעון  רבי נוספת: דוגמא
עלתה  ולא יוחאי בר  שמעון  כרבי עשו  "הרבה

לאחר 31בידם" אפילו  ("חבריו ") בנו  אלעזר  ורבי ,
מחי" "הוי במערה השלושֿעשרה (=היה 32השנה

מכה).

נכתב  כהונה מתנות על  הציווי מדוע מובן  בכך 
את  מבטאות כהונה מתנות קורח : מחלוקת לאחר 
נותנים  שישראל  – לכהנים ישראל  שבין  הקשר 
כלומר , העולם. מעניני המופרשים לכהנים, מרכושם

ההופכים הם שלהם, הגשמיים הענינים את
חלקך ", "אני נאמר  עליהם ואשר  כהונה, למתנות

ניתנים שהם .כדלעיל ,

קורח  חלק בפועל  אמנם, בכך : די אין  לכאורה, אך ,
כוונתו , אך  אהרן , כהונת על  ובמיוחד  הכהונה על 

הפרדה  רק שתהיה היתה הכהונה, ענין  את ,33ותפיסתו 
יהיה לבין ולא  העולם, "תחתונים", בין 

צריך  היה לכך  ובהתאם ואלקות. קדושה – "עליונים"
הגשמיים  שהענינים באופן  להיות, לכאורה, התיקון ,

חיבור יימסרו  שיווצר  כך  לקדושֿברוך ֿהוא,
קדוש  ייעשה גשמי דבר  כאשר  לתחתון , עליון  בין  נצחי
הם  המזבח  על  לה' המוקרבים שקרבנות כשם לגמרי,

מתנות כל  מן  לא אך  לחלוטין , אשר קדושים ,
)הם מהם וחלק הכהנים, (.
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ג' בו  שחל  בשבוע לפעמים נקראת קורח  פרשת
כ "ק  שוחרר  שבו  היום – עצמו  תמוז  ג' ביום או  תמוז ,

תרפ"ז  בשנת ממאסר  אדמו "ר , .34מו "ח 
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(יז ,16) אהרן " מטה ש "פרח מזה ההוכחה היתה כבר שע"ז  ובפרט
(רש "י  הכהן " באהרן  שבחרתי  "לזכרון  – לאות" "למשמרת וניתן  כג )

כה). שם,
(17.3 שבהערה טוב לקח ממדרש  להעיר
וש "נ .18) ואילך, 116 ע' ח"ח לקו "ש  ראה
ד"19) תשכג . תרצז , ע' פרשתנו  באוה"ת ונתבאר פטר הובא כל ה

כאן . המור בצרור גם הובא – ואילך א יז , זח"א ע"פ ועוד. תרכ"ז . רחם
בפרש "י .20) הובא
ואילך.21) ב תצו , ח"ג  שם אוה"ת וראה ז . א, בראשית
(22 . פמ"ו תניא קדושים. ר"פ ופרש "י  תו "כ (ראה והבדלה

ועוד). פ"י . אגה"ת
יג .23) כג , דה"א
יב.24) כא, אמור
ג .25) טז ,

וראה 26) התניא). הקדמת וראה א. רמה, (זח"ג  הגבורה מקו  ששרשו 
.77 בהערה ובהנסמן  ואילך. סע"ב נד, פרשתנו  לקו "ת שם. זח"א

(וראה 27) במ"א ומבואר קפדנין . כהנים ע"ד ב) (קס, ב"ב וראה
זה  להיות שיכול איך שפט) ע' חקת לקלוי "צ תצא. ע' להצ"צ ביאוה"ז 

אהרן : של בניו ) (וכש "כ ותלמידיו  באהבה, בנ "י  את שמברכין  אף
כמאמר הבריות א).את לא, (בשבת והנהגתו 

שם.28) שבת
וש "נ .29) רע"ב. לו , ברכות
ג .30) מח, שה"ש  לקו "ת
ב.31) לה, ברכות
ב.32) לג , שבת
השייכות33) בה,ע"ד מחריב  דמינה  א) (ג , זבחים וראה .

בה. מחריב לא מינה דלאו 
ֿ לז .34) לד ליקוט לקו "ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

   

דברי  לפי ובמיוחד  פרטית, בהשגחה שהכל  וכידוע,
התורה 35ה"של "ה" בפרשיות נרמזים המועדים שכל 

קשורה  זה יום שמשמעות מובן , להם, בסמוך  הנקראות
קורח . פרשת של  למשמעותה

לכאורה  ניתן  קורח , מחלוקת על  דלעיל  ההסבר  לפי
ביניהם: הקשר  את בפשטות להסביר 

הכהונה, ענין  לעצם התנגד  לא שקורח  כשם
היתה, מחלוקתו  אלא העם, מן  הכהנים של  להבדלתם

שהם כך  על  אל כאמור , זו  קדושה ומעבירים
העדה", "כל 

כך  כל  מהם סבל  שהרבי אלו  אצל  היה גם כך 
ואשר  להם, שהפריע הדבר  ורדיפות: התנגדויות הרבה
בתורה  עבודתו  עצם היה לא אותו , אסרו  הם בגללו 
למען  עבודתו  אלא ובעצמו , לעצמו  ובמצוות

"36 כל בין  מדינתנו ", מרחבי בכל  התורה
(=רוסיה). ההיא במדינה אז  חיו  אשר  היהודים

תמוז , בג' שחרורו  משמעות היתה לכך  ובדומה
יכול  שהרבי כל , לעין  בגלוי הוכיח  שהקדושֿברוך ֿהוא

בפעילות ֿ להמשיך  שהקדוש כשם התורה,
שהוא  בזה קורח  של  ערעורו  את וביטל  הסיר  ברוך ֿהוא
אהרן . כהונת את בערכאין " ומעלה לך  וחותם "כותב

ג' הרי לעיל : לאמור  בדומה זה אין  לכאורה, אך ,
אלא  הרבי, של  המלא שחרורו  עדיין  היה לא תמוז 
לגלות  אז  נשלח  הוא שהרי בלבד , ממאסר  שחרור 
להמשיך  היה יכול  לא הוא שבה ל "קאסטראמא",
המלא  והשחרור  כראוי, התורה הרבצת בפעילות

רק התרחש  אז גם כי אם תמוז , בי"בֿי"ג ,
ההיא  המדינה מן  ליציאתו  עד  קשיים, עדיין  .37היו 

לבין  הרבי שחרור  שבין  שהדמיון  לומר , הכרחי
כהונת  בערכאין " ומעלה לך  וחותם "כותב של  הענין 

שהוא  כפי והגאולה השחרור  של  לחלק קשור  אהרן ,
הגלות  בהגבלות עדיין  מוגבל  לפחות) (בחיצוניות היה

הרבי. את שאסרו  אלו  אצל 

.„

?˘ÚÓÂ ‰Â‰Î ˙Â˙ÓÏ ÂÚÈ˘ Ú˜ ÚÂ„Ó

שאלה  ולהזכיר  להקדים יש זאת, להבין  כדי
וכן  בכלל , כהונה מתנות ענין  לגבי לכאורה, פשוטה,

מעשר : לגבי

כהונה  חלק 38מתנות רק הן  לכהן , נותן  שיהודי ,
– וכדומה חלה תרומה, אפילו  מנכסיו . ומסויים קטן 

את לתת שצריך  להן הדברים יש – לכהן 
מדרבנן  ואפילו  ה"ראשית", את רק לתת צריך  שיעור ,

מארבעים  אחד  יפה עין  – לתרומה שיעור  וכך 39נקבע .
בחלה  את 40גם לחלוטין  לתת צריך  היהודי אין  אבל  .

"שיריה  להיות צריך  אלא וכדומה, כתרומה תבואתו  כל 
עשירית 41ניכרין " הרי שהוא מעשר , לגבי גם וכך  ,

והתבואה. הפירות מן  בלבד 

"למטה" שיעור  יש מדוע מובן  שאסור 42ולכאורה, ,
– "למעלה" שיעור  יש מדוע אך  ממנו . פחות לתת
מהם  ובחלק לה', נכסיו  כל  את ולהקדיש לתת שאסור 

שנקבע  השיעור  מן  יותר  לתת פוסק 43אסור  ואף ,
כל 44הרמב"ם  יחרים ולא אדם יקדיש לא "לעולם

כל  אלא הכתוב... דעת על  עובר  כן  והעושה נכסיו ,
מחומש...". יותר  יפזר  אל  במצוות ממונו  המפזר 

.‰
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החסידות  בתורת הוא: זה לכל  מבואר 45ההסבר 
היא  כהן  של  שמהותו  לויים, לבין  כהנים שבין  ההבדל 

החסד  איש גבורה.46היותו  היא הלויים של  ומהותם ,
אהרן  כהונת על  במחלוקתו  חפץ לוי, שהיה וקורח 
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וישב.35) ר"פ תושב"כ חלק
תרפ"ח 36) סיון  טו  – אלה ימים לחגיגת הגאולה בעל במכתב

בפ"ע). בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) ועתה – קמו  ע' תרפ"ח (בסה"מ
ח"ג .37) תשל"ג ) חב"ד, (כפר מהוריי "ץ אדמו "ר התולדות ספר ראה
חלה 38) תוספתא ב. קלג , חולין  ב. קי , (ב"ק וכו ' בגמרא מנויות כולן 

בכורים. הל' ריש  וברמב"ם ב) יח, פרשתנו  ספרי  פ"ב.
מ"ג .39) פ"ד תרומות
כ.40) שם, בפרש "י  הובא כא טו , שלח ספרי  מ"ז . פ"ב חלה
פ"ג41) תרומות הל' רמב"ם ב. קלו , חולין  מ"ה. פ"ד תרומות ראה

פסק  הגז  לראשית בנוגע אבל (חלה). בכורים מהל' רפ"ה (בתרומה). ה"ה
קיימין , ראשית גזיי  כל שאמר שדבריו  שם) (חולין  כמ"ד ה"ח) פ"י  (שם
בכורים  שדהו  כל לעשות הרוצה אבל מדרבנן  שיעור נאמר בבכורים גם

הי "ז ). פ"ב שם רמב"ם מ"ד. פ"ב (בכורים עושהו 

מהל'42) רפ"ה  רמב"ם (ראה מדאורייתא משא"כ עכ"פ, מדרבנן 
ע' לעיל מהמבואר ולהעיר רפ"י ). שם. רפ"ה שם. בכורים הל' תרומות.
גם  כו ' חלה תרומה, בנתינת שיעור יש  דיעות שלכמה ואילך 179

וש "נ . מדאורייתא.
ב).43) נד, מנחות טז . א, (אבות אומדות לעשר שלא ואמחז "ל
וחרמין .44) ערכין  הל' סוף
ע'45) אחרי  תרצב. תרפו . ע' פרשתנו  אוה"ת ראה – לקמן  בהבא

ע' ח"ב תער"ב המשך שם. רחם פטר כל ד"ה קצ. ע' אור יהל תקמא.
ב  נד, פרשתנו  לקו "ת וראה ועוד. בערכו א'מג . הליקוטים ספר ואילך.

(קרח).
תניא 46) א). רמד, ח"א א. רמב, א. קעו , שם (וראה ב. קמה, זח"ג 

רפ"ג .



ע   

יהיו  שהלויים החסדים, על  הגבורות את להגביר 
הכהנים. במקום

לבין  חסד  בין  ההבדל  האדם, של  הרוחנית בעבודה
– למטה מלמעלה השפעה הוא חסד  הוא: גבורה
ממטה  העלאה היא וגבורה העולם, תוך  אל  "שוב"

העולם. מן  יציאה "רצוא", – למעלה

ענין  הוא שהעיקר  היה, קורח  טענת של  שרשה
ועליה. "רצוא" של  הרוחנית העבודה הגבורה,

שהם כפי שהתחתונים, סבר  אינם קורח  ,
של  פעולה אצלם להיות צריכה ולכן  לאלקות, כלים

לאלקות. ועליה מטה של  מהמצב יציאה – רצוא

ולמבואר  כן , לפני לנאמר  סתירה אינם אלה דברים
אחר  כך 47במקום על  היתה קורח  שמחלוקת ,

ישראל  בכל  מעוררים הגדול , הכהן  ובמיוחד  שהכהנים,
הרוחנית  עבודתם ידי על  התרוממות של  רוח  הלך 

בעולם  מפעולתם 48למטה נובע שהענין  כיון  שהרי –
אלקות  ו "ממשיך " המשפיע החסד  איש הכהן  אהרן  של 
הרי  במציאותו , שהוא כפי התחתון  אל  למטה מלמעלה
אינה  ישראל  אצל  שההתעלות כך , לידי מביא הוא

של  במצבו מן באופן  שה"מטה" אלא ,
לאלקות, כלי המעשים ל "כל נעשה ,"

"בכל  שמים", "לשם שלך ,שלך , הדרכים ,"
.49"דעהו "

אינה  קורח  למחלוקת והתיקון  התשובה זו , ומסיבה
וצריך  לה', לגמרי הניתנים וקדשים, קרבנות באמצעות
מתנות  באמצעות דוקא אלא המזבח , על  להקריבם

כהונה:

היהודי  כאשר  בכלל , ובקדשים הקרבנות, בהקרבת
הדברים  שכל  ניכר  אינו  לה', נכסיו  את מקדיש

 הקרבנות כי לאלקות, כלי נעשים הגשמיים
למטה, לאדם משייכותם החולין , מגדר  יוצאים הרי
המזבח . על  אותם מקריבים – קדושה של  ענין  ונעשים

מנכסיו  נותן  שאדם כהונה במתנות כן  לא אך 
–50לכהן  "למשחה אצלו  ונעשה זאת, אוכל  והכהן  ,ָ

–51לגדולה" לאֿיהודים אף – שהמלכים "כדרך  ,
הכהונה,52אוכלים" ממתנות שחלק כך  כדי עד  ,

בכך  ודוקא – חולין  נשארים לארץ, בחוץ גם הנוהגים
שלמטה, הדברים של  במצבם שגם ומודגש ניכר 

לאלקות  שייכים הם חולין , .53בהיותם

.Â

‰˘Â„˜Ï ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙‡ÏÚ‰ ˙‡ ˘È‚„Ó ˘ÚÓ‰
‰Â‰Î ˙Â˙ÓÓ ˙ÂÈ

באופן  מודגש לא עדיין  כהונה במתנות גם אך 
להתקשר  יכולים תחתונים דברים שגם מושלם,

כי: ב"מטה", שרויים, הם שבו  במצב לאלקות,

כהונה  מתנות רוב וארבע 54א) במקדש עשר  ,
נעשות חלה בירושלים, מכן  לאחר  ורק קודש

"משולחן  והכהנים לכהן , לתתן  קא החובה
תחילה 55זכו " בהם יש וחלה, בכורים תרומה, גם כך  .

לכהן , ניתנים הם מכן  לאחר  ורק לה', ונתינה הרמה
בפרשתנו  התורה שמדגישה אשר 56כפי "ראשיתם

 אשר בארצכם אשר  כל  "בכורי נתתים", לך 
" יהיו "57לך  ,"תרומה גזל 58לה' אצל  ואפילו  ,

הוא  מכן  לאחר  ורק ה'", "קנאו  תחילה מתקיים הגר 
לכהן  .59ניתן 

עשר  המתנות, יתר  גם הם 60ב) אלה הרי בגבולין ,
שייכים  כבר  הם ישראל  ברשות בהיותם שעוד  דברים

אחוזה,61לכהן  שדה וקיבה, לחיים זרוע כ "מתנות" ,
חרמים  ,62שדה
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וש "נ .47) ואילך. 116 ע' ואילך. 106 ע' ח"ח לקו "ש 
כפי 48) שתחתונים קרח של בהטענה בפנים לעיל שהמבואר וי "ל

הוא  דרצוא, התנועה צ"ל ולכן  לאלקות כלים אינם במציאותם שהם
העדה  בכל מעלה שיש  מטענתו  יותר), נמוכה (במדרי ' והשתל' הסתעפות

היינו  לאלקות, כלים העולם מעניני  הכהנים שעושים עבודת בין 
ס"ב). לעיל (הובא שם בלקו "ש  המבואר – העדה לכל

ו .49) ג , משלי  מי "ב. פ"ב אבות
שם.50) ובפרש "י  א. עג , מנחות רפ"ב. בכורים ראה – כהן  נכסי  הם

ועוד.
ח.51) יח, בפרשתנו  פרש "י 
וש "נ .52) א. צא, זבחים
והוא 53) ד"ה לכהנים, ק"ק אכילת מצות להצ"צ מסהמ"צ להעיר

מלמטלמ"ע  והעלאה הבירור הו "ע מזבח שאכילת – תרס"ג  עליהם עומד
בפנים. לקמן  ראה מלמעלמ"ט. המשכה כהנים ואכילת

ח"ח 54) וש "נ . ,72 ע' [המתורגם] ח"ה לקו "ש  ראה – לקמן  בהבא

ואילך. 33 ע' [המתורגם]
וש "נ .55) א. יג , ב"ק
(בתרומה).56) יב יח,
(בבכורים).57) יג  שם,
לה'".58) תרומה "תרימו  יט לפנ "ז  ושם (בחלה). כא טו , שלח
ֿ ד)59) ג  (יח, שופטים בפ' משא"כ ח. ה, נשא פרש "י  ב. קט, ב"ק

וראשית  גו ' דגנך ראשית גו ' העם מאת הכהנים משפט יהי ' "וזה מפורש 
צאנך גז  ."
הם 60) לפנ "ז  שנזכרו  וחלה תרומה גם – ורמב"ם בגמ' זו  לחלוקה

בגבולין . מהעשר
דאין 61) ועוד) ג ' שער אבודרהם יח. סי ' (ח"א הרשב"א שו "ת ראה

משל  ולא זכו  קא גבוה דמשולחן  משום כהונה מתנות על מברכין 
המצות. ברכת ערך תלמודית אנצקלופדי ' וראה הבעלים.

ה"ה)62) פ"ו  וחרמין  ערכין  הל' רמב"ם סע"א. (לב, מבכורות להעיר
כו '. דבריהם לכל כהקדש  ה"ה בעלים בבית שהן  זמן  כל חרמים



עי    

יהיו  שהלויים החסדים, על  הגבורות את להגביר 
הכהנים. במקום

לבין  חסד  בין  ההבדל  האדם, של  הרוחנית בעבודה
– למטה מלמעלה השפעה הוא חסד  הוא: גבורה
ממטה  העלאה היא וגבורה העולם, תוך  אל  "שוב"

העולם. מן  יציאה "רצוא", – למעלה

ענין  הוא שהעיקר  היה, קורח  טענת של  שרשה
ועליה. "רצוא" של  הרוחנית העבודה הגבורה,

שהם כפי שהתחתונים, סבר  אינם קורח  ,
של  פעולה אצלם להיות צריכה ולכן  לאלקות, כלים

לאלקות. ועליה מטה של  מהמצב יציאה – רצוא

ולמבואר  כן , לפני לנאמר  סתירה אינם אלה דברים
אחר  כך 47במקום על  היתה קורח  שמחלוקת ,

ישראל  בכל  מעוררים הגדול , הכהן  ובמיוחד  שהכהנים,
הרוחנית  עבודתם ידי על  התרוממות של  רוח  הלך 

בעולם  מפעולתם 48למטה נובע שהענין  כיון  שהרי –
אלקות  ו "ממשיך " המשפיע החסד  איש הכהן  אהרן  של 
הרי  במציאותו , שהוא כפי התחתון  אל  למטה מלמעלה
אינה  ישראל  אצל  שההתעלות כך , לידי מביא הוא

של  במצבו מן באופן  שה"מטה" אלא ,
לאלקות, כלי המעשים ל "כל נעשה ,"

"בכל  שמים", "לשם שלך ,שלך , הדרכים ,"
.49"דעהו "

אינה  קורח  למחלוקת והתיקון  התשובה זו , ומסיבה
וצריך  לה', לגמרי הניתנים וקדשים, קרבנות באמצעות
מתנות  באמצעות דוקא אלא המזבח , על  להקריבם

כהונה:

היהודי  כאשר  בכלל , ובקדשים הקרבנות, בהקרבת
הדברים  שכל  ניכר  אינו  לה', נכסיו  את מקדיש

 הקרבנות כי לאלקות, כלי נעשים הגשמיים
למטה, לאדם משייכותם החולין , מגדר  יוצאים הרי
המזבח . על  אותם מקריבים – קדושה של  ענין  ונעשים

מנכסיו  נותן  שאדם כהונה במתנות כן  לא אך 
–50לכהן  "למשחה אצלו  ונעשה זאת, אוכל  והכהן  ,ָ

–51לגדולה" לאֿיהודים אף – שהמלכים "כדרך  ,
הכהונה,52אוכלים" ממתנות שחלק כך  כדי עד  ,

בכך  ודוקא – חולין  נשארים לארץ, בחוץ גם הנוהגים
שלמטה, הדברים של  במצבם שגם ומודגש ניכר 

לאלקות  שייכים הם חולין , .53בהיותם
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באופן  מודגש לא עדיין  כהונה במתנות גם אך 
להתקשר  יכולים תחתונים דברים שגם מושלם,

כי: ב"מטה", שרויים, הם שבו  במצב לאלקות,

כהונה  מתנות רוב וארבע 54א) במקדש עשר  ,
נעשות חלה בירושלים, מכן  לאחר  ורק קודש

"משולחן  והכהנים לכהן , לתתן  קא החובה
תחילה 55זכו " בהם יש וחלה, בכורים תרומה, גם כך  .

לכהן , ניתנים הם מכן  לאחר  ורק לה', ונתינה הרמה
בפרשתנו  התורה שמדגישה אשר 56כפי "ראשיתם

 אשר בארצכם אשר  כל  "בכורי נתתים", לך 
" יהיו "57לך  ,"תרומה גזל 58לה' אצל  ואפילו  ,

הוא  מכן  לאחר  ורק ה'", "קנאו  תחילה מתקיים הגר 
לכהן  .59ניתן 

עשר  המתנות, יתר  גם הם 60ב) אלה הרי בגבולין ,
שייכים  כבר  הם ישראל  ברשות בהיותם שעוד  דברים

אחוזה,61לכהן  שדה וקיבה, לחיים זרוע כ "מתנות" ,
חרמים  ,62שדה
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וש "נ .47) ואילך. 116 ע' ואילך. 106 ע' ח"ח לקו "ש 
כפי 48) שתחתונים קרח של בהטענה בפנים לעיל שהמבואר וי "ל

הוא  דרצוא, התנועה צ"ל ולכן  לאלקות כלים אינם במציאותם שהם
העדה  בכל מעלה שיש  מטענתו  יותר), נמוכה (במדרי ' והשתל' הסתעפות

היינו  לאלקות, כלים העולם מעניני  הכהנים שעושים עבודת בין 
ס"ב). לעיל (הובא שם בלקו "ש  המבואר – העדה לכל

ו .49) ג , משלי  מי "ב. פ"ב אבות
שם.50) ובפרש "י  א. עג , מנחות רפ"ב. בכורים ראה – כהן  נכסי  הם

ועוד.
ח.51) יח, בפרשתנו  פרש "י 
וש "נ .52) א. צא, זבחים
והוא 53) ד"ה לכהנים, ק"ק אכילת מצות להצ"צ מסהמ"צ להעיר

מלמטלמ"ע  והעלאה הבירור הו "ע מזבח שאכילת – תרס"ג  עליהם עומד
בפנים. לקמן  ראה מלמעלמ"ט. המשכה כהנים ואכילת

ח"ח 54) וש "נ . ,72 ע' [המתורגם] ח"ה לקו "ש  ראה – לקמן  בהבא

ואילך. 33 ע' [המתורגם]
וש "נ .55) א. יג , ב"ק
(בתרומה).56) יב יח,
(בבכורים).57) יג  שם,
לה'".58) תרומה "תרימו  יט לפנ "ז  ושם (בחלה). כא טו , שלח
ֿ ד)59) ג  (יח, שופטים בפ' משא"כ ח. ה, נשא פרש "י  ב. קט, ב"ק

וראשית  גו ' דגנך ראשית גו ' העם מאת הכהנים משפט יהי ' "וזה מפורש 
צאנך גז  ."
הם 60) לפנ "ז  שנזכרו  וחלה תרומה גם – ורמב"ם בגמ' זו  לחלוקה

בגבולין . מהעשר
דאין 61) ועוד) ג ' שער אבודרהם יח. סי ' (ח"א הרשב"א שו "ת ראה

משל  ולא זכו  קא גבוה דמשולחן  משום כהונה מתנות על מברכין 
המצות. ברכת ערך תלמודית אנצקלופדי ' וראה הבעלים.

ה"ה)62) פ"ו  וחרמין  ערכין  הל' רמב"ם סע"א. (לב, מבכורות להעיר
כו '. דבריהם לכל כהקדש  ה"ה בעלים בבית שהן  זמן  כל חרמים

   

אחוזה" ו "שדה ש"מתנות" לכך , אינם 63[בנוסף
בפרשתנו  במפורש חז "ל 64נזכרים וכדברי קשור 65. ,

יותר  מאוחר  שהיה פינחס, למעשה ה"מתנות" ],66ענין 

המעשר  גם בפרשה לכך  בהמשך  מוזכר  לפיכך 
ונתינתו  המעשר  הבדלת לאחר  גם א) אשר : ללויים,

גמורים 67ללוי  חולין  נשאר  קדושה 68הוא בו  ש"אין  ,
לזרים  מותר  והוא מסויים 69כלל " חלק זה אין  ב) .

היהודי. הפרשת לפני גם ללוי השייך 

לחלוטין , חול  שהוא דבר  שגם יותר  מודגש וכך 
בכך  הקדושֿברוך ֿהוא עם קשור  ממש, "תחתונים"

נחלתו " הוא "ה' אשר  ללוי, ניתן  .70שהוא

.Ê

˙˜ÙÒÓ ‰È‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰Â˜Ó˘ È„Â‰È‰ ˙„ÂÚ

על  מחלוקתו  את קורח  פתח  שבה הטענות אחת
שתהא  מהו  תכלת שכולה "טלית היתה: אהרן  כהונת

הציצית" מן  החסידות 71פטורה בתורת מבוארת 72.
על  מצביעה תכלת, שכולה לבוש, הטלית, טענתו :
לציצית, זקוק אינו  מקיף של  והענין  "מקיף", בחינת
רצה  בכך  בפנימיות. המשכה – ממנו  הנמשכים חוטים
כפי  אהרן , כהונת על  מחלוקתו  את להביע קורח 

החסידות. בתורת בהרחבה שמבואר 

(גם): היא הדברים משמעות בדקות, ה', בעבודת
היהודי  של  הגשמית מציאותו  זיכוך  של  העבודה כאשר 

 האדם מצד  ולא מלמעלה, האור  מהמשכת
עם  מתאחד  שהוא למרות הרי למעלה, ממטה העובד 
ביחס  זה הרי מלמעלה, בא שהענין  כיון  הרי אלקות,
ההמשכה  חסרה – "מקיף" של  ענין  למציאותו 
העובד . היהודי של  מציאותו  מצד  הנעשית בפנימיות,

מעשר  של  הענין  גם שבדקות לומר , יש זה ולפי
יש  אלא קורח , של  למחלוקתו  מספיק תיקון  אינו  עדיין 
משפיעים  ומעשר  כהונה שמתנות בענין  גם צורך 

הנכסים, ליתר  ביחס ומבטאים מדגישים והם למטה,
.היהודי אצל 

מקיים  המעשר , את וכן  הכהונה, מתנות שאת כיוון 
הן  שאלה מפני היהודי  באמצעותם לכן  ,

במצב  גשמיים, דברים שגם בשלמות, מובע לא בלבד 
בהגבלותיהם לגמרי נמצאים הם למטה שבו 

חז "ל , מדברי גם שמובן  וכפי לאלקות, כלים נעשים
הרי  מעשרות על  הציווי שלאחר  צדקה, לגבי אפילו 
מלכתחילה, לאדם שייך  אינו  ומנכסיו  מממונו  זה חלק

אצלו  כפקדון  הוא ,73אלא

כהונה  מתנות של  והנתינה ההפרשה כאשר  אך 
שייך  שנשאר  שלמרות מדגישה, ,ומעשר 

זה הרי בהם, להשתמש ֿ לצרכיו , שהקדושֿברוך 
מנוצלים  הם כך  משום ודוקא – לו  אותם נתן  הוא

למטה –על ֿידו  רוצה שהקדושֿברוך ֿהוא

הגשמיים  שהדברים מגלה הוא על ֿידיֿזה דוקא
שהם כפי לחלוטין ,ממש האדם של  רכושו 

בפנימי  נעשים "תחתונים", קשורים בבחינת ותם
דרכיך  "בכל  של  באופן  ."74לאלקות,

" של  השלימות מושגת יתברך ועל ֿידיֿזה לו 
"75.

במתנות  שהן  לכך  הסיבה שזוהי לומר , ואפשר 
לאדם  ואסור  מסויים, שיעור  נקבע במעשר  והן  כהונה

בנכסים לאלקות ההתקשרות כי נכסיו , כל  את לתת
ולכן  לתת. חייב שהוא בחלק מאשר  שונה באופן  היא

 ישראל של  ממונם על  זה 76התורה שממון  כדי ,
המתאים באופן  ויזדכך  ."יתברר "
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 קדשים – הללו  והדרגות הענינים שלושת
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בהנסמן 63) וראה ֿ ז . ה"ו  פ"א בכורים הל' רמב"ם – הם שחולין 
שלפנ "ז . בהערה

אשר 64) כל הזכיר (בפרשתנו ) כי  ושם ג . יח, שופטים רמב"ן  ראה
כו '. גמורים חולין  הן  כו ' הזרוע אבל בקודש , לו  נתן 

ג .65) יח, שופטים ופרש "י  ספרי  ב. קלד, חולין  ראה
ועוד.66) שם. מלבי "ם שם. שופטים רמב"ן  וראה
פרש "י 67) ראה – תרומה" לה' ירימו  "אשר כד) (יח, ע"ז  ומש "כ

מעשר". תרומת ממנו  שיפריש  עד תרומה קראו  "הכתוב (מספרי ) שם
כו '. השם קנאה זו  אף כא: יח, מספרי  ולהעיר

ל.68) יח, פרשתנו  פרש "י 
ה"ב.69) פ"א מעשר הל' רמב"ם
ב.70) יח, שופטים

ועוד.71) ב. פרשתנו  תנחומא ג . פי "ח, במדב"ר
תקעה 72) ע' שלח אוה"ת פרשתנו . ריש  ג  מו , שלח לקו "ת ראה

רפ"ג . ע' תרס"ו  המשך שם. להאריז "ל הליקוטים ספר ראה בפרשתנו .
ובכ"מ. (א'מד). שם תער"ב המשך

בסה"מ 73) (נדפס פ"ג  תר"ץ נחמני  בר שמואל א"ר ד"ה ראה
א). קיט, ח"א קונטרסים

ספ"ג .74) תניא עיין 
(75.335 ע' ח"כ ואילך. 76 ע' [המתורגם] ח"ה לקו "ש  גם ראה
ולהעיר 76) וש "נ ). א. כז , (ר"ה וחרמין  ערכין  הל' סוף רמב"ם ראה

וראה  ד. קא, להה"מ או "ת ק"ט. סי ' הריב"ש  צוואת רי "ח. סי ' מכש "ט
.245 ע' חי "ז  [המתורגם] לקו "ש 



עב   

והנכסים  ומעשר , כהונה מתנות ועיקר  רוב ממש,
בדרגות  למצוא ניתן  – האדם אצל  שנשארים
ממטה  אחד  הוי' יחוד  של  הענין  ה': שבאחדות

למטה  ממעלה אחד  הוי' "יחודא 77למעלה, בין  איחוד  ,
תתאה" ל "יחודא .78עילאה"

למעלה  ממטה עליה של  באופן  אחד  הוי' של  הענין 
העולמות  בטלים העולמות התהוות לאחר  שגם הוא,
של  לאמיתו  כלומר , התהוותם. כלפני בדיוק לגמרי
האמיתית  ומציאותם כלל , מציאות אינם הנבראים דבר ,

האצילות. בעולם למעלה, שהם כפי היא

מעניני  פרישה של  רוחנית עבודה נוצרת מזה
ועבודתם  הצדיקים חיי – מובדלים 79העולם הם אשר  ,

גשמיים. מענינים

אח  "הוי'ה של  השני המשכה)האופן  (בדרך  ד 
למטה" בתוך 80מלמעלה "מתלבשת" שהאלקות הוא

אך  קיימת, מציאות הוא העולם כלומר , דבר . כל 
יחוד  של  זו  מדרגה אלקות. היא עצמה זו  ִמציאות
גשמיים, בדברים התעסקות של  רוחנית עבודה נוצרת
הגשמי, מהדבר  נהנה האדם – מהם הינתקות של  ולא

אלקית. הנאה היא הנאתו  אך 

הגשמי, הדבר  עם שהוא למרות זה, יחוד  גם אך 
אלקות  – שהתאחדו  שונים דברים שני הם שאלה ניכר 

והגשמיות,

ו 'יחודא  עילאה' 'יחודא של  האיחוד  מצד  ואילו 
הגשמית, והעשיה הגשמית שהמציאות ניכר  תתאה'

אלקות. נעשים ההנאה,

.Ë

ÏÚ ˙Â˜Ï‡‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡Ë˙Ó ÊÂÓ˙ '‚ ‡˜Â„
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של  הקשר  את להסביר  ניתן  לעיל  האמור  כל  לפי
: קורח לפרשת במיוחד , בתמוז 

גם  לגמרי, הרבי את שחררו  כאשר  תמוז , וי"ג בי"ב
התורה  שהפצת בגלוי ניכר  לא בקאסטראמא, הגלות מן 

אותו , שאסרו  ה"תחתונים" על  גם השפיעה והיהדות
מד ' בגלוי הרבי יצא אז  שהרי לכך , יסכימו  הם שגם
נגד  פעלו  הם בכלל  ההיא במדינה אם (גם אמותיהם

ויהדות). יהודים

כאשר  תמוז , בג' לגלות דוקא אותו  שלחו 
ארגן  לשם הגיעו  לפני אף לשם, ובנסעו  בקאסטראמא,

 ֿ מקוה תיקן  "חדר ", ויפתחו  ילדים יאספו 
חסידות 81טהרה  דברי שם ואמר  ,82– וכדומה ,

בדרגתם  ממש, ה"תחתונים" שגם הודגש בזה דוקא
בגלות, הרבי את מחזיקים הם בעוד  ביותר , הנחותה

– הרבי של  והיהדות התורה הפצת עם "מסכימים"

מחלוקת  את וביטל  שהסיר  המושלם לתיקון  בדומה
שבו  במצב גשמיים, דברים שגם של קורח , שרויים,

אלקות. – בפנימיותם הם ממש, "תחתונים"
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הענינים  ששלושת לומר , יש לעיל , האמור  כל  לפי
רומזים  קורח , מחלוקת את ותיקנו  ביטלו  אשר  הללו ,
מן  בהשתחררו  הרבי שאמר  התורה לדברי כללי באופן 

לקאסטראמא  נסיעתו  לפני דבריו 83המאסר , ואלה ,
חפשי): (בתרגום

עמנו  אלקינו  ה' "יהי יתברך , מה' מבקשים "אנו 
יטשנו " ואל  יעזבנו  אל  אבותינו  עם היה שה'84כאשר  ,

שאין  אף אבותינו , עם היה כאשר  עמנו  יהיה יתברך 
בפועל  נפש מסירות בעלי היו  אשר  כאבותינו , אנו 

וכו '". ומצוות תורה למען  ממש

היא  הבקשה לשון  מדוע א) להבין : צריך  ולכאורה,
הוי', שם הזכרת מובנת עמנו ...": אלקינו  ה' "יהי
ויהיה  הווה הי' הוא שהקדושֿברוך ֿהוא שמשמעותו 

אחד  הנעלית 85ברגע אלקות דרגת על  מורה זה שם ,
"עמנו ". שהוא ולציין  להוסיף צורך  יש ולכן  העולם, מן 
 ֿ שהקדושֿברוך  היא שמשמעותו  אלקים שם כן  לא אך 
בעליונים  היכולת לו  אשר  ואמיץ "תקיף הוא הוא
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שישאר 77) רצה קרח "אבל תרצז  ע' פרשתנו  מאוה"ת להעיר
אבל  כו ' זו "נ  יתייחדו  שלא לש "ש  שאינה והבדל מחלוקת וזהו  ההבדלה
מלמעלמ"ט  יש  זה ביחוד רק זו "נ  יחוד לש "ש  מחלוקת והלל שמאי 

ואילך). תשד (ע' בסופו  להבין  ד"ה שם וראה כו '". ומלמטלמ"ע
רמב.78) רכח. ע' ואילך. קנג  ס"ע תרס"ו  המשך ראה – לקמן  בהבא

אופנים  ב' ואילך 196 ע' שם (וראה ואילך 184 ואילך. 51 ע' שלום תורת
בהגה"ה. פ"ב פר"ת לעד סמוכים ד"ה וראה בעצמות). אלו 

בהביאור.79) סכ"ז  אגה"ק ראה

ע'80) שם (המשך הא' מאופן  יותר נעלית במדרי ' הוא זה ואופן 
רמב).

(81.1063 ע' ח"ד לקו "ש  ראה
(82.352 ע' ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס – ממצרים גפן  ד"ה
(83.350 ע' שם נדפס
נז .84) ח, מ"א
פ"ז .85) היחוה"א שער – (ס"ג ) נ ' סי ' או "ח (ואדה"ז ) טושו "ע



עג    

והנכסים  ומעשר , כהונה מתנות ועיקר  רוב ממש,
בדרגות  למצוא ניתן  – האדם אצל  שנשארים
ממטה  אחד  הוי' יחוד  של  הענין  ה': שבאחדות

למטה  ממעלה אחד  הוי' "יחודא 77למעלה, בין  איחוד  ,
תתאה" ל "יחודא .78עילאה"

למעלה  ממטה עליה של  באופן  אחד  הוי' של  הענין 
העולמות  בטלים העולמות התהוות לאחר  שגם הוא,
של  לאמיתו  כלומר , התהוותם. כלפני בדיוק לגמרי
האמיתית  ומציאותם כלל , מציאות אינם הנבראים דבר ,

האצילות. בעולם למעלה, שהם כפי היא

מעניני  פרישה של  רוחנית עבודה נוצרת מזה
ועבודתם  הצדיקים חיי – מובדלים 79העולם הם אשר  ,

גשמיים. מענינים

אח  "הוי'ה של  השני המשכה)האופן  (בדרך  ד 
למטה" בתוך 80מלמעלה "מתלבשת" שהאלקות הוא

אך  קיימת, מציאות הוא העולם כלומר , דבר . כל 
יחוד  של  זו  מדרגה אלקות. היא עצמה זו  ִמציאות
גשמיים, בדברים התעסקות של  רוחנית עבודה נוצרת
הגשמי, מהדבר  נהנה האדם – מהם הינתקות של  ולא

אלקית. הנאה היא הנאתו  אך 

הגשמי, הדבר  עם שהוא למרות זה, יחוד  גם אך 
אלקות  – שהתאחדו  שונים דברים שני הם שאלה ניכר 

והגשמיות,

ו 'יחודא  עילאה' 'יחודא של  האיחוד  מצד  ואילו 
הגשמית, והעשיה הגשמית שהמציאות ניכר  תתאה'

אלקות. נעשים ההנאה,
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של  הקשר  את להסביר  ניתן  לעיל  האמור  כל  לפי
: קורח לפרשת במיוחד , בתמוז 

גם  לגמרי, הרבי את שחררו  כאשר  תמוז , וי"ג בי"ב
התורה  שהפצת בגלוי ניכר  לא בקאסטראמא, הגלות מן 

אותו , שאסרו  ה"תחתונים" על  גם השפיעה והיהדות
מד ' בגלוי הרבי יצא אז  שהרי לכך , יסכימו  הם שגם
נגד  פעלו  הם בכלל  ההיא במדינה אם (גם אמותיהם

ויהדות). יהודים

כאשר  תמוז , בג' לגלות דוקא אותו  שלחו 
ארגן  לשם הגיעו  לפני אף לשם, ובנסעו  בקאסטראמא,

 ֿ מקוה תיקן  "חדר ", ויפתחו  ילדים יאספו 
חסידות 81טהרה  דברי שם ואמר  ,82– וכדומה ,

בדרגתם  ממש, ה"תחתונים" שגם הודגש בזה דוקא
בגלות, הרבי את מחזיקים הם בעוד  ביותר , הנחותה

– הרבי של  והיהדות התורה הפצת עם "מסכימים"

מחלוקת  את וביטל  שהסיר  המושלם לתיקון  בדומה
שבו  במצב גשמיים, דברים שגם של קורח , שרויים,

אלקות. – בפנימיותם הם ממש, "תחתונים"

.È

Â˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ ˆ"ÈÈ‰ È‰ È„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
‡Ó‡ËÒ‡˜Ï

הענינים  ששלושת לומר , יש לעיל , האמור  כל  לפי
רומזים  קורח , מחלוקת את ותיקנו  ביטלו  אשר  הללו ,
מן  בהשתחררו  הרבי שאמר  התורה לדברי כללי באופן 

לקאסטראמא  נסיעתו  לפני דבריו 83המאסר , ואלה ,
חפשי): (בתרגום

עמנו  אלקינו  ה' "יהי יתברך , מה' מבקשים "אנו 
יטשנו " ואל  יעזבנו  אל  אבותינו  עם היה שה'84כאשר  ,

שאין  אף אבותינו , עם היה כאשר  עמנו  יהיה יתברך 
בפועל  נפש מסירות בעלי היו  אשר  כאבותינו , אנו 

וכו '". ומצוות תורה למען  ממש

היא  הבקשה לשון  מדוע א) להבין : צריך  ולכאורה,
הוי', שם הזכרת מובנת עמנו ...": אלקינו  ה' "יהי
ויהיה  הווה הי' הוא שהקדושֿברוך ֿהוא שמשמעותו 

אחד  הנעלית 85ברגע אלקות דרגת על  מורה זה שם ,
"עמנו ". שהוא ולציין  להוסיף צורך  יש ולכן  העולם, מן 
 ֿ שהקדושֿברוך  היא שמשמעותו  אלקים שם כן  לא אך 
בעליונים  היכולת לו  אשר  ואמיץ "תקיף הוא הוא
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שישאר 77) רצה קרח "אבל תרצז  ע' פרשתנו  מאוה"ת להעיר
אבל  כו ' זו "נ  יתייחדו  שלא לש "ש  שאינה והבדל מחלוקת וזהו  ההבדלה
מלמעלמ"ט  יש  זה ביחוד רק זו "נ  יחוד לש "ש  מחלוקת והלל שמאי 

ואילך). תשד (ע' בסופו  להבין  ד"ה שם וראה כו '". ומלמטלמ"ע
רמב.78) רכח. ע' ואילך. קנג  ס"ע תרס"ו  המשך ראה – לקמן  בהבא

אופנים  ב' ואילך 196 ע' שם (וראה ואילך 184 ואילך. 51 ע' שלום תורת
בהגה"ה. פ"ב פר"ת לעד סמוכים ד"ה וראה בעצמות). אלו 

בהביאור.79) סכ"ז  אגה"ק ראה

ע'80) שם (המשך הא' מאופן  יותר נעלית במדרי ' הוא זה ואופן 
רמב).

(81.1063 ע' ח"ד לקו "ש  ראה
(82.352 ע' ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס – ממצרים גפן  ד"ה
(83.350 ע' שם נדפס
נז .84) ח, מ"א
פ"ז .85) היחוה"א שער – (ס"ג ) נ ' סי ' או "ח (ואדה"ז ) טושו "ע

   

הוא 78ובתחתונים" "אלקינו " הביטוי ומשמעות ,
הכרחי  לא ולכאורה – עמנו  שהקדושֿברוך ֿהוא
"יהי  לומר  היה שצריך  או  "עמנו ", המילה את להוסיף

עמנו "? ה'

אלקינו  ה' "יהי הבקשה ערוך ב) לאין  נעלית "
יטשנו ". ואל  יעזבנו  "אל  הבקשה מן 

היו  אשר  כאבותינו , אנו  שאין  "אף אמר  הרבי ג)
ומצוות". תורה למען  ממש בפועל  נפש מסירות בעלי
נפש  מסירות תקופה באותה היתה הרבי אצל  ולכאורה:
נאמר  אם וגם מכן . ולאחר  במאסר  בהיותו  ואף בפועל ,
הנפש  שמסירות סבר  הוא הרבי של  ענותנותו  שעקב
זאת  בכל  "אבותינו ", של  הנפש כמסירות אינה שלו 
אנו  שאין  "אף זה בסגנון  להתבטא צריך  היה לא הוא
ממש", בפועל  נפש מסירות בעלי היו  אשר  כאבותינו ,
שלו  הנפש מסירות את לגמרי שוללת שמשמעותו 

ממש. בפועל 

.‡È

ÏÎÏ ‰ÏÂ‡‚‰ ÔÈÚ ˙‡ ‡È‰Ï ‰ˆ ˆ"ÈÈ‰ È‰
È„Â‰È

ענין  את להביא רצה הרבי הוא: לכך  ההסבר 
"בשם  אשר  אלה אל  ואף ישראל , כל  אל  הגאולה

יכונה" לשון 86ישראל  את דוקא ציטט  הוא ולכן  ,
שאין  "אף ההוספה עם עמנו " אלקינו  ה' "יהי הפסוק
אינם  אשר  יהודים לגבי שגם כלומר , כאבותינו ...". אנו 

אצלם ואשר  לאבותינו , בפועל דומים נפש מסירות
כאשר  עמנו  אלקינו  "הוי' יהיה ומצוות, תורה עבור 

אבותינו ". עם היה

ענין  את להביא רצה שהרי לעיל , האמור  ולפי
ישראל  "בשם רק אשר  אלה אל  גם בלי הגאולה ,"

לומר , ניתן  ומצוות, תורה בשמירת במצבם להתחשב
הרבי  התכוון  כאבותינו " אנו  שאין  אף "על  שבהוסיפו 

המדרש  על  לפירוש לפני 87לרמוז  אומר  שלמה "וכן 
עושין  והן  פועלים שוכר  שהוא מלך  הקדושֿברוך ֿהוא,
למלך , יש שבח  מה שכרן , להם ונותן  יפה מלאכתן 
שאין  רעים פועלים כשישכור  משובח , הוא ואימתי
גדולה  טובה היא וזו  שכרן  להן  ונותן  מלאכתן  עושין 

" אומר  הוא וכן       
 הגאולה ענין  את להביא חפץ הוא כלומר , ."

רעים". ל "פועלים גם

.È

"...ÂÓÚ ÂÈ˜Ï‡ '‰ È‰È" ˙Â‚„‰ ˘ÂÏ˘

אלקינו  ה' "יהי של  שבענין  להסביר , ניתן  זה לפי
במקביל  שהן  לומר  ויש דרגות, שלוש יש עמנו ..."

לעיל : שהוזכרו  הדרגות לשלוש

שהקדושֿברוך ֿהוא  – אלקינו " (נהיה) "הוי' א)
האדם  של  מציאותו  שכל  כלומר , וחיותנו , כוחנו  הוא

אלקות. הם בגלוי וחיותו  וכחו 

אלקינו  "ה' כמציאות ב) הוא האדם – "
" שהקדושֿברוך ֿהוא אלא עצם בפניֿעצמו , אך  ."

לכך  הוכחה מהוה "עמנו " הוא ש"אלקינו " העובדה
לאלקות. קשור  שהוא

שגם  לכך  לגרום כדי יטשנו ": ואל  יעזבנו  "אל  ג)
בשם  – ממש "תחתונים" בבחינת שהם יהודים אצל 
הקשר  כלל  אצלם נראה שאין  – יכונה ישראל 

"כאשר 88לאלקות  הרבי מוסיף הגאולה, ענין  יהיה ,
וכוונתו  – כאבותינו ..." אנו  שאין  אף אבותינו , עם היה

כדלעיל  המדרש לפירוש לרמוז  גרם 89היתה הוא ובזה ,
של  תחושה לפחות תהיה רעים" ה"פועלים אצל  שגם

במצב שגם – יטשנו " ואל  יעזבנו  הם "אל  שבו 
על ֿידי  ח "ו  ועזובים מנותקים הם שאין  ניכר  נמצאים

הקדושֿברוך ֿהוא.

במציאותם  ה"תחתונים" שגם מודגש בזה ודוקא
שרוי  שיהודי דרגה שבכל  לאלקות. קשורים הגלויה
ובלשונו  אלקות. היא והפנימית האמיתית מהותו  בה,

הרבי  מצבו 79של  עם התחשב "מבלי ישראל  איש כל  :
ה' עם תמים לבו  המצוות וקיום בשמירת הפרטי

ותורתו ".

על  ואף שבעולם, ה"תחתונים" על  גם השפיע וזה
יסכימו  הם שלהם במצבם שגם אותו , אסרו  אשר  אלה
לשחרורו  סיועם כדי ועד  הרבי, על ֿידי התורה להפצת

כפשוטה. וגאולתו 
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וש "נ .86) ואילך, 329 ע' ח"ח לקו "ש  וראה סיון . דט"ו  הנ "ל מכתב
כו .87) תהלים מדרש 
שם.88) לקו "ש  ראה
נפש 89) מסירת "בעלי  היו  שהם אבותינו  מעלת אמר שלכן  וי "ל

תניא  (ראה המוחין  עבודת על מורה בכלל שאבותינו  אף – ממש " בפועל

דבר  הרי "ז  המסנ "פ ענין  כי  – בסופו ) תש "י  ה"א יהי  ד"ה וראה רפ"ג .
בדור  יתירה מעלה ואדרבה פי "ח. תניא (ראה מישראל בכאו "א השוה
קונטרסים  סה"מ ראה – במסנ "פ התומ"צ שמקיימים דמשיחא דעקבתא
וגם  – ועוד) .122 ע' תש "ט .237 ע ' תש "י  סה"מ ואילך. 106 ע' ח"א

בהם. נראה לא זה



עד   

ונעשים  כדי) (עד  נזכרים האלו  שהימים יש 90כיוון  ,
– ולכולם אחד  ג'לכל  מיום כח  ונתינת הוראה –

והעיכובים  ההפרעות עקב להירתע שלא בתמוז ,
– ההבטחה ניתנה ואף ויהדות, תורה הפצת המונעים

יטשנו " ואל  יעזבנו  "אל  "יהי" של  השניה כמשמעות
עם  היה כאשר  עמנו  אלקינו  ה' "יהי שיקויים –
יהיה  ישראל  בני ולכל  יטשנו  ואל  יעזבנו  אל  אבותינו 

ובגשמיות" ברוחניות .91אור 

     
       

1

2

3

4

5

6

7

8

"נעשים"90) הם כדבעי  "נזכרים" כשהם אשר האריז "ל פי ' כידוע
(להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון  בספר רמ"ז  (ראה

פכ"ט).
הנ "ל.91) תמוז  ג ' בשיחתו  אדמו "ר מו "ח כ"ק לשון  סיום
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המשך ניאור למס' זנחים ליום שנת קודש עמ' נ



עה ילקוט לוי יצחק על התורה

ַעל ָחָנן  יו ּבַ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ אּול ַוּיִ ָמת ׁשָ בראשית לו, לח: ַוּיָ
ֹור: ן־ַעְכּבֽ ּבֶ

קמה

רמז בהמלך "בעל חנן בן עכבור" למארז"ל )הוריות יג, 
א( "מפני מה הכל מושלים בעכברים"

מושלים  הכל  מה  מפני  ר"א  את  תלמידיו  שאלו1 

בעכברים, מפני שסורן רע, מאי היא, רבא אמר אפילו 

גלימי גייצי, רב פפא אמר אפילו שופתא מרא גייצי.
הוריות יג, א

מאי היא, היכן הוי סורן רע.
להו  ולית  מאכל  דלאו  גלימי,  אפילו  רב  אמר 

הנאה אפי' הכי גייצי להו.

גייצי, נושכין.
שופתא, בית יד של מרא דעץ הוא גייץ.

רש"י

קוטב הדברים מה שעכברים סורן רע, הוא, כי יש ג' 

דברים2 שאר כסות ועונה שהבעל מחוייב לתת לאשתו, 

והוא הבעל הדכורא דקדושה.

עכבור  בן  חנן  בעל  מבחי'3  שהם  העכברים  הנה 

1( ]תרגום ללה"ק[ האוכל ממה שעכבר אוכל משכח )האוכל ממה 

שהעכבר אוכל שוכח לימודו( . . .

בעכברים  מושלים  הכל  מה  מפני  אלעזר,  רבי  את  תלמידיו  שאלו 

)כלומר, הכל רודפים אותם תמיד? השיב להם רבם( מפני שסורן רע 

)שיצר לבם רע ביותר ]רש"י: "שיצר לבם רע הוא יותר מדאי. סורו 

ששר שלהם כדאמר )ב"מ נט:( בגר שסורו רע דהיינו יצר הרע ששר 

ין[, והגמרא מבררת  שלו רע הוא" עכ"ל. שאות סמ"ך מתחלפת בׁשִ

את הדבר:

עונה  העכברים?  של  כך  כל  הרע  יצרם  מתבטאת  )במה  היא?  מאי 

אפילו  וכוססים  נושכים  )הם  גייצי  גלימי  אפילו  אמר  רבא  הגמ'( 

בגדים, אעפ"י שאין להם הנאה מכך, שהרי אין זה מאכל(.

רב פפא אמר: אפילו שופתא מרא גייצי )אפילו יתד של מעדר, שהיא 

כך  שכל  לנו  הרי  כוססים,  אותה  גם  טעם,  שום  בה  ואין  עץ  עשוי' 

מכך(.  שנהנים  בלא  ובגדים  כלים  בחינם  שמשחיתים  עד  יצרם  רע 

)הוריות יג.(

2( שמות כא, י.

"בעל  זה  לעומת  ויש  בקדושה,  חנן"  "בעל  דיש  מבאר,  פירוש:   )3

הבעל  לעומת  שהוא   — בקליפה  ונפל  שנשבר  דתהו 

דקדושה המחונן לנוק' דילי', שלכן נק' בעל חנן.

הנה העכברים מונעים כל זה בסטרא קדושה.

זהו:

שאר — שהם אוכלים המאכלים, שלא יהי' שארה 
בסטרא דקדושה.

כסותה  יהי'  שלא  גייצי,  גלימי  ואפילו   — כסות 
בסטרא דקדושה.

יהי'  שלא  גייצי,  דמרא  שופתא  ואפילו   — עונתה 
הוא  שבחמרא  דהחור  דקדושה.  בסטרא  עונתה  בחי' 

יד הנכנס בו הוא היסוד  רחם הנוקבא, והשופתא בית 

רוצים  שאינם  השופתא  גייצי  עכברי  הנה  דדכורא, 

יפריא6  אחים  בין  הוא  כי  וע"ד5  דקדושה,  בהיחוד4 

בגיטין דף לא סוף ע"ב ודף לב ריש ע"א ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שעא

חנן" בקליפה.

"בעל חנן" דקדושה הוא המחונן לאשתו מה שצריך שהו"ע שלום 

בית, ונותן "שאר כסות ועונה" וכו'.

הג'  מונעים  שה"עכברים"  בקליפה,  הוא  עכבור"  בן  חנן  ו"בעל 

דברים "שאר כסות ועונה".

ם אביו.  ומתורצת בזה שאלה ]ראה לעיל בההקדמה[, למה נזכר גם ׁשֵ

וד"ל.

שח,  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת  גם  ראה   )4

שתיבת "עכבר" מרמז על "היחוד" ע"ש.

ורוח  יום  בכל  רוחות מנשבות  ד'  רב  רבא אמר  בר  חנן  רב  5( אמר 

אפילו  מתקיים  העולם  אין  כן  שאלמלא  כולן  עם  מנשבת  צפונית 

שעה אחת ורוח דרומית קשה מכולן . . אמר רבא הכי אמר רב אשה 

מפלת בו, ושמואל אמר אפי' מרגלית שבים מרקבת בו, ר' יוחנן אמר 

אפי' שכבת זרע שבמעי אשה מסרחת בו, אמר רב נחמן ]בר יצחק[ 

יפריא  בין אחים  כי הוא  טו(  יג,  )הושע  ושלשתן מקרא אחד דרשו 

זו  מקורו  יבוש  וגו'  מקורו  ויבוש  עולה  ממדבר  ה'  רוח  קדים  יבוא 

הוא  אשה,  שבמעי  זרע  שכבת  זה  מעיינו  ויחרב  אשה,  של  מקורה 

זו מרגלית שבים, אמר רבא עדי סוראה  ישסה אוצר כל כלי חמדה 

אפילו  רבא  אמר  יפריא,  אחים  בין  הוא  כי  מאי  קראי,  דדייקי  הוא 

שופתא בקופינא דמרא רפיא.

את  וממתקת  צוננת  לא  חמה  לא  היא,  נוחה  צפונית,  רוח  פרש"י: 

שאר הרוחות. שכבת זרע, תוך שלשה ימים. מקורה של אשה, עובר 

שבמעי'. עדי סוראה הוא, הדבר הזה מבני סורא הוא דדייקי קראי. 

קופינא, חור שבראש המרא שקורין פושוי"ר ועל  יד.  שופתא, בית 

שם שדחוק בין שני צדי החור קרי לי' בין אחים שמדובקין.

6( הרי חזינן קשר בין יפריא — פרו ורבו, ל"שופתא דמרא" וד"ל.

על־ידי קיום המצוות נעשה הדבר הגשמי כלי לאלוקות.
ממאמר פרשת קורח ה'תשכ"ז



עו

הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה 
ובניך אתך לפני אהל העדות

מעמד  למעליותא  דשונה  דעתי  עניות  לפי  ...נראה  א. 
וב'  הכהנים בקשר לבית המקדש השלישי מאשר במשכן 

המקדשות –
בית  "לבנות  בלאו-הכי  ושאי-אפשר  ההתחלה  שאז 
ובממונם"  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  ו"והכל  המקדש" 

)רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב(,
בנוי  וכמה(  כמה  ש)לדעת  הג'  המקדש  בבית  משא"כ 

ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים1
ראה   – ועוד  א2.  עמוד  סוף  מא,  סוכה  פרש"י   –
וגם   .60 בית המקדש הערה  אנציקלופדיא תלמודית ערך 
הרמב"ם )הלכות מלכים ריש פרק יא ובסופו( – י"ל דכותב 
אופן הודאי, אפילו בלא זכו, שאז משיח יבנה בית המקדש. 

ולא פליג )כ"כ, וכידוע הכלל שלא לאפושי במחלוקת( –
בית  )בחנוכת  מתחילים  הכהנים  המקדש  בבית  שאז 
המקדש והמזבח, כמבואר בנבואת יחזקאל הכהן( והלווים 

– ילוו עליך וגו'.
לקוטי שיחות חלק לח עמוד 200

ב. שמירת המקדש היא המצוה הראשונה שיתחייבו בה 
המקדש  בית  ויתגלה  ירד  שבו  הראשון  ברגע  ומיד  תיכף 

למטה3, כי:
בנוגע לכל שאר המצוות התלויות בבית המקדש – כיון 
שכל מצוה יש לה זמן מיוחד, שקיומה בזמן מסויים ביום 
המקדש  בית  יתגלה  שבו  בהזמן  תלוי  זה  הרי  בלילה4,  או 
שאז יתחילו לקיים המצוה השייכת לזמן זה; משא"כ בנוגע 
וכל  היום  כל  במשך  שזמנה  להדעות   – המקדש  לשמירת 
בית  ויתגלה  ירד  שבו  היום  במשך  זמן  בכל  הרי   – הלילה 

המקדש יתחייבו תיכף ומיד בקיום מצוה זו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ, ח"ג עמוד 93

יח, ד – ונלוו עליך ושמרו את משמרת 
אהל מועד וזר לא יקרב אליכם

עליהם  ונלוו  ואידך  עליך,  ונלוו  במסורה.  ד'  ונלוו.  ג. 

1( בבית המקדש הג' ש)לדעת כמה וכמה( בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים: 

פרשת  רסט.  רסח.  סימן  בשלח  פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  בזה  עיין 

תרומה סימן עח סעיף ו. פרשת שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יז.

2( פרש"י סוכה מא, סוף עמוד א: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת אמור 

ובהנסמן שם.

משיח  ילקוט  )עיין  מא.  סוכה  רש"י  עיין  למטה:  המקדש  בית  ויתגלה  ירד  שבו   )3

וגאולה על התורה פרשת תרומה סימן עח סעיף ו. פרשת בשלח סימן רסח. רסט. 

פרשת שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יג.

צד,  ח"ג  סע"א.  רה,  ח"א  )זהר  עבידתי'"  עביד  ויומא  יומא  "כל   – הידוע  ובלשון   )4

רע"ב(. ועד"ז במשך היום גופא – שבכל שעה ובכל רגע ישנה ה"עבידתי'" המיוחדת 

לזמן זה.

ה'  אל  רבים  גוים  ונלוו  לד(.  יא,  )דניאל  בחלקלקות  רבים 
ביום ההוא והיו לי לעם )זכרי' ב, טו(. ציון ישאלו דרך הנה 
פניהם באו ונלוו וגו' )ירמי' נ, ה(. פירוש ונלוו עליהם רבים 
ומן  לה(  שם,  )דניאל  כדכתיב  לישראל  להצר  בחלקלקות 
ונלוו  וגו' עד עת קץ. אבל כשיבא הקץ  המשכילים יכשלו 
ונלוו עליך וישרתוך כדכתיב )ישעי'  וגו' והיינו  גויים אל ה' 

סא, ה( ובני נכר אכריכם וכרמיכם.
בעל הטורים

יח, י – בקודש הקדשים תאכלנו כל זכר 
יאכל אותו קודש יהיה לך

זכר יאכל אותו קודש  ד. בקודש הקדשים תאכלנו כל 
קדש  גם  יתר.  לך  יהי'  קודש  תיבת  למידק  איכא  לך.  יהי' 
הקדשים  מקדש  אמר  כאשר  לי'  מיבעי  לך  יהי'  קדשים 
קדש קדשים לך הוא. גם תיבת יהי' לך מורה שאינו קודש 
ולך יהי' קדש. גם הוה לי' למימר לשון רבים לך הם תאכלם 

אותם יהיו לשון רבים, ואמר תאכלנו אותו יהי' לשון יחיד.
הלכה  הבחירה  דבית  ו  )פרק  הרמב"ם  כתב  ויראה, 
טו(5 אוכלין קדשי קדשים בעזרה אף על פי שהיא חריבה 
והשיגו  לבא.  ולעתיד  לשעתה  קדשה  ראשונה  שקדושה 
הראב"ד דגם למאן דאמר קדושה שני' קדשה לעתיד לבא 
וירושלים,  במקדש  ולא  ישראל  ארץ  בשאר  דוקא  היינו 
ולא  הגואל  בביאת  לעתיד  להתקדש  שעתיד  עזרא  שידע 
קדשה לעתיד והנכנס עתה אין בו כרת, כך נגלה לי מסוד 

ה' ליראיו.
ואף בזמן החורבן  זהו אומרו בקדש הקדשים תאכלנו, 
קודש יהי' לך לעתיד, ונתן טעם כמו שכתב הרמב"ם )שם 
הלכה טז( שהשכינה לא זזה משם, קדש שהיא השכינה יהי' 
לעולם שם שנאמר והשימותי את מקדשיכם קדושים אף 

שהם שוממין ולא בשאר ארץ ישראל.
תאכלנו  הקדשים  בקדש  קאמר  הכי  הראב"ד  ולסברת 
ונתן טעם קודש  לך למעט בחורבנו,  יהי'  ובתנאי שקודש 
בטלה  טעמא  ומהאי  הגואל  בזמן  לבא  לעתיד  לך  יהי' 

קדושתה בחורבנה.
היום  שהיא  ישראל  עזרת  זה  מקום  קאמר  דהכי  ויתכן 
קדש הקדשים, יבא זמן שקדש יהי' לך כשאר קדושת ארץ 
ישראל ולא יקרא קדש קדשים שבטלה קדושתה בחרבנה 

והנכנס בטומאה לא יתחייב כרת.
עץ החיים

ויראה, כתב הרמב"ם )פרק ו דבית הבחירה הלכה טו(: עיין גם לקמן סימן קלו.   )5

)ועיין גם עד"ז ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת צו סימן צ(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קורח
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Á˜ ÁwiÂ∑ּבמדר ׁש נדר ׁשת  יפה  זֹו ּפר ׁשה  «ƒ«…«ְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּתנח ּומא  ˜Á.ר ּבי ÁwiÂ∑ לצד עצמ ֹו את  לקח  ְִַַָ«ƒ«…«ְְֶַַַָ

ה ּכה ּנה , על  לע ֹורר  העדה  מ ּתֹו נחלק  להיֹות  ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאחד 
מ ּׁשאר  נחלק  "ואת ּפלג ", א ֹונקל ּוס  ׁשּתר ּגם  ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָוזה ּו

וכן ּבמחלקת . להחזיק  טו)העדה  ֿ ּיּקח (איוב  "מה  : ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדבר  ֿ אדם . ּבני מ ּׁשאר   להפליג  א ֹות ל ֹוקח  ,"ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָל ּב
ׁשּבהם  סנהדרא ֹות  רא ׁשי מ ׁש קרח " "וּיּקח  ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר :

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו כ )ּבדברים , ֿ אהרן",(במדבר את  "קח  (הושע : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ
ּדברים "יד ) ע ּמכם  "קח ּו :.˙‰˜ŒÔa ‰ˆÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»

ÈÂÏŒÔa∑ על רחמים  ׁשּבּקׁש ֿ יעקב ", "ּבן הזּכיר  ולא  ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ
ׁשּנאמר  מחלק ּתם , על  ׁשמ ֹו יּזכר  ׁשּלא  (בראשית עצמ ֹו, ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

על מט) ׁשמ ֹו נזּכר  והיכן ּכבדי". ֿ ּתחד  אל  "ּבקהלם  :ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר  ה ּימים ', ּב'דברי ה ּדּוכן על  ּבהתיחסם  ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹקרח ?

ו) א ֿ לוי (דה"י  ּבן ֿ קהת  ּבן ֿ יצהר  ּבן ֿ קרח  ּבן ֿ אביסף  "ּבן :ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ֿ יׂשראל " ÌÈ‡Â.ּבן Ô˙„Â∑(תנחומא) ׁשהיה ּבׁשביל  ְִֵֶָ¿»»«¬ƒ»ְִִֶָָ

ּובניו  לקהת  ׁשכן ּתימנה , ּבחניתם  ׁשר ּוי רא ּובן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשבט 
א ֹוי  ּבמחלק ּתֹו: קרח  עם  נׁשּתּתפ ּו ּתימנה , ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֻהח ֹונים 
מ ׁשה ? עם  לחלק  קרח  ראה  ּומה  ל ׁשכנֹו. א ֹוי ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלר ׁשע ,

ׁשּמּנה ּו ע ּזיאל , ּבן אליצפן ׁשל  נׂשיא ּות ֹו על  ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻנתק ּנא 
קרח : אמר  ה ּדּבּור . ֿ ּפי על  קהת  ּבני על  נׂשיא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמ ׁשה 

ׁשּנאמר  היּו, אר ּבעה  א ּבא  ו)אחי קהת (שמות "ּובני : ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחד  ּגד ּלה : ּבניו ׁשני נטל ּו ה ּבכ ֹור  עמרם  ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֻוג ֹו'".
ה ּׁשנּיה ? את  ל ּטל  רא ּוי מי ּגד ֹול ; ּכהן ואחד   ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמל
וה ּוא  לעמרם ? ׁשני ׁשה ּוא  יצהר , ּבן ׁשאני אני, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹלא 
ח ֹולק  הריני מ ּכּלם ! ה ּקטן אחיו ּבן את  נׂשיא  ֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמ ּנה 
ר "נ  וכ ּנס  עמד  ע ׂשה ? מה  ּדבריו! את  ּומב ּטל  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו
והם  ׁשכניו, רא ּובן מ ּׁשבט  ר ּבן סנהדרא ֹות , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻרא ׁשי
ׁשּנאמר : ּבֹו, וכ ּיֹוצא  וחבריו ׁשדא ּור  ּבן ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָאליצ ּור 

א ֹומר  ה ּוא  ּולה ּלן מ ֹועד ", קריאי עדה  (במדבר "נׂשיאי ְְְִִֵֵֵֵֵַָָ
ׁשּכּלן א) ט ּלית ֹות  והל ּביׁשן העדה ". קר ּואי "א ּלה  :ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ט ּלית  ל ֹו: אמר ּו מ ׁשה , לפני ועמד ּו ּבא ּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּתכלת ,
אמר  ּפט ּורה ? א ֹו ּבציצית  ח ּיבת  ּתכלת , ׁשל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכּלּה
ט ּלית  אפ ׁשר ? עליו. ל ׂשחק  התחיל ּו ח ּיבת ! ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהם :
ׁשּכּלּה זֹו ּפֹוטר ּה. ּתכלת  ׁשל  אחד  ח ּוט  אחר , מין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשל 

עצמ ּה? את  ּתפטר  לא  Ôe‡.ּתכלת , Èa∑ ּדתן ְְְִֵֶֶַָֹֹ¿≈¿≈ָָ
ּפלת ואבירם  ּבן .וא ֹון ְֲִֶֶֶַָ

               

חינת  ה א  אהר על חלק  ב רה , חינת לוי , היה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹרח 
 הי  החסדי על ה ב רת להגיר רצה  לפי  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהחסד ,
ה ב רת,  תע לעתיד ־לבא  היה   מ עיקר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹה ב רת

 ה ר ה ב רת ע יק , בחינת עכ ו    ה א   כמְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
. מהחסדי ְְֲִֵַַָָלמעלה 

        

קרח קרח קרח קרח  א)ו ו ו ו ח ח ח ח  "(טז, "ו ח "  ר וכ ואתלג א נקלס  ." ִִִִַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַֹֹ
" ר"י  וקרח נחלק נחלק נחלק נחלק תב  מחלקת". להחזיק  העדה  מ אר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

נק  – ג ת מע "קרחה ",  מ ְְְִִִֶַָָָָה א 
להעיר  .( מהרא ה ער לי ת ג) ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹוהתח ק ת

אגת) אגת  ע (לא  " דדתת "לא  ל ְְְֲֲֲִִֵֶַַֹֹֻֻמה מיכ ת
ימטרא   ר"ע  קר"ח  יפת':  ב 'פני קרחה ".  ימת ְְְְְִִִִַָָָָָָֹל"ולא 

.(578) מחלק "ת

            

    

קרח קרח קרח קרח  א)ו ו ו ו ח ח ח ח  (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
הרמז: בדר החסיד ת ע "פ קרח  ל  מחלק ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמה ת

קרחה   מ – "קרח " : מ כללת נרמז קרח  ל  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹחטא

. ני חל  ני עלי י מחלקת  לגר רצה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמחלקת,
ה ב יל', 'רקיע  על־דר ה א  'אלימל  עה 'נ ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָכמ "ש 

." ל ע  ל לע ת "נה  ה רה  ְֲִֵֶֶַַָָָָָהפ

ÈÂÏא  a ˙‰˜ a ‰ˆÈ a Á˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
Èa ˙Ït a ÔB‡Â ‡ÈÏ‡ Èa ÌÈ‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈
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עח              
ח ': ר' ק '   מ א תת ת רמ זה  י תר, ְְְְִִִִֵָָָבפרטת

לב י ללת  מזיר ל ה א תת  וי ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלת
הימני וה ו   העלי ה ו  מע ה . ר מח בה  :פ ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

לע ה . רמז ה מאלי  וה ו  וד ר, למח בה   מזיְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָר
אינ הרא י ;  מ מק ד ק  ה ע ה  קו    ממ – ה ' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻא ת
מפסיק  רוח  וכ וה ר, ה ח בה  לגב לת מ חת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָע בר
ה ו   ה – ח ' ר' ק ' מהא תת נה  . אליה ינְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הרא י :  מ מק אינ ה ע ה , קו  ְְֲִִֵֶַַַַָָָה מאלי ,
לה ספה  רמז ה מני , מה ו  י תר למ ה  י רד  ה א  – ק ' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא ת
– ר' א ת ה "ע . לגב לת מעבר ה ע ה  קו  רציה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלי 
לכללת  נד  ה ע ה , קו  ר לח הרמז בר ,  ק לא  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹה א 
י ה לני  מח ר ה א  – ח ' א ת ה ע ת. ה צ ת   ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻק
 רצ מ לי  ה 'ע ה ' אני  ל  עמידת על הרמז , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאחרי

ה רה . בעלי  להתע ת  ב מ ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלצאת

 מ מק את מי ג ה ', א ת ה מאלי  ה ו  ל  מ מק , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָאמנ
ה ה ,  ל ע מע יו   האד יל  ה כ נה  ר וה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאמ י 
ה ' הא ת למ ה .  ני העלי את  י ימ זה  וקא  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָא ר
 א ה רה , ה רא ת כפי  ה ע ה  קו  להי ת  צרי י  ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמראה 
י – מח בה  לד ר ה ע ה  י הפסק  נ י זה   ע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיחד 
לה יע  א זה  מ ד  מה רה   ק רח  ימר ה א  ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָמיד 
ה ה   ל הע" אמרז"ל (וע "כ  עלי ־ה רה . ל  ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמדרגת

ה '" [א ת] ב )נברא  כט, ).(מנחות ְְִָ
את  לת ,ז ר על לחלק  רצה  טענתיו  קרח   ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹא
ת א ללל  א ח ') (ק ' ה ע ה  קו  ל האמ י   מ ְְֲֲִִִֶֶַַַָֹמק
" ני עלי" י מחלקת 'קרחה '  לגר  בכ (ר'), ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלגמרי 

." ני ח"ְְִַל
טית  א ) ה חלקת: רטי  ללת זה  מק ר ר מק]ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

[.אהר ה ת ג) . ספרי מלא  ית ב ) כלת. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ

               

עב דה ־זרה . א א  " " אי ז"ל תינר ואמר ,"  לנ "ונע ה  ה גה  ר עת אמר   על ,  אני   ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָקרא

            

     

קרח קרח קרח קרח  א)ו ו ו ו ח ח ח ח  (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
ספרי מלא  ית . . למ ה  ואמר קרח   קפ . . קרח  ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹו ח 

המזזה  מ טר הא   פי"ח)מה (במדב "ר  ְְִֵֶַַָָ
"ית  היתה , קרח  טענת :ר ה דר העני לבאר   ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוי
יכ ל  תרה ,  וגד לא   אד היינ ," ספרי ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָמלא 
ה ' מאהבת מ זזה " "פטר רה  על ת הי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלהס ק 
מזזה  מ ע "  א "והיה  "מע " פרת ,ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָויראת

," ואהב" נאמר "מע " פרת ויראה , אהבה   ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָָענינ
יראה . ענינ  מ ע "  א "והיה  ְְְִִִַַָָָָָָָָפרת

ויראה  אהבה  מזזה " "ח ב  ,נר מ ה  ענה  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל
מה  ל על מרת המזזה   כמ ה רה , ללד   ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמכרחי
 צרי תרה  ה לא   אד " ספרי מלא  "ית  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָית,

כמארז"ל רת על מר ויראה  ט)לאהבה  ג , "ל (אבות ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָ
מתק מת". חכמת לחכמת ק דמת ראתְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

               

ע ( ה (מציא ת ' ' ל חי ר רצ לא  ועדת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹרח 
 כ נפרד , בר  ה אר רצ א א  (אלק ת), ' מי'ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

א א  " " אי ז"ל תינר אמר זה  ועל .  אני   ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָנקרא
ֲָָָעב דה ־זרה .

               

מי י ה ב יל רקיע  רעל־ ה א  ואתלג, תב  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמה 
והיא  רה , צינ הרא נה  ה חלקת הי  , ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמי
 אי לה  דר וכדאיתא  מחלקת, ל עני לכל ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה
אמר  מחלקת, נבראת  ,' כ טב " "י  ני  ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַתיב 

 י ההתח ק ת זה , והעני . למי  מי י מב יל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָויהי 
ועד ה גה , ו )ר ע ־ה עת ל(חטא  ר ה ה א   למי  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמי

.ועדת קרח  ְֲֲֶַַַָֹלמחלקת
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עט               
ח ': ר' ק '   מ א תת ת רמ זה  י תר, ְְְְִִִִֵָָָבפרטת

לב י ללת  מזיר ל ה א תת  וי ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלת
הימני וה ו   העלי ה ו  מע ה . ר מח בה  :פ ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

לע ה . רמז ה מאלי  וה ו  וד ר, למח בה   מזיְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָר
אינ הרא י ;  מ מק ד ק  ה ע ה  קו    ממ – ה ' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻא ת
מפסיק  רוח  וכ וה ר, ה ח בה  לגב לת מ חת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָע בר
ה ו   ה – ח ' ר' ק ' מהא תת נה  . אליה ינְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הרא י :  מ מק אינ ה ע ה , קו  ְְֲִִֵֶַַַַָָָה מאלי ,
לה ספה  רמז ה מני , מה ו  י תר למ ה  י רד  ה א  – ק ' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא ת
– ר' א ת ה "ע . לגב לת מעבר ה ע ה  קו  רציה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלי 
לכללת  נד  ה ע ה , קו  ר לח הרמז בר ,  ק לא  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹה א 
י ה לני  מח ר ה א  – ח ' א ת ה ע ת. ה צ ת   ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻק
 רצ מ לי  ה 'ע ה ' אני  ל  עמידת על הרמז , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאחרי

ה רה . בעלי  להתע ת  ב מ ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלצאת

 מ מק את מי ג ה ', א ת ה מאלי  ה ו  ל  מ מק , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָאמנ
ה ה ,  ל ע מע יו   האד יל  ה כ נה  ר וה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאמ י 
ה ' הא ת למ ה .  ני העלי את  י ימ זה  וקא  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָא ר
 א ה רה , ה רא ת כפי  ה ע ה  קו  להי ת  צרי י  ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמראה 
י – מח בה  לד ר ה ע ה  י הפסק  נ י זה   ע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיחד 
לה יע  א זה  מ ד  מה רה   ק רח  ימר ה א  ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָמיד 
ה ה   ל הע" אמרז"ל (וע "כ  עלי ־ה רה . ל  ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמדרגת

ה '" [א ת] ב )נברא  כט, ).(מנחות ְְִָ
את  לת ,ז ר על לחלק  רצה  טענתיו  קרח   ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹא
ת א ללל  א ח ') (ק ' ה ע ה  קו  ל האמ י   מ ְְֲֲִִִֶֶַַַָֹמק
" ני עלי" י מחלקת 'קרחה '  לגר  בכ (ר'), ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלגמרי 

." ני ח"ְְִַל
טית  א ) ה חלקת: רטי  ללת זה  מק ר ר מק]ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

[.אהר ה ת ג) . ספרי מלא  ית ב ) כלת. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ

               

עב דה ־זרה . א א  " " אי ז"ל תינר ואמר ,"  לנ "ונע ה  ה גה  ר עת אמר   על ,  אני   ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָקרא

            

     

קרח קרח קרח קרח  א)ו ו ו ו ח ח ח ח  (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
ספרי מלא  ית . . למ ה  ואמר קרח   קפ . . קרח  ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹו ח 

המזזה  מ טר הא   פי"ח)מה (במדב "ר  ְְִֵֶַַָָ
"ית  היתה , קרח  טענת :ר ה דר העני לבאר   ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוי
יכ ל  תרה ,  וגד לא   אד היינ ," ספרי ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָמלא 
ה ' מאהבת מ זזה " "פטר רה  על ת הי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלהס ק 
מזזה  מ ע "  א "והיה  "מע " פרת ,ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָויראת

," ואהב" נאמר "מע " פרת ויראה , אהבה   ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָָענינ
יראה . ענינ  מ ע "  א "והיה  ְְְִִִַַָָָָָָָָפרת

ויראה  אהבה  מזזה " "ח ב  ,נר מ ה  ענה  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל
מה  ל על מרת המזזה   כמ ה רה , ללד   ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמכרחי
 צרי תרה  ה לא   אד " ספרי מלא  "ית  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָית,

כמארז"ל רת על מר ויראה  ט)לאהבה  ג , "ל (אבות ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָ
מתק מת". חכמת לחכמת ק דמת ראתְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

               

ע ( ה (מציא ת ' ' ל חי ר רצ לא  ועדת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹרח 
 כ נפרד , בר  ה אר רצ א א  (אלק ת), ' מי'ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

א א  " " אי ז"ל תינר אמר זה  ועל .  אני   ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָנקרא
ֲָָָעב דה ־זרה .

               

מי י ה ב יל רקיע  רעל־ ה א  ואתלג, תב  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמה 
והיא  רה , צינ הרא נה  ה חלקת הי  , ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמי
 אי לה  דר וכדאיתא  מחלקת, ל עני לכל ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה
אמר  מחלקת, נבראת  ,' כ טב " "י  ני  ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַתיב 

 י ההתח ק ת זה , והעני . למי  מי י מב יל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָויהי 
ועד ה גה , ו )ר ע ־ה עת ל(חטא  ר ה ה א   למי  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמי

.ועדת קרח  ְֲֲֶַַַָֹלמחלקת

     ©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
     ¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«
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Ï‡NÈב  ÈaÓ ‡i‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚÚÓ ‡zLÎ È ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  eÓ‡Â Ô‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡ÈL ÔB‰ÈÈe≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

              
ÌÎÏŒ∑ לעצמכם לקח ּתם  מ ּדאי יֹותר  הר ּבה  «»∆ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

˜„ÌÈL.ּגד ּלה  Ìlk∑(תנחומא) ּדברים ׁשמע ּו ּכּלם  ְָֻÀ»¿…ƒְְִָָָֻ
ה ּגב ּורה  מ ּפי e‡O˙z.ּבסיני ÚecÓe∑לקח ּת אם  ְְִִִַַָ««ƒ¿«¿ְִַָָ

לא  ּכה ּנה , לאחי לברר   ל היה  לא  מלכ ּות , ְְְְְִִַַָָָָָֹֹֹֻא ּתה 
ּכל  ,"אלהי ה ' "אנכי ּבסיני ׁשמע ּתם  לב ּדכם  ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹא ּתם 

ׁשמע ּו .העדה  ְֵָָָ
        

קרח קרח קרח קרח  ליעתליעתליעתליעת היתההיתההיתההיתה  לי לי לי לימרמרמרמר יאתיאתיאתיאת רבא אחראחראחראחר עול (סדר  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ַַַַֹֹ
פ"ח)

ל    מ , ליהמר ל  ב לאחר ארעה  קרח  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹרת
לס ר   המ ועלה  התע רר קרח  ל ה חלקת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעני

: ליְְִַַהמר
ה רה  ללד  להתמ ר ד ר לה אר רצ  ליְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהמר
לעסק  רצ ולא  , ל הע מ רד ת הרחק  ב לוה , ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹמנחה 
אר ־י ראל. ה תח ב  פי  ה ע ת, ה צת   קְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
לאר לה נס  זאת כל  ריכי ו , ע לל ה כח  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹא ר
ה א  "ה ע ה   ה ע ת, ה צת את    לקיְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הרי  רה  לד  הע ר היה  ל :וטע קרח  עמד  ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהע ר",
 א ה רה ; מק ל ,נר למ ה  לה מ ת ה כ ל  אד איְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
וי י ראל ל זה  ה צת, מע ה  ה א  הע ר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

?" אתנ "מ ע  ְְִַַַ
 "קר" למר: ה '". וידע  "קר מ ה  ל ענה   ְְֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹעל
ל   י נימ וח ת א ר מ אר להי ת  צרי ה צת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמע ה 
וגי ידיעת לידי   ביא   ה '" "וידע  ,ויראת ה ' ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאהבת
ל  ז י ד ל הב ל  י הרי  ה צת בכ נת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאלק ת.

י ראל. אר ל ל לז ְְְִֵֶֶָָָֹמ ה 

        

ג ג ג ג )))) ((((טז טז טז טז ,,,, הההה'''' קהל קהל קהל קהל  על על על על   א א א א תנ תנ תנ תנ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַמ מ מ מ ע ע ע ע 
ל  תמנהיג צר  י , רגילי ד רת מילא  קרח :  טע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ה ד ר, ד ר  א אצילת. נמה  היה  ,נר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמ ה 

ר  אצילת, נמ ת  הי   לכ עה ' 'ר היה  ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻד ע 
!" אתנ "מ ע   ־ א ;נר למ ה  זק ק  אינ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹזה 
.נר מ ה  לנמת  קי זק ה ל  ,ת טע היתה   בכְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

   ©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ה ּמחלקת ,(תנחומא. מ ּפני «ƒ…«»»ְֲִֵֶַַֹ

ּבעגל  חטא ּו רביעי: סרח ֹון ּבידם  זה  לב )ׁשּכבר  :(שמות ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
ּבּמתא ֹוננים  מ ׁשה ", יא)"ויחל  מ ׁשה ",(במדבר "וּית ּפּלל  : ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹ

יד )ּבמר ּגלים  מצרים ",(שם וׁשמע ּו ֿ ה ' אל  מ ׁשה  "וּיאמר  : ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

 מל לבן מ ׁשל  ידיו. נתר ּׁשל ּו קרח  ׁשל  ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבמחלק ּתֹו
וׁשל ׁש, ּוׁשּתים  ּפעם  א ֹוהב ֹו עליו ּופ ּיס  אביו על  ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּסרח 

רב  אמר :ּכׁשּסרח  הה ּוא , הא ֹוהב  ידי נתר ּׁשל ּו יעית  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
מ ּמּני  ע ֹוד  יק ּבל  לא  ׁשּמא  , ה ּמל על  אטריח  מתי .עד  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

     ©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧
     §Ÿ̈¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

   £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
'B‚Â Ú„ÈÂ ˜a∑ רבה ע ּתה היא )(במדבר ׁשכר ּות  עת  …∆¿…«¿ְִִֵַָ

מת ּכּון  היה  וה ּוא  לפניו, להרא ֹות  נכ ֹון ולא  ְְְְְִֵֵַָָָָָָָֹלנּו
ּבהם  יחזר ּו ׁשּמא  ‡˙Œ.לדח ֹותם  '‰ Ú„ÈÂ ˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆

BÏŒL‡∑ לוּיה .לכה ּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעב ֹודת  ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ
È˜‰Â∑אליו ּכן:(תנחומא)א ֹותם  מ ֹוכיח  וה ּתר ּגּום  . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

– ּבקר  ּומדר ׁשֹו: ל ׁשמ ּוׁשיּה. יקרב  לקדמ ֹוהי, ְְְֳִִִִֵֵֵֶָָָָָֹויקרב 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ הקד ֹוׁש ח ּלק  ּגב ּול ֹות  מ ׁשה : להם  ְֶֶַַַָָָָָֹאמר 
ּתּוכל ּו ּכן לערב ? ּבקר   להפ א ּתם  יכ ֹולים  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹּבע ֹולמ ֹו,

ׁשּנאמר  זֹו, את  א)לב ּטל  ֿ בקר ...(בראשית ויהי ֿ ערב  "ויהי : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ּכ כג )וּיב ּדל ". וג ֹו'"(דה"א להק ּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל  :. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
˜È d ÈÚ˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈
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˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ ל ֹומר ראה  מה  …¬¿»∆«¿ַָָָ
נימ ּוסים  יׁש הע ּכּו"ם  ּבדרכי להם : אמר  ?ּכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהם 
ּכּלם ) ואין (ס "א : וכ ּלם  הר ּבה , ּוכמרים  ְְְְְִֵֵֵַַָָָֻֻהר ּבה 
אר ֹון  אחד , ה ' א ּלא  לנּו אין אנּו אחד ; ּבבית  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמתק ּבצים 
וא ּתם  – אחד  ּגד ֹול  וכהן אחד  ּומזּבח  אחת  ות ֹורה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד 

ּב ר ֹוצה  אני אף  ּגד ֹולה ? ּכה ּנה  מב ּקׁשים  איׁש כ ,ר "נ ְְְְְֲִִִֶַַָָָֻ
החביבה  ה ּקטרת  היא  מ ּכל , חביב  ּתׁשמיׁש לכם  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהא 

נׂשרפ ּו ׁשּבֹו ּבת ֹוכ ֹו, נת ּון ה ּמות  וסם  ה ּקר ּבנֹות , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמ ּכל 
האיׁש "והיה  ּבהם : התרה   לפיכ ואביה ּוא , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָנדב 
וכי  ּבקד ּׁשת ֹו. ה ּוא  ּכבר  ה ּקד ֹוׁש", ה ּוא  ה ' ֿ יבחר  ְְְְֲִִִֶַַָָָֻא ׁשר 
אמר  א ּלא  ה ּקד ֹוׁש? ה ּוא  ׁשּיּבחר  ׁשּמי יֹודעים , אנּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ׁשּיבחר  מי ּתתח ּיב ּו: ׁשּלא  לכם  א ֹומר  הריני מ ׁשה : ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהם 

א ֹובדים  וכ ּלכם  חי, יצא  רבה)ּבֹו ּכלים ∑BzÁÓ˙.(במדבר ְְְִֵֵֶַֻ«¿ִֵ
יד  ּבית  להם  ויׁש ּגחלים  ּבהם  .ׁשח ֹותין ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

             

     

מח מח מח מח ת ת ת ת   לכ לכ לכ ־ ־ ־ ־ לכ קח קח קח קח  ע ע ע ע ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
 וא וא וא וא אחד אחד אחד אחד ,,,, ד ד ד ד ל ל ל ל   וכה וכה וכה וכה '''' כ כ כ כ אחד אחד אחד אחד  הההה'''' אאאאא א א א   לנ לנ לנ לנ  אי אי אי אי  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאנ אנ אנ אנ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
 כ כ כ כ ררררצהצהצהצה אני אני אני אני  אאאא ד ד ד ד להלהלהלה,,,, ההההנהנהנהנה  י י י י מב מב מב מב  אי אי אי אי     """"ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָרררר

ובפרש"י) ו . (טז,

,אהר ל ת ה על  נחלק ועדת קרח  הרי  , מ ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻלכא רה 
ד ר, אפי '  ה ע  עצמ את מ ה  לל  מתאי  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואי

?" כ רצה  אני   א" אמרְְְֲִֶַָָ
קרח , ל  מחלק ע ר מיהה   י הק זה  לבאר  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻוי

" ל לע יאמינ   " למ ה  הבטיח  ה "ה  (יתרו הרי  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ט) סנהדרא ת"יט , רא י  "ר" עליו   חלק  ואי א , טז, (רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

(ודת ?ד "ה 
מ ה , האמינ ועדת קרח    למר  צרי  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹועל

י מב  אי "ר   א" – ה נה "     ב"  ת ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוטע
ה ה נה . למעלת לה יע   נמרצ נבעה  ד לה " ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָה נה 

ד לה , כה נה  ה עלה  דל את הבינ א ר ,ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינ
 קד  י להק 'ג "ו ל ,"רתל ה ' לפני  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"ע מד 

" י יג )קד כג , א וח ב (דה "י לזה .  קקנ  ה   ה ה  ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָ
 י זר לב ל ה "ה  אצל לפעל יכ לה  פה   כמְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ד לה . לכה נה  ז לפעל  ה  לי יכ מ "כ  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹוכי "ב ,
לה אמר  וזהקתת ." כ רצה  אני   א" מ ה  ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

פעל  ורק  ה א . טב  רצ ד לה , כה נה  ל  נרצְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
א א  לנ אי"  כמ , לי ד  הני להי ת  לה אפר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹאי 
להי ת  אפר אי  מ "כ  אחת" ותרה  אחד  אר אחד  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָה '

אחד ". ד ל ה" מ ִֵֵֶָָֹי תר
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ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ∑. לכם אמר ּתי ּגד ֹול  ּדבר  «»∆¿≈≈ƒְִֶַָָָָָ

עליהם  וק ּבל ּו ּבהם  התרה  ׁשּכ היּו, ט ּפׁשים  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹולא 
"את  ׁשּנאמר : נפ ׁשֹותם , על  חטא ּו הם  א ּלא  ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקרב ,
ׁשּפּקח  וקרח  ּבנפ ׁשתם ". הא ּלה  הח ּטאים  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמח ּתֹות 
ׁשלשלת  ראה  הטע ּתֹו, עינֹו זה ? ל ׁשט ּות  ראה  מה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה ,
מ ׁשה  ּכנגד  ׁשּׁשק ּול  ׁשמ ּואל  מ ּמּנּו: יֹוצאה  ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹּגד ֹולה 
מ ׁשמר ֹות  וכ "ד  נמלט ! אני ּבׁשביל ֹו אמר : ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָֹואהרן.
ה ּקד ׁש, ּבר ּוח  מתנּבאים  ּכּלם  ּבניו, לבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻע ֹומד ֹות 

כה)ׁשּנאמר  א אמר :(ד "ה להימן". בנים  ֿ א ּלה  "ּכל  : ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואני  מ ּמּני, לעמד  עתידה  ה ּזאת  ה ּגד ּלה  ּכל  ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻאפ ׁשר 
מ ּפי  ׁשּׁשמע  חזקה  לא ֹות ּה לבא  נׁשּתּתף   לכ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹא ּדם ?
ה ' ֿ יבחר  "א ׁשר  נמלט : ואחד  א ֹובדים  ׁשּכּלם  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֻמ ׁשה 
יפה , ראה  ולא  ּבעצמ ֹו. ותלה  טעה  – ה ּקד ֹוׁש" ְְְְֶַַָָָָָָָָֹה ּוא 
יפה . ר ֹואה  היה  ּומ ׁשה  ּתׁשּובה , ע ׂשּו ׁשּבניו ְְִֶֶֶֶָָָָָָָֹלפי

לחלק ∑ÌÎÏŒ.(תנחומא) ּבעצמכם  נטל ּתם  ּגד ֹול  ּדבר  «»∆ְְְְְֲֶֶַַַָָָֹ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש .על  ַַָָ

ÏÎÂו Á˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ eÒ e„ÈÚ ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈

˜BË˙ז ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰ e‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ˙Èc ‡b È‰ÈÂ ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ
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˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ ל ֹומר ראה  מה  …¬¿»∆«¿ַָָָ
נימ ּוסים  יׁש הע ּכּו"ם  ּבדרכי להם : אמר  ?ּכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהם 
ּכּלם ) ואין (ס "א : וכ ּלם  הר ּבה , ּוכמרים  ְְְְְִֵֵֵַַָָָֻֻהר ּבה 
אר ֹון  אחד , ה ' א ּלא  לנּו אין אנּו אחד ; ּבבית  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמתק ּבצים 
וא ּתם  – אחד  ּגד ֹול  וכהן אחד  ּומזּבח  אחת  ות ֹורה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד 

ּב ר ֹוצה  אני אף  ּגד ֹולה ? ּכה ּנה  מב ּקׁשים  איׁש כ ,ר "נ ְְְְְֲִִִֶַַָָָֻ
החביבה  ה ּקטרת  היא  מ ּכל , חביב  ּתׁשמיׁש לכם  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהא 

נׂשרפ ּו ׁשּבֹו ּבת ֹוכ ֹו, נת ּון ה ּמות  וסם  ה ּקר ּבנֹות , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמ ּכל 
האיׁש "והיה  ּבהם : התרה   לפיכ ואביה ּוא , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָנדב 
וכי  ּבקד ּׁשת ֹו. ה ּוא  ּכבר  ה ּקד ֹוׁש", ה ּוא  ה ' ֿ יבחר  ְְְְֲִִִֶַַָָָֻא ׁשר 
אמר  א ּלא  ה ּקד ֹוׁש? ה ּוא  ׁשּיּבחר  ׁשּמי יֹודעים , אנּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ׁשּיבחר  מי ּתתח ּיב ּו: ׁשּלא  לכם  א ֹומר  הריני מ ׁשה : ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהם 

א ֹובדים  וכ ּלכם  חי, יצא  רבה)ּבֹו ּכלים ∑BzÁÓ˙.(במדבר ְְְִֵֵֶַֻ«¿ִֵ
יד  ּבית  להם  ויׁש ּגחלים  ּבהם  .ׁשח ֹותין ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

             

     

מח מח מח מח ת ת ת ת   לכ לכ לכ ־ ־ ־ ־ לכ קח קח קח קח  ע ע ע ע ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
 וא וא וא וא אחד אחד אחד אחד ,,,, ד ד ד ד ל ל ל ל   וכה וכה וכה וכה '''' כ כ כ כ אחד אחד אחד אחד  הההה'''' אאאאא א א א   לנ לנ לנ לנ  אי אי אי אי  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאנ אנ אנ אנ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
 כ כ כ כ ררררצהצהצהצה אני אני אני אני  אאאא ד ד ד ד להלהלהלה,,,, ההההנהנהנהנה  י י י י מב מב מב מב  אי אי אי אי     """"ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָרררר

ובפרש"י) ו . (טז,

,אהר ל ת ה על  נחלק ועדת קרח  הרי  , מ ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻלכא רה 
ד ר, אפי '  ה ע  עצמ את מ ה  לל  מתאי  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואי

?" כ רצה  אני   א" אמרְְְֲִֶַָָ
קרח , ל  מחלק ע ר מיהה   י הק זה  לבאר  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻוי

" ל לע יאמינ   " למ ה  הבטיח  ה "ה  (יתרו הרי  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ט) סנהדרא ת"יט , רא י  "ר" עליו   חלק  ואי א , טז, (רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

(ודת ?ד "ה 
מ ה , האמינ ועדת קרח    למר  צרי  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹועל

י מב  אי "ר   א" – ה נה "     ב"  ת ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוטע
ה ה נה . למעלת לה יע   נמרצ נבעה  ד לה " ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָה נה 

ד לה , כה נה  ה עלה  דל את הבינ א ר ,ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינ
 קד  י להק 'ג "ו ל ,"רתל ה ' לפני  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"ע מד 

" י יג )קד כג , א וח ב (דה "י לזה .  קקנ  ה   ה ה  ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָ
 י זר לב ל ה "ה  אצל לפעל יכ לה  פה   כמְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ד לה . לכה נה  ז לפעל  ה  לי יכ מ "כ  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹוכי "ב ,
לה אמר  וזהקתת ." כ רצה  אני   א" מ ה  ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

פעל  ורק  ה א . טב  רצ ד לה , כה נה  ל  נרצְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
א א  לנ אי"  כמ , לי ד  הני להי ת  לה אפר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹאי 
להי ת  אפר אי  מ "כ  אחת" ותרה  אחד  אר אחד  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָה '

אחד ". ד ל ה" מ ִֵֵֶָָֹי תר
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ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ∑. לכם אמר ּתי ּגד ֹול  ּדבר  «»∆¿≈≈ƒְִֶַָָָָָ

עליהם  וק ּבל ּו ּבהם  התרה  ׁשּכ היּו, ט ּפׁשים  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹולא 
"את  ׁשּנאמר : נפ ׁשֹותם , על  חטא ּו הם  א ּלא  ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקרב ,
ׁשּפּקח  וקרח  ּבנפ ׁשתם ". הא ּלה  הח ּטאים  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמח ּתֹות 
ׁשלשלת  ראה  הטע ּתֹו, עינֹו זה ? ל ׁשט ּות  ראה  מה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה ,
מ ׁשה  ּכנגד  ׁשּׁשק ּול  ׁשמ ּואל  מ ּמּנּו: יֹוצאה  ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹּגד ֹולה 
מ ׁשמר ֹות  וכ "ד  נמלט ! אני ּבׁשביל ֹו אמר : ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָֹואהרן.
ה ּקד ׁש, ּבר ּוח  מתנּבאים  ּכּלם  ּבניו, לבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻע ֹומד ֹות 

כה)ׁשּנאמר  א אמר :(ד "ה להימן". בנים  ֿ א ּלה  "ּכל  : ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואני  מ ּמּני, לעמד  עתידה  ה ּזאת  ה ּגד ּלה  ּכל  ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻאפ ׁשר 
מ ּפי  ׁשּׁשמע  חזקה  לא ֹות ּה לבא  נׁשּתּתף   לכ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹא ּדם ?
ה ' ֿ יבחר  "א ׁשר  נמלט : ואחד  א ֹובדים  ׁשּכּלם  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֻמ ׁשה 
יפה , ראה  ולא  ּבעצמ ֹו. ותלה  טעה  – ה ּקד ֹוׁש" ְְְְֶַַָָָָָָָָֹה ּוא 
יפה . ר ֹואה  היה  ּומ ׁשה  ּתׁשּובה , ע ׂשּו ׁשּבניו ְְִֶֶֶֶָָָָָָָֹלפי

לחלק ∑ÌÎÏŒ.(תנחומא) ּבעצמכם  נטל ּתם  ּגד ֹול  ּדבר  «»∆ְְְְְֲֶֶַַַָָָֹ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש .על  ַַָָ

ÏÎÂו Á˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ eÒ e„ÈÚ ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈

˜BË˙ז ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰ e‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ˙Èc ‡b È‰ÈÂ ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ



      


     
    


      

     
    

    
     

      
     

   
      

    
     
  

  

              

     ©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á˜ŒÏ‡ ‰LÓ Ó‡iÂ∑ «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒ

ק ׁשה  ׁשראה ּו ּכיון ר ּכים . ּדברים  ע ּמֹו לד ּבר  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהתחיל 
ויאבד ּו ה ּׁשבטים  ׁשאר  יׁשּתּתפ ּו ׁשּלא  עד  אמר : ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹערף ,

ּבהם : לזרז התחיל  ּכּלם . אל  ּגם  אד ּבר  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻע ּמֹו,
לוי" ּבני ֿ נא  ."ׁשמע ּו ְְִִֵֵָ

     ©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
      ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

       £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ ה ּדּוכן על  .ל ׁשיר  ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

     ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
 ¦©§¤−©§ª¨«

E˙‡ ˜iÂ∑ יׂשראל עדת  ׁשאר  מ ּמּנּו ׁשהרחיק  ׁשר ּות  .לא ֹות ֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

     ̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
   ©½¦¬©¦−¨¨«

ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכה ּנה  לתת  ע ׂשיתי ּבׁשליח ּות ֹו ּכי ֿ ה ', על  א ּת ה ּנעדים   עדת ֿ וכל  א ּתה  ,ּכ ּבׁשביל  »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
ה ּזה  ה ּמחלקת  ה ּוא  .לנּו ֲֶֶַַַָֹ

      ©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
  ©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑( קי ׁשאין (סנהדרין מ ּכאן, «ƒ¿«…∆¿ִֵֶָ
אחריהם  מח ּזר  מ ׁשה  ׁשהיה  ּבמחלקת , ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמחזיקין

ׁשל ֹום  ּבדברי ÏÚ‰.לה ׁשלימם  ‡Ï∑, הכ ׁשילם ּפיהם  ְְְְִִֵַָָ…«¬∆ְִִִֶָ
ירידה  א ּלא  להם  .ׁשאין ְִֵֶֶֶָָָ

         

ואחד אחד  (כל ואחד  אחד  ל  צרי מה  עד  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהה ראה 
 רי לה לפע ל ( ל עליו ־ה ינר מ ה  מ חינת   ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹי
אפיל ועד  זכ ת,  לכ חביר את  לד – ז מדה  נפְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

לימ ד ל לכא רה  ה לל פ א היא  חביר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהנהגת
הרי – מזה  כ צאה  ,ת זכ  לה עליו  זאת כל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹזכ ת,
הי רה . דר  להעמיד להחזיר  ה לי  ל יע ה   ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָג

      ©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
    ©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á˜Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡NÈט  ‡‰Ï‡ LÙ‡ È‡ ÔBÎÏ Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡˜Ï Ï‡NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ˙‡ È‡ ‡e‰ ‰Ó Ô‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

Èaיב  ÌÈ‡ÏÂ Ô˙„Ï È˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï eÓ‡Â ‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁיג  ‡„Ú ‡Ú‡Ó ‡z˜q‡ È‡ Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z˙‡ È‡ ‡a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»
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      ©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
      ©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

  §©¥−¬Ÿ©«£¤«
eÏŒÔzzÂ∑ האמ ּור "לא " על  מ ּוסב  ה ּדבר  «ƒ∆»ַַָָָָָֹ

נחלת  לנּו נת ּת ולא  הביא ֹותנּו לא  ּכל ֹומר  ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָֹֹלמעלה ,
לנּו אמר ּת וכרם , ג )ׂשדה  מעני (שמות אתכם  "אעלה  : ְְֲֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ולא  ה ֹוצאתנּו מ ּׁשם  – וג ֹו'" ט ֹובה  ֿ ארץ  אל  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמצרים 
עלינּו ּגזר ּת א ּלא  הביא ֹותנּו, ּודב ׁש חלב  זבת  ארץ  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאל 

לנּו ׁשאמר ּת ּבּמד ּבר , יד )להמיתנּו ה ּזה (במדבר "ּבּמד ּבר  : ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
פגריכם " B‚Â'.יּפל ּו wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿

נעלה  לא  אם  עינינּו את  לנּקר  ׁשֹולח  א ּתה  ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפ ּלּו
נעלה  לא  ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL‡‰∑ ה ּתֹולה ּכאדם  ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

ּבחבר ֹו .קללת ֹו ְֲִֵַָ

     ©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
      ¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

  £¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
„‡Ó ‰LÓÏ ÁiÂ∑ למאד עד  ‡ÔÙzŒÏ.נצטער  «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆

Ì˙ÁÓŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם  ה ּקטרת  ּפׁשּוט ֹו: לפי ∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ
יֹודע  אמר : ּומדר ׁשֹו: אליהם . ּתפן אל  מחר , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפני
לא  חלקם  אף  צ ּבּור , ּבתמידי חלק  להם  ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאני

ּתאכל ּנּו ולא  הא ׁש ּתּניח ּנּו לרצ ֹון, לפני Ï‡.יק ּבל  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ…
È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ BÓÁ∑ מהם אחד  ׁשל  חמ ֹור ֹו לא  ¬∆»≈∆»»ƒֲֵֶֶֶָֹ

מ ּמד (תנחומא)נטל ּתי, ּכׁשהלכ ּתי למצרים אפ ּלּו ין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
לי  והיה  החמ ֹור  על  ּבני ואת  א ׁשּתי את  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהר ּכב ּתי
מ ּׁשּלי. א ּלא  נטל ּתי לא  מ ּׁשּלהם , החמ ֹור  א ֹות ֹו ְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹל ּטל 
נקראת  ּכ ארמי ל ׁשֹון "ׁשחרית ", א ֹונקל ּוס : ְְְְְְְֲִִִֵַָָָותר ּגּום 

ׁשחור   מל ׁשל  מ"ז)אנּגריא  .(ב "ב  ְְֲֶֶֶַַַָָ

     ©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
     ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

Ì‰Â∑ עדת. »≈ְֲָ

L„eיד  ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡Ï ‡Ï Ìa¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡ib ÈÈÚ‰ ÔÈÓÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו ÈÈ Ì„˜ Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡ÓÁ ‡Ï ÔB‰a˜ ‡ÂÚa Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡‡ ‡ÏÂ ˙ÈÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

‰BÂטז CzLk ÏÎÂ z‡ Á˜Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:ÁÓ Ô‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»
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      ©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
      ©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

  §©¥−¬Ÿ©«£¤«
eÏŒÔzzÂ∑ האמ ּור "לא " על  מ ּוסב  ה ּדבר  «ƒ∆»ַַָָָָָֹ

נחלת  לנּו נת ּת ולא  הביא ֹותנּו לא  ּכל ֹומר  ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָֹֹלמעלה ,
לנּו אמר ּת וכרם , ג )ׂשדה  מעני (שמות אתכם  "אעלה  : ְְֲֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ולא  ה ֹוצאתנּו מ ּׁשם  – וג ֹו'" ט ֹובה  ֿ ארץ  אל  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמצרים 
עלינּו ּגזר ּת א ּלא  הביא ֹותנּו, ּודב ׁש חלב  זבת  ארץ  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאל 

לנּו ׁשאמר ּת ּבּמד ּבר , יד )להמיתנּו ה ּזה (במדבר "ּבּמד ּבר  : ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
פגריכם " B‚Â'.יּפל ּו wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿

נעלה  לא  אם  עינינּו את  לנּקר  ׁשֹולח  א ּתה  ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפ ּלּו
נעלה  לא  ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL‡‰∑ ה ּתֹולה ּכאדם  ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

ּבחבר ֹו .קללת ֹו ְֲִֵַָ

     ©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
      ¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

  £¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
„‡Ó ‰LÓÏ ÁiÂ∑ למאד עד  ‡ÔÙzŒÏ.נצטער  «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆

Ì˙ÁÓŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם  ה ּקטרת  ּפׁשּוט ֹו: לפי ∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ
יֹודע  אמר : ּומדר ׁשֹו: אליהם . ּתפן אל  מחר , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפני
לא  חלקם  אף  צ ּבּור , ּבתמידי חלק  להם  ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאני

ּתאכל ּנּו ולא  הא ׁש ּתּניח ּנּו לרצ ֹון, לפני Ï‡.יק ּבל  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ…
È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ BÓÁ∑ מהם אחד  ׁשל  חמ ֹור ֹו לא  ¬∆»≈∆»»ƒֲֵֶֶֶָֹ

מ ּמד (תנחומא)נטל ּתי, ּכׁשהלכ ּתי למצרים אפ ּלּו ין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
לי  והיה  החמ ֹור  על  ּבני ואת  א ׁשּתי את  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהר ּכב ּתי
מ ּׁשּלי. א ּלא  נטל ּתי לא  מ ּׁשּלהם , החמ ֹור  א ֹות ֹו ְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹל ּטל 
נקראת  ּכ ארמי ל ׁשֹון "ׁשחרית ", א ֹונקל ּוס : ְְְְְְְֲִִִֵַָָָותר ּגּום 

ׁשחור   מל ׁשל  מ"ז)אנּגריא  .(ב "ב  ְְֲֶֶֶַַַָָ

     ©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
     ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

Ì‰Â∑ עדת. »≈ְֲָ

L„eיד  ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡Ï ‡Ï Ìa¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡ib ÈÈÚ‰ ÔÈÓÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו ÈÈ Ì„˜ Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡ÓÁ ‡Ï ÔB‰a˜ ‡ÂÚa Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡‡ ‡ÏÂ ˙ÈÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

‰BÂטז CzLk ÏÎÂ z‡ Á˜Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:ÁÓ Ô‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»



      
     

      
     
     
      
    

     
       

  
    

    
  

      
     

        
      
     
     

       
     

     
     

  
     

     

     
    
   
    
    
      


     

      
      

   
    
     

              

     §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
      §¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

    ©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים  .החמ ּׁשים  ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

      ©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
      £¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

§©«£«Ÿ

    ©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
     ́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

Á˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא) ּכל לצנּות ; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְִֵֵָָ
א ֹותם : ּופ ּתה  ה ּׁשבטים  אצל   הל הה ּוא  ְְִִֵֶַַַַַָָָָָה ּלילה 
מק ּפיד  איני מק ּפיד ? אני לב ּדי ׁשעלי א ּתם  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָ"ּכסב ּורין

ה ּגד ּלֹות : ּכל  ונֹוטלין ּבאין א ּלּו ּכּלכם ! ּבׁשביל  ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻא ּלא 
ּכּלם  ׁשּנת ּפּתּו עד  ה ּכה ּנה ! ּולאחיו ה ּמלכ ּות  .ל ֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ

'‰ „BÎŒ‡iÂ∑ ענן ּבע ּמּוד  .ּבא  «≈»¿ְַָָָ

     

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

      ¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©

        

ההההאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה  מ מ מ מ  דל דל דל דלכא)הההה לאלאלאלא(טז, קד קד קד קד הההה ברברברבר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ֹֹ
ניניניני תתתת ונק ונק ונק ונק י י י י  .... .... תיב תיב תיב תיב  מע מע מע מע רהרהרהרה,,,, ח ח ח ח תתתת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָיהא יהא יהא יהא 

ההההאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה  מ מ מ מ  דל דל דל דלהההה .... .... כתיב כתיב כתיב כתיב  כא,י י י י ראל ראל ראל ראל ,,,, (ברכות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
מעמדב ) ע מד  אחד   מלא נמצא   א" :ק ה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָתב 

. . ופחד  אימתה  עליו  ל . . יחד  מ ראל ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹע רה 

היה  עד  , עלייה ריא  מ מ מ מ ציא ציא ציא ציא ת ת ת ת מ כינא  מת מת מת מת ל ל ל ל  ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ה כינה לגמרילגמרילגמרילגמרי ה ראת  י אלק ת נפת ע ר מעמד  ." ְְְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

זאת  ראה  , עלי ה   ל אי , מלא נעלה . אפְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לגמרי . ְְְִֵֵַַמתל

     ©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
     §¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

 ¦§«Ÿ
˙Áe‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מ ּדת אין מח ׁשב ֹות . יֹודע  ≈¡…≈»…ְֲִֵֵַַָָ

עליו  ׁשּסרחה  ֿ ודם  ּבׂשר   מל ֿ ודם : ּבׂשר  ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמ ּדת 
ּכׁשה ּוא   לפיכ הח ֹוטא , מי יֹודע  אינֹו מדינה , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקצת 
ּכל  ּגל ּויֹות  לפני א ּתה  אבל  מ ּכּלם , נפרע  ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻּכֹועס 

הח ֹוטא  מי א ּתה  ויֹודע  ‡Á„.ה ּמח ׁשב ֹות , LÈ‡‰∑ ְֲִֵֵַַַַַָָ»ƒ∆»
אמר  ּתקצף ? העדה  ּכל  על  וא ּתה  הח ֹוטא , ְְִֵֵַַַַָָָָָֹה ּוא 
ּומ ֹודיע  יֹודע  אני אמר ּת, יפה  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ְֲִִֵֶַַַַָָָָָה ּקד ֹוׁש

חטא  לא  ּומי חטא  .מי ִִָָָָֹ

˜Ë˙יז ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ b eÒe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ b ÈÈ Ì„˜ Ôe˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
‚ Ô‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ‚ eÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ:כ  Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eLt˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב  Ï‡ eÓ‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ BÁÈ „Á ‡b ‡Na ÏÎÏ ‡iÁe«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»



    
       

    
    

      
 



פד              

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
  −Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מ ׁשּכן מ ּסביב ֹות  "אס ּתלק ּו" .ּכתר ּגּומ ֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

      ©¨´¨¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
 ¦§¥¬¦§¨¥«

‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה ע ׂשּו(מדרש ולא  ּפנים , ל ֹו ׁשּיׂשא ּו .ּכסב ּור  «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

      ©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
    ̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

  ̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

     ©¥«¨À¥©¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
      §¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤©¨«¢¥¤½§¥¤¬

 §¥¤−§©¨«
ÌÈv e‡ˆÈ∑(תנחומא) לחרף זק ּופה  ּבק ֹומה  »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

ּכמ ֹו יז)ּולג ּדף , א ּדגלית (שמואל  יֹום " אר ּבעים  "וּיתיּצב  :. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ÌtËÂ Ì‰Èe Ì‰ÈLe∑ ק ׁשה ּכּמה  ּוראה  ּבא  ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָָָֹ

א ּלא  ע ֹונׁשין אין מ ּטה  ׁשל  ֿ ּדין ּבית  ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה ּמחלקת :
עד  מעלה  ׁשל  ֿ ּדין ּובית  ׂשער ֹות , ׁשּתי ׁשּיביא  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעד 

ׁשדים  יֹונקי אף  אבד ּו וכאן ׁשנה , .ע ׂשרים  ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

     ©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
     ©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגד ֹולה , ּכה ּנה  לאהרן לתת  ה ּדּבּור  ֿ ּפי על  ׁשע ׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
ה ּקהתי  נׂשיא  – ואליצפן .ּכה ּנה , ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

     ¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
     ́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי ח ֹולק  ה ּוא  ּובדין מ ּדע ּתי, ה ּכל  ע ׂשיתי אני .א ּלא  …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ÓÈÓÏ:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓכד  e˜lzÒ‡ ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:ÌÈ‡Â Ô˙c Á˜„ ‡kLÓÏ BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  ÌÈ‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡NÈ ÈÒ È‰B˙«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו eeÊ ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡iiÁ ‡ib ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰ÈBÁ≈

Ô˙cכז Á˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù ÌÈ‡Â Ô˙„Â BÁÒ BÁqÓ ÌÈ‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰Èe ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח  ÈÈ È‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È‡ ÔÈl‡‰ ‡i„BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚÓ≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ



    
    

      
    

    
     



פה               

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
  −Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מ ׁשּכן מ ּסביב ֹות  "אס ּתלק ּו" .ּכתר ּגּומ ֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

      ©¨´¨¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
 ¦§¥¬¦§¨¥«

‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה ע ׂשּו(מדרש ולא  ּפנים , ל ֹו ׁשּיׂשא ּו .ּכסב ּור  «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

      ©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
    ̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

  ̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

     ©¥«¨À¥©¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
      §¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤©¨«¢¥¤½§¥¤¬

 §¥¤−§©¨«
ÌÈv e‡ˆÈ∑(תנחומא) לחרף זק ּופה  ּבק ֹומה  »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

ּכמ ֹו יז)ּולג ּדף , א ּדגלית (שמואל  יֹום " אר ּבעים  "וּיתיּצב  :. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ÌtËÂ Ì‰Èe Ì‰ÈLe∑ ק ׁשה ּכּמה  ּוראה  ּבא  ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָָָֹ

א ּלא  ע ֹונׁשין אין מ ּטה  ׁשל  ֿ ּדין ּבית  ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה ּמחלקת :
עד  מעלה  ׁשל  ֿ ּדין ּובית  ׂשער ֹות , ׁשּתי ׁשּיביא  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעד 

ׁשדים  יֹונקי אף  אבד ּו וכאן ׁשנה , .ע ׂשרים  ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

     ©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
     ©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגד ֹולה , ּכה ּנה  לאהרן לתת  ה ּדּבּור  ֿ ּפי על  ׁשע ׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
ה ּקהתי  נׂשיא  – ואליצפן .ּכה ּנה , ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

     ¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
     ́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי ח ֹולק  ה ּוא  ּובדין מ ּדע ּתי, ה ּכל  ע ׂשיתי אני .א ּלא  …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ÓÈÓÏ:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓכד  e˜lzÒ‡ ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:ÌÈ‡Â Ô˙c Á˜„ ‡kLÓÏ BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  ÌÈ‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡NÈ ÈÒ È‰B˙«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו eeÊ ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡iiÁ ‡ib ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰ÈBÁ≈

Ô˙cכז Á˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù ÌÈ‡Â Ô˙„Â BÁÒ BÁqÓ ÌÈ‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰Èe ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח  ÈÈ È‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È‡ ÔÈl‡‰ ‡i„BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚÓ≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ



    
    

      
    

    
     

              

     §¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
      ¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
      §®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

‰‡Èa Ì‡Â∑ חד ׁשה.'‰ ‡È∑ א ֹותם להמית  ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְִָָ
ה ּבריאה ? היא  ּומה  ה ּנה , עד  אדם  ּבּה מת  ׁשּלא  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבמיתה 
ּכי  "וידע ּתם  אז ותבלעם , ֿ ּפיה " את  האדמה  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ּופצתה 
ור ּבֹותינּו אמר ּתי. ה ּגב ּורה  מ ּפי ואני ה ', את  הם  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָנאצ ּו"

קי )ּפיר ׁשּו ימי (סנהדרין מ ּׁשׁשת  לארץ  ּפה  ּבריאה " "אם  : ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
יברא  (ר "ל  ה '". "יברא  לאו ואם  מ ּוטב , – ְְְְִִִִֵָָָָּברא ׁשית 

לכאן) ה ּפה  .ה ' ְֶַָ

      

א א א א להלהלהלה  י י י י ח ח ח ח  ל)וירד וירד וירד וירד (טז, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ
חי . ה א  ח ב  'א ל' צי  מי   ְִֵֶֶַַַָ

, י ח  יהי 'א ל'   והיא , בר,  י רכה     ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָא
ע ד ל רק  מ עילה  בה  (הרי  בה  לע ת כל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָוי

,"מת לא  קרח  "בני  יא ) כו , (פינחס  אמר  זה חי ).  ְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאד
 וע (ר"י ), "   ב וי   יה  ב   מק  לה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"נתר

ְָבה .

        

אלהאלהאלהאלה  י י י י ח ח ח ח  ל)וירד וירד וירד וירד א (טז, רה  למד   אד א ר ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
מד ה רה  , חכ למיד  להי ת די  ג , מְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָל
אז  בה , ע ה  (עד  ה לת ת ללת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָי רדת

ה רה , – קנ פס נרמז ה בר .( ע בה  רת  ְְִִִֵַַַָָָָָָָ
ח ית. לא ל ירדת , י ח ְְִִִֶֶַַַרת

     ©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
   ©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

     ©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
      ̈«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

̈«§«

            

    

ואת ואת ואת ואת   יה יה יה יה ואתואתואתואת־ ־ ־ ־  את את את את ו ו ו ו בלע בלע בלע בלע  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ יהיהיהיה  האר האר האר האר ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹו ו ו ו פפפפח ח ח ח  ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
 אבד אבד אבד אבד ו ו ו ו .... .... :::: ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ הרכ הרכ הרכ הרכ ואתואתואתואת לקרח לקרח לקרח לקרח  א א א א רררר  האד האד האד ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ האדְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְֹֹ

הההההל הל הל הל ::::  לב ־לג )מ מ מ מ (טז, ִִִִַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
נחס  פרת  וא , ע  בלע קרח  ני  על נאמר אְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

יא) ר"י (כו ,  מפר ."מת לא  קרח  "בני  "ה(ש)נאמר: : ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
. ל בה  הרהר ה חלקת ב עת ח ה , עצה   ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהי

."   ב וי   יה  ב   מק  לה נתר  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
כלל  לה  – תבה  חזר  ה  א י תר:  מ ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָולכא רה 

. י ח אר  זכ ה  – לא   בא , ְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹנבלע

זה : ְֵֶַָוה א ר
בה ,  וע   חלק מ  ה חזר קרח  ני  ו אי  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאכ
גלי זאת  הרא א  א א  זכ ת,    לה אי זה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹבלעדי 
ר"י ל כד ק  , ל סתר רק   ב א א  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָבחיצנת

(ש)." ל בה  הרהר"ְְְֲִִָָ
עיני יו מ ה : נגד  מ ה   ה   נתק , על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא ר
ל  לעיני  ענ ע "כ  חלקת,  החזיק עדי  איְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהר
פעל   א אדמה . ה חלקת עלי   ע יחד   נבלע ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹי ראל

ל  , ל בה  הרהר יו ולכ מיתה  י  עליה היה  א  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ

È˙ל  ‡Ú‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ ÈÈ ‰‡Èa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏe dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡ib eÊÈb‡ È‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏe dÓet ˙È ‡Ú‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»



    
    

  
    

    
     

    
     

  
     

    
      



פו              
."  יה  ב   מק  לה ְִִֵֵֶַַַָָָֹ"נתר

' לכא ה הל",  מ  אבד ו" ה ס ק  ל יד ק  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻמע ה 
בני יר, ה "ל לפי  . סת " אבד ו"  ה חסר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמה 
ח ב "ה הל" יו רק  . ל הע מ  ונאבד מת לא  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקרח 
 מ" (רק ) ע "כ  , אביה ענ  לה מ יע  מחלקת  הֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

"ני לס ר ה רה  ח תה  זה   ע מ . נאבד  ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה הל"
ל' בר  חזי א  נחס , פרת רק  "מת לא  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹקרח 

מד ר' כב )מתי  כ, פרק חוקת חי(רש"י היה  ה ר וכל , ְְִֵֵֶַַָָָָ
צר ע ד  אי ב  אז , ל הע מ אבד  בר מע ה  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעת

.  יה  ְְִִֵַַָֹלהחזיק

      ©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
    £¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

     §¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
  ̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על  ה ּיֹוצא  ה ּקֹול  .ּבׁשביל  »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

      §¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
    ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
     ©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

̈¥«
L‡‰Œ˙‡Â∑ ה ּמח ּתֹות ׁשּבת ֹו.‰‡Ï‰Œ‰Ê∑ ה ּמח ּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואס ּורין ה ּמח ּתֹות . ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי ע ׂשא ּום  ׁשהרי .ּבהנאה , ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

     ¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
      Ÿ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

     §Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ׁשּנע ׂשּו(יומא ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ֲֶַ

ֿ ה ּוא ּפֹוׁשעים  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש על  ׁשּנחלק ּו .ּבנפ ׁשֹותם , ְְְְְִֶֶַַַָָָ
ÈÚw∑ רדידין.ÌÈÁÙ∑ טינבי"ש מר ּדדין ט ּסין ƒÀ≈ְִִ«ƒְִִַָֻ

ÁaÊnÏ.ּבלעז  Èetˆ∑ ה ּנח ׁשת B‡Ï˙.למזּבח  eÈ‰ÈÂ∑ ְַַƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿
ה ּכה ּנה  על  ׁשּנחלק ּו מא ֹותן היּו א ּלּו ׁשּיאמר ּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלזּכר ֹון,

.ונׂשרפ ּו ְְְִ

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„‡Â ‡Ú‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜Ú ÔB‰ÈÁÒa Èc Ï‡NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú‡ ‡pÚÏ˙ ‡ÓÏc eÓ‡ È‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙Ë˜ È˜Ó ‡b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  LÙÈÂ ‡‰k Ô‰‡ a ÊÚÏ‡Ï Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁÈ ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

eiÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡iiÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep˜ È‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡NÈ ÈÏ ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈



    
    
     
     
   

  
     

     
    

  

   
    

    
    

   



פז               
."  יה  ב   מק  לה ְִִֵֵֶַַַָָָֹ"נתר

' לכא ה הל",  מ  אבד ו" ה ס ק  ל יד ק  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻמע ה 
בני יר, ה "ל לפי  . סת " אבד ו"  ה חסר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמה 
ח ב "ה הל" יו רק  . ל הע מ  ונאבד מת לא  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקרח 
 מ" (רק ) ע "כ  , אביה ענ  לה מ יע  מחלקת  הֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

"ני לס ר ה רה  ח תה  זה   ע מ . נאבד  ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה הל"
ל' בר  חזי א  נחס , פרת רק  "מת לא  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹקרח 

מד ר' כב )מתי  כ, פרק חוקת חי(רש"י היה  ה ר וכל , ְְִֵֵֶַַָָָָ
צר ע ד  אי ב  אז , ל הע מ אבד  בר מע ה  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעת

.  יה  ְְִִֵַַָֹלהחזיק

      ©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
    £¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

     §¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
  ̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על  ה ּיֹוצא  ה ּקֹול  .ּבׁשביל  »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

      §¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
    ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
     ©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

̈¥«
L‡‰Œ˙‡Â∑ ה ּמח ּתֹות ׁשּבת ֹו.‰‡Ï‰Œ‰Ê∑ ה ּמח ּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואס ּורין ה ּמח ּתֹות . ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי ע ׂשא ּום  ׁשהרי .ּבהנאה , ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

     ¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
      Ÿ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

     §Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ׁשּנע ׂשּו(יומא ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ֲֶַ

ֿ ה ּוא ּפֹוׁשעים  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש על  ׁשּנחלק ּו .ּבנפ ׁשֹותם , ְְְְְִֶֶַַַָָָ
ÈÚw∑ רדידין.ÌÈÁÙ∑ טינבי"ש מר ּדדין ט ּסין ƒÀ≈ְִִ«ƒְִִַָֻ

ÁaÊnÏ.ּבלעז  Èetˆ∑ ה ּנח ׁשת B‡Ï˙.למזּבח  eÈ‰ÈÂ∑ ְַַƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿
ה ּכה ּנה  על  ׁשּנחלק ּו מא ֹותן היּו א ּלּו ׁשּיאמר ּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלזּכר ֹון,

.ונׂשרפ ּו ְְְִ

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„‡Â ‡Ú‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜Ú ÔB‰ÈÁÒa Èc Ï‡NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú‡ ‡pÚÏ˙ ‡ÓÏc eÓ‡ È‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙Ë˜ È˜Ó ‡b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  LÙÈÂ ‡‰k Ô‰‡ a ÊÚÏ‡Ï Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁÈ ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

eiÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡iiÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep˜ È‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡NÈ ÈÏ ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈



    
    
     
     
   

  
     

     
    

  

   
    

    
    

   

              

      ©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥©§´©§½¤£¤¬
    ¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

ÌeÚwÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר "ש  «¿«¿ְַַ

      ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
        ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
      §Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©£́¨½©«£¤̧¦¤§Ÿ̈²

  §©¤−«
Á˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה  ׁשּלא  .ּכדי ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ

BÏ ‰LÓŒ„Èa '‰ ac L‡k∑ על "עליו", ּכמ ֹו «¬∆ƒ∆¿«…∆ְַָָ
 לפיכ ּכהנים , ּובניו ה ּוא  ׁשּיהיה  מ ׁשה , אל  ּדּבר  ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאהרן
וכן  וג ֹו'". אהרן מ ּזרע  לא  א ׁשר  זר  איׁש ֿ יקרב  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ"לא 
– "ּדּבּור " אצל  ה ּסמ ּוכים  ו"להם " ו"ל ֹו" "לי" ְְְִִִֵֶֶַָָּכל 

"ּביד  ּומה ּו קרח . על  ּומדר ׁשֹו: "על ". ּכמ ֹו ְְְְִִַַַַַָָֹּפתר ֹונם 
ה ּכה ּנה , על  לח ֹולקים  רמז מ ׁשה ? אל  ּכתב  ולא  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻמ ׁשה ",

ׁשּנאמר  ּביד ֹו, מ ׁשה  ׁשּלקה  ּכמ ֹו ּבצרעת , (שמות ׁשּלֹוקין ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לקה ד ) ּכן ועל  ּכּׁשלג ". מצרעת  יד ֹו וה ּנה  "וּיֹוציא ּה :ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּב .צרעת ע ּזּיה  ְִַַָָֻ

            

  

וכעדתוכעדתוכעדתוכעדת כקרח כקרח כקרח כקרח  ה )ולא ולא ולא ולא ־ ־ ־ ־ יהיהיהיהיהיהיהיה (יז, ְְְְֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹ
 יהי  הע ל ר ה א  אחד ת. היתה : קרח  ל ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹטענת
י קד   העדה  "ל אמר מדרגה , מעלה   ויְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻ

ה '". קהל על  אתנ מ ע  ה '  כבתְְְְִַַַַַָ
לפרד . למחלקת סמל נע ה   עצמ ה א  ,י ־כ־על־ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹא
ועד "ואתלג". – קרח " "ו ח  א נקלס :  תר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹכפי 
אמר  לאו , ע בר מחלקת ה חזיק  "ל חז"ל אמרְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

"וכעדת קרח  יהיה  קי)ולא  סנהדרי). ְְְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ

גי ה י ה רה  בעה  ה ח ת ל , דְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלל
, ראלי י , י לו , הני) ע ־י ראל  ני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹה
ר אינ לבד  ז לא  (" מימיכ "אב  ," יכ רא"ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

. יניה פרד  לפג  ר א א  ְְְִֵֵֵֵֶֶַָלאחד ת,
ה א  זה  ,ל הרא י   פקיד את מב ע  אחד  ל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוקא 
ה "ה .  רא  מ ה ריאה , נת למ ת את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָממ א 

רא ית. סדרי  לבלל ה א   ר – ְְְְִִִֵֵֵָֹולא 

    ©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
     §©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

     ©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
       ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

      ©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ÊÚÏ‡ ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„ÈcÂ ‡i„È˜BÈ eÈ˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

˜Èה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡NÈ ÈÏ ‡Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô‰‡„ ‡ÚfÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

ÓBiÓ‡ו Ï‡NÈ È„ ‡zLk Ïk eÓÚ˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ÓÈÓÏ Ô‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B˙„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓb¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»



               
      



פח              

      ¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
 ©¦§−©§¥¤«

     ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
       ̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥§¥¨²
      ¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

  ¥¥¬©¨«¤
Ì‰ÈÏÚ tÎÂ∑ ה ּמות  מלא ל ֹו מסר  זה  רז ¿«≈¬≈∆ְֶֶַַַַָָָ

ּכׁשּנּתן  (ר "ל  ה ּמּגפה  ע ֹוצר  ׁשה ּקטרת  לרקיע , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשעלה 
ועל  לרע . ט ֹוב  ּבין מבחין אין אז ל ּמׁשחית , ְְְְְִִֵֵַַַַַָר ׁשּות 
מה  אבל  ּבּקטרת , ּתּקּון יׁש מ ּדיליּה ּׁשּמֹוסיף  ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמה 
ואין  חכמה  אין ּבהדיא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּגזר 

ה ּניח  ׁשּלא  ּכ ֿ אחר  ּׁשּכתב  מה  מת ּורץ  ּובזה  ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתב ּונה .
ל ֹו מסר  ה ּוא  והלא  ּבּקטרת , לעצר  אהרן את   ְְֲֲֲֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹה ּמלא
ּכמ ֹו ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּגזרת  ׁשהיה  א ּלא  זה ? ְְֵֶֶֶַַָָָָָָרז
ּבמ ּסכת  ּכדאיתא  וד ֹו"ק ) מק ֹום , ׁשל  ׁשל ּוח ֹו אני ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאמר 

פט)ׁשּבת  .(שבת ַָ

      ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
       ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

 ©§©¥−©¨¨«

     ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ ה ּמלא את  אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְֶַַַָָ

לע ׂשֹות  לי ה ּנח  : ה ּמלא ל ֹו אמר  ּכרח ֹו. על  ְְְֱֲִִֶַַַַַַַָָָוהעמיד ֹו
אמר  ! יד על  לע ּכב  צ ּוני מ ׁשה  ל ֹו: אמר  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח ּותי!
מ ׁשה ! ׁשל  ׁשל ּוח ֹו וא ּתה  מק ֹום , ׁשל  ׁשל ּוח ֹו אני ְְְֲִֶֶֶַָָֹל ֹו:
מ ּפי  א ּלא  מ ּלּבֹו, ּכל ּום  א ֹומר  מ ׁשה  אין ל ֹו: ְִִִִֵֵֶֶַָָֹאמר 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש הרי מאמין, א ּתה  אין אם  ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָה ּגב ּורה .
וזה ּו ּוׁשאל . ע ּמי ּבא  מ ֹועד , אהל  ּפתח  אל  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּומ ׁשה 

ֿ מ ׁשה " אל  אהרן "וּיׁשב  אחר :(מכילתא)ׁשּנאמר : ּדבר  . ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּומר ּננים  מליזין יׂשראל  ׁשהיּו לפי ּבּקטרת ? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹל ּמה 
מת ּו ֿ יד ֹו על  ה ּוא , ה ּמות  סם  ל ֹומר : ה ּקטרת , ְֵֶֶַַַַַַַָָֹאחר 
איׁש. ּומאתים  חמ ּׁשים  נׂשרפ ּו ֿ יד ֹו על  ואביה ּוא , ְְֲֲִִִִִִַַַָָָָנדב 
ה ּוא , מ ּגפה  ׁשע ֹוצר  ּתרא ּו ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְִֵֵֶַַַָָָָאמר 

ה ּממית ! ה ּוא  .והחטא  ְְִֵֵַַ
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      ¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
 ©¦§−©§¥¤«

     ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
       ̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥§¥¨²
      ¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

  ¥¥¬©¨«¤
Ì‰ÈÏÚ tÎÂ∑ ה ּמות  מלא ל ֹו מסר  זה  רז ¿«≈¬≈∆ְֶֶַַַַָָָ

ּכׁשּנּתן  (ר "ל  ה ּמּגפה  ע ֹוצר  ׁשה ּקטרת  לרקיע , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשעלה 
ועל  לרע . ט ֹוב  ּבין מבחין אין אז ל ּמׁשחית , ְְְְְִִֵֵַַַַַָר ׁשּות 
מה  אבל  ּבּקטרת , ּתּקּון יׁש מ ּדיליּה ּׁשּמֹוסיף  ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמה 
ואין  חכמה  אין ּבהדיא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּגזר 

ה ּניח  ׁשּלא  ּכ ֿ אחר  ּׁשּכתב  מה  מת ּורץ  ּובזה  ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתב ּונה .
ל ֹו מסר  ה ּוא  והלא  ּבּקטרת , לעצר  אהרן את   ְְֲֲֲֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹה ּמלא
ּכמ ֹו ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּגזרת  ׁשהיה  א ּלא  זה ? ְְֵֶֶֶַַָָָָָָרז
ּבמ ּסכת  ּכדאיתא  וד ֹו"ק ) מק ֹום , ׁשל  ׁשל ּוח ֹו אני ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאמר 

פט)ׁשּבת  .(שבת ַָ

      ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
       ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

 ©§©¥−©¨¨«

     ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ ה ּמלא את  אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְֶַַַָָ

לע ׂשֹות  לי ה ּנח  : ה ּמלא ל ֹו אמר  ּכרח ֹו. על  ְְְֱֲִִֶַַַַַַַָָָוהעמיד ֹו
אמר  ! יד על  לע ּכב  צ ּוני מ ׁשה  ל ֹו: אמר  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח ּותי!
מ ׁשה ! ׁשל  ׁשל ּוח ֹו וא ּתה  מק ֹום , ׁשל  ׁשל ּוח ֹו אני ְְְֲִֶֶֶַָָֹל ֹו:
מ ּפי  א ּלא  מ ּלּבֹו, ּכל ּום  א ֹומר  מ ׁשה  אין ל ֹו: ְִִִִֵֵֶֶַָָֹאמר 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש הרי מאמין, א ּתה  אין אם  ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָה ּגב ּורה .
וזה ּו ּוׁשאל . ע ּמי ּבא  מ ֹועד , אהל  ּפתח  אל  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּומ ׁשה 

ֿ מ ׁשה " אל  אהרן "וּיׁשב  אחר :(מכילתא)ׁשּנאמר : ּדבר  . ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּומר ּננים  מליזין יׂשראל  ׁשהיּו לפי ּבּקטרת ? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹל ּמה 
מת ּו ֿ יד ֹו על  ה ּוא , ה ּמות  סם  ל ֹומר : ה ּקטרת , ְֵֶֶַַַַַַַָָֹאחר 
איׁש. ּומאתים  חמ ּׁשים  נׂשרפ ּו ֿ יד ֹו על  ואביה ּוא , ְְֲֲִִִִִִַַַָָָָנדב 
ה ּוא , מ ּגפה  ׁשע ֹוצר  ּתרא ּו ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְִֵֵֶַַַָָָָאמר 

ה ּממית ! ה ּוא  .והחטא  ְְִֵֵַַ
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      ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
      §¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

     ̈−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

       §¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦ ©¤´
   ¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מק ֹום ֿ מ ּכל  לבד , ּולוּיה  לבד  ּכה ּנה  מ ׁשּפחת  – מ ׁשּפח ֹות  ל ׁשּתי ׁשח ּלק ּתים  ֿ ּפי ֿ על  אף  ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
ה ּוא  אחד  .ׁשבט  ֵֶֶָ

      §¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
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Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה , ּבצד  ׁשה ּניח ֹו מ ּפני יאמר ּו: ׁשּלא  ּבאמצע , .ה ּניח ֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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נֹופל  ÌÈ„˜L.ּכׁשה ּפרח  ÏÓ‚iÂ∑ ה ּכר ה ּפרי, ּכׁשה ּכר  ְֵֶֶַַ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ
ל ׁשֹון ׁשקדים , כא)ׁשהן וּיּגמל ",(בראשית ה ּילד  "וּיג ּדל  : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמ ֹו האילן, ּבפרי מצ ּוי זה  יח)ול ׁשֹון "ּובסר (ישעיה : ְְְִִִֶֶָָָָֹ
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צ              
הממהר  ה ּפרי ה ּוא  ׁשקדים ? ול ּמה  נּצּה". יהיה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּגמל 
ה ּכה ּנה  על  המע ֹורר  אף  ה ּפר ֹות , מ ּכל  ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻלהפריח 

ּבע ּזּיה  ׁשּמצינּו ּכמ ֹו לבא , ממהרת  כו)ּפרענּות ֹו ב  :(ד "ה ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻֻ

ׁשגדין", "וכפית  ותר ּגּומ ֹו: ּבמצח ֹו". זרחה  ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ"וה ּצרעת 
זה  על  זה  ּכפ ּותים  יחד  ׁשקדים  א ׁשּכֹול  .ּכמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

          

ממהרי  ה  קדי י  ה א  וקא   קדי מל  ע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוה
,  רה ' 'לטי   סי מ] ה רת מ ל י תר ְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלה מר
 מ מהירת, קידה   מ  קדי    נקראי כְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָ
 וי .ת לע ברי  על אני  קד  י  'ג קד  מ ל  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָתב 
קדי ה הירת לרמז היא  ז ה ספה  ה נה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמר,
 ולכ ,[ענינ על מ רה  בר ל  מ וכ ד ע  , ענינ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה א 
 אהר על־ידי  ה מ כ ת הה ע ת י  ה ה נה , על  מזיְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹר
ה א  ועל־ר־זה  מהירת. ה נראה ] א תת אהר] ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹה
את   מברכי  הני ה כ ,אהר ני   הני ה לכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹנגע 

 בי ע לי  ד לה  מהירת למ ה  ה פע   נמ , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָהע
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ק ל  ,יבית־ וה חזק  ערע ר עליו  צא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָטר
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צי               
הממהר  ה ּפרי ה ּוא  ׁשקדים ? ול ּמה  נּצּה". יהיה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּגמל 
ה ּכה ּנה  על  המע ֹורר  אף  ה ּפר ֹות , מ ּכל  ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻלהפריח 

ּבע ּזּיה  ׁשּמצינּו ּכמ ֹו לבא , ממהרת  כו)ּפרענּות ֹו ב  :(ד "ה ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻֻ

ׁשגדין", "וכפית  ותר ּגּומ ֹו: ּבמצח ֹו". זרחה  ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ"וה ּצרעת 
זה  על  זה  ּכפ ּותים  יחד  ׁשקדים  א ׁשּכֹול  .ּכמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

          

ממהרי  ה  קדי י  ה א  וקא   קדי מל  ע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוה
,  רה ' 'לטי   סי מ] ה רת מ ל י תר ְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלה מר
 מ מהירת, קידה   מ  קדי    נקראי כְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָ
 וי .ת לע ברי  על אני  קד  י  'ג קד  מ ל  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָתב 
קדי ה הירת לרמז היא  ז ה ספה  ה נה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמר,
 ולכ ,[ענינ על מ רה  בר ל  מ וכ ד ע  , ענינ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה א 
 אהר על־ידי  ה מ כ ת הה ע ת י  ה ה נה , על  מזיְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹר
ה א  ועל־ר־זה  מהירת. ה נראה ] א תת אהר] ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹה
את   מברכי  הני ה כ ,אהר ני   הני ה לכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹנגע 

 בי ע לי  ד לה  מהירת למ ה  ה פע   נמ , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָהע
ו גמל  אהר מ ה  רח  לפני  היתה   הני רת  ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהג
, ויברכ  הע אל ידיו  את אהר ו א  תב   מ , קדיְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ההמ כה  היתה  אז  וג]  הני רת  ויברכ ר"י  פירְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
מ ה  רח  לאחרי    ל־מק מ מהירת],  הני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹברת
'ג אהר מ ה  פרח  העני יו י  זה . עילי    נתו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאהר
גמת  זה  הרי  ה ה נה , על הערע ר על־ידי  א   קדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹו גמל
ק ל  ,יבית־ וה חזק  ערע ר עליו  צא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָטר
. הח מ הא ר כיתר ערע ר. עליו  היה  א  מ טר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹי תר
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      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
       ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

   ¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
Ô‰‡ŒÏ‡ '‰ Ó‡iÂ∑( ספרי) ׁשּיאמר אמר , למ ׁשה  «…∆∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ

יּכנס ּו ׁשּלא  יׂשראל  ּתּקנת  על  להזהיר ֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלאהרן,
EÈ‡Œ˙Èe.ל ּמק ּדׁש EÈe ‰z‡∑ קהת ּבני הם  ְִַָ«»»∆≈»ƒְְֵֵָ

עמרם  ‰Lc˜n.אבי ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ אני עליכם  ְֲִַָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִֵֶ
המק ּדׁשים  ה ּדברים  ּבעסקי ׁשּיחטא ּו ה ּזרים  ענׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמ ּטיל 

ּוכלי  וה ּׁשלחן והאר ֹון האהל  ה ּוא  לכם , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻהמס ּורים 
ל ּגע  ה ּבא  זר  ּכל  על  ותזהיר ּו ּתׁשב ּו א ּתם  – .ה ּקד ׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

EÈe ‰z‡Â∑ ה ּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆
ׁשּלא  ה ּׁשֹוגגים , ה ּלוּים  ותזהיר ּו ללוּים . מס ּורה  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאינּה

ּבעב ֹודתכם  אליכם  .יּגע ּו ְְֲֲִֵֶֶַַ

        §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
        §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

̈«¥ª«
EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגר ׁשֹון ∑eÂlÈÂ.ּבני ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»

מ ּלהתקרב  ה ּזרים  את  ּגם  להזהיר  אליכם  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָויתח ּבר ּו
מהם ∑Ee˙LÈÂ.אליהם  ּולמ ּנֹות  ה ּׁשערים  ּבׁשמירת  ֲֵֶƒ»¿ְְְִִִֵֶַַַָ

ואמר ּכלין כז)ּגזּברין .(זבחים ְְְֲִִִַַָ
        

 עלי עלי עלי עלי  ו ו ו ו וי וי וי וי  א א א א הקרב הקרב הקרב הקרב  לוי לוי לוי לוי ............ מ מ מ מ הההה  אחי אחי אחי אחי אתאתאתאת  וג וג וג ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוג
רתרתרתרת ב )וי וי וי וי (יח, ְְְְִִִִָָָָ

ע ה"  מ) ה "ה  דבק ת התק רת על מ רה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ'לוי '
לס ע רק  היא   ויי ה עב דת ני , מ ד  אלי "). אי י  ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָי וה 
 אי ; ד  רתי מ  אינ  עצמ  ה ואיל , הניְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹל

? ברי ה ני   בי ְְְְִִִֵַַָמתי

ה , הניל עזר רק   י ו ה יו מ ה תנת: היא  ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹא א 
עצמי כל  את  יהר לא    עלי מ רתי  להי ת  ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

רתי מ) קד ה  מציא ת לא  אפיל לל, ְְְְְְֲִִִִִָָָֹ'מציא ת'
לדבק ת  מביאה  ז מחלטת התלת וקא  ;( דְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ

"ה . ֲִִַָָאמ ית

     §¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
      §¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

©©¤«

       §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
    £Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

ÌÎÈÏ‡ ˜ÈŒ‡Ï ÊÂ∑ּכ על  מזהיר  אני .אתכם  ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

‡Ceא  ˙Èe CÈe z‡ Ô‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈe z‡Â ‡Lc˜Ó ÈBÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î ÈBÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡Ceב  ‡ËL ÈÂÏ„ ‡ËL CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ »̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈe¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ìaג  ‡kLÓ Ïk ˙hÓe CzhÓ ÔehÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙hÓ ˙È ÔehÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿



     
     

     
     

   
      

    
     

   

  
     

     
     

      
   

    
     

    

     
    


    

     
  

   
     

  



צב              

     §©§¤À¥¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
     ©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑( ספרי) ׁשּנאמר ּכבר , ׁשהיה  יז)ּכמ ֹו ה ּקצף "(במדבר ֿ יצא  "ּכי :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

      ©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
      ¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

 ¬Ÿ¤¥«
ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ ל ׁשמר למעלה , ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו "לה '", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  הדיֹוט ? ׁשל  לעב ֹודתכם  יכ ֹול  »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמר ּכלין מ ׁשמרת  ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

      §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
      §©©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

     ¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
‰zÓ ˙„Ú∑ לכם נת ּתיה  .ּבמ ּתנה  ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

        

 תכ תכ תכ תכהההה אתאתאתאת      א א א א מ מ מ מ נהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת א (יח, בר   ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
רק  ה א   האד אפ זה  אי  מ נה  תרת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמ מעלה 

") דת עב רה  זה    א א  מידי , לא  ות עבדתעבדתעבדתעבדתמק ל ְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ ַַַַֹֹ
פנימ ת. ה בר את  י להמ – היא  העב דה  ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָמ נה ").

      ©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
    ¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

    §©¦§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑( ספרי) ׂשמחה ל ׁשֹון ּבׂשמחה . «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְִִָָ

ּכמ ֹו זה , ד )ה ּוא  ורא (שמות  לקראת יֹוצא  ה ּוא  "ה ּנה  : ְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ולא  לא ֹוהב ֹו, ׂשדה  ׁשּנתן  למל מ ׁשל  ּבל ּבֹו". ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹוׂשמח 
וערער  אחד  ּבא  ּבער ּכאין. העלה  ולא  חתם  ולא  ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכתב 
ׁשּירצה  מי ּכל  : ה ּמל ל ֹו אמר  ה ּׂשדה , על  ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(עליו)
ּומעלה   ל וח ֹותם  ּכֹותב  הריני ?לנג ּד ויערער  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיבא 

אהרן  ּכנגד  וערער  קרח  ׁשּבא  לפי ּכאן, אף  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבער ּכאין.
ל ֹו ונתן ה ּכת ּוב  ּבא  ה ּכה ּנה , קלג )על  מ ּתנֹות (חולין כ "ד  ְְְַַַַַָָָָֻ

זֹו ּפר ׁשה  נסמכה   ּולכ ע ֹולם , מלח  ּבברית  ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻּכה ּנה 
È˙Óez.לכאן  ˙ÓLÓ∑ ל ׁשמרן צרי ׁשא ּתה  ְָƒ¿∆∆¿…»ְְִֶַָָָָ

.(ספרי )לגד ּלה ∑ÁLÓÏ‰.ּבטהרה  ְֳָָ¿»¿»ְִָֻ

        

ררררמתי מתי מתי מתי  מ מ מ מ מרתמרתמרתמרת אתאתאתאת  ל ל ל ל נתנתנתנתי י י י  הההההההה ח)ואני ואני ואני ואני  טענת(יח, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֲַָָָָָֹֹ
רק   קי ועס  ל מהע  קימנ  הני ה היתה : קרח  ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻל

מנת  על  ל הע עניני   ע  סקי ע העדה  ל  וא ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻקד ה ,
את   צריכי מ ע  ,  וא לאלק ת.  לי  מה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלע ת

hÓ˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙hÓ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙ÈÈ˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÈ‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôehz CnÚ CÈe z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎeÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È‰È ‡‰ ‡‡Â Ô‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eLÙ‡ ˙hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈÏÂ eÏ Ôepz‰È CÏ Ï‡NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»



  
    

   
  

    
    

  

    
     

     
     

    
   

    

     
     

   
     

    
     

  



צג               

     §©§¤À¥¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
     ©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑( ספרי) ׁשּנאמר ּכבר , ׁשהיה  יז)ּכמ ֹו ה ּקצף "(במדבר ֿ יצא  "ּכי :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

      ©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
      ¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

 ¬Ÿ¤¥«
ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ ל ׁשמר למעלה , ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו "לה '", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  הדיֹוט ? ׁשל  לעב ֹודתכם  יכ ֹול  »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמר ּכלין מ ׁשמרת  ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

      §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
      §©©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

     ¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
‰zÓ ˙„Ú∑ לכם נת ּתיה  .ּבמ ּתנה  ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

        

 תכ תכ תכ תכהההה אתאתאתאת      א א א א מ מ מ מ נהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת א (יח, בר   ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
רק  ה א   האד אפ זה  אי  מ נה  תרת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמ מעלה 

") דת עב רה  זה    א א  מידי , לא  ות עבדתעבדתעבדתעבדתמק ל ְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ ַַַַֹֹ
פנימ ת. ה בר את  י להמ – היא  העב דה  ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָמ נה ").

      ©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
    ¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

    §©¦§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑( ספרי) ׂשמחה ל ׁשֹון ּבׂשמחה . «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְִִָָ

ּכמ ֹו זה , ד )ה ּוא  ורא (שמות  לקראת יֹוצא  ה ּוא  "ה ּנה  : ְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ולא  לא ֹוהב ֹו, ׂשדה  ׁשּנתן  למל מ ׁשל  ּבל ּבֹו". ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹוׂשמח 
וערער  אחד  ּבא  ּבער ּכאין. העלה  ולא  חתם  ולא  ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכתב 
ׁשּירצה  מי ּכל  : ה ּמל ל ֹו אמר  ה ּׂשדה , על  ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(עליו)
ּומעלה   ל וח ֹותם  ּכֹותב  הריני ?לנג ּד ויערער  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיבא 

אהרן  ּכנגד  וערער  קרח  ׁשּבא  לפי ּכאן, אף  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבער ּכאין.
ל ֹו ונתן ה ּכת ּוב  ּבא  ה ּכה ּנה , קלג )על  מ ּתנֹות (חולין כ "ד  ְְְַַַַַָָָָֻ

זֹו ּפר ׁשה  נסמכה   ּולכ ע ֹולם , מלח  ּבברית  ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻּכה ּנה 
È˙Óez.לכאן  ˙ÓLÓ∑ ל ׁשמרן צרי ׁשא ּתה  ְָƒ¿∆∆¿…»ְְִֶַָָָָ

.(ספרי )לגד ּלה ∑ÁLÓÏ‰.ּבטהרה  ְֳָָ¿»¿»ְִָֻ

        

ררררמתי מתי מתי מתי  מ מ מ מ מרתמרתמרתמרת אתאתאתאת  ל ל ל ל נתנתנתנתי י י י  הההההההה ח)ואני ואני ואני ואני  טענת(יח, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֲַָָָָָֹֹ
רק   קי ועס  ל מהע  קימנ  הני ה היתה : קרח  ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻל

מנת  על  ל הע עניני   ע  סקי ע העדה  ל  וא ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻקד ה ,
את   צריכי מ ע  ,  וא לאלק ת.  לי  מה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלע ת

hÓ˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙hÓ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙ÈÈ˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÈ‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôehz CnÚ CÈe z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎeÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È‰È ‡‰ ‡‡Â Ô‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eLÙ‡ ˙hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈÏÂ eÏ Ôepz‰È CÏ Ï‡NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»



  
    

   
  

    
    

  

    
     

     
     

    
   

    

     
     

   
     

    
     

  

              
. ל מהע  יתע  ה   י ראל? על  הני ה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה עת
 ה י  קרח , מחלקת לאחר ה ה  מ נת ננ  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻלפיכ

 מפרי יה די  : הניל י ראל י ה ר את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמב א ת
זה .  רכ  ממר בזה  ,הל ה מי   ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹמרכ

      ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈
   §¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

       ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
L‡‰ŒÔÓ∑ הא ּׁשים הקטרת  צ ּבּור ∑Ìa˜ŒÏk.לאחר  ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכג ֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמ ׁשמע ֹו eÈLÈ L‡∑ ה ּגר ּגזל  .זה  ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

     §¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
 −Ÿ¤¦«§¤¨«

'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכה ּנה ּולזכרי ּבעזרה  א ּלא  נאכלין ׁשאין קד ׁשים , קד ׁשי על  .ל ּמד  ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

     §¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
      §´§©¦À§¨¤§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

   ̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
zÓ ˙ÓezÌ∑ ּומה ּׁשלמים ה ּתֹודה  מן ה ּמּורם  ¿««»»ְִִֵַַַָָָ

נזיר  Ùez˙.ואיל  ÏÎÏ∑ ּתנּופה טע ּונין א ּלּו .ׁשהרי ְִֵָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ
B‰ËŒÏk∑( ספרי), טה ֹור ֿ ּכל  אחר : ּדבר  טמאים . ולא  »»ְְִֵֵַָָָָֹ

א ׁשּתֹו .לר ּבֹות  ְְִַ

      Ÿ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
   £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

Ì˙ÈL‡∑ ּגד ֹולה ּתר ּומה  .היא  ≈ƒ»ְְִָָ

        

להלהלהלה''''  נ נ נ נ י י י י א א א א רררר יצהריצהריצהריצהר............ חלב חלב חלב חלב  יב )ל ל ל ל  (יח, ֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
 מ היה  ה ב , הא ל  ל ה א  בר כל י א ־ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוה

לה ' חלב  ל א מר ה א  וכ וה ב ... הלכת ה אה   ס " רמב) ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ְִִֵֵַארי־מזח).

ב י ־ה פר  יב ת  די ה סדר אלת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהתע ררה 

 על הריי"צ אדמ "ר עמד  ארצת־ה רית,  ית ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָה
 וא צלל,  הרא אז קר,  מ יתק  ד ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹדי 

. הרי ה אחר  מ יתק החל ְְֳִִִֵַַַַַַָֹלדי 
ה א  והמ ח , ה בחר מ ה את : ע  קונ  ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻוטעמ

. לגב  י להק  י 'חלב ', ְְְְִִֵֵֶַַַָחינת

     ¦¥º¨£¤§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
   ¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

    ¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

ÔÓט  ˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ ÔeÈ˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי  ‡eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eLÙ‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙ÏÂ CÈÏÂ Ôepz‰È CÏ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙Èa ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂיב  ÓÁ eË ÏÎÂ ÁLÓ eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú‡ Èc Ïk Èekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙Èa ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡NÈ ‡ÓÁ Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈



     
     
    

  
   

   

   
    

     



צד              

    ̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦©«Ÿ̈²
      ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥

     §´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

     §¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
     §¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

      ©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
     ¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

     §¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

        

תפתפתפתפה ה ה ה  לא לא לא לא  עז עז עז עז  בכ בכ בכ בכ רררר  א א א א ב ב ב ב  בכ בכ בכ בכ רררר  א א א א רררר כ כ כ כ רררר  ְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹא א א א ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ
יהיהיהיהיהיהיהיה  ל ל ל ל  מי מי מי מיהההה כ כ כ כ ק ק ק ק  ההההנ נ נ נ פהפהפהפה חזהחזהחזהחזה ............ ה ה ה ה  יח,קד קד קד קד) ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יז־יח)

דה  ל ו ק  חזה  אמר (רש"י)א  ְֲֵֶֶַַָֹֹ
 וא לח את כ ר לה ו ת  קא ־סלקא ־דע  י ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ'ספרי '
ולילה "),   לי כ ר  א ולילה ,   לי   וא ח את ְְְְְְַַַַַָָָָָָָ("מה 

לבד . דה  א א  מזיר אינ ר"י  ְְְִִִִֵֶַַַָָואל
ר"י : הרמז ר על , לכ ה נימי   ע ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָה

אמר  לע ־י ראל, רמז ד )'כ ר' כ רי(שמות "ני  ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ
 המה  בכ ר האלקית; פ ה הינ   אד כ ר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל".
כ ר  לה ו ת  סלקא ־דע אפיל אי לכ ה המית. פ ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה

( עצמ (מ ד  ה המית פ ה אפיל  ,  וא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלח את
א א  מתא ה  אינה  והיא  , וע לחטא  לל כת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינ

לבד .  רי ה  ְְִִִִַַָָֻלדברי
לתדה . כ ר י הה ואה  את אפיל לל ר"י   ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא
ס נה  היה   האד היא  זה  קר ל ה נימית ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָה מע ת
'ניסית', עב דה   מ ונל ד ל  ינ פני  עמד  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָרחנית,
 א אי י  אפא , דנמל ר"י  .ת־נפמסיר ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעב דה 
 טילחל מ ללת יה די  אצל  לתדה ,  מי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֻ
לעמד די  'נס ' צר ואי מה "ה , רד  ל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאפרת
 כת נקלט ־ א ־א א זה  ל'נס ' זק ק  אינ יה די  . ינְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

יה די '. אינ' ְְִִִֵַמ חינת

     §¨−̈¦«§¤¨®©«£¥©§¨²§¬©¨¦−
 §¬¦«§¤«

ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ׁשל (זבחים «¬≈«¿»¿«»ƒֶ
ולבניהם  לנׁשיהם  ל ּכהנים  ׁשּנאכלים  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשלמים 
נאכל  ה ּבכ ֹור  אף  אחד , ולילה  ימים  ל ׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולעבדיהם 

אחד  ולילה  ימים  È‰È‰.ל ׁשני EÏ∑( ספרי) ר ּבי ּבא  ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

ׁשּלא  אחרת , "הויה " ה ּכת ּוב   ל ה ֹוסיף  ול ּמד : ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעקיבא 
א ּלא  נאכל  ׁשאינֹו ּתֹודה , ׁשל  וׁשֹוק  ּכחזה  ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאמר :

ולילה  .ליֹום  ְְַָָ

     ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
       ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

        §¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
ÌÈL„w‰ ˙Óez Ïk∑,זֹו ּפר ׁשה  ׁשל  מח ּבת ּה …¿…«√»ƒִֵֶָָָָָ

ּבאמצע  ּופרט  ּבּסֹוף  ּוכלל ּה ּבּתח ּלה  Èa˙.ּכלל ּה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ¿ƒ
ÌÏBÚ ÁÏÓ∑ ה ּבריא ּבדבר  אהרן עם  ּברית  ּכרת  ∆«»ְְֲִִִַַַָָָָֹ

אחרים  את  ּומבריא  ÁÏÓ.ּומתק ּים  ˙Èa∑ ּכּברית ְְֲִִִֵֵֶַַ¿ƒ∆«ְִַ
לע ֹולם  מסריח  ׁשאינֹו ל ּמלח , .ה ּכר ּותה  ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

Ôe˜Èטו Èc ‡Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ìa CÏ È‰È ‡ÈÚe ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡Îea ˙È ˜eÙz ˜ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜eÙz ‡‡ÒÓ ‡ÈÚ„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז dÒÙa ˜eÙz ‡ÁÈ aÓ d˜ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈNÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז ‡Ó‡„ ‡Îe B‡ ‡B˙„ ‡Îea Ìa¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜eÙ˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡Îe¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èaz ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜eÊz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ÔaÀ̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰Neƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeLÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eLÙ‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙ÏÂ CÈÏÂ CÏ ˙È‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»



          



צה               

    ̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦©«Ÿ̈²
      ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥

     §´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

     §¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
     §¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

      ©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
     ¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

     §¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

        

תפתפתפתפה ה ה ה  לא לא לא לא  עז עז עז עז  בכ בכ בכ בכ רררר  א א א א ב ב ב ב  בכ בכ בכ בכ רררר  א א א א רררר כ כ כ כ רררר  ְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹא א א א ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ
יהיהיהיהיהיהיהיה  ל ל ל ל  מי מי מי מיהההה כ כ כ כ ק ק ק ק  ההההנ נ נ נ פהפהפהפה חזהחזהחזהחזה ............ ה ה ה ה  יח,קד קד קד קד) ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יז־יח)

דה  ל ו ק  חזה  אמר (רש"י)א  ְֲֵֶֶַַָֹֹ
 וא לח את כ ר לה ו ת  קא ־סלקא ־דע  י ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ'ספרי '
ולילה "),   לי כ ר  א ולילה ,   לי   וא ח את ְְְְְְַַַַַָָָָָָָ("מה 

לבד . דה  א א  מזיר אינ ר"י  ְְְִִִִֵֶַַַָָואל
ר"י : הרמז ר על , לכ ה נימי   ע ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָה

אמר  לע ־י ראל, רמז ד )'כ ר' כ רי(שמות "ני  ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ
 המה  בכ ר האלקית; פ ה הינ   אד כ ר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל".
כ ר  לה ו ת  סלקא ־דע אפיל אי לכ ה המית. פ ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה

( עצמ (מ ד  ה המית פ ה אפיל  ,  וא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלח את
א א  מתא ה  אינה  והיא  , וע לחטא  לל כת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינ

לבד .  רי ה  ְְִִִִַַָָֻלדברי
לתדה . כ ר י הה ואה  את אפיל לל ר"י   ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא
ס נה  היה   האד היא  זה  קר ל ה נימית ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָה מע ת
'ניסית', עב דה   מ ונל ד ל  ינ פני  עמד  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָרחנית,
 א אי י  אפא , דנמל ר"י  .ת־נפמסיר ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעב דה 
 טילחל מ ללת יה די  אצל  לתדה ,  מי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֻ
לעמד די  'נס ' צר ואי מה "ה , רד  ל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאפרת
 כת נקלט ־ א ־א א זה  ל'נס ' זק ק  אינ יה די  . ינְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

יה די '. אינ' ְְִִִֵַמ חינת

     §¨−̈¦«§¤¨®©«£¥©§¨²§¬©¨¦−
 §¬¦«§¤«

ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ׁשל (זבחים «¬≈«¿»¿«»ƒֶ
ולבניהם  לנׁשיהם  ל ּכהנים  ׁשּנאכלים  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשלמים 
נאכל  ה ּבכ ֹור  אף  אחד , ולילה  ימים  ל ׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולעבדיהם 

אחד  ולילה  ימים  È‰È‰.ל ׁשני EÏ∑( ספרי) ר ּבי ּבא  ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

ׁשּלא  אחרת , "הויה " ה ּכת ּוב   ל ה ֹוסיף  ול ּמד : ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעקיבא 
א ּלא  נאכל  ׁשאינֹו ּתֹודה , ׁשל  וׁשֹוק  ּכחזה  ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאמר :

ולילה  .ליֹום  ְְַָָ

     ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
       ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

        §¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
ÌÈL„w‰ ˙Óez Ïk∑,זֹו ּפר ׁשה  ׁשל  מח ּבת ּה …¿…«√»ƒִֵֶָָָָָ

ּבאמצע  ּופרט  ּבּסֹוף  ּוכלל ּה ּבּתח ּלה  Èa˙.ּכלל ּה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ¿ƒ
ÌÏBÚ ÁÏÓ∑ ה ּבריא ּבדבר  אהרן עם  ּברית  ּכרת  ∆«»ְְֲִִִַַַָָָָֹ

אחרים  את  ּומבריא  ÁÏÓ.ּומתק ּים  ˙Èa∑ ּכּברית ְְֲִִִֵֵֶַַ¿ƒ∆«ְִַ
לע ֹולם  מסריח  ׁשאינֹו ל ּמלח , .ה ּכר ּותה  ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

Ôe˜Èטו Èc ‡Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ìa CÏ È‰È ‡ÈÚe ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡Îea ˙È ˜eÙz ˜ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜eÙz ‡‡ÒÓ ‡ÈÚ„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז dÒÙa ˜eÙz ‡ÁÈ aÓ d˜ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈNÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז ‡Ó‡„ ‡Îe B‡ ‡B˙„ ‡Îea Ìa¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜eÙ˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡Îe¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èaz ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜eÊz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ÔaÀ̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰Neƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeLÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eLÙ‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙ÏÂ CÈÏÂ CÏ ˙È‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»



          

              

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
       Ÿ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

¦§¨¥«
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑( ספרי) ּבּבּזה .אף  ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

     

      §¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
     ¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

¥«

     §«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
  ̈¥¬¥−§¨«

      §¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
       ¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

  ¬Ÿ¦§£−©«£¨«
Ì‰Â∑ אליהם מ ּגׁשת  ה ּזרים  להזהיר  ׁשעליהם  יׂשראל , ׁשל  ע ֹונם  יׂשא ּו .ה ּלוּים  ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

     ¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
      §½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

      §Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
‰Óez '‰Ï eÓÈÈ L‡∑( ספרי) מע ׂשר ּתר ּומת  מ ּמּנּו ׁשּיפריׁש עד  "ּתר ּומה " קרא ֹו .ה ּכת ּוב  ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     §¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
     §¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¦¨¤²¥«¦−̈
     §©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

¦©©«£¥«

     §¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
¦©¨«¤

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú‡a Ô‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ‡כא  Ïk ˙È‰È ‡‰ ÈÂÏ ÈÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡NÈ¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡NÈ Èa „BÚ Ôe˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰ÈBÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡NÈ Èa B‚e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeLÙÈכד  Èc Ï‡NÈ È„ ‡NÚÓ ˙È È‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È‰È ‡˙eLÙ‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙ÈÓ‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו Ôeq˙ È‡ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È‰È Èc ‡NÚÓ ˙È Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeLÙ˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡NÚÓ ÔÓ ‡NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז ‡eaÚk ÔBÎ˙eLÙ‡ ÔBÎÏ MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡zˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»



צו              
Ôb‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óez ÌÎÏ LÁÂ∑ ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆

וח ּיבין  ולטמאין, לזרים  אס ּורה  ׁשּלכם  מע ׂשר  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתר ּומת 
"רא ׁשית  ׁשּנקראת  ּגד ֹולה  ּכתר ּומה  וחמ ׁש מיתה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליה 

ה ּגרן  מן ˜i‰ŒÔÓ.ּדגן" ‰‡ÏÓÎÂ∑ּתיר ֹוׁש ּכתר ּומת  ִֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְִִַ
היקבים  מן ה ּנּטלת  ּבּׁשּול ,∑ÏÓ‡‰.ויצהר  ל ׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַָָ¿≈»ְִ

ׁשּנתמ ּלאת  ה ּגת ,∑˜È.ּתב ּואה  ׁשּלפני ה ּבֹור  ה ּוא  ְְִֵֶַָ∆∆ְִֵֶַַַ
ה ּוא , קרקע  חפירת  יקב  ל ׁשֹון וכל  לת ֹוכ ֹו. יֹורד  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשה ּיין

יד )וכן חפירה (זכריה א ֹוקינֹוס  – ים " ה ּוא   ה ּמל "יק ּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
ע ֹולם  ׁשל  מל ּכֹו .ׁשחפר  ְֶֶַַָָ

        

 מתכ מתכ מתכ מתכרררר  לכ לכ לכ לכ כז)ונח ונח ונח ונח ב ב ב ב  חז"ל (יח,  למד א מ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
 אי לדע ת  וג רמה ". היה  לבד  "ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָמח בה 
ה בל, את לה יר ה ח בה  מ עלה  מח בה , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָרמה 
נלמד זה   וג) זה  צד  וא כל זה  צד  עיניו  תנְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מ ח בה  לי הר  י ה  עד  ה ראה  א מ ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ "ונח ב ").
ל לע נזק    י , עצמ מ ד  ה בר חמר על  סנ י  ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרעה ,
לח ב טבה , מח בה  ל ה חיצת דל  וכ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹביב .

