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אגרות קודש

 ב"ה,  א' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז אייר, ומובנת התמי' על כתבו אודות חלישות וכו' וביחוד 

בזמן דספירת העומר שענינה קובץ על יד יום על יום )וכידוע הדיוק שאין אומרים יום שני כי אם שני 

ימים, כי גם יום הראשון בתמימותו צ"ל( והרי ככל המצות גם למצוה זו ענינה להמשיך מתוכנה על 

כל השנה כולה וק"ל. וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, בודאי שבכח האדם הוא וביכולתו.

לפלא ומצער, אף שדרכו הוא שאין מזכיר מפעולתו בעניני שידוך והרי גם בזה ציווי מוחלט 

בתורתנו תורת חיים ולא עוד אלא שנקודה נוספת גם על הנ"ל שזוהי מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים.

ויהי רצון שבעמדנו בראש חדש השלישי, והתחלת מתן תורה )עיין תו"א ד"ה בחדש השלישי 

ובהוספות לתו"א שם( הנה יתוסף בסייעתא דשמיא בהנ"ל ובהענינים אודותם כותב במכתבו שצריך 

לס"ד, ותיכף ינצל הסיוע גם לענין השידוך וסו"ס יבוא לידי פועל ולידי גמר בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג בהעלותך את הנרותה "מאמר ד  

ה   ..........................  ח"תשמ'ט סיון ה"י, שבת פרשת בהעלותך

)ד יג  ...................  י"תשח'ה דחג השבועות' יום ב שיחת

)ה לא  .................  ח"תשמ'ה דחג השבועות' שיחת יום ב

)ו מז  ........   ח "תשמ'ה ב סיון"י, נשא בת פרשתשיחת ש

)ז  בנ  .............................  ח"תשמ'הסיון  ו"ליל טשיחת

)ח  נה  .........  ח"תשמ'הט סיון "י, בהעלותך פ"שמשיחות

)ט חס  ..................  חיכרך  פרשת בהעלותךשיחות -לקוטי  

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

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

)יא  זע  ...............  פרשת בהעלותך –ילקוט גאולה ומשיח

)יב חע  ...........  פרשת בהעלותךלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יג  זק  ................  בהעלותךפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

חק  .....................................  פרשת בהעלותךלשבוע  

)טו  זקי  ..............  פרשת בהעלותךלשבוע " היום יום"לוח

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

  

ם"שיעורי רמב

)יז – כבק  ............  פרשת בהעלותךלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  העק   .........  פרשת בהעלותךלשבוע פרק אחד ליום

)יט – יר  .................  פרשת בהעלותךלשבוע ות צוספר המ

)כ יאים וכתובים נב  

ביר  ................................. אפרק  שיר השירים, סד-סגפרק  ישעיה

)כא  נדריםמסכת  –משניות  

דרי  .........................................................ביאור קהתי

)כב  כבר  ...................................................  תעניתמסכת  יעקבעין



)כג  עם ביאורים זבחיםמסכת  

דרכ  ......................................................  נעד דף  מדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נדר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה לולבת שולחן ערוך הלכו  

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

)כו  תורהלקוטי  

זנר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

הסר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

וסר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

זסר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

זסר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא ורגםמת( אידיש –ם מאמריספר ה(  

סחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

אער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

דער  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לד הער  ..........................................  בפרק  ביאורים לפרקי אבות

וער  ........................................  חומש לקריאה בציבור )לה

)לו פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לז  ופר  ........................  פרשת בהעלותךלשבוע לוח זמנים

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



ה

   
  

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
E˙ÏÚ‰a ה ּמנֹורה ּפני מ ּול  אל  ה ּנר ֹות  את  ¿«¬…¿ְְֵֵֶֶַַָ

ה ּנר ֹות  ׁשבעת  ּבזה 1יאיר ּו ּומבאר  , ְְִִֵֶַַָָָֹ

ּפר ׁשתנּו ריׁש ּתֹורה ' (החסידי'ׁשע 2ּב'ל ּקּוטי ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבזכריה  נאמר  ה ּמנֹורה  ׁשענין ראיתי 3ּפר ׁשה ), ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ה ּוא  ה ּמנֹורה  ענין ּכי ּגֹו', ּכּלּה זהב  מנֹורת  ְְְְִִִֵַַַָָָָֻוה ּנה 

ּבחינת  ּבּה ויׁש יׂשראל , נׁשמ ֹות  ּכלל ּות  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּבחינת 

ה ', ּבעב ֹודת  מדרג ֹות  ׁשבע  ׁשהם  נר ֹות  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָׁשבעה 

נגד  ׁשהן ה ּמדרג ֹות  ׁשבע  את  ּומבאר  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּוממ ׁשי

[ׁשּזה ּו ּכּמים  מאהבה  ע ֹובד  יׁש מ ּדֹות , ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשבע 

חסד  יֹומין 4ּבבחינת  ּכּוּלה ּו עם  ּדאזיל  יֹומא  ,5,[ ְְְִִִִִֶֶַָָ

ֿ ידי  על  ויׁש [ּגב ּורה ], א ׁש ּכר ׁשפי מאהבה  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָויׁש

נּצח ֹון  ֿ ידי על  ויׁש [ּתפארת ], ה ּממ ּצע  קו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּתֹורה 

יׁש וכן ּומס ּים : [ה ֹוד ], ה ֹודיה  ֿ ידי  על  ויׁש ְְְְֵֵֵֵֵֵַַַָָ[נצח ],

ֿ ידי  על  ויׁש וכ ּו' התנּׂשא ּות  ֿ ידי על  ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָעב ֹודה 

ה ּמדרג ֹות  ׁשׁשּתי ּבזה , לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָׁשפל ּות .

לספירת  ׁשּיכ ֹות  וׁשפל ּות ), (התנּׂשא ּות  ְְְְְֲִִִִַַַַָָהאחר ֹונֹות 

ה ּמלכ ּות  ּבספירת  ׁשזה  ׁשּכמ ֹו א ּלא  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָה ּמלכ ּות ,

ׁשּבתח ּלה  ה ּוא  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלמעלה ,

'ס ֹופא  היא  ׁשה ּמלכ ּות  מה  ה ּׁשפל ּות , ּבחינת  ְְְִִִֶַַַַַָה ּוא 

ֿ זה  לאחרי ורק  האציל ּות , ע ֹולם  ס ֹוף  ּדר ּגין', ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָּדכל 

ּבחינת  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  לבריאה  'ּכתר ' ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָנע ׂשית 

זהב  ּב"מנֹורת  ׁשזה  ּכמ ֹו אמנם  ְְְְְִִֶֶַַַָָָָההתנּׂשא ּות .

, להפ ה ּוא  ה ּסדר  יׂשראל , נׁשמ ֹות  ׁשהם  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּכּלּה"

ענין  ּכ ֿ ואחר  ההתנּׂשא ּות  ענין ּבא  ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָּדבתח ּלה 

ׁשּלא  ּתמ ּוּה, ּדבר  על  ע ֹוד  להעיר  ויׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָֹה ּׁשפל ּות .
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ב .)1 ח . ואילך.)2פרשתנו ג ב .)3כט . וש"נ.)4ד, ס "ג. אש וכרשפי  ֿכמים ה' אהבת ערך חב "ד הערכים ס ' ראה )5ראה

א. ל. שם ללקו"ת במ "מ  ובהנסמן ב , קצא. אֿב . קג. זח "ג

    
ה' "וידבר  המקדש ובבית במשכן  המנורה הדלקת לגבי  השבוע בפרשת נאמר 

אהרן ...": אל  דבר  משה... אל 

E˙ÏÚ‰aותדליק תעלה ‰Bp˙כאשר  המנורה ‡˙ Ètשל  ÏeÓ Ï‡ ¿«¬…¿∆«≈∆¿≈
‰Bn‰ בגוף אלא בקנים שאינו  האמצעי  נר  מול  "אל  רש"י : ופירש «¿»

‰Bp˙המנורה" ˙ÚL eÈ‡È1 »ƒƒ¿««≈
ששת  שעל  "ששה רש"י : ופירש

למול  פונים המזרחיים שלשה הקנים,

שלשה  וכן  שבהן  הפתילות האמצעי ,

למול  הפתילות ראשי  המערביים

לאורה  יאמרו  שלא כדי  ולמה, האמצעי 

צריך ", Êa‰הוא ‡Óe¿…»»∆
'‰Bz ÈËewÏ'a מאמרי ספר  ¿ƒ≈»

התורה  פרשיות על  הזקן  אדמו "ר 

(ושיר  ֿ דברים ֿ במדבר  ויקרא בחומשים

e˙Lt2תחילתLÈהשירים) ≈»»»≈
‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰) הפרשה «¬ƒƒ∆»»»

אדמו "ר  מאמרי  נקראים כך  החסידית,

ו 'לקוטי  אור ' 'תורה בספרים הזקן 

Ó‡תורה' ‰Bn‰ ÔÈÚL ,(∆ƒ¿««¿»∆¡«
‰ÈÎÊa3˙BÓ ‰p‰Â È˙È‡ ƒ¿«¿»»ƒƒ¿ƒ≈¿«

,'Bb dlk ‰Ê'כולה' והביטוי  »»À»
‰e‡מלמד  ‰Bn‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿»

,Ï‡NÈ ˙BÓL ˙eÏÏk ˙ÈÁa¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
da LÈÂ המקדש שבבית במנורה ¿≈»

Ì‰L ˙B ‰ÚL ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»≈∆≈
˙B‚„Ó ÚLשונות˙„BÚa ∆««¿≈«¬«

CÈLÓÓe במאמר ‰', הזקן  אדמו "ר  «¿ƒ
תורה' ÚLב'לקוטי  ˙‡ ‡Óe¿»≈∆∆«

˙B‚„n‰ ה'השונ בעבודת Ô‰Lות ««¿≈∆≈
,˙BcÓ ÚL „‚ המידות ∆∆∆«ƒ

להן  ובמקביל  העליונות שבספירות

(חסד , האדם שבנפש המידות שבע

יסוד , הוד , נצח, תפארת, גבורה,

ש LÈמלכות) ה'BÚ„יהודי  את ≈≈
‰‰‡Ó'להÌÈnk עונג של  אהבה ≈«¬»««ƒ

צמא  שהיה אדם כמו  ה' קרבת על 

במים  צימאונו  את מרווה וכעת

e‰fL] היא ה' בעבודת זו  דרגה ∆∆
ÒÁ„עבודה ˙ÈÁa4‡ÓBÈ , ƒ¿ƒ«∆∆»

ÔÈÓBÈ e‰lek ÌÚ ÏÈÊ‡c5, ¿»ƒƒ¿ƒ
"יום" היא מהמידות אחת כל  כלומר , הימים. כל  עם שהולך  יום מילולית:

ככתוב  "יומם", (הנקראת החסד  מידת ואילו  אחרת, והתגלות המשכה נפרד ,

רק  ולא ה"ימים" בשאר  גם המאיר  כללי  אור  היא חסדו ") ה' יצוה "יומם

המידות], בכל  קיימת החסד  הארת כי  שלה, ה'LÈÂב"יום" עבודת ¿≈
‰‰‡Ó הבוער עז  צימאון  מתוך  [eb‰לה' L‡ ÈÙLk מידת שהיא ≈«¬»¿ƒ¿≈≈¿»

השורפת  כאש LÈÂהדין  ה'], ‰ÚvÓnעבודת Â˜ ‰Bz È„ÈŒÏÚ ¿≈«¿≈»««¿À»
'גבורה' עם 'חסד ' של  שילוב במידת [שהוא ה' עבודת ∆∆¿‡Ùzƒ˙],והיא

ÔBÁv È„ÈŒÏÚ LÈÂ על והתגברות ¿≈«¿≈ƒ»
ה' בעבודת והפרעות »≈[Áˆ],מניעות

‰È„B‰ È„ÈŒÏÚ LÈÂ מודה שהאדם ¿≈«¿≈»»
ורגש  השגה לו  כשאין  גם לאלוקות

ÌiÒÓe ,[„B‰] הנזכר במאמר  ¿«≈
תורה': BÚ„‰ב'לקוטי  LÈ ÔÎÂ¿≈≈¬»

È„ÈŒÏÚ של ‰˙e‡O˙הרגשה «¿≈ƒ¿«¿
È„ÈŒÏÚ LÈÂ 'eÎÂ של הרגשה ¿¿≈«¿≈

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ .˙eÏÙLƒ¿¿≈¿ƒ»∆
BBÁ‡‰ ˙B‚„n‰ ÈzLL˙ ∆¿≈««¿≈»«¬

˙BÎiL ,(˙eÏÙLÂ ˙e‡O˙‰)ƒ¿«¿¿ƒ¿«»
BÓkL ‡l‡ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿∆»∆¿
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒa ‰ÊL∆∆ƒ¿ƒ«««¿

,‰ÏÚÓÏ,באלוקות„Ò È‰ ¿«¿»¬≈≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ השונות הדרגות של  «ƒ¿«¿¿

מזו  זו  המשתלשלות האלוקי , באור 

‰lÁ˙aL ‡e‰ ראשון ‰e‡בשלב ∆ƒ¿ƒ»
‰Ó ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿«
ÏÎc ‡ÙBÒ' ‡È‰ ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ»¿»

,'ÔÈbc הנמוכה הדרגה היינו  הסוף, «¿ƒ
הדרגות, כל  של  ÌÏBÚביותר , ÛBÒ»

,˙eÏÈˆ‡‰ והנעלה הראשון  העולם »¬ƒ
הכללים  העולמות ארבעת מבין  ביותר 

 ֿ (אצילות השתלשלות' 'סדר  של 

ֿ עשייה) ֿ יצירה ŒÈÁ‡Ïבריאה ˜Â¿«¿«¬≈
‰Ê ביותר הנמוכה הדרגה לאחר  ∆

דאצילות, מלכות האצילות, בעולם

˙ÈNÚהמלכות '˙k'ספירת «¬≈∆∆
הספירות  מעל  עליונה, הכי  הדרגה

שכתר  (כשם החכמה היא שראשיתן 

לרצון  והכוונה הראש), מעל  הוא גשמי 

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏ ודרגת ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
היא ‰‰˙e‡O˙ה'כתר ' ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿«¿

השפלות  עניין  באלוקות למעלה ולכן 

ההתנשאות. לעניין  BÓkקודם ÌÓ‡»¿»¿
‰ÊL שתי המכיל  המלכות עניין  ∆∆

אלה ‰„qתכונות ,Ï‡NÈ ˙BÓL Ì‰L "dlk ‰Ê ˙BÓ"aƒ¿«»»À»∆≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈∆
‰lÁ˙c ,CÙ‰Ï ‡e‰ ראשון ‰‰˙e‡O˙בשלב ÔÈÚ ‡a ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿««ƒ¿«¿

.˙eÏÙM‰ ÔÈÚ CkŒÁ‡Â¿«««ƒ¿««ƒ¿
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כללי מפתח  

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

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

)ג בהעלותך את הנרותה "מאמר ד  

ה   ..........................  ח"תשמ'ט סיון ה"י, שבת פרשת בהעלותך

)ד יג  ...................  י"תשח'ה דחג השבועות' יום ב שיחת

)ה לא  .................  ח"תשמ'ה דחג השבועות' שיחת יום ב

)ו מז  ........   ח "תשמ'ה ב סיון"י, נשא בת פרשתשיחת ש

)ז  בנ  .............................  ח"תשמ'הסיון  ו"ליל טשיחת

)ח  נה  .........  ח"תשמ'הט סיון "י, בהעלותך פ"שמשיחות

)ט חס  ..................  חיכרך  פרשת בהעלותךשיחות -לקוטי  

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

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

)יא  זע  ...............  פרשת בהעלותך –ילקוט גאולה ומשיח

)יב חע  ...........  פרשת בהעלותךלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יג  זק  ................  בהעלותךפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

חק  .....................................  פרשת בהעלותךלשבוע  

)טו  זקי  ..............  פרשת בהעלותךלשבוע " היום יום"לוח

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

  

ם"שיעורי רמב

)יז – כבק  ............  פרשת בהעלותךלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  העק   .........  פרשת בהעלותךלשבוע פרק אחד ליום

)יט – יר  .................  פרשת בהעלותךלשבוע ות צוספר המ

)כ יאים וכתובים נב  

ביר  ................................. אפרק  שיר השירים, סד-סגפרק  ישעיה

)כא  נדריםמסכת  –משניות  

דרי  .........................................................ביאור קהתי

)כב  כבר  ...................................................  תעניתמסכת  יעקבעין



)כג  עם ביאורים זבחיםמסכת  

דרכ  ......................................................  נעד דף  מדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נדר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה לולבת שולחן ערוך הלכו  

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

)כו  תורהלקוטי  

זנר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

הסר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

וסר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

זסר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

זסר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא ורגםמת( אידיש –ם מאמריספר ה(  

סחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

אער  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

דער  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לד הער  ..........................................  בפרק  ביאורים לפרקי אבות

וער  ........................................  חומש לקריאה בציבור )לה

)לו פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לז  ופר  ........................  פרשת בהעלותךלשבוע לוח זמנים

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



ו  

ה ּיס ֹוד  מ ּדת  ׁשּכנגד  העב ֹודה  א ֹוד ֹות  ּכאן .6נזּכר  ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

צדק ' ה 'ּצמח  ׁשּבדר ּוׁש ּתכן 7[ּובפרט  ּגם  נת ּבאר  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֿ היד  ּבכתבי לע ּין ׁשּיׁש ואף  יס ֹוד ]. ּבחינת  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָעב ֹודת 

ּפלא , ּדבר  ּכאן י ׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  א ּלּו, דר ּוׁשים  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשל 

לא  - ּתֹורה ' ה 'ּלּקּוטי ׁשּנד ּפס  מאז ה ּדֹור ֹות  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבכל 

זה . ּפלא  על  ְֶֶֶַָעמד ּו

‰p‰Â,ה ּלל ּו ה ּנר ֹות  את  ה ּמדליק  ה ּוא  אהרן ¿ƒ≈ְֲִֵֶַַַַַָֹ

ה ּנר ֹות ", את   ּבהעלת" ׁשּכת ּוב  ְְְֲֵֶֶַַָֹּכמ ֹו

ׁשל  ענין ׁשּביׂשראל  ה ּסּוגים  ּבכל  ּפֹועל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשה ּוא 

הר ֹועים  מ ּׁשבעת  ה ּוא  אהרן ּכי 8על ּיה , ְֲֲִִִִִַַָָֹ

ּופע ּלת ֹו יׂשראל , נׁשמ ֹות  ּבכל  ְְְְְִִִִֵַַָָָֻה ּמׁשּפיעים 

לבאר  ּוכדי ה ּנר ֹות ". את   ּבהעלת" היא  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּביׂשראל 

מבאר  יׂשראל , ּבנׁשמ ֹות  אהרן ּפע ּלת  ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֹֻמעלת 

לג ּבי  אהרן ׁשל  הח ּדּוׁש את  ׁשם  ְְֲִֵֶֶַַַַָֹּב'ּדר ּוׁש'

היא  אהרן ׁשעב ֹודת  לפניו. ׁשהיתה  ּכפי ְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹהעב ֹודה 

ה ּמׁשנה  ּכמאמר  האהבה , מ ּתלמידיו 9עב ֹודת  הוי ְְְֱֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָ

אהרן  עב ֹודת  וכן כ ּו', ׁשל ֹום  א ֹוהב  אהרן, ְֲֲֲֵֵֶַַַָֹֹׁשל 

ּכהנים  ּבר ּכת  (ּכנסח 10היא  היא  ׁשה ּמצוה  , ְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹ

ּכּמבאר  ּבאהבה , יׂשראל  ע ּמֹו את   לבר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה ּברכה )

'ער ּו ה ּוא 11ּב'ׁשלחן ("ּבאהבה ") זה  ׁשענין ְְְְֲִֶֶַָָָָֻ

ּבּזהר  (וכדאיתא  ולכן 12לעיּכּובא , הענין), חמר  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ׁשם  מק ּדים  אהרן, עב ֹודת  מעלת  להבין ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָֹּכדי

ׁשּזה  אהרן, לפני ׁשהיה  ּכפי האהבה  ענין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבא ּור 

הרא ׁשֹון  ׁשה ּוא  אבינּו, אברהם  אצל  ְִִֵֶֶַָָָָָָהיה 

ּבּכת ּוב  ונקרא  האב ֹות , אברהם 13מ ּׁשל ׁשת  ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

ֿ ּכן  ּגם  נמ ׁשכת  אבינּו אברהם  ואהבת  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָא ֹוהבי,

יׂשראל  לכל  הנחיל ּו האב ֹות  ׁשהרי יׂשראל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָלכל 

עניניהם  ּכל  'מ ׁשנה 14את  ּבספר  ׁשּמבאר  ועד  . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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ז   

ה ּיס ֹוד  מ ּדת  ׁשּכנגד  העב ֹודה  א ֹוד ֹות  ּכאן .6נזּכר  ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

צדק ' ה 'ּצמח  ׁשּבדר ּוׁש ּתכן 7[ּובפרט  ּגם  נת ּבאר  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֿ היד  ּבכתבי לע ּין ׁשּיׁש ואף  יס ֹוד ]. ּבחינת  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָעב ֹודת 

ּפלא , ּדבר  ּכאן י ׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  א ּלּו, דר ּוׁשים  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשל 

לא  - ּתֹורה ' ה 'ּלּקּוטי ׁשּנד ּפס  מאז ה ּדֹור ֹות  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבכל 

זה . ּפלא  על  ְֶֶֶַָעמד ּו

‰p‰Â,ה ּלל ּו ה ּנר ֹות  את  ה ּמדליק  ה ּוא  אהרן ¿ƒ≈ְֲִֵֶַַַַַָֹ

ה ּנר ֹות ", את   ּבהעלת" ׁשּכת ּוב  ְְְֲֵֶֶַַָֹּכמ ֹו

ׁשל  ענין ׁשּביׂשראל  ה ּסּוגים  ּבכל  ּפֹועל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשה ּוא 

הר ֹועים  מ ּׁשבעת  ה ּוא  אהרן ּכי 8על ּיה , ְֲֲִִִִִַַָָֹ

ּופע ּלת ֹו יׂשראל , נׁשמ ֹות  ּבכל  ְְְְְִִִִֵַַָָָֻה ּמׁשּפיעים 

לבאר  ּוכדי ה ּנר ֹות ". את   ּבהעלת" היא  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּביׂשראל 

מבאר  יׂשראל , ּבנׁשמ ֹות  אהרן ּפע ּלת  ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֹֻמעלת 

לג ּבי  אהרן ׁשל  הח ּדּוׁש את  ׁשם  ְְֲִֵֶֶַַַַָֹּב'ּדר ּוׁש'

היא  אהרן ׁשעב ֹודת  לפניו. ׁשהיתה  ּכפי ְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹהעב ֹודה 

ה ּמׁשנה  ּכמאמר  האהבה , מ ּתלמידיו 9עב ֹודת  הוי ְְְֱֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָ

אהרן  עב ֹודת  וכן כ ּו', ׁשל ֹום  א ֹוהב  אהרן, ְֲֲֲֵֵֶַַַָֹֹׁשל 

ּכהנים  ּבר ּכת  (ּכנסח 10היא  היא  ׁשה ּמצוה  , ְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹ

ּכּמבאר  ּבאהבה , יׂשראל  ע ּמֹו את   לבר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה ּברכה )

'ער ּו ה ּוא 11ּב'ׁשלחן ("ּבאהבה ") זה  ׁשענין ְְְְֲִֶֶַָָָָֻ

ּבּזהר  (וכדאיתא  ולכן 12לעיּכּובא , הענין), חמר  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ׁשם  מק ּדים  אהרן, עב ֹודת  מעלת  להבין ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָֹּכדי

ׁשּזה  אהרן, לפני ׁשהיה  ּכפי האהבה  ענין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבא ּור 

הרא ׁשֹון  ׁשה ּוא  אבינּו, אברהם  אצל  ְִִֵֶֶַָָָָָָהיה 

ּבּכת ּוב  ונקרא  האב ֹות , אברהם 13מ ּׁשל ׁשת  ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

ֿ ּכן  ּגם  נמ ׁשכת  אבינּו אברהם  ואהבת  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָא ֹוהבי,

יׂשראל  לכל  הנחיל ּו האב ֹות  ׁשהרי יׂשראל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָלכל 

עניניהם  ּכל  'מ ׁשנה 14את  ּבספר  ׁשּמבאר  ועד  . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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ח . ובכ"מ .)14מא, וארא. ר"פ  תו"א ראה

    
˙B„B‡ Ô‡k kÊ ‡lL ,deÓz c ÏÚ „BÚ ÈÚ‰Ï LÈÂ¿≈¿»ƒ«»»»«∆…ƒ¿»»

„BÒi‰ ˙cÓ „‚kL ‰„BÚ‰6 ל מיד  אלא השישית, אחר המידה »¬»∆¿∆∆ƒ««¿
'מלכות'. של  העבודה על  מדובר  'הוד ' של  העבודה «¿ËÙe]ƒשנזכרה

Le„aL מאמר'˜„ˆ ÁÓv'‰7זה מאמר  על  Ìbשמיוסד  ‡a˙ ∆ƒ¿«∆«∆∆ƒ¿»≈«
.[„BÒÈ ˙ÈÁa ˙„BÚ ÔÎz…∆¬«¿ƒ«¿
„È‰ŒÈ˙Îa ÔiÚÏ LiL Û‡Â¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿≈«»

,el‡ ÌÈLe„ ÏL אולי ∆¿ƒ≈
עבודת  מהי  נזכר  כן  אחרות בנוסחאות

היסוד  מידת של  LÈה' ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
˙BBc‰ ÏÎaL ,‡Ït c Ô‡k»¿«∆∆∆¿»«
'‰Bz ÈËewl'‰ Òt„pL Ê‡Ó≈»∆ƒ¿««ƒ≈»
‰Ê ‡Ït ÏÚ e„ÓÚ ‡Ï …»¿«∆∆∆
לא  היסוד  מידת כנגד  ה' שעבודת

כך . על  העירו  ולא זה במאמר  נזכרה

Ô‰‡ ‰p‰Â הגדול ‰e‡הכהן  ¿ƒ≈«¬…
,eÏl‰ ˙Bp‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ∆«≈«»

כפשוטו  המנורה e˙kLנרות BÓk¿∆»
E˙ÏÚ‰a", אהרן אתה, כאשר  ¿«¬…¿
ותדליק  ‰Bp˙",תעלה גם ‡˙ וכך  ∆«≈

ברוחניות  הנרות והדלקת בהעלאת

‡e‰L הכהן ומשפיע ÏÚBtאהרן  ∆≈
ÏÎa שבעתÏ‡NÈaL ÌÈ‚eq‰ ¿»«ƒ∆¿ƒ¿»≈

‡e‰ Ô‰‡ Èk ,‰iÏÚ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬ƒ»ƒ«¬…
ÌÈÚB‰ ˙ÚMÓ8ÌÈÚÈtLn‰ ƒƒ¿«»ƒ««¿ƒƒ

,Ï‡NÈ ˙BÓL ÏÎa נאמר ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
שבעה  עליו  "והקמנו  מיכה בספר 

ומבואר  אדם", נסיכי  ושמונה רועים

יצחק, אברהם, הם הרועים ששבעת

(שבעת  ודוד  יוסף אהרן , משה, יעקב,

שבכל  הסוכות) חג  של  ה'אושפיזין '

את  ולפרנס לרעות ממשיכים הדורות

כשם  אלוקי , באור  ישראל  נשמות

את  מפרנס לו שהרועה ומשפיע הצאן 

אחד B˙lÚÙeמזון  בתור  אהרן  של  ¿À»
הרועים  ‰È‡משבעת Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈ƒ

."˙Bp‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a"¿«¬…¿∆«≈
˙ÏÚÓ ‡Ï È„Îe היתרון ¿≈¿»≈«¬«

של  ‡‰Ôהמיוחד  ˙lÚt¿À««¬…
a‡Ó ,Ï‡NÈ ˙BÓL ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈

'Lec'a'תורה ב'לקוטי  ‰LecÁבמאמר  ˙‡ ÌL המיוחדÏL «¿»∆«ƒ∆

‰„BÚ‰ Èa‚Ï Ô‰‡ ישראל בני  ÂÈÙÏ,של  ‰˙È‰L ÈÙk לפני «¬…¿«≈»¬»¿ƒ∆»¿»¿»»
הוא  הביאור  ותוכן  ישראל . בנשמות שלו  וההשפעה »¬∆BÚL„˙הפעולה

,‰‰‡‰ ˙„BÚ ‡È‰ Ô‰‡ ואהבת ה' אהבת אהבה, מתוך  ה' עבודת «¬…ƒ¬«»«¬»
‰Ln‰ישראל , Ó‡Ók9,אבות ÏLבפרקי  ÂÈ„ÈÓÏzÓ ÈÂ‰ ¿«¬««ƒ¿»¡≈ƒ«¿ƒ»∆

,'eÎ ÌBÏL ‰B‡ ,Ô‰‡ ורודף" «¬…≈»
ומקרבן  הבריות את אוהב שלום,

‰È‡לתורה" Ô‰‡ ˙„BÚ ÔÎÂ¿≈¬««¬…ƒ
ÌÈ‰k ˙ka10‰Âˆn‰L של , ƒ¿«…¬ƒ∆«ƒ¿»

בני  את לברך  È‰ƒ‡ישראל הכהנים
‰Îa‰ ÁÒk) מברכים שהכהנים ¿…««¿»»

זו  מצווה קיום ‡˙לפני  CÏ (¿»≈∆
‡nk ,‰‰‡a Ï‡NÈ BnÚ«ƒ¿»≈¿«¬»«¿…»

'CeÚ ÔÁÏL'a11‰Ê ÔÈÚL ¿À¿»»∆ƒ¿»∆
ישראל ( בני  את הכהנים של  שהברכה

‰e‡דווקא "‰‡a‰"תהיה  ( ¿«¬»
,‡ekÈÚÏ ולא בדיעבד  מעכב הדבר  ¿ƒ»

אדמו "ר  ובלשון  לכתחילה, רק נאמר 

השונא  "כהן  שלו , ערוך ' ב'שולחן  הזקן 

אותו  שונאים הציבור  או  הציבור  את

כפיו  את ישא אם לכהן  היא סכנה

תקנו  זה ועל  הכנסת) מבית יצא (ולכן 

באהבה", ישראל  עמו  את לברך  בברכה

‡˙È‡„ÎÂ) כמובא‰fa12ÓÁ ¿ƒ¿ƒ»«…«…∆
ÔÈÚ‰ חשוב כמה עד  ומבואר  »ƒ¿»

הצ  את יברך  טובה שהכהן  בעין  יבור 

להיפך  ÔÎÏÂולא שהחידוש מאחר ), ¿»≈
הוא  ישראל  בעם אהרן  של  והפעולה

האהבה, ÏÚÓ˙בעניין  ÔÈ‰Ï È„k¿≈¿»ƒ«¬«
ÌL ÌÈc˜Ó ,Ô‰‡ ˙„BÚ¬««¬…«¿ƒ»
‰È‰L ÈÙk ‰‰‡‰ ÔÈÚ e‡a≈ƒ¿«»«¬»¿ƒ∆»»

‰fL ,Ô‰‡ ÈÙÏ'ה עבודת ƒ¿≈«¬…∆∆
‡Ì‰באהבה  Ïˆ‡ ‰È‰»»≈∆«¿»»

ÔBL‡‰ ‡e‰L ,eÈ‡»ƒ∆»ƒ
‡˜Â ,˙B‡‰ ˙LÏMÓƒ¿…∆»»¿ƒ¿»

e˙ka13,È‰B‡ Ì‰‡ «»«¿»»¬ƒ
˙ÎLÓ eÈ‡ Ì‰‡ ˙‰‡Â¿«¬««¿»»»ƒƒ¿∆∆
È‰L ,Ï‡NÈ ÏÎÏ ÔkŒÌb«≈¿»ƒ¿»≈∆¬≈

eÏÈÁ‰ ˙B‡‰ ונתנו הורישו  »»ƒ¿ƒ
Ïk ˙‡ Ï‡NÈ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈∆»

Ì‰ÈÈÚ14Ì"aÓ‰Ï '‰Bz ‰LÓ' ÙÒa ‡nL „ÚÂ . ƒ¿¿≈∆¿«∆¿…»¿≈∆ƒ¿≈»¿»«¿«
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ּתׁשּובה  הלכ ֹות  ּבס ֹוף  להרמ ּב"ם  ,15ּתֹורה ' ְְְְְִַַָָָ

אבינּו. אברהם  אהבת  היא  האהבה  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשׁשלמ ּות 

אהבת  הרי  זה , ּבדר ּוׁש ה ּמבאר  ֿ ּפי על  ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָֹאבל 

ה ּׁשלמ ּות , ּתכלית  עדין זה  אין אבינּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאברהם 

ְְִַָּוכדלק ּמן.

ÔÈÚ‰Â היא 16ה ּוא אברהם  אהבת  ּדה ּנה  , ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵַַַָָ

ה ּפר ּוׁשים  ׁשאחד  ע ֹולם ', 'אהבת  ְֲִִֵֶַַַַַַָּבחינת 

ה ּוא  ע ֹולם ') ('אהבת  זה  ׁשהאהבה 17ּבתאר  , ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ

ע ֹולם  ׁשּבעניני ּבאלק ּות  מההת ּבֹוננּות  ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָֹנלקחה 

ּגדל ּו ּו"מה  "מע ׂשי ר ּבּו "מה  ה ּתח ּתֹון, ְְֲֶֶַַַַַַָָה ּזה 

"ׁשּלפי 18מע ׂשי ּבאלק ּות  היא  זֹו הת ּבֹוננּות  , ְְְֱֲִִִֶֶַָֹ

ׁשּיכת  ע ֹולם ' ׁש'אהבת  מה  וזה ּו הע ֹולם , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגדרי

ּבאלק ּות  זֹו ּבחינה  עלמין', ּכל  'ממ ּלא  ְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹלבחינת 

ׁשהאהבה  ּומ ּכיון הע ֹולם . ּבגדרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה ּמתל ּבׁשת 

לפי  מג ּבלת  היא  לכן הע ֹולם , מעניני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻנלקחה 

ּבמדידה  היא  ׁשהאהבה  הע ֹולם , עניני  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָער

נצחית , אהבה  היא  זֹו ׁשאהבה  ואף  ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָוהג ּבלה .

אהבה  ע ֹולם ', 'אהבת  ּפר ּוׁש ֿ ּכן ּגם  ְֲֲֵֵֶַַַַָָוזה ּו

עצמ ֹו19נצחית  ה ּנצח ּיּות  ּגדר  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

ּבחינה  ּכי ּוגב ּול , ה ּזמן ּבגדרי ׁשּנת ּפס  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמ ֹורה 

ׁשּי לא  ועתיד , הוה  עבר  מ ּגדר  למעלה  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהיא 

ּב'ל ּקּוטי  ה ּמבאר   ּדר ֿ [ועל  נצח ּיּות . ּתאר  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּבּה

ּבתח ּלת ֹו ּבכלל ",20ּתֹורה ' עד  ולא  "עד  ּבענין ְְְְְִִִִַַַָָָֹ

אהרן, אהבת  ּבחינת  אמנם  מק ֹומ ֹות ]. ְְְְֲֲִַַַַַָָָֹּובכ ּמה 

ה ׁשּתל ׁשל ּות , מ ּסדר  ׁשּלמעלה  אהבה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהיא 

ׁש"אהרן" מה  וזה ּו עלמין'. ּכל  'ס ֹובב  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹמ ּבחינת 

"נ  א ֹות ּיֹות  הרא ּיה ,21ראה "ה ּוא  לבחינת  ׁשר ֹומז , ְְְִִִִִֵֶֶַָָ
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ה"ב .)15 לך)16פ "י  אי  ו ד שם. לקו"ת ראה - לקמן עולם )17בהבא אהבת – ה' אהבת ערך הערכיםֿחב "ד ס ' גם ראה

וש"נ, ו.)18ס "ב . צב , שם כד. קד, ס ')19תהלים וראה ועוד. רפכ"ח . תרל"ו רבים מים המשך ד. ט . במדבר לקו"ת ראה

וש"נ, ס "ג. שם א.)20הערכים ה, וש"נ.)21פקודי  א. ל, שם פרשתנו לקו"ת

    
‰eLz ˙BÎÏ‰ ÛBÒa15˙‰‡ ‡È‰ ‰‰‡‰ ˙eÓÏLL , ¿ƒ¿¿»∆¿≈»«¬»ƒ«¬«

.eÈ‡ Ì‰‡ ובמצוות בתורה עוסק מאהבה "העובד  הרמב"ם, ובלשון  «¿»»»ƒ
כדי  ולא הרעה יראת מפני  ולא בעולם דבר  מפני  לא החכמה בנתיבות והולך 

בגללה  לבוא הטובה וסוף אמת שהוא מפני  האמת עושה אלא הטובה ליירש

ואין  מאד  גדולה מעלה היא זו  ומעלה

אברהם  מעלת והיא לה זוכה חכם כל 

אוהבו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שקראו  אבינו 

מאהבה", אלא עבד  שלא «¬‡Ïלפי 
Le„a ‡n‰ ÈtŒÏÚ מאמר «ƒ«¿…»ƒ¿

‡Ì‰חסידות  ˙‰‡ È‰ ,‰Ê∆¬≈«¬««¿»»
˙ÈÏÎz ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡ eÈ‡»ƒ≈∆¬«ƒ«¿ƒ

,˙eÓÏM‰ בעניין והשלימות «¿≈
אהרן  ידי  על  באה האהבה

.Ôn˜Ï„Îe¿ƒ¿«»
‡e‰ ÔÈÚ‰Â16, שמבואר כפי  ¿»ƒ¿»

תורה' ב'לקוטי  המאמר  בהמשך 

‡È‰ Ì‰‡ ˙‰‡ ‰p‰c¿ƒ≈«¬««¿»»ƒ
˙ÈÁa הנקראת בדרגה אהבה ¿ƒ«

ÏBÚ ˙‰‡'„Á‡L ,'Ì «¬«»∆««
˙‰‡') ‰Ê ‡˙a ÌÈLet‰«≈ƒ¿…«∆«¬«

‡e‰ ('ÌÏBÚ17‰‰‡‰L , »∆»«¬»
‰Á˜Ï כתוצאה באה והיא ƒ¿¿»

˙e˜Ï‡a ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿»¡…
,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚaL∆¿ƒ¿¿≈»«∆««¿

בעניין  eaהתבוננות ‰Ó"»«
eÏ„b ‰Ó"e "EÈNÚÓ«¬∆«»¿

"EÈNÚÓ18, וכמה רבים כמה «¬∆
הזה  העולם בבריאת ה' מעשי  גדולים

˙e˜Ï‡a ‡È‰ BÊ ˙eBa˙‰ƒ¿¿ƒ»¡…
,ÌÏBÚ‰ È„b ÈÙlL כפי ∆¿ƒƒ¿≈»»

אורו  את צמצם ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

וברואים  עולם ולהחיות ולברוא לרדת

וכשמתבוננים  ומוגבלים. מוגדרים

ביטוי  לידי  באה שהיא כפי  ה' בגדולת

בדרגות  היא ההתבוננות בעולם,

האלוקי  שהאור  כפי  באלוקות, נמוכות

העולם,הותאם  Ó‰לגדרי  e‰ÊÂ¿∆«
,'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁÏ ˙ÎiL 'ÌÏBÚ ˙‰‡'L'ה אהבת ∆«¬«»«∆∆ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

הנקראת  האלוקות בדרגת מהתבוננות נובעת עולם' 'אהבת הנקראת בדרגה

(כמו  ומהותם, ערכם לפי  בפנימיות, בנבראים מתלבשת כי  עלמין ' כל  'ממלא

ומהותו ), עניינו  לפי  אבר  בכל  ומתלבשת הגוף את ה'ממלאת' «ÈÁa¿ƒ‰הנשמה
‰‰‡‰L ÔÂÈkÓe .ÌÏBÚ‰ È„‚a ˙LaÏ˙n‰ ˙e˜Ï‡a BÊ»¡…«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿≈»»ƒ≈»∆»«¬»

‰Á˜Ï נובעת CÚוהיא ÈÙÏ ˙Ïa‚Ó ‡È‰ ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ ƒ¿¿»≈ƒ¿¿≈»»»≈ƒÀ¿∆∆¿ƒ≈∆
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰ ‰‰‡‰L ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ באה היא שהרי  ƒ¿¿≈»»∆»«¬»ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»

מוגבלים. בנבראים שנתלבשה באלוקות BÊמהתבוננות ‰‰‡L Û‡Â¿«∆«¬»
,˙ÈÁˆ ‰‰‡ ‡È‰,הפסק לה '‡‰˙שאין  Let ÔkŒÌb e‰ÊÂ ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈«¬«

˙ÈÁˆ ‰‰‡ ,'ÌÏBÚ19, היינו »«¬»ƒ¿ƒ
ולא  לעולם, תמיד , שקיימת אהבה

„bנפסקת, È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆∆
BÓˆÚ ˙eiÁˆp‰ העובדה עצם «ƒ¿ƒ«¿

מוגדרת  תמיד ,שהיא שקיימת כאהבה

È„‚aלנצח, Òt˙pL ‰BÓ∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
‡È‰L ‰ÈÁa Èk ,Ïe‚e ÔÓf‰«¿«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰Â‰ Ú „bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆»»…∆

,„È˙ÚÂ שייכת לא שמלכתחילה ¿»ƒ
הזמן , ‡zלגדרי  da CiL ‡Ï…«»»…«

˙eiÁˆ שהיא לומר  מקום ואין  ƒ¿ƒ
ולא  ֿ זמנית על  היא כי  תמיד , קיימת

הזמן .קשורה  ∆∆»¿[CcŒÏÚÂבגדרי 
'‰Bz ÈËewÏ'a ‡n‰«¿…»¿ƒ≈»

B˙lÁ˙a20‡ÏÂ „Ú" ÔÈÚa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««¿…
,"ÏÏÎa „Ú אודות מבואר  שם «ƒ¿»

נקרא  שהמשכן  בכך  הפנימי  הפירוש

וקישוט  עדי  לשון  ..." העדות", "משכן 

נצחיות  לשון  הוא וגם עדיים. עדי  כמו 

שנאמר  מקום בכל  כי  עד ... עדי  כמו 

והיינו  הפסק... לו  אין  ועד ' סלה 'נצח

עדי  בפי ' וגם הנצחיות, לבחינת שזכו 

עד  לשון  כן  גם שנכלל  לומר  יש עדיים

סי ' (באיוב תבוא פה עד  כמו  הפשוט

וגם  שבת, תחום כאן  עד  וכמו  ל "ח)

פירוש  עם אחד  בקנה עולה זה פירוש

זו  שהמשכה להיות כי  והוא הנ "ל 

וסתימא  סתרו  חשך  ישת מבחינת שהיא

ביה  תפיסא מחשבה דלית סתימין  דכל 

רצה  'עד ' לשון  זה על  נאמר  כן  על  כלל 

ולא  השגה בחינת שייך  כאן  עד  לומר 

בכלל ..." BÓB˜Ó˙].עד  ‰nÎe¿«»¿
,Ô‰‡ ˙‰‡ ˙ÈÁa ÌÓ‡»¿»¿ƒ««¬««¬…

,˙eÏLÏzL‰ „qÓ ‰ÏÚÓlL ‰‰‡ ‡È‰ האלוקי האור  הוא ƒ«¬»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
אהבה  היא אלא המוגדרים, לעולמות ונמשכת השייך  »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙שבאה

.'ÔÈÓÏÚ Ïk BÒ' סופי ֿ האין  האלוקי  מהתלבשות האור  שלמעלה ≈»»¿ƒ
העולמות, מעל  ומקיף' 'סובב' והוא בעולמות Ó‰פנימית e‰ÊÂ¿∆«

˙Bi˙B‡ ‡e‰ "Ô‰‡"L המילה לאותיות ,"21‡‰"זהות ∆«¬…ƒƒ¿∆
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ח  

ּכמ ֹו ה ּדבר , עצם  רא ּית  על  מ ֹורה  הרא ּיה  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשענין

והינּו22ׁשּכת ּוב  ה ', א ּתה  נראה  ּבעין עין א ׁשר  ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

זֹו ואהבה  הה ׁשּתל ׁשל ּות . מ ּסדר  ׁשּלמעלה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּגּלּוי

והג ּבלה . מ ּמדידה  למעלה  ְְְְְִִִַַָָָָהיא 

LÈÂ ה ּוא אבינּו אברהם  ׁשאהבת  ׁשמה  ל ֹומר , ¿≈ְֲִֶֶַַַַַָָָ

היא  אהרן ואהבת  ע ֹולם ', 'אהבת  ְְֲֲֲִִַַַַַַָֹּבחינת 

מ ּפני  זה  הרי ע ֹולם ', 'אהבת  מ ּבחינת  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה 

ואהרן  ֿ ּתֹורה , מ ּתן לפני היה  אבינּו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשאברהם 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן לאחרי ּדה ּנה 23היה  ה ּוא , והענין . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ה ּגזרה 24יד ּוע  היתה  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשלפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

יעל ּו לא  ותח ּתֹונים  למ ּטה , ירד ּו לא  ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹּד"עליֹונים 

ה ּגזרה , נת ּבּטלה  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּולאחרי ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָלמעלה ",

מה  וזה ּו ותח ּתֹונים . עליֹונים  ח ּבּור  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָׁשּנע ׂשה 

'אהבת  ּבחינת  רק  היתה  אבינּו אברהם  ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָׁשאהבת 

היתה  אבינּו אברהם  ׁשעב ֹודת  אף  ְְֲִֶַַַָָָָָָע ֹולם ',

לפני  ׁשהיתה  מ ּכיון אבל  ה ּׁשלמ ּות , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתכלית 

אין  הרי ותח ּתֹונים , עליֹונים  ׁשּבין ה ּגזרה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבּטּול 

ּכזֹו לאהבה  לעל ֹות  ('ּתח ּתֹון') ה ּנברא  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָֹּביכלת 

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  הע ֹולם , מ ּגדרי למעלה  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיא 

נת ּבּטלה  ׁשאז ֿ ּתֹורה , מ ּתן לאחרי ׁשהיה  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאהרן

מ ּכל  למעלה  ה ּגיעה  ׁשּלֹו האהבה  הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָה ּגזרה ,

הע ֹולם . ְִֵָָּגדרי

e‰ÊÂ ׁשּכת ּוב אלקינּו25מה  הוי' יׂשראל  ׁשמע  ¿∆ְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹ

ּכי  , מאד ּבכל  ּגֹו' ואהב ּת אחד , ְְְְֲִֶֶַָָָָָָֹהוי'

היא  ֿ ּתֹורה , מ ּתן לאחרי ׁשהיא  ּכפי הוי' ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאהבת 

הרי  זֹו אהבה  לכן והג ּבלה , מ ּמדידה  ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלמעלה 

ּכפי   ית ּבר מאחד ּות ֹו ּומס ֹובב  ּכּתֹוצאה  ְְְְְִִִֵֵַָָָָהיא 

ּתכף  ולכן הע ֹולם , מ ּגדרי למעלה  הוי'ׁשה ּוא  יׂשראל  "ׁשמע  ׁשּכת ּוב  לאחרי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מ ּגדרי  למעלה  ׁשה ּוא  ּכפי  ית ּבר ּבאח ּדּות ֹו ה ּמד ּבר  אחד ", הוי' ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאלקינּו

האהבה  - " מאד ּבכל  ּגֹו' "ואהב ּת נאמר  ֿ זה  לאחרי מ ּיד  ה ּנה  ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהע ֹולם ,

והג ּבלה . מ ּמדידה  ְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה 
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ÌˆÚ ˙i‡ ÏÚ ‰BÓ ‰i‡‰ ÔÈÚL ,‰i‡‰ ˙ÈÁÏ ÊÓBL∆≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆ƒ¿«»¿ƒ»∆«¿ƒ«∆∆

,c‰ בהארה רק (ולא האלוקות בעצם ו 'תפיסה' לראיה הכוונה ובענייננו , «»»
ומצומצמת) e˙kLמועטת BÓk22‰z‡ ‰‡ ÔÈÚa ÔÈÚ L‡ ¿∆»¬∆«ƒ¿«ƒƒ¿»«»

BÊ ‰‰‡Â .˙eÏLÏzL‰‰ „qÓ ‰ÏÚÓlL Èelb eÈ‰Â ,'‰¿«¿ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿¿«¬»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â נובעת שאיננה כיוון  ¿«¿»»
המלובשת  באלוקות מהתבוננות