הרה . מ עילה  טבה  מח בה    י  ה לת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָָטב 

     ¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
      ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

    ¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
Ìz‡ŒÌb eÓÈz Ôk∑ ּכי ׁשּלכם , מ ּמע ׂשר  א ּתם  ּגם  ּתרימ ּו ּומ ּיק ּביהם , מ ּגרנם  מרימים  ׁשּיׂשראל  ּכמ ֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .ה ּוא  ְֲֶַַ

     ¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
  ¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙ÓezŒÏk ˙‡ eÓÈ∑ ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«
את  לוי הק ּדים  ׁשאם  מד ּבר , ה ּכת ּוב  ּגד ֹולה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתר ּומה 
ּתר ּומה  ּכהן ׁשּיּטל  קדם  מע ׂשר ֹותיו וק ּבל  ּבּכרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹה ּכהן

ה ּמע ׂשר  מן ה ּלוי להפריׁש צרי ה ּכרי, מן ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּגד ֹולה 
ויפריׁש ויחזר  ּגד ֹולה , לתר ּומה  מחמ ּׁשים  אחד  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּתח ּלה 

מע ׂשר  .ּתר ּומת  ְֲֵַַ

     §¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
    ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ‰a∑ׁשּתרימ ּו לאחר  «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְִֶַַָ
מ ּמּנּו מע ׂשר  ח ּלין ∑LÁÂ.ּתר ּומת  ללוּים  ה ּמֹותר  ְֲִֵֶַַ¿∆¿«ְִִִַַָֻ

Ôb.ּגמ ּורין  ˙‡˙k∑ ה ֹואיל ּתאמר : ׁשּלא  ליׂשראל , ְִƒ¿À«…∆ְְִִֵֶַָֹֹ
ֿ מע ׂשר  את  "ּכי ׁשּנאמר : "ּתר ּומה ", ה ּכת ּוב  ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָּוקרא ֹו

ּכּלֹו יהא  יכ ֹול  ּתר ּומה ". לה ' ירימ ּו א ׁשר  ֿ יׂשראל  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻּבני
ּגרן". ּכתב ּואת  ללוּים  "ונח ׁשב  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹאס ּור ?

ח ּלין  לוי ׁשל  אף  ח ּלין, יׂשראל  ּׁשל  .מה  ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ
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צז               
Ôb‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óez ÌÎÏ LÁÂ∑ ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆

וח ּיבין  ולטמאין, לזרים  אס ּורה  ׁשּלכם  מע ׂשר  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתר ּומת 
"רא ׁשית  ׁשּנקראת  ּגד ֹולה  ּכתר ּומה  וחמ ׁש מיתה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליה 

ה ּגרן  מן ˜i‰ŒÔÓ.ּדגן" ‰‡ÏÓÎÂ∑ּתיר ֹוׁש ּכתר ּומת  ִֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְִִַ
היקבים  מן ה ּנּטלת  ּבּׁשּול ,∑ÏÓ‡‰.ויצהר  ל ׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַָָ¿≈»ְִ

ׁשּנתמ ּלאת  ה ּגת ,∑˜È.ּתב ּואה  ׁשּלפני ה ּבֹור  ה ּוא  ְְִֵֶַָ∆∆ְִֵֶַַַ
ה ּוא , קרקע  חפירת  יקב  ל ׁשֹון וכל  לת ֹוכ ֹו. יֹורד  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשה ּיין

יד )וכן חפירה (זכריה א ֹוקינֹוס  – ים " ה ּוא   ה ּמל "יק ּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
ע ֹולם  ׁשל  מל ּכֹו .ׁשחפר  ְֶֶַַָָ

        

 מתכ מתכ מתכ מתכרררר  לכ לכ לכ לכ כז)ונח ונח ונח ונח ב ב ב ב  חז"ל (יח,  למד א מ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
 אי לדע ת  וג רמה ". היה  לבד  "ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָמח בה 
ה בל, את לה יר ה ח בה  מ עלה  מח בה , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָרמה 
נלמד זה   וג) זה  צד  וא כל זה  צד  עיניו  תנְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מ ח בה  לי הר  י ה  עד  ה ראה  א מ ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ "ונח ב ").
ל לע נזק    י , עצמ מ ד  ה בר חמר על  סנ י  ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרעה ,
לח ב טבה , מח בה  ל ה חיצת דל  וכ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹביב .

הרה . מ עילה  טבה  מח בה    י  ה לת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָָטב 

     ¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
      ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

    ¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
Ìz‡ŒÌb eÓÈz Ôk∑ ּכי ׁשּלכם , מ ּמע ׂשר  א ּתם  ּגם  ּתרימ ּו ּומ ּיק ּביהם , מ ּגרנם  מרימים  ׁשּיׂשראל  ּכמ ֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .ה ּוא  ְֲֶַַ

     ¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
  ¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙ÓezŒÏk ˙‡ eÓÈ∑ ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«
את  לוי הק ּדים  ׁשאם  מד ּבר , ה ּכת ּוב  ּגד ֹולה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתר ּומה 
ּתר ּומה  ּכהן ׁשּיּטל  קדם  מע ׂשר ֹותיו וק ּבל  ּבּכרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹה ּכהן

ה ּמע ׂשר  מן ה ּלוי להפריׁש צרי ה ּכרי, מן ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּגד ֹולה 
ויפריׁש ויחזר  ּגד ֹולה , לתר ּומה  מחמ ּׁשים  אחד  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּתח ּלה 

מע ׂשר  .ּתר ּומת  ְֲֵַַ

     §¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
    ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ‰a∑ׁשּתרימ ּו לאחר  «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְִֶַַָ
מ ּמּנּו מע ׂשר  ח ּלין ∑LÁÂ.ּתר ּומת  ללוּים  ה ּמֹותר  ְֲִֵֶַַ¿∆¿«ְִִִַַָֻ

Ôb.ּגמ ּורין  ˙‡˙k∑ ה ֹואיל ּתאמר : ׁשּלא  ליׂשראל , ְִƒ¿À«…∆ְְִִֵֶַָֹֹ
ֿ מע ׂשר  את  "ּכי ׁשּנאמר : "ּתר ּומה ", ה ּכת ּוב  ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָּוקרא ֹו

ּכּלֹו יהא  יכ ֹול  ּתר ּומה ". לה ' ירימ ּו א ׁשר  ֿ יׂשראל  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻּבני
ּגרן". ּכתב ּואת  ללוּים  "ונח ׁשב  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹאס ּור ?

ח ּלין  לוי ׁשל  אף  ח ּלין, יׂשראל  ּׁשל  .מה  ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ
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    §«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
     ¦¤®§¤¨§¥§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

̈«
'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא (יבמות ּתׂשא ּו ּתרימ ּו, לא  אם  ˙e˙eÓ.הא  ‡ÏÂ∑(נו אם (בכורות הא  ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ִָ

ּתמ ּות ּו: ְְַָּתח ּלל ּו,

.סימ דניא"ל ,פסוקי קרח צ "ה  פרשת חסלת

ÔBÎ˙eLÙ‡aלב  ‡BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡NÈ È„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ dÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

       

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

...ב( נהניתי ממה שעומד בקישור עם הוו"ח כו' ענף עץ אבות מר שזר שי'. ותקותי חזקה שיהי' 

לתועלת לשניהם גם יחד.

מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  כשאהי'  הנה  ת"ו,  באה"ק  בפרנסה  המשבר  אודות  במ"ש  ג( 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ שלו אודות זה. אבל לאידך גיסא הנה תמי' אחר 

תמי' על אנ"ש, שהרי רואים בעיני בשר איך שכ"ק מו"ח אדמו"ר הקדים הרפואה והזמין שם כמה 

ענינים שכמה מאנ"ש יוכלו למצוא פרנסתם מהם... וכוונתי בפשטות להענין דביה"ס למלאכה, ובי"ס 

לחקלאות וכן המשקים בהכפר, והגדלת עניני הרשת והצלה מן המיסיון והענין החדש ביותר משלוח 

הספרים מכאן דהוצאת קה"ת לאה"ק ת"ו, שאם היו מביטים בעינא פקיחא ע"ז הנה נוסף על הפרנסה 

שבאין ערוך ברוחניות הרי הי' ע"י כל הנ"ל פרנסה בגשמיות כפשוטו ממש, ואם שהי' נכנס באיזה 

תפקיד ומשרה בהנ"ל הרי היו לו עי"ז כמה היכירות בהמשרדים בארץ ובמילא הי' סו"ס מקום פרנסה 

לאחד ועוד אחד כו'. ואף שמבואר בחסידות שבעולמות בי"ע הנה העולם הוא בפשטות ואלקות הוא 

בהתחדשות, היינו שצריכים לכמה ראיות והסברים ע"ז, הנה כל ענינים הנ"ל הרי נתלבשו בלבושים 

פשוטים ביותר שלא לתת מקום להיצה"ר המעוור עיני פקחים, ובמילא אין מקום לסלף דברי צדיקים, 

שועמך כולם צדיקים...

בענין הבאת  ביותר  הנחוצה  הזריזות  אודות  שי'  ביאר הרבא"ג  גדול שכיון שבטח  לפלא  ה( 

משלוח ספרי קה"ת מכאן בהקדם, ובכ"ז לא יצא הדבר לפועל עד עתה.

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה בענינים הכללים ובענינים הפרטים שלו ושל כב"ב שי'.



צח

יום ראשון - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - ל' סיון
פרק כ מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - א' תמוז
פרק כ מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' תמוז
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' תמוז
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב

לשבוע פרשת קורח 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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סיון  כ"ז ראשון יום
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LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©
íéøáãì àéä Búáäà©£¨¦¦§¨¦
éeàø ïéàL íépè÷§©¦¤¥¨

,íáäàì?dnl jk lke §©£¨
úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©
íééeàøä íéøác áäàì¤¡Ÿ§¨¦¨§¦
éôk äáäàäL ,íáäàì§©£¨¤¨©£¨§¦

.úòcämc`l yiyk ± ©©©
mb z`hazn ,zrc xzei
jxr ixwi mixacl ezad`

t ezrc m`e ;xzei,dzeg
mixacl `id ezad` mb

ody iptn ± zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt
.zrce lkyn zekynpúBáz da úBëLîð LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤¦§¨¨¥
,äáLçnä úBiúBàåzeize`d ytpa zexvep zecnd on - §¦©©£¨¨

,daygnd ly milndeBà ,úáäBàL øáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨¤¤¤
éà.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì Cze`a odny ± ¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥¦§¨¦

.zecna dxeyw mc` ly ezaygne ,daygnay zeize`dìëáe§¨
áLçì äàéánä äcî Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨§ª¤¤¨¥¦¨©§¦¨©£Ÿ

.Bæ äáLçî ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçîdcnd ± ©£¨¨¦¨¦©¨¤©£¨¨
,dze` dignd `id efd daygnd z` d`iadyúBiúBàîe¥¦

äáLçnä,ayeg mc`dy ±,øeacä úBiúBà úBëLîð- ©©£¨¨¦§¨¦©¦
,xacn mc`dyïäå,daygnay zeize`d ±.Lnî ïúeiçly ± §¥©¨©¨

.xaec mc`dy xeacd zeize`äNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥
.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå ä÷ãväly xac ± ©§¨¨¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥

`eaz jlnd zaygny "lret" jlnd ieeivy ,df ixd ,cqge aeh
,lreta dyrna exeaic iciÎlrBîöòa äNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤§©§

øác äæéà`edy dn z` ± ¥¤¨¨
dxwnay ± zeyrl ayeg
dxe`kl jixv df oi` df
`l` ,xeaicd jxc xearl
:dyrnl cin daygnn
dyrn zeyrl ayeg `ed
xaqen ,eze` dyer `ede
dxwna mby ,oldl cin
zeigde gekdy ick ,dfk
,dyrnl daygnn e`eai
exari mdy gxkdd on
efk dcixie zelylzyd
dpyiy dcixid znbeca
xacn `edyk ,xeaica

,zzl zlefl deevneéøä£¥
dúeiçå Lôpä çkŸ©©¤¤§©¨

,Bæ äiNòa Laìúnä- ©¦§©¥©£¦¨
,xacd ziiyraïéàk àeä§©¦

Lôpä çk éaâì Lnî©¨§©¥Ÿ©©¤¤
øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦
ìLîe Cøòëe ,íãàä̈¨¨§¤¤§©

,äîLpì óebämyk - ©©§¨¨
oia zeezyd mey oi`y
jiiy `l jk ,dnypl sebd
zeigde gekd z` zeeydl

ytpd lymiyalznd
gekd iabl ,dyrna
mi`haznd zeigde
zeige gekdyke ;xeaica
mevnv gekd xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi ytpd

;xeaicay gekd xy`n daxda lecbøeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦
,äáLçnä úBiúBàì,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize` - §¦©©£¨¨

iabl xeaicd zeize`l jxr mey oi`y myk ,llk jxr odl oi`
,daygnd zeize`äcnä úeäîì äáLçnä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©©£¨¨§¨©¦¨

,dúBà äiçîe da úLaìîä`id dcndy ,lirl xen`k - ©§ª¤¤¨§©¨¨
jxr mey daygnl oi`y jk ,ayeg `edy daygnd ly zeigd

,dcnd iabl llkäîëçä éaâì äcnä úeiçå úeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨§©©¦¨§©¥©¨§¨
Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe¦¨¨©©¤§¨¨©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨
oi` ,dhnl dlrnln zebixcnd zcixi xcq lkay ,ixd ±
:dilrny dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
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א.6. קיא, תהלים



oeiqק g"k ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח שני יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl
iabl xeaicl jke ,dcnd
iabl dyrnle ,daygnd

.xeaicäæ ìëå,`ed ± §¨¤
ìk Lôðå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤¤¨
ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨

úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦§©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦
:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©

owfd epax xiaqi ± d"awd
jk lk `ed ± `ad wxta
`idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk eiabl

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iabl,øîBì eðéäå§©§©
äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨
Cøòì úéîLâå úéðôeb¨¦§©§¦§¤¤

àéäL ,äîëçä úeiç± ©©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd
úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ± ¤§¦©¦¤
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàkzeigd ± §©¦§©¥©©¤§¦©©£¨¨¤

`id ,daygnd zeize`nyúBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦
Bæ äáLçî äëLîð ïänLlky ,lirl xaqedy itk ± ¤¥¤¦§§¨©£¨¨

ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d
ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz

zeize`,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ± ¤
úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©

úBcnä øB÷îopyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ± §©¦
zg` lky ,zebixcn yng
iabl oi`k `id odn
dpnn dlrnly dbixcnd
ÎdnkÎzg`Îlr ixd ±
xzeia oezgzdny dnke
oeilrd iabl (diyr)
jxrke ,(dnkg) xzeia
- dnkg iabl diyr oiay
úâøãî Cøò Lnî ïk¥©¨¤¤©§¥©
àéäL ,äîëçä úìòîe©£©©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©

,úBîìBòä ìëaL,oky - ¤§¨¨¨
zxitq zece` xaecn o`k
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥¥§©§¥©©¨§¨©

àéäL ,äiNòaL úeiç úðéça,diyr iabl dnkgd zennex ± §¦©©¤¨£¦¨¤¦
`idúeîîBø,ly ±úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç §¨¥©§¥§©¤¥©§§

-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤£¨©¨
úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøä¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥

.õ÷ ïéà ãò elàk̈¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò
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כד.1. קד, תהלים



קי oeiq g"k ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח שני יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl
iabl xeaicl jke ,dcnd
iabl dyrnle ,daygnd

.xeaicäæ ìëå,`ed ± §¨¤
ìk Lôðå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤¤¨
ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨

úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦§©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦
:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©

owfd epax xiaqi ± d"awd
jk lk `ed ± `ad wxta
`idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk eiabl

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iabl,øîBì eðéäå§©§©
äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨
Cøòì úéîLâå úéðôeb¨¦§©§¦§¤¤

àéäL ,äîëçä úeiç± ©©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd
úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ± ¤§¦©¦¤
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàkzeigd ± §©¦§©¥©©¤§¦©©£¨¨¤

`id ,daygnd zeize`nyúBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦
Bæ äáLçî äëLîð ïänLlky ,lirl xaqedy itk ± ¤¥¤¦§§¨©£¨¨

ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d
ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz

zeize`,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ± ¤
úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©

úBcnä øB÷îopyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ± §©¦
zg` lky ,zebixcn yng
iabl oi`k `id odn
dpnn dlrnly dbixcnd
ÎdnkÎzg`Îlr ixd ±
xzeia oezgzdny dnke
oeilrd iabl (diyr)
jxrke ,(dnkg) xzeia
- dnkg iabl diyr oiay
úâøãî Cøò Lnî ïk¥©¨¤¤©§¥©
àéäL ,äîëçä úìòîe©£©©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©

,úBîìBòä ìëaL,oky - ¤§¨¨¨
zxitq zece` xaecn o`k
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥¥§©§¥©©¨§¨©

àéäL ,äiNòaL úeiç úðéça,diyr iabl dnkgd zennex ± §¦©©¤¨£¦¨¤¦
`idúeîîBø,ly ±úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç §¨¥©§¥§©¤¥©§§

-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤£¨©¨
úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøä¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥

.õ÷ ïéà ãò elàk̈¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø
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כד.1. קד, תהלים

oeiq h"k iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט שלישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

÷ød"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk `id

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxdaïéàL éðtî¦§¥¤¥
ìzLää ÷ø âéOäì çk íéàøápa,äîëç úâøãnî úeìL ©¦§¨¦Ÿ©§©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨

,íúéLàø àéäLji` - ¤¦¥¦¨
zcxei `idyúâøãîì§©§¥©

eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤
äîëçä úâøãî©§¥©©¨§¨

,Lnî äiNò úâøãîk- §©§¥©£¦¨©¨
diyr cr dnkgny
dcixid `id mi`xapa
ly xzeia dlecbd
mzexyt`ay zebixcn

,biydløîBì eðéäc± §©§©
,xnelkàeäL,jxazi ± ¤

éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦
úâøãnî ãàî ãàî áø©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©

iL àìå .äîëçäììk C ©¨§¨§Ÿ©¨§¨
ïéðò íeL Bìöà ñçéì§©¥¤§¦§¨
elôà ,äîëçì ñçéúnä©¦§©¥§¨§¨£¦

`l ±éelòå äìòî Cøãa§¤¤©£¨§¦
,áøzeqgiizd elit` - ©

ji` oiivl ick dnkgl
dlrnl `edÎjexa `ed
epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk§©¨¨
,d"awd lr ±øLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦

,Búeäî Bà Búîëç- ¨§¨¨
oipra miynzyn ixd o`k
dlily ly ote`a dpadd
xyt`Îi`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl

,d"awd zece` jk xnel jiiy `l z`fñçéúî äâOää ïéðò ék¦¦§©©©¨¨¦§©¥
ìôBðåwx ±,BâéOäì øLôàL øîBì ,ìëNå äîëç øác ìò §¥©§©¨§¨¨¥¤©¤¤§¨§©¦

-LBãwä ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨©¨
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäL àeä-CeøaiC ¨¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨
,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàL Ba øîBì ììk- §¨©¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨

iptn z`feék,d"awd ±øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥
åéìò,d"awd lr ±ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL ¨¨¤¦¤§¨§©¦§¥©

éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥
òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò,dl` mixac ±éôì ,Bì ÷çöé Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©¦§©§¦

úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL¤©¦¥¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦

,íéãia úñtúpämi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb xac - ©¦§¤¤©¨©¦
,lky ly oipr eli`e ,micia eyynl milekiy ,eilr xnel
`id dnkgdy xnel llk mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jkÎlkmicia.Lnî äëëå§¨¨©¨
-LBãwä éaâì úáLçð¤¡¤¤§©¥©¨
úâøãî àeä-Ceøä©§¥©
äiNòk äâOääå ìëOä©¥¤§©©¨¨©£¦¨
elôàå ,Lnî úéîLb©§¦©¨©£¦

íéìëN úâOämi`vnp ± ©¨©§¨¦
,dlecb dpad ilra
,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦
äîëç úâøãî elôàå©£¦©§¥©¨§¨

äàlòdnkgd ± ¦¨¨
mleray ,dpeilrd

,zeliv`dúà äiçîä©§©¨¤
,ílklke mi`xapd lk - ª¨

,lky ipipr:áéúëãk- §¦§¦
aezky enk1:ílk"ª¨

."úéNò äîëça± §¨§¨¨¦¨
mi`xapd lk zeedzdy
,"dnkg"n `id mzeige
Îs` ,zeliv`c dnkg epiid
mb zaygp okÎitÎlr
(dpeilr) d`lir dnkg
iabl diyrk zeliv`ay
ila `ed d"awd ik ,d"awd
dnkgn dlrnl jxr
`l `linn ± zeliv`ay
Îi`y ,xnel llk mi`zn
dnkga epiadl xyt`
dnkgd oipry oeeik ,lkye
llk "yeg"d epi` lkyde
,ebiydl xyt` eciÎlry
ixnbl dlrnl `ed ik

.jkn-LBãwäM äîe©¤©¨
"íëç" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¨¨

,áeúka,dnkgd oipr el miqgiin oky ixd -eðéîëç íâå ©¨§©£¨¥
k äëøáì-íðBøëæ,äîëçä úìòîe úâøãî Bì ep`edy - ¦§¨¦§¨¨¦©§¥©©£©©¨§¨

,mkg jxaziCøaúé epnnL ,äîëçä øB÷î àeäL íeMî eðéä©§¦¤§©¨§¨¤¦¤¦§¨¥
ìöàðå CLîð,xvepy xac ,"`xap" oeyld xn`p mi`xap iabl ± ¦§¨§¤¡¨

lv`py ,"lv`p" `ed oeyld ,zeliv`d mlerny dbixcn iable
dbixcn jxazi epnn yxtpeeflv`pedf,äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilr ±ïëå .úeìéöàä íìBòaLmi`xewy dn ± ¦¨¨¤§¨¨£¦§¥
:mya d"awl,"ãéñç"å "íeçø"ixnbl dlrnl `edy zexnl - ©§¨¦

iptn df ixd ,cqge mingx zecnníéîçøä øB÷î àeäL íL ìò©¥¤§¨©£¦
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäåd"awd z` mipiivny dny - §©£¨¦§¥§¨©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
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oeiqקב 'l iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' רביעי יום
,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr.ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,el` zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecnaïlkL± ¤ª¨
,zecnd lkeëLîð¦§§

.Cøaúé epnî eìöàðå§¤¤§¦¤¦§¨¥
äëLîää ïéðòå Cøãå§¤¤§¦§©©©§¨¨

,úeìéöàäåcvik - §¨£¦
dnkg elv`pe ekynp
`edy ,d"awdn zecne

oipr jynpy ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl

,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgdéàClv`pe jynp ± ¥
zecnde dnkgd oipr
dlrnly "seqÎoi`"n
,zecne dnkgn ixnbl

äîedlv`p zedn efi` ± ©
ly oipr dzeiday ,o`k
xac `id ,zecn e` dnkg

df xac dpd ,jxazi ez` cg`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seqÎoi`íãà" íeöîöå§¦§¨¨
,"ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
,lkeiy.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§¤¤§¦

`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr
mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f` ,xe`d qgiizne

.jxazi ez` cg` xacóBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc íéìk úðéçáaáúkM äî øîBì C ¦§¦©¥¦§¨§¨¦¨©©¨©¨©©¤¨©

:í"aîøäy ote`a od dlrnly dricide zrcdy -àeä" ¨©§©
,òeãiä àeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä`ed ,"`ed" df lkd - ©¥©§©©¨§©¨©

,jxazi,"'eëå Bîöò úòéãéáe.mi`xapd lk rcei -éôì ¦¦©©§§§¦

ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìk úðéçaLzenler - ¤§¦©¥¦©£¦©£¦§¨¨§©§
.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøámi`xapd lkl ± §¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤

lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray
.mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd
ixg` jiiy df lk ,j`
iciÎlr mvnhvn xe`dy
cr ,mipey minevnv

lkeiyyalzdl xe`d
.zeliv`ay milkaìáà£¨

äLaìäå íeöîö éìa§¦¦§§©§¨¨
ìéòì økæpäxen`k ± ©¦§¨§¥

,milka xe`d ly ,lirl
iL àìàeä" øîBì ììk C Ÿ©¨§¨©

òcnä àeäå ,òãBiä©¥©§©©¨
,"'eëåjiiy `l ,xnelk - §

ly oipr ea xnel llk
ly ote`a `l mb ,drici
rcnd `ed rceid `ed"

,"'ekeék,d"awd ±Bðéà ¦¥
òcîe úòc øãâå úðéçáa¦§¦©§¤¤©©©¨

àlà ,íBìLå-ñç ììk± §¨©§¨¤¨
,`edéelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦

elôà õ÷ ïéà ãò áø©©¥¥£¦
,äîëç øãâå úðéçaî`ede rceid `ed" ly ote`d mby - ¦§¦©§¤¤¨§¨

oipr `le dnkg edf ,xnelk ,dnkg ly ihxt xcb `ed "'ek rcnd
,jkn ixnbl dlrn dlrnl jxazi `ed dpd ± cqg lyãò©

äiNò úðéçák Cøaúé Bìöà úáLçð äîëç úðéçaL¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§¦§¨¥¦§¦©£¦¨
:(úéîLbjynp cvik ote`de jxcdy ,xn` ixd miptÎlkÎlr ©§¦

dpiidz z`f lkae ,zecne dnkg ly oipr seqÎoi` xe`n lv`pe
reci df xac ± "'eke rcnd `ed"y cr ,seqÎoi` xe` mr cg` xac

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl÷ñò eðì ïéà ,äpäå§¦¥¥¨¥¤
,úBøzñpa,seqÎoi` xe`n zexitqd elv`p cvik -df ote`ae ©¦§¨

.seqÎoi` xe` mr cg` xac ody,"eðì úBìâpä" Cà,`ed - ©©¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
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סיון  ל' רביעי יום
,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr.ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,el` zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecnaïlkL± ¤ª¨
,zecnd lkeëLîð¦§§

.Cøaúé epnî eìöàðå§¤¤§¦¤¦§¨¥
äëLîää ïéðòå Cøãå§¤¤§¦§©©©§¨¨

,úeìéöàäåcvik - §¨£¦
dnkg elv`pe ekynp
`edy ,d"awdn zecne

oipr jynpy ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl

,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgdéàClv`pe jynp ± ¥
zecnde dnkgd oipr
dlrnly "seqÎoi`"n
,zecne dnkgn ixnbl

äîedlv`p zedn efi` ± ©
ly oipr dzeiday ,o`k
xac `id ,zecn e` dnkg

df xac dpd ,jxazi ez` cg`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seqÎoi`íãà" íeöîöå§¦§¨¨
,"ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
,lkeiy.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§¤¤§¦

`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr
mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f` ,xe`d qgiizne

.jxazi ez` cg` xacóBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc íéìk úðéçáaáúkM äî øîBì C ¦§¦©¥¦§¨§¨¦¨©©¨©¨©©¤¨©

:í"aîøäy ote`a od dlrnly dricide zrcdy -àeä" ¨©§©
,òeãiä àeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä`ed ,"`ed" df lkd - ©¥©§©©¨§©¨©

,jxazi,"'eëå Bîöò úòéãéáe.mi`xapd lk rcei -éôì ¦¦©©§§§¦

ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìk úðéçaLzenler - ¤§¦©¥¦©£¦©£¦§¨¨§©§
.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøámi`xapd lkl ± §¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤

lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray
.mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd
ixg` jiiy df lk ,j`
iciÎlr mvnhvn xe`dy
cr ,mipey minevnv

lkeiyyalzdl xe`d
.zeliv`ay milkaìáà£¨

äLaìäå íeöîö éìa§¦¦§§©§¨¨
ìéòì økæpäxen`k ± ©¦§¨§¥

,milka xe`d ly ,lirl
iL àìàeä" øîBì ììk C Ÿ©¨§¨©

òcnä àeäå ,òãBiä©¥©§©©¨
,"'eëåjiiy `l ,xnelk - §

ly oipr ea xnel llk
ly ote`a `l mb ,drici
rcnd `ed rceid `ed"

,"'ekeék,d"awd ±Bðéà ¦¥
òcîe úòc øãâå úðéçáa¦§¦©§¤¤©©©¨

àlà ,íBìLå-ñç ììk± §¨©§¨¤¨
,`edéelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦

elôà õ÷ ïéà ãò áø©©¥¥£¦
,äîëç øãâå úðéçaî`ede rceid `ed" ly ote`d mby - ¦§¦©§¤¤¨§¨

oipr `le dnkg edf ,xnelk ,dnkg ly ihxt xcb `ed "'ek rcnd
,jkn ixnbl dlrn dlrnl jxazi `ed dpd ± cqg lyãò©

äiNò úðéçák Cøaúé Bìöà úáLçð äîëç úðéçaL¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§¦§¨¥¦§¦©£¦¨
:(úéîLbjynp cvik ote`de jxcdy ,xn` ixd miptÎlkÎlr ©§¦

dpiidz z`f lkae ,zecne dnkg ly oipr seqÎoi` xe`n lv`pe
reci df xac ± "'eke rcnd `ed"y cr ,seqÎoi` xe` mr cg` xac

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl÷ñò eðì ïéà ,äpäå§¦¥¥¨¥¤
,úBøzñpa,seqÎoi` xe`n zexitqd elv`p cvik -df ote`ae ©¦§¨

.seqÎoi` xe` mr cg` xac ody,"eðì úBìâpä" Cà,`ed - ©©¦§¨
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תמוז  א' חמישי יום
פרק י  ,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íå÷î ìëî êà é ÷øô,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

äîìL äðeîà ïéîàäì§©£¦¡¨§¥¨
,ãç éäBîøâe eäéàc- §¦§¨¦©

"idenxb"e jxazi `ed
md ely zexitqde milkd

,cg` xacåéúBcî eðéäc§©§¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨

Bzòãåcg` xac md ± §©§
,Búeîöòå Búeäî íò¦¨§©§
úeîîBø Bcáì íîBøîä©§¨§©§
äîëç úðéçaî õ÷ ïéà¥¥¦§¦©¨§¨

,ïëìå .äâOäå ìëNå- §¥¤§©¨¨§¨¥
dlrnl `edy iptn
lky ly oiprn ixnbl

,dbydeBãeçé íb©¦
åéúBcî íò ãçéúnL¤¦§©¥¦¦¨

,Cøaúé Bzàî ìéöàäL¤¤¡¦¥¦¦§¨¥
úðéçáa Bðéà ïk íb©¥¥¦§¦©

äâOäelkeiy ±âéOäì ©¨¨§©¦
éà.ïäa ãçéúî C`l` ± ¥¦§©¥¨¤

"ezgwl" yiy oipr df
.dpen`aeàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§

-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
ïäL ¯ àeä-Ceøä¤¥
øäfa ¯ úBøéôqä©§¦©Ÿ©
àæø" :LBãwä©¨¨¨

,"àúeðîéäîcceq - ¦§¥§¨
,dpen`däðeîàä àéäL¤¦¨¡¨

:ìëOä ïî äìòîlL- ¤§©§¨¦©¥¤
leki lkyd oi` ,oky
xyt`e ,z`f biydl

.dpen`a wx "elawl"

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

seqÎoi` xe` mr zecge`n z`f lka od - cqgd zcne dnkgd zcn

- ("cg" ly ote`a `edÎjexa

.yep` zbydn dlrnl `ed

,yecwd xdfa ze`xwp okle

ody ,d"awd ly eizecn

`fx" mya ,"zexitq"d

,dpen`d ceq ,"`zepnidnc

xeyw "zexitq"d oipr ixdy

dlrnl `idy ,dpen`a

.dbyde lkyn

,íB÷î-ìkî êà- ©¦¨¨
od "zexitq"dy zexnl
,dbyde lkyn dlrnl
äøBz äøaãå ìéàBä¦§¦§¨¨

ìkì ,íãà éða ïBLCkL ¦§§¥¨¨§©¥
ì äìBëé àéäM äî ïæàä úàCëì ,òîL,okl ±úeLø ïzð ¤¨Ÿ¤©¤¦§¨¦§Ÿ©§¨¦¨§

úîàä éîëçì,dlawd zxez inkg ±Cøãa úBøéôña øaãì §©§¥¨¡¤§©¥¦§¦§¤¤
,ìLî-`"hily x"enc` w"k xe`iaixd "lyn" mixne`yk" : ¨¨

dfmpi`y yibcn`nbec yiy m`Îik ,(lynpd) oiprd eze`
zekiiya- mdipia lynd ihxtczekiiydl,lynpd ihxt oia

lk oi` lynpde lynd ihxtc s`Îlr) mdipia zekiiye jxr
zexitqd mr ynye xe`l llk jxr oi` ocic oecipa dfÎjxc

lr `ed lynd m`Îik - mxewnemcegixe`dc (mzekiiy)

dpadd liwny ynydecegida."('ek mxewna zexitqdc
eàø÷å,milaewnd ±ïúBàmya ,"zexitq"d z` ±,"úBøBà"- §¨§¨

,ielibe xe` oiprn lynäfä ìLnä éãé-ìòL éãk,xe`n ±ïáeé §¥¤©§¥©¨¨©¤¨
ïéðò úö÷ eðì,ote`e ±àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä ¨§¨¦§©©¦¤©¨¨

,åéúBcîe,"zexitq"a - ¦¨
ïéòk ìLî Cøãa àeäL¤§¤¤¨¨§¥
LîMä øBà ãeçé¦©¤¤
øeck óeb CBúaL¤§©

LîMäxe`y enk ± ©¤¤
seb jeza `vnpd ynyd

cg`zn ynyd xeckíò¦
àø÷pL LîMä óeb©¤¤¤¦§¨

,'øBàî',"yny" wx `l - ¨
`id ± "xe`n" mb `l`

.xe` dkezn dpixwnBîk§
áeúkL1øBànä úà" : ¤¨¤©¨

,"'Bâå ìãbä:xnelk - ©¨Ÿ§
,ynyd z` `xa d"awd
,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewnd `idy ,"xe`n" z`xwpd

epnî øéàîe èMtúnä õBöépäå åéfäå,"yny"dn ±àø÷ð §©¦§©¦©¦§©¥¥¦¦¤¦§¨
áeúkL Bîk ,"øBà"2øBàäLëe ,"íBé øBàì íéäìà àø÷iå" : §¤¨©¦§¨¡Ÿ¦¨§¤¨

Bnò ãçéî àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä,ynyd mr ± ¦§§©¤¤§ª¨¦
íL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa,ynyd seba ±ãçà íöò ÷ø §©§¦©¦¦¥¨©¤¤¤¨

,øéànä øBànä óeb àeäLipy my mpyiy ,xnel mewn oi` - ¤©¨©¥¦
`l` ,xe`nd on `ad "xe`"de ,envr "xe`n"d ± mixacmy

,"xe`n"d `ede ± cala cg` xac miiwøBàäå åéfä ék,md ± ¦©¦§¨
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åðìïéîàäìäîéìù äðåîà
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù

êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî
àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ

úàøåàîäìåãâä'åâååéæäåõåöéðäåèùôúîäøéàîååðîî
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
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íL,ynyd seba ±,øéànä øBànä óeb íò Lnî ãçà íöò ¨¤¤¤¨©¨¦©¨©¥¦
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תמוז  ב' שישי יום
,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr.ììë úåãî

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcî,`idy itk -,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ¦©©¤¤§¨¦¨¦¨©§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe,d"awd ly ±,da ïéLaìî- §§¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgd zcnada àøáe,cqgd zcna ±øîàîa øBàä úà ¨¨¨¤¨§©£©
,"øBà éäé"oipr ik - §¦

d`ad zeedzd `ed xe`d
,cqgd zcn zelbzdn
"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨
BúeèMtúäå ,äìòîlî¦§©§¨§¦§©§

,xe`d ly ±óBqî íìBòä¨¦
àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦

;ãñç úcî úðéça- §¦©¦©¤¤
:`ed cqg ly dpipr ixdy

.ielibe zehytzd÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
mb da zllek cqgd zcne

,dxeabd zcnàì ïëì̈¥Ÿ
äéäzcnn xvepy xe`d ± ¨¨

,cqgdøBàk éðçeøìL ¨¦§¤
Laìúð íâå ,Lnî äìòî©§¨©¨§©¦§©¥

,df xe` ±äfä íìBòä¨©¤
÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäLyng ± ¤¦§¦©§§©§¦¤©£©

,ze`náøòîì çøænîe òé÷øì õøàäî äðL8zelabdd lk ± . ¨¨¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨§©£¨
cqgd zcnn dzid mlerd zeedzd eli` zeniiw eid `l elld
iptn ,`l` ;dlabd ila zehytzd `ed cqg ixdy ,dnvr
cvne ± dxeabn mb dlelk `idy itk cqgn `id zeedzddy
,j` ± .zexen`d zelabdd ze`a ,dxeabd zcn ly mevnvd
zcn dlrte dzlbzp ziy`xa ini zyy ly oey`x meiay oeeik
,cqgd zcnl zekiiy mdl yiy mi`xapd f` eedzp ,cqgd

.'eke xe` ly ze`ivndéðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ± §¥§¥¦
äøeáb úcî úéìâð`idy itk ±BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk ¦§¥¦©§¨§¨¦§¨¦§

,'eë,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkg ,oevx oke -da àøáe± ¨¨¨
z` dxeabd zcna `xa d"awdeòé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©

,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå ,íénä CBúaxn`ndy ,jk - §©¨¦¦¦©§¦¥©¦¨¨¦
zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnn deedzpy `xapde

,dxeabdàéäL,riwxay dlcadd ±úBøeáâe íeöîö úðéça ¤¦§¦©¦§§

éãé-ìòå ,íéðBzçzä íénî íéiðçeøä íéðBéìòä íéî íéìòäì§©§¦©¦¨¤§¦¨£¦¦¦©¦©©§¦§©§¥
eîMbúð äæmind ±î íìãaäa íéðBzçzämind ±;íéðBéìòä ¤¦§©§©©§¦§¦¨§¨¥¨¤§¦

zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr dnybdd ok m` dzyrp -
,ziy`xa ini zyyn ipy meia dlrte dzlbzpy dxeabdúcîe¦©

,da äìeìk ãñçzcna - ¤¤§¨¨
,dxeabdãñç íìBò" ék¦¨¤¤

"äðaé9- ,w"k zxrd ¦¨¤
`"hily x"enc`oipr" :

mvr :xnelk ."cqg ly
`ed mlerd ly "dpai"d
,ixd .ielibe cqg ly iehia
zcn zlrety mewna mby
mb my zlret ,dxeabd

,cqgd zcnìkäLlk ± ¤©Ÿ
`ed xen`däàøzL éãk§¥¤¥¨¤

äéìò íãàå äLaiä©©¨¨§¨¨¨¤¨
.'ä ãáòìoipr df ixd ± ©£Ÿ
,cqg ly.ïlk ïëålk ± §¥ª¨

ociÎlry ,zecnd x`y
zg` lk ,mi`xapd e`xap

.dly meiaøîàL eäæå§¤¤¨©
íéðewza eäiìà± ¥¦¨©¦¦

,"xdf ipewiz"a:íL̈
éà äàæçàì"âéäðúà C §©§¨¨¥¦§©¥

ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨
,'eëcvik ze`xdl -

wcva mlerd bdpen
"zexitq"dy ± 'eke htyne

,'eke htyne wcva mlerd zbdpd oipr liaya elv`peäéà ÷ãö¤¤¦
,ïéc,dxeabde oicd zcn `ed "wcv" -,'eë éîçø eäéà ètLî ¦¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -,'ek méà äàæçàì àlk,àîìò âéäðúà C Ÿ¨§©§¨¨¥¦§©¥¨§¨
bdpen cvik ze`xdl ick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f lk -

,mlerd,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáàla` - £¨¨§¦¨¤¤§¦¨§¦¦
,oic edfy ,mi`xapl ,recid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l

,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìåoipr ,jl yiy ,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥
,mingx `edy ,mi`xapl ,recid "htyn"dïeðéà ìkî åàìå§¨¦¨¦

:"ììk úBcî"wcv" ,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦§¨
,mi`xapde zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e
jiiy `l jxazi elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e

wcvdfhtynedfod ,llk mnvrl xac el` zecn oi` eiabl ik ,
xe`na ezeida ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk zecge`n
lha `ed `l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd

dnvr ynya cge`ne ixnbl.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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fenzקו 'b ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ג' קודש שבת יום
פרק יא  ,gt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íâ äðäå àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

,jxazi ez` zilkza zecgein

`exwl jiiy `l okl xy`

enk - onvrl mya oze`

ynyd eife xe`a xacdy

xe`n - mxewna mzeida

mya miler mpi`y - ynyd

mdy iptn ,"xe`" `xwidl

.xe`nd mr my micge`n

epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

zecnd wx `ly ,owfd

odizenya ze`xwp zexitqde

mb `l` ,cala mi`xapd iabl

mci lry ,"zexn`n dxyr"

zexitqde zecnd zelbzn

z` bidpdle zeigdl ,zeedl

mi`xwp md mb - mi`xapd

mi`xapd iabl "zexn`n"

,dlrnl iabl `l la` ,cala

mr micge`n mdy oeeik

zecge`nd zexitqde zecnd

ÎjexaÎyecwd mr zilkza

.`ed

äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨
eàø÷ð ïk íb ,úBøîàî©£¨©¥¦§§

âì "úBøîàî" íLaéa §¥©£¨§©¥
.ãáìa íéàøápä± ©¦§¨¦¦§©

cin yxtn owfd epaxy itk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n"
,oldlúBàaLk ,íãàä úîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©¨¨¨§¤¨

,äNòîa úelbúäìdlerta -,dcn dze`n zxvepdúBàa ïä §¦§©§©£¤¥¨
,äáLçnä úBiúBàa úBLaìî,dyrna d`a dcndy iptl - §ª¨§¦©©£¨¨

.daygnd zeize`a zeyalzda d`a `idãñç úcî ïBâk§¦©¤¤
ìòta úelbúä éãéì àáì øLôà éà ,äîLpaL íéîçøå§©£¦¤©§¨¨¦¤§¨¨Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©

,Lnî,mingxe cqg ly dlert zeyrl -éãé-ìò íà-ék ©¨¦¦©§¥
áMçnL,dligza ±ãñçå ä÷ãvä äNòî øäøäîe Bzòãa ¤§©¥§©§§©§¥©£¥©§¨¨¨¤¤

úBNòì øLôà éà ék ,Lnî ìòôa dúBNòì,dlert mey ± ©£¨§Ÿ©©¨¦¦¤§¨©£
,äáLçî éìa,dyrna dcnd zelbzd iptly ,ote` epyie - §¦©£¨¨

xaqeiy itk ± xeaica mb `l` ,daygna wx `l yalzdl dilr
.oldl,Cìnä Bîk ,úBNòì íéøçàì äeöî íàådeevnd - §¦§©¤©£¥¦©£§©¤¤

,zeyrl mixg`lúBiúBà íâå ãñçä úcî úLaìúî éæà£©¦§©¤¤¦©©¤¤§©¦
ãñç éøác øaãnLk ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä©©£¨¨§¦©¦§¥§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåcgi mingxe cqg zecn zeyalzn f` mby ± §©£¦§¥¥
zegekd zelbzdy ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr
zeize` ± zeize` iciÎlr `wec `id ,ytpd ly zecnde

.xeaicd zeize` e` daygndìL åéúBcî ,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨¦¨¤
ïúlòt úelbúä úðéçáì úBàaLk ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¤¨¦§¦©¦§©§ª¨¨
"øîàî" íLa Bæ älòt úëLîäå äæ éelb àø÷ð ,íéðBzçza©©§¦¦§¨¦¤§©§¨©§ª¨§¥©£¨
älòt íeL äéäzL øLôà éà éøäL ,"úBiúBà óeøö"å§¥¦¤£¥¦¤§¨¤¦§¤§ª¨
åéúBcnî úëLîð¦§¤¤¦¦¨
íéôeøö éìa úBLBãwä©§§¦¥¦
íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥

."úBiúBà"didzy ick ± ¦
"dlert" ly zelbzd
,zeyecwd eizecnn d`ad
ly ote`a `wec df ixd

zelbzd,miihxt zegek
zelbzdd `ed makxdy
."dlert"d d`a dpnny
øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨
CLîð ¯ ãñçä úcnî¦¦©©¤¤¦§¨

äpnî,cqgd zcnn ± ¦¤¨
çëå älòt úëLîä©§¨©§ª¨§Ÿ©

Ba àøáìå ìòôìeze`a ± ¦§Ÿ§¦§Ÿ
,gek,øBàä úà,oky - ¤¨

zeleki ,oldl xiaqiy itk
cqgd zcnn zeidl
ibeqe zepey zelert
ick ixd ,zepey zeieedzd
`le xe` dpnn deedziy
jixv did ,xg` xac
cqgd zcnn jynidl
ihxt geke zelbzd
dfk ote`a akxend
,xe` `xaii epnny
éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ð Bæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©¦§¥§¥©£©§¦§¦

ïðéàL óà ék ."øBà,ynn zeize` ly oipr ±úBiúBàk ¦©¤¥¨§¦
,íBìLå-ñç eðlL äáLçîmyky ,xen`d lynd e`iada - ©£¨¨¤¨©§¨

jk ,daygnd zeize` iciÎlr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy
ly oipr iciÎlr `id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb
lk mr ,ynn zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize`
,melyeÎqg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabdd

íä íB÷î-ìkî,ody zeize`l dneca ±ìò äøBnä ïéðò ¦¨¨¥¦§¨©¤©
,Léì ïéàî øBàä úeeäúä,xe`d z`ixal ihxtd gekd dfy - ¦§©¨¥©¦§¥

epnî eàøáð àìå ,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ¦§§¦¤
àöBiëå íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk íb eàøápL íéøçà íéøác§¨¦£¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦§©¥

,íäaz` `xea `edy ote`a `ed gek eze` akxdy ,ixd - ¨¤
dcaerd ."xe` idi xn`n"k df gek dpekn okle ,`wec xe`d
ixd ,xe` `le ± mda `veike min mieedzn cqg zcn dze`ny

,df,íéøçà íéôeøö úBðéçáa úBçk íäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤Ÿ¦§¦¥¦£¥¦
úeiç ìk ék ,àöîðå .àöBiëå íénä úeeäúä ìò íéøBnä©¦©¦§©©©¦§©¥§¦§¨¦¨©
íàøáì íéðBzçzì úBLBãwä åéúBcnî úBëLîpä úBçëå§Ÿ©¦§¨¦¦¨©§©©§¦§¨§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
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קז fenz 'b ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úBàø÷ð ¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì ïéàîly zekyndd ± ¥©¦§¥§©£¨§©§¨¦§¨
zegeke zeigúðéça ïäL ,"úBLBãwä úBiúBà" íLa§¥¦©§¤¥§¦©

BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìe± §©£¨§¥
mixvepd zenlerd

,zeize`dnéðéî éðL§¥¦¥
ïéîéúñ ïéîìò :úBîìBò¨¨§¦§¦¦

,ïééìbúà àìczenler - §¨¦§©§¨
,milbzn mpi`y minezq
íéiçå íéeäúnä íä¥©¦§©¦§©¦
úBçkî íéîi÷å§©¨¦¦Ÿ
Bîk ,úBîìòð úBëLîäå§©§¨¤§¨§
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
-ìò íãàä úîLðaL¤§¦§©¨¨¨©

,ìLî-Cøcjk ,zlefdn zeienq daygnd zeize`y myky - ¤¤¨¨
,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd

,ïééìbúàc ïéîìòå,miielb zenler -úelbúäî íéiçå eàøáð §¨§¦§¦§©§¨¦§§§©¦¥¦§©
íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä úBëLîäå úBçk elbúpL¤¦§©Ÿ§©§¨©¤§¨©¦§¨§¥
,"äáLçnä úBiúBà"¦©©£¨¨

ïäLëe,mifepbd zegekd ± §¤¥
,daygnd zeize`
úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©
ïééìbúàc ïéîìò úBéçäì§©£¨§¦§¦§©§¨
,miielbd zenlerd ±
íLa úBàø÷ð¦§¨§¥
"'ä øáã"e "úBøîàî"©£¨§©

Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§
,lynløeacä úBiúBà¦©¦
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המשך ניאור למס' זנחים ליום ראשון עמ' נ



היום יום . . . קח

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
אפילו  מ'באדארף  והוסיף:  לאאמו"ר  הנ"ל  כל  אאזמו"ר  סיפר  שנים  כמה  כעבור 
וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין 
דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן 

א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קט היום יום . . . 

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל ַמֲעָלה  ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ִמּיּות –  ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִמית  ֹאֶהל",  ּבְ ָימּות  י  ּכִ "ָאָדם  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ הּוא  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  ָהְראּוָיה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ְהיֹות ָמסּור  ִמּלִ ה  ֵהּמָ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים  ּבְ ָהֶעֶרְך  י  ַקּלֵ ָבִרים  ּדְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ִעְנְיֵני עֹוָלם.  ּבְ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות־ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ָלבֹוא  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּבֹו  ֶרְך  ּדֶ ר  ֲאׁשֶ ִניָסה,  ַהּכְ ַער  ׁשַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ר  ֲאׁשֶ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאלִֹקים ְלִהְתּפַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קי

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי 
איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי 
און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט 

אנידער אין א מעמד טוב.

ִמי  ׁשְ ת לֹא טֹוב ּגַ ִסּבַ לֹום ּבְ ָאה ַחס־ְוׁשָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה.  ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות לֹא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ – ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוְמּצִ ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ

שבת
קודש

             

       
        

       
         

          
          

        
         
         
         

         
          

        
       

           
         

         
         

           
       
         
        
          
         

 


       

        
       

   
        

        
 

        
        

     
    

        
       

         
          

    
      

      
        

        
        
          

       
        

        
         

       
   













































































































המשך ניאור למס' זנחים ליום שישי עמ' א



קיי

             

       
        

       
         

          
          

        
         
         
         

         
          

        
       

           
         

         
         

           
       
         
        
          
         

 


       

        
       

   
        

        
 

        
        

     
    

        
       

         
          

    
      

      
        

        
        
          

       
        

        
         

       
   













































































































            

ה'תשע''ח  סיון כ"ז ראשון יום  ?       

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˜ÈÊÓÂ ÏÂÁ ˙ÂÎÏ‰ 
          
        
         
         

     
חיוב  עליו יש  תשלום, לחיוב  בנוסף  בחברו, החובל 

יוסיף')מלקות אינו ('לא לשלם, שחייב  ריבתה  שהתורה וכיון ,

מחייבו  אתה  ואי מחייבו אתה  אחת  רשעה "משום  כי  לוקה 

רשעיות" שתי א)משום לב, אם(כתובות גם  כי  הרמב "ם ופסק  .

טוב  ביום חובל מלאכת  של לאו  יוסיף),נוסף  'לא של  הלאו  (מלבד 

לוקה . ואינו משלם

ה 'הפלאה' ממונא)והקשה  ואי  ד "ה :(שם

מסתפקת לוקה , ואינו משלם בחברו שהחובל  זו בהלכה 

ממלקות(שם)הגמרא  חמור ממון שתשלום  משום זהו האם

דברים בחמשה  שחייב  כיון התורה החמירה  בחברו ובחובל

ובושת) שבת ריפוי  צער  והתורה(נזק ממלקות  קל  ממון שתשלום או 

כי מכללו", הותר "שכן ילקה ולא שישלם  החובל על הקילה

את להלקות  ורשאים  בבית ֿדין הותר בחברו לחבול  האיסור

מלקות . שהתחייב  מי 

ביום החובל 'חומרא ', הוא ממון  חיוב  אם  מינה': ו 'נפקא 

לוקההכפורים ואינו לשלם  מלאכה חייב  מדין  מלקות מתחייב אם (גם

טוב) כיביום בחובל  והקילו 'קולא' הוא  ממון חיוב  אם  אך  ,

לאו  יש  כאשר הרי  מכללו', 'הותר שהרי  קלוש  הלאו  איסור 

ישלם . ולא ילקה מכללו', 'הותר  שלא  נוסף 

שהחובל כאן  הרמב "ם פסק  מדוע  עיון: צריך  כך  ואם 

ממון  שחיוב  יתכן הרי  לוקה , ואינו משלם  הכפורים  ביום

לאו  הוא  כי  ילקה ולא שישלם  בו שהקילו משום  הוא בחובל

ויש קלוש  אינו הכפורים ביום  מלאכה  של הלאו אבל  קלוש ,

ישלם ? ולא  שילקה בו להחמיר 

ה 'אחיעזר' סק"ב)וביאר  כ  סי ' :(ח"א

ממון  לחייבו האם להסתפק  יש  הכפורים  ביום  בחובל אכן ,

חייבי אפילו שהרי  מספק  להלקותו אין ולכן  מלקות , או

אין  שמספק  אף  ממון, ואילו לוקים. אינם שוגגים מלקות 

'בר הוא הרי  המוחזק , שהוא מהחובל ממון מוציאים

כדין  תפיסתו החובל מכספי  יתפוס  הנחבל ואם תשלומין',

ביום שהחובל הרמב "ם  כתב  ולכן המוחזק . הוא  ועכשיו

מספק  פוטר ממון חיוב  ספק  כי  לוקה  ואינו משלם הכפורים 

המלקות . חיוב  את

ה'תשע''ח  סיון כ"ח שני יום  ?      '   '    

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜Ù ˜ÈÊÓÂ ÏÂÁ ˙ÂÎÏ‰ 
        

לאכול חשב  הקרבן  מעבודות  אחת הכהן שעשה  בעת אם 

פיגול זה הרי  - זמנו לאחר דמו  את  לזרוק  או הקרבן  בשר את 

.הקרבן את

למלך ': ה 'משנה והקשה

את לשלם  צריך שפיגל שהכהן האומרת - זו בהלכה  מדוע 

הזבח ", את  "פגלו שהכהנים הרמב "ם כותב  – שהזיק  הנזק 

אם גם והרי  הקרבן, את הפוסלת  לזמנו' 'חוץ  מחשבת  היינו

במקום עולה לשם (כגון לשמה ' 'שלא  מחשבת חשב  הכהן

וכשר פיגול אינו שהקרבן  אף  כי  לבעלים, הזיק  שלמים) לשם

הב  קרבן להקרבה, להביא  וצריכים  חובתם ידי  יצאו לא  עלים 

אחר?

ומבאר:

רק  אמורה  לא  לשלם, חייבים  שפיגלו שהכהנים  זו הלכה

'הרי  (שאמר נדר או  חובה  בהםבקרבן שיש קרבן')

אף  אלא  אחר , קרבן  להביא הצריכים  לבעלים ממון הפסד

את מחייב  אינו שפיגולו קרבן') זו ('הרי  נדבה בקרבן

כי הפסד  לבעלים יש  כאן גם  כי  אחר, קרבן להביא הבעלים 

היה דורון להביא שהרי  קרבנו הקריב  שלא  בעיניו "קשה 

חייבין )מבקש " ד "ה א נג, גיטין  .(רש "י 

ההלכה נאמרה לכן נדבה , בקרבן גם שמדובר וכיון

" כאשר לשלם חייבים הפסדשהכהנים ויש  הזבח" את 

להביא חייב  שאינו (אף  הוקרב  לא  שקרבנו בכך  לבעלים 

הפסד אין כשר, שהקרבן לשמה' 'שלא  במחשבת כי  אחר),

שביקש ה'דורון' את  ומביא קרבנו את מקריב  שהרי  לבעלים 

להביא .

אמת ' ה 'שפת  וישנן )אך בתוד "ה ד "ה א ד , שלשון (זבחים ביאר

לכל והכוונה  דוקא , לאו הוא הזבח' את  'שפיגלו הרמב "ם

שעשה והכהן לשמה' 'שלא מחשבת  זה ובכלל בקרבן, פסול 

לשלם . חייב  במזיד  זאת 

ה'תשע''ח  סיון כ"ט שלישי יום       '   '

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ˘Ù ˙ÈÓ˘Â ÁˆÂ ˙ÂÎÏ‰
          

          


'גרמא ' בדרך אדם  שההורג מבואר הקודמות בהלכות 

שהמציף  זו בהלכה  מבואר זה ולפי אדם . בדיני  ממיתה  פטור

נעשתה הטביעה  אם  – לטביעתו והביא  חברו על מים  זרם

מיתה , חייב  העושה , של  ראשון' מ'כוח  שבאו  המים ידי  על

'גרמא ' זה  הרי  שני ', מ 'כוח שבאו מהמים  נעשתה אם אך 

ופטור .
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שתי מצינו שני ' ל'כוח ראשון' 'כוח בין החילוק  ובביאור

שיטות:

רש "י  ב)לדעת עז , הנרצח (סנהדרין  את הטביעו המים אם  ,

אם אך  ראשון , ככוח  נחשב  זה  הרי ההורג, פעולת לאחר מיד

גרמא . זה  הרי  לטביעתו, גרמו ושם אחר למקום זרמו

עם שיצאו  הראשונים  שהמים וסובר  חולק  (שם) והרמ"ה 

אם גם  עליהם  וחייב  ראשון ככוח נחשבים הסכר , פתיחת 

הוא  שני ' 'כוח  ואילו רחוק , למקום  יזרמו  
למעשה ישירות מתייחס  שאינו הסכר פתיחת  לאחר שיצא

עליו. פטור  ולכן האדם 

ערוך ' ב 'שולחן נפסק  לכך  ט)ובהתאם קנט, שנטילת(או "ח

דווקא אדם  כוח ידי  על הנשפכים  במים  להיות  צריכה  ידיים

הראשון  המים בקילוח ידיו את ליטול יכול  ברז והפותח

הזרם אך האדם, למעשה  ישירות  ומתייחס  מהברז היוצא 

בו. ליטול אפשר ואי  האדם לפעולת  מתייחס  אינו כבר השני 

אם אך  ליטול יכול מים , ממנה  ונשפכו

רב  זמן לאחר הנשפכים מהמים אפילו ידיו  י )את כי(שם, ,

פעולת כאשר רק  נאמר שני  לכוח ראשון כוח  בין  החילוק 

ברז  בפתיחת  כמו המונע , דבר הסרת  באמצעות נעשית האדם 

המחסום את מסיר רק  אלא עצמם במים  פעולה עושה  שאינו

מדובר רציחה , לגבי  זו, בהלכה  וכן מלצאת , אותם  המונע 

גרם כך ידי  ועל המים בעד העוצר הסכר את שהסיר באופן

גם עצמם, במים שפיכה  פעולת  עושה כאשר אך לזרימתם ,

לפעולתו מתייחס  השפיכה  כא)המשך ס"ק שם אברהם .(מגן 

ה'תשע''ח  סיון ל' רביעי יום        

:„È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ˘Ù ˙ÈÓ˘Â ÁˆÂ ˙ÂÎÏ‰
        

            
  

המסופר על מבוססת  זו א)הלכה מט, בן (סנהדרין  יואב  :

במלכות מרד  כי  להרגו שרצה  המלך משלמה  ברח  צרויה 

אל ונמלט  המלך ) דוד של רצונו נגד באדוניהו (כשתמך

המזבח" בקרנות  ויחזק  ה ' כח)"אוהל  ב, א, להנצל(מלכים כדי 

מקלט. כעיר קולט המזבח כי  ממיתה 

הגמרא  א)ומוסיפה יב, רב ,(מכות אמר יהודה  רב  "אמר  :

אל יואב  'וינס  דכתיב  שעה , באותה  יואב  טעה טעויות שתי 

גגו  אלא  קולט שאינו טעה, המזבח'. בקרנות  ויחזק  ה' אהל

אלא קולט  שאינו טעה בקרנותיו. תפס  והוא  מזבח ] [של 

שכתב  (ומה שילה " של מזבח  תפס  והוא עולמים בית מזבח 

ה'כנסת מבאר לו...", ונסמך למזבח "וברח כאן הרמב "ם

אביי ואמר מזבח '). של 'גגו על שנסמך  דהיינו  הגדולה'

ועבודה כהן  אלא קולט  שאינו "טעה, נוסף , בדבר שטעה

היה". זר והוא המזבח) עבודת  (בעת  בידו

הגדולה' ה 'כנסת  הרמב"ם)ומבאר על  המקור(בהגהותיו  שזה 

הרמב "ם: לדברי 

ההורג את אלא  קולט המזבח שאין אומרת  אינה הגמרא 

מיתה שנתחייב  מי את  גם קולט שהמזבח סבר  ויואב  בשגגה ,

יואב  את גם  קולט היה אכן שהמזבח ומכאן במלכות , כמורד

המלכות". בדין יהרגנו שלא המלך  מן "שפחד

את מציל שהמזבח  הרמב "ם  דברי  על תמה משנה' וה 'כסף 

שאינו  בשגגה כהורג שלא  זר', היה  'אפילו במלכות  המורד

בידו' ועבודה  'כהן אלא  י "ג)ניצל הל ' :(לעיל 

אלא קולט המזבח אין כי  בזה גם טעה  יואב  אביי , לדברי 

אותו  גם  יקלוט  שהמזבח  סבר  והוא  עבודתו, בשעת  כהן 

קולט  והמזבח טעות זו אין הרמב "ם דברי  לפי  והרי  זר, שהוא 

זר! היה אפילו במלכות  המורד את 

הגדולה' ה 'כנסת  :(שם)מיישב 

ה 'טעות ' את מנה לא יואב " טעה  טעויות "שתי  שאמר  רב 

את קולט שהמזבח  בסברתו  צדק  יואב  לדעתו כי השלישית ,

המזבח  בשגגה  בהורג ורק  כהן, אינו אם גם  במלכות  המורד

"משום כרב  פסק  והרמב "ם בידו'. ועבודה  'כהן דווקא  קולט

הוא". הגולה  בני  של דרבן

ה'תשע''ח  תמוז א' חמישי יום  ?''     ''        

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ˘Ù ˙ÈÓ˘Â ÁˆÂ ˙ÂÎÏ‰ 
         
         
        
          

  
הערים כאשר ערופה עגלה  מביאה  לחלל הקרובה  העיר 

ממנה . בא  שהרוצח להניח יש  כי  בגודלן, שוות  החלל סביבות

הגמרא ב)ושואלת  כג, בתרא כלומר ,(בבא רובא", בתר "וליזיל :

ושבים העוברים  הרגוהו אולי  כי  העולם רוב  אחר נלך

ממרחק  גרשום)שהגיעו היושבת(רבינו  בעיר מדובר ומתרצת: ?

לכאן  אחרים  ממקומות להגיע  הרוצחים דרך שאין ההרים ביו

הקרובה .(רש "י ) העיר אחר הולכים ולכן ,

משנה ': ה 'כסף  והקשה 

גם עגלה  מביאה הקרובה שהעיר משמע  הרמב "ם מלשון

שלא רחוקים , ממקומות  להגיע  יכולים  שאנשים  במקום 

להגיע  יכולים שאין במקום  רק  שמביאה הגמרא כמסקנת 

ההרים")מרחוק  בין  "יושבת העיר  !(כי 

האחרונים  פ"ט)ומבארים ש "ד  יושר  שערי  ב. מה, סוטה אורה :(קרן 

הגמרא  כוונת אין הרמב "ם  שם)לדעת  בתרא להקשות(בבא

אף  ביותר הגדולה העיר  את  ונחייב  העולם רוב  אחר שנלך

הערים אל  "ומדדו אמרה התורה שהרי העולם  בסוף  שנמצאת 

אשר "(ב כא, סמוכות(דברים ערים רק  כלומר, ,

המצוה ! בחיוב  נכללות  לחלל ביניהם  מפסקת  אחרת עיר שאין
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מכל הבאים  ושבים עוברים  שיש  כיון היא: הקושיא  אלא

מחיוב  פטורות  הערים  כל הרוצח , בא שמהם ויתכן העולם

זו! מצוה  לקיים האפשרות  ומתבטלת  העגלה הבאת 

בסוטה  הגמרא  מסוגיית  אפשר(שם)אך  אי אם שגם משמע 

מתבטלת , אינה  ערופה  עגלה  מצות - הקרובה העיר את  לחייב 

להלכה  זאת הביא  הקודמת)והרמב "ם ...(בהלכה קרוב  "נמצא :

לעיר    שאר אל ומודדין אותה מניחין

את לקיים  אפשר אי  כאשר כלומר , לו". הסמוכות  העיירות

הקרובה  בעיר  עגלה  הבאת  כי מצוות  פטורה דין  בית בה שאין  (עיר 

העגלה) את יביאו  העיר  שדייני  אלאצריך  המצוה , קיום מתבטל לא 

בית בהם  שיש  הערים מבין הקרובה  העיר על אותה  מטילים

דין.

את מביאה  הקרובה  שהעיר  וכתב  הרמב "ם  סתם כאן וגם

ההרים')העגלה  בין  'יושבת אינה אם הבאים(גם אנשים  יש  אכן כי  ,

להטיל מי על  נדע  לא בהם  נתחשב  אם אך  העולם ', מ 'רוב 

המצוה ! ותתבטל העגלה הבאת  חובת  את 

ה'תשע''ח  תמוז ב' שישי יום     '  '

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ˘Ù ˙ÈÓ˘Â ÁˆÂ ˙ÂÎÏ‰
         
        

  
דרבנן  באיסור חברו את המכשיל  האם  ראשונים  נחלקו

התוספות  לדעת  עיור'. 'לפני  על תיפוק)עובר ד "ה א כב, גם(ע"ז  ,

מדאורייתא , עיור' 'לפני  על  עובר דרבנן באיסור  מכשילו  אם 

שאינה עצה  ממשיאו גרע  לא  מדרבנן הוא שהאיסור אף  כי 

הרמב "ן לדעת  אך  שם)הוגנת . כתב (ע"ז  וכן עובר. אינו

א)הריטב "א  ב, מו "ק ).

הרמ"א  כתב  קס"ג)והנה, סו "ס לחם(או "ח להאכיל שאסור 

מגמרא  ומקורו עיור'. 'לפני  משום  ידיו, נטל  שלא (חולין למי

ב) שנטלקז , בו יודע  כן אם אלא  לשמש  פרוסה  אדם  יתן "לא  :

ואם מדרבנן , הוא ידים נטילת ללא  אכילה  איסור והרי ידיו",

'לפני יש בדרבנן שגם  התוס ' כדעת פוסק  הרמ"א  לכאורה  כן

עיור'.

לדעת גם יתאים  הרמ"א  של שדינו לומר יש  אמנם

לשמש פרוסה  לתת  שאין ההלכה  שהרי  והריטב "א , הרמב "ן

ולכן  לפיו, הפרוסה  שתוחב  באופן נאמרה  ידיו נטל  שלא 

בדרבנן  עיור' 'לפני  שאין  הסוברים ואילו הדעות , לכל אסור

אוכלו  וחברו מדרבנן האסור אוכל  חבירו  לפני  במכין מדברים 

בעצמו.

יוסף ' ה 'בית  מדברי  קס"ט)אך סי ' שהאיסור(או "ח משמע 

כתב  וכך פיו. לתוך ולא חברו ליד  נותנו אם  גם  נאמר

ערוך ' ס"א)ב 'שולחן אם(שם אלא פת פרוסת לו ליתן "אסור :

הנותן  שגם  לומר אפשר עדיין אך ידיו". שנטל בו ידע  כן

לדעת הרי  לפניו, מניח רק  אם  אבל כמאכילו , נחשב  בידו

עיור'. 'לפני  משום  בו  אין  והריטב "א  הרמב "ן 

באיסור שגם  – התוספות  לדעת  גם כי לומר יש  לאידך

הרי – לפניו מניח  רק  אם אפילו עיור' 'לפני על  עובר דרבנן

עצמו זה הדבר אם אבל  ('חפצא'), אסור עצמו הדבר אם רק 

בלי פת  אכילת  כמו ('גברא ') האדם על אסרוהו וחכמים  מותר

על עובר אינו אכן  הפת  את  חבירו לפני  המניח ידים, נטילת 

עיור'. 'לפני 

    

ה'תשע''ח  תמוז ג ' קודש  שבת ?        

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰   
          
        

       
לשמעון. ראובן של ביתו מכירת  על סיכמו ושמעון ראובן

מצוין  בה  כך  על  קבלה  לו נתן וראובן קדימה  דמי  נתן שמעון 

בשלב  האם זו. דירה  על קדימה דמי  הוא שהתקבל שהסכום

מהמכירה ? בו לחזור  יכול ראובן זה

בכסף , נקנות שקרקעות שאע "פ  נאמר  זו בהלכה  הנה ,

זה ולפי  שטר. ללא חל הקנין אין  שטר לכתוב  שנהוג במקום 

הקנין  אין חוזה , לערוך נהוג מקרקעין מכירת שבכל בימינו

בנוסח  גמור  חוזה דווקא  נדרש  האם לדון: ויש  שטר . ללא חל 

מכירת על  ממנו  שמשתמע  בכתב  אישור  בכל  די  או שטר של

הנכס .

אופנים: בשני  לפרשה  שיש  זו הלכה  בביאור  תלוי  והדבר

כלל קנין מהווה  הכסף  אין שטר, לכתוב  שנהוג במקום א.

רק  משמש  אינו השטר  זה ולפי השטר. ע "י  רק  חל והקנין

ועליו  הקנין את  יוצר  השטר אלא המכירה  ביצוע  על כראיה

קנין. שטר דיני  ככל להיכתב 

בתנאי רק  זאת אך הכסף , ידי על חל  אמנם הקנין ב .

זה ולפי הקנין, על כראיה  שישמש  שטר ללוקח  יתן שהמוכר

קנין. שטר בנוסח צורך  ואין ראיה שטר של  בנוסח די 

הר"ן  א)ומדברי י , קידושין  הרי "ף, תלוי(על  זה  שגם נראה 

קנין, שטר לכתוב  שנהגו במקום  המקום: אנשי  ברגילות

במקום אך הכסף , ידי  על ולא השטר ידי  על רק  חל הקנין

הכסף , ידי  על חל הקנין לראיה, רק  שטר לכתוב  שנהוג

השטר . לנתינת  בכפוף 

נחשבים כיום  הנהוגים  המכר חוזי  וגם מאחר זה , ולפי 

ידי על חל הקנין הרי קנין, כשטרי  ולא ראיה כשטרי  להלכה 

בה שמצוין בקבלה  די  כך ולשם ראיה, שטר  בצירוף  הכסף 

עצם על ראייה גם המהווה  הדירה, עבור  ניתן שהתשלום

מהמכירה . בו לחזור יכול  המוכר  אין נתינתה , ועם  הרכישה,

    



קיד                
         

       

ה'תשע"ח  סיון  כ"ז ראשון  יום 


  

   1 
לפי1) הם, מי  והחובלים, הנחבלים פרטי  בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ iÁ 4˜ÊÂ ,5ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי  כב ) כא, (שמות בתורה כתוב  כי 
נתכוון  שלא משמע  ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב 
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב ). כא, דרשב "י  (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב : מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב : קמא בבא

בגמרא  רש"י  דעת גם וכן זה בנזק  חלק  שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי  מפרש משנה והמגיד שם.
מזכיר  ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל
ואינה  ריפוי  צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי 
(תוספות  טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת
נמשך  כי  בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם
על  וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר
מפני מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו
זה  את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי  סוברת שהברייתא
טו  בהלכה לקמן פסק  רבינו אבל פטור, זה  את ובייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב ,
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט  פרק  קמא בבא ובתוספתא
ודמי לאשה, ובושת שבת ריפוי  צער נזק  משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»

‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B  ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈLBiÏ11Û‡ ÔÈ˙B  «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«

‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק  תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי  מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק , בחישוב  באה המכה מחמת בהפלה
מח : קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא

יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי  הבעל
ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס  הכתוב  שהרי 

וראה  משנה). (כסף  ילדיה" "ויצאו כב ) כא, (שמות שנאמר

הבעל  שאין שבמקום משמע , הגמרא שמסתם מג. קמא בבא
לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי  זוכה

.‚Ô˙B  b‰ ÈiÁa da ÏÁÂ ,‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13eËt  b‰ ˙Ó .14ÏÁ Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ  b‰ ˙˙ÈÓ Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק ,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח  כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני  וולדות בדמי  זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי  עצמו המזיק  וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי  הבעל, מיתת אחר

.„,ÔBÈ‰ ˙ÚLa ÌÈÎBk ˙„BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»
ÈÓ„ È‰  ‰ib˙ B‡ ‰ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚLeƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈

dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»

הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי  כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה
שהבועל  פי  על [ואף  ב ֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי 
להיות  בראוי  רק  זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי  זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי  על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב  בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח )]. הלכה ה פרק  קמא בבא בירושלמי 

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈

ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ20LiL „a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב  שאינו פי  על אף 
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי  מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק  לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק  גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי  לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב . קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â BÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

„k ‰Ê È‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰  ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
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קטו                 
         

       

ה'תשע"ח  סיון  כ"ז ראשון  יום 


  

   1 
לפי1) הם, מי  והחובלים, הנחבלים פרטי  בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ iÁ 4˜ÊÂ ,5ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי  כב ) כא, (שמות בתורה כתוב  כי 
נתכוון  שלא משמע  ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב 
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב ). כא, דרשב "י  (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב : מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב : קמא בבא

בגמרא  רש"י  דעת גם וכן זה בנזק  חלק  שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי  מפרש משנה והמגיד שם.
מזכיר  ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל
ואינה  ריפוי  צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי 
(תוספות  טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת
נמשך  כי  בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם
על  וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר
מפני מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו
זה  את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי  סוברת שהברייתא
טו  בהלכה לקמן פסק  רבינו אבל פטור, זה  את ובייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב ,
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט  פרק  קמא בבא ובתוספתא
ודמי לאשה, ובושת שבת ריפוי  צער נזק  משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»

‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B  ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈLBiÏ11Û‡ ÔÈ˙B  «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«

‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק  תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי  מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק , בחישוב  באה המכה מחמת בהפלה
מח : קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא

יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי  הבעל
ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס  הכתוב  שהרי 

וראה  משנה). (כסף  ילדיה" "ויצאו כב ) כא, (שמות שנאמר

הבעל  שאין שבמקום משמע , הגמרא שמסתם מג. קמא בבא
לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי  זוכה

.‚Ô˙B  b‰ ÈiÁa da ÏÁÂ ,‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13eËt  b‰ ˙Ó .14ÏÁ Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ  b‰ ˙˙ÈÓ Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק ,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח  כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני  וולדות בדמי  זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי  עצמו המזיק  וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי  הבעל, מיתת אחר

.„,ÔBÈ‰ ˙ÚLa ÌÈÎBk ˙„BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»
ÈÓ„ È‰  ‰ib˙ B‡ ‰ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚLeƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈

dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»

הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי  כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה
שהבועל  פי  על [ואף  ב ֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי 
להיות  בראוי  רק  זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי  זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי  על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב  בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח )]. הלכה ה פרק  קמא בבא בירושלמי 

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈

ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ20LiL „a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב  שאינו פי  על אף 
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי  מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק  לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק  גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי  לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב . קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â BÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

„k ‰Ê È‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰  ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
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התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,
לנגפה.23)אליה. לא אף  כלל, אליה התכוון ולא

שמעון 24) כרבי  פוסק  [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין
פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט :) (סנהדרין

משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב  כדעת
[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב . קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק  א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני  וולדות, בדמי  שחייב  כאן פסק  כן פי  על ואף 
בדמי הכתוב  גזירת זו והרי  המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.Ê‰eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ‡ ‰kn‰26iÁ  ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa BÁa ÏÁL28ÔÓ eËt  ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL „a e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק ,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי , ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.

.ÁÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó ÏBÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
ÏBÁ‰ ‰Ê LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈeËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe31BÁa ÏÁL ˙Úa Ú‰ BˆÈÏ32‡e‰ È‰  «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע  שכך 31)כגון כך ידי  ועל
שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב 
ח . הלכה ח  פרק  שבת בהלכות פסק 

.ËÌÈetk‰ ÌBÈa BÁa ÏBÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰Ú ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a iÁ «»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ iÁ35˙e˜ÏÓ iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ  ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈc‰ Ì‰ Ck ?37ÏBÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L BÁa38‰Bz ‰˙a LeÙa È‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ BzL ˜ :Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï BÁa ÏBÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי  שכל

לב .). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי 
(דברים  רשעתו "כדי  נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב ) כה,

רשעיות". שתי  מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי  של מימרא

כתובות  ירושלמי  וראה שם. יוחנן, רבי  ידי  על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק 

.ÈeËt  BlL ÈÚk „Úa ÏBÁ‰40„Úa ÏÁ . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆

iÁ  BlL ÈÚ41˙M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42ÏBÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈
‰MÓÁ ÏËB „Ú ÏL Ba  BÁ ÏL ÈÚk „Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»

BÚˆ elÙ‡Â .ÌÈ„43‰‰Óa ‡t˙Â ÌÒa44È‰  ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈
.BaÏ B˙‡eÙ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי 
הוא. קניינו לגופו.41)כי  אדון עברי  עבד שהרי42)כי 

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף , בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי 
לרבו  שייך הריפוי  דמי  ומותר להתרפא, מיהר אבל רב , צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב  פרק  למעלה (ראה

יב :). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÁÏ ‡ˆiL „Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
eÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡  B„ÈÏ46Ba eÏÁL ÌÈÁ‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ 47Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;BeÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ‡LBcÚ ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ  BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף  אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב ), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט  מעוכב 
(שם  קנס  בתשלום מחייבים אין מספק  כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב :). חמישה תשלומי  ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט  וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי 

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי  או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק  רבינו שכתב  [ומה נפתרה.
אם  - הכוונה עינו, דמי  לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי  גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס ,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי  יא בפרק 
פי על ואף  שקל) עשר (חמישה קנס  חצי  משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי  שהרי  שחרור, גט  מעוכב  שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי  על שאף 
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי  הוא
מהלכות  ז פרק  (ראה שותף  או כסף  ידי  על שנשתחרר אחרי 

ד)]. הלכה עבדים

.È„Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
BL BÁ‚pL B‡ BÚˆ B‡53BÚ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

BaÏ  Ba ÏL ÌBÈa ‰Ê54 BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני  של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב . שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק 
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי , בית כדברי  להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין
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קטז                
         

הדין  הרמב "ן מפרש ולפיכך והרשב "א. והרמב "ן הראב "ד
שאשה  מפני  לשחררה, הרב  את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa iÁ  BÁ ÏL ÈÚ „Úa ÏBÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ„55‰È˙Bt ÏÎB‡ BaÂ ,Ú˜˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙eÁÏ „Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

BaÏ ÔÈ‡Â ,„ÚÏ Ïk‰  BÓËÁ L‡ B‡ BÊ‡ L‡…»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙Bt Ô‰a»∆≈

הריפוי .55) מהוצאות הוא 56)חוץ  אף  שהרי  שם, כרבא
פו. שם שניזק , העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי 

לרבו. קנוי  גופו שאין עברי , לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈÁ‡ ÏL ‰pË˜ ˙a ÏBÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dzL ÔÎÂ ;‡ ÏL ‡e‰ È‰  ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È‰L ,‡ ÏL 60d˙ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È‰  ÈetÂ ˙Le Úˆ Ï‡ ;‡e‰ ‰È‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È‰  ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙LÂ ÈetÂ Úˆ ÌlLÓ  Bza ÏBÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע  או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב , של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי  ככתוב 
של  הוא שהנזק  הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב . מכספה. פוחתת שאינה נזק  איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב , הלכה א פרק  למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת

בו. זכות כל לאב  אין ואז פציעה אותה ידי  ופטור 63)על
הם. שלו שהרי  ושבת, מנזק 

.ÂË˙M‰  LÈ‡ ˙L‡a ÏBÁ‰64dÏÚÏ Èet‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

 ‰È˙BÚBÊe ‰È„Èa B‡ d‡eˆe ‰ÈÙa ÏÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆

˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰  «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»
Ô‰a Á˜lÈ  ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B  ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆

Ú˜˜69˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי  לרפאותה.65)שהרי  חייב  הוא כי 
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי  על ואף  שם. בתירה בן יהודה רבי  כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני  כמותו פסק 
גאון). האי  רב  בשם (רי "ף  בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב . הלכה ב  פרק  למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים  כשאר זה והקרן 70)שהרי 
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.ÊË;ÌÈÁ‡ da eÏÁLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ iÁ  BzL‡a ÏÁL ÏÚa‰ Ï‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»

dlL Ïk‰Â ,Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙Bt Ô‰a72.˙˙B  Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C„k ,d˙B‡ ‡tÓ ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡tnL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק  הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי  לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי  כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב "ד).

.ÊÈiÁ  ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי  על אף 
יזיק . שלא להיזהר נזק ,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי , שבת צער,

.ÁÈ˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚa ‰ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
d˙a˙Îa75dÏÚÏ ˙ÙÒBz‰ kÓÏ d˙B‡ ÔÈiÁÓ 76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»

‰‡‰ ˙BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ Ì‡ ,‰pnÓ ‰B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL‚Ï ‰ˆ78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Bb  »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»

d˙a˙k wÚ BÏ kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡  ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»
BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««

;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»
ËL ‰ÈÏÚ ˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈

BÏÁ82BÏ Èe‡‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי 
כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב  ואם דינר, כי76)מאה

המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב  אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי  פעוט ,

תוספת 78) על עולה שהנזק  וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי  יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב  לו.83)חמישה המגיע 

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈa ÏBÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B 85Ô‰a Á˜lÈ  À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜˜86ÂÈ˙Bt ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏÁL ÌÈÁ‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
eËt  Ô‰a ÏÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ  ÌÈÏB„‚a :ÌÈÁ‡ Ô‰a eÏÁ Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ  ÌÈpË˜e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙Bt90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף 
שלהם. הנזק  ודמי  מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב  בר שהרירבה בידם, הכסף  את נים
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קיז                 
         

הדין  הרמב "ן מפרש ולפיכך והרשב "א. והרמב "ן הראב "ד
שאשה  מפני  לשחררה, הרב  את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa iÁ  BÁ ÏL ÈÚ „Úa ÏBÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ„55‰È˙Bt ÏÎB‡ BaÂ ,Ú˜˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙eÁÏ „Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

BaÏ ÔÈ‡Â ,„ÚÏ Ïk‰  BÓËÁ L‡ B‡ BÊ‡ L‡…»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙Bt Ô‰a»∆≈

הריפוי .55) מהוצאות הוא 56)חוץ  אף  שהרי  שם, כרבא
פו. שם שניזק , העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי 

לרבו. קנוי  גופו שאין עברי , לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈÁ‡ ÏL ‰pË˜ ˙a ÏBÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dzL ÔÎÂ ;‡ ÏL ‡e‰ È‰  ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È‰L ,‡ ÏL 60d˙ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È‰  ÈetÂ ˙Le Úˆ Ï‡ ;‡e‰ ‰È‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È‰  ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙LÂ ÈetÂ Úˆ ÌlLÓ  Bza ÏBÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע  או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב , של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי  ככתוב 
של  הוא שהנזק  הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב . מכספה. פוחתת שאינה נזק  איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב , הלכה א פרק  למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת

בו. זכות כל לאב  אין ואז פציעה אותה ידי  ופטור 63)על
הם. שלו שהרי  ושבת, מנזק 

.ÂË˙M‰  LÈ‡ ˙L‡a ÏBÁ‰64dÏÚÏ Èet‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

 ‰È˙BÚBÊe ‰È„Èa B‡ d‡eˆe ‰ÈÙa ÏÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆

˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰  «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»
Ô‰a Á˜lÈ  ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B  ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆

Ú˜˜69˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי  לרפאותה.65)שהרי  חייב  הוא כי 
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי  על ואף  שם. בתירה בן יהודה רבי  כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני  כמותו פסק 
גאון). האי  רב  בשם (רי "ף  בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב . הלכה ב  פרק  למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים  כשאר זה והקרן 70)שהרי 
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.ÊË;ÌÈÁ‡ da eÏÁLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ iÁ  BzL‡a ÏÁL ÏÚa‰ Ï‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»

dlL Ïk‰Â ,Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙Bt Ô‰a72.˙˙B  Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C„k ,d˙B‡ ‡tÓ ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡tnL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק  הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי  לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי  כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב "ד).

.ÊÈiÁ  ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי  על אף 
יזיק . שלא להיזהר נזק ,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי , שבת צער,

.ÁÈ˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚa ‰ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
d˙a˙Îa75dÏÚÏ ˙ÙÒBz‰ kÓÏ d˙B‡ ÔÈiÁÓ 76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»

‰‡‰ ˙BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ Ì‡ ,‰pnÓ ‰B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL‚Ï ‰ˆ78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Bb  »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»

d˙a˙k wÚ BÏ kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡  ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»
BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««

;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»
ËL ‰ÈÏÚ ˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈

BÏÁ82BÏ Èe‡‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי 
כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב  ואם דינר, כי76)מאה

המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב  אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי  פעוט ,

תוספת 78) על עולה שהנזק  וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי  יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב  לו.83)חמישה המגיע 

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈa ÏBÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B 85Ô‰a Á˜lÈ  À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜˜86ÂÈ˙Bt ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏÁL ÌÈÁ‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
eËt  Ô‰a ÏÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ  ÌÈÏB„‚a :ÌÈÁ‡ Ô‰a eÏÁ Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ  ÌÈpË˜e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙Bt90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף 
שלהם. הנזק  ודמי  מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב  בר שהרירבה בידם, הכסף  את נים
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אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי  כי 
שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון

על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב  ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי  צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני מנזק  פטור כן פי  על ואף  שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב  למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני  פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי  על אף 
הנזק , מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף  מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב 
הגבלה. כל בלי  לרשותם השדה עובר

.Î Ô‰a ÏBÁ‰ :‰Ú Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL LÁ≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈeËt  ÌÈÁ‡a eÏÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ LÁ‰ Ázt˙pL92 ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈiÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי  צער, נזק , - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,

ד. הלכה ג פרק  למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי  אחראים ואינם

.‡Î„Ú‰94 Ô‰a ÏBÁ‰ :‰Ú Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
iÁ95ÔÈeËt  ÌÈÁ‡a eÏÁL Ô‰Â ,96Ï‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»

‰Lb˙ Ì‡ ,ÔÓÊ Á‡Ï ÔÈÓlLÓ97˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿«¿ƒ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈
Ô‰ ‰Ú„ Èa È‰L ;„Ú‰ ÁzL B‡ dÏÚa98È‰Â , «¿»ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈

iÁ ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L BÁ ÏÚk Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני , עבד
י .95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח .96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.Î.BBÓÓk  BzÓ‰e ,BÙe‚k  Ì„‡ ÏL BcÚ«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,BÁ ÏL BcÚ Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

eËt  ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k  BÁ ˙Ó‰Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ iÁ ‡e‰L ,ÛOÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי  לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי  בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף  אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק  לך היה לא למזיק ,

חננאל. רבינו

   1 
תביעה 1) כל ומשפט  בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï eÒ‡2BÁa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
ÏBÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„Ïa5Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv Cc7‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰Bz ‰È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ :2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע 
אֿז. הלכות ב , פרק  למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק .5) שום לו גרם לא הרשע ,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב ). כה, (דברים והכהו" השופט  והפילו הרשע , הכות בן

עלֿפי7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי  שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי  מוסיף ,8)הכתוב  היה אם יוסיף , "לא

פירוש  וראה רפו), כי ֿתצא (ספרי  לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י  לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק  על 9)רש"י 

יכנו". רשע ,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי 
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי  באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.ÏÎÂ .eÒ‡  BÁ ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»
È‰  e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈

ÚL ‰Ê12. ∆»»

  

     

ב .)ובש "ס  נח, נקרא (סנהדרי חברו  על ידו  "המגביה  נאמר
כתב וכ רשע ", זה  "הרי  וכתב : שינה   " והרמב רשע ",

בש "ס . שאינו  מה  איסור, שהוא 
ההיזק  מצד  אינו  יד  הרמת על האיסור שלשיטתו  לומר ויש 
והוא  עצמו  יד   המרי מצד   כי ־א המוכה ,  לאד  שגור
רשע שנעשה  כ כדי  עד   חכמי שאסרוה  מגונה  הנהגה 
 כא מיימוניות ההגהות שציי (כמו  ולשבועה  לעדות ופסול
הנ"ל   " הרמב דברי  השמיט הטור אבל .(" הראב  בש
כי איסור בזה  שיש  כתב  לא  וכ רשע ", "נקרא  וכתב 
למעשה , הכהו , לא   וא הניזק . בצד   מתחשבי לשיטתו 
רשע שנקרא  ומה  איסור, אינו  ולכ וצער היזק  לו   גר לא 
אינו  כי  להלכה  נפקא ־מינה  בזה  ואי אגדה  בדברי  הוא 

ולשבועה . לעדות פסול
חברו  על יד   במרי שהחמיר  " הרמב בשיטת לבאר ויש 
וחסד נתינה  היא  יד  של עניינה  כי  ממש , רשע  די לו  שיש 
על  יד   והמרי צדקה " המחלקת "יד  חז"ל שאמרו  כמו 
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והחסד הנתינה  להיפ היד  של תכליתה  את הופ חברו 
במוכה  די לא  שהוא  סבר ולכ הקב "ה , כלפי  חוטא  ובזה 

רשע . זה  הרי  ידו  הגביה  רק   א אפילו   ולכ במכה  אלא 
ואביר דת  זה  די נלמד  ממנו  במקור  ג נרמז זה  עניי
משה  בפני  ומחו  ישראל  לע בדאגה  עסקו  אחד  שמצד 
חרב לתת כו ' פרעה  בעיני  ריחנו  את  ש "הבאשת על רבינו 
הנתינה  היפ זה   ע זה   ניצי היו  שני  ומצד  להרגנו "  ביד

והחסד .
      

יג),12) ב , (שמות רעך תכה למה לרשע  ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אף ֿעלֿפי  תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח :). (שם רשע " נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ BÁ ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ 14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ BÁ „Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È‰L ;‰˜BÏ  ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17iÁ  Ï‡OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈÎBk „BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
Èˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף ".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט . הלכה ד פרק  למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח .
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט  הגר"א וביאור ח : מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב  עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף  במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף  "לא ג) כה, (דברים בכתוב  כלול
"כי הכתוב : את מביא שם יהודה רבי  [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף " "לא בפסוק  המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק  להביא עברי18)רצוי  איש שהכה משום
נח :). (סנהדרין

.„ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚBÊ ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê ÏÁ Ba ÏÁ21BÏ Èe‡M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,ÏeÁ ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏÁ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba ÏÁL ˙Úa e‰e‡»»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È‰  Èa zÏÁ ‰z‡ :ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אף ֿעלֿפי  ונוטל, נשבע  שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע  נשבע 
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע  השומרים שבועת

ב ). הלכה א פרק  ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף  לח :). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ  בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי .23)המגיע 
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט  רשותו,
הנחבל. כשנכנס  שם היה הבית שבעל לציין כדי  אולי  "ידו",

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;Á‡ ÏÚ ÌÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰ÚeL ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע , צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע . צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל בגמרא 29)שמא

עשה  אחר (שמא ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו
הרי "ף  כגירסת רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו,
שהנחבל  יותר, נראית הרי "ף  [גירסת אמר". לאחר "דילמא
האחר, על להתרעם שיוכל כדי  בו, שיחבול לשלישי  אמר
אותו  תובע  היה בוודאי  לו, שאמר בלי  בו חבל אילו כי 

כשאין 31)בשיניים.30)לדין]. כתפיו, בין הנשיכה כי 
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם

.Â‰MÓÁ ÌlLÓ  ÏÁ ‡e‰L ÏBÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È‰L ;ÌÈ„32B„È CB˙Ï ÒÎpL ¿»ƒ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»

eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .ÏeÁ ‡ˆÈÂ ‰Èn‰ ˙ÚLa ÌÏL»≈ƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»
ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL33‰„B‰Â ,Èa zÏÁ :ÓB‡ ‡e‰ , »≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»

BÓˆÚÓ34˜Êp‰ ÔÓ eËt 35Úv‰ ÔÓe36iÁÂ , ≈«¿»ƒ«∆∆ƒ«««¿«»
˙La37BÓˆÚ Èt ÏÚ Èete ˙Le38CÎÈÙÏ .39Ì‡ , ¿∆∆¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ

ÚaL  ÈzÏÁ ‡Ï :Ó‡Â Ùk40˙q‰ ˙ÚeL41. »«¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי  הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף  הטוב .34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע  אם שהרי 

היה  לא שהנחבל בשעה ב ), הלכה א פרק  (למעלה בשוק 
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי , מהנזק  פחות תמיד הוא הנזק 
וראה  ח , הלכה ב  פרק  ממון נזקי  הלכות (ראה "קנס "

ממון,36)אורֿשמח ). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף  כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק  כשהוא רק  "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק  ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי  לו נתן לא שהרי  קישואים, כשומר

יא). הלכה ב  ראב "ד 38)פרק  [ראה עצמו. הודאת עלֿפי 
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח  ישוב  בשבת 39)מצאו שחייב  מכיון
עצמו. עלֿפי  ובריפוי  ממון.40)ובבושת כפר שהרי 

כופר 41) של זו שבועה חפץ . נקיטת בלי  בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ :) (שבועות נחמן רב  תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet‰Â ˙M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ
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קיט                 
         

והחסד הנתינה  להיפ היד  של תכליתה  את הופ חברו 
במוכה  די לא  שהוא  סבר ולכ הקב "ה , כלפי  חוטא  ובזה 

רשע . זה  הרי  ידו  הגביה  רק   א אפילו   ולכ במכה  אלא 
ואביר דת  זה  די נלמד  ממנו  במקור  ג נרמז זה  עניי
משה  בפני  ומחו  ישראל  לע בדאגה  עסקו  אחד  שמצד 
חרב לתת כו ' פרעה  בעיני  ריחנו  את  ש "הבאשת על רבינו 
הנתינה  היפ זה   ע זה   ניצי היו  שני  ומצד  להרגנו "  ביד

והחסד .
      

יג),12) ב , (שמות רעך תכה למה לרשע  ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אף ֿעלֿפי  תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח :). (שם רשע " נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ BÁ ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ 14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ BÁ „Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È‰L ;‰˜BÏ  ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17iÁ  Ï‡OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈÎBk „BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
Èˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף ".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט . הלכה ד פרק  למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח .
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט  הגר"א וביאור ח : מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב  עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף  במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף  "לא ג) כה, (דברים בכתוב  כלול
"כי הכתוב : את מביא שם יהודה רבי  [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף " "לא בפסוק  המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק  להביא עברי18)רצוי  איש שהכה משום
נח :). (סנהדרין

.„ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚBÊ ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê ÏÁ Ba ÏÁ21BÏ Èe‡M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,ÏeÁ ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏÁ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba ÏÁL ˙Úa e‰e‡»»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È‰  Èa zÏÁ ‰z‡ :ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אף ֿעלֿפי  ונוטל, נשבע  שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע  נשבע 
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע  השומרים שבועת

ב ). הלכה א פרק  ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף  לח :). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ  בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי .23)המגיע 
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט  רשותו,
הנחבל. כשנכנס  שם היה הבית שבעל לציין כדי  אולי  "ידו",

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;Á‡ ÏÚ ÌÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰ÚeL ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע , צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע . צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל בגמרא 29)שמא

עשה  אחר (שמא ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו
הרי "ף  כגירסת רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו,
שהנחבל  יותר, נראית הרי "ף  [גירסת אמר". לאחר "דילמא
האחר, על להתרעם שיוכל כדי  בו, שיחבול לשלישי  אמר
אותו  תובע  היה בוודאי  לו, שאמר בלי  בו חבל אילו כי 

כשאין 31)בשיניים.30)לדין]. כתפיו, בין הנשיכה כי 
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם

.Â‰MÓÁ ÌlLÓ  ÏÁ ‡e‰L ÏBÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È‰L ;ÌÈ„32B„È CB˙Ï ÒÎpL ¿»ƒ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»

eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .ÏeÁ ‡ˆÈÂ ‰Èn‰ ˙ÚLa ÌÏL»≈ƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»
ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL33‰„B‰Â ,Èa zÏÁ :ÓB‡ ‡e‰ , »≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»

BÓˆÚÓ34˜Êp‰ ÔÓ eËt 35Úv‰ ÔÓe36iÁÂ , ≈«¿»ƒ«∆∆ƒ«««¿«»
˙La37BÓˆÚ Èt ÏÚ Èete ˙Le38CÎÈÙÏ .39Ì‡ , ¿∆∆¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ

ÚaL  ÈzÏÁ ‡Ï :Ó‡Â Ùk40˙q‰ ˙ÚeL41. »«¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי  הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף  הטוב .34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע  אם שהרי 

היה  לא שהנחבל בשעה ב ), הלכה א פרק  (למעלה בשוק 
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי , מהנזק  פחות תמיד הוא הנזק 
וראה  ח , הלכה ב  פרק  ממון נזקי  הלכות (ראה "קנס "

ממון,36)אורֿשמח ). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף  כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק  כשהוא רק  "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק  ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי  לו נתן לא שהרי  קישואים, כשומר

יא). הלכה ב  ראב "ד 38)פרק  [ראה עצמו. הודאת עלֿפי 
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח  ישוב  בשבת 39)מצאו שחייב  מכיון
עצמו. עלֿפי  ובריפוי  ממון.40)ובבושת כפר שהרי 

כופר 41) של זו שבועה חפץ . נקיטת בלי  בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ :) (שבועות נחמן רב  תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet‰Â ˙M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                
         

ÔBÓÓ BqÁ È‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏËe43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba ÏÁ ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡  Ì„‡ [ÈÙa] Ba ÏÁ ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙Èa47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק  לו משלם הערה 43)והוא ראה 
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי  ממון, שאינה אף 

עצמו. עלֿפי  משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע , שם [מדבריו ב . הלכה ב  פרק  למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי , במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי בושת, היתה לא בכלל אז כי  החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני  בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני  בהודאתו עתה אותו

.Á˙La ÔÈa ˙La LÙ‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈe ÌÈÁ‡ ÈÙa Ba ÏÁ Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba ÏÁL ÌÈÁ‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואף ֿעלֿפי 
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי  בדיבורו
ג  פרק  למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה

אחרים,50) בפני  חבלה עלֿידי  למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני  הודאה עלֿידי  ֿ 51)ולמבייש אף 

בפני עתה ביישו שהרי  ממון, אינו התשלום שעצם עלֿפי 
עדים.

.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a BÁ ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»
iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk  BÁ ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»

BÏ tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,BÁa ÏÁ Ï‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ
BÏ tk˙Ó ÔÈ‡  ÌÈ„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ

È˜‰54˙BÈ ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ tk˙Ó BÈ‡ 56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…
ÏaÁp‰ ÔÓ LwiL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

  

 

לשל חייב  שהוא  מה   ששיל כיו חברו , ממו "המזיק 
שישיב מספיק  אי חברו  ממו בגוזל אבל לו " נתכפר
שהוא  מה  לחברו  שית עד   לעול לו  נמחל ו "אינו  הגזילה 
לו  חייב  שהוא  ממו לו  שהחזיר א ־על־פי  וירצהו  לו  חייב 

לו " שימחל ממנו  ולשאול לרצותו  פ"ב צרי תשובה  (הלכות

שוה ה "ט) חבירו  את הגוזל ש "כל  " הרמב פסק  בגזילה  כי  .
נפש  את כו ' ... שנאמר ממנו  נשמתו  נוטל כאילו  פרוטה 
ובעל  בחוזקה   אד ממו גזילת ולשיטתו  יקח " בעליו 
נגד  א אלא   אד של ממונו  נגד  פעולה  רק  אינה  כורחו ,
דומה  ממונו  על חבירו  בעלות והפקעת עצמו   האד
את  להשיב  מספיק  אי בגזילה  ולכ ממנו " נפשו  ל"נוטל

לו , שימחל ממנו  ולשאול לרצותו  חייב  אלא  הממו
 כיו"  אד של ממונו  נגד  רק  שפעל המזיק  ־כמה ־שאי

לו ". נתכפר  לשל שחייב  מה   ששיל
       

שמים.52) לסבל 53)בידי  אמיתי  פיצוי  הכסף  אין כי 
דברים.54)האישי . חמשה על הגמרא 55)נוסף  לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס , (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח  אדם בין חטא זהו כי 

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב 

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.ÈeÒ‡Â58ÈÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡OÈ ÚÊ C„60ÏBÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ  B˙Ú ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È‰  ÏÁÓÏ ‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ ÁeÂ , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

  

     

תשובה  בהלכות  מקומות שני  בעוד  הובא  זה  פ"ב עניי)

דעותה "י) ה "ו )ובהלכות מהמקומות (פ"ו  אחד  שבכל אלא 
שלושה  על בלשונו  ורמז אחרת, בלשו  " הרמב זאת כתב 
משלושת  אחד  בכל  מהאד  הנדרשי מחילה  סוגי 

. המצבי
האד מוחל ובה  הראשונה  הדרגא  על  " הרמב מדבר כא
ג מדובר תשובה  בהלכות בגללו . ייענש  שלא  כדי  לחברו 
לשלמות  נדרש  זה  עניי כי  מלבו , טינה  כל הסרת על
על  מדבר דעות בהלכות ואילו  המבקש . של תשובתו 
שימחול  המוחל של האישיות מידותיו  לשלימות הדרישה 
 ומכא , מעול כלפיו  חטא  לא  כאילו  הפוגע   ע ויתפייס 

:דלהל  השינויי ארבעת  נובעי
כו ' לו  ונתחנ החובל ממנו  "שביקש  תנאי   הוסי כא א .
מוכרח  זה  תנאי  כי  רעתו " על  ונח מחטאו  שב  שהוא  וידע 
דעות  והלכות תשובה  בהלכות משא "כ  החטא , כפרת  לש

זה . תנאי  הובא  לא 
זה  הוא  כי  "נחבל"  בש המוחל את מכנה  כא ב .
בהלכות  אבל החבלה , פעולת על כפרה  תבוא  שבמחילתו 
לחזור  לחברו  שמסייע   ש על " אד" נקרא  תשובה 
מדבר   ש כי  "מוחל" נקרא  דעות ובהלכות בתשובה ,

והנעלות. האישיות במידותיו   " הרמב
אבל  אכזרי " להיות ... "אסור כתב  תשובה  ובהלכות כא ג.
ש כי  אכזרי " המוחל יהיה  "ולא  רק  כתב  דעות בהלכות
מצד ולא  כשלעצמו   מהאד הנדרשות המידות על מדובר

לזולת. מחילתו 
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ולא  אכזרי  להיות לנחבל "אסור נאמר כא כיד . "
בהלכות  אבל הפשוט, מהסוג החטא  על במחילה  מדובר

ולא  אכזרי  להיות  לאד "אסור שתשובה  כי  "
מלבו . טינה  כל הסרת על מדבר

     

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס  מאברהם לומדים זאת
צב . בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אף ֿעלֿפי  חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט .). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי  הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע .63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב  לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט  מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י ), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק 
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa LÙ‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :BÁÏ ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ„ ‰MÓÁa iÁ ‰Ê È‰  eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È c‰L68ÓB‡‰ Ï‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú˜ :BÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
eËt ‰Ê È‰  eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  'eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב .67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי  בחסרון
ולא  ופצעני , הכני  לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק 
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי  לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק  שדרך אומרים ואין
ממונו. על למחול אדם שעשוי  לו:70)לו, לומר שיכול

שתשלם. עלֿמנת כסותי  את לקרוע  לך הרשיתי 

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰ÈÓL ˙B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ôk ‰OÚÂ ,Ú˜e a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ iÁ73;eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

BaLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
eËt ‰Ê È‰  Ôk ‰OÚÂ ,BÚ˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב 
צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי  ככתוב 

אותו  מחייבת שהתורה ו), כב , (שמות לשמור" כלים או
פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי , על שומר שנעשה מכיון

לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי . שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע  כוונתו קרע ,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי75)ולקח 
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי  לחייבו, אין השבירה

שם.

.‚ÈÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk aL :BÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
eËt ‰z‡L77iÁ ‰Ê È‰  ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È‰ ,ÌlLÏ iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ÓB‡‰ ‰Ê80È‰L ;‡e‰ ÚLÂ ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰Ú ÈBÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב .76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני  כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אף ֿעלֿפי  העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח  שאין חייב . שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח ,
בקול  אלא השולח , בקול לשמוע  צריך היה שלא עושהו,

מב : קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט , (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני  לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי  ידע  שהמזיק  ואף ֿעלֿפי 
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ 
שם. גמרא העבירה, את

   1 
וכן 1) וניכר, גמור היזק  חבירו ממון המזיק  דיני  בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף  כשיש בו נתבאר
הנזק . בפועל המזיק 

.‡˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ iÁ  BÁ ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È‰ 6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê iÁ  BaLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰ ‰kÓe :Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈

e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק  למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי  שאינן 5)שהזיק  שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב  לשים אפשר כי  גמור, אונס 
יב . הלכה א פרק  ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי  מצויה, שאינה ברוח  אפילו
שאינה  רוח  לבין מצויה רוח  בין רבינו חילק  לא כאן אנוס .
ביניהם  ההבדל כי  יב , הלכה א בפרק  למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי  (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק  אלא אין ממון ובמזיק  הבדל, אין - בנזק  אבל
ב , סעיף  שעח  סימן חושןֿמשפט  (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיף ֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי  שוגג, והריהו
 ֿ בבא ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני  דרך

ה. הלכה יג, פרק  ממון נזקי  והלכות כז: ֿ 9)קמא בבא
לה. קמא

.ÂÈÏk BM‰ B‡ BÁ ÏL BzÓ‰a ‚B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a ÚBw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰  ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ  או חבירו של בהמתו

ג. פרק  שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק  חייב 
אנוס . שהיה ובין שוגג
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בהלכות  אבל הפשוט, מהסוג החטא  על במחילה  מדובר

ולא  אכזרי  להיות  לאד "אסור שתשובה  כי  "
מלבו . טינה  כל הסרת על מדבר

     

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס  מאברהם לומדים זאת
צב . בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אף ֿעלֿפי  חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט .). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי  הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע .63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב  לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט  מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י ), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק 
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa LÙ‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :BÁÏ ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ„ ‰MÓÁa iÁ ‰Ê È‰  eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È c‰L68ÓB‡‰ Ï‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú˜ :BÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
eËt ‰Ê È‰  eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  'eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב .67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי  בחסרון
ולא  ופצעני , הכני  לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק 
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי  לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק  שדרך אומרים ואין
ממונו. על למחול אדם שעשוי  לו:70)לו, לומר שיכול

שתשלם. עלֿמנת כסותי  את לקרוע  לך הרשיתי 

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰ÈÓL ˙B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ôk ‰OÚÂ ,Ú˜e a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ iÁ73;eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

BaLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
eËt ‰Ê È‰  Ôk ‰OÚÂ ,BÚ˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב 
צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי  ככתוב 

אותו  מחייבת שהתורה ו), כב , (שמות לשמור" כלים או
פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי , על שומר שנעשה מכיון

לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי . שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע  כוונתו קרע ,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי75)ולקח 
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי  לחייבו, אין השבירה

שם.

.‚ÈÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk aL :BÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
eËt ‰z‡L77iÁ ‰Ê È‰  ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È‰ ,ÌlLÏ iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ÓB‡‰ ‰Ê80È‰L ;‡e‰ ÚLÂ ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰Ú ÈBÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב .76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני  כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אף ֿעלֿפי  העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח  שאין חייב . שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח ,
בקול  אלא השולח , בקול לשמוע  צריך היה שלא עושהו,

מב : קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט , (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני  לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי  ידע  שהמזיק  ואף ֿעלֿפי 
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ 
שם. גמרא העבירה, את

   1 
וכן 1) וניכר, גמור היזק  חבירו ממון המזיק  דיני  בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף  כשיש בו נתבאר
הנזק . בפועל המזיק 

.‡˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ iÁ  BÁ ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È‰ 6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê iÁ  BaLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰ ‰kÓe :Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈

e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק  למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי  שאינן 5)שהזיק  שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב  לשים אפשר כי  גמור, אונס 
יב . הלכה א פרק  ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי  מצויה, שאינה ברוח  אפילו
שאינה  רוח  לבין מצויה רוח  בין רבינו חילק  לא כאן אנוס .
ביניהם  ההבדל כי  יב , הלכה א בפרק  למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי  (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק  אלא אין ממון ובמזיק  הבדל, אין - בנזק  אבל
ב , סעיף  שעח  סימן חושןֿמשפט  (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיף ֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי  שוגג, והריהו
 ֿ בבא ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני  דרך

ה. הלכה יג, פרק  ממון נזקי  והלכות כז: ֿ 9)קמא בבא
לה. קמא

.ÂÈÏk BM‰ B‡ BÁ ÏL BzÓ‰a ‚B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a ÚBw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰  ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ  או חבירו של בהמתו

ג. פרק  שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק  חייב 
אנוס . שהיה ובין שוגג
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.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na13˜fp‰ ˙eLa14Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ iÁ BÈ‡  ˜Èfn‰ ˙eLaƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15eËt  Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eLa Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eLa ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18eËt  ‰eÎa ‡lL BÁ ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס .13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב  שהמזיק 
להזהר,14) היה צריך שהמזיק  מח .מכיון בבאֿקמא
מפני15) לרשותו, הניזק  שנכנס  אף ֿעלֿפי  המזיק , חייב 

ז  פרק  ממון (נזקי  להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי  לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי  לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח 

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס , רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח : שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק  הבית בעל רק 
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב  הוא הבית, בעל את הזיק 

ברשות. שלא זה 19)שנכנס  "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע  הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק  בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב  הוא ואין אחד, במצב 

.„ÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22 ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»
‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,eËt ‰Ê È‰  ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ

‡È‰25ÌÈc‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26 ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ
eËt  ˜Èfn‰ ˙eLa Ï‡ ;˜fp‰ ˙eLa27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«

e‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני חייב , - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק  אפילו אדם חייב  שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס 

 ֿ מגיד ועיין הי "ב , פ "ו נפש ושמירת רוצח  הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי  מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק  שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס  ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck BÁ ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  ˙eLa ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È‰ ,ÓLÏBk„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
eËt ‡e‰ È‰  B˙‡ÈˆÈe B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa ÔaL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  ˙eLa ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח .).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס 

סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב  הוא ואין
גבי על זה הכדים את לסדר לטרוח  חייב  הוא אין כן וכמו

מעבר. לו לפנות כדי  חייב 31)זה, אינו המזיק  ברשות כי 
הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק  שיתכוון עד

ונכנס ". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק .32)(שם):
לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL BL34˙eLa B‚‰Ï BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37BBL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
eËt ‰Ê È‰  ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק , ברשות רק  רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק , חצי  מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק  שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק .38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
 BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;iÁ ‰Ê È‰  BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

eËt ‰Ê È‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח , ואז (המאירי ), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa‰ ˙eLa ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙ÈÁ ‰aLÂ ,B˙B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙ÈÁa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆

Cl‰Ï ˙eL ‰ÊlL ;eËt  ‰Ê ÏL B˙B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆
˙ÈÁ‰ ÏÚe ÔBL‡ ‰Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ

eËt  ‰B˜a ˙ÈÁ ‰aLÂ ,ÔBÁ‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«
B‡OÓ „kÓ ÁeÏ ‰Bw‰ ÏÚa46iÁ 47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ

eËt  „ÓÚ :BÏ Ó‡Â ˙ÈÁ‰ ÏÚÏ È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«
Cl‰Ók ‡e‰ È‰  B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««

Bk„a „eË ‡e‰L ;˙ÈÁ‰ ÏÚÏ È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿
ÔBL‡ ˙ÈÁ ÏÚa ‰È‰51‰aLÂ ,ÔBÁ‡ ‰B˜ ÏÚe »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»

B„Èa BaML BÓk ‰fL ;iÁ  ‰B˜a ˙ÈÁ»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»
‰eÎa52eËt  ÁeÏ ˙ÈÁ ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ

.iÁ ‰Ê È‰  „ÓÚ :BÏ Ó‡Â ‰Bw‰ ÏÚÏ È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚÏ È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««
‡a ‰ÊÂ Ba ‡a ‰Ê ÔÎÂ .iÁ ‡e‰ È‰  ‰Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»

BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי 

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק  ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע  שלא להזהר חייב  החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי  הקורה,
מדי , יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף 

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע  הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח  לו היה
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קכב                
         

אין  כי  בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך
גבם. על ומשאם לנוח  אדם בני  שלא 48)דרך אף ֿעלֿפי 

אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך
כן.49) לעשות משאות נושאי  להאשימו,50)שדרך ואין

בזה. להרגיש היה צריך החבית לב .51)ובעל שם
שבעל 52) מפני  נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי 

חייב . הוא כך ומשום בחבית, ופגע  מדי  יותר מיהר קורה
לנוח ,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי  הקורה, בעל

אחריו. באים שאנשים יודע  הוא הפשתן 54)שהרי  ונשרף 
חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı „Á‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL BÁa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ ı‰ ‰Ê 59Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eLaL ÈtÓ ,eËt  ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈeËt Ì‰ÈL  ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב :55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי 
בזה. חייב ,58)זה הרץ  את שהזיק  המהלך אף  בכוונה, כי 

לרשותו  נכנס  כשהניזק  אפילו חייב  בכוונה שהמזיק  כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי  ואין אדם, בני  מדרך
הרבים. ברשות לרוץ  שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

.ÈÔ‡ ˜fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ BÁ ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È‰  BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜‰ Á Ì‡ Ï‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck Á‡Â73ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

BBa74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי  מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף .68)רקק ,
האף .70)הפה. חבירו 71)ליחת  את הזיק  בין וחייב 

כליו. הזיק  עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים
כתוב 74)וניזק .73)עושה. כי  כלים, נזקי  על חייב  ואינו

ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק  ממון נזקי  הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב .77) הלכה יג פרק  ממון נזקי  הלכות

.‡ÈLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô‡ ˜fL ÈÓk ,iÁ ‰Ê È‰  ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ‡‰ ˙‡ aLÂ84iÁ 85˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈

Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86eËt 87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«
‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜BÊk ‰fL ;iÁ 89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב : בבאֿקמא יצא.81)לוהט , מכתו מכוח  הנץ  שהרי 

צח :82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק  לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס , מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני  הוא.87)שצד שאנוס 
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק  גופו,

.ÈLBk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna BÁ ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ iÁ  ‰nÁ‰ ‰z‚‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע 
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואף ֿעלֿפי  שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב . זאת בכל לנזק , גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.‚È˙‡ eaL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ  ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי , משלם אחד וכל הנזק , תשלומי  את מחלקים
ממי יגבה שהניזק  [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י ). סעיף ֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט  (מאירתֿעינים הכלי 
שישבו  "חמשה ב : פרק  בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי  על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈÁ LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈÁ ÁÈp‰Â ÔBÁ‡‰ ‰Ê ‡e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈÁ‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
iÁ ÔBÁ‡‰  ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈÁ95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
eËt ÔBÁ‡‰  ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk  ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י , שם וראה י . לולא 95)בבאֿקמא כי 

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי 
אזלא  הוה איהו דבלאו אי  דמי , "היכי  היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי  (אלא אזלא לא נמי  איהו דבלאו אלא חייב ).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי  הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי על שישבו חמשה סתם: שכתוב  שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËeLiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡e ,aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
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קכג                 
         

אין  כי  בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך
גבם. על ומשאם לנוח  אדם בני  שלא 48)דרך אף ֿעלֿפי 

אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך
כן.49) לעשות משאות נושאי  להאשימו,50)שדרך ואין

בזה. להרגיש היה צריך החבית לב .51)ובעל שם
שבעל 52) מפני  נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי 

חייב . הוא כך ומשום בחבית, ופגע  מדי  יותר מיהר קורה
לנוח ,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי  הקורה, בעל

אחריו. באים שאנשים יודע  הוא הפשתן 54)שהרי  ונשרף 
חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı „Á‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL BÁa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ ı‰ ‰Ê 59Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eLaL ÈtÓ ,eËt  ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈeËt Ì‰ÈL  ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב :55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי 
בזה. חייב ,58)זה הרץ  את שהזיק  המהלך אף  בכוונה, כי 

לרשותו  נכנס  כשהניזק  אפילו חייב  בכוונה שהמזיק  כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי  ואין אדם, בני  מדרך
הרבים. ברשות לרוץ  שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

.ÈÔ‡ ˜fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ BÁ ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È‰  BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜‰ Á Ì‡ Ï‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck Á‡Â73ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

BBa74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי  מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף .68)רקק ,
האף .70)הפה. חבירו 71)ליחת  את הזיק  בין וחייב 

כליו. הזיק  עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים
כתוב 74)וניזק .73)עושה. כי  כלים, נזקי  על חייב  ואינו

ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק  ממון נזקי  הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב .77) הלכה יג פרק  ממון נזקי  הלכות

.‡ÈLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô‡ ˜fL ÈÓk ,iÁ ‰Ê È‰  ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ‡‰ ˙‡ aLÂ84iÁ 85˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈

Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86eËt 87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«
‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜BÊk ‰fL ;iÁ 89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב : בבאֿקמא יצא.81)לוהט , מכתו מכוח  הנץ  שהרי 

צח :82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק  לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס , מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני  הוא.87)שצד שאנוס 
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק  גופו,

.ÈLBk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna BÁ ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ iÁ  ‰nÁ‰ ‰z‚‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע 
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואף ֿעלֿפי  שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב . זאת בכל לנזק , גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.‚È˙‡ eaL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ  ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי , משלם אחד וכל הנזק , תשלומי  את מחלקים
ממי יגבה שהניזק  [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י ). סעיף ֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט  (מאירתֿעינים הכלי 
שישבו  "חמשה ב : פרק  בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי  על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈÁ LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈÁ ÁÈp‰Â ÔBÁ‡‰ ‰Ê ‡e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈÁ‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
iÁ ÔBÁ‡‰  ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈÁ95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
eËt ÔBÁ‡‰  ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk  ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י , שם וראה י . לולא 95)בבאֿקמא כי 

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי 
אזלא  הוה איהו דבלאו אי  דמי , "היכי  היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי  (אלא אזלא לא נמי  איהו דבלאו אלא חייב ).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי  הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי על שישבו חמשה סתם: שכתוב  שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËeLiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡e ,aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
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Èe‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,aLÂ ÂÈÏÚ LÈÂ ÔBÁ‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»
LiL Ì„˜ Ô‰a M‰Ï99˙‡ ˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆

B˙ÈL100el‡ :BÏ ÌÈÓB‡ È‰L ;iÁ ÔBÁ‡‰  ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ
eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈

Â˙Á‡k eLÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈiÁ Ôlk  aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י :98) ישבתי99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי  ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב  ולאחר שעות, שתי  כעבור נשבר היה ישב 
שם. גמרא אחת, ר"מ .101)בשעה רומי  בדפוס  כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י נשבר. היה ולא השעתיים לפני  עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט  היטב  ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב  סעיף ֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.ÊËBLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,BÏ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ eazL B‡ ˙Ó B‡ Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈiÁ ÔzLÏL  ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,Ba‰ ÏÚe BM‰ ÏÚe106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
BM‰ ÏÚe ,iÁ Ì„‡  ÌÈ„ ‰Úa‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈeËt Ba‰ ÏÚe107Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„Ú109Ba‰ ÏÚe Ì„‡Â ,iÁ BM‰ ÏÚa  ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈeËt110Ì„‡  ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈiÁ BM‰ ÏÚe111eËt Ba‰ ÏÚe ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואף ֿעלֿפי105)שפסולה האדם, בנזקי  אף 

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי  בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק  זהו י ), הלכה (למעלה

חייב . הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי  הנזק  שתות היינו בנזק , חלקו
מפני שם, נתן [כרבי  הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי  והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי  וארבעה ולדות דמי  תשלום כי 
א, פרק  למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק  א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי  לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב . הלכה י  פרק  ממון נזקי  עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי  העבד כופר לבעלים ומגיע  ומת, לבור כנעני 
הלכה  יא פרק  שם ראה כסף . סלע  שלושים בתורה הקצוב 

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי  פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק  למעלה בפסולי111)ראה המדובר
מותרים  שהרי  רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי  קדשי ֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק  טז), הלכה מעילה מהלכות שני  (פרק 
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי  ח  (פרק  פטור מעילה

שגם  משמע  שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי כתב  שהרי  הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני 
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי  נזקין, דין עליהם המוקדשים
 ֿ בבא רש"י  נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע  חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק  אומר י . קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י . הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי 
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב ,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי  שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

ה'תשע"ח  סיון  כ"ח שני יום 

   1 
ההיזק ,1) והגורם ניכר, שאינו נזק  המזיק  דיני  בו נתבארו

והמזיק . הניזק  בין שיש התביעה ודיני 

.‡k BÈ‡L ˜f‰ BÁ ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
c‰ ‰pzL3eËt ‰Ê È‰ ,B˙eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ .6:eÓ‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,iÁ ‰Ê È‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי  פסק 
שדעתו  מפני  חייב , תורה שדבר רבו, חזקיה דעת  נגד

מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי 
שניכר. נזק  הם הלכה 6)בתורה, ראה אותו. קנסו חכמים

שלם.7)ג. נזק 

.‡nhL È‰ ?„ˆÈk8ÌÈB‰Ë ÔÈÏÎ‡9,BÁ ÏL ≈«¬≈∆ƒ≈√»ƒ¿ƒ∆¬≈
B‡ÚncL10˙tË BÏ Ú B‡ ,˙Bt BÏ11CÒ ÔÈÈ12CB˙a ∆ƒ«≈≈«ƒ««ƒ∆∆¿

Ïk‰ ÂÈÏÚ Ò‡ È‰L ,BÈÈ13‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,14 ≈∆¬≈»«»»«…¿≈…«≈»∆
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓe ,„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÔÈÓL15‰Ùi‰ ÔÓ »ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆

ÂÈÒÎaL16ÔÈ˜Èfn‰ Ïk C„k ,17. ∆ƒ¿»»¿∆∆»««ƒƒ

משנה 8) מת. שרץ  עליהם הניח  או טמא, כשהוא בהם שנגע 
נב : שדינה 9)שם לגמרי , שמפסידה תרומה כגון

ביעורה, בשעת ממנה ליהנות שיכול פי  על ואף  בשריפה.
חולין  או רב . ערכה אין זו הנאה כי  מלא, כהפסד זה הרי 
הפסד  כאן שאין פי  על ואף  בטהרה, אותם אוכל שחבירו
מפני מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור,
שהפרושים  ישראל, בארץ  לחולין טומאה לגרום שאסור

נג. שם בטהרה, חוליהם שם תרומה 10)אוכלים שערבב 
לכהן  פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין

שם. באכילה, מותרים לכהנים שרק  נסך 11)בזול, שיין
במשהו. תערובתו זרה.12)אוסר לעבודה שנסכו

בהנאה.13) אפילו שאוסר נסך ביין ולאו 14)המדובר
ולא  כרב  והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא
פי על [ואף  אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל
מפני כרב  כאן פסק  ממונות בדיני  כשמואל שהלכה
לומר  גם ואפשר רב . שיטת לפי  וטרו שקלו שם שבגמרא
שבעניינים  מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה
אלה  ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים
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קכד                
         

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי15)אינם על אף 
לגמרי . פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי  על ואף  מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי  בהם שכתוב 

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב  שדהו

.‚‰Ê „Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ eËt :ÓB‡Â ,BÁ ÏL ÂÈ˙B‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈBb ÔÈ‡  k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â  ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï  ÌeÏk ‰OÚ ‡lL LBi‰ Ï‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈

eËt  Ò‡a B‡ ‰‚‚La k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»
Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק  על כי19)שחייב  הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק  אינו ניכר שאינו זה 20)היזק  נימוק 

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק  אבל נב : גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב  שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע  ובאונס  בשוגג הפטור אנוס . ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי  למעלה האמור החיוב 

במתכוון. אלא שאינו

.„eÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈiÁ  „ÈÊÓa :Áf‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈeËt 27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»

˙‡hÁ ˙Ùa28˙‡hÁ ÈÓe29ÌlLÏ iÁ  „ÈÊÓa :30, ¿»««»¿≈«»¿≈ƒ«»¿«≈
.eËt  ‚‚BLa¿≈»

כגון 24) הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו
ידי ועל לזמנו, חוץ  אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה

הקרבן. נפסל שזה 25)כך פי  על אף  שהזיקו, הנזק  את
ניכר. שאינו וחשבו 26)היזק  חטאת קרבן שהיה כגון

אחד, ולילה ימים שני  לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא
אסורה  שהמחשבה ידע  שלא או שלמים, אכילת כדין

הקרבן. את במשנתינו 27)ומפגלת ניכר. שאינו היזק  כדין
ויש  פטורים. ששוגגים ומשמע  חייבין" "מזידין הגירסא:
כמו  פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים
וראה  הרי "ף  גירסת גם וזוהי  והמנסך, והמדמע  בהמטמא

עלה. ותני  המתחיל דיבור תוספות נג: בפרה 28)שם
בה  והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה
יט , (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה

נפסלים 29)ב ). הם ואף  הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון קנס ,30)במלאכה, מטעם

משנה). ומגיד ראב "ד (ראה ניכר שאינו היזק  כדין

.‰˜aÓÏ ‰t ÒÈÎ‰31˜ÈzL È„k32Le„˙Â33, ƒ¿ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿»
ÁÈq‰Â34˙‡hÁ ÈnÓ BzÚc35Ì„‡ ÈÈcÓ eËt 36 ¿ƒƒ««¿ƒ≈«»»ƒƒ≈»»

.ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ודשות 31) בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא רש"י  שם.32)(וראה אמה שהייתה כגון

הפרות.33) שאר עם הסיח .34)יחד הטעונים 35)או
כלומר  ט ), (שם, נידה" למי  "למשמרת בהם שנאמר שמירה,

נפסלו. משמירתם דעתו הסיח  ואם לכך משומרים שיהיו
כדי36) הכניסה לטובתה שהרי  לחייבו, אין שהכניסה על

מחשבתו  מחמת בא והפסול זה ידי  על נפסלה ולא שתינק ,
כהנים  הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש,
שהפסול  פי  על אף  לשלם, חייבים במזיד הזבח  את שפגלו
השחיטה  במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא
כפוסלו  זה הרי  ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או

רי "ד. תוספות שם ראה בידיים.

.ÂCqÓ‰37;ÔÈi‰ Ò‡ ‡Ï  ‰Ê ‰„BÚÏ BÁ ÔÈÈ «¿«≈≈¬≈«¬»»»…∆¡«««ƒ
Ï‡OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L38Ì‡Â .BlL BÈ‡L c ÒB‡ ∆≈»»ƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆¿ƒ

ÓeÓ ‰È‰L B‡ ,˙eÙzL Ba BÏ ‰È‰39‡e‰ È‰L , »»À»∆»»»∆¬≈
Âa e˙‰L B‡ ,ÌÈÎBk „BÚk40a˜Â‰‡˙‰‰ Ï41, ¿≈»ƒ∆ƒ¿…¿ƒ≈««¿»»

ÓeÓ ‡e‰ È‰L42ÔÈi‰ ÒB‡ ‰Ê È‰ 43iÁÂ , ∆¬≈»¬≈∆≈««ƒ¿«»
ÌlLÏ44iÁ˙Ó ‡e‰ È‰Â ÌlLÏ ‰Ê iÁ˙È C‡È‰Â . ¿«≈¿≈«ƒ¿«≈∆¿«≈«¬≈ƒ¿«≈
BLÙa45B‰Èa‚‰L ˙ÚnL ÈtÓ ?46ÌlLÏ iÁ˙47, ¿«¿ƒ¿≈∆≈≈∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿«≈

CqiL „Ú BLÙa iÁ˙Ó BÈ‡Â48. ¿≈ƒ¿«≈¿«¿«∆¿«≈

זרה.37) עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו הכניס 
שכוונתו 38) מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו אין

מא. חולין התכוון, בלבד שלצערו אומרים אנו לנסך,
והורגל 39) בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק  "זה

פרק  תשובה (הלכות להכעיס " שיעשה והוא ... בה ונתפרסם
ז). הלכה מיתה 40)ג חייב  שהמנסך ינסך, שלא בישראל

זאת 41)(שם). ובכל מיתה, חייב  שאני  אני  יודע  ואמר
מנסך. על 42)אני  אף  מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי  על

שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי 
לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה

שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב , פסק 
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי  סקילה. חייב 
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני  היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב : גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב  ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב  ממון

.ÊÌlLÏ iÁ  BÁ ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï ÌBb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ

‰BÁ‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ
BlL ÈÏk ˜Bf‰ ?„ˆÈk .iÁ  ÔBL‡‰ ÌBb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆

˙B˙ÒÎe ÌÈk Èab ÏÚ ‚b‰ L‡Ó52Ì„˜Â Á‡ ‡e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«
ÌÈk‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆

ÌÏL ˜Ê iÁ  aLÂ55˜elqL ;B„Èa BaL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ìb ˙B˙Òk‰Â ÌÈk‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק . קמא בבא מאיר רבי  כדעת
כל  [ולא ב . פרק  סוף  קמא בבא הרי "ף  פסק  וכך דגרמי "
פרק  ממון נזקי  בהלכות עצמו רבינו שהרי  חייב , נזק  גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט  הלכה ב 
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק  שם, פסק 
"גרמא  בין לחלק  שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי ". "דינא ובין בנזיקין"
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נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי15)אינם על אף 
לגמרי . פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי  על ואף  מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי  בהם שכתוב 

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב  שדהו

.‚‰Ê „Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ eËt :ÓB‡Â ,BÁ ÏL ÂÈ˙B‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈBb ÔÈ‡  k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â  ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï  ÌeÏk ‰OÚ ‡lL LBi‰ Ï‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈

eËt  Ò‡a B‡ ‰‚‚La k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»
Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק  על כי19)שחייב  הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק  אינו ניכר שאינו זה 20)היזק  נימוק 

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק  אבל נב : גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב  שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע  ובאונס  בשוגג הפטור אנוס . ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי  למעלה האמור החיוב 

במתכוון. אלא שאינו

.„eÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈiÁ  „ÈÊÓa :Áf‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈeËt 27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»

˙‡hÁ ˙Ùa28˙‡hÁ ÈÓe29ÌlLÏ iÁ  „ÈÊÓa :30, ¿»««»¿≈«»¿≈ƒ«»¿«≈
.eËt  ‚‚BLa¿≈»

כגון 24) הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו
ידי ועל לזמנו, חוץ  אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה

הקרבן. נפסל שזה 25)כך פי  על אף  שהזיקו, הנזק  את
ניכר. שאינו וחשבו 26)היזק  חטאת קרבן שהיה כגון

אחד, ולילה ימים שני  לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא
אסורה  שהמחשבה ידע  שלא או שלמים, אכילת כדין

הקרבן. את במשנתינו 27)ומפגלת ניכר. שאינו היזק  כדין
ויש  פטורים. ששוגגים ומשמע  חייבין" "מזידין הגירסא:
כמו  פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים
וראה  הרי "ף  גירסת גם וזוהי  והמנסך, והמדמע  בהמטמא

עלה. ותני  המתחיל דיבור תוספות נג: בפרה 28)שם
בה  והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה
יט , (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה

נפסלים 29)ב ). הם ואף  הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון קנס ,30)במלאכה, מטעם

משנה). ומגיד ראב "ד (ראה ניכר שאינו היזק  כדין

.‰˜aÓÏ ‰t ÒÈÎ‰31˜ÈzL È„k32Le„˙Â33, ƒ¿ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿»
ÁÈq‰Â34˙‡hÁ ÈnÓ BzÚc35Ì„‡ ÈÈcÓ eËt 36 ¿ƒƒ««¿ƒ≈«»»ƒƒ≈»»

.ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ודשות 31) בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא רש"י  שם.32)(וראה אמה שהייתה כגון

הפרות.33) שאר עם הסיח .34)יחד הטעונים 35)או
כלומר  ט ), (שם, נידה" למי  "למשמרת בהם שנאמר שמירה,

נפסלו. משמירתם דעתו הסיח  ואם לכך משומרים שיהיו
כדי36) הכניסה לטובתה שהרי  לחייבו, אין שהכניסה על

מחשבתו  מחמת בא והפסול זה ידי  על נפסלה ולא שתינק ,
כהנים  הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש,
שהפסול  פי  על אף  לשלם, חייבים במזיד הזבח  את שפגלו
השחיטה  במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא
כפוסלו  זה הרי  ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או

רי "ד. תוספות שם ראה בידיים.

.ÂCqÓ‰37;ÔÈi‰ Ò‡ ‡Ï  ‰Ê ‰„BÚÏ BÁ ÔÈÈ «¿«≈≈¬≈«¬»»»…∆¡«««ƒ
Ï‡OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L38Ì‡Â .BlL BÈ‡L c ÒB‡ ∆≈»»ƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆¿ƒ

ÓeÓ ‰È‰L B‡ ,˙eÙzL Ba BÏ ‰È‰39‡e‰ È‰L , »»À»∆»»»∆¬≈
Âa e˙‰L B‡ ,ÌÈÎBk „BÚk40a˜Â‰‡˙‰‰ Ï41, ¿≈»ƒ∆ƒ¿…¿ƒ≈««¿»»

ÓeÓ ‡e‰ È‰L42ÔÈi‰ ÒB‡ ‰Ê È‰ 43iÁÂ , ∆¬≈»¬≈∆≈««ƒ¿«»
ÌlLÏ44iÁ˙Ó ‡e‰ È‰Â ÌlLÏ ‰Ê iÁ˙È C‡È‰Â . ¿«≈¿≈«ƒ¿«≈∆¿«≈«¬≈ƒ¿«≈
BLÙa45B‰Èa‚‰L ˙ÚnL ÈtÓ ?46ÌlLÏ iÁ˙47, ¿«¿ƒ¿≈∆≈≈∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿«≈

CqiL „Ú BLÙa iÁ˙Ó BÈ‡Â48. ¿≈ƒ¿«≈¿«¿«∆¿«≈

זרה.37) עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו הכניס 
שכוונתו 38) מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו אין

מא. חולין התכוון, בלבד שלצערו אומרים אנו לנסך,
והורגל 39) בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק  "זה

פרק  תשובה (הלכות להכעיס " שיעשה והוא ... בה ונתפרסם
ז). הלכה מיתה 40)ג חייב  שהמנסך ינסך, שלא בישראל

זאת 41)(שם). ובכל מיתה, חייב  שאני  אני  יודע  ואמר
מנסך. על 42)אני  אף  מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי  על

שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי 
לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה

שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב , פסק 
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי  סקילה. חייב 
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני  היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב : גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב  ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב  ממון

.ÊÌlLÏ iÁ  BÁ ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï ÌBb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ

‰BÁ‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ
BlL ÈÏk ˜Bf‰ ?„ˆÈk .iÁ  ÔBL‡‰ ÌBb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆

˙B˙ÒÎe ÌÈk Èab ÏÚ ‚b‰ L‡Ó52Ì„˜Â Á‡ ‡e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«
ÌÈk‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆

ÌÏL ˜Ê iÁ  aLÂ55˜elqL ;B„Èa BaL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ìb ˙B˙Òk‰Â ÌÈk‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק . קמא בבא מאיר רבי  כדעת
כל  [ולא ב . פרק  סוף  קמא בבא הרי "ף  פסק  וכך דגרמי "
פרק  ממון נזקי  בהלכות עצמו רבינו שהרי  חייב , נזק  גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט  הלכה ב 
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק  שם, פסק 
"גרמא  בין לחלק  שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי ". "דינא ובין בנזיקין"
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ורב  תנאים, מחלוקת דגרמי ' ודן וב 'דינא מאיר כרבי  פוסק  ינו
שני בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב  דגרמי  דיני 
יוצא  כולם ומדברי  ואחרונים, ראשונים הללו המונחים
חזקים  ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי ' ש'דיני 
שייחס  ד קטן סעיף  תיח  משפט  חושן ש"ך וראה מגרמא.
הך, היינו דגרמי  ודיני  בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו
נמצא  הזה שהמשפט  ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל
קטן  וסעיף  א קטן סעיף  שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים.

באחרונה.50)ד]. המזיק  הוא  של 51)אלא ובכלי 
ח . הלכה ראה וברשות 52)חבירו להישבר סופו ואין

הוא. שלו שהרי  לארץ .53)זרקו, הכלי  שהגיע  קודם
הם.54) שלו לא שהרי  ברשות, הזורק 55)שלא שהרי 

המסלק . על החיוב  וכל עשה, והגורם 56)ברשות ששבר,
שלם. נזק  חייב  לנזק 

.ÁBÁ ÏL ÈÏk ˜Bf‰57ÌÈk Èab ÏÚ ‚b‰ L‡Ó «≈¿ƒ∆¬≈≈…«»««≈»ƒ
ÈÒ‰Â ÈÏk‰ ÏÚa Ì„˜Â ,ÈÏk‰ ÏÚa ÏL ˙B˙ÒÎe¿»∆«««¿ƒ¿»««««¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈk‰58iÁ ˜Bf‰ 59ÌBb‰ ‡e‰ B˙˜ÈfL ; «»ƒ«≈«»∆¿ƒ»«≈
ÔBL‡‰60Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÈÏk‰ ˙ÈLÏ61 Ô˜lÒÂ »ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»««≈¿ƒ¿»

ÔÈiÁ Ô‰ÈL62eÓb Ì‰ÈML ;˜lÒÓ‰Â ˜Bf‰ , ¿≈∆«»ƒ«≈¿«¿«≈∆¿≈∆»¿
.‰Ê ÏL BBÓÓ „a‡Ï¿«≈»∆∆

זרק .57) ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי  עשה, וברשות
עת 59) בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי  בכל,

ופסק  באיסור. מעשהו שכל הזורק , כן שאין מה שירצה,
שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי "ף  רבינו

פטור. נשבר.60)הזורק  הכלי  היה לא זרק  שלולא
הכרים.61) בעל  עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי 

שכתב : רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק  שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע , הכלי " בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק  חצי  הזורק  משלם סילקם, הכלי  ובעל אחר אדם

.ËiÁ  BÁ ÏL ÂÈ˙BËL ÛBO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì‚ È‰ ,66„Ïe . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙOL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿
BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡  «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈

.„Ïa Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«

פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי , דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי  לטעון: יכול שהשורף 

שטר 64) (=דמי  מעליא" שטרא "דמי  הגמרא ובלשון
כפי השטר דמי  ולא בו הכתוב  הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב  כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי  חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר לבעל 68)השטר מאמין השורף  כלומר,
בשטר. כתוב  היה זה שסכום כשאין 69)השטר המדובר

בבית  מקויים הוא ואם בשטר כתוב  היה מה שיודעים עדים
פי על חדש שטר לו לכתוב  יכול עדים, היו שאילו דין,

(שם). כלום יפסיד ולא ששרף 70)העדים שהנייר וטוען
כלל. שטר היה לא

.ÈËM‰ ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ôe‡ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe BÎnL Á‡ ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È‰  ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ôe‡72Ì‚ È‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙOL BÓk ‡e‰ È‰Â ,ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ôe‡ LBÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ  ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי  אף  למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב  שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב  התורה מן כי  החוב , את למחול

שם). (רי "ף  פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב  מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי73)לירות התלמוד מביא חוב  במוחל גם
שטרא  "דמי  משלם שהשורף  צח :), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק  כך
פי על ואף  ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב  היה מחל, לא שאילו
צח : קמא בבא וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו

לצלמא. כשורא כי  המתחיל דיבור רש"י 

.‡ÈÈ˜È˙Bt‡ BcÚ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75 BÁLÂ ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
ÚÈ˜Ù‰ È‰L ;BÁ‰ ÏÚÏ ÌlLÏ ÁLÓ‰ iÁ«»«¿«¿≈¿«≈¿«««∆¬≈ƒ¿ƒ«

B„eaÚL76BBÓÓ „a‡Ï Ì‚Â77BÁ ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ƒ¿¿»«¿«≈»¿ƒ∆««
„Ú‰ ÁLÏ ‡e‰ Ìb78Ó‡ÈÂ Ba ÚbÙÈ ‡lL È„k , «¿«¿≈»∆∆¿≈∆…ƒ¿«¿…«

‰z‡ ÈcÚ :BÏ79ÛÁBc‰ ÔÎÂ .80,BÁ ÚaËÓ «¿ƒ«»¿≈«≈«¿≈«¬≈
ÏbÏb˙Â81ÌlLÏ iÁ  ÌiÏ „ÈÂ82ÌBv‰ ÔÎÂ .83 ¿ƒ¿«¿≈¿»««»«»¿«≈¿≈«≈

‰ÈÓc ˙ÁÙÏ Ì‚ È‰L ,ÌlLÏ iÁ  ‰t‰ ÔÊ‡84. …∆«»»«»¿«≈∆¬≈»«ƒ¿…»∆»
ÚwÓ‰ ÔÎÂ85Ô˙eˆ ÈÚ‰Â BÁ ÈÈc86iÁ  ¿≈«¿«≈«ƒ¿≈¬≈¿∆¡ƒ»»«»

.ÌÈc‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBb ÌeMÓ ÌlLÏ¿«≈ƒ≈¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ

מזה.75) אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שאמר
שיוכל 76) חוב , לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד כל

יוכל  ולא שעבודו מפקיע  והשחרור ממנו, חובו לגבות
שם. ממנו, חובו משאר 77)לגבות חובו לגבות יוכל שלא

מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי  הלווה, נכסי 
ולווה  מלווה הלכות ראה חייב . חבירו ממון להזיק  והגורם

ו. הלכה יח  עבדו,78)פרק  היה לא שמעולם פי  על אף 
ששעבדו  והאדון משועבד, אלא לו קנוי  היה לא גופו שהרי 

כששחררו. שעבודו (שם 79)הפקיע  בניו על לעז ויוציא
ידו 80)מא.). תחת והיכהו בידו, מטבע  החזיק  חבירו

צח .). קמא לידו,81)(בבא בא אם אבל לידו, בא ולא
תורה. מדין וחייב  כגזלן הזיק 82)דינו שלא פי  על אף 

להזיק . שגרם משום חייב  (שם).83)בידיים, הפוגם
מנזקי84) ג בפרק  רבינו שפסק  [ומה למזבח . ראוייה שאינה

למזבח , מלהקריבה ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון
המדובר, לפניך, שלך הרי  לנגזל): (הגזלן לו אומר
עצמו  כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה
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שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי  הצורה 86)על

כך  ומפני  כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.È˜Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı‡Ï ‚b‰ L‡Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa BLe Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;eËt ÔBL‡‰ ‰Ê È‰  ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

eL ÈÏk90ÌB‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91 ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי . וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק  הכלי  והרי 
אינו 90) הכלי  אם חייב  הזורק  כך ומשום הזורק , ידי  על

זרק . המתחיל דיבור רש"י  יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק  שלולא שחייב , זֿח  בהלכות הכרים
בוודאי במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.‚È˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bia‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ iÁ  ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»
 Bˆˆ˜Ïe B‚‰Ï ÈÏ zÓ‡ ‰z‡ :Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«¿»««»»«¿»ƒ¿»¿¿»¿

CÎÏ „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰97.eËt ‰Ê È‰ , ƒ¿≈¿»¬≈∆»

המית.92) לא לרשות 93)אפילו נוטים שענפיו כגון
המזיק .94)הרבים. את לסלק  אלא להרגו חיוב  אין כי 

נגמר  שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב  שהמית שור ואפילו
מד. שם מותר, בשרו או 95)דינו, השור בעל אם שיראו

גודל  את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק  האילן בעל
מן  עצמו מונע  אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה
מאירת  אותה, יעשה שאחר לו ונוח  הטרחה, בגלל המצוה

שפב . משפט  חושן מקרבך".96)עיניים הרע  "ובערת
לו 97) שנתן השור בעל שכח  וכנראה נאמן, הוא כך משום

לטעון  נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות,
שיזיקו  לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל
שיעידו  עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב  ולפיכך ממונו

צא: שם כדבריו.

.„ÈËÁML ÈÓ ÔÎÂ98ÛBÚÂ ‰iÁ99‰qÎÂ Á‡ ‡e , ¿≈ƒ∆»««»»»«≈¿ƒ»
ÔzÏ iÁ  ËÁBM‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ìc‰100e‡iL BÓk «»∆…ƒ«««≈«»ƒ≈¿∆ƒ¿

‰B‰L ÈÓ LÈÂ .ÌÈic‰101Ò˜ Ô˙B ‡e‰L ,102 ««»ƒ¿≈ƒ∆»∆≈¿»
eˆ˜103ÌÈe‰Ê ‰OÚ ‡e‰Â ,104ÏkL ,eB‰ ÔÎÂ . »¿¬»»¿ƒ¿≈∆»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙BOÚÓ ÌÈÏÚa‰ ÚBn‰105ÔÈÈe‡ Ô‰L «≈««¿»ƒ≈¬ƒ¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓ  d‡OÚÂ Á‡ Ì„˜Â ,d˙BOÚÏ«¬»¿»««≈«¬»»¿«≈«¿»ƒ

ÌÈe‰Ê ‰OÚ106. ¬»»¿ƒ

(שם).98) כיסוי  במצוות חייב  עוף .99)והשוחט  או
(שם).100) זו מצוה לעשות רוצה אני  לטעון יכול שהשוחט 
שם.101) ברי "ף  ממון.102)מובא החסירו לא שהרי 

הדיין.103) של דעתו בשיקול תלוי  ואינו כך 104)קבוע ,
וכיסה. חבירו וקדם ששחט  באחד (שם) גמליאל רבן פסק 
גמליאל  רבן אלא קצוב , קנס  זה היה לא הקודמת הדעה  לפי 
באותו  עיניו ראות לפי  זהובים עשרה של זה תשלום קבע 

לפניו. שבא הדם 105)מעשה כיסוי  ממעשה לומדים אנו
עשה. מצוות שאר גמליאל 106)על רבן של דינו כפסק 

הדם. כיסוי  במעשה

.ÂËÔÈÓL107˜Èf‰ Ì‡ BÏ ÔÈÓML C„k B„Èa ˜ÈfÓÏ »ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆∆»ƒƒƒƒ
ÂÈÏk aL B‡ BÁ ˙Ó‰a ‚‰L È‰ ?„ˆÈk .BBÓÓ»≈«¬≈∆»«∆¡«¬≈ƒ≈≈»
,‰ÂL ‰Ïp‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ ‰nk ÔÈÓL »ƒ«»»¿»«¿≈»»»¿«»«¿≈»»»
,‰zÚ ‰ÂL ‰nÎÂ ÌÏL ‡e‰Â ‰ÂL ÈÏk‰ ‰È‰ ‰nÎÂ¿«»»»«¿ƒ»∆¿»≈¿«»»∆«»

˙Át‰ ÌlLÓe108‰Ïp‰ ÌÚ ˜fpÏ109ÈÏk‰ B‡ ¿«≈«¿»«ƒ»ƒ«¿≈»«¿ƒ
eM‰110„Á‡ ÔÈcL ,˜Èf‰L BBLa e‡aL C„k . «»¿∆∆∆≈«¿¿∆ƒƒ∆ƒ∆»

ÌÈÚ Cc .‡e‰111B˜f‰ BÏ ÔÈÓL  BÁ ÏL112. »«¬»ƒ∆¬≈»ƒ∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

קודם 108)מעריכים.107) הפרה דמי  בין ההפרש היינו
הנבילה. דמי  ובין לניזק ,109)שהרגה שייכת והנבילה

- "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב 
את  אתה טול למזיק : לומר יכול הניזק  ואין י : שם לניזק ,

כולה. הפרה דמי  את לי  ושלם מציעא 110)הנבילה, בבא
פ  קמא (בבא התוספתא לשון וזו אמרו צו: כלל ג): רק 

לא  נטיעותיו, וקצץ  כסותו, את וקרע  שורו, את הרג בנזיקין:
הקרעים  את טול הפרה; את לי  ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי  ותן הקצצים את טול הטלית; את לי  ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי  יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי  על עולים ענבים שדמי  במקרה

כלל  שבדרך שם משמע  קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי  על עולים היין דמי 

.ÊËÔÓ ÔÈBb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈBbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈBb  ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ

ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ
Ú ÌL116Ôlk 117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈBb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי  הלכות ראה הזיק . ממונו אם שגובים כדרך
י . הלכה ה "מיטב 114)פרק  ד): כב , (שם במזיק  ככתוב 

ליתן  הוא רשאי  מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב  שדהו
למכרם  קשה אם כי  למיטב , נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט ). כב , (דברים הנערה "לא 116)לאבי  וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף  מאה לשלם שחייב  בתולים", לה מצאתי 
יח ). לשלם 117)כב , נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב ",

.ÊÈ˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â BÁ ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È‰ 120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈc ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
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קכז                 
         

שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי  הצורה 86)על

כך  ומפני  כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.È˜Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı‡Ï ‚b‰ L‡Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa BLe Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;eËt ÔBL‡‰ ‰Ê È‰  ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

eL ÈÏk90ÌB‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91 ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי . וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק  הכלי  והרי 
אינו 90) הכלי  אם חייב  הזורק  כך ומשום הזורק , ידי  על

זרק . המתחיל דיבור רש"י  יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק  שלולא שחייב , זֿח  בהלכות הכרים
בוודאי במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.‚È˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bia‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ iÁ  ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»
 Bˆˆ˜Ïe B‚‰Ï ÈÏ zÓ‡ ‰z‡ :Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«¿»««»»«¿»ƒ¿»¿¿»¿

CÎÏ „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰97.eËt ‰Ê È‰ , ƒ¿≈¿»¬≈∆»

המית.92) לא לרשות 93)אפילו נוטים שענפיו כגון
המזיק .94)הרבים. את לסלק  אלא להרגו חיוב  אין כי 

נגמר  שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב  שהמית שור ואפילו
מד. שם מותר, בשרו או 95)דינו, השור בעל אם שיראו

גודל  את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק  האילן בעל
מן  עצמו מונע  אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה
מאירת  אותה, יעשה שאחר לו ונוח  הטרחה, בגלל המצוה

שפב . משפט  חושן מקרבך".96)עיניים הרע  "ובערת
לו 97) שנתן השור בעל שכח  וכנראה נאמן, הוא כך משום

לטעון  נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות,
שיזיקו  לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל
שיעידו  עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב  ולפיכך ממונו

צא: שם כדבריו.

.„ÈËÁML ÈÓ ÔÎÂ98ÛBÚÂ ‰iÁ99‰qÎÂ Á‡ ‡e , ¿≈ƒ∆»««»»»«≈¿ƒ»
ÔzÏ iÁ  ËÁBM‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ìc‰100e‡iL BÓk «»∆…ƒ«««≈«»ƒ≈¿∆ƒ¿

‰B‰L ÈÓ LÈÂ .ÌÈic‰101Ò˜ Ô˙B ‡e‰L ,102 ««»ƒ¿≈ƒ∆»∆≈¿»
eˆ˜103ÌÈe‰Ê ‰OÚ ‡e‰Â ,104ÏkL ,eB‰ ÔÎÂ . »¿¬»»¿ƒ¿≈∆»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙BOÚÓ ÌÈÏÚa‰ ÚBn‰105ÔÈÈe‡ Ô‰L «≈««¿»ƒ≈¬ƒ¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓ  d‡OÚÂ Á‡ Ì„˜Â ,d˙BOÚÏ«¬»¿»««≈«¬»»¿«≈«¿»ƒ

ÌÈe‰Ê ‰OÚ106. ¬»»¿ƒ

(שם).98) כיסוי  במצוות חייב  עוף .99)והשוחט  או
(שם).100) זו מצוה לעשות רוצה אני  לטעון יכול שהשוחט 
שם.101) ברי "ף  ממון.102)מובא החסירו לא שהרי 

הדיין.103) של דעתו בשיקול תלוי  ואינו כך 104)קבוע ,
וכיסה. חבירו וקדם ששחט  באחד (שם) גמליאל רבן פסק 
גמליאל  רבן אלא קצוב , קנס  זה היה לא הקודמת הדעה  לפי 
באותו  עיניו ראות לפי  זהובים עשרה של זה תשלום קבע 

לפניו. שבא הדם 105)מעשה כיסוי  ממעשה לומדים אנו
עשה. מצוות שאר גמליאל 106)על רבן של דינו כפסק 

הדם. כיסוי  במעשה

.ÂËÔÈÓL107˜Èf‰ Ì‡ BÏ ÔÈÓML C„k B„Èa ˜ÈfÓÏ »ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆∆»ƒƒƒƒ
ÂÈÏk aL B‡ BÁ ˙Ó‰a ‚‰L È‰ ?„ˆÈk .BBÓÓ»≈«¬≈∆»«∆¡«¬≈ƒ≈≈»
,‰ÂL ‰Ïp‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ ‰nk ÔÈÓL »ƒ«»»¿»«¿≈»»»¿«»«¿≈»»»
,‰zÚ ‰ÂL ‰nÎÂ ÌÏL ‡e‰Â ‰ÂL ÈÏk‰ ‰È‰ ‰nÎÂ¿«»»»«¿ƒ»∆¿»≈¿«»»∆«»

˙Át‰ ÌlLÓe108‰Ïp‰ ÌÚ ˜fpÏ109ÈÏk‰ B‡ ¿«≈«¿»«ƒ»ƒ«¿≈»«¿ƒ
eM‰110„Á‡ ÔÈcL ,˜Èf‰L BBLa e‡aL C„k . «»¿∆∆∆≈«¿¿∆ƒƒ∆ƒ∆»

ÌÈÚ Cc .‡e‰111B˜f‰ BÏ ÔÈÓL  BÁ ÏL112. »«¬»ƒ∆¬≈»ƒ∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

קודם 108)מעריכים.107) הפרה דמי  בין ההפרש היינו
הנבילה. דמי  ובין לניזק ,109)שהרגה שייכת והנבילה

- "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב 
את  אתה טול למזיק : לומר יכול הניזק  ואין י : שם לניזק ,

כולה. הפרה דמי  את לי  ושלם מציעא 110)הנבילה, בבא
פ  קמא (בבא התוספתא לשון וזו אמרו צו: כלל ג): רק 

לא  נטיעותיו, וקצץ  כסותו, את וקרע  שורו, את הרג בנזיקין:
הקרעים  את טול הפרה; את לי  ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי  ותן הקצצים את טול הטלית; את לי  ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי  יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי  על עולים ענבים שדמי  במקרה

כלל  שבדרך שם משמע  קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי  על עולים היין דמי 

.ÊËÔÓ ÔÈBb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈBbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈBb  ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ

ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ
Ú ÌL116Ôlk 117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈBb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי  הלכות ראה הזיק . ממונו אם שגובים כדרך
י . הלכה ה "מיטב 114)פרק  ד): כב , (שם במזיק  ככתוב 

ליתן  הוא רשאי  מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב  שדהו
למכרם  קשה אם כי  למיטב , נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט ). כב , (דברים הנערה "לא 116)לאבי  וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף  מאה לשלם שחייב  בתולים", לה מצאתי 
יח ). לשלם 117)כב , נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב ",

.ÊÈ˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â BÁ ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È‰ 120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈc ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
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אין 119) הניזק , דברי  את ומכחיש יודע  המזיק  אם משמע 
ונוטל. נשבע  הנתבע 120)הניזק  נשבע  תורה מדין כי 

ראה  ועוד. כב ) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא
ב . הלכה א, פרק  ונטען טוען שתיקנו 121)הלכות

ד  פרק  ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע  החכמים
א. מה 122)הלכה כל ונוטל שנשבע  אמורים דברים במה

טוען. שיש 123)שהוא להניח  שאפשר אותו, שמעריכים
סב . קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו

.ÁÈ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÎÈÏL‰Â BÁ ÒÈk Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ«»¿≈
Òp‡ „Èa BÒnL B‡124„‡Â125:ÓB‡ ÒÈk‰ ÏÚa , ∆¿»¿««»¿»««««ƒ≈

‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ÌÈe‰Ê¿ƒ»»»≈¿««ƒ≈≈ƒ≈«∆»»
ÚaL ˜fp‰ È‰  ‡ÏÓ ‰È‰ Ôz B‡ ÙÚ ‡nL ,Ba∆»»»∆∆»»»≈¬≈«ƒ»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a126‡e‰L ÌÈc ÔÚËiL ,‡e‰Â .ÏËBÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
BÏˆ‡ Ô„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ô‰a „eÓ‡127Ôk„Â , »»∆»¿«¿ƒ»∆¿¿«¿»

ÒÈÎa ÔÁÈp‰Ï128Ôkc ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;Ba ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿»
È‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚa ÚLt ‡e‰  ‰Ê ÈÏÎa ÔÁÈp‰Ï¿«ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿«¿≈«¬≈

˙ÓÁ ÛËÁL129ÌÈtÁÓe ÌÈ‡ÏÓ ÏÒ B‡130ÌÎÈÏL‰Â ∆»«≈∆«¿≈ƒ¿Àƒ¿ƒ¿ƒ»
 ÔÎB˙a eÈ‰ ˙BiÏbnL ˜fp‰ ÔÚËÂ ,ÔÙO B‡ ÌiÏ«»¿»»¿»««ƒ»∆«¿»ƒ»¿»

ÔÓ‡ BÈ‡131ÔÈ‡L ;Ck ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â , ≈∆¡»¿≈«¿ƒƒ«»∆≈
.˙B˙ÓÁe ÌÈlÒa ˙BiÏbÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa Cc∆∆¿≈»»¿«ƒ««¿»ƒ¿«ƒ«¬»

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  OÙz Ì‡Â132ÚaL ‡l‡ , ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏbnLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח , זרוע  בעל איש
מידו.125)ח . להוציאו אפשר אי  ספר 126)כי  כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב . הלכה א שם).127)פרק  (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף .128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק 
שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל

אדם  בני  דרך שאין פי  על אף  לשלם, חייב  מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק  ואין מרגליות, שם להניח 
של  כלים להשליך רשות לו אין כי  בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק . מה לשלם חייב  ולכן לים, זוהי132)חבירו כי 
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב . שם בתיקו, שעלתה בעייה
ממון  נזקי  ראה מידו. מוציאים אין תפס  אם נפתרה, שלא
מי המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב  פרק 
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס  אם אפילו ולדעתם מנחי ,

פשע . הניזק  כי  בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי  פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס ,

השאר. את גובה אינו

.ËÈBÈ‡ Ï‡ ,ÌÈe‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÛÏ‡ ÏËB  eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰ÚeL ‡Ïa134ÚM‰Ï135‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס  המזיק  טען לּו

נשבע , היה מאות, חמש אלא הניזק  שטוען כפי  זהובים אלף 
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק  ומשלם במקצת, מודה כדין

וכל  להישבע , יכול ואינו שבועה מחוייב  הריהו יודע ,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע  יכול ואינו שבועה המחוייב 
פרק  ונטען טוען והלכות צח . מציעא (בבא להישבע  צריך
שלקח  מי  כל על חרם להטיל רשות למזיק  ויש ז). הלכה ד,

הניזק . שם לפרט  מבלי  לו, מהמגיע  יותר ממנו

   1 
באונס 1) אם אנס , ביד חבירו ממון המוסר דיני  בו נתבארו

דיני וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי  וכן ברצון, אם
ממון. שהזיקו הנרדף  או הרודף  בדין הפרק  ונסתיים המוסר.