אלא  המוגבלים ובנבראים בעולמות

היא  גם מהגבלה, שלמעלה באלוקות

מוגבלת. לא עצמה

˙‰‡L ‰ÓL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆«¬«
˙ÈÁa ‡e‰ eÈ‡ Ì‰‡«¿»»»ƒ¿ƒ«
Ô‰‡ ˙‰‡Â ,'ÌÏBÚ ˙‰‡'«¬«»¿«¬««¬…
˙‰‡' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ««¬«

‰Ê È‰ ,'ÌÏBÚ והטעם הסיבה »¬≈∆
היא  ‡eÈלכך  Ì‰‡L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»»»ƒ

Ô‰‡Â ,‰BzŒÔzÓ ÈÙÏ ‰È‰»»ƒ¿≈««»¿«¬…
‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡Ï ‰È‰23 כפי »»¿«¬≈««»

ומבאר . שממשיך 

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â24 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«
ומבואר  המובא במדרש חז "ל  מאמר 

החסידות  בתורת ≈¿ÈÙÏL∆ƒבהרחבה
‰Êb‰ ‰˙È‰ ‰BzŒÔzÓ לשון ««»»¿»«¿≈»

ֿ הוא שגזר הפרדה, ֿ ברוך  הקדוש

ÌÈBÈÏÚ"c אלוקות Ï‡עניני  ¿∆¿ƒ…
,‰hÓÏ e„È יתגלו בעולם ולא ≈¿¿«»

העולם ÌÈBzÁ˙Âהזה  Ï‡ענייני  ¿«¿ƒ…
‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ לאלוקות",להתקרב «¬¿«¿»

‰Ïha˙ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡Ïe¿«¬≈««»ƒ¿«¿»
eaÁ ‰NÚpL ,‰Êb‰«¿≈»∆«¬»ƒ

ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ האלוקות ∆¿ƒ¿«¿ƒ
ומתקרב  מתעלה והעולם למטה מאירה

לאלוקות.

e‰ÊÂ כך על  הפנימי  Ó‰הטעם ¿∆«
‰˙È‰ eÈ‡ Ì‰‡ ˙‰‡L∆«¬««¿»»»ƒ»¿»
Û‡ ,'ÌÏBÚ ˙‰‡' ˙ÈÁa ˜«¿ƒ««¬«»«

eÈ‡ Ì‰‡ ˙„BÚL מצד ∆¬««¿»»»ƒ
‰eÓÏM˙,עצמו  ˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰»¿»¿«¿ƒ«¿≈

‰˙È‰L ÔÂÈkÓ Ï‡ עבודתו ¬»ƒ≈»∆»¿»
אבינו  אברהם של  ≈¿ÈÙÏƒהמושלמת

‰Êb‰ Ïeha והמחיצהÔÈaL ƒ«¿≈»∆≈
ÔÈ‡ È‰ ,ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿«¿ƒ¬≈≈

('ÔBzÁz') ‡p‰ ˙ÏÎÈa המוגבל הגשמי  הזה בעולם הנמצא ƒ…∆«ƒ¿»«¿
Œ‰Ó ,ÌÏBÚ‰ È„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÊk ‰‰‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿«¬»»∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈»»«

Ê‡L ,‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡Ï ‰È‰L Ô‰‡ ÔkŒÔÈ‡L תורה במתן  ∆≈≈«¬…∆»»¿«¬≈««»∆»
רבנו  ומשה סיני  הר  על  ירד  (עליונים) ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש המדרש כדברי  כאשר ,

למעלה  עלה «¿»¿Ïha˙ƒ‰(תחתונים)
BlL ‰‰‡‰ È‰ ,‰Êb‰ של «¿≈»¬≈»«¬»∆

ÏkÓאהרן  ‰ÏÚÓÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»¿«¿»ƒ»
.ÌÏBÚ‰ È„bƒ¿≈»»

e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ25 לגבי בתורה ¿∆«∆»
ה' אהבת Ï‡NÈמצוות ÚÓL¿«ƒ¿»≈

,„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈¬»»∆»
,E„‡Ó ÏÎa 'Bb z‰‡Â והכתוב ¿»«¿»¿»¿…∆

לבוא  שיש ֿ ידי אומר  על  ה ' לאהבת

הבנה) מלשון  ("שמע" התבוננות

ה' ÈÙkבאחדות 'ÈÂ‰ ˙‰‡ Èkƒ«¬«¬»»¿ƒ
,‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡Ï ‡È‰L∆ƒ¿«¬≈««»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Â הכתוב מלשון  כמובן  ¿«¿»»
בלי  משמעו  ו "מאוד " מאודך " "בכל 

BÊגבול , ‰‰‡ ÔÎÏ ללא שהיא »≈«¬»
Bzkˆ‡‰‰גבול  ‡È‰ È¬≈ƒ¿»»

BÒÓe של הסיבה תוצאה ¿»
‡e‰L ÈÙk Ca˙È B˙e„Á‡Ó≈«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆

,ÌÏBÚ‰ È„bÓ ‰ÏÚÓÏ אחדות ¿«¿»ƒƒ¿≈»»
מקום ה' תופס לא העולם שלגביה

e˙kLכלל , ÈÁ‡Ï ÛÎz ÔÎÏÂ¿»≈≈∆¿«¬≈∆»
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓL"¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
a„n‰ ,"„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»«¿«≈
‡e‰L ÈÙk Ca˙È B˙ecÁ‡a¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆

,ÌÏBÚ‰ È„bÓ ‰ÏÚÓÏ והיא ¿«¿»ƒƒ¿≈»»
כדי  להתבונן  יש שבה האלוקות דרגת

כזו , בדרגה ה' לאהבת ≈p‰ƒ‰להגיע
Ó‡ ‰ÊŒÈÁ‡Ï „iÓƒ«¿«¬≈∆∆¡«
 "E„‡Ó ÏÎa 'Bb z‰‡Â"¿»«¿»¿»¿…∆
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰‰‡‰»«¬»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»

.‰Ïa‚‰Â¿«¿»»

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



ט      

Û‡Â," ׁשם ּבר ּו" ּבאמירת  ּבינתים  ׁשּמפסיקים  ¿«ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

לע ֹולם . ה ּׁשּי  ית ּבר ּבאח ּדּות ֹו ְְְְִֵֵַַַַַָָָָה ּמד ּבר 

ּצּוּוי  ּבא  ּבּתֹורה , נאמר  ׁשה ּכת ּוב  ּכפי ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָהרי

יׂשראל " "ׁשמע  ה ּפס ּוק  לאחרי ּתכף  .26"ואהב ּת" ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבח ׁשאי  היא  ׁשם " ּבר ּו" ׁשאמירת  זאת , .27וע ֹוד  ְֲֲִִֵֶַַַָֹ

ל ׁשל ׁשה  ר ֹומז ׁשם " ׁש"ּבר ּו אף  ל ֹומר , יׁש ְְִֵֵֵֶַַָָֹוע ֹוד 

ּבכ ּמה  (ּכּמבאר  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹע ֹולמ ֹות 

ע ֹולמ ֹות 28מק ֹומ ֹות  ּבׁשל ׁשה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ,( ְְֲִִֵָָָָֹ

'ׁשל ׁשה  ּבהם  יׁש עצמם , ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹּבריאה 

[ּכּמבאר  מאציל ּות  ׁשּלמעלה  ֿ רא ׁשים ' ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹרא ׁשי

אחר  מ ּדֹות 29ּבמק ֹום  ֿ ע ׂשרה  ׁשל ׁש מס ּפר  ּבענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

על  ה ּנֹוסף  ׁשל ׁש מס ּפר  אחד , ׁשּלפר ּוׁש ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהרחמים .

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ל ׁשל ׁשה  ר ֹומז ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹהע ׂשר ,

ּדאציל ּות . ספיר ֹות  מע ׂשר  ּלמ ּטה  ׁשהם  ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָע ׂשּיה ,

ֿ רא ׁשים ' רא ׁשי ל 'ׁשל ׁשה  ר ֹומז ׁשני, ְְִִִֵֵֵֵָָָֹּולפר ּוׁש

ּוׁשני  ּדאציל ּות , ספיר ֹות  מע ׂשר  ּלמעלה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשהם 

ּבזה  זה  ק ׁשּורים  ׁשּזה ּו30ה ּפר ּוׁשים  ל ֹומר , ויׁש .[ ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ּבלח ׁש, ׁשם " ּבר ּו" א ֹומרים  ה ּׁשנה  ׁשּבכל  ְְְִֵֶַַַַָָָָמה 

רם  ּבק ֹול  ה ּכּפּורים  הרי 31ּוביֹום  ה ּׁשנה  ּבכל  ּכי , ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ּבריאה ֿ לע ֹולמ ֹות  ר ֹומז ׁשם " ּבר ּו" ענין ְְְִִֵֵַָָָָָּבגל ּוי

ּד"ואהב ּת" ׁשהאהבה  ּכדי ולכן ֿ ע ׂשּיה , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָיצירה 

יׂשר  ּב"ׁשמע  להת ּבֹוננּות  ּבהמ ׁש אל ",ּתהיה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
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י  

ּבלח ׁש ׁשם " ּבר ּו" ֿ ּכן 32א ֹומרים  ֿ ׁשאין מה  , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ׁשם " ּב"בר ּו ּבגל ּוי מד ּגׁש ׁשאז ה ּכּפּורים  ְְְְִִֵֶַָָָָֻּביֹום 

א ֹות ֹו א ֹומרים  כ ּו', ֿ רא ׁשים ' רא ׁשי 'ׁשל ׁשה  ְְְִִִֵַָָָֹענין

רם  מאמר 33ּבק ֹול  ּבא ּור  ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר , ויׁש . ְְֲֵֵֶֶַַַַָ

ז"ל  כ ּו'34ר ּבֹותינּו מלכ ּות ֹו" ּכב ֹוד  ׁשם  ׁש"ּבר ּו ְְֵֵֶַַָ

"ׁשמע  ל ֹו ׁשאמר ּו לבניו, יעקב  ֿ ידי על  ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָֹנאמר 

ּכ אחד , א ּלא  ּבל ּב ׁשאין ּכׁשם  כ ּו', ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָיׂשראל "

ׁשאמר ּו מה  ּפׁשּוט ֹו, ׁשלפי אחד . א ּלא  ּבל ּבנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין

ׁשה ּׁשבטים  מ ּׁשּום  ה ּוא  ה ּדמיֹון, ּבכ "ף  ְְְְִִִֵֶַַָָ"ּכׁשם "

ׁשּלמ ּטה  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהם 

למ ּטה  היא  אצלם  "אחד " ּבחינת  ולכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאציל ּות ,

ּבאציל ּות  ׁשה ּוא  יעקב  ׁשל  "אחד " ,35מ ּבחינת  ְֲֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ּגיסא ,  לאיד ל ֹומר , יׁש הנ"ל  ֿ ּפי על  ְְִִִֵַַַַָָָָאמנם 

למעל ּיּותא , ה ּוא  - ה ּדמיֹון ּבכ "ף  ְְְְְֲִִֵַַָָּד"כ ׁשם "

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ׁשּבע ֹולמ ֹות  "אחד " ְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּבחינת 

ּדוקא  ׁשּבהם  מ ּׁשּום  יֹותר , למעלה  ה ּוא  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָע ׂשּיה 

הנ"ל . ֿ רא ׁשים ' רא ׁשי 'ׁשל ׁשה  ּבחינת  ְְְִִִֵַַַַָָָָֹמת ּגּלה 

‰Êe," ה ּנר ֹות את   ּבהעלת" א ֹומרים  ּגּופא  »∆ְְְֲִֵֶַַָֹ

אל  מחיל  ילכ ּו על ּיֹות , ּכּמה  ּבזה  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ׁשּכת ּוב 36חיל  מה  וזה ּו ּובכל 25.  לבב ּבכל  ְְְְְִֶֶַָָָָָ

," לבב "ּבכל  ענין ׁשּיׁשנֹו , מאד ּובכל  ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָֹנפ ׁש

ויתירה  ׁשּבזה , ה ּמּקיף  ּגם  ּכֹולל  " לבב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּו"בכל 

"ּובכל  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  סתם . "מאד " ּבחינת  ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹמ ּזֹו

ׁשּבזה . ה ּמּקיף  ּגם  ּכֹולל  "נפ ׁש ּו"בכל  ,"ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָנפ ׁש

ּכֹולל  " מאד ּו"בכל  ," מאד "ּבכל  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָֹֹועל 

"מאד " גם  ּכֹולל  ׁשּזה  ועד  ׁשּבזה , ה ּמּקיף  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּגם 

מאד "37ׁשּל" ּבחינת  ה ּוא  מדרגת ֹו ׁשּלפי , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ּבחינת  מ ּזֹו ויתירה  ׁשּתהיה ), ס ּבה  "מאד "(מאיזֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
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יי   

ּבלח ׁש ׁשם " ּבר ּו" ֿ ּכן 32א ֹומרים  ֿ ׁשאין מה  , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ׁשם " ּב"בר ּו ּבגל ּוי מד ּגׁש ׁשאז ה ּכּפּורים  ְְְְִִֵֶַָָָָֻּביֹום 

א ֹות ֹו א ֹומרים  כ ּו', ֿ רא ׁשים ' רא ׁשי 'ׁשל ׁשה  ְְְִִִֵַָָָֹענין

רם  מאמר 33ּבק ֹול  ּבא ּור  ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר , ויׁש . ְְֲֵֵֶֶַַַַָ

ז"ל  כ ּו'34ר ּבֹותינּו מלכ ּות ֹו" ּכב ֹוד  ׁשם  ׁש"ּבר ּו ְְֵֵֶַַָ

"ׁשמע  ל ֹו ׁשאמר ּו לבניו, יעקב  ֿ ידי על  ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָֹנאמר 

ּכ אחד , א ּלא  ּבל ּב ׁשאין ּכׁשם  כ ּו', ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָיׂשראל "

ׁשאמר ּו מה  ּפׁשּוט ֹו, ׁשלפי אחד . א ּלא  ּבל ּבנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין

ׁשה ּׁשבטים  מ ּׁשּום  ה ּוא  ה ּדמיֹון, ּבכ "ף  ְְְְִִִֵֶַַָָ"ּכׁשם "

ׁשּלמ ּטה  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהם 

למ ּטה  היא  אצלם  "אחד " ּבחינת  ולכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאציל ּות ,

ּבאציל ּות  ׁשה ּוא  יעקב  ׁשל  "אחד " ,35מ ּבחינת  ְֲֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ּגיסא ,  לאיד ל ֹומר , יׁש הנ"ל  ֿ ּפי על  ְְִִִֵַַַַָָָָאמנם 

למעל ּיּותא , ה ּוא  - ה ּדמיֹון ּבכ "ף  ְְְְְֲִִֵַַָָּד"כ ׁשם "

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ׁשּבע ֹולמ ֹות  "אחד " ְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּבחינת 

ּדוקא  ׁשּבהם  מ ּׁשּום  יֹותר , למעלה  ה ּוא  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָע ׂשּיה 

הנ"ל . ֿ רא ׁשים ' רא ׁשי 'ׁשל ׁשה  ּבחינת  ְְְִִִֵַַַַָָָָֹמת ּגּלה 

‰Êe," ה ּנר ֹות את   ּבהעלת" א ֹומרים  ּגּופא  »∆ְְְֲִֵֶַַָֹ

אל  מחיל  ילכ ּו על ּיֹות , ּכּמה  ּבזה  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ׁשּכת ּוב 36חיל  מה  וזה ּו ּובכל 25.  לבב ּבכל  ְְְְְִֶֶַָָָָָ

," לבב "ּבכל  ענין ׁשּיׁשנֹו , מאד ּובכל  ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָֹנפ ׁש

ויתירה  ׁשּבזה , ה ּמּקיף  ּגם  ּכֹולל  " לבב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּו"בכל 

"ּובכל  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  סתם . "מאד " ּבחינת  ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹמ ּזֹו

ׁשּבזה . ה ּמּקיף  ּגם  ּכֹולל  "נפ ׁש ּו"בכל  ,"ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָנפ ׁש

ּכֹולל  " מאד ּו"בכל  ," מאד "ּבכל  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָֹֹועל 

"מאד " גם  ּכֹולל  ׁשּזה  ועד  ׁשּבזה , ה ּמּקיף  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּגם 
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˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰iNÚ מאשר ¬ƒ»¿«¿»≈
בעולם  שהיא כפי  "אחד " בחינת

Âc˜‡האצילות, Ì‰aL ÌeMÓƒ∆»∆«¿»
‰LÏL' ˙ÈÁa ‰lb˙Óƒ¿«»¿ƒ«¿…»

Ï"‰ 'ÌÈL‡ŒÈL‡ שלא »≈»ƒ««

ולא  עצמן  הספירות עשר  מאירות באצילות כי  באצילות, אפילו  מתגלה

מידות, י "ג  של  הנוספות המידות (שלוש מהן  שלמעלה ראשים' ה'ראשי 

העשר ). שמעל 

‰Êeהאהבה ‰Bp˙",עצמו Ùeb‡בעניין  ˙‡ E˙ÏÚ‰a" ÌÈÓB‡ »∆»¿ƒ¿«¬…¿∆«≈
,˙BiÏÚ ‰nk ‰Êa LiL כלשון ∆≈»∆«»¬ƒ

ÏÈÏÈÁהכתוב  Ï‡ ÏÈÁÓ eÎ36 ≈¿≈«ƒ∆»ƒ
לדרגה. מדרגה ויתעלו  ילכו  היינו 

e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ25 על בתורה ¿∆«∆»
ה' אהבת ÏÎeענין  EÏ ÏÎa¿»¿»¿¿»

BLiL ,E„‡Ó ÏÎe ELÙ«¿¿¿»¿…∆∆∆¿
ÏÎ"e ,"EÏ ÏÎa" ÔÈÚƒ¿«¿»¿»¿¿»
ÛÈwn‰ Ìb ÏÏBk "EÏ¿»¿≈«««ƒ

,‰ÊaL אהבת של  גבוה היותר  האופן  ∆»∆
שאינו  ה'מקיף' החלק לבבך , בכל  ה'

פנימית, בהתלבשות «≈È˙ÈÂƒ‰יורד 
BfÓ'ה באהבת גבוהה יותר  עוד  דרגה ƒ

Ì˙Ò "„‡Ó" ˙ÈÁa הנעלית ¿ƒ«¿…¿»
של  מאוד  "מאודך ", מבחינת יותר 

"ÏÎeהאדם. ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»
ÏÏBk "ELÙ ÏÎ"e ,"ELÙ«¿¿¿»«¿¿≈
ŒCcŒÏÚÂ .‰ÊaL ÛÈwn‰ Ìb«««ƒ∆»∆¿«∆∆
ÏÎ"e ,"E„‡Ó ÏÎa" ‰Ê∆¿»¿…∆¿»
ÛÈwn‰ Ìb ÏÏBk "E„‡Ó¿…∆≈«««ƒ

,‰ÊaL מדרגה עליות הן  אלה וכל  ∆»∆
ה' אהבת בעניין  fL‰לדרגה „ÚÂ¿«∆∆

ElL "„‡Ó" Ì‚ ÏÏBk37, היינו ≈«¿…∆¿
למעלה  "מאוד ", שאינה דרגה גם

רק  "מאוד " אלא עצמה, מצד  מהגבלות

אדם, לאותו  B˙‚„Óביחס ÈÙlL∆¿ƒ«¿≈»
BÊÈ‡Ó) "„‡Ó" ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿…≈≈
BfÓ ‰È˙ÈÂ ,(‰È‰zL ‰aÒƒ»∆ƒ¿∆ƒ≈»ƒ

,Ì˙Ò "„‡Ó" ˙ÈÁa" מאד" ¿ƒ«¿…¿»
יחסי  באופן  רק ולא עצמו  »¿ÚÂ„מצד 

"„‡Ó" ˙ÈÁÏ גבול בלי  ƒ¿ƒ«¿…
ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆¿«¿»ƒ»

ÌÈÈÚ‰38 הגדרים מכל  ולמעלה »ƒ¿»ƒ
ההגבלות. ÈzLומכל  L‡ÎÂ¿«¬∆¿≈
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אז  הרי ּבפנימ ּיּות , אצל ֹו מאיר ֹות  א ּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶָּבחינֹות 

נע ׂשית  ׁשהיא  יֹותר  עליֹונה  ּבחינה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָנמ ׁשכת 

מ ּקיף  .39ּבבחינת  ְִִִַַ

‰p‰Â ּגם ּביׂשראל  נמ ׁש ּד"אהרן", זה  ענין ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

זה  ׁשּפס ּוק  מה  וזה ּו ּבּגל ּות . ְְִֶֶֶַַָָָּבהיֹותם 

וׁשם  ה ּגל ּות , ּבזמן נאמר  ּכּלּה" זהב  ְְְֱִֶַַַַָָָָָֻ"מנֹורת 

כ ּו',40ּכתיב  זר ּבבל  אל  ה ' ּדבר  זה  אלי וּיאמר  ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

לי 41ׁשיׂשראל  "ּוזרע ּתיה  ׁשם  על  "זר ּבבל " נקרא ּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ה ּוא 42ּבארץ " ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּבבל , ּבגל ּות  ׁשּנזרע ּו , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ה ּגל ּיֹות  ׁש"ּגל ּו43ּבכל  וכיון אד ֹום . ּגל ּות  ּכֹולל  , ְְֱֵֵֶַָָָָָֻ

ע ּמהם " ׁשכינה  אל 44לבבל  ה ' "ּדבר  היה  לכן , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבחינת  ה ', ּדבר  ּבחינת  ּבהם  ׁשּנמ ׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֻזר ּבבל ",

מה 45ה ּמלכ ּות  ּגם  ׁשּזה ּו ּבזה , לה ֹוסיף  ויׁש . ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

רק  לא  ׁשהיא  ּבהפטרה , ּדוקא  א ֹומרים  זה  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשענין

ּגזרת  מחמת  ׁשּנתקן א ּלא  ה ּתֹורה , קריאת  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָס ּיּום 

ה ּגל ּות  ּבזמן ה ּתֹורה 46ה ּמלכ ּות  קריאת  ׁשּבמק ֹום  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָ

את  לקרא  ּתקנּו ר ּבנּו, מ ׁשה  מ ּתּקנת  ְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשהיא 

ׁשּגם  ּגּופא , זֹו ּבהפטרה  הח ּדּוׁש וזה ּו ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָההפטרה .

ּכּלּה", זהב  "מנֹורת  ענין ּפֹועלים  ה ּגל ּות  ְְְֲִִִַַַָָָָָֻּבזמן

וה ּנׁשים  האנׁשים  יׂשראל , אחד ּות  ׁשל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבאפן

על ּיה   לצר היא  ל ּגל ּות  זֹו ׁשּירידה  עד  ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹוה ּטף ,

חן  חן "ּתׁשּוא ֹות  ההפטרה  לס ּיּום  ּובאים  ְְְְִִִֵֵַַַָָָּבלבד ,

ּכפלים ,47ל ּה" ׁשל  ּובאפן ה "חן" ענין ׁשּנע ׂשה  , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה ּגא ּלה  על  מרמזֹות  ּבכלל  ּכפ ּול ֹות  א ֹות ּיֹות  ְְְְְִִִַַַָָֻּכי

מהר "ׁש אדמ ֹו"ר  ּבדר ּוׁשי "לכ ּתח ּלה 48[ּכּמבאר  , ְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹ
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ביאורו.)39 ותוס ' וביאורו, הא' וידעת ד"ה ואתחנן לקו"ת ו.)40ראה ד, ג).)41זכרי ' (כט , פרשתנו ריש הלקו"ת ל'

כה.)42 ב , רע "ג.)43הושע  לג, פרשתנו לקו"ת א.)44ראה כט , ד.)45מגילה לב , שם לקו"ת (שחרית )46ראה אבודרהם

בערכו. תלמודית אנציקלופדי ' וראה רפד. ר"ס  או"ח  אדה"ז ושו"ע  ט "ז ב "ח , לבוש, שבת). ז.)47של שם, רד"ה )48זכרי '

ועוד. תר"ל. תרכ"ז. לךֿלך

    
el‡ ˙BÈÁa ולמעלה 'מקיף' הן  עצמן  שמצד  ו "מאודך " "מאוד " ¿ƒ≈

בפנימיות  eiÓÈÙa˙,מהתלבשות BÏˆ‡ ˙BÈ‡Ó עד שהתעלה כיוון  ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ
אותן , להכיל  שביכולתו  כך  ÎLÓ˙כדי  Ê‡ È‰ בו ÈÁa‰ומאירה ¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»

˙BÈ ‰BÈÏÚ אלו משתי  ÛÈwÓנעלית ˙ÈÁa ˙ÈNÚ ‡È‰L39 ∆¿»≈∆ƒ«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ
צורך  שיש בחסידות המבואר  דרך  (ועל 

שייך  לא שבהן  אלו  בדרגות באמונה

וההשגה  מעמיק האדם וכאשר  השגה.

מה  נעלים, יותר  בדברים היא שלו 

כעת  באמונה, אצלו  היה לכן  שקודם

שקודם  מה בעניננו , וכן  בהשגה, הוא

ודרגות  'פנימי ', נעשה 'מקיף' היה

ה'מקיף'). הן  יותר  נעלות

,"Ô‰‡"c ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆¿«¬…
בני  על  אהרן  של  והפעולה ההשפעה

האהבה, בעניין  «¿CLÓƒישראל 
Ï‡NÈa ברוחניותÌ˙BÈ‰a Ìb ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»

˙eÏba הדלקת את אין  כאשר  «»
בפועל . המקדש בבית המנורה

˙BÓ" ‰Ê ˜eÒtL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»∆¿«
ÔÓÊa Ó‡ "dlk ‰Ê»»À»∆¡«ƒ¿«

ÌLÂ ,˙eÏb‰ נבואה באותה «»¿»
È˙k40c ‰Ê ÈÏ‡ Ó‡iÂ ¿ƒ«…∆≈«∆¿«

,'eÎ ÏaÊ Ï‡ '‰∆¿À»∆
Ï‡NÈL41"ÏaÊ" e‡˜ ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿¿À»∆

ÈÏ ‰ÈzÚÊe" ÌL ÏÚ«≈¿«¿ƒ»ƒ
"ı‡a42˙eÏ‚a eÚÊpL , »»∆∆ƒ¿¿¿»

,Ïa בגלות שהירידה מנת על  »∆
דבר  של  בסופו  לזריעה, שנמשלה

וצמיחה לעלייה אותם »¿ŒÏÚÂתביא
˙BiÏb‰ ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒCc43, ∆∆∆¿»«»À

מדובר  שעליה בבל  בגלות רק ולא

זו  ‡„ÌB.בנבואה ˙eÏb ÏÏBk≈»¡
עכשיו , נמצאים אנו  שבה הגלות

‰ÈÎL ÏÏ eÏb"L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿»∆¿ƒ»
"Ì‰nÚ44, ֿ הקדוש הגלויות ובכל  ƒ»∆

ישראל  בני  עם יחד  נמצא ֿ הוא ברוך 

c ˙ÈÁa Ì‰a CLÓpL ,"ÏaÊ Ï‡ '‰ c" ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»¿«∆¿À»∆∆ƒ¿«»∆¿ƒ«¿«
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ('פתח ‰45', זוהר  בתיקוני  שנאמר  כפי  לדיבור  נמשלה ¿ƒ«««¿

של  והרגש השכל  את לזולת מגלה שהדיבור  (וכשם פה" "מלכות אליהו ')

למעלה). והמידות המוחין  עניין  את ומגלה ממשיכה מלכות כך  האדם,

‡˜Âc ÌÈÓB‡ ‰Ê ÔÈÚL ‰Ó Ìb e‰fL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆∆««∆ƒ¿»∆¿ƒ«¿»
,‰ËÙ‰a בהעלותך פרשת הפטרת ˜ההפטרהÈ‰L‡ובענייננו  ‡Ï ««¿»»∆ƒ…«

Ô˜˙pL ‡l‡ ,‰Bz‰ ˙‡È˜ ÌeiÒ ההפטרה אמירת עניין  כל  ƒ¿ƒ««»∆»∆ƒ¿«
˙eÏb‰ ÔÓÊa ˙eÎÏn‰ ˙Êb ˙ÓÁÓ46, אפשרות הייתה לא כאשר  «¬«¿≈«««¿ƒ¿««»

בתורה ˜È‡˙לקרוא ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«
‰LÓ ˙wzÓ ‡È‰L ‰Bz‰«»∆ƒƒ«»«…∆
˙‡ ‡˜Ï e˜z ,ea«≈ƒ¿ƒ¿…∆
LecÁ‰ e‰ÊÂ .‰ËÙ‰‰««¿»»¿∆«ƒ

‡Ùeb BÊ ‰ËÙ‰a היינו עצמה, ««¿»»»
של  הקשר  על  נוסף בפרט, זו  בהפטרה

הגלות  לעניין  בכלל  ההפטרות כל 

ÌÈÏÚBt ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿««»¬ƒ
,"dlk ‰Ê ˙BÓ" ÔÈÚƒ¿»¿«»»À»
,Ï‡NÈ ˙e„Á‡ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿ƒ¿»≈
המאמר  בתחילת לעיל  כמבואר 

לשבעה  רומזים המנורה קני  ששבעת

וכולם  ה' בעבודת שונים אופנים

אחת, במנורה ÌÈL‡‰»¬»ƒמתאחדים
BÊ ‰„ÈiL „Ú ,Ûh‰Â ÌÈLp‰Â¿«»ƒ¿«««∆¿ƒ»
‰iÏÚ CˆÏ ‡È‰ ˙eÏbÏ«»ƒ¿…∆¬ƒ»
ÌeiÒÏ ÌÈ‡e ,„Ïaƒ¿«»ƒ¿ƒ
ÔÁ ÔÁ ˙B‡eLz" ‰ËÙ‰‰««¿»»¿≈≈

"dÏ47"ÔÁ"‰ ÔÈÚ ‰NÚpL , »∆«¬»ƒ¿««≈
˙Bi˙B‡ Èk ,ÌÈÏÙk ÏL ÔÙ‡e¿…∆∆ƒ¿«ƒƒƒ

ÏÏÎa ˙BÏeÙk הן הקיימות ¿ƒ¿»
והן  מ'נ 'צ'פ'כ ' רגילות כאותיות

ם'ן 'ץ'פ'ך ' סופיות ¿»¿BÊÓÓ˙כאותיות
‰l‡b‰ ÏÚ על במדרש חז "ל  כדברי  ««¿À»

אבי  באברהם לך ",הכתוב "לך  נו 

וכולן  נכפלו  [מנצפ"ך ] אותיות "חמש

אבינו  אברהם שנגאל  כ ' גאולה, לשון 

מארצך , ֿ לך  לך  שנאמר  כשדים מאור 

לגאול  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עתיד  בו  צ"ץ

(כאן , שנאמר  בסוף... ישראל  את

שמו  צמח איש בהעלותך ) בהפטרת

יצמח עניין [‡nkותחתיו  «¿…»
חסידות פי  על  לגאולה שלהן  והשייכות הכפולות מאמרי ÈLe„aהאותיות ƒ¿≈

של  L"‰Óהחסידות "BÓ„‡48, של הפתגם "lÁzÎÏ‰בעל  «¿«¬«¿«¿ƒ»
,["ÚaÈ‡ בגלל) מלמטה ללכת אפשר  אי  שכאשר  אומר  העולם – והוא ¬ƒ∆

מלמעלה ללכת יש שמלכתחילה אומר  ואני  מלמעלה, הולכים ≈¬»È‰Âמכשול )
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יב  

מ ּגל ּות  ה ּגא ּלה  היתה  זכינּו א ּלּו והרי ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻאריּבער "],

נצחית  ּגא ּולה  ע ּתה 49ּבבל  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

וה ּׁשמד ֹות , וה ּגזר ֹות  ה ּגל ּות  ע ּנּויי ּכל  ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָלאחרי

צרה " ּפעמים  תק ּום  למעל ּיּותא ,50ו"לא  "ּפעמים " ענין יהיה  א ּדר ּבה  א ּלא  , ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ל ּתּוׁשּיה " ּבבנינּו51"ּכפלים  ּובזקנינּו ּבנערינּו יׂשראל , ּכל  יחד   ונל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

וקד ׁש52ּֿובבנֹותנּו ֿ ה ּמק ּדׁש, ּולבית  ה ּקד ׁש, עיר  ליר ּוׁשלים  ה ּקד ֹוׁשה , לארצנּו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

 ּבהעלת" ּגד ֹול , ּכהן אהרן ֿ ידי ׁשעל  ה ּמנֹורה  ּבהדלקת  ֿ זה  ולפני ְְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹה ּקד ׁשים ,

מ ּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה  ה ּנר ֹות ", ְְִֵֵֵֶַַָָָאת 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר אשר שי'

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך, סו"ס נתקבל מכתבו מי"ג אייר, אודות עניני הישיבה, ובטח בינתים נתקבל 

ג"כ המענה שלי על שם הנהלת הישיבה, ולפלא שעד עתה לא כתבו ממהלך הענינים מאז. ויה"ר שיהי' 

זה סימן לטובה, שכיון שאין כותבים הרי הכל שלום והצלחה. ובודאי למותר לזרז ולעורר שככל אשר 

ביד כת"ר שי' לעשות בזה - יעשה, לרבות שגם אם נצרכה נסיעה למעלבורן לעתים תכופות יותר, לא 

תהי' בזה מניעה.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות עסקנותו בסידנעי. ויה"ר, אשר גם זה יהי' סימן לטובה.

בנועם קראתי רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס, אף שאין ניכר, מתוך הרשימה, למתי - 

בל"נ - יסיימו, אם מצטרפים בזה עם חלוקת הש"ס דכאן שבמילא הוא בי"ט כסלו, או הגבילו למועד 

אחר, בכ"א - יה"ר שיהי' בהצלחה, וכפי המבואר במכתבי מאז אודות חלוקת הש"ס, שע"פ הסוגיא 

)שבת צ"ג ע"ב( לענין שנים שעשו דזה אינו יכול כו', הנה י"ל, שלכל אחד מהמשתתפים יש לו הזכות 

כאילו למד כל הש"ס. ומטובו למסור את איחוליי וברכתי לכאו"א מהמשתתפים.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכין סיון, אשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא, כיון שנתינת 

וקבלת התורה ה"ה בכל יום - כחדשים, וכלשון ברכת התורה - נותן התורה, לשון הווה.

בכבוד וברכת הצלחה בעניני הכל והפרט,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. בטח הגיעו בזמנו הערותי על המאמר שלו ששלח לי זה מכבר.
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מ ּגל ּות  ה ּגא ּלה  היתה  זכינּו א ּלּו והרי ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻאריּבער "],

נצחית  ּגא ּולה  ע ּתה 49ּבבל  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

וה ּׁשמד ֹות , וה ּגזר ֹות  ה ּגל ּות  ע ּנּויי ּכל  ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָלאחרי

צרה " ּפעמים  תק ּום  למעל ּיּותא ,50ו"לא  "ּפעמים " ענין יהיה  א ּדר ּבה  א ּלא  , ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ל ּתּוׁשּיה " ּבבנינּו51"ּכפלים  ּובזקנינּו ּבנערינּו יׂשראל , ּכל  יחד   ונל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

וקד ׁש52ּֿובבנֹותנּו ֿ ה ּמק ּדׁש, ּולבית  ה ּקד ׁש, עיר  ליר ּוׁשלים  ה ּקד ֹוׁשה , לארצנּו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

 ּבהעלת" ּגד ֹול , ּכהן אהרן ֿ ידי ׁשעל  ה ּמנֹורה  ּבהדלקת  ֿ זה  ולפני ְְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹה ּקד ׁשים ,

מ ּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה  ה ּנר ֹות ", ְְִֵֵֵֶַַָָָאת 
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מוגה  בלתי

 לגבי שביניהם  החילוק  טעם  כן גם  יובן – למצוות  תורה  בין החילוק  בענין הנ"ל  ֿ פי על  .
:49קטנים 

חינו  חובת  מצד  מצוה  ישנה  פטורים . קטנים  – המצוות  סופרים מכל  מדברי רק  היא  המצוה  אבל  ,50ך ,
איתא  בתורה  אבל  הבן. על  לא  האב , על  היא  בנו 51והמצוה  את  ללמד  האב  על  התורה  מן עשה  "מצות 

ש "חייב  הבן, על  גם  חיוב  וישנו תורה ", כשיכיר "52הקטן  עצמו את  הן 53ללמוד  המצוות  לזה : והטעם  .
ישראל . בכל  היא  גבול , בלי שהיא  התורה , אבל  בהגבלה ,

 הבנים ערבות  ֿ תורה  במתן להיות  הוצרכה  זה  מטעם  לערבות ,54. הוצרכו לא  במרה  שנצטוו במצוות  .
ערבות . הוצרכה  ֿ תורה  במתן ודוקא 

נתינת  אלא  המצוות , נתינת  אינו תורה  מתן ענין עיקר  יובן: האמור  ֿ פי על ועל  גם  שחיובה  ,
דוקא  בהם  היא  המעלה  הרי – התורה  בלימוד  מחוייבים  קטנים  שגם  וכיון שם 55קטנים . שמסיים  כפי ,

ויונקים 54במדרש  עוללים  "מפי :"56עוז.

יכולה 57[ובפרטיות  אז ורק  לקטנים , גם  להנתן התורה  צריכה  לקטנים , גם  שייכת  שהתורה  כיון יותר :
לגדולים . גם  להנתן

התחלקות  אין הרצון שבענין וידוע  הקב "ה , של  רצונו וגם  חכמתו היא  שהתורה  כיון – בזה  והביאור 
ממלאים  אם  ברצון, ֿ כן ֿ שאין מה  מהשכל , חלק  שלוקחים  שייך  שבשכל  לרצון, שכל  בין ההפרש  (שזהו

כלל  הרצון נתמלא  לא  מהרצון, חלק  נתינה 58רק  לולי הרי לקטנים , גם  שייכת  שהתורה  כיון ולכן, ,(
חסר  כאשר  כי, לגדולים , גם  להנתן יכולה  אינה  לקטנים ,  חסר אזי התורה , בנתינת  

– מזה  ויתירה  התורה . דוקא .דנתינת  לקטנים  בנוגע  היא  ההדגשה  שעיקר 

הידוע  המשל  ֿ פי על  להתחיל 59ויובן שצריכים  ליווע "ר , הנקרא  ההגבהה  כלי ֿ ידי על  הבנין מהגבהת 
הימנו. העליונים  גם  יוגבהו ממילא  ואז דוקא , התחתונה  הקורה  את  להגביה 

מעולם  להתחיל  הוצרך  ֿ תורה  במתן שנעשה  העולמות  בכללות  שהזיכוך  – ֿ תורה  למתן בנוגע  כן וכמו
בנוגע  מיוחדת  הדגשה  להיות  שהוצרכה  גופא , הזה  לעולם  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  דוקא , דוקא ,הזה 

לגדולים ]. בנוגע  גם  היסוד  שזהו
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(49.1 שבהערה המוגהת השיחה המשך  – סוסי "ג  עד  מכאן
לח "ב.50) הקדמה תניא סשמ "ג . או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
ואכ "מ .
ה"א.51) ת"ת מהל ' פ"א בשולחנו הזקן רבינו ל '
(שלט ,52) שם להצ"צ פס"ד  וראה ה"ג . פ"א ת"ת הל ' רמב"ם

א).
ולהעיר:53)

לחנך  האב על  חיוב (א) דעות: ב' מצינו דחינוך  החיוב בגדר
על  גם הוא החיוב (ב) כו'. ולפדותו למולו שחייב כשם בנו, את
עליו  יש מ "מ , המצוות, מכל  הוא פטור שמדאורייתא דאף הבן,
חינוך  ערך  תלמודית אנציק' (ראה חינוך  מצד  מדרבנן חיוב

וש"נ). ואילך ). קסב ע' טז (כרך  בתחלתו
כשם ו  הרי , הבן, על  גם הוא שהחיוב הב' לדעה גם הנה,

לא  הבן מצד  ואילו האב, עשיית רק ישנה הבן ופדיון שבמילה
האב  על  רק הוא בפועל  שהחיוב והיינו, כלל , עשי ' של  ענין נדרש
הבן, עשיית גם בהם שיש חינוך  שמצד  המצוות בשאר הוא כן –
בלבד , חיצוני  כח  שזהו עשי ', של  ענין אלא אינה הבן  שפעולת
הרי ֿ דעת, בר אינו שהבן כיון שבדבר, החינוך  לענין בנוגע אבל 

על  חיוב זה הרי  שבעיקרו (אף האב על  בפועל  חל  דחינוך  החיוב
עכ "פ). בכח  הבן,

רק  הוא שהחיוב הא' לדעה גם הנה – תורה בתלמוד  משא"כ 
גם  (ראה כו' ויבין ילמד  עצמו שהבן הוא החיוב הרי  האב, על 
"לעולם  א) יט , (ע"ז מארז"ל  וע"פ בשוה"ג ), 45 ע' חי "א לקו"ש
רצון  בנו אצל  לעורר האב צריך  חפץ", שלבו במקום אדם ילמוד 
דכיון  הרצועה, יראת שמצד  הרצון (עכ "פ התורה ללימוד  וחפץ
בלימודו), יצליח  אזי  בכך , רוצה הוא הרי  ובפועל  שבחיצוניות

מוגה). בלתי  (מהנחה מלמד  עבורו לשכור בפעולה די  ולא
(א).54) ד  פ"א, שהש"ר
(55.110 ע' ח "א לקו"ש גם ראה
ג .56) ח , תהלים
מוגה.57) בלתי  מהנחה – בחצ"ר המוסגר
ח "ד 58) (לקו"ד  בתחלתה תרצ"ג  דחה"ש ב' יום שיחת ראה

(תו"מ  ס"ט  דאשתקד  דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה ב). תשע,
וש"נ. .(45 ע' ח "כ 

ובכ "מ .59) א. ד , בראשית תו"א
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. בשוה מקום  בכל  שהוא  העצמ ּות ', 'המשכת  היא  שהתורה  – בזה  הענין ופנימיות  .

" בשם  נקראת  שהתורה  הטעם  כן גם  ז"ל וזהו רבותינו כמאמר  ענין 60", תורה ". אלא  אמת  "אין
כידוע  אמת , אינו הפסק  בו שיש  דבר  הפסק . בו שאין הוא  –61האמת  אמת  המכזבין". "נהרות  בענין

לעד " .62"תכון

בירושלמי  כדאיתא  ת ', מ ' א ' באותיות  גם  מרומז זה  –63ענין מ ' האותיות , תחילת  היא  א ' שאות 
הוא  ובסוף , באמצע  בתחלה , מקום , שבכל  הוא  האמת  וענין האותיות , סוף  – ות ' האותיות , אמצעית 

בשוה .

התחתונות  עד  ביותר  הנעלות  מהמדריגות  הגבלות , בה  שאין כיון "אמת ", בשם  התורה  נקראת  ולכן
מענינים  למעלה  המעשה ", את  מ "לידע  למעלה  רום ", "עומק  היא  שהתורה  אומרים  גיסא  מחד  ביותר .
המצוות . מכל  שפטורים  לקטנים  עד  תחת ", ב "עומק  גם  תורה  נמצאת  גיסא  ולאידך  עשיה ; עם  הקשורים 

 גם היסוד  שזהו האמור  על  נוסף  – רבן בית  של  תינוקות  הקטנים , במעלת  להוסיף  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל  .
חטא " בו שאין ד "הבל  המעלה  על  ונוסף  לגדולים , כ 64בנוגע  גילוי – ישנו שלהם  בלימוד  שדוקא  יון

 : שבתורה

במאמר  לעיל  תכלית 65דובר  עדיין אין אלו אופנים  בכל  אמנם , התורה . בלימוד  האופנים  פרטי אודות 
בהעלם . זה  הרי ה 'עצמ ּות ', בחינת  בהם  שיש  אף  ולכן, הביטול ,

שלימודם  – התורה  בלימוד  נוסף  אופן שזהו – רבן בית  של  תינוקות  דלימוד  המעלה  היא  זה  ובענין
לשוני  ד "תען הענין אמיתית  וזהו לגמרי, הביטול  בתכלית  אלא  כלל , וישות  מציאות  עם  קשור  אינו

הקורא "66אמרתך " אחר  "כעונה  ואומר 67, חוזר  הוא  גם  אזי א ", אל "ף  "קמץ  אומר  הקב "ה  שכאשר  היינו, ,ָ
בגילוי. יתברך  עצמותו נמצא  רבן בית  של  דתינוקות  בלימוד  ולכן א ", אל "ף  ָ"קמץ 

הידוע  הסיפור  יובן ויצא 68ובזה  בוכה , ילד  קול  בשמעו דביקותו באמצע  הזקן רבינו הפסיק  שפעם  ,
ֿ כך  ואחר  שנרדם . עד  והרגיעו לעריסה  והחזירו ולקחו בכה , ולכן העריסה  מן נפל  שהילד  וראה  מחדרו,

הילד . של  בכיו את  שמע  לא  דביקותו שמרוב  כך  על  מישהו הזקן רבינו הוכיח 

היה  הזקן רבינו והרי רבן. בית  של  בתינוקות  דוקא  'לוקחים ' ה 'עצמ ּות ' שבחינת  לפי – בזה  והביאור 
גו'" חפצתי לא  ועמך  בשמים  לי "מי תמיד  אליין"69אומר  דיר  נאר  וויל  "איך  וענין 70, ה 'עצמ ּות ', בחינת  , ַָ

דוקא . רבן בית  של  תינוקות  על ֿידי הזקן רבינו 'לקח ' זה 

ביותר  ֿ לב  שימת  שהקדישו נשיאינו רבותינו בהנהגת  ("געשמאק ") ועריבות  נועם  ניתוסף  ֿ זה  ֿ פי ַועל 
רבן. בית  של  לתינוקות  בנוגע 

זה  שאין לידע , צריכים  "מלמדים ", להיות  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  שנתמנו אלו לפועל : ובנוגע 
לעשות  ועליהם  ביותר , גדולה  זכות  הוא  רבן בית  של  תינוקות  עם  הלימוד  אדרבה , אלא  ירידה , של  ענין

יתברך . עצמותו בחינת  'לוקחים ' ֿ זה  ֿ ידי שעל  בידעם  ובחיות , בחשק  ָעבודתם 

 הזהר מאמר  יובן ֿ זה  ֿ פי על  הפסוק 71. וגו'",72על  לה ' חדשה  מנחה  בהקריבכם  הביכורים  "וביום 
אז  פתח , שמעון הוא :73"רבי המאמר  ותוכן וכו'", הארץ  את  לשפוט  בא  כי ה ' מלפני היער  עצי ירננו
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רע"ב.60) ה, ברכות וראה .45 שבהערה ירושלמי 
מ "ט .61) פ"ח  פרה
פי "ג .62) תניא גם וראה יט . יב, משלי 
ה"א.63) פ"א סנהדרין
ה"ג .64) פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' ב. קיט , שבת
ואילך ).65) 25 ע' (לעיל  ואילך  פ"ג 
קעב.66) קיט , תהלים
שה"ש 67) לקו"ת א. קט , ב. סז, יתרו תו"א ב. לח , סוכה ראה

ובכ "מ . ב. מד ,

וש"נ.68) ואילך . 229 ס"ע ח "י  תו"מ  גם ראה
כה.69) עג , תהלים
(דרמ "צ 70) פ"מ  התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ "צ ראה

כסלו. יח  יום" ב"היום נעתק – סע"א). קלח ,
לאדהאמ "צ 71) אמור הזהר בביאורי  נת' ואילך . א צו, ח "ג 

ואילך . שפא ע' ולהצ"צ ואילך . ג  עח ,
כו.72) כח , פינחס
לג .73) טז, ֿ א הימים דברי 



טו      

תהיינה " תמימות  שבתות  "שבע  נאמר  שלכן דנוקבא , ענין הוא  העומר  (אף 74ספירת  נקבה  לשון ,
שזהו  בהמה , מאכל  משעורים , באה  העומר  שמנחת  גם  וזהו זכר ), בלשון לומר  הוצרך  דקדוק  ֿ פי שעל 

נוקבא , של  ענין כן גם 

עצי  ירננו "אז ענין וזהו דכר , בחינת  דוקא , מחטים  הלחם  שתי מביאים  שאז בשבועות , ֿ כן ֿ שאין מה 
נוקבא , בחינת  הוא  השדה  שתבואת  האילן, לתבואת  השדה  תבואת  בין ההפרש  כידוע  דכר , בחינת  היער ",

דכר . בחינת  הוא  האילן ותבואת 

: בזה והביאור  .