ההלכות. ונשלמו

.‡ÒBn‰2Òp‡ È„Èa BÁ ÔBÓÓ3ÌlLÏ iÁ 4ÔÓ «≈»¬≈ƒ≈«»«»¿«≈ƒ
‰Ùi‰5ÂÈLBiÓ ÔÈBb  ˙Ó Ì‡Â .ÂÈÒÎaL6‡Lk , «»∆∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔÈa ÌÈÎBk „BÚ Òp‡‰ ‰È‰L ÔÈa .ÔÈ˜Èfn‰ Ïk»««ƒƒ≈∆»»»«»≈»ƒ≈
Ï‡OÈ ‰È‰L7‰Ó Ïk ÌlLÏ iÁ ÒBn‰ ‰Ê È‰ , ∆»»ƒ¿»≈¬≈∆«≈«»¿«≈»«

Á˜lM8‡O ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .Òp‡‰9‡ÏÂ ÒBn‰ ∆»«»«»««ƒ∆…»»«≈¿…
B„Èa Ô˙10ÏÈb‰ ‡l‡ ,11.„Ïa »«¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

ה.2) זרוע .3)בבאֿקמא היזק 4)בעל גורם ככל
ז). הלכה ז פרק  שם.5)(למעלה העידית, שחיוב 6)מן 

היזק  חבירו את במזיק  כמו קנס  ואינו הוא, הדין מן זה
ג). הלכה שם (למעלה היורש את בו שפטרו ניכר, שאינו

קיז. קטז: בבאֿקמא מדובר 7)וראה שבגמרא אף ֿעלֿפי 
אנסים  = מסיקין על מדובר שם במשנה אבל גוי , אנס  על

הזה.8)סתם. הנזק  לכל גרם הוא נטל.9)שהרי 
בידים.10) מזיק  לשונו"11)ואינו על רגל "לא מלשון

של  ממונו היכן לאנס  ואמר הלשין, כלומר ג), טו, (תהלים
חייב , הוא - בלבד דיבר אלא מעשה עשה שלא ואף  חבירו.

ה. בבאֿקמא ראה לנזק , שגרם

.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na12‰‡‰Lk13ÒBn‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»«≈
BÓˆÚÓ14e‰eÒ‡ Ì‡ Ï‡ ;15B‡ ÌÈÎBk È„BÚ ≈«¿¬»ƒ¬»¿≈»ƒ

ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ‰‡‰Â ,˙B‡‰Ï Òp‡ Ï‡OÈƒ¿»≈«»¿«¿¿∆¿»¬≈∆»ƒ
ÔÈÓeÏLz‰16„ia Ô˙Â ‡O Ì‡Â .17‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿ƒ¿ƒ»»¿»««»««ƒ∆

 BÁ ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰ .ÌlLÏ iÁ  Òe‡»«»¿«≈««ƒ«¿¿»¬≈
ÌlLÏ iÁ18. «»¿«≈

ביד.12) ונתן נשא לא אפילו חייב , את 13)שהמוסר
חבירו. ממון מעצמו,14)מקום הראה "אם אונס . בלא

קיז.). (בבאֿקמא דמי " ביד ונתן מכות 15)כנשא עלֿידי 
חבירו,16)ויסורים. ממון והראה גוים שאנסוהו "ישראל

באחד  או בידים במזיק  אלא אינו באונס  החיוב  (שם). פטור"
חייב  לנזק  הגורם אבל התורה. מן שחיובו גופו, מאברי 
למעלה  ראה מיימוניות). (הגהות חייבו לא ובאונס  מדרבנן,

קיז. לבבאֿקמא רי "ף  וראה א, הלכה ו הריהו 17)פרק 
שם). (גמרא באונס  אפילו חייב  כך ומשום בידים, מזיק 

חוץ 18) נפש פיקוח  בפני  העומד דבר לך שאין אף 
חייב  זאת בכל ושפיכותֿדמים, גילוי ֿעריות מעבודהֿזרה

קיז: בבאֿקמא ראה לשלם,

.‚?„ˆÈk19CÏn‰ ÊbL È‰20ÔÈÈ BÏ ‡È‰Ï21B‡ ≈«¬≈∆»««∆∆¿»ƒ«ƒ
Ôz22È‰ :Ó‡Â ÒBÓ „ÓÚÂ ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«≈¿»«¬≈

eÎÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Ôz B‡ ÔÈÈ ˆB‡ ÈBÏÙÏ LÈ23 ≈ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¿
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קכח                
         

„Ú ‰Ê ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ iÁ  ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡iL „Ú B‡ ,Ôz B‡ ÔÈÈ ˙BˆB‡ BÏ ‰‡iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ ÁBa ‡e‰L BÁ ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
eËt ‰Ê È‰  Ò‡‰25e‰kÈ  BÏ ‰‡È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב .19) - מעשה ללא בדיבור חוקי20)המוסר לפי  ולא
המוסר, את לחייב  אין המלכות חוקי  לפי  שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי 
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק  וכן
שהוא  ממי  המלך לקח  שאם יד, הלכה ה פרק  ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי  כל לו והודו גזל, זה הרי  לחוק , בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי  מלפני 
הבורח . של ממונו את לתפוס  רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב ). סעיף ֿקטן שפח , סימן אונס 26)חושןֿמשפט  אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח : כתובות ראה וחייב . אונס 

.„ÌlLÏ iÁ  Òp‡Ï B˙e B„Èa BÁ ÔBÓÓ ‡O»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
BÒ‡ CÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ‡È‰Ï27‰na . ƒ»»««ƒ∆«∆∆¬»¿»ƒ«∆

?iÁ ‡È‰Â ‡È‰Ï BÒ‡ Ì‡L ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¬»¿»ƒ¿≈ƒ«»
Òp‡‰ ˙eLÏ ÔBÓn‰ ÚÈb‰ ‡lLa28Ò‡L Òp‡ Ï‡ ; ¿∆…ƒƒ««»ƒ¿»«»¬»«»∆»«

„ÓÚÂ ,e‰‡‰L „Ú Ï‡OÈ29ÔBÓn‰ ÏÚ Òp‡‰ ƒ¿»≈«∆∆¿»¿»«»«»««»
B˙eLa ‰OÚÂ30BÏ BÎÈÏB‰L „Ú Ï‡OÈ ˙‡ Ò‡Â , ¿«¬»ƒ¿¿»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ

BÎÈÏB‰ elÙ‡Â ,Á‡ ÌB˜ÓÏ31 e‰‡‰L ÒBn‰ ‰Ê ¿»«≈«¬ƒƒ∆«≈∆∆¿»
„ˆa Òp‡‰ „ÓÚL ÔÂÈkL ;ÌlLlÓ eËt ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ¿«≈∆≈»∆»«»«»¿«

ÛO el‡Îe ,Ba LiM ‰Ó Ïk „‡ k ˆB‡‰32. »»¿»»«»«∆≈¿ƒƒ¿«

לו 27) ומותר ימיתהו, יביא לא ואם חבירו, ממון את
ורבינו  לשלם. חייב  זאת בכל עצמו, להציל כדי  להביא,
עליו  חולק  הראב "ד אולם כרי "ף , שם הגמרא את פירש
ממון  להביא כשאנסו חייב , ונתן נשא שאמרו מה ומפרש
דורש, הוא ממונו שאת האיש בשם האנס  כשנקב  אבל סתם,
ש"ך  [ראה פטור. - ממונו את להביא אותו והכריח 

כד]. ס "ק  שפח , סימן ממון 28)חושןֿמשפט  שנטל וזה
וחייב . בידיים מזיק  הריהו לאנס , ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט  שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס  ברשות הממון שהרי  פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף  כבר וכאילו

הוא. אנוס  שהרי  פטור,

.‰ÔÈ„ ÈÏÚa33Ú˜w‰ ÏÚ ‰ÈÓ Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ B‡34,'ÈlL' ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ  ÌÈÎBk „BÚ „Èa dÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ c‰ ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי34)מעשה ביד לא נם

זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.
שלו. ממון אלא גוי  ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר

בכסף . ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.ÂBÁ ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈÎBk È„BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
BÁ ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ iÁ BÁ ÔÈ‡ 40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

iÁ BÁ ‰È‰ÈÂ BÁ ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ BÚa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a LeÙa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידי ֿזה 39)בגלל
לגוי . מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי פוטרים והיו אותם מפייס  הייתי  לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק  עלֿפי 

לשלם. מוכרח  ששלמו 42)הוא הגולגולת מס  זהו
על  המוטל מס  [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס  השמיט  ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל
תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה

(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף 
למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב : הלכה יג פרק  כתובות מירושלמי  זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב  חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
ח . בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות

והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.ÊÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,BÁ ÔBÓÓ ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :ÓB‡ ÒÓp‰Â ,B˙ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»
ÙBk ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 52‰ea ‰È‡a ‡l‡ ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע  ישבע  - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב . הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס , בלא ונתן
שפח , סימן חושןֿמשפט  (ש"ך ויטול הנמסר וישבע  הנגזל,

ל). ידעו 47)ס "ק  אם אבל שם. רי "ף  סב . בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי  יודע , איני  אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע  יכול ואינו שבועה מחויב 
לא, סעיף ֿקטן וש"ך יט , הלכה ז פרק  למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע  תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו

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



קכט                 
         

„Ú ‰Ê ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ iÁ  ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡iL „Ú B‡ ,Ôz B‡ ÔÈÈ ˙BˆB‡ BÏ ‰‡iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ ÁBa ‡e‰L BÁ ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
eËt ‰Ê È‰  Ò‡‰25e‰kÈ  BÏ ‰‡È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב .19) - מעשה ללא בדיבור חוקי20)המוסר לפי  ולא
המוסר, את לחייב  אין המלכות חוקי  לפי  שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי 
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק  וכן
שהוא  ממי  המלך לקח  שאם יד, הלכה ה פרק  ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי  כל לו והודו גזל, זה הרי  לחוק , בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי  מלפני 
הבורח . של ממונו את לתפוס  רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב ). סעיף ֿקטן שפח , סימן אונס 26)חושןֿמשפט  אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח : כתובות ראה וחייב . אונס 

.„ÌlLÏ iÁ  Òp‡Ï B˙e B„Èa BÁ ÔBÓÓ ‡O»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
BÒ‡ CÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ‡È‰Ï27‰na . ƒ»»««ƒ∆«∆∆¬»¿»ƒ«∆

?iÁ ‡È‰Â ‡È‰Ï BÒ‡ Ì‡L ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¬»¿»ƒ¿≈ƒ«»
Òp‡‰ ˙eLÏ ÔBÓn‰ ÚÈb‰ ‡lLa28Ò‡L Òp‡ Ï‡ ; ¿∆…ƒƒ««»ƒ¿»«»¬»«»∆»«

„ÓÚÂ ,e‰‡‰L „Ú Ï‡OÈ29ÔBÓn‰ ÏÚ Òp‡‰ ƒ¿»≈«∆∆¿»¿»«»«»««»
B˙eLa ‰OÚÂ30BÏ BÎÈÏB‰L „Ú Ï‡OÈ ˙‡ Ò‡Â , ¿«¬»ƒ¿¿»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ

BÎÈÏB‰ elÙ‡Â ,Á‡ ÌB˜ÓÏ31 e‰‡‰L ÒBn‰ ‰Ê ¿»«≈«¬ƒƒ∆«≈∆∆¿»
„ˆa Òp‡‰ „ÓÚL ÔÂÈkL ;ÌlLlÓ eËt ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ¿«≈∆≈»∆»«»«»¿«

ÛO el‡Îe ,Ba LiM ‰Ó Ïk „‡ k ˆB‡‰32. »»¿»»«»«∆≈¿ƒƒ¿«

לו 27) ומותר ימיתהו, יביא לא ואם חבירו, ממון את
ורבינו  לשלם. חייב  זאת בכל עצמו, להציל כדי  להביא,
עליו  חולק  הראב "ד אולם כרי "ף , שם הגמרא את פירש
ממון  להביא כשאנסו חייב , ונתן נשא שאמרו מה ומפרש
דורש, הוא ממונו שאת האיש בשם האנס  כשנקב  אבל סתם,
ש"ך  [ראה פטור. - ממונו את להביא אותו והכריח 

כד]. ס "ק  שפח , סימן ממון 28)חושןֿמשפט  שנטל וזה
וחייב . בידיים מזיק  הריהו לאנס , ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט  שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס  ברשות הממון שהרי  פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף  כבר וכאילו

הוא. אנוס  שהרי  פטור,

.‰ÔÈ„ ÈÏÚa33Ú˜w‰ ÏÚ ‰ÈÓ Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ B‡34,'ÈlL' ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ  ÌÈÎBk „BÚ „Èa dÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ c‰ ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי34)מעשה ביד לא נם

זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.
שלו. ממון אלא גוי  ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר

בכסף . ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.ÂBÁ ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈÎBk È„BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
BÁ ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ iÁ BÁ ÔÈ‡ 40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

iÁ BÁ ‰È‰ÈÂ BÁ ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ BÚa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a LeÙa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידי ֿזה 39)בגלל
לגוי . מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי פוטרים והיו אותם מפייס  הייתי  לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק  עלֿפי 

לשלם. מוכרח  ששלמו 42)הוא הגולגולת מס  זהו
על  המוטל מס  [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס  השמיט  ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל
תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה

(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף 
למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב : הלכה יג פרק  כתובות מירושלמי  זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב  חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
ח . בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות

והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.ÊÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,BÁ ÔBÓÓ ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :ÓB‡ ÒÓp‰Â ,B˙ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»
ÙBk ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 52‰ea ‰È‡a ‡l‡ ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע  ישבע  - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב . הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס , בלא ונתן
שפח , סימן חושןֿמשפט  (ש"ך ויטול הנמסר וישבע  הנגזל,

ל). ידעו 47)ס "ק  אם אבל שם. רי "ף  סב . בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי  יודע , איני  אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע  יכול ואינו שבועה מחויב 
לא, סעיף ֿקטן וש"ך יט , הלכה ז פרק  למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע  תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו
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יח . הלכה שם למעלה וראה התופס . מיד כדין 50)מספק 
ונוטלים. הנשבעים אם 51)כל אבל מוחזק , הוא בזה כי 

סכום  כל על להשבע  ורוצה שתפס , ממה יותר על טוען הוא
שתפס . במה להחזיק  אלא השבועה, לו תועיל לא התביעה,

אנו 52) בתיקו, בגמרא שעלתה ממון בעיית שכל משום
שם. לבבאֿקמא רי "ף  המחזיק , לטובת ולא 53)פוסקים

שהנמסר  שפסק  גאון, האי  כרב  שלא בשבועה, ולא באומדן
"תיקו" שדין שנשבע , ממה חצי  המוסר מן ומוציא נשבע 
אוצר  ראה וחולקים. בספק  המוטל ממון כדין לדעתו

.43 עמוד לבבאֿקמא הגאונים

.Á‡Ï BÓˆÚÓ ‰‡‰L ÒBn‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«≈∆∆¿»≈«¿…
ÚeL‰eÓÁ ‰54˙q‰ ˙ÚeL ‡ÏÂ55‡e‰L ÈtÓ , ¿»¬»¿…¿«∆≈ƒ¿≈∆
ÚL56ÏeÒt EÏ ÔÈ‡Â57ÒBn‰ Ï‡ .‰fÓ ˙È »»¿≈¿»»≈ƒ∆¬»«≈

˙B‡‰Ï e‰eÒ‡L58Û‡ ,„ia Ô˙Â ‡OÂ ‡È‰Ï B‡ ∆¬»¿«¿¿»ƒ¿»»¿»««»«
ÌlLÏ iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ59ÚL BÈ‡ 60Ôa ‡l‡ , «ƒ∆«»¿«≈≈»»∆»∆

‡Lk B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,„Ïa ‡e‰ ÔÈÓeÏLz«¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿»
.ÔÈLk‰«¿≈ƒ

התורה.54) מן שהיא במקצת, מודה של שבועה כגון
מ :55) שבועות הכל, בכופר נחמן רב  ראה 56)שתיקן

ט . מא.57)הלכה ושבועות ה: בבאֿמציעא ראה
ב .58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס  שהרי 

.ËÒÓÏ eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈÎBk „BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚe ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙BÚ64BÒBn‰ ÏÎÂ .BÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿
BÏ ÔÈ‡  BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈÎBk „BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב , לפני  שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק  לבבאֿקמא רי "ף  שאמר 63)וראה

ב ), לט , (תהלים לנגדי  רשע  בעוד מחסום לפי  אשמרה דוד:
שם. גיטין מחסום, לפי  אשמרה לנגדי , שרשע  אף ֿעלֿפי 

ומצערו.גו 64) רעות לו .65)רם . . והמסורות "המינין
יז. השנה (ראש דורות" לדורי  בה ונידונים לגיהינום יורדים

יג). פרק  סנהדרין ותוספתא

.È‚‰Ï zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
‰f‰68Ì„˜ B‚‰Ï zÓe .˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L «∆∆≈»ƒƒ≈¿»À»¿»¿…∆

ÒÓiL69Ó‡Lk ‡l‡ .70BÙe‚a ÈBÏt ÒBÓ ÈÈ‰ : ∆ƒ¿…∆»¿∆»«¬≈ƒ≈¿ƒ¿
Ï˜ ÔBÓÓ elÙ‡Â ,BBÓÓa B‡71BÓˆÚ Èz‰ 72 ¿»«¬ƒ»«ƒƒ«¿

ÒÓz Ï‡ :BÏ ÔÈÓB‡Â BÏ ÔÈ˙Óe .‰˙ÈÓÏ73Ì‡ . ¿ƒ»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿…ƒ
Èk ‡Ï :Ó‡Â ÂÈt ÊÚ‰74epÒÓ‡ ‡l‡ ,75‰ÂˆÓ  ≈≈»»¿»«…ƒ∆»∆¿¿∆ƒ¿»

B‚‰Ï76Ì„Bw‰ ÏÎÂ .77.‰ÎÊ B‚‰Ï ¿»¿¿»«≈¿»¿»»

קיז.66) בבאֿקמא מוסר, של מפרקתו שבר כהנא רב 
נח . ביתֿדין 67)וברכות שם שאין לארץ , בחוץ  ואפילו

היה. בבבל כהנא רב  מעשה כי  לאחר 68)מומחים,
כהנא. רב  כמעשה הנמסר,69)החורבן, את להציל כדי 

כלום. עשה לא שם.70)ואפילו המעשה, היה כך
שונות 71) עלילות עליו יעלילו הגוים, לידי  שנמסר [שכיוון

(ישעיה  מהכתוב  זה דין למדו שם בגמרא מידם. ינצל ולא
כיון  זה תוא מה מכמר", כתוא וכו' עלפו "בניך כ): נא,
שנפל  ישראל של ממון כך עליו, מרחמים אין למכמר שנפל
כמו  פירשו והראשונים עליו. מרחמים אין גוים ליד

סימן שאמרנו. יז כלל בתשובותיו והרא"ש כאן, מרדכי  ראה
וג]. רודף .72)ב  כדין להרגו רב ,73)ומותר עשה כך

כן.74)שם. מתכוון 75)לא שהוא ניכר ועלֿידי ֿזה
זאת. והתורה 76)לעשות להורגו, חבירו אחר רודף  כדין

נח . ברכות להרגו, השכם להרגך הבא ולאו 77)אמרה
הנמסר. דוקא

.‡ÈÌÓÊ L‡ ÒBn‰ ‰OÚ78ÈÏ ‰‡È  ÒÓe79, »»«≈¬∆»«»«≈»∆ƒ
B‚‰Ï eÒ‡L80˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;81È‰  ÒÓÏ ∆»¿»¿∆»ƒ≈À¿«ƒ¿…¬≈

LÚÈ ‰Ê82ÌÈÁ‡ ÒÓÈ ‡nL ,83ÔÓÊ ÏÎa ÌÈOÚÓe . ∆≈»≈∆»ƒ¿…¬≈ƒ«¬ƒ¿»¿«
Ún‰ ÈÚa84ÔBÓÓ ÒÓÏ e˜ÊÁ‰L ÌÈÒBn‰ LÚÏ ¿»≈««¬»«¬…«¿ƒ∆À¿¿ƒ¿…»

ÌÈÒBn‰ ÒÓÏÂ ,Ì„‡ Èa85ÌÈÎBk È„BÚ‰ „Èa ¿≈»»¿ƒ¿…«¿ƒ¿«»¿≈»ƒ
ˆn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÚL ÈÙk ÌÒ‡Ïe Ì˙Bk‰Ïe ÌLÚÏ¿»¿»¿«»¿»¿»¿ƒƒ¿»¿≈»«≈≈

eavÏ86ÌÈÎBk È„BÚ‰ „Èa BÒÓÏ zÓ  ÔÚˆÓe «ƒ¿«¬»À»¿»¿¿«»¿≈»ƒ
BÒ˜Ïe BÒ‡Ïe B˙Bk‰Ï87„ÈÁÈ Úˆ ÈtÓ Ï‡ .88 ¿«¿»¿¿»¿¬»ƒ¿≈««»ƒ

BÒ‡Ï eÒ‡89BBÓÓ „a‡Ï eÒ‡Â .90Û‡Â ,ÒBÓ ÏL »¿»¿¿»¿«≈»∆≈¿«
ÂÈLBÈÏ BBÓÓ È‰L ;BLÚÏ znL Èt ÏÚ91. «ƒ∆À»¿»¿∆¬≈»¿¿»

בליעל.78) מחשבת לא 79)חשב  ואינה רבינו, דעת
כתב  ומאכיל הגוזל פרק  סוף  (במרדכי  ברי "ף  ולא בגמרא

זו). דעה על חולק  שהרי "ף  שמחה, רבינו שהרי80)בשם
כדין  חבירו, את להציל כדי  אלא אינו להרגו שמותר הדין

גורם רודף  אלא שאינו רוצח , משום לא אבל חבירו, אחר
בעדים  אלא אותו הורגים אין ממש רוצח  ואפילו ופטור.

ובביתֿדין. סנהדרין 81)והתראה וראה פעמים, שלוש
ב 'שולחן 82)פא: גם וכן "יהרג", כתוב  ר"מ  רומי  בדפוס 

הוא: והמקור יא. סעיף  שפח , סימן חושןֿמשפט  ערוך'
(עבודה  מעלין" ולא מורידין היו . . . והמסורות "המינין
לבאר  שנפל כגון הריגתם, את מסבבים כלומר כו:), זרה
מותר  רבינו ולדעת הסולם. את מסלקים בבאר, והסולם
להרגו  אי ֿאפשר אם וכך המערב , ערי  כמנהג בידיים, להרגו
ד  פרק  רוצח  הלכות ראה הריגתו. לסבב  מצווים בידיים,

י . להצילם.83)הלכה צרפת.84)ומצוה
אסור 85) - אחרות עבירות על רשעים אבל דוקא, המוסרים

ט . הלכה למעלה ראה לגוים, כמוסר.86)למסור דינו
שאין  הרשעים, ויתר המוסר עם יחד אותו מונה התלמוד
ושנתנו  . . . והמסורות "המינין הבא. לעולם חלק  להם
. הצבור) על יתירה אימה (=שמטילים חיים בארץ  חיתיתם
יג. פרק  סנהדרין ותוספתא יז. השנה ראש ". .

ט .88)בממונו.87) הלכה למעלה ב 'שולחן 89)ראה
הנכונה  הגירסא יב  סעיף  שפח , סימן חושןֿמשפט  ערוך'

בבבאֿקמא 90)"למסרו". יהודה ורב  הונא רב  מחלוקת
והראייה  שם. הרי "ף  כדעת לאבדו שאסור רבינו ופסק  קיט .
אם  כלומר, במוסר. נגזל תקנת עשו אם הבעיא, מן היא
שאם  בתיקו, נשארה והבעיא סב .), (שם ויטול ישבע  הנמסר

ונוטל. שנשבע  כלֿשכן לאבדו, היה לנו 91)מותר ואין
בו  ויתקיים שיכול מוסיף , התלמוד ליורשיו. להזיק  רשות
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קל                 
         

כלומר, ילבש", וצדיק  רשע  "יכין יז): כז, (איוב  הכתוב 
צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.ÈÛ„B92„Ï B‡ B‚‰Ï BÁ Á‡ Û„B ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt  »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי אבל כריתות, חייבי  ובין ביתֿדין מיתות חייבי  בין
עג.). (סנהדרין רודף  של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אף ֿעלֿפי  אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי  אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף  כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף 
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב  שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב  מיתה וחיוב  העבירה, מן להצילה כדי  אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק  ואבידה

.‚ÈÛc97ÌÈÏk aML98‡Ï ;eËt  Û„B ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
BÙebÓ ÈÁ BBÓÓ ‰È‰È99ÌÈÏk aL Ì‡Â .100 ƒ¿∆»»ƒƒ¿ƒƒ≈≈ƒ

iÁ  ÌÈÁ‡101 BÁ ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰L ; ¬≈ƒ«»∆««ƒ«¿¿»¬≈
.iÁ«»

שם.97) עצמו.98)בבאֿקמא להציל שהרי99)כדי 
כלֿשכן  עצמו, להציל כדי  רודפו, את להרוג רשאי  זה נרדף 

שם. הרודף , של בממונו להצילו לומר:100)שניתן צריך
ר"מ . רומי  בדפוס  הוא וכן שם.101)"כלי ", לשלם,

.„ÈÛ„L ÈÓ102aLÂ ,Ûcp‰ ÚÈLB‰Ï Û„B‰ Á‡ ƒ∆»«««»≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ≈
.eËt  Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa Û„B ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ≈∆≈≈∆»»»»

ÔÈc‰ ÔÓ ‡ÏÂ103ÚnÈ ‡lL ,‡È‰ ‰wz ‡l‡ , ¿…ƒ«ƒ∆»«»»ƒ∆…ƒ»«
dÓ‰Ó˙È B‡ ÏÈv‰lÓ104ÔiÚÈÂ105.ÛciL ˙Úa ƒ¿«ƒƒ¿«¿«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿…

חייב ,103)שם.102) - חבירו בממון עצמו המציל שהרי 
בממון אחרים המציל יתאחר.104)חבירו.כלֿשכן

המועד.105) את יאחר ובינתיים בריצתו, כלים ישבר שלא

.ÂË„ÓÚÂ ,ÈBOn‰ „kÓ M‰Ï ‰MÁL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ…∆««¿»«
Ìia CÈÏL‰Â d‡OnÓ Ï˜‰Â Ô‰Ó „Á‡106eËt 107; ∆»≈∆¿≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«»»

‰ÂˆÓe .Ì‚‰Ï Ì‰ÈÁ‡ Û„B BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

  

       


הגדולה   מעלת נרמזת זו  הלכה  של  הענייני בפנימיות
הזוהר  כמאמר הנשמה  על מורה  "ספינה " כי  ישראל של

א.) קצט, נש (ח"ב  דבר נשמתא  איהי  דא  לספינה  דנחת "יונה 
הכתוב ובלשו נש " דבר בגופא  למהוי  עלמא  האי  אל דנחת
שאחרי " רבי  במי מלאכה  עושי  באניות  הי "יורדי 

של   והבלבולי הטרדות ריבוי   שה  רבי  המי סכנת
עילוי  ניתוס ואז  בשלו חפצה  למחוז מגיעה   העול עניני 

. לעול ירידתה   קוד שהיתה  מכפי  בנשמה  יותר גדול
למצב הספינה  את שמביא  הסוער  הי הוא  הגלות  י
נעשה   בעול החוש התגברות מצד  כי  להשבר" ש "חשבה 
של  העול הוא  והמשוי  ומצוותיה . התורה   בקיו חלישות
הקב "ה  להישבר" ש "חישבה  החשש  ומצד  ומצוות, תורה 
שאי תומ "צ עניני  ריבוי   ישנ שהרי  מעליה  המשוי  מיקל
טומאה  הקרבנות, דיני  כמו  הגלות בזמ  לקיימ אפשר

אל  שמצוות וכו ' ע "דוטהרה  למעליותא  " בי השלי" ו 
 לשורש ונתעלו  חזרו  אלו  שמצוות " מכסי  לי  כמי"

מהגילוי . שלמעלה   ההעל בבחינת ומקור
ניתנה  לא  התורה  שכל ישראל, של מעלת מודגשת ובזה 
את  מסכ התורה  ריבוי   וא ישראל את לזכות בשביל אלא 
ומצוה  , להרג  אחריה  רוד כמו  שבה  "המשא  ישראל
בשביל  התורה  שהרי  ," והושיע שהשלי עשה  רבה 
 חז"ל  לשו (ע "ד  למה  תורה  ישראל אי  וא ישראל

ז.). פ"ח , אסת"ר פ"נ. פדר"א 
    

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי  חייב  ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי  וכל מזיק , כדין
כיצד  מפרש יד הלכה יב  פרק  ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
שכנראה  הראב "ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי  מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי  לפטור שכוונתו הבין

ט . סעיף ֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף  שפ , סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב . בכי  לסיים כדי  "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל
‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe ÏBÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»


   

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚL .˙BˆÓ ‰OÚ ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB LÙÏ Ùk ÁwÏ ‡lL ( .ÁˆÏƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ ÁˆiLk ÁˆB‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B ÏL BLÙa Ûcp‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
ÛÚÏ (È .Cc‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó ÈÚ LÈÙ‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜˜ d˙B‡a „ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (È .Úf˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜ÙÏ (ÂË .„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .Cca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰ƒ¿»¿«»¿≈≈
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קלי                  
         

כלומר, ילבש", וצדיק  רשע  "יכין יז): כז, (איוב  הכתוב 
צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.ÈÛ„B92„Ï B‡ B‚‰Ï BÁ Á‡ Û„B ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt  »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי אבל כריתות, חייבי  ובין ביתֿדין מיתות חייבי  בין
עג.). (סנהדרין רודף  של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אף ֿעלֿפי  אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי  אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף  כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף 
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב  שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב  מיתה וחיוב  העבירה, מן להצילה כדי  אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק  ואבידה

.‚ÈÛc97ÌÈÏk aML98‡Ï ;eËt  Û„B ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
BÙebÓ ÈÁ BBÓÓ ‰È‰È99ÌÈÏk aL Ì‡Â .100 ƒ¿∆»»ƒƒ¿ƒƒ≈≈ƒ

iÁ  ÌÈÁ‡101 BÁ ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰L ; ¬≈ƒ«»∆««ƒ«¿¿»¬≈
.iÁ«»

שם.97) עצמו.98)בבאֿקמא להציל שהרי99)כדי 
כלֿשכן  עצמו, להציל כדי  רודפו, את להרוג רשאי  זה נרדף 

שם. הרודף , של בממונו להצילו לומר:100)שניתן צריך
ר"מ . רומי  בדפוס  הוא וכן שם.101)"כלי ", לשלם,

.„ÈÛ„L ÈÓ102aLÂ ,Ûcp‰ ÚÈLB‰Ï Û„B‰ Á‡ ƒ∆»«««»≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ≈
.eËt  Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa Û„B ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ≈∆≈≈∆»»»»

ÔÈc‰ ÔÓ ‡ÏÂ103ÚnÈ ‡lL ,‡È‰ ‰wz ‡l‡ , ¿…ƒ«ƒ∆»«»»ƒ∆…ƒ»«
dÓ‰Ó˙È B‡ ÏÈv‰lÓ104ÔiÚÈÂ105.ÛciL ˙Úa ƒ¿«ƒƒ¿«¿«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿…

חייב ,103)שם.102) - חבירו בממון עצמו המציל שהרי 
בממון אחרים המציל יתאחר.104)חבירו.כלֿשכן

המועד.105) את יאחר ובינתיים בריצתו, כלים ישבר שלא

.ÂË„ÓÚÂ ,ÈBOn‰ „kÓ M‰Ï ‰MÁL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ…∆««¿»«
Ìia CÈÏL‰Â d‡OnÓ Ï˜‰Â Ô‰Ó „Á‡106eËt 107; ∆»≈∆¿≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«»»

‰ÂˆÓe .Ì‚‰Ï Ì‰ÈÁ‡ Û„B BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

  

       


הגדולה   מעלת נרמזת זו  הלכה  של  הענייני בפנימיות
הזוהר  כמאמר הנשמה  על מורה  "ספינה " כי  ישראל של

א.) קצט, נש (ח"ב  דבר נשמתא  איהי  דא  לספינה  דנחת "יונה 
הכתוב ובלשו נש " דבר בגופא  למהוי  עלמא  האי  אל דנחת
שאחרי " רבי  במי מלאכה  עושי  באניות  הי "יורדי 

של   והבלבולי הטרדות ריבוי   שה  רבי  המי סכנת
עילוי  ניתוס ואז  בשלו חפצה  למחוז מגיעה   העול עניני 

. לעול ירידתה   קוד שהיתה  מכפי  בנשמה  יותר גדול
למצב הספינה  את שמביא  הסוער  הי הוא  הגלות  י
נעשה   בעול החוש התגברות מצד  כי  להשבר" ש "חשבה 
של  העול הוא  והמשוי  ומצוותיה . התורה   בקיו חלישות
הקב "ה  להישבר" ש "חישבה  החשש  ומצד  ומצוות, תורה 
שאי תומ "צ עניני  ריבוי   ישנ שהרי  מעליה  המשוי  מיקל
טומאה  הקרבנות, דיני  כמו  הגלות בזמ  לקיימ אפשר

אל  שמצוות וכו ' ע "דוטהרה  למעליותא  " בי השלי" ו 
 לשורש ונתעלו  חזרו  אלו  שמצוות " מכסי  לי  כמי"

מהגילוי . שלמעלה   ההעל בבחינת ומקור
ניתנה  לא  התורה  שכל ישראל, של מעלת מודגשת ובזה 
את  מסכ התורה  ריבוי   וא ישראל את לזכות בשביל אלא 
ומצוה  , להרג  אחריה  רוד כמו  שבה  "המשא  ישראל
בשביל  התורה  שהרי  ," והושיע שהשלי עשה  רבה 
 חז"ל  לשו (ע "ד  למה  תורה  ישראל אי  וא ישראל

ז.). פ"ח , אסת"ר פ"נ. פדר"א 
    

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי  חייב  ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי  וכל מזיק , כדין
כיצד  מפרש יד הלכה יב  פרק  ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
שכנראה  הראב "ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי  מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי  לפטור שכוונתו הבין

ט . סעיף ֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף  שפ , סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב . בכי  לסיים כדי  "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל
‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe ÏBÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»


   

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚL .˙BˆÓ ‰OÚ ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB LÙÏ Ùk ÁwÏ ‡lL ( .ÁˆÏƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ ÁˆiLk ÁˆB‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B ÏL BLÙa Ûcp‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
ÛÚÏ (È .Cc‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó ÈÚ LÈÙ‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜˜ d˙B‡a „ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (È .Úf˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜ÙÏ (ÂË .„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .Cca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰ƒ¿»¿«»¿≈≈
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ידי על נכתב  הגדולות, ההלכות שבריש  המצות מניי
מדוע להבי וצרי בשיטתו ,  דיוקי מצינו  בו   וג , " הרמב
רוצח  לנפש  כופר ליקח  "שלא  כתב  ב ' לא ־תעשה  במצות
כופר  ליקח  "שלא  כתב  זו  לא ־תעשה  ובמצות יומת" אלא 

יגלה . אלא   הוסי ולא  גלות" למחויב 
ליקח  שלא  שהלאו  ל משמע  קא   " הרמב הוא : והביאור
ואחר  שיגלה   קוד , החיובי שני  כולל בשגגה  לרוצח  כופר
רק  הוא  שהלאו  משמע  היה  יגלה " "אלא  כתב  ואילו  שגלה ,
לשוב כופר ליקח  איסור אי שגלה  אחר אבל שיגלה   קוד

. באר לשבת
כופר  ליקח  לא  רק  הוא  הלא ־תעשה  התורה , על ולפרש "י 
לשבת". "לשוב   המילי על פירושו  יסד  ולכ שגלה , אחר

להגלותו ). מצות־עשה  יש  שגלה   קוד (אבל
     

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
ושמצוה 1) בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר

ליקח  שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח . להרוג הדם לגואל
מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח . כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף  להציל
להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים

הציל. ולא

.‡‚B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ˙ ‡Ï :Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ 8Ì˜pÈ Ì˜ :Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ

‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊa BÁ12BÙOL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ  L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח  הריני  אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי  הוצאת דרשב "י , (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב  "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק  ואפילו
עיבורו. חדשי  בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי , ואפילו

הלכה  ב  פרק  (לקמן עליו נהרג הרוצח  הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי , באופן מנוסח  הציווי 

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי 

יד). הרוצח "7)כא, את ירצח  עדים לפי  נפש מכה "כל
קסא. מסעי  'ספרי ' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב : סנהדרין בסייף , ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי  בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי 

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב  ל"חרב ",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי  "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח " יומת מות הוא, רוצח  וימות,

על 13) קס , מסעי  'ספרי ' ראה בשריפה. דינו אומרים אין
עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק 

.‰ÂˆÓ14,[ÁˆB‰ ˙‡ ‚‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡‰ ÏÎÂ .Áˆ‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰MÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16 ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי ' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי  מה:
הרוצח . את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק  מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי  י  הלכה ה פרק 
יב . מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק  עדות לענין ואף  האב , קרובי  היינו
לומד  עקיבא רבי  כי  התורה, מן להעיד פסולים האב  קרובי 
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב  מן זה דין
הלכה  ג פרק  סנהדרין ירושלמי  וראה א. הלכה יג, פרק  עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק .16)ט , גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואף ֿעלֿפי הורגו, הפוגע  כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ "ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי "א

.‚‚‰L ‡‰18È‰  ‚‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈
ÂÈ‡ È‡ ‚B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈
„Á‡ ÔÈ‡  Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ
‰˜p‰ „Á‡Â Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב .18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי  אף ֿעלֿפי 
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח . את הבן 21)להרוג כי  מצוה, שזוהי  אף ֿעלֿפי 
לכבוד  ואם אב  כיבוד הכתוב  והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח  הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח , את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי  קרוביה,

.„ÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‰ÊÓe24Ùk25ÁˆB‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

BËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
‡ÏÂ :Ó‡pL .‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ìc‰«»∆»ƒ¿««»»∆∆¡«¿…

Áˆ LÙÏ ÙÎ eÁ˜˙29‰„Èt˜‰L „ EÏ ÔÈ‡Â . ƒ¿…∆¿∆∆…≈«¿≈¿»»∆ƒ¿ƒ»
eÙÈÁ˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÂÈÏÚ ‰Bz30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡«¿…«¬ƒ

ÛÈÁÈ ‡e‰ Ìc‰ Èk ,ÓB‚Â ı‡‰ ˙‡31ı‡‰ ˙‡ ∆»»∆¿≈ƒ«»«¬ƒ∆»»∆
.ÓB‚Â¿≈

בלאו.24) עברו לקחו, נפשו.25)ואם שלא 26)פדיון
נפשו.27)להרגו. מפדיון יותר שאמר 28)כלומר,
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הרוצח . של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי  נפשו פודה שמים, בידי  מיתה
מיתת  שחייב  מרוצח  אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי  'ספרי ' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני הורשו שאם ידוע , זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח , מיד כופר ליקח  הארץ 
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב , מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב  באחיו, איש חרב 

קוק ). הרב  מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י . אונקלוס  שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ ", את תטמא "ולא בפסוק  ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ , את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב  דמים שפיכות ומפני  השכינה, את

שם. 'ספרי '

.‰ÁˆB32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡  ÔB„Êa ‚‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙ÈÏ ‡BiL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ ÈiÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ eÚL36ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙Èa ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב .32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי  אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב  שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
עד  אותו ממיתים שאין הנפש, את שהרג אחד שראו
וילקוט  זוטא, 'ספרי ' שם, (מכות אחר" בביתֿדין שיעמוד
נו. עמוד למכות, ביתֿהבחירה וראה לה). מסעי  שמעוני 

מיתה.34) חייב  הוא אין למיתה, אותו דנו שלא עוד וכל
מחוייבי35) יתר לכל דוגמה הוא הרוצח ", ימות "לא הפסוק 

 ֿ תלמוד ומשנאף , משהרג אותו יהרוג "יכול ביתֿדין. מיתת
שם. וילקוט  זוטא, ספרי  עמדו". עד הרוצח  ימות ולא לומר

עדים.36) בהם והתרו

.Â?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na37ÔBÚ‰ ‰OÚÂ ÚLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»∆»
Û„B‰ Ï‡ ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ iÁL38BÁ Á‡ ∆«»»»ƒ«≈ƒ¬»»≈««¬≈

ÔË˜ Û„B‰ ‰È‰ elÙ‡ ,B‚‰Ï39Ï‡OÈ Ïk È‰ 40 ¿»¿¬ƒ»»»≈»»¬≈»ƒ¿»≈
ÔÈeˆÓ41BLÙa elÙ‡Â ,Û„B‰ „iÓ Ûcp‰ ÏÈv‰Ï ¿Àƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«»≈«¬ƒ¿«¿

Û„B ÏL42. ∆≈

למיתה.37) ביתֿדין אותו שידונו עד החוטא את יהרגו שלא
עג.38) לענין 39)סנהדרין עונשין, בר שאינו אף ֿעלֿפי 

שם  הנרדף , את להציל היא המטרה כי  כגדול, דינו "רודף "
ביתֿדין.40)עב : דוקא ז.41)ולאו הלכה ראה
(42 ֿ אף ֿעל זה". של בדמו זה של דמו "הצל אותו. להרוג

עליו  שחייב  מעשה עשה ולא אותו, הרג לא שעדיין פי 
שם. מיתה.

.Ê?„ˆÈk43e‰eÈ‰Ê‰ Ì‡44,ÂÈÁ‡ Û„B ‡e‰ È‰Â ≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈≈«¬»
‰‡˙‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡45ÔÈ„ÚL ÔÂÈk , ««ƒ∆…ƒ≈»»«¿»»≈»∆¬«ƒ

Û„B ‡e‰46‚‰ ‰Ê È‰ 47BÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡Â . ≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B‡ ıÁa B˙B‡ ekiL ÔB‚k ,Û„B‰ ÈÈ‡Ó È‡a¿≈»≈≈¿≈»≈¿∆«¿≈

BÏ‚ ˙‡ eaLÈ B‡ B„È ˙‡ eÚË˜ÈÂ ÛÈÒa B‡ Ô‡a¿∆∆¿«ƒ¿ƒ¿¿∆»¿«¿∆«¿
ÔÈOBÚ  BÈÚ ˙‡ enÒÈ B‡48ÔÈÏBÎÈ [ÔÈ‡] Ì‡Â . ¿«∆≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒ

ÔeÎÏ49È‰  Û„BÏ e‰e‚‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÏÈv‰Ïe ¿«≈¿«ƒ∆»ƒ≈¬»»≈¬≈
‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‚B‰ el‡50; ≈¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»«

dtk ˙‡ ‰˙v˜Â : Ó‡pL51EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï , ∆∆¡«¿«…»∆«»…»≈∆

הרודף .43) אותו 44)דין יהרגו כן לא שאם ירדוף , שלא
שם. התורה, ֿ 45)כמצוות ועלֿמנת אני , יודע  אמר שלא

מיתת  במחוייב  כן לא שם. עליו, שאהרג רודף , אני  כן
התראה. עליו שיקבל עד נהרג שאינו ביתֿדין,

בסכנה.46) (שם),47)והנרדף  התראה" צריך אינו "רודף 
ממוות. הנרדף  את להציל דחוף  צורך קיים ואם 48)שהרי 

יג. הלכה להלן וראה שמים, בידי  מיתה חייב  הרגו,
מאבריו.49) עליו 50)לאחד שחייב  מעשה עשה ולא

שאין  ביתֿדין, מיתות מחייבי  רודף  דין שונה ובזה מיתה,
הֿו). (הלכות ועשו עברו אלאֿאםֿכן אותם ממיתים

אתה 51) אין שאם מנין בכפה, להצילו חייב  שאתה "מלמד
תחוס  לא תלמודֿלומר בנפשה, הצילו בכפה, להצילו יכול

רצג. כי ֿתצא 'ספרי ' עיניך",

.Á„Á‡52ÂÈLeÓa53c Ïk „Á‡Â54˙kÒ Ba LiL ∆»ƒ¿»¿∆»»»»∆≈«»«
˙BLÙ55‰M‡‰ B‡ LÈ‡‰ „Á‡ .56:e˙k‰ ÔÈÚ . ¿»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿««»

LBÁ‰ ÏkL57 B˙B‡ ‰˙ÈÓn‰ ‰‡k‰ BÁ ˙Bk‰Ï ∆»«≈¿«¬≈«»»«¿ƒ»
Û„B ÏL BtÎa Ûcp‰ ˙‡ ÔÈÏÈvÓ58ÔÈ‡ Ì‡Â ; «ƒƒ∆«ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ≈»

vÓ  ÔÈÏBÎÈBLÙa Û‡ B˙B‡ ÔÈÏÈ59‡Ï :Ó‡pL , ¿ƒ«ƒƒ«¿«¿∆∆¡«…
EÈÚ ÒBÁ˙60. »≈∆

ובין.52) נאמר 53)בין... בתורה מסוכן. מקום בביציו,
במבושיו  והחזיקה ידה ששלחה באשה כפה", את "וקצותה

גבר. דוגמה.54)של אלא אינו ו"מבושיו"
לרבות 55) מנין מבושיו, אלא לי  אין - במבושיו "והחזיקה

 ֿ מכל "והחזיקה" תלמודֿלומר סכנה, בו שיש דבר כל
והחזיקה  ידה "ושלחה (כתוב  רצב  שם 'ספרי ' מקום",
היה  מספיק  שהרי  מיותרת, "והחזיקה" והמלה במבושיו",
שלריבוי דרשו כך משום במבושיו", ידה "ושלחה לכתוב 

וכנרדפים,56)באה). כרודפים ולאשה לאיש אחד דין
איש. המתקיפה אשה על מדבר שהכתוב  ואף ֿעלֿפי 
 ֿ בבא שבתורה", עונשים לכל לאיש אשה הכתוב  "השווה

טו. עשה.57)קמא לא ועדיין לעשות, המתכונן
ז.58) הלכה ראה להרגו, שהורגים 59)ואסור הרודף , של

את 60)אותו. "וקצותה עלֿידי  להצילו יכול אתה כשאין
הקודמת. הלכה ראה כפה".

.ËBÊ Û‡61‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ62LÙ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL , «ƒ¿«…«¬∆∆…»«∆∆
ÌÈÓÎÁ eB‰ CÎÈÙÏ .Û„B‰63‡È‰L ‰aÚ‰L , »≈¿ƒ»¬»ƒ∆»À»»∆ƒ

„ÏÈÏ ‰M˜Ó64ÌÒa ÔÈa ,‰ÈÚÓa aÚ‰ CzÁÏ zÓ  ¿«»≈≈À»«¿…»À»¿≈∆»≈¿«
Ì‡Â .d‚‰Ï ‰ÈÁ‡ Û„Bk ‡e‰L ÈtÓ ,„ia ÔÈa≈«»ƒ¿≈∆¿≈«¬∆»¿»¿»¿ƒ

BL‡ ‡ÈˆB‰MÓ65ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ 66ÔÈÁBc ÔÈ‡L ;Ba ƒ∆ƒ…≈¿ƒ∆≈ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÚË e‰ÊÂ ,LÙ ÈtÓ LÙ67. ∆∆ƒ¿≈∆∆¿∆ƒ¿∆»

מצוה 61) כך ולהצילו, הנרדף  נפש על לחוס  שמצוה כשם
ע  לחוס  באחד שלא להצילו אי ֿאפשר אם הרודף , נפש ל
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קלג                  
         

הרוצח . של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי  נפשו פודה שמים, בידי  מיתה
מיתת  שחייב  מרוצח  אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי  'ספרי ' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני הורשו שאם ידוע , זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח , מיד כופר ליקח  הארץ 
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב , מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב  באחיו, איש חרב 

קוק ). הרב  מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י . אונקלוס  שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ ", את תטמא "ולא בפסוק  ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ , את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב  דמים שפיכות ומפני  השכינה, את

שם. 'ספרי '

.‰ÁˆB32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡  ÔB„Êa ‚‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙ÈÏ ‡BiL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ ÈiÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ eÚL36ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙Èa ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב .32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי  אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב  שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
עד  אותו ממיתים שאין הנפש, את שהרג אחד שראו
וילקוט  זוטא, 'ספרי ' שם, (מכות אחר" בביתֿדין שיעמוד
נו. עמוד למכות, ביתֿהבחירה וראה לה). מסעי  שמעוני 

מיתה.34) חייב  הוא אין למיתה, אותו דנו שלא עוד וכל
מחוייבי35) יתר לכל דוגמה הוא הרוצח ", ימות "לא הפסוק 

 ֿ תלמוד ומשנאף , משהרג אותו יהרוג "יכול ביתֿדין. מיתת
שם. וילקוט  זוטא, ספרי  עמדו". עד הרוצח  ימות ולא לומר

עדים.36) בהם והתרו

.Â?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na37ÔBÚ‰ ‰OÚÂ ÚLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»∆»
Û„B‰ Ï‡ ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ iÁL38BÁ Á‡ ∆«»»»ƒ«≈ƒ¬»»≈««¬≈

ÔË˜ Û„B‰ ‰È‰ elÙ‡ ,B‚‰Ï39Ï‡OÈ Ïk È‰ 40 ¿»¿¬ƒ»»»≈»»¬≈»ƒ¿»≈
ÔÈeˆÓ41BLÙa elÙ‡Â ,Û„B‰ „iÓ Ûcp‰ ÏÈv‰Ï ¿Àƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«»≈«¬ƒ¿«¿

Û„B ÏL42. ∆≈

למיתה.37) ביתֿדין אותו שידונו עד החוטא את יהרגו שלא
עג.38) לענין 39)סנהדרין עונשין, בר שאינו אף ֿעלֿפי 

שם  הנרדף , את להציל היא המטרה כי  כגדול, דינו "רודף "
ביתֿדין.40)עב : דוקא ז.41)ולאו הלכה ראה
(42 ֿ אף ֿעל זה". של בדמו זה של דמו "הצל אותו. להרוג

עליו  שחייב  מעשה עשה ולא אותו, הרג לא שעדיין פי 
שם. מיתה.

.Ê?„ˆÈk43e‰eÈ‰Ê‰ Ì‡44,ÂÈÁ‡ Û„B ‡e‰ È‰Â ≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈≈«¬»
‰‡˙‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡45ÔÈ„ÚL ÔÂÈk , ««ƒ∆…ƒ≈»»«¿»»≈»∆¬«ƒ

Û„B ‡e‰46‚‰ ‰Ê È‰ 47BÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡Â . ≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B‡ ıÁa B˙B‡ ekiL ÔB‚k ,Û„B‰ ÈÈ‡Ó È‡a¿≈»≈≈¿≈»≈¿∆«¿≈

BÏ‚ ˙‡ eaLÈ B‡ B„È ˙‡ eÚË˜ÈÂ ÛÈÒa B‡ Ô‡a¿∆∆¿«ƒ¿ƒ¿¿∆»¿«¿∆«¿
ÔÈOBÚ  BÈÚ ˙‡ enÒÈ B‡48ÔÈÏBÎÈ [ÔÈ‡] Ì‡Â . ¿«∆≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒ

ÔeÎÏ49È‰  Û„BÏ e‰e‚‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÏÈv‰Ïe ¿«≈¿«ƒ∆»ƒ≈¬»»≈¬≈
‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‚B‰ el‡50; ≈¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»«

dtk ˙‡ ‰˙v˜Â : Ó‡pL51EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï , ∆∆¡«¿«…»∆«»…»≈∆

הרודף .43) אותו 44)דין יהרגו כן לא שאם ירדוף , שלא
שם. התורה, ֿ 45)כמצוות ועלֿמנת אני , יודע  אמר שלא

מיתת  במחוייב  כן לא שם. עליו, שאהרג רודף , אני  כן
התראה. עליו שיקבל עד נהרג שאינו ביתֿדין,

בסכנה.46) (שם),47)והנרדף  התראה" צריך אינו "רודף 
ממוות. הנרדף  את להציל דחוף  צורך קיים ואם 48)שהרי 

יג. הלכה להלן וראה שמים, בידי  מיתה חייב  הרגו,
מאבריו.49) עליו 50)לאחד שחייב  מעשה עשה ולא

שאין  ביתֿדין, מיתות מחייבי  רודף  דין שונה ובזה מיתה,
הֿו). (הלכות ועשו עברו אלאֿאםֿכן אותם ממיתים

אתה 51) אין שאם מנין בכפה, להצילו חייב  שאתה "מלמד
תחוס  לא תלמודֿלומר בנפשה, הצילו בכפה, להצילו יכול

רצג. כי ֿתצא 'ספרי ' עיניך",

.Á„Á‡52ÂÈLeÓa53c Ïk „Á‡Â54˙kÒ Ba LiL ∆»ƒ¿»¿∆»»»»∆≈«»«
˙BLÙ55‰M‡‰ B‡ LÈ‡‰ „Á‡ .56:e˙k‰ ÔÈÚ . ¿»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿««»

LBÁ‰ ÏkL57 B˙B‡ ‰˙ÈÓn‰ ‰‡k‰ BÁ ˙Bk‰Ï ∆»«≈¿«¬≈«»»«¿ƒ»
Û„B ÏL BtÎa Ûcp‰ ˙‡ ÔÈÏÈvÓ58ÔÈ‡ Ì‡Â ; «ƒƒ∆«ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ≈»

vÓ  ÔÈÏBÎÈBLÙa Û‡ B˙B‡ ÔÈÏÈ59‡Ï :Ó‡pL , ¿ƒ«ƒƒ«¿«¿∆∆¡«…
EÈÚ ÒBÁ˙60. »≈∆

ובין.52) נאמר 53)בין... בתורה מסוכן. מקום בביציו,
במבושיו  והחזיקה ידה ששלחה באשה כפה", את "וקצותה

גבר. דוגמה.54)של אלא אינו ו"מבושיו"
לרבות 55) מנין מבושיו, אלא לי  אין - במבושיו "והחזיקה

 ֿ מכל "והחזיקה" תלמודֿלומר סכנה, בו שיש דבר כל
והחזיקה  ידה "ושלחה (כתוב  רצב  שם 'ספרי ' מקום",
היה  מספיק  שהרי  מיותרת, "והחזיקה" והמלה במבושיו",
שלריבוי דרשו כך משום במבושיו", ידה "ושלחה לכתוב 

וכנרדפים,56)באה). כרודפים ולאשה לאיש אחד דין
איש. המתקיפה אשה על מדבר שהכתוב  ואף ֿעלֿפי 
 ֿ בבא שבתורה", עונשים לכל לאיש אשה הכתוב  "השווה

טו. עשה.57)קמא לא ועדיין לעשות, המתכונן
ז.58) הלכה ראה להרגו, שהורגים 59)ואסור הרודף , של

את 60)אותו. "וקצותה עלֿידי  להצילו יכול אתה כשאין
הקודמת. הלכה ראה כפה".

.ËBÊ Û‡61‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ62LÙ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL , «ƒ¿«…«¬∆∆…»«∆∆
ÌÈÓÎÁ eB‰ CÎÈÙÏ .Û„B‰63‡È‰L ‰aÚ‰L , »≈¿ƒ»¬»ƒ∆»À»»∆ƒ

„ÏÈÏ ‰M˜Ó64ÌÒa ÔÈa ,‰ÈÚÓa aÚ‰ CzÁÏ zÓ  ¿«»≈≈À»«¿…»À»¿≈∆»≈¿«
Ì‡Â .d‚‰Ï ‰ÈÁ‡ Û„Bk ‡e‰L ÈtÓ ,„ia ÔÈa≈«»ƒ¿≈∆¿≈«¬∆»¿»¿»¿ƒ

BL‡ ‡ÈˆB‰MÓ65ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ 66ÔÈÁBc ÔÈ‡L ;Ba ƒ∆ƒ…≈¿ƒ∆≈ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÚË e‰ÊÂ ,LÙ ÈtÓ LÙ67. ∆∆ƒ¿≈∆∆¿∆ƒ¿∆»

מצוה 61) כך ולהצילו, הנרדף  נפש על לחוס  שמצוה כשם
ע  לחוס  באחד שלא להצילו אי ֿאפשר אם הרודף , נפש ל
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עיניך".62)מאיבריו. תחוס  ז,63)"לא פרק  אהלות
ו. יוצא.64)משנה העובר שאין הקושי , מחמת ומסוכנת

האם.65) חיי  מסכן הלידה שבשעת לשון 66)והקושי 
שם. ואין 67)המשנה, מסוכנת, הלידה בשעת שאשה

רדפי קא "משמיא הגמרא: ובלשון לרודף . נחשב  הוולד
לפני אבל עב : סנהדרין אותה), רודפים השמים (מן לה"
עובר  שהרג וישראל נפש, נקרא אינו ראשו העובר שהוציא
של  טבעו שזה אף ֿעלֿפי  קודמים, חייה ולפיכך נהרג אינו
נמצא  לא אבל קצת, תמוה הוא כאן רבינו של [לשונו עולם.
עקיבא  רבי  תוספות וראה הדעת]. על מתקבל אחר פירוש

טו. אות שם איגר

.ÈÛ„B‰ „Á‡68Á‡ Û„B B‡ B‚‰Ï BÁ Á‡ ∆»»≈««¬≈¿»¿≈««
‰Ò‡Ó ‰Ú69Ó‡pL .dÒ‡Ï70Ìe˜È L‡k Èk : «¬»¿…»»¿»¿»∆∆¡«ƒ«¬∆»

‰f‰ c‰ Ôk ,LÙ BÁˆe e‰Ú ÏÚ LÈ‡71È‰Â ; ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»«∆«¬≈
ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰O‡Ó‰ ‰Úp‰ ‰˜Úˆ :ÓB‡ ‡e‰≈»¬»««¬»«¿…»»¿≈ƒ«

dÏ72ÚÈLBÓ dÏ LÈ ‡‰ .73c ÏÎa dÚÈLBÓ  »»≈»ƒ«ƒ»¿»»»
.Û„B‰ ˙‚È‰a elÙ‡Â ,ÚÈLB‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ««¬ƒ«¬ƒ«»≈

עג.68) הרודף 69)סנהדרין אבל  מיתה , דין בה שיש
א  (פרק  מלקות שענשו בלאו רק  שאסורה הפנויה, אחרי 
בנפשו. אותה מצילין אין ה) הלכה אישות מהלכות

מאורסה.70) נערה שאנס  לנערה 71)במי  רוצח  "מקיש
העבירה  (מן להצילה ניתן המאורסה נערה מה המאורסה,
סנהדרין  בנפשו", להצילו ניתן רוצח  אף  בנפשו, והקלון)

רמג. כי ֿתצא 'ספרי ' וראה שחייבים 72)שם. משמע 
לה. שם.73)להושיע  הגמרא, לשון

.‡È˙BÈÚ‰ Ïk ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â74ÔÓ ıeÁ ¿«ƒƒ¿»»»¬»ƒ
‰Ó‰a‰75eÎf‰ Ï‡ .76LÙa B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ  «¿≈»¬»«¿«ƒƒ¿∆∆

Á‡ Û„B‰ Ï‡ .˙BÈÚ‰ Ïk ‡Lk ,Û„B‰»≈ƒ¿»»»¬»¬»»≈««
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ Û„L B‡ ,dÚÏ ‰Ó‰a‰«¿≈»¿»¿»∆»««¬¿»»¿«»
‰„BÚÂ ˙aM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰„BÚ „ÚÏ B‡«¬…¬»»»««ƒ∆««»«¬»

˙c‰ ÈwÚ ‰Ê77B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ 78‰OÚiL „Ú ,79 »»ƒ¿≈«»≈¿ƒƒ«∆«¬∆
.˙eÓÈÂ e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙ÈÏ e‰e‡ÈÈÂƒƒ¿≈ƒƒƒ¿»

מצילים 74) כריתות חייבי  ובין ביתֿדין מיתות חייבי  בין
בנערה  מדבר שהכתוב  אף ֿעלֿפי  הרודף , בנפש אותם

שם. סנהדרין בלבד. הבהמה 75)המאורסה אחר הרודף 
שלא  מיתה, וחייב  לעריות דומה שזה ואף ֿעלֿפי  לרבעה,
קלון  בה ויש ערוה, שהוא בדבר אלא בנפשו להציל ניתן

שם. לאנסו.76)לנרדף , הזכר אחר והמחלל 77)הרודף 
עבודהֿזרה. כעובד דינו השבת רבי78)את כדעת שלא

להצילו  ניתן השבת את מחלל שאמר: שמעון ברבי  אלעזר
עובד  שאמר: יוחאי  בן שמעון רבי  כדעת ושלא בנפשו,

עג: שם בנפשו. להצילו ניתן שהתרו 79)עבודהֿזרה לאחר
ביתֿדין. מיתות חייבי  יתר כדין התראה, עצמו על וקיבל בו

ה. הלכה למעלה ראה

.È‰Ú‰Â dnÚ ÎLÂ dOÙ˙e ‰ÂÚ Á‡ Û„80, »«««∆¿»¿»»¿»«ƒ»¿∆¡»
B˙‡Èa Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ 82B˙B‡ ««ƒ∆…»«ƒ»≈¿ƒƒ

ÔÈÙ„B eÈ‰ ÌÈÁ‡Â ,‰ÂÚ Á‡ Û„ .ÔÈca B„ÓÚ „Ú«»¿«ƒ»«««∆¿»«¬≈ƒ»¿ƒ
‡lL È„k e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ‰Ó‡Â ,dÏÈv‰Ï ÂÈÁ‡«¬»¿«ƒ»¿»¿»»∆«ƒ¿≈∆…

È‚‰È83dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ 84B˙B‡ ÔÈÏÈ‰Ó ‡l‡ , ««¿≈ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ
ÂÈÈ‡a ÏÚlÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓe85‡Â ;ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì ¿ƒƒƒ¿…¿≈»»¿ƒ≈»¿ƒ

e‡aL BÓk ,BLÙa elÙ‡  ÂÈÈ‡a86. ¿≈»»¬ƒ¿«¿¿∆≈«¿

שם.80) סנהדרין עטרה". נכנסת זו שלא 81)"העראה
האבר. כל את ביאה 82)הכניס  מגמר אותו מצילים אין

בה  כנעברה ודינה נבעלה, כבר שהרי  רודף , של בנפשו
עג: עג. שם בנפשו, אותה מצילים שאין קודם 83)עבירה,

שם. בגללי , אותו להרוג רוצים שאתם מכיון אותו, שתשיגו
כך.84) אמרה פחד ומתוך היא, אנוסה עלֿידי85)שהרי 

איבריו. ז.86)הכאת הלכה למעלה

.‚ÈÁË ‡ÏÂ ÂÈÈ‡Ó È‡a ÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk»«»¿«ƒ¿≈»≈≈»»¿…»«
BLÙa ÏÈv‰ ‡l‡ ,CÎa87‰Ê È‰  B‚‰Â Û„B ÏL ¿»∆»ƒƒ¿«¿∆≈«¬»¬≈∆
‰˙ÈÓ iÁÂ ÌÈÓc CÙBL88ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï‡ ; ≈»ƒ¿«»ƒ»¬»≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡89.

יותר.87) לו קל שזה עד.88)מפני  סנהדרין עליו", "נהרג
ומה 89) התראה, קבלת כאן אין להציל, שנתכוון מאחר

 ֿ (כסף  שמים. בידי  למיתה הכוונה עליו" "נהרג שאמרו
משנה).

.„ÈÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk90‡Ï' ÏÚ BÚ  ÏÈv‰ ‡ÏÂ »«»¿«ƒ¿…ƒƒ≈«…
„ÓÚ˙91ÚBË BÁ ˙‡ ‰‡B‰ ÔÎÂ .'EÚ Ìc ÏÚ «¬…««≈∆¿≈»∆∆¬≈≈«
Ìia92‰‡a ‰Ú ‰iÁ B‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈËÒÏ B‡ , «»ƒ¿ƒ»ƒ»»«»»»»»

kOiL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ BÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,ÂÈÏÚ»»¿»¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿…
ÌÈÁ‡93È„BÚ ÚÓML B‡ ;ÏÈv‰ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï ¬≈ƒ¿«ƒ¿…ƒƒ∆»«¿≈

‰Ú ÂÈÏÚ ÌÈMÁÓ ÌÈÒBÓ B‡ ÌÈÎBk94ÔÈÓBË B‡ »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»»»¿ƒ
BÚÈ„B‰Â BÁ ÔÊ‡ ‰Ï‚ ‡ÏÂ ,Át BÏ95Ú„iL B‡ ; «¿…»»…∆¬≈¿ƒ∆»«

ÏBÎÈÂ ,BÁ ÏÚ ‡a ‡e‰L ÒB‡a B‡ ÌÈÎBk „BÚa¿≈»ƒ¿≈∆»«¬≈¿»
;BÒit ‡ÏÂ ,BaÏaM ‰Ó ÈÒ‰Ï BÁ ÏÏ‚a BÒiÙÏ¿«¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿…ƒ¿

el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik ÏÎÂ96ÏÚ BÚ Ì˙B‡ ‰OBÚ‰  ¿…«≈ƒ¿»ƒ≈»∆»≈«
'EÚ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï'97. …«¬…««≈∆

רודף .90) מיד דוקא ולאו מסכנה, של 91)חבירו ופשוטו
ידיים, בחיבוק  יעמוד לא בסכנה, חבירו רואה שאם מקרא,

להצילו. הדרכים בכל ישתדל יודע 92)אלא והרואה
וסנהדרין  ח  ד, פרק  קדושים ספרא להצילו. ויכול לשחות

שם.93)עג. טרחה, בזה שיש ומובן 94)אף ֿעלֿפי 
שאי שהוציא, מה למציל לפרוע  חייב  שהניצול ן מאליו,

ממון  כשיש עצמו, של בממון חבירו להציל חייב  אדם
ח . פרק  סנהדרין רא"ש, הוא 95)לניצול, בים טובע 

עליו  באים לסטים הסכנה; בתוך נתון שכבר לאדם דוגמה
עליו  מחשבים מוסרים לאדם; המתקרבת לסכנה דוגמה -
אחד, דין ובכולם בלבד, במחשבה עדיין הסכנה - רעה

להציל. אסרה 96)שחייבים כתוב  שבאותו אף ֿעלֿפי 
כשסכנה  כאן זאת בכל סוד, ולגלות רכיל ללכת תורה

לו. ולהודיע  לגלות חייב  הוא - לחבריו כגון 97)אורבת
שם. ספרא מעידו, ואינו לחבירו עדות היודע 

.ÂËÛ„B ‰‡B‰98Á‡ B‡ B‚‰Ï BÁ Á‡ »∆≈««¬≈¿»¿««
‰ÂÚ99‰Ê È‰  ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,dÏÚÏ ∆¿»¿»√»¿»¿«ƒ¿…ƒƒ¬≈∆

ÏÚ ÚÂ ,'dtk ˙‡ ‰˙v˜Â' ‡È‰L ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«…»∆«»¿»««
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קלד                 
         

'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…
'EÚ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב  הכתוב  כי 
חבירו. את להציל ז.99)כדי  הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח .101)למעלה הלכה למעלה

.ÊËÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈
‰OÚÓ ÔÈ‡L102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈeÓÁ  Ô‰a103 ∆≈«¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈

,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k  Ï‡OiÓ ˙Á‡ LÙ∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À
Ïk Ìi˜ el‡k  Ï‡OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»

.Blk ÌÏBÚ‰»»À

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף  "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב  המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י . הלכה ח , פרק  עניים מתנות

ה'תשע"ח  סיון  כ"ט  ג' יום 

   1 
לפני1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר

הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי .
אחר  עבד או עבדו או תושב  גר או כנעני  עבד ההורג ודין

כו'.

.‡‚B‰‰ Ïk2B„Èa BÁ3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
‰˙ÈÓn‰ Ô‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙO B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»

BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚‰Â ÏÈ‡B‰  L‡a6È‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈
ÔÈc ˙Èa ‚‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח "2) יומת מות הוא "רוצח  כתוב : אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח , כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי  בן שמעון דרבי  מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי  ומכילתא 169 עמוד

ב .3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט  שיש
להמיתו  כדי  בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט  להמית, כדי 
"ואם  בתורה: כתוב  להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי  ומת,
יומת  מות הוא, רוצח  וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב  "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח "
וראה  קס , מסעי , ספרי  להמיתו". כדי  שהוא בדבר שיכנו עד

יח . הלכה א פרק  ומזיק  חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב 
כא), (שם, הוא" רוצח  המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי "ואם כתוב  כבר לכן קודם שהרי  מיותר, זה פסוק 
שכל  למדו, מכאן - עץ " בכלי  "או יד", באבן "ואם ברזל",
ספרי חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב  בידו ההורג

עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב :
ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב  בכולם כי 

א. הלכה א פרק  למעלה ראה בסייף ,

.ÎBO‰ Ï‡8ÁÏML B‡ BÁ ˙‡ ‚‰Ï ‚B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚‰Â10È‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk »∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף  בקול 9)ומשלם לשמוע  שמוכרחים
מג. קידושין הארי10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע  הארי11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב ,13)חיה ומת  כפתו אם וכן
מאליו  והרעב  אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי  שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב ", הכית החיתי  אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי נהרג שלא פי  על אף  אוריה, הריגת של החטא את בו

ט ). יב , ב  (שמואל הוראתו לפי  אלא פי15)דוד, על אף 
אבל  השולח , כיד השליח  ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח , את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי  על אף  ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק  ומזיק  חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚B‰‰ ‰Ê  CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚B‰ ‰Ê  L„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17BÁ ÒBn‰ ‰Ê  epL„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈÁ‡ ÎBO‰ ‰Ê  Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈc ÔBLÏ ÔzLÏLa Ó‡ LeÙe .BÁ20È‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני  כלומר אדם, רבי17)בפני  פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק : את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט .18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב  ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק . בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב  ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈiÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚‰Ï Ï‡OÈ CÏÓ ‰ˆ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL‰  ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡B‰a Ì‚‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈˆ ‰ÚM‰25˙eL Ì‰Ï LÈ 26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי  על או שכירים ידי  על אנשים לרצוח  שדרכם
שם. וברש"י  "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,

אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא
דין. בית לדורות.24)המחייב  הלכה לקבוע  ולא

אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ . היה לא זה שאיש פי  על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי  בשבת סוס  על שרכב  באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי  מפני  לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

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



קלה                  
         

'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…
'EÚ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב  הכתוב  כי 
חבירו. את להציל ז.99)כדי  הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח .101)למעלה הלכה למעלה

.ÊËÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈
‰OÚÓ ÔÈ‡L102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈeÓÁ  Ô‰a103 ∆≈«¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈

,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k  Ï‡OiÓ ˙Á‡ LÙ∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À
Ïk Ìi˜ el‡k  Ï‡OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»

.Blk ÌÏBÚ‰»»À

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף  "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב  המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י . הלכה ח , פרק  עניים מתנות

ה'תשע"ח  סיון  כ"ט  ג' יום 

   1 
לפני1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר

הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי .
אחר  עבד או עבדו או תושב  גר או כנעני  עבד ההורג ודין

כו'.

.‡‚B‰‰ Ïk2B„Èa BÁ3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
‰˙ÈÓn‰ Ô‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙO B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»

BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚‰Â ÏÈ‡B‰  L‡a6È‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈
ÔÈc ˙Èa ‚‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח "2) יומת מות הוא "רוצח  כתוב : אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח , כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי  בן שמעון דרבי  מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי  ומכילתא 169 עמוד

ב .3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט  שיש
להמיתו  כדי  בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט  להמית, כדי 
"ואם  בתורה: כתוב  להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי  ומת,
יומת  מות הוא, רוצח  וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב  "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח "
וראה  קס , מסעי , ספרי  להמיתו". כדי  שהוא בדבר שיכנו עד

יח . הלכה א פרק  ומזיק  חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב 
כא), (שם, הוא" רוצח  המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי "ואם כתוב  כבר לכן קודם שהרי  מיותר, זה פסוק 
שכל  למדו, מכאן - עץ " בכלי  "או יד", באבן "ואם ברזל",
ספרי חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב  בידו ההורג

עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב :
ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב  בכולם כי 

א. הלכה א פרק  למעלה ראה בסייף ,

.ÎBO‰ Ï‡8ÁÏML B‡ BÁ ˙‡ ‚‰Ï ‚B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚‰Â10È‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk »∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף  בקול 9)ומשלם לשמוע  שמוכרחים
מג. קידושין הארי10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע  הארי11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב ,13)חיה ומת  כפתו אם וכן
מאליו  והרעב  אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי  שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב ", הכית החיתי  אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי נהרג שלא פי  על אף  אוריה, הריגת של החטא את בו

ט ). יב , ב  (שמואל הוראתו לפי  אלא פי15)דוד, על אף 
אבל  השולח , כיד השליח  ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח , את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי  על אף  ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק  ומזיק  חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚B‰‰ ‰Ê  CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚B‰ ‰Ê  L„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17BÁ ÒBn‰ ‰Ê  epL„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈÁ‡ ÎBO‰ ‰Ê  Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈc ÔBLÏ ÔzLÏLa Ó‡ LeÙe .BÁ20È‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני  כלומר אדם, רבי17)בפני  פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק : את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט .18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב  ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק . בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב  ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈiÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚‰Ï Ï‡OÈ CÏÓ ‰ˆ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL‰  ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡B‰a Ì‚‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈˆ ‰ÚM‰25˙eL Ì‰Ï LÈ 26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי  על או שכירים ידי  על אנשים לרצוח  שדרכם
שם. וברש"י  "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,

אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא
דין. בית לדורות.24)המחייב  הלכה לקבוע  ולא

אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ . היה לא זה שאיש פי  על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי  בשבת סוס  על שרכב  באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי  מפני  לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן
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.‰‰ÎÈˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚‰ ‡lL È‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈiÁ ÔÈc ˙Èa È‰  ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

ÌÒ‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰Bw‰ ‰a ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
BˆÓa28˜BˆÓe29ÈÈÓ ÏÎa ÔÚˆÏe ,˙Ba ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL‰ ‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï c‰ ‰È‰È30ÈÈ‰ :Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ

ÈÈB‡ ‚‰Ï aÒÓ31.Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈

דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני  בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי29) עד לא אבל נג. כח , בדברים הכתוב  פי  על וברעב ,
רעב . לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב  פי  על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני  לב  ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.Â„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa34‚‰ Ì‡  ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«

‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚‰ Ì‡ 36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»
ÂÈL„Á37 ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ

ÏÙk ‡e‰ È‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿
ÂÈÏÚ ‚‰ BÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי  "ואיש יז): כד, (ויקרא
א. כ, פרק  אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל

מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס  שכתוב :
מסעי , ספרי  וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח 

נהרג.36)קנט . יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי  תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב , יהא עיבור) חדשי  שמונה לאחר (שנולד שמונה
איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב "י  (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.Ê‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡Èa‰ ˙‡ ‚B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚‰ 43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
ÒÒB‚ ‡e‰ È‰Â44ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  B‚B‰‰ , «¬≈≈«¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡45.

שדינו 41) להשמיענו צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
ממש. עא:).42)כבריא (קידושין למיתה" גוססים "רוב 

מודים 43) "הכול אותו, הרג לא אפילו מת, שהיה פי  על אף 
עח . סנהדרין חייב ", שהוא הגוסס  את כתוצאה 44)בהורג

המכות. נפש 45)מן כל יכה כי  "ואיש בתורה שכתוב 
באה  החכמים ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם
היכה  כן אם אלא מיתה, חייב  המכה שאין להדגיש, התורה

שם  בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט  הנפש, כל את
לידי שהביאוהו פי  על אף  ממיתה, פטורים הם אף  (והמכים
"אין  דייק  רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי  גסיסה,
מדין  להורגו רשאי  מלך אבל אותו", ממיתים דין בית
את  שהרג העמלקי , הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות,

א). (שמואלֿב  אדם בידי  גוסס  שהיה פי  על אף  שאול,

.Á‰Ùh‰ ˙‡ ‚B‰‰46‰˙BLÂ ÏÎB‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆«¿≈»««ƒ∆≈¿∆
eËt ‰Ê È‰  ˜eMa Cl‰Óe47Ì„‡ ÈÈcÓ48ÏÎÂ . ¿«≈«¬≈∆»ƒƒ≈»»¿»

Ì„‡49ÌÏL ˙˜ÊÁa50‚‰ B‚B‰Â ,51Ú„eiL „Ú , »»¿∆¿«»≈¿¿∆¡»«∆ƒ»«
ÔÈ‡ BÊ ‰knL ÌÈ‡ÙB‰ eÓ‡ÈÂ ,‰ÙË ‰fL È‡cÂa¿««∆∆¿≈»¿…¿»¿ƒ∆«»≈

‰ÏÚz dÏ52„ ep˙ÈÓÈ ‡Ï Ì‡ ˙eÓÈ de ,Ì„‡a »¿»»¿»»»»ƒ…¿ƒ∆»»
.Á‡«≈

לחיות 46) יכול שאינו המוח , קרום או הריאה ניקבה כגון
עח . סנהדרין חודש, עשר בהורג 47)שנים מודים "הכל

מכיוון  הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את
קטילא". ל"גברא נחשב  הריהו החיות, מקורות שנחתכו

ראה 48) הוא, דמים שופך שהרי  לשמים, מיתה חייב  אבל
ב . הלכה שלם.49)למעלה שהוא ידוע  לא אפילו

יא:),50) (חולין הרוב  אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל
הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום
ז. במכות עקיבא ורבי  טרפון כרבי  הלכה שאין הרג", שלם

שם. חננאל רבינו שלם.51)וראה וודאי  הרג כאילו
רפואה.52)

.Ë:Ó‡pL ;‚‰  LÙp‰ ˙‡ ‚‰L ‰ÙË Ì„‡»»¿≈»∆»«∆«∆∆∆¡»∆∆¡«
EawÓ Ú‰ zÚe53ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‚‰iL ,‡e‰Â .54; ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆¿∆«¬…ƒ¿≈≈ƒ

enÊÈ ‡nL .eËt  ÌÈ„Ú ÈÙa Ï‡55enÊe‰ Ì‡Â , ¬»ƒ¿≈≈ƒ»∆»»…¿ƒ«
‰ÙË ‚‰Ï ‡l‡ eÓÓÊ ‡Ï È‰L ,ÔÈ‚‰ ÔÈ‡ 56; ≈»∆¡»ƒ∆¬≈…»¿∆»«¬…¿≈»

‰nÊ‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ˙e„Ú ÏÎÂ57˙e„Ú dÈ‡ 58 ¿»≈∆≈»¿»«¬«»≈»≈
˙BLÙ ÈÈ„a59. ¿ƒ≈¿»

שהרי53) דין, בית במיתת הרוצח  דין לפי  אותו דנים ולא
רשאים  אינם חבירו, רוצח  איש שראו דין בית כי  אפשר, אי 

ויהר  ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. כך לדון ומשום וג,
ואפילו  קטילא, גברא שהוא ובפרט  להרגו, הוא השעה צורך
עמוד  לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא

משפטי .54)289. ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם
כי55) הם, שקר שעדי  עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו

אחר". במקום שעה באותה הייתם וההורג 56)"עימנו
דין. בית ממיתת פטור הזמה,57)טריפה דין בה לקיים

לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה
יט ). יט , (סנהדרין 58)(דברים לשקר מפחדים שאינם

והחקירות 59)שם). הדרישות את בטלו ממונות בדיני  כי 
לב . שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות

.ÈÈÚk „Ú ‚B‰‰ B‡ Ï‡OÈ ˙‡ ‚B‰‰ „Á‡60 ∆»«≈∆ƒ¿»≈«≈∆∆¿«¬ƒ
.‰ÏBb  ‰‚‚La ‚‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰ ¬≈∆∆¡»»»¿ƒ»«ƒ¿»»∆

ומת 60) בשבט  אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי  כתוב :
בעבד  מדבר זה כתוב  כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת
עברי עבד ואין הוא", כספו "כי  שם נאמר שהרי  כנעני ,
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קלו                 
         

אמור  ספרא כסף ", שאין עברי  עבד יצא - "כסף  "כסף ",
ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב . ה, פרשה

.‡ÈLBz b ‚‰L Ï‡OÈ61ÂÈÏÚ ‚‰ BÈ‡  ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙Èa62e‰Ú ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈÎBk „BÚ‰ ÏÚ ‚‰ BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È‰  BcÚ ‚B‰‰ B‡ ÌÈÁ‡ „Ú ˙‡ ‚B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆

˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«

שנצטווה 61) מצוות, שבע  עליו וקיבל בארץ , היושב  גוי 
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח , בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב ".63) לגר פרט  רעהו (גויים), לאחרים פרט  רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי  בן שמעון דרבי  מכילתא
תושב . גר נזכר לא זה לפסוק  ישמעאל דרבי  (ובמכילתא

כאן). משנה כסף  כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני  עבד אף  בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.ÈBÏ LÈ BcÚL ?ÌÈÁ‡ „ÚÏ BcÚ ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa‡Â ÌÈOÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚‰ BÈ‡  ˙Ó Ck Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿

‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי  לייסרו כדי68)כדי  בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי  בו שיש בדבר שיכנו עד חייב  אינו בו, שהחמיר
כדי בו שיהא עד חייב  יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני 

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב : בתורה

ו"יום" ימים שני  דווקא שיחיה משמע  "יומיים" יוקם". לא
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק  "יום"72)משמע  למילה

שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני  יש
אילו שע  שעות. וארבע  עשרים = יממה במובן "יום" ב . ות;

שהכוונה  בטעות, לחשוב  היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב , היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי  שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
"יום  נאמר: יוחאי  בן שמעון דרבי  ובמכילתא שעות. וארבע 
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי  ימים, שני  בו שיש
השני , היום בחצי  שעות וארבע  עשרים נגמרות היום, בחצי 
עשרים  נגמרות בערב , אותו היכה ואם ימים. שני  בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב , למחרת שעות וארבע 
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני  (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי  שני  קטועים,

.‚ÈÁ‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „Ú ‰kn‰ Ï‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««

È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈
˙ÈÓ‰Ï73ÔÈBÁ Èa ‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰ 74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי  בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף 
מכללו  מוציאו הכתוב  והרי  ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa BcÚ ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB‚‡Â Ô‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡  ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'ËMa' Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚‰  ‰L Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL ‰Bz ‰˙ËLa ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆe80‰ÁÈˆ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי77)שאין בהם שהיה

בשבט "78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי 
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט  שהוא

בשבט  תכנו כי  מוסר, מנער תמנע  "אל ככתוב : הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי  תכנו" בשבט  אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני  לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף .81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe BcÚ ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰ 85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ  ÔBL‡‰86 ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי  גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי  הגוף  כי 
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב "כי  יומיים" או "יום דין את מתנה  והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ . קמא בבא אליעזר, כרבי  ופסק 

כ. כא, משפטים דרשב "י  ומכילתא ז פרשה

.ÊËÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡  ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני  של עבד כגון
מב .). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי  שהרי 

צ . קמא בבא לשותף , ב  ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

   1 
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף  ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי  ודין

שמת. עד ברעב  והניחו
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קלז                  
         

אמור  ספרא כסף ", שאין עברי  עבד יצא - "כסף  "כסף ",
ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב . ה, פרשה

.‡ÈLBz b ‚‰L Ï‡OÈ61ÂÈÏÚ ‚‰ BÈ‡  ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙Èa62e‰Ú ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈÎBk „BÚ‰ ÏÚ ‚‰ BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È‰  BcÚ ‚B‰‰ B‡ ÌÈÁ‡ „Ú ˙‡ ‚B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆

˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«

שנצטווה 61) מצוות, שבע  עליו וקיבל בארץ , היושב  גוי 
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח , בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב ".63) לגר פרט  רעהו (גויים), לאחרים פרט  רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי  בן שמעון דרבי  מכילתא
תושב . גר נזכר לא זה לפסוק  ישמעאל דרבי  (ובמכילתא

כאן). משנה כסף  כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני  עבד אף  בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.ÈBÏ LÈ BcÚL ?ÌÈÁ‡ „ÚÏ BcÚ ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa‡Â ÌÈOÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚‰ BÈ‡  ˙Ó Ck Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿

‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי  לייסרו כדי68)כדי  בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי  בו שיש בדבר שיכנו עד חייב  אינו בו, שהחמיר
כדי בו שיהא עד חייב  יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני 

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב : בתורה

ו"יום" ימים שני  דווקא שיחיה משמע  "יומיים" יוקם". לא
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק  "יום"72)משמע  למילה

שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני  יש
אילו שע  שעות. וארבע  עשרים = יממה במובן "יום" ב . ות;

שהכוונה  בטעות, לחשוב  היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב , היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי  שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
"יום  נאמר: יוחאי  בן שמעון דרבי  ובמכילתא שעות. וארבע 
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי  ימים, שני  בו שיש
השני , היום בחצי  שעות וארבע  עשרים נגמרות היום, בחצי 
עשרים  נגמרות בערב , אותו היכה ואם ימים. שני  בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב , למחרת שעות וארבע 
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני  (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי  שני  קטועים,

.‚ÈÁ‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „Ú ‰kn‰ Ï‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««

È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈
˙ÈÓ‰Ï73ÔÈBÁ Èa ‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰ 74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי  בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף 
מכללו  מוציאו הכתוב  והרי  ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa BcÚ ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB‚‡Â Ô‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡  ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'ËMa' Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚‰  ‰L Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL ‰Bz ‰˙ËLa ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆe80‰ÁÈˆ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי77)שאין בהם שהיה

בשבט "78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי 
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט  שהוא

בשבט  תכנו כי  מוסר, מנער תמנע  "אל ככתוב : הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי  תכנו" בשבט  אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני  לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף .81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe BcÚ ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰ 85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ  ÔBL‡‰86 ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי  גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי  הגוף  כי 
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב "כי  יומיים" או "יום דין את מתנה  והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ . קמא בבא אליעזר, כרבי  ופסק 

כ. כא, משפטים דרשב "י  ומכילתא ז פרשה

.ÊËÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡  ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני  של עבד כגון
מב .). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי  שהרי 

צ . קמא בבא לשותף , ב  ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

   1 
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף  ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי  ודין

שמת. עד ברעב  והניחו
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.‡ B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô‡a ÔB„Êa BÁ ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ

Èe‡3Èe‡ BÈ‡ B‡ ‰Ê È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»
ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ L‡ „È Ô‡a :Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú  e‰k‰ Ba ˙eÓÈ L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

BÎÈ ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.3)משערים.2) וכבדו גדלו ופטור 4)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי  בזדון, שהכהו אף ֿעלֿפי  ממיתה,

בלבד. להכותו בה 5)אלא שיש בעץ  או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי  בה אין לבו, על להמיתו כדי 

עח : סנהדרין ממשנה לקוחה הדוגמה

.ÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ L‡' Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁa Ba ˜BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁa BÁa Ô‡ ˜BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .˙È dÁk ‰È‰È OÚ ˜eÁaL ,OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁaL ,‰‡Ó ˜eÁa ˜BÊÏ OÚ ˜eÁa ˜BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

"מקום 6) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
"וכשם  מתחילה: ב  והלכה א, להלכה שייך המכה"
ובכתב ֿיד  רסט  קושטא ר"מ , רומי  ובדפוסי  שאומרים",

שאומדים". "כשם קוק : הרב  בדבר 7)מוסד לא תלוי  וזה
עליו. שמכים באבר אף  אלא בלבד, בו שני8)שמכים את

שאומדים  הראשון, הדין פסוק . מאותו רבינו למד הדינים
יד  "באבן בכתוב  מפורש להמית, כדי  בו יש אם החפץ  את
ומכיון  להמית. כדי  באבן שיש היינו בה", ימות אשר
כדי בה אין לבו, על להמית כדי  בה שיש אבן שאותה
לאמוד  שחייבים פסוק , מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית
מכילתא  וראה ג. הלכה סוף  להלן וראה המכה. מקום גם
שני למדו ששם קס , מסעי  וב 'ספרי ' ז, פרשה משפטים

פסוקים. משני  ויש 9)הדינים חלשה יד יש היד. של כוחה
בה  ואין קשה פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד

להמית. ופירושה:10)כדי  חדשה, בבא התחלת כאן
זמן  והולכת מתגברת תנופתו עוצמת רב  בכוח  הנזרק  החפץ 
מזה, יוצא והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים,
כמו  כלֿכך קשה אינה ביותר קרוב  במקום שהפגיעה
עוצמת  לשיא מגיע  הנזרק  שהחפץ  עד מסוים בריחוק 
כדי בה שיש אבן הזורק  בינוני  שאדם רבינו, ושיער תנופתו.
בערך, אמות עשר בריחוק  נמצאת השיא נקודת להמית,

והולכת. פוחתת העוצמה ואילך ומכאן

.‚dÓˆÚ ‰kn‰ ÔÈÚLÓ ÔÎÂ11‚B‰‰ Ák ÔÈÚLÓe . ¿≈¿«¬ƒ««»«¿»¿«¬ƒ…««≈
ÔË˜ B‡ ÏB„‚ ‡e‰ Ì‡ ,‚‰p‰ ÁÎÂ12B‡ ˜ÊÁ B‡ , ¿…««∆¡»ƒ»»»»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰ÏBÁ B‡ ‡Èa B‡ ,LlÁ«»»ƒ∆¿≈…«≈»∆
Ïk ÔÈÚLÓ ‰Ê ÏL B˙˙ÈÓ  da ˙eÓÈ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆»»ƒ»∆∆¿«¬ƒ»

‰È˙BaÒ13. ƒ∆

מכה 11) אינו חזק  אדם לפעמים למכה. מכה דומה אינה כי 

ממנו  שחלש ואפשר להרוג, כדי  זו במכתו ואין רב  בכוח 
ממכתו  קשה יותר תהיה ומכתו שריריו כוח  כל את יאמץ 

החזק . בה 12)של אין קטן, להמית כדי  בה שיש מכה כי 
עט : סנהדרין משנה גדול, להמית של 13)כדי  סיכום זהו

כולן. ההלכות שלוש

.„eÚL ‰Bz da ‰˙ ‡Ï ÏÊa ÈÏk14:Ó‡pL , ¿ƒ«¿∆…»¿»»»ƒ∆∆¡«
ÏÊ ÈÏÎa Ì‡Â15elÙ‡Â ;‡e‰ Áˆ ,˙ÓiÂ e‰k‰ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»«»……≈««¬ƒ

„Á BÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â .ËÁÓa16ËÁÓ BÓk ,17„etL B‡ ¿««¿∆ƒ¿∆…¿«««
ÔÈkÒ B‡18e‰k‰ Ì‡ Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ19˙LÚa20ÏL «ƒ¿«≈»∆¬»ƒƒ»¿∆∆∆

d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡  da ‡ˆBiÎÂ ÏÊa21ÔÈ„ÓB‡L C„k «¿∆¿«≈»¿ƒ»¿∆∆∆¿ƒ
Ô‡‰ B‡ ıÚ‰22. »≈»∆∆

עו:14) שם שהוא", בכל ממית כתוב 15)"שהברזל ולא
הלכה  למעלה ראה עץ . ובכלי  באבן ככתוב  בו" ימות "אשר
הדרשה  והשווה ב , הלכה ט  פרק  סנהדרין ירושלמי  וראה א.

עו: וסנהדרין קס . מסעי , החוד 16)ב 'ספרי ' את בו ונעץ 
עו: סנהדרין בגמרא בלבו, או בוושט  כגון מסוכן, במקום
ח . חולין השווה דקרו. ומובנו: מיברז", "דברזיה כתוב :

שם.17) שם.18)'ספרי ' חולין דקרו.19)ראה ולא
מטיל.20) בה.21)גוש, להמית ראוי  ראה 22)אם

א. הלכה למעלה

.‰ÈÏk ‡Ïa BÁ ˙‡ ‰kn‰23e‰k‰L ÔB‚k ,B˙ÈÓ‰Â ««∆∆¬≈¿…¿ƒ∆¡ƒ¿∆ƒ»
BÏ‚a B‡ B„Èa24BÙ‚ B‡25 B˙ÈÓ‰Â BL‡a ¿»¿«¿¿»¿…∆¡ƒ

‰kn‰ Ák ÔÈÚLÓ26BÈ‡ .‰kn‰ ÌB˜Óe ‚‰p‰ ÁÎÂ ¿«¬ƒ…«««»¿…««∆¡»¿««»≈
ÏÎa BÏ‚a Ba ËÚBÏ BÚaˆ‡a BÁ ÛÁB„ ‰ÓB„∆≈¬≈¿∆¿»¿≈¿«¿¿»

ÂÈ˙Ó ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â ,BÁk27, …¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«»¿»
‡ÈÏ ˜ÊÁ‰ ‡Èa‰ ˙‡ ‰kn‰ LlÁ ‰ÓB„ BÈ‡Â¿≈∆«»««∆∆«»ƒ∆»»¿»ƒ

‰ÏBÁ B‡ LlÁ ‰kn‰ ˜ÊÁ28. »»««∆«»∆

יב ).23) כא, (שמות יומת" מות ומת איש "מכה ככתוב :

שם.24) 'ספרי ' בו, אשה 25)בעט  "ונגפו מלשון הכהו.
כב ). (שם, המכה.26)הרה" איש דוגמה 27)של זוהי 

עח : סנהדרין משנה המכה, לכוח 28)למקום דוגמה
הנהרג.

.Â‡ :Ó‡pL ?el‡ ÏÎa ÔÈÚLnL ÔÈpÓe‰È‡ B ƒ«ƒ∆¿«¬ƒ¿»≈∆∆¡«¿≈»
Èt ÏÚ Û‡ .‰kn‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ ,˙ÓiÂ B„È e‰k‰ƒ»¿»«»…«««∆««ƒ
‰‡k‰‰ ˙BÈ‰Ï e˙k‰ CÈˆ‰ ,'B„Èa' Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿««»»

‰‡k‰‰ Ák ÔÈÚLnL ÏÏkÓ .‰È‡a29. ¿≈»ƒ¿»∆¿«¬ƒ…«««»»

באיבה 29) אותו למכה איבה, בלי  חבירו המכה דומה אינו
להמית  כדי  בה שיש זו מכה ועל כוחו , מלוא את שמפעיל
יתר  את לשער יש טעם מאותו יומת". "מות התורה אומרת
המכה, ומקום הנהרג כוח  כגון ההרוג, מיתת של הסיבות

בשנאה. ואם הפסוק  על לה, מסעי  שמעוני  ילקוט  ראה

.Ê‚b‰ L‡Ó BÁ ˙‡ ÛÁBc‰ ÔÎÂ30 ˙ÓÂ ÏÙÂ , ¿≈«≈∆¬≈≈…«»¿»«»≈
;ÛÁ„p‰ ÁÎÂ ÂÈÏÚÓ BÏÈt‰L ÌB˜n‰ db ÔÈÚLÓ¿«¬ƒ…««»∆ƒƒ≈»»¿…««ƒ¿»
ÔÈpÓe .ÏÙpL ÏB„‚Ï ÏÙpL BÓBÈ Ôa ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆∆∆»«¿»∆»«ƒ«ƒ
‰‡Oa Ì‡Â :Ó‡pL ?ÌB˜n‰ db ÔÈÚLnL∆¿«¬ƒ…««»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

epÙc‰È31‰OÚ B‰‚a ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ∆¿√∆¿≈»∆ƒ∆»»∆≈¿»¿¬»»
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קלח                 
         

ÌÈÁÙË32eÓ‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ 33Ba ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿
‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

שם.30) ה'ספרי ' להסיק ,31)לשון אפשר המקום ומגובה
ראה  לא. או להורגו, והתכוון שנאה מתוך אותו דחף  אם

שם. שמעוני  נא.32)ילקוט  בבא ֿקמא ראה 33)ראה
י . הלכה יב  פרק  ממון נזקי  שנפלה 34)הלכות בהמה

אלאֿאםֿכן  לשלם חייב  הבור בעל אין ומתה, הבור לתוך
טפחים. עשרה עמוק  הבור היה

.Áe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô‡a BÁ ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
ÁÏÓ Le‚a B‡ ÙÚ Le‚a35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙ÈÙ‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈

ÙÚ36˙BBˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ïc39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»
˙ÈÓ‰Ï Èe‡ ‡e‰L Ïk  da ˙eÓÈ L‡ :Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ

„k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

באבן".35) "ואם הפסוק  על שם שמעוני , שהפיל 36)ילקוט 
שם. קטנות.37)עליו, "ככר 39)בחתיכה.38)אבנים

(פירוש  היבשות" התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול,
א). משנה ב , פרק  תרומות ועץ 40)המשניות ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 41)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח  מצטרף  ובמכה קובע , לבדו הכובד הנרצח 
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק  במקל מכה דומה אינו כי 

מכריע . גורם הוא הכובד אופן

.ËÌÈn‰ CB˙Ï BÁ ˙‡ ÛÁBc‰42 L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43eËt  ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45iÁ  Â‡Ï Ì‡Â ,46Lk Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«
ÂÈÏÚ47‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ  ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49BÁ Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â tÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿

‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈
ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«

˙ÈÏ B‡ ‰ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈
LÈL ÏL ˙ÈÏ BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú  ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«

Ï‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚‰ el‡ ÏÎa  ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿
.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

עו:42) ומת.43)סנהדרין עלה שדחף 44)ולא אף ֿעלֿפי 
להמית. כדי  בדחיפה שאין ידיו, במו מסור 45)אותו ודינו

שם. 'ספרי ' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אף ֿעלֿפי 
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי  האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח  הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב , זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אף ֿעלֿפי 
וזהו  ונחנק . מחבירו אויר שמנע  מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק  הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ  האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי , הדלקה מעשה עשה כאן

חייב . הוא זאת ובכל עלֿידי56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק . הנר

.ÈÚa BÁÈp‰Â BÁ ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡e ÌLÏ ‡BÏ58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60ÚtL B‡ ,61‰ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa  LÁ B‡ Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB ‡e‰ È‰Â ;66ÌÈÓc LB„Â ,67LBc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק  ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב  היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק 
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי  שעל טיח 

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף  הנחש שיני  והגיע  והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק  אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי  רק  בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס  אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח . שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
ב ֿג. הלכות ט ,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69Ba BÁ70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈz ‰È‰Â ıÁ Ba ˜fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»

ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ Á‡ ‡e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆
Ô‰ÈL  ÒÈz‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‚‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74eËt  Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי  בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף 

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק 

ומעשה 75)שדחף . להמית, כדי  בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק 

.È˜Bf‰76Bˆ77Ï˙Îa78‰ÈBÁ‡Ï Ô‡‰ ‰ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ iÁ  ‰‚‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e˙‰L ,80e‚‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
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ÌÈÁÙË32eÓ‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ 33Ba ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿
‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

שם.30) ה'ספרי ' להסיק ,31)לשון אפשר המקום ומגובה
ראה  לא. או להורגו, והתכוון שנאה מתוך אותו דחף  אם

שם. שמעוני  נא.32)ילקוט  בבא ֿקמא ראה 33)ראה
י . הלכה יב  פרק  ממון נזקי  שנפלה 34)הלכות בהמה

אלאֿאםֿכן  לשלם חייב  הבור בעל אין ומתה, הבור לתוך
טפחים. עשרה עמוק  הבור היה

.Áe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô‡a BÁ ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
ÁÏÓ Le‚a B‡ ÙÚ Le‚a35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙ÈÙ‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈

ÙÚ36˙BBˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ïc39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»
˙ÈÓ‰Ï Èe‡ ‡e‰L Ïk  da ˙eÓÈ L‡ :Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ

„k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

באבן".35) "ואם הפסוק  על שם שמעוני , שהפיל 36)ילקוט 
שם. קטנות.37)עליו, "ככר 39)בחתיכה.38)אבנים

(פירוש  היבשות" התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול,
א). משנה ב , פרק  תרומות ועץ 40)המשניות ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 41)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח  מצטרף  ובמכה קובע , לבדו הכובד הנרצח 
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק  במקל מכה דומה אינו כי 

מכריע . גורם הוא הכובד אופן

.ËÌÈn‰ CB˙Ï BÁ ˙‡ ÛÁBc‰42 L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43eËt  ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45iÁ  Â‡Ï Ì‡Â ,46Lk Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«
ÂÈÏÚ47‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ  ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49BÁ Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â tÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿

‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈
ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«

˙ÈÏ B‡ ‰ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈
LÈL ÏL ˙ÈÏ BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú  ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«

Ï‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚‰ el‡ ÏÎa  ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿
.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

עו:42) ומת.43)סנהדרין עלה שדחף 44)ולא אף ֿעלֿפי 
להמית. כדי  בדחיפה שאין ידיו, במו מסור 45)אותו ודינו

שם. 'ספרי ' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אף ֿעלֿפי 
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי  האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח  הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב , זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אף ֿעלֿפי 
וזהו  ונחנק . מחבירו אויר שמנע  מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק  הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ  האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי , הדלקה מעשה עשה כאן

חייב . הוא זאת ובכל עלֿידי56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק . הנר

.ÈÚa BÁÈp‰Â BÁ ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡e ÌLÏ ‡BÏ58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60ÚtL B‡ ,61‰ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa  LÁ B‡ Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB ‡e‰ È‰Â ;66ÌÈÓc LB„Â ,67LBc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק  ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב  היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק 
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי  שעל טיח 

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף  הנחש שיני  והגיע  והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק  אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי  רק  בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס  אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח . שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
ב ֿג. הלכות ט ,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69Ba BÁ70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈz ‰È‰Â ıÁ Ba ˜fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»

ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ Á‡ ‡e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆
Ô‰ÈL  ÒÈz‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‚‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74eËt  Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי  בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף 

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק 

ומעשה 75)שדחף . להמית, כדי  בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק 

.È˜Bf‰76Bˆ77Ï˙Îa78‰ÈBÁ‡Ï Ô‡‰ ‰ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ iÁ  ‰‚‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e˙‰L ,80e‚‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
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˙Bn‡ Úa‡ CB˙a82ÔÈeËt 83,˙Bn‡ Úa‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««
‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈiÁ 85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»

e‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿

עז:76) סנהדרין חבירו, את להרוג אבן.77)שנתכוון
בכותל.78) בכוח  כדי79)והכה בכוח , בכותל בו ומכים

לאחוריו. הרבה את 80)שיחזור יהרוג בחזירתו שהכדור
הכותל.82)במזיד.81)חבירם. המשחקים 83)מן כי 

מארבע  פחות ולא הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים
בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך מפני84)אמות,

רב . למרחק  שיחזור רוצים התכוונו 85)שהמשחקים כי 
שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם הלכה 86)להרוג, למעלה

א.

.‚È‰‚‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô‡ ˜Ê87 »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â BÁ ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,ÁÏ89.ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰  ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

לצדדים.87) נפילתה הוא 88)בשעת כוחו עדיין זה שאף 
כוח  שפסק  פטור, במאונך בנפילתה הרגה אם אבל (שם).

בלבד. הארץ  משיכת כוח  ופועל את 89)הזורק  שהפנה
אליו. המים סמוך 91)בתנאי .90)זרם שהניחו כגון

את  שהניח  במקום וכשהסירה מדרון, והשפה התעלה לשפת
שלא  במקום הניחו אם אבל מיד, המים עליו באו הכפות,
אליו, הגיעו מכן לאחר אלא ראשון, בכוח  אליו במים הגיעו

שם. ורש"י  גמרא ופטור, גרמא אלא זה אין

   1 
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח "כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני  עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.
כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.‡Ôek˙n‰2‰Ê ˙‡ ‚‰Â ‰Ê ˙‡ ‚‰Ï3eËt 4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓe ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ5˙eÏb‰ ÔÓe ,6ÈÙÏ ; ƒƒ«≈ƒƒ««¿ƒƒ«»¿ƒ

B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈ‡L7‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈
Ï‡OiÓ ‰„Ú CB˙Ï Ô‡ ˜Bf‰ ,CÎÈÙÏ9„Á‡ ‚‰Â ¿ƒ»«≈∆∆¿≈»ƒƒ¿»≈¿»«∆»

eËt  Ô‰Ó10ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ11. ≈∆»ƒƒ«≈ƒ

עט .2) שמעון.3)סנהדרין את והרג לראובן התכוון
עליו 4) וקם לו וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי  כתוב :

לו" "וארב  המלים יא). יט , (דברים ומת" נפש והכהו
שיתכוון  "עד חייב  שאינו שמעון, רבי  למד מכאן מיותרות,
(שם  ברייתא שסתם מפני  כמותו פסק  ורבינו (שם). לו"

הבאה. הערה ראה בשיטתו, נאמרה בברייתא 5)עט :)
זו  ברייתא עט : שם רבא, שהביא חזקיה של מדרשו מבית
ממיתה  פטור זה את והרג לזה שהמתכוון פוסקת
נגד  שמעון כרבי  ופסק  רבינו, הסתמך ועליה ומתשלומין.
של  זו כברייתא היא בתלמוד שההלכה מפני  החכמים,
בדוקות  שהיו חייא, רבי  אביו ברייתות את ששנה חזקיה,
פרק  סנהדרין ירושלמי  ראה נתן. רבי  פסק  וכדעתו ונכונות.

הלכה  ג פרק  שם וירושלמי  לה. כתובות ובבלי  ד, הלכה ט ,
ופירוש  ומפקא, דיבורֿהמתחיל 'תוספות' עט . וסנהדרין א
חובל  להלכות לחםֿמשנה וראה שם. לרבינו המשניות

ה. הלכה ד פרק  מקלט .6)ומזיק  מפני7)לערי 
לו. מכפרת הגלות ואין חמור, ועוונו להרוג שהתכוון

ד.8) הלכה ו, פרק  יהודים 9)להלן שכולם אף ֿעלֿפי 
שיהיה. מי  יהיה מהם, אחד להרוג לא 10)והתכוון כי 

מיוחד. לאחד הדם 11)התכוון וגואל לשמים, מסור ודינו
ד. הלכה ו, פרק  להלן ראה פטור. שהרגו

.Ôek˙12‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ BÁ ˙‡ ˙Bk‰Ï ƒ¿«≈¿«∆¬≈«»¿»¿…»»
dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k ÈÏka13ÏÚ Ô‡‰ «¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿»¿»¿»»»∆∆«

˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ14B‡ ;15 ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«ƒ»≈
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿««ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«
È„k da ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ Ô‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,BaÏƒ¿»¿»»»∆∆«»¿»¿…»»»¿≈
,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ eËt  ˙ÓÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«»¿»»≈»ƒƒ«≈ƒ

‰ÏBb ‰eÎa ‚B‰‰ ÔÈ‡L ;‰ÏB‚ BÈ‡Â16Ï‡ .17Ì‡ ¿≈∆∆≈«≈¿«»»∆¬»ƒ
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿««»¿»¿»»»¿≈¿»ƒ«

‚‰ ‰Ê È‰  ˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó18. »¿»¿»¿»»«ƒ»≈¬≈∆∆√»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ההורג,12) פטור הקודמת בהלכה עט . עה: סנהדרין משנה
זה, להרוג התכוון זו ובהלכה זה, להרוג התכוון שלא מפני 

לפטור. צדדים בו יש זאת שהאבן 13)בכל בו והתרו
לבו. על ללכת למכת 14)עלולה התכוון שלא פטור,

לא 15)מיתה. אבל מיתה, למכת שהתכוון אף ֿעלֿפי 
א. הלכה ג, פרק  למעלה ראה מיתה. מכת מכות 16)הכהו

וכו'. למתכוון פרט  דעת" "בבלי  שם.17)ז. משנה
ואף ֿעלֿפי18) מיתה, מכת והכהו מיתה למכת שהתכוון

איש. לאותו התכוון אבר, לאותו התכוון שלא

.‚Á ˙‡ ‰kn‰Ô‡a B19ÛB‚‡a B‡20Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««∆∆¬≈¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆
ÔÈ„ÓB‡ 21‰MÓÁ Ô˙B  ÌÈiÁÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ¿ƒƒ¬»¿«ƒ≈¬ƒ»

ÌÈ„22ËÙÂ23„ÈaÎ‰Â ‰kn‰ ‰ÏÁ elÙ‡Â .24˙Óe ¿»ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»»«À∆¿ƒ¿ƒ≈
eËt ‰Ê È‰  ‰kn‰ ˙ÓÁÓ25‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡Â . ≈¬«««»¬≈∆»¿ƒ¬»¿ƒ»

„iÓ ‰q‰ ˙Èa ‰kn‰ ˙‡ ÔÈÒB‡ 26ÌÈÈzÓÓe , ¿ƒ∆««∆¿≈«…«ƒ»«¿ƒƒ
‰ÊÏ27˙Ó Ì‡ :28‡t˙Â Ï˜‰ Ì‡Â ,‰kn‰ ‚‰È  »∆ƒ≈≈»≈««∆¿ƒ≈≈¿ƒ¿«≈

‰ÓÏL ‰‡eÙ29˜eMa CÏ‰Â30ÂÈÏ‚ ÏÚ31‡Lk ¿»¿≈»¿»««««¿»ƒ¿»
ÌÈ‡Èa‰32‰kn‰ ÌlLÓ 33ËÙÂ ÌÈ„ ‰MÓÁ34. «¿ƒƒ¿«≈««∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»

את 19) איש "והכה בתורה: ככתוב  להמית, כדי  בו שיש
יט ). כא, (שמות באגרוף " או באבן ביד,20)רעהו

הכף . לתוך אצבעותיה עח :)21)כשמקבצים (שם ביתֿדין
וראה 22) פג: בבאֿקמא בושת. שבת, ריפוי , צער, נזק ,

א. הלכה א, פרק  ומזיק  חובל נמשך 23)הלכות ואפילו
ב , פרק  (שם כלום לו מוסיף  אינו המשוער, מן יותר החולי 

טו). באומד 25)חוליו.24)הלכה שטעו אומרים ואין
הכבידה  עליו שבא אחר חולי  מחמת אומרים אלא ראשון,

עח :). סנהדרין (רש"י  אין 26)המכה ערבים, יתן ואפילו
"ונקה  ו): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה מקבלים.
תלמודֿלומר: בשוק , ויטייל ערבים יתן אני  שומע  המכה,
שמרפא" עד אותו שחובשים מגיד בחוץ , והתהלך יקום אם
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נקי ). היה לא עכשיו שעד משמע  - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב :

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די30)מכילתא ולא בחוץ ", "והתהלך ככתוב :

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא

עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק  זקוקים שאינם
הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,

מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אף ֿעלֿפי 
מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה

דברים. חמשה של ממון חיוב  עליו חזר ורק 34)מיתה ,
זכאי . יצא אז

.„'BzÚLÓ ÏÚ' ‰Bza Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡  ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈa ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï Á‡ Ák CÈ»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ  והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס  תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח  על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי , שנתרפא

.‰‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
‚‰ ‰Ê È‰  ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ

ÈL „Ó‡ B˙B‡41cÏ ÌÈÏ‚L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»

משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח . כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי 

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל
אותו  אומדים היו לגמרי , נתרפא שאילו לגמרי . נתרפא

ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת
הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,

ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת
שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי  זו, מכה
רבי דברי  בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט  פרק  (סנהדרין הירושלמי  אבל פטור. האומר נחמיה
מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי  ומוסיף : מגיה ג)

289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי  הוא וכן לדבר.
זו  וגירסה מכי "ק , 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי 

רבינו. לעיני  היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰OÚa Ì„‡ Èa ‰OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk  ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈeËt45Ì„‡ LÙ Ïk :Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú 47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eLkL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈLBÈ ÌÈa eÈ‰L49‚‰Â Ô‰ÈÈaÓ50 ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈeËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח .43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי  ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי  מהם אחד באף  בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב  נפש 46)האחרון כל יכה כי  "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף  כאחת, כולם ובין
ט .48) הלכה ג, פרק  למעלה פ .49)ראה ֿ 50)שם אף 

מיתה. וחייב  הנפש כל שהרג אחד שיש מפני51)עלֿפי 
מסתיים  וכו' חץ  יצא של [הדין לנו. ידוע  הרוצח  שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני , את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק . הורגים שאין הוא פשוט  דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ . ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê Á‡ ‰Ê Ô‡ ‰OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰BÁ‡a Ô‡ „Á‡ ˜ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈

ÂÈÏÚ ‚‰ ÔBÁ‡‰ ‰Ê È‰  ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»
ÁˆB54ÌÈÁ‡a Ú˙Â BÈc Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ

BÈc Ó‚ ‡lL ÁˆBÂ .ÔÈeËt Ôlk  Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈeËt Ôlk  ÔÈc Ó‚pL ÌÈÁ‡ ÌÈÁˆBa Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י  וכן רס "ט  קושטא בדפוס  עט : שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק , הרב  מוסד

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת
שאין  כל כי  דינו, לגמור אפשר אי  בי "ד , בפני  כולם יבואו

"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי 
הרוצח  מי  שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח ), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב ,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי  כרבנן

ט . הלכה כד,

.Á‚B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ Á‡ „Á‡‰ e‰‡ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙BÈ˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk  «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ˆ64eˆiL „Ú65Ck Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒk Ú˜azL „Ú ÌÈBÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואי ֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני  צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי  שבדק  זכאי  כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט : סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי  "כיפה",
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נקי ). היה לא עכשיו שעד משמע  - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב :

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די30)מכילתא ולא בחוץ ", "והתהלך ככתוב :

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא

עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק  זקוקים שאינם
הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,

מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אף ֿעלֿפי 
מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה

דברים. חמשה של ממון חיוב  עליו חזר ורק 34)מיתה ,
זכאי . יצא אז

.„'BzÚLÓ ÏÚ' ‰Bza Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡  ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈa ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï Á‡ Ák CÈ»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ  והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס  תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח  על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי , שנתרפא

.‰‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
‚‰ ‰Ê È‰  ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ

ÈL „Ó‡ B˙B‡41cÏ ÌÈÏ‚L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»

משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח . כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי 

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל
אותו  אומדים היו לגמרי , נתרפא שאילו לגמרי . נתרפא

ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת
הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,

ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת
שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי  זו, מכה
רבי דברי  בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט  פרק  (סנהדרין הירושלמי  אבל פטור. האומר נחמיה
מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי  ומוסיף : מגיה ג)

289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי  הוא וכן לדבר.
זו  וגירסה מכי "ק , 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי 

רבינו. לעיני  היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰OÚa Ì„‡ Èa ‰OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk  ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈeËt45Ì„‡ LÙ Ïk :Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú 47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eLkL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈLBÈ ÌÈa eÈ‰L49‚‰Â Ô‰ÈÈaÓ50 ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈeËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח .43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי  ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי  מהם אחד באף  בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב  נפש 46)האחרון כל יכה כי  "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף  כאחת, כולם ובין
ט .48) הלכה ג, פרק  למעלה פ .49)ראה ֿ 50)שם אף 

מיתה. וחייב  הנפש כל שהרג אחד שיש מפני51)עלֿפי 
מסתיים  וכו' חץ  יצא של [הדין לנו. ידוע  הרוצח  שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני , את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק . הורגים שאין הוא פשוט  דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ . ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê Á‡ ‰Ê Ô‡ ‰OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰BÁ‡a Ô‡ „Á‡ ˜ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈

ÂÈÏÚ ‚‰ ÔBÁ‡‰ ‰Ê È‰  ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»
ÁˆB54ÌÈÁ‡a Ú˙Â BÈc Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ

BÈc Ó‚ ‡lL ÁˆBÂ .ÔÈeËt Ôlk  Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈeËt Ôlk  ÔÈc Ó‚pL ÌÈÁ‡ ÌÈÁˆBa Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י  וכן רס "ט  קושטא בדפוס  עט : שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק , הרב  מוסד

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת
שאין  כל כי  דינו, לגמור אפשר אי  בי "ד , בפני  כולם יבואו

"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי 
הרוצח  מי  שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח ), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב ,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי  כרבנן

ט . הלכה כד,

.Á‚B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ Á‡ „Á‡‰ e‰‡ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙BÈ˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk  «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ˆ64eˆiL „Ú65Ck Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒk Ú˜azL „Ú ÌÈBÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואי ֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני  צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי  שבדק  זכאי  כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט : סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי  "כיפה",
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כ.64) ל, ישעיה הכתוב  צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי  וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי  לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח .

.ËÏ ‰Ê c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÈiÁÓ ‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ  ‰˙ÈÓ iÁ˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈËBt  ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬

ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈeÓÁ67BeMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ
‰Ê ‰„BÚ elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈

˙BÈÚ ÓBÏ CÈˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ
,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙BÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .BÁ ÔÈÏ BÈaL ˙BÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .eÓb ÚL ‡e‰ È‰  ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

ÓB‚Â LÙ70,‰Ê ‰„BÚ „BÚ ‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜ :Ba Ó‡ È‰L71ecÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML Á‡ c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk BiÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe‰ ‡ˆzÂ :Ó‡pL ;˙B ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B Áe ‰Ê  '‰ ÈÙÏ73:BÏ Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚‰ ‡Ï ÚL‰ ‡e‰ È‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚B‰Ï ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»

שבאה 67) סייף  ממיתת שחמורים וסקילה, שריפה שענשם
דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב  בעיקר כופר שהוא

יא.69) הלכה א, פרק  למעלה אל 70)ראה ינוס , בור "עד
עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח  אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס  מותו, יום
מפני לעגל, מזבח  בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה  אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב  שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב  לעולם.

ד. הלכה א, פרק  "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב  והמשך
אחרי ללכת מאד ויתעב  ה' בעיני  הרע  לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב : ושם למלחמה, שילך אחאב  את
של 75) דין גזר נחתם נבות דמי  של זה עוון שעל מכאן

כן. לפני  בידו שהיה עבודהֿזרה, עוון על ולא אחאב ,
של 76) עירו לזקני  מכתבים ששלחה אשתו, איזבל עלֿידי 

כא. מלכיםֿא נבות,

.ÈÌÈÒB˜Èt‡‰77‰Ê ‰„BÚ È„BÚ Ì‰Â ,78B‡ »∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈¬»»»
‰Ï ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙BÚ ‰OBÚ‰79LÏ B‡ »∆¬≈¿«¿ƒ¬ƒ»«¿≈»»«

ÊËÚL80ÒÈÚÎ‰Ï81ÒBB˜Èt‡ ‰Ê È‰ 82, ««¿≈¿«¿ƒ¬≈∆∆ƒ
ÔÈÙBkLÂ83‰‡epe ‰Bza84Ô‚‰Ï ‰ÂˆÓ 85Ì‡ . ¿∆¿ƒ«»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ

ÛÈÒa Ô‚‰Ï Ák B„Èa LÈ86‡ÈÒ‰Ùa87Ì‡Â ;‚B‰  ≈¿»…«¿»¿»¿«ƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ
˙BÏÈÏÚa Ô‰ÈÏÚ ‡a  Â‡Ï88aÒiL „Ú89.Ô˙‚È‰ »»¬≈∆«¬ƒ«∆¿«≈¬ƒ»»

 ‡aa Ìlq‰Â ,‡Ï ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡ ?„ˆÈk≈«»»∆»≈∆∆»«ƒ¿≈¿«À»«¿≈
,‚b‰ ÔÓ Èa „ÈB‰Ï „eË ÈÈ‰ :ÓB‡Â ,B˜lÒÓ¿«¿¿≈¬≈ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«»

EÏ epÈÊÁ‡Â90‡ˆBiÎÂ .91.el‡ ÌÈ„a ¿«¬ƒ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈

"המינים".77) ובכת"י : ר"מ  רומי  ובדפוס 78)בדפוס 
ידובר  זו בהלכה מישראל". עבודהֿזרה "עובדי  ר"מ : רומי 
הבאה. בהלכה ידובר גוים ועל בלבד, ישראל בני  על

והאוכלה 79) טבעית, מיתה מתה או כהלכה נשחטה שלא
לאו. איסור על אלא עובר בו 80)אינו שאורגים אריג

יט ; יט , ויקרא בלאו. ואיסורו יחד, פשתן וחוטי  צמר חוטי 
יא. את 81)הוריות ומניח  לפניו, והיתר שאיסור כגון

הוריות  ה'. את להכעיס  בכוונה האיסור את ואוכל ההיתר
וכן 82)שם. עה, הערה ראה "מין", לומר צריך כאן אף 

יוחנן  רבי  כדעת רבינו ופסק  כו: זרה עבודה בגמרא הגירסא
כמין. דינו להכעיס  שמומר אבהו, רומי83)ורבי  בדפוס 

מן  בתורה" שכופרים והם "והאפיקורסים, הגירסא: ר"מ 
משה. ביד ה' פי  על שניתנה דברו 84)השמים, נותן שה'

הלכות  ראה שלוחיו, להיות עלֿידו שנבחרו אנשים בפי 
וֿח . הלכות ג, פרק  מצרים 85)תשובה שהם "מפני 

(הלכות  ה'" מאחורי  העם את ומסירים לישראל (צוררים)
כתוב : כו:) (ע "ז שלפנינו בגמרא א). הלכה י , פרק  עכו"ם
שימותו) (לבאר מורידים היו והמומרים והמסורות "המינים
גירסת  אבל כלל. נזכרו לא ו"האפיקרוסים" מעלים", ולא
והמומרים  והמסורות "המינים היא: והרי "ף  חננאל רבינו
מפני כאן, רבינו הזכיר לא "המסורות" את והאפיקורסים".

פרק  ומזיק  חובל בהלכות דינם כתב  ומה שכבר י . הלכה ח ,
להרגם. כוח  בידו כשאין רבינו פירש מורידים" "היו שכתוב 
וביאור  ה, סעיף  תכה סימן חושןֿמשפט  ערוך' ''שולחן ראה

יט . סעיף ֿקטן שצווה 86)הגר"א בעגל, החוטאים כדין
והרגו  . . ירכו. על חרבו איש "שימו בחרב , להרגם משה

כז). לב , (שמות אחיו" את ויראו,87)איש ישמעו למען
משער  ושובו "עברו משה: שאמר בעגל בחוטאים כמו

שם. במחנה", סיבה.88)לשער לבדות בתואנה,
שם.89) גמרא בידיים, להרוג "עלילות"90)בלי  והיינו

שם. שם.91)שהזכיר,

.‡ÈÌÈÎBk È„BÚ Ï‡92ÌÈe eÈÈa ÔÈ‡L ¬»¿≈»ƒ∆≈≈≈≈»
‰ÓÁÏÓ93‰w„ ‰Ó‰a ÈÚBÂ ,94Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡OiÓ ƒ¿»»¿≈¿≈»«»ƒƒ¿»≈¿«≈»∆

ÔÏÈv‰Ï eÒ‡Â .‰˙Èn‰ Ì‰Ï ÌÈaÒÓ ÔÈ‡ 95Ì‡ , ≈¿«¿ƒ»∆«ƒ»¿»¿«ƒ»ƒ
˙eÓÏ eË96BÈ‡  ÌiÏ ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡L ÔB‚k . »»¿∆»»∆»≈∆∆»««»≈

„ÓÚ˙ ‡Ï :Ó‡pL .e‰ÏÚÓ97‰Ê ÔÈ‡Â  EÚ Ìc ÏÚ «¬≈∆∆¡«…«¬…««≈∆¿≈∆
EÚ98. ≈∆

שבהלכה 92) עבודהֿזרה עובד לישראל בניגוד גוים,
כו. זרה עבודה "טוב 93)הקודמת. - מלחמה בשעת אבל

סופרים  ומסכת א, פרשה בשלח  מכילתא הרוג", שבגוים
טו. בשדות 94)פרק  עדריהם שמרעים בגזל, שדבקים

בבהמה  והחמירו כו. זרה עבודה לישראל, השייכים אחרים,
ביותר. מזיקה שהיא מפני  ולא 95)דקה, מעלים "לא

הורדתם  ידי  על מיתתם מסבבים אין כלומר מורידים",
שם. הסכנה, מן אותם מצילים ואין לעזור 96)לבור, אבל

משום  מותר, - חולה לרפא כגון למות, נוטה שאינו לעכו"ם
שם. פרק 97)איבה, למעלה ראה להציל, אתה חייב  אלא

יד. הלכה יא.98)א, הלכה ב , פרק  למעלה ראה

.È‰Ú ÏÚa Ï‡OÈa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈««¬≈»
BÚLa „ÓBÚ‰Â99‰Ó‰a ÈÚB ÔB‚k ,„ÈÓz Ba ‰BLÂ ¿»≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¿≈»
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קמב                 
         

‰w„100e˜tL101Ï‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚLa „ÓBÚ BÈ‡L ˙BÚ ÏÚa Ï‡OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙BÚ ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈

ÔB‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ 103ÏÚ „ÓÚÏ eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף  ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואף ֿעלֿפי  היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק ) דדביק  "כיון להכעיס .

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס , בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

ה'תשע"ח  סיון  ל' רביעי יום 

   1





מי ,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
המכה  הרב  או למודו בשעת בנו שהרג האב  גלות. ויתחייב 
ויצא  מקלט  לעיר הנכנס  ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט . אם והמזבח  לתחומו, חוץ 

.‡‰‚‚La ‚B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb 3da ‚‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó ÈÚÏ4LÈÂ :Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿
Ùk5‰‚‚La ÁˆB‰ ÔÓ6BÈÚa LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ

BËÏ˜Ó ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

  

   

הפסוק  את הביא  בשגגה , לרוצח  כופר לקיחת באיסור
לב ) לה , ...(במדבר  מקלטו  עיר אל לנוס  כופר תקחו  "ולא 

לשבת  ...לשוב  " הפסוק  המש את ציטט לא  אבל כו '"
שלא  הל"ת שמצות לשיטתו   " הרמב כי  כו '". ...  באר
האחד , חיובי שני  כוללת בשגגה , נפש  לרוצח  כופר לקחת
היה   וא המקלט, בעיר שישב  לאחר והשני  שגלה  לפני 
משמע היה  " באר לשבת "לשוב  הפסוק  המש מצטט
לשוב לו  לאפשר אי שאז שגלה  לאחר רק  הוא  שהל"ת

באר .לש  בת
עיר  אל לנוס  כופר תקחו  ולא  (ד "ה   ש רש "י  מפירוש  אבל
כופר  ליקח  שלא  לא ־תעשה  שמצוות משמע  מקלטו ")
שגלה   קוד (אבל שגלה . לאחר רק  מדברת רוצח  לנפש 

להגלותו ). מצות־עשה  יש 
      

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט , מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב 
ואילך. ב  הלכה ו הגדול.7)פרק  הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ ". לשבת "לשוב  - הפסוק  והמשך

(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח 
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע 
"ולא  הקודם: בפסוק  נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח ", לנפש כופר תקח 
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב  שהמשך התורה, על בפירושו רש"י  וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח  לשבת"
אפשר  ולכן מקלט  לערי  בתחילה בורח  המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב "ן וראה לשבת". "לשוב  בו לומר
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בשוגג 9) בהורג ככתוב  כולה, המיתה את הרוצח  שעשה
שם  וראה ע : (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין
(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק  למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס ,

שם.12)ע : מיתתו, וקירבה החובל בידי  סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי  ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני  מפני 
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני  שרק  מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק , אחד שנימוק  משמע  שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי19)בלי 
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚‰L Ï‡OÈ20b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
LBz21‰ÏBb  (22‰‚‚La ‚‰L „Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

b ˙‡ B‡ Ï‡OÈLBz24˙‡ ‚‰L LBz b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:Ó‡pL .‰ÏBb  ‰‚‚La „Ú‰ ˙‡ B‡ LBz b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a LBzÏÂ bÏÂ Ï‡OÈ ÈÏ25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב  כנעני  עבד
ח :). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ  היושב  גוי 

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח  שאף  מצוות שבע  עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב  "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט  (פרק  אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי  זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי ), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב  פרק  למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי  על גולים "הכול אומרת ח :) (מכות [המשנה
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קמג                  
         

‰w„100e˜tL101Ï‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚLa „ÓBÚ BÈ‡L ˙BÚ ÏÚa Ï‡OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙BÚ ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈

ÔB‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ 103ÏÚ „ÓÚÏ eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף  ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואף ֿעלֿפי  היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק ) דדביק  "כיון להכעיס .

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס , בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

ה'תשע"ח  סיון  ל' רביעי יום 

   1





מי ,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
המכה  הרב  או למודו בשעת בנו שהרג האב  גלות. ויתחייב 
ויצא  מקלט  לעיר הנכנס  ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט . אם והמזבח  לתחומו, חוץ 

.‡‰‚‚La ‚B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb 3da ‚‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó ÈÚÏ4LÈÂ :Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿
Ùk5‰‚‚La ÁˆB‰ ÔÓ6BÈÚa LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ

BËÏ˜Ó ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

  

   

הפסוק  את הביא  בשגגה , לרוצח  כופר לקיחת באיסור
לב ) לה , ...(במדבר  מקלטו  עיר אל לנוס  כופר תקחו  "ולא 

לשבת  ...לשוב  " הפסוק  המש את ציטט לא  אבל כו '"
שלא  הל"ת שמצות לשיטתו   " הרמב כי  כו '". ...  באר
האחד , חיובי שני  כוללת בשגגה , נפש  לרוצח  כופר לקחת
היה   וא המקלט, בעיר שישב  לאחר והשני  שגלה  לפני 
משמע היה  " באר לשבת "לשוב  הפסוק  המש מצטט
לשוב לו  לאפשר אי שאז שגלה  לאחר רק  הוא  שהל"ת

באר .לש  בת
עיר  אל לנוס  כופר תקחו  ולא  (ד "ה   ש רש "י  מפירוש  אבל
כופר  ליקח  שלא  לא ־תעשה  שמצוות משמע  מקלטו ")
שגלה   קוד (אבל שגלה . לאחר רק  מדברת רוצח  לנפש 

להגלותו ). מצות־עשה  יש 
      

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט , מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב 
ואילך. ב  הלכה ו הגדול.7)פרק  הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ ". לשבת "לשוב  - הפסוק  והמשך

(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח 
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע 
"ולא  הקודם: בפסוק  נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח ", לנפש כופר תקח 
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב  שהמשך התורה, על בפירושו רש"י  וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח  לשבת"
אפשר  ולכן מקלט  לערי  בתחילה בורח  המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב "ן וראה לשבת". "לשוב  בו לומר
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בשוגג 9) בהורג ככתוב  כולה, המיתה את הרוצח  שעשה
שם  וראה ע : (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין
(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק  למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס ,

שם.12)ע : מיתתו, וקירבה החובל בידי  סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי  ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני  מפני 
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני  שרק  מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק , אחד שנימוק  משמע  שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי19)בלי 
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚‰L Ï‡OÈ20b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
LBz21‰ÏBb  (22‰‚‚La ‚‰L „Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

b ˙‡ B‡ Ï‡OÈLBz24˙‡ ‚‰L LBz b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
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ÌÎB˙a LBzÏÂ bÏÂ Ï‡OÈ ÈÏ25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב  כנעני  עבד
ח :). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ  היושב  גוי 

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח  שאף  מצוות שבע  עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב  "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט  (פרק  אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי  זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי ), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב  פרק  למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי  על גולים "הכול אומרת ח :) (מכות [המשנה
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רבינו, לעיני  שהייתה הגירסה זוהי  תושב " מגר חוץ  ...
ישראל  את שהרג תושב  שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב , גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי , כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב " גר ידי  על גולה תושב  "וגר
גולה. בשגגה תושב  גר ההורג הכתוב :25)תושב  והמשך

תושב  גר שאף  מכאן למקלט , האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב  את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט .). (שם תושב  גר שהרג

.„Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡OÈ ˙‡ ‚‰L LBz b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚‰ ‰Ê È‰ 27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ LBz b ‚‰L LBz b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ B˜ ‰Ê È‰  B‚‰Ï znL29‚‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚‰L ÌÈÎBk „BÚÂ .B‚‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈ‡  ‰‚‚La ÌÈÎBk „BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡OÈ ÈÏ :Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב  גר שאף  הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח  הוא, בןֿנח  שהרי 

זוהי "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע  נז.)
מכות  רש"י  וראה כאן, משנה בכסף  מובא ספרי , מיתתם".

נהרג.28)ט . - ששגג פי  על אף  לו 29)ולפיכך שהיה
ט :). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי  על אף 

בשגגה. תושב  גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין
מיתה. עונש מפני  עליו

.‰‚‰L Ôa‰32‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb  ‰‚‚La ÂÈ‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈc ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb  Ba ˙‡ ‚‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈeÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈˆ BÈ‡L ˙Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ

‰ÓÎÁ B‡ ‰Bz B„nÏÏ È„k Ba qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»
eËt  ˙ÓÂ37. »≈»

על 32) אף  גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט 
אלא  גלות חיוב  שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי 
עליהן  שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה
טו. הלכה ז פרק  לקמן וראה (שם), דין בית מיתת

גולה.33) המפרנסת 34)שהאב  אומנות כבר לו שיש
מצוה.35)אותו. בזה להתפרנס 36)ועושה הבן  שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה והאב  ממנה,
ו.37) בהלכה ראה והטעם

.ÂB„ÈÓÏz ˙‡ ‰kn‰ ‰ ÔÎÂ38ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL B‡ , ¿≈»«««∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
ÔÈcÏ ‡BlÓ ÚÓp‰ ÔÈc ÏÚa ˙‡ ‰k‰L39B˙ÈÓ‰Â , ∆ƒ»∆««ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆¡ƒ

ÌÈˆÚ ËÁÏ :Ó‡pL .˙eÏbÓ eËt  ‰‚‚La40 ƒ¿»»»ƒ»∆∆¡««¿…≈ƒ
‰Â ,Ba ˙‡ ‰kn‰ ‡‰ ‡ˆÈ .˙eL‰ È„Ï¿ƒ¿≈»¿»»»»««∆∆¿¿»«
e‚‚L È‰L ,ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe ,B„ÈÓÏz ˙‡ ‰„B‰»∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¬≈»¿

.˙Bˆn‰ ˙BOÚ ˙ÚLa e‚‰Â¿»¿ƒ¿«¬«ƒ¿

ללמדו.38) דין"39)כדי  בית "ושליח  כתוב : שם במשנה

דין  בית "ושליח  פירש: רש"י  זו. הלכה בסוף  כמובא
מפרש: כאן הראב "ד מלקות", לחייב  ארבעים המלקה
דין  בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח 
מובן  שהרי  ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת
שהרי כהראב "ד, ולא אנוס , שהוא מפני  פטור, שהוא מאליו
עוד  דין) בית (שליח  לו "הוסיף  כב :) (שם במשנה שנינו

ידו". על גולה זה הרי  ומת, אחת בהורג 40)רצועה נאמר
עצים  חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב  בשגגה
עשיית  מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף  רשות

ח .). מכות קפב ; שופטים (ספרי  גולה. אינו מצוה

.Ê‰lÁza41‚‚BL „Á‡42„ÈÊÓ „Á‡Â43ÔÈÓÈc˜Ó44 «¿ƒ»∆»≈¿∆»≈ƒ«¿ƒƒ
da ‚‰L ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èe .ËÏ˜Ó ÈÚÏ¿»≈ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ∆»«»
eÁÏLÂ :Ó‡pL ,ÔÈ„Â ÌMÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ∆∆¡«¿»¿
 ‰˙ÈÓ iÁ˙pL ÈÓ .ÌMÓ B˙‡ eÁ˜ÏÂ BÈÚ È˜Êƒ¿≈ƒ¿»¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»

Ìc‰ Ï‡b „Èa B˙‡ e˙Â :Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ45; ¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿…¿«…≈«»
ËÙpL ÈÓ46eÏÈv‰Â :Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈËBt  ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‰ Ï‡b „iÓ Áˆ‰ ˙‡ ‰„Ú‰˙eÏb iÁ˙pL ÈÓ ;Ìc »≈»∆»…≈«ƒ«…≈«»ƒ∆ƒ¿«≈»
eÈL‰Â :Ó‡pL ,BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ 47B˙‡ «¬ƒƒƒ¿∆∆¡«¿≈ƒ…

.BËÏ˜Ó ÈÚ Ï‡ ‰„Ú‰»≈»∆ƒƒ¿»

י :41) ט : מכות הדין, בירור לפני  שהרג, לאחר מיד
גלות.42) שחייב  בשוגג ההורג במזיד 43)בין ההורג ובין

וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי  כתוב  שכן מיתה, שחייב 
האל" הערים אחת אל ונס  ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו

קפז. שופטים ספרי  ראה יא) יט , בורחים 44)(דברים
(שם  לפעול מתחיל הדין שבית לפני  הרציחה אחרי  תיכף 

דין 45)ט :). בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,
ב ). הלכה א פרק  למעלה (ראה אותו ממיתה 46)ממיתים

גֿד. הלכות ו פרק  לקמן ראה שכבר 47)ומגלות, משמע 
שם. היה

.ÁÔÈÈLnLk48È„ÈÓÏz ÈL BÏ ÔÈÒBÓ ,B˙B‡ ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ49Cca Ìc‰ Ï‡B‚ ep‚‰È ‡nL ,50ÓB‡Â .51 ¬»ƒ∆»««¿∆≈«»«∆∆¿≈

Ì‰Ï52‡a ‚‚BLa ,ÌÈÓ„ ÈÎÙBL ‚‰Ó Ba e‚‰z Ï‡ : »∆«ƒ¿¬ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»
.B„ÈÏ ‰OÚÓ«¬∆¿»

י :).48) (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט , לעיר דין בית
י49) אם הדם, גואל את לפייס  הרוצח ,שידעו את להרוג בוא

ט : חוץ 50)שם הרוצח  את שהרג הדם, גואל שהרי 
ט ). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט  עיר לתחום

אמנם 51) אומרים. המלווים כי  "ואומרים", להיות [צריך
גורס  אינו (רבינו אומר שהרוצח  שם במשנה מאיר רבי  דעת
בפירוש  רבינו אבל "אף "), המלה את מאיר רבי  בדברי 

מאיר]. כרבי  הלכה אין כותב : הדם,52)המשנה לגואלי 
חמתם. לשכך

.ËÌeÁ˙Ï ıeÁ Ìc‰ Ï‡B‚ B‚‰L ‰‚‚La ÁˆB53 ≈«ƒ¿»»∆¬»≈«»ƒ¿
BËÏ˜Ó ÈÚ54ËtLÓ ÔÈ‡ BÏÂ :Ó‡pL ;eËt  ƒƒ¿»»∆∆¡«¿≈ƒ¿«

˙ÂÓ55. »∆
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קמד                 
         

  



"דברה  בגדר אינה  פרטיה  כל על  הד גואל של ההלכה 
לא  שהתורה  היא , דפשיטא  ומילתא  הרע " יצר כנגד  תורה 
גואל  של לבבו "  ש "יח בגלל למיתה  מישראל נפש  התירה 

. הד
 די לבית שנמסרו  ומיתות  עונשי  שישנ  כש אלא ,
הרוצח  מיתת עונש  נמסר כ , שמי שבידי  מיתות  וישנ
"ולא   החטא  את ינקה  שהוא  כדי   הד לגואל בשגגה 
בד  א כי  כו ' יכופר לא   ולאר" כו '"  האר את תחניפו 
מעיר  כשיצא  רק  היא   הד לגואל שהרשות  וא שופכו ".
הד גואל של הרשות גדר נתחדש  אז שרק  זה  אי מקלטו 
הוא  ש "ארי ' אלא  לידיו  העניי נמסר כ לפני   ג כי להורגו 
(רק ) הוא  ולכ המקלט בעיר להרגו  יכול שאינו  עלי ' דרביע 

פטור.
     

וכשם 53) לעיר. סביב  אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט  תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי  מקלט  מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני  וברח  כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט , הלכה סיום שהיא י  הלכה בתחילת
י בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי  מקלטו
בדין  שעמד שלפני  מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף  ב  סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח  כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע  יפה כוחו הדין בית שרק  ומסתבר, זדונו.
י :) (מכות הונא רב  דברי  מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח 
ואמר  הונא רב  סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף  ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני  מקלט  לעיר וברח 

אחרי55) הדם גואל ירדוף  "פן מדבר הדם בגואל והכתוב 
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח 
מפני מפחד ואינו מוות, משפט  לו שאין משום נפש ? יכהו

"פט  כאן וכתב  דייק  [רבינו דין. יבית בהלכה ולקמן ור"
להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב : מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני  ללמדך
לעיר  גלות המחוייב  את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט ,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ Cca B‚B‰‰57,ËÏ˜Ó ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙ÈÊÁa B‚‰L B‡58B˙B‡ ÔÈÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È‰  ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ Èz‰ ‰Ê61.B‚‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eLe , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  Ì„‡ Ïk B‚‰ Ì‡Â62:Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י , הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט . להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני 

שם.58)ז). גלות. ונתחייב  בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי  ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט  בהלכה
חכמים  תלמידי  דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח  את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס  היודעים

ח . הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י . "כי61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע  הואיל

ז  פרק  לקמן וראה כח ) לה, (במדבר "... ישב  מקלטו בעיר
ח . להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס  אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח  יצא
את  הדם גואל ורצח  מקלטו, עיר לגבול מחוץ  הדם גואל
כהורג  הוא "הרי  מפרש לתורה ורש"י  דם", לו אין הרוצח 
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס ). מסעי , (ספרי  עליו

.‡ÈÏk  ‰‚‚La BËÏ˜Ó ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰  Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ  בשוגג שיצא הרוצח  את בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי  במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי ). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח  גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני  למקלט  וברח 

לפני66) מקלט  לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף  בדין שעמד
וממנו  שוגג דין רבינו כתב  ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב  הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני סיכום והרי  שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק  בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם  גואל
.1 שוגג: ברוצח  א. לשונו: מדיוק  למדנו ומהם ו, ובפרק 
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי 
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני  כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 ט ֿי ).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא
גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 י ֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי  בלתי  שמקרה כגון לאונס ,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק  כגון לזדון, קרוב  שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי  גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי  בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי  ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב . ה). הלכה (שם התראה ובלי  עדים שני  או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי  .8 מזיד: ברוצח 
אם  .9 ב ). הלכה א פרק  (למעלה הדין גזר את לבצע  הדם
הוא  הרי  - דינו, שנגמר לפני  מקלט  עיר תחום בתוך הרגו
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"דברה  בגדר אינה  פרטיה  כל על  הד גואל של ההלכה 
לא  שהתורה  היא , דפשיטא  ומילתא  הרע " יצר כנגד  תורה 
גואל  של לבבו "  ש "יח בגלל למיתה  מישראל נפש  התירה 

. הד
 די לבית שנמסרו  ומיתות  עונשי  שישנ  כש אלא ,
הרוצח  מיתת עונש  נמסר כ , שמי שבידי  מיתות  וישנ
"ולא   החטא  את ינקה  שהוא  כדי   הד לגואל בשגגה 
בד  א כי  כו ' יכופר לא   ולאר" כו '"  האר את תחניפו 
מעיר  כשיצא  רק  היא   הד לגואל שהרשות  וא שופכו ".
הד גואל של הרשות גדר נתחדש  אז שרק  זה  אי מקלטו 
הוא  ש "ארי ' אלא  לידיו  העניי נמסר כ לפני   ג כי להורגו 
(רק ) הוא  ולכ המקלט בעיר להרגו  יכול שאינו  עלי ' דרביע 

פטור.
     

וכשם 53) לעיר. סביב  אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט  תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי  מקלט  מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני  וברח  כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט , הלכה סיום שהיא י  הלכה בתחילת
י בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי  מקלטו
בדין  שעמד שלפני  מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף  ב  סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח  כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע  יפה כוחו הדין בית שרק  ומסתבר, זדונו.
י :) (מכות הונא רב  דברי  מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח 
ואמר  הונא רב  סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף  ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני  מקלט  לעיר וברח 

אחרי55) הדם גואל ירדוף  "פן מדבר הדם בגואל והכתוב 
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח 
מפני מפחד ואינו מוות, משפט  לו שאין משום נפש ? יכהו

"פט  כאן וכתב  דייק  [רבינו דין. יבית בהלכה ולקמן ור"
להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב : מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני  ללמדך
לעיר  גלות המחוייב  את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט ,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ Cca B‚B‰‰57,ËÏ˜Ó ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙ÈÊÁa B‚‰L B‡58B˙B‡ ÔÈÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È‰  ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ Èz‰ ‰Ê61.B‚‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eLe , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  Ì„‡ Ïk B‚‰ Ì‡Â62:Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י , הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט . להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני 

שם.58)ז). גלות. ונתחייב  בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי  ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט  בהלכה
חכמים  תלמידי  דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח  את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס  היודעים

ח . הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י . "כי61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע  הואיל

ז  פרק  לקמן וראה כח ) לה, (במדבר "... ישב  מקלטו בעיר
ח . להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס  אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח  יצא
את  הדם גואל ורצח  מקלטו, עיר לגבול מחוץ  הדם גואל
כהורג  הוא "הרי  מפרש לתורה ורש"י  דם", לו אין הרוצח 
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס ). מסעי , (ספרי  עליו

.‡ÈÏk  ‰‚‚La BËÏ˜Ó ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰  Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ  בשוגג שיצא הרוצח  את בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי  במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי ). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח  גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני  למקלט  וברח 

לפני66) מקלט  לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף  בדין שעמד
וממנו  שוגג דין רבינו כתב  ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב  הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני סיכום והרי  שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק  בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם  גואל
.1 שוגג: ברוצח  א. לשונו: מדיוק  למדנו ומהם ו, ובפרק 
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי 
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני  כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 ט ֿי ).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא
גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 י ֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי  בלתי  שמקרה כגון לאונס ,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק  כגון לזדון, קרוב  שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי  גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי  בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי  ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב . ה). הלכה (שם התראה ובלי  עדים שני  או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי  .8 מזיד: ברוצח 
אם  .9 ב ). הלכה א פרק  (למעלה הדין גזר את לבצע  הדם
הוא  הרי  - דינו, שנגמר לפני  מקלט  עיר תחום בתוך הרגו
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(וראה  הזיד שהרוצח  כך אחר שהוברר אף ֿעלֿפי  נהרג,
א)]. קטן סעיף  ב  סימן המשפט  חושן החושן קצות

.ÈËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚B‰a Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚‰ ‰Ê È‰  Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ÈÚ CB˙a B‚‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב ).67) (מכות המקלט  עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי 
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו

עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח , גבי  על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי . ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי  מעם
מעל  ולא מזבחי  מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי  ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי .

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.‚ÈËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,Ê Ï‡ ;B„Èa ‰„BÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„ ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚‰pL ‰ÚLa „BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡  ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי " "מעם כתוב  כי  בגבעון, או בשילה במה של מזבח 

(שם). לי  המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי  על
כח ).73) ב , (מלכיםֿא שלמה מפני  שברח  כיואב 

.„È,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡  ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈÓBL [BÏ] ÔÈÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

BËÏ˜Ó74ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .75˙eÏb iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»
ÔÈ„a ep‚‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ

˙eÎÏn‰77˙‡B‰a e‰e‚‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«
BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Áe ,‰ÚL78 Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»

Ïv ‰Ê È‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈

.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e‰ Ïk ‡Lk ,‰‡˙‰Â ‰eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט  אלא 75)לעיר קולט  שאין
בידו. ועבודה כהן אלא קולט  ואין מזבח , של גגו

התורה.76) דין פי  על דין בבית המורד 77)שנתחייב  כגון
ח ), הלכה ג, פרק  מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך
דין  לפי  מיתה חייב  שאינו מי  אפילו להרוג רשאי  שהמלך

ד. הלכה ב  פרק  למעלה ראה על 78)התורה. דווקא ולאו
המזבח . ממעשה 79)גג שהקשה מה משנה כסף  ראה

לבית 80)יואב . למות" תיקחנו מזבחי  "מעם הכתוב  כי 
אלא  למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין

ובהתראה. גמורה בעדות

   1 
לזה.1) זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר

ודין  שונא. ואיזהו נקלט , אם בשגגה שהרג השונא ודין

ה  לחנות או הבית בעל לחצר ונהרג הנכנס  ברשות שלא נגר
כו'. בשוגג

.‡‰LÏL2.‰ek ‡Ïa ÌÈ‚B‰‰ Ì‰ ¿»≈«¿ƒ¿…«»»

גלות,2) שחייב  בשגגה בהורג רבינו פתח  הקודם הפרק  את
השוגג. סוגי  את לפרט  בא הוא וכאן

.‰eÓ‚ ‰ÓÏÚ‰Â ‰‚‚La ‚B‰ LÈ3Ó‡pL e‰ÊÂ . ≈≈ƒ¿»»¿«¬»»¿»¿∆∆∆¡«
‰„ˆ ‡Ï L‡Â :Ba4‰Ï‚iL :BÈ„Â .5ËÏ˜Ó ÈÚÏ «¬∆…»»¿ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
ÏˆpÈÂ6e‡aL BÓk ,7. ¿ƒ»≈¿∆≈«¿

כוונה.3) שום  אונקלוס 4)ללא  שם ראה  התכוון, לא 
למעלה 5)ורש"י . ראה כפרה. לשם בדין, גלות הוא חייב 

א. הלכה ה מקום 6)פרק  המקלט  משמש כך, על נוסף 
לך  "ושמתי  הפסוק : בסוף  ככתוב  הדם, גואל מיד מנוס 

שמה". ינוס  אשר חמישי .7)מקום בפרק 

.‚Ò‡Ï B˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‚B‰ LÈÂ8:‡e‰Â . ¿≈≈¿ƒ¿∆«¿»»»¿…∆¿
‡Ït Ú‡Ó ‰Ê ˙˙ÈÓa Ú‡iL9a ÈeˆÓ BÈ‡L , ∆∆¡«¿ƒ«∆¿…»∆∆∆≈»¿…

˙eÏb‰ ÔÓ eËt ‡e‰L :BÈ„Â .Ì„‡ Èa ˙BÚ‡Ó10, ¿…¿¿≈»»¿ƒ∆»ƒ«»
ÂÈÏÚ ‚‰  Ìc‰ Ï‡B‚ B‚‰ Ì‡Â11. ¿ƒ¬»≈«»∆¡»»»

ח ֿיד.8) הלכות וסוף  ז, הלכה סוף  לקמן מקרה 9)ראה
מצוי ,10)נדיר. במקרה אלא גלות התורה חייבה לא

יד. הלכה סוף  בעיר 11)וראה לשבת שחייב  ברוצח , רק 
לעיר  מחוץ  אותו להרוג הדם לגואל רשות ניתנה מקלט ,
קרוב  רוצח  וכן ו). יט , דברים כוֿכט ; לה, (במדבר מקלטו
חמור, שעוונו מפני  אותו, קולטות מקלט  ערי  שאין לזדון,
מלשבת  שפטור - לאונס  קרוב  או באונס  ההורג מהֿשאיןֿכן

מקלט . בעיר

.„ÔB„ÊÏ ‰B˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‰‚‚La ‚B‰ LÈÂ12. ¿≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿»»¿»¿»
‰ÚÈLt BÓk ca ‰È‰iL :‡e‰Â13BÏ ‰È‰L B‡ , ¿∆ƒ¿∆«»»¿¿ƒ»∆»»

BBÂÚL ÈtÓ .‰ÏB‚ BÈ‡L :BÈ„Â .‰Ê ‡ÏÂ ‰f‰Ï¿ƒ»≈¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈∆ƒ¿≈∆¬
BÏ ˙tÎÓ ˙eÏb ÔÈ‡ ,eÓÁ14ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈ‡Â . »≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ¿»

B˙B‡ ˙BËÏB˜15˙eÏb iÁÓ‰ ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡L , ¿∆≈»¿∆»«¿À»»
„Ïa16ÌB˜Ó ÏÎa Ìc‰ Ï‡B‚ B‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17 ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿»»

.eËt  B‚‰Â«¬»»

להרוג.12) התכוון שלא הלכה 13)אף ֿעלֿפי  להלן ראה
דוגמה. שמים.14)ו, מקלט 15)כלפי  לו משמשות אינן

הדם. גואל בגלות.16)מפני  כפרה לו שאין זה ולא
מקלט .17) בעיר אפילו

.‰?‰Ê ‰OÚÈ ‰Óe18.Ìc‰ Ï‡BbÓ BÓˆÚ ÓLÈÂ LÈ ««¬∆∆≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈«»
ÌÈÁˆ‰ Ïk ÔÎÂ19e‚‰L20„Á‡ „Úa21‡Ïa B‡ ¿≈»»«¿»ƒ∆»¿¿≈∆»¿…

‰‡˙‰22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23Ô‚‰ Ì‡ ,24ÔÈ‡  Ìc‰ Ï‡Bb «¿»»¿«≈»∆ƒ¬»»≈«»≈
‡Ïa ‚B‰‰Ó ÌÈeÓÁ el‡ eÈ‰È ‡Ï .ÌÈÓc Ì‰Ï»∆»ƒ…ƒ¿≈¬ƒ≈«≈¿…

.‰ek«»»

יהרג.18) ח .19)שלא הלכה ד פרק  למעלה ראה
ֿ 21)בכוונה.20) בית למיתת דרושים והתראה עדים שני 

עד  בפני  ההורג את אף  להרוג מותר למלך אבל בלבד, דין
פטור, שהרגו הדם גואל ואף  התראה, בלי  ההורג ואת אחד
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קמו                 
         

וראה  שם; שמח ' ו'אור י , הלכה ג פרק  מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ . פרק  סוף  שלישי  חלק  נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב "ד שני  שהוכחשו 23)בפני  כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.Â?„ˆÈk25˜Bf‰26B‡ ,‰‚‰Â ÌÈa‰ ˙eLÏ Ô‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa‰ ˙eLÏ BÏ˙k ˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B˙qL ÔÈa27B˜ ‰Ê È‰  ‰ÏÈla B˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.zÒÈ B‡ ˜ÊÈ Ck Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

לאונס .25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח .). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי  ישנם אם

.Ê‰tL‡Ï B˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ B˜ ‰Ê È‰ 32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

eËÙe ,Ò‡Ï B˜ ‰Ê È‰  ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי  הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב . לעיין עליו והיה בו,

.Áda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
Ì„‡ ‰˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«

‰Ê È‰  ˙ÓÂ ,‰È˙Ò ˙ÚLa Ô‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆
‰ÏBb35Ô‡‰ ‰ÏÙpL Á‡ Ì‡Â .36,LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«

eËt ‰Ê È‰  ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני 
אבל  למזיד. קרוב  זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס  גם
וראה  שם. פפא רב  ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט .37)וקודם בהלכה הטעם

.Ë˜Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL Á‡Â ,Ô‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ eËt  dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»

e‰Ú ˙‡ ‡ˆÓe :Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ët  ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב 
ומשמע  מדבר, הכתוב  - רעהו את ומצא העץ  מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡  ‰‚‚La ‚‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ B˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa‡ ˜ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»

‚‰Ï51‰Ê ‚‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ
ÌÈÎBk „BÚ ‚‰Ï Ôek˙53Ï‡OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈

.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈB˜ el‡ Ïk È‰ ¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט :41) גלות.42)מכות וחייב  מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי  גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי 

קס ). מסעי , ('ספרי ' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו  נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי  לקראתו, שבא באיש ופגע  בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע  בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט "
(כסף ֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט " נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי  מרחק 

שם.51) הוא", למזיד קרוב  - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב  פרק  למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚‰Â ,˙eLa ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ eËt  ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

Úi e‰Ú ˙‡ ‡È L‡Â56˙eL LiL Úi ‰Ó  «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eLa ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ eËt  ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È‰  ˙eLa60. ƒ¿¬≈∆∆

ח .54) גלות.55)מכות שחייב  בשגגה בהורג
עצים.56) שהיה 57)לחטוב  גלות, ההורג חייב  כך ומשום

נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני  בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס . לב :58)קרוב  רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס . בר' יוסי  ר' דברי  בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק  ומזיק  חובל בהלכות וראה שם.

.È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙ÈÁ‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚‰Â BÁ ÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÏÁ‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»
ÔÓ eËt  B‚‰Â BÁ ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ

‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;Bw‰ „ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»
‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ

˙ÈÁ‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64BÁ ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈
BÁ ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»

‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66 e‰˙‚‰Â BÁ ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿
.‰ÏÈÙ Cc ÏtiL  ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C„ È‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „ÈÏ „k‰ ÚË È‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ B»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ ÊÊ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È  ‰„ÈÈ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט .62)מן מכות ראה לאונס , קרוב 
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי  נדיר,
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קמז                  
         

וראה  שם; שמח ' ו'אור י , הלכה ג פרק  מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ . פרק  סוף  שלישי  חלק  נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב "ד שני  שהוכחשו 23)בפני  כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.Â?„ˆÈk25˜Bf‰26B‡ ,‰‚‰Â ÌÈa‰ ˙eLÏ Ô‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa‰ ˙eLÏ BÏ˙k ˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B˙qL ÔÈa27B˜ ‰Ê È‰  ‰ÏÈla B˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.zÒÈ B‡ ˜ÊÈ Ck Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

לאונס .25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח .). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי  ישנם אם

.Ê‰tL‡Ï B˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ B˜ ‰Ê È‰ 32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

eËÙe ,Ò‡Ï B˜ ‰Ê È‰  ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי  הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב . לעיין עליו והיה בו,

.Áda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
Ì„‡ ‰˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«

‰Ê È‰  ˙ÓÂ ,‰È˙Ò ˙ÚLa Ô‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆
‰ÏBb35Ô‡‰ ‰ÏÙpL Á‡ Ì‡Â .36,LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«

eËt ‰Ê È‰  ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני 
אבל  למזיד. קרוב  זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס  גם
וראה  שם. פפא רב  ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט .37)וקודם בהלכה הטעם

.Ë˜Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL Á‡Â ,Ô‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ eËt  dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»

e‰Ú ˙‡ ‡ˆÓe :Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ët  ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב 
ומשמע  מדבר, הכתוב  - רעהו את ומצא העץ  מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡  ‰‚‚La ‚‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ B˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa‡ ˜ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»

‚‰Ï51‰Ê ‚‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ
ÌÈÎBk „BÚ ‚‰Ï Ôek˙53Ï‡OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈

.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈB˜ el‡ Ïk È‰ ¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט :41) גלות.42)מכות וחייב  מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי  גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי 

קס ). מסעי , ('ספרי ' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו  נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי  לקראתו, שבא באיש ופגע  בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע  בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט "
(כסף ֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט " נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי  מרחק 

שם.51) הוא", למזיד קרוב  - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב  פרק  למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚‰Â ,˙eLa ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ eËt  ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

Úi e‰Ú ˙‡ ‡È L‡Â56˙eL LiL Úi ‰Ó  «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eLa ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ eËt  ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È‰  ˙eLa60. ƒ¿¬≈∆∆

ח .54) גלות.55)מכות שחייב  בשגגה בהורג
עצים.56) שהיה 57)לחטוב  גלות, ההורג חייב  כך ומשום

נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני  בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס . לב :58)קרוב  רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס . בר' יוסי  ר' דברי  בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק  ומזיק  חובל בהלכות וראה שם.