הזקן  רבינו שמבאר  כפי הבהמית , נפש  של  המדות  בירור  – הוא  העומר  דספירת  שכתוב 75הענין 74מה 

נפש  של  המדות  שבעת  את  ולזכך  לברר  להאיר , שצריך  בהירות , מלשון "וספרתם " גו'", לכם  "וספרתם 
שבועי" למימני ומצוה  יומי למימני "מצוה  ענין שזהו משבע , כלולה  אחת  שכל  כפי היינו,76הבהמית  ,

בא  היה  שהעומר  וזהו המדות . בפרטי  גם  להיות  צריך  שהבירור  אלא  המדות , כללות  בירור  רק  לא 
הבהמית . דנפש  המדות  בירור  הוא  שענינו כיון בהמה , מאכל  משעורים ,

אלקות , דידיעת  הענין על  מורה  חטה  הרי – מחטים  שבאים  השבועות  דחג  הלחם  שתי ֿ כן ֿ שאין מה 
ז"ל  רבותינו שאמרו –77שזהו ברוחניות  וענינו דגן", טעם  שיטעום  עד  אבא  לקרות  יודע  התינוק  "אין

אלקות . ידיעת 

כידוע  התורה , ענין השמים "78וזהו מן "לחם  שהיה  ה "מן" בדוגמת  היא  כל 79שהתורה  בו היו שלא  ,
דפת " ד "סידורא  הענינים  למעלה ,80פרטי מלמטה  בירורים  של  ענין זה  שאין והיינו, הבירורים , ענין שהוא  ,

אלא  "בירורים ", עם  מתעסקים  ולא  ה "מטה " עם  מתעסקים  שלא  כך , למטה , מלמעלה  המשכה  אם , כי
אלקות . ידיעת  עם  רק  מתעסקים 

כל  בירור  להיות  צריך  שתחילה  והיינו, העומר , ספירת  לאחרי היא  התורה  שקבלת  – בזה  והסדר 
לנבראים ; השייכת  בבחינה  רק  שמגעת  הנבראים , עבודת  עדיין הוא  זה  שכל  כו', הרע  מן להפטר  המדות ,

מהעולמות . למעלה  שהיא  התורה  דנתינת  הענין  בא  כן ולאחרי

בעיקר  הוא  זה  מן 81התורה וענין "לחם  ענין הוא  התורה  כל  שכללות  ֿ פי ֿ על  אף  כי, –
ירושלמי  לתלמוד  בבלי תלמוד  בין החילוק  כמו גופא , בתורה  מדריגות  חילוקי יש  ֿ מקום , מכל  ,82השמים ",

ישר , אור  בבחינת  הוא  ירושלמי תלמוד  ֿ כן ֿ שאין מה  ומחלוקת , קושיות  ריבוי בו יש  בבלי שתלמוד 
וכללות  ומחלוקת , קושיות  יש  דתורה  שבגליא  התורה , ופנימיות  דתורה  גליא  בין החילוק  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

ֿ ידי על  הוא  הבירורים  שענין (כפי בירורים  לברר  הוא  מהתעסקות ענינה  למעלה  הוא  שכללותה 
הבירורים  ורע "83בענין דטוב  "אילנא  בשם  נקראת  שלכן דעות 84), בה  שיש  אף  התורה , פנימיות  ואילו ,

דחיי" "אילנא  בשם  ונקראת  כו', מחלוקת  של  ענין זה  אין ֿ מקום , מכל  מהעולמות .84שונות , שלמעלה  ,

עבודת  תהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  כדי רק  לא  הוא  מהעולמות  שלמעלה  התורה  בבחינת  צורך  שיש  זה  וענין
החיים ' 'עץ  בקונטרס  המבואר  ֿ דרך  (על  כדבעי שהעבודה 85הבירורים  כדי עילאה  יחודא  בענין צורך  שיש 

עצמה . התורה  לשם  – היא  התורה  תכלית  התורה ; תכלית  זהו לא  שהרי – כדבעי) תהיה  תתאה  דיחודא 
התורה  ענין אמיתית  ואילו שבתורה , התחתונה  המדריגה  זוהי אבל  בעולם , הפעולה  ענין בתורה  אמנם  יש 

שלמעלה  אור  – לגמרי.הוא  מהעולמות 
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טו.74) כג , אמור
ע'75) ו חוברת "התמים" ובכ "מ . ואילך . ב לה, אמור לקו"ת

אייר). י  יום" ב"היום (נעתק [שטו] צה
ס"ג76) תש"ב דחגה"ש א' ליל  שיחת וראה א. סו, מנחות

.(120 ע' תש"ב (סה"ש
סע"א.77) מ , ברכות
וש"נ.78) ואילך . תכו ע' שבט  סה"מ  תו"מ  ראה
ד .79) טז, בשלח 

ע"ב.80) ריש עד , שבת
שם.81) בהערות ובהנסמן ,169 ע' חט "ז לקו"ש ראה
פנ"ד 82) בכסלו בכ "ה ד "ה החנוכה שער אורה שערי  ראה

ועוד . ואילך . צ ע' תרס"ו המשך  ואילך .
(83.108 ע' תש"ד  סה"מ  ראה
סכ "ו.84) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ ). ב קכד , זח "ג 
ואילך .85) פ"ז



טז     

ֿ תורה  דמתן החידוש  הנה  לגמרי, מהעולמות  שלמעלה  אור  הוא  התורה  ענין שאמיתית  ֿ פי ֿ על  ואף 
הבהמית  בנפש  ויפעל  בעולם , בפנימיות  ויורגש  יומשך  מהעולמות  שלמעלה  התורה  אור  שגם  – הוא 
אינה  בגוף  שהפעולה  אלא , גוף ), עם  קשור  ביותר , נעלית  במדריגה  שנמצא  גמור  צדיק  גם  (שהרי ובגוף 
בקדושה  עליות  של  ענין אם  כי העולם , עם  הקשור  ענין שזהו כו', מהרע  יציאה  כו', בירורים  של  ענין

הכיפורים  ביום  גדול  כהן טבילת  ֿ דרך  על  בזה .86גופא , וכיוצא  ,

ובגוף , בעולם  פועל  זה  הרי ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  בקדושה . ועליות  אור  המשכת  הוא  התורה  ענין כלומר :
מהעולמות . שלמעלה  הקדושה  דרגת  עם  יתאחדו הם  שגם 

ֿ תורה : דמתן החידוש  וזהו

שמצוות  ואף  במרה . שניתנו המצוות  ובפרט  נח , בני מצוות  ז' – ֿ תורה  מתן קודם  גם  היה  המצוות  ענין
ֿ תורה  במתן שניתנו למצוות  דומות  לא  וכמו 87אלו ֿ זה . לפני גם  היה  המצוות  ענין כללות  ֿ מקום , מכל  ,

ז"ל  רבותינו כמאמר  ֿ תורה , מתן קודם  גם  התורה  לימוד  היה  ישיבה 88כן פרשה  לא  אבותינו של  "מימיהן
כו'". מהם 

ענין  שזהו לעולם , ששייך  בירורים  של  ענין או האופנים : מב ' באחד  זה  היה  ֿ תורה  מתן קודם  אבל 
שלצורך  עילאה  דיחודא  הענין (וכמו הבירורים  לענין ששייכת  שבתורה  התחתונה  המדריגה  וכן המצוות ,
היה  שלא  באופן אבל  התורה , ענין  אמיתית  שזהו מהעולמות , שלמעלה  אור  או תתאה ), דיחודא  העבודה 

העולם . עם  קשור 

בפנימיות . בעולם  שיומשך  ובאופן התורה , עצם  המשכת  – הוא  ֿ תורה  דמתן והחידוש 

 לימוד להיות  צריך  הבירורים , ענין בשביל  שאינו התורה  עצם  המשכת  פעל  ֿ תורה  שמתן וכיון .
שמביא  תלמוד  "גדול  ענין שזהו ההלכה , ידיעת  בשביל  לא  היינו, עצמה , התורה  לשם  – לשמה  התורה 

מעשה " חיוב 12לידי בשביל  לא  וגם  , היא שהתורה  בידעו עצמה , התורה  בשביל  אלא  תורה , ָתלמוד 
ו  הקב "ה , של  ורצונו יתברך .חכמתו עצמותו את  'לוקחים ' ֿ ידה  על 

ֿ פי ֿ על  שאף  ז) (סעיף  לעיל  כאמור  הגבלות , ללא  להיות  צריך  התורה  שלימוד  גם  מובן ומזה 
מקום . ובכל  זמן בכל  ונמצאת  כלל , הגבלות  אין עצמה  בתורה  הרי הגבלות , ישנן תורה  תלמוד 

 זה ֿ ֿ פי על  בגמרא 89. שכתוב  מה  עשירים ":90יובן מחייב  חרסום  בן אלעזר  ורבי עניים , מחייב  "הלל 
בן  אלעזר  ומרבי מהלל  ראיה  להם  יביאו – הטרדא  מצד  למדו שלא  ויטענו ועשירים  עניים  יבואו אם 

חרסום .

להלל  זקוקים  לא  – ללמוד  זמן להם  היה  ובאמת  שקר , של  אמתלא  זוהי אם  נפשך : ממה  ולכאורה ,
מפורש  ציווי זהו שהרי חרסום , בן אלעזר  שהיה 91ולרבי אחד  רגע  היה  אם  ולילה ". יומם  בו "והגית  :

גו'" בזה  ה ' דבר  "כי בכלל  הוא  הרי – למד  ולא  ללמוד  ללמוד 92ביכולתו זמן להם  היה  לא  באמת  ואם  ;
לחייבם ? אפשר  איך  –

ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  הוא , פטור  תורה , תלמוד  מצות  קיום  מצד  הדין, שמצד  אפשרות  שיש  ראיה , ומכאן
הוא  הרי – חד " כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא  ש "אורייתא  התורה , בלימוד  להיות  שצריך  והעונג  החיּות  מצד 

הוא . פטור  דין ֿ פי על  כאשר  גם  בתורה  צו") זיך  ("כא ּפט  ַתופס 

מצד  אינו זה  הוא [וענין המצוות  ענין שהרי – שבתורה  המצוה  ענין שהוא  תורה , תלמוד 
שנמצאת  מהגבלות , למעלה  היא  הרי ולכן יתברך , עצמותו נמצא  שבה  עצמה , התורה  מצד  אלא  בהגבלה ,

מקום . ובכל  זמן בכל 
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וש"נ.86) .14 ע' ח "י  תו"מ  ראה
וש"נ.87) .140 ע' ח "כ  לקו"ש ראה
ב.88) כח , יומא
(89.1 שבהערה המוגהת השיחה המשך  – סוס"כ  עד  מכאן

ב.90) לה, יומא
ח .91) א, יהושע
פ"א.92) תניא א. צט , סנהדרין לא. טו, שלח 



יז      

 אלא עני "אין – ברוחניות  עשירים " מחייב  . . עניים  ד "מחייב  הענין גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל  .
בדעת " אלא  עשיר  ואין :93בדעת ,

השגה , ענינה  תורה  שהרי התורה , מלימוד  למעלה  היא  שעבודתו וטוען בדעת " "עשיר  בא  כאשר 
מסי  של  בענינים  יתעסק  הוא  חרסום ואילו בן אלעזר  ש "רבי לו אומרים  אזי – מהשגה  שלמעלה  ֿ נפש  רות 

שלמעלה  יתברך  עצמותו לבחינת  להגיע  כדי ֿ נפש  מסירות  של  בענין לעסוק  רצונך  אם  עשירים ": מחייב 
בארוכה  שנתבאר  כמו דוקא , התורה  ֿ ידי על  'לוקחים ' ה 'עצמ ּות ' בחינת  שאת  לך , דע  – מהגבלה 

.94במאמר 

שלומד  מה  מבין שאינו כיון תורה  ללמוד  ביכולתו שאין וטוען בדעת " "עני בא  כאשר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
התורה , אותיות  לומר  הוא  יכול  קאמר ", מאי ידע  ש "לא  מי גם  עניים ": מחייב  ש "הלל  לו אומרים  אזי –
בשוה , המדריגות  בכל  והוא  חילוקים , אין ה 'עצמ ּות ' מצד  שכן, ה 'עצמ ּות ', בחינת  את  'לוקח ' ֿ ידיֿזה  ועל 

במאמר ]. בארוכה  שנתבאר  כמו

.(" תורה לערנען איין אין ("האלטן התורה  בלימוד  להתמיד  יש  – לפועל  בנוגע  .ַ

ֿ פי  שעל  חשבון לעריכת  מביא  זה  הרי ֿ סוף  ֿ כל  (וסוף  ערוך ' ה 'שולחן חובת  ידי לצאת  כדי ללמוד  אין
ערבית " אחד  ופרק  שחרית  אחד  ב "פרק  ֿ חובתו ידי לצאת  הוא  יכול  ערוך ' שצריך 95'שולחן לכך  נוסף  כי, ,(

ֿ פי  על  גם  ובמילא  פנאי, יותר  לו שיש  יתכן שהרי ערוך ', 'שולחן ֿ פי על  אכן הוא  החשבון אם  בירור 
ֿ מקום , מכל  שסבור , כפי הוא  כן אמנם  אם  אפילו לזה , נוסף  הנה  יותר , ללמוד  הוא  מחוייב  ערוך ' 'שולחן

התורה . בלימוד  תמיד  לעסוק  יש  בתורה  והחיּות  העונג  מצד 

כשתבוא  ולכן, המעשה , את  לידע  בשביל  הוא  תלמוד " ד "גדול  שהענין חשבונות , לעשות  אין וכן
עד  ואחרונים , הראשונים  וכל  הגמרא  עם  בחומש , ממקורו הדין את  היטב  וילמד  יתיישב  שאלה , לפניו
ענין  שעיקר  לדעת , יש  לומד . אינו – למעשה  נוגע  זה  שאין בשעה  אבל  הזקן; אדמו"ר  ֿ ערוך  לשולחן

ויאדיר " תורה  ו"יגדיל  רגע , בכל  התורה  בלימוד  לעסוק  ויש  תורה , בשביל  תורה  היא  .96התורה 

"אילנא  שלהיותה  התורה , לפנימיות  בנוגע  ֿ שכן מכל  הרי דתורה , לגליא  בנוגע  אמורים  הדברים  [ואם 
– דתורה  גליא  ללימוד  גם  נוגע  התורה  פנימיות  שלימוד  זאת , ועוד  הגבלות . בה  שאין בודאי דחיי",

בתניא  מבואר  צירופי 97שהרי כשמשתנים  ושעה , שעה  בכל  הנה  רצופות ", הרבה  שעות  ש "כשלומד 
צריך  זה  שבשביל  לה '", נפשו מסירת  של  זו בהכנה  להתבונן לו "יש  היום , בשעות  ששולטים  השמות 
יוכל  שאז התורה , בפנימיות  אלו ענינים  תחילה  ללמוד  הוא  מוכרח  כן, ואם  כו', הוי' בגדולת  להתבונן

כו']. להתבונן

: תורה דמתן החידוש  וזהו .

ֿ זה  ולאחרי המדות , פרטי כל  בירור  הוא  שענינה  העומר  ספירת  וסיימו ממצרים , יצאו שכבר  ֿ פי ֿ על  אף 
השבועות  חג  בליל  מעריב  להתפלל  מאחרים  זה  (שמטעם  ד "תמימות " הענין גם  זה 98היה  כל  הנה  – (

"לחם  שענינה  ֿ תורה , למתן לילך  עדיין וצריכים  בלבד ; הנבראים  עבודת  שזוהי כיון עדיין, מספיק  אינו
מציאותו  כל  את  ("איינטונקען") ולהטביל  לטבול  צריך  שהאדם  ובאופן הגבלות , בו שאין השמים " מן

הביטל  אותיות  טבילה  – .99בתורה 

ה '": לפני היער  עצי כל  ירננו "אז – גו'" הביכורים  "וביום  הפסוק  על  בזהר  נאמר  ֿ זה  ועל 

ענין  שזהו – נוקבא  בחינת  למעלה , שמלמטה  הבירורים  עבודת  העומר , דספירת  הענין היה  בתחילה 
שבאה  השבועות  בחג  חדשה  מנחה  הקרבת  ֿ ידי על  אמנם , השתלשלות ; שבסדר  האור  בבחינת  רק  שמגיע 
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רעג ,93) זח "ג  רע"א. מא, נדרים סע"א. סח , כתובות ראה
רע"ב.

ואילך ).94) 30 ע' (לעיל  ואילך  פ"ו
וש"נ.95) ה"ד . פ"ג  לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. צט , מנחות
כא.96) מב, ישעי '

ב).97) (נח , ספמ "א
וש"נ.98) ס"ב. סתצ"ד  או"ח  אדה"ז שו"ע
סע"ד ).99) (קנט , בסופן המקוה בכוונת דא"ח ) (עם סידור
ובכ "מ .



יח     

היער  עצי כל  ירננו "אז שכתוב  מה  שזהו מהעולמות , שלמעלה  אור  נמשך  – דכר  בחינת  החטים , מן
מ  דכר ) (בחינת  . מהשתלשלות שלמעלה  בחינה  ,"

סרק  אילני שהם  היער ", עצי "כל  אודות  מדובר  כאשר  שגם  – בזה  התורה 100והדיוק  ֿ ידי על  הנה  ,
מקום  בכל  שהוא  העצמ ּות ', 'המשכת  היא  שהתורה  לפי והיינו, הוי'", "לפני לבחינת  לבוא  הם  גם  יכולים 
(כנ"ל  קאמר " מאי ידע  ש "לא  בדעת " "עני של  התורה  בלימוד  גם  העצמ ּות ' 'המשכת  ישנה  שלכן בשוה ,
ח ), סעיף  (כנ"ל  הוי'" בנחלת  מהסתפח  ד "גרשוני במצב  שנמצאים  אלו אפילו מזה , ויתירה  יט ), סעיף 
ומצב  למעמד  לבוא  יכולים  היער " "עצי שגם  וזהו שבתורה , העצמ ּות ' ל 'המשכת  שייכים  הם  גם  הנה 

הוי'". ד "לפני

השמים  מן ד "לחם  הענין עיקר  גופא  שבתורה  טז) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ פי מהבירורים ועל  שלמעלה  "
ומצב , מעמד  מכל  ("ארויסשלע ּפן") להוציא  יכולה  שהתורה  המדובר  הענין הרי – התורה  בפנימיות  ַהוא 
וגו'": היער  עצי כל  ירננו אז פתח , שמעון "רבי בזהר  שכתוב  מה  וזהו התורה . פנימיות  על  בעיקר  קאי

חדש  צינור  פתח  – התורה  דפנימיות  המקור  – שמעון מצד 101רבי וגם  המצוות  ענין מצד  אם  שגם  ,
פנימיות  אודות  מדובר  כאשר  הרי כו', שייכים  שאינם  כאלו ישנם  הגבלות , בהם  שיש  דתורה , גליא  לימוד 

שבתורה  מאור  יטבלו 102התורה , סרק ", "אילני בבחינת  שהם  אלו שאפילו כך , הגבלות , בזה  אין –
הוי'". "לפני שיגיעו מזה , ויתירה  ומצבם , ממעמדם  יצאו ֿ זה  ֿ ידי ועל  התורה , בפנימיות  עצמם  את  ויטבילו

שהם  אלו שאפילו ֿ דידן, ובנידון כפשוטו. שהוא  כפי גם  ישנו ענין כל  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 
ינגנו  הם  שגם  ירננו", "אז הנה  – ("פארכמארעט ") וקודר  עצוב  ומצב  במעמד  סרק ", "אילני ַָבבחינת 

שמעון!... רבי של  חשבונו על  זה  יהיה  – עושה ? מה  זו לשמחה  היא  השאלה  מאי? אלא  וישמחו,

שמחה ]. ניגון שינגנו [וצוה 

***

 השבועות חג  מהתוועדויות  באחת  של 103. טוב ' 'יום  הוא  השבועות  שחג  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  אמר 
ֿ לשונו). ֿ כאן (עד  והרבנים  הישיבות  ראשי

שיש  לרבנים  בנוגע  ובפרט  תורה . הוא  והרבנים  הישיבות  ראשי של  ענינם  שהרי בפשטות , מובן וכן
עם  ֿ פנים  ֿ כל  על  קשור  זה  הרי ד "סמוכים ", הענין אינה  עתה  שה "סמיכה " ֿ פי  ֿ על  שאף  "סמיכה ", להם 

רבינו  משה  עד  איש  מפי איש  דסמוכים  .104הענין

ניגון"]. ישיבה 'שן "א  או ניגון" רבני'שן "א  לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  ַַ[כ "ק 

***

" השמים על  הודך  "תנה  להם , תינתן שהתורה  המלאכים  טענת  אודות  דובר  "דינא 105. מצד  שזהו ,
רבינו  משה  של  תשובתו ותוכן התורה ; של  למקומה  מקום  בסמיכות  "בשמים ", להיותם  מצרא ", דבר 

כו'" ירדתם  וכאשר 106"למצרים  בתחתונים , דירה  יתברך  לו לעשות  כדי היא  למטה  התורה  שנתינת  ,
מצרא " דבר  דינא  משום  בה  ולית  עדיף , ד "ישוב  ֿ לן קיימא  בית , לבנין בקרקע  חפץ  הוגה 107הלוקח  –

באים  (להלן ואילך  28 עמוד  יח  חלק  שיחות ' ב 'לקוטי ונדפס  (באידית ), שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על 
המוגהת ). בשיחה  נכללו שלא  ענינים  כמה 
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ואילך .100) שמז ע' אור יהל  ד . פ"ל , ויק"ר ראה
ע'101) תרע"ח  סה"מ  א). (נה, פנ"ז הק"ש שער אמ "ב ראה

קב. ע' תרפ"ח  רפג .
ירושלמי102) שם. ענף יפה ובפי ' ב דאיכ "ר פתיחתא ראה

א'שכב. ע' ח "ג  תער"ב המשך  שם. קה"ע ובפי ' ה"ז פ"א חגיגה
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט  סה"מ 

ס"ע 103) תש"ד  (סה"ש ס"ב תש"ד  דחגה"ש א' יום שיחת
.(103 ס"ע תש"ה (סה"ש בסופה תש"ה דחגה"ש א' ליל  .(127

ע' חט "ז (תו"מ  סי "ז תשט "ז דחגה"ש ב' יום שיחת גם וראה
.(336

וש"נ.104) .147 ע' ח "ח  תו"מ  ראה
ב.105) ח , תהלים
ואילך .106) סע"ב פח , שבת
חו"מ 107) טושו"ע רפי "ד . שכנים הל ' רמב"ם ב. קח , ב"מ 

סכ "ו. סקע"ה



יט      

ומתנה : מכירה  ירושה , – בתורה  שמצינו הלשונות  ג ' בענין ד , בסעיף 

מצד  בתורה  אות  יש  מישראל  ואחד  אחד  שלכל  – הוא  שבתורה  הירושה  ענין אלו: ענינים  ג ' וביאור 
לתורה " אותיות  ריבוא  ששים  "יש  ד "ישראל ": תיבות ' ב 'ראשי כמרומז נשמתם , אינו 108עצם  זה  שענין ,

הנשמה . עצם  מצד  בירושה  בא  אלא  כלל , ויגיעה  בעבודה  תלוי

בא  שאינו הנמכר , דבר  בדוגמת  דוקא , יגיעה  ֿ ידי על  הבאה  התורה  השגת  – שבתורה  המכירה  ענין
ֿ ידי  שעל  – שבתורה  המתנה  וענין היגיעה . ענין הוא  וברוחניות  דוקא , מעות  נתינת  ֿ ידי על  אלא  בחנם 

יגיעתו. ערך  מכפי יותר  הרבה  מלמעלה  לו נותנים  ויגיעתו עבודתו

"אי  שהרי – בעבודה  צורך  יש  במתנה  גם  יהיב 109כלומר : הוה  לא  לנפשיה  נייחא  ליה  דעביד  לאו
מתנתא " תמורת 110ליה  החפץ  שקונה  במכירה , כמו עבודתו, על  תשלומין בגדר  אינה  שהנתינה  אלא  ,

בירושה , ֿ כן ֿ שאין מה  יגיעתו; מכפי יותר  הרבה  מתנה  בדרך  לו שנותנים  אלא  המעות , ערך  ולפי המעות 
כלל . היורש  מצד  בעבודה  צורך  שאין

המלאכים : טענת  לדחיית  טעם  עוד  לומר  מקום  היה  לכאורה  ו:] סעיף  [קודם 

כשיש  גם  או הפסק , שום  בלי הנמכרת  לשדה  סמוכים  המצרן כשנכסי דוקא  הוא  מצרא ' ד 'בר  דינא 
סלע  (שן משוניתא  "אפסיק  – להתבטל  עשוי שאינו הפסק  ביניהם  כשיש  אבל  להתבטל ; שעשוי הפסק 

מצרא '" ד 'בר  דינא  משום  בה  "לית  אזי – דדיקלא " ריכבא  או מצרן) של  לשדה  זו שדה  בין .111מפסיק 
לשדות  סמוכה  זו ששדה  הוא  מצרא ' ד 'בר  הטענה  שכל  לפי – הדבר  אבל וטעם  יותר , לו נוחה  ולכן יו

טענתו. בטלה  – הפסק  כשיש 

מעון  הנקרא  החמישי, ברקיע  הוא  המלאכים  של  שמקומם  כיון בעניננו: ֿ זה  ֿ דרך  הקב "ה 112ועל  ואילו ,
שכתוב  (כמו השביעי מרקיע  למעלה  נמצאים  מרקיע 113ותורתו למעלה  שהוא  דהיינו בערבות ", "לרוכב 

ערבות  הנקרא  מצרא '.114השביעי ד 'בר  דינא  בטל  ולכן ביניהם , גדול  הפסק  שיש  נמצא  ,(

גם  לדחות  יש  בגמרא , הנזכרת  רבינו משה  בתשובת  מבוארת  אינה  זו טענה  שגם  כך  על  נוסף  אמנם ,
עצמה : הטענה  את 

הקב "ה , לבין שבינם  ההפסק  ממילא  בדרך  מתבטל  היה  אזי – למלאכים  ניתנת  התורה  היתה  אילו
" ֿ תיבות  ראשי "אנכי", ֿ תורה  במתן שנאמר  למטה , לישראל  התורה  בנתינת  שמצינו תבית פשינא כפי

" ובהפסק 115הבית לוקחים ". אתם  "אותי וכמאמר  בתורה , עצמו את  נתן יתברך  ומהותו שעצמותו דהיינו ,
מצרא '. ד 'בר  דינא  אמרינן – להתבטל  העשוי

שבו  כינוס  ֿ ה ' ֿ ירצה  אם  להתקיים  עומד  שמחר  כיון שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  אמר  הענין [בסיום 
בכינוס . שלי השתתפות  בתור  יהיה  הנ"ל  ענין הנה  – ֿ תורה  בדברי לדבר  כדי יתאספו

הענין  יורגש  שבכינוס  – ופשיטא  חסידות ; בתור  לקבלו ואפשר  נגלה , בתור  זה  ענין לקבל  אפשר 
בחיּות "116ד "תורה  חדורים  אלו ענינים  יהיו דתורה , שבגליא  ענינים  אודות  בו שידובר  שאף  דהיינו ,

לכל  כעפר  "ונפשי שאומרים  כמו בביטול , יהיה  התורה  שלימוד  והיינו התורה . פנימיות  של  פנימית 
בתורתך ". לבי "פתח  – זו הקדמה  ֿ ידי על  ודוקא  תהיה ",

נ  שהתורה  לתורה וכיון שייכים  שכולם  להורות  הפקר , מקום  במדבר , בזה 117יתנה  ישתתפו בוודאי –
ויאדיר ". תורה  "יגדיל  ויקויים  הזמינום , שלא  אלו והן שהזמינום  אלו הן כולם ,

***
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קפו.108) אופן עמוקות מגלה
א.109) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
הנותן 110) מצד  הן ֿ מצרא, בר דין אין שבמתנה הטעם וזהו

סקק"א). שם חו"מ  סמ "ע (ראה המקבל  מצד  והן
שם 111) טושו"ע ספי "ב. שם רמב"ם (ובפרש"י ). ב קח , ב"מ 

סכ "ז.

ב.112) יב, חגיגה
ה.113) סח , תהלים
שם.114) חגיגה ראה
הע"י ).115) (לגירסת א קה, שבת
רכז.116) ס"ע (בהוספות) תרנ"ט  סה"מ  ראה
גם 117) וראה ז. פ"א, במדב"ר ערה. רמז יתרו יל "ש ראה



כ     

 הענין הפכיים 118. קצוות  בשני מצינו ויאדיר " תורה  :119ד "יגדיל 

אחד  תורה 120במקום  ש "יגדיל  כיון גבול , השגת  בזה  שאין – תינוקות  מלמדי לגבי זה  לשון נאמר 
תחת . עומק  הלימוד , תחילת  ראשית  של  אופן זהו והרי ויאדיר ".

אחר  סנפיר ",121במקום  לו יש  קשקשת , לו שיש  "כל  בגמרא : איתא  טהור . דג  סימני לגבי מדובר 
עצמה , מצד  תורה  של  בענין כבר  הוא  המדובר  כאן ויאדיר ". תורה  "יגדיל  משום  – סנפיר  גם  נאמר  ולמה 

המעשה ". את  מ "לידע  למעלה 

ויאדיר " תורה  "יגדיל  אומרים  – ביותר  התחתון ועד  ביותר  מהעליון – התורה  בלימוד  האופנים  ובכל 
לוקחים ". אתם  ו"אותי

שכתוב  מה  כן גם  ו"אין 122וזהו באמת ", יקראוהו אשר  לכל  קוראיו לכל  ה ' תורה ""קרוב  אלא  ,123אמת 
" – האופנים  מיני ש 'לוקחים 'שבכל  דהיינו ה '", "קרוב  אזי תורה , שהיא  ב "אמת ", – יקראוהו" אשר 

בכל  הוא  העצם  בכולו, תופס  אתה  העצם  מן במקצת  תופס  כשאתה  – העצם  כי יתברך , עצמותו את  בזה 
בהשוואה . מקום 

," ויאדיר תורה  ד "יגדיל  באופן ובכולם  האופנים , בכל  התורה  בלימוד  שיעסקו ֿ יתברך  השם  יתן .
ֿ תורה " מתן זה  חתונתו מ "יום  שבאה  ההולדה  תהיה  ֿ זה  ֿ ידי ויפעלו 124שעל  יתברך , לעצמותו בדומה  –

העולם  לו 125בנין דירה  – מה "מעלה " גם  המטה  ֿ ידי ועל  – מה "מטה " שיעשו יתברך .,

***

 סיפר אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  וכן 126. השבועות , בחג  התיבה  לפני לעבור  נוהג  היה  הזקן שאדמו"ר  ,
היה  הזקן שאדמו"ר  שכיון והיינו, ֿ טוב . ֿ שם  הבעל  של  היארצייט  מצד  יארצייט , מנהגי בשאר  נוהג  ָָהיה 
עם  גם  שייכות  לו היתה  המגיד  ֿ ידי על  הנה  – ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  ֿ מקומו ממלא  המגיד , של  תלמידו

הסתלקותו. ביום  יארצייט  נהג  ולכן ֿ טוב , ֿ שם  ָהבעל 

היתה  לא  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  עם  הזקן אדמו"ר  של  שהשייכות  וכידוע 127ואף  המגיד , ֿ ידי על  128אלא 

המגיד ), את  קורא  שהיה  כפי "טאטע ", (ולא  "זיידע " בשם  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  את  קורא  היה  הזקן ַשאדמו"ר 
אב . של  יארצייט  ביום  כמו הסתלקותו ביום  יארצייט  נוהג  היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ָָאף 

פעם  המדובר  ֿ פי על  – בזה  ההשתלשלות 129והביאור  ענין ההשתלשלות : ענין שייך  לא  שב "מאור "
ֿ טוב  ֿ שם  מהבעל  נשיאינו, רבותינו כל  ולכן חד ", "כולא  – במאור  כי במאור , לא  אבל  באור , רק  שייך 

חד ". "כולא  הם  אדמו"ר , וחמי מורי כ "ק  עד 

אתה  בחלקו תופס  כשאתה  "העצם  בענין ה ) (סעיף  לעיל  שנתבאר  מה  ֿ פי על  ביאור , בתוספת  ויובן
לוקחים "). אתם  ("אותי יתברך  עצמותו את  'לוקחים ' התורה  לימוד  ֿ ידי על  זה  שמטעם  בכולו", תופס 
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144 ע' ח "ג  (תו"מ  ואילך  ס"ד  תשי "א דחגה"ש ב' יום שיחת
(תו"מ  בסופה זו שנה סיון מבה"ח  בהו"ב, ש"פ שיחת ואילך ).

וש"נ. .(314 ס"ע חכ "ב
שבהערה 118) המוגהת השיחה המשך  – סוסכ "ה עד  מכאן

.1
ע'119) ריש חט "ז (אג "ק זו שנה טבת י "א מכתב גם ראה

וש"נ. ואילך . 107 ע' חי "ח  תו"מ  שם. בהערות ובהנסמן רה),
ה"ז.120) פ"ב ת"ת הל ' רמב"ם
ב.121) סו, חולין
בהתוועדות 122) שנאמר זה ד "ה וראה יח . קמה, תהלים

ואילך ). 23 ע' (לעיל 

ספל "ז.123) תניא ראה
(במשנה).124) ב כו, תענית
(125– בכלל  והבנין ההולדה וענין כו', בנאין נק' שת"ח 

ואכ "מ . – בארוכה בשיחה* נתבאר
ה'ש"ת 126) קיץ (סה"ש ס"ו ה'ש"ת דחגה"ש א' יום שיחת

(תו"מ  סמ "ד  תשי "ג  דחגה"ש ב' יום שיחת גם וראה .(117 ס"ע
וש"נ. .(239 ע' ח "ח 

(המו"ל ).127) תיבות כמה חסר
וש"נ.128) ואילך . 78 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
(129.106 ע' ח "ב תו"מ  ראה

       



כי      

לבוראם " דומים  ש "צדיקים  את 130וכיון הכניסו צדיקים  כך  בתורתו, עצמו את  הכניס  שהקב "ה  כשם  הרי ,
את  בזה  לקחו – עצמותם ' ו'הנחת  בביטול  הנשיאים  של  תורתם  שלמדו אלו כל  ולכן, בתורתם . עצמם 

חד ". "כולא  ונעשו עמהם , נתאחד  הנשיאים  של  שה 'עצם ' עד  הנשיאים , של  ה 'עצם '

 של תלמידיו שגם  דהיינו דתורה , בגליא  גם  כן להיות  צריך  היה  זה  ביאור  ֿ פי על  לכאורה , והנה , .
של  לאמיתו אבל , התורה . בעל  עם  אחד  דבר  להיות  צריכים  היו דתורה  בנגלה  בזה גדול  חילוק  יש  דבר 

התורה . לפנימיות  דתורה  גליא  בין

ובהקדמה :

הפירוש  מובן אינו שלכאורה  לעיל  דובר  בכולו", תופס  אתה  בחלקו תופס  כשאתה  "העצם  בענין
עצמו  את  שהעמיד  כפי ל 'עצם ' היא  בזה  שהכוונה  ונתבאר , מתחלק . בלתי עצם  כל  שהרי ד "בחלקו",
אין  שב 'עצם ' כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  "בחלקו". שזהו בהעלם , ה 'עצם ' נמצא  זה  שבציור  מסויים , בציור 
"בכולו". תופסים  "בחלקו" התפיסה  ֿ ידי על  הנה  לכן, ה 'עצם ', אותו הוא  אלא  וגילוי, העלם  בין חילוק 

(ב ) נצטייר ; שבו הענין דהיינו בציורו, שהוא  כפי החלק  של  ענינו (א ) ענינים : ב ' בזה  שיש  ונמצא ,
עצמו הכניס  ה 'עצם ' שהרי בזה , זה  קשורים  אלו ענינים  ושני זה . בציור  עצמו שהעמיד  ה 'עצם '

שהוא  אל כפי זיך ") ("צוטראגן לב ' וה 'שימת  הגישה  ֿ ידי על  היא  ה 'עצם ' לקיחת  ולכן, ָדוקא .
.' ה 'עצם את  בהעלם  'לוקחים ' ֿ זה  ֿ ידי שעל  דוקא ,

שאף  – התורה  ללימוד  בנוגע  מובן ֿ זה  ֿ פי התלמיד ועל  ואצל  הרב  אצל  הוא  שבתורה 
הרי הוא בהשוואה , הלימוד  שענין וכיון הרב . אצל  מציורה  אחר  באופן הוא  התלמיד  אצל  התורה 

אל  ("צוגעטראגנקייט ") ֿ לב  ושימת  גישה  הרב ,מתוך  מענין נבדל  ענין הוא  התלמיד  שענין נמצא , , ָ
הרב .ורק  של  ה 'עצם ' בזה  יש 

(שכל  בשכלו שמשיג  כפי וההשגה , ההבנה  ענין הוא  לימודה  שעיקר  דתורה , בגליא  הוא  זה  כל  אמנם ,
 אלא וההתקשרות , הביטול  ענין היפך  שזהו דוקא , (. ההתקשרות ענין ֿ זה  ֿ ידי על  נעשה 

אלא  ההשגה , ענין אינו הלימוד  עיקר  הרי – התורה  בפנימיות  ֿ כן ֿ שאין מה  . לרב
גופא  ּבהשגה  ֿ מקום , מכל  השגה , ריבוי בזה  שיש  שאף  אלא והיינו, ההשגה , אינה  שהמטרה  בגילוי נרגש  ַ

ההתקשרות . לענין אמצעי אלא  העיקר , אינה  וההשגה  וההתקשרות , הביטול 

ֿ כן  ֿ שאין מה  כנ"ל ), ה "חלק ", ענין (שזהו נבדל  בדבר  שבא  כפי ה 'עצם ' ישנו דתורה  שבגליא  ונמצא ,
בדבר  עצמו את  העמיד  לא  שהרי בגילוי, ה 'עצם ' ישנו התורה  מהותו בפנימיות  שכל  בענין אלא  ,

ה 'עצם '. את  'לוקחים ' ֿ ידו שעל  הוא  – בגילוי גם  –

ההשגה  בשביל  היה  לא  לימודם  ואופן שגילה , התורה  פנימיות  את  שלמדו הנשיא , של  תלמידיו ולכן
ה 'עצם ', על  מעלימה  אינה  זו השגה  הרי – הרב  'עצם ' את  לקחת  כדי היה  הלימוד  ענין כל  אלא  שבזה ,

כו' בו 131ואדרבה  שיש  – הוא  ֿ מקום " ד "ממלא  שהפירוש  הרב , של  מקומו ממלא  זה  תלמיד  נעשה  ולכן .
הרב  של  עניניו כל  .132בגילוי

 שהיה ֿ זה  ֿ ידי על  כי, – הבעש "ט  של  הסתלקותו ביום  יארצייט  נהג  הזקן שרבינו הטעם  וזהו .ָ
של  תלמידו הזקן רבינו גם  נעשה  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  ֿ מקומו וממלא  תלמידו שהיה  המגיד , של  תלמידו

המגיד . ֿ ידי על  היתה  שקבלתו אף  בגלוי, ֿ טוב  ֿ שם  הבעל 
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ועוד .130) ח . פס"ז, ב"ר וראה ג . פ"ד , רבה רות
בחכמה 131) מאיר שאוא"ס הענין גם ונזכר תיבות. כמה חסר

(המו"ל ). מקום בקירוב

חי "ד 132) (תו"מ  סכ "ט  תשט "ו דחגה"ש ב' יום שיחת ראה
וש"נ. .(133 ע'



כב     

המבואר  ֿ דרך  אחרון"133ועל  גואל  הוא  ראשון ש "גואל  רבינו, למשה  משה 134בנוגע  הרי דלכאורה : –
דמשיח  הפנימיות  היא  דמשה  שהפנימיות  – יהודה  שמשבט  דוד  מבני הוא  משיח  ואילו לוי, משבט  הוא 

שגם  אחר .(היינו וציור  בגוף  שזהו אלא  הפנימיות ), אותה  זו

חד " "כולא  שהם  – בכלל  ועד  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  עד  ֿ טוב  ֿ שם  מהבעל  הנשיאים , לכל  בנוגע  הוא  וכן
בגילוי. גם 

 אומרו בשם  דבר  לומר  החיוב  שלמרות  נשיאינו, רבותינו הנהגת  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על  ו"כל 135. ,
לעולם " גאולה  מביא  אומרו בשם  דבר  קנו 136האומר  בסימן אברהם ' ה 'מגן שכתב  מה  ֿ פי על  ובפרט  ,137

בלאו" עובר  אומרו בשם  דבר  אומר  שאינו כך 138"כל  על  נשיאינו רבותינו הקפידו לא  ֿ מקום , מכל  ,139:

השער ": ב "דף  שכתוב  כמו מרבותיו, ששמע  ענינים  כמה  שכתב  אף  – התניא  בספר  הזקן רבינו
היחוד  (בשער  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  את  מזכיר  פעמים  ב ' רק  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  סופרים ", ומפי ספרים  מפי "מלוקט 

הקודש '140והאמונה  א 141וב 'אגרת  (בחלק  המגיד  הרב  את  פעמים  וב ' הקודש '142), ).143וב 'אגרת 

ביאורים , עם  הזקן מרבינו ענינים  שהם  לספריו בהקדמתו שכתב  אף  – האמצעי אדמו"ר  וכן
שלו. הביאור  ומה  הזקן רבינו אמר  מה  ענין בכל  מציין אינו ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף 

לשונו", כאן "עד  ומסיים  הזקן אדמו"ר  מדברי פעמים  כמה  שמעתיק  אף  – צדק ' ה 'צמח  וכן
אלא  זאת  ציין שלא  משמע  ֿ מקום , ולא מכל  הענינים המאמר , כל  אומר  שהיה  המאמר ,

משלו. הם  ענינים  ואיזה  האמצעי, מאדמו"ר  ענינים  איזה  הזקן, מרבינו הם  ענינים  איזה  לציין מבלי יחד ,

ולא  לעצמו, שכתב  בדרושים  אלא  זה  היה  לא  – ֿ לשונו" ֿ כאן "עד  המאמר  בכתיבת  שציין מה  וגם 
מצד  זה  שאין משמע , לעצמו, שכתב  בדרושים  זאת  שציין מה  וגם  לפרסם . מנת  על  שכתב  בדרושים 
מבוארים , אינם  הזקן שמרבינו שהקטעים  כיון – אחר  מטעם  אלא  אומרו", בשם  דבר  ד "האומר  הענין
ביאר  לא  שעדיין הענינים  גם  ולבאר  זה , בקטע  ולעיין לחזור  כדי ֿ לשונו", ֿ כאן "עד  לעצמו ציין ולכן

זה . במאמר 

ענינים  וכמה  כמה  במאמריהם  שיש  אף  – שלאחריו נשיאינו ולרבותינו מהר "ש  לאדמו"ר  בנוגע  וכן
ענין.מרבו  כל  על  המקור  לציין שיקפידו מצינו לא  שלפניהם , נשיאינו תינו

 אופנים בשני זה  ענין לבאר  יש  נגלה  ֿ פי על  .144:

כיון  מרבו, שקיבל  הלכה  דבר  שחוזר  תלמיד  על  חל  אינו אומרו בשם  דבר  לומר  אדם  על  החיוב  א )
מרבו  שקיבל  ממה  היא  תורתו שעיקר  יודעים  אחד 145שהכל  אם  הנה  רביים , משני שקיבל  מי ואפילו .

בשמו. לומר  צריך  אינו המובהק  מרבו שקיבל  הלכה  דבר  אותו הרי מובהק , רבו הוא  מהם 
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(1338 ע' חי "א לקו"ש גם וראה יא. מט , ויחי  אוה"ח  ראה
חי "ט  תו"מ  תקטו. ע' חי "ח  אג "ק .6 הערה 206 ע' חל "ה ואילך .

.287 ע' ריש
מט ,134) ויחי  שעה"פ א. רנג , זח "א ֿ ו. ד  פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד .
וש"נ.135) ואילך . 180 ע' חל "ו לקו"ש ראה
מ "ו.136) פ"ו אבות
הנני137) ואמר:) הפסיק שליט "א אדמו"ר (כ "ק – סק"ב.

פנינים  הרבה ישנם זה בסימן במג "א כי  במכוון, הסימן את מזכיר
הוא  בפרט , אלו ובסימנים בכלל , באו"ח  שהלימוד  וכיון יקרים,
את  מזכיר הנני  לכן – למעשה הנצרכות הלכות שהן אף מועט ,
וממילא  המדובר, בענין יעיינו בכך  החפצים שאלו כדי  הסימן,
ענין  כל  של  ממקורו החל  זה, שבסימן הענינים בשאר גם יעיינו
בנוגע  דינים חידושי  כמה בו שיש הזקן, רבנו ֿ ערוך  לשולחן ועד 

למעשה.
(במדבר 138) ויל "ש כב) (במדבר בתנחומא – הדברים ומקור

תתקס). רמז משלי  תרצה. רמז
שאל 139) הסעודה בעת השבועות דחג  א' שביום לציין יש

מיוסד  מאמר איזה על  שליט "א אדמו"ר כ "ק אצל  המסובים א'
השערות, כמה העלו מהמסובים אחדים (וכאשר דאתמול  המאמר
הנהגת  שסדר ואמר, דבריהם), את שליט "א אדמו"ר כ "ק שלל 
את  מציינים היו שלא דא"ח , מאמרי  באמירת נשיאינו רבותינו

(המו"ל ). הדברים מקור
בתניא).140) היומי  (שיעור בתחלתו
כ "ה.ס 141)
(בהגהה).142) פל "ה
א).143) (קכא, סט "ו
(144.99 הערה ואילך  קנט  ס"ע כסלו סה"מ  תו"מ  גם ראה

ואילך . 181 ע' שם לקו"ש
שקלים 145) ה"א. פ"ב ברכות ירושלמי  סע"ב. צו, יבמות ראה

סכ "ד . סרמ "ב יו"ד  ונו"כ  טושו"ע ה"ז. פ"ג  מו"ק ה"ה. פ"ב



כג      

אם  – אומרו בשם  דבר  לומר  חייב  אדם  שאין אופן עוד  ישנו משיגה 146ב ) ההלכה , את  ששמע  אחרי
 , מקום ֿ מכל  אחר , ממישהו זאת  שמע  אלא  שלו, המצאה  זו שאין אף  כלומר : עמו. ונתעצמה 

אלא ) שמיעתו, מצד  (לא  זאת  אומר  שעכשיו וכיון בשכלו. שנתעצם  עד  בזה  התייגע  הדבר , ששמע  לאחר 
מתקבל  שכך  אומרו.מפני בשם  לאומרו צריך  אינו –

הזכרת  בלי אומר ") אליעזר  ("רבי הגדול  אליעזר  רבי מאמרי בגמרא  שמצינו מה  מתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל 
לעולם " רבו מפי שמע  שלא  דבר  אמר  ש "לא  אף  רבו, של  לו 147שמו היה  שלא  מפני שהוא  לומר  ואין .

"מרבותי" אמר  שהרי אחד , רב  כיון 148אלא  הוא  אומרם  בשם  דבריו אמר  שלא  שהטעם  לומר  ובהכרח  .
כנ"ל . ההלכה , עם  שנתעצם 

: נוספים ענינים  כמה  לבאר  יש  האמור  ֿ פי על  .

מצינו  ההלכה .149א ) נפסקה  זה  סמך  ועל  וכדומה , קול ' 'בת  ֿ ידי על  השמים , מן שנשמעו ענינים  כמה 
ֿ קול " בבת  משגיחין "אין הרי "לא 150ולכאורה , והתורה  היא "?151, בשמים 

גם  כאשר  דוקא  הוא  קול ' 'בת  ֿ פי על  לפסוק  שאין שהכלל  – לזה  קול 'והתירוץ  ה 'בת  שמיעת 
נתעצם  קול ' ה 'בת  את  ששמע  לאחר  אם  אבל  קול '; ה 'בת  ֿ פי על  רק  ופוסק  בשכלו, הדבר  נתקבל  לא 

מצד  אלא  "שמים ", מצד  פוסק  שאינו כיון היא ", בשמים  "לא  הכלל  שייך  לא  אזי – בשכלו הדבר 
.

בגמרא  איתא  בהדי 152ב ) בסורא , חסדא  דרב  קמיה  בשבתא  בצפרא  דאיתאמרן שמעתא  שב  "הני :
אחד ), יום  ממהלך  יותר  הוא  לפומבדיתא  סורא  בין שהמרחק  (אף  בפומבדיתא  דרבא  קמיה  בשבתא  פניא 

אמרינהו". שבתא ) מינטר  (דלא  שידא  יוסף  דלמא  . . אמרינהו מאן

בפומבדיתא  להזכירם  צריכים  היו – לפומבדיתא  מסורא  נמסרו אלו הלכות  אם  מובן: אינו ולכאורה 
ישיבה  בכל  נתחדשו אלו שהלכות  להוכיח , יש  אומרם , בשם  נזכרו שלא  וכיון (שבסורא ), אומרם  בשם 

הלכה ? בפסק  זה  על  לסמוך  אפשר  כיצד  – אמרינהו" שידא  "יוסף  אם  ועוד : ֿ עצמה ? בפני

שפיר  אתי ובזה  בשכלם , ההלכה  נתעצמה  שידא " מ "יוסף  ההלכה  את  ששמעו שלאחר  – לזה  והתירוץ 
אומרה . בשם  ההלכה  את  לומר  הוצרכו שלא  גם 

 וכמה כמה  במאמרים  שמביאים  נשיאינו, רבותינו הנהגת  טעם  נגלה  ֿ פי על  גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על  .
הענין. עם  שנתעצמו כיון שזהו – אומרם  בשם  אותם  מזכירים  ואינם  שלפניהם , נשיאינו מרבותינו ענינים 

הסיפור  אביו,153וכידוע  ממאמרי מאמר  לומר  ֿ עדן נשמתו (מוהרש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  הוצרך  שפעם  ,
להתעצם  כדי המאמר , בעל  של  ה "אוהל " על  ונסע  עמו, נתעצם  לא  עדיין והמאמר  מהר "ש , אדמו"ר  כ "ק 
באופן  היא  נשיאינו רבותינו אצל  המאמרים  שאמירת  מוכח  ומזה  המאמר . את  אמר  ֿ כך  ואחר  המאמר , עם 

המאמרים . עם  מתעצמים  שתחילה 

הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כנ"ל , זה , ענין ישנו דתורה  בגליא  שגם  מזה  ֿ שכן ובמכל 
 הוא שהלימוד  דהיינו כז), סעיף  (כנ"ל  המאמר  בעל  עם  ההתקשרות  הוא  בגילוי) (גם  שענינה  ,

ה  עצמו שמניח  "באופן ֿ תיבות  (ראשי ד "אנכי" הענין עם  ומתעצם  של תבית פשינא צדה  הבית ")
כנגדו" עומד  השמועה  ו"בעל  המאמר , אחר 154בעל  "כעונה  אמרתך ", לשוני  "תען בבחינת  הוא  ולימודו ,

הקורא ".
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אדמו"ר 146) כ "ק ע"י  הוגה – בקיצור זה ביאור תוכן
.13 הערה 1178 ע' ח "ד  בלקו"ש ונדפס שליט "א

וש"נ.147) סע"ב. כז, סוכה
א.148) סח , סנהדרין
תו"מ 149) ואילך . 15 ע' קמו חוברת ב"רשימות" הנסמן ראה

.116 ע' ח "ט 

וש"נ.150) ב. נט , ב"מ 
שם.151) ב"מ  וראה יב. ל , נצבים
(ובפרש"י ).152) סע"א מג , עירובין
(153.239 ע' ח "כ  תו"מ  גם וראה .190 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
פ"א 154) קידושין  ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת ירושלמי 

ה"ז.



כד     

שהיה  כיון ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  הסתלקותו ביום  יארצייט  הזקן רבינו נהג  זה  מטעם  לעיל , ָוכאמור 
חד ". ו"כולא  ֿ מקומו, ממלא  של  תלמידו

ֿ עדן]. נשמתו (מוהרש "ב ) אדמו"ר  מכ "ק  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

 כך ֿ ואחר  "לחיים ", יאמרו ֿ כנסיות  לבתי ב "תהלוכה " המשתתפים  שכל  צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק  .
אמר :]

ז"ל 155אמרו  ברוך 156חכמינו עליך  נתקיים  המצוה , ועל  העני על  רגלך  פזרת  "אם  בבואך 157: אתה 
בצאתך ". אתה  וברוך 

ביאור : צריך  ז"ל  רבותינו בדברי הלשון דיוק 

צדקה  מצות  אין וכי המצוה ", ועל  העני "על  הפירוש  מהו כן, ואם  צדקה . על  קאי – העני" "על  א )
"מצוה " סתם  ירושלמי תלמוד  בכל  נקראת  צדקה  אדרבה , המצוה ? .158בכלל 

זה  דבר  אבל , המצוות ". כל  כנגד  "שקולה  המצוות , כל  כללות  כמו היא  שצדקה  כאן מרומז לכאורה 
בש "ס  ברמז?159נתפרש  כאן זאת  לומר  צריך  ולמה  ,

" הלשון פירוש  ומהו ריצה . או הליכה  לשון מתאים  לרגלים  בנוגע  "?ב )

, ובפרטיות ורגל . גוף  ראש , חלקים : לשלשה  בכלל  נחלק  האדם  גוף  וכן . אברים . לרמ "ח  נחלק 
ֿ עשה , מצוות  לרמ "ח  נחלקות  שבפרטיות  במצוות , הוא 

נחלקים  ובפרטיות  – אליו ששייכת  לאבר  מצוה  כל  האברים , לפי המצוות  את  מחלק  חרדים  בספר  –
מצוות 160לשלשה  ראש . – וכו' תורה  תלמוד  הבורא , גדולת  ידיעת  כמו ההבנה , עם  הקשורות  מצוות  :

הקשורות , מעשיות  ומצוות  גוף . – ישראל  ואהבת  ה ' יראת  ה ', אהבת  כמו הלב , הרגש  עם  הקשורות 
רגל . – ֿ עול  קבלת  עם  בעיקר ,

שצריך  ומרגיש  שמבין דהיינו והרגש , השגה  על ֿידי הבאה  ֿ עול  קבלת  גם  מוגבלים . הם  והרגש  הבנה 
ֿ גבול . בלי היא  – בעצם  שהיא  כפי ֿ עול  קבלת  אבל  מוגבלת . היא  שמים , מלכות  עול  לקבל 

"פזרת ", להיות  יכול  והיכן מתי ֿ גבול . בלי התפשטות , פירושו "פזרת " רגלך ": "פזרת  פירוש  וזהו
שברגל  (רגל  בטהרתה  רגל  ֿ עול , קבלת  ב "רגלך ", – ֿ גבול  כאשר 161בלי ולב . מוח  עם  קשורה  שאינה  כפי ,(

– בעצם  "רגלך " של  במצב  אבל  ריצה ; – היותר  ולכל  הילוך , בזה  שייך  – ולב  מוח  עם  קשורה  הרגל 
ֿ גבול  בלי "פזרת ", .162אזי

 בתנועה ולעמוד  שלו, וההרגש  שכלו את  להניח  בעצמו לפעול  ֿ דעת , בר  אדם , יכול  כיצד  אמנם , .
רגלך "? "פזרת  של 

עני  "עני", שהוא  יראה  ואז ומצבו, במעמדו להתבונן עליו העני": "על  – ההמשך  נאמר  זה  על  הנה 
רגלך " ד "פזרת  הענין בעצמו ויפעל  הלב , בהרגש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בשכלו, להתחשב  לו אין ובמילא  בדעת ,
כדי  כלל , חשבונות  ללא  ברגליו, ירוץ  הוא  בפרט . – הצדקה  מצות  – סתם  מצוה  ועל  בכלל , המצוה  על 

ברוחניות . וצדקה  בגשמיות  צדקה  מישראל  לאדם  ליתן
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שליט "א 155) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוסל "ז עד  מכאן
זו  במהדורא ואילך . 309 ע' ח "ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

פ"ט .156) זוטא ארץ דרך 
ו.157) כח , תבוא
ב).158) (מח , פל "ז תניא
א.159) ט , ב"ב

ועוד .160) ואילך . יח  ס"ע תרפ"ח  סה"מ  ראה
שברגל 161) ורגל  האברים, רמ "ח  מכל  כלול  אבר שכל  כידוע

מוגה). בלתי  (מהנחה שברגל  העקב הוא
בכ "מ 162) וכמבואר דוקא, בעקב הוא המס"נ שכח  וכידוע

דמשיחא, דעקבתא דרא בענין וש"נ) .259 ע' חכ "ב תו"מ  (ראה
בלתי (מהנחה הקודמים מבדורות יותר המס"נ כח  מאיר שבו

מוגה).



כה      

:" בצאתך אתה  וברוך  בבואך  אתה  "ברוך  – הוא  זה  על  השכר  .

הבאה  דלעילא  אתערותא  – פירושו –"בבואך " פירושו "בצאתך " לה ; כח  נתינת  והיא  העבודה 
הבאה  דלעילא  דלתתא אתערותא  .163האתערותא 

עבודתו. ערך  מכפי יותר  הרבה  נעלית  תהיה  דלעילא  שהאתערותא  – ד "ברוך " הענין ישנו ובזה 
"באתר כלו  כי יגיעתו, מכפי יותר  הרבה  לו נותנים  ֿ גבול , בלי ד "פזרת ", ובאופן עבודתו לאחרי מר :

שריא "164שלים " ֿ הוא  ֿ בריך  "קודשא  – העבודה ) .165(שלימות 

: פשוטה מידי יוצאת  הנ"ל  ז"ל  רבותינו  דרשת  אין .

ביכולתם  היה  זה  שבזמן שעות , כמה  מרחק  ל "תהלוכה " שהלכו רגלך ", "פזרת  בפועל  שקיימו אלו כל 
ברוחניות  "לעני" להשפיע  כדי ד "פזרת " באופן הלכו ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  בעניניהם , ולעסוק  במנוחה  לשבת 
שבוע , שבכל  יום , שבכל  ו"בצאתך " "בבואך " בצאתך ": אתה  וברוך  בבואך  אתה  "ברוך  בהם  יקויים  –
מלמעלה  הכח  בנתינת  "בבואך ", ברכה  – שבעבודתם  ו"בצאתך " "בבואך " וגם  שנה , ושבכל  חודש  שבכל 
בשליחותם  העבודה  שלאחרי "בצאתך ", וברכה  שהולכים , מקום  בכל  השליחות  במילוי בעבודתם  להצליח 

בחייך " תראה  "עולמך  בעמלם , טוב  פרי ,166יראו

שעבודת  התפילה , ובעבודת  בהידור  המצוות  בקיום  התורה , בלימוד  – הפרטיים  בעניניהם  ויצליחו
הענינים  כל  של  השדרה  חוט  היא  הגשמיים .167התפילה  עניניהם  בכל  להם  המצטרך  בכל  ברכה  וגם  ,

***

 כ "ק סיפר 168. אדמו"ר  ֿ שם 169ֿמו"ח  מהבעל  מבארדיטשוב  הצדיק  הרב  ששמע  תורות  שלש  אודות 
היא : התורות  אחת  טוב .

בטילה " סופה  מלאכה  עמה  שאין תורה  כדי 170"כל  ישראל . באהבת  התעסקות  פירושה  "מלאכה " .
ישראל  באהבת  התעסקות  עמה  שיהיה  בהכרח  קיום , לתורה  הצדיק 171שיהיה  הרב  על  פעלה  זו ותורה  .

ישראל . באהבת  התעסקות  תהיה  ימיו כל  שהנהגתו מבארדיטשוב ,

, פרטית בהשגחה  הוא  הכל  שהרי לנו, נוגע  שהוא  ראיה  זו הרי אלינו, הגיע  זה  שסיפור  כיון .
הזקן  רבינו אמר  החסידות  ענין לכללות  שבנוגע  כשם  בעבודה . הוראה  או 172בשביל  כתה  בשביל  שאינה 

ישראל , כל  עבור  אלא  מפלגה 

העתידה  לגאולה  הכנה  היא  חסידות  שהרי ישראל 173– כל  בשביל  שתהיה  ההכנה 174, גם  במילא  ;
– ישראל  כל  בשביל  היא  חסידות , - העתידה  לגאולה 

התורה  כל  כללות  ישראל , אהבת  גם  נוגעת 175כך  – בחסידות  יסוד  בתור  קבעה  ֿ טוב  ֿ שם  שהבעל  –
ישראל . לכל 
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בכל 163) שהוא כפי  רק (לא ד "צאתך " הפירוש יובן ועפ"ז
האדם, חיי  בכללות שהוא כפי  גם) אלא היום, עבודת בסוף יום,
"אין  יו"ד ) ט , (קהלת שעז"נ אף – שנה ועשרים מאה לאחרי 

מוגה). בלתי  (מהנחה בשאול " גו' וחשבון מעשה
סע"ב.164) צ, זח "ג  ראה
באתערותא 165) דרגות ג ' בענין א כד , שה"ש לקו"ת עיין
דלעילא.
סע"א.166) יז, ברכות
ד .167) ע, בלק לקו"ת
שליט "א 168) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוסמ "ג  עד  מכאן

זו  במהדורא ואילך . 260 ע' ח "א בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

קיץ 169) (סה"ש בתחלתה ה'ש"ת דחגה"ש א' יום שיחת
.(115 ע' ה'ש"ת

מ "ב.170) פ"ב אבות
קסח ).171) ע' חי "ז (אג "ק זו שנה סיון י "א מכתב גם ראה
אג "ק 172) .163 ע' .93 ע' תש"ד  .72 ע' תרפ"ט  סה"ש ראה

.344 ע' ח "ט  לקו"ש דש. ע' ח "י  תרי . ע' ח "ח  מוהריי "צ אדמו"ר
ועוד .

רפו,173) ח "ב לקו"ד  – תר"ץ שמח "ת שיחת בארוכה ראה
וש"נ. ואילך . 84 ע' תר"ץ סה"ש ואילך . ב

אפילה 174) ימי  בשלשת שמתו כאלו היו – מצרים ביציאת
דלעתיד  הגילויים אבל  ועוד ), יט . יג , בשלח  כב. יו"ד , בא (פרש"י 
יש  ישראל  "כל  במארז"ל  וכמבואר בנ"י , כל  עבור יהיו – לבוא
אצל  כן יהי ' שסוכ "ס חלק), ר"פ (סנהדרין הבא" לעולם חלק להם
מהנחה  – וש"נ). בתחלתו. חי "א לקו"ש (ראה ממש ישראל  כל 

מוגה. בלתי 
פל "ב.175) תניא וראה א. לא, שבת



כו     

,עצמו עבור  גם  תועלת  וזוהי אחר . יהודי על  להשפיע  ישראל , באהבת  לפעול  צריך  יהודי כל  .
ז"ל  רבותינו פסוק 176כמאמר  נפגשו,177על  ורש  עשיר  כו'. ה ' שניהם  עיני מאיר  נפגשו, תככים  ואיש  "רש 

לרש  העשיר  השפעת  ֿ ידי שעל  ברוחניות , ועשיר  ברש  כך  בגשמיות , ועשיר  ברש  וכמו ה '", כולם  עושה 
לעשיר . גם  הקב "ה  נותן

במשנה  ממנו,178איתא  ללמוד  שאפשר  ענין לו יש  אדם  שכל  כלומר  אדם ", מכל  הלומד  חכם  "איזהו :
ענין  חסר  שאצלו לזולתו, זה  ענין שיתן ממנו תובעים  ולכן שלו. בענין עשיר  הוא  אדם  כל  הרי וממילא 

לו. החסר  את  מלמעלה  הוא  גם  יקבל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  זה ,

 ד "מאיר הענין חסר  אזי הזולת , על  ההשפעה  חסרה  שכאשר  בגמרא , בפירוש  נאמר  – זה  ענין .
שמלמעלה  העזר  הוי'", שניהם  כן 179עיני ואם  עני. נעשה  שמהעשיר  – שם  שמסיים  כפי – מזו ויתירה  ,

בטילה ". "סופה  ישראל  אהבת  ללא  שתורה  מובן,

צריכה  אלא  סתם , ישראל  באהבת  די לא  – קיום  לתורה  שיהיה  שבכדי וביאר , הוסיף  ֿ טוב  ֿ שם  והבעל 
בזה  ֿ טוב :להיות  ֿ שם  הבעל  וכלשון ,. ישראל באהבת 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מבאר  – ד "התעסקות " שיושב 180הפירוש  מי אינו עסק  בעל  עסק : בדוגמת  שהוא 
אליו  ויבוא  מעלתה , את  וידע  סחורה , אצלו שיש  למישהו שייוודע  עד  וממתין הסחורה , עם  בביתו

כדי 181לקנות  שלט , ותולה  רבים , אנשים  שעוברים  במקום  חנות  פותח  סוחר  סוחר . של  הסדר  זהו לא  –
מעלת  ומספר  ומפרסם  מתהלך  הוא  בכך : מסתפק  אינו ועדיין סחורה . אצלו שיש  ידעו העוברים  שכל 

סחורתו. את  שיקנו כדי השתדלות  מיני כל  עושה  הוא  אצלו; לקנות  ֿ אדם  בני ומשכנע  סחורתו,

להשתדל  יש  ישראל : באהבת  להתעסקות  בנוגע  הוא  וכן והמצוות . התורה  עסק  בענין אז דיבר  הרבי
התורה  יוקר  את  לו להסביר  בידו, שיש  מה  לו להשפיע  טובה , ליהודי לעשות  השתדלות  מיני בכל 
ולא  חסידות . דבר  ישמע  שיהודי השתדלות  מיני כל  ולעשות  – החסידות  תורת  כולל  כמובן, – והמצוות 

להטפיח " מנת  על  ל "טופח  הזולת  את  לעשות  גם  צריך  אלא  בכך , המקבלים 182להסתפק  כאשר  אז, רק  כי ,
בהם . נקלטה  שהשפעתו ייוודע  משפיעים , הם  גם  יהיו שלו

הלשון  חוצה ":183וכדיוק  מעינותיך  הרמב "ם "יפוצו שכתב  וכמו למקומו. מחוץ  גם  184נמשך 

הלאה . נמשכת  ואינה  נעצרת  היא  אם  מעין, דין לה  אין שבריכה 

 שענין כך  על  נוסף  בגשמיות . גם  טובה  לו לעשות  – הוא  יהודי לקרב  ההשתדלות  מעניני  אחד  .
לרוחניות . הזולת  את  לקרב  גם  מועיל  זה  הרי ישראל , באהבת  נכלל  גופא  זה 

תנאים  ללא  בגשמיות , גם  לפעול  יש  אלא  כו', בתנאי דוקא , ברוחניות  גשמיות  ולתלות  להמתין אין
בשנת  הנסתרים  הצדיקים  של  העבודה  בדרך  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  ֿ ידי על  שנתחדש  החידוש  היה  זה  והרי כלל .

 בואליו 185רכה.

 הביאה העליונה  שההשגחה  באלו ֿ שכן מכל  הרי – ישראל  באהבת  התעסקות  תובעים  מכולם  אם  .
(והזכות ) החוב  עליהם  מוטל  – אנשים " שאין "במקום  במיעוט . הם  ומצוות  שהתורה  למקום  אותם 

איש  להיות  .186להשתדל 

של  ענין שזהו לדעת  עליו – הצלתי" נפשי את  "ואני משם , ימלט  הוא  לעצמו, שידאג  שטוען ומה 
העליונה  שההשגחה  כיון כאלו. חשבונות  לעשות  אסור  נפשות , פיקוח  אודות  וכשמדובר  נפשות , פיקוח 
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א.176) טז, תמורה
ב.177) כב, שם יג . כט , משלי 
רפ"ד .178) אבות
מלמעלה 179) עזר וללא מלמעלה, לעזר צריך  אדם כל  והרי 

מוגה). בלתי  (מהנחה כלום לו שיהי ' אפשר אי 
ב 180) רנז , ח "א קונטרסים  (סה"מ  תרצ"ג  ושמע הסכת ד "ה
ואילך ).

הסחורה...181) את לו ומוכר "טובה" לו עושה הוא ואזי 
מוגה). בלתי  (מהנחה

ועוד .182) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל  לשון
א.183) ז, תענית וראה טז. ה, משלי 
וש"נ.184) .87 ע' חט "ו תו"מ  וראה ה"ט . פ"ט  מקואות הל '
רצב.185) ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה
מ "ה.186) פ"ב אבות



כז      

תורה  למקום  זה  מקום  לעשות  כוחות , לו ונתנה  שליחות , עליו הטילה  היא  הרי – לשם  אותו הביאה 
ומצוות .

בגמרא  לשם .187מסופר  לבוא  שיוכרחו סיבות  הזמין שהקב "ה  היינו, לבבל , באו וכו' כהנא  ורב  שרב 
וכפי  וכו', בחלב  בשר  שבת , – שונים  בענינים  זהירות  בהם  חסרה  שהיתה  מקומות  כמה  אז היו בבבל 

ז"ל  רבותינו בלשון מכונה  שכזה  פרוץ 187שמקום  מקום  "בקעה ", משטח 188בשם  למטה  שהוא  מקום  ,
גדר " שם  "גדר  – לשם  ובבואו .189המישור .

והדומה  ("היסטוריה ") הימים  דברי של  ענין אינו זה  סיפור  גם  ז"ל , רבותינו סיפורי כל  אלא 190כמו ,
שיעשה  כדי פרטית , בהשגחה  זה  הרי – מסויים  למקום  בא  הוא  שכאשר  לדעת , צריך  יהודי בחיים : הוראה 

שליחותו  כוונת  שזוהי לדעת  ועליו ומצוה , תורה  למקום  זה  .191מקום 

גוי" תרומם  "צדקה  הנה  – ברוחניות  או בגשמיות  הצדקה  מעשה  ֿ ידי ולבו 192ועל  מוחו שנעשים  ,
ככה  פעמים  אלף  ז"ל 193זכים  רבותינו כמאמר  או 194, בנך  למחר  כו' אותו והחיית  כו' עני של  "נפשו :

אותם ". אני ומציל  כו' בתך 

הכללית , הגאולה  את  להביא  הדבר  יסייע  לזה , ונוסף  מכך . לו שתהיה  פרטית  ותועלת  טובה  זוהי
אמן.195וכההבטחה  ממש . בקרוב  דידן בעגלא  מר ", אתי "קא  – חוצה  המעיינות  הפצת  ֿ ידי שעל 

צדק ']. ה 'צמח  אדמו"ר  ומכ "ק  מהר "ש  אדמו"ר  מכ "ק  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

 השבועות בחג  רות  מגילת  לקרות  נוהגין יש  ב '196. ביום  או א ' בפשטות 197(ביום  – הדבר  וטעם  .(
נולד  בעצרת  ובודאי כו', שנותיהם  ממלא  והקב "ה  בעצרת  מת  ֿ השלום  עליו המלך  שדוד  "לפי –198,

דוד " לייחס  נכתבה  רות  .199ומגילת 

כן  מנהגנו שאין הענין 200ואף  שישנו בודאי אבל  בגשמיות , רות  מגילת  לקריאת  בנוגע  רק  זה  הרי –
שבועות  בליל  שאומרים  מה "תיקון" – לדבר  וראיה  כו'. עצמו

– זאת  ובמקום  "תיקון", אומרים  ואינם  המקילים  ישנם  ואמר :] הפסיק  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק  –
פעמים  כמה  דיבר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אבל  בלימוד . מצד 201עוסקים  שבועות ", ליל  "תיקון לומר  שצריך 

– התורה  אותיות  מעלת 

מרכבה  מעשה  כמו – השבועות  לחג  השייכים  ענינים  ואילו פסוקים , כמה  רק  בו נכללו ספר  שמכל 
השבועות . לחג  שייכותה  מצד  בשלימותה , אומרים  רות  מגילת  וכן בשלימותם , אומרים  – וכו'

 רות במדרש  איתא  יסורין 202. ֿ ידי על  אלא  תורה  ניתנה  שלא  ללמדך  . . עצרת  אצל  רות  ענין "ומה  :
ועוני".
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שקלים 187) ירושלמי  א. קי , חולין ב. ק, שם א. ו, עירובין
ה"ב. פ"ז
בקעה).188) (ד "ה שם עירובין פרש"י 
שבבלי189) כך , כדי  עד  גדולה, עלי ' בבבל  פעלו ועי "ז

ס"ד  הלכה ערך  תלמודית אנציק' (ראה כבבלי  הלכה וירושלמי 
מוגה. בלתי  מהנחה – וש"נ). רנ). ע' ט  (כרך 

(190.158 ע' חכ "א .81 ע' .32 ס"ע חי "ג  תו"מ  גם ראה
שונים 191) חשבונות ע"י  ממנה להשתמט  לו אין שכן, וכיון

מוגה). בלתי  (מהנחה
לד .192) יד , משלי 
ו)193) (כרך  בראשית אוה"ת וראה ב. א, בראשית תו"א

ואילך . ב תתרכו,
תלוה.194) כסף אם ע"פ (טו) משפטים תנחומא

בארוכה 195) וראה בתחלתו. כש"ט  – דהבעש"ט  אגה"ק
.170 שבהערה שמח "ת שיחת

וש"נ.196) סי "ג . סתצ"ד  או"ח  אדה"ז שו"ע
וש"נ.197) ס"ב. פכ "ג  חגה"ש הלכות גבריאל  נטעי  ראה
ס"ט .198) כנ"ל 
ב'199) יום שיחת גם וראה .44 שבהערה תשובה שערי 

וש"נ. .(65 ע' ח "כ  (תו"מ  171 הערה דאשתקד  דחגה"ש
שה 200) (ע' יט  אות חגה"ש חב"ד " מנהגי  "אוצר ראה

וש"נ. ואילך ).
ס"201) ה'ש"ת דחגה"ש א' ליל  ה'ש"ת שיחת קיץ (סה"ש ב
.(113 ע'
הובא 202) תקצו. רמז רות יל "ש בתחלתו. רות זוטא מדרש

שם. אדה"ז בשו"ע



כח     

המשנה  מלשון מובן מעוני203וכן התורה  את  המקיים  את "כל  המבטל  וכל  מעושר , לקיימה  סופו
מעושר "? התורה  את  "המקיים  של  סופו מה  נאמר  לא  למה  ולכאורה , מעוני". לבטלה  סופו מעושר  התורה 
יסורין  ֿ ידי על  אלא  תורה  ניתנה  "לא  המדרש : וכלשון כזו, מציאות  אין דרובא  שברובא  משמע , ומזה 

ועוני".

הענין: וביאור 

היא  שהתורה  לידע  צריך  ביטול . מתוך  להיות  צריכה  התורה  ללימוד  הגישה    ואילו ,
ש "בתחילה  רבינו, למשה  בנוגע  אפילו שמצינו ועד  לזה . שייכות  שום  לו אין עצמו מצד  – בשכלו הוא 

במתנה " לו שניתנה  עד  ומשכחה , תורה  לומד  .204היה 

איזו  התורה ? את  להבין יוכל  למה  שכן, כך , על  להתפלא  לו אין – מבין ואינו תורה  לומד  כאשר 
נתן  זאת , שלמרות  בכך  הוא  החידוש  אדרבה : הקב "ה ?! של  חכמתו להשיג  אנושי לשכל  יש  שייכות 
להקב "ה . להתפלל  צריך  – התורה  את  ולהשיג  לקבל  שיוכל  כדי ולכן, למטה . במתנה  התורה  את  הקב "ה 

בזהר  שמצינו ֿ דרך  לא 205ועל  למיכל , יומא  דההוא  מיכלא  ליה  דהוה  ֿ גב  ֿ על  "אף  סבא  המנונא  שרב  ,
על  לפניו ומוכן ערוך  שהאוכל  בשעה  ולכאורה , קדישא ". מלכא  קמי מזוניה  דשאיל  עד  ליה  מתקין הוה 
להקב "ה  שמתפלל  שקודם  – בזה  והביאור  לו? יש  כבר  הרי לו, יתן שהקב "ה  לבקש  שייך  מה  – השולחן
התפילה . ֿ ידי על  רק  זה  הרי – אליו שייך  יהיה  שהאוכל  וכדי אוכל , לו שאין כך , אליו, שייך  האוכל  אין

לתורה . שייכות  לו אין עצמו שמצד  בתורה , הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  – כך  גשמי במזון ואם 
ועוני": יסורין ֿ ידי על  אלא  תורה  ניתנה  "שלא  וזהו

עשיר  שהיה  אף  לתורה  זכה  חרסום  בן אלעזר  רבי שהרי בגשמיות , לעוני אינה  – ב "עוני" הכוונה 
העוני לענין היא  הכוונה  אלא  יח ), סעיף  (כנ"ל  לתורה ,גדול  שייכות  לו אין עצמו שמצד  דהיינו, ,

אצלו. מתקיימת  התורה  – זו והכרה  ידיעה  ֿ ידי ועל  מלמעלה , לו שנותנים  אלא  זה  ואין

היא  שהכוונה  – ה "יסורין" בענין כן שהתורה וכמו לדעת  עליו ההשגה : העדר  מצד  יסורין –
בפנימיות  ואילו הענין, חיצוניות  את  אלא  משיג  אינו – שיודע  מה  וכל  ֿ גבול , בלי נגע היא  לא  הענין

הקב "ה  מפי הכל  שקיבל  אף  תמיד , תורה  לומד  רבינו משה  גם  ולכן גבול . בלי היא  שהתורה  כיון כלל ,
מצד  בעצמו מתנשא  אינו זאת , ובידעו ֿ סוף . אין עד  מעומק  לפנים  ועומק  עומק , יש  שבתורה  כיון –ָ

בקרבו" דואג  ו"לבו השגתו, מהעדר  יסורים  לו ויש  עצמו, בעיני שפל  הוא  – ואדרבה  התורה , ,206ידיעת 
מתקיימת . התורה  – ואז

 לידת בענין וסיומה  ועוני", יסורין ֿ ידי על  אלא  תורה  ניתנה  "שלא  לומדים  שממנה  – זו מגילה  .
של  שמה  על  נקראת  – משיחא  מלכא  נזכרים דוד  זו שבמגילה  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר : רות ". "מגילת  ,

המגילה  אין ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  – וכו' שופט  שהיה  פרץ , של  בניו מבני בועז, ובפרט  אנשים , וכמה  כמה 
שם  על  אלא  שמו, על  אשה .נקראת  של  שם  דוקא ,

בזה : והענין

הכללית  מצרים  יציאת  שלאחר  ֿ תורה  שבמתן וכשם  תורתנו". מתן "זמן הוא  שנה  בכל  השבועות  חג 
הנשים "207נאמר  "אלו יעקב ", לבית  תאמר  ישראל "208"כה  לבני "ותגד  ֿ זה  לאחרי ורק  "אלו 207, ,

פעמים 208האנשים " כמה  וכמדובר  ישראל . נשי הם  שהיסוד  וזמן, זמן בכל  הוא  כן החינוך 209– שענין ,
בידן. נמצא 
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מ "ט .203) פ"ד  אבות
א.204) לח , נדרים
(205.99 ע' חכ "ו לקו"ש וראה ב. סב, ח "ב ב. קצט , ח "א

וש"נ.
א.206) יג , חגיגה

ג .207) יט , יתרו
ב.208) פכ "ח , שמו"ר עה"פ. ופרש"י  מכילתא
(תו"מ 209) סל "ט  דאשתקד  דחגה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(70 ע' ח "כ 



כט      

ושכל , חכמה  סתם  אינה  שהתורה  כיון ועוני", יסורין ֿ ידי על  אלא  תורה  ניתנה  ש "לא  זה  לימוד  ולכן,
את  לחנך  היא  ישראל  נשי שחובת  להורות , דוקא , יהודיה  אשה  מרות , למדים  – הקב "ה  של  חכמתו אלא 

הרגש  בהם  ולהכניס  מבלי בניהן התורה  בלימוד  התוקף  את  בהם  להחדיר  – כפשוטו וגם  התורה ,
התורה , בלימוד  תוקף  ניתוסף  כו', מנסיונות  להתפעל  שלא  התוקף  ֿ ידי ועל  ועוני", ב "יסורין להתחשב 

מתקיימת . והתורה 

מצרים  ביציאת  שמצינו כשם  משיחא : מלכא  דוד  ללידת  לבסוף  זוכים  – הראוי החינוך  ֿ ידי ועל 
ממצרים " ישראל  נגאלו הדור  באותו שהיו צדקניות  נשים  עתה 210ש "בשכר  יהיה  כן –211,

ולהכריז  ועיכובים , במניעות  להתחשב  שלא  רות , של  הנהגתה  באופן יתנהגו ישראל  נשי שכאשר 
אלקי" ואלקיך  עמי "עמך  אין 212בתוקף  התורה  בלימוד  שכשמדובר  בילדיהן, גם  זה  תוקף  ויחדירו ,

משיחא , מלכא  דוד  לידת  נעשית  אזי – ועוני" "יסורין של  בענינים  להתחשב 

אמן. בימינו במהרה  האמיתית , הגאולה  אל  הגלות  מן שיוציאנו

תנועות  ג ' וניגון מלכנו", "אבינו האמצעי, אדמו"ר  מכ "ק  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
הזקן)]. ואדמו"ר  המגיד  הרב  ֿ טוב , ֿ שם  (להבעל 

***

 השבועות חג  השיעורים ,213. בלימודי אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  תקנת  בשמירת  להתחזקות  מסוגל  זמן הוא 
ביום  שני, עד  – ראשון ביום  רש "י : פירוש  עם  חומש  פרשה  יום  בכל  חומש : יום . בכל  ותניא , תהלים  חומש 
– החודש . לימי שנחלק  כפי תהלים  שיעור  שחרית , תפילת  אחרי יום , בכל  תהלים : וכו'. שלישי עד  – שני

היא 214ב 'לבוש ' אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  תקנת  נוסף ; ענין זהו אבל  התפילה , קודם  תהלים  אמירת  אודות  נזכר 
התפילה  לאחר  בתהלים  היום  שיעור  את  השנה 215לומר  לימי שנחלק  כפי תניא  שיעור  יום  בכל  תניא : – .216.

 רבינו משה  ֿ ידי על  השבועות  בחג  ניתן –217. הוא ששבועות  המלך , לדוד  שייך  –
ו  שלו. ההילולא   ֿ ויום  ֿ הולדתו הוא יום  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  גילוי (שהרי ֿ טוב  ֿ שם  להבעל  שייך  –

וכיד  בפרט , תניא  ֿ ידי ועל  חב "ד , חסידות  ֿ ידי ישמח 218וע על  "וכעת  התניא  בהסכמת  הרמז 
 . טוב שם  הבעל  של  ֿ ההילולא  יום  הוא  השבועות  וחג  ,("

ההתחזקות  על  נוסף  נפש , לכל  שוים  שהם  אלה , בשיעורים  להתחזקות  מסוגל  זמן הוא  עתה  ולכן
דחג הזמן מתאים  – מעצמו כמובן – לזה  שגם  דיליה , שיעורא  לפום  חד  כל  בכלל , בתורה  בשיעורים 

לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  כל  גם  התורה , כל  תורתנו, מתן זמן .219השבועות ,

" יהיה  – הנ"ל  דשיעורים  התקנה  שמירת  ֿ ידי ת 'ניא )ועל  ת 'הלים  ח 'ומש  תיבות  אלקים 220(ראשי
הערים " כפי 221על  והאמיתית , השלימה  בגאולה  ישראל  לארץ  מנוחה  מתוך  שיסעו "ויסעו", ויקויים  ,

אבינו  ליעקב  לשפוט 222שנאמר  ציון בהר  מושיעים  "ועלו – בימינו במהרה  יהיה  כך  ואכן ונלכה ", "נסעה 
עשו" הר  משיח 223את  את  ימשיכו האמורות , התקנות  ושמירת  המצוות , וקיום  התורה  לימוד  ֿ ידי שעל  ,

בימינו. במהרה  טפחים , מעשרה  למטה  צדקנו

***
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ב.210) יא, סוטה
רות).211) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל "ש ראה
טז.212) א, רות
(213.1 שבהערה המוגהת השיחה המשך  – זה סעיף
יצחק 214) יוסף אהל  בתהלים נעתק ס"ט . ס"א התכלת לבוש
בתחלתו.
יום 215) שיחת גם וראה בהערה. 264 ע' תש"ח  סה"מ  ראה

וש"נ. .(66 ע' ח "כ  (תו"מ  סל "ד  דאשתקד  דחגה"ש ב'
שיעור.216) במורה נדפס
רמב"ן 217) וראה ה. לג , (ברכה נאמר עליו ישראל , מלך  שהי '

– התורה כל  ניתנה ידו ועל  מלך ", בישורון "ויהי  ועוד ) עה"פ.
מוגה). בלתי  (מהנחה כו' חז"ל  דרשות כל  נכללים שבו חומש,

א.218) סא, ח "א לקו"ד 
(219.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן ועוד . ב. יט , מגילה ראה
תרצ"ו 220) (סה"ש ס"ד  תרצ"ו דחגה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .(145 ע'
ה.221) לה, וישלח 
יב.222) לג , שם
כא.223) א, עובדי '



ל     

 כתיב השבועות  לחג  בנוגע  יראה 224. ולמה  שקטה , ולבסוף  יראה  "בתחלה  ושקטה ", יראה  "ארץ 
דכתיב  . יום 225. בוקר  ויהי ערב  בראשית ויהי מעשה  עם  הקב "ה  שהתנה  מלמד  . . יתירה  ה ' ששי,

(היינו, ובהו" לתהו אתכם  מחזיר  אני לאו ואם  מתקיימין, אתם  התורה  מקבלים  ישראל  אם  להם , ואמר 
ביום  תלוי בראשית  גמר  של  בוקר  ויהי ערב  בסיון ש "ויהי "ו' אחר ", במקום  המיוחד  "הששי ששי",

תורה ") ניתנה  .226שבו

כאן נוגע  מה  ישראל ולכאורה , ("אם  העיקר התורה  הרי – מתקיימין") אתם  התורה 
למעשה "התורה הוא  מצרפה  הקב "ה  טובה  ש "מחשבה  – בזה  והביאור  ?227.

לקיום  בנוגע  אמורים  הדברים  בלבד ואם  קבלתו ֿ ידי על  הנה  התורה , את  מקבל  יהודי שכאשר  ,
בנוגע  ֿ שכן מכל  הרי – בעולם  קיום  הוא  פועל   אין" שהרי בלבד , הקבלה  מספיקה  שבודאי ,
שעה " אותה  של  מעשיו לפי אלא  האדם  את  וקבלה 228דנין התעוררות  של  בתנועה  הוא  עומד  שעתה  וכיון ,

בתורה " עמלים  ד "שתהיו הענין על  הקב "ה  שהבטיח  היעודים  כל  דין ֿ פי על  לו מגיעים  –229טובה ,
וגו'" בעתם  גשמיכם  .230"ונתתי

הקידושין  טבעת  בבחינת  הם  אלו שיעודים  ֿ תורה 231וכיון מתן שהרי לישראל , נותן שהקב "ה  והכתובה 
הנישואין. בשעת  מיד  חלים  לאשה  הבעל  חיובי הרי – וישראל  דהקב "ה  הנישואין ענין הוא 

ועוד : זאת 

"אפילו  ֿ כן, ֿ לא  דאם  במלאכה ", יתחילו שלא  "עד  קצוב  דבר  להם  לפסוק  צריך  הפועלים , את  השוכר 
ויעקב " יצחק  אברהם  בני שהן עמהן, חובתך  ידי יצאת  לא  בשעתו שלמה  כסעודת  להם  עושה  אתה  .232אם 

יותר  לו ליתן ביכולתו שאין יודע  שהפועל  ֿ ודם , בשר  ֿ הבית , בעל  ומה  ֿ וחומר : קל  דברים  והלא 
לו, שיתן כמה  ֿ כן, ֿ פי  ֿ על  ואף  זה , משיעור  יותר  לו ליתן שיוכל  חשב  לא  ומלכתחילה  מסויים , משיעור 

חובתך ", ידי יצאת  "לא  לטעון עדיין יכול 

וגם  ליתן שבידו הקב "ה , המלכים  מלכי מלך  אודות  כשמדובר  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן "מידו מכל  ליתן
ֿ וחומר 233המלאה " קל  זה  הרי ולא [שלכן סתם , מזונות " להם  ב "פסק  מיירי פועלים  בשוכר  שהרי ,

המלאה ", "מידו ליתן צריך  דין ֿ פי שעל  בודאי הרי – ֿ דידן] בנידון ֿ כן ֿ שאין מה  להם , יתן כמה  התנה 
וברוחניות .כפי בגשמיות  מישראל  ואחת  אחד  לכל  מרובה  הצלחה  ליתן,

כלא ּפצי". זשוריצי "ניע  והניגון בבות , הד ' בן הזקן אדמו"ר  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  ָ[כ "ק 

ברכה "]. של  מ "כוס  מהנאספים  ואחד  אחד  לכל  הקדושה  בידו נתן – והבדלה  ערבית  תפילת  אחרי
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ובפרש"י .225) לא א, בראשית
(ובפרש"י ).226) א פח , שבת
א.227) מ , קידושין
יז.228) כא, וירא עה"ת בפרש"י  הובא ב. טז, ר"ה
בחוקותי .229) ר"פ ופרש"י  תו"כ 
ד .230) שם, בחוקותי 

תרצ"ו 231) (סה"ש בסופה תרצ"ו דחגה"ש ב' יום שיחת ראה
יום" ב"היום (נעתק רעז ע' ח "ה מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק .(151 ע'
ע' ח "כ  (תו"מ  סכ "ג  דאשתקד  דחגה"ש ב' יום שיחת תשרי ). כח 

וש"נ. .(58
(במשנה).232) א פג , ב"מ 
דברהמ "ז.233) הג ' ברכה נוסח 

     

 כתיב השבועות  לחג  בנוגע  יראה 224. ולמה  שקטה , ולבסוף  יראה  "בתחלה  ושקטה ", יראה  "ארץ 
דכתיב  . יום 225. בוקר  ויהי ערב  בראשית ויהי מעשה  עם  הקב "ה  שהתנה  מלמד  . . יתירה  ה ' ששי,

(היינו, ובהו" לתהו אתכם  מחזיר  אני לאו ואם  מתקיימין, אתם  התורה  מקבלים  ישראל  אם  להם , ואמר 
ביום  תלוי בראשית  גמר  של  בוקר  ויהי ערב  בסיון ש "ויהי "ו' אחר ", במקום  המיוחד  "הששי ששי",

תורה ") ניתנה  .226שבו

כאן נוגע  מה  ישראל ולכאורה , ("אם  העיקר התורה  הרי – מתקיימין") אתם  התורה 
למעשה "התורה הוא  מצרפה  הקב "ה  טובה  ש "מחשבה  – בזה  והביאור  ?227.

לקיום  בנוגע  אמורים  הדברים  בלבד ואם  קבלתו ֿ ידי על  הנה  התורה , את  מקבל  יהודי שכאשר  ,
בנוגע  ֿ שכן מכל  הרי – בעולם  קיום  הוא  פועל   אין" שהרי בלבד , הקבלה  מספיקה  שבודאי ,
שעה " אותה  של  מעשיו לפי אלא  האדם  את  וקבלה 228דנין התעוררות  של  בתנועה  הוא  עומד  שעתה  וכיון ,

בתורה " עמלים  ד "שתהיו הענין על  הקב "ה  שהבטיח  היעודים  כל  דין ֿ פי על  לו מגיעים  –229טובה ,
וגו'" בעתם  גשמיכם  .230"ונתתי

הקידושין  טבעת  בבחינת  הם  אלו שיעודים  ֿ תורה 231וכיון מתן שהרי לישראל , נותן שהקב "ה  והכתובה 
הנישואין. בשעת  מיד  חלים  לאשה  הבעל  חיובי הרי – וישראל  דהקב "ה  הנישואין ענין הוא 

ועוד : זאת 

"אפילו  ֿ כן, ֿ לא  דאם  במלאכה ", יתחילו שלא  "עד  קצוב  דבר  להם  לפסוק  צריך  הפועלים , את  השוכר 
ויעקב " יצחק  אברהם  בני שהן עמהן, חובתך  ידי יצאת  לא  בשעתו שלמה  כסעודת  להם  עושה  אתה  .232אם 

יותר  לו ליתן ביכולתו שאין יודע  שהפועל  ֿ ודם , בשר  ֿ הבית , בעל  ומה  ֿ וחומר : קל  דברים  והלא 
לו, שיתן כמה  ֿ כן, ֿ פי  ֿ על  ואף  זה , משיעור  יותר  לו ליתן שיוכל  חשב  לא  ומלכתחילה  מסויים , משיעור 

חובתך ", ידי יצאת  "לא  לטעון עדיין יכול 

וגם  ליתן שבידו הקב "ה , המלכים  מלכי מלך  אודות  כשמדובר  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן "מידו מכל  ליתן
ֿ וחומר 233המלאה " קל  זה  הרי ולא [שלכן סתם , מזונות " להם  ב "פסק  מיירי פועלים  בשוכר  שהרי ,

המלאה ", "מידו ליתן צריך  דין ֿ פי שעל  בודאי הרי – ֿ דידן] בנידון ֿ כן ֿ שאין מה  להם , יתן כמה  התנה 
וברוחניות .כפי בגשמיות  מישראל  ואחת  אחד  לכל  מרובה  הצלחה  ליתן,

כלא ּפצי". זשוריצי "ניע  והניגון בבות , הד ' בן הזקן אדמו"ר  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  ָ[כ "ק 

ברכה "]. של  מ "כוס  מהנאספים  ואחד  אחד  לכל  הקדושה  בידו נתן – והבדלה  ערבית  תפילת  אחרי
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב



לי

      
מוגה  בלתי

 ואחד אחד  כל  צריך  ֿ ידן ועל  שבהן ומצוות  התורה  עניני כל  ניתנו ֿ תורה  במתן הענין: וביאור 
קוני" את  לשמש  נבראתי "אני - עבודתו לעבוד  ובאופן 30מישראל  מקיף  באופן העולם , וזיכוך  בבירור  -

לעליון" "אדמה  שם  על  "אדם " - העובד  האדם  של  מכוחותיו החל  נפשך 31פנימי, ובכל  לבבך  "בכל  -
מאדך " אלקיך 32ובכל  הוי' "אנכי - הראשון בדיבור  כמודגש  הפנימיים , הכחות  והן המקיפים  הכחות  הן ,

מצרים " מארץ  הוצאתיך  פרטים 33אשר  ופרטי הפרטים  בכל  האדם , מציאות  כל  על  קאי ש "הוצאתיך " ,34,
וחיותך  כחך  אלקיך ", הוי' "אנכי ענין נעשה  מציאותו .35ובכל 

באופן  נשאר  מדה  ובאיזו בפנימיות , הענין חודר  מדה  באיזו - דרגות  חילוקי יש  גופא  בזה  אמנם ,
וכו'. מקיף 

בפנימיותו  חודרים  - לאדם  ציוויים  שענינן מצוות , למצוות : תורה  שבין החילוק  כללות  - ולדוגמא 
ובתור  מקיף . של  באופן היא  - ֿ עצמה ) (מצד  התורה  ֿ כן ֿ שאין מה  המצוה , את  המקיימים  הגוף  לאברי עד 
כל  (עם  זו ֿ עשה  במצות  נתחייבו ומיד  שתיכף  אף  אלקיך ": ה ' "אנכי הראשונה  המצוה  – פרטית  דוגמא 

ענין מצד  הרי שבה ), והפרטים  חדר הכללים  לא  שזה  מכיון מקיף , באופן עדיין נשאר  זה  שבזה ,
אינה  באוזן השמיעה  (שהרי בלבד  בשכלו ֿ אם  כי גופו, לאברי עד  בלבו האדם , של  מציאותו בכל  עדיין

שבראש ). למוח  הענין מגיע  ֿ ידו שעל  כ "ממוצע " אלא 

הזמנים  לחילוקי בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ֿ טוב :36ועל  ֿ שם  והבעל  המלך  דוד  (הסתלקות ) רבינו, משה  - והדורות 

ֿ ישראל  בני היו רבינו משה  שבזמן הוא , המלך  דוד  הסתלקות  לזמן רבינו משה  זמן בין החילוק  עיקר 
לא  ושמה  בעיניך  "הראיתך  נאמר  רבינו למשה  מזה : (ויתירה  נושבת " ל "ארץ  הכניסה  לפני במדבר ,

ומנוחה 37תעבור " התיישבות  של  מצב  עדיין היה  לא  נושבת " ל "ארץ  הכניסה  לאחרי שגם  אלא  עוד , ולא  ,(
לו  נאמר  - ֿ המקדש  בית  לבנות  כשרצה  המלך , דוד  של  ימיו בסוף  שאפילו כך , כדי ועד  "דם 38בשלימות ,

שלום  מנוחה .. איש  יהיה  הוא  לך  נולד  בן . . לשמי בית  תבנה  לא  עשית , גדולות  ומלחמות  שפכת , לרוב 
(ב "ארץ  ומנוחה  התיישבות  של  שהמצב  היינו, לשמי", בית  יבנה  הוא  בימיו, ישראל  על  אתן ושקט 

המלך . דוד  הסתלקות  שלאחרי בתקופה  בעיקר  נעשה  בשלימות , נושבת ")

נמשכו  ולא  מקיף , של  באופן שנשארו ענינים  שיש  - ֿ תורה  במתן לחידוש  בנוגע  גם  מובן ומזה 
נושבת "), ב "ארץ  עדיין היו לא  ֿ ישראל  שבני התקופה  לכללות  (בהתאם  התיישבות  של  באופן בפנימיות 
ב "ארץ  ההתיישבות  שלימות  נעשה  (שאז דוד  הסתלקות  תקופת  כאמור , ֿ זה , שלאחרי לתקופות  עד 

נושבת ").