.È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙ÈÁ‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚‰Â BÁ ÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÏÁ‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»
ÔÓ eËt  B‚‰Â BÁ ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ

‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;Bw‰ „ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»
‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ

˙ÈÁ‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64BÁ ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈
BÁ ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»

‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66 e‰˙‚‰Â BÁ ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿
.‰ÏÈÙ Cc ÏtiL  ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C„ È‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „ÈÏ „k‰ ÚË È‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ B»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ ÊÊ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È  ‰„ÈÈ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט .62)מן מכות ראה לאונס , קרוב 
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי  נדיר,
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גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי  המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואף ֿעלֿפי  למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי  אף ֿעלֿפי  והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק  כדי  מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע , לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי  לנקוט  עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.‚Èv˜68v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C„k ,ÌˆÚ‰ aLÏ BÈÊÁ‰Â ,ÂÈBÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈvw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»

ÂÈÙlÓ71ÂÈÁ‡Ó ‰„ÈÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡  ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈÁ‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰ÊÁa ˙eÓiL73‰„ÈÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb  ÂÈÙlÓ74B˙„ÈÈ C„aL Ïk :75 ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„ÈÈ C„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡  ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡  ‰iÏÚ Cˆ ‡È‰L ‰„ÈÈa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ 
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב . היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב ; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב  לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב ; לפניו
ישנן  שם [בבבלי  ד), הלכה ב  פרק  מכות (ירושלמי  גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי  ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי  הפנים' ו'מראה כאן, כסף ֿמשנה

שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי 
ופירש"י עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב . – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט " המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י  בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף  מפני  זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי  אמרו
לניזקין  והא הא נאמר: מכן ולאחר היא), עליה - עליה צורך
בהלכות  מגידֿמשנה ראה הכל), לדעת מגלות, פטור (אבל

שם]. מכות ובגר"א ה"ד, פ "ו ומזיק  חובל

.„ÈÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk78‰ÈÏL ‰ËÓLÂ ,79 ≈«»»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»
‰ÏÙÂ ÂÈÏ‚ ˙ÁzÓ80eËt  d˙ÈÓ‰Â81.˙eÏb‰ ÔÓ ƒ«««¿»¿»¿»¿≈ƒ»»ƒ«»

Á‡ „ˆÏ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰Ê „ˆa ˜ÊÏ Ôek˙n‰ ÔÎÂ82; ¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿…¿«∆¿»¿»»¿««≈
˙ÁpÓ Ô‡ BÏ ‰˙È‰L B‡83da Èk‰ ‡ÏÂ ,B˜ÈÁa ∆»¿»∆∆À««¿≈¿…ƒƒ»

ÌÏBÚÓ84‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ ,85‰ ÔÎÂ ;‰˙ÈÓ‰Â‡ÓBq86 ≈»¿»«¿»¿»¿≈ƒ»¿≈«≈
ÈtÓ ,˙eÏb‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ Ïk  ‰‚‚La ‚‰L∆»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈

.Ò‡Ï ÔÈB˜ Ô‰L∆≈¿ƒ¿…∆

ממש.80)מדריגה.79)שם.78) ירידה שזוהי 
(דעת 81) הוא" עליה עלמא "דכולי  שם התלמוד כדעת

התשובות  בכל בעינה שעומדת דעה היא), עליה הכל,
לנזקין" והא "הא בגמרא רבינו גירסת לפי  שם, הניתנות,
הגר"א, הגהות שם ראה לגלות", והא "הא גירסתנו במקום
 ֿ ובמגיד ד, הלכה ו פרק  ומזיק  חובל הלכות למעלה וראה

שם. גלות,82)משנה שחייב  בשגגה בהורג בתורה, כתוב 
מלשון  חז"ל ופירשו כב ) לה, (במדבר צדיה" "בלא  שהרג

ז: מכות שני , לצד לצדד נתכוון שלא ֿ 83)צידוד, בבא
כו: שהיה 84)קמא בעוד בחיקו אחר אדם שהניחה כגון

אדם.85)ישן. בשגגה 86)על בהורג בתורה כתוב 
שהרג  שסומא למדו ומכאן כג), לה, (במדבר ראות" "בלא
רואה  אבל ראה, לא כאן שמשמע  מגלות. פטור בשגגה
'ספרי ' מקום, בשום רואה אינו סומא ואילו אחר. במקום

יהודה. ורבי  מאיר רבי  מחלוקת ט : ומכות קס , מסעי 

.ÂËB˜ÈÁa Ô‡ ‰˙È‰87,„ÓÚÂ ,dÁÎLe da Èk‰Â , »¿»∆∆¿≈¿ƒƒ»¿≈»¿»«
ÏÏkÓ  ‰‚‚La :Ó‡pL ;‰ÏBb  ‰˙ÈÓ‰Â ‰ÏÙÂ¿»¿»¿≈ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿»»ƒ¿»

‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L88ËÓL .89ıÚ‰ ÔÓ ÏÊa‰ ∆»¿»¿ƒ»ƒ¿«««¿∆ƒ»≈
Úwa˙n‰90BÁkÓ ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰ÏB‚ BÈ‡  «ƒ¿«≈«≈∆ƒ¿≈∆≈∆»ƒ…

BÁk ÁkÓ ‡l‡91Ò‡ BÓk ‡ˆÓÂ ,92˜Bf‰ ÔÎÂ . ∆»ƒ…«…¿ƒ¿»¿…∆¿≈«≈
Ô‡93ÏÚ ÌÈÓz‰ ÔÓ eÏÙÂ ,ÌÈÓz ÏÈt‰Ï Ó˙Ï ∆∆¿»»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ«

BÁk ÁkÓ eÏÙpL ÈtÓ ;eËt  e‰e‚‰Â ˜BÈz94. ƒ«¬»»ƒ¿≈∆»¿ƒ…«…
.˙Baq‰ ‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»«ƒ

שם.87) ֿ קמא בשוגג 88)בבא חלב  שבאוכל ואף ֿעלֿפי 
לידיעה  צריך בשוגג בהורג בתחילה, בידיעה צורך אין
שהוא  ביער", רעהו את יבוא "אשר שכתוב  משום בתחילה,
ראה  שגגות, כשאר זו שגגה אין כך משום בתחילה. ידיעה
דיבורֿהמתחיל  ו'תוספות' ,79 עמ ' לבבאֿקמא הבחירה בית

ופסק 89)בשגגה. ורבנן, רבי  מחלוקת ז: מכות משנה
העץ 90)כרבנן. בתוך שהיה בשעה הקת מן הברזל נשמט 

מה  רבינו מפרש כך והרג. למרחוק  וניתז כורתו, שהוא
פירש  רש"י  ואולם המתבקע ", העץ  "מן במשנה שנאמר
שני את מביא שם חננאל ורבינו והרג. ופגע  קיסם שניתז

מן 91)הפירושים. הברזל וניתוז כוחו, היא בעץ  המכה
ח . שם הוא, כוחו כוח  כתוצאה 92)העץ  נשמט  הברזל כי 

בקת. היטב  מהודק  שהיה אף ֿעלֿפי  בעץ , המכה מן
ח .93) שם פפא, ונפילת 94)רב  ראשון, כוח  היא האבן

שני . כוח  היא התמרים

   1 
אשה 1) או ועבד עמו, רבו שמגלים שגלה תלמיד יבאר

שנגמר  רוצח  ודין לזונם. חייבים ובעלה רבו אם שגלתה,
ודין  מקלטו. בעיר בשגגה שהרג ורוצח  ומת. להגלותו דינו
יוצא  אם והגולה קולטת, אם רצחנים שרובה מקלט  עיר
את  מחזיר כהנים מארבעה אחד ודין לעולם. מקלטו מעיר

כו'. הרוצח 

.‡‰ÏbL „ÈÓÏz2;BnÚ Ba ÔÈÏ‚Ó  ËÏ˜Ó ÈÚÏ «¿ƒ∆»»¿ƒƒ¿»«¿ƒ«ƒ
ÈÏÚa ÈiÁÂ ,‰ÈÁiL È„k BÏ ‰OÚ  ÈÁÂ :Ó‡pL∆∆¡«»»¬≈¿≈∆ƒ¿∆¿«≈«¬≈

‰ÓÎÁ3‰ÈL˜Óe4„eÓÏz ‡Ïa‰˙ÈÓk ‰Bz »¿»¿«¿∆»¿…«¿»¿ƒ»
ÔÈeLÁ5BnÚ B˙ÈLÈ ÔÈÏ‚Ó  ‰ÏbL ‰ ÔÎÂ .6. ¬ƒ¿≈»«∆»»«¿ƒ¿ƒ»ƒ
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תלמוד בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  "וחיי   שמוסי וי "ל
בשגגה  לרוצח   מכיני מדוע  כהסבר "חשובי כמיתה  תורה 
 עניי כי  רבו , ובפרט אחר יהודי  חשבו על צרכיו  כל את
בדברי ומקורו  , החיי היפ או   חיי של שאלה  הוא  זה 

בעלי '". תחיה  "החכמה  הכתוב 
בתלמיד שמדובר משמע   " מהרמב לכאורה : וקשה 
עד תורה  תלמוד   ה חייו  שכל כזו  בדרגא  הנמצא 

בגמרא  אבל ,חשובי כמיתה  חייו  ב .)שבלעדיה  ב , לא (מכות
עמו " רבו  מגלי" לדי כהמש ואדרבא  זה  חילוק  מצינו 
"הגו שאינו  לתלמיד   אד ישנה  שלא  מכא" הגמ ' הביאה 
בשוגג  הריגה  לידי  עוונותיו  יביאוהו  "שלא   ש רש "י  ופירש 
מכניס  אי וא "כ  " ברשעי אלא  מצוי  שאינו  ... ויגלה 
חכמה  "בעלי  של הסוג בתו כזה  תלמיד   " הרמב
"בעלי בלשו מקורו  מהו  להבי צרי  וג ומבקשיה ".
 ומניי בעלי '" תחי ' "החכמה  כתוב  והלא  ומבקשיה " החכמה 

מבקשי '.  ג  הוסי
 באופ תורה   הלומדי אלה   ה החכמה  בעלי  והביאור:

הוא " דילי ' ל"ב )ש "תורתו  על (קידושי  הבעלי  שנעשי עד 
ה "ומבקשיה " שמו ", על "נקראת  שלמדו  התורה  דברי 
בעלי להיות  מחפשי אבל זו  בדרגא  עדיי  שאינ אלו 
הרי "תאמי ומצאת "יגעת תורה  שהבטיחה  וכיו החכמה ,

"מגל  ולכ החכמה , כבעלי   ה כדישב 'כח ' עמו " רבו  י
הפועל. אל מהכח  זה   עניי לעורר

     

י .2) בתורה 5)התלמידים.4)הרב .3)מכות שכתוב 
"החכמה  וכתוב  ה), יח , (ויקרא בהם" "וחי  ובמצוותיה

יב ). ז, (קהלת בעליה" ישיבה 6)תחיה בלא חיים לו שאין
שם). (מכות

.„Ú7‰ÏbL8BeÊÏ iÁ Ba ÔÈ‡  ËÏ˜Ó ÈÚÏ9, ∆∆∆»»¿ƒƒ¿»≈««»¿
BaÏ ÂÈ„È ‰OÚÓe10ËÏ˜Ó ÈÚÏ ‰˙ÏbL ‰M‡ Ï‡ . «¬≈»»¿«¬»ƒ»∆»¿»¿ƒƒ¿»

ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ iÁ dÏÚa 11È‡ˆ :dÏ ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני .7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב  אע "פ  מזונות, לו לספק 

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי ", האלה הערים אחת אל
מפני והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי  לו
על  חזור אלא זנך ואיני  עמי  עשה לעבד: לומר הרב  ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק  עבדים הלכות יב . לו 10)גיטין לספק 
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס  שכתוב  אע "פ  נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק  שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני 

שאני מזונותיך על לי  תמחלי  ואת לי , ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב  לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע "פ  אותה, לזון חייב  ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי 
מקלט , בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.‚ÁˆB14BÈc Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ 16ÈÚa ˙nL ÁˆBÂ . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈB˜ 18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Úe . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È˜Ï ÌMÓ ÁˆB‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B‡19. ¬»

יא:14) אע "פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט . לעיר
ו) יט , (דברים הרוצח " אחרי  הדם גואל ירדוף  "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב  גלות, עונש קיבל שכבר אע "פ 
הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב 

(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט , לעיר שנס  בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט ), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי ' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי19)דרשב "י  הכתוב  לפי 
כח ), (שם, אחוזתו" ארץ  אל הרוצח  ישוב  הגדול הכהן מות
הוי הקרקע ), (בתוך אחוזתו בארץ  שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.„ÌiÂÏ‰ ‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó ÈÚa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ÈÚa a˜ BÈ‡ 23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎÏÂ ÌzÓ‰Ï eÈ‰È Ì‰ÈL‚Óe :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰e˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ 25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

יב .20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב : הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט " ערי  שש את ללויים, אלא 23)תתנו
לתחום. חוץ  קברות בתי  להם צרכי24)נותנים ולכ

"לבהמתם", כתוב  שהרי  ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.
פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע "פ 

הגדול, הכהן מות עד עראי  קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח  ועוד

שם). (מכות קבורתו

.‰ÁˆB26BËÏ˜Ó ÈÚa ‰‚‚La ‚‰L27da ‰ÏBb  ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»
‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

‚‰L31B˙È„Óa32˙Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb 33ÈÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈
‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«

BËÏB˜ ‰Ê È‰  BÈÚÏ Áe ,ÌiÂÏ‰ ÈÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב :26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט , לעיר  שגלה 
בשוגג. העיר.28)עיר בגלל 29)בתוך לצאת רשאי  אינו

הראשון. המשנה,30)הרצח  כלשון לוי ", "ובן לומר צריך
מארבעים 32)בשוגג.31)שם. באחת בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים לא 33)ושמונה שהרי 
ממנה. לצאת ורשאי  בה, שיושב  לעיר דין בית ע "פ  גלה

ט .34) הלכה ח  פרק  אלא 35)להלן גלות זו שאין אע "פ 
זה  דין למדו שם בגמרא הרצח . מלפני  הקבוע  דירתו מקום
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קמט                  
         

  

       

תלמוד בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  "וחיי   שמוסי וי "ל
בשגגה  לרוצח   מכיני מדוע  כהסבר "חשובי כמיתה  תורה 
 עניי כי  רבו , ובפרט אחר יהודי  חשבו על צרכיו  כל את
בדברי ומקורו  , החיי היפ או   חיי של שאלה  הוא  זה 

בעלי '". תחיה  "החכמה  הכתוב 
בתלמיד שמדובר משמע   " מהרמב לכאורה : וקשה 
עד תורה  תלמוד   ה חייו  שכל כזו  בדרגא  הנמצא 

בגמרא  אבל ,חשובי כמיתה  חייו  ב .)שבלעדיה  ב , לא (מכות
עמו " רבו  מגלי" לדי כהמש ואדרבא  זה  חילוק  מצינו 
"הגו שאינו  לתלמיד   אד ישנה  שלא  מכא" הגמ ' הביאה 
בשוגג  הריגה  לידי  עוונותיו  יביאוהו  "שלא   ש רש "י  ופירש 
מכניס  אי וא "כ  " ברשעי אלא  מצוי  שאינו  ... ויגלה 
חכמה  "בעלי  של הסוג בתו כזה  תלמיד   " הרמב
"בעלי בלשו מקורו  מהו  להבי צרי  וג ומבקשיה ".
 ומניי בעלי '" תחי ' "החכמה  כתוב  והלא  ומבקשיה " החכמה 

מבקשי '.  ג  הוסי
 באופ תורה   הלומדי אלה   ה החכמה  בעלי  והביאור:

הוא " דילי ' ל"ב )ש "תורתו  על (קידושי  הבעלי  שנעשי עד 
ה "ומבקשיה " שמו ", על "נקראת  שלמדו  התורה  דברי 
בעלי להיות  מחפשי אבל זו  בדרגא  עדיי  שאינ אלו 
הרי "תאמי ומצאת "יגעת תורה  שהבטיחה  וכיו החכמה ,

"מגל  ולכ החכמה , כבעלי   ה כדישב 'כח ' עמו " רבו  י
הפועל. אל מהכח  זה   עניי לעורר

     

י .2) בתורה 5)התלמידים.4)הרב .3)מכות שכתוב 
"החכמה  וכתוב  ה), יח , (ויקרא בהם" "וחי  ובמצוותיה

יב ). ז, (קהלת בעליה" ישיבה 6)תחיה בלא חיים לו שאין
שם). (מכות

.„Ú7‰ÏbL8BeÊÏ iÁ Ba ÔÈ‡  ËÏ˜Ó ÈÚÏ9, ∆∆∆»»¿ƒƒ¿»≈««»¿
BaÏ ÂÈ„È ‰OÚÓe10ËÏ˜Ó ÈÚÏ ‰˙ÏbL ‰M‡ Ï‡ . «¬≈»»¿«¬»ƒ»∆»¿»¿ƒƒ¿»

ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ iÁ dÏÚa 11È‡ˆ :dÏ ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני .7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב  אע "פ  מזונות, לו לספק 

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי ", האלה הערים אחת אל
מפני והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי  לו
על  חזור אלא זנך ואיני  עמי  עשה לעבד: לומר הרב  ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק  עבדים הלכות יב . לו 10)גיטין לספק 
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס  שכתוב  אע "פ  נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק  שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני 

שאני מזונותיך על לי  תמחלי  ואת לי , ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב  לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע "פ  אותה, לזון חייב  ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי 
מקלט , בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.‚ÁˆB14BÈc Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ 16ÈÚa ˙nL ÁˆBÂ . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈB˜ 18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Úe . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È˜Ï ÌMÓ ÁˆB‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B‡19. ¬»

יא:14) אע "פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט . לעיר
ו) יט , (דברים הרוצח " אחרי  הדם גואל ירדוף  "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב  גלות, עונש קיבל שכבר אע "פ 
הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב 

(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט , לעיר שנס  בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט ), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי ' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי19)דרשב "י  הכתוב  לפי 
כח ), (שם, אחוזתו" ארץ  אל הרוצח  ישוב  הגדול הכהן מות
הוי הקרקע ), (בתוך אחוזתו בארץ  שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.„ÌiÂÏ‰ ‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó ÈÚa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ÈÚa a˜ BÈ‡ 23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎÏÂ ÌzÓ‰Ï eÈ‰È Ì‰ÈL‚Óe :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰e˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ 25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

יב .20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב : הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט " ערי  שש את ללויים, אלא 23)תתנו
לתחום. חוץ  קברות בתי  להם צרכי24)נותנים ולכ

"לבהמתם", כתוב  שהרי  ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.
פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע "פ 

הגדול, הכהן מות עד עראי  קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח  ועוד

שם). (מכות קבורתו

.‰ÁˆB26BËÏ˜Ó ÈÚa ‰‚‚La ‚‰L27da ‰ÏBb  ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»
‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

‚‰L31B˙È„Óa32˙Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb 33ÈÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈
‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«

BËÏB˜ ‰Ê È‰  BÈÚÏ Áe ,ÌiÂÏ‰ ÈÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב :26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט , לעיר  שגלה 
בשוגג. העיר.28)עיר בגלל 29)בתוך לצאת רשאי  אינו

הראשון. המשנה,30)הרצח  כלשון לוי ", "ובן לומר צריך
מארבעים 32)בשוגג.31)שם. באחת בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים לא 33)ושמונה שהרי 
ממנה. לצאת ורשאי  בה, שיושב  לעיר דין בית ע "פ  גלה

ט .34) הלכה ח  פרק  אלא 35)להלן גלות זו שאין אע "פ 
זה  דין למדו שם בגמרא הרצח . מלפני  הקבוע  דירתו מקום
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עיר  - כח ) לה, (במדבר ישב " מלקטו בעיר "כי  מהכתוב 
כבר. שקלטתו

.ÂÌÈÁˆ daL ËÏ˜Ó ÈÚ36;˙ËÏB˜ dÈ‡  ƒƒ¿»∆À»«¿»ƒ≈»∆∆
Ó‡pL37ÂÈc ˙‡ ‡È‰‰ ÈÚ‰ È˜Ê ÈÊ‡a a„Â :38 ∆∆¡«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿»»

da ÔÈ‡L ÈÚ ÔÎÂ .ÂÈ„Ï Ì‰Èc ÔÈÂML ‡ÏÂ ¿…∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ∆≈»
ÌÈ˜Ê39˙ËÏB˜ dÈ‡ 40‡pL ;ÈÚ‰ È˜Ê :Ó ¿≈ƒ≈»∆∆∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ

‡È‰‰41. «ƒ

י :36) המקלט .37)מכות לעיר שנמלט  בשגגה ברוצח 
בשגגה.38) כך 40)דיינים.39)שרצח  ומשום

דיינים. בה להעמיד בעיר 41)משתדלים בה נמלט , שלשם
זקנים. שיהיו צריך

.ÊÈÚ‰ ÈL‡ eˆÂ ËÏ˜Ó ÈÚÏ ‰ÏbL ÁˆB≈«∆»»¿ƒƒ¿»¿»«¿≈»ƒ
B„aÎÏ42È‡ ÁˆB :Ì‰Ï Ó‡È 43Û‡ :BÏ eÓ‡ . ¿«¿…«»∆≈«¬ƒ»¿«

ÔÎ Èt ÏÚ44Ô‰Ó Ïa˜È 45. «ƒ≈¿«≈≈∆

יב :42) מכות משנה, חשוב . איש שהיה שצריך 43)כגון
עלֿידו. תקלה שבאה חטאו, את ולפרסם אנו 44)להודיע 

לכבדך. יט ,45)רוצים (דברים הרוצח  דבר "וזה שנאמר
דברו. לכפול צריך ואינו הראשון", דיבור אלא לך אין ד)

ב . פרק  מכות תוספתא

.Á‰ÏBb‰46ÌÏBÚÏ BËÏ˜Ó ÈÚÓ ‡ˆBÈ BÈ‡47elÙ‡Â . «∆≈≈≈ƒƒ¿»¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ „Ï48˙e„Ú ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„Ú ÔÈa ,˙e„ÚÏ B‡ ƒ¿«ƒ¿»¿≈≈≈»≈≈

˙BLÙ49LÙ ÏÈv‰Ï elÙ‡Â .50ÏÈv‰Ï B‡ ,B˙e„Úa ¿»«¬ƒ¿«ƒ∆∆¿≈¿«ƒ
‰˜Ïc‰ „iÓ B‡ ‰p‰ „iÓ B‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ „iÓƒ«»≈»ƒƒ««»»ƒ««¿≈»

ÔÈÎÈˆ Ï‡OÈ Ïk elÙ‡ .˙Ïtn‰ ÔÓe51B˙ÚeL˙Ï ƒ««…∆¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»
‰Èeˆ Ôa ‡BÈk52˙BÓ „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡  ¿»∆¿»≈≈ƒ»¿»«

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ Èz‰  ‡ˆÈ Ì‡Â .ÏB„b‰ Ô‰k‰53BÓk . «…≈«»¿ƒ»»ƒƒ«¿¿ƒ»¿
e‡aL54. ∆≈«¿

  

    

אד להציל בשגגה  הרוצח  יצא  לא  מדוע   האחרוני הקשו 
והלא  לתשועתו ", צריכי ישראל כל  א ו "אפילו  בעדותו 
שאסור  שתירצו  יש  כולה . התורה  כל את דוחה  נפש  פיקוח 
ותירוצ , הד גואל ביד  למות ויכול עצמו  שמסכ כיו
אפשר  בוודאי  הרי  נפש  בפיקוח  מדובר  א שהרי  קשה 
נפש  הרוצח  את להרוג ממנו  ולמנוע   הד גואל את להגביל

בשגגה .
מישראל  נפש  הריגת ידו  על שנתגלגלה  שכיו שתירצו  ויש 
גדול  עיו וצרי ידו , על לישראל תשועה  שתבוא  יתכ לא 
פיקוח  בגללה  ולדחות זו  סברא  על לסמו אפשר היא

כולה . התורה  כל שדוחה  נפש 
שהרי קשה  זה   ג אבל  הכתוב , גזירת שהוא  שתירצו  ויש 
גזירת   ג דוחה  כולה , התורה  כל הדוחה  נפש  פיקוח 

הכתוב .
 בזדו לתחומה   חו "...ויצא  כתב  ה "י  בפ"ה  בזה : והביאור

להרגו ",  הד לגואל ורשות למיתה  עצמו  התיר זה  הרי 
הסיבה  אינה  למיתה  עצמו  שהתיר שזה  בלשונו  ומדוייק 
לכתוב : לו  היה  אז כי  להרגו   הד לגואל רשות שבגללה 

להורגו .  הד גואל ביד  שרשות לפי  למיתה  עצמו  התיר
כתבו  ולכ לעצמו , די הוא  למיתה  עצמו  שהתיר שזה  אלא 
חידוש  משמיענו  ובזה  למיתה " עצמו  התיר זה  "הרי  בלשו
שנחשב מקלטו  מעיר היוצא  בשגגה  ברוצח  מיוחד  די
חיוב  שו עליו  שיחול אפשר אי  וממילא  קטילא " ל"גברא 
כל  דוחה  נפש  פיקוח  של הדי כי  נפשות, הצלת לא   ג
עליו  אומרת שהתורה  מי  על לחול יכול אינו  כולה  התורה 

קטילא . גברא  נעשה  ההצלה  פעולת שע "י 
      

יא:46) שם יוצא 47)משנה, אינו דחוף , לצורך ואפילו
הגדול. הכהן שימות או 48)עד (שם) החודש עדות כגון

סד). מסעי , שמעוני  (ילקוט  הבן את על 49)למול להעיד
מיתה. עליה שחייבים עבירה, שעבר כגון 50)אדם

את  להזים או להכחיש בא והוא שרצח , אדם על שמעידים
דוחה  נפש שפיקוח  ואע "פ  הנאשם, את ולהציל העדות

שבתורה. המצוות כל את של 51)כמעט  נפש פיקוח  וזהו
דוד.52)רבים. המלך בימי  ישראל צבא ורשות 53)שר

חייב  שאינו יצא, לא כך ומשום אותו. להרוג הדם לגואל
אחרים. חיי  להציל כדי  חייו, ה 54)לסכן פרק  למעלה

י . הלכה

.Ë„Á‡55‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLn‰ ÏB„b Ô‰k56„Á‡Â ∆»…≈»«»«¿∆∆«ƒ¿»¿∆»
ÌÈ„‚a ‰aÓ‰57„BÚ‰ ÏB„b‰ Ô‰k‰ „Á‡Â ,58 «¿À∆ƒ¿»ƒ¿∆»«…≈«»»≈

ÚL Ô‰k‰ „Á‡Â59˙nL ÔzÚa‡Ó „Á‡ Ïk ,60 ¿∆»«…≈∆»«»∆»≈«¿«¿»∆≈
ÈÊÁÓ61ÁˆB‰ ˙‡62‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ï‡ .63BÈ‡ «¬ƒ∆»≈«¬»¿«ƒ¿»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰Îk ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÊÁÓ64. «¬ƒƒ¿≈∆¿…≈∆¿

יא.).55) (מכות ובין . . מימות 56)בין. הגדולים הכהנים
(יומא  יאשיהו המלך בימי  המשחה שמן שנגנז עד משה

ואילך.57)נב :). מיאשיהו ששימשו הגדולים הכהנים
בלבישת  היינו בגדים, בריבוי  מתחנך הגדול הכהן והיה
(הוריות  לכן קודם שלבש ארבעה במקום בגדים שמונה

גדולה.58)יב .). בכהונה אז כהן 59)משמש שנטמא
הכהן  וכשנתרפא זמנית, תחתיו אחר ומינו חלה, או גדול
"כהן  ונקרא מתפקידו, האחר את העבירו לעבודתו, וחזר

לשעה 60)שעבר". עבודתו שכל שעבר, הכהן אפילו
יא: מכות חי , עדיין העובד הקבוע  שהכהן ואע "פ  היתה,

לעירו.62)במיתתו.61) מקלטו בפני63)מעיר הנואם
ב ). כ, (דברים המלחמה לפני  פשוט ,64)העם ככהן

לה, (במדבר הגדול" הכהן מות "עד כתוב  גלות  ובחייבי 
כח ).

.ÈBÈc Ó‚pL ÁˆB65Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙BÏ‚Ï ≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿¿…»»»…≈
ÏB„b66‚B‰‰Â ;67‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏB„b Ô‰k68Ô‰k ÌL »¿«≈…≈»¿…»»»…≈

Á‡ ÏB„b69Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‚‰L ÏB„b Ô‰ÎÂ ; »«≈¿…≈»∆»«¿…»»»…≈
ÈÚÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,ÔÈÏB‚ el‡ È‰  Á‡ ÏB„b»«≈¬≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ

ÌÏBÚÏ ËÏ˜Ó70. ƒ¿»¿»
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של 66)שם.65) דינו שנגמר לפני  הגדול הכהן שמת כגון
אחרי הגדול הכהן מת ואם תחתיו. אחר מינו לא ועדיין זה,
יא). הלכה (לקמן מגלות פטור הרוצח  דינו, שנגמר

בשוגג.67) ההורג 'בית 68)וכן ראה דינו. גמר בשעת
כאן. למכות שנזכרו 69)הבחירה' האחרים משלשה אחד

הקודמת. גדול 70)בהלכה כהן אחרֿכך מינו אם אפילו
מותו  שרק  מהכתוב , למדו שם בגמרא זמן. לאחר ומת אחר,
מחזיר  הרוצח , של דינו גמר בשעת גדול כהן שהיה מי  של

הגולה. את

.‡ÈBÈc Ó‚71ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó Ck Á‡Â ,˙BÏ‚Ï ƒ¿«ƒƒ¿¿««»≈«…≈«»
˙eÏb‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÁˆB‰ ‰Ï‚iL Ì„˜72Ì‡Â . …∆∆ƒ¿∆»≈«¬≈∆»ƒ«»¿ƒ

Ó‚ ‡lL „Ú73Ô‰k epÓe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó BÈc «∆…ƒ¿«ƒ≈«…≈«»ƒ…≈
ÊBÁ ‰Ê È‰  BÈc Ó‚ Ck Á‡Â ,ÂÈzÁz Á‡«≈«¿»¿««»ƒ¿«ƒ¬≈∆≈

ÈL ÏL B˙˙ÈÓa74ÂÈÙa BÈc Ó‚pL75. ¿ƒ»∆≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»

שם.71) שגלה,72)מכות כמי  הוא הרי  דינו, שנגמר אחר
עם  כך ומשום לפועל, יצא לא עדיין הגלות שעונש אע "פ 
כדין  מגלות, נפטר הכפרה, עיקר שהיא הגדול הכהן מיתת
ראה  הגדול. הכהן ומת אחד יום אפילו שגלה רוצח  כל
כאן. טוב ' יום ו'תוספות מברטנורא, עובדיה רבינו

שנגמר.73) ואע "פ 74)קודם בימיו, דינו שנגמר מפני 
בימיו. הרג לבקש 75)שלא גדול) כהן (לאותו לו ו"היה

נענש  ולכן (שם), ביקש" ולא לזכות דינו שיגמור רחמים
במיתתו. תלוי  הרוצח  של שהחזרתו

.ÈBÈc Ó‚76‡ˆÓÂ77‰Leb Ôa ÏB„b‰ Ô‰k‰78 ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«…≈«»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa B‡79‰p‰k ‰ÏËa 80Ó‚ el‡Îe ,BÈc  ∆¬»»¿»¿À»¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÏB„b Ô‰k ‡Ïa81. ¿……≈»¿≈≈ƒ»¿»

(שם).76) שהרי78)נודע .77)לגלות לכהונה, ופסול
כהונה. מאיסורי  השאיר 79)נולד ולא בעלה שמת אשה,

בן  לו וילדה באיסור, לכהן ונישאה יבמה לה וחלץ  ילדים,
גדול. כהן ומינהו פסול, שהוא ידעו למפרע ,80)ולא

דינו  שנגמר בשעה גדול כהן היה שלא בדבר הוברר שהרי 
שהקרבנות  מקדש, ביאת מהלכות בפ "ו [ראה לגלות. זה של
כהונה  בטלה ולא כשרים, הפסול שנודע  לפני  שהקריב 
(דברים  הפסוק  מן ולמדוה היא, הכתוב  גזירת שם למפרע ,
חללים  אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך יא) לג,

יב .)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י . הלכה

.‚ÈÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ Á‡ BÈÚÏ ML ÁˆB82 ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
 Ìc‰ Ï‡B‚ B‚‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ‡Lk ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚‰83B˙eÏ‚a BÏ tk˙ kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח  ישוב  הגדול הכהן מות "ואחרי  ככתוב :
כח ). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי  או בביתֿדין

לעירו. ששב  הרוצח  של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב : מכות ראה הכהן.

.„ÈÊBÁ BÈ‡  tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „eÓ ‡e‰ È‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב  לאחר
אחוזתו 86) ארץ  אל הרוצח  ישוב  הגדול הכהן מות "ואחרי 

ישוב  אומר, מאיר רבי  יהודה. רבי  דברי  לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק  קס ). מסעי  ו'ספרי ' יג. (מכות לשררותו"
כרבי הלכה - יהודה ורבי  מאיר רבי  הכלל לפי  יהודה, רבי 

לקבל.87)יהודה. רשאי  יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט . הלכה ד פרק  למעלה

.ÂËÏBÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ iÁ ÔB„Êa ÂÈ‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚B‰‰ BÓk91ÂÈ‡a ÏÁ Ì‡ ,Ì„‡ ‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb iÁ BÈ‡  ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»
[‚B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰Bz93,„Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«

e‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) יומת 90)עושה מות ואמו אביו ומכה ככתוב :
טו). כא, אדם 92)במזיד.91)(שמות כהורג דינו ואין

ח :). (מכות נפש 93)בשוגג מכה רוצח  שמה ונס  ככתוב :
קנט . שם 'ספרי ' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה

ה.94) פרק  למעלה

ה'תשע"ח  תמוז א' חמישי יום 

   1 
ודין 1) יהיו. וכמה מקלט  ערי  להפריש שמצותֿעשה יבאר

בכל  מקלט  ערי  של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה
מקלט . לערי  בינן ומה קולטות הלוים ערי  כל ודין שנה.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈÙ‰Ï3ËÏ˜Ó ÈÚ4:Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈcz ÌÈÚ6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט .2) העם ראשי  ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק 
קפג). מקלט .6)שופטים, ערי  הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב :
יהיו  לארץ  שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך
לא  אמרת: לארץ , (ש)בחוצה מקלט  ערי  למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני  'אשר אלא אמרתי 
זוטא  (ספרי  לארץ " בחוצה ולא מקלט , ערי  למנות חייבים

אתם"). "כי  פסקה לה, מסעי  שמעוני  בילקוט  מובא
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קני                  
         

של 66)שם.65) דינו שנגמר לפני  הגדול הכהן שמת כגון
אחרי הגדול הכהן מת ואם תחתיו. אחר מינו לא ועדיין זה,
יא). הלכה (לקמן מגלות פטור הרוצח  דינו, שנגמר

בשוגג.67) ההורג 'בית 68)וכן ראה דינו. גמר בשעת
כאן. למכות שנזכרו 69)הבחירה' האחרים משלשה אחד

הקודמת. גדול 70)בהלכה כהן אחרֿכך מינו אם אפילו
מותו  שרק  מהכתוב , למדו שם בגמרא זמן. לאחר ומת אחר,
מחזיר  הרוצח , של דינו גמר בשעת גדול כהן שהיה מי  של

הגולה. את

.‡ÈBÈc Ó‚71ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó Ck Á‡Â ,˙BÏ‚Ï ƒ¿«ƒƒ¿¿««»≈«…≈«»
˙eÏb‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÁˆB‰ ‰Ï‚iL Ì„˜72Ì‡Â . …∆∆ƒ¿∆»≈«¬≈∆»ƒ«»¿ƒ

Ó‚ ‡lL „Ú73Ô‰k epÓe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó BÈc «∆…ƒ¿«ƒ≈«…≈«»ƒ…≈
ÊBÁ ‰Ê È‰  BÈc Ó‚ Ck Á‡Â ,ÂÈzÁz Á‡«≈«¿»¿««»ƒ¿«ƒ¬≈∆≈

ÈL ÏL B˙˙ÈÓa74ÂÈÙa BÈc Ó‚pL75. ¿ƒ»∆≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»

שם.71) שגלה,72)מכות כמי  הוא הרי  דינו, שנגמר אחר
עם  כך ומשום לפועל, יצא לא עדיין הגלות שעונש אע "פ 
כדין  מגלות, נפטר הכפרה, עיקר שהיא הגדול הכהן מיתת
ראה  הגדול. הכהן ומת אחד יום אפילו שגלה רוצח  כל
כאן. טוב ' יום ו'תוספות מברטנורא, עובדיה רבינו

שנגמר.73) ואע "פ 74)קודם בימיו, דינו שנגמר מפני 
בימיו. הרג לבקש 75)שלא גדול) כהן (לאותו לו ו"היה

נענש  ולכן (שם), ביקש" ולא לזכות דינו שיגמור רחמים
במיתתו. תלוי  הרוצח  של שהחזרתו

.ÈBÈc Ó‚76‡ˆÓÂ77‰Leb Ôa ÏB„b‰ Ô‰k‰78 ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«…≈«»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa B‡79‰p‰k ‰ÏËa 80Ó‚ el‡Îe ,BÈc  ∆¬»»¿»¿À»¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÏB„b Ô‰k ‡Ïa81. ¿……≈»¿≈≈ƒ»¿»

(שם).76) שהרי78)נודע .77)לגלות לכהונה, ופסול
כהונה. מאיסורי  השאיר 79)נולד ולא בעלה שמת אשה,

בן  לו וילדה באיסור, לכהן ונישאה יבמה לה וחלץ  ילדים,
גדול. כהן ומינהו פסול, שהוא ידעו למפרע ,80)ולא

דינו  שנגמר בשעה גדול כהן היה שלא בדבר הוברר שהרי 
שהקרבנות  מקדש, ביאת מהלכות בפ "ו [ראה לגלות. זה של
כהונה  בטלה ולא כשרים, הפסול שנודע  לפני  שהקריב 
(דברים  הפסוק  מן ולמדוה היא, הכתוב  גזירת שם למפרע ,
חללים  אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך יא) לג,

יב .)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י . הלכה

.‚ÈÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ Á‡ BÈÚÏ ML ÁˆB82 ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
 Ìc‰ Ï‡B‚ B‚‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ‡Lk ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚‰83B˙eÏ‚a BÏ tk˙ kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח  ישוב  הגדול הכהן מות "ואחרי  ככתוב :
כח ). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי  או בביתֿדין

לעירו. ששב  הרוצח  של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב : מכות ראה הכהן.

.„ÈÊBÁ BÈ‡  tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „eÓ ‡e‰ È‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב  לאחר
אחוזתו 86) ארץ  אל הרוצח  ישוב  הגדול הכהן מות "ואחרי 

ישוב  אומר, מאיר רבי  יהודה. רבי  דברי  לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק  קס ). מסעי  ו'ספרי ' יג. (מכות לשררותו"
כרבי הלכה - יהודה ורבי  מאיר רבי  הכלל לפי  יהודה, רבי 

לקבל.87)יהודה. רשאי  יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט . הלכה ד פרק  למעלה

.ÂËÏBÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ iÁ ÔB„Êa ÂÈ‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚B‰‰ BÓk91ÂÈ‡a ÏÁ Ì‡ ,Ì„‡ ‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb iÁ BÈ‡  ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»
[‚B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰Bz93,„Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«

e‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) יומת 90)עושה מות ואמו אביו ומכה ככתוב :
טו). כא, אדם 92)במזיד.91)(שמות כהורג דינו ואין

ח :). (מכות נפש 93)בשוגג מכה רוצח  שמה ונס  ככתוב :
קנט . שם 'ספרי ' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה

ה.94) פרק  למעלה

ה'תשע"ח  תמוז א' חמישי יום 

   1 
ודין 1) יהיו. וכמה מקלט  ערי  להפריש שמצותֿעשה יבאר

בכל  מקלט  ערי  של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה
מקלט . לערי  בינן ומה קולטות הלוים ערי  כל ודין שנה.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈÙ‰Ï3ËÏ˜Ó ÈÚ4:Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈcz ÌÈÚ6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט .2) העם ראשי  ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק 
קפג). מקלט .6)שופטים, ערי  הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב :
יהיו  לארץ  שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך
לא  אמרת: לארץ , (ש)בחוצה מקלט  ערי  למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני  'אשר אלא אמרתי 
זוטא  (ספרי  לארץ " בחוצה ולא מקלט , ערי  למנות חייבים

אתם"). "כי  פסקה לה, מסעי  שמעוני  בילקוט  מובא

.ÌÈÚ LLÂ8ea ‰LÓ ÏÈc‰ LÏL .eÈ‰9Úa ¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ∆«≈¿≈∆
Ôci‰10ÚLB‰È ÏÈc‰ LÏLÂ ,11ÔÚk ı‡a12. ««¿≈¿»ƒ¿ƒ¿À«¿∆∆¿««
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ינחלו  שלעתיד ־לבוא  והקדמוני  הקניזי  הקיני   אר למעט
נחלה .  הלווי  בה

שכתב  הסמ "ג על הקושיא   תתור זה  פי  רע"ו ,על לאווי)

והוא רע"ז.) , באר חלק  לוי  שבט נוטלי שלעתיד ־לבוא 
שלא  מוזהרי לוי  שבט "כל  " הרמב שכתב  מה  נגד  לכאורה 
בעקבות  להלו תמיד  "דרכו  הסמ "ג והלא  "כנע  באר ינחלו 

כו '" כמעתיק  אלא  אינו  המקומות וברוב   " מלאכי הרמב (יד 

סמ "ו ) הסמ "ג  ברמב " .כללי זו  דעה  הסמ "ג למד  ומני
ינחלו  שלא   " הרמב שכתב  שמה  יוב הנ"ל פי  שעל אלא ,
אר שהוא   המקו למעט ובא  מדוייק  הוא  כנע  באר
כנ"ל  והקדמוני  הקניזי  הקיני  היינו  ,כנע  אר ואינו  ישראל

לעתיד ־לבוא .  הלווי ינחלו   שש
       

תהיינה 8) מקלט  ערי  שש תתנו, אשר "והערים ככתוב :
יג). לה, (במדבר משה 9)לכם" (=הבדיל) יבדיל "אז

המישור  בארץ  במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש
למנשי " בבשן גולן ואת לגדי , בגלעד ראמות ואת לראובני ,

מאֿמג). ד, כאשר 10)(דברים ועוג, סיחון בארץ  המזרחי ,
לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה

יד). לה, נפתלי11)(במדבר בהר בגליל קדש את "ויקדשו
בהר  חברון היא ארבע  קריית ואת אפרים בהר שכם ואת

ז). כ, (יהושע  משה:12)יהודה" את ה' ציווה כאשר
תהיינה" מקלט  ערי  כנען, בארץ  תתנו הערים שלוש "ואת
שיהושע  שנינו, ב  פרק  מכות [בתוספתא שם). (במדבר
ארבע  עד קולטות היו לא אבל לארץ , כשבאו מיד הפרישן
קפה, שופטים בספרי  וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה
ט : במשנה רש"י  אבל ו, הלכה ב  פרק  מכות ובירושלמי 

וחלוקה]. כיבוש אחרי  שהובדלו כותב 

.‚˙Á‡ ÔÈ‡13,Ôlk eÏciL „Ú ˙ËÏB˜ ËÏ˜Ó ÈÚÓ ≈««≈»≈ƒ¿»∆∆«∆À¿¿À»
ËÏ˜Ó ÈÚ LL :Ó‡pL14eÚÈ„B‰Â .ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ∆∆¡«≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆¿ƒ»

„Ú ˙BËÏB˜ Ôci‰ ÚaL LÏL ÔÈ‡L ,ea ‰LÓ∆«≈∆≈»∆¿≈∆««¿≈¿«
ÔÏÈc‰ ‰ÓÏÂ .ÔÚk ı‡aL LÏL eÏciL15:Ó‡ ? ∆À¿¿»∆¿∆∆¿««¿»»ƒ¿ƒ»»«
.‰pÓi˜‡ È„ÈÏ ‰ÂˆÓ ‰‡e ÏÈ‡B‰ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¬«¿∆»

  

   

ההלכות: בשלוש  להבי וצרי
שנאמר  ... מקלט ערי  להפריש  "מצות־עשה  א ': בהלכה 
לא  ומדוע  היו ,  ערי שש  והלא  כו '" ל תבדיל  ערי שלוש 
שהביאו  כפי  " לכ תהיינה  מקלט ערי  "שש  הפסוק  הביא 

ג'. בהלכה 
סיפור  בלשו היו "  ערי "ושש  כתב  מדוע  ב ': בהלכה 

ציווי . הוא  והלא  , דברי
 הירד שבעבר שלש  שאי רבינו  משה  "והודיענו  ג': בהלכה 
לכאורה  והלא  "כנע  שבאר שלוש  שיובדלו  עד  קולטות
אחת  שאי" זו  הלכה  בתחילת שכתב  במה  כבר נכלל זה 

ערי שש  שנאמר ,כול שיובדלו  עד  קולטת מקלט מערי 
." לכ תהיינה  מקלט

היא  זו  שמצוה  להשמיענו  בא  א ' בהלכה  : הדברי וביאור
ערי "שלוש  הפסוק  הביא  ולכ , באר התלויה  מצוה 
שבא "י .  הערי שלוש  על הוא  החיוב  עיקר כי  "ל תבדיל
שא לומר רוצה  היו "  ערי "ושש  ממשי ב ' בהלכה 
הרי ישראל  שבאר  הערי שלוש  הוא  החיוב  ויסוד  שעיקר
את  שקולטות  ערי שש  שיהיו  צרי בפועל שלהלכה 

. הערי ששת כל על  חלי מקלט ערי  ודיני  הרוצח ,
מקלט  ערי  שבהפרשת כמו  נקודה : מדגיש  ג' ובהלכה 
 הירד שבעבר (והשלוש  דווקא  ישראל  באר היא  המצוה 
 קליטת בדי  ג כ ,( נוס ודבר טפל כעניי  ה
 הירד שבעבר  ערי שלוש  שאי רבינו  משה  ש "הודיענו 

."כנע  שבאר שלש  שיובדלו  עד  קולטות
מקלט  ערי  משש  אחת כל ש "אי במה  נכלל אינו  זה  ודי
ערי שכל כ על מדובר  ש כי  " כול שיובדלו  עד  קולטת
כל   כשישנ רק  הוא  קליטת ודי אחת כחפצא  ה המקלט
 כנע  באר או  הירד בעבר או  אחת וכשחסרה  השש ,
 אינ וכול המקלט ערי  ששת של החפצא  כל מתבטלת
 שאי רבינו  משה  "הודיענו  : שהוסי במה  אבל קולטות.
שלוש  שיובדלו  עד  קולטות הירד שבעבר  ערי שלוש 
קולטות  שאינ רק  שלא   נוס די חידש  ," כנע  שבאר
שלא  זמ כל מקלט ערי   ש חלות כא אי  שג אלא 

.כנע  שבאר אות נבדלו 
     

ט :).13) (מכות הופרשו שכבר אלה שיהו 14)אפילו "עד 
קס ). מסעי  וספרי  (שם כאחת" קולטות הרי15)ששתן

בחייו. יקלטו שלא ידע 

.„ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa16ÏÚ ˙BÁ‡ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ ƒ≈«∆∆«»ƒ«ƒƒ»¬≈«
LM‰ el‡17ÌÈÚ LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ :Ó‡pL , ≈«≈∆∆¡«¿»«¿»¿»»ƒ

ÈÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÈ‰Â .‰l‡‰ LÏM‰ ÏÚ««»»≈∆¿≈»ƒƒ»¿»≈
eÈ‡ Ì‰‡Ï ˙ÎpL ,ÈBÓ„w‰Â Èfw‰Â ÈÈw‰«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿«¿«¿»»»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ˙Èa18Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ .eLaÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ¬≈∆«¬«ƒ…ƒ¿¿«¬≈∆∆¡«
EÏb ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÁÈ Ì‡Â :‰Bza19. «»¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

  

        

שלוש  הוספת חיוב  מביא  פי "א  ריש   מלכי ובהלכות
המשיח  לביאת שלישית כהוכחה  לעתיד ־לבוא   הערי
כו " ... ורחמ שבות את אלקי ה ' "ושב  אחרי  מהתורה 
שאינו  מי  שכל , המשיחי בשני  שניבא   בלע ובפרשת

רבנו . ובמשה  בתורה  כופר כו ' בו  מאמי
הראשונות  הראיות בשתי  הסתפק  לא  מדוע  להבי וצרי
ערי מדי שלישית להוכחה  ונזקק  שבתורה ,  מהפסוקי

לעתיד ־לבוא . מקלט
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קנב                 
         

הראשונות  בשתי  שאי מעלה  ישנה  זו  שבראיה  לומר ויש 
שינוי להיות עלול  מסוימי  ובתנאי התורה , הבטחות שה
אפשר  לנביא " הקב "ה  ש "בי שבהבטחה  כגו בהבטחה 
" הרמב (הקדמת החטא "  יגרו"  א  תתקיי שלא 
שתתקיי ברור  א  שא מוב ומזה  המשניות) לפירוש 
ניתנת  אינה  הנביא  שהבטחת מפני  זה  אי הנביא  הבטחת

אלו . בהבטחות שינוי  אי שלפועל אלא  לשינוי 
בתורה  ומפורש  ברור ו "דבר התורה  לציווי  בנוגע  אבל
לא  לה  אי  עולמי ולעולמי   לעול עומדת מצוה  שהיא 
פרט  הוא  כשהגאולה  ולכ ותוספת" גרעו ולא  שינוי 
בהבטחה  ח "ו  שינוי  שיהיה  אפשר אי  המקלט ערי  במצות

זו .
      

כאשר 16) גבולך את אלוקיך ה' ירחיב  "ואם בפסוק  ונרמז
ח ). יט , (דברים לאבותיך" באותה 17)נשבע  שנצטוו

שלוש  משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ  להפריש פרשה
מא). ד, (דברים המזרחי  הירדן בעבר "ביום 18)ערים

הארץ  את נתתי  לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא
טו, (בראשית הקדמוני " ואת הקניזי  ואת הקיני  את ... הזאת

(ולא 19)יח ֿיט ). לאבותיך" נשבע  "כאשר הפסוק  והמשך
לך"). לתת נשבע  "כאשר כתוב 

.‰ÌÈÎc‰ ÔeÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈiÁÂ20,ËÏ˜Ó ÈÚÏ ¿«»ƒ≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
ÔÈÁ‰Ïe Ìw˙Ï21ÏÎÂ ÏBLÎÓ Ïk Ô‰Ó ÔÈÈÒÓe . ¿«¿»¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿¿»

zÏz ‡Ï Cca ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .‰Ïw22‡È‚ ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»»¿≈«ƒƒ«∆∆…≈¿…«¿¿…
kÚÏ ‡lL È„k ,Lb ÂÈÏÚ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,‰24˙‡ »»∆»ƒ»»∆∆¿≈∆…¿«≈∆

Cc‰ EÏ ÔÈÎz :Ó‡pL .ÌLÏ ÁBa‰25Cc ÁÂ . «≈«¿»∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿…«∆∆
.˙Bn‡ ÌÈzLe ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ»≈ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ«

ÌÈÎc ˙Lt ÏÚ e˙k ‰È‰ 'ËÏ˜Ó' 'ËÏ˜Ó'e26È„k , ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»«¿»ƒ¿≈
ÌÈÁˆ‰ eÈkiL27.ÌLÏ eÙÈÂ ∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ט :).20) (מכות וסיבוב  עיקול בלא ישרות דרכים לעשות
הדרכים".21) "לכוון דין בית בחובת נכלל זה כל
ויהרגהו.24)בקעה.23)גבעה.22) הדם גואל וישיגו
לערי25) לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה

שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט ,
א. משנה א דרכים 26)פרק  שתי  שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט , לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י  "מקלט " בה: וכתוב  דרך באותה תקוע 

יטעו.27) ולא

.ÂÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa „‡a OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎc‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM˙pL ÔÈc ˙Èe .B˙B‡ ÌÈw˙Ó  Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ  ‰Ê „a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס  שאם "כדי  הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס  אותו שתמנע  מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא

(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי  דם ישפך "ולא שנאמר
ה. קטן מועד י ), יט ,

.ÊÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó ÈÚÓ ÈÚÂ ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙LÙ‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

Cc‰ EÏ ÔÈÎz :Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס  והראב "ד (=חבל). במשיחה מודדים
בארץ 32) יהושע  ידי  ועל המזרחי  הירדן בעבר משה ידי  על

המערבית. ערי33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים
באמצע , ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט 
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
לשכם, כמחברון לחברון הארץ  בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון
יושבי לחברון, הולכים דרום יושבי  הארץ . בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט : מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.Á˙BÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈkk ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙BÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Óe39ÔÈÒÈÎÓ 40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ  Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆

Ô‰ÈBÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ  ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈOBt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏÁ ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי  השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב : שם בברייתא
(ר"מ ) רומי  בדפוס  חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע , בימי  הארץ  חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב  כפרים

שם). (רש "י  מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי 
בה  שמצויות ועיר הם, חרב  מלומדי  שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס  ושמא בה, מצויים זיין כלי אף  מצודות,
יביא  (שאם הרוצח  את ויהרוג נשק  שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק  מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.ËÌiÂÏ‰ ÈÚ Ïk46ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa‡ ÌiÂÏÏ ezz L‡ ÌÈÚ‰ Ïk ,ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰  ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט , ערי  שש דווקא ולאו
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קנג                  
         

הראשונות  בשתי  שאי מעלה  ישנה  זו  שבראיה  לומר ויש 
שינוי להיות עלול  מסוימי  ובתנאי התורה , הבטחות שה
אפשר  לנביא " הקב "ה  ש "בי שבהבטחה  כגו בהבטחה 
" הרמב (הקדמת החטא "  יגרו"  א  תתקיי שלא 
שתתקיי ברור  א  שא מוב ומזה  המשניות) לפירוש 
ניתנת  אינה  הנביא  שהבטחת מפני  זה  אי הנביא  הבטחת

אלו . בהבטחות שינוי  אי שלפועל אלא  לשינוי 
בתורה  ומפורש  ברור ו "דבר התורה  לציווי  בנוגע  אבל
לא  לה  אי  עולמי ולעולמי   לעול עומדת מצוה  שהיא 
פרט  הוא  כשהגאולה  ולכ ותוספת" גרעו ולא  שינוי 
בהבטחה  ח "ו  שינוי  שיהיה  אפשר אי  המקלט ערי  במצות

זו .
      

כאשר 16) גבולך את אלוקיך ה' ירחיב  "ואם בפסוק  ונרמז
ח ). יט , (דברים לאבותיך" באותה 17)נשבע  שנצטוו

שלוש  משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ  להפריש פרשה
מא). ד, (דברים המזרחי  הירדן בעבר "ביום 18)ערים

הארץ  את נתתי  לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא
טו, (בראשית הקדמוני " ואת הקניזי  ואת הקיני  את ... הזאת

(ולא 19)יח ֿיט ). לאבותיך" נשבע  "כאשר הפסוק  והמשך
לך"). לתת נשבע  "כאשר כתוב 

.‰ÌÈÎc‰ ÔeÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈiÁÂ20,ËÏ˜Ó ÈÚÏ ¿«»ƒ≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
ÔÈÁ‰Ïe Ìw˙Ï21ÏÎÂ ÏBLÎÓ Ïk Ô‰Ó ÔÈÈÒÓe . ¿«¿»¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿¿»

zÏz ‡Ï Cca ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .‰Ïw22‡È‚ ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»»¿≈«ƒƒ«∆∆…≈¿…«¿¿…
kÚÏ ‡lL È„k ,Lb ÂÈÏÚ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,‰24˙‡ »»∆»ƒ»»∆∆¿≈∆…¿«≈∆

Cc‰ EÏ ÔÈÎz :Ó‡pL .ÌLÏ ÁBa‰25Cc ÁÂ . «≈«¿»∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿…«∆∆
.˙Bn‡ ÌÈzLe ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ»≈ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ«

ÌÈÎc ˙Lt ÏÚ e˙k ‰È‰ 'ËÏ˜Ó' 'ËÏ˜Ó'e26È„k , ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»«¿»ƒ¿≈
ÌÈÁˆ‰ eÈkiL27.ÌLÏ eÙÈÂ ∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ט :).20) (מכות וסיבוב  עיקול בלא ישרות דרכים לעשות
הדרכים".21) "לכוון דין בית בחובת נכלל זה כל
ויהרגהו.24)בקעה.23)גבעה.22) הדם גואל וישיגו
לערי25) לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה

שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט ,
א. משנה א דרכים 26)פרק  שתי  שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט , לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י  "מקלט " בה: וכתוב  דרך באותה תקוע 

יטעו.27) ולא

.ÂÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa „‡a OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎc‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM˙pL ÔÈc ˙Èe .B˙B‡ ÌÈw˙Ó  Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ  ‰Ê „a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס  שאם "כדי  הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס  אותו שתמנע  מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא

(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי  דם ישפך "ולא שנאמר
ה. קטן מועד י ), יט ,

.ÊÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó ÈÚÓ ÈÚÂ ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙LÙ‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

Cc‰ EÏ ÔÈÎz :Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס  והראב "ד (=חבל). במשיחה מודדים
בארץ 32) יהושע  ידי  ועל המזרחי  הירדן בעבר משה ידי  על

המערבית. ערי33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים
באמצע , ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט 
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
לשכם, כמחברון לחברון הארץ  בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון
יושבי לחברון, הולכים דרום יושבי  הארץ . בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט : מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.Á˙BÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈkk ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙BÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Óe39ÔÈÒÈÎÓ 40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ  Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆

Ô‰ÈBÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ  ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈOBt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏÁ ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי  השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב : שם בברייתא
(ר"מ ) רומי  בדפוס  חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע , בימי  הארץ  חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב  כפרים

שם). (רש "י  מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי 
בה  שמצויות ועיר הם, חרב  מלומדי  שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס  ושמא בה, מצויים זיין כלי אף  מצודות,
יביא  (שאם הרוצח  את ויהרוג נשק  שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק  מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.ËÌiÂÏ‰ ÈÚ Ïk46ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa‡ ÌiÂÏÏ ezz L‡ ÌÈÚ‰ Ïk ,ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰  ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט , ערי  שש דווקא ולאו
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הכתוב .47)שם). בתחילת הנזכרות המקלט  ערי  שש על
אותן.48) בסוף 49)השווה ביחד כולן שכלל ידי  על

הערים 50)הכתוב . ושתיים שבארבעים פי  על אף 
קולטות. שהן בתורה במפורש נאמר לא הנוספות

.ÈËÏ˜ÓÏ eÏc‰L ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈa LÈ LÙ‰ ‰Óe51 «∆¿≈≈≈»≈ƒ¿»∆À¿¿¿ƒ¿»
ÔÈa ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó ÈÚL ?ÌiÂÏ‰ ÈÚ ‡L ÔÈe≈¿»»≈«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿≈

˙Ú„Ï52˙Ú„Ï ‡lL ÔÈa53 Ô‰a ÒÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿««≈∆…¿««ƒ¿ƒ¿«»∆
.˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡ ÌiÂÏ‰ ÈÚ ‡Le ;ËÏ˜ƒ¿»¿»»≈«¿ƒƒ≈»¿∆»¿««

B˙Èa ÎO Ô˙B BÈ‡  ËÏ˜Ó ÈÚa c‰ ÁˆBÂ54; ¿≈««»¿»≈ƒ¿»≈≈¿«≈
‡La c‰ÂÎO Ô˙B  ÌÈiÂÏ‰ ÈÚ 55.˙Èa‰ ÏÚÏ ¿«»ƒ¿»»≈«¿ƒƒ≈»»¿««««ƒ

  

         
     

, באר לנחול שלא  לוי  שבט הוזהרו  שהרי  קשה  ולכאורה 
נחלה . לאחוזת ולא  בלבד  לשבת  ערי  ה  לה שנית ומה 
ואומרי מעשרות וידוי   מתוודי  שהלווי מצינו  ולאיד
על   בעלות את המוכיח  דבר לנו " נתת אשר האדמה  "ואת

האלה .  הערי
כללית  בעלות היא  המקלט ערי  על  הלווי שבעלות אלא 
מבני ואחד  אחד  כל של פרטית בעלות ולא  השבט כל של
שכתב ומה  ביתו . שכר נות  הלווי בערי  הדר ולכ לוי ,
הוא  ללוי , ביתו  שכר נות אינו  המקלט בערי  הדר שרוצח 
לכ" כו "  הערי  לכ "והיו  בבבלי  כהדרשה  שפסק   משו

בשגגה .  לרוצחי  ג היינו  " צרכיכ לכל
 בי פירוד  יצר הנפש  הורג : הענייני בפנימיות  להוסי ויש 
בערי היא  כפרתו  כ ועל לחברו ,  אד ובי  למקו  אד
 בי חיבור הוא   ועניינ  שתפקיד  ללוי שניתנו  המקלט
אד בי וחיבור ולשרתו " ה ' את "לעבוד    למקו  אד

."וישרתו עלי "ויילוו   לחברו 
      

הערים.51) (מכות 52)שש קליטה לשם  לשם שברח 
קולטת.53)שם). שהיא ידע  ולא במקרה, שם שנכנס 

לכם 54) "והיו כתוב  המקלט  ערי  שבשש משום הבית, לבעל
חכמינו: ודרשו יב ), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים -

יג.). (מכות צרכיכים" לכל "ועליהם 55)"לכם הכתוב  כי 
ערים  להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו
היא  זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט  ערי  לשש אלה

שם. הגמרא פירוש לפי  במשנה, יהודה רבי  של דעתו

.‡ÈdÓeÁz  ˙ËÏBw‰ ÈÚ Ïk56‰BÓk ËÏB˜57ÔÏÈ‡ . »ƒ«∆∆¿»≈»»ƒ»
BÙBÂ ,ËÏ˜Ó ÈÚ ÌeÁz CB˙a „ÓBÚL58ıeÁ ‰ËB ∆≈¿¿»≈ƒ¿»¿∆

ÚÈbiMÓ  ÌeÁzÏ59ËÏ˜ ÛBp‰ ˙Áz60„ÓBÚ ‰È‰ . «¿ƒ∆«ƒ««««ƒ¿»»»≈
ÚÈbiMÓ  ÌeÁz‰ CB˙Ï ‰ËB BÙBÂ ,ÌeÁzÏ ıeÁ«¿¿∆¿«¿ƒ∆«ƒ«

BwÚÏ61ËÏ˜62ÌL B‚B‰‰Â ,63Û‡Â .ÂÈÏÚ ‚‰  ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»∆¡»»»¿«
Ba c ÁˆB‰ ÔÈ‡  ËÏB˜ ÌeÁz‰L Èt ÏÚ64; «ƒ∆«¿≈≈»≈«»

da LÈÂ :Ó‡pL65.dÓeÁ˙a ‡ÏÂ  ∆∆¡«¿»«»¿…ƒ¿»

כז:56) סוטה ראה ה), (שם, סביבה אמה אלפיים
יא:57) מכות שם, להרגו הדם לגואל ענפיו.58)ואסור
בשוגג.59) הנוף 60)הרוצח  הולך בתלמוד מקום בכל כי 

יב .). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף  ודין העיקר, אחר
וכל  הנוף " אחרי  "אף  המשנה: כוונת שפירש אשי  כרב  פסק 
בחוץ . והנוף  בפנים הוא אם העיקר אחרי  שהולכים שכן

העץ .61) בתוך 62)לגזע  הנוף  במקום העיקר היה כאילו
הוא  הנוף , אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום.
בשוגג. הרוצח  את להציל כדי  בלבד, מקלט  בעניין

שנמלט .63) בשוגג הרוצח  אבל 64)את מערה, בו יש אם
בתחו  בתים לבנות אסור שהרי  שם אין דירה עריבית ם

(שם). שהרי65)מקלט  הוא, פרשה מיותר באותה כתוב 
בתוך  "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב ", מקלטו בעיר "כי 

(שם). בתחומה ולא העיר

   1 
ודין 1) הכהו. מי  נודע  ולא לארץ  נופל שנמצא הרוג יבאר

כו'. מודדים עיר זה ולאי  מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות

עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה פסול אם ודין

.‡ÏÙB ‡ˆÓpL ‚e‰2ı‡Ï3e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ , »∆ƒ¿»≈»»∆¿…«ƒƒ»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ 4ÔÈ‡ˆBÈÂ .5‰MÓÁ6ÌÈ˜Ê «ƒƒƒ¿¿¿ƒ¬ƒ»¿≈ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaÓ7e‡ˆÈÂ :Ó‡pL ,ÌÈÏLeÈaL ƒ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ∆∆¡«¿»¿
EÈ˜Ê8epnÓ ÔÈ„„BÓe .EÈËÙLÂ9ÌÈÚ‰ Ï‡10 ¿≈∆¿…¿∆¿ƒƒ∆∆∆»ƒ

ÏÏÁ‰ ˙BÈqL11‡ˆÓ elÙ‡ .12,BÊ ÈÚ „ˆa ∆¿ƒ∆»»¬ƒƒ¿»¿«ƒ
È‡cÂa Úe„È c‰L13‰ÂˆÓ  ‰Bw‰ ‡È‰L ∆«»»»«¿««∆ƒ«¿»ƒ¿»

„cÓÏ14. ƒ¿…

א).2) כא, (דברים הכתוב  לשון נקט  רבינו ולא 3)מושלך.
יא. הלכה לקמן ראה המים, פני  על לקברו 4)צף  עלֿמנת

ב . הלכה לקמן ראה מכן, לאחר בו 5)שם שנמצא למקום
רבינו 6)ההרוג. ופסק  מד:). (סוטה יהודה רבי  כדעת

שמעון  כרבי  שם משנה שסתם אף ֿעלֿפי  יהודה, כרבי 
יהודה, רבי  לדעת הסכים שרבי  משום שלושה, שיוצאים
סוטה  (ירושלמי  בעריפה" יהודה רבי  דברי  "נראים ואמר:
שם. לדברים עוזיאל בן יונתן וראה א), הלכה ט  פרק 
רבי של שהמחלוקת מפני  רבינו, דברי  מנמק  ובכסף ֿמשנה
בידינו, וכלל יד. בסנהדרין נמצאת יהודה ורבי  שמעון
ואף  כסתם. הלכה אין - מחלוקת ואחרֿכך משנה שסתם
בסדר  כששתיהן רק  זה למשנה, סדר אין מסכתות שבשתי 

סדרים. בשני  משא"כ הגדולה.7)אחד, מסנהדרין
אלו 8) שבזקניך, המיוחדים משמע  העיר, זקני  כתוב  ולא

שם). (סוטה גדולה ההרוג.9)סנהדרין לדעת 10)מן
('ספרי ' החלל" אל הערים מן "ולא ביותר, הקרובה עיר איזו

רה). מה.12)ההרוג.11)שופטים, סוטה
מיותרת.13) (שם).14)והמדידה "ומדדו" ככתוב 

.˙‡ ÔÈB˜ ,‰Bw‰ ÈÚ‰ ‰Ú„BÂ ÔÈ„„BnL Á‡««∆¿ƒ¿¿»»ƒ«¿»¿ƒ∆
BÓB˜Óa ‚‰p‰15ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏLeÈ È˜Ê ÔÈÊBÁÂ ,16. «∆¡»ƒ¿¿¿ƒƒ¿≈¿»«ƒƒ¿»

ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èe17˜a ˙Ï‚Ú ÔÈ‡ÈÓ18 ≈ƒ∆»»ƒ¿ƒƒ∆¿«»»
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏMÓ19ÏÁ Ï‡ d˙B‡ ÌÈ„ÈBÓe ,20 ƒ∆«¿≈»»ƒƒƒ»∆««

‰˜ÊÁa ÛËBML21'Ô˙È‡' e‰ÊÂ .22‰Bza eÓ‡‰23. ∆≈¿»¿»¿∆≈»»»«»
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 נבוכי במורה  לשיטתו  הל כא  " פ"מ )הרמב שמה (ח"ג 
לא  ו "אשר בחזקה ,  השוט הנחל אל העגלה  את שמורידי
למצוא  תחבולה  הוא  ולהבא , מכא הוא  יזרע " ולא  בו  יעבד 
שלה הנחל שעתיד  העיר אנשי  כשידעו  כי  הרוצח  את

הרוצח . את למצוא   שביכולת כל יעשו  להאסר
רש "י ד .)אבל כא, קשה (שופטי" נחל הוא  אית שנחל כתב 

הקב "ה  "אמר : ש שהביא  להמש  ומתאי נעבד " שלא 
במקו  ותער פירות עשתה  שלא  שנתה  בת עגלה  תבוא 
הניחוהו  שלא  זה  של הריגתו  על לכפר פירות עושה  שאינו 

פירות". לעשות
" הרמב לדעת ערופה : עגלה  כפרת בגדר שנחלקו  וי "ל

מצד  היא  ימצא הכפרה  העגלה  הורדת ידי  ועל
הרציחה . פעולת את הפועל שהוא  הרוצח 

על היא  ערופה  עגלה  שכפרת סבר רש "י  היינו אבל
 אית הנחל ולכ לעשות, לנרצח  הניחוהו  שלא  הפירות על

פירות. עושה  אינו  הוא   וג קשה  נחל הוא 
 כעני" הוא  ערופה  עגלה  שגדר  ש " הרמב ודעת
וגדר  כו '" אדומה  ופרה  המשתלח  שעיר  הנעשי הקרבנות

על הוא  עבירה כפרתה  על המכפר קרב כל כמו 
הלכות   סו) החזקה " ב "יד   " ברמב הוא  וכ מסוימת,
ושעיר  אדומה  פרה   ע ערופה  עגלה  שמנה  מעילה )

. כחוקי המשתלח 
      

מצוה 15) שמת "מקומו", שזהו שם, אותו שמצאו במקום
ט . הלכה לקמן וראה מה: שם מקומו, שאין 16)קונה

ומדדו, ושופטיך זקניך ויצאו ככתוב : למדוד, אלא תפקידם
ירושלים"17)שם. זקני  ולא - ההיא העיר זקני  "ולקחו

שם). וסוטה רו, שופטים ('ספרי '18)('ספרי ' שנתיים עד
משמע  עגל מקום שבכל ואע "פ  א). משנה א פרק  ופרה שם,
ור"ש  בפיהמ "ש (רבינו שנתיים עד היא בקר עגלת שנה, בן

ברטנורא. ראה ה"ח .19)שם). לקמן נהר 20)ראה
בעמק . גם 21)העובר וכן במהירות. זורמים שמימיו

פ "ט ). (סוטה המשנה על התורה 22)בפירושו על ורש"י 
וכן  מעולם, נעבד שלא קשה קרקע  איתן", "נחל מפרש:

ביירא". "חקל פעמים 23)ביונתן: ד' באה "איתן" המלה
"ותשב  א. מקומות. ג' ובעוד ערופה, בעגלה כולה: בתורה
לפנות  הים "וישב  ב . כד), מט , (בראשית קשתו" באיתן
(במדבר  מושבך" "איתן ג. כז), יד, (שמות לאיתנו" בוקר
בוקר  לפנות הים "וישב  פ "ו: בשלח  ובמכילתא כא). כד,
וכן  מושבך". איתן שנאמר: תקפו, אלא איתנו אין לאיתנו,
ואבןֿעזרא. רש"י  עוזיאל, בן יונתן אונקלוס , שם פירשו
ל"איתן" יש בנביאים שהרי  בתורה", "האמור מדגיש רבינו

מו: סוטה ראה אחר. מובן גם

.‚ÔÈÙBÚÂ24ıÈÙB˜a ÌL d˙B‡25‰ÈÁ‡Ó26˙Èe . ¿¿ƒ»»¿ƒ≈«¬∆»≈

‰È˜Ê Ïk ÌÚ ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc27Ì‰ elÙ‡ , ƒ∆»»ƒƒ»¿≈∆»¬ƒ≈
‰‡Ó28ÔÈˆÁB Ôlk ,29ÌB˜Óa ÌL Ô‰È„È ˙‡ ≈»À»¬ƒ∆¿≈∆»ƒ¿

d˙ÙÈÚ30ÏÁp‰ CB˙a ÌL ÌÈÓB‡Â .31ÔBLÏa ¬ƒ»»¿¿ƒ»¿«««ƒ¿
L„w‰32‡Ï eÈÈÚÂ ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ eÎÙL ‡Ï eÈ„È : «…∆»≈…»¿∆«»«∆¿≈≈…

ÓBÏk .e‡33,‰f‰ ‚‰p‰ eÈ„ÈÏ ‡a ‡lL »¿«∆…»¿»≈«∆¡»«∆
e‰eËÙe34˙BBÊÓ ‡Ïa35e‰eËÙe e‰eÈ‡ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿¿…¿ƒ¿«¿
‰ÈÂÏ ‡Ïa36ÌÈ‰k‰Â .37tk :L„w‰ ÔBLÏa ÌÈÓB‡ ¿…¿»»¿«…¬ƒ¿ƒƒ¿«…∆«≈

Ï‡OÈ EnÚÏ38‡e‰ Cea LB„w‰Â .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â .39 ¿«¿ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆¿«»»
Ìc‰ Ì‰Ï tkÂ :Ó‡pL ,Ìc‰ ÏÚ tÎÓ40. ¿«≈««»∆∆¡«¿ƒ«≈»∆«»

מה:).24) (שם העורף  מצד הראש את סכין 25)וקוצץ 
שופטים  ('ספרי ' ועצמות בשר בה שקוצצים ורחבה גדולה

שם). וסוטה .26)רז, מו: מה: (סוטה העורף  בצד
ו).27) כא, (דברים ההיא העיר זקני  וכל ככתוב :
כתוב 28) ששם א, כבהלכה חמשה ולא רט , שם 'ספרי '

זקניך". "כל ולא בפרשת 29)"זקניך" בתורה ככתוב 
ערופה. הערופה,30)עגלה העגלה על . . . ורחצו כתוב :

מקום  על באה, וללמדנו מיותרת, "הערופה" והמילה
שם  ולרחוץ  אחר במקום להניחה ולא עגלה, של  עריפתה

מו:). וסוטה שם, הנחל 31)('ספרי ' מן יעלו "יכול
בנחל" וענייתם אמירתם שתהא בנחל, תלמודֿלומר ויאמרו,
בנחל, הערופה העגלה על ידיהם ורחצו כתוב : שם), ('ספרי '
בנחל  שהרחיצה ומכיון ואמרו", "וענו כתוב  אחרֿכך ומיד

מן כבר "בנחל"למדנו המילה נדרשת "הערופה", המילה
בנחל. להיות צריך שזה ואמרו", ל"וענו הכתוב  להמשך
במקום  להיות צריכה שהרחיצה משמע , רבינו של [מלשונו
גם  מוכח  וכן בנחל. מקום בכל האמירה אבל ממש, העריפה

בנחל]. ת"ל הנחל, מן יעלו יכול "וענו 32)מה'ספרי ':
מד:) (סוטה ובבבלי  רי . שם הקודש", בלשון - ואמרו
יד), כז, (דברים ואמרו" הלוים "וענו הכתוב  מן לומדים
וראה  היא, הקודש בלשון 'ענייה' לשון שכתוב  מקום שכל

שא. רצא, דברים, הכתוב 33)'ספרי ' את להבין אין שהרי 
דמים  שופכי  ביתֿדין שזקני  עלתה דעתנו על "וכי  כלשונו.
ראינוהו  ולא מזון, בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם?
מו:). מה: וסוטה רי , שם ('ספרי ' לויה" בלא והנחנוהו

אותו.34) למותו.35)ושלחנו יחידי36)וגרמנו והלך
רב : בשם יהודה רב  ש"אמר נהרג, כך ומשום ליווי , בלא
שם  ניזוק ". אינו בעיר, אמות ארבע  חבירו את המלווה כל

לכפר 37)מו: ותפקידם לוי ", בני  הכהנים "ונגשו ככתוב :
מאשמת  עירם את ניקו העיר שזקני  לאחר ישראל כלל על

(שם). ואל 38)רצח  ה', פדית "אשר ואומרים: וממשיכים
ישראל". בקרב  נקי  דם מו.39)תתן וסוטה שם, 'ספרי '

ה'40) דברי  אלא הכהנים דברי  אלה ואין הפסוק , סוף 
את  לפרסם הוא רבינו לפי  ערופה, עגלה מצוות וטעם (שם).
הרוצח . הוא מי  להוודע  ועלֿידי ֿזה ברבים שיוודע  הדבר,
"עגלה  מ : פרק  סוף  ג חלק  נבוכים' ב 'מורה דבריו וכה
העיר  היא אותה המביא כי  מבוארת, תועלתה ערופה
העיר  וזקני  ממנה, הוא ההורג הרוב  ועל החלל, אל הקרובה
בתיקון  התרשלו לא שהם האלוה, עליהם מעיד ההיא
שבא  כמו דרך, שואל כל ולתייר ובשמירתם הדרכים
התיקונים  ששכחנו מפני  זה נהרג ולא חז"ל, בדברי  הפירוש 1
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קנה                  
         

  

        
 

 נבוכי במורה  לשיטתו  הל כא  " פ"מ )הרמב שמה (ח"ג 
לא  ו "אשר בחזקה ,  השוט הנחל אל העגלה  את שמורידי
למצוא  תחבולה  הוא  ולהבא , מכא הוא  יזרע " ולא  בו  יעבד 
שלה הנחל שעתיד  העיר אנשי  כשידעו  כי  הרוצח  את

הרוצח . את למצוא   שביכולת כל יעשו  להאסר
רש "י ד .)אבל כא, קשה (שופטי" נחל הוא  אית שנחל כתב 

הקב "ה  "אמר : ש שהביא  להמש  ומתאי נעבד " שלא 
במקו  ותער פירות עשתה  שלא  שנתה  בת עגלה  תבוא 
הניחוהו  שלא  זה  של הריגתו  על לכפר פירות עושה  שאינו 

פירות". לעשות
" הרמב לדעת ערופה : עגלה  כפרת בגדר שנחלקו  וי "ל

מצד  היא  ימצא הכפרה  העגלה  הורדת ידי  ועל
הרציחה . פעולת את הפועל שהוא  הרוצח 

על היא  ערופה  עגלה  שכפרת סבר רש "י  היינו אבל
 אית הנחל ולכ לעשות, לנרצח  הניחוהו  שלא  הפירות על

פירות. עושה  אינו  הוא   וג קשה  נחל הוא 
 כעני" הוא  ערופה  עגלה  שגדר  ש " הרמב ודעת
וגדר  כו '" אדומה  ופרה  המשתלח  שעיר  הנעשי הקרבנות

על הוא  עבירה כפרתה  על המכפר קרב כל כמו 
הלכות   סו) החזקה " ב "יד   " ברמב הוא  וכ מסוימת,
ושעיר  אדומה  פרה   ע ערופה  עגלה  שמנה  מעילה )

. כחוקי המשתלח 
      

מצוה 15) שמת "מקומו", שזהו שם, אותו שמצאו במקום
ט . הלכה לקמן וראה מה: שם מקומו, שאין 16)קונה

ומדדו, ושופטיך זקניך ויצאו ככתוב : למדוד, אלא תפקידם
ירושלים"17)שם. זקני  ולא - ההיא העיר זקני  "ולקחו

שם). וסוטה רו, שופטים ('ספרי '18)('ספרי ' שנתיים עד
משמע  עגל מקום שבכל ואע "פ  א). משנה א פרק  ופרה שם,
ור"ש  בפיהמ "ש (רבינו שנתיים עד היא בקר עגלת שנה, בן

ברטנורא. ראה ה"ח .19)שם). לקמן נהר 20)ראה
בעמק . גם 21)העובר וכן במהירות. זורמים שמימיו

פ "ט ). (סוטה המשנה על התורה 22)בפירושו על ורש"י 
וכן  מעולם, נעבד שלא קשה קרקע  איתן", "נחל מפרש:

ביירא". "חקל פעמים 23)ביונתן: ד' באה "איתן" המלה
"ותשב  א. מקומות. ג' ובעוד ערופה, בעגלה כולה: בתורה
לפנות  הים "וישב  ב . כד), מט , (בראשית קשתו" באיתן
(במדבר  מושבך" "איתן ג. כז), יד, (שמות לאיתנו" בוקר
בוקר  לפנות הים "וישב  פ "ו: בשלח  ובמכילתא כא). כד,
וכן  מושבך". איתן שנאמר: תקפו, אלא איתנו אין לאיתנו,
ואבןֿעזרא. רש"י  עוזיאל, בן יונתן אונקלוס , שם פירשו
ל"איתן" יש בנביאים שהרי  בתורה", "האמור מדגיש רבינו

מו: סוטה ראה אחר. מובן גם

.‚ÔÈÙBÚÂ24ıÈÙB˜a ÌL d˙B‡25‰ÈÁ‡Ó26˙Èe . ¿¿ƒ»»¿ƒ≈«¬∆»≈

‰È˜Ê Ïk ÌÚ ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc27Ì‰ elÙ‡ , ƒ∆»»ƒƒ»¿≈∆»¬ƒ≈
‰‡Ó28ÔÈˆÁB Ôlk ,29ÌB˜Óa ÌL Ô‰È„È ˙‡ ≈»À»¬ƒ∆¿≈∆»ƒ¿

d˙ÙÈÚ30ÏÁp‰ CB˙a ÌL ÌÈÓB‡Â .31ÔBLÏa ¬ƒ»»¿¿ƒ»¿«««ƒ¿
L„w‰32‡Ï eÈÈÚÂ ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ eÎÙL ‡Ï eÈ„È : «…∆»≈…»¿∆«»«∆¿≈≈…

ÓBÏk .e‡33,‰f‰ ‚‰p‰ eÈ„ÈÏ ‡a ‡lL »¿«∆…»¿»≈«∆¡»«∆
e‰eËÙe34˙BBÊÓ ‡Ïa35e‰eËÙe e‰eÈ‡ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿¿…¿ƒ¿«¿
‰ÈÂÏ ‡Ïa36ÌÈ‰k‰Â .37tk :L„w‰ ÔBLÏa ÌÈÓB‡ ¿…¿»»¿«…¬ƒ¿ƒƒ¿«…∆«≈

Ï‡OÈ EnÚÏ38‡e‰ Cea LB„w‰Â .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â .39 ¿«¿ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆¿«»»
Ìc‰ Ì‰Ï tkÂ :Ó‡pL ,Ìc‰ ÏÚ tÎÓ40. ¿«≈««»∆∆¡«¿ƒ«≈»∆«»

מה:).24) (שם העורף  מצד הראש את סכין 25)וקוצץ 
שופטים  ('ספרי ' ועצמות בשר בה שקוצצים ורחבה גדולה

שם). וסוטה .26)רז, מו: מה: (סוטה העורף  בצד
ו).27) כא, (דברים ההיא העיר זקני  וכל ככתוב :
כתוב 28) ששם א, כבהלכה חמשה ולא רט , שם 'ספרי '

זקניך". "כל ולא בפרשת 29)"זקניך" בתורה ככתוב 
ערופה. הערופה,30)עגלה העגלה על . . . ורחצו כתוב :

מקום  על באה, וללמדנו מיותרת, "הערופה" והמילה
שם  ולרחוץ  אחר במקום להניחה ולא עגלה, של  עריפתה

מו:). וסוטה שם, הנחל 31)('ספרי ' מן יעלו "יכול
בנחל" וענייתם אמירתם שתהא בנחל, תלמודֿלומר ויאמרו,
בנחל, הערופה העגלה על ידיהם ורחצו כתוב : שם), ('ספרי '
בנחל  שהרחיצה ומכיון ואמרו", "וענו כתוב  אחרֿכך ומיד

מן כבר "בנחל"למדנו המילה נדרשת "הערופה", המילה
בנחל. להיות צריך שזה ואמרו", ל"וענו הכתוב  להמשך
במקום  להיות צריכה שהרחיצה משמע , רבינו של [מלשונו
גם  מוכח  וכן בנחל. מקום בכל האמירה אבל ממש, העריפה

בנחל]. ת"ל הנחל, מן יעלו יכול "וענו 32)מה'ספרי ':
מד:) (סוטה ובבבלי  רי . שם הקודש", בלשון - ואמרו
יד), כז, (דברים ואמרו" הלוים "וענו הכתוב  מן לומדים
וראה  היא, הקודש בלשון 'ענייה' לשון שכתוב  מקום שכל

שא. רצא, דברים, הכתוב 33)'ספרי ' את להבין אין שהרי 
דמים  שופכי  ביתֿדין שזקני  עלתה דעתנו על "וכי  כלשונו.
ראינוהו  ולא מזון, בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם?
מו:). מה: וסוטה רי , שם ('ספרי ' לויה" בלא והנחנוהו

אותו.34) למותו.35)ושלחנו יחידי36)וגרמנו והלך
רב : בשם יהודה רב  ש"אמר נהרג, כך ומשום ליווי , בלא
שם  ניזוק ". אינו בעיר, אמות ארבע  חבירו את המלווה כל

לכפר 37)מו: ותפקידם לוי ", בני  הכהנים "ונגשו ככתוב :
מאשמת  עירם את ניקו העיר שזקני  לאחר ישראל כלל על

(שם). ואל 38)רצח  ה', פדית "אשר ואומרים: וממשיכים
ישראל". בקרב  נקי  דם מו.39)תתן וסוטה שם, 'ספרי '

ה'40) דברי  אלא הכהנים דברי  אלה ואין הפסוק , סוף 
את  לפרסם הוא רבינו לפי  ערופה, עגלה מצוות וטעם (שם).
הרוצח . הוא מי  להוודע  ועלֿידי ֿזה ברבים שיוודע  הדבר,
"עגלה  מ : פרק  סוף  ג חלק  נבוכים' ב 'מורה דבריו וכה
העיר  היא אותה המביא כי  מבוארת, תועלתה ערופה
העיר  וזקני  ממנה, הוא ההורג הרוב  ועל החלל, אל הקרובה
בתיקון  התרשלו לא שהם האלוה, עליהם מעיד ההיא
שבא  כמו דרך, שואל כל ולתייר ובשמירתם הדרכים
התיקונים  ששכחנו מפני  זה נהרג ולא חז"ל, בדברי  הפירוש 1
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עם  הרוב  על אפשר ואי  הרגו. מי  נדע  לא ואנחנו הכוללים,
שלא  העגלה, ולקיחת והעומדים הזקנים ויציאת החקירה
ההורג. מי  יוודע  הענין בפרסום ואולי  אדם, בני  דברי  ירבו
ביתֿדין, יהרגוהו לא שאם התועלת, הגיעה שיוודע  ואחר . .
(אפילו  ובדדמי  באמתלאות להרוג לו שיש יהרגהו, המלך
. . יהרגהו. הדם גואל המלך, יהרגהו לא ואם עדים), בלא
לפרסם  היא ערופה עגלה שתועלת התבאר, כבר הנה
מבעלי זקנים ב 'דעת כתבו לכך, ובדומה ההורג..."
ערופה. עגלה בפרשת שור, בכור יוסף  הר' בשם התוספות'

.„ÔÈ„„BnLk41ÔÈ˜c˜„Ó  ÏÏÁ‰ ÔÓ42ÔÈ‡Â ,‰cna ¿∆¿ƒƒ∆»»¿«¿¿ƒ«ƒ»¿≈
ÔÈc˜Ó43˙Èa da LiL ÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â .da ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈

ÔÈc44‰LÏLe ÌÈOÚ ÏL45;ÌÈÏLeÈÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â . ƒ∆∆¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ»«ƒ
‰‡ÈÓ ÔÈ‡ ÌÈÏLeiL46‡lL ÈÙÏ ,‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ∆¿»«ƒ≈¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…

‰˜lÁ˙47'‰ L‡ ‰Ó„‡a :Ó‡Â ,ÌÈËMÏ ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿∆¡«»¬»»¬∆
dzLÏ EÏ Ô˙ EÈ‰Ï‡48. ¡…∆…≈¿¿ƒ¿»

א.41) הלכה למעלה מצוות 42)ראה שהמדידה מפני 
היא. כשמגיעים 43)התורה ובקירוב , באומד מודדים אין

המשניות  פירוש ראה ונח :), לה: (עירובין לגיא או להר
ד. משנה ה פרק  עירובין העיר"44)לרבינו, "זקני  שכתוב 

וסוטה  רה. שם, מה.)('ספרי ' סנהדרין 45)מד: היינו
א. פרק  סנהדרין הלכות ראה כשהיא 46)קטנה. אפילו

העיירות. משאר החלל אל ביותר מה:47)קרובה סוטה
כולו 48) העם נחלת אלא תושביה נחלת אינה וירושלים

(שם).

.‰˙Èa da ÔÈ‡L ÈÚÏ B‡ ÌÈÏLeÈÏ B˜ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc49d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ 50˙BÈÚ‰ ‡L Ï‡ ÔÈ„„BÓe51 ƒ«ƒƒ»¿ƒ∆¿»»¬»

ÙqÏ CeÓÒ ‡ˆÓ .BÏ ˙BÎeÓq‰52da LiL ÈÚÏ B‡ «¿ƒ¿»»«¿»¿ƒ∆≈»
ÌÈÎBk È„BÚ53wÚ Ïk ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ 54‰Ê È‰L ; ¿≈»ƒ≈¿ƒ»ƒ»∆¬≈∆

˙˜ÊÁa55.ÌÈÎBk È„BÚ e‰e‚‰L ¿∆¿«∆¬»¿≈»ƒ

מד:49) לה.50)שם מודדים אף ֿעלֿפי51)אין
קרוב  הרי  אומרים אין ביתֿדין, בה שאין לעיר קרוב  שהחלל
ערופה, עגלה בכלל יביאו ולא משם בא שהרוצח  לוודאי 
- שבהן והקרובה ביתֿדין, בהן שיש לעיירות מודדים אלא

גויים.52)מביאה. יושבים ובצידו הארץ , לגבול
בגירסאות 53) ישראל. בארץ  ואפילו ביתֿדין, בה יש אפילו

בה  "שיש כתב  ורבינו גויים, שרובה לעיר כתוב : שבידינו
בכת"י היא זו וגירסא במשנה. גרס  שכך מכאן גויים",

שבירושלמי . במשנה וכן מינכן, ובכת"י  אף 54)קמבריג'
ערופה  עגלה מביאים ואין רה). שם, ('ספרי ' העיירות לשאר

ימצא"55)כלל. "כי  מה:). (שם למצוי " פרט  ימצא, "כי 
גויים, בה שיש בעיר או בספר ואילו מצוי , בלתי  דבר מציין

ותדירה. מצויה תופעה גויים בידי  הרוג הרי 

.ÂÈÚ‰ ÔÈ‡56ÔÈnL ÔÓÊa ‡l‡ ‰‡ÈÓ ‰Bw‰ ≈»ƒ«¿»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆ƒ¿«
Ì‡ Ï‡ ;‰pnÓ ‰˜BÁ‰ ÈÚ‰ ÔÈÓ BÓk daL ‰»…∆»¿ƒ¿«»ƒ»¿»ƒ∆»¬»ƒ
‰pnÓ ‰Bw‰ ÈL‡ ÏÚ ÔÈaÓ ‰˜BÁaL el‡ eÈ‰»≈∆»¿»¿Àƒ««¿≈«¿»ƒ∆»

ÔÈ‡ÈÓ ÔÈaÓ‰Â ,‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ 57.‰Ï‚Ú‰ ¿ƒ««»…¿«¿Àƒ¿ƒƒ»∆¿»

כג:56) על 57)בבאֿבתרא יותר מתקבל האומדן, לפי  כי 
מהם. בא שהרוצח  הדעת

.ÊÈt ÏÚ Û‡58‰Bz‰ ÔÓ ‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰L59, ««ƒ∆¿ƒ««»…ƒ«»
Bw‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰Â60ÛÈ„Ú ‰ 61. ¿¿ƒ«««»»…»ƒ

יב ).59)שם.58) כג, (שמות להטות רבים אחרי 
ג).60) כא, (דברים הקרובה העיר יש 61)והיה כאשר

אנו  מזו, זו שונות שניהם של והתוצאות רוב , וגם קרוב 
הרוב . את מעדיפים

.ÁÔeÎÓ ‚‰p‰ ‡ˆÓ62BÊ ÈL‡Â ,˙BÈÚ ÈzL ÔÈa ƒ¿»«∆¡»¿À»≈¿≈¬»¿«¿≈
˙eÙzLa ˙Á‡ ‰Ï‚Ú e‡ÈÈ  ‰ÂLa BÊ ÈL‡k63, ¿«¿≈¿»∆»ƒ∆¿»««¿À»

e˙ÈÂ64‰Bw‰ ‡È‰ BÊ Ì‡ :eÓ‡ÈÂ65‡È‰ È‰  ¿«¿¿…¿ƒƒ«¿»¬≈ƒ
Ô‰lL66Ì‰ el‡ Ì‡Â ;‰zÓ Ì˜ÏÁ Ì‰Ï ezÈ el‡Â , ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»«»»¿ƒ≈≈

Ì˜ÏÁ Ô‰Ï ezÈ el‡Â ,Ô‰lL ‡È‰ È‰  ÌÈBw‰«¿ƒ¬≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»
‰zÓ67ÌˆÓˆÏ LÙ‡ È‡L ÈÙÏ .68È„Èa elÙ‡Â , «»»¿ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿≈«¬ƒƒ≈

Ì„‡69. »»

מה:).62) (סוטה בשורה לו קרובות כדעת 63)ששתיהן
יח : בכורות החכמים 65)תנאי .64)החכמים, ביותר ,

מהן  שאחת מניחים ואנו בדיוק , לכוון שאי ֿאפשר סוברים
מהן. איזו יודעים אנו ואין יותר, ותכפר 66)קרובה

העיר 67)עליהם. אנשי  משל כולה תהיה שהעגלה כדי 
ב . הלכה למעלה ראה המידה 68)הקרובה. את לכוון

בה,69)בדיוק . ולדייק  המידה את לצמצם שמתכוונים
כגון  שמים, מידי  שבא בדבר לצמצם שאי ֿאפשר וכלֿשכן

שם. כאחת, ראשיהם שני  שיצאו וולדות בשני 

.Ë?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Ó70BÓËÁÓ71BÙe‚ ‡ˆÓ .72ÌB˜Óa ≈≈»¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»
Ïˆ‡ Ûeb‰ ÔÈÎÈÏBÓ  Á‡ ÌB˜Óa BL‡Â „Á‡∆»¿…¿»«≈ƒƒ«≈∆

BÓB˜Óa B˙B‡ ÌÈB˜Â L‡‰73‰ÂˆÓ ˙Ó Ïk ÔÎÂ .74 »…¿¿ƒƒ¿¿≈»≈ƒ¿»
BÓB˜Óa a˜Â BL‡ Ïˆ‡ BÙeb ÔÈÎÈÏBÓ 75. ƒƒ≈∆…¿ƒ¿»ƒ¿

מה:70) חיותו,71)סוטה עיקר שבו מקום החלל, של
כב ), ז, (בראשית באפיו" חיים רוח  נשמת "אשר ככתוב 
אפילו  מחבירו, כמותו שהלכה עקיבא, כרבי  רבינו ופסק 
עליו  החולק  ונקי , קב  שמשנתנו יעקב , בן אליעזר רבי  לגבי 

רבי73)שם.72)שם. כדעת עיקר, שהוא הראש, של
בקבורתו.74)עקיבא. שיטפל מי  לו שמת 75)שאין

יהושע  שהתנה תנאים מעשרה אחד וזה מקומו, קונה מצוה
את  נקט  רבינו פא.). (בבאֿקמא לארץ  כשנכנסו ישראל עם
גופו  נמצא של הדין בבבלי , בירושלמי . שהובא כפי  הסדר

מודדים. מהיכן ואחרֿכך קודם, הוא וכו' אחד במקום

.ÈBÓËÁÓ ÔÈ„„BÓ  ‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈa ÌÈ˙Ó e‡ˆÓƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆¿«∆¿ƒ≈»¿
Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL76˙Á‡ ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .77 ∆»∆»¿∆»≈∆¿ƒ»¿»ƒ««

e‡ˆÓ .Ôlk ÏÚ ˙Á‡ ‰Ï‚Ú ‰‡ÈÓ  ÌlÎÏ ‰B¿̃»¿À»¿ƒ»∆¿»«««À»ƒ¿¿
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê78ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ ÔÈ„„BÓ 79Ô‰L ˙BÓk ∆««≈∆¿ƒƒ»∆¿¿∆≈

ÔÈÁpÓ80. À»ƒ

ואין 76) ערופה, עגלה מביאה מהם לאחד הקרובה עיר וכל
בלבד  אחת ועיר אחד, רוצח  עלֿידי  נהרגו שכולם אומרים

לכפרה. עגלה 77)זקוקה להביא מחוייבים העיר זקני  ואין
וחלל. חלל לכל כנגד 78)ערופה לא זה של וחוטמו

מה. סוטה זה, של מתחת 79)חוטמו טמון שהתחתון
ערופה, עגלה מביאים אין טמון ועל לעין, גלוי  ואינו לעליון
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קנו                 
         

ומה: שם הגמרא ומסקנת יא, הלכה לקמן ואין 80)ראה
זה. בצד זה כמונחים אותם דנים

.‡È˜eÁ ‡Ï  ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk :Ó‡81,tÙÓ ‡ÏÂ ∆¡«ƒƒ»≈»»…»¿…¿«¿≈
Ï‚a ÔeÓË ‡Ï  ‰Ó„‡a .ÏÏÁ ‡˜ ‰Ê ÔÈ‡L82. ∆≈∆ƒ¿»»»»¬»»…»¿«

ÏÙ83‡Ï  ‰„Oa .ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡Ï 84Èt ÏÚ Ûˆ …≈…»»ƒ»«»∆…»«¿≈
Ú„B Ì‡ ‡‰  e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡Ï .ÌÈn‰85eÈ‰ ‡Ï , ««ƒ…«ƒƒ»»ƒ«…»

.ÔÈÙBÚ¿ƒ

חרב 81) כגון בכלי , פציעה ע "י  נהרג על נופל "חלל" לשון
שם). וגמרא רה, שופטים מד:82)('ספרי ' שם משנה,

וללמדנו  מיותרת. "באדמה" המילה בו. וכיוצא אבנים בגל
לו  טמון. ולא באדמה הגלוי  בשטח  נמצא שהחלל באה,
כותבת  היתה לא טמון, אפילו חלל לכל התורה כוונת היתה

בלבד. חלל" ימצא "כי  היא 83)אלא מיותרת מילה
תלוי . ולא (=מוטל) נופל דווקא באה, אף 84)ולהדגיש

יונתן  וראה המים, פני  על צף  ולא - בא ולהדגיש מיותר, זה
א. כא, דברים עוזיאל מז:85)בן שם וגמרא שם, 'ספרי '

יב . הלכה וראה

.È‚B‰‰ ‰‡ elÙ‡86„Á‡ „Ú87„Ú elÙ‡ ,88B‡ ¬ƒ»»«≈≈∆»¬ƒ∆∆
‰Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt B‡ ‰M‡89ÔÈÙBÚ eÈ‰ ‡Ï 90. ƒ»»¿≈«¬≈»…»¿ƒ

ÌÈÁˆ‰ eaMÓ ,CÎÈÙÏ91ÈeÏ‚a92‰Ï‚Ú ‰ÏËa  ¿ƒ»ƒ∆«»«¿»ƒ¿»»¿»∆¿»
‰ÙeÚ93. ¬»

שם.86) ההורג, לעדות.88)שם.87)את שפסול כנעני 
בו.89) וכיוצא גזלן "לא90)כגון כתוב  מיבתורה נודע 

הכהו". מי  "נודע  הללו המקרים ובכל כמה 91)הכהו",
מז: מז. סוטה הבית, חורבן קודם שנים עשרות

הרוצח .92) את זה 93)ומכירים דין לומדים שם וב 'ספרי '
אמרו  מכאן שמצויה, בשעה "ולא ימצא", "כי  הכתוב  מן
התוספתא  לשון וזו ערופה". עגלה בטלה הרצחנים משרבו
הרצחנים  משרבו אומר: זכאי  בן יוחנן "רבן פי "ד): (סוטה
על  אלא באה ערופה עגלה שאין לפי  ערופה, עגלה בטלה

רוצחים". הם בגלוי  ועכשיו הספק ,

.‚È„Á‡ „Ú94„Á‡ „ÚÂ ,‚B‰‰ ˙‡ È˙È‡ :ÓB‡ ≈∆»≈»ƒƒ∆«≈¿≈∆»
BLÈÁÎ‰95ÔÈÙBÚ eÈ‰  ˙È‡ ‡Ï :BÏ Ó‡Â96‰na . ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»»¿ƒ«∆

˙Á‡k Ì‰ÈL e‡aLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc97Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿««¬»ƒ
ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ‚B‰‰ ˙‡ È˙È‡ È‡ :„Á‡ Ó‡»«∆»¬ƒ»ƒƒ∆«≈¬≈∆∆¡»

ÌÈLk98‰Ê ÔÈÚÏ99Ck Á‡ ‡a Ì‡Â ,100„Á‡ „Ú ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»««»≈∆»
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ˙È‡ ‡Ï :BÏ Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â101ÏÚ ¿ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»≈«¿ƒƒ«

.ÔÈÙBÚ ÔÈ‡Â ,ÔBÁ‡‰ Ècƒ¿≈»«¬¿≈¿ƒ

מז.94) ובאותה 95)סוטה יום באותו לו: שאמר כגון
אחר. במקום עמי  הנהרג או ההורג היה ולא 96)שעה

מכחישו. בלבד שאחד אע "פ  העד, בדברי  מתחשבים
התורה 97) האמינה שלא דיבור, כדי  בתוך שניהם והעידו

מלזה. יותר אחד,98)לזה עד תורה שהאמינה מקום "כל
מז: שם כשנים), (הריהו שנים" כאן עגלה 99)הרי  של

הראשון.100)ערופה. של עדותו שנתקבלה אחר
אחד 101) של דבריו "שאין השני , העד לדברי  לב  שמים אין

שגדול  חייא, כרבי  רבינו ופסק  שם. שנים", (שיש) במקום

(כסף ֿמשנה  טז הלכה א פרק  סוטה הלכות ראה היה. הדור
שם).

.„Èe‡a102e‰eLÈÁÎ‰Â „Á‡‰ „ÈÚ‰L Á‡ ÌÈL »¿«ƒ««∆≈ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Bi„Ú ÈzLk Ô‰ È‰  ˙È‡ ‡Ï :BÏ eÓ‡Â103 ¿»¿…»ƒ»¬≈≈ƒ¿≈≈À

˙BLÈÁÎn‰104ÔÈÙBÚÂ ,BÊ ˙‡ BÊ105‰M‡ .106 ««¿ƒ∆¿¿ƒƒ»
˙LÁÎÓ ˙Á‡ ‰M‡Â ,‚B‰‰ ˙‡ È˙È‡ :˙ÓB‡∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ»«∆∆«¿∆∆

ÔÈÙBÚ eÈ‰  ˙È‡ ‡Ï :˙ÓB‡Â d˙B‡107e‡aL ÔÈa , »¿∆∆…»ƒ»¿ƒ≈∆»
BÊ Á‡ BÊ e‡aL ÔÈa ˙Á‡k Ô‰ÈzL108ÌÈL . ¿≈∆¿««≈∆»««¿«ƒ

eÈ‡ :ÌÈÓB‡109 Ì˙È‡ ‡Ï :Ô‰Ï ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ»ƒ¿∆»≈»∆…¿ƒ∆
:BÏ ÌÈÓB‡ ÌÈLe ,È˙È‡ :ÓB‡ „Á‡ .ÔÈÙBÚ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÔÈÙBÚ eÈ‰  ˙È‡ ‡Ï…»ƒ»»¿ƒ

מאמינים 103)שם.102) אנו שאין עדים, כתות שתי  של
בטילה. ועדותן עדותן,104)לשתיהן מקבלים אנו ואין

משקרת. בוודאי  מהן שאחת באו 105)מפני  לא כאילו
כלל. לענין 106)עדים נאמנת לעדות, כשרה שאינה אע "פ 

יב . הלכה למעלה ראה ערופה, שכשם 107)עגלה
הראיה, על אשה עדות - ערופה עגלה לענין - שמקבלים
לזו  מאמינים אנו ואין בהכחשה, אשה עדות מקבלים כך

מלזו. לעדות 108)יותר הכשר אחד עד בין ההבדל וזהו
תחילה  שבא כשר, עד אלא לעדות. שפסולה אשה ובין
ואם  עדותו. על סומכים ואנו כשנים, הריהו עדותו, ונתקבלה

שנים. נגד כאחד הוא המכחישו, אחד עד אחרֿכך ואילו בא
כך, ומשום אחת. אלא אינה עדותה, קיבלו אפילו אשה,
זה  הרי  זו, אחר בזו אפילו אותה המכחישה אשה כשבאה
- לזו מאשר יותר לזו מאמינים ואין אחת, נגד אחת

שם. אומרים" ה"יש כדעת מז: סוטה את 109)ועורפים,
שם. משנה ההורג,

.ÂË?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na110ÌÈLk ÔzLÏL eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»¿≈ƒ
ÌÈÏeÒt B‡111È˙È‡ :„Á‡ „Ú Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;112 ¿ƒ¬»ƒ»«≈∆»»ƒƒ

ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzLe ,‚B‰‰113:BÏ ÌÈÓB‡ «≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÙBÚ ÔÈ‡  ˙È‡ ‡Ï114. …»ƒ»≈¿ƒ

המעידים.110) דעות רוב  אחר ואז 111)שהולכים
לחייב  לקולא, ובין לחומרא בין דעות רוב  אחר הולכים
שם. הגמרא מסקנת לפי  לא, או ערופה עגלה הבאת

כשנים.112) והריהו עדותו, כשר 113)ונתקבלה כשיש
המעידים. של דעות רוב  אחר הולכים אין ופסולים,

תחילה,114) בא התורה שהאמינה הכשר שהאחד מכיון
של  דבריו ואין הן, אחד כעד הנשים ושתי  שנים, כמו הריהו
באו  אם אבל עורפים. אין כך ומשום שנים , במקום אחד

טז. הלכה ראה ועורפים. ואחד כאחד זה הרי  אחת, בבת

.ÊËeÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL115 ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ „ÚÂ ,‚B‰‰116 Ì˙È‡ ‡Ï :ÓB‡Â ÌLÈÁÎÓ «≈¿≈∆»«¿ƒ»¿≈…¿ƒ∆

ÌÈÏeÒt ‰‡Ó B‡ ÌÈL ‰‡Ó elÙ‡L ;ÌÈÙBÚ117, ¿ƒ∆¬ƒ≈»»ƒ≈»¿ƒ
‰  Ôlk ˙‡ LÈÁÎÓ „Á‡ „ÚÂ„Á‡ LÈ‡k el‡ È118 ¿≈∆»«¿ƒ∆À»¬≈≈¿ƒ∆»
.„Á‡ „ÚÂ¿≈∆»

עדותם.115) העדות.116)וקיבלנו קבלת אחר בא אפילו
המרובים.117) אחר הולכים  קבלת 118)אין לאחר אף 
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קנז                  
         

ומה: שם הגמרא ומסקנת יא, הלכה לקמן ואין 80)ראה
זה. בצד זה כמונחים אותם דנים

.‡È˜eÁ ‡Ï  ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk :Ó‡81,tÙÓ ‡ÏÂ ∆¡«ƒƒ»≈»»…»¿…¿«¿≈
Ï‚a ÔeÓË ‡Ï  ‰Ó„‡a .ÏÏÁ ‡˜ ‰Ê ÔÈ‡L82. ∆≈∆ƒ¿»»»»¬»»…»¿«

ÏÙ83‡Ï  ‰„Oa .ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡Ï 84Èt ÏÚ Ûˆ …≈…»»ƒ»«»∆…»«¿≈
Ú„B Ì‡ ‡‰  e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡Ï .ÌÈn‰85eÈ‰ ‡Ï , ««ƒ…«ƒƒ»»ƒ«…»

.ÔÈÙBÚ¿ƒ

חרב 81) כגון בכלי , פציעה ע "י  נהרג על נופל "חלל" לשון
שם). וגמרא רה, שופטים מד:82)('ספרי ' שם משנה,

וללמדנו  מיותרת. "באדמה" המילה בו. וכיוצא אבנים בגל
לו  טמון. ולא באדמה הגלוי  בשטח  נמצא שהחלל באה,
כותבת  היתה לא טמון, אפילו חלל לכל התורה כוונת היתה

בלבד. חלל" ימצא "כי  היא 83)אלא מיותרת מילה
תלוי . ולא (=מוטל) נופל דווקא באה, אף 84)ולהדגיש

יונתן  וראה המים, פני  על צף  ולא - בא ולהדגיש מיותר, זה
א. כא, דברים עוזיאל מז:85)בן שם וגמרא שם, 'ספרי '

יב . הלכה וראה

.È‚B‰‰ ‰‡ elÙ‡86„Á‡ „Ú87„Ú elÙ‡ ,88B‡ ¬ƒ»»«≈≈∆»¬ƒ∆∆
‰Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt B‡ ‰M‡89ÔÈÙBÚ eÈ‰ ‡Ï 90. ƒ»»¿≈«¬≈»…»¿ƒ

ÌÈÁˆ‰ eaMÓ ,CÎÈÙÏ91ÈeÏ‚a92‰Ï‚Ú ‰ÏËa  ¿ƒ»ƒ∆«»«¿»ƒ¿»»¿»∆¿»
‰ÙeÚ93. ¬»

שם.86) ההורג, לעדות.88)שם.87)את שפסול כנעני 
בו.89) וכיוצא גזלן "לא90)כגון כתוב  מיבתורה נודע 

הכהו". מי  "נודע  הללו המקרים ובכל כמה 91)הכהו",
מז: מז. סוטה הבית, חורבן קודם שנים עשרות

הרוצח .92) את זה 93)ומכירים דין לומדים שם וב 'ספרי '
אמרו  מכאן שמצויה, בשעה "ולא ימצא", "כי  הכתוב  מן
התוספתא  לשון וזו ערופה". עגלה בטלה הרצחנים משרבו
הרצחנים  משרבו אומר: זכאי  בן יוחנן "רבן פי "ד): (סוטה
על  אלא באה ערופה עגלה שאין לפי  ערופה, עגלה בטלה

רוצחים". הם בגלוי  ועכשיו הספק ,

.‚È„Á‡ „Ú94„Á‡ „ÚÂ ,‚B‰‰ ˙‡ È˙È‡ :ÓB‡ ≈∆»≈»ƒƒ∆«≈¿≈∆»
BLÈÁÎ‰95ÔÈÙBÚ eÈ‰  ˙È‡ ‡Ï :BÏ Ó‡Â96‰na . ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»»¿ƒ«∆

˙Á‡k Ì‰ÈL e‡aLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc97Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿««¬»ƒ
ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ‚B‰‰ ˙‡ È˙È‡ È‡ :„Á‡ Ó‡»«∆»¬ƒ»ƒƒ∆«≈¬≈∆∆¡»

ÌÈLk98‰Ê ÔÈÚÏ99Ck Á‡ ‡a Ì‡Â ,100„Á‡ „Ú ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»««»≈∆»
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ˙È‡ ‡Ï :BÏ Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â101ÏÚ ¿ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»≈«¿ƒƒ«

.ÔÈÙBÚ ÔÈ‡Â ,ÔBÁ‡‰ Ècƒ¿≈»«¬¿≈¿ƒ

מז.94) ובאותה 95)סוטה יום באותו לו: שאמר כגון
אחר. במקום עמי  הנהרג או ההורג היה ולא 96)שעה

מכחישו. בלבד שאחד אע "פ  העד, בדברי  מתחשבים
התורה 97) האמינה שלא דיבור, כדי  בתוך שניהם והעידו

מלזה. יותר אחד,98)לזה עד תורה שהאמינה מקום "כל
מז: שם כשנים), (הריהו שנים" כאן עגלה 99)הרי  של

הראשון.100)ערופה. של עדותו שנתקבלה אחר
אחד 101) של דבריו "שאין השני , העד לדברי  לב  שמים אין

שגדול  חייא, כרבי  רבינו ופסק  שם. שנים", (שיש) במקום

(כסף ֿמשנה  טז הלכה א פרק  סוטה הלכות ראה היה. הדור
שם).

.„Èe‡a102e‰eLÈÁÎ‰Â „Á‡‰ „ÈÚ‰L Á‡ ÌÈL »¿«ƒ««∆≈ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Bi„Ú ÈzLk Ô‰ È‰  ˙È‡ ‡Ï :BÏ eÓ‡Â103 ¿»¿…»ƒ»¬≈≈ƒ¿≈≈À

˙BLÈÁÎn‰104ÔÈÙBÚÂ ,BÊ ˙‡ BÊ105‰M‡ .106 ««¿ƒ∆¿¿ƒƒ»
˙LÁÎÓ ˙Á‡ ‰M‡Â ,‚B‰‰ ˙‡ È˙È‡ :˙ÓB‡∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ»«∆∆«¿∆∆

ÔÈÙBÚ eÈ‰  ˙È‡ ‡Ï :˙ÓB‡Â d˙B‡107e‡aL ÔÈa , »¿∆∆…»ƒ»¿ƒ≈∆»
BÊ Á‡ BÊ e‡aL ÔÈa ˙Á‡k Ô‰ÈzL108ÌÈL . ¿≈∆¿««≈∆»««¿«ƒ

eÈ‡ :ÌÈÓB‡109 Ì˙È‡ ‡Ï :Ô‰Ï ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ»ƒ¿∆»≈»∆…¿ƒ∆
:BÏ ÌÈÓB‡ ÌÈLe ,È˙È‡ :ÓB‡ „Á‡ .ÔÈÙBÚ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÔÈÙBÚ eÈ‰  ˙È‡ ‡Ï…»ƒ»»¿ƒ

מאמינים 103)שם.102) אנו שאין עדים, כתות שתי  של
בטילה. ועדותן עדותן,104)לשתיהן מקבלים אנו ואין

משקרת. בוודאי  מהן שאחת באו 105)מפני  לא כאילו
כלל. לענין 106)עדים נאמנת לעדות, כשרה שאינה אע "פ 

יב . הלכה למעלה ראה ערופה, שכשם 107)עגלה
הראיה, על אשה עדות - ערופה עגלה לענין - שמקבלים
לזו  מאמינים אנו ואין בהכחשה, אשה עדות מקבלים כך

מלזו. לעדות 108)יותר הכשר אחד עד בין ההבדל וזהו
תחילה  שבא כשר, עד אלא לעדות. שפסולה אשה ובין
ואם  עדותו. על סומכים ואנו כשנים, הריהו עדותו, ונתקבלה

שנים. נגד כאחד הוא המכחישו, אחד עד אחרֿכך ואילו בא
כך, ומשום אחת. אלא אינה עדותה, קיבלו אפילו אשה,
זה  הרי  זו, אחר בזו אפילו אותה המכחישה אשה כשבאה
- לזו מאשר יותר לזו מאמינים ואין אחת, נגד אחת

שם. אומרים" ה"יש כדעת מז: סוטה את 109)ועורפים,
שם. משנה ההורג,

.ÂË?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na110ÌÈLk ÔzLÏL eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»¿≈ƒ
ÌÈÏeÒt B‡111È˙È‡ :„Á‡ „Ú Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;112 ¿ƒ¬»ƒ»«≈∆»»ƒƒ

ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzLe ,‚B‰‰113:BÏ ÌÈÓB‡ «≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÙBÚ ÔÈ‡  ˙È‡ ‡Ï114. …»ƒ»≈¿ƒ

המעידים.110) דעות רוב  אחר ואז 111)שהולכים
לחייב  לקולא, ובין לחומרא בין דעות רוב  אחר הולכים
שם. הגמרא מסקנת לפי  לא, או ערופה עגלה הבאת

כשנים.112) והריהו עדותו, כשר 113)ונתקבלה כשיש
המעידים. של דעות רוב  אחר הולכים אין ופסולים,

תחילה,114) בא התורה שהאמינה הכשר שהאחד מכיון
של  דבריו ואין הן, אחד כעד הנשים ושתי  שנים, כמו הריהו
באו  אם אבל עורפים. אין כך ומשום שנים , במקום אחד

טז. הלכה ראה ועורפים. ואחד כאחד זה הרי  אחת, בבת

.ÊËeÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL115 ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ „ÚÂ ,‚B‰‰116 Ì˙È‡ ‡Ï :ÓB‡Â ÌLÈÁÎÓ «≈¿≈∆»«¿ƒ»¿≈…¿ƒ∆

ÌÈÏeÒt ‰‡Ó B‡ ÌÈL ‰‡Ó elÙ‡L ;ÌÈÙBÚ117, ¿ƒ∆¬ƒ≈»»ƒ≈»¿ƒ
‰  Ôlk ˙‡ LÈÁÎÓ „Á‡ „ÚÂ„Á‡ LÈ‡k el‡ È118 ¿≈∆»«¿ƒ∆À»¬≈≈¿ƒ∆»
.„Á‡ „ÚÂ¿≈∆»

עדותם.115) העדות.116)וקיבלנו קבלת אחר בא אפילו
המרובים.117) אחר הולכים  קבלת 118)אין לאחר אף 
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אנו  ואין להכחישם, אחד עד יכול כך ומשום עדותם,
כל  שאמרו: ומה ועורפים. לזה מאשר יותר להם מאמינים
בעד  המדובר כשנים, הריהו אחד עד תורה שהאמינה מקום

פלגא. כי  ד"ה רש"י  לב . סוטה וראה כשר.

.ÊÈeÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰LÏL B‡ ÌÈL LÏL»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ
‡Ï :ÌÈÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰Úa‡ B‡ ÌÈL Úa‡Â ,‚B‰‰«≈¿«¿«»ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ…

ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈÙBÚ  Ì˙È‡119ÔÈÏeÒÙa :120[Cl‰] ¿ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈn‰  Á‡121.ÌB˜Ó ÏÎa ««…«ƒ¿»¿»»

אבל 120)שם.119) פסולים. מפי  הן העדויות כששתי 
כמה  של עדותם שנתקבלה אחר ובא כשר, אחד  עד כשיש
כלל. עדות כאן ואין אחד נגד כאחד דינם פסולים,

זה,121) אחר בזה שבאו ובין כאחת שבאו בין כך, ומשום
שלוש  באו אם וכן ועורפים, הפסולים ארבעת על סומכים
שאין  אע "פ  ראיתם, לא ואומרים פסולים שלושה או נשים
פסולים  ששלושה ספק , מטעם עורפים כן גם מניין, רוב 
המכחישה  אחת כאשה דינם פסולים, שלושה המכחישים

שעורפים. יד) (הלכה למעלה ואמרנו חברתה, את

   1 
שנים 1) כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהגת היכן יבאר

בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים והדברים כשרה.
הנחל  ודין כך. אחר או תערף  שלא עד ההורג נמצא ואם

בזריעה. מותר אם העגלה בו שנתערפה

.‡Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‚‰B ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ÔÈc ÔÈ‡2, ≈ƒ∆¿»¬»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
Ôci‰ Úa ÔÎÂ3. ¿≈¿≈∆««¿≈

לך 2) נותן אלקיך ה' אשר "באדמה א): כא, (דברים שכתוב 
א). ט , פרק  סוטה (ירושלמי  אלקיך 3)לרשתה", ה' "אשר

וב 'ספרא' רה). שופטים ('ספרי ' הירדן" עבר לרבות לך, נותן
"כי הכתוב  את דורשים א, פרשה סיני  בהר י , פרשה אמור
הירדן, עבר למעט  לכם" נותן אני  אשר הארץ  אל תבואו
 ֿ מה המיוחדת, ארץ  ופירשו "הארץ ", כתוב  ששם משום
וזה  "באדמה", אלא "ארץ " לשון הזכיר לא כאן שאיןֿכן
שבארץ  [ונראה מה'. להם נתונה שהיא אדמה כל כולל
עגלה  מצות נוהגת ישראל עלֿידי  מיושבת כשהיא ישראל
שם  שיש ובזמן קיים, ביתֿהמקדש כשאין אפילו ערופה

סנהדרין].

.ÌÈL ÈzL ˙a  ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú4˙BÁt B‡5Ì‡ Ï‡ ; ∆¿»¬»«¿≈»ƒ»¬»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÈzL ˙a ‰˙È‰6ÔÈÓen‰ ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt  »¿»«¿≈»ƒ¿∆»¿»¿≈«ƒ

ÔÈÏÒBt7ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .8‰ÙË ‰˙È‰ Ì‡ ,9‰ÏeÒt 10; ¿ƒ¿««ƒ≈ƒ»¿»¿≈»¿»
da Ó‡ ‰tk11ÌÈL„˜k12. «»»∆¡«»¿»»ƒ

  

       

של  הפסול  " הרמב השמיט מדוע  משנה ',  ב 'כס הקשה 
אבר  שמחוסר דפשוט 'חינו ב 'מנחת  ותיר אבר, מחוסר
 הוצר לא  ולכ  בעו  ג פסול שהרי   מו כבעל ואינו  פסול

פשוט. שזה  כיו כלל להביאו   " הרמב
אבר  דמחוסר הפסול להביא  הוצר שלא  תירצו   ובמפרשי

כתב לירושלמי  ' פני וב 'מראה  מטריפה . במכ "ש  נלמד  כי 
 הדי הוא  ,מומי בה  להכשיר בעגלה  רחמנא  וגלי  ש "הואיל

אבר". למחוסר
איסורי בהלכות  " הרמב שכתב  מה  פי  על תירוצו  ויוב
תמי נאמר שלא   בעו פוסלי המומי אי" רפ"ג: מזבח 
 במומי  אמורי  דברי במה  בלבד , בבהמה  אלא  זכר
רגלו  נקטעה  או  עינו  נסמית או  גפו  שיבש   עו אבל  קטני
שלדעתו  וברור כלל". חסר מקריבי שאי מזבח  לגבי  אסור
אלא  ,מומי כמו  תמות בדי נכלל אבר מחוסר פסול  ג
מחוסר  רק  שולל  בעו הנדרש  התמימות גדר שלשיטתו 

.מומי  סת ולא  אבר
שכשגילתה  ' פני ה 'מראה  של הנ"ל תירוצו  יומתק  ועפ"ז
למחוסר  הדי הוא  ערופה , בעגלה  מומי והכשירה  התורה 

אבר.
        

שנה,4) בת שאמר אליעזר, רבי  על החולקים החכמים כדעת
מפני ערופה בעגלה רק  נאמר זה ודין א. משנה א, פרק  פרה
מקום  בכל אבל גדולה. משמע  ובקר בקר, עגלת בה שנאמר

חכמים מודים בפירוש אחר, (רבינו שנה. בן פירושו שעגל
והברטנורא). הר"ש גם כתב  וכן שם, שאין 5)המשנה

בת  שאף  להוסיף  אלא שנה, בת למעט  באים החכמים
שמה. בקר" "עגלת זה גיל שעד כשרה, יום 6)שנתיים

י . השנה ראש שנה, חשוב  בשנה בה 7)אחד נאמר שלא
יט , (במדבר אדומה בפרה שנאמר כמו מום", בה אין "אשר
בפרה  הכתוב  את דרשו שם ובגמרא . מה: סוטה משנה ב ),
ערופה. בעגלה ולא בה, – מום" בה אין "אשר אדומה:

כקרבן.8) דינה אין מומים, כמוה 9)שלענין שאין "כל
נמנו  הטריפות, סוגי  כל מב .). (חולין טריפה" - חיה
שחיטה  ובהלכות ד, פרק  אסורות מאכלות בהלכות ונתבארו

הֿי . קרבן.10)פרקים ישראל"11)כדין לעמך "כפר
ח ). כא, וכשם 12)(דברים בעליהם. על המכפרים

פסולה, - טריפה ערופה עגלה כך לקדשים, פסול  שטריפה
יא. חולין

.‚˙B„BÚ‰ Ïk13ÔÈÏÒBtL BÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ˙BÏÒBt »»¬¿∆»∆¿»¿∆¿ƒ
‰n„‡ ‰Ùa14‰nÏÂ .da „aÚ ‡Ï L‡ :Ó‡pL , ¿»»¬À»∆∆¡«¬∆…À«»¿»»
'ÏÚ' Ó‡15,'da „aÚ ‡Ï L‡' Ó‡pL Á‡ ∆¡«…««∆∆¡«¬∆…À«»

ÏÒBt ÏÚ‰L ?˙B„BÚ ‡L ÌÚ ÏÚ‰ ÏÏBk ‡e‰L∆≈»…ƒ¿»¬∆»…≈
ÔÂÈk ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«¿»»≈∆…ƒ¿«¿»»≈»
LÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒÙ ÁÙË ÏÚa ‰ÎLnL∆»¿»¿…∆«ƒ¿¿»««ƒ∆…»«

‰Î‡ÏÓ da ‰OÚ ‡ÏÂ da16ÔÈ‡ ˙B„BÚ ‡Le ; »¿…»»»¿»»¿»¬≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL „Ú ‡l‡ ÔÈÏÒBt17. ¿ƒ∆»«¿«¿»»

מו.13) שם.14)סוטה משכה 15)סוטה לא "אשר
שם. על 16)בעול", אפילו התורה הקפידה שבעול

בלבד. לצורך 17)משיכתו עבודה בה עושה שהוא בשעה
ד. הלכה ולהלן גֿד, משניות ב  פרק  פרה ראה עצמו,

.„B˙ÈlË Ot ÔB‚k ,dkˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈««ƒ
ÌÈef‰ ÈtÓ ‰ÈÏÚ18‡È‰L ÏÎÂ ;dÏÒBt BÈ‡  »∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈¿»¿…∆ƒ
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קנח                 
         

 d‡OÏ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË OtL ÔB‚k ,dkˆÏ ‡lL∆…¿»¿»¿∆≈««ƒ»∆»¿»¿»
‰ÏeÒt19˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰n„‡ ‰t20. »»¬À»

נלמדה 18) ערופה ועגלה אדומה, פרה בדיני  ג משנה שם
אדומה. ולא 19)מפרה טלית, עליה הניח  במקרה אם אבל

מו. סוטה פסולה, אינה אותה, שתשא א,20)התכוון פרק 
ז. הלכה

.‰ÌBia ‡l‡ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙBÚ ÔÈ‡21Ó‡pL ÈÙÏ , ≈¿ƒ∆»∆¿»∆»«¿ƒ∆∆¡«
‰tk da22ÌÈL„˜k23Lk ÌBi‰ ÏÎÂ .24.d˙ÙÈÚÏ »«»»¿»»ƒ¿»«»≈«¬ƒ»»

ÔÈÙBÚ ÔÈ‡Â25˙BÏ‚Ú ÈzL26ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,˙Á‡k ¿≈¿ƒ¿≈∆¿¿««∆≈ƒ
˙BÏÈÁ ˙BÏÈÁ ˙BˆÓ27. ƒ¿¬ƒ¬ƒ

כ:21) י .22)מגילה הערה למעלה בהקרבת 23)ראה
"ביום  לח ): ז, (ויקרא ככתוב  ביום, אלא שאינה קרבנות

קרבניהם". את להקריב  ישראל בני  את ֿ 24)צוותו אף ֿעל
אברהם  "וישכם שנאמר: למצוות, מקדימים שזריזים פי 
כשר. היום כל אבל טובה, מידה היא זאת בבוקר",

ח .25) הרוגים.26)סוטה שני  בבת 27)שנמצאו הרבה
וממהר  למשא, עליו שהמצוות כמי  שנראה מפני  אחת,

משאו. לפרק 

.Â‰‡‰a ‰eÒ‡ ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú28ÌB˜Óa ˙a˜Â , ∆¿»¬»¬»«¬»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿
d˙ÙÈÚ29ÏÁpÏ „zMÓe .30ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a Ò‡z ¬ƒ»»ƒ∆≈≈«««≈»≈«¬»»««

Á‡ ‰ËÁL B‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÙÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿¬»««
‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰  d˙„ÈÈ31.w˙Â , ¿ƒ»»¬≈¬»«¬»»¿ƒ»≈

לפי28) בהנאה, שאסורה והטעם עד. זרה עבודה משנה,
כט :). (שם כקדשים כפרה בה "וערפו 29)שנאמר שכתוב 

קבורתה. תהיה ששם לומר מיותרת, "שם" והמילה שם",
בגירסאות  מקום בשום אינה קבורתה" תהיה "שם זו [דרשה
ד"ה  נז. וקידושין כט : זרה עבודה ב 'תוספות' אבל שלפנינו,
לפני שגם ונראה ו. כריתות מגמרא זו דרשה מביאים כפרה,
מו.]. זבחים רש"י  ראה זו. גירסא היתה רש"י 

כרב 30) פסק  כה. כריתות אוסרתה", איתן לנחל "ירידתה
מפני בתראה, הוא שרבא ואף ֿעלֿפי  רבא, נגד המנונא

המנונא. כרב  סוברים (שם), וחבריו ינאי  מפני31)שרבי 
אומרים  אנו ואין להתירה, חוזרת ואינה מחיים שנאסרה
זה  והרי  אותה, מקדישים היו לא שתמות ביתֿדין ידעו שלו
דיבורֿהמתחיל  פב . חולין 'תוספות' ראה טעות. הקדש

בהערות. ח  הלכה לקמן וראה והתנן.

.Ê‰‡‰a ˙zÓ BÊ È‰  ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ32. ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ¬≈À∆∆«¬»»
„Á‡ „Ú Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk33˙‡ È˙È‡ È‡ : ≈«¿∆»«≈∆»¬ƒ»ƒƒ∆

e‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈL e‡e ,‚B‰‰34‡Ï :BÏ eÓ‡Â «≈»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…
ÏÁpÏ ‰e„ÈB‰Â ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ eLÈÙ‰Â ,˙È‡35 »ƒ»¿ƒ¿ƒ∆»∆¿»¿ƒ»«««

Ì‰Èt ÏÚ dÙÚÏ36enÊe‰ Ck Á‡Â ,37È‰  ÌÈM‰ ¿»¿»«ƒ∆¿««»««¿«ƒ¬≈
‰‡‰a ˙zÓ BÊ38. À∆∆«¬»»

בהנאה",32) מותרת - זוממים עדיה נמצאו ערופה, "עגלה
עיניו  לפני  היתה לא זו (תוספתא ד פרק  כריתות תוספתא

אחר). מקור והביא הכסף ֿמשנה, בעל היו 33)של ולא

יב . הלכה ט , פרק  למעלה ראה שאמרו:34)עורפים,
במקום  שעה ובאותה יום באותו עמנו היה הנהרג או ההורג

בהנאה.35)אחר. אחד 36)ונאסרה של דבריו שאין
שנים. הייתם 37)במקום עמנו להם: ואמרו עדים שבאו

אחר. במקום שעה ובאותה יום התורה 38)באותו כי 
הם. שקר עדי  שהוזמו והעדים המזימים, לעדים האמינה
לא  ולפיכך העדים, הזמת אפשרות בדעתם העלו [וביתֿדין
גבי זו סברא נאמרה נד. בכריתות שכזה. למקרה הקדישוה

עדים)]. עלֿפי  תלוי  אשם

.Á‚B‰‰ ‡ˆÓ39‡ˆz  ‰Ï‚Ú‰ ÛÚz ‡lL „Ú ƒ¿»«≈«∆…≈»≈»∆¿»≈≈
„Úa ‰Ú˙Â40wz  ‰ÙÚpL Á‡ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»««∆∆∆¿»ƒ»≈

dÓB˜Óa41˜Ùq‰ ÏÚL ;42d˙lÁzÓ ‰‡a43‰tk , ƒ¿»∆««»≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
d˜ÙÒ44Á‡ ÁˆB‰ ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .dÏ ‰ÎÏ‰Â ¿≈»¿»¿»»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈«««

d˙ÙÈÚ45Ó‡pL ;‚‰È ‰Ê È‰ 46Úz ‰z‡Â : ¬ƒ»»¬≈∆≈»≈∆∆¡«¿«»¿«≈
.È˜p‰ Ìc‰«»«»ƒ

מז.39) הורידו 40)סוטה שכבר ואף ֿעלֿפי  חולין, כשאר
שמלכתחילה  והטעם, בהנאה. נאסרה לא לנחל, אותה
ומפני ההורג, נמצא שלא משום לעריפה לנחל אותה הורידו
אפשרות  על ביתֿדין חשבו ההורג, שיימצא הדבר ששכיח 
למעלה  וראה שכזה. במקרה להקדישה בדעתם גמרו ולא זו
עגלה  שמצוות פ "ח , ח "ג ממו"נ שהבאנו לט , הערה פ "ט 
הדבר  את לפרסם אמצעי  אלא אינה הכנותיה כל על ערופה

וזה שיוו  הרוצח , הוא מי  להוודע  ועלֿידי ֿזה ברבים, דע 
 ֿ (כסף  כזו אפשרות על דעתם את נותנים שביתֿדין מוכיח 

ז). הלכה כדין 41)משנה איתן בנחל עריפתה במקום
בהנאה. ואסורה ערופה, מי42)עגלה נודע  "לא ככתוב :

החטא 43)הכהו". על לכפר באה בעיקרה ערופה עגלה
הרוצח . מי  יודעים שהרי44)כשאין תפקידה, את ומילאה

מז. סוטה (משנה הרוצח  מי  ידעו לא עריפתה בשעת
כג:). כבר 45)וכריתות העריפה שעלֿידי  אומרים אין

לז: כתובות הרוצח , את להרוג צורך ואין החטא, כופר
מז: עריפתה.46)וסוטה לאחר ערופה עגלה פרשת בסוף 

אם  כי  וגו' יכופר לא "ולארץ  הפסוק : מובא שם בברייתא
שנראה  פסוק  להביא רבינו של דרכו וידועה שופכו". בדם
הפסוק  מאשר הדין, את ממנו ללמוד מתאים יותר לו

הרמב "ם). מכללי  ד כלל מלאכי  יד (ראה בגמרא שהובא

.Ë‰ÚÈÊa eÒ‡ ‰Ï‚Ú‰ Ba ‰ÙÚpL ÏÁp‰47 «««∆∆∆¿»»∆¿»»ƒ¿ƒ»
‡ÏÂ Ba „ÚÈ ‡Ï L‡ :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰„BÚÂ«¬»¿»∆∆¡«¬∆…≈»≈¿…

ÚfÈ48,Ú˜˜ ÏL dÙe‚a ‰„BÚ ÌL „BÚ‰ ÏÎÂ . ƒ»≈«¿»»≈»¬»¿»∆«¿«
el‡a ‡ˆBiÎÂ ÚË B‡ ÚÊ B‡ ÙÁ B‡ LÁL ÔB‚k¿∆»«»«»«»«¿«≈»≈

‰˜BÏ ‰Ê È‰ 49zÓe .50wÏe ÔzLt ÌL ˜ÒÏ51 ¬≈∆∆À»ƒ¿…»ƒ¿»¿«≈
,BÙz B‡ „‚a ÌL ‚‡L ÈÓk ‰fL ,ÌÈ‡ ÌL»¬»ƒ∆∆¿ƒ∆»«»∆∆¿»

Ó‡ CÎÏ .Ú˜w‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L52‡Ï : ∆≈»¿»»¿««¿«¿»∆¡«…
Û‡ ,Ú˜˜ ÏL dÙe‚a ‰ÚÈf ‰Ó  ÚfÈ ‡ÏÂ „ÚÈ≈»≈¿…ƒ»≈««¿ƒ»¿»∆«¿««

‰ ÏkÏL dÙe‚a ‡l‡ dÈ‡ ÌL ‰Ò‡pL ‰„BÚ »»¬»∆∆∆¿»»≈»∆»¿»∆
.Ú˜«̃¿«

מו:47) וברייתא מה: סוטה מובנו 48)משנה ואין
שזהו  איתן, נחל תיאור מוסר הכתוב  אין כלומר לשעבר,
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קנט                  
         

 d‡OÏ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË OtL ÔB‚k ,dkˆÏ ‡lL∆…¿»¿»¿∆≈««ƒ»∆»¿»¿»
‰ÏeÒt19˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰n„‡ ‰t20. »»¬À»

נלמדה 18) ערופה ועגלה אדומה, פרה בדיני  ג משנה שם
אדומה. ולא 19)מפרה טלית, עליה הניח  במקרה אם אבל

מו. סוטה פסולה, אינה אותה, שתשא א,20)התכוון פרק 
ז. הלכה

.‰ÌBia ‡l‡ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙBÚ ÔÈ‡21Ó‡pL ÈÙÏ , ≈¿ƒ∆»∆¿»∆»«¿ƒ∆∆¡«
‰tk da22ÌÈL„˜k23Lk ÌBi‰ ÏÎÂ .24.d˙ÙÈÚÏ »«»»¿»»ƒ¿»«»≈«¬ƒ»»

ÔÈÙBÚ ÔÈ‡Â25˙BÏ‚Ú ÈzL26ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,˙Á‡k ¿≈¿ƒ¿≈∆¿¿««∆≈ƒ
˙BÏÈÁ ˙BÏÈÁ ˙BˆÓ27. ƒ¿¬ƒ¬ƒ

כ:21) י .22)מגילה הערה למעלה בהקרבת 23)ראה
"ביום  לח ): ז, (ויקרא ככתוב  ביום, אלא שאינה קרבנות

קרבניהם". את להקריב  ישראל בני  את ֿ 24)צוותו אף ֿעל
אברהם  "וישכם שנאמר: למצוות, מקדימים שזריזים פי 
כשר. היום כל אבל טובה, מידה היא זאת בבוקר",

ח .25) הרוגים.26)סוטה שני  בבת 27)שנמצאו הרבה
וממהר  למשא, עליו שהמצוות כמי  שנראה מפני  אחת,

משאו. לפרק 

.Â‰‡‰a ‰eÒ‡ ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú28ÌB˜Óa ˙a˜Â , ∆¿»¬»¬»«¬»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿
d˙ÙÈÚ29ÏÁpÏ „zMÓe .30ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a Ò‡z ¬ƒ»»ƒ∆≈≈«««≈»≈«¬»»««

Á‡ ‰ËÁL B‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÙÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿¬»««
‰‡‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰  d˙„ÈÈ31.w˙Â , ¿ƒ»»¬≈¬»«¬»»¿ƒ»≈

לפי28) בהנאה, שאסורה והטעם עד. זרה עבודה משנה,
כט :). (שם כקדשים כפרה בה "וערפו 29)שנאמר שכתוב 

קבורתה. תהיה ששם לומר מיותרת, "שם" והמילה שם",
בגירסאות  מקום בשום אינה קבורתה" תהיה "שם זו [דרשה
ד"ה  נז. וקידושין כט : זרה עבודה ב 'תוספות' אבל שלפנינו,
לפני שגם ונראה ו. כריתות מגמרא זו דרשה מביאים כפרה,
מו.]. זבחים רש"י  ראה זו. גירסא היתה רש"י 

כרב 30) פסק  כה. כריתות אוסרתה", איתן לנחל "ירידתה
מפני בתראה, הוא שרבא ואף ֿעלֿפי  רבא, נגד המנונא

המנונא. כרב  סוברים (שם), וחבריו ינאי  מפני31)שרבי 
אומרים  אנו ואין להתירה, חוזרת ואינה מחיים שנאסרה
זה  והרי  אותה, מקדישים היו לא שתמות ביתֿדין ידעו שלו
דיבורֿהמתחיל  פב . חולין 'תוספות' ראה טעות. הקדש

בהערות. ח  הלכה לקמן וראה והתנן.

.Ê‰‡‰a ˙zÓ BÊ È‰  ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ32. ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ¬≈À∆∆«¬»»
„Á‡ „Ú Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk33˙‡ È˙È‡ È‡ : ≈«¿∆»«≈∆»¬ƒ»ƒƒ∆

e‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈL e‡e ,‚B‰‰34‡Ï :BÏ eÓ‡Â «≈»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…
ÏÁpÏ ‰e„ÈB‰Â ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ eLÈÙ‰Â ,˙È‡35 »ƒ»¿ƒ¿ƒ∆»∆¿»¿ƒ»«««

Ì‰Èt ÏÚ dÙÚÏ36enÊe‰ Ck Á‡Â ,37È‰  ÌÈM‰ ¿»¿»«ƒ∆¿««»««¿«ƒ¬≈
‰‡‰a ˙zÓ BÊ38. À∆∆«¬»»

בהנאה",32) מותרת - זוממים עדיה נמצאו ערופה, "עגלה
עיניו  לפני  היתה לא זו (תוספתא ד פרק  כריתות תוספתא

אחר). מקור והביא הכסף ֿמשנה, בעל היו 33)של ולא

יב . הלכה ט , פרק  למעלה ראה שאמרו:34)עורפים,
במקום  שעה ובאותה יום באותו עמנו היה הנהרג או ההורג

בהנאה.35)אחר. אחד 36)ונאסרה של דבריו שאין
שנים. הייתם 37)במקום עמנו להם: ואמרו עדים שבאו

אחר. במקום שעה ובאותה יום התורה 38)באותו כי 
הם. שקר עדי  שהוזמו והעדים המזימים, לעדים האמינה
לא  ולפיכך העדים, הזמת אפשרות בדעתם העלו [וביתֿדין
גבי זו סברא נאמרה נד. בכריתות שכזה. למקרה הקדישוה

עדים)]. עלֿפי  תלוי  אשם

.Á‚B‰‰ ‡ˆÓ39‡ˆz  ‰Ï‚Ú‰ ÛÚz ‡lL „Ú ƒ¿»«≈«∆…≈»≈»∆¿»≈≈
„Úa ‰Ú˙Â40wz  ‰ÙÚpL Á‡ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»««∆∆∆¿»ƒ»≈

dÓB˜Óa41˜Ùq‰ ÏÚL ;42d˙lÁzÓ ‰‡a43‰tk , ƒ¿»∆««»≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
d˜ÙÒ44Á‡ ÁˆB‰ ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .dÏ ‰ÎÏ‰Â ¿≈»¿»¿»»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈«««

d˙ÙÈÚ45Ó‡pL ;‚‰È ‰Ê È‰ 46Úz ‰z‡Â : ¬ƒ»»¬≈∆≈»≈∆∆¡«¿«»¿«≈
.È˜p‰ Ìc‰«»«»ƒ

מז.39) הורידו 40)סוטה שכבר ואף ֿעלֿפי  חולין, כשאר
שמלכתחילה  והטעם, בהנאה. נאסרה לא לנחל, אותה
ומפני ההורג, נמצא שלא משום לעריפה לנחל אותה הורידו
אפשרות  על ביתֿדין חשבו ההורג, שיימצא הדבר ששכיח 
למעלה  וראה שכזה. במקרה להקדישה בדעתם גמרו ולא זו
עגלה  שמצוות פ "ח , ח "ג ממו"נ שהבאנו לט , הערה פ "ט 
הדבר  את לפרסם אמצעי  אלא אינה הכנותיה כל על ערופה

וזה שיוו  הרוצח , הוא מי  להוודע  ועלֿידי ֿזה ברבים, דע 
 ֿ (כסף  כזו אפשרות על דעתם את נותנים שביתֿדין מוכיח 

ז). הלכה כדין 41)משנה איתן בנחל עריפתה במקום
בהנאה. ואסורה ערופה, מי42)עגלה נודע  "לא ככתוב :

החטא 43)הכהו". על לכפר באה בעיקרה ערופה עגלה
הרוצח . מי  יודעים שהרי44)כשאין תפקידה, את ומילאה

מז. סוטה (משנה הרוצח  מי  ידעו לא עריפתה בשעת
כג:). כבר 45)וכריתות העריפה שעלֿידי  אומרים אין

לז: כתובות הרוצח , את להרוג צורך ואין החטא, כופר
מז: עריפתה.46)וסוטה לאחר ערופה עגלה פרשת בסוף 

אם  כי  וגו' יכופר לא "ולארץ  הפסוק : מובא שם בברייתא
שנראה  פסוק  להביא רבינו של דרכו וידועה שופכו". בדם
הפסוק  מאשר הדין, את ממנו ללמוד מתאים יותר לו

הרמב "ם). מכללי  ד כלל מלאכי  יד (ראה בגמרא שהובא

.Ë‰ÚÈÊa eÒ‡ ‰Ï‚Ú‰ Ba ‰ÙÚpL ÏÁp‰47 «««∆∆∆¿»»∆¿»»ƒ¿ƒ»
‡ÏÂ Ba „ÚÈ ‡Ï L‡ :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰„BÚÂ«¬»¿»∆∆¡«¬∆…≈»≈¿…

ÚfÈ48,Ú˜˜ ÏL dÙe‚a ‰„BÚ ÌL „BÚ‰ ÏÎÂ . ƒ»≈«¿»»≈»¬»¿»∆«¿«
el‡a ‡ˆBiÎÂ ÚË B‡ ÚÊ B‡ ÙÁ B‡ LÁL ÔB‚k¿∆»«»«»«»«¿«≈»≈

‰˜BÏ ‰Ê È‰ 49zÓe .50wÏe ÔzLt ÌL ˜ÒÏ51 ¬≈∆∆À»ƒ¿…»ƒ¿»¿«≈
,BÙz B‡ „‚a ÌL ‚‡L ÈÓk ‰fL ,ÌÈ‡ ÌL»¬»ƒ∆∆¿ƒ∆»«»∆∆¿»

Ó‡ CÎÏ .Ú˜w‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L52‡Ï : ∆≈»¿»»¿««¿«¿»∆¡«…
Û‡ ,Ú˜˜ ÏL dÙe‚a ‰ÚÈf ‰Ó  ÚfÈ ‡ÏÂ „ÚÈ≈»≈¿…ƒ»≈««¿ƒ»¿»∆«¿««

‰ ÏkÏL dÙe‚a ‡l‡ dÈ‡ ÌL ‰Ò‡pL ‰„BÚ »»¬»∆∆∆¿»»≈»∆»¿»∆
.Ú˜«̃¿«

מו:47) וברייתא מה: סוטה מובנו 48)משנה ואין
שזהו  איתן, נחל תיאור מוסר הכתוב  אין כלומר לשעבר,
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לעתיד, אזהרה זוהי  אלא אותו, זרעו ולא בו עבדו שלא נחל
מו: יזרע ",49)שם ולא בו יעבד "לא הלאו, על שעבר

כב . אלו 51)שם.50)מכות עבודות ששתי  לסתת.
ואינן  קרקע , של בגופה לא אבל הקרקע , על אמנם נעשות

וזריעה. לחרישה שזה 52)דומות אף ֿעלֿפי  יזרע ", "ולא
שופטים  'ספרי ' לזריעה, עבודה להקיש יעבד", ב "לא נכלל

שם. סוטה רז:

.È‰Ï‚Ú e‡È‰ ‡ÏÂ eÁ‡˙pL ‰B˜ ÈÚ ÈL‡«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«¬¿…≈ƒ∆¿»
‰nk Á‡Ï elÙ‡Â ,ÔÈ‡ÈÓe Ô˙B‡ ÔÈÙBk  ‰ÙeÚ¬»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒ¿«««»

ÌÈL53ÌBÈ ‰ÈÏÚ ÚL ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ÈiÁL ; »ƒ∆«»≈∆¿»¬»∆»«»∆»
.ÌÈetk‰ ÌBÈ Á‡ ‡È‰Ï ÌÈiÁ  ÌÈetk‰«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«««ƒƒ

שאין 53) חטא שזהו אף ֿעלֿפי  מכפר, הכיפורים יום שאין
אלא  בו מכיר שאין ו"חטא הקדושֿברוךֿהוא, אלא בו מכיר
מכפר". הכיפורים יום (=הקדושֿברוךֿהוא) המקום
לעמך  "כפר ערופה: בעגלה הכתוב  מן זה דין ולומדים
לכפר  זו כפרה "ראויה מצרים), (מארץ  פדית" אשר ישראל
ואף ֿעלֿפי ביניהם, חלל נמצא אם מצרים", יוצאי  על

רי . שופטים 'ספרי ' כו: כריתות שנים, הרבה מאז שעברו

ה'תשע"ח  תמוז ב' שישי יום 

   1 
מכשול 1) כל ולהסיר מעקה לעשות שמצותֿעשה יבאר

ומה  הסכנה מפני  חכמים שאסרום דברים כו'. סכנה בו שיש
הם.

.‡‰˜ÚÓ Ì„‡ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:Ó‡pL ,Bb‚Ï ƒ¿«¬≈«¬»»«¬∆¿«∆∆¡«
‰Èc ˙Èa ‰È‰iL ,‡e‰Â .Eb‚Ï ‰˜Ún ˙ÈOÚÂ3Ï‡ ; ¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿∆ƒ¿∆≈ƒ»¬»

˙BˆB‡‰ ˙Èa4˜e˜Ê BÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜a‰ ˙Èe ≈»»≈«»»¿«≈»∆≈»
BÏ5˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa ÏÎÂ .¿»«ƒ∆≈«¿««««¿««

‰˜Ún‰ ÔÓ eËt 6. »ƒ««¬∆

  

     

ובתי כנסיות בבתי  הפטור שסיבת ב ' בהלכה  כתב  וכ
ולכאורה  לדירה . עשויי שאינ לפי  הוא  ממעקה  מדרשות
שלגג  ה "ג פ"ד  הבחירה  בית בהלכות שכתב  ממה  קשה 
המקדש  בית והלא  שלוש , גבוה  מעקה  היה  המקדש  היכל
לנוי רק  נעשה  ההיכל שמעקה   לתר ואי) דירה . בית אינו 
 גג" בספרי  כדאיתא  מעקה  חיוב  היא  עשייתו  סיבת שהרי 

היכל"). לרבות
שמצינו  וכמו  האכילה , היא  עניינה  עיקר שדירה  לומר ויש 
מצותה  שעיקר  תדורו " כעי "תשבו  שמצותה   בסוכה 

בסוכה  האכילה  סי"ב )היא  תרל"ט הזק אדמו "ר  ומטע(שו "ע
לאכילת  קבוע  הוא  כי  דירה  בית הוא  המקדש  בית  ג זה 
בבית   ג לאכול לת"ח  הדחק  בשעת שמותר ומה  . קדשי
 ־כמה ־שאי ארעי , דר שזה  מצד  היתר הוא  הכנסת
אחשביה  ומצוותיה  מצוה  אכילת שהיא   קדשי אכילת

דירה . בית הוא  והרי  קביעות של עניי היא 
      

סכנה 3)גדר.2) ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
בית, וסתם כתובה, ב "בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול

משמע . דירה ותבואה.4)בית שמן ליין, כמחסן המשמש
שנינו 5) ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני 

ובית  הבקר ובית ... אני  "שומע  לו: פיסקה ואתחנן בספרי 
בית  ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע , ... האוצרות
ו  פרק  מזוזה בהלכות רבינו פסק  וכן ביתך". כל אף  דירה
כל  את ממעט  כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה

כאן. משנה כסף  וראה יא. יומא ראה ראוי6)אלה. שאינו
ג: סוכה רכט ; תצא, ספרי  לדירה,

.ÔÈiÁ  ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙Èa7:Ó‡pL ;‰˜ÚÓa «ƒ∆¿≈À»ƒ«»ƒ¿«¬∆∆∆¡«
ÏtÈ ÈkÏÙBa ‡l‡ ‰Ïz ‡Ï  epnÓ ÏÙp‰8,Ôk Ì‡ . ƒƒ…«…≈ƒ∆…»»∆»¿≈ƒ≈

˙BiÒk Èza ËÚÓÏ ?'Ebb' Ó‡ ‰nÏ9Èze »»∆¡««∆¿«≈»≈¿≈ƒ»≈
˙BL„Ó10‰È„Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,11˙eL ‰˙È‰ . ƒ¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»»¿»¿

BbbÓ ‰‰Bb ÌÈa‰12˜e˜Ê BÈ‡ 13‡pL ;‰˜ÚÓÏ:Ó »«ƒ¿»ƒ«≈»¿«¬∆∆∆¡«
epnÓ ÏÙp‰ ÏtÈ Èk14BÎB˙Ï ‡ÏÂ 15. ƒƒ…«…≈ƒ∆¿…¿

וזה 7) שלך, ומשמע  לגגך, מעקה ועשית שכתוב : פי  על אף 
שותפות. של אלא שלו חייב .8)אינו ממנו ליפול יכול אם

שותפים. של בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן
שותפים  בית ופוטר שם חולק  אלעי  שרבי  פי  על ואף 
שלעניין  רבינו סובר שם), רש"י  של פירושו (לפי  ממעקה
חולק  רבינו שלדעת ייתכן ועוד אלעי . כרבי  הלכה אין מעקה
מודה  הוא במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי  רבי 

משנה). (כסף  לתפילה.9)שחייב  מיועדים 10)מיועדים
תורה. בגג.11)ללימוד משתמשים אין וממילא

הגג.12) על הרבים מרשות שיפלו לחשוש ואין 13)ויש
מרשות  גבוה למעלה מלמטה גגו על מעקה שיעשה אומרים
גגו. על הרבים ברשות העוברים יפלו שלא כדי  הרבים,

הרבים.14) שם.15)לרשות הגג, לתוך הרבים מרשות

.‚ÌÈÁÙË ‰OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰˜Ún‰ db16È„k , …«««¬∆≈»≈¬»»¿»ƒ¿≈
‰˜ÊÁ ‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ .ÏÙBp‰ epnÓ ÏtÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ∆«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬»»
Bbb ÁÈpn‰ ÏÎÂ .Ïtz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMiL È„k¿≈∆ƒ»≈»»»∆»¿…ƒ…¿»««ƒ««
‡Ï ÏÚ ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha  ‰˜ÚÓ ‡Ïa¿…«¬∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…

‰OÚ˙17E˙Èa ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ,18ÔÈ‡Â . «¬∆∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆¿≈
ÔÈ˜BÏ19‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ20. ƒ«»∆ƒ¿≈∆≈«¬∆

משנה.16) כסף  ראה הצדדים. מכל למעלה הגג מן
דמים 17) תשים ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית

שם. ספרי  תעשה", לא מצוות - אשמת 18)בביתך
בביתך. דמים תעשה 19)שפיכות לא על עובר כדין

וכל 20)שבתורה. מעקה, עשה שלא בזה הלאו על עובר
סנהדרין  בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו

א. הלכה יח  פרק 

.„„Á‡Â ‚b‰ „Á‡21c Ïk22Èe‡Â ‰kÒ Ba LiL ∆»«»¿∆»»»»∆≈«»»¿»
˙eÓÈÂ Ì„‡ da ÏLkiL23B‡ ‡a BÏ ‰˙È‰L ÔB‚k . ∆ƒ»≈»»»¿»¿∆»¿»¿≈

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈa ÌÈÓ Ba LiL ÔÈa ,BˆÁa Ba24 «¬≈≈∆≈«ƒ≈∆≈«ƒ
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‡ÈÏÁ ˙BOÚÏ iÁ25ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰B‚26B‡ , «»«¬À¿»¿»¬»»¿»ƒ
Èeqk dÏ ˙BOÚÏ27Ì„‡ da ÏtÈ ‡lL È„k ,28.˙eÓÈÂ «¬»ƒ¿≈∆…ƒ…»»»¿»
ÏBLÎÓ Ïk ÔÎÂ29Ó  ˙BLÙ ˙kÒ Ba LiL‰OÚ ˙Âˆ ¿≈»ƒ¿∆≈«»«¿»ƒ¿«¬≈

BÈÒ‰Ï30epnÓ ÓM‰Ïe31ca ‰f‰Ïe32;‰ÙÈ ‰ÙÈ «¬ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¿ƒ»≈«»»»∆»∆
,ÈÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .ELÙ ÓLe EÏ ÓM‰ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿ƒ…≈ƒ

ÁÈp‰Â33Ïha  ‰kÒ È„ÈÏ ÔÈ‡Èn‰ ˙BÏBLÎn‰ ¿ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒƒ≈«»»ƒ≈
.'ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡Ï'a ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»«¿…»ƒ»ƒ

ובין.21) בורות,22)בין לרבות מניין גג, אלא לי  "אין
דמים  תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים,
הכתוב  שדיבר מפני  "גג", תורה וכתבה שם. ספרי  בביתך".

(=שכיח ). במקום 23)בהווה אלא אינה מעקה מצוות
תשים  ולא שכתוב : לנזק , חשש ולא למיתה חשש שיש

בביתך. הלכה 24)דמים יב  פרק  ממון נזקי  הלכות ראה
עפר.25)י . גבוהה 26)תל כראוי , חולייה לו "עשה

ו. פרק  קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה
שם.27) כראוי ", בפני28)"וכיסה שיעמוד חזק  כיסוי 

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד
ו 29) ביתו, בתוך רע  כלב  אדם יגדל סולם "שלא יעמיד אל

טו: קמא בבא ביתו", בתוך בכלל 30)רעוע  זה שאף 
סכנת  הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות

ממקום 31)נפשות. שיתרחק  אדם, כל על מוטלת זו מצוה
המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה,

הסכנה.32) ממקום להימלט  יכול ואינו במקרה
והשאיר.33)

.‰eÒ‡ ÌÈ„ ‰a‰34Ì‰a LiL ÈtÓ ÌÈÓÎÁ «¿≈¿»ƒ»¿¬»ƒƒ¿≈∆≈»∆
˙BLÙ ˙kÒ35ÈÈ‰ :ÓB‡Â Ô‰ÈÏÚ BÚ‰ ÏÎÂ . «»«¿»¿»»≈¬≈∆¿≈¬≈ƒ

ÈÈ‡ B‡ ,CÎa ÈÏÚ ÌÈÁ‡l ‰Óe ,ÈÓˆÚa ÔkÒÓ¿«≈¿«¿ƒ««¬≈ƒ»«¿»≈ƒ
CÎa „Èt˜Ó36˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 37. «¿ƒ¿»«ƒ«««¿

לעשות.34) אחד כל מדקדק 36)להעושה.35)על איני 
חושש. שאיני  שאר 37)בכך, על העובר כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות

.ÂÔBlq‰ ÏÚ ÂÈt Ì„‡ ÁÈpÈ ‡Ï :Ô‰ el‡Â38Ál˜Ó‰ ¿≈≈…«ƒ«»»ƒ««ƒ«¿«≈«
ÔÓe ˙B‰p‰ ÔÓ ‰ÏÈla ‰zLÈ ‡ÏÂ .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿…ƒ¿∆««¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈn‚‡‰39‰˜eÏÚ ÚÏÈ ‡nL ,40.‰‡B BÈ‡ ‡e‰Â »¬«ƒ∆»ƒ¿«¬»¿≈∆
LÁ Ô‰Ó ‰˙L ‡nL ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ41 ¿…ƒ¿∆«ƒ¿Àƒ∆»»»≈∆»»

.˙eÓÈÂ ÙÚ ÈÏÁBfÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¬≈»»¿»

משום 38) הוא והאיסור - שבקרקע  למים מחובר צינור
יב . זרה עבודה עלוקה, יבלע  שמא מים 39)סכנה, מקווה

סכנה.40)עומדים. לידי  ויבוא דם, והטיל 41)המוצצת
ארס . בהם

.Ê,ÌÈn‰ :Èelb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««¿ƒ»¬ƒƒƒ««ƒ
‚eÊÓ elÙ‡Â ,ÔÈi‰Â42˙BpzL‰Ï BÓÚË ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â , ¿««ƒ«¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«

ıÓÁÏ43Èv‰Â ,Lc‰Â ,ÏÁ‰Â ,44Ïk ‡L Ï‡ . ¿…∆¿∆»»¿«¿«¿«ƒ¬»¿»»
lb ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡  ÔÈ˜Ln‰Ò‡ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,ÔÈe ««¿ƒ≈«¿ƒƒ«ƒ»∆≈«¬≈∆∆
.Ô‰Ó ÔÈ˙BLƒ≈∆

ל.42) זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים יש 43)שני 
לאחר  אבל (שם). ואסור ארס  בעל ממנו ששתה חשש

חומץ  וכן לב . שם גילוי , משום אסור אינו הרבה שהחמיץ 
חולין  ממנו. שותה הנחש שאין גילוי  משום אסור אינו ממש

שם.44)מט : פירות. או דגים בשר, מיץ 

.Á˜q˙pL ÌeM‰45ÁÈh‡Â ,46 ‰lb˙Â ,CzÁpL «∆ƒ¿«≈«¬«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿«»
ÒÒBz ÔÈÈÂ ÏMÓ ÔÈÈ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÒ‡47 »¿≈…«≈»∆«ƒ¿À»¿«ƒ≈

˙ÚMÓ ÔÈi‰ ‡e‰ ÒÒB˙Â .Èelb ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿≈««ƒƒ¿«
B˙ÎÈc48ÏÁ B‡ ÌÈÓ B‡ ÔÈÈÂ .ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«ƒ«ƒ»»

‰ÏBÚ Ï‰‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈnÁ eÈ‰L49ÔÎÂ ;Ô‰Ó ∆»«ƒ»¿«∆«∆∆∆≈∆¿≈
ÔÎB˙Ï ‰ÏÚÓÏÓ „BÈ ‰˜Ln‰ ‰È‰L ÔÈ˜LÓ50‰tË «¿ƒ∆»»««¿∆≈ƒ¿«¿»¿»ƒ»

„BÈÂ „BË ‰È‰iL ‡e‰Â ,‰tË Á‡51ÔÈ‡ el‡ Ïk  ««ƒ»¿∆ƒ¿∆≈¿≈»≈≈
ÚeaÚaÓ ÌÈ‡È˙Ó ÙÚ ÈÏÁBfL ;Èelb ÌeMÓ Ô‰a»∆ƒƒ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«

‰˜Ln‰52.epnÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â Ï‰‰ ÔÓe ««¿∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ∆

הלכה 45) ח , פרק  תרומות ירושלמי  ז: ביצה מגולה, והוא
להלן 46)ג. וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח  "וכן

יד. ל:47)הלכה שם מגיתו, חדש בגת.48)יין
מותרים",49) אלו הרי  הבל, שמעלים זמן כל "חמין

שם. תרומות שמקבל 50)ירושלמי  חבית שתחת כלי  כגון
החבית. מן הנוטף  והטיפות 51)יין תדיר שמטפטף 

זו. את זו ובורחים 52)רודפות הבעבוע  קול ושומעים
(שם).