ֿ ידי על  – ובפנימיות  בגילוי  בהמשכה  יותר  עוד  נוסף  ֿ כך  בתקופת ואחר  (ובפרט 
של  באופן החסידות  תורת  גילוי התחיל  שאז ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  חסידות הסתלקות  תורת  ֿ ידי על  –

39. בלבד ומקיף  העלם  של  למצב  ֿ זה  שלפני התקופה  נחשבת  זו הוספה  שלגבי  כך , כדי עד  ,(
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קידושין.30) מס' סוף וברייתא משנה
ועוד .31) רע"א. ג , של "ה ראה
ה.32) ו, ואתחנן
ו.33) ה, ואתחנן ב. כ , יתרו
כב.34) ג , (שמות מצרים" את "ונצלתם מענין וק"ו במכ "ש

עד  הקדושה, ניצוצות כל  בירור תצא), ר"פ להאריז"ל  ל "ת וראה
של  לעניניו בנוגע ועאכו"כ  ליהודי , השייך  דבר שום נשאר שלא

עצמו. היהודי 
סוס"ה.35) או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

של 36) הו"ע - השנה ראש ושנה: שנה כל  בזמן ודוגמתו
פרטית, בעבודה נמשך  ואח "כ  מקיף, באופן כללית, עול  קבלת

פנימי . באופן
ד .37) לד , ברכה
ֿ יו"ד .38) ח  כב, דה"א
בנוגע 39) (4 שבהע' (לקו"ד  הזקן רבינו מפתגם להעיר

(הסתלקות  המאורות ניטלו הרביעי  ביום - כסלו י "ט  לגאולת
כסלו). (י "ט  המאורות ניתלו ביום ובו הבעש"ט ).



לב     

: התורה בלימוד  - לדוגמא  - יותר  בפרטיות  ופנימי, מקיף  שבין החילוק  וביאור 

בשם  דבר  "אומר  - בשמו רבו תורת  על  וחוזר  מרבו, ומקבל  שלומד  באופן היא  הלימוד  התחלת 
ומתעצמת 40אומרו" בפנימיותו חודרת  מרבו שקיבל  שהתורה  - יותר  נעלית  לדרגה  מגיע  ֿ כך  אחר  אמנם , .

בשם  נאמרו שלא  מאמרים  וכמה  בכמה  שמצינו (כפי רבו בשם  אומרה  אינו שאז תורתו, שנעשית  עד  עמו
ממש  תורתו שנעשית  מכיון .41אומרם ),

התורה  לקבלת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  :ועל 

התנ  בספר  הזקן רבינו שכתב  מה  שורש 42יא ידוע  מצד  הם  ֿ הלל  ובית  ֿ שמאי בית  של  ֿ דינים  שפסקי
איסורי  בכל  תמיד  להחמיר  דנין היו . . העליון שמאל  מבחינת  נשמתם  ששורש  ֿ שמאי "בית  - נשמתם 

כו'". ולהתיר  להקל  זכות  מלמדין היו העליון, ימין מבחינת  שהיו ובית ֿהלל  התורה ,

האמצעי) (לאדמו"ר  הזוהר ' ב 'ביאורי בארוכה  הפסוק 43וכמבואר  על 44על  דקאי הוי'", דרכי "ישרים 
והאמוראים  התנאים  ש "כל  - ֿ סוף  ֿ אין אור  גילוי נמשך  ֿ ידם  שעל  דרכים  התורה , דרכי דאורייתא ", "ארחין
החכמה  אותה  ֿ פי ועל  למעלה , שהוא  כמו שבתורה  החכמה  בשורש  הבטם  ֿ פי על  רק  שלהם  ֿ דין פסק  היה 
נשמתן  ששורש  יש  ֿ חכמים  שהתלמידי לפי "אך  כו'", ה ' ארחות  הילוך  יהיה  איך  ומפקחים  מעיינים  היו
כלפי  מטה  שזה  התחלקות , להיות  יכול  כן על  הגבורה , מבחינת  נשמתם  ששורש  ויש  החסד , אור  מבחינת 

כו'". לחסד  הוי' בארחות  ומשיג  מביט  לכך  נשמתו, שורש  מצד  כי  ולהכשיר , לטהר  חסד 

הכלל  היפך  זה  הרי : מובן אינו היא "?!45ולכאורה  בשמים  "לא  שהתורה 

כי  למעלה , הענין שורש  את  שראו מה  סמך  על  היה  לא  שלהם  ֿ דין שהפסק  לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל 
והתייגעו התבוננו למעלה , הענין שורש  את  שראו ֿ ידילאחרי על  הענין למסקנת  שהגיעו עד 

 דין ֿ פסק  ֿ אם  כי למעלה , שראו ֿ דין פסק  זה  אין ולכן , למטה בעולם  בגוף  נשמה  ,46.

אבל  מרבו, הקבלה  דוגמת  למעלה , הענין משורש  ומקבל  שרואה  באופן היא  הלימוד  התחלת  כלומר ,
ֿ דין  ופסק  תורה  שנעשה  עד  עמו, ומתעצם  בפנימיותו חודר  זה  הרי כו', בשכלו וההתבוננות  הלימוד  לאחרי

ממש  .47שלו

 אלקות וגילוי המשכת  ותחתונים , עליונים  חיבור  ֿ תורה , במתן החידוש  לכללות  - התורה  ומלימוד 
העליונים למטה  לעולמות  עד  כולו, בעולם  ֿ ידו ועל  האדם , האמור ,48(במציאות  בסדר  הוא  זה  ענין שגם  - (

ממש . שלו ענין שנעשה  עד  התחתון של  בפנימיותו חודר  ֿ כך  ואחר  מלמעלה , נמשך  שתחילה 

ֿ תורה  למתן הכנה  שהיתה  - ֿ סוף  ים  בקריעת  בזה : בשירת 49והענין נאמר 50- ואנוהו 51הים , ֿ לי א  "זה  :
בשל "ה  ואיתא  וארוממנהו". אבי "כשזה 52אלקי ;.והו ֿ אני מלשון ואנוהו, אז וידיעתי, השגתי מצד 

ההשגה , מצד  הידיעה  לי כשאין אמנם  בלב . נתפסת  הידיעה  כי כביכול , ביחד  דבוקים  והו אני לומר : רצונו
שהוא  הקבלה  מצד  רק   במצפון מאתו מרוחק  ואני ממני, ונשגב  רם  הוא  כי וארוממנהו, אז ,

הלב ".
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כפשוט . התורה. עניני  בכל  גם הוא
היום,47) בתחילת יום: בכל  התורה בלימוד  ודוגמתו

תורתו", את לנו ונתן כו' בנו בחר "אשר התורה ברכת כשמברך 
מקיף, באופן זה הרי  - בתושבע"פ ומשנה תושב"כ  פסוקי  ולומד 
והשגה  בהבנה התורה לימוד  עיקר צ"ל  כו', היום במשך  ולאח "ז

פנימי . באופן כו', ויגיעה

למעלה 48) מה "דע רפ"ב) (אבות המשנה פירוש כידוע
האדם. בעבודת שתלוי  ממך , הוא שלמעלה מה שכל  ממך ",

(לקו"א  המגיד  של  בשמו לפעמים מובא זה שפירוש ולהעיר,
הריב"ש  צוואת - הבעש"ט  ע"י  (ולפנ"ז ב קיב, או"ת סקצ"ח .
הזקן  רבינו של  בשמו ולפעמים קמה)), סו"ס כש"ט  סקמ "ב.
כאמור, אייר), י "ג  יום" "היום .23 ע' תש"ד  .12 ע' תש"ג  (סה"ש

ממש. תורתו נעשה מרבו, שקיבל  שלאחרי 
ובכ "מ .49) א. סג , בשלח  תו"א ראה
כו'"50) בשיר יוצאין השיר בעלי  "כל  - השירה ממעלת להעיר

ובכ "מ ). א. צח , ברכה סע"ג . עז, פינחס לקו"ת וראה רפ"ה. (שבת
ב.51) טו, בשלח 
(52.245 ע' חט "ז לקו"ש וראה א). (מ , ראשון מאמר בעש"מ 

וש"נ.



לג      

: התורה בלימוד  - לדוגמא  - יותר  בפרטיות  ופנימי, מקיף  שבין החילוק  וביאור 

בשם  דבר  "אומר  - בשמו רבו תורת  על  וחוזר  מרבו, ומקבל  שלומד  באופן היא  הלימוד  התחלת 
ומתעצמת 40אומרו" בפנימיותו חודרת  מרבו שקיבל  שהתורה  - יותר  נעלית  לדרגה  מגיע  ֿ כך  אחר  אמנם , .

בשם  נאמרו שלא  מאמרים  וכמה  בכמה  שמצינו (כפי רבו בשם  אומרה  אינו שאז תורתו, שנעשית  עד  עמו
ממש  תורתו שנעשית  מכיון .41אומרם ),

התורה  לקבלת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  :ועל 

התנ  בספר  הזקן רבינו שכתב  מה  שורש 42יא ידוע  מצד  הם  ֿ הלל  ובית  ֿ שמאי בית  של  ֿ דינים  שפסקי
איסורי  בכל  תמיד  להחמיר  דנין היו . . העליון שמאל  מבחינת  נשמתם  ששורש  ֿ שמאי "בית  - נשמתם 

כו'". ולהתיר  להקל  זכות  מלמדין היו העליון, ימין מבחינת  שהיו ובית ֿהלל  התורה ,

האמצעי) (לאדמו"ר  הזוהר ' ב 'ביאורי בארוכה  הפסוק 43וכמבואר  על 44על  דקאי הוי'", דרכי "ישרים 
והאמוראים  התנאים  ש "כל  - ֿ סוף  ֿ אין אור  גילוי נמשך  ֿ ידם  שעל  דרכים  התורה , דרכי דאורייתא ", "ארחין
החכמה  אותה  ֿ פי ועל  למעלה , שהוא  כמו שבתורה  החכמה  בשורש  הבטם  ֿ פי על  רק  שלהם  ֿ דין פסק  היה 
נשמתן  ששורש  יש  ֿ חכמים  שהתלמידי לפי "אך  כו'", ה ' ארחות  הילוך  יהיה  איך  ומפקחים  מעיינים  היו
כלפי  מטה  שזה  התחלקות , להיות  יכול  כן על  הגבורה , מבחינת  נשמתם  ששורש  ויש  החסד , אור  מבחינת 

כו'". לחסד  הוי' בארחות  ומשיג  מביט  לכך  נשמתו, שורש  מצד  כי  ולהכשיר , לטהר  חסד 

הכלל  היפך  זה  הרי : מובן אינו היא "?!45ולכאורה  בשמים  "לא  שהתורה 

כי  למעלה , הענין שורש  את  שראו מה  סמך  על  היה  לא  שלהם  ֿ דין שהפסק  לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל 
והתייגעו התבוננו למעלה , הענין שורש  את  שראו ֿ ידילאחרי על  הענין למסקנת  שהגיעו עד 

 דין ֿ פסק  ֿ אם  כי למעלה , שראו ֿ דין פסק  זה  אין ולכן , למטה בעולם  בגוף  נשמה  ,46.

אבל  מרבו, הקבלה  דוגמת  למעלה , הענין משורש  ומקבל  שרואה  באופן היא  הלימוד  התחלת  כלומר ,
ֿ דין  ופסק  תורה  שנעשה  עד  עמו, ומתעצם  בפנימיותו חודר  זה  הרי כו', בשכלו וההתבוננות  הלימוד  לאחרי

ממש  .47שלו

 אלקות וגילוי המשכת  ותחתונים , עליונים  חיבור  ֿ תורה , במתן החידוש  לכללות  - התורה  ומלימוד 
העליונים למטה  לעולמות  עד  כולו, בעולם  ֿ ידו ועל  האדם , האמור ,48(במציאות  בסדר  הוא  זה  ענין שגם  - (

ממש . שלו ענין שנעשה  עד  התחתון של  בפנימיותו חודר  ֿ כך  ואחר  מלמעלה , נמשך  שתחילה 

ֿ תורה  למתן הכנה  שהיתה  - ֿ סוף  ים  בקריעת  בזה : בשירת 49והענין נאמר 50- ואנוהו 51הים , ֿ לי א  "זה  :
בשל "ה  ואיתא  וארוממנהו". אבי "כשזה 52אלקי ;.והו ֿ אני מלשון ואנוהו, אז וידיעתי, השגתי מצד 

ההשגה , מצד  הידיעה  לי כשאין אמנם  בלב . נתפסת  הידיעה  כי כביכול , ביחד  דבוקים  והו אני לומר : רצונו
שהוא  הקבלה  מצד  רק   במצפון מאתו מרוחק  ואני ממני, ונשגב  רם  הוא  כי וארוממנהו, אז ,

הלב ".
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מ "ו.40) פ"ו אבות
ועוד .41) שם. 13 ובהערה 1178 ע ח "ד  לקו"ש ראה
סי "ג .42) אגה"ק התניא, הקדמת
ב).43) (כ , וישלח  ר"פ
בסופו.44) הושע
ב.45) נט , ב"מ 
כן 46) אלא כו', פלוגתא בהם שיש בענינים רק אינו זה וסדר

כפשוט . התורה. עניני  בכל  גם הוא
היום,47) בתחילת יום: בכל  התורה בלימוד  ודוגמתו

תורתו", את לנו ונתן כו' בנו בחר "אשר התורה ברכת כשמברך 
מקיף, באופן זה הרי  - בתושבע"פ ומשנה תושב"כ  פסוקי  ולומד 
והשגה  בהבנה התורה לימוד  עיקר צ"ל  כו', היום במשך  ולאח "ז

פנימי . באופן כו', ויגיעה

למעלה 48) מה "דע רפ"ב) (אבות המשנה פירוש כידוע
האדם. בעבודת שתלוי  ממך , הוא שלמעלה מה שכל  ממך ",

(לקו"א  המגיד  של  בשמו לפעמים מובא זה שפירוש ולהעיר,
הריב"ש  צוואת - הבעש"ט  ע"י  (ולפנ"ז ב קיב, או"ת סקצ"ח .
הזקן  רבינו של  בשמו ולפעמים קמה)), סו"ס כש"ט  סקמ "ב.
כאמור, אייר), י "ג  יום" "היום .23 ע' תש"ד  .12 ע' תש"ג  (סה"ש

ממש. תורתו נעשה מרבו, שקיבל  שלאחרי 
ובכ "מ .49) א. סג , בשלח  תו"א ראה
כו'"50) בשיר יוצאין השיר בעלי  "כל  - השירה ממעלת להעיר

ובכ "מ ). א. צח , ברכה סע"ג . עז, פינחס לקו"ת וראה רפ"ה. (שבת
ב.51) טו, בשלח 
(52.245 ע' חט "ז לקו"ש וראה א). (מ , ראשון מאמר בעש"מ 

וש"נ.

     

"אלקי ענין מספיק  שלא  כבר  מודגש  ֿ סוף ) ים  (קריעת  ֿ תורה  למתן בהכנה  (ולכן)כלומר , "
של  באופן "זה "וארוממנהו", גם  להיות  צריך  אלא  וידיעתי",בלבד , השגתי "מצד  ,"

באופן היינו, ביחד ", דבוקים  והו "אני הפירוש  גם  כולל  והידור , יופי מלשון "ואנוהו", ֿ זה  ֿ ידי שעל 

ז"ל  רבותינו ממאמר  גם  עם 53ולהעיר  כלומר , אבי"). ("אלקי האב " מכח  ֿ לי") א  ("זה  הבן כח  "יפה 
האב " "מכח  בא  זה  שכל  כו'".54היות  הבן כח  ש "יפה  ובאופן הבן ", ל "כח  הדבר  מתייחס  ֿ מקום  מכל  ,

שהענינים  - ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד  רבינו, למשה  השבועות  חג  בשייכות  הדבר  מודגש  יותר , ובפרטיות 
בפנימיות  יותר  ועוד  דוד , ֿ ידי על  בפנימיות  ומתגלים  נמשכים  רבינו, משה  בזמן מקיף  של  באופן שהיו
והגילוי  בהמשכה  ומוסיף  שהולך  באופן הוא  התורה  בקבלת  שהסדר  ללמדנו, – ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  ֿ ידי על 

בפנימיות .

,רבינו למשה  השבועות  חג  משייכות  לבו") אל  יתן ("והחי וההוראה  הלימוד  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על 
ופנימי: מקיף  של  באופן האדם  בעבודת  תורתנו" מתן "זמן פעולת  לאופן בנוגע  - ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד 

ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד  משה  הענינים , שלושת  כל  תורתנו" מתן ב "זמן כבר  ישנם  האחרונים , בדורות 
ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  הסתלקות  לפני הראשונים , בדורות  שהיו כפי ומקיף , העלם  של  באופן רק  (לא 

שכבר  כפי גם ) אלא  דוד , הסתלקות  לפני ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  

שלושת  כל  מישראל  ואחד  אחד  כל  מקבל  – ושנה  שנה  בכל  תורתנו" מתן "זמן בבוא  הרי שכן, ומכיון
הגילוי  סדר  שמצד  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר , כו'. רכושו ונעשים  לרשותו ובאים  שנמשכים  אחת , בבת  הענינים 
שהגיע  לאחרי אבל  בפנימיות , יומשכו מקיף  שבבחינת  שהענינים  עד  שנים  ריבוי להמתין צורך  היה  בעולם 
אלא , אחד ; ברגע  אלו ענינים  כל  מישראל  ואחד  אחד  כל  מקבל  בפנימיות , וההמשכה  הגילוי זמן
של  לאופן עד  כו', ומדותיו בשכלו פנימי, באופן ויתגלו שיומשכו בעבודתו להתייגע  צריך  ֿ כך  שאחר 

נפלא ". "יחוד 

של  חידושו ֿ ידי על  בפנימיות  ההמשכה  כבר  ישנה  אלה  שבדורותינו ֿ פי ֿ על  אף  גיסא , ולאידך 
ומשה  דוד  של  ענינם  את  גם  מדגישים  ֿ טוב , ֿ שם  של 55הבעל  באופן אלו ענינים  היו שאז ֿ פי ֿ על  אף  ,

שגם  היינו, וארוממנהו", אבי אלקי ֿ כך ) (ואחר  ואנוהו ֿ לי א  "זה  הכתוב  לשון ֿ פי על  – בזה  וההסברה 
אבי  "אלקי המקיף , ענין גם  להיות  צריך  ואנוהו ", ֿ לי א  "זה  בפנימיות , והגילוי ההמשכה  שנעשה  לאחרי

מיוחד  מעלה  יש  בפנימיות , ההמשכה  לאחרי גם  כי - גם וארוממנהו" כולל  והרוממות , המקיף  בענין ת 
תורה ' ב 'לקוטי המבואר  ֿ דרך  על  יותר , נעלה  מקיף  בחינת  והשבות 56המשכת  היום  "וידעת  ֿ המתחיל  דיבור 

הלאה . וכן יותר , נעלית  בדרגה  היא  האמונה  ואז ידיעה , של  באופן האמונה  את  להמשיך  שיש  לבבך ", אל 

: בזה שאין מה  בזה  שיש  האדם , בטבע  במוחש  שרואים  כפי - בפשטות  - בזה  וההסברה 

הדבר  נעשה  שאז והשגה , הבנה  של  באופן ֿ לי", א  "זה  שלו, שנעשה  בדבר  עילוי יש  - גיסא  מחד 
כשמדגישים  - במינה  מיוחדת  חיות  בזה  נוסף  גיסא , לאידך  אבל  כו'. והידור  יופי "ואנוהו", תענוג , מתוך 

של  ענין גם  בזה  שיש   זה שדבר  בגלל ) - (ואדרבה  ֿ פי ֿ על  אף  וארוממנהו", אבי "אלקי ,
אבי"). ("אלקי ממנו שלמעלה  מקיף  של  באופן נשאר 

שנעשה  בענין עילוי יש  - גיסא  מחד  התורה : בלימוד  - מרבו,ולדוגמא  שקיבל  רק  לא  היינו, ,
ונעשה  עמו שנתעצם  נעשה אלא  שזה  מכיון אומרו, שם  מזכיר  שאינו עד  ,,("לי ֿ א  ("זה  ממש 

התענוג . רגש  בזה  שיש 
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וש"נ.53) סע"א. מח , שבועות
ועוד .54) . 222 ע' חכ "ג  לקו"ש ראה
(55- מ "ת שלפני  להענינים בנוגע גם - מצינו מזו וגדולה
התורה במצות מצוות ש"כל  כך , כדי  עד  כללית, (מצוה

ועל  .. בריתות שלש עליהן עשרה נכרתו שלש נכרתו המילה
מפני מלים אנו שאין שאע"פ מילה)), הל ' סוף (רמב"ם בריתות"

(פיה"מ  מסיני  למשה הציווי  מפני  אלא לאברהם, הציווי 
(לאחרי הברכה בנוסח  מזכירים מ "מ , ספ"ז), חולין להרמב"ם
במ "ת) הציווי  וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר ההקדמה

של  בבריתו "להכניסו 53 ע' ח "ל  לקו"ש (ראה "
וש"נ). ואילך .

ואילך .56) א ד , ואתחנן



לד     

שקיבלו  כו' שקיבל  כו' מרבי מקובלני ש "כך  גם  כשמדגישים  מיוחד  עילוי נוסף  - גיסא  לאידך  אבל 
מסיני" למשה  הלכה  הנביאים , ורוממות 57מן הפלאה  של  ענין גם  בזה  שנוסף  אבי"), ("אלקי

("וארוממנהו").

זקנו  בשם  אביו, אמרו פלוני שענין דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  בתורתו רבות  שמצינו וכפי
גיסא  מחד  יחדיו: המעלות  שתי ישנן שאז - ֿ טוב  ֿ שם  להבעל  ועד  הזקן, לרבינו עד  בקודש  ולמעלה  וכו',

הכל " הוא  ש "הנשיא  מכיון אשר  דורנו, נשיא  של  תורתו מבני 58- ואחד  אחד  לכל  תורתו גם  שייכת  ,
ֿ לי"; א  "זה  בבחינת  הדור ,

מאביו  נתקבלה  זו שתורה  וארוממנהו", אבי "אלקי והרוממות , ההפלאה  ענין הדגשת  - גיסא  ולאידך 
מבין  כו') ביאור  בתוספת  צורך  (ללא  קלה  בהתבוננות  שגם  ֿ טוב , ֿ שם  והבעל  הזקן לרבינו עד  כו', וזקנו
אבי  "אלקי כאמור , החסידות , אבות  את  שמזכירים  ֿ זה  ֿ ידי על  החיות  תוספת  ואחד  אחד  כל  ומרגיש 

וארוממנהו".

: העיקר הוא  והמעשה 

(האנשים  התורה  ממקבלי ואחד  אחד  כל  להשתדל  צריך  תורתנו", מתן "זמן של  בסיומו בעמדנו
והטף  לידי 59והנשים  המביא  לימוד  ובמיוחד  כולל  התורה , בלימוד  לבו") אל  יתן ("והחי חיות  להוסיף  (

משה  של  שייכותם  להדגשת  בהתאם  - בהידור  המצוות  קיום  דהלכתא , אליבא  שמעתתא  אסוקי מעשה ,
תורתנו". מתן ל "זמן ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד 

ההמשכה  את  להדגיש  לגבי כלומר , ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  ֿ ידי ועל  משה , לגבי דוד  ֿ ידי על  שנוספה 
ֿ ידי  על  חב "ד  חסידות  תורת  של  חידושה  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  הסתלקות  לאחרי - ובמיוחד  כולל  ומשה , דוד 

ֿ לי"; א  "זה  עילוי - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  לחידושו עד  לדורותיהם , הנשיאים 

בקודש  למעלה  דור  מדור  הקבלה  שבמקיף , והרוממות  ההפלאה  ענין את  גם  להדגיש  זה , עם  וביחד 
וארוממנהו". אבי "אלקי עילוי -

של  באופן רק  לא  - עבדי" דוד  "מצאתי ענין את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי כמו ועל  ,
שנמשך  כפי אלא  המים ", פני על  מרחפת  אלקים  "ורוח  הבריאה  בתחילת  שכתוב   דין ֿ כפסק  ,

בה 60הרמב "ם  לילך  ישראל  כל  ויכוף  . . אביו כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית  מלך  "יעמוד 
ישראל ". נדחי ויקבץ  במקומו מקדש  ויבנה  וינצח , ה ' מלחמות  וילחם  בדקה , ולחזק 

הקיצין" כל  "כלו שכבר  מכיון מתי"... "עד  הצעקה  את  פעם  עוד  כשמדגישים  בוודאי 61ובפרט  הרי -
העתיד  ש "מקדש  מכיון אשר  במקומו, מקדש  ויבנה  משיחא  מלכא  דוד  יבוא  ממש  ומיד  שתיכף  פועלים 

השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  ֿ המקדש 62בנוי בית  – ֿ טוב ' 'יום  של  בעיצומו ולהתגלות  לירד  יכול  ,
מטה . של  ֿ המקדש  בבית  ומתגלה  שיורד  מעלה  של 

עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , ומיד  שתיכף  - פשוטו מידי יוצא  ענין שמיא "63ואין ענני "עם  באים  ,64

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל , בני אתם "65כל  והרוחני) (הגשמי וזהבם  ו"כספם  ,66-
ישבו  - הגזית  בלשכת  - ששם  ֿ המקדש , ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

הבית ) הר  פתח  ועל  העזרה  פתח  על  קטנה , סנהדרין על  (נוסף  גדולה  ההוראה "67סנהדרין ועד 68"עמודי ,
התורה  וספר  הלוחות  עם  הארון שבו הקדשים , .69לקודש 
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וש"נ.57) סע"ב. נו, נזיר
כא.58) כא, חוקת פירש"י 
את 59) "הקהל  – הקהל ' 'שנת זו, בשנה יתירה ובהדגשה

והטף". והנשים האנשים העם,
ספי "א.60) מלכים הל '
ב.61) צז, סנהדרין
ועוד .62) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י 

מא.63) יב, בא ופירש"י  מכילתא
א.64) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 
ט .65) יו"ד , בא
ט .66) ס, ישעי '
ה"ג .67) פ"א סנהדרין הל ' רמב"ם
ממרים.68) הל ' ריש שם
ֿ ב).69) א יד , (מב"ב ובפירש"י  כו לא, וילך 



לה      

שקיבלו  כו' שקיבל  כו' מרבי מקובלני ש "כך  גם  כשמדגישים  מיוחד  עילוי נוסף  - גיסא  לאידך  אבל 
מסיני" למשה  הלכה  הנביאים , ורוממות 57מן הפלאה  של  ענין גם  בזה  שנוסף  אבי"), ("אלקי

("וארוממנהו").

זקנו  בשם  אביו, אמרו פלוני שענין דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  בתורתו רבות  שמצינו וכפי
גיסא  מחד  יחדיו: המעלות  שתי ישנן שאז - ֿ טוב  ֿ שם  להבעל  ועד  הזקן, לרבינו עד  בקודש  ולמעלה  וכו',

הכל " הוא  ש "הנשיא  מכיון אשר  דורנו, נשיא  של  תורתו מבני 58- ואחד  אחד  לכל  תורתו גם  שייכת  ,
ֿ לי"; א  "זה  בבחינת  הדור ,

מאביו  נתקבלה  זו שתורה  וארוממנהו", אבי "אלקי והרוממות , ההפלאה  ענין הדגשת  - גיסא  ולאידך 
מבין  כו') ביאור  בתוספת  צורך  (ללא  קלה  בהתבוננות  שגם  ֿ טוב , ֿ שם  והבעל  הזקן לרבינו עד  כו', וזקנו
אבי  "אלקי כאמור , החסידות , אבות  את  שמזכירים  ֿ זה  ֿ ידי על  החיות  תוספת  ואחד  אחד  כל  ומרגיש 

וארוממנהו".

: העיקר הוא  והמעשה 

(האנשים  התורה  ממקבלי ואחד  אחד  כל  להשתדל  צריך  תורתנו", מתן "זמן של  בסיומו בעמדנו
והטף  לידי 59והנשים  המביא  לימוד  ובמיוחד  כולל  התורה , בלימוד  לבו") אל  יתן ("והחי חיות  להוסיף  (

משה  של  שייכותם  להדגשת  בהתאם  - בהידור  המצוות  קיום  דהלכתא , אליבא  שמעתתא  אסוקי מעשה ,
תורתנו". מתן ל "זמן ֿ טוב  ֿ שם  והבעל  דוד 

ההמשכה  את  להדגיש  לגבי כלומר , ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  ֿ ידי ועל  משה , לגבי דוד  ֿ ידי על  שנוספה 
ֿ ידי  על  חב "ד  חסידות  תורת  של  חידושה  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  הסתלקות  לאחרי - ובמיוחד  כולל  ומשה , דוד 

ֿ לי"; א  "זה  עילוי - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  לחידושו עד  לדורותיהם , הנשיאים 

בקודש  למעלה  דור  מדור  הקבלה  שבמקיף , והרוממות  ההפלאה  ענין את  גם  להדגיש  זה , עם  וביחד 
וארוממנהו". אבי "אלקי עילוי -

של  באופן רק  לא  - עבדי" דוד  "מצאתי ענין את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי כמו ועל  ,
שנמשך  כפי אלא  המים ", פני על  מרחפת  אלקים  "ורוח  הבריאה  בתחילת  שכתוב   דין ֿ כפסק  ,

בה 60הרמב "ם  לילך  ישראל  כל  ויכוף  . . אביו כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית  מלך  "יעמוד 
ישראל ". נדחי ויקבץ  במקומו מקדש  ויבנה  וינצח , ה ' מלחמות  וילחם  בדקה , ולחזק 

הקיצין" כל  "כלו שכבר  מכיון מתי"... "עד  הצעקה  את  פעם  עוד  כשמדגישים  בוודאי 61ובפרט  הרי -
העתיד  ש "מקדש  מכיון אשר  במקומו, מקדש  ויבנה  משיחא  מלכא  דוד  יבוא  ממש  ומיד  שתיכף  פועלים 

השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  ֿ המקדש 62בנוי בית  – ֿ טוב ' 'יום  של  בעיצומו ולהתגלות  לירד  יכול  ,
מטה . של  ֿ המקדש  בבית  ומתגלה  שיורד  מעלה  של 

עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , ומיד  שתיכף  - פשוטו מידי יוצא  ענין שמיא "63ואין ענני "עם  באים  ,64

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל , בני אתם "65כל  והרוחני) (הגשמי וזהבם  ו"כספם  ,66-
ישבו  - הגזית  בלשכת  - ששם  ֿ המקדש , ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

הבית ) הר  פתח  ועל  העזרה  פתח  על  קטנה , סנהדרין על  (נוסף  גדולה  ההוראה "67סנהדרין ועד 68"עמודי ,
התורה  וספר  הלוחות  עם  הארון שבו הקדשים , .69לקודש 
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וש"נ.57) סע"ב. נו, נזיר
כא.58) כא, חוקת פירש"י 
את 59) "הקהל  – הקהל ' 'שנת זו, בשנה יתירה ובהדגשה

והטף". והנשים האנשים העם,
ספי "א.60) מלכים הל '
ב.61) צז, סנהדרין
ועוד .62) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י 

מא.63) יב, בא ופירש"י  מכילתא
א.64) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 
ט .65) יו"ד , בא
ט .66) ס, ישעי '
ה"ג .67) פ"א סנהדרין הל ' רמב"ם
ממרים.68) הל ' ריש שם
ֿ ב).69) א יד , (מב"ב ובפירש"י  כו לא, וילך 

     

ומיד . ותיכף  טפחים , מעשרה  למטה  ממש , כפשוטו - זה  וכל 

***

 לעיל דורנו 70נזכר  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  באמירת 71סיפור  צדק ' ה 'צמח  הנהגת  אודות 
דחג א ' ש "ביום  - במדבר  פרשת  בשבת  השבועות  חג  ערב  - זו כבשנה  בקביעות  ֿ חיים ' ֿ אלקים  'דברי

תורה ' ב 'לקוטי שנדפסו וביאורו, לכם " "וספרתם  הדרוש  רבינו אמר  דחג72השבועות  השני ביום  ,
תמצא ". מאין "והחכמה  הדרוש  את  רבינו אמר  ֿ טוב , יום  בסעודת  השבועות 

תורה '" ב 'לקוטי הנדפס  יום " חמישים  "תספרו בענין השני הביאור  הדפים 73והוא  כבר  שצויינו (כפי
שבת " של  נרות  הדלקת  "קודם  ֿ זה , לפני שאמר  המאמרים  שני מלבד  - לאור ) המוציאים  ֿ ידי על  והעמודים 

כנ"ל . בצהרים " ו"בשבת 

ונעשים " נזכרים  האלה  "הימים  בענין הידוע  ֿ פי הדרושים 74ועל  על  לחזור  יש  זו, שנה  בקביעות  הרי -
הרב , בלשון תורה ' ב 'לקוטי הדרושים  את  גם  ילמדו ובוודאי הענין, ונקודת  תוכן ֿ פנים  ֿ כל  על  הנ"ל ,

מחכימות " ד "אותיות  .75ובאופן

." תמצא מאין "והחכמה  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 ענין – תורתנו" מתן "זמן השבועות , חג  של  העיקריים  :מהענינים 

מסופר  – מתכוננים  שאליו הענין ודוגמת  מעין שהיא  הכנה  - התורה  לקבלת  ֿ ישראל  בני הכנת  אודות 
"כל  אמרו ֿ ישראל  שבני שבכתב  ה '76בתורה  דיבר  ה '"77אשר  דיבר  אשר  "כל  או ," 78ונשמע,

ענין מודגש  זה  בפסוק  גם שגם  אלא  ֿ עצמו, בפני כענין חשיבותו רק  לא  - ואדרבה  ("נעשה "),
על  היא  ההדגשה  עיקר  יחדיו, ועשיה  שמיעה  אודות  כשמדובר  שגם  היינו, ל "נשמע ". ביחס  חשיבותו

"נשמע ". ֿ כך  ואחר  "נעשה " העשיה , ענין

ש "אחת  מצינו הקב "ה  אצל  (ורק  יחד  דברים  שני לומר  אדם  של  ביכלתו שאין אמת  הן ביאור : ליתר 
שמעתי" זו שתים  אלקים , כן"79דיבר  לומר  לאדם  ֿ אפשר  שאי להקדים 80"מה  סיבה  זו אין הרי, - (

ששניהם  המדגיש  בסגנון לכתוב  יכולים  הפוך , בסדר  לכתוב  שיכולים  לכך  נוסף  כי ל "נשמע ", "נעשה "
שקולים .

אב  הקדים  אחד  שבכתוב  – ואם  אב  בכיבוד  ולדוגמא : בתורה , ענינים  וכמה  בכמה  שמצינו [וכפי
אחד  שבכתוב  - ועזים  כבשים  בקרבנות  שקולים ; ששניהם  ללמדך  לאב , אם  הקדים  אחד  ובכתוב  לאם ,

שקולים  ששניהם  ללמדך  לכבשים , עזים  הקדים  אחד  ובכתוב  לעזים , כבשים  בזה .81הקדים  וכיוצא  ,
פעמים  כמה  שני 82וכמדובר  פלוגתא , יש  זה  שבענין מקדים  שלפעמים  התורה , על  רש "י פירוש  בכללי

שקולים ]. שניהם  - מקרא  של  לפשוטו שביחס  להדגיש  כדי כו', פירושים 

לגבי  העשיה  מעלת  את  להדגיש  היא  ונשמע ", "נעשה  בסדר  הכתוב  שכוונת  לומר , צריך  כן ועל 
"נשמע ". להיות  צריך  ֿ כך  אחר  ורק  "נעשה ", להיות  צריך  שתחילה  - השמיעה 

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

ועוד .70) בתחילתה, במדבר ש"פ שיחת
סיון.71) כ ' יום" "היום
ואילך .72) א יו"ד , במדבר
ואילך .73) א יב, שם
שובבים.74) תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר - הכתוב ל '

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס' ונת' הובא
הל '75) עוז מגדל  ב). (קצא, שלו שבועות במס' של "ה ראה

ועוד . .17 ע' תש"א סה"מ  ה"ט . פ"ד  אישות
ג .76) כד , משפטים

לאו 77) ועל  הן הן על  אומרים ש"היו - גופא במ "ת ועד "ז
שזהו  א), כ , יתרו (מכילתא הן" לאו ועל  הן הן "על  או לאו",

ד " הענין שונה.תוכן בסגנון ,"
ז.78) שם,
יב.79) סב, תהלים
א.80) כ , יתרו פירש"י 
ועוד .81) כריתות. סוף משנה
וש"נ.82) ס"ד . פ"ד  רש"י  כללי  ראה



לו     

בתורה  המבואר  ֿ פי על  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  שבכתב , בתורה  הכתוב  משמעות  מצד  - זה  וכל 
השרת  מלאכי ירדו לנשמע , נעשה  ישראל  שהקדימו "בשעה  - שבכתב  תורה  של  "פירושה " ֿ פה , שבעל 

ובפרט 83וכו'" לנשמע ", נעשה  "הקדמת  של  וההפלאה  העילוי את  המבארים  ז"ל  חכמינו מאמרי ועוד  ,
התורה . לקבלת  האמיתית  ההכנה  שזוהי חסידות , בדרושי הביאורים  ֿ פי על 

:"לבו אל  יתן "החי - האדם  בחיי כללית  הכי הוראה  מהווה  זה  וענין

וכמה  כמה  וישנם  - ונפלאות  גדולות  ופעל  בעבודתו התייגע  שכבר  שמכיון לחשוב  יכול  יהודי
ֿ פנים  ֿ כל  ועל  לאט ", "לאט  בעבודתו ימשיך  אם  נורא  לא  ולהבא  מכאן הרי, - באמת  הוא  שכן שמאשרים 

העבודה . בתחילת  שהיתה  "שטורעם " של  מדה  באותה  לא  אבל  הרגיל , בדרך 

כו'" שנותיו רוב  "יצאו שכבר  מכיון - הוא  טוען - כו' לחשוש  ממה  לו -84ואין ובמיוחד  כולל  ,
טובות ברוחנ  ושנים  ימים  לאורך  ולהבא , מכאן עבודתו ואילו לשמו, הראוי ומצב  למעמד  כבר  שהגיע  יות ,

וקבל  "דרוש  בבחינת  אלא  אינה  שנה , ועשרים  מאה  התורה "85עד  בכל  בקי נעשה  שכבר  (מכיון
בכל  תהיה  שעבודתו ֿ כך  כל  נוגע  לא  הרי שיעור , לו שאין דבר  הוא  ש "שכר " אף  ֿ כן, ואם  כולה ),

ה "שטורעם ".

השבועות , בחג  ושנה  שנה  שבכל  - תורתנו" מתן ב "זמן "נעשה " ענין מהדגשת  ההוראה  באה  זה  על 
בענין מחודשת  הוספה  להיות  צריכה  מחודש , באופן התורה  וקבלת  נתינת  ונשנית  .כשחוזרת 

ֿ עצמו, בפני ואחד  אחד  כל  של  הפרטית  בעבודתו הן עתה , עד  שנעשה  מה  בכל  להסתפק  אין כלומר :
זו, בשנה  השבועות  מחג  אדרבה , אלא  והיהדות , התורה  הפצת  ֿ ידי על  והכלל  הזולת  עם  בעבודה  והן

ואחד  אחד  כל  86צריך   שאת ביתר  לציבור ) בנוגע  והן לעצמו בנוגע  (הן העשיה  בענין
ז"ל  חכמינו והוראת  כציווי "נעשה ", בענין חידוש  להוסיף  עוז, בקודש "87וביתר  לו 88"מעלין שיש  "מי ,

מאות '" ארבע  רוצה  מאתיים  מאתיים , רוצה  אתמול ,89מנה  שהיתה  העשיה  במדת  מסתפק  אינו שלכן, ,
"כפלים " מוסיף  .90אלא 

דמשיחא : דעקבתא  עקבתא  - זה  בדורנו יתירה  ובהדגשה 

"ושם  היעוד  לקיום  ומתקרבים  הולכים  ליום  שמיום  .מכיון . לפניך  "91,
 תורה עניני בכל  בעשיה  ולהרבות  להוסיף  - לכך  בהתאם  להיות  צריכה  עתה  שהעבודה  בוודאי הרי ,

ֿ לבוא . לעתיד  העשיה  לשלימות  לזכות  כדי ויהדות ,

ימעט  אם  נורא  שלא  המחשבה  את  וכל  מכל  שוללת  - שטחי באופן אפילו - בזה  וההתבוננות 
זה  שיום  דמכיון בעשיה , יוסיף ) לא  אם  ֿ פנים  ֿ כל  (ועל   הרי רצונך ", "כמצות  העשיה  לשלימות 

חג לגבי השבועות  חג  במוצאי הוספה  - כולל  אתמול , לגבי העשיה  בענין להוסיף  שצריך  בוודאי
בכלל " ועד  סיון י"ב  ("עד  התשלומין בימי והולך  ומוסיף  כולה .92השבועות , השנה  ובכל  ,(

. ציבורית לעסקנות  בקשר  והוראה  לימוד  בזה  יש  - יותר  ובפרטיות 

ובהקדמה :

ציבורי", "עסקן של  בגדר  הוא  הרי אליו ששייך  מי שכל  והכריז הודיע  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
חוצה . המעיינות  והפצת  והיהדות , התורה  בהפצת  לפעול  שצריך  היינו,
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א.83) פח , שבת
סע"ב.84) לח , יומא
וש"נ.85) א. מד , סוטה
דילי '"86) "שיעורא אבל  דילי ', שיעורא לפום וחד  חד  כל 

וגדוש. מלא צ"ל 
וש"נ.87) א. כח , ברכות
השבועות.88) דחג  ב"קודש" ועאכו"כ  קודש, עניני  בכל 
חיי89) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה

ועוד . שרה.

ומסייע 90) עוזר שכאו"א - יחדיו שנים בצירוף ועאכו"כ 
לפעול  שיוכל  וכפתגם לשני , א), לד , סוטה (ראה מכפלים

טבת. כ ' יום" ("היום האמצעי  אדמו"ר בשם אדמו"ר מו"ח  כ "ק
נפשות  שתי  ה"ז יחדיו, נפגשים יהודים שני  שכאשר ובכ "מ )
בעניני מתערבת אינה שלו נה"ב (כי  אחת נה"ב כנגד  אלקיות

לו). ולא חוטא אדם אין שהרי  חבירו,
ואילך .91) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה

ועוד .
יענך ".92) גו' "למנצח  לפני  אדה"ז סידור



לז      

בתורה  המבואר  ֿ פי על  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  שבכתב , בתורה  הכתוב  משמעות  מצד  - זה  וכל 
השרת  מלאכי ירדו לנשמע , נעשה  ישראל  שהקדימו "בשעה  - שבכתב  תורה  של  "פירושה " ֿ פה , שבעל 

ובפרט 83וכו'" לנשמע ", נעשה  "הקדמת  של  וההפלאה  העילוי את  המבארים  ז"ל  חכמינו מאמרי ועוד  ,
התורה . לקבלת  האמיתית  ההכנה  שזוהי חסידות , בדרושי הביאורים  ֿ פי על 

:"לבו אל  יתן "החי - האדם  בחיי כללית  הכי הוראה  מהווה  זה  וענין

וכמה  כמה  וישנם  - ונפלאות  גדולות  ופעל  בעבודתו התייגע  שכבר  שמכיון לחשוב  יכול  יהודי
ֿ פנים  ֿ כל  ועל  לאט ", "לאט  בעבודתו ימשיך  אם  נורא  לא  ולהבא  מכאן הרי, - באמת  הוא  שכן שמאשרים 

העבודה . בתחילת  שהיתה  "שטורעם " של  מדה  באותה  לא  אבל  הרגיל , בדרך 

כו'" שנותיו רוב  "יצאו שכבר  מכיון - הוא  טוען - כו' לחשוש  ממה  לו -84ואין ובמיוחד  כולל  ,
טובות ברוחנ  ושנים  ימים  לאורך  ולהבא , מכאן עבודתו ואילו לשמו, הראוי ומצב  למעמד  כבר  שהגיע  יות ,

וקבל  "דרוש  בבחינת  אלא  אינה  שנה , ועשרים  מאה  התורה "85עד  בכל  בקי נעשה  שכבר  (מכיון
בכל  תהיה  שעבודתו ֿ כך  כל  נוגע  לא  הרי שיעור , לו שאין דבר  הוא  ש "שכר " אף  ֿ כן, ואם  כולה ),

ה "שטורעם ".

השבועות , בחג  ושנה  שנה  שבכל  - תורתנו" מתן ב "זמן "נעשה " ענין מהדגשת  ההוראה  באה  זה  על 
בענין מחודשת  הוספה  להיות  צריכה  מחודש , באופן התורה  וקבלת  נתינת  ונשנית  .כשחוזרת 

ֿ עצמו, בפני ואחד  אחד  כל  של  הפרטית  בעבודתו הן עתה , עד  שנעשה  מה  בכל  להסתפק  אין כלומר :
זו, בשנה  השבועות  מחג  אדרבה , אלא  והיהדות , התורה  הפצת  ֿ ידי על  והכלל  הזולת  עם  בעבודה  והן

ואחד  אחד  כל  86צריך   שאת ביתר  לציבור ) בנוגע  והן לעצמו בנוגע  (הן העשיה  בענין
ז"ל  חכמינו והוראת  כציווי "נעשה ", בענין חידוש  להוסיף  עוז, בקודש "87וביתר  לו 88"מעלין שיש  "מי ,

מאות '" ארבע  רוצה  מאתיים  מאתיים , רוצה  אתמול ,89מנה  שהיתה  העשיה  במדת  מסתפק  אינו שלכן, ,
"כפלים " מוסיף  .90אלא 

דמשיחא : דעקבתא  עקבתא  - זה  בדורנו יתירה  ובהדגשה 

"ושם  היעוד  לקיום  ומתקרבים  הולכים  ליום  שמיום  .מכיון . לפניך  "91,
 תורה עניני בכל  בעשיה  ולהרבות  להוסיף  - לכך  בהתאם  להיות  צריכה  עתה  שהעבודה  בוודאי הרי ,

ֿ לבוא . לעתיד  העשיה  לשלימות  לזכות  כדי ויהדות ,

ימעט  אם  נורא  שלא  המחשבה  את  וכל  מכל  שוללת  - שטחי באופן אפילו - בזה  וההתבוננות 
זה  שיום  דמכיון בעשיה , יוסיף ) לא  אם  ֿ פנים  ֿ כל  (ועל   הרי רצונך ", "כמצות  העשיה  לשלימות 

חג לגבי השבועות  חג  במוצאי הוספה  - כולל  אתמול , לגבי העשיה  בענין להוסיף  שצריך  בוודאי
בכלל " ועד  סיון י"ב  ("עד  התשלומין בימי והולך  ומוסיף  כולה .92השבועות , השנה  ובכל  ,(

. ציבורית לעסקנות  בקשר  והוראה  לימוד  בזה  יש  - יותר  ובפרטיות 

ובהקדמה :

ציבורי", "עסקן של  בגדר  הוא  הרי אליו ששייך  מי שכל  והכריז הודיע  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
חוצה . המעיינות  והפצת  והיהדות , התורה  בהפצת  לפעול  שצריך  היינו,
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א.83) פח , שבת
סע"ב.84) לח , יומא
וש"נ.85) א. מד , סוטה
דילי '"86) "שיעורא אבל  דילי ', שיעורא לפום וחד  חד  כל 

וגדוש. מלא צ"ל 
וש"נ.87) א. כח , ברכות
השבועות.88) דחג  ב"קודש" ועאכו"כ  קודש, עניני  בכל 
חיי89) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה

ועוד . שרה.