.ËÔÈLk ÈÓ53˙B˜ÏL ÈÓe54ÔÈÒBÓez ÈÓe55ÔÈ‡  ≈¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ≈
Ô‰a56˙B˜ÏLe ÔÈLk Ô‰a ‰ML ÌÈÓ .Èelb ÌeMÓ »∆ƒƒ«ƒ∆»»»∆¿»ƒ¿»

ÔÓÚË ‰pzL Ì‡ :ÔÈÒBÓe˙Â57ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡  ¿¿ƒƒƒ¿«»«¿»≈»∆ƒ
ÔÈeÒ‡  ÌÚË Ô˙B Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èelb58ÌÈÓ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈»∆≈««¬ƒ¿≈«ƒ

ÌÈLÈt Ì‰a ÁÈ„‰L59ÔÈ˜ÒBÓ„Â60‰ÏBÁÏ61 ∆≈ƒ«»∆¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿∆
.Èelb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡¬ƒƒƒ

פרק 53) תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה ח  פרק  תרומות ירושלמי  וראה או 54)ז. ירקות

רותחים. מים עליהם ששפכו צמח 55)פירות מין
מרים. והם לפולים דומים הנחש 56)שגרעיניו שאין

מהם. וכמי57)שותה שלקות וכמי  כבשין כמי  דינם
ומותרים. גילוי .58)תורמוסים, משום שאסורים מים כדין

ד.59) א, כלאיים ראה עץ , פרי  מין פרי60)חבושים,
א. ד, שבת ירושלמי  מדמשק , ממהר 61)הבא ומסתמא

אסורים  כך ומשום טעמם, שישתנה כדי  במים שוהים ואין
גילוי . משום

.ÈBa aÁ˙pL ÔÈÈ62ÔÈcÁ ÌÈ„63B‡ ,ÔÈÏtÏÙk «ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈzÒÙ‡k ÌÈÓ ÌÈ„64ÔÈ‡  ÌnÚË ‰pzLpL „Ú , ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»«¿»≈

Èelb ÌeMÓ Ba65.ÔÈ˜Ln‰ ‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â . ƒƒ¿«ƒƒ¿»««¿ƒ

לתוכו.62) (מלה 64)חריפים.63)שנתנו כלענה
מהם.65)יוונית). שותה הנחש שאין

.‡ÈÔÈa ,elb˙pL Èelb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk»««¿ƒ»¬ƒƒƒ∆ƒ¿«≈
ÌBia66Ì„‡ Ôcˆa ‰È‰ elÙ‡Â .ÔÈeÒ‡  ‰ÏÈla ÔÈa «≈««¿»¬ƒ«¬ƒ»»¿ƒ»»»

e‰LÈ ‰nÎÂ .ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÔLÈ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡  ÔLÈ67 »≈≈≈«»≈««¬ƒ¿«»ƒ¿
LÁ‰ ‡ˆiL È„k ?eÒ‡ÈÂ68ÈÏk ÔÊ‡ ˙ÁzÓ69 ¿≈»¿¿≈∆≈≈»««ƒ««…∆¿ƒ
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קסי                  
         

‡ÈÏÁ ˙BOÚÏ iÁ25ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰B‚26B‡ , «»«¬À¿»¿»¬»»¿»ƒ
Èeqk dÏ ˙BOÚÏ27Ì„‡ da ÏtÈ ‡lL È„k ,28.˙eÓÈÂ «¬»ƒ¿≈∆…ƒ…»»»¿»
ÏBLÎÓ Ïk ÔÎÂ29Ó  ˙BLÙ ˙kÒ Ba LiL‰OÚ ˙Âˆ ¿≈»ƒ¿∆≈«»«¿»ƒ¿«¬≈

BÈÒ‰Ï30epnÓ ÓM‰Ïe31ca ‰f‰Ïe32;‰ÙÈ ‰ÙÈ «¬ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¿ƒ»≈«»»»∆»∆
,ÈÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .ELÙ ÓLe EÏ ÓM‰ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿ƒ…≈ƒ

ÁÈp‰Â33Ïha  ‰kÒ È„ÈÏ ÔÈ‡Èn‰ ˙BÏBLÎn‰ ¿ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒƒ≈«»»ƒ≈
.'ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡Ï'a ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»«¿…»ƒ»ƒ

ובין.21) בורות,22)בין לרבות מניין גג, אלא לי  "אין
דמים  תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים,
הכתוב  שדיבר מפני  "גג", תורה וכתבה שם. ספרי  בביתך".

(=שכיח ). במקום 23)בהווה אלא אינה מעקה מצוות
תשים  ולא שכתוב : לנזק , חשש ולא למיתה חשש שיש

בביתך. הלכה 24)דמים יב  פרק  ממון נזקי  הלכות ראה
עפר.25)י . גבוהה 26)תל כראוי , חולייה לו "עשה

ו. פרק  קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה
שם.27) כראוי ", בפני28)"וכיסה שיעמוד חזק  כיסוי 

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד
ו 29) ביתו, בתוך רע  כלב  אדם יגדל סולם "שלא יעמיד אל

טו: קמא בבא ביתו", בתוך בכלל 30)רעוע  זה שאף 
סכנת  הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות

ממקום 31)נפשות. שיתרחק  אדם, כל על מוטלת זו מצוה
המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה,

הסכנה.32) ממקום להימלט  יכול ואינו במקרה
והשאיר.33)

.‰eÒ‡ ÌÈ„ ‰a‰34Ì‰a LiL ÈtÓ ÌÈÓÎÁ «¿≈¿»ƒ»¿¬»ƒƒ¿≈∆≈»∆
˙BLÙ ˙kÒ35ÈÈ‰ :ÓB‡Â Ô‰ÈÏÚ BÚ‰ ÏÎÂ . «»«¿»¿»»≈¬≈∆¿≈¬≈ƒ

ÈÈ‡ B‡ ,CÎa ÈÏÚ ÌÈÁ‡l ‰Óe ,ÈÓˆÚa ÔkÒÓ¿«≈¿«¿ƒ««¬≈ƒ»«¿»≈ƒ
CÎa „Èt˜Ó36˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 37. «¿ƒ¿»«ƒ«««¿

לעשות.34) אחד כל מדקדק 36)להעושה.35)על איני 
חושש. שאיני  שאר 37)בכך, על העובר כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות

.ÂÔBlq‰ ÏÚ ÂÈt Ì„‡ ÁÈpÈ ‡Ï :Ô‰ el‡Â38Ál˜Ó‰ ¿≈≈…«ƒ«»»ƒ««ƒ«¿«≈«
ÔÓe ˙B‰p‰ ÔÓ ‰ÏÈla ‰zLÈ ‡ÏÂ .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿…ƒ¿∆««¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈn‚‡‰39‰˜eÏÚ ÚÏÈ ‡nL ,40.‰‡B BÈ‡ ‡e‰Â »¬«ƒ∆»ƒ¿«¬»¿≈∆
LÁ Ô‰Ó ‰˙L ‡nL ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ41 ¿…ƒ¿∆«ƒ¿Àƒ∆»»»≈∆»»

.˙eÓÈÂ ÙÚ ÈÏÁBfÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¬≈»»¿»

משום 38) הוא והאיסור - שבקרקע  למים מחובר צינור
יב . זרה עבודה עלוקה, יבלע  שמא מים 39)סכנה, מקווה

סכנה.40)עומדים. לידי  ויבוא דם, והטיל 41)המוצצת
ארס . בהם

.Ê,ÌÈn‰ :Èelb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««¿ƒ»¬ƒƒƒ««ƒ
‚eÊÓ elÙ‡Â ,ÔÈi‰Â42˙BpzL‰Ï BÓÚË ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â , ¿««ƒ«¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«

ıÓÁÏ43Èv‰Â ,Lc‰Â ,ÏÁ‰Â ,44Ïk ‡L Ï‡ . ¿…∆¿∆»»¿«¿«¿«ƒ¬»¿»»
lb ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡  ÔÈ˜Ln‰Ò‡ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,ÔÈe ««¿ƒ≈«¿ƒƒ«ƒ»∆≈«¬≈∆∆
.Ô‰Ó ÔÈ˙BLƒ≈∆

ל.42) זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים יש 43)שני 
לאחר  אבל (שם). ואסור ארס  בעל ממנו ששתה חשש

חומץ  וכן לב . שם גילוי , משום אסור אינו הרבה שהחמיץ 
חולין  ממנו. שותה הנחש שאין גילוי  משום אסור אינו ממש

שם.44)מט : פירות. או דגים בשר, מיץ 

.Á˜q˙pL ÌeM‰45ÁÈh‡Â ,46 ‰lb˙Â ,CzÁpL «∆ƒ¿«≈«¬«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿«»
ÒÒBz ÔÈÈÂ ÏMÓ ÔÈÈ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÒ‡47 »¿≈…«≈»∆«ƒ¿À»¿«ƒ≈

˙ÚMÓ ÔÈi‰ ‡e‰ ÒÒB˙Â .Èelb ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿≈««ƒƒ¿«
B˙ÎÈc48ÏÁ B‡ ÌÈÓ B‡ ÔÈÈÂ .ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«ƒ«ƒ»»

‰ÏBÚ Ï‰‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈnÁ eÈ‰L49ÔÎÂ ;Ô‰Ó ∆»«ƒ»¿«∆«∆∆∆≈∆¿≈
ÔÎB˙Ï ‰ÏÚÓÏÓ „BÈ ‰˜Ln‰ ‰È‰L ÔÈ˜LÓ50‰tË «¿ƒ∆»»««¿∆≈ƒ¿«¿»¿»ƒ»

„BÈÂ „BË ‰È‰iL ‡e‰Â ,‰tË Á‡51ÔÈ‡ el‡ Ïk  ««ƒ»¿∆ƒ¿∆≈¿≈»≈≈
ÚeaÚaÓ ÌÈ‡È˙Ó ÙÚ ÈÏÁBfL ;Èelb ÌeMÓ Ô‰a»∆ƒƒ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«

‰˜Ln‰52.epnÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â Ï‰‰ ÔÓe ««¿∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ∆

הלכה 45) ח , פרק  תרומות ירושלמי  ז: ביצה מגולה, והוא
להלן 46)ג. וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח  "וכן

יד. ל:47)הלכה שם מגיתו, חדש בגת.48)יין
מותרים",49) אלו הרי  הבל, שמעלים זמן כל "חמין

שם. תרומות שמקבל 50)ירושלמי  חבית שתחת כלי  כגון
החבית. מן הנוטף  והטיפות 51)יין תדיר שמטפטף 

זו. את זו ובורחים 52)רודפות הבעבוע  קול ושומעים
(שם).

.ËÔÈLk ÈÓ53˙B˜ÏL ÈÓe54ÔÈÒBÓez ÈÓe55ÔÈ‡  ≈¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ≈
Ô‰a56˙B˜ÏLe ÔÈLk Ô‰a ‰ML ÌÈÓ .Èelb ÌeMÓ »∆ƒƒ«ƒ∆»»»∆¿»ƒ¿»

ÔÓÚË ‰pzL Ì‡ :ÔÈÒBÓe˙Â57ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡  ¿¿ƒƒƒ¿«»«¿»≈»∆ƒ
ÔÈeÒ‡  ÌÚË Ô˙B Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èelb58ÌÈÓ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈»∆≈««¬ƒ¿≈«ƒ

ÌÈLÈt Ì‰a ÁÈ„‰L59ÔÈ˜ÒBÓ„Â60‰ÏBÁÏ61 ∆≈ƒ«»∆¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿∆
.Èelb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡¬ƒƒƒ

פרק 53) תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה ח  פרק  תרומות ירושלמי  וראה או 54)ז. ירקות

רותחים. מים עליהם ששפכו צמח 55)פירות מין
מרים. והם לפולים דומים הנחש 56)שגרעיניו שאין

מהם. וכמי57)שותה שלקות וכמי  כבשין כמי  דינם
ומותרים. גילוי .58)תורמוסים, משום שאסורים מים כדין

ד.59) א, כלאיים ראה עץ , פרי  מין פרי60)חבושים,
א. ד, שבת ירושלמי  מדמשק , ממהר 61)הבא ומסתמא

אסורים  כך ומשום טעמם, שישתנה כדי  במים שוהים ואין
גילוי . משום

.ÈBa aÁ˙pL ÔÈÈ62ÔÈcÁ ÌÈ„63B‡ ,ÔÈÏtÏÙk «ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈzÒÙ‡k ÌÈÓ ÌÈ„64ÔÈ‡  ÌnÚË ‰pzLpL „Ú , ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»«¿»≈

Èelb ÌeMÓ Ba65.ÔÈ˜Ln‰ ‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â . ƒƒ¿«ƒƒ¿»««¿ƒ

לתוכו.62) (מלה 64)חריפים.63)שנתנו כלענה
מהם.65)יוונית). שותה הנחש שאין

.‡ÈÔÈa ,elb˙pL Èelb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk»««¿ƒ»¬ƒƒƒ∆ƒ¿«≈
ÌBia66Ì„‡ Ôcˆa ‰È‰ elÙ‡Â .ÔÈeÒ‡  ‰ÏÈla ÔÈa «≈««¿»¬ƒ«¬ƒ»»¿ƒ»»»

e‰LÈ ‰nÎÂ .ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÔLÈ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡  ÔLÈ67 »≈≈≈«»≈««¬ƒ¿«»ƒ¿
LÁ‰ ‡ˆiL È„k ?eÒ‡ÈÂ68ÈÏk ÔÊ‡ ˙ÁzÓ69 ¿≈»¿¿≈∆≈≈»««ƒ««…∆¿ƒ
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ל.66) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ואין
ד.67) משנה ח  פרק  תרומות מגולים, יעמדו כמה
לרבינו,68) המשניות פירוש רחש, - "רמש" (תרגום הרמש

נראה 69)שם). שאין פי  על ואף  הכלי , אוזן שתחת מחורו
תרומות  וירושלמי  י . חולין כשערה, דק  נחש שיש חור, שם

ג. הלכה ח , פרק 

.È‰È‰iL È„k :elb˙ Ì‡ eÒ‡iL ÌÈn‰ eÚLƒ««ƒ∆≈»¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
k Ìq‰70ÔÈaÓ ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .˜ÈfÓe Ô‰a ««ƒ»»∆«ƒ¬»ƒ»««ƒ¿Àƒ

‰n‰ Ô‰a „‡zL È„k71ÔÈa ,ÔÈzÓ el‡ È‰  ¿≈∆…«»∆«»»¬≈≈À»ƒ≈
˙BÚ˜˜a ÔÈa ÌÈÏÎa72.ÔÈ˜Ln‰ ‡La ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿≈ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒƒ¿»««¿ƒ

המרעיל.70) כוחו  בהם.71)מורגש הארס  שיתבטל
מים.72) מקווה כגון

.‚ÈCLBn‰ ÔÈÚÓ73.Èelb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡  ‡e‰L Ïk «¿»«≈»∆≈ƒƒ
ÔÈ‚Ï74p‰L ‰l‚Ó‰cLa BÁÈ75‰z76Ïc‚Óe77B‡ »ƒ¿À∆∆ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
˜Èza78‰n‡ ‰‡Ó ˜ÓÚ elÙ‡ Ba B‡ ,BlL79B‡ , «ƒ∆¿¬ƒ»…≈»«»

ÔÈÏ˜Ëa B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó dBb Ïc‚Óa80‰tÈÓ ¿ƒ¿»»«≈»«»ƒ¿«¿ƒ¿À∆
„iÒÓe81eÒ‡ ‰Ê È‰ 82˜„a .83˙‡ B‡ ‰z‰ ˙‡ ¿À»¬≈∆»»«∆«≈»∆

zÓ ‰Ê È‰  BÁÈp‰ Ck Á‡Â Ïc‚n‰84‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿»¿««»ƒƒ¬≈∆À»¿ƒ»»
Ô‰a85eÒ‡  ˜86ÒkzL È„k ?˜pa ‡‰È ‰nk . »∆∆∆»«»¿≈«∆∆¿≈∆ƒ»≈

‰pË˜ Úaˆ‡87ÔË˜ ÏL88. ∆¿«¿«»∆»»

ממנו.73) מתייראים עפר שם;74)וזוחלי  תוספתא יין, כד
שם. כלים 75)ירושלמי  אחדות, מגרות בה שיש בתיבה,

ג. חפצים.77)ארגז.76)יח , לשמירת גבוה ארון
שם.79)בנרתיק .78) התוספתא באולם.80)לשון
שם.81) להיות הנחשים דרך נחש 82)שאין שם היה שמא

שם. שהניחו כלום.83)קודם שם שאין ואין 84)וראה
ושתה  הלגין את שם שהניח  אחר נחש בא שמא חוששים

משם. ויצא בארון.85)וחזר או בדקו 86)בתיבה אפילו
אותו. ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס  שמא קודם,

קטן.87) חור דרך להיכנס  שיכול קטן נחש מין שיש
דק 88) שהרחש פי  על ואף  שם. תוספתא שם; ירושלמי 

ירושלמי זה, משיעור קטן לנקב  להיכנס  הוא מתיירא כשערה,
שם.

.„È‰ÚLz ‰pnÓ e˙ML Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙lb˙pL ˙ÈÁ»ƒ∆ƒ¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿»
eÓ‡Â ‰È‰ ‰OÚÓ .ÈÈOÚ ‰zLÈ ‡Ï  e˙Ó ‡ÏÂ¿…≈…ƒ¿∆¬ƒƒ«¬∆»»¿»¿
Ú˜L LÁp‰ Ò‡L ÈtÓ ,˙ÓÂ ÈÈOÚ ‰˙ML∆»»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈∆∆∆«»»»«

‰hÓÏ89ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÒ LÈÂ .90ÛˆÂ ‰ÏBÚL ¿«»¿≈«¬«¬≈»»∆∆¿»
,‰˜Ln‰ ÚˆÓ‡a ˙ÈÏ˙ ‡È‰L ÌÒ LÈÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈«∆ƒƒ¿≈¿∆¿«««¿∆

eÒ‡ Ïk‰ CÎÈÙÏ91BpÒ elÙ‡Â .92ÔÎÂ .˙pÒÓa ¿ƒ»«…»«¬ƒƒ¿ƒ¿«∆∆¿≈
‰ÚLz epnÓ eÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰lb˙pL ÁÈh‡¬«ƒ«∆ƒ¿«»««ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»

ÈÈOÚ ÏÎ‡È ‡Ï  e˙Ó ‡ÏÂ93. ¿…≈……«¬ƒƒ

(לפי89) שוקע  - בחור (נחש) של הם: ארס  מיני  "שלושת
כלי ); של לקרקעיתו המשקה בתוך ושוקע  וכבד, הוא שחזק 
צף " - זקן ושל המשקה), (באמצע  מפעפע  - בינוני  של

שם. זרה עבודה קלוש), כד.90)(שארסו לב , דברים פי  על
נחשים. רעל - הנחש 91)ופירושו של גילו יודעים אין כי 

ארסו. שם ועובר 92)שהטיל במים מהול שהארס  אסור,
המסננת. בו.93)דרך שוקע  והארס  הוא, רך שהאבטיח 

.ÂËÌÈa‰ ˙eLÏ ÌÎtLÈ ‡Ï  elb˙pL ÌÈÓ94, «ƒ∆ƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ
ıaÈ ‡ÏÂ95Ïa‚È ‡ÏÂ ,˙Èa‰ ˙‡ Ì‰a96˙‡ Ô‰a ¿…¿«≈»∆∆««ƒ¿…¿«≈»∆∆

‰˜LÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁÈ ‡ÏÂ ,ËÈh‰«ƒ¿…ƒ¿«»∆»»»»¿«¿»¿…«¿∆
Ô˙B‡ ‰˜LÓ Ï‡ ;BÁ ˙Ó‰a ‡ÏÂ BzÓ‰a ‡Ï Ô‰Ó≈∆…¿∆¿¿…∆¡«¬≈¬»«¿∆»

Ïe˙ÁÏ97. ¿»

ויינזק .94) יחף  אדם שם יעבור על 95)שמא ישפוך לא
יעלה. שלא האבק  את להשכיב  הבית ילוש,96)קרקע  ולא

אצבעותיו. קשרי  בין הרעל ייכנס  הארס 97)שלא שאין
ומבריא. חוזר הוא אותו, שמרזה פי  על ואף  לו, מזיק 

.ÊËÏL ‡È‰ elÙ‡ ,ÔÈl‚Ó ÌÈÓa ‰LBlpL ‰qÚƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ¬ƒƒ∆
ÛOz  ‰Óez98‰eÒ‡  ˙t‰ ˙ÈÙ‡ elÙ‡Â .99. ¿»ƒ»≈«¬ƒ∆¡≈««¬»

סכנה 98) משום טהורה, תרומה לשרוף  שאסור פי  על אף 
זו 99)התירו. הרי  "אפאה האומר: נחמיה כרבי  שלא

באור" כלה נחש של שארס  מפני  שם.מותרת. (באש),

   1 
משום 1) שאסורים נחש שנשכם ועוף  חיה בהמה יבאר

ודין  רפואתו. ליקח  ושלא הגוי  עם להתיחד שלא כו'. סכנה
כלי להם למכור אסור ואם ממנו. להסתפר מותר אם
ולהשיא  ליסטים לישראל למכור אסור אם ודין מלחמה.

לגוי . טובה עצה

.‡LÁp‰ ÔÎLpL ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a2Ba ‡ˆBiÎÂ3, ¿≈»«»∆¿»»«»»¿«≈
Ì„‡‰ ˙ÈÓn‰ ÌÒ eÏÎ‡L B‡4‰pzLiL Ì„˜ ,5BÙe‚a ∆»¿««≈ƒ»»»…∆∆ƒ¿«∆¿

ÌÈeÒ‡ el‡ È‰ 6˙BLÙ ˙kÒ ÌeMÓ7,CÎÈÙÏ . ¬≈≈¬ƒƒ«»«¿»¿ƒ»
ÌÈÏ‚ ÈÎe˙Á e‡ˆÓpL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a8Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»«»»∆ƒ¿¿¬≈«¿«ƒ««ƒ

ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰ÙË ÌeMÓ ÔÈzÓ Ô‰L∆≈À»ƒƒ¿≈»¬≈≈¬ƒƒ
.e˜„aiL „Ú ,ÔÎL ÙÚ ÈÏÁBfÓ „Á‡ ‡nL ,‰kÒ«»»∆»∆»ƒ¬≈»»¿»»«∆ƒ»¿
CzÁ˙ ‡Ï Ì‡ ,ep˙a Ô˙B‡ ‰ÏBˆ ?Ô˜„Ba „ˆÈk9 ≈«¿»∆»¿«ƒ…ƒ¿«≈

‰pzL ‡ÏÂ Oa‰10.ÔÈzÓ el‡ È‰  ÈÏv‰ ‡MÓ «»»¿…ƒ¿«»ƒ¿»«»ƒ¬≈≈À»ƒ

נח :2) ארסי .3)חולין הממית 4)זחל סם אכלה אבל
שם. מסוכנת, כשאר שדינה כשרה, ושחטה אבל 5)בהמה

אינו  שוב  השותה, של בגופו הארס  שנשתנה עד שהה אם
בכל 6)מזיק . מחלחל שהארס  מפני  שחטם, אם באכילה
סכנת 7)הגוף . משום והאיסור טריפה, משום מותרת אבל

פג. ויומא י . חולין טריפה, מאיסור חמור חולין 8)נפשות
לחתיכות.9)נט . לא 10)נתפרק  אפילו נשתנה, אם אבל

אסור. נתפרק 

.Èew ÔÎÂ11ÔÈÚeÏc‰Â ÌÈ‡eMw‰Â ,ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ¿≈ƒ≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ
˙BÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙BBÙÙÏn‰Â ÔÈÁÈh‡‰Â12, ¿»¬«ƒƒ¿«¿»¿¬ƒ»¿ƒ¿≈

ÔÈaÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa13ÈÏk‰ CB˙a eÈ‰ elÙ‡Â ,14, ≈¿ƒ≈¿À»ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ
‰ÁÏ Ba LiL Ïk15LÁ ‡nL ,eÒ‡  CeL ‡ˆÓÂ …∆≈≈»¿ƒ¿»»»∆»»»
BÎL Ba ‡ˆBiÎÂ16Btˆ ‰‡ elÙ‡Â .17aÎÚ B‡ ¿«≈¿»«¬ƒ»»ƒ«¿»

wÓe LBÈ18ÌB˜Óa ‡nL ,ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ≈¿«≈¬≈≈¬ƒ∆»ƒ¿
˜19w20. ∆∆ƒ≈
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קסב                 
         

ו.11) משנה ח , פרק  תרומות מצד 12)נקבים, והניקור
אחר. מצד אפילו יאכל לא לקרקע .13)אחד, או לעץ 

שם.14) טוב ', יום 'תוספות הארס 15)ראה מיץ  רטיבות,
את  חותך יבש בדבר אבל בכולו, ומחלחל בליחה מתערב 

השאר. את ואוכל הניקור ה'תוספות':16)מקום כתבו
חמת  שאין לפי  בגילוי , נזהרים אנו אין אלו במדינות עכשיו

כלל. בינינו מצויה עפר ט .17)זוחלי  במקור 18)חולין
נחש.19)ובפה. העכבר.20)של או הציפור

.‚‰‡z21ı˜Ú‰ ÏhpL Ú B‡22Ì‰a ÔÈ‡  Ô‰lL ¿≈»≈»∆ƒ«»…∆∆»∆≈»∆
Èelb ÌeMÓ23ÌÈÚÂ ÌÈ‡z Ì„‡ ÏÎB‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿ƒ»≈»»¿≈ƒ«¬»ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ‰ÏÈla24˙ÈOÚÂ ‰LiL ‰e˜ ‰‡z . ««¿»¿≈≈¿≈»¿»∆»¿»¿«¬≈
˙‚Bb25˙BzÓ Ô‰ÈzL  ‰LiL ‰e˜ ‰Ó˙e ,26. ¿∆∆¿»»¿»∆»¿»¿≈∆À»

ל:21) העוקץ .22)ע "ז במקום קטן פה אם 23)ונעשה
לחלוחית. בהם שיש אף ֿעלֿפי  מותרים, גלויים השאירם

דומה 24) זה ואין ארס . בהם והטיל נחש מהם אכל שמא
שמא  חשש מעורר שהנקב  מפני  ב . שבהלכה תאנים לניקורי 

נחש. יבשה.25)אכל פרק 26)תאנה תרומות ירושלמי 
ג. הלכה ח ,

.„eÒ‡27˙BÚÓ ÔzÏ Ì„‡Ï28ÌÈÈ„ B‡29,ÂÈt CB˙Ï »¿»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÈÚˆÓ B‡ ÔÈÁL ÈkÓ ÏL LÈ ˜ Ô‰ÈÏÚ LÈ ‡nL30 ∆»≈¬≈∆…»≈∆À≈¿ƒ¿…»ƒ

˙ÚfÓ ıeÁ ,˙Ân‰ ÌÒ  Ì„‡ ˙ÚÊ ÏkL ;‰ÚÊ B‡≈»∆»≈«»»««»∆ƒ≈«
.ÌÈt‰«»ƒ

הן.28)שם.27) נחשת ושל כסף .29)פרוטות. של
הן.30) מדבקות עור מחלות וצרעת ושחין

.‰B„È Òt Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ31BÈÁL ˙Áz32‡nL , ¿≈…ƒ≈»»«»««∆¿∆»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ;Ú ÌÒa B‡ ÚˆÓa B„Èa Ú‚33. »«¿»ƒ¿…»¿««∆«»«ƒ«¿»ƒ

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰hn‰ ˙Áz ÏÈLz‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ«««ƒ»««ƒ∆
‰cÚÒa ˜ÒBÚ34BÈ‡ ‡e‰Â ˜Èfn‰ „ Ba ÏtÈ ‡nL , ≈ƒ¿À»∆»ƒ…»»««ƒ¿≈

.e‰‡B≈

שם.31) ירושלמי  ידו, מול 32)כף  והצלעות הזרוע  בין
כו:33)השכם. סוכה דבר, בכל מיסב 34)ונוגעות והוא

שם. ירושלמי  מיד. לאכלו ובדעתו המיטה, על

.ÂÔÎÂ35CB˙a B‡ ‚B˙‡‰ CB˙a ÔÈkq‰ ıÚÈ ‡Ï ¿≈…ƒ¿«««ƒ¿»∆¿¿
ÔBv‰36eÒ‡ ÔÎÂ .˙eÓÈÂ dcÁ ÏÚ Ì„‡ ÏtÈ ‡nL , «¿∆»ƒ…»»«À»¿»¿≈»

ÈeË È˜ ˙Áz ÚÏ Ì„‡Ï37B‡ ,ÚeÚ Lb ÏÚ B‡ , ¿»»«¬…««ƒ»«∆∆»«
‰aÁÏ ÒkÏ38˙Bkq‰ ‡MÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»≈¿À¿»¿≈…«≈»≈ƒ¿»««»

.ÔÓB˜Óa ÚÏ eÒ‡ »«¬…ƒ¿»

הן.36)שם.35) דוגמאות וצנון ואתרוג בהם, וכיוצא
טז:37) השנה ראש רעוע , כלומר ואחד 38)ליפול,

שחומת  המפולת", "מפני  הוא נותן שהתלמוד הטעמים
ג. ברכות עליו, תיפול ושמא רעועה, החורבה

.Ê„ÁÈ˙‰Ï È„e‰ÈÏ eÒ‡ ÔÎÂ39,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰eÏ˙È ‡ÏÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¬ƒ«¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿«∆

.Cca Ô‰nÚ40Ú‚t41BÈÊÁÓ  Cca ÌÈÎBk „BÚ ƒ»∆«∆∆»«≈»ƒ«∆∆«¬ƒ

BÈÓÈÏ42‰ÏÚÓa ÔÈÏBÚ eÈ‰ .43 ‰„ÈÈa ÌÈ„BÈ B‡ ƒƒ»ƒ¿«¬∆¿ƒƒƒ»
‰È ‡Ï‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÎBk „BÚÂ ‰hÓÏ Ï‡OÈ ‰È …ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿≈»ƒ¿«¿»∆»

‰ÏÚÓÏ Ï‡OÈ44ÏtÈ ‡nL ,‰hÓÏ ÌÈÎBk „BÚÂ ƒ¿»≈¿«¿»¿≈»ƒ¿«»∆»ƒ…
ÁLÈ Ï‡Â .B˙ÈÓ‰Ï ÂÈÏÚ45ıÈ ‡nL ,ÂÈÙÏ46˙‡ »»«¬ƒ¿«»…«¿»»∆»»…∆

.BzÏbÏbÀ¿»¿

כב .39) זרה עבודה עמו. יחידי  אף ֿעלֿפי40)להשאר
אנשים. שם כה:41)שעוברים שם של 42)נפגש.

בשמאלית. מאשר ימנית ביד להתגונן יותר נוח  כי  יהודי .
בסלע .43) או בהר לפני44)כגון היהודי  ילך בעלייה

לפניו. הגוי  את יוליך ובירידה לפני45)הגוי , יתכופף  ולא
במישור. ואפילו משהו, ליטול כדי  ירוצץ .46)הגוי ,

.ÁBÏ‡L Ì‡47˙‡ BÏ ÈÁÈ  ?CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ï : ƒ¿≈¿»«»≈«¿ƒ∆
Cc‰48„Ú :Ó‡pL ;ÂOÚÏ ˜ÚÈ ÈÁ‰L C„k , «∆∆¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¬…¿≈»∆∆¡««

‰ÈÚO È„‡ Ï‡ ‡‡ L‡49. ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»

  

         
  

:להבי וצרי
"הדר לו  ב "ירחיב  הכוונה  מה   " הרמב הסביר לא  מדוע  א .
 צרי היה   שא כה :) ע "ז (בגמ ' רש "י  זאת שפירש  כדר

.ליל צרי אני  פרסאות ב ' לו  יאמר פרסה  ליל
וכתב שינה  וכא לעשו , יעקב  שעשה  כדר נאמר בגמ ' ב .

יעקב ". שהרחיב  כדר"
לעשו  אבינו  יעקב  שעשה  כדר" הלשו נאמר בגמ ' ג.
יעקב רק  וכתב  רשע , התואר השמיט  " והרמב הרשע ,

לעשו .
את  הביא  הדר את לעשו  הרחיב  שיעקב  כ על כראיה  ד .
הביא  לא  ומדוע  שעירה " אדוני  אל אבוא  אשר "עד  הפסוק 
סכותה ". נסע  "ויעקב  הראיה  עיקר שממנו  הפסוק  המש
הובאו  זו , להלכה  המקור שהיא  הנ"ל בגמ ' בזה : והביאור
 עולי "היו  מהגוי : בזהירות הצור  שתוכנ  דיני כמה 
למעלה   כוכבי ועובד  למטה  ישראל יהיה  לא  ... במעלה 
 הדי הובא  אח "כ  ומיד  כו '", ... שמא  לפניו  ישוח  ואל ...
הגמ ' ובהמש ,"הדר לו  ירחיב  ,הול להיכ "שאלו 
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ו.11) משנה ח , פרק  תרומות מצד 12)נקבים, והניקור
אחר. מצד אפילו יאכל לא לקרקע .13)אחד, או לעץ 

שם.14) טוב ', יום 'תוספות הארס 15)ראה מיץ  רטיבות,
את  חותך יבש בדבר אבל בכולו, ומחלחל בליחה מתערב 

השאר. את ואוכל הניקור ה'תוספות':16)מקום כתבו
חמת  שאין לפי  בגילוי , נזהרים אנו אין אלו במדינות עכשיו

כלל. בינינו מצויה עפר ט .17)זוחלי  במקור 18)חולין
נחש.19)ובפה. העכבר.20)של או הציפור

.‚‰‡z21ı˜Ú‰ ÏhpL Ú B‡22Ì‰a ÔÈ‡  Ô‰lL ¿≈»≈»∆ƒ«»…∆∆»∆≈»∆
Èelb ÌeMÓ23ÌÈÚÂ ÌÈ‡z Ì„‡ ÏÎB‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿ƒ»≈»»¿≈ƒ«¬»ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ‰ÏÈla24˙ÈOÚÂ ‰LiL ‰e˜ ‰‡z . ««¿»¿≈≈¿≈»¿»∆»¿»¿«¬≈
˙‚Bb25˙BzÓ Ô‰ÈzL  ‰LiL ‰e˜ ‰Ó˙e ,26. ¿∆∆¿»»¿»∆»¿»¿≈∆À»

ל:21) העוקץ .22)ע "ז במקום קטן פה אם 23)ונעשה
לחלוחית. בהם שיש אף ֿעלֿפי  מותרים, גלויים השאירם

דומה 24) זה ואין ארס . בהם והטיל נחש מהם אכל שמא
שמא  חשש מעורר שהנקב  מפני  ב . שבהלכה תאנים לניקורי 

נחש. יבשה.25)אכל פרק 26)תאנה תרומות ירושלמי 
ג. הלכה ח ,

.„eÒ‡27˙BÚÓ ÔzÏ Ì„‡Ï28ÌÈÈ„ B‡29,ÂÈt CB˙Ï »¿»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÈÚˆÓ B‡ ÔÈÁL ÈkÓ ÏL LÈ ˜ Ô‰ÈÏÚ LÈ ‡nL30 ∆»≈¬≈∆…»≈∆À≈¿ƒ¿…»ƒ

˙ÚfÓ ıeÁ ,˙Ân‰ ÌÒ  Ì„‡ ˙ÚÊ ÏkL ;‰ÚÊ B‡≈»∆»≈«»»««»∆ƒ≈«
.ÌÈt‰«»ƒ

הן.28)שם.27) נחשת ושל כסף .29)פרוטות. של
הן.30) מדבקות עור מחלות וצרעת ושחין

.‰B„È Òt Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ31BÈÁL ˙Áz32‡nL , ¿≈…ƒ≈»»«»««∆¿∆»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ;Ú ÌÒa B‡ ÚˆÓa B„Èa Ú‚33. »«¿»ƒ¿…»¿««∆«»«ƒ«¿»ƒ

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰hn‰ ˙Áz ÏÈLz‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ«««ƒ»««ƒ∆
‰cÚÒa ˜ÒBÚ34BÈ‡ ‡e‰Â ˜Èfn‰ „ Ba ÏtÈ ‡nL , ≈ƒ¿À»∆»ƒ…»»««ƒ¿≈

.e‰‡B≈

שם.31) ירושלמי  ידו, מול 32)כף  והצלעות הזרוע  בין
כו:33)השכם. סוכה דבר, בכל מיסב 34)ונוגעות והוא

שם. ירושלמי  מיד. לאכלו ובדעתו המיטה, על

.ÂÔÎÂ35CB˙a B‡ ‚B˙‡‰ CB˙a ÔÈkq‰ ıÚÈ ‡Ï ¿≈…ƒ¿«««ƒ¿»∆¿¿
ÔBv‰36eÒ‡ ÔÎÂ .˙eÓÈÂ dcÁ ÏÚ Ì„‡ ÏtÈ ‡nL , «¿∆»ƒ…»»«À»¿»¿≈»

ÈeË È˜ ˙Áz ÚÏ Ì„‡Ï37B‡ ,ÚeÚ Lb ÏÚ B‡ , ¿»»«¬…««ƒ»«∆∆»«
‰aÁÏ ÒkÏ38˙Bkq‰ ‡MÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»≈¿À¿»¿≈…«≈»≈ƒ¿»««»

.ÔÓB˜Óa ÚÏ eÒ‡ »«¬…ƒ¿»

הן.36)שם.35) דוגמאות וצנון ואתרוג בהם, וכיוצא
טז:37) השנה ראש רעוע , כלומר ואחד 38)ליפול,

שחומת  המפולת", "מפני  הוא נותן שהתלמוד הטעמים
ג. ברכות עליו, תיפול ושמא רעועה, החורבה

.Ê„ÁÈ˙‰Ï È„e‰ÈÏ eÒ‡ ÔÎÂ39,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰eÏ˙È ‡ÏÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¬ƒ«¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿«∆

.Cca Ô‰nÚ40Ú‚t41BÈÊÁÓ  Cca ÌÈÎBk „BÚ ƒ»∆«∆∆»«≈»ƒ«∆∆«¬ƒ

BÈÓÈÏ42‰ÏÚÓa ÔÈÏBÚ eÈ‰ .43 ‰„ÈÈa ÌÈ„BÈ B‡ ƒƒ»ƒ¿«¬∆¿ƒƒƒ»
‰È ‡Ï‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÎBk „BÚÂ ‰hÓÏ Ï‡OÈ ‰È …ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿≈»ƒ¿«¿»∆»

‰ÏÚÓÏ Ï‡OÈ44ÏtÈ ‡nL ,‰hÓÏ ÌÈÎBk „BÚÂ ƒ¿»≈¿«¿»¿≈»ƒ¿«»∆»ƒ…
ÁLÈ Ï‡Â .B˙ÈÓ‰Ï ÂÈÏÚ45ıÈ ‡nL ,ÂÈÙÏ46˙‡ »»«¬ƒ¿«»…«¿»»∆»»…∆

.BzÏbÏbÀ¿»¿

כב .39) זרה עבודה עמו. יחידי  אף ֿעלֿפי40)להשאר
אנשים. שם כה:41)שעוברים שם של 42)נפגש.

בשמאלית. מאשר ימנית ביד להתגונן יותר נוח  כי  יהודי .
בסלע .43) או בהר לפני44)כגון היהודי  ילך בעלייה

לפניו. הגוי  את יוליך ובירידה לפני45)הגוי , יתכופף  ולא
במישור. ואפילו משהו, ליטול כדי  ירוצץ .46)הגוי ,

.ÁBÏ‡L Ì‡47˙‡ BÏ ÈÁÈ  ?CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ï : ƒ¿≈¿»«»≈«¿ƒ∆
Cc‰48„Ú :Ó‡pL ;ÂOÚÏ ˜ÚÈ ÈÁ‰L C„k , «∆∆¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¬…¿≈»∆∆¡««

‰ÈÚO È„‡ Ï‡ ‡‡ L‡49. ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»

  

         
  

:להבי וצרי
"הדר לו  ב "ירחיב  הכוונה  מה   " הרמב הסביר לא  מדוע  א .
 צרי היה   שא כה :) ע "ז (בגמ ' רש "י  זאת שפירש  כדר

.ליל צרי אני  פרסאות ב ' לו  יאמר פרסה  ליל
וכתב שינה  וכא לעשו , יעקב  שעשה  כדר נאמר בגמ ' ב .

יעקב ". שהרחיב  כדר"
לעשו  אבינו  יעקב  שעשה  כדר" הלשו נאמר בגמ ' ג.
יעקב רק  וכתב  רשע , התואר השמיט  " והרמב הרשע ,

לעשו .
את  הביא  הדר את לעשו  הרחיב  שיעקב  כ על כראיה  ד .
הביא  לא  ומדוע  שעירה " אדוני  אל אבוא  אשר "עד  הפסוק 
סכותה ". נסע  "ויעקב  הראיה  עיקר שממנו  הפסוק  המש
הובאו  זו , להלכה  המקור שהיא  הנ"ל בגמ ' בזה : והביאור
 עולי "היו  מהגוי : בזהירות הצור  שתוכנ  דיני כמה 
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מנשה  רב  על והשני  וניצלו , באמצע  ופרשו  יותר רחוק 
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לדיני בהמש ובא  שיי "הול אתה  לא "שאלו  שהדי
מהגוי לנקוט שיש  בזהירות  המדברי שבגמ '  הראשוני
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"הדר ל"הרחיב  הוא  זה  במצב  לעשות שמותר מה  ולכ
עיכובי בגלל רב  זמ תאר שהדר לגוי  להסביר כלומר

וכו '. להיות  העלולי  שוני
לסיפורי קשור "הדר לו  "ירחיב  שהדי למד  רש "י אבל
על  מדובר  שש מנשה  ורב  ר"ע  בתלמידי  אח "כ  שהובאו 
"ירחיב הדי פירש  לכ היזקא , ברי  וממילא  , וגנבי  ליסטי

."ליל צרי אני  פרסאות שני  לו  "יאמר "הדר לו 
לו  "ירחיב  מהו   " הרמב פירש  לא  מדוע   ג יוב מעתה 
הרחיב  ש  שג התורה  מסיפור ידוע  דבר הוא  כי  "הדר

בטוח  שהיה  מצד  ולא  חשש  מצד  הדר כילו  שיזיקו 
"עשו  כתב  לא   ג כ  ומשו עמו  והתפייס  ונישקו  חיבקו 
לא   ג מדוע  מוב ובזה  היזקא . בברי  מדובר אי כי  הרשע "
מזה  כי  סכותה " נסע  "ויעקב  הכתוב  המש  " הרמב ציטט
"עד רק  כתב  לכ לגוי , לשקר שצרי משמע  להיות יכול
יבוא  שבוודאי  שמשמעו  שעירה " אדוני  אל אבוא  אשר
רב . זמ יקח  והדבר "הדר לו  ש "הרחיב  אלא  לשעיר אליו 
הגמ ' שהביאה   הסיפורי  " הרמב שלדעת לומר ויש 
שא ("הול אתה  לא מ "שאלו   חו)  נוס די  מלמדי
יותר. רחוק   למקו שהול ולומר לשקר צרי היזקא  ברי 
שלא  כיו לומר יש  אולי  זה , די  " הרמב כתב  שלא  ומה 
סיפור   כי ־א והלכה  די של בסגנו בפירוש  בגמ ' נאמר

ה .) ואות ב  אות  " הרמב כללי  מלאכי  יד  (וראה  מעשה .
      

אחד,48)הגוי .47) קילומטר מרחק  ללכת צריך היה אם
הגוי ימתין אולי  ללכת, צריך אני  קילומטרים שני  לו יאמר
קודם  ממנו יפרוש והיהודי  השני , הקילומטר עד מלרצחו

שם. זרה עבודה וינצל, נסע 49)לכן "ויעקב  וכתוב :
שעיר. עד הלך ולא סכותה",

.ËÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ ÁwÏ eÒ‡»ƒ«¿»ƒ»≈»ƒ∆»ƒ
Ôk50‰ÈÁiL epnÓ eL‡È˙51ÔÓ ˙‡t˙‰Ï eÒ‡Â . ≈ƒ¿»¬ƒ∆∆ƒ¿∆¿»¿ƒ¿«…ƒ

ÒBB˜Èt‡‰52epnÓ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ,53‡nL , »∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆∆»
ÂÈÁ‡ eÎLnÈ54„BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ ÁwÏ zÓe . ƒ»¿«¬»À»ƒ«¿»ƒ»≈

‰Ó‰Ï ÌÈÎBk55ıeÁaÓ ÛebaL ‰kÓÏ B‡56ÔB‚k , »ƒƒ¿≈»¿«»∆«ƒ«¿
‡Ó‚eÏÓ57‰iËe58‰kÒ ÏL ‰kÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .59 ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«»»

ÁwÏ eÒ‡60‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ‰kÓ ÏÎÂ .epnÓ61˙‡ »ƒ«ƒ∆¿»«»∆¿«¿ƒ»∆»∆
.Ì‰Ó ÔÈ‡t˙Ó ÔÈ‡  ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆

כז:50) שם ממית, סם לו יתן ירפאנו 51)שמא לא ואם
להתר  מותר להפסיד,ימות, מה לו אין שהרי  ממנו, פאות

ואף ֿעלֿפי יהודי . רופא כשאין ומדובר הגוי . ירפאנו ושמא
עלול  והגוי  יומיים, או יום לחיות עוד יוכל שהחולה
שאין  ממנו, להתרפאות מותר זאת בכל מותו, להקדים

שם. למות, וסופו הואיל שעה, לחיי  ראה 52)חוששים
י . הלכה ד, פרק  שיחיה.53)למעלה החולה מן

מינים.54) וייעשו דעותיו, חשש 55)אחרי  אלא כאן שאין
כז. שם בלבד, ממון סכנה.56)להפסד בו שאין

לחה.57) סממנים.58)תחבושת משוחה תחבושת
מבחוץ .59) בגוף  במכה 60)אפילו המתירים כדעת שלא

להרחיקו, יוכל מזיק , שהסם החולה יראה ואם הואיל בחוץ ,
עליה 61)שם. מחללים הגוף ) (בחלל חלל של מכה כל

חלל, של כמכה הם הרי  הרגל וגב  היד וגב  השבת, את
כה. שם השבת, את עליהם ומחללים

.ÈÏ‡LÏ zÓe62:BÏ Ó‡ÈÂ ,ÌÈÎBk „BÚ ‡ÙBÏ À»ƒ¿…¿≈≈»ƒ¿…«
ÁwÈ ‡Ï Ï‡ ;‰OÚz CÎÂ CÎÂ ,EÏ ‰ÙÈ ÈBÏt ÌÒ«¿ƒ»∆¿¿»»»«¬∆¬»…ƒ«

.epnÓƒ∆

ממנו 62) מתרפא אינו היהודי  שאם הוא, והטעם כז. שם
עליו, סומך היהודי  שאין הגוי  יבין בלבד, שואלו אלא

הגויובווד  לו יאמר לא ולפיכך אחר. ברופא ישראל אי 
מומחה. כרופא שמו לקלקל שלא כדי  מזיקה, תרופה

.‡È„ÈÁi‰ ˙eLa Ô‰Ó tzÒ‰Ï eÒ‡Â63‡nL , ¿»¿ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«»ƒ∆»
ep‚‰È64‡È˙nL ÈtÓ ,zÓ  eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ . ««¿∆ƒ»»»»»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰nc Ì‡Â .B‚‰Ï65Ì„‡ ‡e‰L ÌÈÎBk „BÚÏ ¿»¿¿ƒƒ»»≈»ƒ∆»»
eLÁ66zÓ ‰Ê È‰  ep‚‰È ‡ÏÂ epnÓ „ÁÙiL È„k »¿≈∆ƒ¿«ƒ∆¿…««¿∆¬≈∆À»

.epnÓ tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆

להרגו,63) מפחד שהגוי  מפני  מותר, הרבים ברשות אבל
כז. זרה שבידו.64)עבודה בתער או במספריים

הגוי .65) לפני  לראות 66)התראה במראה שהסתכל כגון
המקפיד  הוא, חשוב  שאיש הגוי  וחושב  נאה, התספורת אם

כט . שם תספורתו, על

.ÈeÒ‡67ÈÏk Ïk ÌÈÎBk È„BÚÏ kÓÏ »ƒ¿…¿¿≈»ƒ»¿≈
‰ÓÁÏn‰68ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â .69ÔÈ‡Â . «ƒ¿»»¿≈«¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿≈

ÔÈkÒ ‡Ï Ô‰Ï ÔÈÎBÓ70ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ ,71ÌÈÏk ‡ÏÂ ,72 ¿ƒ»∆…«ƒ¿…»ƒ¿…¿»ƒ
‰‡ec‰ ÏÊa ÏL ˙B‡ÏLÏL ‡ÏÂ ,[ÏÊa ÏL]73, ∆«¿∆¿…«¿¿»∆«¿∆ƒ¿»

ÌÈa„ ‡ÏÂ74˜Ê Ba LiL c Ïk ‡ÏÂ ,˙BÈ‡Â ¿…Àƒ«¬»¿…»»»∆≈∆∆
ÔÈÒÈz Ô‰Ï ÔÈÎBÓ Ï‡ .ÌÈaÏ75‡l‡ ÔÈ‡L , »«ƒ¬»¿ƒ»∆¿ƒƒ∆≈»∆»

Ô‚‰Ï76. ¿»≈

טו:67) ליהודים.68)שם להרע  בהם ישתמשו שמא
ורומח .69) סייף  "סדן",70)כגון הגירסא שלנו ובגמרא

בבית  לאסיר הכוונה איש", רגלי  בו "לשום רש"י : ופירש
רבינו  וגירסת "סכין", שם גרס  חננאל רבינו אבל הסוהר.

חננאל. רבינו צוואר 71)כגירסת שעל ברזל של שרשרת
"ענו 72)השבוי . אסירים רגלי  בה שכובלים שרשרת

ולא  ר"מ : רומי  בדפוס  יח . קה, תהלים רגלו", בכבל
ברזל. של עששיות ולא . . ברזל 73)שלשלאות. מהודו.

טז. שם זיין, כלי  ממנו לעשות מיוחד שם.74)זה משנה,
שבויים. עם למאבק  בהם משתמשים מגינים.75)הגויים

בתריסים 76) שישתמשו החוששים שם, האוסרים כדעת ולא
זיינם. כלי  שיאזלו לאחר התקפה כבנשק 

.‚ÈeÒ‡ Ck ,ÌÈÎBk „BÚÏ kÓÏ eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿ƒ¿…¿≈»ƒ»»¿
ÌÈÎBk „BÚÏ ÎBnL Ï‡OÈÏ kÓÏ77zÓe .78 ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆≈¿≈»ƒÀ»

ÏÈÁÏ ÔÈÊ ÈÏk kÓÏ79Ô‰L ÈtÓ ,‰È„n‰ Èa ÏL ƒ¿…¿≈«ƒ««ƒ∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈
Ï‡OÈ ÏÚ ÔÈpÈ‚Ó80. ≈ƒƒ«ƒ¿»≈
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קסד                 
         

טו:77) טז.78)שם שגרים 80)לצבא.79)שם
מדינה  .באותה

.„ÈkÓÏ eÒ‡ ÌÈÎBk „BÚÏ kÓÏ eÒ‡L Ïk…∆»ƒ¿…¿≈»ƒ»ƒ¿…
ÌÈËÒÏ ‡e‰L Ï‡OÈÏ81„È ˜ÈÊÁÓ ‡ˆÓpL ÈtÓ ,82 ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ«
BÏÈLÎÓe ‰Ú ÈBÚ83eÚ ÏÈLÎn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿≈¬≈»«¿ƒ¿≈»««¿ƒƒ≈

„a84‰ˆÚ B‡ÈO‰Â85˙‚B‰ dÈ‡L86˜fÁL B‡ , ¿»»¿ƒƒ≈»∆≈»∆∆∆ƒ≈
C„ ‰‡B BÈ‡Â eÚ ‡e‰L ,‰Ú ÈBÚ È„È¿≈¿≈¬≈»∆ƒ≈¿≈∆∆∆

˙Ó‡‰87BaÏ ˙Â‡z ÈtÓ88‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  »¡∆ƒ¿≈«¬«ƒ¬≈∆≈¿…
‡a‰ ;ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ :Ó‡pL ,‰OÚ˙89 «¬∆∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…«»

.BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ Ôz ,‰ˆÚ EnÓ ÏhÏƒ…ƒ¿≈»≈≈»«∆∆

שם.81) הליסטים 82)שודד, אין אפילו בידו. מסייע 
נשק , לו למכור אסור זאת בכל דמים, בשפיכות חשוד

ולהמלט . שוד מעשי  לבצע  בזה לו בעבירה,83)שעוזר
הבריות. את ללסטם מעיז היה ולא יתכן הנשק  שלולא

תתן 84) לא עור "ולפני  בתורה: כתוב  בו. בקי  שאינו
זה  דרשו ורבותינו יד), יט , (ויקרא מאלקיך" ויראת מכשול
רעה, עצה לו ונותן בדבר", "עוזר שהוא חבירו את המכשיל

ב . פרשה ג, פרק  קדושים עצה.85)'ספרא' לו ונתן
עצה,86) ממך נוטל "היה נכונה. שאינה יודע  בעצמו שהוא

צא  לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה לו תתן אל
בשביל  - בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו - בהשכמה
חמור, לך וקח  שדך את מכור - לו תאמר אל שישתרב .

שם. ממנו", ונוטלו עוקף  התורה 87)ואתה דרך שהיא
המלוה 88)ומצוותיה. או לנזיר, יין כוס  המושיט  כגון

עור  "ולפני  משום עוברים ששניהם ברבית, והלוה ברבית
לעשות  לחבירו עוזר מהם אחד שכל לפי  מכשול", תתן לא
ספר  וראה עה: מציעא בבא ו: זרה עבודה ראה עבירה.

רצט . לאֿתעשה מצוות לרבינו, בספרים 89)המצוות
כאן  מתחלת ר"מ  רומי  בדפוס  אבל יד, הלכה סוף  זהו שלנו

טו. הלכה

.ÂËeÒ‡Â90B‡ ÌÈÎBk „BÚÏ ‰BË ‰ˆÚ ‡ÈO‰Ï ¿»¿«ƒ≈»»¿≈»ƒ
ÚL „ÚÏ91„ ‰OÚiL ‰ˆÚ B‡ÈO‰Ï elÙ‡Â . ¿∆∆»»«¬ƒ¿«ƒ≈»∆«¬∆¿«

‰ÂˆÓ92BÚLa „ÓBÚ ‡e‰Â ,93‰q˙ ‡ÏÂ .eÒ‡ 94 ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
,‰˜„ˆ ÔzÏ v„ÎeÏ ‰ˆÚ ‡ÈO‰L ÏÚ ‡l‡ Ï‡i„»ƒ≈∆»«∆ƒƒ≈»ƒ¿«¿∆«ƒ≈¿»»

CÏÚ tLÈ ÈkÏÓ ‡kÏÓ Ô‰Ï :Ó‡pL95. ∆∆¡«»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

  

         
      

 מלכי בהלכות שהביא  ה "י)וממה  נתינת (פ"י של הדוגמא 
מחויבי  אינ נח  שבני  להלכה  שסבר מוכח  נח , בב צדקה 
דבר  "שיעשה  כא שכתב  שמה  לומר יש  ועפ"ז בצדקה .
ועושה , מצווה  שאינו  למצוה  הכוונה  צדקה " לית מצוה 

נח . בני  מצות בשבע  ־ כמה ־שאי
        

ד.90) במצוות.91)בבא ֿבתרא חייב  שהוא אף ֿעלֿפי 
שם.92) צדקה, שיעשה לנבוכדנצר דניאל אבל 93)כעצת

מותר. בתשובה, חזר אריות.94)אם לגוב  אותו שהשליכו
בעיניך.95) תיטב  עצתי 

    1 
הבעלים.1) עם ולטעון המשא לפרוק  שמצותֿעשה יבאר

גוי בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק  יתחייב  מאימתי 
עבירה  עובר ישראל לבדו שראה מי  ודין ישראל. של ומשא

כו'. לשונאו מותר אם

.‡Ú‚tL ÈÓ2˙Áz ˙ˆB BzÓ‰e ,Cca BÁa ƒ∆»««¬≈«∆∆¿∆¿∆∆««
d‡OÓ3dÏ Èe‡‰ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰L ÔÈa ,4ÔÈa «»»≈∆»»»∆»«»»»»≈

d‡OnÓ ˙BÈ ‰ÈÏÚ ‰È‰L5˜ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È‰  ∆»»»∆»≈ƒ«»»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿…
‰ÈÏÚÓ6BnÚ ÊÚz ÊÚ :Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊÂ .7. ≈»∆»¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…«¬…ƒ

בדרכה.3)שפגש.2) להמשיך בכוחה לשאת 4)ואין
כוחותיה. יכולה 5)לפי  שהיא ממה יותר עליה שהטעין

שביותר  לב .) מציעא (בבא האומר כדעת שלא לשאת.
פטור. המשא.6)ממשאה ופירשו 7)את לו, עזור

משאו". תחת "רובץ  כתוב  שהרי  נאמר, שלפריקה חכמינו
רכב , כי ֿתצא 'ספרי ' כ; פרשה משפטים מכילתא וראה

שם. ובבאמציעא

.Ï‰ epÁÈpÈÂ ˜ÙÈ ‡ÏÂ8,BnÚ ÌÈ˜È ‡l‡ ,CÏÈÂ ¿…ƒ¿…¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈≈∆»»ƒƒ
‰ÈÏÚ B‡OÓ ÔÚËÈÂ ÊÁÈÂ9ÌÈ˜z Ì˜‰ :Ó‡pL ; ¿«¬…¿ƒ¿««»»∆»∆∆¡«»≈»ƒ
˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ .BnÚ10‡ÏÂ Ï‰ BÁÈp‰ Ì‡Â . ƒƒ¿«¬≈«∆∆¿ƒƒƒƒ¿»¿…

ÔÚË ‡ÏÂ ˜t11˙ÂˆÓ ÏÚ ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha  »«¿…»«ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««ƒ¿«
‰‡˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï12.EÈÁ‡ BÓÁ ˙‡ …«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

ודואג.8) הנכון.9)נפחד טעינה,10)במקומו מצוות
בדרך", נופלים שורו או אחיך "חמור שם כתוב  שהרי 
לטעון. וצריך הקרקע  על מוטלים ומשאה שהבהמה ומשמע 
תעזוב  "עזוב  הכתובים ששני  האומר, יאשיה רבי  כדעת ולא
שם. מכילתא מדברים. בפריקה עמו" תקים ו"הקם עמו"

טען.11) לא אבל פרק , מצות 12)אפילו זו תראה "לא
רובץ  . . תראה. (כי  תראה" "כי  אומר הוא ולהלן לאֿתעשה,

משאו, רכה.תחת שם 'ספרי ' מצותֿעשה", ה) כג, שמות
רע . לאֿתעשה מצוות לרבינו, המצוות ספר וראה

.‚BÈ‡  ˙Bw‰ ˙Èa ˙ˆB ‰Ó‰a‰Â ,Ô‰k ‰È‰»»…≈¿«¿≈»∆∆¿≈«¿»≈
‡nhÓ13‰„‡ ÈL‰Ï ‡nhÓ BÈ‡L ÌLk ,dÏ14. ƒ«≈»¿≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ¬≈»

Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ15ÏÈ‡B‰  ˜ÙÏÂ ÔÚËÏ Bkc ÔÈ‡L ¿≈ƒ»»»≈∆≈«¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
eËt ,B„BÎ ÈÙÏ dÈ‡Â16. ¿≈»¿ƒ¿»

ובמכילתא 13) בעמיו". יטמא לא "לנפש תורה: שאמרה
שאתה  פעמים - לו מעזוב  "וחדלת הכתוב : מן זה דין למדו
אל  הקברות בין (החמור) היה עוזב . שאתה ופעמים חדל,

שם. יטמא 14)יטמא", לא הקברות בבית היתה "ואם
כהן  דין מדמה רבינו שם. בבאֿמציעא שם, 'ספרי ' לה",
בבית  והאבידה כהן לדין הקברות בבית וטעינה בפריקה
מתטמא  אינו לאבידה לשניהם. אחד וטעם הואיל הקברות,
לדחות  בכוחה אין אבידה השבת של שמצותֿעשה משום
ומצותֿעשה  בעמיו" יטמא לא "לנפש לאֿתעשה מצות
בפריקה  אף  קיים זה וטעם ל.). (שם כהן של יהיו" "קדושים
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קסה                  
         

טו:77) טז.78)שם שגרים 80)לצבא.79)שם
מדינה  .באותה

.„ÈkÓÏ eÒ‡ ÌÈÎBk „BÚÏ kÓÏ eÒ‡L Ïk…∆»ƒ¿…¿≈»ƒ»ƒ¿…
ÌÈËÒÏ ‡e‰L Ï‡OÈÏ81„È ˜ÈÊÁÓ ‡ˆÓpL ÈtÓ ,82 ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ«
BÏÈLÎÓe ‰Ú ÈBÚ83eÚ ÏÈLÎn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿≈¬≈»«¿ƒ¿≈»««¿ƒƒ≈

„a84‰ˆÚ B‡ÈO‰Â85˙‚B‰ dÈ‡L86˜fÁL B‡ , ¿»»¿ƒƒ≈»∆≈»∆∆∆ƒ≈
C„ ‰‡B BÈ‡Â eÚ ‡e‰L ,‰Ú ÈBÚ È„È¿≈¿≈¬≈»∆ƒ≈¿≈∆∆∆

˙Ó‡‰87BaÏ ˙Â‡z ÈtÓ88‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  »¡∆ƒ¿≈«¬«ƒ¬≈∆≈¿…
‡a‰ ;ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ :Ó‡pL ,‰OÚ˙89 «¬∆∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…«»

.BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ Ôz ,‰ˆÚ EnÓ ÏhÏƒ…ƒ¿≈»≈≈»«∆∆

שם.81) הליסטים 82)שודד, אין אפילו בידו. מסייע 
נשק , לו למכור אסור זאת בכל דמים, בשפיכות חשוד

ולהמלט . שוד מעשי  לבצע  בזה לו בעבירה,83)שעוזר
הבריות. את ללסטם מעיז היה ולא יתכן הנשק  שלולא

תתן 84) לא עור "ולפני  בתורה: כתוב  בו. בקי  שאינו
זה  דרשו ורבותינו יד), יט , (ויקרא מאלקיך" ויראת מכשול
רעה, עצה לו ונותן בדבר", "עוזר שהוא חבירו את המכשיל

ב . פרשה ג, פרק  קדושים עצה.85)'ספרא' לו ונתן
עצה,86) ממך נוטל "היה נכונה. שאינה יודע  בעצמו שהוא

צא  לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה לו תתן אל
בשביל  - בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו - בהשכמה
חמור, לך וקח  שדך את מכור - לו תאמר אל שישתרב .

שם. ממנו", ונוטלו עוקף  התורה 87)ואתה דרך שהיא
המלוה 88)ומצוותיה. או לנזיר, יין כוס  המושיט  כגון

עור  "ולפני  משום עוברים ששניהם ברבית, והלוה ברבית
לעשות  לחבירו עוזר מהם אחד שכל לפי  מכשול", תתן לא
ספר  וראה עה: מציעא בבא ו: זרה עבודה ראה עבירה.

רצט . לאֿתעשה מצוות לרבינו, בספרים 89)המצוות
כאן  מתחלת ר"מ  רומי  בדפוס  אבל יד, הלכה סוף  זהו שלנו

טו. הלכה

.ÂËeÒ‡Â90B‡ ÌÈÎBk „BÚÏ ‰BË ‰ˆÚ ‡ÈO‰Ï ¿»¿«ƒ≈»»¿≈»ƒ
ÚL „ÚÏ91„ ‰OÚiL ‰ˆÚ B‡ÈO‰Ï elÙ‡Â . ¿∆∆»»«¬ƒ¿«ƒ≈»∆«¬∆¿«

‰ÂˆÓ92BÚLa „ÓBÚ ‡e‰Â ,93‰q˙ ‡ÏÂ .eÒ‡ 94 ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
,‰˜„ˆ ÔzÏ v„ÎeÏ ‰ˆÚ ‡ÈO‰L ÏÚ ‡l‡ Ï‡i„»ƒ≈∆»«∆ƒƒ≈»ƒ¿«¿∆«ƒ≈¿»»

CÏÚ tLÈ ÈkÏÓ ‡kÏÓ Ô‰Ï :Ó‡pL95. ∆∆¡«»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

  

         
      

 מלכי בהלכות שהביא  ה "י)וממה  נתינת (פ"י של הדוגמא 
מחויבי  אינ נח  שבני  להלכה  שסבר מוכח  נח , בב צדקה 
דבר  "שיעשה  כא שכתב  שמה  לומר יש  ועפ"ז בצדקה .
ועושה , מצווה  שאינו  למצוה  הכוונה  צדקה " לית מצוה 

נח . בני  מצות בשבע  ־ כמה ־שאי
        

ד.90) במצוות.91)בבא ֿבתרא חייב  שהוא אף ֿעלֿפי 
שם.92) צדקה, שיעשה לנבוכדנצר דניאל אבל 93)כעצת

מותר. בתשובה, חזר אריות.94)אם לגוב  אותו שהשליכו
בעיניך.95) תיטב  עצתי 

    1 
הבעלים.1) עם ולטעון המשא לפרוק  שמצותֿעשה יבאר

גוי בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק  יתחייב  מאימתי 
עבירה  עובר ישראל לבדו שראה מי  ודין ישראל. של ומשא

כו'. לשונאו מותר אם

.‡Ú‚tL ÈÓ2˙Áz ˙ˆB BzÓ‰e ,Cca BÁa ƒ∆»««¬≈«∆∆¿∆¿∆∆««
d‡OÓ3dÏ Èe‡‰ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰L ÔÈa ,4ÔÈa «»»≈∆»»»∆»«»»»»≈

d‡OnÓ ˙BÈ ‰ÈÏÚ ‰È‰L5˜ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È‰  ∆»»»∆»≈ƒ«»»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿…
‰ÈÏÚÓ6BnÚ ÊÚz ÊÚ :Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊÂ .7. ≈»∆»¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…«¬…ƒ

בדרכה.3)שפגש.2) להמשיך בכוחה לשאת 4)ואין
כוחותיה. יכולה 5)לפי  שהיא ממה יותר עליה שהטעין

שביותר  לב .) מציעא (בבא האומר כדעת שלא לשאת.
פטור. המשא.6)ממשאה ופירשו 7)את לו, עזור

משאו". תחת "רובץ  כתוב  שהרי  נאמר, שלפריקה חכמינו
רכב , כי ֿתצא 'ספרי ' כ; פרשה משפטים מכילתא וראה

שם. ובבאמציעא

.Ï‰ epÁÈpÈÂ ˜ÙÈ ‡ÏÂ8,BnÚ ÌÈ˜È ‡l‡ ,CÏÈÂ ¿…ƒ¿…¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈≈∆»»ƒƒ
‰ÈÏÚ B‡OÓ ÔÚËÈÂ ÊÁÈÂ9ÌÈ˜z Ì˜‰ :Ó‡pL ; ¿«¬…¿ƒ¿««»»∆»∆∆¡«»≈»ƒ
˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ .BnÚ10‡ÏÂ Ï‰ BÁÈp‰ Ì‡Â . ƒƒ¿«¬≈«∆∆¿ƒƒƒƒ¿»¿…

ÔÚË ‡ÏÂ ˜t11˙ÂˆÓ ÏÚ ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha  »«¿…»«ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««ƒ¿«
‰‡˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï12.EÈÁ‡ BÓÁ ˙‡ …«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

ודואג.8) הנכון.9)נפחד טעינה,10)במקומו מצוות
בדרך", נופלים שורו או אחיך "חמור שם כתוב  שהרי 
לטעון. וצריך הקרקע  על מוטלים ומשאה שהבהמה ומשמע 
תעזוב  "עזוב  הכתובים ששני  האומר, יאשיה רבי  כדעת ולא
שם. מכילתא מדברים. בפריקה עמו" תקים ו"הקם עמו"

טען.11) לא אבל פרק , מצות 12)אפילו זו תראה "לא
רובץ  . . תראה. (כי  תראה" "כי  אומר הוא ולהלן לאֿתעשה,

משאו, רכה.תחת שם 'ספרי ' מצותֿעשה", ה) כג, שמות
רע . לאֿתעשה מצוות לרבינו, המצוות ספר וראה

.‚BÈ‡  ˙Bw‰ ˙Èa ˙ˆB ‰Ó‰a‰Â ,Ô‰k ‰È‰»»…≈¿«¿≈»∆∆¿≈«¿»≈
‡nhÓ13‰„‡ ÈL‰Ï ‡nhÓ BÈ‡L ÌLk ,dÏ14. ƒ«≈»¿≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ¬≈»

Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ15ÏÈ‡B‰  ˜ÙÏÂ ÔÚËÏ Bkc ÔÈ‡L ¿≈ƒ»»»≈∆≈«¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
eËt ,B„BÎ ÈÙÏ dÈ‡Â16. ¿≈»¿ƒ¿»

ובמכילתא 13) בעמיו". יטמא לא "לנפש תורה: שאמרה
שאתה  פעמים - לו מעזוב  "וחדלת הכתוב : מן זה דין למדו
אל  הקברות בין (החמור) היה עוזב . שאתה ופעמים חדל,

שם. יטמא 14)יטמא", לא הקברות בבית היתה "ואם
כהן  דין מדמה רבינו שם. בבאֿמציעא שם, 'ספרי ' לה",
בבית  והאבידה כהן לדין הקברות בבית וטעינה בפריקה
מתטמא  אינו לאבידה לשניהם. אחד וטעם הואיל הקברות,
לדחות  בכוחה אין אבידה השבת של שמצותֿעשה משום
ומצותֿעשה  בעמיו" יטמא לא "לנפש לאֿתעשה מצות
בפריקה  אף  קיים זה וטעם ל.). (שם כהן של יהיו" "קדושים
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יח . הלכה יא, פרק  ואבידה גזילה הלכות וראה וטעינה.
מכובד.15) אדם  או ל:16)חכם בבאֿמציעא שם ; 'ספרי '

.„ÏÏk‰ ‰Ê17ÔÚBË ‰È‰ BlL ‰˙È‰ el‡L Ïk : ∆«¿»…∆ƒ»¿»∆»»≈
˜BÙe18Ì‡Â .BÁ ÏLa ˜ÙÏÂ ÔÚËÏ iÁ ‰Ê È‰  ≈¬≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿∆¬≈¿ƒ

ÔÈc‰ ˙eMÓ ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ „ÈÒÁ ‰È‰19‰È‰ elÙ‡ , »»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¬ƒ»»
ÏB„b‰ ‡ÈOp‰20˙Áz ˙ˆB BÁ ˙Ó‰a ‰‡Â «»ƒ«»¿»»∆¡«¬≈∆∆««

ÌÈ˜ B‡ Ôz ÏL d‡OÓ21˜Bt  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»»∆∆∆»ƒ¿«≈»∆≈
BnÚ ÔÚBËÂ22. ¿≈ƒ

חושש 18)שם.17) היה לא ממונו , על  שחס  מפני 
אותו,19)לכבודו. מחייב  הדין שאין מה אפילו עושה

ל"חסיד". פירוש הגדול 20)וזהו ביתֿהדין של
ג. הלכה א, פרק  סנהדרין הלכות ראה הגדולה), (הסנהדרין

בהם.21) לטפל כבודו לפי  זה ישמעאל 22)ואין רבי  כמו
משורת  לפנים ונהג כבודו, לפי  ואינה זקן שהיה יוסי , ברבי 

ל: בבאֿמציעא הדין,

.‰˜ÙÏÂ ÔÚËÏ iÁ  ‰ÏÙÂ ‰ÊÁÂ ,ÔÚËÂ ˜t»«¿»«¿»¿»¿»¿»«»ƒ¿…¿ƒ¿…
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt23ÊÚ :Ó‡pL ; «««∆∆¬ƒ≈»¿»ƒ∆∆¡«»…

BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ ,ÊÚz24˙Bcc‰Ï CÈˆ CÎÈÙÏ .25 «¬…»≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
‰Òt „Ú BnÚ26:‡On‰ ÏÚa BÏ ÓB‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ««¿»∆»ƒ≈≈««««»

.EÏ CÈˆ ÈÈ‡≈ƒ»ƒ¿

לב .23) לא. בבאֿמציעא רכה; כי ֿתצא 'ספרי '
פעמים,24) הרבה היינו מתמדת, פעולה על מורה ו"עזוב "

 ֿ בבא לרבינו המשניות פירוש וראה לא. שם "הקם", וכן
ט . משנה ב , פרק  לאחר להתנ 25)מציעא לאטו הל

ה. מב , תהלים טו: לח , ישעיה ראה ארבעה 26)שהטעינו,
ז. הלכה לקמן וראה לג.), (שם ותיפול תחזור שמא מילים,

.Âe‰‡iMÓ ?BnÚ ÔÚËÏÂ ˜ÙÏ iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿≈
‰i‡27‰ÚÈ‚Ùk ‡È‰L28'‰‡˙ Èk' Ó‡ È‰L ;29, ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡«ƒƒ¿∆

'ÚbÙ˙ Èk' Ó‡Â30‰È‰iMÓ ,ÌÈÓÎÁ eÚL ?‰nÎÂ . ¿∆¡«ƒƒ¿«¿«»ƒ¬¬»ƒƒ∆ƒ¿∆
Ì‰ÈÈa31‰n‡ LLÂ ÌÈMLÂ ÌÈ˙‡Ó32ÈLÈÏL ÈLe ≈≈∆»«ƒ¿ƒƒ¿≈«»¿≈¿ƒ≈

ÏÈÓa ‰ˆÁÓe ‰ÚMÓ „Á‡ ‡e‰L ,‰n‡33‰È‰ . «»∆∆»ƒƒ¿»∆¡»¿ƒ»»
dÏ ˜e˜Ê BÈ‡  ‰fÓ ˙È epnÓ ˜BÁ34. »ƒ∆»≈ƒ∆≈»»

כ;28)מרחוק .27) פרשה משפטים מכילתא בפנים, פנים
לג. בבאֿמציעא רכב ; שם אפילו 29)'ספרי ' ומשמעו

בפנים.30)מרחוק . פנים ובין 31)ומשמעו הרואה בין
המשא. סנטימטר.32)בעל 56 אמה.33)בערך אלפיים

שם. ומחצה, בשבעה אמה אלפיים לחלק  היינו
ופטור.34)

.Ê‰ÂˆÓ35ÔÚËÏ Ï‡ ;ÌpÁa BnÚ ˜ÙÏ ‰Bz‰ ÔÓ ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿…
BÎO ÏËBÂ ,‰ÂˆÓ BÊ È‰  ÂÈÏÚ36‰ÚLa ÔÎÂ . »»¬≈ƒ¿»¿≈¿»¿≈¿»»

ÎO BÏ LÈ  ‰Òt „Ú BnÚ ‰c„nL37. ∆¿«∆ƒ««¿»≈»»

לב .35) כל 36)בבאֿמציעא בעד כמו הבהמה מבעל
מצוה. קיים שכרו, נוטל שהוא ואף ֿעלֿפי  אחרת, עבודה

שהיא 37) פריקה לצורך ומדדה הולך שהוא אף ֿעלֿפי 
מו  זאת בכל ראה בחינם, לג. שם שכר, ליטול לו תר

ונוטל. דיבורֿהמתחיל שם 'תוספות'

.ÁÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆe BÁ ˙Ó‰a ‡ˆÓ»»∆¡«¬≈¿»««ƒ∆≈
ÌÈÏÚa‰38ÂˆÓ  dnÚ‰ÈÏÚÓ ˜ÙÏ ‰39ÔÚËÏÂ «¿»ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿…≈»∆»¿ƒ¿…

ÊÚz ÊÚ :Ó‡pL ;‰ÈÏÚ40ÏkÓ  ÌÈ˜z Ì˜‰ , »∆»∆∆¡«»…«¬…»≈»ƒƒ»
ÌB˜Ó41?'BnÚ' Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .42ÏÚa ‰È‰ Ì‡L »ƒ≈»»∆¡«ƒ∆ƒ»»««

BÏ LÈÂ CÏ‰Â ,ÌL ‰Ó‰a‰43:Ba Ú‚tL ‰ÊÏ Ó‡Â , «¿≈»»¿»«¿»«¿»«»∆∆»«
 ˜t EcÏ ˜ÙÏ ˙Èˆ Ì‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿…¿«¿¿…
‰Ó‰a‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ :Ó‡pL ,eËt ‰Ê È‰¬≈∆»∆∆¡«ƒ¿ƒ»»«««¿≈»

‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê44BcÏ ˜ÙÏÂ ÔÚËÏ iÁ 45. »≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«

לו.38) זו.39)שיעזרו הלכה בסוף  חולה, או בזקן כמו
היא.40) יתירה חייב ,41)ולשון אתה שהם תנאים בכל

לא. שם הגמרא לשון עמה. הבעלים אין אפילו
לא 42) אבל הבהמה, לבעל לעזור הוא שהחיוב  משמע ,

לבדו. ולטעון לב .43)לפרוק  שם משנה, רכה. שם 'ספרי '
ולטעון.44) לפרוק  יכול הבעלים 45)ואינו באין כמו

שם. משנה, שם. 'ספרי ' עמה,

.ËÌ‡ :Ï‡OÈ ÏL ‡On‰Â ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙Ó‰a∆¡«»≈»ƒ¿««»∆ƒ¿»≈ƒ
nÁÓ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰È‰46BÈ‡  BzÓ‰a Á‡ »»»≈»ƒ¿«≈««¿∆¿≈

dÏ ˜e˜Ê47Â‡Ï Ì‡Â ;48ÔÚËÏÂ ˜ÙÏ iÁ 49ÌeMÓ , »»¿ƒ»«»ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
Ï‡OÈ ÏL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡OÈ Ú«̂«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿»«¿≈»∆ƒ¿»≈
,ÔÚËÏÂ ˜ÙÏ iÁ  ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÈBOn‰Â¿««∆≈»ƒ«»ƒ¿…¿ƒ¿…

Ï‡OÈ Úˆ ÌeMÓ50ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙Ó‰a Ï‡ . ƒ««ƒ¿»≈¬»∆¡«»≈»ƒ
iÁ BÈ‡  B‡OÓe51ÌeMÓ ‡l‡ ,Ba Ïth‰Ï «»≈«»¿ƒ«≈∆»ƒ

‰È‡52. ≈»

בהמתו.46) אחר ומה 47)הולך אחיך", "חמור [שנאמר
(ראה  לישראל הכוונה שונאך" "חמור ה) כג, (שמות שנאמר
צער  משום חייב  בפריקה אבל בטעינה, והמדובר יד). הלכה
ופרישה' ו'דרישה (כסף ֿמשנה דאורייתא שהוא חיים בעלי 

ערב ). סי ' אחר 48)חושןֿמשפט  מחמר הגוי  שאין
המשא. בעל הישראל אלא שבפריקה 49)בהמתו, מפני 

"חייב  בפירוש: כאן רבינו כתב  מחמר, כשהגוי  גם חייב 
(כסף ֿמשנה). חייב  סתם כתב  ולא ולטעון", לפרוק 

שבעל 50) העולם, כדרך בהמתו, אחר מחמר והישראל
שם). (בבאֿמציעא המחמר הוא אבל 51)החמור בטעינה,

מו. באות למעלה שהבאנו כמו חייב , שלא 52)בפריקה
בחמור  הראשון בדין אבל הישראל, על הגוי  איבת תהיה
הגוי שהרי  לאיבה, חשש אין - ישראל של ומשאוי  גוי  של
ופרישה' ('דרישה חס  אינו ישראל של ממונו על שגם רואה
פירושו  לפי  הוא מח , עד מה בהערות כאן האמור כל שם).
הגר"א  אולם הנ"ל. ופרישה' ו'דרישה הכסף ֿמשנה של
כדוחק  פירושם מגדיר טז, ס "ק  ערב  סימן בחושןֿמשפט 
לאו  חיים בעלי  צער כאן פוסק  שרבינו ואומר, גדול
היינו  כפשוטם, רבינו דברי  מתפרשים כך ומתוך דאורייתא,
יד  הלכה וגם בפריקה, ולא בטעינה לא כלל, לה זקוק  אינו
פסקי על מעיר עצמו הגר"א שם. עיין כפשוטה, תתפרש
יד, הלכה כא פרק  שבת ובהלכות א בהלכה למעלה רבינו
לדברי יישוב  ומצא דאורייתא, חיים בעלי  שצער המוכיחים

עומדת. במקומה שבת מהלכות הסתירה אבל כאן, רבינו

.ÈÌÈnÁ53Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈÏ‚L54˙BÚeÚ55ÔÈ‡  «»ƒ∆«¿»∆∆»≈∆¿≈»
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ÂÈÁ ÔÈ‡M56ÌÈc˜‰Ï57ÂÈÏÚÓ ÚÏÂ58ÏÙ .59 «»ƒ¬≈»¿«¿ƒ¿«¬…≈»»»«
ÂÈÏÚÓ ÚÏ ÔÈ‡M60. «»ƒ«¬…≈»»

ב .53) פרק  בבאֿקמא חמור 54)תוספתא של כלומר,
מהם. יתר 55)אחד כמו מהירות באותה ללכת יכול ואינו

שבשיירה. החמורים.56)החמורים ללכת 57)בעלי 
בדרך.58)קדימה. לבדו חמורו עם ואינו 59)ולהשאירו

כלל. ללכת בשבילו.60)יכול להתעכב  חייבים ואינם

.‡È‰È‰61ÔeÚË „Á‡62ÎB „Á‡Â63Cc‰ Ô˜Á„e ,64 »»∆»»¿∆»≈¿»»«∆∆
ÔeÚh‰ ÈtÓ ÎB‰ ˙‡ ÔÈÈÚÓ 65ÔeÚË „Á‡ . «¬ƒƒ∆»≈ƒ¿≈«»∆»»

ÔeÚh‰ ÈtÓ Ô˜È‰ ˙‡ ÔÈÈÚÓ  Ô˜È „Á‡Â66. ¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈«»
ÈtÓ Ô˜È‰ ˙‡ ÔÈÈÚÓ  Ô˜È „Á‡Â eÎ „Á‡∆»»¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈

eÎ‰67Ô‰ÈL ,ÔÈÎB Ô‰ÈL ,ÔÈeÚË Ô‰ÈL . »»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
.Ô‰ÈÈa ‰Lt ÔÈOBÚ  ÔÈ˜È≈»ƒƒ¿»»≈≈∆

שם.61) "ואחד 63)משא.62)תוספתא ובתוספתא:
זה.64)רכוב ". בצד זה ללכת יכולים ואינם צרה, והדרך

לחכות 65) קל יותר שלרכוב  לרכוב , הטעון את מקדימים
לטעון. ואין 66)מאשר לריקן, הטעון את מקדימים

ויעבור  קל שהוא מפני  תחילה יעבור שהריקן אומרים
קודם. הטעון אלא זה 67)במהירות, הרכוב . את מקדימים

פחות. לטעון קודם טעון והיותר לריקן, קודם הטעון הכלל:
בתוספתא  גם האחרונה. הבבא חסרה (ר"מ ) רומי  [בדפוס 
כאן  שלפנינו והגירסא זו, את זו סותרות שונות גירסאות יש
תס "ב , אמסטרדם בדפוס  היא וכן הדעת, על ביותר מתקבלת

בתוספתא]. רבינו של גירסתו זו וכנראה

.È˙BÈÙÒ ÈzL ÔÎÂ68Ì‡ ,BÊa BÊ ˙BÚ‚BÙe ˙BBÚ‰ ¿≈¿≈¿ƒ»¿¿»ƒ
˙BÚBË  ˙Á‡ ˙a Ô‰ÈzL ˙BBÚ69Á‡ BÊa Ì‡Â , ¿¿≈∆¿«««¿¿ƒ»««

dB‚ ‰ÏÚÓa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈlÓ‚ ÈL ÔÎÂ ;˙BBÚ  BÊ¿¿≈¿≈¿«ƒ»ƒ¿«¬∆»«
‰Êa ‰Ê eÚ‚Ùe70 ˙Á‡ ˙a Ì‰ÈL ÔÈBÚ Ì‡ , »¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆¿«««

ÔÈÏÙB71‰Ê Á‡ ‰Êa Ì‡Â ,72Ô‰ „ˆÈk ;ÔÈÏBÚ  ¿ƒ¿ƒ»∆««∆ƒ≈«≈
dÈ‡L ‰Ácz  ‰eÚË dÈ‡LÂ ‰eÚË ?ÔÈOBÚƒ¿»¿∆≈»¿»ƒ»∆∆≈»

‰B˜ .‰eÚh‰ ÈtÓ ‰eÚË73‰˜BÁe74‰Ácz  ¿»ƒ¿≈«¿»¿»¿»ƒ»∆
‰B˜75B‡ ˙B˜BÁ Ô‰ÈzL .‰B˜ dÈ‡L ÈtÓ ¿»ƒ¿≈∆≈»¿»¿≈∆¿

„Á‡ ˜Á„a ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰  ˙BeÚË B‡ ˙BB˜76, ¿¿ƒ¿À»¿…«∆»
‰Lt ÏË‰77ÎO ˙BÏÚÓ Ô‰Â ,Ô‰ÈÈa78.BÊÏ BÊ »≈¿»»≈≈∆¿≈«¬»»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Êe79.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa :Ó‡ »∆¿«≈∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆

לב :68) סנהדרין שם, ז 69)תוספתא את זו ו.שתדחוף 
בראש 70) ופגעו זה, מצד עולה וזה זה מצד עולה זה  כגון

הר. של הדרך.71)חודו שבצידי  הבקעה אם 72)לתוך
לחבירו. מקום ויפנה אחרונית יחזור לנמל 73)אחד

ממנו. ממנו.74)שיצאה שיצאה משום 75)לנמל
ולחכות. להתעכב  קשה יותר ממרחקים הבאה שלספינה

האחת 76) על לכפות הדין מן ואין לכולם, שוה בצרה
לחברתה. מקום להתפשר 77)לפנות יכולים אינם אם

להשהייתה.78)מעצמם. וחולה 79)כפיצוי  בריא כגון
פשרה, הטל - בריאים שניהם החולה; מפני  הבריא ידחה -

לזה. זה שכר מעלים והם

.‚ÈÚ‚Bt‰80ÌÈLa81„Á‡Â ,B‡OÓ ˙Áz ıB „Á‡ , «≈«ƒ¿«ƒ∆»≈«««»¿∆»
˜ÙÏ ‰ÂˆÓ  BnÚ ÔÚËiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜t»«≈»»¿…»»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿…
.ÔÚBË Ck Á‡Â ,ÌÈiÁ ÈÏÚa Úˆ ÌeMÓ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ«««¬≈«ƒ¿««»≈
B‡ ÌÈ‡BO Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ
 ‰B‡ „Á‡Â ‡BO „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈ‰B‡¬ƒ¬»ƒ»»∆»≈¿∆»≈
BˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ,‰lÁz ‡BO‰ ÌÚ ÔÚËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…ƒ«≈¿ƒ»¿≈»…∆ƒ¿

Ú‰82. »»

לב :81)הפוגש.80) "לכוף 82)בבאֿמציעא המצווה
שם. חיים, בעלי  צער ממצוות עדיפה יצרו" את

.„È‰Bza Ó‡pL ‡BO‰83ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ‡Ï  «≈∆∆¡««»…≈À»»
‡e‰84‡BO Ï‡OÈÏ ‰È‰È C‡È‰Â .Ï‡OiÓ ‡l‡ ,∆»ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈

ÓB‡ e˙k‰Â ,Ï‡OiÓ85EÈÁ‡ ˙‡ ‡O˙ ‡Ï' ƒƒ¿»≈¿«»≈…ƒ¿»∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ?'EÏa86BcÏ e‰‡L ÔB‚k :87ÚL ƒ¿»∆»¿¬»ƒ¿∆»»¿«∆»«

B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È‰  ÊÁ ‡ÏÂ Ba ‰˙‰Â ,‰Ú88, ¬≈»¿ƒ¿»¿…»«¬≈∆ƒ¿»¿»¿
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .BÚLÓ eLÈÂ ‰eLz ‰OÚiL „Ú«∆«¬∆¿»¿»≈ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ
‰ÂˆÓ  B‡OÓa Ï‰ B‡ˆÓ Ì‡ ,‰eLz ‰OÚ ‡Ï…»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿»

ÔÚËÏ89‡nL ,˙eÓÏ ‰ËB epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,BnÚ ˜ÙÏÂ ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«ƒ∆∆»∆»
‰Bz‰Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡BÈÂ BBÓÓ ÏÈLa ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈«»»¿«»

ÏÚ ‰„Èt˜‰Ï‡OÈ ˙BLÙ90ÔÈa ÌÈÚL ÔÈa , ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ≈
wÚa ÌÈÈÓ‡Óe '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ Ì‰L Á‡Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈««∆≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ Ó‡ :Ó‡pL ;˙c‰«»∆∆¡«¡…¬≈∆«»ƒ¿À¡…ƒ
BkcÓ ÚL eLa Ì‡ Èk ÚL‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ƒ∆¿…¿»»»ƒƒ¿»»ƒ«¿

.‰ÈÁÂ¿»»

כג,83) שמות משאו", תחת רובץ  שונאך חמור תראה "כי 
ישראל 84)ה. בבהמת אלא נאמרה לא פריקה [מצות

לדרוש  ולא בחינם לפרוק  הישראל את מחייבת והיא בלבד,
משום  אלא פריקה, מצות נאמרה לא גוי  בבהמת אבל שכר,
הישראל  רשאי  ולפיכך לפרוק , חייבים חיים בעלי  צער
לב : בבאֿמציעא 'תוספות' ע "פ  (כסף ֿמשנה שכר לדרוש
כלל  שאין כפשוטם, רבינו דברי  לפרש ואין לי ). מה ד"ה
חיים  בעלי  שצער סובר הוא שהרי  הגוי , בהמת לפרוק  חיוב 
מדבר  זה ופסוק  בהערות) ט  הלכה למעלה (ראה דאורייתא

על 85)בפריקה]. העובר באדם ידבר שהכתוב  להניח  ואין
קיג: פסחים שבתורה, יצחק ,86)לאֿתעשה בב  נחמן רב 

יקום 87)שם. "לא ככתוב : נאמן, אחד עד שאין ומכיון
בביתֿדין, להעיד לו אסור טו), יט , (דברים באיש" אחד עד
טז). יט , (ויקרא בעמיך" רכיל תלך "לא לאו על יעבור כי 

ואומר 88) אשנא", ה' "משנאיך כא): קלט , (תהלים שנאמר
רע ". שנאת ה' "יראת יב ): ח , אף ֿעלֿפי89)(משלי 

הואֿהדין  מדבר, בפריקה שונאך" חמור תראה "כי  שהכתוב 
בקיומן.90)לטעינה. ורוצה עליהן חסה

‡zÚiÒa LÙ ˙ÈÓLe ÁˆB ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

.ÔÈ˜ÈÊ ÙÒ ‡e‰Â ,OÚ „Á‡ ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆««»»¿≈∆¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ :ÌÈMLÂ ÌÈL ÂÈ˜Ùe ,‰MÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¬ƒ»¿»»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿
‰b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ‰Úa‡  ÔBÓÓ È˜Êƒ¿≈»«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿≈»
‰BÓL  ‰„‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰ÚLz ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿≈»«¬≈»¿»
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קסז                  
         

ÂÈÁ ÔÈ‡M56ÌÈc˜‰Ï57ÂÈÏÚÓ ÚÏÂ58ÏÙ .59 «»ƒ¬≈»¿«¿ƒ¿«¬…≈»»»«
ÂÈÏÚÓ ÚÏ ÔÈ‡M60. «»ƒ«¬…≈»»

ב .53) פרק  בבאֿקמא חמור 54)תוספתא של כלומר,
מהם. יתר 55)אחד כמו מהירות באותה ללכת יכול ואינו

שבשיירה. החמורים.56)החמורים ללכת 57)בעלי 
בדרך.58)קדימה. לבדו חמורו עם ואינו 59)ולהשאירו

כלל. ללכת בשבילו.60)יכול להתעכב  חייבים ואינם

.‡È‰È‰61ÔeÚË „Á‡62ÎB „Á‡Â63Cc‰ Ô˜Á„e ,64 »»∆»»¿∆»≈¿»»«∆∆
ÔeÚh‰ ÈtÓ ÎB‰ ˙‡ ÔÈÈÚÓ 65ÔeÚË „Á‡ . «¬ƒƒ∆»≈ƒ¿≈«»∆»»

ÔeÚh‰ ÈtÓ Ô˜È‰ ˙‡ ÔÈÈÚÓ  Ô˜È „Á‡Â66. ¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈«»
ÈtÓ Ô˜È‰ ˙‡ ÔÈÈÚÓ  Ô˜È „Á‡Â eÎ „Á‡∆»»¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈

eÎ‰67Ô‰ÈL ,ÔÈÎB Ô‰ÈL ,ÔÈeÚË Ô‰ÈL . »»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
.Ô‰ÈÈa ‰Lt ÔÈOBÚ  ÔÈ˜È≈»ƒƒ¿»»≈≈∆

שם.61) "ואחד 63)משא.62)תוספתא ובתוספתא:
זה.64)רכוב ". בצד זה ללכת יכולים ואינם צרה, והדרך

לחכות 65) קל יותר שלרכוב  לרכוב , הטעון את מקדימים
לטעון. ואין 66)מאשר לריקן, הטעון את מקדימים

ויעבור  קל שהוא מפני  תחילה יעבור שהריקן אומרים
קודם. הטעון אלא זה 67)במהירות, הרכוב . את מקדימים

פחות. לטעון קודם טעון והיותר לריקן, קודם הטעון הכלל:
בתוספתא  גם האחרונה. הבבא חסרה (ר"מ ) רומי  [בדפוס 
כאן  שלפנינו והגירסא זו, את זו סותרות שונות גירסאות יש
תס "ב , אמסטרדם בדפוס  היא וכן הדעת, על ביותר מתקבלת

בתוספתא]. רבינו של גירסתו זו וכנראה

.È˙BÈÙÒ ÈzL ÔÎÂ68Ì‡ ,BÊa BÊ ˙BÚ‚BÙe ˙BBÚ‰ ¿≈¿≈¿ƒ»¿¿»ƒ
˙BÚBË  ˙Á‡ ˙a Ô‰ÈzL ˙BBÚ69Á‡ BÊa Ì‡Â , ¿¿≈∆¿«««¿¿ƒ»««

dB‚ ‰ÏÚÓa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈlÓ‚ ÈL ÔÎÂ ;˙BBÚ  BÊ¿¿≈¿≈¿«ƒ»ƒ¿«¬∆»«
‰Êa ‰Ê eÚ‚Ùe70 ˙Á‡ ˙a Ì‰ÈL ÔÈBÚ Ì‡ , »¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆¿«««

ÔÈÏÙB71‰Ê Á‡ ‰Êa Ì‡Â ,72Ô‰ „ˆÈk ;ÔÈÏBÚ  ¿ƒ¿ƒ»∆««∆ƒ≈«≈
dÈ‡L ‰Ácz  ‰eÚË dÈ‡LÂ ‰eÚË ?ÔÈOBÚƒ¿»¿∆≈»¿»ƒ»∆∆≈»

‰B˜ .‰eÚh‰ ÈtÓ ‰eÚË73‰˜BÁe74‰Ácz  ¿»ƒ¿≈«¿»¿»¿»ƒ»∆
‰B˜75B‡ ˙B˜BÁ Ô‰ÈzL .‰B˜ dÈ‡L ÈtÓ ¿»ƒ¿≈∆≈»¿»¿≈∆¿

„Á‡ ˜Á„a ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰  ˙BeÚË B‡ ˙BB˜76, ¿¿ƒ¿À»¿…«∆»
‰Lt ÏË‰77ÎO ˙BÏÚÓ Ô‰Â ,Ô‰ÈÈa78.BÊÏ BÊ »≈¿»»≈≈∆¿≈«¬»»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Êe79.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa :Ó‡ »∆¿«≈∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆

לב :68) סנהדרין שם, ז 69)תוספתא את זו ו.שתדחוף 
בראש 70) ופגעו זה, מצד עולה וזה זה מצד עולה זה  כגון

הר. של הדרך.71)חודו שבצידי  הבקעה אם 72)לתוך
לחבירו. מקום ויפנה אחרונית יחזור לנמל 73)אחד

ממנו. ממנו.74)שיצאה שיצאה משום 75)לנמל
ולחכות. להתעכב  קשה יותר ממרחקים הבאה שלספינה

האחת 76) על לכפות הדין מן ואין לכולם, שוה בצרה
לחברתה. מקום להתפשר 77)לפנות יכולים אינם אם

להשהייתה.78)מעצמם. וחולה 79)כפיצוי  בריא כגון
פשרה, הטל - בריאים שניהם החולה; מפני  הבריא ידחה -

לזה. זה שכר מעלים והם

.‚ÈÚ‚Bt‰80ÌÈLa81„Á‡Â ,B‡OÓ ˙Áz ıB „Á‡ , «≈«ƒ¿«ƒ∆»≈«««»¿∆»
˜ÙÏ ‰ÂˆÓ  BnÚ ÔÚËiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜t»«≈»»¿…»»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿…
.ÔÚBË Ck Á‡Â ,ÌÈiÁ ÈÏÚa Úˆ ÌeMÓ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ«««¬≈«ƒ¿««»≈
B‡ ÌÈ‡BO Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ
 ‰B‡ „Á‡Â ‡BO „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈ‰B‡¬ƒ¬»ƒ»»∆»≈¿∆»≈
BˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ,‰lÁz ‡BO‰ ÌÚ ÔÚËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…ƒ«≈¿ƒ»¿≈»…∆ƒ¿

Ú‰82. »»

לב :81)הפוגש.80) "לכוף 82)בבאֿמציעא המצווה
שם. חיים, בעלי  צער ממצוות עדיפה יצרו" את

.„È‰Bza Ó‡pL ‡BO‰83ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ‡Ï  «≈∆∆¡««»…≈À»»
‡e‰84‡BO Ï‡OÈÏ ‰È‰È C‡È‰Â .Ï‡OiÓ ‡l‡ ,∆»ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈

ÓB‡ e˙k‰Â ,Ï‡OiÓ85EÈÁ‡ ˙‡ ‡O˙ ‡Ï' ƒƒ¿»≈¿«»≈…ƒ¿»∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ?'EÏa86BcÏ e‰‡L ÔB‚k :87ÚL ƒ¿»∆»¿¬»ƒ¿∆»»¿«∆»«

B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È‰  ÊÁ ‡ÏÂ Ba ‰˙‰Â ,‰Ú88, ¬≈»¿ƒ¿»¿…»«¬≈∆ƒ¿»¿»¿
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .BÚLÓ eLÈÂ ‰eLz ‰OÚiL „Ú«∆«¬∆¿»¿»≈ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ
‰ÂˆÓ  B‡OÓa Ï‰ B‡ˆÓ Ì‡ ,‰eLz ‰OÚ ‡Ï…»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿»

ÔÚËÏ89‡nL ,˙eÓÏ ‰ËB epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,BnÚ ˜ÙÏÂ ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«ƒ∆∆»∆»
‰Bz‰Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡BÈÂ BBÓÓ ÏÈLa ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈«»»¿«»

ÏÚ ‰„Èt˜‰Ï‡OÈ ˙BLÙ90ÔÈa ÌÈÚL ÔÈa , ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ≈
wÚa ÌÈÈÓ‡Óe '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ Ì‰L Á‡Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈««∆≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ Ó‡ :Ó‡pL ;˙c‰«»∆∆¡«¡…¬≈∆«»ƒ¿À¡…ƒ
BkcÓ ÚL eLa Ì‡ Èk ÚL‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ƒ∆¿…¿»»»ƒƒ¿»»ƒ«¿

.‰ÈÁÂ¿»»

כג,83) שמות משאו", תחת רובץ  שונאך חמור תראה "כי 
ישראל 84)ה. בבהמת אלא נאמרה לא פריקה [מצות

לדרוש  ולא בחינם לפרוק  הישראל את מחייבת והיא בלבד,
משום  אלא פריקה, מצות נאמרה לא גוי  בבהמת אבל שכר,
הישראל  רשאי  ולפיכך לפרוק , חייבים חיים בעלי  צער
לב : בבאֿמציעא 'תוספות' ע "פ  (כסף ֿמשנה שכר לדרוש
כלל  שאין כפשוטם, רבינו דברי  לפרש ואין לי ). מה ד"ה
חיים  בעלי  שצער סובר הוא שהרי  הגוי , בהמת לפרוק  חיוב 
מדבר  זה ופסוק  בהערות) ט  הלכה למעלה (ראה דאורייתא

על 85)בפריקה]. העובר באדם ידבר שהכתוב  להניח  ואין
קיג: פסחים שבתורה, יצחק ,86)לאֿתעשה בב  נחמן רב 

יקום 87)שם. "לא ככתוב : נאמן, אחד עד שאין ומכיון
בביתֿדין, להעיד לו אסור טו), יט , (דברים באיש" אחד עד
טז). יט , (ויקרא בעמיך" רכיל תלך "לא לאו על יעבור כי 

ואומר 88) אשנא", ה' "משנאיך כא): קלט , (תהלים שנאמר
רע ". שנאת ה' "יראת יב ): ח , אף ֿעלֿפי89)(משלי 

הואֿהדין  מדבר, בפריקה שונאך" חמור תראה "כי  שהכתוב 
בקיומן.90)לטעינה. ורוצה עליהן חסה

‡zÚiÒa LÙ ˙ÈÓLe ÁˆB ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

.ÔÈ˜ÈÊ ÙÒ ‡e‰Â ,OÚ „Á‡ ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆««»»¿≈∆¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ :ÌÈMLÂ ÌÈL ÂÈ˜Ùe ,‰MÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¬ƒ»¿»»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿
‰b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ‰Úa‡  ÔBÓÓ È˜Êƒ¿≈»«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿≈»
‰BÓL  ‰„‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰ÚLz ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿≈»«¬≈»¿»
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‰BÓL  ˜ÈfÓe ÏBÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ»»¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿»
OÚ ‰LÏL  LÙ ˙ÈÓLe ÁˆB ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿»»»

.ÌÈ˜t¿»ƒ

ה'תשע"ח  תמוז ג' ש "ק יום 

‰È ‰˜ EÈ˜ ÏÎe ,‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿¿≈ƒ»

  
  

. .‰ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ .‡ :ÔecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .‚ .‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿
˙BÂˆn‰Â .ÌÈ„Ú ˙BÎÏ‰ .‰ .ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ¿«ƒ¿

.ÔÓB˜Óa Ô˙BÓLa ˙BLÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»ƒ¿»


 

Úa‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Á˜Ó ÔÈc (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ∆»

kÓÓe1kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL ( .2‰BÈ ‡lL (‚ . ƒ¿»∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆…∆
ÌÈ„a3BBÓÓa ˜„ˆ ‚ ‰BÈ ‡lL („ .4‡lL (‰ . ƒ¿»ƒ∆…∆≈∆∆¿»∆…

ÌÈ„a e‰BÈ5. ≈ƒ¿»ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  

       

 קניי לספר ככותרת  " הרמב שבחר הפסוק  שבי הקשר
ובינה  חכמה  בי לכאורה  שייכות שאי רק  לא  כי  מוב אינו 
 קניי כי   ביניה  ניגודי וכמה  כמה  מצינו   שג אלא  לקניי
 צור אי  ארציי  בקנייני ואילו  דווקא  ביגיעה  בא  החכמה 
בשטר  או  פרוטה  בשווה  לקנות ואפשר מיוחדת ביגיעה 
משוה  פחות  ה  א  ג וכו ' עלה  חרס , נייר, גבי  על הכתוב 
עד מיוחדת יגיעה  מצינו  לא  חזקה  בקניי  ג פרוטה .
שיחזיק  ידי  על מדינות בעשר שדות עשר לקנות שאפשר
ה '" יראת חכמה  "ראשית נאמר הלא  , בנוס .מה באחת
ה ' ליראת קשורה  זה  שבפסוק  החכמה  ראשית  שג ומוב

.קניי ספר ובי בינה  הקשר ומה 
 הקניי שמשמעות מבואר צדק " ל"צמח  המצוות בספר
ידי על  מהאד קונה  שהקב "ה  מה  הוא  רוחנית בעבודה 
שה  הרבי מרשות  החפ שמוש , וכס משיכה 
המשיכה  "ואחר  עול של יחידו  היחיד  לרשות הקליפות
 שלכ , ש וממשי רבה .." אהבה  בחינת ...  כס נות
כמו  סוחר מלשו כנע כי  כנע  אר ישראל  אר נקראה 
שהוא  מרמה " מאזני  בידו  כנע" ח .) יב , (הושע  שכתוב 
רוב כי  צדק , מאזני  הוא  בקדושה  אבל זה ' ב 'לעומת
 ניצוצי רפ"ח  העלאת  עניינ  וכול  באר תלויות המצוות

הוא   שש כנע  באר הוא  זה  וכל  הכלי בשבירת שנפלו 
.הניצוצי עיקר  שש לפי  הזה  ה "מסחר" עיקר

וקרקע . ,מטלטלי ; סוגי שני  מצינו  בכלל, בקניי
נקנית  וקרקע  ומשיכה ,  כס   דברי בשני   נקני מטלטלי
 בי וההבדל בחזקה . או  בשטר  בכס  דברי בשלושה 
לעול התוהו   עול בי ההבדל הוא  וקרקע  מטלטלי
וגבורה  חסד  על־דר קווי בשני  הוא  התוהו   עול .התיקו
או  בלבד  בחסד  או  הקווי משני  באחד  נמצא   וכשאד
בעול הפועלת קבע  הנהגת ליצור יכול אינו  בלבד  בגבורה 
ושלמות  תכלית .מטלטלי בבחינת היא  ועבודתו  באמת,
 הקווי שני  של ובהתכללות קווי בשלושה  היא  העבודה 
עבודתו  שאז קניי של חדש  וסוג שלישי  עניי המביאה 
וזוהי  קרקע  בחינת  קבוע  ובאופ התיקו  בעול היא 
שהיו   ענייני הקב "ה  קונה  ידה  ועל שבה  העבודה  שלימות
. עול של יחידו   לרה "י  ומעביר דפירודא  טורי  ברה "ר

קנה  חכמה  ו "ראשית ה '" יראת חכמה  "ראשית כ  משו
ה ' יראת חכמה  ראשית כי  אחד , בקנה   עולי כו '" חכמה 
לכל  הנוגע  דבר שהוא  ברוחניות הקניי עניי הבנת היינו 
ובכל  חכמה  קנה  חכמה  "ראשית ולכ ה ', עבודת ענייני 
אפשר  ובינה ) (חכמה  מוחי ידי  על רק  כי  בינה " קנינ
ופעולה  התכללות  בה לפעול המידות, על ל"השתלט"

וקבע . דתיקו באופ
     

איך 1) דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין כלומר,
והממכר. המקח  את 2)יתקיים קצתנו מהונות "הזהירנו

והוא  ובממכר, ובמקח  בסחורה השני ) את (האחד קצתנו
הכתוב  ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו:

רנ). לאֿתעשה מצות המצוות (ספר "הזהירנו 3)מדבר"
והוא  בדברים, השני ) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות
רנא). (שם ויבהילוהו" יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר

תלחצנו 4) לא המכילתא ולשון ... צדק  גר מהונות "הזהירנו
רנג). (שם בדברים"5)בממון" צדק  גר מהונות הזהירנו

רנב ). (שם

  
בשטר 1) בכסף , נקנין שהן קרקעות קניית דיני  בו נתבארו

לזה. שנמשך ומה ובחזקה,

.‡ÌÈ„a ‰˜ BÈ‡ Á˜n‰2Ì‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ elÙ‡Â , «∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ¬≈∆
‰Ê ˙Èa' ?„ˆÈk .ÌÈ„Ú3È‡ ‰Ê ÔÈÈ' ,'CÏ ÎBÓ È‡ ≈ƒ≈««ƒ∆¬ƒ≈»«ƒ∆¬ƒ

,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ;'CÏ ÎBÓ È‡ ‰Ê „Ú' ,'CÏ ÎBÓ≈»∆∆∆¬ƒ≈»»¿«»ƒ
Ó‡Â ÎBn‰ ‰ˆÂ ,'È˙È˜' Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰ˆÂ¿»»«≈«¿»«»ƒƒ¿»»«≈¿»«
‰Ê ÎnL ÌÈ„Ú eÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ eÓ‡Â ,'ÈzÎÓ'»«¿ƒ¿»¿¿≈ƒ¡»≈≈ƒ∆»«∆

ÌeÏÎ BÈ‡ ‰Ê È‰  '‰Ê Á˜lLÂ4eÈ‰ ‡Ï el‡Îe , ¿∆»«∆¬≈∆≈¿¿ƒ…»
ÌÏBÚÓ ÌÈc Ì‰ÈÈa5‰zÓ Ô˙Ba ÔÎÂ .6.dÏa˜Óe ≈≈∆¿»ƒ≈»¿≈¿≈«»»¿«¿»

קניין.2) פעולת דוגמאות 3)בלי  שלוש עבד, יין, בית,
עבדים. מטלטלין, קרקע , תחומים: בבא 4)משלושה
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קסח               
         

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח . מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של אי ֿקיום כלומר, מט .): (שם אמנה" מחוסרי 
רצוי ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח  אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח  הלכה ז פרק  להלן רבינו כתב  וכן הימנו" נוחה

אני6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי ט  הלכה ז פרק  להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.

.ÌÈc‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜  Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי  בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף  קרקע  כגון:

מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק  תפקידם המקח ,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי " אלא סהדי  איברי  "לא הידוע :
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק  באים העדים

.‚‰LÏMÓ „Á‡a  ˙BÚ˜w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰ne«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ B‡ ,ËL B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.„Ô˙Â ,‰„O BÏ ÎÓ ,˙Èa BÏ ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰˜  «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

zÎÏ ÔkcL ÌB˜Óa Ï‡ ;ËM‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
ÎÓ ËL10zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב "ם: כתב  קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק  כסף " מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף 
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
של  כסף  קניין בין כנראה מבדיל הרמב "ם החפץ . מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף , נתינת רק  בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח  שווי  משום שהוא מקח , של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס "א. קצ , ח "מ  ש"ע  מלשון 10)סמ "ע ,
הלוקח  מעדיף  אז כי  דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף  קניין של זה על יציב  היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי  והטעם,
השטר  בלעדי  המקח  את לסיים גמורה החלטה הלוקח 

שם). רש"י  (מדברי 

.‰B‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ Ì‡ :Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
ËLa ‰˜‡12‰Ê È‰  ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .ËM‰ ˙‡ zÎiL „Ú Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי  מיותר, ביטוי  לכאורה,

שאם  נוסף , תנאי  לציין בא זה ואולי  זה. על להתנות צורך
"מי אף  בו יהיה לא הכסף , נתינת אחרי  יתחרט  הלוקח 
שמח . אור - אֿב ) הלכה ז פרק  להלן (ראה שפרע "

לי13) "מה שהרי  הראשון, מהדין הרמב "ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי  ומה לוקח  התנה

.Â CÏ È˙È ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב  את לשלם מתחייב  שהערב  כשם כלומר,
את  ללוקח  מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי  תמורה
אחר  אדם ורק  תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי  החפץ 

ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.ÊÒÁ‰ ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ BÏ ˙k ?ËLa „ˆÈk15 ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡16'CÏ ‰eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk 17ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈
‰ÂL ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆

ÌeÏk18ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .19ÈtÓ ‰„O ÎBÓa ? ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈
d˙Ú20ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡  ˙BÚ˜˜ ‡La Ï‡ ; »»»¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«

‰˜ ‡Ï  ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ÎÓ ÏL ËL21 ¿»∆∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»
.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔziL „Ú«∆ƒ≈∆«»ƒ

הכתב 15) את לזייף  אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס "
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף , ניכר שיהיה מבלי  שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב , ושטרי  ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק  שאינו מכר שטר זה, לעומת רב . זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי  ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי  אותו, ויזייפו שעליו הכתב 

א). סעיף  קצא, או 17)במתנה.16)(סמ "ע  הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

 ֿ מעשה בכל ומסתפק  המקח , מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי 
משנה).

.Á‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ÎÓ ,˙Èa BÏ ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ıÙ B‡ „‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk  ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈

Ô˙Bp‰25CÈˆ  Ô˙Bp‰ B‡ ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
 ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי  באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף . שטר וקניין בשטר כסף  קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי  כסף  בלי  קונה שחזקה הכסף ֿמשנה
מפני עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף  קצב , ערוך בשולחן
כח , קטן סעיף  שם (סמ "ע  הקרקע  בגוף  מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב "ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י  ותוספות

א. הלכה ח  פרק  להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין
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קסט                
         

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח . מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של אי ֿקיום כלומר, מט .): (שם אמנה" מחוסרי 
רצוי ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח  אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח  הלכה ז פרק  להלן רבינו כתב  וכן הימנו" נוחה

אני6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי ט  הלכה ז פרק  להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.

.ÌÈc‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜  Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי  בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף  קרקע  כגון:

מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק  תפקידם המקח ,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי " אלא סהדי  איברי  "לא הידוע :
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק  באים העדים

.‚‰LÏMÓ „Á‡a  ˙BÚ˜w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰ne«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ B‡ ,ËL B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.„Ô˙Â ,‰„O BÏ ÎÓ ,˙Èa BÏ ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰˜  «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

zÎÏ ÔkcL ÌB˜Óa Ï‡ ;ËM‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
ÎÓ ËL10zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב "ם: כתב  קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק  כסף " מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף 
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
של  כסף  קניין בין כנראה מבדיל הרמב "ם החפץ . מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף , נתינת רק  בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח  שווי  משום שהוא מקח , של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס "א. קצ , ח "מ  ש"ע  מלשון 10)סמ "ע ,
הלוקח  מעדיף  אז כי  דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף  קניין של זה על יציב  היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי  והטעם,
השטר  בלעדי  המקח  את לסיים גמורה החלטה הלוקח 

שם). רש"י  (מדברי 

.‰B‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ Ì‡ :Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
ËLa ‰˜‡12‰Ê È‰  ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .ËM‰ ˙‡ zÎiL „Ú Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי  מיותר, ביטוי  לכאורה,

שאם  נוסף , תנאי  לציין בא זה ואולי  זה. על להתנות צורך
"מי אף  בו יהיה לא הכסף , נתינת אחרי  יתחרט  הלוקח 
שמח . אור - אֿב ) הלכה ז פרק  להלן (ראה שפרע "

לי13) "מה שהרי  הראשון, מהדין הרמב "ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי  ומה לוקח  התנה

.Â CÏ È˙È ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב  את לשלם מתחייב  שהערב  כשם כלומר,
את  ללוקח  מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי  תמורה
אחר  אדם ורק  תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי  החפץ 

ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.ÊÒÁ‰ ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ BÏ ˙k ?ËLa „ˆÈk15 ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡16'CÏ ‰eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk 17ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈
‰ÂL ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆

ÌeÏk18ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .19ÈtÓ ‰„O ÎBÓa ? ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈
d˙Ú20ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡  ˙BÚ˜˜ ‡La Ï‡ ; »»»¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«

‰˜ ‡Ï  ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ÎÓ ÏL ËL21 ¿»∆∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»
.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔziL „Ú«∆ƒ≈∆«»ƒ

הכתב 15) את לזייף  אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס "
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף , ניכר שיהיה מבלי  שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב , ושטרי  ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק  שאינו מכר שטר זה, לעומת רב . זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי  ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי  אותו, ויזייפו שעליו הכתב 

א). סעיף  קצא, או 17)במתנה.16)(סמ "ע  הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

 ֿ מעשה בכל ומסתפק  המקח , מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי 
משנה).

.Á‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ÎÓ ,˙Èa BÏ ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ıÙ B‡ „‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk  ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈

Ô˙Bp‰25CÈˆ  Ô˙Bp‰ B‡ ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
 ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי  באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף . שטר וקניין בשטר כסף  קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי  כסף  בלי  קונה שחזקה הכסף ֿמשנה
מפני עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף  קצב , ערוך בשולחן
כח , קטן סעיף  שם (סמ "ע  הקרקע  בגוף  מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב "ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י  ותוספות

א. הלכה ח  פרק  להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין
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טו. הלכה להלן וראה שתיקתו 24)והועיל"), נחשבת ואז
במכר 25)כהסכמה. שבין שמואל כדעת נג. בתרא בבא

ּוקני . חזק  ל לו לומר צריך במתנה ְִֵֵַובין

.ËÁzÙn‰ ˙‡ BÏ ÒÓe BÁÏ ˙Èa ÎBn‰26È‰  «≈«ƒ«¬≈»«∆««¿≈«¬≈
'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ Ó‡L ÈÓk ‰Ê27˙‡ ÎBn‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ∆»«≈¬≈¿≈¿≈«≈∆

BÈÏc BÏ ÒnL ÔÂÈk  Ba‰28Ó‡L ÈÓk ‰Ê È‰ , «≈»∆»«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«
.‰˜È ˜ÈÊÁ‰LÎe .'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ≈¬≈¿≈¿∆∆¡ƒƒ¿∆

העברת 26) של סימן היא מפתח  מסירת שם. קמא בבא
רוב  לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי  אבל בעלות,

הרשב "ם. לשיטת בניגוד הפרק 27)הראשונים, בסוף  ראה
מפתח . של תפקידו על קודש משיחת הדלי28)חלק 

בפרק  רבינו בדברי  מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין
קצב  סימן ובסמ "ע  שם ברש"י  ועיין ז, הלכה ממון מנזקי  יב 

סק "ד].

.ÈB‡ ˙Èa ÎnL ÔB‚k ?‰˜ ‰ÏÈÚa ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»»¿∆»««ƒ
ÏÚÂ ,Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,ˆÁ29Á˙t‰ ˙‡ Á˜Bl‰ »≈¿»»«∆«»«¿»««≈«∆«∆«

BÁ˙Ùe ÊÁÂ30È‰L ;‰˜Â ˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È‰  ¿»«¿»¬≈∆∆¡ƒ¿»»∆¬≈
ÏÈÚBn‰ LenL da LnzL31. ƒ¿«≈»ƒ«ƒ

(עז.)29) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
קניית  ידי  על בשבת הגט  את לקבל חולה לאשת שהתירו
ברור  ושם דלת, נעילת ידי  על שם, מונח  היה שהגט  המקום
היא  שהרי  המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק  היה שזה
רשב "ם  כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה

מנעול. קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא מקור 30)(בבא
ותפתח " "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר
אינו  שאם משנה), (מגיד ותפתח  ותחזור תנעל כלומר,
אלא  קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח  הדבר אין מיד פותחו

משנה). (כסף  הבית שבתוך מה הולך 31)לשמור רבינו
הקונה  של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי  בקרקע 

.‡È‰È„‚a ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk32ÔB‚k ?‰˜ ‡e‰L Ïk ≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»∆»»¿
˙Áa ÔÈÏBÚ eÈ‰Â ,„b ÌL ‰È‰L33Ïk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â , ∆»»»»≈¿»ƒ¿««¿ƒ»»»

Ï BÓÈÏL‰Â ‡e‰L‰OÚ34‡l‡ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ , ∆¿ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿»∆≈ƒ∆»
˜Á„a35ÌL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜Â ÏÈÚB‰ ‰Ê È‰  ¿…«¬≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»»

Ïk da ‡e‰ ÈÁ‰Â ,˜Á„a da ÌÈÒÎ eÈ‰Â ,‰ˆtƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿…«¿ƒ¿ƒ»»
.‰˜Â ÏÈÚB‰ È‰  ÁÂa ÒÎ ‡ˆÓpL „Ú ‡e‰L∆«∆ƒ¿»ƒ¿»¿∆«¬≈ƒ¿»»

גדר.32) שם.34)בהרחבה.33)עשיית המימרא לשון
היינו, הכרחי , הוא זה שתנאי  רבינו בדברי  מפרש הטור
מפרש  והכסף ֿמשנה טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים
אלא  עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל
אלא  עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק ,

שקנה. - הוא 35)בדוחק  השינוי  שהרי  שהוא" ה"כל וזהו
בקושי , כי  אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן,

חזקה. לקניין מספיק  זה זאת ובכל מעטה, היא והתועלת

.ÈÌÈn‰ Ba aÁL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â Bˆ Ô˙»«¿¿ƒ¿∆ƒ≈««ƒ
‰„OÏ36Á˙tL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â Bˆ ÏË B‡ , «»∆»«¿¿ƒ¿∆»«

B˙ÏÈËa37Ïk ÔÎÂ .‰˜ ‰Ê È‰  ‰„OÏ ÌÈn‰ ƒ¿ƒ»««ƒ«»∆¬≈∆»»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik38. «≈»∆

בשדה.36) המים נשארו זה ידי  נטילה 37)שעל ידי  שעל
לשדה. המים נכנסים שמביא 38)זו דווקא, בזה כיוצא

צרור  נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים
לשדה  תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע 

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא

.‚ÈÎBn‰39BÏ d˙pL B‡ ,e‰„O „ˆa BÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿«»≈∆¿»»
LcL ÔÂÈk  ‰zÓa40˙B„O‰ ÈzL ÔÈaL ˆn‰ ˙‡ ¿«»»≈»∆»∆«∆∆∆≈¿≈«»

da CÏ‰ Ì‡ Ï‡ .‰˜ ˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ÈzL eOÚÂ¿«¬¿≈∆¿»∆««»»¬»ƒ»«»
Ì‡Â .ÌeÏk ÏÈÚBÓ ‰Ê Cel‰ ÔÈ‡  daÁÏe dk‡Ï¿»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ
Cel‰Ï ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰  BÏ ÎÓ ÌÈÓk ÏL ÏÈL¿ƒ∆¿»ƒ»«ƒ¿«¬»¿ƒ

.Cel‰a ‰»̃»¿ƒ

אמצרי "39) דייש מכי  חזקה הוואי  "מאימת ט . קמא בבא
שם. הרי "ף  עד כלומר 40)וכפירוש אדמה, ברגבי  הפך ,

בין  אשר הגבול הוא המצר, של השטח  את שהשווה
השדות  שני  הפכו כך ומתוך השדות, של זה עם השדות,

אחד. שדה

.„ÈBÎel‰a ‰˜iL Cc‰ Á eÚL ‰nÎÂ41Ì‡ ? ¿«»ƒ…««∆∆∆ƒ¿∆¿ƒƒ
˙BˆÈÁÓa ÌiÒÓ ‰È‰42ÁÈpÈÂ Ï‚ dÈa‚iL È„k ‰˜  »»¿À»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆∆¿«ƒ«

dcˆa Ï‚43È„k Áa ‰˜  ˙BˆÈÁÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»¿ƒ»»»…«¿≈
ÌÈ‚ÈO ÏL ‰ÏÈÁ BL‡ ÏÚ ‰È‰zL44da qÈÂ45. ∆ƒ¿∆«…¬ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ…»

רוחב 41) במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע  היא והשאלה מסויימת,
כל  הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת
המרוחקות  אחרות שדות וגם ח ), הלכה (למעלה השדה
שהרי קלוש, קניין שהוא הילוך - י "ט ) הלכה (להלן ממנה
אינו  י "ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו
משנה  (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל
מפרשים  ויש משנה). ולחם משנה כסף  השני , בפירוש
והשאלה  רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר
המוכר  של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה
בפירוש  משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע  והקונה

מהוות 42)הראשון). המחיצות הראשון, הפירוש לפי 
יש  אם השני , הפירוש ולפי  ההילוך, לקניין וגבול הפסק 
שבין  לשטח  והסכים הלוקח  אותן ראה הרי  מחיצות

משנה). (מגיד פרסות 43)המחיצות שתי  אורך היינו
ענבים.44)רגליים. מצד 45)זמורות החבילה את יעביר

שני . לצד גופו של אחד

.ÂË‰˙È‰46ÁÈÁˆ Ú˜w‰47„‚ ‡Ï da ÔÈ‡L ,ÚÏÒ »¿»««¿«¿ƒ«∆«∆≈»…»≈
‰ÚÈÊ ˙a dÈ‡Â ,‰ˆt ‡ÏÂ48‰BwL ‰˜ÊÁ‰ È‰  ¿…ƒ¿»¿≈»«¿ƒ»¬≈«¬»»∆∆

‡ˆBiÎÂ ÌL ‰Ó‰a ˙„ÓÚ‰ B‡ ˙Bt ˙ÁÈËL ,d˙B‡»¿ƒ«≈«¬»«¿≈»»¿«≈
LÈÓLz‰ ‡MÓ ‰Êa49. »∆ƒ¿»««¿ƒ

(46- יקנה? במה טרשים) (=ארץ  "צונמא כט : בתרא בבא
ומשטחא  בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי 
אחרים  למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי  בה
שנים  שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן
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קע               
         

שכאן  רבינו מפרש - הקרקע  את לו שמכר ראייה המשמשת
קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי 

זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,
טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת

היא  מהשדה, הלוקח  הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף 
שעשה  מפני  קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב ' ובפרק  משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב ' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע  בקונה
לפי נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי  על
בקונה  אף  קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.

ועוד). (ראב "ד מחבירו קרקע 

.ÊËdÚÊe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,BÁÏ ‰„O ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d B‡50BÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È‰L ,‰˜ ‰Ê È‰  el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈

;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜  Á˜BlÏ Ô˙Â ˙Bt ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙Bt eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק  מסויימים ענפים כרת
שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

ט ), הלכה ונטען טוען מהלכות י "א פרק  ברמב "ם (והובא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.ÊÈÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È‰  »«¬≈¿«¿≈∆∆»
ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י "ד בפרק  (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע , בעלי  הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי  בחזקה לקנות
שכיח  לא האי  כולי  שטר, לו לכתוב  הקונה להכריח  אבל

משנה). הגוי .55)(מגיד מן הקונה מפני56)כלומר,
יערער  בוודאי  שטר כתב  שלא זמן וכל אנס , הוא גוי  שסתם
לו  שיכתוב  עד דעתו סומך אינו הלוקח  כן ואם המקח  על

משנה). (כסף  שטר

.ÊÈB‡ ‰˜Â ,Ú˜wk ‡e‰ È‰  Ú˜wÏ aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜wÏ CÈˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ B‡ ËL B‡ ÛÒÎ¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÚ ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È‰  ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני  ב ) הלכה שכירות מהלכות ב  (פרק  רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע  צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק  כקרקע " הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח  ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי  לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי ", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע : לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל

נחשבים  אינם השומר, בידי  לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי  ר"י  בשם משנה (כסף  כבר כבצורים

רבינו).

.ÁÈCk ,‰˜ÊÁe ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
BcÏ ÛÒÎa ‰˜ Ú˜w‰ ˙eÈÎO58BcÏ ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב  צורך ואין לבדו קניין כל מספיק  בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני  שניהם,
סימן  יוסף  בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.ËÈ ˙BÈ„Ó OÚa ˙B„O OÚ BÁÏ ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk59‰˙È‰ elÙ‡Â . ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»

‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dBb ‰ Ô‰Ó ˙Á‡60È‰L , ««≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ ÏL LÈÓLz«¿ƒ∆≈»«¿ƒ∆««ƒ≈

.‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני  כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע  חיבור עמק .60)כלומר

.ÎÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na61Ì‡ Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»

ÔÎÂ .Ôlk ‰˜  ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙eÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ÎÓa ˙BÚ˜w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙eÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk  ˙eÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙eÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי על ואף  השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף 
ובלי כסף  בלי  מועילה שחזקה ח '): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי  נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע  ונכנס  יוצא כשאינו [והמדובר
ח  פרק  (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע 

כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק  תוספתא
מפני והטעם מעות, נתינת בלי  אף  וכנראה בתרא. דבבא
דמי חיוב  כלומר, לבסוף , אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף  השימוש אחרי  הוא בין 64)שכירות כלומר,
התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה

במכר.65) שהם הקרקעות דמי  נתן אם ודווקא

    
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני  בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני 
רצונית.

.‡Ú˜˜k ‡e‰ È‰  ÈÚk „Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ËLe5‰˜ÊÁ6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב : קידושין
לשדה  הכתוב  הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף  ובחזקה, ובשטר בכסף  הנקנית אחוזה
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קעי                
         

שכאן  רבינו מפרש - הקרקע  את לו שמכר ראייה המשמשת
קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי 

זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,
טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת

היא  מהשדה, הלוקח  הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף 
שעשה  מפני  קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב ' ובפרק  משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב ' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע  בקונה
לפי נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי  על
בקונה  אף  קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.

ועוד). (ראב "ד מחבירו קרקע 

.ÊËdÚÊe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,BÁÏ ‰„O ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d B‡50BÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È‰L ,‰˜ ‰Ê È‰  el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈

;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜  Á˜BlÏ Ô˙Â ˙Bt ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙Bt eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק  מסויימים ענפים כרת
שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

ט ), הלכה ונטען טוען מהלכות י "א פרק  ברמב "ם (והובא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.ÊÈÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È‰  »«¬≈¿«¿≈∆∆»
ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י "ד בפרק  (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע , בעלי  הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי  בחזקה לקנות
שכיח  לא האי  כולי  שטר, לו לכתוב  הקונה להכריח  אבל

משנה). הגוי .55)(מגיד מן הקונה מפני56)כלומר,
יערער  בוודאי  שטר כתב  שלא זמן וכל אנס , הוא גוי  שסתם
לו  שיכתוב  עד דעתו סומך אינו הלוקח  כן ואם המקח  על

משנה). (כסף  שטר

.ÊÈB‡ ‰˜Â ,Ú˜wk ‡e‰ È‰  Ú˜wÏ aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜wÏ CÈˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ B‡ ËL B‡ ÛÒÎ¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÚ ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È‰  ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני  ב ) הלכה שכירות מהלכות ב  (פרק  רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע  צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק  כקרקע " הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח  ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי  לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי ", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע : לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל

נחשבים  אינם השומר, בידי  לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי  ר"י  בשם משנה (כסף  כבר כבצורים

רבינו).

.ÁÈCk ,‰˜ÊÁe ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
BcÏ ÛÒÎa ‰˜ Ú˜w‰ ˙eÈÎO58BcÏ ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב  צורך ואין לבדו קניין כל מספיק  בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני  שניהם,
סימן  יוסף  בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.ËÈ ˙BÈ„Ó OÚa ˙B„O OÚ BÁÏ ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk59‰˙È‰ elÙ‡Â . ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»

‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dBb ‰ Ô‰Ó ˙Á‡60È‰L , ««≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ ÏL LÈÓLz«¿ƒ∆≈»«¿ƒ∆««ƒ≈

.‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני  כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע  חיבור עמק .60)כלומר

.ÎÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na61Ì‡ Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»

ÔÎÂ .Ôlk ‰˜  ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙eÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ÎÓa ˙BÚ˜w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙eÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk  ˙eÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙eÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי על ואף  השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף 
ובלי כסף  בלי  מועילה שחזקה ח '): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי  נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע  ונכנס  יוצא כשאינו [והמדובר
ח  פרק  (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע 

כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק  תוספתא
מפני והטעם מעות, נתינת בלי  אף  וכנראה בתרא. דבבא
דמי חיוב  כלומר, לבסוף , אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף  השימוש אחרי  הוא בין 64)שכירות כלומר,
התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה

במכר.65) שהם הקרקעות דמי  נתן אם ודווקא

    
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני  בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני 
רצונית.

.‡Ú˜˜k ‡e‰ È‰  ÈÚk „Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ËLe5‰˜ÊÁ6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב : קידושין
לשדה  הכתוב  הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף  ובחזקה, ובשטר בכסף  הנקנית אחוזה
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למעט 3) לא אבל בקרקע , כמו קנינים לו לרבות [כלומר,
להלן]. ראה המטלטלין. קניני  שם.4)ממנו משנה,

"בחזקה"5) לפני  הבאה "או", ממלת מדייק  הכסף ֿמשנה
כסף  הקנינים: ששאר בזמן בו לחוד, קונה שחזקה בלבד,
שטר, כתיבת של נוהג שקיים במקום יחד, רק  קונים ושטר

קרקע . בקנין ה"ח  בפ "א למעלה שכתבנו [חוץ 6)וכמו
ישנם  לקרקע , העבד דומה שבהם האלה, הקנינים משלשת
סודר  קנין והם: בהם, נקנים המטלטלין שגם קנינים שני  עוד
וה"ד. ה"ג להלן משיכה, וקנין ה"ה, פ "ה להלן (=חליפין),
"עבד  מפורש: הרמב "ם כותב  ה"ה עבדים מהלכות ובפ "ה
או  בשטר. או בכסף  נקנה . . . דברים בחמשה נקנה כנעני 
המשפט ' ב 'נתיבות וראה במשיכה". או בחליפין, או בחזקה,

כאן]. האזל' וב 'אבן קצו, סימן

.‰˜ÊÁ‰ ‡È‰ ‰Óe7Ô‰a LnzLiL ?ÌÈ„Ú ÔÈ˜a «ƒ«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
Èz‰ ?„ˆÈk .Ba ÈÙa ÌÈ„Úa ÔÈLnzLnL C„k¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«≈«ƒƒ

BÏ8ÂÈÏk CÈÏB‰L B‡ ,BÏÚÓ BÏ ÏÈÚ‰L B‡ BÏÚÓƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»
BËÈLÙ‰L B‡ ,ıÁn‰ ˙ÈÏ9BÎÒ B‡ ,10B„‚ B‡11 ¿≈«∆¿»∆ƒ¿ƒ»¿»

‰˜  Ba ˙‡ dÈa‚‰ B‡ ,BLÈaÏ‰ B‡12Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«»»¿≈ƒ
‰˜  „Ú‰ ˙‡ ‰ dÈa‚‰13. ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆»»

הרמב "ם 7) שדעת אף ֿעלֿפי  כב . בקידושין ברייתא
- והט "ז) הט "ו פ "א (למעלה כקרקע  קונה פירות שאכילת
אין  כן, לא שאם בעבדים", שמשתמשין "כדרך כאן הדגיש
עושים  ופועל שכיר גם שהרי  עבדו, שהוא היכר שום
פירותיה, כל כשנוטל קרקע  בקנין מהֿשאיןֿכן מלאכתו,

(כסף ֿמשנה). הבעלים שהוא הדבר את 8)ניכר רופף 
נעלו. ממנו.9)שרוכי  בגדיו את בשמן.10)הסיר

והשתמשות.12)במגרדת.11) חזקה מטעם אלה כל
"לא 13) שאמר: שמעון כרבי  שם. קידושין הגבהה. מטעם

ויש  מקום". בכל קונה שהגבהה מהגבהה, גדולה חזקה תהא
(הראב "ד  בזה שמעון רבי  על חכמים נחלקו שלא אומרים:
שמעון  ר' אמר לו, רבו "הגביהו שם שגרס  הרמב "ם, לדעת
לא  לו רבו "הגביהו שלפנינו: הספרים כנוסחת ולא כו'",
חכמים  עליו חולקים שלפי "ז כו'" שמעון רבי  אמר קנאו,

שמעון). רבי  על

.‚BÙ˜z14˜ ÌÈ„Ú‰L ;‰˜  BÏˆ‡ B‡È‰ÂÔÈ ¿»∆¡ƒ∆¿»»∆»¬»ƒƒ¿ƒ
BÊk ‰ÎÈLÓa15B‡ ,BÏˆ‡ ‡e „ÚÏ ‡˜ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»»»∆∆»∆¿

CÏ‰Â ,'Á˜Bl‰ Ïˆ‡ CÏ' ÔBL‡‰ Ba BÏ Ó‡L∆»««»ƒ≈≈∆«≈«¿»«
‰˜ ‡Ï  BÏˆ‡16B‡ ‰ÙÈ˜˙a epÎLÓiL „Ú , ∆¿…»»«∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e‡aL BÓk ,Ba LnzLiL17‡lL Ba ∆ƒ¿«≈¿∆≈«¿¿ƒ∆¡ƒ∆…
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ Ó‡iL CÈˆ  ‰ ÈÙa18. ƒ¿≈»«»ƒ∆…«≈¬≈¿≈

שם.14) קידושין שמואל, של בתקיפה,15)מימרא שהיא
עבד. של דעת,16)בעלֿכרחו בן הוא שהעבד מפני 
ביוזמתוֿהוא. גם 17)והולך זו הלכה התחיל רבינו

עיון. וצריך החזיק , רק  הזכיר וכאן בחזקה, וגם  במשיכה
האזל'. ב 'אבן ולהלן 18)וראה ה"ח , פ "א למעלה ראה

ה"ו.

.„‰Ó‰k ‡e‰ È‰  ÔË˜ „Ú19B˙B‡ ÔÈB˜Â , ∆∆»»¬≈ƒ¿≈»¿ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ„e ‰Ó‰a‰ Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ„aƒ¿»ƒ∆ƒ»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

ÌÈ„Ú‰20‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÎÈLÓa ‰˜ CÎÈÙÏ . »¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»««ƒ∆…
.BÙ˜z¿»

דעת.19) בו שאין יוצא 20)לפי  זה דין בחזקה. כלומר
זוטרא  שמר שם), (קידושין בגמרא המובאת העובדה מתוך
הקדים  הגר של מותו לפני  ורגע  אחד, חולה גר אצל ביקר
זה  היה - בגמרא אחת ולדעה חזקה, בקנין עבדו את לקנות

(מגידֿמשנה). קטן עבד

.‰‰ÎÈLÓa ˙È˜ ,‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰Ó‰a‰21. «¿≈»≈«»≈«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
e‰eÎÈˆ‰ ‡Ï ,d˙B‡ dÈa‚‰Ï LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ«»…ƒ¿ƒ

dÈa‚‰Ï22˙ËaÁ˙nL ÈtÓ ,23 dÈa‚‰ Ì‡Â .ı‡a ¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰‰Â .‰˜24‰ÎÈLn‰ Ï‡ . »»¿««¿»»»¿»»¬»«¿ƒ»

‡ËÓÒa ‡l‡ da ÔÈB˜ ÔÈ‡25,Ì‰ÈL ÏL ˆÁa B‡ ≈ƒ»∆»¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL dÈ‡L ˆÁa ‡ÏÂ ÌÈa‰ ˙eLa da ÔÈB˜ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…¿»≈∆≈»∆

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

במסירה 21) אבל כה:). (קידושין בברייתא חכמים כדעת
ממסירה, עדיף  קנין היא שמשיכה מפני  נקנות, אינן
(כסף ֿמשנה). במסירה קונים אין במשיכה וכשאפשר

קונים 22) לא - בהגבהה שאפשר שבמקום הוא, והכלל
פו.). (בבאֿבתרא המילה:23)במשיכה פירוש זה

(שם:). מגביה 24)"דסרכא" שהוא והטעם: כב : קידושין
נקרא  בר"ה, עומד שהוא אפילו האדם, ביד שהוא ומה בידו,

ג). ס "ק  קצז, (סמ "ע  רשות 25)ברשותו יד על זוית קרן
ה"ט  ואבידה גזילה מהלכות בפי "ז (מגידֿמשנה הרבים

רש"י ). פד:26)בשם בבאֿבתרא

.ÂCÈˆ ÔÈ‡ ?‰ÎÈLÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈB˜ „ˆÈk≈«ƒ∆«¿≈»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÏÚ ÎL B‡ ,‰ÎÏ‰Â dÎLÓ Ì‡ ÓBÏ«ƒ¿»»¿»¿»∆»«»∆»¿»¿»

Ba27B‡ ,‰‡e dÏ ‡˜ elÙ‡ ‡l‡ ;‰wL ,∆»»∆»¬ƒ»»»»»
dLÈk‰L28‰˜ÚL ÔÂÈk  ÂÈÙa ‰ˆÂ ÏwÓa29„È ∆ƒƒ»¿«≈¿»»¿»»≈»∆»¿»»

d‡˜ Ï‚Â30Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÏÚa‰ ÈÙa CLÓiL ‡e‰Â . »∆∆¿»»¿∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿»ƒ¬»ƒ
Ì„˜ BÏ Ó‡iL CÈˆ  ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡lL CLÓ»«∆…ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ∆…«…∆

'‰˜e CLÓ CÏ' CLÓiL31. ∆ƒ¿…≈¿…¿≈

וכן 27) ברגליו. אותה שידרבן מבלי  הרכיבה, עצם עלֿידי 
והוא  ברכיבה, קונה זה "הרי  הפרק : בסוף  להלן כתב 
(עיי "ש  בסתם כתב  ה"ז גזילה מהלכות ובפי "ז בו". שתהלך
קנין. זה אין כלל, הלכה לא אם אבל ח ). הלכה בכ"מ 
(ח : בבבאֿמציעא הסוגיא ע "פ  כאן ולח "מ  שם, כסף ֿמשנה

אותה.28)ט .). מלא 29)הכה  שתלך צורך ואין כלומר,
כב :). (קדושין אחא ר' של תנאֿקמא וכדעת קומתה,
(להלן  כולה במשיכת אלא קונה אינו שבספינה ואף ֿעלֿפי 
יד  שעקרה כיון ללכת, שדרכם חיים בבעלי  - ה"ג) ג פרק 

עה:). (בבאֿבתרא כולה כמהלכת היא הרי  כל 30)ורגל
שם. בברייתא ה"ג,31)זה למעלה וראה נב . בבאֿקמא

ה"ח . ופ "א

.ÊÎBn‰32ÔÂÈk  ‰zÓa BÏ Ô˙pL B‡ BÁÏ „Ú «≈≈∆«¬≈∆»«¿«»»≈»
˙ÈÎekLÓ BÏ ÒnL33˙Îl‰Ó‰ ‰Ó‰a‰ ‡È‰  ∆»««¿ƒƒ«¿≈»«¿«∆∆

„Ú‰ L‡a34CÈˆ ÔÈ‡  ‰ÈÁ‡ ÌÈÎLÓ Ïk‰Â ¿…»≈∆¿«…ƒ¿»ƒ«¬∆»≈»ƒ
ÈÓk BÊ ‰Ó‰a ˙ÈÒnL ;'‰˜e CLÓ' BÏ ÓBÏ«¿…¿≈∆¿ƒ«¿≈»¿ƒ
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„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆
‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי  הראבי "ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי  הקיים רבי34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב  אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק "ט ). קצז, (סמ "ע 

.Á'‰˜˙Â CLÓ' BÁÏ ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï  ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…

‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ÎBn‰ CÈˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי  אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי  "בעי  ט :): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי  לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
לא  ו"לקנות" "קני ", דוקא לו לומר שצריך הרי  קני ?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י  (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב "ד ומ "מ ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.Ë‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰t CLÓ' BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï  CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï38Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜  'ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ 43ÓB‡k  '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי  יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב . כתובות
שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי  ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי  דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח .
מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע "פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף  הנותן אבל
(פ "ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי  המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי  - ה"י ) אישות מהלכות
בעין  הכסף  כאילו דומה זה והרי  הכסף , את לו להחזיר
ומ "מ . ראב "ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס '

וכפירוש 39) יוחנן, רבי  בשם דימי  רב  מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב  הלוקח .
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי  הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי ,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסף ֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי  ל"א" "ביום להגיה

הראב "ד. מכירה,42)בהשגת בדיני  שכאן, אף ֿעלֿפי 
תנאי , הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי  רבינו פסק 
שהוא  פסק  הי "ב ), אישות מהלכות (פ "ז קידושין בדיני  -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק  תנאי  ספק 

במס '43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע , כלל
וקידושין. גיטין

.ÈBÁÏ ‰Ó‰a ÎBn‰44Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜  d‰Èa‚‰46 ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ Î Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï  ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
BkcL ,eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÈÚa kÏƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,ÈÚa kÏ47˜Ó BÈ‡L ,˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,ÎB ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒBc ÌÈa‰L ÌÈa‰ ˙eLa49‰B˜ ‰Ê È‰  ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰ÈÎa50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט .44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי  שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי  הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני  דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י צנוע " שאינו "לפי  דוחק  בלא אף  כל, לעיני  לרכב 

ממנה"48)שם). תנתק  פן הבהמה, לאחוז כח  בה "שאין
רכיבה  עלֿידי  להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י ),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב  "דדרך
ומה  שם). (רש"י  בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי  יפסקו
ה"ג) פ "ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני  להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי  אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב . ס "ק  קצז, סימן החושן' ב 'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה

    
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני  בו נתבארו

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע  העבדים וקניית הקרקע 
דינו. מה לקרקע  המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.‡‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï‡ .Ba ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bkc ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

(2 ֿ מקל זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי  מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי  כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:
ברמב "ן  וראה ורי "ף , חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב "מ  ונ"י  ורשב "א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי ). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני  אינם מטלטלין שהרי  שם), (קידושין
מעין  ק "ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט :
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני  אינם מטלטלין שהרי  משטר, (ולא
עברי עבד שהרי  כן, להקשות שייך לא מישראל" ב "ישראל
מגוי ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
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„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆
‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי  הראבי "ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי  הקיים רבי34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב  אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק "ט ). קצז, (סמ "ע 

.Á'‰˜˙Â CLÓ' BÁÏ ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï  ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…

‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ÎBn‰ CÈˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי  אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי  "בעי  ט :): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי  לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
לא  ו"לקנות" "קני ", דוקא לו לומר שצריך הרי  קני ?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י  (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב "ד ומ "מ ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.Ë‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰t CLÓ' BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï  CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï38Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜  'ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ 43ÓB‡k  '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי  יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב . כתובות
שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי  ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי  דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח .
מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע "פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף  הנותן אבל
(פ "ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי  המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי  - ה"י ) אישות מהלכות
בעין  הכסף  כאילו דומה זה והרי  הכסף , את לו להחזיר
ומ "מ . ראב "ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס '

וכפירוש 39) יוחנן, רבי  בשם דימי  רב  מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב  הלוקח .
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי  הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי ,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסף ֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי  ל"א" "ביום להגיה

הראב "ד. מכירה,42)בהשגת בדיני  שכאן, אף ֿעלֿפי 
תנאי , הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי  רבינו פסק 
שהוא  פסק  הי "ב ), אישות מהלכות (פ "ז קידושין בדיני  -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק  תנאי  ספק 

במס '43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע , כלל
וקידושין. גיטין

.ÈBÁÏ ‰Ó‰a ÎBn‰44Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜  d‰Èa‚‰46 ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ Î Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï  ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
BkcL ,eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÈÚa kÏƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,ÈÚa kÏ47˜Ó BÈ‡L ,˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,ÎB ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒBc ÌÈa‰L ÌÈa‰ ˙eLa49‰B˜ ‰Ê È‰  ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰ÈÎa50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט .44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי  שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי  הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני  דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י צנוע " שאינו "לפי  דוחק  בלא אף  כל, לעיני  לרכב 

ממנה"48)שם). תנתק  פן הבהמה, לאחוז כח  בה "שאין
רכיבה  עלֿידי  להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י ),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב  "דדרך
ומה  שם). (רש"י  בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי  יפסקו
ה"ג) פ "ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני  להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי  אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב . ס "ק  קצז, סימן החושן' ב 'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה

    
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני  בו נתבארו

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע  העבדים וקניית הקרקע 
דינו. מה לקרקע  המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.‡‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï‡ .Ba ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bkc ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

(2 ֿ מקל זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי  מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי  כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:
ברמב "ן  וראה ורי "ף , חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב "מ  ונ"י  ורשב "א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי ). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני  אינם מטלטלין שהרי  שם), (קידושין
מעין  ק "ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט :
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני  אינם מטלטלין שהרי  משטר, (ולא
עברי עבד שהרי  כן, להקשות שייך לא מישראל" ב "ישראל
מגוי ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
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כב :) (קידושין כנעני  כעבד בכסף  גוי  של גופו שקונה יוכיח ,
(בכורות  יוחנן רבי  לדעת במשיכה, אלא קונה אינו וממונו
במשיכה  גם קונה מגוי  שישראל הרמב "ם דעת שהרי  יג:),
ועיין  יד, הלכה ומתנה זכיה מהלכות א (פרק  במעות וגם
אחר  מקור נתן מו:) (בבאֿמציעא ורש"י  במגידֿמשנה). שם
'תוספות' ועיין תורה, דבר קונות שמעות יוחנן רבי  לדעת

דבר]. ד"ה יג: ה.3)בכורות הלכה להלן ראה - הטעם
אינו 4) להגביה שדרכו דבר וכל ממשיכה, עדיפה הגבהה כי 

כדלהלן. בהגבהה אלא נקנה

.?„ˆÈk5,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÔzLÙ B‡ ÌÈˆÚ ıa˜Ó‰ ≈««¿«≈≈ƒƒ¿»¿«≈»∆
ÔBÚË Ô‰Ó ‰OÚÂ6BÈ‡  B‰Èa‚‰Ï LÙ‡ È‡L ÏB„b ¿»»≈∆¿»∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ≈

„‚‡‰ Èz‰Ï LÙ‡ È‰L ;‰ÎÈLÓa ‰˜ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¿»¿«ƒ»∆∆
ıÚ ıÚ B‰Èa‚‰Ïe7‰È‰ Ì‡ Ï‡ .‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈≈¿≈…«≈»∆¬»ƒ»»

ÌÈ„˜L ÏL B‡ ÔÈÏtÏt ÏL B‡ ÌÈÊB‚‡ ÏL ÔBÚË¿∆¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿≈ƒ
B‰Èa‚‰Ï ÏÎeÈ „Á‡ ÔÈ‡L ÏB„‚ ‰È‰Â ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»»∆≈∆»«¿«¿ƒ

‰ÎÈLÓa ‰˜ ‰Ê È‰ 8,„t˙È  BÈzÈ Ì‡L ; ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆ƒ«ƒƒ¿»≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b ÁË Ba BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆…«»¿≈…«≈»∆

פו.5) חבילה.6)בבאֿבתרא "הלוקח 7)משא, שם:
למקום  זה ממקום שיטלטלנו עד קנה לא מחבירו פשתן
רברבי בשליפי  אפילו שהמדובר שם: ואמרו אחר".
דמשתמיט ". פשתן "דשאני  משום גדולות) (=במשאות
להוציאם  (=אפשר חדא חדא דמשמטינהו אפשר "כלומר,
מדברים  הם] [והרי  אותם) (=ומגביהים ומגביהנו אחד) אחד
של  רבו אבןֿמיגש, הלוי  יוסף  (רבינו להגביה" שדרכם

שם). בפירושו פירות 8)רבינו "המוכר שם: בבאֿבתרא
בשליפי והמדובר (=קונה)". קני  מדד ולא משך לחבירו,

רברבי .

.‚d‰Èa‚‰Ï LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÙq‰9LÈÂ , «¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¿≈
ÌÈaÏ ‡l‡ ˙ÎLÓ dÈ‡Â ,ÏB„b ÁË d˙ÎÈLÓa10 ƒ¿ƒ»»…«»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿«ƒ

‰ÎÈLÓ ‰eÎÈˆ‰ ‡Ï 11‰ÈÒÓa ˙È˜ ‡l‡ ,12ÔÎÂ . …ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk13CLÓ CÏ' ÎBn‰ BÏ Ó‡ Ì‡Â . …«≈»∆¿ƒ»««≈≈¿…

‰pÎLÓiL „Ú ‰ÈÙq‰ ‰B˜ BÈ‡  '‰˜e14dlk15 ¿≈≈∆«¿ƒ»«∆ƒ¿¿∆»À»
Ba ‰˙È‰L ÌB˜n‰ ÏkÓ ‰p‡ÈˆBÈÂ16„Èt˜‰ È‰L ;17 ¿ƒ∆»ƒ»«»∆»¿»∆¬≈ƒ¿ƒ

.‰ÎÈLÓa ‡l‡ ‰Ê ‰˜È ‡lL ÎBn‰«≈∆…ƒ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

כובדה.9) ֿ 10)בגלל (כסף  רבים אנשים עלֿידי  רק 
הרבים 11)משנה). מרשות להוציאה הצריכוה לא כלומר,

פ "ד  (להלן קונה שהמשיכה במקום לסימטא ולהכניסה
הסובר  ר"ת, לשיטת בנגוד ממסירה, עדיפה משיכה כי  ה"ג).
עו. בבאֿבתרא 'תוספות' (עיין ממשיכה עדיפה שמסירה

ספינה). בה 12)ד"ה נחלקו היא? מה זו ומסירה שם.
המוכר  לו שימסור שצריך אומרים: יש הראשונים: רבותינו
ויש  ריב "א), בשם אחזה ד"ה עה: שם (תוס ' ליד מיד
הרי המוכר, במצות הספינה או הבהמה אחז שאם אומרים:

ב 'תוספות'). (שם מסירה ותיבות 13)זו כבדים כלים כגון
כנ"ל.14)גדולות. כרב 15)לסימטא, ולא כשמואל,

אם  מספיק  שבבעלי ֿחיים ה"ו פ "ב  למעלה וראה עה:). (שם
שם. עיין כולה, כנעקרה היא והרי  ורגל, יד עקרה

סוף 16) שיגיע  באופן אורכה, מלוא אותה שימשוך כלומר,

בתחילה. ראשה שהיה למקום דרבי17)הספינה כחכמים
אלא  זה, על יצווה שהמוכר בלי  הלוקח , אם וכן עו:). (שם
היותה  אף  על הספינה, במשיכת התחיל מיוזמתוֿהוא,
במשיכה, אלא קונה אינו מסירה, מספיקה ששם בר"ה,
אבןֿמיגש). (ר"י  זה בקנין רק  רוצה שהוא דעתו גילה שהרי 

.„„ÓÏ ˙‡ˆÓ18Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰L , ƒ¿≈»»≈∆«≈«ƒ«¿¿ƒ««ƒ
Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓc‰ Ïk Ô˙pL19ÎBn‰ ÔÎÂ .20ÏBÎÈ ∆»«»«»ƒ»«¬…¿≈«≈»

dÈa‚iL „Ú Ba ÊÁÏ21,Ba ÔÈ‡L c CLÓÈ B‡ «¬…«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈
Bkc ÔÈ‡L c Á˜BlÏ ÎBn‰ ÒÓÈ B‡ ,‰‰a‚‰«¿»»ƒ¿…«≈«≈«»»∆≈«¿
Bkc ÔÈ‡L c CLÓ B‡ ,dÈa‚‰MÓe .CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«»«»»∆≈«¿
 CÈLÓ‰Ï Bkc ÔÈ‡L „ BÏ ÒÓ B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿«»»∆≈«¿¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,Ba BÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰»̃»¿≈∆»ƒ¿≈∆»«¬¿ƒ∆

ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔzÏ Á˜Bl‰22. «≈«ƒ≈∆«»ƒ

הקודמים.18) הדברים "מי19)סכום לקבל חייב  אבל
ה"אֿב . פ "ז להלן וראה כר"ש,20)שפרע ", ולא כחכמים

ולא  בו, לחזור יכול בידו שהכסף  המוכר שרק  הסובר
מד:). (בבאֿמציעא בדרכי21)הלוקח  הידועה ההדרגה

מסירה. משיכה, הגבהה, חוב 22)הקנין: פריעת [כדין
להלן  וראה פו.), (כתובות למלוה לפרוע  הלוה את שכופין

ה"ו]. פ "ז

.‰ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ23?ÔÈÏËÏhÓa ‰Ê c24‰Êb ¿»»ƒ¿¬»ƒ»»∆¿ƒ«¿¿ƒ¿≈»
„‡È epÁwiL Ì„˜Â ,ıÙÁ‰ ÈÓc Á˜Bl‰ ÔzÈ ‡nL∆»ƒ≈«≈«¿≈«≈∆¿…∆∆ƒ»∆…«
ÌÈËÒÏ e‡a B‡ ,ÛOÂ ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ÔB‚Îe ,Ò‡a¿…∆¿∆»¿»¿≈»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ
dÓ‰Ó˙È ,Á˜Bl‰ ˙eLa ‰È‰È Ì‡ ;e‰eÏËe¿»ƒƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿«¿«

ÎBn‰25e‰ÏÈvÈ ‡ÏÂ26ÌÈÓÎÁ e‰e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ . «≈¿…«ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ¬»ƒ
Ì‡L ;ıÙÁ‰ ÏÈvÈÂ ÏczLiL È„k ,ÎBn‰ ˙eLaƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ«≈∆∆ƒ

ÌlLÏ iÁ  „‡27. »««»¿«≈

יוחנן.23) לרבי  מז: במעות 24)בבאֿמציעא יקנו שלא
במשיכה. מאמצים 25)אלא לעשות מוכן אדם שאין

פה  שהמדובר לומר, צורך ואין חברו. ממון להציל יתירים
לשרוף " חביריהם פירות "שיניחו מהוגנים בלתי  באנשים

אמרת). אי  ד"ה ב 'תוספות' וראה שתיקנו 26)(שם ועכשיו
הכסף  ישרף  שמא לחשש מקום אין קונות, אינן שמעות
אז  אף  שהרי  באונס , שנשרף  יתנצל והוא המוכר שקיבל
כשומר  דינו אם שאפילו המוכר, חייב  באונס  הכסף  שנשרף 
הוא: ידוע  כלל כי  פשיעה, זו הרי  שכר, כשומר ולא חינם
מיימוניות). (הגהות בקרקע  אלא שמירה להם אין כספים

ועיין 27) כן. אינה (שם) רש"י  דעת אבל שם. הרי "ף  כתב  כן
אמרת. אי  ד"ה ב 'תוספות' שם

.ÂÓB‡ ˙‡ˆÓ28Ì„˜ Ò‡Â Á˜n‰ ÈÓc Ô˙ Ì‡L , ƒ¿≈»≈∆ƒ»«¿≈«∆»¿∆¡«…∆
ÈÏ ÊÁ‰ B‡ ÈÁ˜n ÈÏ Ôz :Á˜Bl‰ BÏ Ó‡Â ,epÁwiL∆ƒ»∆¿»««≈«≈ƒ∆»ƒ«¬≈ƒ
,Ò‡a „‡L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡Â !È˙BÚÓ ˙‡∆¿«¿««ƒ∆≈≈ƒ∆»«¿…∆
 ca ÏM˙ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï Ák ÎBna ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«≈…«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈«»»
ÌÈÓÎÁ ewz È‰L ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁÓ ‰Ê È‰¬≈∆«¬ƒ∆«»ƒ∆¬≈ƒ¿¬»ƒ

B˙Èa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÈLÓ29Ba LiL Á˜BÏ ÏL ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»≈∆≈«∆≈
ÌÈÓÎÁ BÏ ewz ‡Ï  ÎBnÏ kOÓ kÓpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«À¿»«≈…ƒ¿¬»ƒ
˙‡ Ô˙pMÓe ;Á˜Bl‰ ˙eLa Á˜n‰ È‰L ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»∆¬≈«∆»ƒ¿«≈«ƒ∆»«∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



קעד               
         

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי "ף  כתב  וכן האמור, מתוך מט :29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי  כאן, אין חצר קנין [אבל כסף . בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ "ו רבינו שדעת ואע "פ  למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח  חפץ  בין לחלק 
אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י  הלכה פכ"ג להלן וראה

.ÊÔÎÂ31ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜  Ba ÔÈÁpÓ ÔÈkÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e‡a Îe .B˙eLa ‰OÚ È‰L ;BÏ eÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ B‡ ËL B‡ ÛÒÎ ‰˜ Ú˜˜ ˙eÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

(31 ֿ שאף  הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי  שקונה נוסף  אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי 

ה). ס "ק  קצח , סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע  הסיפור מתוך בעיקר
למסור  או להפריש ששכח  ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי  מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ "ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח .34)ט ). הל' א' פרק 

.ÁÔÈÏËÏhÓe Ú˜˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk  „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ Ú˜˜36ËL B‡37‰˜ÊÁ B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ41Ú˜˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜w‰ ÎnL43Ú˜˜ ‰wL ÔÂÈk  ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ "א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ "א (למעלה רעתה מפני  שדה במוכר כגון מועיל,
למע 38) כסף ראה בלי  מועילה לבדה שחזקה ה"ח , פ "א לה

אינם  האלו הקנינים ששלושת ואף ֿעלֿפי  שטר. ובלי 
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע . שאם כלומר, "אגב ", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע  אגב  קונה הוא כדינו, קרקע  קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי יהושפט  אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב 
שעלֿידי כלומר, ביהודה", מצורות ערי  עם ולמגדנות ולזהב 
[וראה  המטלטלין את גם אגב " "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב ' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי "ד פ "ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק  עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי  נתן שלא ואף ֿעלֿפי 
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע , אגב  הם נקנים
אגב ', 'קנין על מוסב  לא זה הרי "ף  לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסף ֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי ). הר"ן הימים'41)כתבו ב 'דברי  מהפסוק  נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע  "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב  מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב  מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע ,

רב ). סימן חו"מ  (ביתֿיוסף  כז.)43)קרקע  (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב  במתנה, המעשרות להם

.ËÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜˜ d˙B‡a ÔÈeˆ44 Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜˜ b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ Ó‡iL CÈ»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜w‰ ‰wL ÔÂÈk  '˙ÈBÏt Ú˜˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«
.dÎB˙a ÔÈeˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜˜Â .‰˜ ‡Ï  'Ú˜˜ b‡ ‰˜' Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆiL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע " אגב  "קנה לו: אמר שלא אף ֿעלֿפי  המטלטלין

מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע  בתוך צבורים שהם מכיון
(כסף ֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב 
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי  ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני  אגב  צבורים). שיהיו צריך (=לא
היו  אם אבל וקני ", "אגב  לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס ' (כסף ֿמשנה וקני " "אגב  לומר צריך אין צבורים
ראב "ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י  המיוחס 

ממוכר 45) גרוע  אגב ' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון
קנה  מהן באחת החזיק  שאם מדינות, בעשר שדות עשר

הי "ט ]. פ "א למעלה מ "ו.46)כולן, פ "ג פאה

.È„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï  Ú˜wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰˜n‰ Ba ÊÁL Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜w‰ BÁ ‰wL Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי  עני  מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי  הרי  המקום, השכרת אגב 
רבי "שאני  זה: את דחו אך אגב '. ב 'קנין במעשרות זכו
גבאי היה עקיבא רבי  כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי , ספק  הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע : לכלל בהתאם הסטטי , המצב 

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב "ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק  משפטי , ספק  אף  - ספק , של
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קעה                
         

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי "ף  כתב  וכן האמור, מתוך מט :29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי  כאן, אין חצר קנין [אבל כסף . בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ "ו רבינו שדעת ואע "פ  למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח  חפץ  בין לחלק 
אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י  הלכה פכ"ג להלן וראה

.ÊÔÎÂ31ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜  Ba ÔÈÁpÓ ÔÈkÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e‡a Îe .B˙eLa ‰OÚ È‰L ;BÏ eÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ B‡ ËL B‡ ÛÒÎ ‰˜ Ú˜˜ ˙eÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

(31 ֿ שאף  הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי  שקונה נוסף  אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי 

ה). ס "ק  קצח , סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע  הסיפור מתוך בעיקר
למסור  או להפריש ששכח  ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי  מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ "ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח .34)ט ). הל' א' פרק 

.ÁÔÈÏËÏhÓe Ú˜˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk  „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ Ú˜˜36ËL B‡37‰˜ÊÁ B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ41Ú˜˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜w‰ ÎnL43Ú˜˜ ‰wL ÔÂÈk  ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ "א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ "א (למעלה רעתה מפני  שדה במוכר כגון מועיל,
למע 38) כסף ראה בלי  מועילה לבדה שחזקה ה"ח , פ "א לה

אינם  האלו הקנינים ששלושת ואף ֿעלֿפי  שטר. ובלי 
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע . שאם כלומר, "אגב ", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע  אגב  קונה הוא כדינו, קרקע  קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי יהושפט  אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב 
שעלֿידי כלומר, ביהודה", מצורות ערי  עם ולמגדנות ולזהב 
[וראה  המטלטלין את גם אגב " "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב ' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי "ד פ "ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק  עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי  נתן שלא ואף ֿעלֿפי 
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע , אגב  הם נקנים
אגב ', 'קנין על מוסב  לא זה הרי "ף  לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסף ֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי ). הר"ן הימים'41)כתבו ב 'דברי  מהפסוק  נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע  "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב  מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב  מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע ,

רב ). סימן חו"מ  (ביתֿיוסף  כז.)43)קרקע  (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב  במתנה, המעשרות להם

.ËÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜˜ d˙B‡a ÔÈeˆ44 Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜˜ b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ Ó‡iL CÈ»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜w‰ ‰wL ÔÂÈk  '˙ÈBÏt Ú˜˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«
.dÎB˙a ÔÈeˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜˜Â .‰˜ ‡Ï  'Ú˜˜ b‡ ‰˜' Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆiL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע " אגב  "קנה לו: אמר שלא אף ֿעלֿפי  המטלטלין

מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע  בתוך צבורים שהם מכיון
(כסף ֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב 
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי  ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני  אגב  צבורים). שיהיו צריך (=לא
היו  אם אבל וקני ", "אגב  לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס ' (כסף ֿמשנה וקני " "אגב  לומר צריך אין צבורים
ראב "ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י  המיוחס 

ממוכר 45) גרוע  אגב ' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון
קנה  מהן באחת החזיק  שאם מדינות, בעשר שדות עשר

הי "ט ]. פ "א למעלה מ "ו.46)כולן, פ "ג פאה

.È„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï  Ú˜wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰˜n‰ Ba ÊÁL Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜w‰ BÁ ‰wL Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי  עני  מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי  הרי  המקום, השכרת אגב 
רבי "שאני  זה: את דחו אך אגב '. ב 'קנין במעשרות זכו
גבאי היה עקיבא רבי  כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי , ספק  הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע : לכלל בהתאם הסטטי , המצב 

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב "ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק  משפטי , ספק  אף  - ספק , של
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מיד  מוציאין ואין לתפיסה, תוקף  יש - הלכתית, הכרעה
גישה  על חולק  הרשב "א בדיון. הנמצא החפץ  את התופס 
על  ממון "העמד כי  התופס , מיד להוציא שיש  וסובר זו,
לתת  ולא הראשוני , המצב  את לקיים שיש היינו, חזקתו",
הרמ "א  מביא זו אחרונה דעה אופן. בשום אותו לשנות

ג). סעיף  רב , סימן (חו"מ  חולקין" "ויש בשם:

.‡ÈÌÈ„Úa ˜ÈÊÁ‰ ,„Á‡k ˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒ¿«¿»¿∆»∆¡ƒ»¬»ƒ
˙BÚ˜w‰ ‰˜ ‡Ï 50‰˜ ‡Ï  ˙BÚ˜wa ˜ÈÊÁ‰ ; …»»««¿»∆¡ƒ««¿»…»»

ÌÈ„Ú51Ú˜w‰ CB˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL „Ú ,52ÏÚ Û‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ¿««¿«¿««
'Ú˜˜ Èab ÏÚ ÌÈ„Ú ‰˜' BÏ Ó‡L Èt53‡Ï  ƒ∆»«¿≈¬»ƒ««≈«¿«…

dÎB˙a eÈ‰iL „Ú ‰˜54˙Ú„Ï Cl‰Ó „Ú‰L ; »»«∆ƒ¿¿»∆»∆∆¿«≈¿««
BÓˆÚ55. «¿

אם 50) בזה: ביארו בגמרא ושם יב .) (בבאֿקמא ברייתא
מטלטלין, אגב  נקנית קרקע  אין - כמטלטלין הם העבדים
ואין  קרקע , אגב  נקנית קרקע  אין כקרקע , הם עבדים ואם
קנה  מהן, באחת והחזיק  שדות עשר לקונה זה את להשוות
והוא: מיוחד, טעם יש ששם הי "ט ) פ "א (למעלה כולם את
חוקית  שמבחינה שאף  עבדים, כן ואין הוא. חד הארץ  סדן
הקרקע  עם משותף  מצע  כל להם אין אבל כקרקע , הם

(שם).51)המציאותית. הגמרא 52)ברייתא מסקנת
שבאחת  הסותרות, הברייתות שתי  את התאימו ובזה (שם),
שהם  מדובר שבראשונה קנה", "לא ובאחת "קנה", נאמר
בתוכה. עומדים שאינם ובשנייה הקרקע , בתוך עומדים

אע "פ 53) המטלטלין קונה ומטלטלין, קרקע  קונה שלענין
ט ). הלכה (למעלה הקרקע  בתוך דין 54)שאינם אם

דניידי " "מטלטלין שהם בזה הם שונים - כמטלטלין עבדים
"מקרקעי הם הרי  - כקרקע  הם ואם ונדים). נעים (=שהם
(למעלה  מדינות בעשר שדות לעשר דומים ואינם דניידי ",
אגב  לומר צריך אין אז אולם, שם. בב "ק  גמרא - ה"ט ) פ "א

טז). ס "ק  רב , סימן בחושןֿמשפט  (סמ "ע  זה 55)וקני 
השוני את בה הסבירו (שם) שבגמרא "ניידי ", המלה פירוש
שאר  ובין השדות, בתוך עומדים שיהיו שצריך העבדים, בין
שהרמב "ם  ונראה בשדה. צבורים צריך שלא המטלטלין
שיש  לעבדים רק  שהכוונה (שם) ה'תוספות' בדעת סובר
שאמרו  ממה סתירה אין ולפי "ז לבהמות. לא אבל דעת להם
ועיין  השדה. בתוך שתהא צורך אין שבבהמה כו: בקידושין

ראב "ד.