ומסייע 90) עוזר שכאו"א - יחדיו שנים בצירוף ועאכו"כ 
לפעול  שיוכל  וכפתגם לשני , א), לד , סוטה (ראה מכפלים

טבת. כ ' יום" ("היום האמצעי  אדמו"ר בשם אדמו"ר מו"ח  כ "ק
נפשות  שתי  ה"ז יחדיו, נפגשים יהודים שני  שכאשר ובכ "מ )
בעניני מתערבת אינה שלו נה"ב (כי  אחת נה"ב כנגד  אלקיות

לו). ולא חוטא אדם אין שהרי  חבירו,
ואילך .91) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה

ועוד .
יענך ".92) גו' "למנצח  לפני  אדה"ז סידור

     

ז"ל  חכמינו כלשון - דורנו לנשיא  שייכותו מצד  נעשה  אלא  ובבחירתו, ברצונו תלוי אינו זה  93דבר 

בנגיעתו" משוח  ֿ כן גם  תהא  שמן, במשוח  נגעת  "אם  ואידהן", דהינא  לגבי השמן 94"קרב  כטבע  ,
דבר  בכל  כו'.95שמפעפע  בידיעתו שלא  או בכך , רצונו אין אם  אפילו ,

רק  ולא  בקול , פירסמו אלא  בסוד , הדבר  הסתיר  לא  דורנו שנשיא  - ֿ דידן בנידון ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
והיהדות , התורה  בהפצת  לעסוק  חייב  זה , בדורנו ואחד  אחד  שכל  – גדול  רעש  בקול  אלא  רגיל , בקול 
עצמו, המעיין אלא  המעיין, מי רק  לא  עצמם , המעיינות  להפיץ  היינו, חוצה , המעיינות  להפצת  עד 

ה "חוצה " למקום  עד  הפצה  של  באופן כי 96שיתפשט  (אם  במאמריו וכן בשיחותיו, בארוכה  כמבואר  ,
שוה ). התוכן אבל  שונה , ובסגנון בקיצור 

בהפצת  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  השתדלותו - זה  בענין חידוש  דבר  ולהדגיש  להוסיף  [ויש 
  אדמו"ר של  בזמנו אפילו ֿ זה , שלפני כבדורות  שלא  ל "חוצה ", עד  ומקום , מקום  בכל 

הנהר " ד "רחובות  באופן היתה  החסידות  תורת  שהפצת  מאמריו,97האמצעי, בפירסום  שהשתדל  שאף  ,
קודש ' ב 'אגרות  שרואים  מדפיסים 98כפי כו' לזכותם  וכדי המאמרים , לימוד  אודות  לחסידיו ששלח 

ל  בנוגע  היתה  זו השתדלות  אבל  וכו', זול  המקח  שיהי' ומשתדלים  כו', והספרים  המאמרים  ,
ומאמריו  שיחותיו שיפרסמו שהשתדל  דורנו, נשיא  ֿ ידי  על  שנתחדש  דבר  – "חוצה " להפצה  בנוגע  ולא 

ה "חוצה "]. במקום  גם  הפצה  של  באופן 

מלשון – "יוסף " - הראשון שמו דורנו: נשיא  של  בשמו גם  להסתפק וכמודגש  לא  היינו, ,
תלמידיו  ביתו, לבני בנוגע  רק  לא  - גופא  ובזה  וכהנה , כהנה  תמיד  להוסיף  אלא  ֿ זה , לפני שנעשו בפעולות 

אחר " בן לי ה ' ד "יוסף  באופן גם  אלא  צדק '99וכו', ה 'צמח  כפירוש  ושמו 100, "בן"; מ "אחר " לעשות 
עד  שמחה , של  באופן להיות  צריכה  זה  בכל  שהעבודה  היינו, ושמחה , שחוק  מלשון - "יצחק " - השני

פינו" שחוק  ש "ימלא  שנאמר 101לאופן הזה , בעולם  שחוק  פיו שימלא  לאדם  ש "אסור  דאף  , ימלא
פינו" של 102שחוק  בענין הרי , הנ"ל בסוגיא  רב " מ "מעשה  כדמוכח  בדח 103שאני, דהוה  "חזייה 

ישנו - (ואדרבה  מותר  מצוה , שבעניני היינו, מנחנא ", תפילין אנא  ליה : אמר  . . שתהיה טובא  (
הזה . בזמן גם  פינו", שחוק  ש "ימלא  באופן שמחה 

שזכו  אלו הן ומקושריו, חסידיו דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  לכ "ק  שייכות  להם  שיש  אלו כל  ולכן,
כתבית  נפשי "אנא  בבחינת  עצמותו, את  הכניס  שבה  תורתו, שלמדו אלו והן פנים , אל  פנים  לראותו

של 104יהבית " שליחותו את  למלא  כלומר , ציבורית . לעסקנות  להתמסר  והזכות  החובה  עליהם  מוטלת  -
מישראל  ואחד  אחד  שכל  לכך  בהוספה  - זה  וכל  "חוצה ", והמעיינות  והיהדות  התורה  בהפצת  דורנו נשיא 
ֿ ידי  על  אלא ) ֿ ושלום , חס  וקשיים  נסיונות  ֿ ידי על  (לא  בעולם  שמים  שם  לקדש  הקב "ה  של  שלוחו הוא 

קוני" את  לשמש  נבראתי "אני - בגוף  הנשמה  בירידת  הכוונה  תכלית  ש "כל 30מילוי כולו בעולם  לגלות  ,
לכבודו" אלא  בראו לא  בעולמו, הקב "ה  שברא  באצבעו 105מה  "מראה  – בגלוי יראו כולו שבעולם  עד  ,

ועד " לעולם  ימלוך  ש "ה ' - זה " .106ואומר 

 ציבורית בעסקנות  עוסקים  אינם  ומשונה , שונה  מסיבה  אשר  וכמה  כמה  ישנם  לדאבוננו אמנם ,
הנ"ל .

תאנתו" ותחת  גפנו תחת  "איש  ונעלים , חשובים  בענינים  הם  עסוקים  כשרים ,107בוודאי ותאנה  גפן ,
עשית  מה  אותו: שואל  דורנו נשיא  כאשר  אבל  וכו', עליהם  שמברכים  ֿ ושלום ), חס  ערלה , (לא  כמובן

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

ב.93) מז, שבועות
שם.94) פירש"י 
ס"ה.95) סק"ה יו"ד  שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
ועוד .96) ואילך . 282 ע' חט "ו לקו"ש ראה
שלד .97) ע' לוי "צ לקוטי  עח . ע' ח "ב "התמים" ראה
המילואים 98) קונטרס - אדמהאמ "צ אג "ק לדוגמא: ראה

ואילך . יג  ע' תשמ "א) (קה"ת
כד .99) ל , ויצא

ועוד .100) ואילך ). א (רב, עה"פ אוה"ת
ב.101) קכו, תהלים
א.102) לא, ברכות
ב.103) ל ,
א.104) קה, שבת
ספ"ו.105) אבות
שם.106) אבות יח . טו, בשלח 
ד .107) ד , מיכה ה. ה, מ "א



לח     

מה  לו אין - וכו' האחרונה  השנה  במשך  והיהדות  התורה  בהפצת  לפעילות  הקשור  בכל  ממש , בפועל 
שינה . של  במצב  להיותו לענות ,

שגם  הנ"ל , לסוג  אחד  עוד  מצטרף  לחודש  ומחודש  לשנה  שמשנה  ומתדרדר , הולך  המצב  ולדאבוננו,
לישון. הולך  הוא 

חיים  לה  ושואבת  למעלה  עולה  שהנשמה  באופן השינה  היתה  בסתירה 108הלוואי הדבר  היה  לא  שאז ,
לפעו  ֿ ושלום , להכניס חס  והיהדות , התורה  הפצת  לת  .שבסביבתו היהודים  אצל 

והיהדות ! התורה  בהפצת  תעסוק  השינה  לפני אבל  ויפה , טוב  - לישון רצונך 

אם  יודע  מי אני, ומה  אני מי כמו: ומשונים , שונים  תירוצים  ֿ ידי על  להתחמק  לנסות  שאין ופשוט ,
- אומנותו וכלי ֿ הרע  יצר  שנברא  מאז שקיימים  תירוצים ", "ווילדע  בזה , כיוצא  התירוצים  ושאר  אצליח ,

וכו'. אדרבה  אלא  לו, כשמציית  לנפשו האדם  את  מניח  שאינו

דומין  ש "צדיקים  ומכיון כח ... לו שיתנו ויבקש  דורנו, נשיא  של  ל 'ציון' ילך  - כח  לו שאין חושב  ואם 
אענה "109לבוראם " ואני יקראו ש "טרם  באופן זה  יהיה  -110.

לעסקנות  יתמסר  ואחד  אחד  שכל  הצורך  אודות  ולהרעיש  לעורר  יש  - ולהבא  מכאן - אופן ובכל 
להוסיף  כדי העשיה , העדר  את  ינצלו - עתה  עד  זה  בכל  עסקו שלא  ומה  והיהדות . התורה  בהפצת  ציבורית 
וביתר  שאת  ביתר  כו', המרירות  מן המתיקות  ויתרון החושך  מן האור  כיתרון יותר , גדול  "שטורעם " מתוך 

עוז.

 וכמה ֿ ֿ כמה  ֿ אחת  על  – פרטי איש  בתור  ואחד  אחד  כל  של  לפעולתו בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
היא  מציאותו שכל  ציבורי, וארגון למוסד  שייכותם  בגלל  ציבורית , אחריות  להם  שיש  לאנשים  בנוגע 

ציבורית ; עסקנות 

עניני  בשאר  שעוסק  פרטי כאיש  מציאותו קיימת  - והיהדות  התורה  בהפצת  עוסק  שאינו פרטי, איש 
בהפצת  לעסוק  שמיועד  וארגון מוסד  אבל  בזה ; וכיוצא  צדקה  נתינת  ותפילה , ֿ שמע  קריאת  וקדושה , טוב 

והארגון! המוסד  בטל  - (לדוגמא ) ימים  שלושה  במשך  תפקידו את  ממלא  אינו אם  והיהדות , התורה 

וכו' המזכיר , של  המזכיר  המזכיר , ֿ ראש , היושב  והארגון, במוסד  שחברים  האנשים  אמנם  נמצאים 
והארגון, המוסד  של  קיומו על  ה 'מעידים ' ֿ המכתבים  ונייר  השלט  גם  נמצא  המינויים ... תרי"ג  כל  וכו',

ֿ כן, ֿ פי  ֿ על  אף  של אבל  מציאותו בטלה  והארגון, המוסד  הקמת  על  הוחלט  שלמטרתה 
והארגון! המוסד 

זאת , עוד  אלא  תפקידו, את  למלא  שצריך  רק  לא  - כו' ארגון או מוסד  ציבורי, עסקן ועוד ; זאת 
תמיד  להשתדל  ֿ אם  כי הקיימת , המסגרת  על  בשמירה  להסתפק  שמריו, על  לשקוט  לו שאסור 

 בנויה להיות  צריכה  הפעילות  תכנית  והיהדות . התורה  בהפצת  הציבורית  והעסקנות  הפעילות  את 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  זה , ביום  שנוספו הפעולות  על  ֿ וחשבון דין ליתן יוכל  ביומו יום  שמדי כזה , באופן

שלימה . לשנה  עד  חודש , שבוע , של  בסיומו

עסקנים  של  מצדם  והיהדות  התורה  בהפצת  הפעילות  שהעדר  - הוא  לדאבוננו, בפועל , המצב  אמנם ,
המשתדלים  ֿ הציבור  עסקני של  מספרם  ֿ ליצלן. רחמנא  ומתדרדר , הולך  כו', וארגונים  מוסדות  ציבוריים ,
שיתמסרו  וחיות , מרץ  בעלי חדשים , אנשים  שיכנסו רואים  ולא  ומתמעט , הולך  - והיהדות  התורה  בהפצת 

והיהדות . התורה  הפצת  - אמיתית  ציבורית  לעסקנות  ומאודם  לבם  בכל 

הוקם  שלמטרתה  האמיתית  העסקנות  מלבד .. הענינים , בכל  שעוסקים  "עסקנים " וכמה  כמה  ישנם 
והיהדות ! התורה  הפצת  - והארגון המוסד 
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לט      

מה  לו אין - וכו' האחרונה  השנה  במשך  והיהדות  התורה  בהפצת  לפעילות  הקשור  בכל  ממש , בפועל 
שינה . של  במצב  להיותו לענות ,

שגם  הנ"ל , לסוג  אחד  עוד  מצטרף  לחודש  ומחודש  לשנה  שמשנה  ומתדרדר , הולך  המצב  ולדאבוננו,
לישון. הולך  הוא 

חיים  לה  ושואבת  למעלה  עולה  שהנשמה  באופן השינה  היתה  בסתירה 108הלוואי הדבר  היה  לא  שאז ,
לפעו  ֿ ושלום , להכניס חס  והיהדות , התורה  הפצת  לת  .שבסביבתו היהודים  אצל 

והיהדות ! התורה  בהפצת  תעסוק  השינה  לפני אבל  ויפה , טוב  - לישון רצונך 

אם  יודע  מי אני, ומה  אני מי כמו: ומשונים , שונים  תירוצים  ֿ ידי על  להתחמק  לנסות  שאין ופשוט ,
- אומנותו וכלי ֿ הרע  יצר  שנברא  מאז שקיימים  תירוצים ", "ווילדע  בזה , כיוצא  התירוצים  ושאר  אצליח ,

וכו'. אדרבה  אלא  לו, כשמציית  לנפשו האדם  את  מניח  שאינו

דומין  ש "צדיקים  ומכיון כח ... לו שיתנו ויבקש  דורנו, נשיא  של  ל 'ציון' ילך  - כח  לו שאין חושב  ואם 
אענה "109לבוראם " ואני יקראו ש "טרם  באופן זה  יהיה  -110.

לעסקנות  יתמסר  ואחד  אחד  שכל  הצורך  אודות  ולהרעיש  לעורר  יש  - ולהבא  מכאן - אופן ובכל 
להוסיף  כדי העשיה , העדר  את  ינצלו - עתה  עד  זה  בכל  עסקו שלא  ומה  והיהדות . התורה  בהפצת  ציבורית 
וביתר  שאת  ביתר  כו', המרירות  מן המתיקות  ויתרון החושך  מן האור  כיתרון יותר , גדול  "שטורעם " מתוך 

עוז.

 וכמה ֿ ֿ כמה  ֿ אחת  על  – פרטי איש  בתור  ואחד  אחד  כל  של  לפעולתו בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
היא  מציאותו שכל  ציבורי, וארגון למוסד  שייכותם  בגלל  ציבורית , אחריות  להם  שיש  לאנשים  בנוגע 

ציבורית ; עסקנות 

עניני  בשאר  שעוסק  פרטי כאיש  מציאותו קיימת  - והיהדות  התורה  בהפצת  עוסק  שאינו פרטי, איש 
בהפצת  לעסוק  שמיועד  וארגון מוסד  אבל  בזה ; וכיוצא  צדקה  נתינת  ותפילה , ֿ שמע  קריאת  וקדושה , טוב 

והארגון! המוסד  בטל  - (לדוגמא ) ימים  שלושה  במשך  תפקידו את  ממלא  אינו אם  והיהדות , התורה 

וכו' המזכיר , של  המזכיר  המזכיר , ֿ ראש , היושב  והארגון, במוסד  שחברים  האנשים  אמנם  נמצאים 
והארגון, המוסד  של  קיומו על  ה 'מעידים ' ֿ המכתבים  ונייר  השלט  גם  נמצא  המינויים ... תרי"ג  כל  וכו',

ֿ כן, ֿ פי  ֿ על  אף  של אבל  מציאותו בטלה  והארגון, המוסד  הקמת  על  הוחלט  שלמטרתה 
והארגון! המוסד 

זאת , עוד  אלא  תפקידו, את  למלא  שצריך  רק  לא  - כו' ארגון או מוסד  ציבורי, עסקן ועוד ; זאת 
תמיד  להשתדל  ֿ אם  כי הקיימת , המסגרת  על  בשמירה  להסתפק  שמריו, על  לשקוט  לו שאסור 

 בנויה להיות  צריכה  הפעילות  תכנית  והיהדות . התורה  בהפצת  הציבורית  והעסקנות  הפעילות  את 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  זה , ביום  שנוספו הפעולות  על  ֿ וחשבון דין ליתן יוכל  ביומו יום  שמדי כזה , באופן

שלימה . לשנה  עד  חודש , שבוע , של  בסיומו

עסקנים  של  מצדם  והיהדות  התורה  בהפצת  הפעילות  שהעדר  - הוא  לדאבוננו, בפועל , המצב  אמנם ,
המשתדלים  ֿ הציבור  עסקני של  מספרם  ֿ ליצלן. רחמנא  ומתדרדר , הולך  כו', וארגונים  מוסדות  ציבוריים ,
שיתמסרו  וחיות , מרץ  בעלי חדשים , אנשים  שיכנסו רואים  ולא  ומתמעט , הולך  - והיהדות  התורה  בהפצת 

והיהדות . התורה  הפצת  - אמיתית  ציבורית  לעסקנות  ומאודם  לבם  בכל 

הוקם  שלמטרתה  האמיתית  העסקנות  מלבד .. הענינים , בכל  שעוסקים  "עסקנים " וכמה  כמה  ישנם 
והיהדות ! התורה  הפצת  - והארגון המוסד 
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הכניסו  לא  - בפועל  למעשה  בנוגע  אבל  בספר , כתובה  היא  הלא  - והארגון המוסד  של  הפעולה  תכנית 
האחרונה , בשנה  האחרון, בחודש  האחרון, השבוע  במשך  עשו מה  יראו - אדרבה  קרים ! במים  אצבע 

ב ב  האחרונות , ולהוסיף ,שנים  ישראל , של  שבחם  בהיפך  לדבר  רוצה  ואינני האחרונות ?!... שנים 
שנים ! עשר  פעמים  כמה 

עשיה . בעניני הצורך  על  ידונו שבה  אסיפה , לערוך  הצורך  על  חשבו - היותר  לכל 

להם  מגיע  על ועוד  חושבים  לא  שאפילו כאלו ישנם  שהרי זו, מחשבה  על  - הם  טוענים  -
באסיפה . הצורך 

שיש  הוחלט  - הכנות ... של  חדשים  כמה  לאחרי לקיימה  הצליחו ֿ סוף  ֿ כל  שסוף  – באסיפה  קרה  ומה 
י  היה  ולא  יום  באותו עסוק  היה  פלוני בן פלוני כי נוספת ! אסיפה  ובלעדו לערוך  באסיפה , להופיע  כול 

גבול ... השגת  של  חשש  כאן שיש  גם  ומה  ֿ ושלום , חס  כבודו יּפגע  שלא  כדי דבר , שום  לזוז יכול  ִַָלא 

השגת  על  צועק  אינו אמיתי עסקן הרי אז, וגם  זה . בענין עוסק  אחר  כשמישהו רק  שייך  גבול ' 'השגת 
ֿ דידן, בנידון אבל  לכולם ... מספיק  גדול ... עולם  יש  בדבר , שיעסקו אחרים  מעודד  - אדרבה  אלא  גבול ,
נקרא  ששמו בכך  מתבטאת  זו לפעולה  שייכותו כל  כאן?! יש  גבול ' 'השגת  איזו – מאומה  עושים  כשלא 
הדבר ! נסתיים  ובכך  ואמן", "אמן אומר  לו, וכשמזכירים  זה , את  גם  שכח  שכבר  אלא  עוד , ולא  זה , על 

זה  הרי אמיתיים , הם  התירוצים  אם  אפילו - וכו' וכו' אשם  אינו שפלוני התירוצים , מתחילים  וכאן
ל  עד  שכר , כבוד , לקבלת  הקשור  בכל  רק   אבל טובות ), ושנים  ימים  לאורך  בגוף , (נשמה  ...

הקב "ה  של  לכבודו אלא  נבראו שלא  העולם  עניני בכל  לגלות  כאמור , הקב "ה , של  בעולמו לפעולה  בנוגע 
למיניהם ! התירוצים  כל  ֿ ידי על  מאומה  נפעל  לא  -

המוסד  של  מטרתו מהי שישאלו, ֿ יהודים , אינם  בפני להתבייש  שיש  - העשיה  העדר  חמור  כך  כדי ועד 
ממש ?! בפועל  עשו מה  להראות  יכולים  לא  אם  כו', שבו הממונים  וכל  והארגון

אפילו  להתבייש  צריכים  כזה  למצב  בנוגע  הרי - הגוי בפני בושה  אודות  ל "איום " באמת  זקוקים  האם 
בקרבך "!... אשר  זר  ֿ ל  ה "א  בפני

כי  כו', הציבורית  העסקנות  נחלשה  ֿ זה ' ב 'לעומת  שגם  ולהדגיש , להוסיף  יש  להכי, דאתינן ומכיון
העדר  על  ה "נחמה " אם  ואבוי אוי אבל  ֿ זה ', ב 'לעומת  יחסר  ולא  הקדושה  בצד  שיחסר  יתן לא  הקב "ה 
ֿ זה ' ה 'לעומת  של  ענינה  שכל  בשעה  בה  ֿ זה '... ב 'לעומת  גם  קיים  זה  שמצב  היא  הקדושה , בצד  הפעילות 

החושך . מן האור  כיתרון בקדושה , יתוסף  ֿ ידה  שעל  הוא 

 ישראל בארץ  המצב  מסויימת  מבחינה  ואדרבה , ישראל . וארץ  ֿ לארץ  חוץ  משתווים  הנ"ל  בענין
התורה  בהפצת  לפעול  יותר  קל  ולכן ירבו), (כן יהודים  של  גדול  ציבור  מרוכז ישראל  בארץ  יותר : גרוע 
האדם  אם  לברר  יש  ֿ לראש  שלכל  ֿ לארץ , בחוץ  כמו (לא  ברחוב  שפוגשים  ואחד  אחד  כל  על  והיהדות 

ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  וכו'), יהודי הוא  ברחוב  שפוגש   והיהדות ,הפעילו התורה  הפצת  של  ת 
- ויהדות  תורה  של  זיק  מכל  שמנוערים  רבים  יהודים  ישנם  מזה  וכתוצאה     

   

ידיעה  להם  אין אבל  המדוברת , השפה  שזוהי מכיון כפשוטו, ֿ בי"ת  אל "ף  אמנם  יודעים  [הם 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מהוראת  החל  יהדות , של  ֿ בי"ת  נקודות ,111באל "ף  עם  אותיות  לימוד  סדר  אודות 

הדברות , עשרת  של  הראשונה  התיבה  "אנכי", של  האל "ף  ענין הוא  א ", אל "ף  "קמץ  קמץ , בניקוד  שאל "ף 
לחדש ]. עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  אפילו כולה , התורה  כל  את  הכוללים 

בארץ  אין - כו') בטענות  יבואו שלא  כדי בשמות , לנקוב  רוצה  (ואינני כו' שנים  או אחד  ארגון מלבד 
והיהדות ! התורה  בהפצת  שעוסק  מי ישראל 
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קמו.111) ע' ח "ז שלו אג "ק .144 ע' תש"ג  סה"ש ראה



מ     

גמורים , צדיקים  מעלה , בעלי אנשים  ֿ ידי על  שמנוהלים  כו' וארגונים  מוסדות  וכמה  כמה  אמנם  ישנם 
של  חברות  ולדוגמא , וטובים , גדולים  דברים  ועושים  תהלה ", דומיה  ש "להם  וכו', ֿ תשובה  בעלי
שבת , ערב  בכל  מהם ) לבקש  שיבואו (לפני לנצרכים  וסיוע  עזר  להגיש  צדקה , של  תמחוי ֿ חסדים , גמילות 
ישנם  - מזה  ויתירה  לב ! על  שם  איש  אין - והיהדות  התורה  בהפצת  לפעילות  בנוגע  אבל  בזה ; וכיוצא 
ה '", "דבר  לבזות  – הם  טוענים  - היתכן והיהדות : התורה  בהפצת  הפעילות  על  בטענות  שבאים  כאלו
שהם  להם  שנדמה  כאלו ענינים  תפילין, מניח  שאינו ליהודי שמביאים  ֿ זה  ֿ ידי על  תורה ", של  "כתרה 

מרכבה "... "מעשה  בגדר 

דתית  מפלגה  הקמת  על  מדברים  וכעת  כו', שתים  ולא  אחת  לא  - דתיות  מפלגות  ישנן ישראל  בארץ 
לפעילות  מוגבלת  עסקנותן אבל  - נוספת   המפלגה של  כוחה  את  להגדיל  כלומר , בלבד ,

הסברה  מסע  ֿ ידי על  שמתבצעת  פעילות  המפלגה , לשורות  אנשים  עוד  צירוף  ֿ ידי על   
הבוחר  את  לשדל  משתדלת  מפלגה  כל  כאשר  - הדתיות  למפלגות  קולו את  שנותן הציבור  - (בעיקר )

ע  מעלתה  בגלל  זו, למפלגה  קולו את  הדתיות !שיתן המפלגות  שאר  ל 

לעסוק  צריכים  היו – הדתי הבוחר  של  קולו על  הדתיות  המפלגות  בין המאבק  במקום  
העיקרית , במטרה   . שבשמים לאבינו ֿ ישראל  בני של  לבם  את  לקרב  ,

יהודים  בין והיהדות  התורה  בהפצת  פעילות  אינן הדתיות  המפלגות  להיפך : הוא  המצב  - ממש  ובפועל 
אלו  על  לפעול  דרכים  יחפשו - היותר  לכל  המפלגה . בשורות  ושילובם  צירופם  את  בעליל  רואים  שלא 
לקרבם  ידאג  מי ל "מפלגה "?! שייכים  שאינם  היהודים  שאר  כל  עם  מה  אבל  הגליון"... ב "שולי הנמצאים 
להם  שאין יהודים  ילדים  אלפי למאות  משה " "תורת  ֿ פי על  יהודי חינוך  לתת  ידאג  מי ויהדות ?! לתורה 
לצאת  הדתיות , המפלגות  עסקני של  דעתם  על  יעלה  שלא  היתכן, יהדות ?! של  ֿ בי"ת  באל "ף  כלל  ידיעה 

כיפה  בלי שהולכים  יהודים  עם  ולהתעסק  ויהדות ?!112לרחוב  לתורה  לקרבם  בשביל 

- זה  על  ומעורר  השולחן על  שדופק  מישהו נמצא  אם  וגם  ומצפצף ! פה  פוצה  שאין - ועיקר  ועוד 
הענין! כל  נגמר  ובזה  וכו', צודק  אתה  כן, לו: אומרים 

" בבחינת  הן שהמפלגות  לומר , ניתן הצחות , דרך  על   :"

יכנס  רק  אם  - והיהדות  התורה  להפצת  נמרץ  ציבורי" "עסקן להיות  מסוגל  היה  שמטבעו יהודי
הפצת ל "מפלגה ", של  העיקרית  המטרה  על  המפלגה  של  האינטרסים  את  להעדיף  ה "מפלגה ",

והיהדות . התורה 

כשזו  - נוספת  דתית  מפלגה  בהקמת  התועלת  מהי אבל , חדשה . דתית  מפלגה  הקמת  על  כעת  מדברים 
הציבור  בתוך  הפנימי במאבק  יותר  עוד  להוסיף  לפניה , שקמו הדתיות  המפלגות  של  בעקבותיהן תלך 
התורה  בהפצת  יחדיו כולם  שיעסקו הדתי, הציבור  עסקני של  המשאבים  כל  את  לגייס  במקום  הדתי,

והיהדות !

דתית ", "מפלגה  של  המושג  בכל  חדשה  רוח  להכניס  צריכים  - חדשה  דתית  מפלגה  עוד  להקים  במקום 
תור  עניני כל  של  העשיה  בתנופת  להוסיף  הוא  ופעילותה  התורה שתפקידה  הפצת  ֿ ידי על  ויהדות , ה 

שבשמים . לאבינו לקרבם  ֿ ישראל , בני אחינו כל  בין והיהדות 

מילדי  ואחת  אחד  לכל  תורני חינוך  שינתן ובראשונה  בראש  לדאוג  צריך  - אמיתי ציבורי" "עסקן
- הראשונה  בפעם  תורתנו" מתן ב "זמן כמו הזה , השבועות  בחג  התורה  מקבלת  בבואנו ובפרט  ישראל ,

ונעשים " נזכרים  האלה  על 74"הימים  עמדו הדורות , כל  סוף  עד  הנשמות  כל  גם  כולל  ֿ ישראל , בני שכל  -
אותנו" עורבים  ש "בנינו ֿ זה  ֿ ידי על  לנשמע "), נעשה  "הקדמת  (לאחרי התורה  את  וקיבלו סיני –113הר 

התורה . ֿ פי על  חינוך  לילדים  לתת  וההכרח  הצורך  יותר  מודגש  אזי
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(ראה 112) מדרבנן רק אמנם חיובה - הראש) (כיסוי  כיפה
במוחש  רואים אבל  וש"נ), בתחילתו או"ח  להצ"צ פס"ד  בארוכה
את  המסמל  דבר שזהו ישראל , בארץ ועאכו"כ  הארצות, בכל 

לענינים  בנוגע - עכ "פ שמים, יראת של  סמל  הדתי , היהודי 
מהם. עצמו יפריש כיפה חובש שיהודי  מסויימים

(א).113) ד  פ"א, שהש"ר



מי      

גמורים , צדיקים  מעלה , בעלי אנשים  ֿ ידי על  שמנוהלים  כו' וארגונים  מוסדות  וכמה  כמה  אמנם  ישנם 
של  חברות  ולדוגמא , וטובים , גדולים  דברים  ועושים  תהלה ", דומיה  ש "להם  וכו', ֿ תשובה  בעלי
שבת , ערב  בכל  מהם ) לבקש  שיבואו (לפני לנצרכים  וסיוע  עזר  להגיש  צדקה , של  תמחוי ֿ חסדים , גמילות 
ישנם  - מזה  ויתירה  לב ! על  שם  איש  אין - והיהדות  התורה  בהפצת  לפעילות  בנוגע  אבל  בזה ; וכיוצא 
ה '", "דבר  לבזות  – הם  טוענים  - היתכן והיהדות : התורה  בהפצת  הפעילות  על  בטענות  שבאים  כאלו
שהם  להם  שנדמה  כאלו ענינים  תפילין, מניח  שאינו ליהודי שמביאים  ֿ זה  ֿ ידי על  תורה ", של  "כתרה 

מרכבה "... "מעשה  בגדר 

דתית  מפלגה  הקמת  על  מדברים  וכעת  כו', שתים  ולא  אחת  לא  - דתיות  מפלגות  ישנן ישראל  בארץ 
לפעילות  מוגבלת  עסקנותן אבל  - נוספת   המפלגה של  כוחה  את  להגדיל  כלומר , בלבד ,

הסברה  מסע  ֿ ידי על  שמתבצעת  פעילות  המפלגה , לשורות  אנשים  עוד  צירוף  ֿ ידי על   
הבוחר  את  לשדל  משתדלת  מפלגה  כל  כאשר  - הדתיות  למפלגות  קולו את  שנותן הציבור  - (בעיקר )

ע  מעלתה  בגלל  זו, למפלגה  קולו את  הדתיות !שיתן המפלגות  שאר  ל 

לעסוק  צריכים  היו – הדתי הבוחר  של  קולו על  הדתיות  המפלגות  בין המאבק  במקום  
העיקרית , במטרה   . שבשמים לאבינו ֿ ישראל  בני של  לבם  את  לקרב  ,

יהודים  בין והיהדות  התורה  בהפצת  פעילות  אינן הדתיות  המפלגות  להיפך : הוא  המצב  - ממש  ובפועל 
אלו  על  לפעול  דרכים  יחפשו - היותר  לכל  המפלגה . בשורות  ושילובם  צירופם  את  בעליל  רואים  שלא 
לקרבם  ידאג  מי ל "מפלגה "?! שייכים  שאינם  היהודים  שאר  כל  עם  מה  אבל  הגליון"... ב "שולי הנמצאים 
להם  שאין יהודים  ילדים  אלפי למאות  משה " "תורת  ֿ פי על  יהודי חינוך  לתת  ידאג  מי ויהדות ?! לתורה 
לצאת  הדתיות , המפלגות  עסקני של  דעתם  על  יעלה  שלא  היתכן, יהדות ?! של  ֿ בי"ת  באל "ף  כלל  ידיעה 

כיפה  בלי שהולכים  יהודים  עם  ולהתעסק  ויהדות ?!112לרחוב  לתורה  לקרבם  בשביל 

- זה  על  ומעורר  השולחן על  שדופק  מישהו נמצא  אם  וגם  ומצפצף ! פה  פוצה  שאין - ועיקר  ועוד 
הענין! כל  נגמר  ובזה  וכו', צודק  אתה  כן, לו: אומרים 

" בבחינת  הן שהמפלגות  לומר , ניתן הצחות , דרך  על   :"

יכנס  רק  אם  - והיהדות  התורה  להפצת  נמרץ  ציבורי" "עסקן להיות  מסוגל  היה  שמטבעו יהודי
הפצת ל "מפלגה ", של  העיקרית  המטרה  על  המפלגה  של  האינטרסים  את  להעדיף  ה "מפלגה ",

והיהדות . התורה 

כשזו  - נוספת  דתית  מפלגה  בהקמת  התועלת  מהי אבל , חדשה . דתית  מפלגה  הקמת  על  כעת  מדברים 
הציבור  בתוך  הפנימי במאבק  יותר  עוד  להוסיף  לפניה , שקמו הדתיות  המפלגות  של  בעקבותיהן תלך 
התורה  בהפצת  יחדיו כולם  שיעסקו הדתי, הציבור  עסקני של  המשאבים  כל  את  לגייס  במקום  הדתי,

והיהדות !

דתית ", "מפלגה  של  המושג  בכל  חדשה  רוח  להכניס  צריכים  - חדשה  דתית  מפלגה  עוד  להקים  במקום 
תור  עניני כל  של  העשיה  בתנופת  להוסיף  הוא  ופעילותה  התורה שתפקידה  הפצת  ֿ ידי על  ויהדות , ה 

שבשמים . לאבינו לקרבם  ֿ ישראל , בני אחינו כל  בין והיהדות 

מילדי  ואחת  אחד  לכל  תורני חינוך  שינתן ובראשונה  בראש  לדאוג  צריך  - אמיתי ציבורי" "עסקן
- הראשונה  בפעם  תורתנו" מתן ב "זמן כמו הזה , השבועות  בחג  התורה  מקבלת  בבואנו ובפרט  ישראל ,

ונעשים " נזכרים  האלה  על 74"הימים  עמדו הדורות , כל  סוף  עד  הנשמות  כל  גם  כולל  ֿ ישראל , בני שכל  -
אותנו" עורבים  ש "בנינו ֿ זה  ֿ ידי על  לנשמע "), נעשה  "הקדמת  (לאחרי התורה  את  וקיבלו סיני –113הר 

התורה . ֿ פי על  חינוך  לילדים  לתת  וההכרח  הצורך  יותר  מודגש  אזי
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(ראה 112) מדרבנן רק אמנם חיובה - הראש) (כיסוי  כיפה
במוחש  רואים אבל  וש"נ), בתחילתו או"ח  להצ"צ פס"ד  בארוכה
את  המסמל  דבר שזהו ישראל , בארץ ועאכו"כ  הארצות, בכל 

לענינים  בנוגע - עכ "פ שמים, יראת של  סמל  הדתי , היהודי 
מהם. עצמו יפריש כיפה חובש שיהודי  מסויימים

(א).113) ד  פ"א, שהש"ר

     

 הדרושה האריכות  לגבי "קיצור " עדיין זה  יהיה  האריכות , שתגדל  ככל  אבל  זה , בכל  להאריך  ויש 
המצב . חומרת  מצד 

שונות  בדרכים  לעורר  ניסו עצמו זה  ובענין פעמים , וכמה  כמה  בזה  וכיוצא  זה  על  דובר  כבר  ולאידך ,
עתה ?!... הדיבור  אריכות  תועיל  מה  השאלה  נשאלת  ולכן ממשי, שינוי נעשה  ולא  כו',

העשיה ... בהעדר  נכלל  בזה  הדיבור  העדר  כי פעם , ועוד  פעם  עוד  ומדברים  חוזרים  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
לישון... רוצים  שמסביבי בגלל  לישון מחוייב  ואינני

ֿ טוב , ביום  שנאמרים  מכיון אחד , לאף  יזיקו לא  שבוודאי - אלו שדיבורים  ֿ רצון יהי אופן, ובכל 
אלא  בטלים ", "דברים  בגדר  ישארו לא  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  ובבית 

המצב . להטבת  ושינוי הזזה  יפעלו

בדבר  נסיים  - כו' ערבית  ולהתפלל  המזון ברכת  לברך  צריכים  שהרי הזמן, קוצר  עם  ובהתחשב 
כו'. המסובים  כל  את  ולהזמין ֿ חג , אסרו מחר , שיתקיים  ֿ תורה  כינוס  אודות  להכריז - המשמח 

להמדובר  ובהמשך  ֿ תורה , בכינוס  השתתפות  בתור  דתורה , בנגלה  ענין גם  לומר  - שנה  בכל  וכנהוג 
בענין עתה  ידובר  - לנשמע " נעשה  "הקדמת  העשיה , ענין הדגשת  אודות  לעיל   התוכן שזהו ,

ונשמע ". ד "נעשה 

: הש "ס כל  את  שמקיפה  רחבה  הכי סוגיא  היא  - ונשמע " "נעשה  - וכוונה  מעשה  סוגיית 

קיומן  שמלבד  - במעשה  התלויות  במצוות  התורה ; מצוות  בכל  שייכים  - ו"כוונה " "מעשה " הגדרים 
שפתיו  ("עקימת  שבדיבור  העשיה  - בדיבור  התלויות  במצוות  המצוה ; כוונת  גם  בהן יש  כפשוטו, במעשה 

מעשה " הראשונה 114הוי המצוה  כמו הלב , וכוונת  במחשבה  התלויות  במצוות  וגם  שבדיבור ; והכוונה  ,(
התוכן  היא  והכוונה  שבמחשבה , המעשה  היא  כפשוטן המילות  בפירוש  המחשבה  - אלקיך " ה ' "אנכי

שאנכי  מי אנכי - אנכי הפנימי; מהוה 115והפירוש  מלשון - הוי' וחיותך 116, כחך  - אלקיך  וכיוצא 35, ,
בזה .

חסידות  בדרושי לא 117וכמבואר  היינו, ומעשה ", דיבור  במחשבה  לקיים  האדם  צריך  המצוות  ש "כל 
בכל  לקיימה  צריך  פרטית  מצוה  שכל  פרטית , מצוה  לכל  בנוגע  גם  אלא  המצוות , לכללות  בנוגע  רק 

ומעשה . המצוה ) (ברכת  דיבור  המצוה ) (כוונת  מחשבה  הנפש , לבושי שלושה 

ענין  הוא  המצוה  שכוונת  מצוות  יש  - והכוונה  המעשה  בענין חילוקים  ישנם  המצוות  בפרטי אמנם ,
כוונת  להיות  צריכה  שלכתחילה  היינו, לבדיעבד , לכתחילה  בין חילוק  יש  גופא  ובזה  במצוה , עיקרי
שגם  ֿ כך , כל  עיקרי ענין הוא  שהכוונה  או כוונה , ללא  גם  המצוה  ֿ חובת  ידי יצא  בדיעבד  אבל  המצוה ,
אפילו  - מזה  ויתירה  עיקרי, ענין הכוונה  אין שבהן מצוות  ויש  כיוון; לא  אם  ֿ חובתו ידי יצא  לא  בדיעבד 

לכתחילה .

למצוה  מצוה  שבין החילוקים  וטעם  המצוות , שבענין ו"כוונה " "מעשה " הגדרים  בביאור  עיון, וצריך 
המצוה . בקיום  הכוונה  של  חשיבותה  למידת  בנוגע 

: פרטיות דוגמאות  על  להתעכב  וכדאי

המיוחדים  לקרבנות  בנוגע  גם  (כולל  כו' קרבנות  קדשים , בעניני מצינו - במצוה  עיקרי כענין כוונה 
נזבח " הזבח  דברים  ששה  "לשם  ֿ טובים ), .118בימים 

שלא  אלא  כשרים , לשמן שלא  שנזבחו הזבחים  "כל  - לבדיעבד  לכתחילה  בין חילוק  יש  גופא  ובזה 
חובה " לשם  לבעלים  שלא 119עלו נזבחו אם  ֿ מקום  מכל  "לשמן", להיות  צריך  שלכתחילה  אף  כלומר , .

חובה . לשם  לבעלים  עלו שלא  אלא  בדיעבד , כשרים  לשמן,
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א.114) סה, סנהדרין
ב.115) רנז, זח "ג  וראה כ . פ, פינחס לקו"ת
פ"ט .116) ש"א פרדס שם. זח "ג 
תתקלו.117) ע' יתרו אוה"ת וראה פינחס. ר"פ לקו"ת

הקרבנות 118) מעשה הל ' רמב"ם במשנה. - ב מו, זבחים
ספ"ד .

רפט "ו.119) המוקדשין פסולי  הל ' רמב"ם זבחים. מס' ריש



מב     

אלא  כשר , קרבן הקרבן, של  ה "חפצא " כאן שיש  - ל "גברא " ה "חפצא " בין הוא  שהחילוק  לומר  ויש 
חובה . לשם  לו עלה  שלא  ב "גברא ", נפעל  לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  שאף 

פסול  הקרבן גם  הכוונה  שבהעדר  - בזה  וכיוצא  חטאת  כמו - בקרבנות  נוסף  סוג  ואפילו 119וישנו ,
פסולה " דם , אכילת  על  ושחטה  חלב  אכילת  על  שבאה  כגון אחר , חטא  לשם  קרבנו 120"שחטה  "שיהיה  ,

פסלה " הקריב  ואם  חטא , על  מחטא  שיקריבנה  לא  חטאו, חלב 121לשם  על  חטאתו "הפריש  מזה , ויתירה  ,
שאכל שאכל  חלב  על  יביאנה  מין,"121לא  אותו דם ), (ולא  חלב  חטא  לשם  מספיק  שלא  היינו, ,

בזה ). (וכיוצא  חבירו על  אחד  מיום  ולא  עצמה , זו לפעולה  להיות  צריך  גופא  חלב  שבמין אלא 

הביא  "אם  - היום " שאכל  חלב  על  יביאנה  "לא  בדין ברמב "ם , הגירסאות  משתי היינו,ולהעיר  ,"
הביא  "אם  או כיפר . בדיעבד  אבל  לכתחילה , אלא  אינו זה  שנתבאר שדין כמו בדיעבד , אפילו כיפר ",

אחר  במקום  .122בארוכה 

 ויקרא ספר  בתחילת  שכתוב  כמו – הקרבנות  של  הרוחני לתוכן בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  הקרבנות ,ועל  ספר  ,
לה ' קרבן מכם  יקריב  כי תקנום "123"אדם  תמידים  במקום  "תפילות  התפילה , עבודת  ענין שזהו ,124:

עבודה  היא  "איזו שבלב ", "עבודה  גם  היא  זה , עם  ביחד  אבל  שבדיבור . ֿ עשה  מצות  היא  - תפילה 
תפילה " זו בלב , תפילה 125שהיא  "כל  - התפילה  את  המעכב  עיקרי ענין הוא  בתפילה  הלב  כוונת  ולכן, .