.ÈCLÓ ,„Á‡k ÔÈÏËÏhÓe ÌÈ„Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒƒ«¿¿ƒ¿∆»»«
ÌÈ„Ú‰ ‰˜ ‡Ï  ÔÈÏËÏhn‰56 ÌÈ„Úa ˜ÈÊÁ‰ ; «ƒ«¿¿ƒ…»»»¬»ƒ∆¡ƒ»¬»ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜ ‡Ï57ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , …»»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ≈»«ƒ«¿¿ƒ
„Ú‰ b ÏÚ58˙eÙk ‰È‰iL ‡e‰Â .59BÈ‡ È‰L , ««»∆∆¿∆ƒ¿∆»∆¬≈≈

Cl‰Ï ÏBÎÈ60. »¿«≈

קרקע 56) הם העבדים אם בין ברור: והטעם (שם). ברייתא
מטלטלין. אגב  נקנים אינם מטלטלין, הם אם בין

קונים 57) אין כקרקע , הם שעבדים נאמר אם אף  (שם)
קרקע  שהם בגמרא, שאמרו כמו ב 'אגב ', עלֿידם מטלטלין
נלמד  שמהם ביהודה" מצורות ל"ערי  דומים ואינם ניידת,

'אגב '. קנין את 58)דין וקונים כחצר, העבד נחשב  שאז
"חצר". מדין שעליו כן,59)המטלטלין לא שאם קשור.

יג). הלכה (להלן קונה שאינה מהלכת, חצר הוא הרי 
"וישן",60) כאן: המוסיפים (הרי "ף ) ראשונים יש

זה: את מסבירים בכפות) והלכתא ד"ה (שם, וה'תוספות'
כחצר  שיחשב  כדי  ו"ישן" "מהלכת", להוציא בא "כפות"
הזה  הפרט  את הזכיר לא הרמב "ם הבעלים, לדעת משתמרת
ועיין  (מגידֿמשנה). גיטין בהלכות ולא כאן לא ו"ישן" של

שם. ובהערות יז הלכה גירושין מהלכות פ "ה

.‚È‰˜n‰61ÏÚ Û‡ ,„Á‡k dab ÏÚL ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ««¿∆¿≈»¿≈ƒ∆««»¿∆»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk‰ ‰˜ ‡Ï  d‡˜e ‰Ó‰a‰ CLnL Ètƒ∆»««¿≈»¿»»…»»«≈ƒ∆»∆»
Ôkc ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓÈ B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ¿…«≈ƒ«¿»ƒ≈«¿»
‰Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ ˙Îl‰˙n‰ ˆÁk ‰Ó‰a‰L ;Ô‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»∆«¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏÚÏ Èe˜ dÎB˙aM∆¿»»¿«¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿≈»

.‰ÈÏÚL ÌÈÏk Û‡ ‰˜  ‰˙eÙk¿»»»«≈ƒ∆»∆

ט :).61) מציעא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא

.„È‰˜n‰ BÏ Ó‡62ÌÈÏk ‰˜e ‰Ó‰a CLÓ : »«««¿∆¿…¿≈»¿≈≈ƒ
ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a‰ Ûe‚ BÏ ‰˜‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿…ƒ¿»«¿≈»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk ‰˜ ‡Ï  ‰˙eÙk ‡È‰Â dÎLnL Ètƒ∆¿»»¿ƒ¿»…»»≈ƒ∆»∆»

ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓiL „Ú63. «∆ƒ¿…«≈ƒ«¿»

נפשטה.62) ולא (שם) בגמרא בכלים 63)בעיא שמשיכה
אומרים: ויש ה"ה). פ "ד (להלן מועילה אינה מוכר של
וכלים  בבהמה - מועילה, מוכר של בכליו שמשיכה שאע "פ 
שהא  הבהמה, משיכת בין שינוי  שיש מפני  מועילה, אינה
בגרירה  שהיא הכלים משיכת לבין בהליכה, הרוב  עלֿפי 
הבהמה  אם ואף  כה). ס "ק  רב , סימן בחושןֿמשפט  (סמ "ע 
כיון  - בגרירה כלים, כמשיכת משיכתה, אף  שאז כפותה,
לא  הילוכה בדרך במשיכה, היא נקנית הרוב  שעלֿפי 

כח ). ס "ק  שם, (סמ "ע  כלים לגבי  משיכתה מועילה

.ÂË‰È‰64ıÈˆÚ65e˜66BaL ÌÈÚf‰ eÈ‰Â ,„Á‡Ï »»»ƒ»¿∆»¿»«¿»ƒ∆
CLnL ÔÂÈk  ÌÈÚf‰ ÏÚÏ ıÈˆÚ‰ ‰˜‰ :Á‡Ï67 ¿«≈ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ≈»∆»«

‰˜ ‡Ï  ıÈˆÚ‰ ÏÚÏ ÌÈÚf‰ ‰˜‰ ;‰˜68„Ú , »»ƒ¿»«¿»ƒ¿««∆»ƒ…»»«
˜ÈÊÁiL69.ÔÓˆÚ ÌÈÚfa ∆«¬ƒ«¿»ƒ«¿»

כב .64) וזורעים 65)גיטין עפר , אותו שממלאים חרס  כלי 
זרעים. מהקרקע 66)בו הזרעים יונקים שאז נקוב , דוקא

אינם  נקוב , בלתי  בעציץ  אבל לקרקע . מחוברים ונחשבים
מפסיקים  חרס  של שהשוליים לקרקע , מחוברים נקראים

מטלטלין.67)ביניהם. של דין יש עצמו שלעציץ 
וראה 68) במשיכה, נקנית קרקע  ואין קרקע , דין לזרעים

עבדים. לענין ה"א פ "ב  קנינים 69)למעלה שאר וכן
רק  השייכת במשיכה לא אבל בקרקע , המיוחדים

במטלטלין.

.ÊËıÈˆÚ‰ ‰È‰70Ïk‰ ‰˜‰Â ,„Á‡Ï BaL ÌÈÚf‰Â »»∆»ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆»¿ƒ¿»«…
ıÈˆÚa ˜ÈÊÁ‰Â ,Á‡Ï71ıÈˆÚ‰ Û‡  ÌÈÚf‰ ˙B˜Ï ¿«≈¿∆¡ƒ∆»ƒƒ¿«¿»ƒ«∆»ƒ

‰˜ ‡Ï72ıÈˆÚ‰ ‰˜  ÌÈÚfa ˜ÈÊÁ‰ ;73e‰ÊÂ . …»»∆¡ƒ«¿»ƒ»»∆»ƒ¿∆
eÈML74˙eÈÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ :75ÌÚ ÌÈ˜ ∆»ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÒÎ76e˜ ıÈˆÚaL ÌÈÚf‰L .˙eÈÁ‡ Ô‰Ï LiL ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆¿»ƒ»

‡e‰ È‰ Ú˜wÏ aÁÓ‰ ÏÎÂ ,ı‡a Ì‰ ÌÈÚeÊ¿ƒ≈»»∆¿»«¿À»««¿«¬≈
.e‡aL BÓk ,Ú˜wk««¿«¿∆≈«¿
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קעו               
         

העציץ .71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ 

קרקע . שהם הזרעים אגב  נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח 
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח 

"אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
(ברטנורא  עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון היא
להם  שיש "נכסים נקראת קרקע  ולכן מ "ה) פ "ו, קידושין
סומך  "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני  אחריות"
חובו  את לגבות האלו, הנכסים אחרי  לחזור שיכול עליהם",
המלוה  ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין אבל מהם.
ולכן  חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור עליהם סומך

אחריות". להם שאין "נכסים ב 'קנין 76)נקראים כלומר,
אגב '.

.ÊÈe‡a k77,ÈÓc eˆk ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈc ‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ "א

.ÁÈÔzLt78Ú˜wÏ aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L LÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ Ó‡Â ,Ú˜wÏ CÈˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk 83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»
‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ‰zÓ B‡ ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי  תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי  הקרקע .
שעליו. אגב '.82)והפשתן היא 83)ב 'קנין זו תלישה

והיפוי . התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע  את גם
וצ "ל 85)עליה. לי ", הקנה לו אם "אבל רומי : [בדפוס 

אמר  שהקונה כלומר לי ", הקנה לו (=אמר) אמ ' "אבל
לי "]. "הקנה הקרקע .86)למוכר ולא הפשתן רק  כלומר,

לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה
זו, בתלישה הקרקע  את ייפה אם אף  שהרי  שיקנה, במה

זו. בחזקה הקרקע  את לקנות לו אמר לא הרי 



       

ה'תשע"ח  סיון  כ"ז ראשון  יום 


 

   1 
שאינן 1) נשים המים, שתיית דיני  המשך רבינו בו כלל

אם  מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים
את  בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה שבעל שמי 
אם  שתתה, ולא וסתירה קינוי  לה שהיה אשה דין אשתו,
הנחשד  עם נישואיה איסור עמה, שנתייחד למי  אסורה

עליה.

.‡d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰zÒÂ dÏ ‡pwL ‰M‡ƒ»∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»≈ƒ»
‡ˆz  È˙‡ÓË Ô‰ :‰Ó‡Â ‰˙ˆ Ì‡ ‡l‡ ;˙BzLÏƒ¿∆»ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ¿≈ƒ≈≈
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆∆¿»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL2‰˙BL ÈÈ‡Â ‰‡ÓË ÈÈ‡ :‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .3 »¿≈ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿≈ƒ»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,˙BzLÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡4Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ»ƒ¿¿≈≈¿…¿À»¿≈ƒ

dÏÚaL B‡ ,d˙B˜L‰Ï ‰ˆB ÈÈ‡ :dÏÚa Ó‡»««¿»≈ƒ∆¿«¿»∆¿»»
‰zÒpL Á‡ dÏÚa5‰˙BL dÈ‡ BÊ È‰ 6˙ÏËBÂ ; «¿»««∆ƒ¿¿»¬≈≈»»¿∆∆

d˙a˙k7ÌÏBÚÏ [ÂÈÏÚ] ‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰‡ˆBÈÂ8. ¿À»»¿¿»¿ƒ¬»»»¿»

ועומדת 2) בדוקה אני , טמאה שאמרה כיון א. כד, סוטה
(רש"י הספק  את לברר אלא ניתנו לא המרים והמים היא

כ.). המים 3)שם יבדקוה פן שחוששת יראה, מחמת
פ "ג, לקמן וראה יט :) שם (רש"י  טהורה היא אם אפילו

נשארה 4)ה"ב . - שותה שאינה מתוך א. כד, שם

פ "א  למעלה וראה כתובתה. והפסידה לבעלה, באיסורה
פ . עליו.5)הערה אסורה,6)ונאסרה ביאה שבא כיון

וראה  ה"ח . להלן כמבואר אשתו, את בודקים המים אין
ה"א. פ "ג, (סוטה 7)לקמן תשתה שלא לה גרם שהוא

והשתיה 8)כד.). עליו, נאסרה וסתירה קינוי  לאחר כי 
פ "א. סוף  למעלה ראה נמנעה, שתתירה

.ÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB Ô‰ÈÏÚe ˙BzLÏ ˙BˆB Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
Á‡ ‰È˙Ò È„Ú e‡BiMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ eÒ‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

ÌÈ ˙ÓBLÂ ,‰Òe‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚Bc‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙ek ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙eÎe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתיםֿעשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלשֿעשרה אבר 12)בן לו שיש
הכ"ד. פ "ב  אישות הל' למעלה כמבואר נקבות, ואבר זכרות

אבל 14)עיוור.13) הבאה, בהלכה המבוארים מהטעמים
את  ולהפסיד לעולם לבעליהן להיאסר וסתירה קינוי  להן יש

כתובתן.
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קעז                
         

העציץ .71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ 

קרקע . שהם הזרעים אגב  נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח 
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח 

"אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
(ברטנורא  עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון היא
להם  שיש "נכסים נקראת קרקע  ולכן מ "ה) פ "ו, קידושין
סומך  "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני  אחריות"
חובו  את לגבות האלו, הנכסים אחרי  לחזור שיכול עליהם",
המלוה  ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין אבל מהם.
ולכן  חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור עליהם סומך

אחריות". להם שאין "נכסים ב 'קנין 76)נקראים כלומר,
אגב '.

.ÊÈe‡a k77,ÈÓc eˆk ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈc ‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ "א

.ÁÈÔzLt78Ú˜wÏ aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L LÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ Ó‡Â ,Ú˜wÏ CÈˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk 83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»
‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ‰zÓ B‡ ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי  תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי  הקרקע .
שעליו. אגב '.82)והפשתן היא 83)ב 'קנין זו תלישה

והיפוי . התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע  את גם
וצ "ל 85)עליה. לי ", הקנה לו אם "אבל רומי : [בדפוס 

אמר  שהקונה כלומר לי ", הקנה לו (=אמר) אמ ' "אבל
לי "]. "הקנה הקרקע .86)למוכר ולא הפשתן רק  כלומר,

לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה
זו, בתלישה הקרקע  את ייפה אם אף  שהרי  שיקנה, במה

זו. בחזקה הקרקע  את לקנות לו אמר לא הרי 



       

ה'תשע"ח  סיון  כ"ז ראשון  יום 


 

   1 
שאינן 1) נשים המים, שתיית דיני  המשך רבינו בו כלל

אם  מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים
את  בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה שבעל שמי 
אם  שתתה, ולא וסתירה קינוי  לה שהיה אשה דין אשתו,
הנחשד  עם נישואיה איסור עמה, שנתייחד למי  אסורה

עליה.

.‡d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ‰zÒÂ dÏ ‡pwL ‰M‡ƒ»∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»≈ƒ»
‡ˆz  È˙‡ÓË Ô‰ :‰Ó‡Â ‰˙ˆ Ì‡ ‡l‡ ;˙BzLÏƒ¿∆»ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ¿≈ƒ≈≈
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆∆¿»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL2‰˙BL ÈÈ‡Â ‰‡ÓË ÈÈ‡ :‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .3 »¿≈ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿≈ƒ»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,˙BzLÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡4Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ»ƒ¿¿≈≈¿…¿À»¿≈ƒ

dÏÚaL B‡ ,d˙B˜L‰Ï ‰ˆB ÈÈ‡ :dÏÚa Ó‡»««¿»≈ƒ∆¿«¿»∆¿»»
‰zÒpL Á‡ dÏÚa5‰˙BL dÈ‡ BÊ È‰ 6˙ÏËBÂ ; «¿»««∆ƒ¿¿»¬≈≈»»¿∆∆

d˙a˙k7ÌÏBÚÏ [ÂÈÏÚ] ‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰‡ˆBÈÂ8. ¿À»»¿¿»¿ƒ¬»»»¿»

ועומדת 2) בדוקה אני , טמאה שאמרה כיון א. כד, סוטה
(רש"י הספק  את לברר אלא ניתנו לא המרים והמים היא

כ.). המים 3)שם יבדקוה פן שחוששת יראה, מחמת
פ "ג, לקמן וראה יט :) שם (רש"י  טהורה היא אם אפילו

נשארה 4)ה"ב . - שותה שאינה מתוך א. כד, שם

פ "א  למעלה וראה כתובתה. והפסידה לבעלה, באיסורה
פ . עליו.5)הערה אסורה,6)ונאסרה ביאה שבא כיון

וראה  ה"ח . להלן כמבואר אשתו, את בודקים המים אין
ה"א. פ "ג, (סוטה 7)לקמן תשתה שלא לה גרם שהוא

והשתיה 8)כד.). עליו, נאסרה וסתירה קינוי  לאחר כי 
פ "א. סוף  למעלה ראה נמנעה, שתתירה

.ÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB Ô‰ÈÏÚe ˙BzLÏ ˙BˆB Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
Á‡ ‰È˙Ò È„Ú e‡BiMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ eÒ‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

ÌÈ ˙ÓBLÂ ,‰Òe‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚Bc‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙ek ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙eÎe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתיםֿעשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלשֿעשרה אבר 12)בן לו שיש
הכ"ד. פ "ב  אישות הל' למעלה כמבואר נקבות, ואבר זכרות

אבל 14)עיוור.13) הבאה, בהלכה המבוארים מהטעמים
את  ולהפסיד לעולם לבעליהן להיאסר וסתירה קינוי  להן יש

כתובתן.
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˙Áz .dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡ ‰ËOz15‰Òe‡Ï Ët  ƒ¿∆ƒ»««ƒ»««¿»«¬»
Ët  ‰M‡ .dLÈ‡ ˙Áz dÈ‡L ,ÌÈ ˙ÓBLÂ¿∆∆»»∆≈»««ƒ»ƒ»¿»

‰pË˜Ï16ÔË˜ ˙L‡Ï Ët  dLÈ‡ ˙Áz .17˙L‡Â ƒ¿«»««ƒ»¿»¿≈∆»»¿≈∆
LÈ‡ BÈ‡L ,ÒBÈ‚Bc‡18 dLÈ‡ ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ . «¿¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿«≈≈≈ƒ»

‡ÓBÒ ˙L‡Ï Ët19 ‰M‡‰ ˙‡ Ô‰k‰ „ÈÓÚ‰Â . ¿»¿≈∆≈¿∆¡ƒ«…≈∆»ƒ»
dÏ ÔÈ‡L ÈÓÏ Ët  ‰Ètk ÏÚ Ô˙Â .˙bÁÏ Ët¿»¿ƒ∆∆¿»«««∆»¿»¿ƒ∆≈»
ÁwÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰LÈ B‡ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,Ûk«∆»¿»¬À»¿≈»∆≈»¿»ƒ«

‰Ètk :Ó‡pL ,˙Á‡ dtk elÙ‡Â .da20‰Ó‡Â . »«¬ƒ«»««∆∆¡««∆»¿»¿»
ÈÓÏ Ët  ‰M‡‰ Ï‡ Ó‡Â .˙Ól‡Ï Ët  ‰M‡‰»ƒ»¿»¿ƒ∆∆¿»«∆»ƒ»¿»¿ƒ

˙ÚÓBL dÈ‡L21‰ËOz L‡ :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â . ∆≈»«««¬≈≈¬∆ƒ¿∆
dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡22‡e‰Â e‰BÓk ‰ÓÏL ‰È‰zL „Ú  ƒ»««ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈»»¿

d˙B‡ kÚnL c ÏkL z„ÓÏ ‡‰ .d˙BÓk ÌÏL»≈¿»»»«¿»∆»»»∆¿«≈»
˙BzLlÓ23d˙B˜L‰lÓ dÏÚa ˙‡ kÚÓ24ÏÎÂ , ƒƒ¿¿«≈∆«¿»ƒ¿«¿»¿»

d˙B˜L‰lÓ ÏÚa‰ ˙‡ kÚÓ‰25kÚÓ e‰BÓk ÌeÓ  «¿«≈∆«««ƒ¿«¿»»¿«≈
˙BzLlÓ d˙B‡26. »ƒƒ¿

פרט 15) אישה, "תחת רומי : בדפוס  וכן התימנים, ובכת"י 
כג:). (סוטה כו'" אשה,16)לארוסה נקראת שאינה

אינה  - תורה קידושי  שהן קידושיה אביה כשקיבל ואפילו
ע "י להמיתה רשאי  ואינו עונשין, בת אינה שהרי  שותה,

המשנה'). ('מרכבת המרים מים איש,17)השקאת שאינו
פ "ד, אישות הל' למעלה כמבואר קידושין, קידושיו ואין
ובוודאי לבינה, בינו שלום הטלת משום כאן ואין ה"ז.
ואשת  המשנה'). ('מרכבת בשבילם השם את למחוק  שאסור

רוקח '). ('מעשה זה בכלל זכר 18)שוטה ספק  אלא ודאי ,
הל' לעיל כמבואר ספק , קידושי  - וקידושיו נקבה, ספק 
משום  טומטום, דין רבינו הזכיר ולא הי "א. פ "ד, אישות
אשה, לישא לו מותר אנדרוגינוס  ורק  כלל, נישואין לו שאין

הט "ו. ביאה איסורי  מהל' בפ "א יכול 19)כמבואר שאינו
שאם  ומשמע , כז.). (סוטה זו העלמה בלא אפילו לראות
בעין  גם שהרי  להשקותה, הוא יכול אחת, בעין רואה הוא
רוקח '). ('מעשה בקלקולה לראות הוא יכול אחת

שם.20) כא.21)סוטה, אות נשא זוטא, וכל 22)'ספרי '
אלא  בא ולא הוא, מיותר הפרשה שבסוף  הזה הפסוק 

שם). (סוטה לאיש ואשה לאשה איש כגון 23)להשוות
ואילמת. משקה 24)גידמת אינו אילם, או גידם הוא שאם

סומא.25)אותה. סומא.26)כגון היתה אם

.„‰È‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜27 dBˆa ‰˙pÊ Ì‡ , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»
‡Ï .dÏ ÔÈp˜Ó CÎÈÙÏ .dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡∆∆¿»««¿»¿ƒ»¿«ƒ»…

d˙B˜L‰Ï28e‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡ ,29. ¿«¿»∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿
‰pËw‰ Ï‡Ôe‡Ó ˙a30dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡  ¬»«¿«»«≈≈¿«ƒ»∆≈»

‡Ï  Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ Ò‡‰Ï ÔBˆ»¿≈»≈««¿»«¬ƒ»»…≈…
ÂÈÏÚ ‰Ò‡31. ∆∆¿»»»

אישות 27) הל' לעיל כמבואר תורה, נישואי  נישואיה והרי 
הי "א. פרט 28)פ "ג - אשה מהפסוק : נתמעטה שהרי 

קטנה 29)לקטנה. אין הראב "ד ולדעת ה"ב , למעלה
אמרו  שהרי  ברצון, זינתה אם אפילו בעלה על נאסרת
מותרת  ואנוסה הוא", אונס  קטנה, "פיתוי  לג:): (יבמות
מפני נדחית זו שדיעה סובר רבינו אולם ישראל. לבעלה

פתח  "האומר שם: שאמרו א. ט , בכתובות התלמוד סוגיית
נאמן  הי "ב ), פי "א אישות הל' למעלה (ראה מצאתי  פתוח 
ספיקות, שני  כאן יש והלא שם: ושאלו עליו", לאוסרה
נאמר  אם ואפילו קידושין, אחר ושמא קידושין קודם שמא
שהאנוסה  ברצון, שמא באונס , שמא - קידושין לאחר
כשקידשה  שהמדובר בסוגיא שם ותירצו לישראל, מותרת
שפתחה  וטען שנים, שלש מבת פחותה והיא לישראל, אביה
ברצון, שמא באונס  שמא אחד, ספק  אלא כאן שאין פתוח ,
מדברת  שהסוגיא רבינו וסובר להחמיר, - תורה איסור וספק 
אינו  קטנה שפיתוי  הרי  קטנה. עדיין כשהיא אפילו שם
על  תיאסר למה כאנוסה, אותה נדון שאם לאונס , נחשב 
מה  וגם ה"ב ). ביאה איסורי  מהל' בפ "ג (מגידֿמשנה בעלה
אין  שזינתה, "קטנה ה"א): פ "ב  (סוטה ב 'ירושלמי ' שאמרו
תלמוד  סוגיית מפני  נדחה - בעלה" על להאסר רצון לה

שם. הפנים' ב 'מראה וראה הנ"ל, יתומה 30)בבלי  היא
מדברי אלא אינם שקידושיה אמה, או אחיה שהשיאוה
למעלה  כמבואר מיאון, עלֿידי  לעקרם ויכולה סופרים,

ה"א. גירושין מהל' אינה 31)פי "א למאן, שיכולה כל
שמותרת  שזינתה כפנויה היא והרי  התורה, מן איש כאשת
ומקור  ה"ב . פ "ג ביאה איסורי  בהל' כמבואר לכהן, אפילו
נתפשה  לא "והיא שם: שאמרו א. נב , נדה במס ' רבינו דברי 
שאע "פ  אחרת לך ויש מותרת, (נאנסה) נתפשה אסורה, -
טעות". קידושי  שקידושיה זו ואיזו? מותרת, נתפשה שלא
כהן, שאני  מנת על כגון - טעות קידושי  שם: רש"י  ומפרש
ולענין  כלום, מעשיה שאין קטנה וכגון ישראל. הוא  והרי 
כשהיא  זה וכל היא. בעלמא שפנויה עליו, נאסרה לא זנות
ויכולה  תורה קידושי  קידושיה שאין מיאון, ובת יתומה

טעות. בקידושי  כמו לעקרם

.‰B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe‡Ï ‡p˜32Á‡ ‰zÒÂ , ƒ≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««
ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk ‰˙BL BÊ È‰  d‡OpL33‰‡eO . ∆¿»»¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»
d˙B‡ ÏBÚiL Ì„˜ ‰zÒÂ ,dÏ ‡pwL34 dÏÚa ∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,‰˙BL dÈ‡≈»»¿¿»¿…¿À»«¬»»»
È„ÚÏaÓ BzÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈

ÏÚBa ˙ÈÎLÏ ÏÚa ˙ÈÎL ‰Ó„wL  CLÈ‡35. ƒ≈∆»¿»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

כמבואר 32) לה, לחלוץ  או ליבמה לו הזקוקה יבם שומרת
הי "ח . יבום מהל' פ "ב  הן 33)לעיל יושבות עכשיו שהרי 

כו.). (סוטה הנשים כשאר בעל לחופה,34)תחת שנכנסה
נבעלה. לא עדיין אבל נשואה, של דין לה יש שמאז

אבל 35) סוטה, מי  להשקותה אלא אינו זה וכל ב . כד, סוטה
שהרי תחילה, בעלה שיבעלנה צורך אין בעלה, על להאסר

עליו. נאסרה שזינתה ארוסה אפילו

.Â˙ÁLÓ‰Â ˙ib‰36b‰ ˙L‡Â ,37„Ú ˙L‡Â «ƒ…∆¿«¿À¿∆∆¿≈∆«≈¿≈∆∆∆
ÁLÓ38˙ÊÓÓe ,39ÊÓÓ ˙L‡Â40ÒÈÒ ˙L‡Â , ¿À¿»«¿∆∆¿≈∆«¿≈¿≈∆¿ƒ

‰nÁ41Ì„‡ ÒÈÒ B‡42Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏÚÏ ˙Bzn‰ , «»¿ƒ»»«À»¿«¿≈∆¬≈≈
˙B˙BLÂ ÌÈLp‰ ÏÎk43. ¿»«»ƒ¿

לכל 36) כישראלית היא והרי  ששוחררה, כנענית שפחה
הי "ז. ביאה איסורי  מהל' בפי "ב  כמבואר שהיא 37)דבר,

ישראל. לכל 38)בת כישראל שהוא ששוחרר, כנעני  עבד
(פט "ו 39)דבר. בנישואיהן עבירה שאין לגר, שנישאה
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קעח               
         

שיש  לישראל, נישאה אם אבל ה"ז), ביאה איסורי  מהל'
בני אותה איסור בודקים המים שאין שותה, אינה - שואיהן

ה"ח . בסמוך כמבואר מעוון, האיש מנוקה אלאֿאםֿכן
איסורי40) (הל' בנישואיהן איסור שאין גיורת, שהיא כגון

אינה  לממזר שנישאה כשרה ישראלית אבל שם), ביאה
משנה' ה'כסף  ולדעת בסמוך. למעלה כמבואר שותה,
ממזר" אשת "וממזרת היא: רבינו בדברי  הנכונה הגירסה
בדפוסים  אינה זו גירסה אולם בנישואיהם. עבירה שאין
- א כו, סוטה במס ' ורש"י  התימנים. בכת"י  ולא קדומים
הראויה  אשה כלומר, - לממזר" ממזר "אשת מפרש:
זה  בדין והחידוש רוקח '). ('מעשה כדברינו והוא לממזר.
שלום  נעשה ולא תשתה לא ממזר אשת נאמר: שלא הוא,
לא  והלואי  בישראל, ממזרים להרבות לנו למה כי  ביניהן,

וברש"י ). שם, (סוטה ירבה ולא סריס 41)יפרה שנולד
הי "גֿיד. אישות, מהל' פ "ב  לעיל כמבואר אמו, מבטן
הנקרא  אדם ע "י  ההולדה אברי  נתקו או שחתכו לזה בניגוד

ובביאורנו. שם כמבואר אדם, כוס 42)סריס  ששתה כגון
כי (כסף ֿמשנה), בקהל לבוא לו ומותר ונסתרס , עיקרין של
הכהו  או אדם כשכרתו אלא בקהל לבוא תורה אסרה לא
וראה  ה"ט , ביאה איסורי  מהל' פט "ז לקמן כמבואר קוץ ,
סריס  בכל רבינו מדבר למלך', ה'משנה ולדעת הי "ב . שם
זאת  ובכל אדם, בידי  תשמישו אברי  כשנתקו ואפילו אדם,
שסריס  ומשוחררת, בגיורת מדובר כאן כי  לו, מותרת אשתו
שהדגיש  וזהו ה"א), שם ביאה איסורי  (הל' בהן מותר אדם

מצידן. בא שההיתר לבעליהן, המותרות סוטה,43)רבינו
(רש"י זריעה בר שאינו אע "פ  הוא, שכיבה בר סריס  כי  שם.
סריס  "אשת אומר: שם, המשנה בפירוש ורבינו שם).

שכיבה". לו שאין אע "פ  (שותה)

.Ê˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó  ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
‡È‰L44Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ . ∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

‰˙BL dÈ‡  ‰zLzL45d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,46. ∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

(סוטה 44) נהרגנו ולא הולד על נחוס  אומרים ואין מעוברת,
לה  שממתינים סוברים שם ה'תוספות' אולם וברש"י ). שם,

אותה. משקים ואז שתלד, האיש 45)עד והביא שנאמר:
מת. והרי  אשתו, כתובתה 46)את והפסידה זנתה שמא

הלל). כבית כד. (סוטה

.ÁÁ‡ ÂÈÓiÓ ‰eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««
ÏÈc‚‰L47ÌÈ‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ 48˙‡ ÔÈ˜„Ba ∆ƒ¿ƒ≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆

eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙Èa B˙Òe‡ ÏÚ ‡a elÙ‡Â .BzL‡ƒ¿«¬ƒ»«¬»¿≈»ƒ∆»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ49.BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡  ƒƒ¿≈¿ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿

˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆
˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ LÈ‡‰L ÔÓÊa  dBÚ¬»ƒ¿«∆»ƒ¿À∆≈»ƒ»¿»∆

dBÚ50. ¬»

עונשין.47) בר יח )48)שהוא ה, (במדבר הפסוק  עלֿפי 
אותה  מחסרים שהם לפי  כן ונקראו המאררים", המרים "מי 
כח , ביחזקאל האמור ממאיר" "סילון מלשון: העולם, מן
שמקללים  בה הנמחות האלות שם על או שם). (רש"י  כד

שם). (רמב "ן אישות 49)אותה מהל' פ "י  לעיל כמבואר

דברי50)ה"א. ומקור הי "ז. פ "ג להלן וראה א. כח , סוטה
נא. הערה להלן רבינו,

.ËÈiÁÓ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
‰iL elÙ‡ ,‰OÚ ÈiÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï51dÏ ‡p˜Â , »ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»

‰˙BL dÈ‡  ‰zÒÂ52,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ; ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»

BÁ ˙˜ÈÓe BÁ ˙aÚÓ53ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È‰  ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈
‰Ú Ô‡k54. »¬≈»

שניה 51) שהיא שניה, ונקראת סופרים, מדברי  שאסורה
ה"ו. אישות מהל' פ "א לעיל בפירוש 52)לעריות, שהרי 

וחלוצה  גרושה גדול, לכהן "אלמנה כג:): (סוטה שנינו
שם  ומפרש כתובה". נוטלות ולא שותות לא הדיוט , לכהן
עליהן  שבא מעון, מנוקה האיש שאין משום הטעם, רבינו
מדברי אלא אסורה אינה לכהן חלוצה והרי  אסורה , ביאה
הוכיח  ומכאן ה"ז), ביאה איסורי  מהל' פי "ז (ראה סופרים
סופרים  מדברי  עליו אסורה אשתו היתה שאפילו רבינו

(משנהֿלמלך). שותה אינה - או 53)בלבד חבירו שמת
עד  להנשא ואסורה מניקה, או מעוברת והיא גירשה,
לעיל  כמבואר יניקה, חדשי  וארבעה עשרים עליה שיעברו

הכ"ה. גירושין מהל' מצד 54)פי "א אסורה זו ביאה אין
שם), גירושין הל' (ראה הולד סכנת משום אלא עצמה,
לאחר  כלומר זמן, לאחר ולהחזירה להפרישה יכול שהרי 
שם, גירושין והל' כד. (סוטה היניקה חדשי  וארבעת עשרים
וביאתה  לעולם שאסורה שניה, לאיסור דומה זו ואין הכ"ח ).
אין  - חמיו בבית ארוסתו על הבא וכן עצמה, מחמת אסורה
('מרכבת  עצמה מצד אלא אחר דבר מחמת הביאה איסור

המשנה').

.È‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‰˜Ú55˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡56‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡  ¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…

‰a˙k ˙ÏËB57‰Èe‡ ˙Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ . ∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È‰  „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»

„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ú B‡58‡lL . ¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡ ‡l‡ ,'ÚÊ ‰ÚÊÂ' ‰Bza Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk„ ‰È‰ ,ÁÂa „Ïz  Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

ÌÈÎÊ „Ïz  ˙B˜ „ÏÈÏ59. ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

  

         
   

הובאו   שש אלא  סוטה , מסכת בגמרא  הוא   הדברי מקור
, לבני יולדת   שחורי יולדת היתה   א ברכות: שתי  עוד 
גירסת  היתה  שכ לומר ויש  ." ארוכי יולדת   קצרי

. ש סוטה  בש "ס   " הרמב
       

או 55) תתעבר, שלא כדי  עקרין של כוס  ששתתה כגון
מב :). ליבמות (רש"י  שלה האם וניטלה רחמה שנעקר

לעיל 56) כמבואר אשה, סימני  לה ואין אמה מבטן לקויה
ה"ו. אישות מהל' ולא 57)פ "ב  כתנאֿקמא א. כד, סוטה
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קעט                
         

שיש  לישראל, נישאה אם אבל ה"ז), ביאה איסורי  מהל'
בני אותה איסור בודקים המים שאין שותה, אינה - שואיהן

ה"ח . בסמוך כמבואר מעוון, האיש מנוקה אלאֿאםֿכן
איסורי40) (הל' בנישואיהן איסור שאין גיורת, שהיא כגון

אינה  לממזר שנישאה כשרה ישראלית אבל שם), ביאה
משנה' ה'כסף  ולדעת בסמוך. למעלה כמבואר שותה,
ממזר" אשת "וממזרת היא: רבינו בדברי  הנכונה הגירסה
בדפוסים  אינה זו גירסה אולם בנישואיהם. עבירה שאין
- א כו, סוטה במס ' ורש"י  התימנים. בכת"י  ולא קדומים
הראויה  אשה כלומר, - לממזר" ממזר "אשת מפרש:
זה  בדין והחידוש רוקח '). ('מעשה כדברינו והוא לממזר.
שלום  נעשה ולא תשתה לא ממזר אשת נאמר: שלא הוא,
לא  והלואי  בישראל, ממזרים להרבות לנו למה כי  ביניהן,

וברש"י ). שם, (סוטה ירבה ולא סריס 41)יפרה שנולד
הי "גֿיד. אישות, מהל' פ "ב  לעיל כמבואר אמו, מבטן
הנקרא  אדם ע "י  ההולדה אברי  נתקו או שחתכו לזה בניגוד

ובביאורנו. שם כמבואר אדם, כוס 42)סריס  ששתה כגון
כי (כסף ֿמשנה), בקהל לבוא לו ומותר ונסתרס , עיקרין של
הכהו  או אדם כשכרתו אלא בקהל לבוא תורה אסרה לא
וראה  ה"ט , ביאה איסורי  מהל' פט "ז לקמן כמבואר קוץ ,
סריס  בכל רבינו מדבר למלך', ה'משנה ולדעת הי "ב . שם
זאת  ובכל אדם, בידי  תשמישו אברי  כשנתקו ואפילו אדם,
שסריס  ומשוחררת, בגיורת מדובר כאן כי  לו, מותרת אשתו
שהדגיש  וזהו ה"א), שם ביאה איסורי  (הל' בהן מותר אדם

מצידן. בא שההיתר לבעליהן, המותרות סוטה,43)רבינו
(רש"י זריעה בר שאינו אע "פ  הוא, שכיבה בר סריס  כי  שם.
סריס  "אשת אומר: שם, המשנה בפירוש ורבינו שם).

שכיבה". לו שאין אע "פ  (שותה)

.Ê˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó  ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
‡È‰L44Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ . ∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

‰˙BL dÈ‡  ‰zLzL45d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,46. ∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

(סוטה 44) נהרגנו ולא הולד על נחוס  אומרים ואין מעוברת,
לה  שממתינים סוברים שם ה'תוספות' אולם וברש"י ). שם,

אותה. משקים ואז שתלד, האיש 45)עד והביא שנאמר:
מת. והרי  אשתו, כתובתה 46)את והפסידה זנתה שמא

הלל). כבית כד. (סוטה

.ÁÁ‡ ÂÈÓiÓ ‰eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««
ÏÈc‚‰L47ÌÈ‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ 48˙‡ ÔÈ˜„Ba ∆ƒ¿ƒ≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆

eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙Èa B˙Òe‡ ÏÚ ‡a elÙ‡Â .BzL‡ƒ¿«¬ƒ»«¬»¿≈»ƒ∆»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ49.BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡  ƒƒ¿≈¿ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿

˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆
˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ LÈ‡‰L ÔÓÊa  dBÚ¬»ƒ¿«∆»ƒ¿À∆≈»ƒ»¿»∆

dBÚ50. ¬»

עונשין.47) בר יח )48)שהוא ה, (במדבר הפסוק  עלֿפי 
אותה  מחסרים שהם לפי  כן ונקראו המאררים", המרים "מי 
כח , ביחזקאל האמור ממאיר" "סילון מלשון: העולם, מן
שמקללים  בה הנמחות האלות שם על או שם). (רש"י  כד

שם). (רמב "ן אישות 49)אותה מהל' פ "י  לעיל כמבואר

דברי50)ה"א. ומקור הי "ז. פ "ג להלן וראה א. כח , סוטה
נא. הערה להלן רבינו,

.ËÈiÁÓ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
‰iL elÙ‡ ,‰OÚ ÈiÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï51dÏ ‡p˜Â , »ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»

‰˙BL dÈ‡  ‰zÒÂ52,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ; ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»

BÁ ˙˜ÈÓe BÁ ˙aÚÓ53ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È‰  ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈
‰Ú Ô‡k54. »¬≈»

שניה 51) שהיא שניה, ונקראת סופרים, מדברי  שאסורה
ה"ו. אישות מהל' פ "א לעיל בפירוש 52)לעריות, שהרי 

וחלוצה  גרושה גדול, לכהן "אלמנה כג:): (סוטה שנינו
שם  ומפרש כתובה". נוטלות ולא שותות לא הדיוט , לכהן
עליהן  שבא מעון, מנוקה האיש שאין משום הטעם, רבינו
מדברי אלא אסורה אינה לכהן חלוצה והרי  אסורה , ביאה
הוכיח  ומכאן ה"ז), ביאה איסורי  מהל' פי "ז (ראה סופרים
סופרים  מדברי  עליו אסורה אשתו היתה שאפילו רבינו

(משנהֿלמלך). שותה אינה - או 53)בלבד חבירו שמת
עד  להנשא ואסורה מניקה, או מעוברת והיא גירשה,
לעיל  כמבואר יניקה, חדשי  וארבעה עשרים עליה שיעברו

הכ"ה. גירושין מהל' מצד 54)פי "א אסורה זו ביאה אין
שם), גירושין הל' (ראה הולד סכנת משום אלא עצמה,
לאחר  כלומר זמן, לאחר ולהחזירה להפרישה יכול שהרי 
שם, גירושין והל' כד. (סוטה היניקה חדשי  וארבעת עשרים
וביאתה  לעולם שאסורה שניה, לאיסור דומה זו ואין הכ"ח ).
אין  - חמיו בבית ארוסתו על הבא וכן עצמה, מחמת אסורה
('מרכבת  עצמה מצד אלא אחר דבר מחמת הביאה איסור

המשנה').

.È‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‰˜Ú55˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡56‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡  ¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…

‰a˙k ˙ÏËB57‰Èe‡ ˙Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ . ∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È‰  „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»

„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ú B‡58‡lL . ¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡ ‡l‡ ,'ÚÊ ‰ÚÊÂ' ‰Bza Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk„ ‰È‰ ,ÁÂa „Ïz  Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

ÌÈÎÊ „Ïz  ˙B˜ „ÏÈÏ59. ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

  

         
   

הובאו   שש אלא  סוטה , מסכת בגמרא  הוא   הדברי מקור
, לבני יולדת   שחורי יולדת היתה   א ברכות: שתי  עוד 
גירסת  היתה  שכ לומר ויש  ." ארוכי יולדת   קצרי

. ש סוטה  בש "ס   " הרמב
       

או 55) תתעבר, שלא כדי  עקרין של כוס  ששתתה כגון
מב :). ליבמות (רש"י  שלה האם וניטלה רחמה שנעקר

לעיל 56) כמבואר אשה, סימני  לה ואין אמה מבטן לקויה
ה"ו. אישות מהל' ולא 57)פ "ב  כתנאֿקמא א. כד, סוטה
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ואין  הואיל לקיימן לו ראויות אינן אלה שכל אליעזר. כרבי 
וראה  שם), (רש"י  ורביה פריה על נצטוו וישראל בנים, לו

ה"ז. אישות מהל' פט "ו או 58)לעיל בנים לו ויש הואיל
אישות  הל' לעיל כמבואר הן, לאישות ראויות - אחרת אשה
מפורש  וכן אשתו", את האיש "והביא בה: קורא ואני  שם.
כו. סוטה ב 'תוספות' והובא ה"ג, פ "ד (סוטה ב 'ירושלמי '
לו  היו שאם אלעזר, לרבי  חכמים "מודים ישא): לא ד"ה

שותה". שהיא ובנים (סוטה 59)אשה האומר כדברי  שלא
מי זרע , ונזרעה שנאמר: שותה, אינה - "איילונית שם):
כדברי אלא להזריע ", דרכה שאין זו יצאת להזריע , שדרכה
הזאת  האשה שתהא תורה הקפידה שלא שם, ישמעאל רבי 

לילד. ראויה

.‡ÈÈep˜ ÔÈa e˙Óe ÌÈe ‰M‡ BÏ eÈ‰60 ‰È˙ÒÏ »ƒ»»ƒ≈≈ƒƒ¿ƒ»
˙È‡ k61BÏ eÈ‰ ‡Ï .d˙B‡ ‰˜LÓe ,˙BzLÏ ¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿∆»…»

˙ÈBÏÈ‡‰ BÊ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ ‡ÏÂ ÌÈa»ƒ¿…ƒ»»¿»≈≈∆»»«¿ƒ
da ‡ˆBiÎÂ62Èep˜ ÔÈa B˙LebÓ Ôa BÏ „ÏBÂ , ¿«≈»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

˙BzLlÓ ˙ÈBÏÈ‡‰ ˙ÈÁ„ k  ‰È˙ÒÏ63. ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒƒ¿

העקרה.60) לאשתו נמצא 62)העקרה.61)שקינא
כאמור  לשתות, ראויה זו איילונית היתה לא הקינוי  שבשעת

הקודמת. סוטה,63)בהלכה ב 'ירושלמי ' זו, הלכה כל
שם.

.ÈÈÓ ‰˙˙L ‡ÏÂ ‰È˙Òe Èep˜ dÏ ‰È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»¿…»¿»≈
‡lL ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ ‡lL ÔÈa  ÌÈn‰«»ƒ≈∆…»»«¿»¿«¿»≈∆…

‡È‰ ‰˙ˆ64,˙„B‰ B‡ ,‰‡ÓË „Ú dÏ ‡aL ÔÈe , »¿»ƒ≈∆»»≈À¿»»
ÌÈLp‰ el‡Ó ‰˙È‰ B‡65B‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡ ÔÈ‡L »¿»≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡pwL66dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â ÏÈ‡B‰  ∆ƒ¿»≈ƒƒ¿∆∆¿»««¿»
BnÚ ‰„ÁÈ˙pL ‰Ê ÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈ƒ¬»«∆∆ƒ¿«¬»ƒ

ÌÏBÚÏ67Ú Ì‡Â .dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰L C„k ¿»¿∆∆∆ƒ¬»««¿»¿ƒ»«
dÏ eÈ‰ elÙ‡ ,Ë‚a ÂÈzÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  d‡Oe¿»»ƒƒ»ƒ«¿»¿≈¬ƒ»»

epnÓ ÌÈa ‰nk68‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .69ÌLk :e„ÓÏ «»»ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿¿≈
ÏÚBaÏ ‰eÒ‡ Ck ÏÚaÏ ‰eÒ‡L70. ∆¬»«««»¬»«≈

טמאה.64) שהיא הודתה לא אבל יראה, מחמת
ה"ב .65) לעיל או 66)המנויות בעלה שנתחרש כגון

ה"י ֿיא. פ "א למעלה כמבואר אחרת, למדינה שהלך
ואפילו 67) יגרשנה, או בעלה כשימות ואפילו ב . כז, סוטה

רוצה  אינו והבעל לשתות ומוכנה אני  טהורה טוענת אם
שנינו  וכן א. צב , ביבמות כמבואר עליו, נאסרה - להשקותה
בית  מתרומת אפילו בתרומה, לאכול שאסורה ו.), (סוטה
הקינוי הוא: שכלל להשקותה, רוצה אינו שבעלה כל אביה,
שאם  אלא ולתרומה, ולבועל לבעל אותה אוסרים והסתירה
ואין  באיסורה, נשארה - שתתה לא ואם הותרה, - שתתה
והשווה  (משנהֿלמלך). בעל של כרחו בעל אותה משקים

הי "ב . ביאה איסורי  מהל' ב .68)פי "ח  כד, יבמות
רבינו.69) משה עד איש מפי  איש בשמועה שקיבלו
אחת 70) ונטמאה, נטמאה בפרשה, האמורות פעמים "שתי 

חכמים  ואמרו במשנה). כז: (סוטה לבועל" ואחת לבעל
מה  לה, ראוי  שאינו במי  עיניה נתנה "סוטה ט .): (שם
נטלוהו  שבידה ומה לבועל), (שאסורה לה ניתן לא שביקשה

לבעלה. נאסרה הודתה ואם מתה. מים, שותה (אם ממנה
שמבקש  מה שלו, שאינו במה עיניו הנותן שכל שם), רש"י 

הימנו". נוטלים - שבידו ומה לו, נותנים אין -

.‚Èe ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ Ï‡‰zÒpL ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ e‡ ¬»ƒ…»«ƒ»»∆»≈ƒ∆ƒ¿¿»
eÒÎpL ÔB‚k ,ÚÎÓ „ e‡ˆÓe e‡e ,‰Ê LÈ‡ ÌÚƒƒ∆»»¿»»¿…»¿∆ƒ¿¿

dB‚Á ˙‚BÁ ‰e‡ˆÓe ÂÈÁ‡71˜ e‡ˆÓ B‡ ,72 «¬»¿»»∆∆¬»»¿…
‰lÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ73dÏÚa d‡ÈˆB‰ Ì‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ«ƒ»¿«≈»∆ƒƒ»«¿»
‰Êk ÚÎÓ „a74ÔÚËpÏ ‡Opz ‡Ï BÊ È‰ 75‡l‡ , ¿»»¿…»»∆¬≈…ƒ»≈«ƒ¿»∆»

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡76epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,d‡Oe Ú Ì‡Â . ¬»»»¿ƒ»«¿»»¿»»»ƒƒ∆
‡ˆz ‡Ï 77‡ˆz  epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;78. …≈≈¿ƒ…»»»ƒƒ∆≈≈

(יבמות 71) לצניעות חוגרות הנשים שהיו מכנסים) (כעין
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו בדברי  וראה וברש"י ), כד:

שם).72)הט "ו. רבינו, (לשון הפרושה 73)לח  רשת
הרוק  זרק  "מי  הישן. על להגן למיטה מעל חופה כעין
ורקקה  זו זינתה הילכך למעלה, ופניו השוכב  אם כי  למעלה,

שם). ביבמות, (רש"י  תשמיש" את 74)בשעת זה "מגפפין
בהל' רבינו לשון דלתות", והגיפו זה אחר זה שנכנסו או זה,

שם. לעז.75)אישות דברי  עליו שטוענים לחשוד,
נטמאה.76) שנולדו 77)שמא בניה על לעז להוציא שלא

לאביהם. האסורה הרי "ף 78)מאשה וכפירוש שם. יבמות,
שם.

.„È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na79epLa80‰ÈÏÚ ÈÚ‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆»
‰pÊ ÈBÏt :eÓ‡Â ˙BÈ B‡ ‰ˆÁÓe ÌBÈ ÔÚËp‰ ÏÚÂ¿««ƒ¿»∆¡»≈¿»¿¿ƒƒ»
B‡ dÏ eÈ‰ ‡lL ‡e‰Â .ÏBw‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒ¿…»««¿∆…»»
‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .ÏBw‰ ˙‡ ÔÈÈÚnL ÌÈÈB‡ BÏ¿ƒ∆«¬ƒƒ∆«¬»ƒ…»¿»
˙ÓÁÓ ‡lL ÏBw‰ ˜ÒtL B‡ ,ÈÚa ‰Ê „Ï ‰p ÌL»ƒ»¿»»∆»ƒ∆»««∆…≈¬«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆz ‡Ï  ÔÚËpÏ ˙‡O Ì‡ ,‰‡Èƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿»…≈≈««ƒ∆≈

ÌÈa dÏ81‡Ï  BnÚ ‰˙pfL „Á‡ „Ú ‡a elÙ‡ . »»ƒ¬ƒ»≈∆»∆ƒ¿»ƒ…
‡ˆz82. ≈≈

תצא.79) - בנים לה היו לא כמבואר 80)שאם הלעיזו,
וכן  התימנים, ובכת"י  לד. הערה ה"ח , פ "א, לעיל בביאורנו

העיר". "שנבוכה רומי : א.81)בדפוס  כה, יבמות
כי82) נאמן, אינו - וסתירה קינוי  לו קדם שלא אחד עד כל

באו  ואם סו.). (קידושין משנים" פחות שבערוה דבר "אין
הט "ז. בסמוך מבואר דינה עדים, שני 

.ÂË˙‡OÂ ,ÚÎÓ „ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰  dL‚Â Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»

BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL83‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ; ∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…
‡ˆz84.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈««ƒ∆≈»»ƒ

ל 83) נבעלה עולמית.שמא עליו ונאסרה הואיל 84)ו,
מחמירים  ואין הקול הופסק  אחר, לבעל נישאת ובינתיים
המתואר  לדין דומה זה והרי  כד:), (יבמות כך כל עליה
לנטען  נישאת אם . . . הקול פסק  ש"אם הקודמת בהלכה

בנים". לה שאין אע "פ  תצא, לא -

.ÊËÌÚ ‰˙pfL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡aL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»ƒ
‡ˆz BÊ È‰  ÔBL‡‰ dÏÚa ˙Áz ‰˙È‰Lk ‰Ê∆¿∆»¿»«««¿»»ƒ¬≈≈≈
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‰fÓ85ÏÎÂ .ÌÈa ‰nk epnÓ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ∆«»»ƒ¿»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  '‡ˆz' eÓ‡L ÌB˜Ó86. »∆»«¿≈≈≈≈¿…¿À»

נאנסה,85) אם אבל ברצון, כשזינתה זה וכל שם. יבמות,
לבועל  גם היא מותרת - ישראל בעלה על נאסרה ולא הואיל

סק "י ). יא, סי ' אהע "ז מחוקק ' 'ירושלמי '86)('חלקת
בלא  תצא כלומר, פרן", בלא "תיפוק  ה"ו: פ "ז כתובות
ויתר  כתובתה. ולהפסיד להאסר לה גרמו מעשיה כי  כתובה,
ה"י פכ"ד אישות הל' למעלה מבוארים בוגדת, אשה דיני 

הפרק . סוף  עד -

ה'תשע"ח  סיון  כ"ח שני יום 

   1 
ולא 1) ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר

אחר  טומאה עדי  באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה
אברים. דרך או בשגגה או באונס  זנתה ששתתה,

.‡ÔÈc ˙ÈÏ ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ „Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ÓB‡Â BÈÚaL2, ∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ

‡È‰L ˙ÓB‡ ‡È‰ È‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙Èe .c‰ ˜cÏ d˙B˜L‰Ï ‰ˆB È‡Â ,‰B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ Èc ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡nL ,BÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Ò‡ È‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLeÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ
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איש  בי  שלו לעשות כדי  התורה  מ פרשה  למחוק  הציווי 
שג כראוי , אינה  שהתנהגותה  באשה  מדבר לאשתו ,
ויש  ונסתרה  התראתו  על עברה  בה , התרה  שבעלה  לאחר
 מ פרשה  שתימחק  תורה  אמרה  ואעפ"כ  , עדי כ על
 מכא לאשתו . איש  בי  שלו לעשות בשביל התורה 
שג מישראל, ואחד  אחד  כל של מעלתו  כמה  עד   רואי
בתורה  ציווי  יש  רצוי , ולא  ראוי  לא  במצב  כשנמצא 

התורה . מ פרשה  תימחק  טובתו  שבשביל
      

פלוני .2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי  ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי  חכמים, תלמידי 
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב 

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב . פ "א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב  עליו, שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח . ל):5)פ "ב  ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירהֿשוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי  "על יא): יז,
כאן  אף  ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה " - "התורה"

ב ). עמ ' (שם ואחד בשבעים

.d˙B‡ ÔÈÈLBÓ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÏLeÈÏ eÚÈb‰ƒƒƒ»«ƒ≈ƒ«»ƒƒ»
‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe ,Ô‰ÈÈa6dÏÚa ÈÙa ‡lL7, ≈≈∆¿«¿ƒ»∆»∆…ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓB‡Â .‰zLz ‡lL ÏB„b „Át d˙B‡ ÔÈ„ÈÁÙÓe«¿ƒƒ»««»∆…ƒ¿∆¿¿ƒ
‰OBÚ ÔÈi‰ ‰a‰ ,Èza :dÏ8,‰OBÚ ˜BÁO ‰a‰ , »ƒƒ«¿≈««ƒ∆«¿≈¿∆

Ï‡ .ÌÈOBÚ ÌÈÚ ÌÈÎL ‰a‰ ,‰OBÚ ˙e„ÏÈ ‰a‰«¿≈«¿»«¿≈¿≈ƒ»ƒƒ«
ÏÚ ‰ÁniL ‰M„˜a zÎpL ÏB„b‰ ÌMÏ ÈÓ‚zƒ¿¿ƒ«≈«»∆ƒ¿«ƒ¿À»∆ƒ»∆«

CeÓ„˜ ‰a‰ ,Èza :dÏ ÔÈÓB‡Â .ÌÈn‰9,eÙËLÂ ««ƒ¿¿ƒ»ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ¿¿
.eÏLÎÂ Ô‰ÈÏÚ ÔˆÈ Û˜z ÌÈ˜ÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈL‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¿

B˙lk Ó˙Â ‰„e‰È ‰OÚÓ dÏ ÔÈ„ÈbÓe10‰OÚÓe , «ƒƒ»«¬≈¿»¿»»«»«¬≈
BËLt ÏÚ ÂÈ‡ L‚ÏÈÙa Ôe‡11ÔBÓ‡ ‰OÚÓe , ¿≈¿ƒ∆∆»ƒ«¿»«¬≈«¿

B˙BÁ‡Â12‰Ó‡ Ì‡Â .‰„BzL „Ú ‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï È„k , «¬¿≈¿»≈»∆»«∆∆¿ƒ»¿»
'‰˙BL ÈÈ‡' B‡ ,'È˙‡ÓË Ô‰'13‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈ  ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿»¿…¿À»

.dÏ ˙ÎÏB‰Â¿∆∆»

השמות 6) את בגללה למחוק  יצטרכו ולא שתודה כדי 
תודה.7)שבמגילתה. ולא ותתגבר בו, גס  שלבה מפני 

'מרכבת  בעל ולדעת רוקח '). ('מעשה ה"ו בסמוך וכמבואר
הבעל. בפני  להודות תבוש אולי  הוא, הטעם המשנה'

אמת 8) ושמא קלקול, לידי  שתבוא ילדה לנערה "וגורם
ז. (שם זו" מנוולת מיתה לידי  עצמך תביאי  אל הדבר

העולם 9)וברש"י ). מן ונשטפו זו, בעבירה אותך קדמו
הפסוק  על נשא, פרשת ב 'ספרי ' [והוא הודו. שלא לפי 

הכהן]. אותה ככתוב 10)והשביע  בוש, ולא שהודה
כו) לח , ממני ".(בראשית "צדקה כותבת 11): שהתורה

פילגש  בלהה את וישכב  ראובן "וילך כב ): לה, (שם עליו
ראובן  האומר "כל נה:) (שבת הדרש שלפי  (אע "פ  אביו"
אביו, של מצעו שבלבל אלא . . . טועה. אלא אינו - חטא
הודה  ראובן וגם עמה"). שכב  כאילו הכתוב  עליו ומעלה

ב . ז, בסוטה כמבואר חטאו, בשמואלֿב ,12)על המסופר
[וזהו  בחטאו שהודה מצאנו ולא זנות, בעבירת שנכשל יג
וראה  ונשטפו", קדמוך "הרבה למעלה: שכתב  למה פירוש

שמח ']. האיום 13)ב 'אור שלאחר מאד, שאפשר אע "פ 
טהורה  ובאמת שותה, איני  ואמרה פחדה עליה, שאיימו
האומרת: שכל כתובה, בלא שיוצאה רבינו משמיענו היא,
ב 'ירושלמי ' כמבואר אני ", "טמאה כאומרת שותה" "איני 
"כלום  יט :): (סוטה עקיבא רבי  אמר וכן ה"ג, פ "ג סוטה
"כיון  ועומדת", בדוקה הלא לבודקה, אלא צריכים אנו
וראה  (רש"י ). טמאה" שהיא מודה שותה, איני  שאמרה
. . . שותה ואיני  טמאה איני  אמרה "אם ה"א: פ "ב  לעיל
(כסף ֿמשנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשהֿרוקח ).

.‚d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ  ‰B‰Ë ‡È‰L dea„a ‰„ÓÚ»¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ»
‰ÊÚ ÏL ÈÁÊÓ ÚLÏ14L„˜ „‚k ‡e‰L , ¿««ƒ¿»ƒ∆¬»»∆¿∆∆…∆

ÌÈL„w‰15ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ d˙B‡ ÔÈÏÚÓe .16ÔÈÙÈwÓe «√»ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»«ƒƒ
.‰„Bz ÈÏe‡ ,dLÙ ˆ˜zL „Ú dÚbÈÏ È„k ,da»¿≈¿«¿»«∆ƒ¿««¿»«∆

אותה 14) מביאים הגזית, בלשכת היושב  הגדול [מביתֿהדין
ז.): (סוטה ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח , לשער
"מעלין  שם: רבינו וכפירוש המזרח ", לשער אותה "מעלין
פירש  הרי  המזרח ", בשער שהיא לפי  - ומורידין אותה

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



קפי                
         

‰fÓ85ÏÎÂ .ÌÈa ‰nk epnÓ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ∆«»»ƒ¿»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  '‡ˆz' eÓ‡L ÌB˜Ó86. »∆»«¿≈≈≈≈¿…¿À»

נאנסה,85) אם אבל ברצון, כשזינתה זה וכל שם. יבמות,
לבועל  גם היא מותרת - ישראל בעלה על נאסרה ולא הואיל

סק "י ). יא, סי ' אהע "ז מחוקק ' 'ירושלמי '86)('חלקת
בלא  תצא כלומר, פרן", בלא "תיפוק  ה"ו: פ "ז כתובות
ויתר  כתובתה. ולהפסיד להאסר לה גרמו מעשיה כי  כתובה,
ה"י פכ"ד אישות הל' למעלה מבוארים בוגדת, אשה דיני 

הפרק . סוף  עד -

ה'תשע"ח  סיון  כ"ח שני יום 

   1 
ולא 1) ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר

אחר  טומאה עדי  באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה
אברים. דרך או בשגגה או באונס  זנתה ששתתה,

.‡ÔÈc ˙ÈÏ ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ „Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
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ÔÈc ˙Èe .c‰ ˜cÏ d˙B˜L‰Ï ‰ˆB È‡Â ,‰B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ Èc ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡nL ,BÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Ò‡ È‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
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איש  בי  שלו לעשות כדי  התורה  מ פרשה  למחוק  הציווי 
שג כראוי , אינה  שהתנהגותה  באשה  מדבר לאשתו ,
ויש  ונסתרה  התראתו  על עברה  בה , התרה  שבעלה  לאחר
 מ פרשה  שתימחק  תורה  אמרה  ואעפ"כ  , עדי כ על
 מכא לאשתו . איש  בי  שלו לעשות בשביל התורה 
שג מישראל, ואחד  אחד  כל של מעלתו  כמה  עד   רואי
בתורה  ציווי  יש  רצוי , ולא  ראוי  לא  במצב  כשנמצא 

התורה . מ פרשה  תימחק  טובתו  שבשביל
      

פלוני .2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי  ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי  חכמים, תלמידי 
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב 

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב . פ "א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב  עליו, שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח . ל):5)פ "ב  ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירהֿשוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי  "על יא): יז,
כאן  אף  ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה " - "התורה"

ב ). עמ ' (שם ואחד בשבעים

.d˙B‡ ÔÈÈLBÓ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÏLeÈÏ eÚÈb‰ƒƒƒ»«ƒ≈ƒ«»ƒƒ»
‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe ,Ô‰ÈÈa6dÏÚa ÈÙa ‡lL7, ≈≈∆¿«¿ƒ»∆»∆…ƒ¿≈«¿»
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.dÏ ˙ÎÏB‰Â¿∆∆»

השמות 6) את בגללה למחוק  יצטרכו ולא שתודה כדי 
תודה.7)שבמגילתה. ולא ותתגבר בו, גס  שלבה מפני 

'מרכבת  בעל ולדעת רוקח '). ('מעשה ה"ו בסמוך וכמבואר
הבעל. בפני  להודות תבוש אולי  הוא, הטעם המשנה'

אמת 8) ושמא קלקול, לידי  שתבוא ילדה לנערה "וגורם
ז. (שם זו" מנוולת מיתה לידי  עצמך תביאי  אל הדבר

העולם 9)וברש"י ). מן ונשטפו זו, בעבירה אותך קדמו
הפסוק  על נשא, פרשת ב 'ספרי ' [והוא הודו. שלא לפי 

הכהן]. אותה ככתוב 10)והשביע  בוש, ולא שהודה
כו) לח , ממני ".(בראשית "צדקה כותבת 11): שהתורה

פילגש  בלהה את וישכב  ראובן "וילך כב ): לה, (שם עליו
ראובן  האומר "כל נה:) (שבת הדרש שלפי  (אע "פ  אביו"
אביו, של מצעו שבלבל אלא . . . טועה. אלא אינו - חטא
הודה  ראובן וגם עמה"). שכב  כאילו הכתוב  עליו ומעלה

ב . ז, בסוטה כמבואר חטאו, בשמואלֿב ,12)על המסופר
[וזהו  בחטאו שהודה מצאנו ולא זנות, בעבירת שנכשל יג
וראה  ונשטפו", קדמוך "הרבה למעלה: שכתב  למה פירוש

שמח ']. האיום 13)ב 'אור שלאחר מאד, שאפשר אע "פ 
טהורה  ובאמת שותה, איני  ואמרה פחדה עליה, שאיימו
האומרת: שכל כתובה, בלא שיוצאה רבינו משמיענו היא,
ב 'ירושלמי ' כמבואר אני ", "טמאה כאומרת שותה" "איני 
"כלום  יט :): (סוטה עקיבא רבי  אמר וכן ה"ג, פ "ג סוטה
"כיון  ועומדת", בדוקה הלא לבודקה, אלא צריכים אנו
וראה  (רש"י ). טמאה" שהיא מודה שותה, איני  שאמרה
. . . שותה ואיני  טמאה איני  אמרה "אם ה"א: פ "ב  לעיל
(כסף ֿמשנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשהֿרוקח ).

.‚d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ  ‰B‰Ë ‡È‰L dea„a ‰„ÓÚ»¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ»
‰ÊÚ ÏL ÈÁÊÓ ÚLÏ14L„˜ „‚k ‡e‰L , ¿««ƒ¿»ƒ∆¬»»∆¿∆∆…∆

ÌÈL„w‰15ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ d˙B‡ ÔÈÏÚÓe .16ÔÈÙÈwÓe «√»ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»«ƒƒ
.‰„Bz ÈÏe‡ ,dLÙ ˆ˜zL „Ú dÚbÈÏ È„k ,da»¿≈¿«¿»«∆ƒ¿««¿»«∆

אותה 14) מביאים הגזית, בלשכת היושב  הגדול [מביתֿהדין
ז.): (סוטה ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח , לשער
"מעלין  שם: רבינו וכפירוש המזרח ", לשער אותה "מעלין
פירש  הרי  המזרח ", בשער שהיא לפי  - ומורידין אותה
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המזרח , בשער היא שהרי  כלומר: המזרח ", "לשער המלים
ההעמדה  וזוהי  הגזית. מלשכת לשם אותה שמביאים
"והעמידה  טז) ה, (במדבר סוטה בפרשת הנאמרת הראשונה
שם]. ב 'ספרי ' כמפורש ניקנור, שער שזהו ה'", לפני 

הבית 15) הר שער זה, כנגד זה מכוונים "השערים כי 
כנגד  נשים עזרת ושער נשים, עזרת שער כנגד (המזרחי )
ההיכל" פתח  כנגד העזרה ושער הגדולה, העזרה שער
ה"אֿה). פ "ו הבחירה בית הל' וראה טז. יומא רש"י  (לשון
לפני "והעמידה שם) (במדבר שנאמר מה לקיים זה [וכל

(שם 16)ה'"]. במשנה שנאמר ממה כן ולמדו א. ח , סוטה
בלשכת  למעלה היא והרי  המזרח ", לשער אותה מעלין ז.)
ומורידין  שמעלין הכוונה אלא המזרח , שער ליד הגזית

למקום. ממקום אותה

.„ÚL „‚k d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ  dea„a ‰„ÓÚ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ»¿∆∆««
ıeÁaÓ ÁÊn‰17ÌL d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ,18‰˙È‰ . «ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ»»»¿»

ÔÈBÁLa ‰qk˙Ó  ÌÈÏa ‰qk˙Ó19eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
Ô‰a dÏ ÔÈ‡L ÌÈ„‚a ‰qk˙Ó  dÏ ÔÈ‡ ÔÈBÁM‰«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ∆≈»»∆

Ïk ÔÈÈÒÓe .ÈB.‰ÈÏÚL ‰ÊÂ ÛÒk ÈÏÁ ¿ƒƒ»¬ƒ∆∆¿»»∆»∆»

יח )17) שם, (במדבר סוטה שבפרשת השניה ההעמדה [זוהי 
חוץ , כלפי  שהיא ה'", לפני  האשה את הכהן "והעמיד
מהל' בפ "ד רבינו שכתב  כמו ניקנור, שער באסקופת
מן  לפנים - ראשונה העמדה ואילו ה"ב , כפרה מחוסרי 
פ "א  סוטה שבתוספתא להעיר ויש העזרה]. כלפי  השער
מבחוץ , עומד והכהן מבפנים, עומדת "היא שנינו: ה"ג,
ה', לפני  האשה - ה' לפני  האשה את הכהן והעמיד שנאמר

ה'". לפני  הכהן "לפני18)ואין בה שנאמר א. ח , סוטה
העזרה  באי  לכל ויציאה כניסה דרך שבו הפתח  והוא - ה'"

וראה 19)(רש"י ). ב ). עמ ' (שם ולנוולה לכערה כדי 
הי "א. בסמוך

.‰ÏkL ;ÌÈL ÏL ÏB„b ıea˜ ‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜Óe¿«¿ƒ»∆»ƒ»∆»ƒ∆»
:Ó‡pL ,d˙B‡Ï ˙BiÁ ÌL ˙B‡ˆÓp‰ ÌÈLp‰«»ƒ«ƒ¿»»«»ƒ¿»∆∆¡«
LÈ‡ ÏÎÂ .‰Î˙nÊk ‰ÈOÚ˙ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ Ïk eqeÂ¿ƒ«¿»«»ƒ¿…«¬∆»¿ƒ«¿∆»¿»ƒ

‰‡ÈÂ ‡BÈ  d˙B‡Ï ‡BÏ ıtÁiL20˙„ÓBÚ ‡È‰Â . ∆«¿…»ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿ƒ∆∆
„È„ ‡Ïa Ô‰ÈÈa21‰È„‚a ‡l‡ ,˙ÁtËÓ ‡Ïe ≈≈∆¿…¿ƒ¿…ƒ¿««∆»ƒ¿»∆»

.d˙Èa CB˙a ‰M‡‰L BÓk ,dL‡ ÏÚL ‰tÎÂ¿ƒ»∆«…»¿∆»ƒ»¿≈»

(שם).20) חובה - ונשים רשות, – צעיף ,21)אנשים
הל' לעיל רבינו (לשון טלית כמו גופה כל את "החופה
אומר  הכתוב  וכן הי "ב ). פכ"ד שם וראה הי "א, פי "ג אישות

מעלי ". רדידי  את "נשאו ז): ה, השירים (שיר

.ÂÈtÓ ,‰È˙BÁÙL ‡ÏÂ ‰È„Ú ‡Ï ÌL ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»…¬»∆»¿…ƒ¿∆»ƒ¿≈
Ô‰a ˙MÈ˙Ó dzÚ„Â Ô˙B‡ ˙kÓ ‡È‰L22. ∆ƒ«∆∆»¿«¿»ƒ¿«∆∆»∆

(שם):22) פירש"י  וכן ב . ז, בסוטה במשנה הוא כן
ולא  תירא ולא עליו מתגברת דעתו ביתו, בני  רואה "כשאדם

תודה".

.Ê,˙kÓ ‡È‰L ÔBLÏa Ô‰k‰ dÚÈaLÓ Ck Á‡Â¿««»«¿ƒ»«…≈¿»∆ƒ«∆∆
dBLÏa dÚÈ„BÓe23‰È˙Òe Èep˜ ‡l‡ dÏ Ì‚ ‡lL ƒ»ƒ¿»∆…»«»∆»ƒ¿ƒ»

ÔBLÏa dÏ ÓB‡Â .‰zÒÂ dÏÚa dÏ ‡pwL∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿≈»¿»

˙ÈËO ‡Ï Ì‡Â ,C˙‡ LÈ‡ ÎL ‡Ï Ì‡ :˙knL∆«∆∆ƒ…»«ƒ…»¿ƒ…»ƒ
ÌÈ‡Ó‰ ÌÈn‰ ÈnÓ È˜p‰  CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ≈ƒ»ƒƒ≈«»ƒ«¿»¿ƒ
ÈÎÂ ,CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓË ˙ÈËO Èk z‡Â .‰l‡‰»≈∆¿«¿ƒ»ƒÀ¿»««ƒ≈¿ƒ
 CLÈ‡ È„ÚÏaÓ BzÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ ,˙‡ÓËƒ¿≈«ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ≈
˙‡ ÈÈ ˙˙a ,CnÚ CB˙a ‰ÚLÏÂ ‰Ï‡Ï C˙B‡ ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿»»¿ƒ¿À»¿«≈¿≈¿»∆
ÌÈ‡Ó‰ ÌÈn‰ e‡e .‰ˆ CËa ˙‡Â ˙ÏÙB CÎÈ¿≈≈∆∆¿∆ƒ¿≈»»»««ƒ«¿»¿ƒ

CÈ ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ CÈÚÓa ‰l‡‰24‡È‰Â . »≈∆¿≈«ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿ƒ
'ÔÓ‡ ÔÓ‡' ˙ÓB‡25dÚÈ„BÓe .˙knL ÔBLÏa ∆∆»≈»≈¿»∆«∆∆ƒ»

ÛBqa Ci‰Â ‰lÁz ‰˜Ïz ‡È‰ ÔËa‰L26‡lL È„k , ∆«∆∆ƒƒ¿∆¿ƒ»¿«»≈«¿≈∆…
ÌÈn‰ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï27. ¿ƒ«««««ƒ

אל 23) "ואמר יט ): ה, (במדבר שנאמר ב . לב , סוטה
משמע  - האשה "אל אומר, שהוא לשון בכל - האשה"
(רש"י ). בלשון" מכרת שתהא בלבה, הנכנסים דברים

א.24) יז, סוטה במס ' זה אחר 25)כל אמן העונה "שכל
ה"א). פ "ב  שבועות (הל' מפיו" שבועה כמוציא שבועה,

א. לו, שבועות מס ' ההשבעה 26)ראה שבלשון אע "פ 
התחילה  ירך (כי  בטן ואחרֿכך תחילה ירך מזכיר: הוא
כשהמים  - ח :) סוטה - הבטן ואחרֿכך תחילה, בעבירה
ואח "כ  תחילה הבטן לגוף , כניסתם דרך אותה, בודקים

ואין 27)הירך. האלה, כסדר המים עשו לא שיאמרו
וברש"י ). ט : (שם ידם על זו פורענות

.ÁB‰Ë BÚ ÏL ‰l‚Ó ‡ÈÓ Ck Á‡Â28ÙÒ BÓk , ¿««»≈ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆
‰Bz29L„w‰ ÔBLÏa ‰ÈÏÚ ˙BÎÂ ,30Ba ÔÈ‡L BÈ„a , »¿≈»∆»ƒ¿«…∆ƒ¿∆≈

ÌBz˜˜31‰M‡ ÏL dÓLÏ ,32k ,Ïk ˙BÎÂ .Ëb‰ BÓ «¿«¿ƒ¿»∆ƒ»¿«≈¿≈»
Ì‰a d˙B‡ ÚÈaL‰L ÌÈc‰33‰lÓ ˙B‡a ˙B‡ «¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ»

ÔÓ‡' ˙Bk BÈ‡Â .B˙Îk ÌM‰ ˙‡ ˙BÎÂ ,‰lÓa¿ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿»¿≈≈»≈
'ÔÓ‡34. »≈

אמרו 28) ה"ד, פ "ב  סוטה וב 'ירושלמי ' טהורה, בהמה של
עור  על גנוז השם ונמצא שותה, איני  תאמר שמא הטעם:

טמאה". בהמה בהמה 29)של עור על אלא נכתב  שאינו
ה"ח , פ "ד לקמן וראה ה"י ). תפילין מהל' (פ "א טהורה
משום  דברים, לכמה כספרֿתורה דינה סוטה שמגילת
הכהן  האלה האלות את "וכתב  כג): ה, (במדבר שנאמר

עשתה 30)בספר". המלכה הילני  לז.): (יומא אמרו שכן
יצטרך  (ולא עליה כתובה סוטה שפרשת זהב  של טבלא
שם). רש"י  - סוטה מגילת ממנו לכתוב  ספרֿתורה להביא
מה  וכותב  רואה כותב , "כשהוא שנינו: ב ') (בעמ ' ושם
אמרו: ה"א) פ "ב  (סוטה ובתוספתא בטבלא". שכתוב 
שבלשון  הרי  - יתר" ולא חסר לא וכותב , רואה "ממנה

רב '). ('מעשה כותבה ונקראת 31)הקודש נחושת, חומצת
הדיו  את לחזק  הקנקנתום ומטבע  "ויטריאולו", בלועזית:
. "וכתב  שם): (במדבר אמרה והתורה למחקה, יוכלו שלא
פ "ד  לקמן כמבואר להמחות, יכול שהוא כתב  - ומחה" . .

לה 32)ה"ט . "ועשה שנאמר: זו, אשה לשם כלומר:
לשמה  מעשיה כל שיהיו - הזאת" התורה כל את הכהן
כ.). סוטה במשנה, הוא וכן ה"י . פ "ב  גיטין (תוספתא

הקודמת.33) בהלכה כאמור א.34)בפיו, יז, סוטה
לקבלת  פרט  - האלה האלה", האלות את "וכתב  שנאמר:
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קפב               
         

אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב  שאע "פ  אמן,
השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.ËOÁ ÈÏk ‡ÈÓ Ck Á‡Â35Ba ‰OÚ ‡lL ¿««»≈ƒ¿ƒ∆∆∆…«¬»
ÌÏBÚÓ ‰Î‡ÏÓ36C‡Ó ‰Ïa ÈÏÎk ‰‡È ‡ÏÂ , ¿»»≈»¿…≈»∆ƒ¿ƒ»∆≈…∆

ÔÓf‰37Lk  LcÁ˙pL „Ú ÔLkÏ BÈÊÁ‰ Ì‡Â .38. «¿«¿ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿«≈»≈
‚Ï ÈˆÁ ÌÈÓ BÎB˙Ï Ô˙BÂ39Bik‰ ÔÓ40‚Ï ÈˆÁe . ¿≈¿«ƒ¬ƒ…ƒ«ƒ«¬ƒ…

B„„BÓ ‰È‰ Lc˜na ‰È‰L41ÏÎÈ‰Ï Ba ÒÎÂ .42. ∆»»«ƒ¿»»»¿¿ƒ¿»«≈»

השקתו 35) היא . . . לו מודדים בה מודד שאדם "במדה
מים  משקה כהן לפיכך משובחים, בכוסות משובח  יין
(סוטה  שבכוסות ומגונה פחותה חרש" של במקידה המרים

וברש"י ). האמור 36)ט . חרס  מכלי  שוה' 'גזירה למד
מה  חיים", מים על חרש כלי  "אל ה) יד, (ויקרא במצורע 
נעשה  שלא חיים מים כעין מלאכה, בו נעשה שלא חרס  שם
שלא  יז), ה, (במדבר כאן האמור חרס  כלי  אף  מלאכה, בהם

טו:). (סוטה מלאכה בו "אמר 37)נעשה בגמרא: שם
- פניו נתאכמו אבל פניו, נתאכמו שלא אלא שנו לא רבא,
 ֿ (כסף  כפירש"י  ודלא חדש, בכלי  רבינו ומפרשה פסולין".

כי38)משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי "א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף  שם נפשטה
ולחםֿמשנה]. כסף ֿמשנה ועי ' ה"א, צרעת טומאת

נפח 39) המכיל י ) יד, (ויקרא הלח  ממדות מדה הוא לוג
ביצים. שלש - ממנו וחצי  בינוניות, ביצים שהיה 40)שש

הכהנים  של ורגליהם ידיהם לרחיצת מים ובו במקדש,
"ולקח  יז): ה, (במדבר נאמר ובסוטה יח ֿיט ), ל, (שמות
- בכלי  שנתקדשו אלא קדושים "אין - קדושים" מים הכהן

('ס  כיור" מי  שם).אלו במדבר א.41)פרי ' פח , מנחות
שם.42) סוטה משנה,

.ÈÌL ‰È‰ ÌB˜Óe43,ÒÎp‰ ÔÈÓÈÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ »»»»«»««»ƒƒ«ƒ¿»
da ‰Úe˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡ÏË Be44dÈa‚Ó . «¿»∆«ƒ¿«««¿»»«¿ƒ«

ÏÚ B˙BÂ ,ÔkLn‰ Ú˜wÓ ÙÚ Á˜BÏÂ ‡Ïh‰««¿»¿≈«»»ƒ«¿««ƒ¿»¿¿«
ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡iL È„k ÌÈn‰ Èab45Ô˙BÂ . «≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ¿≈

‰ÚÏ ÔB‚k ,Ó c ÔÎB˙Ï46:Ó‡pL ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»»«¿«¬»¿«≈»∆∆¡«
ÌÈn‰ ÈÓ47dÓLÏ ‰l‚n‰ ÔÎB˙Ï ˜ÁBÓe .48. ≈«»ƒ≈¿»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌL ‰l‚na ‡MÈ ‡lL „Ú ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓÈÂ¿ƒ¿«»∆»∆«∆…ƒ»≈«¿ƒ»∆
ÏÏk kp‰49. «ƒ»¿»

ההיכל.43) הטבלה 44)ברצפת להגביה בה לאחזה
שיש. אבני  כולה שהיא הרצפה עפר 45)משאר שיעור

בתוכם  נבלע  יהא ולא המים, פני  על וניכר נראה שיהא
שם). בתורה 46)(סוטה, ונזכר מרים, ועליו בר צמח 

יז). כט , א.47)(דברים כ, וכ,48)סוטה א. יח , סוטה
ב .49)ב . יט , שם

.‡È‰ÊÚ‰ È‰kÓ ‰ÈÏ‡ ‡a „Á‡ Ô‰k Ck Á‡Â50, ¿««»…≈∆»»≈∆»ƒ…¬≈»¬»»
‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÚB˜Â ,‰Èt „‚kÓ ‰È„‚a ÊÁB‡Â¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿∆∆»∆»¿≈««∆¿«∆

dL‡ ˙BÙÏÁÓ ˙BÒÂ dÚO ‰l‚Óe ,daÏ ˙‡51È„k , ∆ƒ»¿«∆¿»»¿≈«¿¿…»¿≈
ÈˆÓ ÏÁ ‡ÈÓe .dÏeÏ52‰OÚÓ dÈkÊ‰Ï È„k , ¿«¿»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»«¬≈

ÌÈˆÓ53ÏÁ ‡ÈÓ  ÈˆÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .‰˙OÚL ƒ¿«ƒ∆»¿»¿ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆
eÏtÈ ‡lL È„k ,‰ÈccÓ ‰ÏÚÓÏ BLB˜Â .ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿¿¿«¿»ƒ«∆»¿≈∆…ƒ¿

eÚ˜ È‰L ,‰nÚ ˙‡ˆÓÂ ÌÈ„‚a‰54. «¿»ƒ¿ƒ¿≈¬À»∆¬≈ƒ¿¿

מטילים 50) "כהנים שנינו: ה"ה) פ "א (סוטה ובתוספתא
יוצא  - גדול כהן אפילו גורלו, שעלה מי  כל גורלות, ביניהם
שקפץ  בכהן, יחשדו שלא בבגדיה" ואוחז סוטה בצד ועומד
שם). דוד', ('חסדי  ולבה שערה לראות כדי  להשקותה

מלמד 51) - האשה ראש את "ופרע  א: ח , ושם א. ז, סוטה
את  שסותר בגלויה, מרבה שערה", את סותר שהכהן

(רש"י ). הוא גילוי  לשון - ופרע  מסיב 52)קליעתה, עשוי 
ז:). שם (רש"י  עליו וכרוך הדקל סביב  הגדל

הכתוב 53) וכן ה"ו). פ "א שם ('ירושלמי ' בזנות השטופים
מצרים  ארץ  "כמעשה ג): יח , (ויקרא העריות בפרשת אומר

תעשו". לא . . שם.54). סוטה,

.ÈÔBOÚ ‡ÈÓ Ck Á‡Â55ÌÈBÚO ÁÓ˜56ÏMÓ ¿««»≈ƒƒ»∆«¿ƒƒ∆
ÏÚa57˙ÈˆÓ ‰ÙÈÙÎa B˙BÂ58‰ÙÈÙk‰Â ÏÁ‰Â . ««¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»

‰kLl‰ ÈÈMÓ ÔÈ‡a59dÚbÈÏ È„k ‰È„ÈÏ B˙BÂ .60. »ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿¿¿»∆»¿≈¿«¿»

שני55) שהוא העומר, והיא טו) ה, (במדבר האיפה עשירית
ביצים  ושלש ארבעים "כמו שהם חומש, פחות קבים
וראה  הט "וֿטז. פ "ו בכורים (הל' ביצה" וחומש בינוניות

ה"ז). פ "ב  הקרבנות מעשה שמעשיה 56)הל' "כשם
רש"י ), זוגה, בן שאינו למי  עצמה (שהפקירה בהמה מעשה

טו:). (סוטה בהמה" מאכל קרבנה שנאמר 57)כך
והביא  הכהן אל אשתו את האיש "והביא טו) ה, (במדבר
(סוטה  ב 'ירושלמי ' ואמרו האיפה". עשירית עליה קרבנה את
הוא  וכן בעלה". - עליה קרבנה את "והביא ה"א): פ "ב ,

כג). סוטה במשנה, נראה (וכן מי "ב  פי "ד סל 58)בנגעים
(סוטה  הדקל סביבות הגדלים מהזרדים דקל, מנצרי  עשוי 

וברש"י ). הלשכה 59)יד. שירי  ה"ו. פ "א סוטה 'ירושלמי '
מניחים  "היו ישראל מכל שנה בכל השקלים כשגובים -
מכל  וממלאים . . . במקדש הלשכות מן אחת בלשכה אותם
והשאר  . . . גדולות קופות שלש שם שיתקבצו השקלים
שיש  מה על יתר שם שישאר וזה . . . בלשכה, אותו מניחים
בפ "א  רבינו (לשון הלשכה" שירי  הנקרא הוא - בקופות

ה"ד). שקלים שלא 60)מהל' מאחר תיבדק , ולא שתודה
יקריבו  לא אם ששתתה לאחר אפילו כי  מנחתה, יקריבו
זו  מנחה התורה קראה שהרי  יד.) (סוטה תיבדק  לא מנחתה

ב . כ, שם כמבואר טו), שם (במדבר עון" "מזכרת בשם

.‚ÈÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
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היו 61) השרת כלי  וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי 
(פ "א  מתכת מיני  משאר לעשותם ומותר מזהב , או מכסף 

הי "ג). המקדש כלי  שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי  והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי  שהשמן
מדרש  ע "פ  לתורה (רש"י  מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף  שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי  אין וכו', מעשיה שקלקלה
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קפג                
         

אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב  שאע "פ  אמן,
השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.ËOÁ ÈÏk ‡ÈÓ Ck Á‡Â35Ba ‰OÚ ‡lL ¿««»≈ƒ¿ƒ∆∆∆…«¬»
ÌÏBÚÓ ‰Î‡ÏÓ36C‡Ó ‰Ïa ÈÏÎk ‰‡È ‡ÏÂ , ¿»»≈»¿…≈»∆ƒ¿ƒ»∆≈…∆

ÔÓf‰37Lk  LcÁ˙pL „Ú ÔLkÏ BÈÊÁ‰ Ì‡Â .38. «¿«¿ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿«≈»≈
‚Ï ÈˆÁ ÌÈÓ BÎB˙Ï Ô˙BÂ39Bik‰ ÔÓ40‚Ï ÈˆÁe . ¿≈¿«ƒ¬ƒ…ƒ«ƒ«¬ƒ…

B„„BÓ ‰È‰ Lc˜na ‰È‰L41ÏÎÈ‰Ï Ba ÒÎÂ .42. ∆»»«ƒ¿»»»¿¿ƒ¿»«≈»

השקתו 35) היא . . . לו מודדים בה מודד שאדם "במדה
מים  משקה כהן לפיכך משובחים, בכוסות משובח  יין
(סוטה  שבכוסות ומגונה פחותה חרש" של במקידה המרים

וברש"י ). האמור 36)ט . חרס  מכלי  שוה' 'גזירה למד
מה  חיים", מים על חרש כלי  "אל ה) יד, (ויקרא במצורע 
נעשה  שלא חיים מים כעין מלאכה, בו נעשה שלא חרס  שם
שלא  יז), ה, (במדבר כאן האמור חרס  כלי  אף  מלאכה, בהם

טו:). (סוטה מלאכה בו "אמר 37)נעשה בגמרא: שם
- פניו נתאכמו אבל פניו, נתאכמו שלא אלא שנו לא רבא,
 ֿ (כסף  כפירש"י  ודלא חדש, בכלי  רבינו ומפרשה פסולין".

כי38)משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי "א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף  שם נפשטה
ולחםֿמשנה]. כסף ֿמשנה ועי ' ה"א, צרעת טומאת

נפח 39) המכיל י ) יד, (ויקרא הלח  ממדות מדה הוא לוג
ביצים. שלש - ממנו וחצי  בינוניות, ביצים שהיה 40)שש

הכהנים  של ורגליהם ידיהם לרחיצת מים ובו במקדש,
"ולקח  יז): ה, (במדבר נאמר ובסוטה יח ֿיט ), ל, (שמות
- בכלי  שנתקדשו אלא קדושים "אין - קדושים" מים הכהן

('ס  כיור" מי  שם).אלו במדבר א.41)פרי ' פח , מנחות
שם.42) סוטה משנה,

.ÈÌL ‰È‰ ÌB˜Óe43,ÒÎp‰ ÔÈÓÈÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ »»»»«»««»ƒƒ«ƒ¿»
da ‰Úe˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡ÏË Be44dÈa‚Ó . «¿»∆«ƒ¿«««¿»»«¿ƒ«

ÏÚ B˙BÂ ,ÔkLn‰ Ú˜wÓ ÙÚ Á˜BÏÂ ‡Ïh‰««¿»¿≈«»»ƒ«¿««ƒ¿»¿¿«
ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡iL È„k ÌÈn‰ Èab45Ô˙BÂ . «≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ¿≈

‰ÚÏ ÔB‚k ,Ó c ÔÎB˙Ï46:Ó‡pL ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»»«¿«¬»¿«≈»∆∆¡«
ÌÈn‰ ÈÓ47dÓLÏ ‰l‚n‰ ÔÎB˙Ï ˜ÁBÓe .48. ≈«»ƒ≈¿»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌL ‰l‚na ‡MÈ ‡lL „Ú ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓÈÂ¿ƒ¿«»∆»∆«∆…ƒ»≈«¿ƒ»∆
ÏÏk kp‰49. «ƒ»¿»

ההיכל.43) הטבלה 44)ברצפת להגביה בה לאחזה
שיש. אבני  כולה שהיא הרצפה עפר 45)משאר שיעור

בתוכם  נבלע  יהא ולא המים, פני  על וניכר נראה שיהא
שם). בתורה 46)(סוטה, ונזכר מרים, ועליו בר צמח 

יז). כט , א.47)(דברים כ, וכ,48)סוטה א. יח , סוטה
ב .49)ב . יט , שם

.‡È‰ÊÚ‰ È‰kÓ ‰ÈÏ‡ ‡a „Á‡ Ô‰k Ck Á‡Â50, ¿««»…≈∆»»≈∆»ƒ…¬≈»¬»»
‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÚB˜Â ,‰Èt „‚kÓ ‰È„‚a ÊÁB‡Â¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿∆∆»∆»¿≈««∆¿«∆

dL‡ ˙BÙÏÁÓ ˙BÒÂ dÚO ‰l‚Óe ,daÏ ˙‡51È„k , ∆ƒ»¿«∆¿»»¿≈«¿¿…»¿≈
ÈˆÓ ÏÁ ‡ÈÓe .dÏeÏ52‰OÚÓ dÈkÊ‰Ï È„k , ¿«¿»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»«¬≈

ÌÈˆÓ53ÏÁ ‡ÈÓ  ÈˆÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .‰˙OÚL ƒ¿«ƒ∆»¿»¿ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆
eÏtÈ ‡lL È„k ,‰ÈccÓ ‰ÏÚÓÏ BLB˜Â .ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿¿¿«¿»ƒ«∆»¿≈∆…ƒ¿

eÚ˜ È‰L ,‰nÚ ˙‡ˆÓÂ ÌÈ„‚a‰54. «¿»ƒ¿ƒ¿≈¬À»∆¬≈ƒ¿¿

מטילים 50) "כהנים שנינו: ה"ה) פ "א (סוטה ובתוספתא
יוצא  - גדול כהן אפילו גורלו, שעלה מי  כל גורלות, ביניהם
שקפץ  בכהן, יחשדו שלא בבגדיה" ואוחז סוטה בצד ועומד
שם). דוד', ('חסדי  ולבה שערה לראות כדי  להשקותה

מלמד 51) - האשה ראש את "ופרע  א: ח , ושם א. ז, סוטה
את  שסותר בגלויה, מרבה שערה", את סותר שהכהן

(רש"י ). הוא גילוי  לשון - ופרע  מסיב 52)קליעתה, עשוי 
ז:). שם (רש"י  עליו וכרוך הדקל סביב  הגדל

הכתוב 53) וכן ה"ו). פ "א שם ('ירושלמי ' בזנות השטופים
מצרים  ארץ  "כמעשה ג): יח , (ויקרא העריות בפרשת אומר

תעשו". לא . . שם.54). סוטה,

.ÈÔBOÚ ‡ÈÓ Ck Á‡Â55ÌÈBÚO ÁÓ˜56ÏMÓ ¿««»≈ƒƒ»∆«¿ƒƒ∆
ÏÚa57˙ÈˆÓ ‰ÙÈÙÎa B˙BÂ58‰ÙÈÙk‰Â ÏÁ‰Â . ««¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»

‰kLl‰ ÈÈMÓ ÔÈ‡a59dÚbÈÏ È„k ‰È„ÈÏ B˙BÂ .60. »ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿¿¿»∆»¿≈¿«¿»

שני55) שהוא העומר, והיא טו) ה, (במדבר האיפה עשירית
ביצים  ושלש ארבעים "כמו שהם חומש, פחות קבים
וראה  הט "וֿטז. פ "ו בכורים (הל' ביצה" וחומש בינוניות

ה"ז). פ "ב  הקרבנות מעשה שמעשיה 56)הל' "כשם
רש"י ), זוגה, בן שאינו למי  עצמה (שהפקירה בהמה מעשה

טו:). (סוטה בהמה" מאכל קרבנה שנאמר 57)כך
והביא  הכהן אל אשתו את האיש "והביא טו) ה, (במדבר
(סוטה  ב 'ירושלמי ' ואמרו האיפה". עשירית עליה קרבנה את
הוא  וכן בעלה". - עליה קרבנה את "והביא ה"א): פ "ב ,

כג). סוטה במשנה, נראה (וכן מי "ב  פי "ד סל 58)בנגעים
(סוטה  הדקל סביבות הגדלים מהזרדים דקל, מנצרי  עשוי 

וברש"י ). הלשכה 59)יד. שירי  ה"ו. פ "א סוטה 'ירושלמי '
מניחים  "היו ישראל מכל שנה בכל השקלים כשגובים -
מכל  וממלאים . . . במקדש הלשכות מן אחת בלשכה אותם
והשאר  . . . גדולות קופות שלש שם שיתקבצו השקלים
שיש  מה על יתר שם שישאר וזה . . . בלשכה, אותו מניחים
בפ "א  רבינו (לשון הלשכה" שירי  הנקרא הוא - בקופות

ה"ד). שקלים שלא 60)מהל' מאחר תיבדק , ולא שתודה
יקריבו  לא אם ששתתה לאחר אפילו כי  מנחתה, יקריבו
זו  מנחה התורה קראה שהרי  יד.) (סוטה תיבדק  לא מנחתה

ב . כ, שם כמבואר טו), שם (במדבר עון" "מזכרת בשם
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היו 61) השרת כלי  וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי 
(פ "א  מתכת מיני  משאר לעשותם ומותר מזהב , או מכסף 

הי "ג). המקדש כלי  שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי  והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי  שהשמן
מדרש  ע "פ  לתורה (רש"י  מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"
השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף  שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי  אין וכו', מעשיה שקלקלה
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הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח  הרי63)לגדולה
לאֿתעשה  לרבינו המצוות' ב 'ספר וראה נפרדים, לאוין שני 
מגיד  . . . שמן עליו יצוק  "לא מכילתא: בשם שמביא קה,
נשא. פרשה זוטא, ב 'ספרי ' והוא אזהרות". שתי  שהן

בטעות:64) שלפנינו, ובדפוסים תימן. בכ"י  הוא כן
ובדפוסים 65)"עליה". רומי . ובדפוס  תימן בכ"י  הוא כן

"עליה". בטעות: שלפנינו,

.„ÈÔ˙BÂ dL‡ ÚBtL ÔÓÊ ÏÎe‰È„È ÏÚ ÔBOÚ‰ ¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
˙‡ d˙B‡ ‰‡ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆

ÌÈn‰66ÌÈn‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „Èe :Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ
.ÌÈ‡Ó‰«¿»¿ƒ

לג).66) פ "ט , רבה (במדבר עליה" אימה להטיל "כדי 

.ÂËÁ˜BÏ ‰zLzL Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙L ÈÏk67ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ . ¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«

‰ÈzÁz B„È68dÙÈÓe69Ïk ‡Lk ,ÁÊna »«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
˙BÙez‰70‡ÈÓe CÈÏBÓ ,71„ÈBÓe ‰ÏÚÓ72Á‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««

‰Án‰ LÈbÓ Ck73ÏL ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜Ï »«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆
ÁaÊÓ74„ÈÁÈ ÏL ˙BÁÓ ‡Lk ,75ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â , ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ

ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,ıÓw‰76. «…∆¿«¿»∆¡»«…¬ƒ

במשנה.67) א יט , האשה.68)סוטה יד תחת
(במדבר 69) שנאמר משום הכהן, יד תנופת צריכה שהמנחה

והניף  הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן "ולקח  כה): שם,
הבעלים, יד תנופת גם שצריכה חז"ל ולמדו המנחה", את
וברש"י ). (שם זו מנחה בעלת שהיא האשה, היא

ה"א, פ "ג (שיניח וב 'ירושלמי ' מכוער? הדבר ואין שאלו:
מצוי הרע  יצר "אין ותירצו: אשה). יד תחת ידו הכהן

חששו. לא כזו מועטת לשעה כלומר, שהיו 70)לשעה".
פ "ט  וברמב "ם מ "ו, פ "ה במנחות כמבואר המזבח , במזרח 

ה"ו. הקרבנות מעשה הארץ .71)מהל' רוחות לארבע 
לז:). (סוכה שלו הן הרוחות שארבע  להקב "ה כלומר,

שם).72) (סוכה, שלו והארץ  שהשמים משום 73)למי 
והקריב  - המנחה את "והניף  שם): שם, (במדבר שנאמר

ס :). (מנחות ההגשה" "זו - המזבח " אל סוטה 74)אותה
ב . הי "ב .75)יד, הקרבנות מעשה מהל' בפי "ג כמבואר

ה"ט ).76) הקרבנות מעשה מהל' (פי "ב  המנחות יתר ככל
פ "ד  לקמן כמבואר נאכלים, שיריה אין - כהן בעלה ואם

הט "ו.

.ÊËÈ‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ  ‡È‰ ‰B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰77‰Èt „iÓ  ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»

ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜ÈBÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
ÔÈ„Èb78Ô‰Â .79È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈÓB‡ ƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈

‰c OÙz ‡lL80ÌÈL ˙ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,81. ∆…ƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰Â¿≈ƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»

‰lÁza ‰ˆ ‰Ëe82dÎÈ Ïtz Ck Á‡Â , ƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»
˙eÓ˙Â83. ¿»

המזבח .77) על מנחתה הקרבת שבשרה 78)לאחר מתוך
שם). וברש"י  במשנה כ. (סוטה גידים כמלאה נראית נפוח ,

שם.79) הפתאומי80)הנוכחים שהפחד מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח  הדמים פ "א 81)מרפה כלים

שהרי חוששים, אנו אין - מת טומאת מחמת אבל מ "ח .
בכלל  והיא לויה מחנה שהיא נשים לעזרת מת להכניס  מותר
דינו  - ניקנור ושער הט "ז), הבחירה בית מהל' (פ "ז הבית

הי "א). (שם לויה לפי82)כמחנה אותה בודקים המים כי 
"ובאו  כב ): ה, (במדבר אומר הכתוב  וכן לגוף , כניסתם סדר
למעלה  וראה ירך". ולנפיל בטן לצבות במעיך, . . המים

שם. כה ובהערה ה"כ.83)ה"ז, בסמוך ראה

.ÊÈ‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡aÛ‡Bp84 ¿»»»∆»ƒ»«≈
BÏ eÚ‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ d˜L‰L∆ƒ¿»«»¿»»∆¿∆∆¿
ÏÎÂ .CÈ ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ‡L ˙BÚ‡Ó¿…»∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»
Ï‡ ;ÌÏBÚÓ ‰eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡ ‡Ï Ì‡ ,‰Ê∆ƒ…»«¿»ƒ»¬»≈»¬»
˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡  eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ÏÚa Ì‡ƒ»«¿ƒ»∆ƒ≈««ƒ¿ƒ∆

e‡aL BÓk ,BzL‡85. ƒ¿¿∆≈«¿

במשנה.84) ב  כז, ה"ח .85)סוטה פ "ב  לעיל

.ÁÈÛÈÒBÓ ‰Ê È‰  BzL‡ ˙‡ ‰˜L‰Â Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¬≈∆ƒ
ÌÈna ‰ÁniL LÙÓ‰ ÌMÏ ÌbL ,ÚLt B˙‡hÁ ÏÚ««»∆«∆»««≈«¿…»∆ƒ»∆««ƒ
˙ÓB‡ BzL‡L ,‰ËBÒ ÈÓ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆBÓe ,‰ÏhÏ¿«»»ƒ«««≈»∆ƒ¿∆∆
Ú„z ‡Ï ‡È‰Â ,ÌÈn‰ da e˜„a ‡ÏÂ ‰˙pfL ˙BÁ‡Ï«¬≈∆ƒ¿»¿…»¿»««ƒ¿ƒ…≈«

.da e˜„a ‡lL eÓb ÏÚa‰ ÈOÚnL∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.ËÈCÎÈÙÏ86,ÈL ˙Èa ÈeÏ‚a ÌÈÙ‡Ó‰ eaMÓ , ¿ƒ»ƒ∆««¿»¬ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÈ„‰q‰ eÏha87e˙k‰ ÏÚ eÎÓÒÂ ,ÌÈn‰ ÈÓ ˙‡ ƒ¿««¿∆¿ƒ∆≈«»ƒ¿»¿««»

‰ÈÊ˙ Èk ÌÎÈ˙Ba ÏÚ „B˜Ù‡ ‡Ï :‰Ïa˜a88.'B‚Â ««»»…∆¿«¿≈∆ƒƒ¿∆»¿

מנוקה 86) הבעל כשאין אותה בודקים המים ואין הואיל
זכאי87)מעוון. בן יוחנן "ורבי  במשנה. א מז, סוטה

(שם). על 88)הפסיקן" אפקוד "לא (שם): רש"י  ומפרש
תזנינה  כי  בנותיכם על מה? ומפני  לבדקן, נשותיכם ניאוף 
אותם, בודקים המים אין נואפים, ובנותיו בניו אם (שאפילו
עצמם  הם יפרדו, הזונות עם הם כי  ועוד מז:) שם כמבואר
ה, (במדבר הרמב "ן וכתב  הללו", כפרדים נואפים (הבעלים)
פטורות  הנואפות הנשים שתהיינה אומר, הכתוב  "ואין כ):
הנס  בהן יעשה שלא רק  נואפים, שבעליהן בעבור העוון מן
והם  קדוש, עם ולהיותם לכבודם נעשה שהוא הזה, הגדול
הכתוב  אמר וזה בה. יחפצו ולא הזאת בטובה יבינו לא
ילכד  כלומר ילבט ", יבין לא "ועם יד): ד, (הושע 

בסכלותו".

.Î‰Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ89Èt ÏÚ Û‡ , »∆≈»¿«¿»««ƒ
‰Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L90‰ÏBz BÊ È‰ 91 ∆≈»¿À»««¿»¬≈∆

d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â ,dÏ92˙˜Bn ‡l‡ ,93,˙ÎÏB‰Â »¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆
˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„k ÌÈ‡ÏÁÂ94‰L Á‡ »√»ƒ¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»

d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙iˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈÈ‡ ˙ÏÈÙe ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה
כא.). (סוטה בתורה לעסוק  לעיר חוץ  כשהלך

ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ "א מאריך 91)כמבואר
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קפד               
         

הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב , סוטה
זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש

פ "ג, (שם וב 'ירושלמי ' במשנה). כ. (שם שנים" ג ' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב  מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי  הן . . . פרוק  בצדקה וחטיך כדֿכו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי  עשר; תרי  ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי  כגֿכח ): יג, (שמואלֿב ,
עוסק  היה שנים שתי  אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב , (מלכיםֿא, בו שנאמר מאחאב , - שנים שלש בתורה:
ישראל. ובין ארם בין מלחמה אין שנים שלש וישבו א):
ה'פני גירסת (לפי  במצוות" עסוק  היה שנים שלש אותן כל

שם). במשנה.96)משה', ב  כב , שם

.‡ÎÈ‰  „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈
Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
 ‰ÈÈ‡ ‡L eÏÁÂ ‰ÈÏÚ ‡BÏ ÌÈ‡ÏÁ‰ eÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆√»ƒ»»∆»¿»¿»≈»∆»
È‰ ,ÏtÏ dÎÈ ÏÈÁ˙‰ ‡ÏÂ dËa ‰˙ˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¬≈

˙zÓ BÊ97dÎÈÂ ˙BaˆÏ dËa ÏÈÁ˙‰MÓ Ï‡ . À∆∆¬»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
˙È‡cÂ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ÏtÏ98. ƒ¿…¬≈¬»«»ƒ

ולפי97) באונס , זינתה ודאי  אומרים: כל ואין עליה באו כך
כדרך  נתייסרה ולא ברצון זינתה שלא ומפני  האלה, החלאים
אינם  אלו שחלאים מפני  אותה, מתירים אלא - הסוטות כל
בעלה  על לאסרה יכולים אנו אין ומספק  שזינתה, סימן

עיי "ש). הכ"ד, להלן לחלאים 98)(משנהֿלמלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס  שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי 

.Î‰B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99BÊ È‰  »∆»»¿»¿»¿»¬≈
.eÒÈ  ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙BÈ‰ÊÓ ‰ÈÙe ˙˜fÁ˙Óƒ¿«∆∆»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»
 ÈL˜a „ÏÈÏ dk„ ‰È‰ Ì‡Â .ÎÊ „Ï˙Â aÚ˙˙Â¿ƒ¿«≈¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ
„Ïz  ˙B˜ „ÏÈÏ dk„ ‰È‰ .‰‰Óa „Ïz≈≈ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈

ÌÈÎÊ100. ¿»ƒ

שלא 99) מפני  או שהיא, זכות באיזו תליה כל ללא גמורה.
מעוון. מנוקה בעלה (סוטה 100)היה וב 'ירושלמי ' שם.

- היא וטהורה האשה נטמאה לא "ואם אמרו: ה"ד) פ "ג
סוף  אלא היא? טהורה נטמאה לא שאם יודעים אנו אין וכי 
יולדת  בצער, יולדת . . . ניוולה תחת בה פורע  המקום
"ואין  נאמר: כח ) ה, (במדבר יונתן ובתרגום וכו'. בריוח "
מנהר" נזיוה - זכיא ותיפוק  . . . אנתתא אסתאבת לא

מזהירות. בפנים תצא כלומר,

.‚Î‡ˆz BÊ È‰  ‰˙˙ML Á‡ ‰‡ÓË È„Ú e‡a»≈≈À¿»««∆»¿»¬≈≈≈
c dÏ Ú‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚÏ ‰eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈcÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ

d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L101‡nL ,„BÚÂ . ∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»
˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡ dÏÚa«¿»≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆

BzL‡102‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï‡ . ƒ¿¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»
‰eÒ‡ dÈ‡  ‰‡ÓË103È‰L ,dÏÚa ˙Áz L˙Â , ¿≈»≈»¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈

‰˙˙L104. »¿»

מי101) שאין - בה" אין "ועד יג): ה, (במדבר שנאמר

ו.). (סוטה אותה בודקים המים אז בה, ראה 102)שידע 
ה"ח . פ "ב  על 103)למעלה לאסרה נאמן אינו אחד שעד

לפני104)בעלה. העד בא אילו אבל נבדקה, ולא
לעיל  כמבואר שותה, ואינה לבעלה אסורה היתה ששתתה,

הי "ד. פ "א

.„Î‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡105‡aL B‡ , ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÌÈÈ‡ Cc BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ106ÔÈ‡  »∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈

‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È‰L ,‰Òe‡Ï Ët 107ÏÚÓzÂ . ¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…

˙‚‚BLÏ Ët  dLÈ‡a ÏÚÓ108LÈ‡ ÎLÂ . ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ
Cc ‰ÈÏÚ ‡Ï Ët  ÚÊ ˙ÎL d˙B‡»ƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆

ÔÈÈ‡109. ≈»ƒ

נתברר 105) שזינתה ואחרי  בעלך, מת לה שאמרו כגון
נשים, שתי  שקידשו שנים או לב :). סוטה (רש"י חי  שהוא
לג:). (יבמות לזה זה של הוחלפו לחופה כניסתן ובשעת
אם  לבעלה מותרת שהיא כאן, המדובר ישראל, ובאשת

בשגגה. או באונס  בפריצות 106)זינתה עמה שוכב 
כו:). סוטה (רש"י  בשר ב .107)בקירוב  נא, כתובות

למעלה  רבינו בדברי  הוא וכן ה"ד. פ "ד סוטה ו'ירושלמי '
הי "ט . אישות מהל' נשא 108)פכ"ד פרשת זוטא' 'ספרי 

"שהשגגה  מעלה, לא וזו א. כח , בסוטה מבואר וכן כז. ה,
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו (לשון בה" יש אונס  צד
כמזידה  זו הרי  לזנות, מותר שסברה זינתה אבל ה"כ).
ובביאור  ס "ג). קעח  סי ' אהע "ז (שו"ע  לבעלה ואסורה
מעלה  בהקב "ה), =) במקום מעלה שלא אע "פ  שם, הגר"א
באישה. אלא בה' מעל ומעלה בתורה: נאמר שלא באישה.

צ . והערה הי "ט  שם אישות הל' למעלה סוטה 109)וראה
עליו  נאסרה לא זה, על מקפיד שהבעל ואף ֿעלֿפי  ב . כו,
רבינו: בדברי  כאן למלך' ה'משנה בעל והעיר (שם). בזה
הלא  אותן, בודקין המים אין אלו שכל רבינו לנו משמיע  מה

לבעליהן. מותרות אלו כל שהרי  הדבר הוא פשוט 

ה'תשע"ח  סיון  כ"ט  שלישי יום 

   1 
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הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב , סוטה
זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש

פ "ג, (שם וב 'ירושלמי ' במשנה). כ. (שם שנים" ג ' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב  מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי  הן . . . פרוק  בצדקה וחטיך כדֿכו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי  עשר; תרי  ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי  כגֿכח ): יג, (שמואלֿב ,
עוסק  היה שנים שתי  אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב , (מלכיםֿא, בו שנאמר מאחאב , - שנים שלש בתורה:
ישראל. ובין ארם בין מלחמה אין שנים שלש וישבו א):
ה'פני גירסת (לפי  במצוות" עסוק  היה שנים שלש אותן כל

שם). במשנה.96)משה', ב  כב , שם

.‡ÎÈ‰  „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈
Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
 ‰ÈÈ‡ ‡L eÏÁÂ ‰ÈÏÚ ‡BÏ ÌÈ‡ÏÁ‰ eÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆√»ƒ»»∆»¿»¿»≈»∆»
È‰ ,ÏtÏ dÎÈ ÏÈÁ˙‰ ‡ÏÂ dËa ‰˙ˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¬≈

˙zÓ BÊ97dÎÈÂ ˙BaˆÏ dËa ÏÈÁ˙‰MÓ Ï‡ . À∆∆¬»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
˙È‡cÂ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ÏtÏ98. ƒ¿…¬≈¬»«»ƒ

ולפי97) באונס , זינתה ודאי  אומרים: כל ואין עליה באו כך
כדרך  נתייסרה ולא ברצון זינתה שלא ומפני  האלה, החלאים
אינם  אלו שחלאים מפני  אותה, מתירים אלא - הסוטות כל
בעלה  על לאסרה יכולים אנו אין ומספק  שזינתה, סימן

עיי "ש). הכ"ד, להלן לחלאים 98)(משנהֿלמלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס  שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי 

.Î‰B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99BÊ È‰  »∆»»¿»¿»¿»¬≈
.eÒÈ  ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙BÈ‰ÊÓ ‰ÈÙe ˙˜fÁ˙Óƒ¿«∆∆»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»
 ÈL˜a „ÏÈÏ dk„ ‰È‰ Ì‡Â .ÎÊ „Ï˙Â aÚ˙˙Â¿ƒ¿«≈¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ
„Ïz  ˙B˜ „ÏÈÏ dk„ ‰È‰ .‰‰Óa „Ïz≈≈ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈

ÌÈÎÊ100. ¿»ƒ

שלא 99) מפני  או שהיא, זכות באיזו תליה כל ללא גמורה.
מעוון. מנוקה בעלה (סוטה 100)היה וב 'ירושלמי ' שם.

- היא וטהורה האשה נטמאה לא "ואם אמרו: ה"ד) פ "ג
סוף  אלא היא? טהורה נטמאה לא שאם יודעים אנו אין וכי 
יולדת  בצער, יולדת . . . ניוולה תחת בה פורע  המקום
"ואין  נאמר: כח ) ה, (במדבר יונתן ובתרגום וכו'. בריוח "
מנהר" נזיוה - זכיא ותיפוק  . . . אנתתא אסתאבת לא

מזהירות. בפנים תצא כלומר,

.‚Î‡ˆz BÊ È‰  ‰˙˙ML Á‡ ‰‡ÓË È„Ú e‡a»≈≈À¿»««∆»¿»¬≈≈≈
c dÏ Ú‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚÏ ‰eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈcÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ

d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L101‡nL ,„BÚÂ . ∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»
˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡ dÏÚa«¿»≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆

BzL‡102‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï‡ . ƒ¿¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»
‰eÒ‡ dÈ‡  ‰‡ÓË103È‰L ,dÏÚa ˙Áz L˙Â , ¿≈»≈»¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈

‰˙˙L104. »¿»

מי101) שאין - בה" אין "ועד יג): ה, (במדבר שנאמר

ו.). (סוטה אותה בודקים המים אז בה, ראה 102)שידע 
ה"ח . פ "ב  על 103)למעלה לאסרה נאמן אינו אחד שעד

לפני104)בעלה. העד בא אילו אבל נבדקה, ולא
לעיל  כמבואר שותה, ואינה לבעלה אסורה היתה ששתתה,

הי "ד. פ "א

.„Î‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡105‡aL B‡ , ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÌÈÈ‡ Cc BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ106ÔÈ‡  »∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈

‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È‰L ,‰Òe‡Ï Ët 107ÏÚÓzÂ . ¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…

˙‚‚BLÏ Ët  dLÈ‡a ÏÚÓ108LÈ‡ ÎLÂ . ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ
Cc ‰ÈÏÚ ‡Ï Ët  ÚÊ ˙ÎL d˙B‡»ƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆

ÔÈÈ‡109. ≈»ƒ

נתברר 105) שזינתה ואחרי  בעלך, מת לה שאמרו כגון
נשים, שתי  שקידשו שנים או לב :). סוטה (רש"י חי  שהוא
לג:). (יבמות לזה זה של הוחלפו לחופה כניסתן ובשעת
אם  לבעלה מותרת שהיא כאן, המדובר ישראל, ובאשת

בשגגה. או באונס  בפריצות 106)זינתה עמה שוכב 
כו:). סוטה (רש"י  בשר ב .107)בקירוב  נא, כתובות

למעלה  רבינו בדברי  הוא וכן ה"ד. פ "ד סוטה ו'ירושלמי '
הי "ט . אישות מהל' נשא 108)פכ"ד פרשת זוטא' 'ספרי 

"שהשגגה  מעלה, לא וזו א. כח , בסוטה מבואר וכן כז. ה,
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו (לשון בה" יש אונס  צד
כמזידה  זו הרי  לזנות, מותר שסברה זינתה אבל ה"כ).
ובביאור  ס "ג). קעח  סי ' אהע "ז (שו"ע  לבעלה ואסורה
מעלה  בהקב "ה), =) במקום מעלה שלא אע "פ  שם, הגר"א
באישה. אלא בה' מעל ומעלה בתורה: נאמר שלא באישה.

צ . והערה הי "ט  שם אישות הל' למעלה סוטה 109)וראה
עליו  נאסרה לא זה, על מקפיד שהבעל ואף ֿעלֿפי  ב . כו,
רבינו: בדברי  כאן למלך' ה'משנה בעל והעיר (שם). בזה
הלא  אותן, בודקין המים אין אלו שכל רבינו לנו משמיע  מה
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ה'תשע"ח  סיון  כ"ט  שלישי יום 

   1 
המגילה 1) כתיבת דיני  הסוטה, השקאת דיני  רבינו בו ביאר

אני , טמאה המגילה שנמחקה אחרי  אמרה ואם ומחיקתה,
עפר  היה לא או למים עפר הקדים הלילה, לנו המים, נשפכו

סוטה. מנחת בהיכל,

.‡ÈÎˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ „‡a OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡‰ ÏÚ ÔÈ˜„Be ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎe6. ¿»¿««¿ƒ∆«

בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי  כל
לסוף  קרוב  שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי  ובוודאי  אדר חודש בסוף  הנגמרת תורה שנת

משובח . זה הרי  זה זמן לפני  לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי  שהם קברות וציון רחובות

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

               
         

מי4)אלו. כגון פלוני , עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצ ּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע  על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.ÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי  על אף 
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.‚„ÁÙÂ ‰‡È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈ƒ»≈¬«ƒ¿»»««
dÏ LiL9Ï‡ ;'‰˙BL ÈÈ‰' ÓBÏÂ ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ  ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»

‡ÏÂ ‰‡È dÈ‡Â ‰‡Èa ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…
'‰˙BL È‰' ÓBÏÂ ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡  ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי  בריאה והיא שותה איני  שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי  לבודקה. עוד צריכים ואין אני " "טמאה

היא. ועומדת

.„‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰Ó‡11È‰  »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈÚÚÓ 16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁk ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי  כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי 

זו. קדשים 14)לשם קדשי  בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף  ודינה שרת. בכלי  כבר נתקדשה זו ואף  שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק  וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי  כי  ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י  לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.‰Ì‡ ,Èza :dÏ ÔÈÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈa ÏÚ È„ÓÚ  z‡ ‰B‰hL c‰ CÏ ea17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18 ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ Oa ÏÚ ÁpÓ LÈ ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡  ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י  מרפא.18)ודאותך, עשב 
להתירה 20)חודר.19) כדי  - לה "אומרים זה וכל

והיא  אני , טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,
בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.Â‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
ÔÈÎtL ÌÈn‰ 21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»

ÔLc‰ ÏÚ ˙ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני , טמאה שאמרה כיוון
הספק . לברר אלא ניתנו לא פי22)המרים על "שאף 

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק ". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב  תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי  על אף  מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק .
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי  - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי  נתברר, והרי 

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה

.Ê:Ó‡pL ;‰ÏeÒt  ‰ÏÈla d˙kL ‰ËBÒ ˙l‚Ó¿ƒ«»∆¿»»««¿»¿»∆∆¡«
ÌLk  'B‚Â È˜‰Â ,'B‚Â ‰˜L‰Â ,ÓB‚Â ˙ÎÂ¿»«¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿≈

ÌBia dawL24d˙È˜L‰Â ‰l‚n‰ ˙È˙k Ck , ∆»¿»»«»¿ƒ««¿ƒ»¿«¿»»»
ÌBia25ÚÙÓÏ d˙k .26 ‰l‡‰ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  «¿»»¿«¿≈«¿»∆∆¡«»≈∆

„q‰ ÏÚ27 ‰ÚeM‰ ‰ÈÏÚ Ïa˜zL Ì„˜ d˙k . ««≈∆¿»»…∆∆¿«≈»∆»«¿»
.˙ÎÂ ÚÈaL‰Â :Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¿»«

בלילה.24) קרב  קרבן מפסוק 25)שאין למדוה יז: בסוטה
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר:
מה  המשפט , ועל יורוך אשר התורה פי  על להלן: ונאמר

ביום". סוטה מגילת אף  ביום הפוך,26)המשפט  בסדר
המוקדם. לכתוב  ואיחר המאוחר לכתוב  כמו 27)הקדים

בפרשה. כתובות שהן

.Á˙b‡ d˙k28Ùqa :Ó‡pL ;‰ÏeÒt 29d˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30ÙÒ  Ùqa :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆

Èp‰ ÏÚ ‡Ï ˙Bk BÈ‡Â .‰LÏLe ÌÈL ‡ÏÂ „Á‡31 ∆»¿…¿«ƒ¿»¿≈≈…««¿»
‡zÙc‰ ÏÚ ‡ÏÂ32ÙÒ ˙l‚Ó ‡l‡ ,33:Ó‡pL ; ¿…««ƒ¿¿»∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡«

‰ÏeÒt  ‡zÙ„ B‡ È ÏÚ d˙k Ì‡Â .Ùqa34. «≈∆¿ƒ¿»»«¿»ƒ¿¿»¿»

שורותיה.28) שירטט  "שאין 29)שלא היא: והלכה
בשרטוט ". אלא תורה... ספר ספר 30)כותבים של כדפין

עמודים. העשויים אותם 31)תורה שכותשים עשבים, של
עור. כמו שנעשה -32)עד צורכו, כל מעובד שאינו עור

בעפצים. מעופץ  אינו אבל וקמוח  מעובד 33)מלוח  קלף 
צורכו. מפני34)כל פסולה איגרת כתבה שאם כשם

- "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה
בדיעבד. אפילו פסולים

.Ë;‰ÏeÒt  ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡OÈ d˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ˙ÎÂ :Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ k BÓeML c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
‰ÁÓe ˙ÎÂ :Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
„a ˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ˙k ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt  Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי  לשמה, לכתוב  כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף 
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קפו               
         

.È„Ú ,‰ÏeÒt  k ˙k ÌL ‰l‚na ‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt  ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה  "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.‡ÈdÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d˙k39 ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa ÔÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt  Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,ÔÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï  ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ

Lk  ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44˙Bk ‰Ê È‰  ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈
ÌÈÁ‡ ÌÈÓ ‡ÈÓe ˙Á‡ ‰l‚Ó45izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈

‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï  Ô‰Ó46Lk  ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים ניכרת המחיקה על 41)שאין אף 
כל  לכוס  המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי 

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף  נתערבו שהרי 
הם. מי  של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק  שנייה מגילה לכתוב  מחייבים אנו אין ומספק 
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני  המים חלוקת אחרי 

לה. הראוי  כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי  שמים שם בגללה נמחוק  לא כי46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי  כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב  מחייבים אנו אין ומספק  נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק  שנית מגילה

.ÈelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ 49ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt  ÌÈÓÏ50‡ÈÓ  ÏÎÈ‰a ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52Ù‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â .53‡ÈÓ Ï‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙Èea˜54.ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי49)להשקאה. שהרי  שרת, בכלי  ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי  בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע  נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח , המשכן ומקרקע  בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב  הקפיד לא המשכן", בקרקע 
מבחוץ  עפר יכניס  אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע  גבי  על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי  שלעניין פי  על ואף  עפר. נקרא האפר שאין
אפר  נתמעט  בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב  האפר גם
לקרקע . דומה שיהא - המשכן" "בקרקע  בה: שנאמר משום

רקוב .54) ירק 

.‚È:Ó‡pL ,ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc˜a tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜˜a ‰È‰È L‡55ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.Lk »≈

שהרי55) המשכן, קרקע  על שיהיה אלא הכתוב  הקפיד לא
יקח . המשכן ומקרקע  נאמר: לא

.„È.‰Lk  d˜L‰ Ck Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ È˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È‰  ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰ÁÓ e‡ÈÈÂ ,˙L57Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙L ÈÏÎa ‰LcwL58‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÛOz BÊ È‰  ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»
‰Án‰ ıÓwzL Ì„˜ 'È‡ ‰‡ÓË'59Ó‡L B‡ ,‰ ¿≈»¬ƒ…∆∆ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿»

'‰˙BL ÈÈ‡'60B‡ ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ ‡lL B‡ , ≈ƒ»∆…»»«¿»¿«¿»
‡e‰ ˙nL B‡ ,‰‡ÓË È„Ú e‡aL61‡È‰ ‰˙nL B‡ , ∆»≈≈À¿»∆≈∆≈»ƒ

˙ÙO dlk ‰Án‰ È‰ 62el‡Ó „Á‡ Ú‡ Ì‡Â . ¬≈«ƒ¿»À»ƒ¿∆∆¿ƒ≈«∆»≈≈
.ÔÈÏÎ‡ ÌÈÈM‰ ÔÈ‡  ıÓw‰ wL Á‡««∆»««…∆≈«¿»ƒ∆¡»ƒ

בלבד.56) פה קדושת אלא הגוף  קדושת בה שאין
הפדיון.57) יוצאת 58)בדמי  ואינה הגוף  קדושת שקדשה

יצאו  שלא להם, הראוי  את מקדשים שרת שכלי  לחולין, עוד
יקדש". בהם הנוגע  "כל בהם: ככתוב  לחולין עוד

להזכיר 59) אלא באה אינה שהרי  להיקרב  עוד ראוייה אינה
אינה  וגם ועומדת, בדוקה היא והרי  שתיבדק , זו של עוונה
אלא  כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב  ראוייה

ולעומר. אם 60)לסוטה כי  מגילתה, נמחקה לא ועדיין
כורחה. בעל אותה משקים צורך 61)נמחקה עוד ואין

הדשן.62)במנחתה. בבית

.ÂË,ÔÈÏÎ‡ d˙ÁÓ ÈÈL ÔÈ‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰»»«¿»…≈≈¿»≈ƒ¿»»∆¡»ƒ
Ì‰a ˜ÏÁ ÏÚaÏ LiL ÈtÓ63‰lÎ dÏBÚ dÈ‡Â ; ƒ¿≈∆≈«««≈∆»∆¿≈»»À»
‰p‰k ÈÎÊ ˙ÁÓk ÌÈM‡Ï64˜ÏÁ dÏ LiL ÈtÓ , »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈∆≈»≈∆

da65ÏÚ ÔÈft˙Ó ÌÈÈLÂ ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »∆»«…∆»≈¿«¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
‰È„Ú e‡ˆÓ .ÔLc‰ ˙Èa66ÔÈÓÓBÊ67‡ˆz d˙ÁÓ  ≈«∆∆ƒ¿¿≈∆»¿ƒƒ¿»»≈≈

ÔÈlÁÏ68. ¿Àƒ

כהן 63) מנחת "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה אלא 64)כליל נקמצת אינה שמנחתם

המזבח . על כליל ואין 65)עולה באה היא שלכפרתה
קמיצה. בלי  קריבה זר ידיהם 66)מנחת שעל סתירתה עדי 

לכך. שקר.67)באה שהכל 68)שהעידו פדיון, בלא
הקדש. אינו טעות והקדש היה, בטעות

.ÊË‰a‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ  ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני .69) פלוני  עם תסתרי  אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק  דרשוה ט :

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰ÚeLa ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
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קפז                
         

.È„Ú ,‰ÏeÒt  k ˙k ÌL ‰l‚na ‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt  ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה  "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.‡ÈdÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d˙k39 ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa ÔÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt  Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,ÔÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï  ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ

Lk  ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44˙Bk ‰Ê È‰  ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈
ÌÈÁ‡ ÌÈÓ ‡ÈÓe ˙Á‡ ‰l‚Ó45izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈

‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï  Ô‰Ó46Lk  ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים ניכרת המחיקה על 41)שאין אף 
כל  לכוס  המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי 

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף  נתערבו שהרי 
הם. מי  של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק  שנייה מגילה לכתוב  מחייבים אנו אין ומספק 
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני  המים חלוקת אחרי 

לה. הראוי  כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי  שמים שם בגללה נמחוק  לא כי46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי  כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב  מחייבים אנו אין ומספק  נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק  שנית מגילה

.ÈelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ 49ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt  ÌÈÓÏ50‡ÈÓ  ÏÎÈ‰a ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52Ù‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â .53‡ÈÓ Ï‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙Èea˜54.ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי49)להשקאה. שהרי  שרת, בכלי  ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי  בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע  נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח , המשכן ומקרקע  בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב  הקפיד לא המשכן", בקרקע 
מבחוץ  עפר יכניס  אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע  גבי  על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי  שלעניין פי  על ואף  עפר. נקרא האפר שאין
אפר  נתמעט  בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב  האפר גם
לקרקע . דומה שיהא - המשכן" "בקרקע  בה: שנאמר משום

רקוב .54) ירק 

.‚È:Ó‡pL ,ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc˜a tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜˜a ‰È‰È L‡55ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.Lk »≈

שהרי55) המשכן, קרקע  על שיהיה אלא הכתוב  הקפיד לא
יקח . המשכן ומקרקע  נאמר: לא

.„È.‰Lk  d˜L‰ Ck Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ È˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È‰  ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰ÁÓ e‡ÈÈÂ ,˙L57Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙L ÈÏÎa ‰LcwL58‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÛOz BÊ È‰  ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»
‰Án‰ ıÓwzL Ì„˜ 'È‡ ‰‡ÓË'59Ó‡L B‡ ,‰ ¿≈»¬ƒ…∆∆ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿»

'‰˙BL ÈÈ‡'60B‡ ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ ‡lL B‡ , ≈ƒ»∆…»»«¿»¿«¿»
‡e‰ ˙nL B‡ ,‰‡ÓË È„Ú e‡aL61‡È‰ ‰˙nL B‡ , ∆»≈≈À¿»∆≈∆≈»ƒ

˙ÙO dlk ‰Án‰ È‰ 62el‡Ó „Á‡ Ú‡ Ì‡Â . ¬≈«ƒ¿»À»ƒ¿∆∆¿ƒ≈«∆»≈≈
.ÔÈÏÎ‡ ÌÈÈM‰ ÔÈ‡  ıÓw‰ wL Á‡««∆»««…∆≈«¿»ƒ∆¡»ƒ

בלבד.56) פה קדושת אלא הגוף  קדושת בה שאין
הפדיון.57) יוצאת 58)בדמי  ואינה הגוף  קדושת שקדשה

יצאו  שלא להם, הראוי  את מקדשים שרת שכלי  לחולין, עוד
יקדש". בהם הנוגע  "כל בהם: ככתוב  לחולין עוד

להזכיר 59) אלא באה אינה שהרי  להיקרב  עוד ראוייה אינה
אינה  וגם ועומדת, בדוקה היא והרי  שתיבדק , זו של עוונה
אלא  כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב  ראוייה

ולעומר. אם 60)לסוטה כי  מגילתה, נמחקה לא ועדיין
כורחה. בעל אותה משקים צורך 61)נמחקה עוד ואין

הדשן.62)במנחתה. בבית

.ÂË,ÔÈÏÎ‡ d˙ÁÓ ÈÈL ÔÈ‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰»»«¿»…≈≈¿»≈ƒ¿»»∆¡»ƒ
Ì‰a ˜ÏÁ ÏÚaÏ LiL ÈtÓ63‰lÎ dÏBÚ dÈ‡Â ; ƒ¿≈∆≈«««≈∆»∆¿≈»»À»
‰p‰k ÈÎÊ ˙ÁÓk ÌÈM‡Ï64˜ÏÁ dÏ LiL ÈtÓ , »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈∆≈»≈∆

da65ÏÚ ÔÈft˙Ó ÌÈÈLÂ ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »∆»«…∆»≈¿«¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
‰È„Ú e‡ˆÓ .ÔLc‰ ˙Èa66ÔÈÓÓBÊ67‡ˆz d˙ÁÓ  ≈«∆∆ƒ¿¿≈∆»¿ƒƒ¿»»≈≈

ÔÈlÁÏ68. ¿Àƒ

כהן 63) מנחת "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה אלא 64)כליל נקמצת אינה שמנחתם

המזבח . על כליל ואין 65)עולה באה היא שלכפרתה
קמיצה. בלי  קריבה זר ידיהם 66)מנחת שעל סתירתה עדי 

לכך. שקר.67)באה שהכל 68)שהעידו פדיון, בלא
הקדש. אינו טעות והקדש היה, בטעות

.ÊË‰a‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ  ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני .69) פלוני  עם תסתרי  אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק  דרשוה ט :

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰ÚeLa ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ

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

                
         

Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…
Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««

˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆
;dÈÊÁ‰Â dLb Ì‡ ,dLbL Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»

‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ

‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡  BzÓÈ Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»
ÌÈ ˙ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…

ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È‰  ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈
ÂÈÏÚ ‰eÒ‡79ÏbÏ‚Ó  dÈÊÁ‰Â dLb Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈

ÌÈBL‡‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈
‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .ÈÊÁÈÂ L‚È Ì‡ ‰pÈÊÁiL Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ  ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡  ÔÓ‡ ÔÓ‡ :Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי  על אף 
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף  נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי  שייבמנה,

[=חי ].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי  על הנחנק 

.ÁÈ˙B‡p˜Ï Ï‡OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰‰Ë Áe Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰ÈÓ CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«
el‡‰ ÌÈc‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Â¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈

.Èep˜ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי  כדברי  את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.ËÈ‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰‰Ê‡Â ‰‰Ë C„e ˙Áa ,dÈÏ BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ÈÒ‰Ïe ‰LÈ C„a dÎÈ„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
ÔÈ‰ÊÓe B˙È Èe ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎc ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È‰  ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

לבינה,85) בינו קנאה מטיל הוא שבזה הראשונה, בפעם
פי על ואף  בבית, ורוגז לכעס  וגורם אחרים בפני  שמביישה
בפעם  אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה

לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור לא 86)הראשונה אבל
"שיאמר  רבינו: דברי  מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט 
אלא  לך מקנא אני  אותך לאסור מנת על שלא בפירוש לה

לו". והדומה הכיעור מן ומבקר.87)שתיזהרי  בודק 
אשתו.88) ביתו.89)זו בני  אלו

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

:ÌÈ˜t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰MÓÁÂ ÌÈOÚ  ˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰LÏL  ÔÈLeb ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰ÓL  ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰LÏL  ‰Ïe˙ ‰Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰Úa‡  ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ

ה'תשע"ח  סיון  ל' רביעי יום 

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי

   


:ÔecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ .LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»¿∆ƒ»
.‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ≈ƒ»

.˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .ƒ¿«¬»¬
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿ƒ»

n‰ÂÔ˙BÓLa ˙BLÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

  





,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.‡ ˙L‡ ÏÚ ‡Ï ‡lL ( .Ì‡‰ ÏÚ ‡Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.‡ ˙L‡ ˙a ÏÚÏ ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚÏ ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚÏ ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚÏ ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dze ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚÏ ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (È .‡ ˙BÁ‡ ÏÚÏ ‡lL (‡È .dza ˙e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚÏ ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚÏƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚÏ ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚÏ ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚÏ ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡Èz ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .‡ ˙ÂÚ ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .ÎÊ ÌÚ kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚÏ ‡lL (Î .‡ ÈÁ‡ ˙ÂÚ ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆
ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚÏ ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
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ÈBnÚ ‡BÈ ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL Bc ˜ÈÁ‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL Bc ˜ÈÁ‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡BlÓ ÈˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ÊÓÓ ‡È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡BlÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
ÎÊ ÒÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈÒ ‡È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚÈ ‡lL (Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Leb Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙eÚa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס  עשה, או לאוין מחייבי  אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי  ודין לדעת: אלא קישוי 
הערוה  על הבא או קישוי  בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב  הטריפה, על הבא ודין כמתעסק :
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב 
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי  שאמר האב  ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני . מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.‡˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰2‰Bza ˙BeÓ‡‰ «»«««ƒ»»¬»»¬«»
˙k iÁ  „ÈÊÓa3ÏkÓ ‰OÚÈ L‡ Ïk Èk :Ó‡pL ; ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…

˙BLÙp‰ e˙ÎÂ ‰l‡‰ ˙ÚBz‰4,Ì‰ÈL  ÓB‚Â «≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆
˙ÏÚp‰Â ÏÚBa‰5˙‡hÁ ÔÈiÁ  ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â . «≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»

‰Úe˜6ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈÚ‰ ÔÓ LÈÂ .7, ¿»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ
ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙k‰ ÏÚ ˙È8. »≈««»≈«»∆¿À»

והם 2) כרת, ביאתו על וחייב  בתורה ביאתו שאסר "כל
(הל' עריות" הנקראות ה אחרי ֿמות בפרשת האמורות

ה"ה). פ "א שעונשם 3)אישות להלן שיבואר אלה אפילו
שלא  או כשרים עדים אין אם כרת חייבים דין, בית מיתת
מהל' בפ "ח  רבינו מבאר כרת עונש הוא ומה בו, התרו
"נכרת  אלא הבא, העולם לחיי  יזכה שלא ה"א: תשובה
תוך  שימות העונש על נוסף  וזה כבהמה", ואבד ברשעו

העושות.4)זמנו. הנפשות תימן: תורת 5)בכתב ֿיד
ענוש  שהוא איש אלא לי  "אין ה"ז): פי "ג (אחרי , כהנים
מניין? איש, עלֿידי  כרת ענושה אשה אשה, עלֿידי  כרת

שנים". כאן הרי  העושות, הנפשות שני6)תלמודֿלומר
חטאת  ויורד, עולה וקרבן קבועה חטאת הם: חטאות סוגי 
עשיר  ויורד: עולה וקרבן בלבד, הבהמה מן באה קבועה
עשירית  או יונה ובני  תורים מביא ועני  בהמה, חטאת מביא
שגגות  מהל' בפ "י  מבוארים דיניהם ופרטי  סולת. האיפה

דֿו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈÚ‰ Ô˙B‡»»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒƒ»

ÔÈ˙ÈÓÓ  Ì‰ÈOÚnÓ eLt ‡ÏÂ ‰‡˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿«¿»»¿…≈¿ƒ«¬≈∆¿ƒƒ
Ô‰a ‰eÓ‡‰ ‰˙ÈÓ Ô˙B‡9. »ƒ»»¬»»∆

להלן.9) וכמבואר בתורה,

.‚ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡  ÌÎÁ „ÈÓÏz BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ10‰z ‡lL ;‰‡˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú ¿…«¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡˙‰11. «¿»»¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

למלקות,10) בו והתרו בלבד כרת חיוב  בהם שיש בעריות
אבל  לוקין", כריתות חייבי  "שכל בה"ז לקמן שכתב  וכמו
לאזהרת  שניתן לאו שכל לוקין, אין ביתֿדין מיתות חייבי 
ה"ב ). סנהדרין מהל' (פי "ח  עליו לוקין אין ביתֿדין, מיתות

"חבר 11) ח :) (סנהדרין יהודה ברבי  יוסי  רבי  של לשונו
התראה  ניתנה שלא לפי  התראה, צריך אין חכם) (תלמיד
למזיד" מותר) זה שדבר (שסבור שוגג בין להבחין אלא
כחכמים  שפסק  אף ֿעלֿפי  ורבינו אסור). זה שדבר (היודע 
המשפט  באותו השתמש - התראה צריך חכם תלמיד שגם -
היא  זו שאשה ידע  אם להבחין כגון אחר, במובן אבל
בתלמיד  גם שייכת זו והבחנה נשואה, שהיא או קרובתו

(מגידֿמשנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.„Ô˙˙ÈnL Ô‰Ó  ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈÚ‰»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒ≈∆∆ƒ»»
Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÙOa Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»≈∆∆ƒ»»ƒ¿≈»≈∆∆ƒ»»

˜Áa12‰ÏÈ˜Òa Ô˙˙ÈnL el‡Â .13,Bn‡ ÏÚ ‡a‰ : ¿∆∆¿≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ»«»«ƒ
;B˙lk ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,Ba ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈ‡ ˙L‡ ÏÚÂ¿«≈∆»ƒ¿«≈∆¿¿ƒ«ƒ¿≈«»
‰M‡‰Â ;‰Ó‰a ÌÚ ÎBM‰Â ;ÎÊ ÌÚ ÎBM‰Â¿«≈ƒ»»¿«≈ƒ¿≈»¿»ƒ»

.‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡Èn‰«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

ב .12) מט , סנהדרין א.13)משנה, נג, שם

.‰˙a ÏÚ ‡a‰ :‰ÙOa Ô˙˙ÈnL ˙BÈÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆ƒ»»ƒ¿≈»«»««
BzL‡ ÈiÁa BzL‡14;da ˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ , ƒ¿¿«≈ƒ¿¿««ƒ»¿««¿»

‡a‰Â ;‰È‡ Ì‡ ÏÚÂ ,dn‡ Ì‡ ÏÚÂ ,BzL‡ Ì‡ ÏÚÂ¿«≈ƒ¿¿«≈ƒ»¿«≈»ƒ»¿«»
Bza ÏÚ15.Ba ˙a ÏÚÂ ,Bza ˙a ÏÚÂ , «ƒ¿««ƒ¿««¿

כמו 14) בכרת, אלא בשריפה אינן אשתו, מיתת לאחר אבל
אשתו  קרובות לכל והואֿהדין ה"ח . פ "ב  לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי  אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אף ֿעלֿפי 
אשתו, ומתה מאשתו בתו והואֿהדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.Â„Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰ÂÚ EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :Ó‡pL‰eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰Bza17‡È‰  Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰ÙO18˜Áa dÏÚBe ,19Ô‰k LÈ‡ ˙e :Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .ÛOz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰Ú ‰È‰˙ Èk :Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL  ‰O‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,ÓB‚Â ‰Ïe˙¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È‰  Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י "ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
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קפט                 
         

ÈBnÚ ‡BÈ ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL Bc ˜ÈÁ‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL Bc ˜ÈÁ‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡BlÓ ÈˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ÊÓÓ ‡È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡BlÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
ÎÊ ÒÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈÒ ‡È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚÈ ‡lL (Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Leb Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙eÚa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס  עשה, או לאוין מחייבי  אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי  ודין לדעת: אלא קישוי 
הערוה  על הבא או קישוי  בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב  הטריפה, על הבא ודין כמתעסק :
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב 
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי  שאמר האב  ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני . מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.‡˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰2‰Bza ˙BeÓ‡‰ «»«««ƒ»»¬»»¬«»
˙k iÁ  „ÈÊÓa3ÏkÓ ‰OÚÈ L‡ Ïk Èk :Ó‡pL ; ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…

˙BLÙp‰ e˙ÎÂ ‰l‡‰ ˙ÚBz‰4,Ì‰ÈL  ÓB‚Â «≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆
˙ÏÚp‰Â ÏÚBa‰5˙‡hÁ ÔÈiÁ  ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â . «≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»

‰Úe˜6ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈÚ‰ ÔÓ LÈÂ .7, ¿»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ
ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙k‰ ÏÚ ˙È8. »≈««»≈«»∆¿À»

והם 2) כרת, ביאתו על וחייב  בתורה ביאתו שאסר "כל
(הל' עריות" הנקראות ה אחרי ֿמות בפרשת האמורות

ה"ה). פ "א שעונשם 3)אישות להלן שיבואר אלה אפילו
שלא  או כשרים עדים אין אם כרת חייבים דין, בית מיתת
מהל' בפ "ח  רבינו מבאר כרת עונש הוא ומה בו, התרו
"נכרת  אלא הבא, העולם לחיי  יזכה שלא ה"א: תשובה
תוך  שימות העונש על נוסף  וזה כבהמה", ואבד ברשעו

העושות.4)זמנו. הנפשות תימן: תורת 5)בכתב ֿיד
ענוש  שהוא איש אלא לי  "אין ה"ז): פי "ג (אחרי , כהנים
מניין? איש, עלֿידי  כרת ענושה אשה אשה, עלֿידי  כרת

שנים". כאן הרי  העושות, הנפשות שני6)תלמודֿלומר
חטאת  ויורד, עולה וקרבן קבועה חטאת הם: חטאות סוגי 
עשיר  ויורד: עולה וקרבן בלבד, הבהמה מן באה קבועה
עשירית  או יונה ובני  תורים מביא ועני  בהמה, חטאת מביא
שגגות  מהל' בפ "י  מבוארים דיניהם ופרטי  סולת. האיפה

דֿו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈÚ‰ Ô˙B‡»»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒƒ»

ÔÈ˙ÈÓÓ  Ì‰ÈOÚnÓ eLt ‡ÏÂ ‰‡˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿«¿»»¿…≈¿ƒ«¬≈∆¿ƒƒ
Ô‰a ‰eÓ‡‰ ‰˙ÈÓ Ô˙B‡9. »ƒ»»¬»»∆

להלן.9) וכמבואר בתורה,

.‚ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡  ÌÎÁ „ÈÓÏz BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ10‰z ‡lL ;‰‡˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú ¿…«¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡˙‰11. «¿»»¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

למלקות,10) בו והתרו בלבד כרת חיוב  בהם שיש בעריות
אבל  לוקין", כריתות חייבי  "שכל בה"ז לקמן שכתב  וכמו
לאזהרת  שניתן לאו שכל לוקין, אין ביתֿדין מיתות חייבי 
ה"ב ). סנהדרין מהל' (פי "ח  עליו לוקין אין ביתֿדין, מיתות

"חבר 11) ח :) (סנהדרין יהודה ברבי  יוסי  רבי  של לשונו
התראה  ניתנה שלא לפי  התראה, צריך אין חכם) (תלמיד
למזיד" מותר) זה שדבר (שסבור שוגג בין להבחין אלא
כחכמים  שפסק  אף ֿעלֿפי  ורבינו אסור). זה שדבר (היודע 
המשפט  באותו השתמש - התראה צריך חכם תלמיד שגם -
היא  זו שאשה ידע  אם להבחין כגון אחר, במובן אבל
בתלמיד  גם שייכת זו והבחנה נשואה, שהיא או קרובתו

(מגידֿמשנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.„Ô˙˙ÈnL Ô‰Ó  ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈÚ‰»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒ≈∆∆ƒ»»
Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÙOa Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»≈∆∆ƒ»»ƒ¿≈»≈∆∆ƒ»»

˜Áa12‰ÏÈ˜Òa Ô˙˙ÈnL el‡Â .13,Bn‡ ÏÚ ‡a‰ : ¿∆∆¿≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ»«»«ƒ
;B˙lk ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,Ba ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈ‡ ˙L‡ ÏÚÂ¿«≈∆»ƒ¿«≈∆¿¿ƒ«ƒ¿≈«»
‰M‡‰Â ;‰Ó‰a ÌÚ ÎBM‰Â ;ÎÊ ÌÚ ÎBM‰Â¿«≈ƒ»»¿«≈ƒ¿≈»¿»ƒ»

.‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡Èn‰«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

ב .12) מט , סנהדרין א.13)משנה, נג, שם

.‰˙a ÏÚ ‡a‰ :‰ÙOa Ô˙˙ÈnL ˙BÈÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆ƒ»»ƒ¿≈»«»««
BzL‡ ÈiÁa BzL‡14;da ˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ , ƒ¿¿«≈ƒ¿¿««ƒ»¿««¿»

‡a‰Â ;‰È‡ Ì‡ ÏÚÂ ,dn‡ Ì‡ ÏÚÂ ,BzL‡ Ì‡ ÏÚÂ¿«≈ƒ¿¿«≈ƒ»¿«≈»ƒ»¿«»
Bza ÏÚ15.Ba ˙a ÏÚÂ ,Bza ˙a ÏÚÂ , «ƒ¿««ƒ¿««¿

כמו 14) בכרת, אלא בשריפה אינן אשתו, מיתת לאחר אבל
אשתו  קרובות לכל והואֿהדין ה"ח . פ "ב  לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי  אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אף ֿעלֿפי 
אשתו, ומתה מאשתו בתו והואֿהדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.Â„Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰ÂÚ EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :Ó‡pL‰eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰Bza17‡È‰  Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰ÙO18˜Áa dÏÚBe ,19Ô‰k LÈ‡ ˙e :Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .ÛOz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰Ú ‰È‰˙ Èk :Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL  ‰O‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,ÓB‚Â ‰Ïe˙¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È‰  Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י "ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
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ה"ד. פ "ג לקמן ראה א.17)אחד), נב , שם 18)סנהדרין
א. א.19)עה, פט , א.20)שם נג, שם

.Ê˙Îa  Ôlk ˙BÈÚ‰ ‡L21Ì‰a ÔÈ‡Â ,„Ïa ¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆
CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ22‰‡˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ , ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈc ˙Èa 23 ˙B˙k ÈiÁ ÏkL ; ≈ƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈
ÔÈ˜BÏ24. ƒ

א.21) ב , לעונש 22)כריתות ניתן לא שהלאו הואיל
לוקין  אין - ביתֿדין מיתת עונש כשיש אבל ביתֿדין, מיתת
ח ). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.ÁÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰25‰˜BÏ ‡e‰  „ÈÊÓa «»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
‡È‰Â26ÌeÏkÓ ÔÈeËt  ‚‚BLa Ì‡Â .27ÏÚ ‡a‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«

˙BiM‰Ó ˙Á‡28B˙B‡ ÔÈkÓ  „ÈÊÓa29˙ecÓ ˙kÓ30 ««≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿
‰OÚ ÈiÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï‡ .Ì‰ÈcÓ31BÈ‡  ƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈

È„k ˙ecÓ ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈
Ì„Èa ˙eL‰  ‰Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï32. ¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

על 25) הטילה ולא בלאו, בעילתן אסרה שהתורה נשים
לכהן  גרושה או לישראל ממזרת כגון כרת, עונש העובר
ה"ז. אישות מהל' פ "א ראה גדול, לכהן ואלמנה הדיוט ,

ב .26) י , בחייבי27)כריתות אלא שוגג על קרבן שאין
ונקראות 28)כריתות. סופרים, מדברי  האסורות עריות

מן  האסורות ראשונות לעריות שניות שהן מפני  שניות
ה"ו. אישות מהל' בפ "א מנויות וכולן חייבים 29)התורה,

שמרד 30)להכותו. מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
תורה  חכמים בדברי  קבעו ולא ('ערוך'). סופרים" ובדברי 

ומקרה  מקרה בכל להחליט  לביתֿדין ונמסר המכות, מספר
דעתם. שיקול דור 31)לפי  עד ואדומית מצרית כגון

ה'" בקהל להם יבא שלישי  "דור שנאמר: לגירות, שלישי 
על  שבא גדול כהן וכן שני , דור ולא ט ) כג, (דברים
כא, (ויקרא אשה" יקח  מעמיו "בתולה שנאמר: הבעולה,
כעשה. דינו - עשה מכלל הבא ולאו בעולה. ולא יד)

התורה,32) מן שלא ועונשין מכין "ביתֿדין א: מו, סנהדרין
רבינו  שכתב  וזהו עוז'). ('מגדל לתורה" סייג לעשות כדי 
"מכין  רבינו: כתב  לעריות בשניות העבירה. מן להרחיק  כדי 
עשה, בחייבי  ואילו להכותו, מצווה ביתֿדין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי  כלומר בידם", "הרשות וכתב : דייק 

.Ë,Ôaw‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ eËt  Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰ÚpÏÂ :Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…

„ ‰OÚ˙33Ò‡pLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«
ÏÚBa‰ Ï‡ ;ÏÚp‰34Ò‡ BÏ ÔÈ‡ 35ÈeM˜ ÔÈ‡L ,36 «ƒ¿»¬»«≈≈…∆∆≈ƒ

˙Ú„Ï ‡l‡37dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â . ∆»¿««¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»
ÌeÏkÓ ‰eËt  ÔBˆa38Ò‡a ÏÚÏ ÏÈÁ˙‰MnL ; ¿»¿»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆

Ì„‡‰ ˆiL ,‰ˆz ‡lL d„Èa ÔÈ‡39‰ÙBk BÚËÂ ≈¿»»∆…ƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆
.˙BˆÏ d˙B‡»ƒ¿

היתרות 33) מהמילים דרשו כי ֿתצא) (פרשת ב 'ספרי '
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב 

(מגידֿמשנה). בו חייב  כגון 34)ששוגג שאנסוהו,

במגידֿמשנה, [כתב  לאנסו. לעצמה וקרבתו אשה שתקפתו
ואם  הערוה על שיבוא גויים לו אמרו אם רבינו, שלדעת
אלא  קישוי  שאין מיתה, חייב  הוא - עליה ובא יהרגוהו, לאו
יסודי מהל' בפ "ה אומר רבינו שהרי  תמוהים, ודבריו לדעת.
גילוי זרה, עבודה החמורות: העבירות ששלוש ה"ד, התורה
אם  יעבור, ואל ייהרג בהן שנאמר דמים, ושפיכות עריות
על  ועבר השם, קידוש של מצותֿעשה ביטל זה הרי  עבר
מלקים  ואין אותו ממיתים אין אבל השם, חילול של לאו

לכך]. שאנסוהו מכיוון א 35)אותו, יכול כלומר, ינו
אונס . בטענת המין.36)להפטר אם 37)אבר אבל

זה  הרי  העריות, מן אחת ותקפתו ונתקשה, לאשתו נתכוין
וראה  בהיתר, היה לדעת שהקישוי  כיון ופטור, אונס  נקרא

הראב "ד. כרבא.38)בהשגת - ב  נא, שם 39)כתובות
אומרת  היא אם אפילו ולפיכך אלבשה", "יצר בגמרא:

פטורה. - בכך רוצה שהיא בפירוש,

.È‰ËÚ‰ L‡ ÒÈÎn‰40‡˜p‰ ‡e‰  „Ïa ««¿ƒ…»¬»»ƒ¿««ƒ¿»
‰ÚÓ41Ïk ÒÈÎn‰Â .‰Ú‰ d˜Ó ˙‡ :ÔBLlÓ , «¬∆ƒ¿∆¿…»∆¡»¿««¿ƒ»

ÓB‚ ‡˜p‰ ‡e‰  ‡‰42˙B‡Èa‰ ÏÎe . »≈∆«ƒ¿»≈¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â .ÓBb‰ „Á‡Â ‰Ún‰ „Á‡ ,˙BeÒ‡‰»¬∆»««¬∆¿∆»«≈¿««ƒ

ÚÊ ˙ÎL ‡ÈˆB‰ ‡lL43‡ÏÂ LtL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆…ƒƒ¿«∆«¿««ƒ∆≈≈¿…
Ì‰ÈL eiÁ˙ ‰ËÚ‰ L‡ ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ,Ó‚44 »«≈»∆ƒ¿ƒ…»¬»»ƒ¿«¿¿≈∆
˙ecÓ ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙k B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ45. ƒ«≈ƒ»≈«¿«««¿

„Á‡Â)46‰ÈÏÚ ‡a‰ „Á‡Â dk„k ‰ÂÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¿∆»«»«»∆¿»¿«¿»¿∆»«»»∆»
dk„k ‡lL47da ‰ÚiMÓ  (48‰˙ÈÓ Ô‰ÈL eiÁ˙È ∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ»

ÔÈÎBL eÈ‰L ÔÈa .˙ecÓ ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙Î B‡»≈«¿«««¿≈∆»¿ƒ
.eiÁ‰ ‡e‰ ‰ËÚ‰ ˙ÒÎ‰ ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿ƒ««¿»«»¬»»«ƒ

האבר.40) ב .41)של נג, יבמות שם,42)משנה,
ב .43)במשנה. נה, מקורה 44)שם "את כתיב  בנדה

אנו  למדים עריות ושאר התורה. מן להעראה מכאן הערה",
נד.). (שם מנדה בהלכות 45)בהיקש למעלה כמבואר

וכן 46)דֿח . עוז', ו'מגדל משנה' ה'מגיד גירסת היא כן
התימנים. ובכת"י  ר"מ , רומי  בדפוס  נד,47)הוא סנהדרין

ששני הכתוב  לך מגיד יג). יט , (ויקרא אשה "משכבי  א:
ושלא  כדרכה עריות בכל "לחייב  - באשה" משכבות

שם). (רש"י  ד.)48)כדרכה" (הוריות כדרכה שלא ואפילו
כדרכה. שלא בה משהערה התימנים: ובכתב ֿיד

.‡ÈÈeM˜ ‡Ïa ‰eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk49‰È‰L ‡l‡ , »«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈÒ ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙k ‡Ï iÁ BÈ‡  B„Èa ‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…

‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ50. «¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»
‰Óez‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èe , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆

˙ecÓ ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח , בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ "ו תרומה מלאכול נפסלה - לה
גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו
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כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגידֿמשנה). מרדות

.È˜qÚ˙Ók ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰53ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L Èt54iÁ 55ÔÈÂ‡Ï ÈiÁa ÔÎÂ . ƒ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ

˙BiMe56‡È‰Â ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰ Ï‡ . «¿ƒ¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ
‰˙Ó57ÔÈÂ‡Ï ÈiÁa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓ eËt  ≈»»ƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ

‰Ùh‰ ÏÚ ‡a‰Â .eËt ‡e‰L58ÌÚ ÎML B‡ , ∆»¿«»««¿≈»∆»«ƒ
‡e‰ ÈÁ ;iÁ  ‰ÙË ‰Ó‰a59BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»«»«««ƒ∆
ËÁL elÙ‡Â .‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ60ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da »≈…ƒ∆«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒ

„Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰  ˙ÒkÙÓ ‡È‰ƒ¿«¿∆∆«»»∆»«»«∆»«
.dL‡ ÊÈziL∆«ƒ…»

שנתכוין 53) מפרשים, ויש עליה. ובא לביאה נתכוין שלא
(מגידֿמשנה). אחותו לו ונזדמנה ובשאר 54)לאשתו

יט .). (כריתות מקרבן פטור המתעסק  - קרבן,55)עבירות
נהנה", שכן חייב  ועריות, בחלבים "המתעסק  שם: בגמרא
לענין  אלא אינו זה וכל איסור, ממעשה לו באה שההנאה
והתראה  במזיד אלא עונשין אין מלקות או מיתה אבל קרבן,

וחייב 56)(מגידֿמשנה). חטא כלומר, חייב . מתעסק 
והם  שוגגים, לאוין בחייבי  קרבן אין כי  השמים, מן עונש

ראב "ד. וראה (כסף ֿמשנה). מכלום יבמות 57)פטורים
ב . א.58)נה, עח , ב .59)סנהדרין קכ, יבמות

על 60) ומקורות (חידושים חייב " "והרובעה ב : קכא, חולין
מהרש"ש). הרמב "ם

.‚ÈLÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»
iÁ  ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»

ÌeÏkÓ ‰eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙k B‡ ‰˙ÈÓ61, ƒ»»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰fÓ ‰˙e ∆»ƒ≈»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈeËt Ô‰ÈL È‰62‰M‡ ÔÎÂ . ¬≈¿≈∆¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÏB„‚63 ¿»∆»»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙k ˙iÁ ‡È‰  ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»
ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿»¿ƒ»»∆≈«»ƒ

.ÔÈeËt Ì‰ÈL  ‰hÓÏe¿«»¿≈∆¿ƒ

ב .61) מד, נדה עונשין, בת אינה בפירוש 62)קטנה
מסיני ". למשה הלכה הדבר "וזה כתוב : שם לרבינו המשנה
עקיבא. דרבי  במעשה א. מה, שם מגמרא משמע  וכן

א.63) מה, שם

.„ÈÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ÎÊ ‡È‰ B‡ Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»
‰Ú‰L64;ÌÈÏ˜Ò  ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ , ∆∆¡»ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa  kL˙ ‡Ï ÎÊ ˙‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«≈∆»»≈
ÏÚ65„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ66,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È‰ B‡ ÂÈÏÚ ‡aL ‰Ê  »«¿»∆∆»»»¡ƒ««¿ƒ¿»
eËt ÔËw‰Â67Îf‰ ‰È‰ Ì‡Â .68˙BÁt B‡ ÚLz Ôa69 ¿«»»»¿ƒ»»«»»∆≈«»

ÔÈeËt Ô‰ÈL 70ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ Èe‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««»
˙ecÓ ˙kÓ71Èt ÏÚ Û‡Â ,ÎÊ ÌÚ ÎML ÈÙÏ , «««¿¿ƒ∆»«ƒ»»¿««ƒ

.ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ‡e‰L∆»ƒ∆≈«

א.64) נה, אזהרה 65)סנהדרין תשכב ", "לא שנאמר
אזהרה  - תשכיב " "לא גם קוראים ואנו (לבועל), לשוכב 

א. ג, כריתות (לנבעל). שם.66)לנשכב  סנהדרין,
עונשין.67) בן הנשכב .68)שאינו או השוכב 
אחד.69) ויום שנים תשע  לו מלאו שלא כרב ,70)כלומר,

ויום  שנים תשע  מבן פחות (נבעל) שנשכב  ב  נד, בסנהדרין
שוכבו. את מחייב  אינו על 71)אחד, מרדות מכת כדרך

(מגידֿמשנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.ÂËÒBÈ‚Bc‡ ÏÚ ‡a‰ [B‡ Îf‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡]72 ∆»«»««»»«»««¿¿ƒ
iÁ  B˙eÎÊ Cc73 B˙e˜ Cc ÂÈÏÚ ‡a Ì‡Â] ; ∆∆«¿«»¿ƒ»»»∆∆«¿

[eËt74‡e‰ ˜ÙÒ  ÌBËÓh‰Â .75ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . »¿«À¿»≈¿ƒ»«»«
ÔÈkÓ  [B˙e˜ Cc] ÒBÈ‚Bc‡ ÏÚ B‡ ÌBËÓh‰«À¿««¿¿ƒ∆∆«¿«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡76‡OÏ zÓ ÒBÈ‚Bc‡‰Â . «««¿¿»«¿¿ƒÀ»ƒ»
‰M‡77. ƒ»

נקרא 72) נקבה ושל זכר של המין אברי  לו שיש אדם
נקבה  - גינוס  זכר, - אנדרו היא: יוונית זו מלה אנדרוגינוס ,

אנתרופי ). ערך אליעזר,73)('ערוך' כרבי  הזכר, על כבא
ב  פא, אמורים,74)יבמות דברים "במה ב : פג, שם

פטור". - שלו בנקבות אבל שלו. המין 75)בזכרות אברי 
נקבה. או זכר הוא אם בו יודעים אנו ואין אטומים,

נ.76) הערה הי "א, למעלה אע "פ 77)כמבואר א. פא, שם
אישות  מהל' בפ "ד (ראה אשה ספק  הוא קידושין שלגבי 
בזו  זו תאוה) משום (מתחככות המסוללות ו"נשים הי "א)
 ֿ (מגיד מותר באנדרוגינוס  - ה"ח ) פכ"א (להלן אסור"

משנה).