בכוונה " ומתפלל  חוזר  - כוונה  בלא  התפלל  ואם  תפילה , אינה  בכוונה  .126שאינה 

ראשונה  ברכה  בין חילוק  יש  זה  שבענין אלא  כו'), המלות  (פירוש  הפרטית  לכוונה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
"זמן  גם  כולל  ֿ טובים , וימים  בשבתות  ברכות  שבע  או חול , ביום  ברכות  ֿ עשרה  (שמונה  העמידה  בתפילת 
צריך  אינו שוב  ראשונה , בברכה  לבו את  כוון ש "אם  - ֿ זה  שלאחרי הברכות  לשאר  תורתנו") מתן

ֿ שמע ,127(לחזור )" בקריאת  (כמו ראשונה  בברכה  רק  הוא  בכוונה  ולהתפלל  לחזור  שצריך  הכוונה  ועיכוב  ,
יצא " לבו כוון לא  אם  והשאר  חובתו, ידי יצא  לא  ראשון.. בפסוק  לבו כוון ולא  שמע  את  ).128"הקורא 

חסרון  בשביל  חוזרין אין "עכשיו - העמידה  בתפילת  ראשונה  לברכה  בנוגע  שאפילו להוסיף , ויש 
דקריאת ֿ ראשון בפסוק  ֿ כן ֿ שאין (מה  יחזור " למה  ֿ כן אם  יכוין, שלא  הוא  קרוב  בחזרה  שאף  כוונה ,

.129שמע )

: בלבד המעשה  ֿ אם  כי עיקרי, ענין המצוה  כוונת  אין למשל , צדקה , במצות  - גיסא  ולאידך 

בספרי  כאילו 130איתא  הכתוב  עליו מעלה  בה , ונתפרנס  והלך  עני ומצאה  ידו מתוך  סלע  למאבד  "מנין :
קיים  בה " ונתפרנס  עני ש "מצאה  מכיון ֿ מקום  מכל  לזכות ", נתכוין "שלא  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר , כו'", זכה 

העני" נפש  את  "החיית  העני, קבלת  אלא  הנותן, פעולת  אינה  הצדקה  עיקר  כי צדקה , .131מצות 

לצדקה  סכום  נדר  שאם  לומר , הנדרים "132וקרוב  מכלל  -133("צדקה  עני ומצאו זה , סכום  ואיבד  ,(
יגיע  מממונו מסויים  שסכום  אלא ) הנותן, פעולת  (לא  הוא  המכוון  עיקר  לצדקה  בנדר  גם  כי נדרו, קיים 

וכוונתו. ידיעתו ללא  כי אם  נתקיים , זה  דבר  והרי לעני,

שהיו  החכמים  גדולי כגון הנותן, ידע  ש "לא  הצדקה , בנתינת  המעלות  שאחת  ולהעיר  להוסיף  [ויש 
ונוטלין" העניים  ובאין לאחוריהן ומפשילין בסדיניהן המעות  שנתינת 134צוררים  להשתדל  יש  כלומר , ,

כוונה ]. ללא  מעשה  ודוגמת  מעין הנותן", ידע  ש "לא  באופן תהיה  הצדקה 
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ה"ו.120) שם רמב"ם
ה"ג .121) פ"ג  שגגות הל ' רמב"ם
וש"נ.122) ואילך . 7 ע' חל "ב לקו"ש
ואילך .123) ב ב, ויקרא לקו"ת וראה ב. א, ויקרא
ב.124) כו, ברכות
תפלה.125) הל ' ריש רמב"ם סע"א. ב, תענית
הט "ו.126) פ"ד  שם רמב"ם
רפ"י .127) שם
רפ"ב.128) ק"ש הל ' רמב"ם

וסק"א.129) או"ח  אדה"ז שו"ע
יט .130) כד , תצא
טו.131) משפטים תנחומא ראה
או 132) סתמי , (באופן לצדקה לנדב "יזכור" באמירת כנהוג 

ופשטי '). נהרא נהרא - הסכום לפרש גם
הימים 133) (משיעורי  רפ"ח  עניים מתנות הל ' רמב"ם

האחרונים).
ה"י .134) פ"י  שם



מג      

מצוה  שבין החילוקים  וטעם  המצוות , שבענין ו"כוונה " ד "מעשה " הגדרים  בביאור  לעיין יש  וכאמור ,
עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן המצוה , בקיום  הכוונה  של  חשיבותה  למידת  בנוגע  .135למצוה 

: הגאולה ענין עם  גם  ולקשר  להוסיף  ויש 

הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו ב "מעשינו הכוונה  -136תכלית  דמשיחא  דעקבתא  בעקבתא  ובפרט  ,
ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  והשלימה , האמיתית  הגאולה  את  ולזרז ישאר 137למהר  שלא  ,

אתם " וזהבם  "כספם  רכושו, אפילו אלא  בעצמו, היהודי רק  לא  בגלות , ענין והן 138שום  ברוחניות  הן ,
קדושה  ניצוצי ישנם  יהודי של  בממונו גם  שהרי שבפרט 139בגשמיות , לפרט  עד  הקדושה , ניצוצות  וכל  ,

אחד ". לאחד  ד "תלוקטו באופן מהגלות , יצאו כו',

של  באופן הוא  אמיתי "ליקוט " והרי , כלומר כלאחר דוקא , ליקוט  שייך  שלא  מיבעי לא 
בנוגע  יתירה  התעסקות  להיות  צריכה  גופא  שבכוונה  זאת , עוד  אלא  כוונה , מתוך  ֿ אם  כי כו', מאחוריו יד ,

פרטים  ופרטי הפרטים  הפסולת 140לכל  מתוך  היפה  או היפה , מתוך  הפסולת  לברור  כמו בזה .141, וכיוצא  ,

ודוגמת  מעין - הימים " ב "אחרית  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  עבודתו להיות  צריכה  לכך , ובהתאם 
העליון  אדם  של  שלוחו מישראל , ואחד  אחד  שכל  – ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  ענין

וכל 142כמותו  נפשו כחות  כל  את  ללקט  לעצמו, בנוגע  הן גו'", תלוקטו "ואתם  בעבודת  להשתדל  צריך  ,
וטף  נשים  אנשים  יהודים , ללקט  להזולת , בנוגע  והן ומצוות , תורה  לעניני עניניו עליהם 143פרטי ולפעול  ,

ומצוותיה . תורה  יהדות , בעניני

ענין  מודגש  בו שגם  ֿ תורה ", ב "כינוס  השתתפות  בתור  - לעיל  האמור  בכל  שהדיבור  ֿ רצון ויהי
לעולם " והנאה  להם  הנאה  צדיקים , של  "כינוס  ואחד 144הליקוט , אחד  כל  בעבודת  פעולתו יפעל  -

אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  הקב "ה , ֿ ידי על  והליקוט  הכינוס  פעולת  את  ויזרז שימהר  - והעיקר  מישראל ,
עם  (כוונות ), והמחשבות  והדיבורים  המעשים  כל  ועבודתינו, מעשינו כל  ליקוט  גם  כולל  ישראל ", בני

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  כו', הקדושה  ניצוצות  כל 

ֿ שם ֿ והבעל  המלך  דוד  רבינו, למשה  השבועות  חג  של  השייכות  אודות  לעיל  להמדובר  בהמשך 
התשלומין  בימי השבועות , חג  ממוצאי החל  בפועל , בעבודה  וההוראה  הלימוד  ולבאר  להוסיף  יש  - טוב 

כולה . השנה  כל  על  והמשכם  סיון, י"ב  עד 

מתן  מ "זמן ֿ כח  נתינת  לאחרי והיהדות , התורה  בהפצת  לעסוק  יוצאים  שכאשר  - בזה  הענינים  ואחד 
המלך  דוד  רבינו, משה  הרועים , שלשת  של  לענינם  בהתאם  הפעולה  דרך  להיות  צריכה  הזה , תורתנו"

כדלקמן. ֿ טוב , ֿ שם  והבעל 

 :

"משה  - כשמו - רבינו משה  של  דבר ענינו עמא  אפילו מישראל , ואחד  אחד  כל  של  "רבינו" ,"
"משה  לומר  רגילים  הם  גם  התורה , לידיעת  הגיעו לא  שעדיין ש "משה כו' לפי - הדבר  וטעם  ,"145

"משה  נקרא  זה  שם  ועל  הדורות , כל  סוף  עד  מישראל  ואחד  אחד  לכל  כו'" ומסרה  מסיני תורה  קיבל 
 ממעמד החל  רבינו, ממשה  התורה  את  מקבלים  הם  שגם  מכיון מישראל , ואחד  אחד  כל  ֿ ידי על  "

כהלכה  שנתגיירו הגרים  גם  כולל  הדורות , כל  סוף  עד  ֿ ישראל  בני כל  נשמות  נכחו שבו סיני, .146הר 
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ט .135) ט , משלי 
רפל "ז.136) תניא
יב.137) כד , ישעי '
ט .138) ס, שם
ד .139) קא, להה"מ  או"ת סרי "ח . כש"ט  ראה
כוונה 140) רק לא שצ"ל  - האדם מעבודת וק"ו במכ "ש

לאדמו"ר  היחוד  בשער כמבואר פרטית, כוונה גם אלא כללית,
ואילך ). (פ"ד  האמצעי 

למטה.141) מלמעלה או למעלה מלמטה - בירור אופני  ב'
ובכ "מ .142) ג . א, ויקרא לקו"ת ראה
(143- ואדרבה כו', חבריהם על  יפעלו שהקטנים גם כולל 

בעל  של  מפעולתו יותר לפעמים משפיעה הקטנים של  פעולתם
כו'. שכל 
במשנה.144) - סע"ב עא, סנהדרין
רפ"א.145) אבות
ועוד .146) פמ "א. פרדר"א ראה



מד     

בקריעת  - מצרים  יציאת  ושלימות  לגמר  ועד  מצרים , יציאת  ענין את  רבינו משה  פעל  - לזה  ובהקדמה 
הים " שפת  על  מת  מצרים  את  ישראל  ש "וירא  מכיון ממצרים , כו' הפחד  לגמרי בטל  שאז ֿ סוף , ,147ים 

עבדו" ובמשה  בה ' "ויאמינו - מזה  אצל 148וכתוצאה  והשעבוד  העבדות  ענין לגמרי נתבטל  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,
בארוכה  המהר "ל  שכתב  (כמו הדורות  כל  סוף  עד  ֿ ישראל  בני ).149כל 

בקרבך " אשר  זר  ֿ ל  "א  לעצמו, בנוגע  הן - העבודה  התחלת  להיות  צריכה  זה  בנוגע 150ובענין והן ,
ל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  שייכותו להדגיש  - אפשרי מקום  בכל  והיהדות  התורה  הפצת  לפעולת 

" העכו"ם לבין ש "נשבה  ומצב  במעמד  הוא  ומשונות  שונות  מסיבות  אם  גם  שלכן, מכיון 151, הרי ,
ממצרים  ישראל  נגאלו שבזכותן צדקניות  לנשים  עד  בקודש , (ולמעלה  יהודיה  לאם  שנתגייר 152שנולד  או ,(

ש "נשבה  וגבולים  המיצרים  גם  כולל  ממצרים , יצא  - ֿ זה  לפני ועוד  סיני, הר  במעמד  נשמתו היתה  כהלכה ,
וצריך  יכול  שכן, ומכיון (כנ"ל ), כו' מצרים  משעבוד  הפחד  לגמרי שבטל  ובאופן העכו"ם ", לבין

משה ". ב "תורת  שניתנו המצוות  ויקיים  משה ", "תורת  את  שילמד  ֿ זה  ֿ ידי על  – רבינו למשה  שייכותו את 

 :

דוד  - כשמו - הוא  המלך  דוד  של  לאמיתתו ענינו המלכות  ענין ישראל  אצל  התחיל  ֿ ידו שעל  ,
העולם  מאומות  להתפעל  שלא  ֿ עצמה , בפני מלכות  ֿ ישראל  בני נעשו ֿ ידו שעל  היינו, ובשלימותו.

העמים " מכל  "המעט  היותם  עם  סביבם , הוא 153הנמצאים  "דוד  היות  שעם  דוד , של  בחייו שמצינו כפי -
להסתלקותו 154הקטן" (עד  חייו ימי במשך  רק  ולא  ישראל , מלך  נעשה  ֿ מקום  מכל  ישי), מבני (הקטן

למלכות  בנוגע  רק  לא  - נצחי קיום  של  באופן אלא  השבועות ), של 155דוד בחג  למלכותו גם  אלא  ,
 " וקיים חי ישראל  מלך  "דוד  עד 156- ישראל ", "מלך  בתור  וקיים " "חי הוא  עתה  שגם  היינו, ,

משיחא . מלכא  דוד  להתגלות 

להוסיף  צריך  רבינו, למשה  שייכותו שמתגלית  שלאחרי - והיהדות  התורה  הפצת  בעבודת  וההוראה 
העולם  אומות  העולם , מעניני להתפעל  שלא  היינו, המלך , דוד  של  המלכות  תוקף  גם  בעצמו ולפעול 
המלך , דוד  של  חייו ימי מסיפור  שלמדים  כפי - העמים " מכל  "המעט  היותו עם  מסביבו, הנמצאים  וכו',

כנ"ל .

:

" - כשמו - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  כידוע ענינו שירידת 157", - "ישראל " שמו קריאת  בטעם  הפתגם 
ֿ ידי  על  כו') הגלות  חשכת  (מצד  התעלפות  של  ממצב  ֿ ישראל  בני את  לעורר  כדי היתה  לעולם  נשמתו
כי  באזנו, שמו שלוחשין ֿ ידיֿזה  על  אותו שמעוררים  שנתעלף  אדם  כמשל  ("ישראל "), בשמם  הקריאה 
להחיות  הנפש , מעצם  החיות  התפשטות  ונמשכת  חוזרת  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הנפש , בעצם  מגיעה  השם  קריאת 
את  מעוררת  "ישראל ", ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  שמו שקריאת  - ֿ דידן בנידון ודוגמתו הגוף . אברי את 
ואחד  אחד  כל  אצל  שיתגלה  כו', החיות  התפשטות  נעשית  השם  ֿ ידי על  כי הגלות , מעלפון ֿ ישראל  בני

לתורה " אותיות  ריבוא  ששים  "יש  ֿ תיבות  ראשי "ישראל ", ענין שזהו – לתורה  שייכותו .158מישראל 

רבינו, למשה  שייכותו את  יהודי אצל  שמגלים  שלאחרי - והיהדות  התורה  הפצת  בעבודת  וההוראה 
בעבודתו  יסתפק  שלא  אצלו ולפעול  להוסיף  צריכים  המלך , דוד  של  המלכות  תוקף  את  אצלו ופועלים 
וענינו  בשמו כמודגש  ישראל , עם  כללות  על  לפעולה  עד  נוספים , יהודים  על  יפעל  הוא  שגם  אלא  בעצמו,

ֿ טוב . ֿ שם  הבעל  של 
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ל .147) יד , בשלח 
לא.148) שם,
פס"א.149) ה' גבורות בספרו
ב.150) מב, תבוא לקו"ת רע"ב. קו, זח "ג  ב. קה, שבת ראה

ובכ "מ .
ה"ג .151) פ"ג  ממרים הל ' רמב"ם ראה
ב.152) יא, סוטה

ז.153) ז, ואתחנן
יד .154) יז, ש"א
ה"ט .155) פ"א מלכים הל ' רמב"ם ראה
א.156) כד , ר"ה
ואילך .157) רנא ע' בהוספות, תרס"ג  סה"מ 
קפו.158) אופן עמוקות מגלה



מה      

בקריעת  - מצרים  יציאת  ושלימות  לגמר  ועד  מצרים , יציאת  ענין את  רבינו משה  פעל  - לזה  ובהקדמה 
הים " שפת  על  מת  מצרים  את  ישראל  ש "וירא  מכיון ממצרים , כו' הפחד  לגמרי בטל  שאז ֿ סוף , ,147ים 

עבדו" ובמשה  בה ' "ויאמינו - מזה  אצל 148וכתוצאה  והשעבוד  העבדות  ענין לגמרי נתבטל  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,
בארוכה  המהר "ל  שכתב  (כמו הדורות  כל  סוף  עד  ֿ ישראל  בני ).149כל 

בקרבך " אשר  זר  ֿ ל  "א  לעצמו, בנוגע  הן - העבודה  התחלת  להיות  צריכה  זה  בנוגע 150ובענין והן ,
ל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  שייכותו להדגיש  - אפשרי מקום  בכל  והיהדות  התורה  הפצת  לפעולת 

" העכו"ם לבין ש "נשבה  ומצב  במעמד  הוא  ומשונות  שונות  מסיבות  אם  גם  שלכן, מכיון 151, הרי ,
ממצרים  ישראל  נגאלו שבזכותן צדקניות  לנשים  עד  בקודש , (ולמעלה  יהודיה  לאם  שנתגייר 152שנולד  או ,(

ש "נשבה  וגבולים  המיצרים  גם  כולל  ממצרים , יצא  - ֿ זה  לפני ועוד  סיני, הר  במעמד  נשמתו היתה  כהלכה ,
וצריך  יכול  שכן, ומכיון (כנ"ל ), כו' מצרים  משעבוד  הפחד  לגמרי שבטל  ובאופן העכו"ם ", לבין

משה ". ב "תורת  שניתנו המצוות  ויקיים  משה ", "תורת  את  שילמד  ֿ זה  ֿ ידי על  – רבינו למשה  שייכותו את 

 :

דוד  - כשמו - הוא  המלך  דוד  של  לאמיתתו ענינו המלכות  ענין ישראל  אצל  התחיל  ֿ ידו שעל  ,
העולם  מאומות  להתפעל  שלא  ֿ עצמה , בפני מלכות  ֿ ישראל  בני נעשו ֿ ידו שעל  היינו, ובשלימותו.

העמים " מכל  "המעט  היותם  עם  סביבם , הוא 153הנמצאים  "דוד  היות  שעם  דוד , של  בחייו שמצינו כפי -
להסתלקותו 154הקטן" (עד  חייו ימי במשך  רק  ולא  ישראל , מלך  נעשה  ֿ מקום  מכל  ישי), מבני (הקטן

למלכות  בנוגע  רק  לא  - נצחי קיום  של  באופן אלא  השבועות ), של 155דוד בחג  למלכותו גם  אלא  ,
 " וקיים חי ישראל  מלך  "דוד  עד 156- ישראל ", "מלך  בתור  וקיים " "חי הוא  עתה  שגם  היינו, ,

משיחא . מלכא  דוד  להתגלות 

להוסיף  צריך  רבינו, למשה  שייכותו שמתגלית  שלאחרי - והיהדות  התורה  הפצת  בעבודת  וההוראה 
העולם  אומות  העולם , מעניני להתפעל  שלא  היינו, המלך , דוד  של  המלכות  תוקף  גם  בעצמו ולפעול 
המלך , דוד  של  חייו ימי מסיפור  שלמדים  כפי - העמים " מכל  "המעט  היותו עם  מסביבו, הנמצאים  וכו',

כנ"ל .

:

" - כשמו - ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  של  כידוע ענינו שירידת 157", - "ישראל " שמו קריאת  בטעם  הפתגם 
ֿ ידי  על  כו') הגלות  חשכת  (מצד  התעלפות  של  ממצב  ֿ ישראל  בני את  לעורר  כדי היתה  לעולם  נשמתו
כי  באזנו, שמו שלוחשין ֿ ידיֿזה  על  אותו שמעוררים  שנתעלף  אדם  כמשל  ("ישראל "), בשמם  הקריאה 
להחיות  הנפש , מעצם  החיות  התפשטות  ונמשכת  חוזרת  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הנפש , בעצם  מגיעה  השם  קריאת 
את  מעוררת  "ישראל ", ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  שמו שקריאת  - ֿ דידן בנידון ודוגמתו הגוף . אברי את 
ואחד  אחד  כל  אצל  שיתגלה  כו', החיות  התפשטות  נעשית  השם  ֿ ידי על  כי הגלות , מעלפון ֿ ישראל  בני

לתורה " אותיות  ריבוא  ששים  "יש  ֿ תיבות  ראשי "ישראל ", ענין שזהו – לתורה  שייכותו .158מישראל 

רבינו, למשה  שייכותו את  יהודי אצל  שמגלים  שלאחרי - והיהדות  התורה  הפצת  בעבודת  וההוראה 
בעבודתו  יסתפק  שלא  אצלו ולפעול  להוסיף  צריכים  המלך , דוד  של  המלכות  תוקף  את  אצלו ופועלים 
וענינו  בשמו כמודגש  ישראל , עם  כללות  על  לפעולה  עד  נוספים , יהודים  על  יפעל  הוא  שגם  אלא  בעצמו,

ֿ טוב . ֿ שם  הבעל  של 
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ל .147) יד , בשלח 
לא.148) שם,
פס"א.149) ה' גבורות בספרו
ב.150) מב, תבוא לקו"ת רע"ב. קו, זח "ג  ב. קה, שבת ראה

ובכ "מ .
ה"ג .151) פ"ג  ממרים הל ' רמב"ם ראה
ב.152) יא, סוטה

ז.153) ז, ואתחנן
יד .154) יז, ש"א
ה"ט .155) פ"א מלכים הל ' רמב"ם ראה
א.156) כד , ר"ה
ואילך .157) רנא ע' בהוספות, תרס"ג  סה"מ 
קפו.158) אופן עמוקות מגלה

     

"לי אותיות  ד "ישראל ", באופן הפעולה  להיות  צריכה  - גופא  להתפעל "159ובזה  שלא  היינו, ,
של  המלכות  תוקף  כאמור , "ראש ", של  התוקף  לו שיש  מכיון כו', ד "מהסביבה  לאופן ועד  , את

"תורת  עם  מההתקשרות  כתוצאה  מלמעלה  שמקבל  הסיוע  על ֿידי השבוע ), פרשת  (כהוראת  ",ראש "
נצחי" "יחוד  של  לאופן .160עד 

 לפעול טובות  החלטות  ואחד  אחד  כל  יקבל  תורתנו" מתן "זמן של  בסיומו שבעמדנו ֿ רצון ויהי
אחד  כל  יוסיף  בוודאי אשר  הרועים , משלושת  הנ"ל  והוראה  ללימוד  בהתאם  והיהדות , התורה  בהפצת 

עמו. ועוסק  שמדבר  להזולת  המתאים  וסגנון באופן עליו, הטובה  ה ' כיד  האמור , בכל  ואחד 

וּתׂשמח , ּתׂשמח  ושנת  הקהל ', 'שנת  להיותה  - זו בשנה  תורתנו" מתן ל "זמן בנוגע  יתירה  ְְִַַַובהדגשה 
בארוכה . פעמים  כמה  כמדובר 

נח  בני שנצטוו למצוות  בנוגע  העולם  אומות  על  לפעולה  בנוגע  גם  - הנ"ל  בכל  להוסיף  שזוהי 161ויש  ,
נאמר  שעליו לזמן המתאימה  "והיתה 162ההכנה  אחד ", שכם  לעבדו גו' ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  "אז

המלוכה " העולם .163לה ' בכל  הקב "ה  של  מלכותו גילוי .

 לכל השוים  השיעורים  שלושת  אודות  גם  להזכיר  יש  - הרועים  שלושת  אודות  להמדובר  ובהמשך 
שיעורי  ֿ טוב ), ֿ שם  הבעל  תורת  (ביאור  ותניא  המלך ), דוד  של  (ספרו תהלים  משה ), (תורת  בחומש  נפש ,

חת "ת :

שני שיעור  במשך  שנלמדת  פרשה  גם  כולל  השבוע , ימי לשבעת  שנחלקת  כפי השבוע  פרשת  -
פעמים ), שמונה  השמיני" ביום  "ויהי שקורין זו שנה  בקביעות  ובפרט  שמיני, פרשת  (כמו כו' שבועות 
(כמו  מחוברות  פרשיות  שתי כשקורין ֿ זה  ֿ דרך  ועל  זה , ליום  המכוון החלק  יום  בכל  וללמוד  לחזור 
מחוברין, כשהן לחלוקה  בהתאם  זה , ליום  המכוון החלק  יום  בכל  ללמוד  - בזה ) וכיוצא  ֿ בחוקותי, בהר 

בהם " ד "וחי הזמן"164ובאופן עם  "לחיות  ,165.

החודש .שיעור  לימי שנחלק  כפי -

שנת ושיעור  כסלו מי"ט  השנה , לימי דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  שנחלק  כפי -
משיח  כבר  יבוא  בוודאי - ובינתיים  ולברכה , לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו הבא  כסלו י"ט  עד  תשמח ,

פעמים  שלוש  שנהגו טובות  הנהגות  ככל  אלו, שיעורים  ללמוד  ימשיכו אז וגם  אדרבה 166צדקנו, אלא  ,
וכהנה . כהנה  בהם  להוסיף  -

:הראוי באופן הקיץ  לימי להתכונן - גרמא  שהזמן ענין גם  להזכיר  המקום  וכאן

כו', יתירה  וזריזות  בזהירות  צורך  יש  שלכן הגוף , לעניני יותר  נמשכים  הקיץ  שבזמן אדם , בני מטבע 
להנהגה  עד  טובות , ומדות  מוסר  עניני בהם  שיש  הקיץ , בשבתות  אבות  פרקי ללמוד  נהגו זה  ומטעם 

חסידות  מדת  ֿ פי .167על 

של  הגוף  למעלת  כראוי קדושה , מתוך  תהיה  הגוף  בעניני שההתעסקות  - מתאימה  הכנה  דרושה  ולזה 
קדישא " דילהון ש "גופא  ֿ ישראל , ה ',168בני לעבודת  בריא  יהיה  שהגוף  כדי ושתיה  אכילה  ולדוגמא : ,

להרמב "ם  דעות  בהלכות  קדישא 169כמבואר  תניא  בספר  - ובקיצור  ,170.

והדגשה  הוספה  להיות  צריכה  קדושה , מתוך  נעשים  הגוף  שעניני לכך  שנוסף  - עיקר  זה  וגם  ועוד 
בתניא  בארוכה  [כמבואר  טפל " וגופם  עיקר  "נשמתם  ֿ ישראל  בני שאצל  דמכיון הנשמה , בעניני גם  יתירה 
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וש"נ.159) צה, ס"ע ח "א ויקרא אדמהאמ "צ מאמרי  ראה
א).160) (לב, פכ "ה תניא
ספ"ח .161) מלכים הל ' רמב"ם ראה
ספי "א.162) שם רמב"ם ט . ג , צפני '
בסופו.163) עובדי '
ה.164) יח , אחרי 
ואילך .165) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום

וכיו"ב.166) מצוה, לשם כו', לצורך  אלא להתירם ואין
כו'. בזה ולהוסיף להמשיך  – להיפך  היא המצוה ובנדו"ז,

אבות.167) לפרקי  בהקדמה שמואל  מדרש ראה
רע"ב.168) ע, זח "ג 
ואילך .169) פ"ב
ב).170) (יא, פ"ז



מו     

ל "ב  ואב 171פרק  מתאימות  "כולן הנשמה  מצד  הרי עיקר ", ש "נשמתם  שמכיון ישראל , אהבת  ענין בביאור 
הוא  הרי כו" קדושה  של  באופן היא  הגוף  כשהנהגת  אפילו כלומר , לכולנה "], הנשמה ,אחד  אל 

עם  חסד  לגמול  הולך  שהוא  הלל .. "כמאמר  "גופו בנוגע 172הוא  ֿ לב  שימת  ניתוסף  אם  הרי, -
הגוף , שהיא לעניני הנשמה , לעניני בנוגע  ֿ לב  בשימת  יתירה  הוספה  להיות  שצריכה 

לבב . וטוב  שמחה  ומתוך  משיעור , שלמעלה  להוספה  עד  דיליה , שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  מציאותו, עיקר 

, וקדושה טוב  עניני בכל  אמיתית  בחיות  וכהנה  כהנה  להוסיף  לבו" אל  יתן ש "החי ֿ רצון ויהי
חג ", מ "אסרו החל  כולה , השנה  כל  על  להמשיכם  ֿ מנת  על  הזה , תורתנו" מתן ב "זמן מחדש  שניתנו

טבוח " "יום  להיותו השבועות  בחג  יתירה  בשבוע 173ובהדגשה  השלישי ביום  שקביעותו זו בשנה  ובפרט  ,
טוב  כי בו שבדבר .174שהוכפל  הרמזים  ככל  ,

הענינים  בכל  העיקר , על  שמרובה  להוספה  עד  משלו, יוסיף  ואחד  אחד  שכל  – עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  לתורתו עד  כו', ֿ פה  שבעל  ותורה  שבכתב  מתורה  (שנלקחו לעיל  האמורים 

מעי" בתוך  "ותורתך  התורה , ענין - פנימי באופן הן ומצוותיה , בתורה  העבודה  לאופן בנוגע  ,175דורנו),
כבשרו  ובשר  דם  שנעשה  המזון ללבושים 176בדוגמת  שנמשלו המצוות  קיום  - מקיף  באופן והן עד 176, ,

ראש ". את  "נשא  הראש , ֿ גבי שעל  העטרה  בדוגמת  והידור , הוספה  של  לאופן

בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ה "ראש ", בדרגת  אפילו ("נשא " ראש  נשיאת  של  שנה  זו שתהיה  - והעיקר 
צדקנו  משיח  פני לקבל  לילך  הראש  מנשיאת  החל  והטף , והנשים  האנשים  ישראל , בני כל  אצל  הגוף ) לכל 

ממש . בימינו במהרה 

"ניע  אחת ). פעם  – הרביעית  (בבא  הזקן אדמו"ר  ניגון הכנה . ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
המקדש ". בית  שיבנה  כו' רצון "יהי - שי' ֿ ציבור  ולשליח  כלאפצי". זשוריצי

של  מ "כוס  הנאספים  לכל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  - והבדלה  ערבית  תפילת  המזון, ברכת  לאחרי
ברכה ".

צאתו, תצאו"].טרם  בשמחה  "כי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל 
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נמשך 171) ידו שעל  - לב - הפרק במספר מהרמז להעיר
קסא, זח "ג  (ראה שייפין" לכל  פליג  "לבא הגוף, בכל  ומתפשט 

ב). רכא, רע"ב.
ג .172) פל "ד , מויק"ר - א) (לו, פכ "ט  תניא

סי "ט .173) סתצ"ד  או"ח  אדה"ז שו"ע
ו).174) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פירש"י 
ט .175) מ , תהלים
ואילך ).176) סע"ב (ט , ספ"ה תניא

             

       
       

      
         

       
         

       

         
         

      
        

        
        

    





























המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א

             

        
        

         
 

         
      

        

       
        

         
         

       
        



























המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' ב



מז

       
מוגה  בלתי

 מהשיעור החל  בתורה , היום  שיעורי משאר  לבו" אל  יתן ב "החי והוראה  לימוד  לבאר  גם  נהוג 
יב ). סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  – ברמב "ם  (הביאור  מיימון בן משה  בתורת  היומי

,רש "י ופירוש  השבוע  פרשת  בתחילת  - עמרם  בן משה  לתורת  מיימון, בן משה  רבינו ומתורת 
מקרא : של  פשוטו

לראות  קהת , בני על  שצויתיך  "כמו רש "י: מפרש  - הם " גם  גרשון בני ראש  את  "נשא  הפסוק  על 
עבודה ". לכלל  שהגיעו יש  כמה 

להבין: וצריך 

ראש  את  "נשא  שכתוב  מה  מעצמו מבין למקרא ' חמש  ה 'בן הרי, - הכתוב  בפשטות  הקושי מהו א )
גרשון בני  ראש את  "נשא  במדבר  פרשת  בסוף  שלמד  מכיון ,"  כאן נאמר  לזה  ובהמשך  ,"

גרשון בני ראש  את  "נשא  ?"

קהת , בני על  שצויתיך  "כמו - בלשונו רש "י מאריך  מדוע  ב )      ואינו ,"
קהת "? בני על  שצויתיך  "כמו בפירוש ) צורך  יש  (אם  בקיצור  כותב 

: בזה הביאור  ונקודת 

"נשא  פירוש  ולהדגיש  לבאר  ֿ אם  כי ֿ לן), קמשמע  (דמאי הם " "גם  שכתוב  מה  לבאר  רש "י כוונת  אין
של  מנין ֿ אם  כי סתם , מנין זה  שאין ראש ", של את  לענין מדגיש בשייכות  ולכן כח ), (בעלי

קהת , בני על  שצויתיך  "כמו     ," קהת בני ראש  את  ב "נשא  שפירש  כמו ,"
את  מהם  "מנה   ."

"שהגיעו וכותב  בלשונו מדייק  ורש "י הראויין" קהת  בבני שכתב  כמו (ולא  "
"ישאו בכתף  עליהם  הקודש  עבודת  "כי קהת , בני אצל  היתה  משא " "עבודת  של  עיקרה  כי - ("40,

עבודה ". "לכלל  - גרשון בני אצל  ֿ כן ֿ שאין מה 

הוצרך  (שלכן גרשון בני ראש  את  "נשא  ֿ כך  ואחר  קהת ", בני ראש  את  "נשא  הכתוב  הקדים  ולכן
להוסיף ) הכתוב  . כנ"ל קהת , בני אצל  היתה  משא  לעבודת  בנוגע  החשיבות  עיקר  כי  - "

ממילא  (בדרך  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי אותם "41ועל  תפקוד  גו' מררי "בני הפרשה  בהמשך  שכתוב  מה  (42,
גם  אודותה  כבר  למד  למקרא ' חמש  (שה 'בן מררי בני שעבודת  מכיון - ראש " את  "נשא  בהם  נאמר  ולא 

משאם " "משמרת  ֿ אם  כי משא ", "עבודת  בגדר  אינה  במדבר ) בעלי 43בפרשת  להיות  הוצרכו הם  שגם  אף  ,
נאמר  בהם  גם  שלכן אחר 44כח , במקום  שנתבאר  (כמו תפקדם " שנה  חמשים  בן ועד  שנה  שלושים  "מבן

).45בארוכה 

. ואילך ד  סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  - הענינים  בפנימיות  הביאור 

שצריך  ֿ תורה  למתן והשייכות  והקשר  מררי, בני של  (עמידה ) הביטול  מעלת  בביאור  הענין, ובהמשך 
אמר : - דוקא  הביטול  בהקדמת  להיות 

וקולות  בתשואות  שהיו ֿ ידי על  "הראשונות  - הלוחות  שבירת  ענין כללות  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
הצניעות " מן יפה  לך  אין רעה , עין בהן שלטה  מובן:46וקהילה , אינו דלכאורה  -
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ט .40) ז, פרשתנו
אצל 41) שתתעורר שאלה רש"י  יתרץ זה שבפסוק לומר ואין

(פתוחה  בפ"ע בפרשה פסוקים, כו"כ  לאחרי  למקרא חמש הבן
כו'). סתומה או

כט .42) ד , פרשתנו

לא.43) שם,
ל .44) שם,
ואילך .45) 44 ע' חי "ח  לקו"ש
לא).46) שם, (מתנחומא ג  לד , תשא פירש"י 



מח      

מאד " חזק  שופר  וקול  גו' וברקים  "קולות  - ראשונות  לוחות  בנתינת  רצונו 47ה "רעש " מצד  היה  -
"וכל  - אדרבה  ֿ ישראל , בני של  מצדם  שהרי ישראל , של  ובקשתם  רצונם  מפני ולא  מלמעלה , הקב "ה , של 

העם  וירא  גו' הקולות  את  רואים  48העם   "49היו" ," שפחדו 50לאחוריהם מפני
הלוחות ?! לשבירת  סיבה  זו שתהיה  ביותר  תמוה  שכן, ומכיון כו'.

מעלת  - יותר  גדול  עילוי ֿ ישראל  בני אצל  לפעול  כדי היתה  הלוחות  ששבירת  לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל 
כו'). הרעש  ענין היפך  בחשאי, (שניתנו שניות  לוחות  ֿ ידי על  הביטול , תנועת  עם  הקשורה  התשובה ,

בתיובתא  צדיקייא  לאתבא  - בעבודה  .51וענינו

 ובמיוחד ישראל , לילדי תורני בחינוך  הפעולה  אודות  - יג ) סעיף  דלעיל  (שיחות  הענין בהמשך 
אמר : - הקודש  בארץ 

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  נשמה , להם  שיש  לילדים  ולהסביר  לספר  הר 52צריכים  במעמד  שהיתה  ,
ואז  ימינו", ואורך  "חיינו חיים , של  ענין הוא  ומצוות  התורה  קיום  – הנשמה  ואצל  ֿ תורה , מתן בעת  סיני 

תלויה  שבו העיקרי הדבר  את  להם  שיתנו כו' מהוריהם  עצמם  הילדים  וידרשו יבקשו בוודאי !

"טיפת  אודות  מדובר  לא  כאן אמנם , חלב ". "טיפת  שנקרא  במוסד  בתינוקות  לטפל  נהוג  ישראל  בארץ 
 שכתוב כמו לחלב , שנמשלה  תורה , על  גם  (דקאי דרישה 53" אודות  ֿ אם  כי לשונך "), תחת  וחלב  "דבש 

"טיפת  לילדים  "!...לתת 

את  תובע  שהילד  במקרה  לצדק ) גבוה  ֿ דין (בית  לבג "ץ  עתירה  כשיגישו - דמוקרטית ' ב 'מדינה  גם 
של  ענין ממנו שמונעים  בנושא הוריו שפסקו מה  לאחרי בדבר , בטחון שאין [אף  שיפסקו להניח  יש  ,

ממש ! לחייו שנוגע  בדבר  הילד  של  רצונו את  למלא  שחייבים  יהודי"...] "מיהו

גאון  סעדיה  רבי מאמר  רגילים 54וכידוע  הם  שגם  מאמר  – בתורתה " ֿ אם  כי אומה  איננה  "אומתנו
ישראל "... בית  הגוים  "ככל  אלו, ובימינו העתים ", ש "נשתנו טוענים  שהם  אלא  לצטטו,

בירושלים  רק  לא  ישראל , בארץ  יהודים  של  להתיישבותם  הצדקה  אין - התורה  לולי - זו לשיטתם 
היהודי  השלטון הנהגת  בגלל  אלא  אינה  לכך  היחידה  שהסיבה  [אף  לערבים  רוב  יש  ששם  העתיקה ,
כל  קובעים  דמוקרטית ' וב 'מדינה  העתיקה ], בירושלים  להתיישב  ליהודים  לאפשר  ולא  ולהקשות , להפריע 
אומות  של  לטענתם  היחידה  התשובה  שכן, - ישראל  ארץ  שטחי בכל  גם  אלא  הרוב , דעת  ֿ פי על  דבר 

שכתוב  מה  היא  גוים ", שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם  "לסטים  לישראל  הגיד העולם  מעשיו "כח 
גוים " נחלת  להם  לתת  התורה .55לעמו בתחילת  רש "י בפירוש  כמבואר  ,

כסף  שנותנים  העולם , אומות  של  בדעתם  להתחשב  שיש  שטוענים  -[ומה  ישראל  שבארץ  ליהודים 
מזל  "אין נאמר  שעליהם  ליהודים , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  העולם , לאומות  גם  הקב "ה , נותן הכסף  את  הרי

ישראל 56לישראל " של  המזל  הוא  'אין' שבחינת  היינו, ,57.[

תועיל  ולא  חיים ", "תורת  בתורתנו, תלוי ישראל  עם  של  שקיומו לעובדה  להתכחש  להם  אין ובמילא ,
הזקן  רבינו פתגם  כידוע  - זו התכחשות  ֿ ושלום 58להם  חס  נפרד  להיות  יכול  ואינו רוצה  אינו שיהודי

רק  לא  כלומר , ישראל . מאלקי  הרמב "ם ֿ דין כפסק  מישראל 59, ואחד  אחד  כל  של  האמיתי שרצונו
גם  אלא  כו'", המצוות  כל  "לעשות  הוא  ...! בכך שרוצה  לו נדמה  אם  אפילו ,
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מט       

מאד " חזק  שופר  וקול  גו' וברקים  "קולות  - ראשונות  לוחות  בנתינת  רצונו 47ה "רעש " מצד  היה  -
"וכל  - אדרבה  ֿ ישראל , בני של  מצדם  שהרי ישראל , של  ובקשתם  רצונם  מפני ולא  מלמעלה , הקב "ה , של 

העם  וירא  גו' הקולות  את  רואים  48העם   "49היו" ," שפחדו 50לאחוריהם מפני
הלוחות ?! לשבירת  סיבה  זו שתהיה  ביותר  תמוה  שכן, ומכיון כו'.

מעלת  - יותר  גדול  עילוי ֿ ישראל  בני אצל  לפעול  כדי היתה  הלוחות  ששבירת  לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל 
כו'). הרעש  ענין היפך  בחשאי, (שניתנו שניות  לוחות  ֿ ידי על  הביטול , תנועת  עם  הקשורה  התשובה ,

בתיובתא  צדיקייא  לאתבא  - בעבודה  .51וענינו

 ובמיוחד ישראל , לילדי תורני בחינוך  הפעולה  אודות  - יג ) סעיף  דלעיל  (שיחות  הענין בהמשך 
אמר : - הקודש  בארץ 

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  נשמה , להם  שיש  לילדים  ולהסביר  לספר  הר 52צריכים  במעמד  שהיתה  ,
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תלויה  שבו העיקרי הדבר  את  להם  שיתנו כו' מהוריהם  עצמם  הילדים  וידרשו יבקשו בוודאי !

"טיפת  אודות  מדובר  לא  כאן אמנם , חלב ". "טיפת  שנקרא  במוסד  בתינוקות  לטפל  נהוג  ישראל  בארץ 
 שכתוב כמו לחלב , שנמשלה  תורה , על  גם  (דקאי דרישה 53" אודות  ֿ אם  כי לשונך "), תחת  וחלב  "דבש 

"טיפת  לילדים  "!...לתת 

את  תובע  שהילד  במקרה  לצדק ) גבוה  ֿ דין (בית  לבג "ץ  עתירה  כשיגישו - דמוקרטית ' ב 'מדינה  גם 
של  ענין ממנו שמונעים  בנושא הוריו שפסקו מה  לאחרי בדבר , בטחון שאין [אף  שיפסקו להניח  יש  ,

ממש ! לחייו שנוגע  בדבר  הילד  של  רצונו את  למלא  שחייבים  יהודי"...] "מיהו

גאון  סעדיה  רבי מאמר  רגילים 54וכידוע  הם  שגם  מאמר  – בתורתה " ֿ אם  כי אומה  איננה  "אומתנו
ישראל "... בית  הגוים  "ככל  אלו, ובימינו העתים ", ש "נשתנו טוענים  שהם  אלא  לצטטו,

בירושלים  רק  לא  ישראל , בארץ  יהודים  של  להתיישבותם  הצדקה  אין - התורה  לולי - זו לשיטתם 
היהודי  השלטון הנהגת  בגלל  אלא  אינה  לכך  היחידה  שהסיבה  [אף  לערבים  רוב  יש  ששם  העתיקה ,
כל  קובעים  דמוקרטית ' וב 'מדינה  העתיקה ], בירושלים  להתיישב  ליהודים  לאפשר  ולא  ולהקשות , להפריע 
אומות  של  לטענתם  היחידה  התשובה  שכן, - ישראל  ארץ  שטחי בכל  גם  אלא  הרוב , דעת  ֿ פי על  דבר 

שכתוב  מה  היא  גוים ", שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם  "לסטים  לישראל  הגיד העולם  מעשיו "כח 
גוים " נחלת  להם  לתת  התורה .55לעמו בתחילת  רש "י בפירוש  כמבואר  ,

כסף  שנותנים  העולם , אומות  של  בדעתם  להתחשב  שיש  שטוענים  -[ומה  ישראל  שבארץ  ליהודים 
מזל  "אין נאמר  שעליהם  ליהודים , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  העולם , לאומות  גם  הקב "ה , נותן הכסף  את  הרי

ישראל 56לישראל " של  המזל  הוא  'אין' שבחינת  היינו, ,57.[

תועיל  ולא  חיים ", "תורת  בתורתנו, תלוי ישראל  עם  של  שקיומו לעובדה  להתכחש  להם  אין ובמילא ,
הזקן  רבינו פתגם  כידוע  - זו התכחשות  ֿ ושלום 58להם  חס  נפרד  להיות  יכול  ואינו רוצה  אינו שיהודי

רק  לא  כלומר , ישראל . מאלקי  הרמב "ם ֿ דין כפסק  מישראל 59, ואחד  אחד  כל  של  האמיתי שרצונו
גם  אלא  כו'", המצוות  כל  "לעשות  הוא  ...! בכך שרוצה  לו נדמה  אם  אפילו ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

טז.47) יט , יתרו
דייקא 48) "העם" גו"', וינועו העם "וירא הלשון מדיוק להעיר

בנוגע  גם אבל  כו'. הפשוטים על  מורה - עוממות) (מלשון
ולא  כו', מרצוננו ה"רעש" הי ' לא - סגולה יחידי  שבעם, למובחרים
לו. קרא שהקב"ה עד  כו' ניגש לא רבינו משה שאפילו אלא עוד ,

טו.49) כ , יתרו
עה"פ.50) פירש"י 
ובכ "מ .51) ב. צב, לשמע"צ דרושים לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה

רפ"ב.52) תניא
א.53) יג , חגיגה וראה יא. ד , שה"ש
רפ"ז.54) שלישי  מאמר והדעות, האמונות בספרו
ו.55) קיא, תהלים
א.56) קנו, שבת
ובכ "מ .57) האזינו. ר"פ לקו"ת ראה
ובכ "מ .58) תמוז. כ "ה סיון. כ "א יום" "היום
ספ"ב.59) גירושין הל '

      

לוי, של  משבטו שלמדים  כפי קטנים , מקטני החל  ישראל , ילדי של  חינוכם  להיות  צריך  לכך  ובהתאם 
מלך " של  שנימנו 60"לגיון נוסף  (חידוש  כיוכבד  הבטן, מן נימנו - מזה  ויתירה  ומעלה , חודש  מבן שנימנו ,

הירידה  בעת  החומות  בין בלידתה  נפש , שבעים  מנין שהשלימה  הנקבות ), גם  אלא  הזכרים  רק  לא 
.61למצרים 

לקיום  שזוכים  עד  הגלות , זמן ובכללות  למצרים , בירידתם  ֿ ישראל  בני של  לקיומם  הערובה  וזוהי
עלה " גם  אעלך  "אנכי העתידה 62ההבטחה  בגאולה  השניה  העליה  יוכבד ,63, עם  היא  אף  הקשורה  ,

ומלכות " ולויה  כהונה  "בתי ממנה  הקים  רבינו,64שהקב "ה  משה  עם  גם  הקשור  משיחא , מלכא  דוד  ,
אחרון" גואל  הוא  ראשון .65"גואל 

עמהם  ואהרן ומשה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  לגאולה  שזוכים  - לנו" תהיה  ,66ו"כן
כהן  "יראה  הכהן, אהרן ֿ ידי על  – גו'" הנרות  את  "בהעלותך  - המנורה  הדלקת  את  ישראל  כל  יראו ואז

ממש . בימינו במהרה  בציון",

***

 אל יתן ב "החי  והוראה  לימוד  - השבוע  בפרשת  הזוהר  על  אאמו"ר  בהערות  ענין לבאר  גם  נהוג 
לבו".

בפרשתנו  שבזוהר  יוחאי 67ובהקדמה , בן שמעון רבי של  מאמרו – השבועות  לחג  השייך  ענין ישנו
דכתיב  מילתא , תליא  בחביבותא  "אנן שבועות ": ליל  ב "תיקון וכתיב 68שאומרים  אלקיך , ה ' את  69ואהבת 

וכתיב  אתכם , ה ' אאמו"ר 70מאהבת  ומבאר  ה '", אמר  אתכם  הפסוקים 71אהבתי שבשלושת  הענינים  פרטי
כו'. הקבלה  בדרך 

וישראל , הקב "ה  של  והשייכות  הקשר  נתגלה  שאז - תורתנו" מתן "זמן השבועות , לחג  והשייכות 
("נעשה  להקב "ה  ישראל  ואהבת  העמים ") מכל  בחרתנו ("אתה  לישראל  הקב "ה  באהבת  ביטוי לידי שבא 

האהבה  ענין אשר  ונשמע "),  רמ "ח לכל  שורש  היא  שאהבה  להקב "ה , ישראל  לאהבת  בנוגע  הן ,
ֿ תעשה  לא  מצוות  שס "ה  לכל  שורש  שהיא  היראה , מצות  גם  כולל  ֿ עשה , לאהבת 72מצוות  בנוגע  והן ,

וארץ  "שמים  בריאת  לכללות  הסיבה  גם  כולל  ֿ תורה , מתן ענין לכללות  הסיבה  שזוהי לישראל , הקב "ה 
ספרו  בתחילת  הרמב "ם  (כלשון הארץ " בטבור  שיהיה  קטן יתוש  עד  הראשונה  "מצורה  שביניהם ", 73ומה 

בראשית "). ו"מעשה  מרכבה " "מעשה  עניני בביאור 

פסוקים  ושני להקב "ה , ישראל  אהבת  אודות  אחד  פסוק  - הנ"ל  הפסוקים  שלושת  בביאור  להוסיף  ויש 
המ  ֿ פי על  – לישראל  הקב "ה  אהבת  חסידות אודות  בדרושי מלאכי 74בואר  שקשרו כתרים  שני בענין

נשמע  כנגד  ואחד  נעשה  כנגד  אחד  לישראל , המדרש 75השרת  מאמר  עם  קשור  זה  שענין שלוש 76, בענין
בניו" של  בראשם  ושתים  אחת , בראשו נתן כו' למלך  עטרות  שלוש  שעשו מדינה  לבני "משל  קדושות ,

ישראל  אהבת  אודות  - הראשון הפסוק  כנגד  הוא  בראשו" אחד  ש "כתר  לומר , שיש  – ו"שתים ,
הקב "ה  אהבת  אודות  הפסוקים  שני כנגד  הם  בניו" .בראש 
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נ      

:לקונו האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  וביאור 

ל  צורך  אין ֿ דידן שבנידון – ובהקדמה   כל להיות  צריכות  נצחית " היא  ש "התורה  שמכיון
להקב "ה  ישראל  לאהבת  בנוגע  שהרי נצחי, באופן התורה  לישראל 77הוראות  הקב "ה  המציאות 78ואהבת 
פשוט . וגם  כמובן נצחי, באופן הזמנים , בכל  שישנם  היא  בפועל 

מכל  המעט  "אתם  ענין מכללות  (החל  כו' קושי של  מצב  ישנו שכאשר  - בפועל  בעבודה  וההוראה 
היעוצה ,79העמים " העצה  אזי העבודה , בענין חלישות  לידי להביא  שיכול  כו') הגלות  בזמן ובפרט  ,

היינו, אליו, הקב "ה  באהבת  להתבונן  " הקב "ה  לו אומר   ואחת אחד  (כל  "
אלא  אם  "אין תלכו", בחוקותי ("אם  ומצוות  תורה  לקיים  לפניו ומתחנן ממנו מבקש  ולכן מישראל ).