.ÊËÔ‰ÈL  ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
ÔÈÏ˜Ò78ÔÈa  EzÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎe :Ó‡pL ; ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿≈

‰iÁ „Á‡Â ‰Ó‰a „Á‡Â .ÂÈÏÚ d‡È‰ B‡ dÚL79 ∆¿»»¡ƒ»»»¿∆»¿≈»¿∆»«»
ÛBÚÂ80ÔÈa ‰Ó‰a e˙k‰ ˜lÁ ‡ÏÂ .‰ÏÈ˜Òa Ïk‰  »«…ƒ¿ƒ»¿…ƒ≈«»ƒ¿≈»≈

ÌBÈa elÙ‡  ‰Ó‰a ÏÎe :Ó‡pL ;‰pË˜Ï ‰ÏB„b¿»ƒ¿«»∆∆¡«¿»¿≈»¬ƒ¿
d˙„Ï81(dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa ‰ÈÏÚ ‡a‰) ,82, ≈»»«»»∆»≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

da ‰Ú‰L ÔÂÈk83‰˙Ú‰L B‡.iÁ Ba ≈»∆∆¡»»∆∆∆¿»«»

א.78) נד, נד,79)סנהדרין קמא בבא בהמה, בכלל שהיה
ב .80)ב . פה, זבחים ראה בעוף , רובע  שאין נרבע , היינו

לבהמה, עוף  שוה מקום שבכל אמרו - ב  נד, ובבבאֿקמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב : נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.ÊÈ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰  ÂÈÏÚ d‡È‰ B‡84.eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡  ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰  (dk„k86Ì‡Â .‰eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ
LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL  ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡  ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע  בן שיהיה שצריך
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קצי                 
         

כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגידֿמשנה). מרדות

.È˜qÚ˙Ók ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰53ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L Èt54iÁ 55ÔÈÂ‡Ï ÈiÁa ÔÎÂ . ƒ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ

˙BiMe56‡È‰Â ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰ Ï‡ . «¿ƒ¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ
‰˙Ó57ÔÈÂ‡Ï ÈiÁa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓ eËt  ≈»»ƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ

‰Ùh‰ ÏÚ ‡a‰Â .eËt ‡e‰L58ÌÚ ÎML B‡ , ∆»¿«»««¿≈»∆»«ƒ
‡e‰ ÈÁ ;iÁ  ‰ÙË ‰Ó‰a59BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»«»«««ƒ∆
ËÁL elÙ‡Â .‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ60ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da »≈…ƒ∆«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒ

„Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰  ˙ÒkÙÓ ‡È‰ƒ¿«¿∆∆«»»∆»«»«∆»«
.dL‡ ÊÈziL∆«ƒ…»

שנתכוין 53) מפרשים, ויש עליה. ובא לביאה נתכוין שלא
(מגידֿמשנה). אחותו לו ונזדמנה ובשאר 54)לאשתו

יט .). (כריתות מקרבן פטור המתעסק  - קרבן,55)עבירות
נהנה", שכן חייב  ועריות, בחלבים "המתעסק  שם: בגמרא
לענין  אלא אינו זה וכל איסור, ממעשה לו באה שההנאה
והתראה  במזיד אלא עונשין אין מלקות או מיתה אבל קרבן,

וחייב 56)(מגידֿמשנה). חטא כלומר, חייב . מתעסק 
והם  שוגגים, לאוין בחייבי  קרבן אין כי  השמים, מן עונש

ראב "ד. וראה (כסף ֿמשנה). מכלום יבמות 57)פטורים
ב . א.58)נה, עח , ב .59)סנהדרין קכ, יבמות

על 60) ומקורות (חידושים חייב " "והרובעה ב : קכא, חולין
מהרש"ש). הרמב "ם

.‚ÈLÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»
iÁ  ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»

ÌeÏkÓ ‰eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙k B‡ ‰˙ÈÓ61, ƒ»»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰fÓ ‰˙e ∆»ƒ≈»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈeËt Ô‰ÈL È‰62‰M‡ ÔÎÂ . ¬≈¿≈∆¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÏB„‚63 ¿»∆»»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙k ˙iÁ ‡È‰  ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»
ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿»¿ƒ»»∆≈«»ƒ

.ÔÈeËt Ì‰ÈL  ‰hÓÏe¿«»¿≈∆¿ƒ

ב .61) מד, נדה עונשין, בת אינה בפירוש 62)קטנה
מסיני ". למשה הלכה הדבר "וזה כתוב : שם לרבינו המשנה
עקיבא. דרבי  במעשה א. מה, שם מגמרא משמע  וכן

א.63) מה, שם

.„ÈÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ÎÊ ‡È‰ B‡ Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»
‰Ú‰L64;ÌÈÏ˜Ò  ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ , ∆∆¡»ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa  kL˙ ‡Ï ÎÊ ˙‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«≈∆»»≈
ÏÚ65„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ66,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È‰ B‡ ÂÈÏÚ ‡aL ‰Ê  »«¿»∆∆»»»¡ƒ««¿ƒ¿»
eËt ÔËw‰Â67Îf‰ ‰È‰ Ì‡Â .68˙BÁt B‡ ÚLz Ôa69 ¿«»»»¿ƒ»»«»»∆≈«»

ÔÈeËt Ô‰ÈL 70ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ Èe‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««»
˙ecÓ ˙kÓ71Èt ÏÚ Û‡Â ,ÎÊ ÌÚ ÎML ÈÙÏ , «««¿¿ƒ∆»«ƒ»»¿««ƒ

.ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ‡e‰L∆»ƒ∆≈«

א.64) נה, אזהרה 65)סנהדרין תשכב ", "לא שנאמר
אזהרה  - תשכיב " "לא גם קוראים ואנו (לבועל), לשוכב 

א. ג, כריתות (לנבעל). שם.66)לנשכב  סנהדרין,
עונשין.67) בן הנשכב .68)שאינו או השוכב 
אחד.69) ויום שנים תשע  לו מלאו שלא כרב ,70)כלומר,

ויום  שנים תשע  מבן פחות (נבעל) שנשכב  ב  נד, בסנהדרין
שוכבו. את מחייב  אינו על 71)אחד, מרדות מכת כדרך

(מגידֿמשנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.ÂËÒBÈ‚Bc‡ ÏÚ ‡a‰ [B‡ Îf‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡]72 ∆»«»««»»«»««¿¿ƒ
iÁ  B˙eÎÊ Cc73 B˙e˜ Cc ÂÈÏÚ ‡a Ì‡Â] ; ∆∆«¿«»¿ƒ»»»∆∆«¿

[eËt74‡e‰ ˜ÙÒ  ÌBËÓh‰Â .75ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . »¿«À¿»≈¿ƒ»«»«
ÔÈkÓ  [B˙e˜ Cc] ÒBÈ‚Bc‡ ÏÚ B‡ ÌBËÓh‰«À¿««¿¿ƒ∆∆«¿«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡76‡OÏ zÓ ÒBÈ‚Bc‡‰Â . «««¿¿»«¿¿ƒÀ»ƒ»
‰M‡77. ƒ»

נקרא 72) נקבה ושל זכר של המין אברי  לו שיש אדם
נקבה  - גינוס  זכר, - אנדרו היא: יוונית זו מלה אנדרוגינוס ,

אנתרופי ). ערך אליעזר,73)('ערוך' כרבי  הזכר, על כבא
ב  פא, אמורים,74)יבמות דברים "במה ב : פג, שם

פטור". - שלו בנקבות אבל שלו. המין 75)בזכרות אברי 
נקבה. או זכר הוא אם בו יודעים אנו ואין אטומים,

נ.76) הערה הי "א, למעלה אע "פ 77)כמבואר א. פא, שם
אישות  מהל' בפ "ד (ראה אשה ספק  הוא קידושין שלגבי 
בזו  זו תאוה) משום (מתחככות המסוללות ו"נשים הי "א)
 ֿ (מגיד מותר באנדרוגינוס  - ה"ח ) פכ"א (להלן אסור"

משנה).

.ÊËÔ‰ÈL  ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
ÔÈÏ˜Ò78ÔÈa  EzÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎe :Ó‡pL ; ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿≈

‰iÁ „Á‡Â ‰Ó‰a „Á‡Â .ÂÈÏÚ d‡È‰ B‡ dÚL79 ∆¿»»¡ƒ»»»¿∆»¿≈»¿∆»«»
ÛBÚÂ80ÔÈa ‰Ó‰a e˙k‰ ˜lÁ ‡ÏÂ .‰ÏÈ˜Òa Ïk‰  »«…ƒ¿ƒ»¿…ƒ≈«»ƒ¿≈»≈

ÌBÈa elÙ‡  ‰Ó‰a ÏÎe :Ó‡pL ;‰pË˜Ï ‰ÏB„b¿»ƒ¿«»∆∆¡«¿»¿≈»¬ƒ¿
d˙„Ï81(dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa ‰ÈÏÚ ‡a‰) ,82, ≈»»«»»∆»≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

da ‰Ú‰L ÔÂÈk83‰˙Ú‰L B‡.iÁ Ba ≈»∆∆¡»»∆∆∆¿»«»

א.78) נד, נד,79)סנהדרין קמא בבא בהמה, בכלל שהיה
ב .80)ב . פה, זבחים ראה בעוף , רובע  שאין נרבע , היינו

לבהמה, עוף  שוה מקום שבכל אמרו - ב  נד, ובבבאֿקמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב : נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.ÊÈ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰  ÂÈÏÚ d‡È‰ B‡84.eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡  ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰  (dk„k86Ì‡Â .‰eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ
LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL  ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡  ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע  בן שיהיה שצריך
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הי "ד. ולמעלה שם, בגמרא כמפורש מד,86)אחד, שם
מכל  אחד עליה בא ואם . . . אחד ויום שנים שלש "בת ב :
ואפילו  עריות מכל "אחד עלֿידה". מומתין . . . העריות

נה:). (סנהדרין ביאה.87)בהמה" ביאתה שאין

.ÁÈ‰‚‚La ‰Ó‰a‰ ÌÚ ÎBM‰ ÔÎÂ88‰M‡‰Â , ¿≈«≈ƒ«¿≈»ƒ¿»»¿»ƒ»
‰Ó‰a‰ ÔÈ‡  ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È‰L∆≈ƒ»∆«¿≈»»∆»ƒ¿»»≈«¿≈»
˙BÈÚ‰ Ïk .ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô„È ÏÚ ˙Ï˜Òƒ¿∆∆«»»¿««ƒ∆≈¿ƒ»»¬»
,eËt ÔËw‰  ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ‰È‰L ÔlkÀ»∆»»∆»»¿∆»»»«»»»

e‡aL BÓk ,iÁ ÏB„b‰Â89 ÔLÈ „Á‡Â Ú „Á‡ . ¿«»«»¿∆≈«¿∆»≈¿∆»»≈
,iÁ „ÈÊn‰  ‚‚BL „Á‡Â „ÈÊÓ „Á‡ .eËt ÔLÈ‰«»≈»∆»≈ƒ¿∆»≈«≈ƒ«»
 ÔBˆa „Á‡Â Òe‡ „Á‡ .Ôa˜ ‡ÈÓ ‚‚BM‰Â¿«≈≈ƒ»¿»∆»»¿∆»¿»

e‡aL BÓk ,eËt Òe‡‰90. »»»¿∆≈«¿

משום 88) הוא נסקלת שהבמה מה אם שם: בסנהדרין בעיא
הרי - כששגג - וכאן שנהרג, לאדם תקלה עלֿידה שבאה
שבא  קלון משום או נהרגת. אינה הבהמה גם נהרג, אינו
ואין  שם, נפשטה לא והבעיא קלון, יש בשוגג ואף  עלֿידה,

(מגידֿמשנה). מספק  אותה הי "ג.89)סוקלין למעלה
ה"ט .90) למעלה

.ËÈ‰Ê eÚ‰L ÌÈÙ‡Ó‰ ˙B‡Ï ÔÈ˜˜Ê ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»¬ƒ∆∆¡∆
Ô˙B‡ e‡iMÓ ‡l‡ ;˙ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Â ‰Êa»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»ƒ∆ƒ¿»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜ec91el‡ È‰  ÔÈÏÚBa‰ Ïk C„k ¿ƒ∆ƒ∆¿∆∆»«¬ƒ¬≈≈
,‰Ú‰ ‡Ï ‡nL ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .BÊ ‰i‡a ÔÈ‚‰∆¡»ƒƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»…∆¡»

.‰Ú‰L BÊ ‰eˆ ˙˜ÊÁL ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«»∆∆¡»

כמנאפים".91) משיראו - "במנאפים א: ז, מכות

.Î,‰˜ÊÁ‰ Èt ÏÚ Ba ÔÈc  Oa ‡La ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«ƒ¿≈»»»ƒ«ƒ«¬»»
.B˜ ‰fL ‰ea ‰È‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»

ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙBOÂ ÔÈ˜ÏÓe92.BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ «¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»
‡e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆À¿«∆¬ƒƒ»

 B‡ ÛO B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ,Ï˜Ò »∆»¿≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»
B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰ea ‰È‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»»¿»∆ƒ¬
‰M‡a ‰OÚÓe .„Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,Bz B‡ Bn‡ B‡ƒƒ∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»
,dÙ˙k ÏÚ dÏ kÓ ˜BÈ˙Â ÌÈÏLeÈÏ ˙‡aL ˙Á‡««∆»ƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»
‰e‡È‰Â ,‰ÈÏÚ ‡e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa ezÏÈc‚‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»
‰Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡ .‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒ¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»
‰È‡ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ‡ ‰kÓe ÂÈ‡ Ïl˜Óaƒ¿«≈»ƒ«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»

‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ‡ ‰fL ‰ea93ÌÈB˜ ‡L Ck . ¿»∆∆»ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ
.‰˜ÊÁa«¬»»

א.92) פ , ה"י .93)קדושין פ "ד, קידושין 'ירושלמי '

.‡Î:ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÚa94‰ÈÏÚ ÔÈ‚B‰  BzL‡ ‡È‰L95; »ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»
ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚B‰ ÔÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ï‡¬»¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ

LÈ‡ ˙L‡96. ≈∆ƒ

ב .94) קסז, זינתה.95)בבאֿבתרא מכת 96)אם אבל

ולהלן  הט "ו, למעלה שכתוב  כמו ספק , משום בה יש מרדות
הט "ו. למעלה איגר עקיבא רבי  בהגהות ראה ועוד. פ "ג

.Î‰c ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰97‰È˙BeÎLa98dÏÚa  »ƒ»∆À¿¿»ƒ»ƒ¿∆»«¿»
BzL‡Ï ‡p˜Ó‰ .‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ99,‰zÒÂ ∆»∆»ƒƒ»«¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»

‡e Ô‰k dÏÚa ‰È‰Â ,‰‡ÓËpL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡e»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿»»«¿»…≈»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  Ck Á‡ ‰ÈÏÚ100ÌeMÓ »∆»««»¬≈∆∆»∆»ƒ

‰BÊ101„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ wÚL Èt ÏÚ Û‡ ;102k , »««ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»¿»
‰BÊa ‰˜ÊÁ‰103. À¿¿»¿»

א.97) פ , מלובשת 98)קידושין היום שכנותיה "שראוה
שם). (רש"י  נדותה" ה"ב .99)בגדי  פ "ו סוטה 'ירושלמי '

עליה.100) שבא שנים העידו בה 101)אם אסור שכהן
ולאחר  ז). כא, (ויקרא יקחו" לא . . . זונה "אשה שכתוב :
פ "א  (ראה שנטמאה לומר נאמן אחד עד אפילו וסתירה קנוי 

הי "ד). סוטה לא 102)מהל' עדותו "עיקר שם: 'ירושלמי '
העדות  היא עליה שבא העדות פירוש: הוא". אחד בעד
"אע "פ  ר"מ : רומי  ובדפוס  עדים. שני  יש זה ועל העיקרית,
שבכל  אף ֿעלֿפי  והכוונה אחד". בעד העדות עיקר שאין

משנים. פחות עדות אין כולה, קינוי103)התורה שלאחר
להח  נאמן - שנטמאה שהעיד אחד עד גם זיקה וסתירה,

לא  משום לוקה ישראל שגם אמרו, - א נו, [ביבמות לזונה.
דין  מקור ששם הנ"ל, ב 'ירושלמי ' אולם וכו', בעלה יוכל
משום  לוקה אינו שישראל ומשמע  "כהן", בפירוש אמרו זה,

כאן]. ומגידֿמשנה ראב "ד וראה טומאה.

.‚ÎBÊ Èza :Ó‡L ‡‰104Û‡ ,‰ÊÏ ‡È‰ ˙Lc˜Ó »»∆»«ƒƒ¿À∆∆ƒ»∆«
ÔÓ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ105BÏ ‡Op˙Â106dÈ‡  ‰˙pÊ Ì‡ , «ƒ∆∆¡»¿ƒ»≈ƒƒ¿»≈»

ÂÈt ÏÚ ˙Ï˜Ò107‰Ò‡˙pL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú , ƒ¿∆∆«ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿»¿»
‰M‡‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÙa108dÈ‡  È‡ ˙Lc˜Ó :‰Ó‡L ƒ¿≈∆¿≈»ƒ»∆»¿»¿À∆∆¬ƒ≈»

˜ÊÁz B‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú ,‰Èt ÏÚ ˙‚‰109. ∆¡∆∆«ƒ»«∆ƒ¿»≈ƒÀ¿«

בתי105)נערה.104) "את שנאמר: האמינתו, שהתורה
טז). כב , (דברים הזה" לאיש הזה 106)נתתי  לאיש

סד.). (קידושין לאחרים האמינה 107)ואסורה שהתורה
(שם  אסי  כרב  ולא כרב  לקטלא, לא אבל לאיסורא, רק  לו

בהכ"א.109)שם.108)סג:). האמור באופן

ה'תשע"ח  תמוז א' חמישי יום 

   1 
אחותו 1) לעולם: האדם על אסורות נשים שארבע  יבאר

המקדש  עליו: ערוה שהן מזנות לו שנולדה בתו או מזנות
ונאף  עבר מיתה: לאחר וחמותו לו: נאסרו נשים כמה אשה
אשה  הבועל עליו: אשתו נאסרה אם אלו נשים משבע  אחת
אם  הערוה על הנטען קרובותיה: עליו נאסרו אם זנות דרך
נעשות  אם זנות דרך ובתה אשה על הבא במבוי : עמה ידור

אחותו. בת אדם שישא חכמים מצות לזו: זו ערוה

.‡ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,Ba ˙L‡Â ,ÂÈ‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿≈∆¿¿≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ
ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ÔzÚa‡  ÂÈ‡»ƒ«¿«¿»∆¿»»»¿»≈ƒ»≈ƒ
,eLb˙ ‡lL ÔÈa eLb˙pL ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿»¿
ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚa ˙˙ÈÓ Á‡ ÔÈa Ô‰ÈÏÚa ÈiÁa ÔÈa≈¿«≈«¿≈∆≈««ƒ««¿≈∆
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קצב                
         

ÂÈÁ‡ ˙L‡Ó2Ôa ÁÈp‰ ‡lL3Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â . ≈≈∆»ƒ∆…ƒƒ«≈¿ƒ»«««≈∆
ÌÈzL iÁ  dÏÚa ÈiÁa4Oa ‡L ÌeMÓ :5, ¿«≈«¿»«»¿«ƒƒ¿≈»»

Ô‰ÈL È‰L ;LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe6ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ƒ≈∆ƒ∆¬≈¿≈∆»ƒƒ»ƒ
„Á‡k7. ¿∆»

לגרשה.2) מבלי  נכד 3)שמת או בת או בן זרע , כלומר,
ה). כה, (דברים בתורה כמפורש ליבמה, שמצוה ונין,

נג.).4) (סנהדרין שגג אם חטאות, משום 5)שתי  כלומר,
אביו. אשת שני .6)קורבה: התימנים: בכתב ֿיד

על 7) חל איסור "אין משום כאן אין ולכן הקידושין, בשעת
שבבת  מודים הכל כי  ה"ח ), פי "ז ולהלן לג. (יבמות איסור"

האיסורים. שני  חלים אחת

.iÁ  ÂÈ‡ ˙L‡ ‡È‰L Bn‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ«»
ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÔÈa ÂÈ‡ ÈiÁa ÔÈa ,ÌÈzL8˙Á‡ : ¿«ƒ≈¿«≈»ƒ≈¿««ƒ«»ƒ««

ÂÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,Bn‡ ÌeMÓ9ÂÈÁ‡ „Á‡ . ƒƒ¿««ƒ≈∆»ƒ∆»»ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ‡Ó10˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOpÓ ÔÈa ,11 ≈»ƒ»ƒ≈ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ¿

‰ÂÚ BzL‡ 12Ì‡‰ ÔÓ ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ Ï‡ .ÂÈÏÚ ƒ¿∆¿»»»¬»≈∆¬ƒ»ƒƒ»≈
‰iL ‡È‰ È‰ 13e‡aL BÓk ,14B˙BÁ‡ „Á‡Â . ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆»¬
Bn‡Ó B‡ ÂÈ‡Ó15ÔB‚k ,˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa , ≈»ƒ≈ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¿

˙BÁ‡ BÏ ‰˙È‰Â ÌÈÁ‡ ÌÚ ÂÈ‡ B‡ Bn‡ ‰˙fL∆»¿»ƒ»ƒƒ¬≈ƒ¿»¿»»
B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ :Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰  ˙efÓƒ¿¬≈∆¿»»»∆∆¡«∆∆«ƒ

.ıeÁ ˙„ÏBÓ∆∆

א.8) נד, "אשת 9)סנהדרין משום גם כתב  ולא א. נג, שם
ראה  אביו". מיתת ב "לאחר גם כאן מדובר שהרי  איש",

משנה'. א.10)ב 'לחם נה, א.11)יבמות כב , שם
מקום.12) מכל נקרא שגזרו 13)שאחיו סופרים, מדברי 

האב  מן האב  אחי  אשת משום האם, מן האב  אחי  אשת על
(יבמות  אב  צד יש כאן שגם - התורה מן ערוה שהיא -

ה"ה.14)כא.). פ "א אישות -15)הל' ב  ה, מכות
ט ). יח , (ויקרא אמך" בת או אביך בת "אחותן שנאמר:

.‚‡È‰ È‰  ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ‡ ˙L‡ ˙a ˙ÂÚ :Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ‡ ‡O Ì‡ Ï‡ .EÈ‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ

BÏ ˙zÓ ˙a‰ d˙B‡  Á‡16.ÂÈ‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ; «≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
‡Ï‰Â17˙a :Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ «¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ iÁÏ ?EÈ‡ ˙L‡18. ≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

מאיש 16) אפילו "יכול יא: פרק  סוף  קדושים כהנים', 'תורת
אביך". מולדת תלמודֿלומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב . אשת בת משום

.„ÂÈ‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙ÂÚ ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL iÁ «»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««
ÂÈ‡ Ò‡ Ì‡ Ï‡ .EÈ‡ ˙L‡ ˙a ˙ÂÚ ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ
 ‰ÈÏÚ ‡e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»

B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ iÁ BÈ‡19˙a ÔÈ‡L ;„Ïa ≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«
.ÂÈ‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

בה"ב .19) כמבואר

.‰d˙BÁ‡ ÔÈa ‰È‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ,Bn‡ ˙BÁ‡¬ƒ≈¬»≈»ƒ»≈¬»
dn‡Ó20˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,21BÊ È‰  ≈ƒ»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈

ÔÈa ,‡‰ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .Ì‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ∆¿»»»ƒ¬≈¿≈¬»»≈
 ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓƒ»≈≈ƒ»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿

.‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰¬≈∆¿»»»ƒ¬»

ב .20) נד, בשר",21)יבמות "שאר הן אלו קרובות
(מגידֿמשנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.Â ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ˙eÊ C„ ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»∆∆¿¿ƒƒ∆»«
Bza ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ˙a‰ d˙B‡22Èt ÏÚ Û‡Â . »««∆¿»»»ƒƒ¿««ƒ

Á‡Ó ,‰l‚˙ ‡Ï Eza ˙ÂÚ ‰Bza Ó‡ ‡lL∆…∆¡««»∆¿«ƒ¿…¿«≈≈««
˙a‰ ÔÓ ˜˙L ˙a‰ ˙a Ò‡L23ÔÓ deq‡Â . ∆»««««»«ƒ««¿ƒ»ƒ

‰Bz‰24ÌÈÙBÒ ÈcÓ BÈ‡Â ,25ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . «»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«»«
ÌÈzL iÁ  B˙‡eOpÓ Bza26ÌeMÓe ,Bza ÌeMÓ : ƒƒ¿»«»¿«ƒƒƒƒ

.dze ‰M‡ ˙ÂÚ∆¿«ƒ»ƒ»

א.22) עו, להיותה 23)סנהדרין מלזכרה, הכתוב  "שתק 
מצות  לרבינו, המצוות' ('ספר בגזירהֿשוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לאֿתעשה מ 'גזירה זאת למדים שאנו
הנה", ערותך כי  . . . בנך בת "ערות י ) יח , (ויקרא נאמר
כמו  הנה". שארה . . . ובתה אשה "ערות יז) (שם, ונאמר
בנו  בת באיסור גם כן בתה, נאסרה ובתה אשה שבאיסור
ה"ב , פ "ט  אסורות מאכלות ובהל' עו.) (סנהדרין בתו נאסרה
שהבת  מאליו מובן הבת, בת שאסר שמאחר רבינו, כתב 
לומדים  שאין ואף ֿעלֿפי  שם. אביי  כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי  כאן מקלֿוחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי  שכל אף ֿעלֿפי 
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלושֿעשרה באחת הנלמד
המצוות') ב 'ספר השני  (בשורש סופרים" "דברי  נקראים
שוה' ב 'גזירה נלמד זה כי  אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקלֿוחומר או
רק  שזה מפני  סופרים, מדברי  ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגידֿמשנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי 

ה"ב . אישות מהל' שגג,26)ובפ "א אם חטאות שתי 
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני 

.ÊeÒ‡ ‰M‡ Ì„‡ LcwL ÔÂÈk27‰È˙BBwÓ ÂÈÏÚ ≈»∆ƒ≈»»ƒ»∆∆¿»»ƒ¿∆»
ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈL LL≈»ƒ¿»««≈∆∆¿»»»¿»≈

Òk28.d˙BÓ Á‡Ï ÔÈa BzL‡ ÈiÁa ÔÈa ,Lb ÔÈa »«≈≈≈≈¿«≈ƒ¿≈¿««»
dza ˙e dze ,‰È‡ Ì‡Â dn‡ Ì‡Â dn‡ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»¿≈ƒ»¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ»
Ô‰ÈL  BzL‡ ÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .da ˙e«¿»¿ƒ»«««≈∆¿«≈ƒ¿¿≈∆

ÔÈÙO29. ƒ¿»ƒ

א.27) פרק  ריש רבה' ארץ  לחופה.28)'דרך הכניסה
א.29) עה, סנהדרין

.ÁÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È‰  BzL‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙOÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙO ‰ÂÚ‰Â ‡e‰ È‰  ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰ÙO ÌL ÔÈ‡  ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊeƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»
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קצג                 
         

ÂÈÁ‡ ˙L‡Ó2Ôa ÁÈp‰ ‡lL3Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â . ≈≈∆»ƒ∆…ƒƒ«≈¿ƒ»«««≈∆
ÌÈzL iÁ  dÏÚa ÈiÁa4Oa ‡L ÌeMÓ :5, ¿«≈«¿»«»¿«ƒƒ¿≈»»

Ô‰ÈL È‰L ;LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe6ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ƒ≈∆ƒ∆¬≈¿≈∆»ƒƒ»ƒ
„Á‡k7. ¿∆»

לגרשה.2) מבלי  נכד 3)שמת או בת או בן זרע , כלומר,
ה). כה, (דברים בתורה כמפורש ליבמה, שמצוה ונין,

נג.).4) (סנהדרין שגג אם חטאות, משום 5)שתי  כלומר,
אביו. אשת שני .6)קורבה: התימנים: בכתב ֿיד

על 7) חל איסור "אין משום כאן אין ולכן הקידושין, בשעת
שבבת  מודים הכל כי  ה"ח ), פי "ז ולהלן לג. (יבמות איסור"

האיסורים. שני  חלים אחת

.iÁ  ÂÈ‡ ˙L‡ ‡È‰L Bn‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ«»
ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÔÈa ÂÈ‡ ÈiÁa ÔÈa ,ÌÈzL8˙Á‡ : ¿«ƒ≈¿«≈»ƒ≈¿««ƒ«»ƒ««

ÂÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,Bn‡ ÌeMÓ9ÂÈÁ‡ „Á‡ . ƒƒ¿««ƒ≈∆»ƒ∆»»ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ‡Ó10˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOpÓ ÔÈa ,11 ≈»ƒ»ƒ≈ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ¿

‰ÂÚ BzL‡ 12Ì‡‰ ÔÓ ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ Ï‡ .ÂÈÏÚ ƒ¿∆¿»»»¬»≈∆¬ƒ»ƒƒ»≈
‰iL ‡È‰ È‰ 13e‡aL BÓk ,14B˙BÁ‡ „Á‡Â . ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆»¬
Bn‡Ó B‡ ÂÈ‡Ó15ÔB‚k ,˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa , ≈»ƒ≈ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¿

˙BÁ‡ BÏ ‰˙È‰Â ÌÈÁ‡ ÌÚ ÂÈ‡ B‡ Bn‡ ‰˙fL∆»¿»ƒ»ƒƒ¬≈ƒ¿»¿»»
B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ :Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰  ˙efÓƒ¿¬≈∆¿»»»∆∆¡«∆∆«ƒ

.ıeÁ ˙„ÏBÓ∆∆

א.8) נד, "אשת 9)סנהדרין משום גם כתב  ולא א. נג, שם
ראה  אביו". מיתת ב "לאחר גם כאן מדובר שהרי  איש",

משנה'. א.10)ב 'לחם נה, א.11)יבמות כב , שם
מקום.12) מכל נקרא שגזרו 13)שאחיו סופרים, מדברי 

האב  מן האב  אחי  אשת משום האם, מן האב  אחי  אשת על
(יבמות  אב  צד יש כאן שגם - התורה מן ערוה שהיא -

ה"ה.14)כא.). פ "א אישות -15)הל' ב  ה, מכות
ט ). יח , (ויקרא אמך" בת או אביך בת "אחותן שנאמר:

.‚‡È‰ È‰  ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ‡ ˙L‡ ˙a ˙ÂÚ :Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ‡ ‡O Ì‡ Ï‡ .EÈ‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ

BÏ ˙zÓ ˙a‰ d˙B‡  Á‡16.ÂÈ‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ; «≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
‡Ï‰Â17˙a :Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ «¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ iÁÏ ?EÈ‡ ˙L‡18. ≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

מאיש 16) אפילו "יכול יא: פרק  סוף  קדושים כהנים', 'תורת
אביך". מולדת תלמודֿלומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב . אשת בת משום

.„ÂÈ‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙ÂÚ ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL iÁ «»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««
ÂÈ‡ Ò‡ Ì‡ Ï‡ .EÈ‡ ˙L‡ ˙a ˙ÂÚ ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ
 ‰ÈÏÚ ‡e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»

B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ iÁ BÈ‡19˙a ÔÈ‡L ;„Ïa ≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«
.ÂÈ‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

בה"ב .19) כמבואר

.‰d˙BÁ‡ ÔÈa ‰È‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ,Bn‡ ˙BÁ‡¬ƒ≈¬»≈»ƒ»≈¬»
dn‡Ó20˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,21BÊ È‰  ≈ƒ»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈

ÔÈa ,‡‰ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .Ì‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ∆¿»»»ƒ¬≈¿≈¬»»≈
 ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓƒ»≈≈ƒ»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿

.‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰¬≈∆¿»»»ƒ¬»

ב .20) נד, בשר",21)יבמות "שאר הן אלו קרובות
(מגידֿמשנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.Â ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ˙eÊ C„ ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»∆∆¿¿ƒƒ∆»«
Bza ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ˙a‰ d˙B‡22Èt ÏÚ Û‡Â . »««∆¿»»»ƒƒ¿««ƒ

Á‡Ó ,‰l‚˙ ‡Ï Eza ˙ÂÚ ‰Bza Ó‡ ‡lL∆…∆¡««»∆¿«ƒ¿…¿«≈≈««
˙a‰ ÔÓ ˜˙L ˙a‰ ˙a Ò‡L23ÔÓ deq‡Â . ∆»««««»«ƒ««¿ƒ»ƒ

‰Bz‰24ÌÈÙBÒ ÈcÓ BÈ‡Â ,25ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . «»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«»«
ÌÈzL iÁ  B˙‡eOpÓ Bza26ÌeMÓe ,Bza ÌeMÓ : ƒƒ¿»«»¿«ƒƒƒƒ

.dze ‰M‡ ˙ÂÚ∆¿«ƒ»ƒ»

א.22) עו, להיותה 23)סנהדרין מלזכרה, הכתוב  "שתק 
מצות  לרבינו, המצוות' ('ספר בגזירהֿשוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לאֿתעשה מ 'גזירה זאת למדים שאנו
הנה", ערותך כי  . . . בנך בת "ערות י ) יח , (ויקרא נאמר
כמו  הנה". שארה . . . ובתה אשה "ערות יז) (שם, ונאמר
בנו  בת באיסור גם כן בתה, נאסרה ובתה אשה שבאיסור
ה"ב , פ "ט  אסורות מאכלות ובהל' עו.) (סנהדרין בתו נאסרה
שהבת  מאליו מובן הבת, בת שאסר שמאחר רבינו, כתב 
לומדים  שאין ואף ֿעלֿפי  שם. אביי  כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי  כאן מקלֿוחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי  שכל אף ֿעלֿפי 
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלושֿעשרה באחת הנלמד
המצוות') ב 'ספר השני  (בשורש סופרים" "דברי  נקראים
שוה' ב 'גזירה נלמד זה כי  אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקלֿוחומר או
רק  שזה מפני  סופרים, מדברי  ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגידֿמשנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי 

ה"ב . אישות מהל' שגג,26)ובפ "א אם חטאות שתי 
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני 

.ÊeÒ‡ ‰M‡ Ì„‡ LcwL ÔÂÈk27‰È˙BBwÓ ÂÈÏÚ ≈»∆ƒ≈»»ƒ»∆∆¿»»ƒ¿∆»
ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈL LL≈»ƒ¿»««≈∆∆¿»»»¿»≈

Òk28.d˙BÓ Á‡Ï ÔÈa BzL‡ ÈiÁa ÔÈa ,Lb ÔÈa »«≈≈≈≈¿«≈ƒ¿≈¿««»
dza ˙e dze ,‰È‡ Ì‡Â dn‡ Ì‡Â dn‡ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»¿≈ƒ»¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ»
Ô‰ÈL  BzL‡ ÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .da ˙e«¿»¿ƒ»«««≈∆¿«≈ƒ¿¿≈∆

ÔÈÙO29. ƒ¿»ƒ

א.27) פרק  ריש רבה' ארץ  לחופה.28)'דרך הכניסה
א.29) עה, סנהדרין

.ÁÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È‰  BzL‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙOÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙO ‰ÂÚ‰Â ‡e‰ È‰  ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰ÙO ÌL ÔÈ‡  ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊeƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»
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למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי  ופסק  עקיבא, ורבי  ישמעאל דרבי  פלוגתא - ב 
(מגידֿמשנה). מחבירו" עקיבא כרבי  "הלכה הכלל: לפי 
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי  שם: שאמרו ומה
קרא  ביתֿדין למיתות וביחס  כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב , בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אף ֿעלֿפי  בעלמא", איסורא אל . . . שכב 

שם). ו'מאירי ' לסנהדרין, הרמ "ה כל 32)(חדושי 
(סנהדרין  מחמותו נלמדו זו, בהלכה המפורטות הקרובות
שריפה, בה אין אשתו מיתת לאחר שבחמותו וכיון עו.) עה.
(מגידֿמשנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הואֿהדין

.Ë‡ ÔÎÂ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰ÂÚ  BzL‡ ˙BÁ ¿≈¬ƒ¿∆¿»»»«∆»
BzL‡33dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa .34,‰È‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ƒ¿≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»

˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa35.ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰  ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

בחייה"33) . . . תקח  לא אחותה אל "ואשה שכתוב :
יח ). יח , א.34)(ויקרא נה, שביארנו 35)יבמות וכמו

אלו. בקרובות לאישות צורך דאין למעלה:

.ÈÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL ÚMÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈

ÂÈÏÚ BzL‡ ‰Ò‡ ‡Ï  ˙Îa B‡ ÔÈc36ıeÁ ; ƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»
B˙Òe‡ ˙BÁ‡Ó37BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙ÒB‡ ‡È‰L , ≈¬¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿

ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a e‡aL38. ∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ

אחותה 36) שכיבת ואין אוסרתה, "שכיבתה א: צה, שם
המבואר 38)שם.37)אוסרתה". האופן באותו כלומר,

ארוסתו  שאחות במקום היינו ח ֿי , הלכה גירושין מהל' בפ "י 
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע  כגון גט , צריכה
שם  (ראה גט  צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחרֿכך
נושא  יאמרו שמא ארוסתו, עליו נאסרה ולפיכך הטעם),
אינה  בזנות, ארוסתו אחות על בא אם אבל גרושתו, אחות
השגת  מסולקת ובזה עליו, ארוסתו אוסרת ואינה גט , צריכה

(מגידֿמשנה). הראב "ד

.‡ÈÂÈÏÚ eÒ‡ ‡Ï  ˙eÊ C„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
‰È˙BB˜39Ï‡ .eÓ‡L ÌÈL ÚM‰ Ô‰L , ¿∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»

eÒ‡ ÌÈÓÎÁ40˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙BB˜ ÌÈL ÚM‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»

˙Ói˜41wÏ ‰È˙BB˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓ ; «∆∆ƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈
‡BÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó ‡e‰Â ,Ô˙B‡»¿ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÂÚ‰ ÏÚiL ‰Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒ

ÔÚË42‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰M‡ ÏÚ43˙Á‡ ƒ¿»«ƒ»¬≈∆…ƒ»««
Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL „Ú ‰È˙BBwÓƒ¿∆»«∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ

Òk44.‡ÈˆBÈ ‡Ï  ‰È˙BB˜ ÌÚ ‰fL ‰Bw‰ »««¿»∆»»ƒ¿∆»…ƒ

א.39) צז, מדרבנן.40)יבמות על 41)שם: בגמרא שם
שהזונה  לאחר היינו לכתחילה, נושאין האומרת: המשנה

צז.).42)מתה. שם (רש"י  קול עליו ויצא נחשד
א.43) כו, ה.44)שם ד, פרק  יבמות תוספתא

.ÈdnÚ Ú ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰ÂÚ ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
„Á‡ ÈBÓa dnÚ e„È ‡Ï 45d˙B‡a ‰‡È ‡ÏÂ , …»ƒ»¿»∆»¿…≈»∆¿»

„Á‡a ‰OÚÓe .‰eÎL46ÌÚ ÂÈÁ‡ ÔÈpÓ eÈ‰L ¿»«¬∆¿∆»∆»¿«¿ƒ«¬»ƒ
ÚL ÈtÓ ˙ecÓ ˙kÓ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ ek‰Â ,B˙BÓÁ¬¿ƒ¬»ƒ«««¿ƒ¿≈∆»«

.d˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈»

יב :),45) (קדושין ששת רב  אצל שהיה ממעשה זה דין למד
לוקין  שאין רבינו מדברי  ונראה כאן. ההלכה בסוף  שמובא
לא  אבל בה, גס  שלבו מפני  בחמותו, אלא מרדות מכת
לר"י המיוחסות וב 'תוספות' (מגידֿמשנה). עריות בשאר
את  שגירש מכהן זה דין שלמדו כתוב , שם) (קידושין הזקן
במבוי ". עמו תדור "לא כז:) (כתובות שאמרו אשתו,

שם.46) קידושין,

.‚È‰M‡ ÏÚ B‡ ,˙eÊ Cc dze ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»ƒ»∆∆¿«ƒ»
ÈzL ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ d˙BÁ‡Â«¬»¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈
‡l‡ BÊ ÌÚ BÊ ‰ÂÚ ˙BOÚ ÔÈ‡L ;˙BiÎ ÌÈL»ƒ»¿ƒ∆≈«¬∆¿»ƒ∆»

˙eÊa ‡Ï ,ÔÈ‡eOa47ÂÈ‡ Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .48Ba B‡ ¿ƒƒ…ƒ¿¿≈ƒ»«»ƒ¿
È‰  d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ ÂÈ‡ ÈÁ‡ B‡ ÂÈÁ‡ B‡»ƒ¬ƒ»ƒƒ»ƒ»»¬≈
ÔÈ‡Â ,˙L‡ ‡l‡ Ó‡ ‡lL ;‰p‡OÈÂ BÏ ˙zÓ BÊÀ∆∆¿ƒ»∆»∆…∆¡«∆»≈∆¿≈

.˙eLÈ‡ Ô‡k»ƒ

"שהיתה 47) תורה", אסרה ליקוחין "דרך ב : צז, יבמות
(רש"י ). עליה" כשבא השניה על חייב  לקוחתו, ראשונה

שם.48)

.„È‡OÏ zÓ ‰Ê È‰  ‰M‡ ‡OpL Ba B‡ ÂÈ‡»ƒ¿∆»»ƒ»¬≈∆À»ƒ»
e‡aL BÓk ,dn‡ B‡ dza49‡OÏ Ì„‡Ï zÓe . ƒ»ƒ»¿∆≈«¿À»»»»ƒ»

ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡50B‡ d˙BÁ‡ ˙e ‰M‡ Ì„‡ ‡OBÂ . ≈∆∆»ƒ¿≈»»ƒ»«¬»
˙Á‡k ‰ÈÁ‡ ˙a51ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .52˙a Ì„‡ ‡OiL «»ƒ»¿««ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ»»»«

ÂÈÁ‡ ˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,B˙BÁ‡53EOaÓe :Ó‡pL ; ¬¿«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿
ÌlÚ˙˙ ‡Ï54. …ƒ¿«»

לאמה.49) והואֿהדין אביו, אשת של בבתה ה"ג למעלה
פ "א.50) רבה' ארץ  ו'דרך ה"ד, פי "א יבמות 'ירושלמי '
חמותו 51) להיות יכולה אחת "שאשה ב : יד, כריתות

שנשא  זה עלֿדרך בהיתר, והוא חמיו ואם חמותו ואם
(מגידֿמשנה). אחותה" ובת אחיה ובת יבמות 52)אשה

ב . ו'תוספות'.53)סב , רש"י  שם שם.54)ראה
תקרא  אז אומר: הכתוב  עליו אחותו, בת את "הנושא
. . . כתיב  מיניה "לעיל ט ), נח , (ישעיה יענה" וה'
אחותו" בת ונושא . . . היינו תתעלם לא ומבשרך

(רש"י ).

ה'תשע"ח  תמוז ב' שישי יום 

   1 
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק : מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע : שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי  ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

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



קצד                
         

.‡‰ÓÈ ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
eËt ‰Ê È‰  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

LÁ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚Bc‡Â7˙LÁ‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈeËt Ôlk  ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ  ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ecÓ ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף  - קנה" ברצון... בין באונס  בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי  פרט  איש אשת את ינאף  "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע  שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי  "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב ".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק 
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני  ברייה "אנדרוגינוס 

שקידשו  ואנדרוגינוס  "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק . קידושי  אלו הרי  ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי  הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח  רק  החלים ונישואין קידושין על

ספק . קידושי  קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת  חייב  כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב  בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק  וזה
הפנוייה. על הבא פנוי  כל כדין התורה

.‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È‰  ‰È‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ 17,˙ecÓ ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי  אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב  קטנה שמעשה פי  על ואף  הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני אלא תורה, איסור על שעברה מפני  לא לבעלה, אסורה
כי איש "איש כתוב : ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף  ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי  - כאונס  נחשב  אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב , לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי  זה הרי  איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.‚‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ‡L B‡21BÊ È‰  «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚBe ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙e :Ó‡pL ,‰ÙOaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa  Ô‰k ˙L‡ Ï‡OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי  יבוסי  חוי , חתי , פריזי , אמורי , (כנעני ,
שנתגייר, - ישראל), ידי  על שנכבשה לפני  ישראל בארץ 

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי  על אף 
הכהונה. מן פוסלתה

.„‰Ú ÏÚ ‡a‰22‰O‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL  «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈiÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â ,‰L‡Ó24˙‚B ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
dÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È‰  Cca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף  למטה שערות שתי  "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי 

בוגרת. נקראת בגוף  למטה שערות שתי  שהביאה מיום

.‰‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È‡ ˙Èa ‰O‡Ó27‡e‰  ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O‡Ó ‰ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa  ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.Â‰Ê ‰È‡ ˙eLa ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡‰ È‰  ‰Ê Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï‡ ;dk„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú  dk„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙Bi‚ B‡ ˙ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O‡Ó ‰Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰ib˙Â ‰ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È‰ 30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי  בתולה, היא נבעלה, אם ואף 
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק  דינה כן פי  על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי  שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
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קצה                 
         

.‡‰ÓÈ ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
eËt ‰Ê È‰  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

LÁ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚Bc‡Â7˙LÁ‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈeËt Ôlk  ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ  ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ecÓ ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף  - קנה" ברצון... בין באונס  בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי  פרט  איש אשת את ינאף  "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע  שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי  "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב ".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק 
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני  ברייה "אנדרוגינוס 

שקידשו  ואנדרוגינוס  "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק . קידושי  אלו הרי  ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי  הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח  רק  החלים ונישואין קידושין על

ספק . קידושי  קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת  חייב  כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב  בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק  וזה
הפנוייה. על הבא פנוי  כל כדין התורה

.‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È‰  ‰È‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ 17,˙ecÓ ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי  אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב  קטנה שמעשה פי  על ואף  הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני אלא תורה, איסור על שעברה מפני  לא לבעלה, אסורה
כי איש "איש כתוב : ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף  ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי  - כאונס  נחשב  אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב , לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי  זה הרי  איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.‚‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ‡L B‡21BÊ È‰  «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚBe ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙e :Ó‡pL ,‰ÙOaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa  Ô‰k ˙L‡ Ï‡OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי  יבוסי  חוי , חתי , פריזי , אמורי , (כנעני ,
שנתגייר, - ישראל), ידי  על שנכבשה לפני  ישראל בארץ 

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי  על אף 
הכהונה. מן פוסלתה

.„‰Ú ÏÚ ‡a‰22‰O‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL  «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈiÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â ,‰L‡Ó24˙‚B ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
dÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È‰  Cca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף  למטה שערות שתי  "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי 

בוגרת. נקראת בגוף  למטה שערות שתי  שהביאה מיום

.‰‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È‡ ˙Èa ‰O‡Ó27‡e‰  ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O‡Ó ‰ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa  ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.Â‰Ê ‰È‡ ˙eLa ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡‰ È‰  ‰Ê Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï‡ ;dk„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú  dk„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙Bi‚ B‡ ˙ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O‡Ó ‰Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰ib˙Â ‰ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È‰ 30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי  בתולה, היא נבעלה, אם ואף 
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק  דינה כן פי  על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי  שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
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‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡e ,˙Ó‡ c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O‡Ó ‰Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ  ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ‡Ó ˙BÚ ‡L Ï‡ .‰È‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL Á‡Ó efL ,Ú ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È‰ ¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰ÙOa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע  שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק ,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע  שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
לחופה.38) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע  שם מוציא

.Ë‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O‡Ó ‰Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡ ˙Èa¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È‰  (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙ÈÏ ‰‡aL Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙Èa ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
‡‰ d˙B‡ ÒÓiL40Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È‰  ‰È‡ ˙ÈÏ ‰ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.È‰‚aL Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È‡ ˙Èa ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙Èa ˙Ï˜Ò BÊ È‰  ‰Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני  הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע ...
פתח  על ולא אביה בית לפתח  לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח  דינה,
מפני הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף  בחנק  דינה הרי  עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק , מסקילה משתנה דינה שאין פי 

הסקילה. לבית אביה בית

.‡È‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .ÈÚ‰ ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ daL∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»

˙Èa ˙Ï˜Ò BÊ È‰  ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ‡ ˙Èa Á˙t Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני  ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי  והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי  אלא "שעריך"

.ÈiÁ  ‰a‰ ˙B‡Èa ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡Èe ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a‰ ˙BÚk BÏ ˙BLÁ ˙B‡Èa‰‰‡È ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa˜ ‡ÈÓ ≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a‰ ˙BÚk BÏ ˙LÁ BÊ È‰ ¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.‡a˙iL BÓk ,‰a‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰ÙeÁ ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈBÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48ÈÚ „ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  dlÎ50˙ÈOÚ È‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב  כי  "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני  של שפחה

החצי - שפחה חצייה היא הרי  חלקו, כפי  לשני  משועבדת
ששוחררה. החצי  - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי  עברי , לעבד רק  כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי  כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי  מצד אסורה כנעני  ולעבד
עברי לעבד היא וראוייה כנעני  לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק .50)בלבד,

.„È˙BeÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙wa :Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È‰L ,‰BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa˜ iÁ53˙‡ ‡È‰Â :Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰ÙeÁ ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡ÈÓ55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙iÁ ‡È‰ Ï‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡ÈÓ  ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡Èe ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï ÈiÁ ‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק  שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב  שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק  ואחת אחת כל

.ÂË B˙‡Èa Ó‚ ‡ÏÂ ‰ÙeÁ ‰ÁÙLa ‰Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa Ó‚iL „Ú ,eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«
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‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï‡ .dBˆe ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .eËt  ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰ÙeÁ ‰ÁÙLaL ;eËt  dk„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:Ó‡pL ,dk„k ‡lL ‰‡ÈÏ dk„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ‡La Ï‡ .ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ  ‰M‡ ÈkLÓ Ó‡pL ;‰‡ÈÏ¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙BkLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

  

      

כדרכה  בי הגומר, ואחד  המערה  אחד  חייב  בעריות, אבל
לומר  ויש  ברצונה . שלא  ובי לרצונה  בי כדרכה , שלא  ובי
חייב שהוא  היינו  תהיה ", "ביקורת שנאמר מכיו , הטע
תלוי האיסור כל ונמצא  מלקות, חייבת כשהיא  רק  קרב
(הביאה ) בה  הפעולה   ג להיות צריכה  לכ בה , רק 
עליו  שהחיוב  בעריות ־כמה ־שאי וברצונה , בשלימות

שיהיה . אופ בכל חייב  ולכ עליה , שהוא   כש
       

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰  eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰Â ,Ôaw‰ ÔÓ eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰ÈcÓ ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰ÙeÁ ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa˜ ‡ÈÓ ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ 59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e‡aL BÓk ,dBˆe ‰ÏeÚe ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙wa :Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ iÁ˙zL „Ú Ôa˜ iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

  

          
  

,עונשי בר קט מצינו  שלא  שיבוש , "זה  הראב "ד  ומשיג
מקשו  דהא  פטורה  כ כמו  והיא  הוא , העונשי מ זה  וקרב

בכריתות". איתא  והכי  אהדדי ,
מצינו  אבל ,עונשי בר לא   אמנ הוא  קט בזה : והביאור
תוק מקבלת מצוה , שמכשירה  שפעולה  מקומות בכמה 
מכשירי א . לדבר: רבות ודוגמאות מצוה . של וחשיבות
א ר"א , לדעת  עליה השבת את שמחללי מילה  מצות
סוכה  בניית ב . המילה . ממצות חלק  אינ  עצמ  שה
ממצות  חלק  שאינה   א הירושלמי , לדעת עליה  שמברכי

ועוד . בסוכה , הישיבה 
חשיבות   שמקבלי  דברי  ג מצינו  יותר, גבוהה  ברמה 

שה אלא  המצוה  אפשרות את  הגורמי  בהיות רק  לא 
החיוב  שאמנ ,הקט חינו ולדוגמא , לחיוב . הפכו   עצמ
האב חיוב   לקיו אמצעי  רק  אינו  הב אבל האב , על הוא 
כמובא  האישי , חיובו  הוא  על־ידו  המצוה   שקיו אלא 
להתעט שיודע  קט "..שכל   " ברמב מקומות בכמה 
בברכת  חייבי  הקטני" במצוות", לחנכו  כדי  בציצית חייב 
שאינו  קט" במצוות", לחנכ כדי   סופרי מדברי  המזו
במצוות", לחנכו  כדי  מד "ס  בסוכה  חייב  כו ' לאמו  צרי
במצוות". לחנכו  כדי  מד "ס  בלולב  חייב  לנענע  היודע  קט"
"גר   " ברמב ההלכה  את להסביר אפשר על־דר־זה 
 בי שהגדיל קט וכ שני , לפסח  ראשו פסח  בי שנתגייר
עליו  שחטו   וא שני , פסח  לעשות חייבי  פסחי שני 
למה  משמעות לכאורה  שאי  והג פטור". בראשו
כלל, חיוב  בר היה  לא  שהרי  ,בראשו עליו  ששחטו 
להיות  יכול שהקט אמרה  שהתורה  כיו  מכל־מקו
על  התורה  מצוות שמצד  הרי  הפסח , קרב על  מהמנויי

פסח . קרב ב "גדר" הקט נמצא  האב ,
שפחה  על הבא  קט של הדי להסבר  ג נבוא  ומכא

שחיי הקרב חרופה  חיוב  את תלתה  שהתורה  בזה  .קרב ב 
וחשיבות   תוק נתנה  ,ולהיפ שלה  המלקות בחיוב  שלו 
א על   קרב חייב  ולכ מלקות, חיוב   הגור כזה  למעשהו 

מצוות. חיוב  עליו  שאי קט היותו 
     

שראוי59) אחד ויום שנים תשע  בן איש, אלא לי  אין "איש,
שפחה  גבי  "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב . חרופה

ה'תשע"ח  תמוז ג' ש "ק יום 

   1 
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי  שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי  טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני : טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק  ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי : לו
שמשה  או לה בדוק  שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי  ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.‡˙BÈÚ‰ Ïk ‡Lk ‡È‰ È‰  ‰cp‰2‰Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa] ,4˙k iÁ  [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈÚ ‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰OÚ ˙e ,9‰ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê „Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙BÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»
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‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï‡ .dBˆe ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .eËt  ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰ÙeÁ ‰ÁÙLaL ;eËt  dk„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:Ó‡pL ,dk„k ‡lL ‰‡ÈÏ dk„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ‡La Ï‡ .ÚÊ ˙ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ  ‰M‡ ÈkLÓ Ó‡pL ;‰‡ÈÏ¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙BkLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

  

      

כדרכה  בי הגומר, ואחד  המערה  אחד  חייב  בעריות, אבל
לומר  ויש  ברצונה . שלא  ובי לרצונה  בי כדרכה , שלא  ובי
חייב שהוא  היינו  תהיה ", "ביקורת שנאמר מכיו , הטע
תלוי האיסור כל ונמצא  מלקות, חייבת כשהיא  רק  קרב
(הביאה ) בה  הפעולה   ג להיות צריכה  לכ בה , רק 
עליו  שהחיוב  בעריות ־כמה ־שאי וברצונה , בשלימות

שיהיה . אופ בכל חייב  ולכ עליה , שהוא   כש
       

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰  eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰Â ,Ôaw‰ ÔÓ eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰ÈcÓ ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰ÙeÁ ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa˜ ‡ÈÓ ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ 59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e‡aL BÓk ,dBˆe ‰ÏeÚe ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙wa :Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ iÁ˙zL „Ú Ôa˜ iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

  

          
  

,עונשי בר קט מצינו  שלא  שיבוש , "זה  הראב "ד  ומשיג
מקשו  דהא  פטורה  כ כמו  והיא  הוא , העונשי מ זה  וקרב

בכריתות". איתא  והכי  אהדדי ,
מצינו  אבל ,עונשי בר לא   אמנ הוא  קט בזה : והביאור
תוק מקבלת מצוה , שמכשירה  שפעולה  מקומות בכמה 
מכשירי א . לדבר: רבות ודוגמאות מצוה . של וחשיבות
א ר"א , לדעת  עליה השבת את שמחללי מילה  מצות
סוכה  בניית ב . המילה . ממצות חלק  אינ  עצמ  שה
ממצות  חלק  שאינה   א הירושלמי , לדעת עליה  שמברכי

ועוד . בסוכה , הישיבה 
חשיבות   שמקבלי  דברי  ג מצינו  יותר, גבוהה  ברמה 

שה אלא  המצוה  אפשרות את  הגורמי  בהיות רק  לא 
החיוב  שאמנ ,הקט חינו ולדוגמא , לחיוב . הפכו   עצמ
האב חיוב   לקיו אמצעי  רק  אינו  הב אבל האב , על הוא 
כמובא  האישי , חיובו  הוא  על־ידו  המצוה   שקיו אלא 
להתעט שיודע  קט "..שכל   " ברמב מקומות בכמה 
בברכת  חייבי  הקטני" במצוות", לחנכו  כדי  בציצית חייב 
שאינו  קט" במצוות", לחנכ כדי   סופרי מדברי  המזו
במצוות", לחנכו  כדי  מד "ס  בסוכה  חייב  כו ' לאמו  צרי
במצוות". לחנכו  כדי  מד "ס  בלולב  חייב  לנענע  היודע  קט"
"גר   " ברמב ההלכה  את להסביר אפשר על־דר־זה 
 בי שהגדיל קט וכ שני , לפסח  ראשו פסח  בי שנתגייר
עליו  שחטו   וא שני , פסח  לעשות חייבי  פסחי שני 
למה  משמעות לכאורה  שאי  והג פטור". בראשו
כלל, חיוב  בר היה  לא  שהרי  ,בראשו עליו  ששחטו 
להיות  יכול שהקט אמרה  שהתורה  כיו  מכל־מקו
על  התורה  מצוות שמצד  הרי  הפסח , קרב על  מהמנויי

פסח . קרב ב "גדר" הקט נמצא  האב ,
שפחה  על הבא  קט של הדי להסבר  ג נבוא  ומכא

שחיי הקרב חרופה  חיוב  את תלתה  שהתורה  בזה  .קרב ב 
וחשיבות   תוק נתנה  ,ולהיפ שלה  המלקות בחיוב  שלו 
א על   קרב חייב  ולכ מלקות, חיוב   הגור כזה  למעשהו 

מצוות. חיוב  עליו  שאי קט היותו 
     

שראוי59) אחד ויום שנים תשע  בן איש, אלא לי  אין "איש,
שפחה  גבי  "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב . חרופה

ה'תשע"ח  תמוז ג' ש "ק יום 

   1 
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי  שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי  טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני : טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק  ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי : לו
שמשה  או לה בדוק  שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי  ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.‡˙BÈÚ‰ Ïk ‡Lk ‡È‰ È‰  ‰cp‰2‰Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ÔÈa] ,4˙k iÁ  [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈÚ ‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰OÚ ˙e ,9‰ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê „Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙BÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»
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איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי ' יא; פרק  ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
 ֿ דיבור א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ "ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ "א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב , ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט *. הערה פ "א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב . עליה חייב  שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני  עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני  נדה דיני  הן חלוקין

- נדתה ימי  שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי  לפיכך פ "ו. להלן כמבואר זבה, היא הרי 

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב ,11)בזיבה, שם
אקראי ". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.elÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,OÚ ‰Úa‡ Ïk ‰˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰ÚL Ïk ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
dBÊ ÈÓÈ Ïk ‰f‰ ÏÚ B‡14d˙ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»

˙Îa Ïk‰  ˙ÁLÓ ÔÈa17˙ÚL :‰ca Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«
BÊ ÈÓÈ Ïk :Ó‡ ‰Êe ;d˙c ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:ÓB‡ ‡e‰ ÎÊ ˙„ÏBÈe ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰˜ ˙„ÏBÈe ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚL¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי  אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואף ֿעלֿפי13)הכתוב " כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ "י  להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח , פ "ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק  מצורע  'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.‚?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï‡ ;ÌÈeÙq‰ ÌÈÓi‰ Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏhLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏË ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙k iÁ  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁÂ :Ó‡pL ,e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈËe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי  לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי 

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי  שדבריהם - הגאונים מן לקוח  הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב  מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב  בנין
במבוא  מיימון ל. י . הרב  - מצורע  פרשת התורה, על בחיי '
'אוצר  עח , יומא 'תוספות' ראה רומי ). דפוס  לרמב "ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…

‰Ê ÌeMÓ20eÊb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«
,„ÈÓz ÌÈÊk e‰iL ,˙B˜p‰Â ÌÈÎf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ

.‰‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡ ‡Ï ÔÈa e‡ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰˜ ÏL Â"ÒÂ23‰Ë Ì„ ‡˜p‰ ‡e‰ 24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰ÚL Á‡ ˙ÏBË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa‡ Á‡Â ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰˜Ï OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי  שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי 
טהרה.24) בדמי  תשב  ד) יב , (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
 ֿ ואף ֿעל עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח :). (שם הוא אחד שממעין פי 

.ÂÌBia Ô˙ÏÈË  ˙BÏÈË ÈiÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙ÚL :‰ca ÓB‡ ‡e‰ È‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰ÚM‰  d˙c28ÏÈÏa ˙ÏBËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa  ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e‡aL29. ∆≈«¿

  

         


ולא   רבי  ימי נתאחרה   א  שג ז' בהלכה  וממשי
תבוא   ביו תטבול  שא בלילה , אלא  תטבול לא  טבלה ,
ומסיי השביעי .  ביו ותטבול טעות לידי  אחרת נדה 
 ואי רחוק   המקו שהיה  או  חולה  היתה   שא ח ' בהלכה 
כו '  הליסטי מפני  בלילה  ולחזור לו  להגיע  יכולות  הנשי

השמיני ".  ביו טובלת
ד דעירובי בה עיי" קצרה : בהערה  הרוגוצו 'בי  והקשה 
הכוס  על שהחיינו  ברכת אודות שכוונתו  לומר ויש  ע "ב ". מ 
"למיסר אתי  "דילמא  לתינוק  להשקות שאי ביוהכ "פ
אחרי אחר, ביוהכ "פ ממנו  לשתות ויבוא  הזה  המנהג אחר
אתי "דילמא  שהחשש  הגמרא  מדברי  מוכח  וא "כ  שיגדיל.
ג כ  וא אחרת, ברירה  כשאי מתבטל אינו  "למיסר
בטבילתה  נתאחרה   א  שג הדי להיות היה  צרי בעניננו 
 למיסר אתי  דילמא  לחשוש   מקו היה  וכו ' חולי   משו

השביעי .  ביו ולטבול אחריה 
אינה  הטהרה  כי  מיוחד , עניי ישנו  שבטבילה  , ומתר
היא   למי חברתה  תדחפנה   א  וג , האד בפעולת תלויה 
מהגמ ' כדמוכח  הכוונה , חשובה  לא  במקווה  כי  טהורה ,
לביתה " טהורה  וטבלה ... שנאנסה  "נדה  ע "א ) (ל"א  בחולי
, המי עליה  שיבואו  רק  אלא  כוונתה  נוגע  אי בזה  כי 
פעולת  על־ידי  ולא  ממילא  נעשית שהטהרה  כיו וממילא 
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קצח                
         

בתה ) סר  משו) לגזור שיי שלא   כש הרי  הטבילה ,
תטבול  שלא  לגזור שיי לא  כ , במי מכוסה  תהיה  שלא 
מכוסה  נעשית שעי "ז צדדי  דבר אלא  אינה  שהטבילה  כיו
ותקנה  גזירה  שיי לא  מטהר  המי שכיסוי  זה  ועל , במי

יטהר. שלא 
על   ג  דני אז מרצונה , טבלה  ולא  נתאחרה   א  אמנ
 ולכ מרצונה , זו  פעולה  שביטלה  מכיו הטבילה , פעולת

בתה . סר  משו  ביו תטבול שלא  עליה  לגזור שיי
    

א.27) ו, הערב ".28)יומא "עד א. צ , פסחים
ה"ב .29) למעלה

.ÊÌÈa ÌÈÓÈ ‰Á‡˙30‡Ï  ÏaËzLk ,‰ÏË ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ  ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈMa ÏaËÏ ˙Á‡ ‰c ‡B˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב .31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ ‰ÏÈh‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
ÈÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙ÏBË BÊ È‰  ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈÁ‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ "ב 33)שם.32) (נדה ב 'ירושלמי ' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰‰Ë ˙˜ÊÁa  »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚÏ35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈˆ BÈ‡  ‡BiLk ,‰B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡BÏ zÓ ‰Ê È‰  ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰eÒ‡  ‰c dÁÈp‰37‰B‰Ë :BÏ Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע  וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ "א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת  שהניחה  כיון ב . יא, טבלתי38)שם
אני . וטהורה

.È‰ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰B‰Ë :‰Ó‡Â39‰lÁz EÏ ÈzÓ‡ ˜BÁO C„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ 40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41 ‰È„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚz ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰Ó‡Â ‰ÊÁ Ck Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰Ó‡Â ,ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ ÈzÓ‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È‰  e˙B‡ e‡È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי  א.40)שלא כב , נתינת 41)כתובות
אני ". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי  ועתה נדה, להיות הייתי  סבורה אמרתי ,
זו  הרי  אני , שטמאה אמרתי  כח  תשות מחמת שאמרה:

מיימוני ). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.‡È È˙‡ÓË :BÏ ‰Ó‡Â ,‰B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ LÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡Èk44˙k iÁ  BÈeM˜a ‡e‰Â Lt Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈÚ ‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜wa ÂÈÏ‚ Ètˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck Á‡Â ,È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק  שהיא מכיוון
ס "ו, קפה סי ' יורהֿדעה רמ "א ראה אנוסה. היא הרי  מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב 'פתחי  "כי  א: יח , שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי ,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.ÈdzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡BÏ Ì„‡Ï BÏ eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìzf‰Â :Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»

ÌBia ˙B‡Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ eÒ‡  ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ eÒ‡  ‰ÏÈla ˙B‡Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק 
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב . סג,

.‚ÈÁ‡ LnLÏ ˙zÓ  ‰˙‡ ‡ÏÂ dzÒÂ Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ÚzL49˙B‡Ï dk„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰eÒ‡  ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰eÒ‡  ‰˙‡ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL eÚ»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡Ï dk„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰eÒ‡  ‰˙‡ ‡ÏÂ eÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ ÁÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.„ÈÈa Cc˜cÏ ÌÏBÚÏ Ï‡OÈ ˙Be Ï‡OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡BÂ ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜czL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי52) תבדוק  בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי ' יורהֿדעה הגר"א,

.ÂËÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈÏe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ
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קצט                 
         

בתה ) סר  משו) לגזור שיי שלא   כש הרי  הטבילה ,
תטבול  שלא  לגזור שיי לא  כ , במי מכוסה  תהיה  שלא 
מכוסה  נעשית שעי "ז צדדי  דבר אלא  אינה  שהטבילה  כיו
ותקנה  גזירה  שיי לא  מטהר  המי שכיסוי  זה  ועל , במי

יטהר. שלא 
על   ג  דני אז מרצונה , טבלה  ולא  נתאחרה   א  אמנ
 ולכ מרצונה , זו  פעולה  שביטלה  מכיו הטבילה , פעולת

בתה . סר  משו  ביו תטבול שלא  עליה  לגזור שיי
    

א.27) ו, הערב ".28)יומא "עד א. צ , פסחים
ה"ב .29) למעלה

.ÊÌÈa ÌÈÓÈ ‰Á‡˙30‡Ï  ÏaËzLk ,‰ÏË ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ  ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈMa ÏaËÏ ˙Á‡ ‰c ‡B˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב .31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ ‰ÏÈh‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
ÈÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙ÏBË BÊ È‰  ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈÁ‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ "ב 33)שם.32) (נדה ב 'ירושלמי ' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰‰Ë ˙˜ÊÁa  »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚÏ35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈˆ BÈ‡  ‡BiLk ,‰B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡BÏ zÓ ‰Ê È‰  ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰eÒ‡  ‰c dÁÈp‰37‰B‰Ë :BÏ Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע  וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ "א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת  שהניחה  כיון ב . יא, טבלתי38)שם
אני . וטהורה

.È‰ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰B‰Ë :‰Ó‡Â39‰lÁz EÏ ÈzÓ‡ ˜BÁO C„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ 40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41 ‰È„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚz ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰Ó‡Â ‰ÊÁ Ck Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰Ó‡Â ,ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ ÈzÓ‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È‰  e˙B‡ e‡È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי  א.40)שלא כב , נתינת 41)כתובות
אני ". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי  ועתה נדה, להיות הייתי  סבורה אמרתי ,
זו  הרי  אני , שטמאה אמרתי  כח  תשות מחמת שאמרה:

מיימוני ). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.‡È È˙‡ÓË :BÏ ‰Ó‡Â ,‰B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ LÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡Èk44˙k iÁ  BÈeM˜a ‡e‰Â Lt Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈÚ ‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜wa ÂÈÏ‚ Ètˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck Á‡Â ,È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק  שהיא מכיוון
ס "ו, קפה סי ' יורהֿדעה רמ "א ראה אנוסה. היא הרי  מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב 'פתחי  "כי  א: יח , שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי ,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.ÈdzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡BÏ Ì„‡Ï BÏ eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìzf‰Â :Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»

ÌBia ˙B‡Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ eÒ‡  ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ eÒ‡  ‰ÏÈla ˙B‡Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק 
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב . סג,

.‚ÈÁ‡ LnLÏ ˙zÓ  ‰˙‡ ‡ÏÂ dzÒÂ Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ÚzL49˙B‡Ï dk„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰eÒ‡  ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰eÒ‡  ‰˙‡ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL eÚ»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡Ï dk„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰eÒ‡  ‰˙‡ ‡ÏÂ eÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ ÁÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.„ÈÈa Cc˜cÏ ÌÏBÚÏ Ï‡OÈ ˙Be Ï‡OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡BÂ ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜czL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי52) תבדוק  בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי ' יורהֿדעה הגר"א,

.ÂËÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈÏe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ
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,BlL „Ú ‡˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק  שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי  אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק  שזהו לפרש יש או  לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק  ונוח  שחוק  פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי  שם כמבואר ורך, נקי  צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסף ֿמשנה). אפילו או שחוק  שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע , שהוא אלא

.ÊË˙BÚev‰55e˜ciL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿
 ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆

˜czL „Ú LnLÏ ‰eÒ‡56˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¬»¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆
ÌÈ„Ú ÈLa57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58Á‡Ï „Á‡Â , ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««
LÈÓLz‰59‰ÎÈˆ dÈ‡  ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»

Ï‡ .„Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»
ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈˆ Ïk‰  LÈÓLz Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…
Ï‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62‰Ë Ìc ÏÚ ˙LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈˆ dÈ‡  ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי  "אמר ב : יא, שם
שתבדוק ". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב 'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי  והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב "ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אף ֿעלֿפי  ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע  כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי "ט . פ "ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי 
יולדת.

.ÊÈB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ˙Ba ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡Èe ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜cÏƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜cÈ ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡Èeƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È‰  BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È‰  ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜czL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי 
שם). (רש"י  בדקה"

.ÁÈ‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË  CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰B‰Ë  Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.k‰ ˙Áz ‰‚‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני  העד את שבדקה כאן, ומדובר ב . נז, שם
אינה  - בדוק  היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס  הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס  פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ "ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס  הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני  טמאה, מכגריס  ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎÈa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È‰  Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚‰ dÎÈa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È‰  „BÚÂ ÒÈ‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰B‰Ë  ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס , ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני  הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק  בחזקת העד הרי  דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙zÓ BÊ È‰  LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡ .‰iL ÌÚt ‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
 ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ ¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz  dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz 76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡  LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב .73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י . שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב , כתובות

.‡Î‰BL‡ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È‰  Ba ˙BÏ˙Ï c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙zÓe ,Lb˙z78‰˙‡Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È‰  ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,Lb˙zÌc ‰˙‡Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,Lb˙z BÊ È‰  ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰eÒ‡Â79‡ÈzL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם  לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי נתרפאה אם שתבדוק  עד כלומר, עצמה", שתבדוק 

בסמוך. שיתבאר כמו זה,
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.Î‡Ï B‡ ˙‡t Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
‡ ÏL ˙ÙBÙL ‰‡ÈÓ ?˙‡t81Ûeˆ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡84‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ‰85L‡ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa  CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa  ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙zÓe ,‡È‰ ‰B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡BL Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌÈÁ‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני  בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ  של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט  בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין

המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע 
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי  המקור

(שם).שראש84)יוסף '). דם ויוצא יסרט  לא המכחול
בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח :86)המקום פכ"ה

נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב  כי  תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי  יחזיר, ולא שלישי  מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני  להינשא אותה מתירים ואף ֿעלֿפי ֿכן
ראה  שלישי ? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה



      

ה'תשע"ח  סיון  כ"ז ראשון  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 ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹוביםּכ אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא מֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּ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 ְִֶֶַָ

ה'תשע"ח  סיון  כ"ח שני יום 

רלו. עשה מצות
רצו. רפט. תעשה לא מצות

הקודם. ביום נדפסה הרל"ו ְִַָָהּמצוה
― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

תרצח" "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ֿ את זה    ְְְִֶֶֶָָֹ
 ּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר . ְְֱֵֶֶַַָָָָָ

ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר הּצּואר. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמן

למּות"  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסנהדרין מּמּכֹות.ט' ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַַ

― הרצ"ו ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלרֹוצח
למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר ֿ תּקחּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולא

  ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
 .

ה'תשע"ח  סיון  כ"ט  שלישי יום 

רכה. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי כ "ז ֿ כ "ט סיון 

רצב. רצה. תעשה לא מצות
― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁש
הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות עד ׁשם "ויׁשב  ּולׁשֹון . ְְֵַַַַָָָֹ

ספרי    אינֹו ― ׁשם "ויׁשב : ְְִֵֵַָָ
ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, מּׁשם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ּתהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָׁשם

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל . ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

מקלטֹו" ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
מּכֹות . ַ

― הרצ"ב ֿ הּמצוה את מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
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.Î‡Ï B‡ ˙‡t Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
‡ ÏL ˙ÙBÙL ‰‡ÈÓ ?˙‡t81Ûeˆ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡84‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ‰85L‡ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa  CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa  ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙zÓe ,‡È‰ ‰B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡BL Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌÈÁ‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני  בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ  של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט  בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין

המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע 
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי  המקור

(שם).שראש84)יוסף '). דם ויוצא יסרט  לא המכחול
בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח :86)המקום פכ"ה

נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב  כי  תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי  יחזיר, ולא שלישי  מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני  להינשא אותה מתירים ואף ֿעלֿפי ֿכן
ראה  שלישי ? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה



      

ה'תשע"ח  סיון  כ"ז ראשון  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 ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹוביםּכ אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא מֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּ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 ְִֶֶַָ

ה'תשע"ח  סיון  כ"ח שני יום 

רלו. עשה מצות
רצו. רפט. תעשה לא מצות

הקודם. ביום נדפסה הרל"ו ְִַָָהּמצוה
― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

תרצח" "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ֿ את זה    ְְְִֶֶֶָָֹ
 ּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר . ְְֱֵֶֶַַָָָָָ

ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר הּצּואר. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמן

למּות"  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסנהדרין מּמּכֹות.ט' ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַַ

― הרצ"ו ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלרֹוצח
למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר ֿ תּקחּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולא

  ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
 .

ה'תשע"ח  סיון  כ"ט  שלישי יום 

רכה. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי כ "ז ֿ כ "ט סיון 

רצב. רצה. תעשה לא מצות
― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁש
הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות עד ׁשם "ויׁשב  ּולׁשֹון . ְְֵַַַַָָָֹ

ספרי    אינֹו ― ׁשם "ויׁשב : ְְִֵֵַָָ
ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, מּׁשם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ּתהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָׁשם

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל . ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

מקלטֹו" ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
מּכֹות . ַ

― הרצ"ב ֿ הּמצוה את מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
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חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחֹוטא
מיתה עליה       ִֶָָָ

 ּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ׁשּיבֹוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקדם
אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים עליו ונביא ּבהכרח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

 ּבלבד והםעדים , ְְִִֵֵָ
הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ֿ ּׁשהּוא ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָידינּוהּו
העדה לפני ֿ עמדֹו עד הרצח ימּות "ולא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמרֹו

לּמׁשּפט" אֹותֹו יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשהרג
― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו ֿ עמדֹו". ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻהרי

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ימיתּוהּו. האחר הּדין  ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול ֿ הּנפׁש את ׁשהרג אחד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשראּו
הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו ְְְִִֵֵַַָָָָעד

ה'תשע"ח  סיון  ל' רביעי יום 

רמז. עשה מצות
רצז. רצג. תעשה לא מצות

קפב. עשה מצות
― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשרֹוד מי ּכלֹומר:מּיד רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
להּציל נּוכל לא אם ֿ הרֹודף, את להרֹוג מצּוים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשאנּו

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא ֿ הּנרדף את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
          

  "עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה
  ספרי ּולׁשֹון . ּבמבׁשיו" : ְְְִִֵָֻ

   ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְֵֶָָָֻ
ֿ ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ּכל ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא והרי נפׁשֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָסּכנת
וקּצֹותה ֿ ּכּפּה". את ּב"וקּצֹותה הּוא הרי נפׁשֹות ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָסּכנת
אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ֿ ּכּפּה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָאין
זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר הּנה "עינ תחֹוס לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר:
ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― האחד" "אׁשת ׁשאמר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשּזה

ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל היא: והּכּונה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרֹודף:
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. הֹורגין ―ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנפׁש

לזֹו  החֹוטא ֿ את העדים יהרגּו ׁשּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹ
  ― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֶַָעד

עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם אּלא זה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאין

לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל אֹותֹו: וסּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָמיתה
ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף נקרא: הּוא אז ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָהרי
וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ֿ העברה את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּלעׂשֹות
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם אז ―ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― ֿ עינֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנסּמא
ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו מּלחּוס האזהרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּובאה

"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את "וקּצתה ּולׁשֹוןאמרֹו: ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ
ספרי  מלּמד ― ֿ ּכּפּה את "וקּצתה : ְְְִֵֵֶַַַָָֹ

להּצילֹו חּיב ׁשאּתה   ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַַָָֹלא
ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֹֻלא
ּכ ֿ ּכּפּה". את ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
ּבקּצתה הּוא הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
אינֹו ― חפצֹו על הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה ֿ ּכּפּה". ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה איזֹו לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ֿ מי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבכל

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ,ּבאדם ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
― ערותּה לגּלֹות ֿ העריֹות מּכל אחת אחר הרֹודף ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּובּתנאי
הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין המארׂשה  לּה יׁש הא , ְְִֵֵַַָָָָָֹ
להֹוׁשיעּה. יכֹול ׁשהּוא ֿ ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה ― ְְִִִֶַָָָָָָמֹוׁשיע
אמר: להרגֹו, חברֹו אחר ורֹודף אחריה רֹודף ּדין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהׁשוה
הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

הּזה" 'ח ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
מּסנהדרין  . ְְִִֶַ

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל יכֹוליםלׂשחֹות ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָ
האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו ֿ ּׁשּבלּבֹו מה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהסיר
ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא יתעּלה: ּבאמרֹו להּצילֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹמּלהּמנע

"רע  נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
והּוא אֹובד אחיו ֿ ממֹון את רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
עֹוד ּבא ּוכבר ֿ האמת. את ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָיכֹול

עונֹו" ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם זה: ּבענין  ּולׁשֹון ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
ספרא ,עדּות לֹו אּת יֹודע אם "מּנין : ְְִִִִֵֵַַַָ

 ֿ "לא לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע ֿ ּדם על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד
אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַַָָָָָָָָָָָָלסטים
ּומּנין "רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹלהּצילֹו?
ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלרֹודף
נתּבארּו ּוכבר ."רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹּתלמּוד

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה .ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
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רב        
  

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט ערי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

       ֿ את ּולתּקן ,ְֵֶַ
המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר
ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת

"ארצ ֿ ּגבּול את וׁשּלׁשּת הּדר  ּוכבר . ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ּומּכֹותנתּבארּו . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּוׁשקלים   הזּכרנּו ּוכבר וסֹוטה. ְְְְְִִַָָָ
 ."ּבארץ אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

ה'תשע"ח  תמוז א' חמישי יום 

שט. תעשה לא מצות קפא. עשה מצות
קפד. עשה מצות רחצ.

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו

סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה את ּומּלעבֹוד    ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּנערפה
יּזרע" מּכֹות ּובגמרא ֿ לֹוקה. זה על והעֹובר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן
ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית  ספרי ּולׁשֹון  ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―מעקה' ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה". לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקיןׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

    .

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: ֿ מׁשּכנֹותינּו, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים

"לגּג מעקה מעקה"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

ה'תשע"ח  תמוז ב' שישי יום 

רצט. תעשה לא מצות
יום חמישי ֿ שישי א 'ֿ ב 'תמוז 

ער. תעשה לא מצות רג. רב. עשה מצות
― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעצה ֿ זה ֿ את זה יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָעצה
ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּלרּמֹותֹו,
תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹטֹוב

מכׁשל"  ספרא ּולׁשֹון : ְְְִִָֹ
לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"ולפני
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצה
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה ֿ ראּיתֹו את הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
על אמרּו זֹו ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבתעּיתֹו.
מּׁשּום עֹוברים ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּמלוה
עזר מהם ֿ אחד ׁשּכל לפי מכׁשל", תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ולפני
מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחברֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹזה

ּתחּלה. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב ֿ הּמצוה את להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמּׂשא
ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור ֿ תראה "ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹיתעּלה:

עּמֹו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . : ְְְִִַָ
― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב ְְְֲֲִַַָָָָָֹֹֹ"עזֹוב
ֿ ּתעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹנמצאנּו

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו ּכלֹומר: והזהרנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלהּניחּה

ֿ תעׂשה לא  רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָֹ
,ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתחת
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הר"ג ֿ הּמּׂשאהּמצוה את לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָעל
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

עּמֹו"  המכלּתא ּולׁשֹון .  : ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוהמציעאזֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ֿ ה לטעֹון.מן ֿ הּתֹורה מן ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו ֿ הּלכּוד את מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,
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רג         
  

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט ערי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

       ֿ את ּולתּקן ,ְֵֶַ
המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר
ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת

"ארצ ֿ ּגבּול את וׁשּלׁשּת הּדר  ּוכבר . ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ּומּכֹותנתּבארּו . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּוׁשקלים   הזּכרנּו ּוכבר וסֹוטה. ְְְְְִִַָָָ
 ."ּבארץ אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

ה'תשע"ח  תמוז א' חמישי יום 

שט. תעשה לא מצות קפא. עשה מצות
קפד. עשה מצות רחצ.

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו

סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה את ּומּלעבֹוד    ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּנערפה
יּזרע" מּכֹות ּובגמרא ֿ לֹוקה. זה על והעֹובר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן
ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית  ספרי ּולׁשֹון  ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―מעקה' ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה". לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקיןׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

    .

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: ֿ מׁשּכנֹותינּו, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים

"לגּג מעקה מעקה"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

ה'תשע"ח  תמוז ב' שישי יום 

רצט. תעשה לא מצות
יום חמישי ֿ שישי א 'ֿ ב 'תמוז 

ער. תעשה לא מצות רג. רב. עשה מצות
― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעצה ֿ זה ֿ את זה יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָעצה
ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּלרּמֹותֹו,
תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹטֹוב

מכׁשל"  ספרא ּולׁשֹון : ְְְִִָֹ
לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"ולפני
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצה
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה ֿ ראּיתֹו את הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
על אמרּו זֹו ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבתעּיתֹו.
מּׁשּום עֹוברים ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּמלוה
עזר מהם ֿ אחד ׁשּכל לפי מכׁשל", תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ולפני
מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחברֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹזה

ּתחּלה. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב ֿ הּמצוה את להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמּׂשא
ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור ֿ תראה "ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹיתעּלה:

עּמֹו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . : ְְְִִַָ
― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב ְְְֲֲִַַָָָָָֹֹֹ"עזֹוב
ֿ ּתעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹנמצאנּו

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו ּכלֹומר: והזהרנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלהּניחּה

ֿ תעׂשה לא  רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָֹ
,ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתחת
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הר"ג ֿ הּמּׂשאהּמצוה את לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָעל
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

עּמֹו"  המכלּתא ּולׁשֹון .  : ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוהמציעאזֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ֿ ה לטעֹון.מן ֿ הּתֹורה מן ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו ֿ הּלכּוד את מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,
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לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא זֹו, מצוה  . ְְְְְֲִֵַָָָָֹ
הּמכלּתא ּולׁשֹון  לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְְֲִֵַַָָָֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעזב
אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ֿ תעׂשה". ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻלא

וגֹו'" אחי ֿ חמֹור את ֿ תראה "לא ּתֹורה: ּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
 ּובספרי ,  חמֹור ֿ את ֿ תראה "לא : ְְְֲִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ֿ תעׂשה, לא מצות ― וכּו' "ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
"ׂשנא חמֹור ֿ תראה "ּכי  ."עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵֶַַֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּוכבר
.

ה'תשע"ח  תמוז ג' ש "ק יום 

― 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' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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המשך ניאור למס' זנחים ליום חמישי עמ' א
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   ושם בגנותיהן  עכו "ם מעמידים

הלבנים: על  בשמים מקטרין   
שדים: של  טומאה רוח  עליהם הם שתשרה

יכולים  שאינם במצור  כנתונים שהם המתים פגרי
לצאת:  שפך המרק ואת כמו  נתעב רוטב

ו ): (שופטים  אליך קרב הצדיקים אל 
בי: תגש ואל  בעצמך  עמוד   קדשתי כי
ת"י: כן  ממך  יותר  עשו וטהרתי אשר  התועבה

באפי: חמה לעשן  הנה   לפני חטאתם
ונחתם: דינם נגזר  כבר   ושל שלכם

לכם: אשלם יחדיו  אבותיכם   
:דטופנא בדרא זכאי נח  דאשתכח  כמה ת"י
:מתוק שהיה נח  המשוכל זה בדור 

כמשמעו : לפתור  ויש  וצדיק צדיק כל  למען 
בם: הנמצא : ישראל בארץ שהיה מחוז  שם

 : כמשמעו

 
(‚).ÌÚ‰:' וכו המכעיסים העם  ÈÙ.הם ÏÚ בירושלים לפני

השכינה. השראת לעכו"ם:ÌÈÁÂÊמקום ..˙Â‚ היה דרכם
והמטהרים  המתקדשים נאמר  וכן הגנות בתוך עכו"ם להעמיד

סו ): (לקמן  הגנות ‰ÌÈÏ.אל ÏÚ שורפין שהיו  בשעה
עכו"ם: לשם קטורת עליהם משימין  היו הלבנים 

(„).ÌÈ˜ ÌÈ˘ÂÈ‰ של טומאה  רוח  עליהם שתשרה 
ÂÈÏÈ.שדים : ÌÈÂˆÂ שאינם המתים פגרי  בין לנים היו 

ענין  כפל והוא במצור  הנתונים  כמו ממקומם לצאת יכולים
Ì‰ÈÏÎ.במ "ש : ÌÈÏÂ‚Ù ˜ÓÂמתועב מרוטב בלוע כליהם כל

טמא : ממאכלים ‰‡ÌÈÓÂ.(‰)מדבר אוכלים שאינם לאלה
קדשתי כי בי לנגוע  תגש  אל במקומך לעמוד אליך גשה יאמרו

אותי: תטמא ואל באפי‡Ï‰.ממך עשן  העלו האלה  הדברים 
הבוער: כאש  היום כל בוערת חמתי Â˙Î‰(Â)להיות ‰‰

.ÈÙÏ: נשכחו ולא לפני  כתובה שעשו  ‡Á˘‰.הרעות ‡Ï לא
חיקם  על  יהיה והתשלומין  גמול אשלם ֿ אם כי עליהם אשתוק

אחריהם: לבניהם יחדיו:ÌÎÈ˙ÂÂÚ.(Ê)ולא אבותיכם עוונות  ועל עוונותיכם על יהיה הגמול ˜ÂË.תשלום  ˘‡:לעכו"ם
.ÈÂÙÁ: רב בפרסום  לעכו"ם שמה שעבדו עון È˙Â„ÓÂ.במה מהם אפרע ואח "ז  פעולתם גמול חיקם  אל אמדוד בראשונה 

אבותם: במעשה ואחזו הואיל ÓÈˆ‡.(Á)אבותם ˘‡Î באשכול ימצא  כאשר  כמו כי  הגאולה מן תתייאשו אל עכ"ז ר "ל 
יין: מהם  לעשות הראויים צרכם כל מבושלים גרגרים תשחיתהו Ó‡Â.ענבים  אל  האומר  יאמר  להשחיתו  רוצה  מי  ואם ר "ל

התירוש : בעבור  השאירהו  מ "מ  ברכה שאינם וזגים חרצנים בו  שיש  פי  על ואף  וטובה ברכה שהוא תירוש  בו  יש  ÔÚÓÏכי 
.È„Ú:בקרבם אשר  ‰ÏÎ.הצדיקים  ˙ÈÁ˘‰ È˙ÏÏ:הצדיקים עבדי  בעבור אשחית  לא וכלל  זרעÚÊ.(Ë)כלל לומר  רצה 

ליעקב : הראויה ‰È.ברכה ˘ÂÈ.הבית והר  ציון  ÈÈÁהר  ‰Â˘ÈÂ להם שהבטחתי  הירושה את ירשו הם לי שבחרתי  העם .
ישראל: ארץ ˘Ó‰.זו  ÂÎ˘È:ממנה עוד יגלו ‰˘ÔÂ.(È)ולא ‰È‰Â כמאז ירעו שמה  כי  צאן  לנוה  יהיה והשמן  המישור  מקום

הגולה: בזמן שהיתה  כמות שממה תהיה ÂÎÚ.ולא ˜ÓÚÂ ירבצו שם כי  בקר  לרבץ  יהיה והמקולקלים העכורים העמקים אף 
שמן: מרעה ירעו ה':ÈÓÚÏ.ושם את עזבו  ולא בגולה בהיותם  דרשוני  אשר  לעמי תהיה הזו הטובה כל

 
(‚).ÈÙ ÏÚיברכך פניך על וכן א)לפני עשוים ‰ÌÈÏ.:(איוב

בבנין: לשומם  בכבשן  ושורפין  מלשון ÌÈÂˆÂ.(„)מחומר 
נצורה כעיר  כמו א)מצור הבשרÓÂ˜.:(לעיל  מבישול רוטב 

שפך המרק ואת  ו )כמו פגול ÌÈÏÂ‚Ù.:(שופטים כמו  תעוב ענין
ירצה לא  יט)הוא  עשן Ô˘Ú.(‰):(ויקרא עלה כמו כעס  ענין 

יח)באפו  תוקד È˜„˙.:(תהלים תמיד אש  כמו  ו )בוערת :(ויקרא
(Â).‰˘Á‡:שתיקה Ì˜ÈÁ.ענין ÏÚ:ובשרם עצמם על ר "ל 
(Ê).ÈÂÙÁ: וגידוף חירוף  מדידה:È˙Â„ÓÂ.מל' מלשון
(Á).˘ÂÈ˙‰ויצהרך ותירושך כמו  יא)היין  ÏÂÎ˘‡.:(דברים

ענבים  ואשכול  כמו  ענבים  מגרגרי יג)ענף  ר"ל Î‰.:(במדבר 
טובה: הרועים ‰˘ÔÂ.(È)דבר כמו ושמן  מישור מקום

כז )בשרון  מדור :ÂÏ‰.:(דה"א ÂÎÚ.ענין ˜ÓÚÂ מקולקל עמק 
תקוה לפתח  עכור עמק ואת ב)וכן  רביצה ıÏ.:(הושע מלשון

לנוח : השכיבה  והוא
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.‰‰‡ ÈÏÚ ÂÏ‚„Â אהבה („) אליו  שדגלני וקבוצתי

בלעז : אשר "ייט  ודגלו  אהבתו  זוכרת עודני עלי היא
(‰) או ענבים באשישי החולים כמדת עתה

נקיה: סלת סביבותי באשישות רפידתי רפדו 
אני  חולה כי החולים כדרך  טוב לריח  בתפוחים
מצע  לשון  רפידה בגלותי פה לו  צמאתי כי לאהבתו 

טיט . עלי חרוץ ירפד  מא) (איוב כמו  (Â)היא
 : במדבר  נוסע ימים ג' דרך 

ושלו  מן  להם מוריד  המנוחה ובמקום מנוחה להם לתור 
לאהבתו . וחולה בגלותי עתה זוכרת אני זה כל 

(Ê) :האומות אתם  
ואיילי': כצביים ומאכל  הפקר  שתהיו   

   ולהחליפה לשנותה לדודי שביני
אחריכם: להתפתות ממני ולבקש  עוד בכל 

בי: חפץ והוא בלבי תקועה שהיא  עד כמו 

במסיבו : שהמלך  בעוד  במסיבו  שהמלך   אם
ד ') (דניאל  ערך  ויהי כד ) א (שמואל  כמו  תשניאו 

לערך : ופשרה  השדה על  העורר  כמו 
מתיישבים  ואינם רבים אגדה מדרשי יש בלע"ז  קלניי"ר 
על  ודיבר  שלמה שנתנבא אני רואה כי הדברים סדר  על 
הארץ  וביאת והמשכן  תורה מתן  ועל  מצרים יציאת
וחורבנו : שני בית וביאת בבל  וגלות הבחירה ובית

(Á)  כאדם הראשונות על  המשורר  חוזר 
ראשית  לפניכם אמרתי לא ואומר  וחוזר  דבריו  שקיצר 
ולא  חדריו  המלך  הביאני ואמר  התחיל  הוא הדברים
חוזר  ועכשיו  חיבה בלשון  במצרים פקדם היאך  סיפר 
ורצתי  דודי שמשכני להם שאמרתי זו  משיכה ואומר 
תם  עד  לגאול ' אומרת הייתי נואש הייתי כן  אחריו 

הבתרים: בין  שנאמרו  שנה מאות ארבע  
 :בגבעות ומקפץ ההרים על  כמדלג הקץ לפני

 
(„).ÔÈÈ‰ ˙È Ï‡ È‡È‰ מתאווה לאמר  מדברת  למולו  כאילו 

רואים  במקום  בי  להתענג  היין , בית אל אותי שתביא אני
אלי: חיבתך ‡‰‰.לפרסם ÈÏÚ ÂÏ‚„Âעלי דגלו  הרמת

הראות  לי תחשב זה למשמעתו, וסר  לו  שאני לכל להראות
להשרות  אני  מתאווה  לומר  הוא והנמשל יתירה. וחיבה  אהבה
לו  שאני  הדבר  לפרסם  גילולים, העובדי כל לעין  שכינתך  בי 

מאד: עלי חביבה היא Â˘È˘‡˙.(‰)לעם ÈÂÎÓÒמרוב
היין  בלגיני אלי הקריבו  ביתה לבני אמרו  לה שבאו  הגעגוגין 
טוב ריח  המעלים בתפוחים מיטתי  ותציעו  נפשי, להשיב 
החשוק לאהבת נפשי  כלתה כי על אני חולה כי  אותי, להבריא
ולזקנים  לחכמים ישראל כנסת שתאמר  הוא והנמשל  ההוא .

לה: נפשי כלתה כי  למקומה, השכינה בהחזרת אותי לנחם הרפות ידי  וחזקו  הכושלות ברכי È˘‡Ï.(Â)אמצו ˙Á˙ ÂÏ‡Ó˘
תאמר כי  הוא והנמשל וחיבה. אהבה דרך ימינו  ותחבקני  ראשי. תחת שמאלו  להשים כמאז , בו דבוקה להיות  אני  מתאוה כי 

כמאז: שכינתו בי  להשרות תאבתי  מאוד הן  ישראל  בנות ‰˘È˙Ú.(Ê)כנסת אתן להן ותאמר הנערות , כלפי פניה  חזרה
ל  להיות השדה, לאילות  או  לצבאות דומות  להיות אתכם השבעתי אהבת ירושלים  אליכן תעוררו  אם כמותן . ולמאכל הפקר 

אותי תמאסו  אל מעצמה  האהבה שבה שלא עוד  כל לומר רוצה מעצמה, אלי לשוב  נחפצת האהבה  שתהיה עד  ההוא החשוק
האהבה  ולעורר  בעיניו אותי  להמאיס  ידכן לאל יהיה לא הנה האהבה שתשוב  אחר אבל  וכאומרת  אליכן. האהבה לעורר  בעיניו
אשר ותאמר ומזלות, כוכבים העובדי את השביעה ישראל כנסת כאילו לומר  הוא והנמשל השבועה. אל אז צורך ואין אליכם,
אליכם  ולעורר  בעיניו  אותי להמאיס  דת על לעבור  תכריחוני  שלא מעצמה, ברוךֿהוא המקום אהבת  אלי שבה שלא עוד כל

במשל : כמו וכו' אחר  אבל וכאומרת ידכם , מתחת  אצא לבל עולם עד עלי  אתכם  להמשיל „È„Â.(Á)אהבתו  ÏÂ˜מהר והנה
למהר ההרים על ההרים על מדלג  כאילו  מהר, חיש  בא הוא  כאילו והנה דודי . צעדי  קול  נשמע  וכאילו  למקומה, האהבה תשוב

אלי: ֿ הוא ברוך  המקום אהבת  תשוב  מהרה מוכנת, הגאולה הלא לומר הוא והנמשל  ביאתו.

 
(„).È‡È‰: עתיד במקום שמרימין ÂÏ‚„Â.עבר דגל  מלשון 

כמו Â˘È˘‡˙.(‰)בצבא: היין . בהם ישימו הלגינים הם
ב ): ג  (הושע  ענבים כמו ÈÂ„Ù.אשישי המטה. הצעת ענין
יג): יז  (איוב  יצועי הזרוע˙È˜Á.(Â)רפדתי סיבוב  ענין

שבועה:‰˘È˙Ú.(Ê)בגוף : נקבות Â‡ˆ˙.מלשון
האילים:ÂÏÈ‡˙.הצבאים: ˙ÂÂÚ.נקבות ÂÈÚ˙ מלשון

הענין : לחזק המלה וכפל Ê‰.(Á)התעוררות, ‰‰ הלשון
(מ "א  בו  נוגע  מלאך זה  והנה וכן הענין . מהירות על  יורה  הזה

ה): ההליכה Ï„Ó‚.יט  ומהירות  ריקוד ענין  שניהם מקפץ .
המהירות: מרבית על יורה  שונות במלות והכפל 
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   ושם בגנותיהן  עכו "ם מעמידים

הלבנים: על  בשמים מקטרין   
שדים: של  טומאה רוח  עליהם הם שתשרה

יכולים  שאינם במצור  כנתונים שהם המתים פגרי
לצאת:  שפך המרק ואת כמו  נתעב רוטב

ו ): (שופטים  אליך קרב הצדיקים אל 
בי: תגש ואל  בעצמך  עמוד   קדשתי כי
ת"י: כן  ממך  יותר  עשו וטהרתי אשר  התועבה

באפי: חמה לעשן  הנה   לפני חטאתם
ונחתם: דינם נגזר  כבר   ושל שלכם

לכם: אשלם יחדיו  אבותיכם   
:דטופנא בדרא זכאי נח  דאשתכח  כמה ת"י
:מתוק שהיה נח  המשוכל זה בדור 

כמשמעו : לפתור  ויש  וצדיק צדיק כל  למען 
בם: הנמצא : ישראל בארץ שהיה מחוז  שם

 : כמשמעו

 
(‚).ÌÚ‰:' וכו המכעיסים העם  ÈÙ.הם ÏÚ בירושלים לפני

השכינה. השראת לעכו"ם:ÌÈÁÂÊמקום ..˙Â‚ היה דרכם
והמטהרים  המתקדשים נאמר  וכן הגנות בתוך עכו"ם להעמיד

סו ): (לקמן  הגנות ‰ÌÈÏ.אל ÏÚ שורפין שהיו  בשעה
עכו"ם: לשם קטורת עליהם משימין  היו הלבנים 

(„).ÌÈ˜ ÌÈ˘ÂÈ‰ של טומאה  רוח  עליהם שתשרה 
ÂÈÏÈ.שדים : ÌÈÂˆÂ שאינם המתים פגרי  בין לנים היו 

ענין  כפל והוא במצור  הנתונים  כמו ממקומם לצאת יכולים
Ì‰ÈÏÎ.במ "ש : ÌÈÏÂ‚Ù ˜ÓÂמתועב מרוטב בלוע כליהם כל

טמא : ממאכלים ‰‡ÌÈÓÂ.(‰)מדבר אוכלים שאינם לאלה
קדשתי כי בי לנגוע  תגש  אל במקומך לעמוד אליך גשה יאמרו

אותי: תטמא ואל באפי‡Ï‰.ממך עשן  העלו האלה  הדברים 
הבוער: כאש  היום כל בוערת חמתי Â˙Î‰(Â)להיות ‰‰

.ÈÙÏ: נשכחו ולא לפני  כתובה שעשו  ‡Á˘‰.הרעות ‡Ï לא
חיקם  על  יהיה והתשלומין  גמול אשלם ֿ אם כי עליהם אשתוק

אחריהם: לבניהם יחדיו:ÌÎÈ˙ÂÂÚ.(Ê)ולא אבותיכם עוונות  ועל עוונותיכם על יהיה הגמול ˜ÂË.תשלום  ˘‡:לעכו"ם
.ÈÂÙÁ: רב בפרסום  לעכו"ם שמה שעבדו עון È˙Â„ÓÂ.במה מהם אפרע ואח "ז  פעולתם גמול חיקם  אל אמדוד בראשונה 

אבותם: במעשה ואחזו הואיל ÓÈˆ‡.(Á)אבותם ˘‡Î באשכול ימצא  כאשר  כמו כי  הגאולה מן תתייאשו אל עכ"ז ר "ל 
יין: מהם  לעשות הראויים צרכם כל מבושלים גרגרים תשחיתהו Ó‡Â.ענבים  אל  האומר  יאמר  להשחיתו  רוצה  מי  ואם ר "ל

התירוש : בעבור  השאירהו  מ "מ  ברכה שאינם וזגים חרצנים בו  שיש  פי  על ואף  וטובה ברכה שהוא תירוש  בו  יש  ÔÚÓÏכי 
.È„Ú:בקרבם אשר  ‰ÏÎ.הצדיקים  ˙ÈÁ˘‰ È˙ÏÏ:הצדיקים עבדי  בעבור אשחית  לא וכלל  זרעÚÊ.(Ë)כלל לומר  רצה 

ליעקב : הראויה ‰È.ברכה ˘ÂÈ.הבית והר  ציון  ÈÈÁהר  ‰Â˘ÈÂ להם שהבטחתי  הירושה את ירשו הם לי שבחרתי  העם .
ישראל: ארץ ˘Ó‰.זו  ÂÎ˘È:ממנה עוד יגלו ‰˘ÔÂ.(È)ולא ‰È‰Â כמאז ירעו שמה  כי  צאן  לנוה  יהיה והשמן  המישור  מקום

הגולה: בזמן שהיתה  כמות שממה תהיה ÂÎÚ.ולא ˜ÓÚÂ ירבצו שם כי  בקר  לרבץ  יהיה והמקולקלים העכורים העמקים אף 
שמן: מרעה ירעו ה':ÈÓÚÏ.ושם את עזבו  ולא בגולה בהיותם  דרשוני  אשר  לעמי תהיה הזו הטובה כל

 
(‚).ÈÙ ÏÚיברכך פניך על וכן א)לפני עשוים ‰ÌÈÏ.:(איוב

בבנין: לשומם  בכבשן  ושורפין  מלשון ÌÈÂˆÂ.(„)מחומר 
נצורה כעיר  כמו א)מצור הבשרÓÂ˜.:(לעיל  מבישול רוטב 

שפך המרק ואת  ו )כמו פגול ÌÈÏÂ‚Ù.:(שופטים כמו  תעוב ענין
ירצה לא  יט)הוא  עשן Ô˘Ú.(‰):(ויקרא עלה כמו כעס  ענין 

יח)באפו  תוקד È˜„˙.:(תהלים תמיד אש  כמו  ו )בוערת :(ויקרא
(Â).‰˘Á‡:שתיקה Ì˜ÈÁ.ענין ÏÚ:ובשרם עצמם על ר "ל 
(Ê).ÈÂÙÁ: וגידוף חירוף  מדידה:È˙Â„ÓÂ.מל' מלשון
(Á).˘ÂÈ˙‰ויצהרך ותירושך כמו  יא)היין  ÏÂÎ˘‡.:(דברים

ענבים  ואשכול  כמו  ענבים  מגרגרי יג)ענף  ר"ל Î‰.:(במדבר 
טובה: הרועים ‰˘ÔÂ.(È)דבר כמו ושמן  מישור מקום

כז )בשרון  מדור :ÂÏ‰.:(דה"א ÂÎÚ.ענין ˜ÓÚÂ מקולקל עמק 
תקוה לפתח  עכור עמק ואת ב)וכן  רביצה ıÏ.:(הושע מלשון

לנוח : השכיבה  והוא
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.‰‰‡ ÈÏÚ ÂÏ‚„Â אהבה („) אליו  שדגלני וקבוצתי

בלעז : אשר "ייט  ודגלו  אהבתו  זוכרת עודני עלי היא
(‰) או ענבים באשישי החולים כמדת עתה

נקיה: סלת סביבותי באשישות רפידתי רפדו 
אני  חולה כי החולים כדרך  טוב לריח  בתפוחים
מצע  לשון  רפידה בגלותי פה לו  צמאתי כי לאהבתו 

טיט . עלי חרוץ ירפד  מא) (איוב כמו  (Â)היא
 : במדבר  נוסע ימים ג' דרך 

ושלו  מן  להם מוריד  המנוחה ובמקום מנוחה להם לתור 
לאהבתו . וחולה בגלותי עתה זוכרת אני זה כל 

(Ê) :האומות אתם  
ואיילי': כצביים ומאכל  הפקר  שתהיו   

   ולהחליפה לשנותה לדודי שביני
אחריכם: להתפתות ממני ולבקש  עוד בכל 

בי: חפץ והוא בלבי תקועה שהיא  עד כמו 

במסיבו : שהמלך  בעוד  במסיבו  שהמלך   אם
ד ') (דניאל  ערך  ויהי כד ) א (שמואל  כמו  תשניאו 

לערך : ופשרה  השדה על  העורר  כמו 
מתיישבים  ואינם רבים אגדה מדרשי יש בלע"ז  קלניי"ר 
על  ודיבר  שלמה שנתנבא אני רואה כי הדברים סדר  על 
הארץ  וביאת והמשכן  תורה מתן  ועל  מצרים יציאת
וחורבנו : שני בית וביאת בבל  וגלות הבחירה ובית

(Á)  כאדם הראשונות על  המשורר  חוזר 
ראשית  לפניכם אמרתי לא ואומר  וחוזר  דבריו  שקיצר 
ולא  חדריו  המלך  הביאני ואמר  התחיל  הוא הדברים
חוזר  ועכשיו  חיבה בלשון  במצרים פקדם היאך  סיפר 
ורצתי  דודי שמשכני להם שאמרתי זו  משיכה ואומר 
תם  עד  לגאול ' אומרת הייתי נואש הייתי כן  אחריו 

הבתרים: בין  שנאמרו  שנה מאות ארבע  
 :בגבעות ומקפץ ההרים על  כמדלג הקץ לפני

 
(„).ÔÈÈ‰ ˙È Ï‡ È‡È‰ מתאווה לאמר  מדברת  למולו  כאילו 

רואים  במקום  בי  להתענג  היין , בית אל אותי שתביא אני
אלי: חיבתך ‡‰‰.לפרסם ÈÏÚ ÂÏ‚„Âעלי דגלו  הרמת

הראות  לי תחשב זה למשמעתו, וסר  לו  שאני לכל להראות
להשרות  אני  מתאווה  לומר  הוא והנמשל יתירה. וחיבה  אהבה
לו  שאני  הדבר  לפרסם  גילולים, העובדי כל לעין  שכינתך  בי 

מאד: עלי חביבה היא Â˘È˘‡˙.(‰)לעם ÈÂÎÓÒמרוב
היין  בלגיני אלי הקריבו  ביתה לבני אמרו  לה שבאו  הגעגוגין 
טוב ריח  המעלים בתפוחים מיטתי  ותציעו  נפשי, להשיב 
החשוק לאהבת נפשי  כלתה כי על אני חולה כי  אותי, להבריא
ולזקנים  לחכמים ישראל כנסת שתאמר  הוא והנמשל  ההוא .

לה: נפשי כלתה כי  למקומה, השכינה בהחזרת אותי לנחם הרפות ידי  וחזקו  הכושלות ברכי È˘‡Ï.(Â)אמצו ˙Á˙ ÂÏ‡Ó˘
תאמר כי  הוא והנמשל וחיבה. אהבה דרך ימינו  ותחבקני  ראשי. תחת שמאלו  להשים כמאז , בו דבוקה להיות  אני  מתאוה כי 

כמאז: שכינתו בי  להשרות תאבתי  מאוד הן  ישראל  בנות ‰˘È˙Ú.(Ê)כנסת אתן להן ותאמר הנערות , כלפי פניה  חזרה
ל  להיות השדה, לאילות  או  לצבאות דומות  להיות אתכם השבעתי אהבת ירושלים  אליכן תעוררו  אם כמותן . ולמאכל הפקר 

אותי תמאסו  אל מעצמה  האהבה שבה שלא עוד  כל לומר רוצה מעצמה, אלי לשוב  נחפצת האהבה  שתהיה עד  ההוא החשוק
האהבה  ולעורר  בעיניו אותי  להמאיס  ידכן לאל יהיה לא הנה האהבה שתשוב  אחר אבל  וכאומרת  אליכן. האהבה לעורר  בעיניו
אשר ותאמר ומזלות, כוכבים העובדי את השביעה ישראל כנסת כאילו לומר  הוא והנמשל השבועה. אל אז צורך ואין אליכם,
אליכם  ולעורר  בעיניו  אותי להמאיס  דת על לעבור  תכריחוני  שלא מעצמה, ברוךֿהוא המקום אהבת  אלי שבה שלא עוד כל

במשל : כמו וכו' אחר  אבל וכאומרת ידכם , מתחת  אצא לבל עולם עד עלי  אתכם  להמשיל „È„Â.(Á)אהבתו  ÏÂ˜מהר והנה
למהר ההרים על ההרים על מדלג  כאילו  מהר, חיש  בא הוא  כאילו והנה דודי . צעדי  קול  נשמע  וכאילו  למקומה, האהבה תשוב

אלי: ֿ הוא ברוך  המקום אהבת  תשוב  מהרה מוכנת, הגאולה הלא לומר הוא והנמשל  ביאתו.

 
(„).È‡È‰: עתיד במקום שמרימין ÂÏ‚„Â.עבר דגל  מלשון 

כמו Â˘È˘‡˙.(‰)בצבא: היין . בהם ישימו הלגינים הם
ב ): ג  (הושע  ענבים כמו ÈÂ„Ù.אשישי המטה. הצעת ענין
יג): יז  (איוב  יצועי הזרוע˙È˜Á.(Â)רפדתי סיבוב  ענין

שבועה:‰˘È˙Ú.(Ê)בגוף : נקבות Â‡ˆ˙.מלשון
האילים:ÂÏÈ‡˙.הצבאים: ˙ÂÂÚ.נקבות ÂÈÚ˙ מלשון

הענין : לחזק המלה וכפל Ê‰.(Á)התעוררות, ‰‰ הלשון
(מ "א  בו  נוגע  מלאך זה  והנה וכן הענין . מהירות על  יורה  הזה

ה): ההליכה Ï„Ó‚.יט  ומהירות  ריקוד ענין  שניהם מקפץ .
המהירות: מרבית על יורה  שונות במלות והכפל 
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cccc.mxg jilr ipixd:éðîî úåðäéì ìëåú àìù íøçá êéìò äøåñà äéäú éúàðä.xeq` xcendàìù åøéáç ìò øåñàì ìåëé íãàù .ïîà äðò àìù ô"òà
:åðîî äðäé.mxg ilr dz` ixd:øåñà øãåðä ,åøáçî åì àåáúù äàðä ìë åîöò ìò øñàù.laa iler ly xacaíéìåò åéäù íéìâø éìåò ìù øåá ïåâë

:íéôúåù ìù àåäù øáãë àìå ø÷ôäë éåäå ,åá äåù ìàøùé ìë ìù ïãéå êøãä òöîàá øåáä åúåà äéäå ,ìâøì ìàøùé õøàì ìááî
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שנדרו בשותפים יעקב בן  אליעזר ורבי  חכמים מחלוקת למדנו  הקודמת במשנה
אחד כל  סוברים: שחכמים מחברו, מּודר  היה מהם כשאחד וכן מזה, זה הנאה
חברו ; משל  נהנה הוא הרי  לשניהם, המשותפת לחצר נכנס כשהוא מהשותפים,
מוסיפה  זו  משנה נהנה. הוא בלבד משלו  מהם אחד  כל  סובר : יעקב בן אליעזר  ורבי 
מאחד הנאה מּודר  שהיה אחר  אדם לגבי גם ישנה המחלוקת שאותה להשמיענו ,

החצר . של  השותפים

äàðä íäî ãçàa øcî ÷eMä ïî ãçà äéäאחר אדם היה – ÈÈÆÈÄÇËÈÀÆÈÅÆÂÈÈ
השותפים, מן מאחד הנאה øöçìמּודר ñðké àGלמּודר אסור  – ÄÈÅÆÈÅ

שאיננו  שותף לאותו  צריך  כשהוא ואפילו השותפים, לחצר להיכנס

לחצר, שנכנס שבשעה לפי  לו , צריך  שהשותף או  ממנו, הנאה מּודר 
עליו . אסורה שהנאתו השותף של בחלקו  הרגל מדריסת נהנה הוא הרי

:øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø שכן לחצר , להיכנס למודר  מותר  ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ
Bì øîBì àeä ìBëé:למדיר –,ñðëð éðà Cøáç ìL CBúì ÈÇÀÆÂÅÈÂÄÄÀÈ

ClL CBúì ñðëð éðéàå בן אליעזר  רבי סובר  זה בכגון  שאף – ÀÅÄÄÀÈÀÆÈ
שהנאתו  השותף אותו משל  אלא נהנה אינו לחצר  נכנס שכשהוא יעקב,
יעקב  בן אליעזר רבי לו  התיר שלא מפרשים, יש עליו. אסורה אינה

ממנו  הנאה מּודר שאינו  שותף אותו לצורך נכנס כשהוא אלא להיכנס
((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ).).).).
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בו, שותף שחברו  חצר לגבי  מחברו המּודר דין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
או מכרם, או השכירם, שחברו נכסים לגבי המּודר  של  דינו  ללמד  משנתנו באה

שיבואר . כפי הורישם,

Bøáçî äàðä øcnä,משמעון הנאה מּודר  ראובן  היה –Bì Léå ÇËÈÂÈÈÅÂÅÀÆ
לשמעון , –ãaä úéáe õçøî זיתים בו  שכותשים הבד , בית או – ÆÀÈÅÇÇ

שמנם, את øéòaלסחוט íéøkNîשהדיר קודם ללוי, שהשכירם – ËÀÈÄÈÄ
ראובן  ישראלישראלישראלישראל");");");");את """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ïäa((((עייןעייןעייןעיין Bì Lé íàÄÆÈÆ
é úñéôzãדמי מלבד הבד בבית או  במרחץ זכות לשמעון יש  אם – ÀÄÇÈ

שמקבל או  השכירו , שלא מקום שם שהניח כגון הקצובים, השכירות

מהרווחים ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),אחוזים מהם,øeñà("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ליהנות לראובן  – È
כשלו . הם הרי יד, תפיסת לשמעון בהם ויש  ïäaשהואיל  Bì ïéàÅÈÆ

ãé úñéôz,לגמרי שמעון שהשכירם –øzî,מהם ליהנות לראובן  – ÀÄÇÈËÈ
בהם  לו ואין  ללוי והשכירם שהואיל  הם, שמעון שנכסי  פי על אף

לוי . משל אלא שמעון משל נהנה אינו  יד, תפיסת Bøáçì:כל øîBàäÈÅÇÂÅ
ç÷Bì éðàL EãNå ,ñðëð éðàL Eúéáì íðB÷ עצמו על  שאסר – ÈÀÅÀÆÂÄÄÀÈÀÈÀÆÂÄÅÇ

שדהו  את עצמו  על שאסר  או  בו , ייכנס שלא חברו של  ביתו  את בנדר 

אותה; יקנה ליורשיו,úîשלא נכסיו  ונפלו  חברו –BøënL Bà ÅÆÀÈ
øçàì,לאחר שדהו  או ביתו  את חברו  שמכר –øzîלנודר – ÀÇÅËÈ

הלוקח, מידי  או  היורשים מידי  השדה את לקנות וכן  לבית, להיכנס
עצמו  על  לאסרם נתכוון לא "שדך", או "ביתך" בנדרו ואמר שהואיל

חברו. של שהם בזמן  `xn:אלא m` la`éðàL äæ úéáì íðB÷ÈÀÇÄÆÆÂÄ
,ñðëð: אוmpewç÷Bì éðàL Bæ äãN שדה" או זה" "בית שאמר – ÄÀÈÈÆÆÂÄÅÇ

השדה,úîזו "; בעל  או הבית בעל –øçàì BøënL Bàשמכר – ÅÆÀÈÀÇÅ
לאחר , השדה את או הבית לקנות øeñàאת או לבית להיכנס לנודר – È

לעולם, עליו והשדה הבית את אסר זה נדרו  בלשון  שכן  השדה, את
אחרים. לידי  עוברים כשהם ואפילו 
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נכסים  לגבי מזה זה הנאה הנודרים של דינם מה ללמד , הוא משנתנו של  עיקרה
במשנה: נזכרים כאלה נכסים של סוגים ושני  שותפים `.ציבוריים. שהציבור נכסים

שכל וכדומה, המרחץ בית הכנסת, בית כגון עיר , שבכל  הציבור נכסי  והם בהם,
בהם. כשותף נחשב העיר אותה מבני  ואחד  ישראלa.אחד כל של שידם נכסים

יחיד כל  ואין ישראל, כל  של אלא בלבד המקום בני של  אינם והם בהם, שווה
ישראל כלל לרשות ועומדים הם מופקרים אלא בהם, כשותף נחשב מישראל ויחיד
ברגל ; אליהם לעלות ישראל  כל שזכות והמקדש , הבית הר  כגון  עולם, לדורות
עולי לצורך  עזרא בימי הגולה עולי  שהתקינום מים בורות אף הללו  הנכסים ובכלל
עולי של "דברים במשנתנו : אלו נכסים קרויים מכאן ישראל. לארץ מבבל  הרגלים

פותחת משנתנו  – tiqay`)בבל". dpynd xwir ab`) שלא בהם שנודרים בלשונות
מזה. זה ליהנות

íøç Eéìò éðéøä שתהא היינו  חרם", עליך  "הריני  לחברו: האומר  – ÂÅÄÈÆÅÆ
הבית, לבדק המוקדש כחרם חברו על  אסורה øeñàהנאתו  øcnäÇËÈÈ

משלו. ייהנה שלא חברו  על  לאסור  אדם שיכול  ממנו , ליהנות –éøäÂÅ
íøç éìò zàעל שאסר  חרם", עלי את "הרי  לחברו : אמר  ואם – ÇÀÈÇÅÆ

כחרם, חברו משל  הנאה øeñàעצמו  øãBpä.מחברו ליהנות –m`e ÇÅÈ
:xn`ìò zàå Eéìò éðéøäé וכן חברו על  הנאתו שתהא שנדר – ÂÅÄÈÆÀÇÀÈÇ

כחרם, אסורה עליו  חברו ïéøeñàהנאת íäéðL.מזה זה ליהנות – ÀÅÆÂÄ
ìáá éìBò ìL øáãa ïéøzî íäéðLe הנאה שנדרו  אלה שני – ÀÅÆËÈÄÀÈÈÆÅÈÆ

שותפות, בגדר  שאינו בבל, עולי  של בדבר ליהנות מותרים מזה זה
øéòä dúBà ìL øáãa ïéøeñàåהעיר בני שכל לפי  בה, שדרים – ÇÂÄÀÈÈÆÈÈÄ

שבארנו  כמו מזה, זה שנדרו  השותפים כדין דינם ולכן בו, שותפים
לעיל.

izdw - zex`ean zeipyn
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dddd.dagxd:øéòáù ïé÷ååùä.daizde:íéøôñ äá ïéçéðîù.mixtqde:íäá ãåîìì øéòä éðá íéðå÷ù.`iypl ewlg azekde,éðú÷ éëäã àøîâá ùøôî
ùéù å÷ìç íäî ãçà ìë áåúëé ,íéøôñáå äáéúáå øéò ìù äáåçøá ùîúùäì íéøåñàå äæî äæ äàðä åøãðù åìà øîåìë ,àéùðì ï÷ìç åáúëé ,ïúð÷ú äîå
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àéùð ïåîîã ,íéøôñá åà äáéúá åà øéò ìù äáçøá íéøåñà åéäé àì äæî äæ äàðä åøãé íäéøçà íäéðá íàù ,àéùðì ïäé÷ìç åáúëå ïäéúåáà åãîò ,äæî
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:'åëå åúìçú ìò åôåñ.lk`ie `a` `aiy ick `l` jiptl opi`eíàå êéðôì ïä éøä øîà íà ìáà .øåñàå ,ìëàéå åéáà àáéù éãë àìà íðúð àì àîìà
,ìëàéå àáéù éãë äùò åéáà ìéáùáù íéøáãä ïéøëéðå êéøö äéäù äîî øúåé äãåòñá äáøäù åéìò úçëåî åúãåòñ íàå .øúåî ,ìëàéå àáà àáé êðåöø
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בבל עולי  של דבר  איזהו לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
העיר . אותה של  דבר ואיזהו 

ìáá éìBò ìL øác eäæéàå מותרים מזה זה הנאה שהמּודרים – ÀÅÆÈÈÆÅÈÆ
úéaäבו ? øä ïBâk,המקדש בית עליו שנבנה המוריה הר – ÀÇÇÇÄ

úBøæòäå,המקדש של –Cøcä òöîàaL øBaäå שעשאוהו – ÀÈÂÈÀÇÆÀÆÀÇÇÆÆ
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו כמו  הרגלים, øácלעולי  eäæéàåÀÅÆÈÈ

øéòä dúBà ìL?בו אסורים מזה זה הנאה שהמּודרים –ïBâk ÆÈÈÄÀ
äáçøä,השוק כיכר –äázäå ,úñðkä úéáe ,õçønäå היינו – ÈÀÈÈÀÇÆÀÈÅÇÀÆÆÀÇÅÈ

התורה, ספרי מונחים שבו  הקודש  בני–íéøôqäåארון  שקנאום ÀÇÀÈÄ
בהם. ללמוד  àéNpìהעיר  B÷ìç áúBkäå מה מבואר: בגמרא – ÀÇÅÆÀÇÈÄ

ה  של שלתקנתם מדבר ליהנות שיוכלו כדי  מזה, זה הנאה מּודרים

מהם אחד  כל העיר ? iypl`,אותה ewlg azekבשטר כותב כלומר 
להשתמש אחד כל  יוכל  כך ואחר לנשיא, העיר בנכסי חלקו שמקנה

משל אחד  נהנים ואינם משתמשים הם הנשיא של שבממון בהם,
áúBkחברו . ãçàå àéNpì áúBk ãçà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÆÈÅÇÈÄÀÆÈÅ

èBéãäìמותר להדיוט חלקו  הכותב ובין  לנשיא חלקו הכותב בין  – ÇÆÀ
העיר . אותה של  בדבר áúBëìלהשתמש àéNpì áúBk ïéa äîÇÅÅÇÈÄÀÅ

èBéãäì?"לנשיא חלקו "כותב חכמים: שאמרו  –àéNpì áúBkäL ÇÆÀÆÇÅÇÈÄ
úBkæì Céøö Bðéà בחלקו זוכה הלה אין להדיוט, הכותב שכן – ÅÈÄÀÇ

קניין , ידי  על בשבילו  זוכה שאחר  או  קניין , בו עושה כן אם אלא

חשיבותו  שמשום אחר , ידי  על  לו לזכות צריך אינו  לנשיא הכותב אבל 
קניין . בלא לזכות כוחו  את חכמים ייפו  נשיא íéøîBà:של  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

úBkæì ïéëéøö äæ ãçàå äæ ãçà ובין להדיוט הכותב בין – ÆÈÆÀÆÈÆÀÄÄÀÇ
קניין , צריך  הנשיא שאף להם, לזכות צריך לנשיא `exnהכותב dnle

?`iypl azek :mipey`xd minkgdäåäa àlà àéNpa eøac àG– ÄÀÇÈÄÆÈÇÙÆ
לו  לחלוק כדי לנשיא, חלקם לכתוב נוהגים היו  שכך  המצוי , בדבר

áBzëìכבוד. ïéëéøö ìéìbä éLðà ïéà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÇÀÅÇÈÄÀÄÄÄÀ
לנשיא, íäéãéחלקם ìò íäéúBáà eáúk øákL את בשבילם, – ÆÀÈÈÀÂÅÆÇÀÅÆ

היו , קנטרנים הגליל שאנשי מובא, בגמרא לנשיא. העיר של הדברים
חלקיהם  וכתבו אבותיהם עמדו  לפיכך  מזה, זה הנאה נודרים והיו

מזה  זה הנאה ידרו  אחריהם בניהם שאם אסורים לנשיא, יהיו לא ,
של ממון שמעתה וכדומה, בספרים או  בתיבה או  עיר  של ברחבה

הם. נשיא
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משום  אלא כאן הובאה ולא ח), (ד, לעיל נשנתה שכבר  בהלכה פותחת משנתנו
בדרך, מהלכים שהיו  בכגון עוסקת לעיל שנשנתה שהלכה מפרשים, ויש  הסיפא.

הדין. אותו  נוהג בעיר שאפילו  להשמיענו, המשנה באה וכאן

Bì ïéàå Bøáçî äàðä øcnä,למּודר –ìëài äî ורוצה – ÇËÈÂÈÈÅÂÅÀÅÇÙÇ
ממזונו, לו לתת äðzîהמדיר íeLì øçàì BðúBð נותן הריהו – ÀÀÇÅÀÇÈÈ

מתנה, לשם לאחר המזון  המּודר ,äläåאת –da øzîמותר – ÀÇÈËÈÈ
האחר . מיד  זו  מתנה ozpלקבל  `ly ,ezligz lr eteq giked m` la`

xcEnd da xeq` ,xcEnl oziy zpn lr `l` dpzna xg`l xicnd.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))

ïBøBç úéáa ãçàa äNòî,יהודה של  בצפונה עיר  –äéäL ÇÂÆÀÆÈÀÅÆÈÈ
äéäå ,äàðä epîéä øcî åéáà– הבן –Bða úà àéOî– ÈÄËÈÅÆÂÈÈÀÈÈÇÄÆÀ

הנכד, של הנישואים לסעודת אביו את להזמין Bøáçì:ורצה øîàåÀÈÇÇÂÅ
äðzîa Cì íéðeúð äãeòñe øöç סעודת את אעשה שבה החצר – ÈÅÀÈÀÄÈÀÇÈÈ

נתון  זה כל עצמה, והסעודה לתוכה, להיכנס לאבי  שאסור  הנישואים,

במתנה, eðnòלך ìëàéå àaà àáiL éãk àlà Eéðôì ïðéàåÀÅÈÀÈÆÆÈÀÅÆÈÙÇÈÀÙÇÄÈ
äãeòqa.מערים אלא שאינו בדבריו, לו  גילה –Bì øîà:חברו – ÇÀÈÈÇ

íéîMì ïéLc÷î íä éøä ,íä élL íàשהקדיש כלומר  – ÄÆÄÅÂÅÅËÀÈÄÇÈÇÄ
למקדש. והסעודה החצר את Bìחברו øîà:הבן –úà ézúð àG ÈÇÈÇÄÆ

íéîMì íLéc÷zL élL,והסעודה החצר את לך  נתתי לא – ÆÄÆÇÀÄÅÇÈÇÄ
הנאה  ממני  המּודר  שאבא כדי אלא ותקדישם, כרצונך  בהם שתעשה

מהם. ליהנות Bìיוכל øîà:חברו –,ClL úà éì äzúð àG ÈÇÈÇÈÄÆÆÈ
äæì äæ íévøúîe íéúBLå íéìëBà Eéáàå äzà àäzL àlàÆÈÆÀÅÇÈÀÈÄÀÄÀÄÄÀÇÄÆÈÆ

זה, עם זה ומתפייסים –BLàøa éeìz ïBò àäéå,בראשי כלומר  – ÄÅÈÈÀÙ
נדר . בעוון ידי  על  להיכשל  ברצונך  íéîëçשכן  éðôì øác àaLëeÀÆÈÈÈÄÀÅÂÈÄ

dðéàL äðzî ìk :eøîà,דבר לכל אותה המקבל  של  ברשותו  – ÈÀÈÇÈÈÆÅÈ
dLéc÷ä íàL,המקבל –úLc÷î dðéà בית של כמעשה – ÆÄÄÀÄÈÅÈËÀÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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·äàðä íäî ãçàa øcî ÷eMä ïî ãçà äéä–øöçì ñðké àG.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:øîBì àeä ìBëé ¨¨¤¨¦©ª¨§¤¨¥¤£¨¨¦¨¥¤¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©
Bì:ñðëð éðà Cøáç ìL CBúì,ClL CBúì ñðëð éðéàå. §¤£¥¨£¦¦§¨§¥¦¦§¨§¤¨
‚Bøáçî äàðä øcnä,øéòa íéøkNî ãaä úéáe õçøî Bì Léå;ãé úñéôz ïäa Bì Lé íà–øeñà;ïäa Bì ïéà ©ª¨£¨¨¥£¥§¤¤§¨¥©©ª§¨¦¨¦¦¤¨¤§¦©¨¨¥¨¤

ãé úñéôz–øzî.Bøáçì øîBàä:ñðëð éðàL Eúéáì íðB÷,ç÷Bì éðàL EãNå;øçàì BøënL Bà úî–øzî. §¦©¨ª¨¨¥©£¥¨§¥§¤£¦¦§¨§¨§¤£¦¥©¥¤§¨§©¥ª¨
ñðëð éðàL äæ úéáì íðB÷,ç÷Bì éðàL Bæ äãN;øçàì BøënL Bà úî–øeñà. ¨§©¦¤¤£¦¦§¨¨¤¤£¦¥©¥¤§¨§©¥¨

„éìò éðéøäíøç E–øeñà øcnä.íøç éìò zà éøä–øeñà øãBpä.éìò éðéøäéìò zàå E–ïéøeñà íäéðL. £¥¦¨¤¥¤©ª¨¨£¥©§¨©¥¤©¥¨£¥¦¨¤§©§¨©§¥¤£¦
ìáá éìBò ìL øáãa ïéøzî íäéðLe,øéòä dúBà ìL øáãa ïéøeñàå. §¥¤ª¨¦§¨¨¤¥¨¤©£¦§¨¨¤¨¨¦

aaaa.'eke weyd on cg` didñðëéì á÷òé ïá øæòéìà éáø äéì éøù øöçá ÷ìç åì ïéàù ÷åùä ïî ãçà åìéôàã ,äì è÷ð á÷òé ïá øæòéìà éáøã åçë êòéãåäì
:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìäå .äøéøá íòèî

bbbb.'eke cad ziae ugxn el yie exiagn d`pd xcendíéøçàì ïøéëùäù ãáä úéáå õçøî øéòá ïåòîùì ùéå ïåòîù éñëðá úåðäéì åéìò øñàðù ïáåàø
äì ïáåàø àáåùîúùäì ïáåàøì øåñà ,äæá àöåéëå õçøîä úéáá øåá ïåâë ,åøéëùä àìù ãáä úéáå õçøîä äæá íå÷î ïåòîùì øàùð íà íéàåø ,ïäá ùîúù

:øúåî ,åàì íàå .íäá.xzen xg`l mxkny e` zneíøñà ,åæ äãù åà äæ úéá øîà íà ìáà .åìù íäù ïîæá àìà ïååëúð àì ,êãù êúéá øîàù ïåéëã
:íìåòì åéìò

cccc.mxg jilr ipixd:éðîî úåðäéì ìëåú àìù íøçá êéìò äøåñà äéäú éúàðä.xeq` xcendàìù åøéáç ìò øåñàì ìåëé íãàù .ïîà äðò àìù ô"òà
:åðîî äðäé.mxg ilr dz` ixd:øåñà øãåðä ,åøáçî åì àåáúù äàðä ìë åîöò ìò øñàù.laa iler ly xacaíéìåò åéäù íéìâø éìåò ìù øåá ïåâë

:íéôúåù ìù àåäù øáãë àìå ø÷ôäë éåäå ,åá äåù ìàøùé ìë ìù ïãéå êøãä òöîàá øåáä åúåà äéäå ,ìâøì ìàøùé õøàì ìááî

`xephxa yexit
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שנדרו בשותפים יעקב בן  אליעזר ורבי  חכמים מחלוקת למדנו  הקודמת במשנה
אחד כל  סוברים: שחכמים מחברו, מּודר  היה מהם כשאחד וכן מזה, זה הנאה
חברו ; משל  נהנה הוא הרי  לשניהם, המשותפת לחצר נכנס כשהוא מהשותפים,
מוסיפה  זו  משנה נהנה. הוא בלבד משלו  מהם אחד  כל  סובר : יעקב בן אליעזר  ורבי 
מאחד הנאה מּודר  שהיה אחר  אדם לגבי גם ישנה המחלוקת שאותה להשמיענו ,

החצר . של  השותפים

äàðä íäî ãçàa øcî ÷eMä ïî ãçà äéäאחר אדם היה – ÈÈÆÈÄÇËÈÀÆÈÅÆÂÈÈ
השותפים, מן מאחד הנאה øöçìמּודר ñðké àGלמּודר אסור  – ÄÈÅÆÈÅ

שאיננו  שותף לאותו  צריך  כשהוא ואפילו השותפים, לחצר להיכנס

לחצר, שנכנס שבשעה לפי  לו , צריך  שהשותף או  ממנו, הנאה מּודר 
עליו . אסורה שהנאתו השותף של בחלקו  הרגל מדריסת נהנה הוא הרי

:øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø שכן לחצר , להיכנס למודר  מותר  ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ
Bì øîBì àeä ìBëé:למדיר –,ñðëð éðà Cøáç ìL CBúì ÈÇÀÆÂÅÈÂÄÄÀÈ

ClL CBúì ñðëð éðéàå בן אליעזר  רבי סובר  זה בכגון  שאף – ÀÅÄÄÀÈÀÆÈ
שהנאתו  השותף אותו משל  אלא נהנה אינו לחצר  נכנס שכשהוא יעקב,
יעקב  בן אליעזר רבי לו  התיר שלא מפרשים, יש עליו. אסורה אינה

ממנו  הנאה מּודר שאינו  שותף אותו לצורך נכנס כשהוא אלא להיכנס
((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ).).).).
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בו, שותף שחברו  חצר לגבי  מחברו המּודר דין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
או מכרם, או השכירם, שחברו נכסים לגבי המּודר  של  דינו  ללמד  משנתנו באה

שיבואר . כפי הורישם,

Bøáçî äàðä øcnä,משמעון הנאה מּודר  ראובן  היה –Bì Léå ÇËÈÂÈÈÅÂÅÀÆ
לשמעון , –ãaä úéáe õçøî זיתים בו  שכותשים הבד , בית או – ÆÀÈÅÇÇ

שמנם, את øéòaלסחוט íéøkNîשהדיר קודם ללוי, שהשכירם – ËÀÈÄÈÄ
ראובן  ישראלישראלישראלישראל");");");");את """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ïäa((((עייןעייןעייןעיין Bì Lé íàÄÆÈÆ
é úñéôzãדמי מלבד הבד בבית או  במרחץ זכות לשמעון יש  אם – ÀÄÇÈ

שמקבל או  השכירו , שלא מקום שם שהניח כגון הקצובים, השכירות

מהרווחים ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),אחוזים מהם,øeñà("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ליהנות לראובן  – È
כשלו . הם הרי יד, תפיסת לשמעון בהם ויש  ïäaשהואיל  Bì ïéàÅÈÆ

ãé úñéôz,לגמרי שמעון שהשכירם –øzî,מהם ליהנות לראובן  – ÀÄÇÈËÈ
בהם  לו ואין  ללוי והשכירם שהואיל  הם, שמעון שנכסי  פי על אף

לוי . משל אלא שמעון משל נהנה אינו  יד, תפיסת Bøáçì:כל øîBàäÈÅÇÂÅ
ç÷Bì éðàL EãNå ,ñðëð éðàL Eúéáì íðB÷ עצמו על  שאסר – ÈÀÅÀÆÂÄÄÀÈÀÈÀÆÂÄÅÇ

שדהו  את עצמו  על שאסר  או  בו , ייכנס שלא חברו של  ביתו  את בנדר 

אותה; יקנה ליורשיו,úîשלא נכסיו  ונפלו  חברו –BøënL Bà ÅÆÀÈ
øçàì,לאחר שדהו  או ביתו  את חברו  שמכר –øzîלנודר – ÀÇÅËÈ

הלוקח, מידי  או  היורשים מידי  השדה את לקנות וכן  לבית, להיכנס
עצמו  על  לאסרם נתכוון לא "שדך", או "ביתך" בנדרו ואמר שהואיל

חברו. של שהם בזמן  `xn:אלא m` la`éðàL äæ úéáì íðB÷ÈÀÇÄÆÆÂÄ
,ñðëð: אוmpewç÷Bì éðàL Bæ äãN שדה" או זה" "בית שאמר – ÄÀÈÈÆÆÂÄÅÇ

השדה,úîזו "; בעל  או הבית בעל –øçàì BøënL Bàשמכר – ÅÆÀÈÀÇÅ
לאחר , השדה את או הבית לקנות øeñàאת או לבית להיכנס לנודר – È

לעולם, עליו והשדה הבית את אסר זה נדרו  בלשון  שכן  השדה, את
אחרים. לידי  עוברים כשהם ואפילו 
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נכסים  לגבי מזה זה הנאה הנודרים של דינם מה ללמד , הוא משנתנו של  עיקרה
במשנה: נזכרים כאלה נכסים של סוגים ושני  שותפים `.ציבוריים. שהציבור נכסים

שכל וכדומה, המרחץ בית הכנסת, בית כגון עיר , שבכל  הציבור נכסי  והם בהם,
בהם. כשותף נחשב העיר אותה מבני  ואחד  ישראלa.אחד כל של שידם נכסים

יחיד כל  ואין ישראל, כל  של אלא בלבד המקום בני של  אינם והם בהם, שווה
ישראל כלל לרשות ועומדים הם מופקרים אלא בהם, כשותף נחשב מישראל ויחיד
ברגל ; אליהם לעלות ישראל  כל שזכות והמקדש , הבית הר  כגון  עולם, לדורות
עולי לצורך  עזרא בימי הגולה עולי  שהתקינום מים בורות אף הללו  הנכסים ובכלל
עולי של "דברים במשנתנו : אלו נכסים קרויים מכאן ישראל. לארץ מבבל  הרגלים

פותחת משנתנו  – tiqay`)בבל". dpynd xwir ab`) שלא בהם שנודרים בלשונות
מזה. זה ליהנות

íøç Eéìò éðéøä שתהא היינו  חרם", עליך  "הריני  לחברו: האומר  – ÂÅÄÈÆÅÆ
הבית, לבדק המוקדש כחרם חברו על  אסורה øeñàהנאתו  øcnäÇËÈÈ

משלו. ייהנה שלא חברו  על  לאסור  אדם שיכול  ממנו , ליהנות –éøäÂÅ
íøç éìò zàעל שאסר  חרם", עלי את "הרי  לחברו : אמר  ואם – ÇÀÈÇÅÆ

כחרם, חברו משל  הנאה øeñàעצמו  øãBpä.מחברו ליהנות –m`e ÇÅÈ
:xn`ìò zàå Eéìò éðéøäé וכן חברו על  הנאתו שתהא שנדר – ÂÅÄÈÆÀÇÀÈÇ

כחרם, אסורה עליו  חברו ïéøeñàהנאת íäéðL.מזה זה ליהנות – ÀÅÆÂÄ
ìáá éìBò ìL øáãa ïéøzî íäéðLe הנאה שנדרו  אלה שני – ÀÅÆËÈÄÀÈÈÆÅÈÆ

שותפות, בגדר  שאינו בבל, עולי  של בדבר ליהנות מותרים מזה זה
øéòä dúBà ìL øáãa ïéøeñàåהעיר בני שכל לפי  בה, שדרים – ÇÂÄÀÈÈÆÈÈÄ

שבארנו  כמו מזה, זה שנדרו  השותפים כדין דינם ולכן בו, שותפים
לעיל.
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‰ìáá éìBò ìL øác eäæéàå?úBøæòäå úéaä øä ïBâk,Cøcä òöîàaL øBaäå.øéòä dúBà ìL øác eäæéàå? §¥¤¨¨¤¥¨¤§©©©¦§¨£¨§©¤§¤§©©¤¤§¥¤¨¨¤¨¨¦
äáçøä ïBâk,õçønäå,úñðkä úéáe,äázäå,íéøôqäå.àéNpì B÷ìç áúBkäå.äãeäé éaøøîBà:áúBk ãçà §¨§¨¨§©¤§¨¥©§¤¤§©¥¨§©§¨¦§©¥¤§©¨¦©¦§¨¥¤¨¥

èBéãäì áúBk ãçàå àéNpì;èBéãäì áúBëì àéNpì áúBk ïéa äî?éøö Bðéà àéNpì áúBkäLúBkæì C.íéîëçå ©¨¦§¤¨¥©¤§©¥¥©¨¦§¥©¤§¤©¥©¨¦¥¨¦§©©£¨¦
íéøîBà:úBkæì ïéëéøö äæ ãçàå äæ ãçà,äåäa àlà àéNpa eøac àG.äãeäé éaøøîBà:ïéëéøö ìéìbä éLðà ïéà §¦¤¨¤§¤¨¤§¦¦§©¦§©¨¦¤¨©Ÿ¤©¦§¨¥¥©§¥©¨¦§¦¦
áBzëì,íäéãé ìò íäéúBáà eáúk øákL. ¦§¤§¨¨§£¥¤©§¥¤
Âìëài äî Bì ïéàå Bøáçî äàðä øcnä–ì øçàì BðúBðäðzî íeL,da øzî äläå.ïBøBç úéáa ãçàa äNòî ©ª¨£¨¨¥£¥§¥©Ÿ©§§©¥§©¨¨§©¨ª¨¨©£¤§¤¨§¥

äéäLäàðä epîéä øcî åéáà,úà àéOî äéäåBða,Bøáçì øîàå:äðzîa Cì íéðeúð äãeòñe øöç,ïðéàå ¤¨¨¨¦ª¨¥¤£¨¨§¨¨©¦¤§§¨©©£¥¨¥§¨§¦¨§©¨¨§¥¨
éðôìäãeòqa eðnò ìëàéå àaà àáiL éãk àlà E.Bì øîà:íä élL íà,íéîMì ïéLc÷î íä éøä.Bì øîà:àG §¨¤¤¨§¥¤¨Ÿ©¨§Ÿ©¦¨©§¨¨©¦¤¦¥£¥¥ª§¨¦©¨©¦¨©

íéîMì íLéc÷zL élL úà ézúð.Bì øîà:ClL úà éì zúð àG,éáàå äzà àäzL àlàíéúBLå íéìëBà E ¨©¦¤¤¦¤©§¦¥©¨©¦¨©¨©¨¦¤¤¨¤¨¤§¥©¨§¨¦§¦§¦

dddd.dagxd:øéòáù ïé÷ååùä.daizde:íéøôñ äá ïéçéðîù.mixtqde:íäá ãåîìì øéòä éðá íéðå÷ù.`iypl ewlg azekde,éðú÷ éëäã àøîâá ùøôî
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בבל עולי  של דבר  איזהו לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
העיר . אותה של  דבר ואיזהו 

ìáá éìBò ìL øác eäæéàå מותרים מזה זה הנאה שהמּודרים – ÀÅÆÈÈÆÅÈÆ
úéaäבו ? øä ïBâk,המקדש בית עליו שנבנה המוריה הר – ÀÇÇÇÄ

úBøæòäå,המקדש של –Cøcä òöîàaL øBaäå שעשאוהו – ÀÈÂÈÀÇÆÀÆÀÇÇÆÆ
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו כמו  הרגלים, øácלעולי  eäæéàåÀÅÆÈÈ

øéòä dúBà ìL?בו אסורים מזה זה הנאה שהמּודרים –ïBâk ÆÈÈÄÀ
äáçøä,השוק כיכר –äázäå ,úñðkä úéáe ,õçønäå היינו – ÈÀÈÈÀÇÆÀÈÅÇÀÆÆÀÇÅÈ

התורה, ספרי מונחים שבו  הקודש  בני–íéøôqäåארון  שקנאום ÀÇÀÈÄ
בהם. ללמוד  àéNpìהעיר  B÷ìç áúBkäå מה מבואר: בגמרא – ÀÇÅÆÀÇÈÄ

ה  של שלתקנתם מדבר ליהנות שיוכלו כדי  מזה, זה הנאה מּודרים

מהם אחד  כל העיר ? iypl`,אותה ewlg azekבשטר כותב כלומר 
להשתמש אחד כל  יוכל  כך ואחר לנשיא, העיר בנכסי חלקו שמקנה

משל אחד  נהנים ואינם משתמשים הם הנשיא של שבממון בהם,
áúBkחברו . ãçàå àéNpì áúBk ãçà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÆÈÅÇÈÄÀÆÈÅ

èBéãäìמותר להדיוט חלקו  הכותב ובין  לנשיא חלקו הכותב בין  – ÇÆÀ
העיר . אותה של  בדבר áúBëìלהשתמש àéNpì áúBk ïéa äîÇÅÅÇÈÄÀÅ

èBéãäì?"לנשיא חלקו "כותב חכמים: שאמרו  –àéNpì áúBkäL ÇÆÀÆÇÅÇÈÄ
úBkæì Céøö Bðéà בחלקו זוכה הלה אין להדיוט, הכותב שכן – ÅÈÄÀÇ

קניין , ידי  על בשבילו  זוכה שאחר  או  קניין , בו עושה כן אם אלא

חשיבותו  שמשום אחר , ידי  על  לו לזכות צריך אינו  לנשיא הכותב אבל 
קניין . בלא לזכות כוחו  את חכמים ייפו  נשיא íéøîBà:של  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

úBkæì ïéëéøö äæ ãçàå äæ ãçà ובין להדיוט הכותב בין – ÆÈÆÀÆÈÆÀÄÄÀÇ
קניין , צריך  הנשיא שאף להם, לזכות צריך לנשיא `exnהכותב dnle

?`iypl azek :mipey`xd minkgdäåäa àlà àéNpa eøac àG– ÄÀÇÈÄÆÈÇÙÆ
לו  לחלוק כדי לנשיא, חלקם לכתוב נוהגים היו  שכך  המצוי , בדבר

áBzëìכבוד. ïéëéøö ìéìbä éLðà ïéà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÇÀÅÇÈÄÀÄÄÄÀ
לנשיא, íäéãéחלקם ìò íäéúBáà eáúk øákL את בשבילם, – ÆÀÈÈÀÂÅÆÇÀÅÆ

היו , קנטרנים הגליל שאנשי מובא, בגמרא לנשיא. העיר של הדברים
חלקיהם  וכתבו אבותיהם עמדו  לפיכך  מזה, זה הנאה נודרים והיו

מזה  זה הנאה ידרו  אחריהם בניהם שאם אסורים לנשיא, יהיו לא ,
של ממון שמעתה וכדומה, בספרים או  בתיבה או  עיר  של ברחבה

הם. נשיא
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משום  אלא כאן הובאה ולא ח), (ד, לעיל נשנתה שכבר  בהלכה פותחת משנתנו
בדרך, מהלכים שהיו  בכגון עוסקת לעיל שנשנתה שהלכה מפרשים, ויש  הסיפא.

הדין. אותו  נוהג בעיר שאפילו  להשמיענו, המשנה באה וכאן

Bì ïéàå Bøáçî äàðä øcnä,למּודר –ìëài äî ורוצה – ÇËÈÂÈÈÅÂÅÀÅÇÙÇ
ממזונו, לו לתת äðzîהמדיר íeLì øçàì BðúBð נותן הריהו – ÀÀÇÅÀÇÈÈ

מתנה, לשם לאחר המזון  המּודר ,äläåאת –da øzîמותר – ÀÇÈËÈÈ
האחר . מיד  זו  מתנה ozpלקבל  `ly ,ezligz lr eteq giked m` la`

xcEnd da xeq` ,xcEnl oziy zpn lr `l` dpzna xg`l xicnd.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא))))

ïBøBç úéáa ãçàa äNòî,יהודה של  בצפונה עיר  –äéäL ÇÂÆÀÆÈÀÅÆÈÈ
äéäå ,äàðä epîéä øcî åéáà– הבן –Bða úà àéOî– ÈÄËÈÅÆÂÈÈÀÈÈÇÄÆÀ

הנכד, של הנישואים לסעודת אביו את להזמין Bøáçì:ורצה øîàåÀÈÇÇÂÅ
äðzîa Cì íéðeúð äãeòñe øöç סעודת את אעשה שבה החצר – ÈÅÀÈÀÄÈÀÇÈÈ

נתון  זה כל עצמה, והסעודה לתוכה, להיכנס לאבי  שאסור  הנישואים,

במתנה, eðnòלך ìëàéå àaà àáiL éãk àlà Eéðôì ïðéàåÀÅÈÀÈÆÆÈÀÅÆÈÙÇÈÀÙÇÄÈ
äãeòqa.מערים אלא שאינו בדבריו, לו  גילה –Bì øîà:חברו – ÇÀÈÈÇ

íéîMì ïéLc÷î íä éøä ,íä élL íàשהקדיש כלומר  – ÄÆÄÅÂÅÅËÀÈÄÇÈÇÄ
למקדש. והסעודה החצר את Bìחברו øîà:הבן –úà ézúð àG ÈÇÈÇÄÆ

íéîMì íLéc÷zL élL,והסעודה החצר את לך  נתתי לא – ÆÄÆÇÀÄÅÇÈÇÄ
הנאה  ממני  המּודר  שאבא כדי אלא ותקדישם, כרצונך  בהם שתעשה

מהם. ליהנות Bìיוכל øîà:חברו –,ClL úà éì äzúð àG ÈÇÈÇÈÄÆÆÈ
äæì äæ íévøúîe íéúBLå íéìëBà Eéáàå äzà àäzL àlàÆÈÆÀÅÇÈÀÈÄÀÄÀÄÄÀÇÄÆÈÆ

זה, עם זה ומתפייסים –BLàøa éeìz ïBò àäéå,בראשי כלומר  – ÄÅÈÈÀÙ
נדר . בעוון ידי  על  להיכשל  ברצונך  íéîëçשכן  éðôì øác àaLëeÀÆÈÈÈÄÀÅÂÈÄ

dðéàL äðzî ìk :eøîà,דבר לכל אותה המקבל  של  ברשותו  – ÈÀÈÇÈÈÆÅÈ
dLéc÷ä íàL,המקבל –úLc÷î dðéà בית של כמעשה – ÆÄÄÀÄÈÅÈËÀÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äæì äæ íévøúîe,BLàøa éeìz ïBò àäéå.éðôì øác àaLëeíéîëçeøîà:dðéàL äðzî ìk,dðéà dLéc÷ä íàL ¦§©¦¤¨¤¦¥¨¨§Ÿ§¤¨¨¨¦§¥£¨¦¨§¨©¨¨¤¥¨¤¦¦§¦¨¥¨
úLc÷î–äðzî dðéà. ª§¤¤¥¨©¨¨
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äøãwa ïéìMaúnä ìëa. §¨©¦§©§¦©§¥¨
‚Leákä ïî–é ìL Leákä ïî àlà øeñà Bðéà÷ø;íòBè éðéàL Leák–íéLeákä ìëa øeñà.÷eìMä ïî– ¦©¨¥¨¤¨¦©¨¤¨¨¨¤¥¦¥¨§¨©§¦¦©¨

øNa ìL ÷eìMä ïî àlà øeñà Bðéà;íòBè éðéàL ÷eìL–íé÷ìMä ìëa øeñà.éìvä ïî–ïî àlà øeñà Bðéà ¥¨¤¨¦©¨¤¨¨¨¤¥¦¥¨§¨©§¨¦¦©¨¦¥¨¤¨¦

e`̀̀̀.lyeand on xcepd:éìò ìùåáî íðå÷ øîàù.welyae ilva xzen:÷åìù àø÷ð éåàøä åìåùéáî øúåé ìùáúðù ìë.jx dxicw dyrníò ìëàðù
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aaaa.dzgzx dyrnnéìöì åø÷ã àúëåã àëéà éàå ,íå÷îäå ïîæä éôì íãà éðá ïåùì øçà êìä íéøãðá ,àúìîã àììëå .äøã÷á çúøåäù çî÷î éåùò ìëåà

éåä àìà àáåø øúá ìéæ ïðéøîà àì ,éëä äéì éø÷ àèåòéîå éëä äéì éø÷ àáåø éàå .äæá àöåéë ìë ïëå ,éìöá øåñà ìùåáîä ïî øãåðä ,éìö ìùåáîìå ìùåáî
:øéîçäì íéøãð ÷ôñ ìëå ,íéøãð ÷ôñ
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שיוכל המתנה, את לחברו  נתן שלא במפורש הבן שאמר חורון ,
אבא, שיאכל  כדי  בהערמה אלא לשמים, äðzîלהקדישה dðéà– ÅÈÇÈÈ

לאחר. ניתנה לא כאילו ממנה, ליהנות למּודר  ואסור 
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שמפרשים  כלומר  אדם", בני לשון אחר  הולכים "בנדרים כי ו), (ג, לעיל הזכרנו  כבר 
לשון ובאותו מקום באותו  אדם בני  בלשון המקובלת משמעותו  לפי הנדר את

מוס  פרקנו שנדר . זמן הכלל.ובאותו  אותו  יסוד  על הנודר  דברי במשמעות לדון  יף
מותר  הוא הרי  מסויים, מאכל  עליו  לאסור  שנדר שמי  ללמדנו, בא כולו  פרקנו 

אדם. בני  לשון  לפי  המאכל  אותו  בשם כלולים שאינם האחרים, המאכלים בכל

ìMáîä ïî øãBpäשאסר היינו עלי", מבושל  "קונם שאמר: כגון – ÇÅÄÇÀËÈ
מבושל , שנקרא מה כל עצמו eìMáe÷על  éìva øzîמותר – ËÈÇÈÄÇÈ

קוראים  אדם בני  אין  ולשלוק לצלי  שכן ושלוק, צלי  לאכול  הנודר

מפרשים: יש מדיwely"מבושל". יותר  מבושל שהוא כל  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;–

מפרשים:ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); שאינו welyויש  כלומר מבושל , ולא מבושל –

"מבושל" בכלל הריהו  מדי, יותר  מבושל  שהוא כל  אבל  כראוי, מבושל 
אסור((((הרהרהרהר""""ןןןן);););); ולשלוק, לצלי  אף "מבושל " שקוראים במקום ברם,

בכל  א א א א ).).).).הנודר טטטט,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים הלהלהלהל'''' éðéàL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ,,,, ìéLáz íðB÷ :øîàÈÇÈÇÀÄÆÅÄ
íòBè," תבשיל" הנקרא מאכל  מכל לטעום שלא שנדר  –øeñà– ÅÈ
Cøהנודר, äøã÷ äNòîa,רוטב בו שיש  תבשיל  היינו –øzîe ÀÇÂÅÀÅÈÇËÈ
äáòa,מבואר בגמרא וכדומה. דייסא כגון  עבה, קדירה במעשה – ÀÈÆ

גם  עמו  אוכל  שאדם מבושל למאכל  אלא "תבשיל " קוראים היו  שלא

ב"תבשיל"; נכלל לא פת, בלא הנאכל מבושל  מאכל ואילו  øzîeËÈפת,
àèéîøè úöéáa במים שחוממה בביצה מותר  התבשיל  מן  הנודר  – ÀÅÇÀÈÄÈ

כזאת ביצה לגמוע היו  רגילים שכן רכה, והיא d`etx),חמים, myl)

) תבשיל  אינה הלכך בפת, לאכלה שמובנה:hinxh`ולא יוונית, מלה

רך), äöeîøäמבושל úòìãáe,ברמץ אותה שנותנים מרה דלעת – ÄÀÇÇÈÀÈ
ידי על "תבשיל" נקראת היא ואין להמתיקה, כדי  חם, באפר  היינו 

בה. מותר  התבשיל  מן  הנודר  הלכך  כך ,
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"היורד או  קדירה" "מעשה אותם קורא שהוא ממאכלים, בנודר דנה משנתנו
– שגמר dxicwdלקדירה". מאכלים, יש במים. מאכלים בו  שמבשלים כלי היא

אמנם  שתחילה מאכלים, ויש  קדירה"; "מעשה קרויים ואלו בקדירה, נעשה בישולם
אחר  בכלי  נעשה בישולם גמר  ואילו קלה, רתיחה לשם לקדירה אותם מורידים

קרויים  אינם ואלו  בשמן, המאכלים את כך  אחר  מטגנים היו שבו  "אילפס", הקרוי 

קדירה". "מעשה

äøã÷ äNònî øãBpä,קדירה מעשה עצמו  על לאסור שנדר מי  – ÇÅÄÇÂÅÀÅÈ
äzçúø äNònî àlà øeñà Bðéà או קמח ממיני מאכלים – ÅÈÆÈÄÇÂÅÀÇÀÈ

שנעשים  עד  בקדירה מרובה הרתחה ידי  על  אותם שמתקינים קטנית,
שבארנו  כמו  קדירה", "מעשה קרויים אלו שמאכלים לאכילה, ראויים

בקדירה, עשייתם שתחילת אף באילפס, הנעשים מאכלים אבל לעיל .
בהם. מותר הוא íòBèהרי  éðéàL äøãwì ãøBiä íðB÷ :øîàÈÇÈÇÅÇÀÅÈÆÅÄÅ

לקדירה, היורד  מאכל  כל עצמו  על  שאסר –ïéìMaúnä ìëa øeñàÈÀÈÇÄÀÇÀÄ
äøãwa במאכלים אף אלא קדירה", ב"מעשה רק לא הנודר אסור – ÇÀÅÈ

לקדירה  תחילה יורדים אלו  ואף הואיל  באילפס, נגמרת שהתקנתם

קצת. בה להתבשל 
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בנודר  זו  משנה דנה המבושל , מן  בנודר הקודמות המשניות בשתי  שעסקנו לאחר 
ש אחרת, בדרך שהותקנו  כשהוא ממאכלים לאכלו  אדם בני  של שדרכם מזון  יש  כן 

– ויש  צלוי, כשהוא שנאכל ויש  שלוק, כשהוא אותו  שאוכלים מזון ויש כבוש ,

שנודר  מי  בין הנדר במשמעות הבדל שיש  ללמד , משנתנו ובאה מלוח. כשהוא

על ואוסר שנודר  מי  לבין הידיעה, בה"א – וכו' "השלוק" מן או  "הכבוש " מן 

הידיעה ה"א בלא – וכו ' "שלוק" או "כבוש" ixi`nd)עצמו ;o"xd).

Leákä ïî,עלי הכבוש קונם שאמר: כגון  הכבוש , מן  הנודר – ÄÇÈ
é ìL Leákä ïî àlà øeñà Bðéà÷ø,הידוע "הכבוש " שהוא – ÅÈÆÈÄÇÈÆÈÈ

האומר : אבל  בחומץ, ירקות לכבוש  היו רגילים mpewLeákÈשכן 
íòBè éðéàL,הידיעה ה"א בלא "כבוש " שאמר  –ìëa øeñà ÆÅÄÅÈÀÈ

íéLeákä לשון המשנה שנקטה ומה כבוש . שעשאוהו מזון  בכל  – ÇÀÄ
עלי" כבוש "קונם באומר  הדין  הוא אלא דווקא, לאו טועם" "שאיני 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). xcepd÷eìMä((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; ïî,עלי השלוק קונם שאמר : כגון  – ÄÇÈ
øNa ìL ÷eìMä ïî àlà øeñà Bðéà;הידוע "השלוק" שהוא – ÅÈÆÈÄÇÈÆÈÈ

האומר : mpewíé÷ìMäאבל  ìëa øeñà ,íòBè éðéàL ÷eìL– ÈÆÅÄÅÈÀÈÇÀÈÄ
(לעיל הבאנו וכבר שלוק. שהוא מאכל בכל אלא שלוק, בבשר רק לא
מפרשים: ויש  מדי , יותר מבושל  – "שלוק" מפרשים שיש  א), משנה

מבושל. ואינו  xcepdéìväמבושל ïî àlà øeñà Bðéà ,éìvä ïîÄÇÈÄÅÈÆÈÄÇÈÄ
äãeäé éaø éøác ;øNa ìL בה"א "הצלי" יהודה: רבי שסובר – ÆÈÈÄÀÅÇÄÀÈ

צלוי ; בשר אלא אינו xne`d:הידיעה la`øeñà ,íòBè éðéàL éìöÈÄÆÅÄÅÈ
íéeìvä ìëa.הצלויים המאכלים בכל –xcepdBðéà ,çéìnä ïî ÀÈÇÀÄÄÇÈÄÇÅ
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øNa ìL éìvä;éøácäãeäé éaø;íòBè éðéàL éìö–íéeìvä ìëa øeñà.çéìnä ïî–ïî àlà øeñà Bðéà ©¨¦¤¨¨¦§¥©¦§¨¨¦¤¥¦¥¨§¨©§¦¦©¨¦©¥¨¤¨¦
âc ìL çéìnä;íòBè éðéàL çéìî–íéçeìnä ìëa øeñà. ©¨¦©¤¨¨¦©¤¥¦¥¨§¨©§¦

„íòBè éðéàL íéâc âc–ïäa øeñà,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa,ïéìôè ïéa ïéçeìî ïéa,ïéìMáî ïéa ïéiç ïéa;øzîe ¨¨¦¤¥¦¥¨¨¤¥§¦¥§©¦¥§¦¥§¥¦¥©¦¥§ª¨¦ª¨
äôeøè úéøèa,øéváe.äðçvä ïî øãBpä–äôeøè úéøèa øeñà,ñéønáe øéva øzîe.äôeøè úéøhî øãBpä– §¨¦§¨©¦©¥¦©©£¨¨§¨¦§¨ª¨©¦©ª§¨©¥¦¨¦§¨

ñéønáe øéva øeñà. ¨©¦©ª§¨
‰áìçä ïî øãBpä–íewa øzî;éñBé éaøåøñBà.íewä ïî–áìça øzî.ìeàL àaàøîBà:äðéábä ïî øãBpä ©¥¦¤¨¨ª¨©§©¦¥¥¦©ª¨¤¨¨©¨¨¥©¥¦©§¦¨
–da øeñà,äìôè ïéa äçeìî ïéa. ¨¨¥§¨¥§¥¨
ÂøNaä ïî øãBpä–áèøa øzî,äôéwáe;äãeäé éaøåøñBà.øîàäãeäé éaø:éìò øñàå äNòîïBôøè éaø ©¥¦©¨¨ª¨¨Ÿ¤©¦¨§©¦§¨¥¨©©¦§¨©£¤§¨©¨©©¦©§

Bnò eìMaúpL íéöéa.Bì eøîà:éúîéà !øácä ïëå?øîàiL ïîæa:éìò äæ øNa;øçàa áøòúðå øácä ïî øãBpäL, ¥¦¤¦§©§¦¨§§¥©¨¨¥¨©¦§©¤Ÿ©¨¨¤¨©¤©¥¦©¨¨§¦§¨©§©¥

cccc.mreh epi`y mibc bc:òîùîá ìëäå íéâã àìå âã àì.oilth:çìî éìáî.dtexh zixhaåì ùéå åúåà íéøëåîå úåëéúç úåëéúç åúåà íéëúåçù âã
:íéâãå âã ììëá åðéàå åîöò éðôá íù.xiv:íéçåìîä íéâãä ïî íéàöåéä íéî.qiixene:íéçåìî íéâãî àöåéä ïîåù.dpgvíéôåøè íéâã éðéî úáåøòú

æ"ò úëñîá åúîâåãå .äðçö íéàø÷ð[.'î óã]:àúðçöã àáøà àéää.qiixenae xiva xzene:íäá òìáåî âãä úåùîî ø÷éò ïéàå ìéàåäzixhn xcepd
.qiixenae xiva xeq` dtexhïéî åá áøåòîù øáã ìëî ,äôåøè øéëæäã ïåéëã:òîùî âã

dddd.mew:äðéáâä ïî íéàöåéä íéî ,àáìçã éáåéñð àåä.dlith oia dgeln oia 'ek xne` le`y `a`ïéàå òîùî äðéáâáù úãçåéîä äðéáâä àîéú àìã
:ìåàù àáàë äëìäå .çìî àìá äìëàì êøã

eeee.dtiwae ahexa xzen:äôé÷ àø÷ð äøã÷ä éìåùá äô÷ðä áèåø.xqe` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øùá íòè åá ùéå ìéàåäonfa izni`
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âc ìL çéìnä ïî àlà øeñà בלשון הידוע "המליח" שכן – ÈÆÈÄÇÈÄÇÆÈ
מלוח. דג הוא אדם xne`d:בני  la`øeñà Y íòBè éðéàL çéìîÈÄÇÆÅÄÅÈ

íéçeìnä ìëa.מלוח שהתקינוהו מאכל בכל – ÀÈÇÀÄ
ל "כבוש" הידיעה בה"א "הכבוש" בין להבדיל באה משנתנו שאין  מפרשים, יש
להשמיענו, היא באה אלא לעיל , שבארנו  כמו  וכדומה, הידיעה ה"א בלא
הדברים  בשאר  וכן  בכבושים, בכל אסור  הוא הרי טועם", "שאיני  אמר: שאם

.(y"`xd ;zetqez ;i"yx)
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דגים. ממיני בנודר עוסקת משנתנו

íòBè éðéàL íéâc âc,"טועם שאיני  דגים דג "קונם האומר : – ÈÈÄÆÅÄÅ
ïäa øeñà,הדגים מיני בכל  –íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa משום – ÈÈÆÅÀÄÅÀÇÄ

הלשונות: בשני  mibc",שנדר  bc"שנמכר לפי  גדול , משמע "דג" שכן 
הרבה  אלא נמכרים שאין  לפי  קטנים, משמע "דגים" ואילו  עצמו, בפני

והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם ביחד בלשוננו ,((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).). כי  "דע, למשנתנו: בפירושו  כותב
ההפלגה  ועל הכלל על מורה הוא הרי  הרבים, עם האחד שם משיתחבר 

דגים" "דג אמר  ואם השירים". "שיר הבלים", "הבל כגון  בריבוי,
שיהיה". ענין  באיזה כולו  המין כל  ïéçeìîכלל ïéa דגים בין – ÅÀÄ

ïéìôèמלוחים, ïéa,מלח בלא תפלים, היינו –ïéa ïéiç ïéa ÅÀÅÄÅÇÄÅ
ïéìMáî;"דגים "דג דבריו  במשמעות כלולים אלה שכל –øzîe ÀËÈÄËÈ

äôeøè úéøèa כשהוא אותו קונים שהיו  "טרית", הקרוי דג מין – ÀÈÄÀÈ
בשם  הוא נקרא שכן  דגים", "דג בכלל  ואינו וטרוף, מרוסק חתוך,

טרופה", היוצא øéváe"טרית מוהל  היינו בציר, הנודר  מותר  וכן – ÇÄ
הנמלחים. äðçväמדגים ïî øãBpä דגים מיני  של  תערובת – ÇÅÄÇÇÂÈ

צחנה, עליו  לאסור  שנדר ומי "צחנה", נקראת úéøèaטרופים øeñàÈÀÈÄ
äôeøè בחתיכות חתוכה שהטרית ולפי  למעלה, שבארנו  כמו – ÀÈ

צחנה, בכלל  היא הרי  ñéønáeקטנות øéva øzîe במשמעות שאין – ËÈÇÄÇËÀÈ
והמורייס. הציר  ולא הדג, בשר  אלא "צחנה" היינו "qiixen"הלשון

כבושים. דגים של  äôeøèרוטב úéøhî øãBpä: שאמר כגון – ÇÅÄÈÄÀÈ
טועם, שאיני טרופה טרית ñéønáeקונם øéva øeñà אף אסור  – ÈÇÄÇËÀÈ

בו  שמעורב דבר כל הרי "טרופה", והזכיר  שהואיל ובמורייס, בציר

משמע הדג ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),ממין כלולים ((((הראהראהראהרא""""שששש;;;; והמורייס הציר אף הלכך 
ובמורייס בציר  מותר  גורסים: ויש נדרו . ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).בלשון 
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áìçä ïî øãBpä,חלב עצמו  על  לאסור שנדר  מי  –íewa øzî ÇÅÄÆÈÈËÈÇ
(ונקרא  גבינה ונעשה שנחמץ לאחר החלב מן  הנשארים המים היינו –

"m e w,"– אחר  לצד נפרד  הוא החלב שמעמידים ידי שעל הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ););););לפי

øñBà éñBé éaøå,מבואר בגמרא הוא. חלב בכלל קום שלדעתו  – ÀÇÄÅÅ
אמר ולכן חלב", של "קום לקום: קוראים היו יוסי רבי של  שבמקומו

אבל הוא. חלב שבכלל  בקום, אסור  החלב מן  שהנודר  יוסי , רבי
סובר הלכך  קום, ולקום חלב לחלב קוראים היו קמא תנא של  במקומו 

בקום. מותר החלב מן  והנודר  חלב, בכלל  אינו  שקום קמא, ïîÄתנא
íewä,הקום מן  הנודר  –áìça øzî אינו שחלב הכל, לדברי – ÇËÈÆÈÈ

קום. daבכלל  øeñà ,äðéábä ïî øãBpä :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÇÅÄÇÀÄÈÈÈ
שהיא, גבינה בכל –äìôè ïéa äçeìî ïéa מלוחה גבינה בין – ÅÀÈÅÀÅÈ

שכוונת  אומרים, שאין להשמיענו , בא שאול אבא מלוחה; שאינה ובין
הידיעה  בה"א "הגבינה" ואמר  הואיל  מלוחה, לגבינה דווקא הנודר

טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות הן ,((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; מלוחות הגבינות שרוב שכיון  או
משמע מלוחה גבינה בין ((((הר הר הר הר """"ןןןן),),),),סתם אסור הגבינה מן הנודר אלא

מלוחה. שאינה בגבינה בין  מלוחה dkld.בגבינה oke
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שנתבשל בדבר הוא מותר  אם תנאים, שנחלקו הבשר, מן בנודר  ללמד  באה משנתנו
בין הבדל  שיש  להשמיענו , המשנה באה הענין  ובהמשך הבשר . טעם ובלע עמו 

שכן לפניו, המונח מבשר  הנודר לבין  סתם הבשר  מן  המונח הנודר  הבשר  מן  הנודר
נתערב  אם שכן תערובת; מדין עמו , המתבשל בכל  – הכל לדברי – אסור לפניו,
הרי טעמו , בו ונותן ההיתר  בתוך  מתפשט והאיסור היתר , במאכל איסור מאכל
שישים  מפי פחות בהיתר יש שאם שיעור, בזה קבעו  וחכמים אסורה, התערובת כל

טעם". ב"נותן  הוא האיסור  האיסור , כנגד 

øNaä ïî øãBpäבשר קונם (או: עלי  בשר  קונם שאמר: כגון  – ÇÅÄÇÈÈ
טועם), áèøaשאיני øzî, הבשר של במרק –äôéwáeבאוכל – ËÈÈÙÆÇÄÈ

בשר נקראים אינם שאלו בשר , בה שנתבשל הקדירה בשולי  שנקפה
אדם. בני  øñBàבלשון äãeäé éaøå אף הבשר  מן הנודר על – ÀÇÄÀÈÅ

הם. "בשר " בכלל  ולכן  בשר, טעם בהם שיש לפי  והקיפה, הרוטב
äNòî :äãeäé éaø øîà, הבשר מן  שנדרתי –éaø éìò øñàå ÈÇÇÄÀÈÇÂÆÀÈÇÈÇÇÄ

Bnò eìMaúpL íéöéa ïBôøè, מכאן אחת; בקדירה הבשר עם – ÇÀÅÄÆÄÀÇÀÄ
הבשר מן  הנודר  בשר, טעם לתוכו ובולע בשר  עם המתבשל  שכל 
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äæì äæ íévøúîe,BLàøa éeìz ïBò àäéå.éðôì øác àaLëeíéîëçeøîà:dðéàL äðzî ìk,dðéà dLéc÷ä íàL ¦§©¦¤¨¤¦¥¨¨§Ÿ§¤¨¨¨¦§¥£¨¦¨§¨©¨¨¤¥¨¤¦¦§¦¨¥¨
úLc÷î–äðzî dðéà. ª§¤¤¥¨©¨¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìMáîä ïî øãBpä,÷eìMáe éìva øzî.øîà:íòBè éðéàL ìéLáz íðB÷–Cø äøã÷ äNòîa øeñà,øzîe ©¥¦©§ª¨ª¨©¨¦©¨¨©¨©§¦¤¥¦¥¨§©£¥§¥¨©ª¨

äáòa;àèéîøè úöéáa øzîe,äöeîøä úòìãáe. §¨¤ª¨§¥©§¨¦¨¦§©©¨§¨
·äøã÷ äNònî øãBpä–äzçúø äNònî àlà øeñà Bðéà.øîà:íòBè éðéàL äøãwì ãøBiä íðB÷–øeñà ©¥¦©£¥§¥¨¥¨¤¨¦©£¥§©§¨¨©¨©¥©§¥¨¤¥¦¥¨

äøãwa ïéìMaúnä ìëa. §¨©¦§©§¦©§¥¨
‚Leákä ïî–é ìL Leákä ïî àlà øeñà Bðéà÷ø;íòBè éðéàL Leák–íéLeákä ìëa øeñà.÷eìMä ïî– ¦©¨¥¨¤¨¦©¨¤¨¨¨¤¥¦¥¨§¨©§¦¦©¨

øNa ìL ÷eìMä ïî àlà øeñà Bðéà;íòBè éðéàL ÷eìL–íé÷ìMä ìëa øeñà.éìvä ïî–ïî àlà øeñà Bðéà ¥¨¤¨¦©¨¤¨¨¨¤¥¦¥¨§¨©§¨¦¦©¨¦¥¨¤¨¦

e`̀̀̀.lyeand on xcepd:éìò ìùåáî íðå÷ øîàù.welyae ilva xzen:÷åìù àø÷ð éåàøä åìåùéáî øúåé ìùáúðù ìë.jx dxicw dyrníò ìëàðù
:úôä.dar:úô àìá ìëàðù.`hinxh zvia:äô÷ú àìù äúåà íéøîùîå íéîç íéîá úìùåáî.dvenxd zrlcaeàåä ,õîøá äúåà íéðîåèù úòìã

:êëá ÷úîúîå ,íç øôà
aaaa.dzgzx dyrnnéìöì åø÷ã àúëåã àëéà éàå ,íå÷îäå ïîæä éôì íãà éðá ïåùì øçà êìä íéøãðá ,àúìîã àììëå .äøã÷á çúøåäù çî÷î éåùò ìëåà

éåä àìà àáåø øúá ìéæ ïðéøîà àì ,éëä äéì éø÷ àèåòéîå éëä äéì éø÷ àáåø éàå .äæá àöåéë ìë ïëå ,éìöá øåñà ìùåáîä ïî øãåðä ,éìö ìùåáîìå ìùåáî
:øéîçäì íéøãð ÷ôñ ìëå ,íéøãð ÷ôñ

bbbb.wxi ly yeakd on `l` xeq` epi`:àéä ÷øé ìù ùåáë íúñã.mreh ipi`y yeakòîùî ,à"ä àìá ,çéìî éåìö ÷åìù ïëå .ùåáë éðéî ìë òîùî
:çéìî ìùå éåìö ìùå ÷åìù ìù íéðéî ìë
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שיוכל המתנה, את לחברו  נתן שלא במפורש הבן שאמר חורון ,
אבא, שיאכל  כדי  בהערמה אלא לשמים, äðzîלהקדישה dðéà– ÅÈÇÈÈ

לאחר. ניתנה לא כאילו ממנה, ליהנות למּודר  ואסור 
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שמפרשים  כלומר  אדם", בני לשון אחר  הולכים "בנדרים כי ו), (ג, לעיל הזכרנו  כבר 
לשון ובאותו מקום באותו  אדם בני  בלשון המקובלת משמעותו  לפי הנדר את

מוס  פרקנו שנדר . זמן הכלל.ובאותו  אותו  יסוד  על הנודר  דברי במשמעות לדון  יף
מותר  הוא הרי  מסויים, מאכל  עליו  לאסור  שנדר שמי  ללמדנו, בא כולו  פרקנו 

אדם. בני  לשון  לפי  המאכל  אותו  בשם כלולים שאינם האחרים, המאכלים בכל

ìMáîä ïî øãBpäשאסר היינו עלי", מבושל  "קונם שאמר: כגון – ÇÅÄÇÀËÈ
מבושל , שנקרא מה כל עצמו eìMáe÷על  éìva øzîמותר – ËÈÇÈÄÇÈ

קוראים  אדם בני  אין  ולשלוק לצלי  שכן ושלוק, צלי  לאכול  הנודר

מפרשים: יש מדיwely"מבושל". יותר  מבושל שהוא כל  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;–

מפרשים:ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); שאינו welyויש  כלומר מבושל , ולא מבושל –

"מבושל" בכלל הריהו  מדי, יותר  מבושל  שהוא כל  אבל  כראוי, מבושל 
אסור((((הרהרהרהר""""ןןןן);););); ולשלוק, לצלי  אף "מבושל " שקוראים במקום ברם,

בכל  א א א א ).).).).הנודר טטטט,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים הלהלהלהל'''' éðéàL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ,,,, ìéLáz íðB÷ :øîàÈÇÈÇÀÄÆÅÄ
íòBè," תבשיל" הנקרא מאכל  מכל לטעום שלא שנדר  –øeñà– ÅÈ
Cøהנודר, äøã÷ äNòîa,רוטב בו שיש  תבשיל  היינו –øzîe ÀÇÂÅÀÅÈÇËÈ
äáòa,מבואר בגמרא וכדומה. דייסא כגון  עבה, קדירה במעשה – ÀÈÆ

גם  עמו  אוכל  שאדם מבושל למאכל  אלא "תבשיל " קוראים היו  שלא

ב"תבשיל"; נכלל לא פת, בלא הנאכל מבושל  מאכל ואילו  øzîeËÈפת,
àèéîøè úöéáa במים שחוממה בביצה מותר  התבשיל  מן  הנודר  – ÀÅÇÀÈÄÈ

כזאת ביצה לגמוע היו  רגילים שכן רכה, והיא d`etx),חמים, myl)

) תבשיל  אינה הלכך בפת, לאכלה שמובנה:hinxh`ולא יוונית, מלה

רך), äöeîøäמבושל úòìãáe,ברמץ אותה שנותנים מרה דלעת – ÄÀÇÇÈÀÈ
ידי על "תבשיל" נקראת היא ואין להמתיקה, כדי  חם, באפר  היינו 

בה. מותר  התבשיל  מן  הנודר  הלכך  כך ,
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"היורד או  קדירה" "מעשה אותם קורא שהוא ממאכלים, בנודר דנה משנתנו
– שגמר dxicwdלקדירה". מאכלים, יש במים. מאכלים בו  שמבשלים כלי היא

אמנם  שתחילה מאכלים, ויש  קדירה"; "מעשה קרויים ואלו בקדירה, נעשה בישולם
אחר  בכלי  נעשה בישולם גמר  ואילו קלה, רתיחה לשם לקדירה אותם מורידים

קרויים  אינם ואלו  בשמן, המאכלים את כך  אחר  מטגנים היו שבו  "אילפס", הקרוי 

קדירה". "מעשה

äøã÷ äNònî øãBpä,קדירה מעשה עצמו  על לאסור שנדר מי  – ÇÅÄÇÂÅÀÅÈ
äzçúø äNònî àlà øeñà Bðéà או קמח ממיני מאכלים – ÅÈÆÈÄÇÂÅÀÇÀÈ

שנעשים  עד  בקדירה מרובה הרתחה ידי  על  אותם שמתקינים קטנית,
שבארנו  כמו  קדירה", "מעשה קרויים אלו שמאכלים לאכילה, ראויים

בקדירה, עשייתם שתחילת אף באילפס, הנעשים מאכלים אבל לעיל .
בהם. מותר הוא íòBèהרי  éðéàL äøãwì ãøBiä íðB÷ :øîàÈÇÈÇÅÇÀÅÈÆÅÄÅ

לקדירה, היורד  מאכל  כל עצמו  על  שאסר –ïéìMaúnä ìëa øeñàÈÀÈÇÄÀÇÀÄ
äøãwa במאכלים אף אלא קדירה", ב"מעשה רק לא הנודר אסור – ÇÀÅÈ

לקדירה  תחילה יורדים אלו  ואף הואיל  באילפס, נגמרת שהתקנתם

קצת. בה להתבשל 
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בנודר  זו  משנה דנה המבושל , מן  בנודר הקודמות המשניות בשתי  שעסקנו לאחר 
ש אחרת, בדרך שהותקנו  כשהוא ממאכלים לאכלו  אדם בני  של שדרכם מזון  יש  כן 

– ויש  צלוי, כשהוא שנאכל ויש  שלוק, כשהוא אותו  שאוכלים מזון ויש כבוש ,

שנודר  מי  בין הנדר במשמעות הבדל שיש  ללמד , משנתנו ובאה מלוח. כשהוא

על ואוסר שנודר  מי  לבין הידיעה, בה"א – וכו' "השלוק" מן או  "הכבוש " מן 

הידיעה ה"א בלא – וכו ' "שלוק" או "כבוש" ixi`nd)עצמו ;o"xd).

Leákä ïî,עלי הכבוש קונם שאמר: כגון  הכבוש , מן  הנודר – ÄÇÈ
é ìL Leákä ïî àlà øeñà Bðéà÷ø,הידוע "הכבוש " שהוא – ÅÈÆÈÄÇÈÆÈÈ

האומר : אבל  בחומץ, ירקות לכבוש  היו רגילים mpewLeákÈשכן 
íòBè éðéàL,הידיעה ה"א בלא "כבוש " שאמר  –ìëa øeñà ÆÅÄÅÈÀÈ

íéLeákä לשון המשנה שנקטה ומה כבוש . שעשאוהו מזון  בכל  – ÇÀÄ
עלי" כבוש "קונם באומר  הדין  הוא אלא דווקא, לאו טועם" "שאיני 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). xcepd÷eìMä((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; ïî,עלי השלוק קונם שאמר : כגון  – ÄÇÈ
øNa ìL ÷eìMä ïî àlà øeñà Bðéà;הידוע "השלוק" שהוא – ÅÈÆÈÄÇÈÆÈÈ

האומר : mpewíé÷ìMäאבל  ìëa øeñà ,íòBè éðéàL ÷eìL– ÈÆÅÄÅÈÀÈÇÀÈÄ
(לעיל הבאנו וכבר שלוק. שהוא מאכל בכל אלא שלוק, בבשר רק לא
מפרשים: ויש  מדי , יותר מבושל  – "שלוק" מפרשים שיש  א), משנה

מבושל. ואינו  xcepdéìväמבושל ïî àlà øeñà Bðéà ,éìvä ïîÄÇÈÄÅÈÆÈÄÇÈÄ
äãeäé éaø éøác ;øNa ìL בה"א "הצלי" יהודה: רבי שסובר – ÆÈÈÄÀÅÇÄÀÈ

צלוי ; בשר אלא אינו xne`d:הידיעה la`øeñà ,íòBè éðéàL éìöÈÄÆÅÄÅÈ
íéeìvä ìëa.הצלויים המאכלים בכל –xcepdBðéà ,çéìnä ïî ÀÈÇÀÄÄÇÈÄÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt mixcp zkqn

øNa ìL éìvä;éøácäãeäé éaø;íòBè éðéàL éìö–íéeìvä ìëa øeñà.çéìnä ïî–ïî àlà øeñà Bðéà ©¨¦¤¨¨¦§¥©¦§¨¨¦¤¥¦¥¨§¨©§¦¦©¨¦©¥¨¤¨¦
âc ìL çéìnä;íòBè éðéàL çéìî–íéçeìnä ìëa øeñà. ©¨¦©¤¨¨¦©¤¥¦¥¨§¨©§¦

„íòBè éðéàL íéâc âc–ïäa øeñà,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa,ïéìôè ïéa ïéçeìî ïéa,ïéìMáî ïéa ïéiç ïéa;øzîe ¨¨¦¤¥¦¥¨¨¤¥§¦¥§©¦¥§¦¥§¥¦¥©¦¥§ª¨¦ª¨
äôeøè úéøèa,øéváe.äðçvä ïî øãBpä–äôeøè úéøèa øeñà,ñéønáe øéva øzîe.äôeøè úéøhî øãBpä– §¨¦§¨©¦©¥¦©©£¨¨§¨¦§¨ª¨©¦©ª§¨©¥¦¨¦§¨

ñéønáe øéva øeñà. ¨©¦©ª§¨
‰áìçä ïî øãBpä–íewa øzî;éñBé éaøåøñBà.íewä ïî–áìça øzî.ìeàL àaàøîBà:äðéábä ïî øãBpä ©¥¦¤¨¨ª¨©§©¦¥¥¦©ª¨¤¨¨©¨¨¥©¥¦©§¦¨
–da øeñà,äìôè ïéa äçeìî ïéa. ¨¨¥§¨¥§¥¨
ÂøNaä ïî øãBpä–áèøa øzî,äôéwáe;äãeäé éaøåøñBà.øîàäãeäé éaø:éìò øñàå äNòîïBôøè éaø ©¥¦©¨¨ª¨¨Ÿ¤©¦¨§©¦§¨¥¨©©¦§¨©£¤§¨©¨©©¦©§

Bnò eìMaúpL íéöéa.Bì eøîà:éúîéà !øácä ïëå?øîàiL ïîæa:éìò äæ øNa;øçàa áøòúðå øácä ïî øãBpäL, ¥¦¤¦§©§¦¨§§¥©¨¨¥¨©¦§©¤Ÿ©¨¨¤¨©¤©¥¦©¨¨§¦§¨©§©¥

cccc.mreh epi`y mibc bc:òîùîá ìëäå íéâã àìå âã àì.oilth:çìî éìáî.dtexh zixhaåì ùéå åúåà íéøëåîå úåëéúç úåëéúç åúåà íéëúåçù âã
:íéâãå âã ììëá åðéàå åîöò éðôá íù.xiv:íéçåìîä íéâãä ïî íéàöåéä íéî.qiixene:íéçåìî íéâãî àöåéä ïîåù.dpgvíéôåøè íéâã éðéî úáåøòú

æ"ò úëñîá åúîâåãå .äðçö íéàø÷ð[.'î óã]:àúðçöã àáøà àéää.qiixenae xiva xzene:íäá òìáåî âãä úåùîî ø÷éò ïéàå ìéàåäzixhn xcepd
.qiixenae xiva xeq` dtexhïéî åá áøåòîù øáã ìëî ,äôåøè øéëæäã ïåéëã:òîùî âã

dddd.mew:äðéáâä ïî íéàöåéä íéî ,àáìçã éáåéñð àåä.dlith oia dgeln oia 'ek xne` le`y `a`ïéàå òîùî äðéáâáù úãçåéîä äðéáâä àîéú àìã
:ìåàù àáàë äëìäå .çìî àìá äìëàì êøã

eeee.dtiwae ahexa xzen:äôé÷ àø÷ð äøã÷ä éìåùá äô÷ðä áèåø.xqe` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øùá íòè åá ùéå ìéàåäonfa izni`

`xephxa yexit

âc ìL çéìnä ïî àlà øeñà בלשון הידוע "המליח" שכן – ÈÆÈÄÇÈÄÇÆÈ
מלוח. דג הוא אדם xne`d:בני  la`øeñà Y íòBè éðéàL çéìîÈÄÇÆÅÄÅÈ

íéçeìnä ìëa.מלוח שהתקינוהו מאכל בכל – ÀÈÇÀÄ
ל "כבוש" הידיעה בה"א "הכבוש" בין להבדיל באה משנתנו שאין  מפרשים, יש
להשמיענו, היא באה אלא לעיל , שבארנו  כמו  וכדומה, הידיעה ה"א בלא
הדברים  בשאר  וכן  בכבושים, בכל אסור  הוא הרי טועם", "שאיני  אמר: שאם

.(y"`xd ;zetqez ;i"yx)
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דגים. ממיני בנודר עוסקת משנתנו

íòBè éðéàL íéâc âc,"טועם שאיני  דגים דג "קונם האומר : – ÈÈÄÆÅÄÅ
ïäa øeñà,הדגים מיני בכל  –íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa משום – ÈÈÆÅÀÄÅÀÇÄ

הלשונות: בשני  mibc",שנדר  bc"שנמכר לפי  גדול , משמע "דג" שכן 
הרבה  אלא נמכרים שאין  לפי  קטנים, משמע "דגים" ואילו  עצמו, בפני

והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם ביחד בלשוננו ,((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).). כי  "דע, למשנתנו: בפירושו  כותב
ההפלגה  ועל הכלל על מורה הוא הרי  הרבים, עם האחד שם משיתחבר 

דגים" "דג אמר  ואם השירים". "שיר הבלים", "הבל כגון  בריבוי,
שיהיה". ענין  באיזה כולו  המין כל  ïéçeìîכלל ïéa דגים בין – ÅÀÄ

ïéìôèמלוחים, ïéa,מלח בלא תפלים, היינו –ïéa ïéiç ïéa ÅÀÅÄÅÇÄÅ
ïéìMáî;"דגים "דג דבריו  במשמעות כלולים אלה שכל –øzîe ÀËÈÄËÈ

äôeøè úéøèa כשהוא אותו קונים שהיו  "טרית", הקרוי דג מין – ÀÈÄÀÈ
בשם  הוא נקרא שכן  דגים", "דג בכלל  ואינו וטרוף, מרוסק חתוך,

טרופה", היוצא øéváe"טרית מוהל  היינו בציר, הנודר  מותר  וכן – ÇÄ
הנמלחים. äðçväמדגים ïî øãBpä דגים מיני  של  תערובת – ÇÅÄÇÇÂÈ

צחנה, עליו  לאסור  שנדר ומי "צחנה", נקראת úéøèaטרופים øeñàÈÀÈÄ
äôeøè בחתיכות חתוכה שהטרית ולפי  למעלה, שבארנו  כמו – ÀÈ

צחנה, בכלל  היא הרי  ñéønáeקטנות øéva øzîe במשמעות שאין – ËÈÇÄÇËÀÈ
והמורייס. הציר  ולא הדג, בשר  אלא "צחנה" היינו "qiixen"הלשון

כבושים. דגים של  äôeøèרוטב úéøhî øãBpä: שאמר כגון – ÇÅÄÈÄÀÈ
טועם, שאיני טרופה טרית ñéønáeקונם øéva øeñà אף אסור  – ÈÇÄÇËÀÈ

בו  שמעורב דבר כל הרי "טרופה", והזכיר  שהואיל ובמורייס, בציר

משמע הדג ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),ממין כלולים ((((הראהראהראהרא""""שששש;;;; והמורייס הציר אף הלכך 
ובמורייס בציר  מותר  גורסים: ויש נדרו . ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).בלשון 
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áìçä ïî øãBpä,חלב עצמו  על  לאסור שנדר  מי  –íewa øzî ÇÅÄÆÈÈËÈÇ
(ונקרא  גבינה ונעשה שנחמץ לאחר החלב מן  הנשארים המים היינו –

"m e w,"– אחר  לצד נפרד  הוא החלב שמעמידים ידי שעל הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ););););לפי

øñBà éñBé éaøå,מבואר בגמרא הוא. חלב בכלל קום שלדעתו  – ÀÇÄÅÅ
אמר ולכן חלב", של "קום לקום: קוראים היו יוסי רבי של  שבמקומו

אבל הוא. חלב שבכלל  בקום, אסור  החלב מן  שהנודר  יוסי , רבי
סובר הלכך  קום, ולקום חלב לחלב קוראים היו קמא תנא של  במקומו 

בקום. מותר החלב מן  והנודר  חלב, בכלל  אינו  שקום קמא, ïîÄתנא
íewä,הקום מן  הנודר  –áìça øzî אינו שחלב הכל, לדברי – ÇËÈÆÈÈ

קום. daבכלל  øeñà ,äðéábä ïî øãBpä :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÇÅÄÇÀÄÈÈÈ
שהיא, גבינה בכל –äìôè ïéa äçeìî ïéa מלוחה גבינה בין – ÅÀÈÅÀÅÈ

שכוונת  אומרים, שאין להשמיענו , בא שאול אבא מלוחה; שאינה ובין
הידיעה  בה"א "הגבינה" ואמר  הואיל  מלוחה, לגבינה דווקא הנודר

טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות הן ,((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; מלוחות הגבינות שרוב שכיון  או
משמע מלוחה גבינה בין ((((הר הר הר הר """"ןןןן),),),),סתם אסור הגבינה מן הנודר אלא

מלוחה. שאינה בגבינה בין  מלוחה dkld.בגבינה oke
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שנתבשל בדבר הוא מותר  אם תנאים, שנחלקו הבשר, מן בנודר  ללמד  באה משנתנו
בין הבדל  שיש  להשמיענו , המשנה באה הענין  ובהמשך הבשר . טעם ובלע עמו 

שכן לפניו, המונח מבשר  הנודר לבין  סתם הבשר  מן  המונח הנודר  הבשר  מן  הנודר
נתערב  אם שכן תערובת; מדין עמו , המתבשל בכל  – הכל לדברי – אסור לפניו,
הרי טעמו , בו ונותן ההיתר  בתוך  מתפשט והאיסור היתר , במאכל איסור מאכל
שישים  מפי פחות בהיתר יש שאם שיעור, בזה קבעו  וחכמים אסורה, התערובת כל

טעם". ב"נותן  הוא האיסור  האיסור , כנגד 

øNaä ïî øãBpäבשר קונם (או: עלי  בשר  קונם שאמר: כגון  – ÇÅÄÇÈÈ
טועם), áèøaשאיני øzî, הבשר של במרק –äôéwáeבאוכל – ËÈÈÙÆÇÄÈ

בשר נקראים אינם שאלו בשר , בה שנתבשל הקדירה בשולי  שנקפה
אדם. בני  øñBàבלשון äãeäé éaøå אף הבשר  מן הנודר על – ÀÇÄÀÈÅ

הם. "בשר " בכלל  ולכן  בשר, טעם בהם שיש לפי  והקיפה, הרוטב
äNòî :äãeäé éaø øîà, הבשר מן  שנדרתי –éaø éìò øñàå ÈÇÇÄÀÈÇÂÆÀÈÇÈÇÇÄ

Bnò eìMaúpL íéöéa ïBôøè, מכאן אחת; בקדירה הבשר עם – ÇÀÅÄÆÄÀÇÀÄ
הבשר מן  הנודר  בשר, טעם לתוכו ובולע בשר  עם המתבשל  שכל 
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íòè ïúBða Ba Lé íà–øeñà. ¦¤§¥©©¨
Êïéiä ïî øãBpä–ïéé íòè Ba LiL ìéLáúa øzî.øîà:íòBè éðéàL äæ ïéé íðB÷,ìéLázì ìôðå,Ba Lé íà ©¥¦©©¦ª¨§©§¦¤¤©©©¦¨©¨©¦¤¤¥¦¥§¨©©©§¦¦¤

íòè ïúBða–øeñà äæ éøä.íéáðòä ïî øãBpä–ïéia øzî;íéúéfä ïî–ïîMa øzî.øîà:íéáðòå íéúéæ íðB÷ §¥©©£¥¤¨©¥¦¨£¨¦ª¨©©¦¦©¥¦ª¨©¤¤¨©¨¥¦©£¨¦
íòBè éðéàL elà–ïäî àöBiáe ïäa øeñà. ¥¤¥¦¥¨¨¤©¥¥¤

Áíéøîzä ïî øãBpä–íéøîz Láãa øzî;úBiðåúqä ïî–úBiðåúñ õîça øzî;àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà: ©¥¦©§¨¦ª¨¦§©§¨¦¦©¦§¨¦ª¨§Ÿ¤¦§¨¦©¦§¨¤§¥¨¥
epîéä øãBðå åéìò äéeø÷ BzãìBz íML ìk–epîéä àöBia óà øeñà;íéîëçåïéøézî. ¨¤¥©§§¨¨¨§¥¥¤¨©©¥¥¤©£¨¦©¦¦

Ëïéiä ïî øãBpä–íéçetz ïééa øzî;ïîMä ïî–ïéîLîL ïîLa øzî;Lácä ïî–íéøîz Láãa øzî;ïî ©¥¦©©¦ª¨§¥©¦¦©¤¤ª¨§¤¤ª§§¦¦©§©ª¨¦§©§¨¦¦

.ilr df xya xn`yàø÷ðä øáãá àìà åîöò øñà àì ,éìò øùá íðå÷ øîà íà ìáà .åîòèá øåñàå àøåñéàã äëéúç äéìò äééåù ,äæ øùá øîàã ïåéëã
:øùá
ffff.oii mrh ea yiy liyaza xzen:äãåäé 'øã ïðáøë
gggg.zeipezq:õîåç íäî íéùåòå ïééì íéåàø íðéàå ,åéúñä úåîéá íéðôâá íéøàùðä íéòø íéáðò.eilr diexw ezclez myy lkìò àø÷ð äðúùðù ô"òàå

:úåéðåúñ õîåç ,íéøîú ùáã ,åîë .åø÷éò íù.oixizn minkgeøåñàå ïäî àöåéä õîåçá øúåî úåéðåúñá øãåðä øáñ ÷"úã ,íéîëçì ÷"ú ïéá àëéà
.ïîöò úåéðåúñä ìò àì ïäî àöåéä õîåçä ìò åúòã úåéðåúñî øãð éë ,åäðéð äìéëà éðá åàì úåéðåúñã ïåéëã ,ïîöò úåéðåúñá ïéøéúî íéîëçå ,úåéðåúñá
ïééåàø ïðéàù ïéá äìéëàì íééåàøä íéøáãá ïéáã íéîëçì åäì àøéáñã ,íéøîú ùáã åîë úåéðåúñä õîåç ïéøéúî íéîëçå ,øçà ùåøéô .íéîëçë äëìäå

:åðîî àöåéá øúåî åîöò ìò ãçà øáã øñåàä äìéëàì
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ובקיפה. ברוטב שאסור והרי בו , Bìאסור eøîàלרבי חכמים – ÈÀ
øácä!יהודה: ïëåאבל טרפון , רבי כדברי  הדין  הוא כך  באמת – ÀÅÇÈÈ
éúîéà? הבשר עם המתבשל  בכל  אסור  הבשר  מן הנודר  –ïîæa ÅÈÇÄÀÇ
øîàiL: הנודר –éìò äæ øNa סתם בשר  עליו  אוסר  שאינו  – ÆÙÇÈÈÆÈÇ

לפניו ; המונח בשר øçàaאלא áøòúðå øácä ïî øãBpäL– ÆÇÅÄÇÈÈÀÄÀÈÇÀÇÅ
בו , מותר שהוא בדבר  נתערב ממנו  שנדר  ïúBðaוהדבר Ba Lé íàÄÆÀÅ

íòèההיתר בדבר  טעם ליתן בכדי ממנו שנדר  בדבר  יש  אם – ÇÇ
בו , מן øeñàשנתערב הנודר אבל התערובת. מכל  לטעום הנודר – È

עמו , המתבשל בכל ומותר  ממש , בבשר  אלא אסור  אינו סתם, הבשר
ובקיפה. ברוטב ואף

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הנודר  בין  הבדל שיש  ללמדנו, מוסיפה והיא הקודמת, למשנה המשך היא זו  משנה

לפניו, המונח ממאכל  הנודר ובין  היין , מן או הבשר מן  כגון בכללו, מאכל ממין

מיין או  מבשר הנודר  שכן  זה, יין או זה בשר  כקרבן  עלי  ייאסר  האומר : כגון 

בתערובת, טעם בנותן וכשהם איסור, כחתיכת עצמו  על  אותם עושה לפניו, המונחים

עצמו על אוסר  אינו סתם מיין  או מבשר  הנודר  אבל  עליו ; אסורה התערובת אף
איסור  כחתיכות והיין  הבשר ואין  ממנו , לטעום בא שהוא ממש יין  או בשר אלא

יין. טעם או  בשר  טעם בו שיש בתבשיל  מותר  הלכך בתערובת. לאסור 

ïéiä ïî øãBpä,עלי יין קונם שאמר: כגון  –LiL ìéLáúa øzî ÇÅÄÇÇÄËÈÀÇÀÄÆÆ
ïéé íòè Baהרי יין , טעם בו ונתן  התבשיל לתוך  יין  נפל  שאם – ÇÇÇÄ

הקודמת. במשנה חכמים כדעת בתבשיל, מותר  ÷íðBהוא :øîàÈÇÈ
íòBè éðéàL äæ ïéé,לפניו הנמצא יין  עצמו  על שאסר –ìôðå ÇÄÆÆÅÄÅÀÈÇ

ìéLázì,היין מאותו  –íòè ïúBða Ba Lé íà ביין יש  אם – ÇÇÀÄÄÆÀÅÇÇ
בתבשיל , טעם ליתן בכדי øeñàשנפל  äæ éøäאסור התבשיל  – ÂÅÆÈ

לעיל. שבארנו  כמו  íéáðòäעליו , ïî øãBpä קונם שאמר : כגון  – ÇÅÄÈÂÈÄ
עלי , ïéiaענבים øzî היוצא ולא ענבים, אלא עצמו  על אסר  שלא – ËÈÇÇÄ

íéúéfäמהם; ïî,הזיתים מן הנודר  וכן  –ïîMa øzî מהטעם – ÄÇÅÄËÈÇÆÆ
הזיתים. מן היוצא ולא זיתים, אלא עליו אסר שלא לעיל , שבארנו 

íòBè éðéàL elà íéáðòå íéúéæ íðB÷ :øîà עליו שאסר  – ÈÇÈÅÄÇÂÈÄÅÆÅÄÅ
לפניו , המונחים והענבים הזיתים ïäaאת øeñà ובענבים בזיתים – ÈÈÆ

מהם, ïäîשנדר  àöBiáe זיתים" ואמר שהואיל ובשמן, ביין  – ÇÅÅÆ
שבארנו  כמו מהם, היוצא וגם הפירות גם עליו נאסרו אלו ", וענבים

אלו  וענבים זיתים "קונם אמר אם הדין שהוא מבואר , בגמרא לעיל .
וענבים  זיתים קונם אמר: אם ברם, מהם. וביוצא בהם שאסור  עלי",
זה  בכגון גם אם בגמרא היא בעיה "אלו", אמר ולא טועם, שאני 

מהם. ביוצא אסור 

y c e w z a y
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מותר  הוא אם מסויימים, מפירות בנודר  משנתנו דנה הקודמת למשנה כהמשך 
נקרא  מהם שהיוצא ובזיתים, בענבים עסקה הקודמת שהמשנה אלא מהם, ביוצא
נקרא  מהם שהיוצא בפירות, עוסקת משנתנו ואילו "שמן ", "יין", מיוחד : בשם

וכדומה. תמרים" "דבש  כגון שמם, על 

íéøîzä ïî øãBpä,תמרים עצמו על  שאסר  –Láãa øzî ÇÅÄÇÀÈÄËÈÄÀÇ
íéøîz;ממנו ליוצא ולא לפרי  אלא הנודר  נתכוון  שלא –ïî ÀÈÄÄ

úBiðåúqä בישולם שאין גרועים ענבים והם הסתווניות, מן  הנודר  – ÇÄÀÈÄ
יין, ולא חומץ, מהם ועושים בסתיו, אלא úBiðåúñנגמר õîça øzîËÈÀÙÆÄÀÈÄ

לחומץ, אלא לאכילה עומדות אינן  עצמן שהסתווניות פי  על  ואף –

ואמר הואיל אלא לחומץ, כוונתו הסתווניות מן  שהנודר  אומרים אין 
בחומץ  ולא עצמן, בסתווניות אלא אסור אינו  "סתווניות", בנדרו 

מהן. BzãìBzהיוצא íML ìk :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈÅÈÆÅÇÀ
åéìò äéeø÷,פרי אותו של  שמו על  קרוי ממנו שהיוצא פרי  כל  – ÀÈÈÈ

סתם  "דבש " נקראים שאינם סתווניות", ו "חומץ תמרים" "דבש כגון
סתם, "חומץ" epîéäאו øãBðå, הפרי מן  ונודר  –àöBia óà øeñà ÀÅÅÆÈÇÇÅ

epîéäוהנודר תמרים, בדבש  אף אסור התמרים מן הנודר ומכאן , – ÅÆ
סתווניות; בחומץ אף אסור הסתווניות ïéøézîמן  íéîëçå בגמרא – ÇÂÈÄÇÄÄ

תנא  שלדעת הסתווניות, מן הנודר על  מוסבים חכמים שדברי מבואר,

חולקים  וחכמים עצמן, בסתווניות ואסור סתווניות בחומץ מותר  קמא
סוברים: חכמים שכן  סתווניות, בחומץ ואוסרים בסתווניות ומתירים

בו  מותר ממנו, היוצא את אלא אותו אוכלים שאין מדבר הנודר אדם
ברם, לאכלו . שדרכו למה אלא הנודר  נתכוון שלא ממנו, ביוצא ואסור 

ואסור תמרים בדבש שמותר מודים חכמים אף התמרים, מן הנודר
לאכילה. עומדים עצמם והתמרים הואיל  בתמרים,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

הנקרא  דומה, במאכל מותר הריהו מסויים, ממאכל  שהנודר  ללמד , באה משנתנו
לווי. שם לו  שיש  אלא שם, באותו הוא אף

ïéiä ïî øãBpä, עלי יין  קונם שאמר : כגון –íéçetz ïééa øzî ÇÅÄÇÇÄËÈÀÅÇÄ
תפוחים; יין ולא ענבים יין  הוא סתם שיין –îMä ïîïהנודר – ÄÇÆÆ

השמן, ïéîLîLמן  ïîLa øzî ולא זית שמן הוא שמן שסתם – ËÈÀÆÆËÀÀÄ
ישראל, בארץ דווקא נוהג זה שדין  אמרו , בגמרא שומשמין . שמן 

מן  שם הנודר שומשמין, בשמן בעיקר  משתמשים שהיו בבבל אבל 
זית; בשמן  ומותר שומשמין , בשמן אסור  Lácäהשמן , ïîהנודר – ÄÇÀÇ
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õîçä–úBiðåúñ õîça øzî;ïéLéøkä ïî–úBèBìôwa øzî;iä ïî÷ø–äãOä úB÷øéa øzî,àeäL éðtî ©Ÿ¤ª¨§Ÿ¤¦§¨¦¦©§¥¦ª¨©©§¦©¨¨ª¨§©§©¨¤¦§¥¤
éåì íL. ¥§©

hhhh.zeheltw:é"àá íéìãâä íéúøëä éðéîî ïéî.ieel my `edyúéòéáùá ìáà .íìåë ïëå .äãù úå÷øé øîåìå ÷øéì íù øáçì êéøö äãù úå÷øé øîåì àáä
:òåáùä éðù øàùá ë"àùî .äãù úå÷øé ååä úéòéáùá íúñ úå÷øé êëéôì ,äãù úå÷øé íéìëåàå äãåáò àìá ïéìãâ ïéàù ïééåöî äðéâ úå÷øé ïéàù éôì
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הדבש , íéøîzמן  Láãa øzî הוא אדם בני  בלשון  דבש  שסתם – ËÈÄÀÇÀÈÄ
תמרים; דבש  ולא דבורים õîçäדבש  ïî,החומץ מן הנודר – ÄÇÙÆ

úBiðåúñ õîça øzî;שהחמיץ יין  הוא חומץ שסתם –ïî ËÈÀÙÆÄÀÈÄÄ
ïéLéøkä הדומה) ירק מין  והוא כרתי , היינו הכרישין, מן  הנודר  – ÇÀÅÄ

úBèBìôwaלבצל), øzîהואיל אבל  הם, כרישין  מין שאמנם – ËÈÇÇÀ
נדרו ; בכלל אינם עצמם, בפני  שם להם iäויש  ïî÷ø מן הנודר  – ÄÇÈÈ

äãOäהירק, úB÷øéa øzî,מאליהם הגדלים –íL àeäL éðtî ËÈÀÇÀÇÈÆÄÀÅÆÅ
éåìלווי בשם אלא סתם, "ירקות" נקראים אינם השדה ירקות שכן  – ÀÇ

אלא  מתכוון אינו  סתם מירקות הנודר  הלכך השדה", "ירקות שלהם

וירקות  הואיל השמיטה, בשנת הירק מן הנודר  ברם, הגינה. לירקות
בירקות  ומסתפקים עבודה, בלא גדלים אינם שהרי  מצויים, אינם גינה

גינה. בירקות ומותר השדה בירקות אסור  מאליהם, הגדלים השדה
אבל לארץ, מחוצה ירק מביאים שאין במקום אמורים? דברים במה

הגינה בירקות אף אסור לארץ, מחוצה ירק שמביאים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).במקום

האחרונה שהפיסקה מפרשים, ieel"יש  my `edy iptn" טעם הוא –

במשנתנו  ששנינו  הדברים כל  ((((הראהראהראהרא""""שששש).).).).על 
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Êïéiä ïî øãBpä–ïéé íòè Ba LiL ìéLáúa øzî.øîà:íòBè éðéàL äæ ïéé íðB÷,ìéLázì ìôðå,Ba Lé íà ©¥¦©©¦ª¨§©§¦¤¤©©©¦¨©¨©¦¤¤¥¦¥§¨©©©§¦¦¤

íòè ïúBða–øeñà äæ éøä.íéáðòä ïî øãBpä–ïéia øzî;íéúéfä ïî–ïîMa øzî.øîà:íéáðòå íéúéæ íðB÷ §¥©©£¥¤¨©¥¦¨£¨¦ª¨©©¦¦©¥¦ª¨©¤¤¨©¨¥¦©£¨¦
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:øùá
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gggg.zeipezq:õîåç íäî íéùåòå ïééì íéåàø íðéàå ,åéúñä úåîéá íéðôâá íéøàùðä íéòø íéáðò.eilr diexw ezclez myy lkìò àø÷ð äðúùðù ô"òàå

:úåéðåúñ õîåç ,íéøîú ùáã ,åîë .åø÷éò íù.oixizn minkgeøåñàå ïäî àöåéä õîåçá øúåî úåéðåúñá øãåðä øáñ ÷"úã ,íéîëçì ÷"ú ïéá àëéà
.ïîöò úåéðåúñä ìò àì ïäî àöåéä õîåçä ìò åúòã úåéðåúñî øãð éë ,åäðéð äìéëà éðá åàì úåéðåúñã ïåéëã ,ïîöò úåéðåúñá ïéøéúî íéîëçå ,úåéðåúñá
ïééåàø ïðéàù ïéá äìéëàì íééåàøä íéøáãá ïéáã íéîëçì åäì àøéáñã ,íéøîú ùáã åîë úåéðåúñä õîåç ïéøéúî íéîëçå ,øçà ùåøéô .íéîëçë äëìäå

:åðîî àöåéá øúåî åîöò ìò ãçà øáã øñåàä äìéëàì
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ובקיפה. ברוטב שאסור והרי בו , Bìאסור eøîàלרבי חכמים – ÈÀ
øácä!יהודה: ïëåאבל טרפון , רבי כדברי  הדין  הוא כך  באמת – ÀÅÇÈÈ
éúîéà? הבשר עם המתבשל  בכל  אסור  הבשר  מן הנודר  –ïîæa ÅÈÇÄÀÇ
øîàiL: הנודר –éìò äæ øNa סתם בשר  עליו  אוסר  שאינו  – ÆÙÇÈÈÆÈÇ

לפניו ; המונח בשר øçàaאלא áøòúðå øácä ïî øãBpäL– ÆÇÅÄÇÈÈÀÄÀÈÇÀÇÅ
בו , מותר שהוא בדבר  נתערב ממנו  שנדר  ïúBðaוהדבר Ba Lé íàÄÆÀÅ

íòèההיתר בדבר  טעם ליתן בכדי ממנו שנדר  בדבר  יש  אם – ÇÇ
בו , מן øeñàשנתערב הנודר אבל התערובת. מכל  לטעום הנודר – È

עמו , המתבשל בכל ומותר  ממש , בבשר  אלא אסור  אינו סתם, הבשר
ובקיפה. ברוטב ואף
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הנודר  בין  הבדל שיש  ללמדנו, מוסיפה והיא הקודמת, למשנה המשך היא זו  משנה

לפניו, המונח ממאכל  הנודר ובין  היין , מן או הבשר מן  כגון בכללו, מאכל ממין

מיין או  מבשר הנודר  שכן  זה, יין או זה בשר  כקרבן  עלי  ייאסר  האומר : כגון 

בתערובת, טעם בנותן וכשהם איסור, כחתיכת עצמו  על  אותם עושה לפניו, המונחים

עצמו על אוסר  אינו סתם מיין  או מבשר  הנודר  אבל  עליו ; אסורה התערובת אף
איסור  כחתיכות והיין  הבשר ואין  ממנו , לטעום בא שהוא ממש יין  או בשר אלא

יין. טעם או  בשר  טעם בו שיש בתבשיל  מותר  הלכך בתערובת. לאסור 

ïéiä ïî øãBpä,עלי יין קונם שאמר: כגון  –LiL ìéLáúa øzî ÇÅÄÇÇÄËÈÀÇÀÄÆÆ
ïéé íòè Baהרי יין , טעם בו ונתן  התבשיל לתוך  יין  נפל  שאם – ÇÇÇÄ

הקודמת. במשנה חכמים כדעת בתבשיל, מותר  ÷íðBהוא :øîàÈÇÈ
íòBè éðéàL äæ ïéé,לפניו הנמצא יין  עצמו  על שאסר –ìôðå ÇÄÆÆÅÄÅÀÈÇ

ìéLázì,היין מאותו  –íòè ïúBða Ba Lé íà ביין יש  אם – ÇÇÀÄÄÆÀÅÇÇ
בתבשיל , טעם ליתן בכדי øeñàשנפל  äæ éøäאסור התבשיל  – ÂÅÆÈ

לעיל. שבארנו  כמו  íéáðòäעליו , ïî øãBpä קונם שאמר : כגון  – ÇÅÄÈÂÈÄ
עלי , ïéiaענבים øzî היוצא ולא ענבים, אלא עצמו  על אסר  שלא – ËÈÇÇÄ

íéúéfäמהם; ïî,הזיתים מן הנודר  וכן  –ïîMa øzî מהטעם – ÄÇÅÄËÈÇÆÆ
הזיתים. מן היוצא ולא זיתים, אלא עליו אסר שלא לעיל , שבארנו 

íòBè éðéàL elà íéáðòå íéúéæ íðB÷ :øîà עליו שאסר  – ÈÇÈÅÄÇÂÈÄÅÆÅÄÅ
לפניו , המונחים והענבים הזיתים ïäaאת øeñà ובענבים בזיתים – ÈÈÆ

מהם, ïäîשנדר  àöBiáe זיתים" ואמר שהואיל ובשמן, ביין  – ÇÅÅÆ
שבארנו  כמו מהם, היוצא וגם הפירות גם עליו נאסרו אלו ", וענבים

אלו  וענבים זיתים "קונם אמר אם הדין שהוא מבואר , בגמרא לעיל .
וענבים  זיתים קונם אמר: אם ברם, מהם. וביוצא בהם שאסור  עלי",
זה  בכגון גם אם בגמרא היא בעיה "אלו", אמר ולא טועם, שאני 

מהם. ביוצא אסור 

y c e w z a y
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מותר  הוא אם מסויימים, מפירות בנודר  משנתנו דנה הקודמת למשנה כהמשך 
נקרא  מהם שהיוצא ובזיתים, בענבים עסקה הקודמת שהמשנה אלא מהם, ביוצא
נקרא  מהם שהיוצא בפירות, עוסקת משנתנו ואילו "שמן ", "יין", מיוחד : בשם

וכדומה. תמרים" "דבש  כגון שמם, על 

íéøîzä ïî øãBpä,תמרים עצמו על  שאסר  –Láãa øzî ÇÅÄÇÀÈÄËÈÄÀÇ
íéøîz;ממנו ליוצא ולא לפרי  אלא הנודר  נתכוון  שלא –ïî ÀÈÄÄ

úBiðåúqä בישולם שאין גרועים ענבים והם הסתווניות, מן  הנודר  – ÇÄÀÈÄ
יין, ולא חומץ, מהם ועושים בסתיו, אלא úBiðåúñנגמר õîça øzîËÈÀÙÆÄÀÈÄ

לחומץ, אלא לאכילה עומדות אינן  עצמן שהסתווניות פי  על  ואף –

ואמר הואיל אלא לחומץ, כוונתו הסתווניות מן  שהנודר  אומרים אין 
בחומץ  ולא עצמן, בסתווניות אלא אסור אינו  "סתווניות", בנדרו 

מהן. BzãìBzהיוצא íML ìk :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈÅÈÆÅÇÀ
åéìò äéeø÷,פרי אותו של  שמו על  קרוי ממנו שהיוצא פרי  כל  – ÀÈÈÈ

סתם  "דבש " נקראים שאינם סתווניות", ו "חומץ תמרים" "דבש כגון
סתם, "חומץ" epîéäאו øãBðå, הפרי מן  ונודר  –àöBia óà øeñà ÀÅÅÆÈÇÇÅ

epîéäוהנודר תמרים, בדבש  אף אסור התמרים מן הנודר ומכאן , – ÅÆ
סתווניות; בחומץ אף אסור הסתווניות ïéøézîמן  íéîëçå בגמרא – ÇÂÈÄÇÄÄ

תנא  שלדעת הסתווניות, מן הנודר על  מוסבים חכמים שדברי מבואר,

חולקים  וחכמים עצמן, בסתווניות ואסור סתווניות בחומץ מותר  קמא
סוברים: חכמים שכן  סתווניות, בחומץ ואוסרים בסתווניות ומתירים

בו  מותר ממנו, היוצא את אלא אותו אוכלים שאין מדבר הנודר אדם
ברם, לאכלו . שדרכו למה אלא הנודר  נתכוון שלא ממנו, ביוצא ואסור 

ואסור תמרים בדבש שמותר מודים חכמים אף התמרים, מן הנודר
לאכילה. עומדים עצמם והתמרים הואיל  בתמרים,
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הנקרא  דומה, במאכל מותר הריהו מסויים, ממאכל  שהנודר  ללמד , באה משנתנו
לווי. שם לו  שיש  אלא שם, באותו הוא אף

ïéiä ïî øãBpä, עלי יין  קונם שאמר : כגון –íéçetz ïééa øzî ÇÅÄÇÇÄËÈÀÅÇÄ
תפוחים; יין ולא ענבים יין  הוא סתם שיין –îMä ïîïהנודר – ÄÇÆÆ

השמן, ïéîLîLמן  ïîLa øzî ולא זית שמן הוא שמן שסתם – ËÈÀÆÆËÀÀÄ
ישראל, בארץ דווקא נוהג זה שדין  אמרו , בגמרא שומשמין . שמן 

מן  שם הנודר שומשמין, בשמן בעיקר  משתמשים שהיו בבבל אבל 
זית; בשמן  ומותר שומשמין , בשמן אסור  Lácäהשמן , ïîהנודר – ÄÇÀÇ
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הדבש , íéøîzמן  Láãa øzî הוא אדם בני  בלשון  דבש  שסתם – ËÈÄÀÇÀÈÄ
תמרים; דבש  ולא דבורים õîçäדבש  ïî,החומץ מן הנודר – ÄÇÙÆ

úBiðåúñ õîça øzî;שהחמיץ יין  הוא חומץ שסתם –ïî ËÈÀÙÆÄÀÈÄÄ
ïéLéøkä הדומה) ירק מין  והוא כרתי , היינו הכרישין, מן  הנודר  – ÇÀÅÄ

úBèBìôwaלבצל), øzîהואיל אבל  הם, כרישין  מין שאמנם – ËÈÇÇÀ
נדרו ; בכלל אינם עצמם, בפני  שם להם iäויש  ïî÷ø מן הנודר  – ÄÇÈÈ

äãOäהירק, úB÷øéa øzî,מאליהם הגדלים –íL àeäL éðtî ËÈÀÇÀÇÈÆÄÀÅÆÅ
éåìלווי בשם אלא סתם, "ירקות" נקראים אינם השדה ירקות שכן  – ÀÇ

אלא  מתכוון אינו  סתם מירקות הנודר  הלכך השדה", "ירקות שלהם

וירקות  הואיל השמיטה, בשנת הירק מן הנודר  ברם, הגינה. לירקות
בירקות  ומסתפקים עבודה, בלא גדלים אינם שהרי  מצויים, אינם גינה

גינה. בירקות ומותר השדה בירקות אסור  מאליהם, הגדלים השדה
אבל לארץ, מחוצה ירק מביאים שאין במקום אמורים? דברים במה

הגינה בירקות אף אסור לארץ, מחוצה ירק שמביאים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).במקום

האחרונה שהפיסקה מפרשים, ieel"יש  my `edy iptn" טעם הוא –

במשנתנו  ששנינו  הדברים כל  ((((הראהראהראהרא""""שששש).).).).על 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר אשר זעליג שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם המצורף, הסכום שנשאר מהוצאות תיקון הס"ת, שכאו"א מהמתפללים 

נדבו כפי כחם למען תיקון הס"ת,

הנה נהניתי על אשר הי' די והותר, כי זהו סימן על טיב התענינותם והחביבות.

ובאשר בכל ענין צריך לחפש נקודה ואופן איך לחזק על ידו הרגש של יראת שמים הנמצא בכל 

אחד ואחת מישראל בפנימיותו. הרי גם בזה, מהנכון אשר כת"ר יסביר לכאו"א מהמשתתפים הנ"ל, 

את המבואר בספרים, אשר יש ששים רבוא אותיות לתורה, כנגד ששים רבוא נשמות ישראל, שהם כלל 

ישראל, ומזה מובן אשר כאו"א צריך לדעת, שבו הדבר תלוי, לתקן את כלל ישראל, על ידי שיעשה - 

בתורה ומצותי' את כל התלוי בו ביתר שאת ויתר עז, וכמו שכשרות ספר תורה תלוי' בזה, שכל אחת 

מהאותיות אשר בה יהיו כשרות, והידור ס"ת - בזה שכל אות שבה תהי' מהודרה.

והדרך לזה - דרך סלולה היא, חיים על פי התורה ומצותי' - פשוט כפשוטו בחיים היום יומיים.

מוסגר פה קטע משיחת ש"ק מברכין סיון, וכן קובץ מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, שבו גם מכתב אודות הכנסת ס"ת לבית המדרש, ובטח הוא דבר בעתו, ואף שבנדון דידן 

הוא תיקון ס"ת. ומובן, אשר בתוכנו יזכה את הרבים.

בברכה ופ"ש כל המשתתפים והמשתתפות הנ"ל - שיחיו.

ב'(  )סימן ע"ר סעיף  יו"ד  וידוע הכתוב בשו"ע  כיון שהם מעות השייכות לתיקון ס"ת,  נ"ב. 

שבימינו אלה הנה ספרי לימוד - זהו מעין ס"ת בימיהם, לכן מסרתי הכסף להקופה ממנה שולחים 

ספרי קדש בשביל חדרים והישיבות.



ריב    

      
ע"ב: כז  במעמדות:ד התפילות בעני ברייתא מביאה  הגמרא   

 בירושלי שהיו  המעמד אנשי דהיינו     של התמיד 
ישראל  בני  ה היו , בעריה שהתקבצו  משמרות מכ "ד 

     ,שבוע באותו   
  . הברייתא:ומתפללי מתעניומפרטת היו  

 ומתפללי   בראשית במעשה  נאמר זה   שביו מסערותיו , ינזקו  שלא 
ו ) א שלא (בראשית ולרצות להתפלל  שיש  , הי על  בזה  ונרמז  ,' י ה ת רקיע ְְִִִַַָָ'יהי

ו  ממנו . ינזקו     נאמר זה   שביו רעות, מחיות ינזקו  שלא 
ט) א ו (ש להולכיה . היבשה  ראויה  שתהא  שמתפללי ונרמז  ה ה ', 'ותראה  ְֵֶַַָָָ

  לחנק  הגור בגרו חולי    וביו שמאחר 
 בה שנאמר המאורות, נתלו  יד )זה  א [קללה ],(ש מארה  מלשו ונדרש  ו ', חסר ְֹֹ'מארת'

ו  בתינוקות. האסכרא תיפול  שלא זה   ביו סכנה  יש    
ה על   ה ועל  ,ולדותיה   זה  שביו 
כ)נאמר א התינוקות (ש על  להתפלל  שיש  לרמז  ח ה ', נפ ר  י ה  רצי'ְְִִֶֶֶֶַַַָ

שיחיו .  הנולדי ועל  להולד  העתידי   המעמד אנשי 
   ו , מעוני אליה  יכנסו  שלא  מתעני היו  שלא 


הגמרא: מבררת    . מתעני הגמרא:היו  משיבה  

   עלולי בו  יתענו   וא , שלה טוב  יו אותו   שעושי 
סכנה . לידי ויבואו   עליה לכעוס       יו 

  ואי חלוש ,  האד זה   וביו שבת, בערב שנברא הראשו  אד של  
תענית. בו  לקבוע     בליל  האד מ המסתלקת 

,ראשו  יו         
ו  ושתיה , לאכילה  דעתו  ומרחיבה     , חלוש ונהיה  

(יז לא (שמות  ש  ודורשי  השבת את ושמר שנח   
שבת במוצאי ועברה ,   אי ולכ נפש , וי 'וינפש ' בנוטריקו  שדורשי 

תענית. בו   קובעי

ע"א: כח  במשנה :ד שנינו       ובני עלי גונבי ובני 
קציעות. קוצעי

הברייתא: מפרשת          כלומר 
.כ  שמ נקרא מדוע        

        
 שומרי  , וביכורי  עצי  לירושלי יעלו  שלא שישמרו  

     שבטי שחשש לירושלי עשרת 
 בירושלי המל  רחבע של  למלכותו  יב )שיחזרו  א' מלכי ו (ראה  . ה 

  ה   הערימו , הביכורי את להביא כדי 
ו  ה פירות  , יראו שלא יבשות  תאני  

  נטלו הקציעות כתישת כלי שהוא . לירושלי ועלו  
 ה   השומרי    

, הכשרי   כתושות יבשות  תאני   ש בדר נמצאת   
 ו  , השומרי  מאות  , הביכורי  שבתוכ  הסלי את וייפו  עיטרו   

הדבילה עיגולי את שחתכו  מפני קציעות קוצעי ובני העלי, ידי על   השומרי מ  מתגנבי שהיו  מפני עלי גונבי ונקראו  
.[ איזמלי] במקצועות   עשו עלי, גונבי בני מעשה  כעי    



    
    

   
   

   
    
    

   
    

    
   

   
   

  
    

    
   

   
     
   
    

  
    

   
  

    
    

   
   

    
  

   
    

   
  

    
     

    
   

  



ריג     

      
המעשה : את המביאה  ברייתא             

               
           , שלה  העצי גזרי  מה 

 אות    ו . לירושלי  , השומרי אצל       
       זאת נעשה    ו     

 . למערכה     (ז י (משלי  על  עצמ שמסרו  
המצוות,    להיפ (ש)שעשו    

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

עליו  לענות  הנני  ממהר  דמילתא  ולחביבותא  תמוז,  מבר"ח  המהיר  מכתבו  קבלתי  עתה  זה 

שלא בסדר תור המכתבים, ועיקר מכתבי הוא לכתוב לו יישר כחו ויישר חילו לאורייתא אשר לקח 

ע"ע לעשות כפי כחו בהרמת קרן... וידוע מאמר הקב"ה כשאני מבקש איני מבקש אלא לפי כחם אבל 

לאידך גיסא ידוע פסק רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, וכיון שנגש בחשק ובמרץ לעבודתו בקדש זו הרי 

מזמן לזמן יוסיפו לו מלמעלה ג"כ כחות להגדיל תורה ולהאדירה, ואשרי וטוב חלקו והאריכות בזה 

אך למותר.

ובמה שכותב במכתבו:

א( איך להתנהג עם תלמיד שיש חשש שישפיע לרעה על חביריו, אם להרחיקו מכותלי הישיבה 

אף שעי"ז יוגרם לו היזק, או לא. הנה פשיטא אשר היזק היחיד והיזק הרבים הזהירות בהיזק הרבים 

קודם, אבל במקרים שאפשר להשפיע על התלמיד שלא לקלקל )שרק לעתים רחוקות ביותר א"א זה(, 

ובדרכי קירוב, הנה על פי רוב משנים הנהגת התלמיד בתחלה שלא לקלקל אחרים ואח"כ גם לתקן 

את עצמו.

ב( אם עליו להשתדל בקירוב עוד אברכים ונערים בכדי שיכנסו בהישיבה או שימסור את עצמו 

רק על תלמידי הישיבה דעתה. הנה ההכרח דענין הראשון היינו להגדיל מספר התלמידים הרי פשוט 

הוא, אלא שבזה יש להעמיס העבודה בקירוב והמשכה זו על שאר אברכי אנ"ש וגם על אנ"ש עצמם 

הנמצאים תמיד בעיר, והשי"ת יצליחם והוא יעזור להם רק מזמן לזמן כפי הצורך.

ג( שאלתו הפרטית שיש לו תפילין דרבינו תם, ואם יתחיל בהנחתם. הנה אם נזהר הוא בטבילת 

עזרא - בל"נ - ומתפלל נוסח אר"י והתפילין בדוקים הם, יעשה כנ"ל ובפרט עתה שהתחיל בתוספת 

עבודה בהפצת פנימיות התורה אשר זהו ג"כ אחד החילוקים בפנימיות הדברים בין תפילין רש"י ור"ת, 

שהתפילין דרש"י בלשון הקבלה הם מוחין דאימא ושייכים יותר להבנה והשגה והוא נגלה דתורה, 

ותפילין דר"ת בלשון הקבלה הם מוחין דאבא ושייכים יותר להענינים דתורה דהנחה בנפש - אפלייג - 

ולא כ"כ בהבנה והשגה שהיא פנימיות התורה, וראה ג"כ תורה אור פ' שמות נב, סע"ב.

יזכה בתוכנם  וי"ג תמוז הבע"ל שבטח  י"ב  לחג הגאולה  והרשימה שהו"ל  מוסג"פ קונטרס 

באופן המתאים את תלמידי הישיבה וכל השייכים לזה, והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

בברכת הצלחה.
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף נח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מלמעלה ניתן להורים הרעיון איך לכוון לשם הבן או בת הנולדים.
ממכתב כ"ז סיוון, תשי"ד
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף נח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

            
         

      
         

         
        

         
        

          
          

         
         

         
          

          
           

           
          

          
          

          
         
         

        
         

         
          

        
        

          
        

        
         

         
        
          
         
         

       
          

      
        

        
         
          

        
         
        
         
       
       
         
        

     
           

           
        

          

        
        
        
         
         
          
         
       
          

         
           

          
          

         
        
         
          
          
        
        

     
         
         

        
         
        
        

          
         

          
         

        
        

         
          

         
         
        

      
         

        
      

      
        

          
          

          
         

  
           

          
         

        
       

         
        

        
       









































































































































































































































צריך להיות חזק בביטחון ולהוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וקיום המצוות בהידור.
ממכתב כ"ז סיוון, תשי"ד
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המשך נעמוד קז
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המשך נעמוד מו
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף נט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

על־ידי התבוננות הנפש השכלית בגדולה ה' כו' עד שגם נפש הבהמית מסכימה על־זה נעשה יתרון האור מן החושך.
ממכתב כ"ט סיוון תשי"ד
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו.
היום יום יח סיוון
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יש צורך לפעול את העניין ד"ויראו ממך", על־ידי הסגולה דקיום מצוות תפילין.
משיחת שבת פרשת קורח ה'תשכ"ז
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היצר הרע . . לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים עניו ובעל מידות טובות.
היום יום כג סיון
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף ס עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

צריך כל אחד לעבוד עבודתו כדבעי, ולמלא את שליחותו בשמחה ובטוב לבב, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.
משיחת שבת פרשת קורח ה'תשכ"ז



רכד
       

            
           

          
           
    

      
     

    
     

     
     

     
     

       

     
       
      

      
      

      
      

      
      

     
    

    
     
      

     
      
      

       
     

   
     

     
   

     
     

      
     

      
      
      

            
          

         

          
   





































































































           

             

            

             

     

        

       

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

       

      

    

      

      

      

      

      

       

      

      

     

      

      

       

      

      

     

       

       

       

       

       

      

       

       

            

          

             

           

            

           

                          

                        

                          

                        

                          
















































































































        
       

        
        
        
       
      
       
        
       
       
       

       
       
       
       
       
       

        
       
       
       

        
      
      
       
     
      
       
      































































זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

          
          

           
        

        
        
          

        
         

         
         
          

        
        

      
        

   
          
           

        
         
        
         
          

      
           

         
          

        
       

           
         

      
        

        
          

           
            

         
         

        
         

           
          
         

    
      

        
        

         
       

           
         

         

          
         

          
          

         
          

        
        
         

        
         

        
         

  
         

          
          

         
         

          
         

 
          

         
          

         
      

       
        

     
        
         

           
       

       
        

        
        
        
        

      
       

       
         

        
        

         
     

       
        

     
        

       
  

























































































































































































































כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה – אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה – הוא רק 
מתחבולותיה של נפש הבהמית.

היום יום כג סיון
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קודם שממשיך ללמוד עניינים חדשים, צריך להפסיק ולחזור על הישנות.
משיחת שבת פרשת קורח ה'תשכ"ז
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נהניתי לקבלת מכתבו המהיר מעש"ק בו כותב אשר סו"ס הנה גם הוא רואה פעולות טובות 

ע"י שהותו בעירו עתה, ובטח למותר להעירו אשר אם נראה כ"כ בעיני בשר הרי הרבה יותר נמצא 

במציאות שאין נראה עדיין והשי"ת יצליחו שגם נסתר זה יראה בגלוי.

ב( מ"ש שקשה פרנסתו. )ובטח לא נשמט מזכרונו מרז"ל שמזונותיו של אדם קשים כקרי"ס( 

גם  הזמן  ובמשך  לת"ת  בחיפוש מקום מתאים  דבר  סוף  הי'  פרטים מה  כל  כותב  לפלא שאינו  הנה 

לביהכ"נ בחלק האחר של עירו, ובודאי ימלא בזה בבואו הנה.

ג( במה ששאלני מאז אם נוהגים אצלינו לומר תחנון ביום הסתלקות של צדיקים.

הנה בטח ידוע לו שגם ביו"ד שבט אומרים תחנון, ופעם שאלתי את כ"ק מו"ח אדמו"ר, וענני, 

ווען איז נאך אזא גוטע צייט אויף אויסבעטען ווי אין די טעג.

ד( בסעיף ב' וג' דמכתבו, כיון שבא לכאן בשבוע הבע"ל הרי נמשיך בזה בבואו הנה.

ה( איני יודע אופי אותם שהשפיע עליהם בעירו, אבל בכלל הי' צריך לבאר להם הענין של אהל 

צדיק הדור ומרומז ג"כ בגמרא במרז"ל דכלב נשתטח על קברי אבות, אשר משם מובן שעי"ז ניצול 

מעצת כו' ואדרבה עוד ירש חלקם, אשר לכן גם עליהם ליפות את כחו ולתת לו פתקאות וכיו"ב, כיון 

שאין ביכולתם לבקר בעצמם על ציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח ימצא 

אותיות המתאימות להסבירם בזה, ויעויין ג"כ אגה"ק סי' כ"ח וביאורו.

ו( מוסג"פ הקונטרס והרשימה שהו"ל לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכן העתק מכתבי 

כללי לאגודת נשי ובנות חב"ד, אשר בטח יפרסם תוכנם בחוגים היותר רחבים ובאופן המתאים.

בברכת הצלחה.
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

         
         
       

        
         

        
       
         

   
         

        
        

        
         
         

      
       


       

        
        

         
 

       
          

       
        

          
           

          
         

          
    

         
       

       
        

      
    

          
        
         

          
        
       

        
         

        
        

           
        
          

          
          

        
       

   
        

        
        

        

       
          

        
        

       
        

         
        
        

      
         

        
       

       
        

      
        

      
         

          
    

         
       

          
        
        

         
       

         
         

      
          

           
         

         
        

      
        

       
         
        
        
        
          
         

        
       

         
       

         
     

       
          
         
          
         
        

        
     

   



















































































































































































































































השם יתברך יצליחו למלאות חלקו ותפקידו בהגדלת תורה והאדרתה התלויים בהחזקת יראת שמים טהורה.
ממכתב כ"ד סיוון, תשי"ד
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המשך נעמוד רג
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

תכלית ירידת הנשמה בגוף היא כדי שיהיה עניין ההליכה. 
קודם ירידתה למטה הייתה הנשמה במעמד ומצב של עמידה.

משיחת שבת פרשת קורח ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

המעלה שבירידת העליון למטה היא שהמשכת האור היא ממקום גבוה יותר.
ממאמר פרשת קורח ה'תשכ"ז
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המשך נעמוד לג



רלד             

          
       

        
       

       
         
          
        
          
         

  


        

         
       

     
  


        

        
        

        
        

 
       

       
         
       

        
       
         

       
         

       
        
     

         
        

     
       

           
        

         
          

        
     

         
     
          

       
     

         
        

 

       
         

        
          
        
         
        

        
        

       
        
         

       
        

       
       

        
         

        
          

      
         
         
          
          
          

        
     

         
         
          
         

   
        

       
       

         
         

         
        

         
     
       

        
        
        


        

        
        

       
        

          
     

          
         

          
       

      





































































































































































































































המשך נעמוד קי
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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כאשר חולקים על פרט אחד בתורה, הרי זו מחלוקת על כל התורה כולה.
משיחת שבת פרשת קורח ה'תשכ"ז



רלח              

          
         

        
         

  
        

       
 

         
        
        

      
        

    
        

        
       

          
           

        
          

     
        

     
  

        
        

          
       

         
          

  
         

        
         

        
         

        
         

       
         
       

       
       

        
     

         
   

     
         

     
         

       
       

      
  

         

          
         
       
         
           
          
         
          
        
         
         

 
        
        
        
         
        
        
          
        

       
           
        

       
         

         
          

 
         

         
          

         
        

          


        
         

          
       

         
        

      
          

      
         

           
         

        
         

         
      

         
      
         

         
 
   





































































































































































































































       
           

           
             

             
     
       
      

   
      
      
      
      

     
     

    
      

     
    

      
       
        
      

    
       
       
      
      
      

     
      

    

     
    

       
         

           
            

            
             
               
             
             
             
              

                               
                             
                            

                          
                        

                             
                          









































































































             

              

                

              

       

      

    

     

    

    

     

      

        

       

      

     

      

       

        

      

        

       

       

       

       

      

       

        

        



     

      

      

       

           

          

            

              

               

               

               

             

           
























































































       
       

      
        
       
       
        
         
      

        
       
      
       
        

        
      
        
       
       

        
     
        

















































רלט
       

           
           

             
             

     
       
      

   
      
      
      
      

     
     

    
      

     
    

      
       
        
      

    
       
       
      
      
      

     
      

    

     
    

       
         

           
            

            
             
               
             
             
             
              

                               
                             
                            

                          
                        

                             
                          









































































































             

              

                

              

       

      

    

     

    

    

     

      

        

       

      

     

      

       

        

      

        

       

       

       

       

      

       

        

        



     

      

      

       

           

          

            

              

               

               

               

             

           
























































































       
       

      
        
       
       
        
         
      

        
       
      
       
        

        
      
        
       
       

        
     
        















































זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

המוח הגשמי של האדם מתאחד עם התורה שלומד, ועל־ידי־זה מתאחד עם אלוקות.
ממאמר פרשת קורח ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך נעמוד עד



רמב   


             

                
               

                 
               
                    

      
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כח סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

 
    עדיפה קמיע שהמחאת הטעם

הועיל  שהקמיע יתברר  לו  שגם כיון  גברא, מהמחאת
גם  הועיל  הקמיע מכל ֿמקום - החולה מזל  בזכות רק
קמיע  הוא והרי בלעדיו , נרפא היה שלא לרפואתו , הוא

זה  לחולה ,מומחה
בזכות  הועיל  שהקמיע נאמר  אם גברא, בהמחאת אבל 
עד  - כלל  חשוב אינו  הרופא מזל  אז  החולה, מזל 

מומחה  שהוא .שיתברר 

 
שהתרפא 254) בקמיע  לצאת שיכול כז סעיף  לעיל כמבואר

על  נכתב  ולא אדם, לכל מומחה קמיע  שאינו אף  כבר, בו
מומחה. ידי 

אותו 255) של אחר בקמיע  לצאת שאין כז, סעיף  כדלעיל
פעמים. שלוש שריפאו אף  רופא

לתלות  שאין אע "ג) ד"ה תוס ' א (סא, אמת שפת (וראה
יכול  אדם בבני  משא"כ החולה, במזל הקמיע  המחאת
לבדו  לרופא אין ואז החולה במזל תלוי  הרופא שמזל להיות

מומחיות). שום

•
          

‚È שקצץ זה ישראל נתכוין כשלא אמורים דברים במה
היה  אלא עצמו לצורך בהן לזכות מהאשירה אלו מינים
נטלן  ולא בשלימות האשירה בעל להנכרי  להחזירן בדעתו
נטלן  אלא בו פסול השאול שהרי  הראשון ביום מצוה לשם
שלא  לגמרי  בהן לזכות נתכוין אם אבל הימים בשאר
הישראל  בה זכה זו בקציצה מיד הרי  להנכרי  להחזירן
מועיל  הנכרי  ביטול ואין ישראל של זרה עבודה ונעשית
היא  והרי  קציצתו קודם בטלה לא אם בהנאה להתירה

יצא: לא בדיעבד אפילו לפיכך לשריפה עומדת

„È אבל לאילן משתחוים היו שהנכרים בימיהם זה וכל
(נוטעין  אלא לאילן משתחוים הנכרים שאין הזה בזמן
עבודה  של בגן אילנות שנוטעים או) זרה עבודה לפני  אילן
מהן  ליקח  מותר לכהניהם הוא האילנות פירות ודמי  זרה
קמ "ג  סי ' ביו"ד שנתבאר דרך ועל שבלולב  מינים ארבעה

שם: עיין הדיוט  הנאת לענין

ÂË או טבל של שהוא כגון לאכילה ראוי  שאינו אתרוג
לכם  ולקחתם שנאמר ימים ז' כל פסול ערלה של
שדרך  ואתרוג הנאתו דרכי  לכל לכם הראוי  חכמים ודרשו

לאכילה. ראוי  להיות צריך האכילה היא הנאתו

מכל  באכילה שאסור אע "פ  לארץ  חוץ  ערלת של ואתרוג
לחבירו  לארץ  חוץ  ערלת להאכיל מתירין שיש כיון מקום
ואע "פ  לאכילה ראוי  הוא הרי  וא"כ ערלה שזה יודע  שאינו
מקום  מכל רצ "ד סימן ביו"ד כמ "ש כדבריהם הלכה שאין

למצוה: האתרוג להכשיר דבריהם על לסמוך יש

ÊËהרי חבירו של מלולב  או שלו מלולב  הנאה שנדר מי 
זה  לולב  אין שהרי  הראשון ביום לו פסול זה לולב 
לכם  אמרה והתורה הנאה ממנו שנדר כיון לכלום לו ראוי 
לולב  לו ליקח  צריך ולפיכך הנאתו דרכי  לכל לכם הראוי 
שאין  כיון הימים בשאר אבל הראשון ביום בו לצאת אחר
כך  כל החמירו לא למקדש זכר אלא לולב  נטילת חיוב 
הוא  כשר זה לולב  שהרי  בגופו הפסול שאין בדבר לפוסלו

הנאה: ממנו נדר שהוא אלא בעצמו

*
ÊÈ מארבעה אחד בכל הפסולין הדברים כל שאר אבל

בין  הראשון ביום בין פוסל מגופו הוא שפסולן מינים
ניקב  כגון חסרון מחמת מפסול חוץ  הימים נקב בשאר

ונשאר  עוקצו שניטל או האתרוג מגוף  חסרון בו ויש מפולש
חסרון  מחמת פיסולו אין פטמתו ניטלה אבל גומא מקומו
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רמג    

שבעת  כל פסול לפיכך הידור זה שאין מחמת אלא בלבד
וכיוצא  חזזית כגון הידור שמחמת פסולים כל כשאר הימים

ימים: ז' כל שפוסלין בו

ÁÈ כן אם אלא הימים בשאר כשר אינו חסרון ואפילו
אבל  באתרוג כביצה דהיינו כשיעור שלם בו נשתייר
בהן  שאין וערבה הדס  וכן פסול כביצה בו נשתייר לא אם
כשיעור  בו שאין ולולב  טפחים שלשה דהיינו כשיעור

הימים: שבעת כל פסולין טפחים ארבעה דהיינו

ËÈ פסולין התורה מן בראשון הפסולין שכל למד נמצאת
דברים  עשרה מן חוץ  סופרים מדברי  הימים בשאר

הם. ואלו

מדעת  שלא שנטל בין הבעלים מדעת בין השאול א'
לגזול. נתכוין לא אבל הבעלים

ומיניו. מלולב  הנאה הנודר ב '

שנפסל. בענין שנסדק  לולב  ג'

הן  אלו פסולים (ששני  האמצעי  העליון עלה נחלקה ד'
תרמ "ה). בסימן כמ "ש חסרון מחמת

שבלולב . העלין ראשי  רוב  נכפפו ה'

בראש  כמושין עלין שלשה בו ונשארו עליו שיבשו הדס  ו'
הבד.

יותר  הרבה ואפילו חסרון בו יש אפילו שניקב  אתרוג ז'
מפולש. הוא ואפילו מכאיסר

מבפנים. בשרו כל נימוק  ח '

שנפסל. בענין נסדק  ט '

עוקצו. ניטל י '

הדור  שאינו מחמת הפיסול אף  הימים בשאר מכשירין ויש
על  לסמוך ויש בהם וכיוצא וחזזית פיטמתו ניטלה כגון
אחרים  מינים למצוא אפשר שאי  הדחק  בשעת דבריהם
אף  הפסולין כל על הדחק  בשעת לברך נוהגין יש שהרי 

שיתבאר: כמו ראשון ביום

*
Î הימים בשאר כשר שהוא אע "פ  עכברים שנקבוהו אתרוג

ואילך  שני  מיום הימים בשאר כשר הוא החסר שהרי 
שיסיר  עד הימים בשאר אף  יטלנו לא לכתחלה מקום מכל
מחמת  פיסולו היה אם אבל מיאוס  משום העכברים ניקור
שבעת  כל שפסול מנומר או יבש שהיה כגון הדור שאינו
מקום  ויסיר שיחתוך ידי  על להכשירו מועיל אין הימים

פסול. מכח  ובא הואיל המנומר מקום או היבשות

האתרוג  מן לחתוך ואילך שני  מיום מותר לכתחלה ואפילו
מיעוט  שהוא פי  על אף  בהנותר חובתו ידי  ויוצא ולאכול

כביצה. בו שיהיה ובלבד האתרוג כל של

של  השמשות בין קודם עליו כשהתנה אמורים דברים במה
וזכותו  כחו מלהיות עצמו את בודל שאינו ראשון ליל
אתרוג  דנמצא שני  ליל של השמשות בין שהות כל בהאתרוג
תחלת  שהוא ראשון ליל של השמשות בבין הוקצה לא זה
עליו  התנה החג ימי  לשאר שהרי  אתרוג נטילת למצות החג

דהיינו  החג ימי  שאר כניסת בתחלת בו וזכותו כחו שיהא
שאינו  בפירוש אמר לא אם אבל שני  ליל של השמשות בין
שהתנה  אע "פ  השמשות בין שהות כל ממנו עצמו את בודל
אסור  ואילך שני  מיום ממנו להסתפק  מותר שיהא עליו
של  השמשות שבבין דכיון ואילך שני  מיום ממנו להסתפק 
ועומד  מוקצה היה החג כניסת תחלת שהוא ראשון ליל
אסור  שהיה החג ימי  שבעת כל של אתרוג נטילת למצות
ראשון  ליל של השמשות בין שהות כל ממנו להסתפק  לו
ראשון  ביום למחר בו לצאת למצותו מוקצה כולו הוא שהרי 
כניסת  תחלת שהוא השמשות שבין וכיון בו פסול שהחסר
אפילו  ממנו להסתפק  ואסור מוקצה הוא האתרוג כל החג
שכל  החג ימי  שבעת לכל ונאסר הוקצה כולו הרי  משהו
אלא  הסתם מן זה לענין ארוך אחד כיום הן הימים שבעת

שנתבאר: דרך ועל הימים שאר על בפירוש התנה כן אם

*
‡Î ואילך שני  מיום וכשרים ראשון ביום הפסולין כל

ובחוץ  המועד חול הוא שני  שיום ישראל בארץ  היינו
הפסולין  שכל אומרים יש ימים שני  טוב  יום שעושין לארץ 
מדברי שני  טוב  ביום נוהגין התורה מן בראשון הנוהגין
הוא  שמא הספק  מפני  שני  טוב  יום שתקנו דכיון סופרים
כל  הספק  מחמת בו לנהוג צריך א"כ ראשון טוב  יום

הראשון. טוב  יום של החומרות

אנו  ויודעין החודש בקביעות בקיאים שאנו כיון אומרים ויש
לזלזל  שלא אלא קודש בו נוהגין אנו ואין חול הוא שהשני 
לא  שאז הראיה פי  על שמקדשין בזמן שהיו אבותינו במנהג
אנו  ואין החדשים קביעות חשבון בידיעת תלוי  הדבר היה

לזלזל  שלא אלא אנו מצווים ולפיכך היום קדושת בעיקר
טוב  ביום כמו שני  טוב  ביום זמן ומברכין הכוס  על מקדשין
שהן  אלא היום קדושת מעיקר שאינן דברים אבל הראשון
ביום  הפסולין כל כגון בלבד היום באותו הנוהגות מצות
נוהגות  הללו מצות תהיינה לא אם ואף  בלבד הראשון טוב 
שאין  כיון כלל השני  טוב  ליום זלזול כאן אין שני  טוב  ביום
נטילת  מצות שהרי  כלל היום קדושת בעיקר תלויות המצות
אלא  טוב  יום שהוא מחמת חיובו הכתוב  תלה לא לולב 
ביום  לכם ולקחתם שנאמר הראשון יום שהוא מחמת

הראשון.

בראשון  הפסולין כל לפיכך להקל ברכות ספק  הלכה ולענין
אם  מקום ומכל ברכה בלא גליות של שני  טוב  ביום ניטלין
מנת  על במתנה כשרים ומיניו לולב  מחבירו יקח  אפשר
ביום  פסול דשאול הראשונה לסברא לחוש (כדי  להחזיר
בו  (ויאמר שלו את יטול כך ואחר עליו ויברך שני ) טוב 

הציבור): עם הלל

*
Î כגון בגופן ניכר ופיסולן הפסולין מינים ארבעה כל

שעת  הוא אם הדור מחמת או חסרון מחמת שפסולין
לברך  מותר כשרים אחרים מינין למצוא אפשר שאי  הדחק 
שכל  לפי  הראשון ביום אפילו אלו הפסולים מינים  על
שכתוב  פי  על אף  בכתוב  היטיב  נתפרשו לא  אלו פסולים
אינו  ומהו הדר מהו הכתוב  פירש לא מקום מכל הדר בתורה
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רמד   

אמרו  והם לחכמים הכתוב  מסרן אלו פסולין כל אלא הדר
ישראל  שיהיו כדי  יצא לא בדיעבד אפילו הדחק  בשעת שלא
בשעת  אבל הכשרים מינים אחר ויחזרו במצות זהירים
הפסולין  אלו על מברכין אחר בענין אפשר שאי  כיון הדחק 

מישראל: אתרוג תורת תשתכח  שלא

‚Î הדס כגון כלל מינן שאינן מחמת הפסולין כל אבל
שמן  שאין מחמת (או המורכב  ואתרוג והצפצפה שוטה
השיעור  חסירין שהן מחמת או עלין) רוב  נשרו כגון עליהם
טפחים  מארבעה פחות ולולב  מכביצה פחות אתרוג דהיינו
הבאה  מצוה מחמת או טפחים משלשה פחות וערבה והדס 
ראוי האתרוג שאין מחמת או זרה עבודה מחמת או בעבירה
ברכה  בלא אפילו הדחק  בשעת ניטלין אין אלו כל לאכילה
ולכך  הן כשרים אלו מינים שגם ויאמרו יטעו שמא גזירה
אבל  הדחק  בשעת שלא אף  להכשיר[ן] ויטעו ניטלין הן

שאינו כשהפסול  או בגופו חסרון בו שיש מום מחמת הוא
נראה  דבר הוא והחסרון שההדור המום את רואים הכל הדר
שהיא  לפי  אלא אותם מכשירין שאין יודעים והכל לעינים
שלימים  אחר מחזירין השנים כל בשאר שהרי  הדחק  שעת

והדורים.

מום  מחמת הפסולין דאף  ואומרים זה כל על חולקין ויש
ברכה  בלא אותן נוטלין אלא הדחק  לעת עליהם מברכין אין

אתרוג. תורת תשתכח  שלא בעלמא לזכרון

המדינות  ובאלו הראשונה כסברא שנוהגין מקומות ויש
והדס  לולב  מן חוץ  האחרונה כסברא הפסולין בכל נוהגין
הרוב  על הדחק  בשעת עליהם מברכין היו לא שאם היבשים
ואין  לחין לולבין שאין לולב  מצות על כלל מברכין היו לא

אלו: במדינות מצויים לחים הדסים

*
„Î אף יבשים והדס  לולב  על לברך אלו במדינות ונוהגין

הוא  המנהג וטעם בעיר לחים אחרים שיש במקום
מיעוט  בהם שיש רק  גמורים לחים אינן הלחים שגם משום
אבל  לזה זה כמעט  דומין הן והיבשין הלחין כן ואם ליחות
אינן  אפילו היבשין על לברך אין גמורין לחין שיש במקום
ובירך  עבר ואם ליחות מיעוט  בהם יש רק  גמורים יבשין
הלחין  על ולברך לחזור דצריך ולומר להסתפק  יש  עליהם
אבל  הדחק  בשעת אלא היבש על לברך התירו לא שהרי 
שהיה  וכאן יצא לא בדיעבד אפילו הדחק  בשעת שלא
ביבשים  חובתו ידי  יצא לא כן אם הלחין על לברך אפשר
לומר  אפשר גמורים יבשים אינן שהיבשים כיון מקום ומכל
אם  אבל ברכה בלא הלחין את יטול ולכן בדיעבד דיצא
יצא  לא גמורין לחין שיש במקום גמורים היבשים על בירך

הלחין: על ולברך לחזור וצריך חובתו ידי 

המינים : בארבעת  הפוסלים  דברים  תרמט  סימן ד חלק 

טפחים ‡ משלשה פחות אין וערבה הדס  בדי  אורך שיעור
מארבעה  פחות אין הלולב  של ושדרו גודלין י "ב  שהם
מההדס  למעלה יוצא לולב  של שדרו שיהיה כדי  טפחים
מהאגודה  למעלה היוצא זה שטפח  ניענוע  כדי  טפח  וערבה
המנענע  הוא אגודה) נקרא ביחד אלו מינים שלשה (פירוש

העלין  מן לבד עצמה מהשדרה שיהא צריך זה וטפח 
השדרה. שכלתה לאחר למעלה היוצאים הארוכים

שטפחים אומרים רק ויש טפח  בכל שאין קטנים הן אלו
רק  בהם אין טפחים ששלשה ונמצא ושליש גודלין שלשה
על  לסמוך ויש ושליש גודלין י "ג והלולב  גודלין עשרה
אגודה  על בירך שכבר בדיעבד וכן הדחק  בשעת דבריהם
אלא  ולברך לחזור צריך ואין יצא זה כשיעור רק  בה שאין

ברכה: בלא כשרים מינים יטול

 שיעורן על להוסיף  רוצה שאם שיעור להם אין למעלה
שדרו  שיהא ובלבד שירצה כמה להוסיף  בידו הרשות

נענועו: כדי  טפח  מהאגודה למעלה יוצא לולב  של

וערבה : הדס  שיעור תרנ סימן ד חלק 

*
ואחד ‡ אחד כל שיטול הוא הללו מינים ארבעה מצות

לולב  יטול השנית ובידו אחת בידו אחד אתרוג מישראל
הדס . בדי  ושלשה ערבה בדי  ושני  אחד

ידי יוצא הדס  בדי  שלשה למצוא אפשר שאי  הדחק  ובשעת
תרמ "ו). סי ' (עיין ראשו נקטם אפילו אחד בבד חובתו

יצא  לא האחת בידו האתרוג עם אלו מינים שלשה נטל ואם
כפת  נאמר הדר עץ  פרי  שנאמר אחרי  שהרי  חובתו ידי 
וענף  שנאמר כמו וכפת נאמר שלא כלומר וא"ו בלא תמרים
להיות  צריך הוא שהאתרוג למד אתה מכאן וגו' וערבי  וגו'
כמו  מיניו עם הלולב  עם אחת באגודה יהיה ולא עצמו בפני 
ולכך  ראשון ענין על המוסיף  וא"ו בהן שנכתב  וערבה ההדס 
הוא  המובחר מן מצוה (ואדרבה הלולב  עם לאגדן מותר

שיתבאר). כמו לאגדן

שלא  אלא הכתוב  מיעט  שלא ואומרים זה על חולקין ויש
ממש  אחת באגודה ומיניו הלולב  עם נאגד האתרוג יהא
שנוטלן  אע "פ  אחת באגודה ממש אוגדו שאינו כל אבל

התורה. מן חובתו ידי  ויוצא כלום בכך אין אחת בידו

שניהם  ונטל בירך ואם תורה בשל להחמיר יש הלכה ולענין
ברכות  דספק  ברכה בלא ידיו בשתי  ויטלם יחזור אחת בידו

הראשונה: בברכה יצא ושמא להקל

 וערבה ההדס  עם הלולב  לאגוד המובחר מן ומצוה
התנאה  ואנוהו אלי  זה שנאמר נוי  משום אחת באגודה

במצות: לפניו

האוגד ‚ שחוט  אע "פ  ובמשיחה בחוט  אפילו לאגדו ומותר
בידו  כאן יש והרי  שבלולב  ממינים ואינו אחר מין הוא
כיון  תוסיף  בל משום עובר אינו אעפ "כ מינים חמשה
ולא  למצוה הידור הוא אלא המצוה מעיקר אינו שהאגוד

המצוה: בעיקר להוסיף  שלא אלא תורה הזהירה

בשעה „ האגוד במקום בידו הלולב  את לאחוז ומותר
בין  חוצץ  שהאגוד ואע "פ  חובתו ידי  בו לצאת שאוחזו
לנוי הוא שהאגוד כיון כלום בכך אין ומיניו ללולב  ידו
בטל  שהוא מפני  חוצץ  אינו לנוי  שהוא וכל מצוה ולהידור

וכאלו  ומיניו הלולב  ומיניו:לגבי  הלולב  מגוף  הוא

וברכתו: לולב  נטילת  דין תרנא  סימן ד חלק 
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"דילד "אני התחיל  דר  תאר : מ     ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָ

 "צוהה "וזאת התחיל  בדר  .    ארב ְְְְְִִִִַַַָָֹ
ְֵכי.

           

"תמלכ לב  יביא" התחיל  דר  תאר  כמ)   ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

.(

"'כ הצאתי א ר  'כ "אני התחיל  דר  לעיל  תאר  מ ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָ

    . 

"יעקב הפריד  ביוה"  עני אמר , פר ת תאר  מה  יְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוע
   . 

    

"ה ח בד ל  על  "י התחיל  דר  תאר : מ  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

  "סתילס" התחיל  בדר  .     יוע . ְְְְִִִֵַַַָ
,"אלקי הוי"ה אנכי 'כ  אלקי "וידר  התחיל  דר  תאר  ְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמה

יראה"  אי חכמה  אי  א" י   . ְְִִֵֵֵַָָָ
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,"תמלכ לב  יביא" סק  על  יא ר  מה תאר  מה  יוע)ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
" ההפר  להבי" התחיל  דר      .( ְְְְִִִֵֶַַַָ

" ירי "אז התחיל  דר     יוע   . ְְְִִִֵַַַָָָ

" מר תתי "את סק  על  יא ר  ,   ג מה תאר  כמְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
   . 

 אחד היה  האד  ה" התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוע
"מ   "עירה  פ ל "אסרי התחיל  ר   וס ְְְִִִִִֶֶֶַַַֹֹ

  .

 ס על  אחר    מק תאר  מה  יוע)"'כ הבנה א ר  "והיה  ק  ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
    .( 

" יהחד  מיה כא ר  "י סק  על  תאר  מה  יוע) ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

    מה  יוע י"ט. רק  י''ז, רק  " לי לה" ספר   יוע . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
יראל   אר "עתידה י מסעי", "א ה סק  על  יא ר  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָתאר 

"'כ תט   .( ְִֵֶַ
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" לה לפני  אבב" התחיל  דר  מה: תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
     "מני "לריח  התחיל  בדר  .  ְְְְִִֵֶַַַָ

  "'מ אל  'מי הסק   עני  להבי" התחיל  בדר  . ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

     לי   א ר  "וכל  סק  על  תאר  מה  יוע . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
" ל  ראע ער      .( ְֲֵֶַַָ
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 תיב מח לא  "י י "ינתי", סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוע
" תיכב מח    . ְְֵֶַ
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 רויד" סק  על  הבעת, חג י לעיל  תאר  מה   ועיי)ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
" אלקי   .( ֱִֹ

"'כ "ויצר  סק  על  רא ית, ר ת לעיל  תאר  מה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועיי

    . 

             



"לציצית  לכ "והיה התחיל  דר  לעיל  תאר  מה  ועיי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

    . 
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"קד בגדי "ועית התחיל  דר  תאר  כמ . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

  . 

   

    

 לאבני  לב "וכל  סק  על  נתיבת,  מעני תאר  מה  יוע)ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
" חפ   .( ֵֶ

ואי"  עני ב'), עד מ''ח ,  ) זריע ר ה הר  תב כמְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
."'כ  רא ירט ִִֵָֹי

   . החברי  דר ה', רק  היצית, ער  ְֲִִִִֵֶֶַַַַ
ג': בפרק  .   יוע   יני מל 'כ.'כ ְְְִִֵֶֶַַָ

 עני ט' רק  עירי וער  מ'. רק  י''ד ער  " לה "עמק   יְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוע
רק  ואיא , א א  ער  ," י ח  ע" תב למה קר ב והא  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיצית.

."'כ יארנ "בר  התחלת ק א  מהדרה ההה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָג',

 " א '): עד ק ''מ,   (נא  ג' חלק  ֵֶַַָֹ
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"אלקי ה' את ליראה  א י ,'כ מה   . ְְֱִִִֶֶָָֹ

ר מה, א '. נ''א ,   רא ית, א ', חלק  הר : כלת  מעני עד  יְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוע
א '). קל ''ה,
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 עמלק "זכר " התחיל  דר  תאר  מ    . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

 עני ," אמ  אצל "ואהיה התחיל  דר  תאר : מה  יְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוע
צר ני"  וקד "אח ר     מיניה  " התחיל  בדר  . ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ח "    . ִַ

"'כ  י "ועית סק  על  תאר  מה  יוע     ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ת "ונק י סק  על  אמר , ר ת – למעלה נתאר  זה  כעיְְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
   יע ."'כ רע ל  יהיה. קד" נזיר  תב מה  עני ,"'כ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

 . 
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. געיה  דר " י ח  ע" תב מְְְְִִִֵֶַַַָָ

,"רתה את ת העל" התחיל  דר  לעיל , תאר  מה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹועיי
" רז"ל :  אמר , אהר הר ת והעלאת  יאיה קר נת  עניְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

   יע ."'כ  המ דל   . ִֵֶֶַָָָ

.זה על     ג איתא  קרח  ר ת " רימי ב"מיד  ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

          

.(' א עד  ס רע''א ,  ד) עקב ר ת הרמ''ז תב כמְְֵֶֶַַַַַַָָָָ

.  אבת מאל ",  מדר" תב מְְְְְִֵֶַָָָָ

.('ב עד י"ז,   רא ית, (ר ת " מל  ק"ה תב מְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
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.(' א עד י''ד  ) יבמת  יְִֵַַַָוע

 דע ר "נ,   ויחי, בפר ת י"ז.   רא ית, א ', חלק  הר   יְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹוע
א '.

"תיב  נסכי "פר ת התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוע
    . 

         

  

 יע הרמ''ז  בפיר ב'. עד  ס פ "ח ,   אמר  פר ת ְְֱֵֵַַַַַַָָָ
.  ְָל

    , אחר   מק תאר  כמ ְְְִֵֵֶַָָ
' עלמי ל  'סבב חינת – " עלי "אל   פיר    . ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

"החנ  עני" התחיל  דר  : מ ר ת א ר " "תרה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָבאר 
  "זהב מנרת והה "ראיתי התחיל  בדר  .   ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

. 
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 רזה.(' א עד קנ"ב,  ) ת העל פר ת ְְְְֲִַַַַַָָָ

 על  מתק "מי י תא , י ר ת רי מהימנא  רעיא   יְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָוע
.  הרמ''ז  בפיר ," י ית ְִִֵֵַַָָי

 ה בפר קרח . ר ה בר ת: א '. עד י''ב,   ג', רק  ְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹ(הרית

ג'). ר ה  ס ְִַָָָָוקרא ,

" י "הר עה  עני אחר    מק תאר  מה  יוע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

  "'כ  ני א א   י קרי "אל  :   . ְִִִֵֶֶַַָ
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"י א " סק  על  יא ר  מה תאר  מה  יוע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

  ,"ימ  ההרי "י התחיל  ר   ס תאר  מה . ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מצת" – רי "מאי  עני   . ְְְִִֵֵַָ

     

" א "רי התחיל  דר  :  י''ד  מעני תאר  מה  יְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוע
    ה ר ג', (חלק  ההר  מאמר  י על  אחר ,   במק . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

"'כ רה עלי  הביא" ע"ט):   אחרי,    ֲִֵַַַַָָָָ

       . 

  

 דההעב  עני י וקרא , פר ת – אחר    מק תאר  כמְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
למד־רה מצות        . ְְִַַָ

"' כ הר  "לעת ס ק  על  אחר    מק תאר  מ  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

 .
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,"'כ ועד מח ט  א" י מ''ג, ר ה  ס  ל  ל סדר  ר ת  יְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוע
." עלי פעמי  פ ְְִִַַַָָָ"מה

חסד", ל  "ח ט  עני ב'), עד ר "ז  ) ו א ' חלק  הר   יְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוע
כ''ג  וקרא  ג': חלק  א '. קמ''ט, ר מה, ב', (חלק  .  הרמ''ז  בפירְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד   ס ס"ד,  ) אחרי בפר ת ב'). א '־עד עד  ס כ''ה ְֲֵַַַַַַָָב'.

.  " מל  ב"מק ְְִֶֶַָב').

."'כ ק יא  יירא  ח טא  "האי א '): עד (קל ''ד, נא  פר ת  יְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹוע
נאמר  זה על  : י ק ק א  רק   ס בנה   ט והח" : ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

."'כ ְַָהמ

ר ת  א ' חלק  ההר  מאמר  י על  אחר ,   מק תאר  מה  יְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוע
ה'" רכי  ריי "י  עני ב') קע"ה,  ) ולח   . ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

   ," מ "ויהי התחיל  ר   ס ְְִִִִֵַַַ
   ט ח" ב') י''ב  חגיגה ב' )רק  ֲִֶֶַָ

   

          
  ת ר ג': חלק  בהר  . דר – וידע" "קר   מעני  יוע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

"קר  סק  על  ב'), עד ר ''ד,  ) לק  בפר ת ב') (קע''ו, ְֶַַַַַָָָָָֹֹקרח 
ואצה".  ל ְֱֲֶֶַַָאערו
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עקב Â‰ÊÂ(כח ) יוד  יעקב דבחי' יעקב ישרש הבאים
הבאים  נש"י כללות של  השרש בחי' הוא
מבואר  דהנה בבי"ע ליש מאין  גילוי בבחי' אח "כ 
במקור  למעלה שהן  כמו  ישראל  נשמות בשרש למעלה
ועצמות  פנימי' בבחי' עילא' במחשב' הראשון  חוצבה
אשר  כו ' בנשמתן  נמלך  במי שאמר  שזה הפשוט  הרצון 
דסובב  עליונים היחודים לכל  מקור  שלהם היחודי' ע"כ 
לזה  להקדים יש והנה כו ' באבי"ע ובפרט  בכלל  וממלא
מדריגות  ב' בו  שיש הביטול  בבחי' והוא א' ענין  עוד 
שמו  מה וז "ש לבד  היש וביטול  ומקורי עצמי ביטול 
שם  מה מה ונחנו  כמ "ש בעצם מה בחי' בנו  שם ומה
וכמ "ש  כו ' לבד  היש ביטול  בחי' למטה כנ "י הן  בנו 
עילאה  חכמה וח "ת ח "ע בחוץ חכמות בענין  במ "א
אבא  אור  פנימיות בחי' (שזהו  בעצם ביטול  בחי' הוא
לא  עוד  אין  בפי' הנ "ל  וכענין  כו ') ע"י פנימיות שהוא
דהיינו  לבד  היש ביטול  שזהו  בטל  והוא עוד  שיש
ביטול  אבל  כו ' בא לא אין  לכלל  אבל  נפרד  יש שאיננו 

יהב  א' ולכך  מה ונחנו  כמו  דח "ע אין  בחי' הוא בעצם
רק  שורה אינו  בעצם מה דח "ע לחכימין  חכמתא
שמרחיב  במי בים לא וכמארז "ל  דוק' היש בביטול 
בנשמות  ההפרש עיקר  וזהו  במ "א. וכמ "ש כו ' דעתו 
בעצמות  שהוא עדיין  ומקורם בשרשם בהיותם בין 
ח "ע  דפנימי' באין  שמלובש האמיתי אין  בחי' אא"ס
אינה  שאז  כנ "ל  אבינו  אתה כי כו ' מאין  והחכמה כמ "ש
כלולה  אלא היש ביטול  בה לומר  שיתכן  יש בכלל 
ביטול  במשל  וכנ "ל  כו ' אין  בבחי' אמיתי בהתכללות
העצמית  במחשבתו  שמעמיק בשעה המחשב' אותיות
העלם  מבחי' הנשמה וירדה הושפלה אח "כ  הנה אך  כו '
מאין  הדיבור  באותיו ' למטה גילוי לידי ח "ע דפנימי'
לבד  נפרד  יש ביטול  בחי' בה לומר  שיתכן  עד  ליש
בה  מאיר  מ "מ  אך  כלל  עצמי ביטול  בבחי' לא אבל 
תחלתן  דנעוץ העצמי ביטול  ומקורה שרשה מבחי'
ביראה  דח "ע עילאה יראה וזהו  כו ' בח "ת ח "ע בסופן 
ודחילו  רחימו  ורחימו  דחילו  בענין  במ "א כמ "ש תתאה
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רנט    

שמאיר  הנ "ל  הנשמה של  השרש ענין  וזהו  וד "ל . כו '
כמשל  שהוא לגמרי במס"נ  ובבע"ת בצדיקים לפרקים
כל  שגם ממילא מובן  ולזאת ממש האילן  של  השרש
באין  שהן  כו ' ותשובה ותפלה דתו "מ  עליונים היחודים
כנ "י  של  ושרש במקור  תלוי הכל  באבי"ע אור  בגילוי
ע"י  כו ' וממלא דסובב היחודי' מכל  שלמעלה למעלה
בעצמות  שרשם מצד  גמו ' בהתכללו ' האמיתי מס"נ 
דאתגלייא  בעלמא הנשמה ירדה לזאת אך  כנ "ל  ממש
בחי' בזה לעורר  כדי היש ביטול  בבחי' ליש מאין 
בחי' שזהו  בשרשה למעלה שהוא כמו  העצמי ביטול 
שהוא  ח "ע שבפנימיות א"ס אור  עצמות אור  העלם

עלמ  דכולהון  ושרשא עיקרא ואתגליין נקרא סתימין  ין 
סובב  וגילוי העלם דכל  ליחוד  מקור  בחי' דהיינו 
מ "ש  וזהו  וד "ל . באריכות כנ "ל  ובכלל  בפרט  וממלא
ההשרשה  כי להיות ההשרשה לפעול  ביו "ד  ישרש
יש  כנ "ל  ח "ע בפנימיות עקב יו "ד  יעקב שנקרא דכנ "י
בחי' והוא לשורש שורש הנקרא ושרש מקור  בחי' לה
העליונים  השרשים כל  שורש שהוא אא"ס עצמות
עילאה  יו "ד  בחי' הוא זו  השרשה עושה במה ואמנם
אין  בבחי' רק שורה עצמו  אא"ס אין  כי דוקא  דח "ע
ביו "ד  ישרש אמר  ולכך  דוקא ח "ע דפנימיות בעצם
ישרש  הבאים (ומ "ש עקב יו "ד  דיעקב יו "ד  הוא דוקא
הפשוט  בעצמות עליונים אורות שבאים מה על  ר "ל 
כו ' עמו  אלקיו  ה' כמ "ש ליעקב שרשים עושים להיות
המשל  בענין  להבין  יש עדיין  הנה אך  במ "א). וכמ "ש
דמשמע  העפר  בעומק מכוסים ששרשיו  באילן  הנ "ל 
שיניקתו  הארץ בעפר  השורש של  הכיסוי שמסיבת
ועוז  כח  ליתן  השרש כחות נתחזקו  דוקא מזה משם
לא  ואם כנ "ל  בו  אשר  בכל  האילן  וצמיחת לגידול 
כלל  פירות עושה האילן  אין  הארץ בעומק ההשרשה
יובן  ומה איך  וגם לכאורה פלא וזה עצמו  השרש מצד 
כנ "ל  השדה עץ שנקר ' הנשמה בשרש למעל ' הנמשל 
בחי' וישראל  יעקב מדריגות ב' דיש הוא הענין  אך 
הרצון  עצמות בבחי' במחשב' שעלה כמו  היינו  ישראל 
הנ "ל  סתימין  דכל  מסתימו  סתימאה מחשבה הפשוט 
בחי' שיהי' כדי גשמי וחומר  בגוף מטה למט ' וירדה
תחלתן  שנעוץ מפני כנ "ל  דוקא הנפרד  היש ביטול 
במחשב' שעלה מה הוא מעשה וסוף דוקא בסופן 
ותוס' יניקה מקבל  הנשמה של  שהשרש מה ע"כ  תחלה
ע"י  היינו  יותר  בעלי' למעל ' חוצבו  במקור  אור 
עפר  שוכן  שנק' עד  הגוף עפר  בחומר  מכוס' שהשרש
לעפרא  שכיבת (רישא עפר  שוכני הקיצו  כמ "ש ממש
נא' וע"ז  כו ' הנה"ב בעפר  דשכיב ראש לי ישראל  שזהו 
הגוף  עפר  חומר  מכסה הי' לא ואם כו ') דל  מעפר  מקים

הגוף  עפר  בעומק מושרשת היתה שלא הנשמה לשרש
ביכולת  הי' ולא כזאת גדולה למעלה תגיע לא כלל 
אור  גילוי לבחי' ועוז  כח  ליתן  הנ "ל  הנשמה של  השרש
כמשל  ממש שזהו  כנ "ל  ותשוב' בתו "מ  שבנפש פנימי
ביכולתו  יש הארץ בעפר  יניקתו  שמצד  האילן  שרש
אין  וא"ל  פירות להוציא באילן  להענפים כח  ליתן 
יש  הארץ שבעפר  לפי (והיינו  כנ "ל  כלום מועיל  השרש
מעפר  יונק השרש שהרי השרש של  מכחו  גדול  כח 
והוא  כנ "ל  כחו  תגדל  דוקא ובזאת הארץ לחלוחי'
מן  הי' הכל  וכמ "ש דוקא בסופן  תחלתן  דנעוץ משום

כו  המהווה העפר  כח  יש דוקא שבעפר  ממה וראי' '
במ "א  כמ "ש כו ' ורוח  ואש במים משא"כ  ליש מאין 
יש  הכל  סוף שהארץ לפי כו ' שבארץ חיים מים בענין 
כל  ששם הכתר  פנימי' שהוא התחלה מבחי' דוקא בה
שרש  ליניקת הטעם עיקר  וזהו  כו ' מאין  התהוו ' מקור 
ערך  לפי באילן  כח  תת יוכל  דוקא שעי"ז  בארץ האילן 
הדברים  ושרש כו '. דוקא בארץ והתפשטותו  יניקתו 
מבחי' שהוא עפר  שנקרא משום היינו  הבהמית בנפש
שהוא  דתיקון  אדם בחי' ולזה לתיקון  שקדם התוהו 
יניקתו  מקבל  השדה עץ האדם כי כו ' צומח  בחי'
נפש  וכך  כו ' העפר  שהוא השדה מן  האילן  בשרש
השרשת' ע"י רק הוא מעלה למעלה צמיחתה האדם
על  בירך  שאם ממה וראיה כו ' הנה"ב בעפר  בעומק
המעמיד  אחר  הולך  דהכל  יצא בפה"א האילן  פירות
שהן  ישראל  ופרח  יציץ וז "ש כו ' השורש יניקת
הנשמו ' שהן  דיעקב השרשה בחי' ע"י הוא הנשמות
עיקר  הי' שלזה מפני זה וכל  בע"ה) כמשי"ת בגופא
חוצב' ממקור  הנשמה שרש בירידת בתחלה הכוונה
לא  ואם הנ "ל  הפשוטה המחשבה בעצמות הראשון 
הכונה  נשלם לא הגוף בעפר  מושרשת הנשמה היתה
של  בנשמתן  נמלך  במי רז "ל  מאמר  וזהו  הראשונה
ויצאו  בגופי' מושרשים שהיו  הנשמו ' שהן  כו ' צדיקי'
שלזה  כו ' ותפלה ותשובה תו "מ  בצמיחת הגוף מחומר 
ממש  הפשוט  התענוג והרצון  המחשבה תחלת היה
תחלה  במחשבה עלה דוקא מעש' דסוף משום הנ "ל 
איננו  ואשר  בגופי' נשמו ' פה ישנו  אשר  (ומ "ש כנ "ל 
לגמרי  חדשות נשמות על  קאי או  בגופים ויבואו  פה
מעולם  בגופים באו  שלא והעוה"ב המשיח  שבימות
מנשמות  למעלה והן  במ "א כמ "ש ירושלים בנות ונק'
ועליהם  המחשבה בתחלת עלייתם לאחר  גם שבגופי'
כח  לפעול  העצמו ' מן  באים שהן  ישרש הבאים אמר 
וכמו  כו ' וסוף דתחלה ההשרשה לעשות ביעקב ועוז 
שלמעלה  עצמו  העולמים מחי דפרחא נשמתא ענין 

כו '): קדמאה אדם מבחי'
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Â‰ÊÂ היבשה ותראה אחד  מקום אל  המים יקוו  ענין 
יש  בים שיש מה וכל  ויבשה ים שיש כידוע
כי  הארץ מן  שנבראו  הגם שביבשה וברואים ביבשה,
שבים  ברואים אבל  נפרדים הם אעפ"כ  העפר  מן  הי' הכל 
הים  מן  וכשפורשים המים מן  וחיותם בים מובלעים הם
הם  דאתגליין  עלמין  זהו  ג"כ  הוא ולמעלה מתים, מיד 
ועלמין  לגמרי נפרד  בבחי' ליש מאין  נפרדים ברואים
נבראים  שהם הגם ביטול  בבחי' הם אתגליין  דלא סתימין 
אחד  מקום אל  המים יקוו  ענין  וזהו  ביטול , בבחי' הם
ב' ענין  וזהו  יחו "ת, הוא היבשה ותראה יחו "ע ענין  שזהו 
יחו "ע  ענין  שזהו  ובשכמל "ו  אחד  שבק"ש פסוקים
שביעאה  שנק' בינה ענין  שזהו  עלייהו  ושביעאה ויחו "ת,
היש  ביטול  היינו  בנבראים ביטול  בחי' ונמשך  הבנים אם
מהשתלשלות  התבוננות ע"י שנמשך  שבנבראים לאין 
לו  אין  האומר  כי ביטול  ע"י הוא הכל  הנה כי העולמות
בחי' להיות צריך  כי לו  אין  תורה אפילו  תורה אלא
צריך  הוא הכל  כפיו  מיגיע צדקה כשנותן  הוא וכן  ביטול ,
ע"י  והכל  עומד  העולם דברים שלשה על  כי ביטול 
היינו  עילאין  יומין  שבשיתא עלייהו  ושביעאה ביטול ,
הנה  אבל  היש ביטול  זהו  אבל  ביטול  בבחי' הם שגם הגם
הם  עליונות מדות שאפי' והגבורה הגדולה ה' לך  כתי'
כלל  איהו  מדות אינון  מכל  לאו  אא"ס כי לגמרי בטלים
בעצמות  התבוננות ע"י אא"ס בעצמות הביטול  ענין  וזהו 
הוי'. שבשם תתאה וה"א עילאה ה"א ענין  וזהו  אא"ס,

Â‰ÊÂ, כבודו כסא על  וישב נתעלה השביעי ביום ענין 
הוא  וישב המדרש כי וכידוע ישיבה בחי'

למעלה  הוא ישיבה כי עומד , ומלך  יושב אגוסטוס
במשכן  וכמו  הקביעות הוא ישיבה כי עמידה, מבחי'
אבל  קביעות אינו  שזהו  וכו ' מתהלך  ואהי' כתי'
קביעות, ענין  שזהו  פעלת לשבתך  מכון  כתיב במקדש
נופלים  אויביו  לתפילתו  מקום הקובע כל  וכמשארז "ל 
הפי' שאין  עראי ומלאכתך  קבע תורתך  וכענין  תחתיו ,
ועראי  ובקביעות בפנימי' היינו  קבע אלא ומעט  הרבה
פנימיות  בבחי' שיהי' ישיבה בחי' וזהו  חיצוני', הוא
וזהו  מלוכה כסא ענין  שזהו  כסא על  אלקות, התגלות
שמחכ ' התורה ע"י וזהו  ומקיים, שגוזר  המלך  כמו 
וטהור  טמא ופסול  כשר  ומקיים שגוזר  נפקת עילאה
טוב  בין  לברר  אתברירו  בחכ ' ענין  וזהו  ופסול , כשר 
מלוכה  בחי' ישיבה בחי' הוא התורה וע"י לרע,
במקדש  וכמו  אוא"ס, התגלות פנימיות בבחי' בקביעות
בית  משחרב כך  בקביעות למטה אוא"ס התגלות הי'
הלכה  של  אמות ד ' אלא בעולמו  להקב"ה אין  המקדש
בתורה  שמלובש הוי' שבשם אותיות ד ' ענין  שזהו 
יחו "ע  מחבר  הוא שהתורה וזהו  הוי', תורת שזהו 
ה' וזהו  ביחו "ע, כמו  ביחו "ת הגילוי שיהי' ביחו "ת
סדרי  שיתא הוא וא"ו  תורה חומשי ה' בחי' הוא עילאה
בה"א  אלקות גילוי שיהי' תתאה לה"א שמחבר  משנה

ביחו "ע. כמו  יחו "ת שזהו  תתאה
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Ô˙ÈÂ שאח "כ הרחיצה בחי' הוא כו ' ורחצו  מים שמה
ובירור  דתומ "צ הלבושי' כי והיינו  הכיור , מן 
המ "ד  במי רחיצה צריכי' מ "ן  העלאת בחי' שהם נה"ב
משיתיהו  המים מן  כי בו  דכתי' משה ע"י והוא דחכ ',
ולכן  זה, מים כד  בחי' הוא התורה שכל  החכ ' ים בחי'
שיומשך  החכ ', מי מים שמה הנותן  הוא דוקא  משה
נה"ב  ובירור  דתומ "צ הלבושי' לרחוץ מ "ד  המשכת
כעדר  שינייך  ועז "נ  מ "ד , המשכת ע"י כיבוס הצריכי'
הם  צמר  בחי' הוא רחלי' הרחצה, מן  שעלו  הרחלי'

מבחי' שנמשכי' המצות ממעשה שנעשי' הלבושי'
ה  וכתי' חיור  כתלג ושער לבושי' וכתי' כצמר  שלג נותן 

שהרחיצה  משה ר "ת הרחצה מן  שעלו  נקי, כעמר  רישי'
כו '. בכיור  החכ ' מי הנותן  שהוא משה ע"י נמשך 
הם  הידי' כי היינו  רגליהם ואת ידיהם את כו ' ורחצו 
לישמעאל , מחסד  יניקה להיות יכול  ומהצפרני' חו "ג
החכ ' מי ע"י רחיצה צריכי' הם ולכן  כו ', ומגבורה
מ "ה  ונחנו  וע"ד  בעולם, ומותר  ביטול  בבחי' להיות
שייך  אינו  ממילא ואז  מ "ה, כח  חכ ' מבחי' שזהו  דמשה
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רסי    

ולא  בכל , ידו  כמ "ש לכולא שצריך  דישמעאל  תאוה
רחיצת  ענין  שורש וזהו  השמאל , דקו  ורציחה כעס
האבק  מבחי' הרגלי' רחיצת ענין  יובן  וכמו "כ  ידים.
ואץ  בבחי' להיות ושלא אחריה יומשך  שלא דק"נ  מל '
שנתן  החכ ' ממי הרחיצה ע"י שיטהרו  כ "א כו ' ברגלי'
הת"י  שפי' כו ' הזכו  רחצו  בחי' שזהו  כו ', בכיור  משה
הנ "ל  החכ ' מים כד  להיותה והיינו  התורה, ע"י  שזהו 

משיתיהו  המי' מן  כי להיות כו ' משה לנו  צוה ותורה
שהאור  כענין  הוא התורה ע"י הטהרה וענין  כנ "ל ,
נדחה  ואיך  אן  כלל  יודע ואינו  החושך  את ממילא דוחה
אור  ע"י הוא רעי' ההרהורי' כל  לדחות כדי כך  החשך ,
דנש"י  הנפש אור  להאיר  אור  ותורה וכמ "ש התורה,
שנק' התורה ע"י הוא אורה ולהאיר  ה', נר  בחי' שהיא

כו '. אור  ותורה
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  בבטחון     
    לא מהאדם  שנדרש מצבים יש 

בכלל . כלי  לעשות 
)אלא לגמרי, הכלי את למנוע  לא  אחר, באופן 

        
   עשיה הכלי ענין  שאין כלומר

שפע על  סומך  אלא הראשון ) (כבאופן  הטבע בדרך 
כסיבה רק הוא  והכלי מלמעלה, שתימשך  וישועה

נמשך , השפע  זה שדרך  צדדית   
  34.(האמצעי אדמו "ר לכ "ק

  ,הביטחון הב' אופן מהו  35לבאר

)(עדיף    פסוק לכאורה
ד  ביאור, צריך  זה       
מושלל  זה שאין      מאשר

באדם         
לבדו . ה' על  רק להיות  צריך  הביטחון הרי 

   ,הגשמי האדם  על  הכוונה  אין
אלא דרגת הפסוק ועל "36כדברי

מלמעלה" עליו אדם כמראה  דמות הכסא דמות 
  עצרת לשמיני על 37דרושים
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ח .35. קיח , תהילים
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רסב   

זה פסוק    - האור , כלומר
שהוא אדם, ציור בחינת ספירות, עשר בציור  שמצטייר

עלמין . כל  הממלא אור
  ,באדם לבטוח  מקום שיש שאף הפסוק,

הרי עלמין, כל  הממלא אור - הטבע בהנהגת  היינו 
         

    , עלמין כל  בסובב - בה '
עדיפות, של  ענין שזה משמע לחסות" "טוב  שהלשון 

גמורה, חובה לא אך     
  , עלמין כל  הממלא  של  בהנהגה

     - הרוחנית
היינו  בה' ולבטוח  תורה , לימוד  היינו באדם שלבטוח
שלמעלה שמע בקריאת  ראשון  בפסוק נפש מסירות

התורה, מבחינת ,באדם לבטוח  ענין  יש
היא והכוונה        אור

אדם) בחינת - עלמין  כל  הממלא    
- יותר גבוהה  מדריגה     כלומר

עלמין . כל  הסובב באור לבטוח
   כל ב 'סובב לבטוח  בפועל  המשמעות מהי

היא הטבע בדרך  כלים עשייית לכאורה  הרי  עלמין ',
- ה' רצון        

    , אלו לשונות  שב'
ה'. של  בהנהגה  סוגים ב ' מבטאים 

       
       

      'העילות עילת
שדרגה מסודר, בסדר הדרגות להשתלשלות הכוונה
דבר  שלכל  והיינו, שמעליה. מהדרגה משתלשלת אחת 
עילה יש ולעילה לו, הקודמת  (מקור) עילה יש וענין 
שהוא עלמין  כל  הממלא של  האלקי הגילוי עד  שמעליו,

העילות. כל  עילת 
    של ההנהגה   

        
  על נגרם  זה שאמנם 'סיבה' המושג  משמעות 

להיות צריך  היה שכך  באופן  לא אך  מסוים , משהו ידי
בלבד . 'סיבה' בדרך  אלא הטבע, פי  על 

העם אליו באו  שכאשר המלך  רחבעם על  המסופר
אליהם, שמע  לא  אביו עול  את מעליהם  שיקל  וביקשו
אומר  זה  ועל  יותר, עליהם  שיכביד  אמר ואדרבה 

ה'38הפסוק מעם סיבה היתה דברו כי את הקים למען 
נבט  בן ירבעם אל  השילני אחיה ביד  ה' דבר אשר

,שהשיב מה השיב סכלתו  גודל  בעבור לא לומר: רצה 
היתה " מה ' אם ומכאן -39כי ימלוך . שירבעם  מנת על 

בדרך  זה שאין  'סיבה' המושג  של  המשמעות את  רואים 
מחמת אלא  הנהגה, של  סדר פי  על  להיות , המחוייבת

הרגיל . הסדר היפך  כך , הדבר שיעשה ה' רצון 
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טו.38. יב, א מלכים
שם.39. דוד  מצודת
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ה 'תד "ש] [תמוז

"‡ÈÁ È קודמת חטאו  שיראת כל  אומר : דוסא בן 
קודמת  שחכמתו  וכל  מתקיימת. חכמתו  לחכמתו ,

מתקיימת" חכמתו  אין  חטאו , .1ליראת
ענינים. שני להיות, וצריכים ישנם,

בעצמו  הן  לומד ֿתורה, שמשמעותו  חכם, להיות [א]

[ב] מקשיבים. וכולם משמיע שאחד  בחברותא והן 
דברים: שני משמעו  יראֿשמים יראֿשמים. להיות

יראֿחטא. שמשמעותו  עבירה, ושונא מצוה אוהב
שדבר  מוכרח  חטא, ויראת חכמה של  אלו  דברים בשני

אחר ֿכך . והשני קודם יבוא אחד 
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רסג    

בלבד  זו  לא דוסא, בן  חנינא ר ' כך  על  אומר 
שקדימת  אלא חכמה, לפני להיות צריכה שיראתֿחטא

החכמה. לקיום חשובה היראתֿחטא
אצלו  לחכמתו ", קודמת חטאו  ש"יראת זה דוקא
קיום: יש שלו  התורה ללימוד  מתקיימת". "חכמתו 
חכמתו  אין  חטאו , ליראת קודמת ש"חכמתו  זה אבל 

מתקיימת".
קודם  ותורה. שמים יראת הוא: הענינים שני של  הסדר 

תורה. אחר ֿכך  ורק חטא יראת
המשנה: את מפרש מברטנורה עובדיה רבי

מקדים  הוא – לחכמתו " קודמת חטאו  שיראת "כל 
המחשבה  תחילת התורה, ללימוד  חטא יראת במחשבה
"חכמתו  – לבסוף שבא המעשה בשביל  היא

מתקיימת";
ואז  מצוות, קיום לבו , לתאות אותו  מביא התורה לימוד 

ממש. בפועל  בקיום פירות נושא הלימוד 
רק  לומד  הוא – חטאו " ליראת קודמת שחכמתו  "וכל 
לא  אבל  התורה, חכמת את ולהבין  ללמוד  לדעת כדי
שלבבו  כיוון  ממש, בפועל  התורה ציוויי את לקיים כדי
שהוא  התורה לחכמת הרי יראֿחטא, מלהיות פונה
ללא  אפילו  לומד  שהוא שמה כיון  קיום, אין  לומד 
בעדו  התורה לימוד  עוצר  זמנית הרי חטא, יראת

שבליבו . הפראי ה'כוחאֿדהתירא' את מלממש
קיום. אין  ולתורתו  ללמוד , יפסיק הוא הכל  ככלות

הבסיס, להיות צריכה חטא שיראת בלבד  זו  שלא הרי
התורה. לימוד  לפני להיות צריכה חטא שיראת גם אלא
ואינם  תורה ללמוד  שרוצים רחמנאֿליצלן , כאלו , ישנם
שהם  רחמנאֿליצלן , כאלה, או  מצוות, לקיים רוצים
בעד  אינם אבל  לומדים, והם התורה, לימוד  בעד 
של  הקלות שמקילים או  כלל  מתפללים ואינם תפילה
הגמרא  אומרת שעליהם התפילה, בענין  2קלותֿראש

לו ": אין  תורה אפילו  תורה, אלא לי אין  האומר  "כל 
רוצה  הוא התורה, את ללמוד  אלא רוצה שאינו  האומר 
הגמרא  אומרת רוצה, אינו  לקיים ואילו  ללמוד  לדעת
הוא  – לו " "אין  לומד  שהוא התורה את גם כזה שאדם

ללמוד . יודע לא גם
המצוות  קיום ישנו  כאשר  רק היא התורה ידיעת
עבודת  או  המצוות קיום כאשר  אבל  התפילה, ועבודת
התורה  גם אזי חסֿושלום, קיימים, אינם התפילה

נה.אינ 
אומרת  שהגמרא כפי המות. סם זהו  תורה, זו  3אין 

סם  לו  נעשה – זכה לא חיים, סם לו  נעשה – "זכה
בעבר  תורה שלמדו  שאלו  רואים שאנו  כפי המות",
יותר , למטה נופלים רחמנאֿליצלן , רעה, לתרבות ויצאו 
שלא  מאלו  יותר  בפועל , בעבירות והן  בכפירה הן 

למדו .
וגם  עשה מצוות של  ההעדר  גם למדו , שלא אלו 
אבל  נפשם תאות למלאות הם עושים שהם העבירות
הם  רעה לתרבות ויצאו  שלמדו  אלו  אבל  להכעיס. לא

להכעיס. מומרים
עבודת  ללא תורה שלומדים בכך  היא ההתחלה
אלא  לי אין  האומר  ש"כל  מובן  ובמילא התפילה,

לו ". אין  תורה אפילו  תורה,
מדובר  התורה, ולימוד  חטא יראת של  זו  במשנה אמנם
והוא  המצוות לקיים רוצה שהוא בלבד  זו  שלא מי על 
יראֿחטא, גם הוא אלא שמים, ביראת בתפילה זהיר 
מקדים  הוא חטא ויראת תורה של  הענינים בשני אך 
זאת, בכל  מדוע, חטא, ליראת התורה לימוד  ענין  את

מתקיימת"? חכמתו  "אין 
חטא  'יראת של  הגדולה המעלה מה להבין  צריך 
יראת  שמקדימים בלבד  הקדימה שעל ֿידי קודמת',

מתקיימת'? 'חכמתו  התורה, ללימוד  חטא
.ÂˆÈ˜ ללימוד חטא יראת של  שהקדימה מבאר 

עובדיה  רבי קיום. יהיה שלתורה עושה התורה
מחזקת  חטא יראת מדוע הטעם את מבאר  מברטנורא
שלומדים  כאלה ישנם התורה. חכמת של  הקיום את
הקלות  שמקילים או  מצוות לקיים רוצים ואינם תורה
אלו  אבל  באמת, לו " אין  תורה "אפילו  כאלה בתפילה,
חטא  יראת מקדימים אינם אבל  חטא, יראי שהם

מתקיימת"? חכמתו  "אין  מדוע התורה ללימוד 

ב.

˘‡Î ולימוד חטא יראת ענין  בהבנת מתעמקים
נעלה  יותר  הרבה הוא התורה שלימוד  מבינים התורה,

יראתֿחטא. מאשר  בדרגה

המעלה  הם ושכל  חכמה ושכל . חכמה היא תורה
אצל  גם אלא המדבר , מין  אצל  רק לא ביותר , הגדולה

הנקראים  מעלה, וצבא הנבדלים".4המלאכים "שכלים
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וראה 2) .266 ע' תש"ח , המאמרים ספר ע"ב. קט  יבמות,
.61 ע' לעיל 

ע"ב.3) עב יומא,
א'שצח .4) ע' מסעי , התורה אור ה. ג , פרק העקרים ספר



רסד   

אומר  שהרמב"ם כפי של 5– דרגות עשר  שישנן 
ההבדל  שונים. שמות בעשרה הנקראים מלאכים
ובהשגות  בהבנה שונים שהם משום הוא בשמות
לו  יש יותר  הנעלה מלאך , סוג כל  באלקות. שלהם

– באלקות יותר  עדינים ורגש שכל  השגת
י  המידות.לעומתה ענין  היא חטא ראת

מעלת  המדבר . ממעלת אינו  המידות ענין  כללות
בבעליֿחיים, גם ישנן  מידות ושכל , חכמה היא המדבר 
השכל , על ֿפי שהן  המידות היא באדם המידות ומעלת
המידות. את שמחיים והחכמה השכל  הוא העיקר  שהרי
חיזוק  לתת צריכה היתה התורה דבר , של  לאמיתו 
צורך  יש מדוע מובן  לא באמת לכן  ביראתֿחטא,
ודוקא  התורה לימוד  לפני חטא היראת בהקדמת

בתורה. וקיום חיזוק נותנת חטא היראת הקדמת
התורה. מלימוד  נעלית היא חטא שיראת מובן  זה מכל 

אומר  הונא רב בר  הפתחים 6רבה היא 7שתורה

היא  שמים ויראת הפנימיים, והמפתחות הפנימיים
החיצוניים. והמפתחות החיצוניים הפתחים

התורה, שהם הפנימיים, והמפתחות שהפתחים מובן ,
שהם  החיצוניים, והמפתחות מהפתחים בדרגה נעלים

שמים. יראת
יראתֿחטא  של  ההקדמה להיות צריכה מדוע זה, פי על 
חיזוק  נותנת היראתֿחטא וקדימת התורה לימוד  לפני

בתורה? וקיום
 ֿ ויראת ושכל , חכמה היא תורה הוא: בזה הענין  אלא

מידות. היא חטא
עם  ממידות, בדרגה נעלה ששכל  אף ומידות, בשכל 
שאף  נעלית, תכונה במידות הטביע יתברך  ה' זאת,
תכונת  אבל  מהשכל , בענינן  נחותות בטבען  שהמידות
– בשכל  הטביע יתברך  שה' מהתכונה נעלית המידות
פנימי. היא המידות ותכונת מקיף היא המוחין  תכונת

מצד 8השכל  והתענוג הרצון  כוחות לגבי פנימי נקרא
האדם, בגוף מוגבל  מקום יש שלשכל  הכלים, ענין 
האדם. בגוף מוגבלים איברים, כלים, אין  ולעונג ולרצון 
שהם  והתענוג הרצון  לגבי פנימי נקרא השכל  לכן 
מקיף  הוא שכל  – למידות ביחס אבל  מקיפים, כוחות

פנימי. הן  ומידות
וגם  מקיף גם הדברים, שני הם בכלל , מוחין  כלומר :

פנימי. רק הן  מידות אבל  פנימי,
המקיפים  מקור  היא הבינה שספירת הענין  יבואר  ,9בכך 

זה 10כמובא  אין  שלכאורה הסוכה, וסכך  הסוכה בענין 
מובן :

שבהבנה. הביאור  חלק הרי היא בינה
לכלי  עצמו  את מתאים השכל  שאור  משמעותה הבנה
עצמו  את יתאים שהשכל  וכדי פנימיות. זוהי השכל ,

הבינה. כוח  על ֿידי זהו  השכל , בכלי
המקיפים? מקור  היא בינה הכיצד 

הביאור :
מכך  שכתוצאה בכלי, אור  הוא שכל  של  ענינו  אמנם
התכונה  אבל  פנימי, הוא השכל  של  הכללי ענינו 
הדבר . הבנת אלא זו  אין  מקיף. היא שכל  של  הפרטית
נעשה  הוא אין  אבל  מבין , שהוא הדבר  את מבין  הוא

מבין . שהוא הדבר  כמו 
הדבר  נהיה שהוא היא, המידות תכונת כן  שאין  מה
בקירוב  הן  ויראה באהבה הן  המידה, התגלות שהוא

וריחוק.
שבעל  היא, השכל  שתכונת במוחש רואים אנו  לכן 
השנאוי  בדבר  גם שכלית ולהתבונן  לסבול  יכול  השכל 
בתכלית  מואס שהוא היא המידות תכונת אבל  לו ,

השנאוי. בדבר 
אבל  הדבר , הבנת אלא אינו  שכל  כי הוא הדבר  טעם

הדבר . עם מתאחד  שהוא הן  מידות
חטא  יראת הקדמת להיות שצריכה לכך  הטעם זהו 

התורה. לימוד  לפני
אין  עבירה, יעבור  שמא פחד  חטא, יראת הקדמת ללא
המות". "סם להיות יכול  והוא קיום התורה ללימוד 
קיום  לתורתו  יש חטא, היראת קדימת על ֿידי אבל 

חיים". "סם נעשית והיא
.ÂˆÈ˜ ביותר הנעלית הדרגה הוא ששכל  מבאר 

על ֿפי  מחולקים המלאכים סוגי שאפילו  בנבראים,
נחותה  דרגה הן  ומידות באלקות, שלהם השכל  השגת
תורה  חיים. בבעלי אפילו  שקיימת בנבראים, יותר 
מיראת  יותר  נעלית היא הפנימיים ופתחים חכמה שהיא
יתרון  את מבאר  חיצוניים. ופתחים מידות שהיא חטא
תורה  על  לגמרי, שתופס פנימי שהן  מידות, של  המעלה

ושכל . חכמה שהיא
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ז.5) הלכה ב פרק התורה יסודי  בהלכות
ע"ב.6) לא שבת
ע'7) (לעיל  הונא ב"ר רבה אמר ד "ה המאמר את 62)ראה

אדמו"ר]. כ "ק [הערת

ע'8) (לעיל  ישנה אני  ד "ה המאמר את כ "ק ראה [הערת (9
אדמו"ר].

ואילך .9) 211 ע' כט , חלק שיחות לקוטי  באריכות ראה
ע"ב.10) רנה ג , חלק זוהר,
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תרצ "ב  כסלו י"ג  ב"ה

ריגא 

מר  והנעלה החשוב התלמיד ידידי

שי' זלמן שניאור

וברכה! שלום 

את  בינתים  קבל ובטח קבלתי, כסלו מז' מכתבו

ובודאי  שם , בישיבתו כוונתי בארתי שבו כסלו מה' מכתבי

קרובים . לפרקים  לי לכתוב שבקשתי מה ימלא

רק  זקן, בלא שהולכים  אלו בנדון שכותב ומה

יגדלו  אזי דווארשא בהישיבה יהיו שכאשר שמבטיחים 

זקן, בלא דווארשא להישיבה לבא א"א הוא הנה זקנם ,

החיצונית  שבהנהגתם  אלו רק להתקבל עלולים  שם  כי

כראוי. מתנהגים  ג "כ

רק  יש  וישיבה ישיבה בכל אשר חושב הנני ובכלל

ערך  ולפי באמת, ללמוד שיכולים  תלמידים  של ידוע מספר

שלנו  שהתלמידם  רק הוא והחילוק בתו"ת, גם  יש  זה

ואינם הזולת, אל הדבר להראות בזה עוסקים  אינם 

העדר  גדול מחסור הוא אשר הזולת, על לפעול עוסקים 

במשך  אשר אני מקוה אמנם  בהזולת. לפעול לב השימת

זה. דבר יתוקן הזמן

חדש לערך שם  ישהה הקודם , במכתבי שכתבתי כפי

אשר  כאלו חברים  לאגד יספיק הזה הזמן ובמשך וחצי,

או  תניא פרק כמו בדא"ח, ענין איזה בעצמם  ללמוד יוכלו

ובטח  להם . שנתן הקלים  מהקונטרסים  או בלקו"ת מאמר

כאשר  בכתובים  עמהם  לבא יוכל אשר מהם  איזה לו יהיו

בהנוגע  בהישיבה יעבדו אשר עליהם  ולפעול יסע,

ובכדי  החסידות. וידיעת החסידות ללמוד להתעוררות

לווארשא  לבא הבא לזמן שחושבים  האחדים  אלו אשר

מה. דבר בזה יעשו אשר נחוץ להתקבל, יוכלו

חושב  והנני הנגלה, בלימוד מצבם  לדעת נחוץ וגם 

זה. דבר לפעול יוכל שבועות הששה במשך אשר

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם 

ליבערמאן  ח.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח סיון, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

 באמונה איש חי רב פעלים בעל מדות תרומיות וכו'

 מוהר"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל שליט"א

 ראשון לציון, רב הראשי 

שלמא דכת"ר יסגי.

בנועם קבלתי מכתבו עם המצורף אליו - שני מאמרים, וחכיתי מיום ליום גם לקבלת ספרו 

רוב  עיכוב המענה שלי עד עתה, ואת כהדר"ג  וזוהי סיבת  עוזיאל ח"א, כמו שכתב במכתבו,  הגיוני 

הסליחה והמחילה.



רסז

פי  שעל  אלא  שאמרם.  למי  הדברים  וראויים  הנ"ל,  ספרו  ובפרט  זו  תשורתו  על  ת"ח  ות"ח 

פרוקי  וארבע  עשרין  לי'  ומפריקנא  קושייתא  וארבע  עשרין  לי  מקשי  הוה  סע"א(  פ"ד  )ב"מ  מרז"ל 

וממילא רווחא שמעתא, ארשה לי לבוא בהערה כללית בהנוגע לספרו.

ובהקדמה מיוסדת על מרז"ל: מה שכל תלמיד ותיק עתיד לחדש )כן העתיק רבנו הזקן )בעל 

התניא( בקו"א שם קנט, ב. וכ"ה בהקדמת הש"ך עה"ת. תורת העולה ח"ב פנ"ה. ובמט"מ ש"ב מויק"ר 

פכ"ב( נאמר לו למשה מסיני. וכוונתי לתורת הנסתר תורת החסידות. כי הנה עד שהתלמיד ותיק מגלה 

הדבר, יש לכל אחד ואחד לחפש דרכו וביאורו הוא בענין זה, כיון שאין אתנו יודע עד מה, מי הוא 

ידי תלמיד  לגילוי על  יצא מההעלם  ותיק שיגלה הנאמר למשה מסיני. אבל לאחר שהענין  התלמיד 

ותיק, ונתפרסם ונתקבל בתוך כמה וכמה מבני ישראל, ובפרט אשר גם המציאות הוכיחה כי הנה אמת 

נכון הדבר, הרי שוב אי אפשר לומר אין לנו עסק בנסתרות, ועל כל אחד להביא בחשבון ולהגיב באופן 

המתאים על חידושו של תלמיד ותיק זה.

והנה רוב הבעיות שעליהן דן כהדר"ג שליט"א בספרו, שהם מעקרי תורתנו, ומאותם העקרים 

הגלוי  רכושו  ובפנימיות התורה, הרי קודם שנעשית תורת הנסתר  בעיקר בתורת הנסתר  הקשורים 

של כל בן תורה, הי' אפשר להסתפק ולדון על בעיות ושאלות אלו מנקודת המבט של חכמת החקירה 

וכיו"ב, כיון, שכלשון רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, באגרת הקדש שלו סכ"ו, הנה ספר הזהר וכל 

חכמת הקבלה היתה "נסתרה בימיהם ונעלמה מכל תלמידי חכמים, כי אם ליחידי סגולה, ואף גם 

זאת בהצנע לכת ולא ברבים", משא"כ בימינו אלה, שכציווי האריז"ל - בדורות אלו האחרונים מותר 

ומצוה לגלות זאת החכמה, הרי לכאורה )ראה שד"ח פוסקי' טז, ח(, אין מקום לדון דיון ממצה בבעיות 

אלו מבלי להביא ולהסביר מימרא ופסק של תורת הנסתר, תורת הקבלה ותורת החסידות, בהנוגע 
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את1המפרשים לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.

"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,

אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת

של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד

ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.-אורח-חיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשית-רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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לגּבי לא קרח , ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק  הּוא ציצית; לגּבי  ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי  ּבהי ֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע  היה ׁשּמׁשה ל ֹומר, וי ׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע  והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

ק ּבלּתי ". ּכ" לֹומר  מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו
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eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL( טז טו , (רש "י  ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק  נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריב ּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח  עדת ׁשל חלקם ׁשהרי  ּכן, ּכתב  לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י 

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י  'ׁשּלהם' ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב  כז, סוכה - ׁשּלֹו נח ׁשב  אינֹו ּפרּוטה מ ּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפח ֹות

אי ׁש ּומאתיים החמי ׁשם ׁשל חלקם מהּֿׁשאיןּֿכן האזרח ). ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָכל

ׁשל צ ּבּור ‰M‰ּבתמידי  Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‡B˙B(לא ְִִִֵֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ

ÌBi‰. חלק לקרֹותֹו ׁשּי ׁשפיר – ( «ְִִֵֶַָָ
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‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰ÁqL Ì„Â Na CÏÓ(כב טז , (רש "י  ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני ּומאּוסה סרּוחה היתה י ׂשראל ּבני  ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופ ּתה הסית קרח  ׁשהרי  ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרח ֹון  אֹותם ׁשהביא קרח , ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מ ֹורד מ ּמׁש, ח ֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרח ּו; מאּלּו ּגם מ ּכּלם, נפרע  הח ֹוטא, מי  ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻי ֹודע 

האחד  האי ׁש מיהּו י ֹודע  הרי  מח ׁשב ֹות, הּיֹודע  ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף  ּומ ּדּוע  ְִֵֵַַַַָָָֹהח ֹוטא,
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‰Óe˙Ï . . LÈÙ‰Ï CÈˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש "י  ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מס ּתּבר לא הּפׁשט  ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק  ּבטבל ּבפעל י ׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפרי ׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהח ּיּוב 

מיחד  ּפס ּוק  צריכים מ ּדּוע  מ ּובן זה ּולפי  להפרי ׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפרי ׁש ח ּיב  ּבּכרי  הּכהן את הּלוי  הק ּדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.
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˙Bt‰ ÏkÓ ÁÈÙ‰Ï ‰ÓÓ‰ Èt‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג ) יז , (רש "י 

עד  הּמתע ּכב  חסד ׁשל ׁשפע  ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי  למ ּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמ ׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע  ע ֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע 

וי ׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמ ֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהע ֹולמ ֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המע ּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡ÈÁ‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»
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‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz( טו (יח, ƒ¿∆

החמ ֹור  ּפדּית הּוא הּפדי ֹון ׁשּגדר מ ּוכח  הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמ ּפׁשט ּות

יהיה"),‰Ô‰kמ ּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מ ּׁשּנֹולד ּתכף  ּכי  , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הק ּלה  וגם הּכהן, מן לפ ּדֹותֹו לי ׂשראל צ ּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים י ׁש והּנה, ּבׂשה. לפ ּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, י ׁש אבל הּמצוה. את ק ּים לא החמ ֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי רק  נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב  אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמ ֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,
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הּמבחר, מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּת ׁשאם אֹומר אּתה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמ ּנין

חטא  עליו תׂשאּו ולא לֹומר, ּתלמ ּוד ע ֹון? ּבנׂשיאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאּתם

פרי )(ס 

לק ּים  אדם ח ּיב  ּכּמה עד למדים, נמצינּו ה'ּספרי ' ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָמ ּדברי 

אחד  היה וזה מ ּׁשּורתֿהּדין. לפנים הּדּור, ׁשל ּבאפן מצוה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

הּנׂשיאים  מן י ֹותר מ ֹוהריי "צ  אדמ ֹו"ר כ"ק  ׁשּתבע  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּדברים

האחרֹונֹות. ּבׁשנֹותיו ּובמיחד לֹו, ְְְֲִִֶַָָָָֻׁשּקדמ ּו
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נפלאתי במאד מאד על הטאן שבמכתבו... שי', שהוא כאילו זהו עניניו הפרטים של הנ"ל, 

ונפלאתי על תמים ואשר עוסק בעבודת החנוך זה כמה וכמה  והוא מצדו עושה טובה ומטפל בהם. 

שנים, שלכאורה אינו תופס הענין על בוריו, כי עבודת חינוך חב"ד בכלל ו... בפרט, זהו ענינו של הקב"ה 

ושלוחו בזה הוא נשיאנו צי"ע כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובמילא אלו המקושרים אל 

כ"ק מו"ח אדמו"ר ואפילו רק השייכים אליו, הרי ע"פ המובא בתניא כל עניניהם צריכים הם לקבל 

ע"י נשיאם ובפרט שהנשיא הוא ג"כ נשיא הדור הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר. אלא שאפשר להשפעה זו 

באופנים שונים אם בבחי' פנים או כו'. ואלו אשר זכו וזיכם השי"ת ובחר בהם כ"ק מו"ח אדמו"ר 

שהשפעתם תהי' דרך צנור שענינו לקרב את לבם של בני ובנות ישראל לאביהם שבשמים ולהמשיך 

בהם ג"כ מאור שבתורה זוהי תורת החסידות, הרי אשרי חלקם שזכו שהשפעתם הרוחנית והגשמית 

ילכו בבחי' פנים בפנים ובאופן שגם האופנים מצ"ע השפעות הם להעוסקים האלו. ואם הי' מי שהוא 

המתווך והסרסור בזה, הרי חייבים גם להודות לו להלל ולשבח על שהעמידם על חלק היפה הטוב לו 

ולפני ב"ב שיחיו ברוחניות ובגשמיות גם יחד. ותמי' אחר תמי' שאפילו לדכוותי' צריך להסביר את 

כל זה...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים שלו ושל כב"ב שיחיו.



לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:368:258:269:069:0710:1910:2019:4519:4720:1420:1719:2620:29באר שבע )ק(

5:315:328:218:229:039:0410:1710:1819:5119:5320:1820:2019:2320:33חיפה )ק(

5:335:338:238:239:049:0510:1710:1819:5019:5220:1420:1619:1120:29ירושלים )ק(

5:345:348:248:249:059:0610:1810:1919:4719:4920:1720:1919:2920:31תל אביב )ק(

4:544:537:397:378:528:5210:1410:1520:5420:5721:3821:4220:3922:01אוסטריה, וינה )ק(

7:327:349:149:169:539:5510:4310:4517:0917:0917:3917:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:047:537:528:598:5910:1910:2020:4920:5221:3121:3420:3421:52אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:297:157:138:278:279:499:4920:2720:3121:1121:1520:1221:34אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:387:227:208:378:379:5910:0020:4020:4421:2521:2920:2521:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:547:287:238:588:5810:2210:2221:1521:1822:0222:0621:0022:28אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:474:467:187:118:508:5010:1410:1421:0821:1221:5622:0020:5322:22אוקראינה, קייב )ק(

5:355:348:248:249:279:2710:4710:4721:1421:1721:5121:5520:5822:12איטליה, מילאנו )ק(

6:106:118:398:409:109:1110:1210:1418:1718:1818:4118:4218:0018:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:577:599:459:4710:2310:2511:1411:1617:5117:5118:1918:2017:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:079:0910:4210:4311:2411:2612:1212:1418:2318:2318:5618:5618:0419:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:395:398:318:319:219:2110:3710:3820:3320:3521:0721:1020:1721:24ארה״ב, בולטימור )ק(

5:245:248:168:169:089:0810:2510:2620:2620:2921:0221:0520:1121:19ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:258:178:179:089:0910:2510:2620:2720:3021:0221:0520:1121:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:558:478:479:419:4211:0011:0021:0821:1121:4521:4820:5322:04ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:209:099:099:489:4911:0111:0220:2320:2520:5120:5320:0721:05ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:418:318:319:149:1510:2810:2920:0320:0520:3420:3619:4720:49ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:299:159:169:539:5311:0311:0420:1220:1420:4020:4219:5620:53ארה״ב, מיאמי )ק(

5:185:188:108:109:039:0310:2010:2120:2420:2721:0021:0320:0921:18ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:495:498:418:419:329:3310:4910:5020:5020:5221:2521:2820:3421:43ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:155:158:078:079:019:0110:1810:1920:2520:2821:0221:0520:0921:20ארה״ב, שיקגו )ק(

6:576:599:109:129:439:4410:4010:4218:0718:0818:3218:3317:5018:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:275:267:427:439:339:3310:5710:5721:5722:0022:4722:5121:4223:14בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:287:527:439:349:3410:5810:5821:5521:5822:4422:4821:4023:11בלגיה, בריסל )ק(

6:456:478:508:519:239:2510:1910:2017:3217:3317:5417:5417:1518:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:316:338:378:399:119:1210:0710:0817:1717:1817:4317:4416:5917:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:444:437:007:018:508:5010:1510:1521:1821:2222:0722:1121:0622:34בריטניה, לונדון )ק(

4:414:397:087:108:538:5310:1910:2021:3621:4022:3222:3721:2523:04בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:444:437:067:078:538:5310:1910:1921:3021:3322:2122:2521:1522:51גרמניה, ברלין )ק(

5:165:157:507:469:199:1910:4210:4221:3421:3722:2122:2521:1922:47גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:516:538:528:549:279:2810:2110:2317:2917:3017:4917:5017:1218:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:018:438:439:179:1810:2510:2619:1619:1719:4219:4318:5919:54הודו, מומבאי )ח(

5:575:588:398:409:149:1510:2210:2319:1119:1219:3619:3818:5419:49הודו, פונה )ח(

4:474:467:337:328:438:4310:0410:0520:4020:4321:2321:2620:2521:45הונגריה, בודפשט )ק(

4:284:287:207:208:128:129:299:3019:3219:3520:0820:1119:1620:25טורקיה, איסטנבול )ח(

6:026:028:548:549:419:4210:5710:5820:4720:5021:2021:2320:3121:37יוון, אתונה )ק(

5:105:097:577:569:059:0510:2610:2720:5921:0221:4121:4520:4422:03מולדובה, קישינב )ק(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת קרח 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
5:575:578:398:409:149:1510:2210:2419:1419:1619:4019:4218:5719:52מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:058:099:299:3110:1510:1711:0111:0316:5216:5117:2817:2816:3317:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:087:557:558:338:349:459:4518:5919:0119:2719:2918:4319:41נפאל, קטמנדו )ח(

4:454:457:377:378:288:289:449:4519:4219:4520:1720:2019:2420:34סין, בייג'ין )ח(

6:586:599:289:299:5910:0011:0211:0319:1019:1119:3419:3518:5319:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:154:146:356:378:238:239:499:4920:5621:0021:4821:5320:4122:17פולין, ורשא )ק(

6:256:268:438:449:149:1610:1310:1517:5117:5218:1518:1617:3318:26פרו, לימה )ח(

5:515:508:408:409:449:4411:0411:0421:3021:3322:1022:1421:1422:31צרפת, ליאון )ק(

5:475:468:298:279:479:4711:0911:1021:5521:5822:3822:4221:4023:02צרפת, פריז )ק(

5:445:458:178:188:488:499:529:5318:0818:0918:3218:3317:5118:43קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:358:278:279:249:2510:4310:4421:0221:0421:3721:4020:4621:56קנדה, טורונטו )ק(

5:055:057:557:548:588:5810:1810:1820:4420:4721:2321:2620:2821:43קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:318:228:229:069:0710:2010:2119:5920:0120:3020:3319:4320:46קפריסין, לרנקה )ק(

4:194:186:566:578:368:3510:0410:0421:3221:3622:3322:3821:1823:10רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:463:446:296:308:068:059:359:3521:1721:2122:1722:2221:0222:58רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:247:127:118:218:219:429:4320:1620:1920:5921:0220:0121:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:288:168:159:259:2610:4710:4721:2721:3022:0422:0821:1222:27שוויץ, ציריך )ק(

5:505:518:298:309:029:0310:0810:0918:4518:4719:1019:1218:2919:22תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
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הקבצים : להורדת 
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