תחנונים " הם "80לשון נחשבים  "במה  שהרי כו', והבלבולים  הספקות  כל  יתבטלו - בזה  יתבונן וכאשר  ,(
אליו?!... הקב "ה  אהבת  לגבי

בכל  עבודתו תהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לה ', אהבה  של  ברגש  יתעורר  זו, התבוננות  ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 
אהבה  מתוך  ומצוות  התורה  -81עניני , תשובה מהלכות  עשירי בפרק  הרמב "ם  שכתב  כמו ,

אוהבו" הקב "ה  שקראו אבינו אברהם  "מעלת  מאהבה , העבודה  מעלת  אהבה 82בביאור  ה ' את  "שיאהב  ,
תמיד " בה  שוגה  ונמצא  ה ' באהבת  קשורה  נפשו שתהא  עד  מאוד  עזה  יתירה  .83גדולה 

תהיה  הדעה  ֿ פי "על  ה ', ידיעת  עם  קשורה  ה ' אהבת  כי - הגאולה  ענין עם  זה  ענין לקשר  ויש 
שנאמר 84האהבה " בלבד .. ה ' את  לדעת  אלא  כולו העולם  כל  עסק  יהיה  "לא  ֿ לבוא  שלעתיד  ומכיון כי 85,

ענין  גם  יהיה  אזי ספרו), וחותם  בסיום  הרמב "ם  שכתב  (כמו מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה 
כמים " אחריך  נמשך  אב  "זכור  באברהם  שכתוב  כמו כמים , אהבה  – השלימות .86האהבה  בתכלית  -

 קיבל "משה  שתחילתו ראשון, פרק  – זו בשבת  שלומדים  אבות  בפרקי משנה  גם  לבאר  יש  ֿ כן כמו
תורתנו". מתן ל "זמן והשייכות  הקשר  מודגש  שבזה  מסיני", תורה 

בשבתות  הלימוד  (לאחרי השניה  בפעם  אבות  פרקי ללמוד  ומתחילים  שחוזרים  שמכיון - ובהקדמה 
יותר . נעלה  באופן להיות  צריך  שהלימוד  בוודאי הרי לעצרת ), פסח  שבין

שמזה  זו. בשנה  תורתנו" מתן ד "זמן החידוש  לאחרי הוא  השניה  בפעם  אבות  דפרקי שהלימוד  ובפרט 
באופן הוא  השניה  בפעם  הלימוד  שמעלת  הערך מובן, ריחוק  בדוגמת  הראשונה , הפעם  לגבי

מ  ב "זמן שנוסף  לחידוש  (ביחס  ֿ תורה  מתן ולאחרי ֿ תורה  מתן לפני שנה שבין כבכל  זו, בשנה  תורתנו" תן
ֿ תורה ). למתן מאות  ושלוש  אלפים  שלושת  בשנת  ובפרט  ושנה ,

דחסידותא " ד "מילי בענין הן ההוספה  להיות  צריכה  – יותר  ד "מילי 87ובפרטיות  הענין בשלילת  והן ,
ֿ חכם 87דנזיקין" תלמיד  של  בגדו על  "רבב " ובדוגמת  ֿ דרך  על  ֿ פנים , ֿ כל  על  דדקות  בדקות  היינו, ,88,

תורתנו", מתן "זמן לאחרי השניה , בפעם  אבות  פרקי ללימוד  כשמגיע  ומצבו מעמדו ערך  לפי כלומר ,
אף  ֿ רצוי, בלתי כדבר  נחשב  בהווה  ומדרגתו מעלתו ערך  לפי שרק  כזה  ענין שלילת  גם  ממנו נדרשת 

כלל . לחסרון נחשב  זה  היה  לא  הקודם  ומצבו מעמדו שלגבי

דלעיל ]. בשיחות  נכלל  - אבות  בפרקי [הביאור 

 להפצת בקשר  ומסיבות  התוועדויות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלו אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
ֿ דא . בכגון כרגיל  כו', המסובים  את  ויזמינו הענין, תוכן על  ויכריזו עתה  שיגשו - והיהדות  התורה 
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היא 77) ה' שאהבת החינוך , לספר בהקדמה מ "ש ע"פ ובפרט 
בכל  רגע אפילו האדם מעל  יפסק לא תמידי , ש"חיובן מהמצוות

ימיו".
בחרת 78) ובנו . . אהבתנו עולם "אהבת יום: בכל  שאומר כפי 

כו'".
ז.79) ז, ואתחנן
סע"א.80) ה, ע"ז
היום 81) כל  על  שיפעל  מנת על  - היום בתחילת שאמר כפי 

אלקיך ". ה' את "ואהבת - כולו
ב.82) הלכה
ג .83) הלכה
ו.84) הלכה
ט .85) יא, ישעי '
בשמע"צ.86) לש"ץ מוסף תפילת נוסח 
א.87) ל , ב"ק
א.88) קיד , שבת



ני       

:לקונו האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  וביאור 

ל  צורך  אין ֿ דידן שבנידון – ובהקדמה   כל להיות  צריכות  נצחית " היא  ש "התורה  שמכיון
להקב "ה  ישראל  לאהבת  בנוגע  שהרי נצחי, באופן התורה  לישראל 77הוראות  הקב "ה  המציאות 78ואהבת 
פשוט . וגם  כמובן נצחי, באופן הזמנים , בכל  שישנם  היא  בפועל 

מכל  המעט  "אתם  ענין מכללות  (החל  כו' קושי של  מצב  ישנו שכאשר  - בפועל  בעבודה  וההוראה 
היעוצה ,79העמים " העצה  אזי העבודה , בענין חלישות  לידי להביא  שיכול  כו') הגלות  בזמן ובפרט  ,

היינו, אליו, הקב "ה  באהבת  להתבונן  " הקב "ה  לו אומר   ואחת אחד  (כל  "
אלא  אם  "אין תלכו", בחוקותי ("אם  ומצוות  תורה  לקיים  לפניו ומתחנן ממנו מבקש  ולכן מישראל ).

תחנונים " הם "80לשון נחשבים  "במה  שהרי כו', והבלבולים  הספקות  כל  יתבטלו - בזה  יתבונן וכאשר  ,(
אליו?!... הקב "ה  אהבת  לגבי

בכל  עבודתו תהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לה ', אהבה  של  ברגש  יתעורר  זו, התבוננות  ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 
אהבה  מתוך  ומצוות  התורה  -81עניני , תשובה מהלכות  עשירי בפרק  הרמב "ם  שכתב  כמו ,

אוהבו" הקב "ה  שקראו אבינו אברהם  "מעלת  מאהבה , העבודה  מעלת  אהבה 82בביאור  ה ' את  "שיאהב  ,
תמיד " בה  שוגה  ונמצא  ה ' באהבת  קשורה  נפשו שתהא  עד  מאוד  עזה  יתירה  .83גדולה 

תהיה  הדעה  ֿ פי "על  ה ', ידיעת  עם  קשורה  ה ' אהבת  כי - הגאולה  ענין עם  זה  ענין לקשר  ויש 
שנאמר 84האהבה " בלבד .. ה ' את  לדעת  אלא  כולו העולם  כל  עסק  יהיה  "לא  ֿ לבוא  שלעתיד  ומכיון כי 85,

ענין  גם  יהיה  אזי ספרו), וחותם  בסיום  הרמב "ם  שכתב  (כמו מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה 
כמים " אחריך  נמשך  אב  "זכור  באברהם  שכתוב  כמו כמים , אהבה  – השלימות .86האהבה  בתכלית  -

 קיבל "משה  שתחילתו ראשון, פרק  – זו בשבת  שלומדים  אבות  בפרקי משנה  גם  לבאר  יש  ֿ כן כמו
תורתנו". מתן ל "זמן והשייכות  הקשר  מודגש  שבזה  מסיני", תורה 

בשבתות  הלימוד  (לאחרי השניה  בפעם  אבות  פרקי ללמוד  ומתחילים  שחוזרים  שמכיון - ובהקדמה 
יותר . נעלה  באופן להיות  צריך  שהלימוד  בוודאי הרי לעצרת ), פסח  שבין

שמזה  זו. בשנה  תורתנו" מתן ד "זמן החידוש  לאחרי הוא  השניה  בפעם  אבות  דפרקי שהלימוד  ובפרט 
באופן הוא  השניה  בפעם  הלימוד  שמעלת  הערך מובן, ריחוק  בדוגמת  הראשונה , הפעם  לגבי

מ  ב "זמן שנוסף  לחידוש  (ביחס  ֿ תורה  מתן ולאחרי ֿ תורה  מתן לפני שנה שבין כבכל  זו, בשנה  תורתנו" תן
ֿ תורה ). למתן מאות  ושלוש  אלפים  שלושת  בשנת  ובפרט  ושנה ,

דחסידותא " ד "מילי בענין הן ההוספה  להיות  צריכה  – יותר  ד "מילי 87ובפרטיות  הענין בשלילת  והן ,
ֿ חכם 87דנזיקין" תלמיד  של  בגדו על  "רבב " ובדוגמת  ֿ דרך  על  ֿ פנים , ֿ כל  על  דדקות  בדקות  היינו, ,88,

תורתנו", מתן "זמן לאחרי השניה , בפעם  אבות  פרקי ללימוד  כשמגיע  ומצבו מעמדו ערך  לפי כלומר ,
אף  ֿ רצוי, בלתי כדבר  נחשב  בהווה  ומדרגתו מעלתו ערך  לפי שרק  כזה  ענין שלילת  גם  ממנו נדרשת 

כלל . לחסרון נחשב  זה  היה  לא  הקודם  ומצבו מעמדו שלגבי

דלעיל ]. בשיחות  נכלל  - אבות  בפרקי [הביאור 

 להפצת בקשר  ומסיבות  התוועדויות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלו אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
ֿ דא . בכגון כרגיל  כו', המסובים  את  ויזמינו הענין, תוכן על  ויכריזו עתה  שיגשו - והיהדות  התורה 
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שחר ) של  תמיד  כנגד  שחרית , תפילת  לאחרי ההכרזה  על  (בהוספה  פעם  עוד  להכריז - ובמיוחד  כולל 
שהגיעו  שיחיו, האורחים  של  לכבודם  הכללי, חב "ד  חסידי אגודת  ועד  שעל ֿידי מלכה ' 'מלוה  אודות 

תבל . קצוי מכל 

מהאורחים  ואחד  אחד  כל  שהרי ישראל , כלל  אחדות  ענין את  יותר  ולחזק  ולהדגיש  להוסיף  - ותוכנה 
או  כו'), שלוחם  להיות  (שמינוהו ובפועל  בגלוי – שבמקומו ֿ ישראל  בני כל  של  ֿ כח  ובא  נציג  הוא 

בפניו" שלא  לאדם  ד "זכין הענין מצד  ֿ פנים  ֿ כל  בכל 89על  תורתנו" מתן "זמן פעולת  לאחרי (ובפרט 
- כו') זכות  של  ענין שזהו ואחד  אחד  כל  אצל  שנרגש  בישראל , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כולו, העולם 

לעיל  למקומו.90כמדובר  איש  איש  שחוזרים  לאחרי גם  האחדות , בענין הוספה  פועלת  יחדיו שההתאספות 

גדול " ב "בית  יחדיו מתאספים  כאשר  תפילה 91ובפרט  בו ומגדלין תורה  בו שמגדלין בו 92, ומגדלין ,
שנים  בעשר  עבודתו עבד  שבהם  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  אמותיו בארבע  ֿ חסדים , גמילות 
השלימות  לתכלית  עד  הענין, בהצלחת  יותר  עוד  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – ֿ דין בעלמא  חיותו בחיים  האחרונות 
מכיון  כלומר , הגדולה "), "כנסת  - זו שבת  של  בפרק  המשנה  (כלשון גדולה " "כנסיה  של  באופן -

" היא  עצמה  ההתכנסות  גם  אזי גדלות , של  במצב  הם  שהמתאספים  ."

בארץ  שיקבעו שבבבל  מדרשות  ובתי כנסיות  בתי "עתידין היעוד  לקיום  נזכה  ממש  שבקרוב  ֿ רצון ויהי
מעט "93ישראל " "מקדש  בבחינת  שנעשו ֿ ישראל  בני של  הפרטיים  בתיהם  גם  כולל  פעולתם 94, ֿ ידי על 

לעשות  וצריכים  יכולים  הקטנים  שגם  בארוכה , פעמים  כמה  (כמדובר  הטף  וגם  והנשים  האנשים  של 
מכיון  הקודש , עיר  בירושלים  - גופא  ושם  ישראל , בארץ  יקבעו הם  שגם  - מעט ") "מקדש  הפרטי מחדרם 

ירושלים " תשב  "פרזות  היעוד  בה  אש "95שיקויים  חומת  גו' לה  אהיה  "אני זה , עם  וביחד  חומה , ללא  ,96,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

***

 התורה עניני בכל  להוסיף  לבו", אל  יתן "החי ענין פעם  עוד  ולהדגיש  להזכיר  יש  - הסיום  לפני
האמורים  הענינים  לכל  בנוגע  טובות  החלטות  קבלת  – ובמיוחד  כולל  ימינו", ואורך  "חיינו ומצוותיה ,

לעיל .

נוסף  כלומר , ממש . כפשוטו - לבו" אל  יתן "החי - גשמיים  בחיים  גם  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  וכאמור ,
מצוה " מצוה  "שכר  ֿ לראש  ולכל  מצוה ", "שכר  ענין עצמה "97על  המצוה  היא  מצוה  ש "שכר  גם 98, נוסף  ,

החיים . בענין

יבנה  שאז צדקנו, משיח  בביאת  ֿ לבוא , דלעתיד  נצחיים  חיים  - ב 'חיים ' השלימות  לתכלית  שזוכים  ועד 
ממש . ומיד  תיכף  בימינו, במהרה  ֿ המקדש  בית 

ֿ כך  ואחר  המקדש ". בית  שיבנה  כו' רצון "יהי לנגן שי' ֿ ציבור  לשליח  צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
ניקאווא ". ניעט  "ניעט  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הזכיר  ֿ כך  אחר 
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וש"נ.89) במשנה. - ב פא, עירובין
שיחיו.90) לאורחים הכללית ביחידות - סיון ט ' שיחת
ט .91) כה, מ "ב
רע"א.92) כז, מגילה
א.93) כט , שם

שם.94) מגילה, טז. יא, יחזקאל  ראה
ח .95) ב, זכרי '
ט .96) שם,
מ "ב.97) פ"ד  אבות
רפל "ז.98) שם וראה ב). (נב, פל "ט  תניא



נב

     
מוגה  בלתי

" ונעשים ֿ זה ) ֿ ידי (ועל  נזכרים  האלה  "הימים  ענין "הימים 1ידוע  של  המאורעות  להזכיר  שיש  –
הידוע  בלשון האפשרי, (ובהקדם  "נעשים " שיהיו כדי ההמשכות 2האלה " כל  עין") כהרף  עיכבן "לא 

הראשונה . בפעם  מכמו יותר  נעלה  באופן אפילו או הראשונה , בפעם  שהיו הטובות 

לעניננו: ובנוגע 

ראו  שבתחילה  (אף  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אצל  ומיוחד  כללי מאורע  אירע  סיון ט "ו בליל 
לכל  השייך  מאורע  - כדלקמן) גדולה , ישועה  מזה  שצמחה  התברר  ֿ כך  אחר  הרי השלילי, הענין את  רק 

הכל " הוא  ש "הנשיא  מכיון הדור , לכל  שייכים  הדוד  נשיא  של  עניניו שכל  לכך  נוסף  כלומר , הרי 3הדור , ,
בהדגשה  אינה  הדור  לכל  ששייכותם  ענינים  ריבוי ישנם  הנשיא , של  חייו ימי שבמשך  המאורעות  בין
צריך  שלכן - הדור  לכל  השייכות  ביותר  מודגשת  שבהם  ֿ דידן) (כבנידון מיוחדים  מאורעות  וישנם  ֿ כך , כל 

ונעשים ". נזכרים  האלה  "הימים  להיות 

שפעולתם  מאורעות  ישנם  שהרי, - ונעשים " "נזכרים  ענין ביותר  מודגש  זה , למאורע  שבקשר  ובפרט 
ב  צורך  ויש  בלבד , נמשכת ' 'פעולה  מזה  נשארת  ֿ כך  ואחר  בשעתם ,  הימים" שכתוב  ממה 

שבהם  ֿ דידן) (כבנידון מאורעות  יש  אבל  ונעשים ", נזכרים  האלה   לא) "נעשים " שנה  שבכל 
באופן אלא ) הראשונה , לפעם  עד  ֿ זה  שלפני מהשנים  נמשכת ' 'פעולה  של  באופן כדלקמן.רק  ,

 הידוע המאסר  התחלת  היה  - "פרזת " שסימנה  תרפ "ז, בשנת  בסיון, עשר  לחמשה  אור  זה , בלילה 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  .4של 

שבא  כך , כדי עד  המעטה ), (בלשון ֿ רצוי בלתי ענין השלילי, הצד  את  רק  אמנם  ראו מעשה , בשעת 
ומפורסם . כידוע  וכו', ובקשות  תפילות  בעניני ביטוי לידי

יציאתו  התאפשרה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – גדולה  לישועה  הביא  זה  שמאורע  לדעת  נוכחו דבר , של  בסופו אבל ,
סדרי  (שמצד  רכושו וכל  שלו והכתבים  הספרים  וכל  ביתו, ובני הוא  ההיא , מהמדינה  דורנו נשיא  של 
שיוכל  חיים  וסדר  למקום  ולבוא  כו'), המאסר  מאורע  לולי לכך , אפשרות  היתה  לא  המלכות  וחוקי המדינה 

- בכללותה  היהדות  הפצת  בתוככי חוצה , המעיינות  הפצת  העיקרי, מענינו החל  - עניניו בכל  לעסוק 
 .'כו כיום  גם  שרואים  כפי ועד  ואור , ומוסיף  הלוך  ,

שנעשו  תמוז, ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  לימי עד  חלקית , גאולה  היתה  שאז תמוז, בג ' - הישועה  והתחלת 
המאסר  בעל  והוראת  לציווי בהתאם  כו', ומתפשט  והולך  כולו, העולם  בכל  ֿ ישראל  לבני ֿ טוב  יום 

ממש . ֿ ישראל  בני כל  אצל  יחדרו ֿ סוף  ֿ כל  שסוף  באופן יהיו והמעיינות  היהדות  שהפצת  והגאולה ,

 לכללות בנוגע  ובהקדמה : - ונעשים " נזכרים  האלה  "הימים  - אלה  לימינו בנוגע  גם  מובן ומזה 
השעבוד  קושי להיות  הוצרך  מצרים , גלות  הראשונה , שבפעם  מצינו, - (מאסר ) הגלות  ,ענין

בפרך " גו' ובלבנים  .5"בחומר 

זה  ענין פועלים  ֿ כך  אחר  ֿ וחומר ,אבל  קל  דא  "בחומר  התורה , בלימוד  היגיעה  ֿ ידי על  ,
הלכתא " ליבון דא  אור '6ובלבנים  ב 'תורה  כמבואר  ,7.

וראיה  ממש , כפשוטו אלא  ברוחניות , השעבוד  קושי להיות  יכול  היה  לא  הראשונה  בפעם  כלומר ,
לכל  ובפרט  ליהודי, צער  יגרום  לא  שהקב "ה  פשוט  וגם  מובן שהרי בפועל , היה  שכך  גופא  הא  - לדבר 

לפעול  דרך  ֿ שהיא  איזו קיימת  אם  ישראל , כו',עם  צער  ללא  הענין
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ונת'1) הובא שובבים, תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר
פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס'

מא.2) יב, בא ופירש"י  מכילתא
כא.3) כא, חוקת פירש"י 

וש"נ.4) פ. ע' ריש ח "ב שלו אג "ק
יד .5) א, שמות
א.6) קנג , (בהעלותך ) פרשתנו זהר
שמות.7) ר"פ



נג     

שבאבות  בחיר  שיעקב , התורה  בסיפורי שמצינו כו'8[ומה  מצרימה  לירד  ירא  היה  שידע 9, ֿ פי ֿ על  אף  ,
גו'" אותם  וענו "ועבדום  אבינו לאברהם  שנאמר  וחכמה 10מה  שכל  מצד  סבור , שהיה  מפני זה  הרי -

הדבר  את  לפעול  שיכולים  מצרים ],דקדושה , גלות  לאחרי כמו ,

אלא  ֿ ושלום , חס  פעם  עוד  זה  בענין צורך  אין שוב  - כפשוטו השעבוד  קושי היה  שכבר  לאחרי אבל ,
כו"'. ֿ וחומר  קל  דא  "בחומר  כאמור  הרוחנית , בעבודה  זאת  פועלים 

יש  - כו' ֿ כך  אחר  ֿ כן ֿ שאין מה  ברוחניות , לפעול  יכולים  היו לא  הראשונה  שבפעם  החילוק  ובטעם 
לתחתונים , ירדו לא  ש "עליונים  הגזירה  בטלה  שאז ֿ תורה , במתן החידוש  היא , השינוי שסיבת  לומר ,

לעליונים " יעלו לא  כו'.11ותחתונים  רוחניים  ענינים  ֿ ידי על  למטה  לפעול  התאפשר  ולכן ,

להיות  הוצרך  הראשונה  שבפעם  ֿ פי ֿ על  שאף  – סיון בט "ו דורנו נשיא  למאסר  בנוגע  גם  מובן ומזה 
בטעם  והסבר  ביאור  דרוש  שעדיין אף  - בפועל  היה  שכך  (והראיה , כפשוטו הגוף  צער  עם  הקשור  באופן
שנמצאים  מכיון הרוחנית , בעבודה  זאת  פועלים  ולהבא  ומכאן דוגמתו, בענין צורך  אין מאז הרי הדבר ),
בשנה  ובמיוחד  כו'. הגזירה  בביטול  ונוסף  הולך  בשנה  שנה  מדי אשר  תורתנו", מתן "זמן לאחרי כבר 

ֿ תורה . למתן שנה  מאות  ושלוש  אלפים  שלושת  זו,

אצל  היה  שהמאסר  - בזה  ענין ועוד  " אשר  , הוא עלינו) לבוא  ראוי שהיה  (חולי
לענינים 12נשא " נצטרך  לא  ולהבא  שמכאן אותנו שהגביה  היינו, והרמה , הגבהה  מלשון "נשא " גם  כולל  ,

הרוחנית . בעבודה  ֿ אם  כי דוגמתם ,

: התורה פנימיות  מעיינות  להפצת  בנוגע  - הרוחנית  בעבודה  והגאולה  המאסר  ענין וביאור 

פנימיות  עם  הקשורה  הנשמה , בפנימיות  המוסתר  ה "מעיין" את  לגלות  לעצמו, בנוגע  - לראש  לכל 
בשכל 13התורה  גם  ויתגלה  שיומשך  מזה , ויתירה  האלקית , הנפש  של  ֿ דעת  ֿ בינה  בחכמה  ויתגלה  שיומשך  ,

דוגמת  זה  הרי התורה , בפנימיות  וההשגה  ההבנה  על  והסתר  העלם  כשישנו שהרי הבהמית , הנפש  של 
הגאולה . ענין דוגמת  היא  וההסתר  ההעלם  והסרת  מאסר , של  ענין

שלא  התורה  בפנימיות  ענינים  יש  העולם  חושך  שמצד  - חוצה  המעיינות  להפצת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
מגלות  אלו ענינים  ולפדות  לגאול  היא  והעבודה  ומאסר , גלות  של  במצב  הם  הרי ֿ כן ואם  עתה , עד  נתגלו

אור " "תורה  - וגילוי אור  של  באופן שיהיו ה "14ומאסר , התורה , פנימיות  ובמיוחד  , שבתורה "15.

: בפועל למעשה  בנוגע  פשוטות , ובאותיות 

ה  את  למלא  ואחד  אחד  לכל  ֿ כח  ונתינת  הוראה  מהווה  והגאולה , המאסר  התחלת  סיון, ט "ו 
לעצמו, בנוגע  הן כאמור , חוצה , המעיינות  בהפצת  יעסוק  ואחד  אחד  שכל  והגאולה , המאסר  בעל  של 

הזולת . על  לפעולה  בנוגע  והן

ה ', אמונת  שעניני פעמים , כמה  כמדובר  והנשים , האנשים  מישראל , ואחת  אחד  לכל  שייך  זה  וענין
בנוגע  וכן בשוה , ונשים  לאנשים  שייכים  החסידות ), בתורת  (שנתבארו בזה  וכיוצא  ויראתו, ה ' אהבת 

חוצה . המעיינות  להפצת  בנוגע  גם  והשלימות , התוקף  בכל  אבל  חינוך , בתור  לטף ,

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  – זו בשנה  יתירה  ּתׂשמח 16ובהדגשה  ושנת  ,ְִַ
ְַַוּתׂשמח .

ֿ כל ֿ סוף  תחדור  והמעיינות  היהדות  שהפצת  אמר , והגאולה  המאסר  בעל  כל וכאמור , אצל  סוף 
ֿ זה , לפני ביום  בעצמו הנהגתו ואפילו זקנו, הנהגת  אביו, הנהגת  על  הבט  מבלי ולכן, ממש , ֿ ישראל  בני
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ב.8) קיט , זח "א א. פע"ו, ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ
ב. קמז,

ג .9) מו, ויגש ראה
יג .10) טו, ֿ לך  לך 
ועוד .11) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
ד .12) נג , ישעי '

א.13) עג , זח "ג  ראה
כג .14) ו, משלי 
פתיחתא 15) שם. ובקה"ע ה"ז פ"ו חגיגה ירושלמי  ראה

שם. ענף וביפה ב דאיכ "ר
יב.16) לא, וילך 



נד    

ומבטיחים  חוצה , והמעיינות  היהדות  הפצת  של  הנפשי והתפקיד  השליחות  את  למלא  שעליו לו אומרים 
ומצאת " ש "יגעת  צערא 17לו "לפום  - עדיין) בשלימותה  אינה  שהיגיעה  זמן (כל  המציאה  לפני ועוד  ,

"18 יד ֿ הישג  לפי הוא  ממציאה ) (שלמטה  השכר  אפילו אשר  , שהפועלים ובפרט  (הקב "ה ),
ויעקב " יצחק  אברהם  "בני בהפצת 19הם  לעסוק  צריכות  הנשים  גם  שהרי ולאה , רחל  רבקה  שרה  בנות  וכן ,

חוצה . והמעיינות  היהדות 

'שני 'פסח  פרשת  - היומי החומש  בשיעור  הנ"ל , בכל  נוספת  :20והוראה 

לתקן 21ידוע  ניתן תמיד  אבוד , לא  פעם  שאף  מלמדנו שני' 'פסח  – והגאולה  המאסר  בעל  פתגם 
ולהשלים .

נגרע " "למה  ולטעון לבוא  צורך  יש  פועלים 22אמנם , לעצמם , בנוגע  והשלימות  התיקון על  נוסף  ואז ,
לכל  שייך  שלימודם  זו, שבמצוה  ההלכות  פרטי כל  עם  בתורה , מצוה  שנוספה  - ישראל  לכלל  בנוגע  גם 
לתיקון  בנוגע  וההוראה  הלימוד  - גם  כולל  כולה , השנה  בכל  והטף , הנשים  האנשים  מישראל , ואחת  אחד 

בנפשיה . איניש  שידע  כפי כו', החסרון

חוצה . המעיינות  הפצת  לעבודת  בנוגע  – סיון לט "ו בקשר  לעיל  האמור  לכל  בנוגע  גם  מובן ומזה 

עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן וכהנה , כהנה  זה  בכל  להאריך  דיליה .23ויש  שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  ,

 בזמן לצדקה , לתת  ֿ מצוה  שליח  ואחת  אחד  כל  למנות  הצדקה , בענין לסיים  - ֿ דא  בכגון כרגיל 
משלו. ובהוספה  המתאים ,

הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  מאיזו 24ו"גדולה  אשר  התורה , פנימיות  עניני כל  גאולת  - גם  כולל  ,
שגם  הוא  הקב ''ה  של  רצונו אשר  עדיין, נתגלו ולא  האסורים  בבית  ֿ עתה  לעת  נמצאים  שתהיה , סיבה 
שלכן  מופלגה , הכי להצלחה  עד  ופנימי, נפשי באופן מציאותו כל  את  יהודי יכניס  אלו ענינים  בלימוד 

גאולתם . את  מקרבים  - בצדקה  ההוספה  ֿ ידי ועל  להגאל , הם  צריכים 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - כפשוטה  הגאולה  לקירוב  ועד 

 בלילה לבנה ' 'קידוש  – לצדקה ) הנתינה  על  (נוסף  הגאולה  לענין ושייכת  הקשורה  נוספת  ופעולה 
זה :

כמותה " להתחדש  עתידים  ישראל ) (כל  "שהם  - אומרים  לבנה ' 'קידוש  הלבנה 25בנוסח  ממולד  החל  ,
שבו  בחודש , בט "ו הלבנה  ושלימות  למילוי ועד  ֿ תורה ), מתן זמן בסיון, ששה  לפני (עוד  ֿ חודש  בראש 

באשלמותא " סיהרא  העולם .26"קיימא  אומות  שבעים  גם  העולם , כל  של  בשר  לעיני בגלוי הנראה  באופן ,

למצב  עד  כמותה ", "להתחדש  - ורחמים  אהבה  מתוך  ישראל  של  בקשתם  את  ממלא  שהקב "ה  ובוודאי
של  מצב  נעשה  וטף , נשים  אנשים  מישראל , ואחת  אחד  כל  שאצל  היינו, באשלמותא ", סיהרא  ד "קיימא 
ישראל  כלל  לשלימות  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  גשמיים , בענינים  והן רוחניים  בענינים  הן שלימות ,

גדול " "קהל  של  באופן שהם  עם 27כפי שכל  והשלימה , האמיתית  בגאולה  - השלימות  לתכלית  ועד  ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בשלימותו, שהיא 28ישראל  כפי הקדושה  לארצנו באים  ,

הקודש  הר  הקודש , עיר  ירושלים  - עצמה  הקודש  שבארץ  לשלימות  ועד  אומות , עשר  ארץ  בשלימותה ,
ֿ הקדשים . לקודש  עד  ֿ המקדש , ובית 

עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , ומיד  שתיכף  - לנו" תהיה  והשלימה 2ו"כן האמיתית  לגאולה  זוכים  ,
צדקנו. משיח  ֿ ידי על 
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רע"ב.17) ו, מגילה
סה"ו.18) פ"ג  ת"ת הל ' רמב"ם וראה מכ "א. פ"ה אבות
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ט .23) ט , משלי 
פל "ז.24) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
א.25) מב, סנהדרין
ועוד .26) רע"א. פה, ח "ב רע"א. קג , ח "א זהר
ז.27) לא, ירמי '
ט .28) יו"ד , בא

     
 ההוראה -ידועה  הזמן עם  לחיות  שצריכים 

זה  לזמן השייכת  השבוע  "לחיות "פרשת  כלומר , ,
השבוע . מפרשת  וההוראה  הלימוד  עם 

הכתוב  בלשון הרמז לבו"וי"ל  אל  יתן "והחי
" בבחינת  שהוא  מי שכל  -, מישראל כאו"א  ,"

נאמר  עליהם  והטף , והנשים  "ואתם האנשים 
אלקיכם  בה ' ליתן הדבקים  צריך  ," לבו אל 

משכן הנפש "(שבו הוא  "הדם  , עניני (
" ימינו"התורה , -ואורך  ובמיוחד  כולל  ,

השבוע , כפרשת  זה , לזמן השייכים  התורה  עניני
" להיות  כדי לבו אל  .בהם "ליתנם 

פרשת  שבת  זו, ובשבת   מכיון הרי,
"ירחא  ֿ תורה , למתן השייך  בזמן שנמצאים 

תליתאי" "אוריאן ניתנה  שבו ובפרט תליתאי" ,
תליתאי") (שב "ירחא  השבת  ששייכותו ביום 

רז"ל  במאמר  מודגשת  בשבת למ "ת  "דכו"ע 
(ובמיוחד  זו בפרשה  יש  – לישראל " תורה  ניתנה 

רש "י  ופירוש  הפרשה , והתחלת  בראש  – לימוד (
כדלקמן. בתורה , ועיקרי כללי בענין והוראה 

 תיבת רש "י מעתיק  הפרשה , בהתחלת 
ומפרש  פרשת "בהעלותך ", נסמכה  "למה  :

אהרן  שכשראה  לפי הנשיאים , לפרשת  המנורה 
עמהם  הי' כשלא  דעתו אז חלשה  הנשיאים , חנוכת 
הקב "ה : לו אמר  שבטו, ולא  הוא  לא  בחנוכה ,
ומטיב  מדליק  שאתה  משלהם , גדולה  שלך  חייך ,

הנרות ". את 

ובפרטיות  בארוכה  כבר  נתבאר  זה  רש "י פירוש 
אחר  והסבר במקום  ביאור  דרוש  עדיין אבל  ,

" רש "י לשון בדיוק  :"

של  לשון - הוא  ֿ דא  כגון בענינים  הרגיל  הלשון
בהמשך  כמו ותביעה , שאלה  של  לשון או צער ,

"חלשה פרשתנו  אבל  וכיו"ב ; נגרע ", "למה  :
מצינו  שלא  ועד  ֿ רגיל , בלתי לשון הוא  - דעתו"

התורה ! על  רש "י בפירוש  דוגמתו

כשמשווים  יותר  מודגש  זה , בלשון והדיוק 
המדרש  לשון עם  רש "י :לשון

עגומה " נפשו אהרן ש "הי' מצינו ,במדרש 
מיצר " לי""הי' אוי אומר  "הי' , רש "י ואילו :

 המדרש -מלשון רגיל  בלתי לשון וכותב 
"  היא רש "י שכוונת  מובן, שמזה  ,"

רק  (לא  דעתו" ד "חלשה  הענין את  להדגיש 
 ענין הדגשת  כלומר , בפ "ע . כענין אלא ) ,

חלישות , בו שנעשה  אהרן, של  ("דעתו") הדעת 
דעתו" ."חלשה 
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ואילך .1) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
א).2) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה
ב.3) ז, קהלת
ספל "ד .4) דר"נ אבות וראה ד . ד , ואתחנן
ב"ב 5) (ראה נותן" הוא יפה בעין הנותן –"כל  דייקא "יתן"

וש"נ). רע"א. נג ,
ב)6) רכא, רע"ב. קסא, זח "ג  (ראה שייפין" לכל  פליג  ו"לבא

הגוף. אברי  בכל  נמשך  ידו שעל  -
כג .7) יב, ראה פ'
דבי '8) דחיי , אילנא פרשתנו: ריש הזוהר, ממאמר להעיר

מאן  דכל  דאתי , לעלמא וחיין עלמא להאי  חיין נש בר אחיד 
חיין  ההיא בגין . . חיין לי ' אית בה ואחיד  באורייתא דאשתדל 

גו'. הם חיים כי  הה"ד  חיי , מלוי  וכל 
ה.9) יח , אחרי 

א.10) פח , שבת
השבת 11) היא בהעלותך  פ' ששבת ב"ירחא להעיר,

תליתאי .
ואילך .12) א פח , ויקהל  ג . ע, יתרו תו"א וראה ב. פו, שם
מקרא"13) של  לפשוטו אלא באתי  לא ש"אני  דמכיון

שנים  חמש ל "בן גם שייך  זה הרי  ח ), ג , בראשית (פירש"י 
(של "ה  מופלאים" "ענינים גם בו יש זה, עם וביחד  למקרא",
לגדול  גם - שבט ) כ "ט  יום" ("היום תורה" של  ו"יינה א) קפא,

מקרא). של  פשוטו לומד  הוא שגם לכך  (נוסף שבגדולים
והמפרשים 14) הדפוסים - 1 הערה 92 ע' חי "ח  לקו"ש ראה

זה. רש"י  פירוש הובא שבהם כו'

הקודמת.15) שבהערה לקו"ש
ז.16) ט ,
כן17) מפרש שרש"י  אלא רש"י , לפירוש המקור 

,"רבותינו "דרשו כותב ולא ,
וכיו"ב.
ב.18) תצוה תנחומא
בנוגע 19) - ג  פט "ו, פרשתנו במדב"ר ה. ג . פרשתנו תנחומא

בכללותו. לוי  לשבט 
ו.20) שם, במדב"ר
צ"ל 21) - המדרש כלשון הוא רש"י  כשלשון שגם לכך  נוסף
בהתאם   להעתיק רש "י  של  ענינו אין שהרי  ,

מהא  (כדמוכח  מקרא של  פשוטו לפרש אלא המדרש, לשון
של  לפשוטו בהתאם המדרש מלשון רש"י  משנה מקומות שבכו"כ 

רש"י . בכללי  כמ "פ כמדובר מקרא),
לאהרן 22) היתה לא שבנדו"ד  מבואר (22 (הערה שם בלקו"ש
ראוי שאינו שחשב מכיון המשכן, לחנוכת השייכות ע"ד 

העגל , מחטא רושם אצלו שנשאר לפי  המשכן, בחנוכת להשתתף
) ששייך  מיצר", "הי ' הלשון רש"י  כותב לא כשחושב ולכן (

עיי "ש. בלבד , הדבר חלישות ֿ אם כי  הדבר, לו שמגיע
כשלעצמו, דעתו" "חלשה הלשון מחוור אינו עדיין אבל ,
על  ההדגשה אלא כו', הצער ותוצאת מדת תיאור רק לא היינו,

של ענין ובאופן ,.ס"ה לקמן וראה - כבפנים. ,



נה
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נו      

 חמש ל "בן גם  מובנת  - בזה  וההסברה 
:למקרא "

ה " ענין ותכלית  האדם עיקר  של  מעלתו – "
- שבעולם  הנבראים  שאר  תכלית לגבי

קוני" את  לשמש  נבראתי ("אני ),בריאתו
דעתו  תכלית ולהעמיק  למילוי הקשור  בכל 

השלימות . בתכלית  בריאתו

" ותכליתה ובנדו"ד , עיקרה  – אהרן של  "
לי" "לכהנו - אהרן של  המיוחד  לתפקידו ,בנוגע 

הוא " שירות  כהונה  ולשון לי, כהן משרת "שיהא  ,
לשרתו" ה ' לפני "לעמוד  עבודתו לה ', ע "י ,

לעבודת  הקשור  בכל  דעתו להעמיק  במשכן,
השלימות . בתכלית  שתהי' המשכן

הנשיאים , חנוכת  אהרן ש "כשראה  מובן ועפ "ז
   דמכיון - בחנוכה " עמהם  הי' כשלא 

העבודה  בשביל  בעיקר  היא  ד "דעתו" שהמציאות 
של  בחנוכה " עמהם  הי' "שלא  בראותו הרי במשכן,
הדעת  במציאות  חלישות  אצלו נעשה  המשכן,
בשביל  הוא  ענינה  עיקר  כי דעתו"), ("חלשה 

לדעת  נוכח  הוא  ולפתע , המשכן, עבודת  
 .המשכן חנוכת  בשביל 

: ביאור ליתר 

עמהם  השתתף  "שלא  אהרן שראה  לאחרי גם 
שמכל  ידע  ידוע  - שבטו" ולא  הוא  לא  בחנוכה ,

נבחר  בנ"י ,"לשרתו ה ' לפני "לעמוד 
אהרן  ע "י נעשית  במשכן העבודה  שכללות  היינו,

עליך  ש "ילוו הלויים  של  בעזרתם  ובניו,
בנ"י וישרתוך " שאר  -(משא "כ  מזה  ויתירה  .(

הקריב  הנשיאים " ב "חנוכת  את שגם 
הנשיאים . של  קרבנותיהם 

קרבנות  בהקרבת  אהרן של  שפעולתו אלא ,
להשתתפות  נחשבת  אינה  המשכן הנשיאים 

של  הו"ע  המשכן חנוכת  כי -  
בדוגמת  המשכן, קיום  המשך  לכל  ויסוד  כהתחלה 

החינוך  לנער "ענין "חנוך  שנותנים כפשוטו, ,
כו' מתנות  בהקרבת לו אהרן פעולת  ואילו ,

מ  חלק  היא  הנשיאים  קרבנות  
ענין  מצד  יתירה  הוספה  משום  בה  ואין במשכן,

המשכן. חנוכת 

עמהם  הי' כשלא  דעתו, אז "חלשה  ולכן,
המשכן  בחנוכת  השתתפותו שהעדר  - בחנוכה "

 היו המשכן עבודת  עניני שאר  שכל  (אף 
שעיקר  מכיון כי הדעת , לחלישות  גרמה  ֿ ידו) על 
המשכן, עבודת  בשביל  היא  "דעתו" של  המציאות 
ענין  (ועאכו"כ  במשכן מסויים  ענין כשישנו הרי

כמו השתתפותו,עיקרי ללא  שנעשה  המשכן)
עבודת  בשביל  בדעתו להשתמש  יכול  אינו ובמילא 

שעו  (אף  זה  מסויים  בענין שאר המשכן בכל  סק 
פועל  זה  הרי המשכן), עבודת  עניני

עבודת במציאות  בשביל  שעיקרה  כולה ,
המשכן.

 דעתו אז "חלשה  ענין בביאור  להוסיף  ויש 
בחנוכה ": עמהם  הי' כשלא 

לי,במדרש  אוי אומר : (אהרן) ש "הי' איתא 
לוי", של  שבטו מקבל  הקב "ה  אין בשבילי שמא 
שמיני, ריש  בתו"כ  כמ "ש  בעגל , חלק  לי שהי' "על 
ביום  זה  מטעם  למזבח  לקרב  מתיירא  אהרן שהי'

נשאר השמיני" שעדיין סבור  הי' אהרן כלומר , .
זכה  לא  זה  שבגלל  כך , כדי עד  העגל , מחטא  רושם 
שבטו", ולא  הוא  "לא  המשכן, בחנוכת  להשתתף 

לוי  שבט  נשיא  .להיותו
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צריך 23) ואינו דעתו", "חלשה במ "ש רש"י  מסתפק שלכן,
מאומה. להוסיף

קידושין.24) מס' סוף וברייתא משנה
והתחברות,25) התקשרות לשון כו' והדעת ספ"ג : תניא ראה

בחוזק. מחשבתו ויתקע מאוד  וחזק אמיץ בקשר דעתו שמקשר
ג .26) כח , תצוה
עה"פ.27) פירש"י 
ח .28) יו"ד , עקב
הקדשים 29) בקודש (כה"ג ) לאהרן המיוחדת העבודה ובפרט 

באוהל  יהי ' לא אדם "וכל  יז) טז, (אחרי  נאמר שבה - בשנה אחת
צאתו". עד  בקודש לכפר בבואו מועד 

ב.30) יח , קרח 
שאינם 31) - במעמדם) (ישראל  מעמד " "אנשי  גם כולל 

של  (בשליחותם הקרבנות על  עומדים אלא במקדש, עבודה עושים
של  קרבנו שיהי ' ֿ אפשר ש"אי  מכיון הקרבן, כבעל  ישראל ) כל 
המקדש  כלי  הל ' (רמב"ם גביו" על  עומד  אינו והוא קרב אדם

רפ"ו).

חינוך 32) ליום - "ולמילואים לז) ז, (צו מפירש"י  להעיר
הכהונה".

ו.33) כב, משלי 
ובכ "מ .34) א. כט , נשא לקו"ת ד . כט , וישב תו"א
דעתו 35) שהרי  - ח "ו הדעת ביטול  לא אבל  דייקא, חלישות

המשכן. עבודת עניני  לכל  בנוגע לפעול  וצריכה יכולה
שם.36) לבמדב"ר המהרז"ו פי '
יח .37) יז, קרח 



נז       

דעתו  אז "חלשה  רק  כותב  שרש "י מכיון אמנם ,
מאומה  מזכיר  ואינו בחנוכה ", עמהם  הי' כשלא 
– כו' באשמתו היא  הדבר  שסיבת  חשש  שאהרן

שמיני  בפ ' פירושו ֿ דרך  מצטער על  (אהרן) ש "הי'
לא  ובשבילי עלי, הקב "ה  שכעס  אני יודע  ואומר 
סובר  שרש "י עכצ "ל , - לישראל " שכינה  ירדה 

ש     'הי "שלא  לכך  שהסיבה 
באשמתו  היא  שבטו" ולא  הוא  לא  בחנוכה  עמהם 

כו'.

- הדבר  השמיני וטעם  ביום  כי -
זה , לחשש  מקום  שאין כבר  נתברר  למילואים 
"כל  לדבריהם  (במענה  לישראל  רבינו משה  כדברי
ונדע  בינינו, שכינה  שתשרה  שטרחנו הטורח 

העגל ") עון לנו צוה שנתכפר  אשר  הדבר  "זה  :
תעשו, ה '     ידי ֿ שעל  ,

  ותדעו בכם , שכינה  תשרה  (דוקא )
  " כשנשלמה הרי שכן, ומכיון ,

בו, בחר  שהמקום  שראו לאחרי – הנשיאים  חנוכת 
בוודאי  - כו' ימים  י"ב  בכהונה  ומשמש  ועומד 

כו'. ֿ רצוי בלתי מענין לחשוש  מקום  שאין

מקום  (שאין זה  ענין מדגיש  שרש "י וי"ל 
שהרי, - שבטו" ולא  הוא  "לא  בכתבו כו') לחשש 

לפנ"ז  רש "י כתב  לוי לשבט  השבט בנוגע  ש "כל 
הוא , לוי שבט  כלומר , כשר ",  מכל

ש  ישראל  שבטי  ," בעגל טעו "לא 
לא  לוי שבט  שדווקא  לומר  יתכן לא  ובמילא ,
בה  העגל , חטא  בגלל  המשכן בחנוכת  ישתתף 
חטא  של  השלילה  בתכלית  הי' לוי ששבט  בשעה 

ישראל ! שבטי מכל  יותר  העגל 

הי' כשלא  דעתו אז "חלשה  רש "י מפרש  ולכן
לחלישות  היחידה  שהסיבה  – בחנוכה " עמהם 
באשמתו, הוא  שהדבר  החשש  (לא  היא  הדעת 
העובדה  ורק  אך  ֿ אם ) כי כו', צער  של  לרגש  סיבה 
שהמקום  בידעו שכן בחנוכה ", עמהם  הי' ָ"שלא 

מזה  דעתו חלשה  המשכן, עניני כל  בשביל  בו בחר 
(ובפרט ) להשתתף  נצטווה  המשכן,שלא 

כנ"ל .

 הפרשה בהמשך  המסופר  גם  לבאר  יש  עפ "ז
טמאים  היו אשר  אנשים  "ויהי - שני' 'פסח  בענין
לנפש  טמאים  אנחנו גו' ויאמרו גו' אדם  לנפש 
במועדו  ה ' קרבן את  הקריב  לבלתי נגרע  למה  אדם ,

ישראל " בני :בתוך 

מובן  אינו טמאים לכאורה  "אנחנו אמירתם  :
היא  היא  אדם ", לנפש   נגרע "למ ה 

בני  בתוך  במועדו ה ' קרבן את  הקריב  לבלתי
ישראל "?!

לעיל : האמור  ע "ד  - בזה  והביאור 

ש "אנחנו  - ההם  האנשים  אמרו - אמת  הן
ש  היינו, אדם ", לנפש  טמאים    

אבל  במועדו, ה ' קרבן להקריב  יכולים  שאינם 
קרבן  מקריבים  בנ"י כל  כאשר  - הם  טענו - אעפ "כ 
בנ"י  כל  עם  להשתתף  יכולים  אינם  הם  ואילו ה ',

נעשה  אזי שתהי'), איזו הסיבה  (תהי' 
( למה)" הלשון כדיוק  - לא היינו, ,"

רק  ,( מצוה של  ('חפצא ' מסויים  דבר 
ש  אלא   מצוה לנו חסרה  שסוכ "ס  מכיון ,

זו!

שבראותו  - לאהרן בנוגע  לעיל  האמור  וע "ד 
ענין  אצלו שחסר  היינו, בחנוכה ", עמהם  הי' "שלא 
חלישות  נעשה  המשכן, בעבודת  (ועיקרי) מסויים 

מציאותו). (עיקר  דעתו בכללות  (גרעון)

ביניהם : חילוק  יש  שאעפ "כ  אלא 

אצלם  שהי' מכיון – כו' טמאים  שהיו האנשים 
הי' לא  שהחסרון אלא  (טומאה ), חסרון של  ענין

מצד  ֿ אם  כי באשמתם ,  ואלצפן ("מישאל 
ואביהוא " בנדב  עוסקים  שהיו . . היתה לכן ,(

בגלל  ש "נגרע " היתכן נגרע ", "למה  טענה : להם 
וניתן  טענתם , נתקבלה  ואכן משה ?! ציווי קיום 

כו'. שני' 'פסח  ציווי להם 
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כג .38) ט ,
מוטב 39) . . אהרן "אמר ג ) פ"י , (ויק"ר ממארז"ל  להעיר

. ה) לב, תשא בפירש"י  (הובא בישראל  ולא בי  הסרחון שיתלה
ושנאת  בני  את לצדק אהבת צדק, אהבת לאהרן: הקב"ה לו אמר .

מלחייבן,  לא לוי  של  שבטו שמכל  חייך  . . אלקים משחך 
בעשיית  אהרן שפעולת היינו, אתה", אלא גדולה לכהונה נבחר

היא ישראל ) הצלת בשביל  נפשו (מסירת שנבחר העגל 
גדולה! לכהונה

מט .40) א, במדבר כו. לב, תשא

ואילך .41) ו ט ,
עה"פ.42) ואוה"ח  ספורנו ראה
(43– שם הדעות לשאר ועד "ז עה"פ. ספרי  רע"ב. כה, סוכה

היו". מצוה במת ש"עוסקין או היו", יוסף של  ארונו "נושאי 



נח      

של  ענין אצלו הי ' שלא  מכיון - אהרן משא "כ 
שכל  בו בחר  המקום  ואדרבה , ס "ה ), (כנ"ל  חסרון
– דוקא  ֿ ידו על  יהיו החנוכה ) (מלבד  המשכן עניני
נגרע " "למה  לטעון וסיבה  עילה  לו היתה  לא 
מכל  במשכן חלקו נגרע  לא  בוודאי (שהרי
כשלא  דעתו אז "חלשה  שאעפ "כ  אלא  הנשיאים ),
ענין  אצלו חסר  שסוכ "ס  מכיון בחנוכה ", עמהם  הי'

  שלך חייך , הקב "ה : לו "אמר  זה  ועל  ,
הנרות ", את  ומטיב  מדליק  שאתה  משלהם , גדולה 
גם  היא  הנרות  (והטבת ) הדלקת  שפעולת  היינו,

של  שמעלתה ענין "חנוכה " ואדרבה , ,
אחר  במקום  בארוכה  (כמשנ"ת  כו' יותר  ).גדולה 

- אהרן) (של  דעתו" "חלשה  - זה  ומענין
לקונו. האדם  בעבודת  נפלאה  הוראה  למדים 

ובהקדמה :

כאו"א  לעבודת  גם  שייך  אהרן של  ענינו
"ירחא  זה , (בחודש  ֿ תורה  במתן שהרי מישראל ,

" ישראל  נעשו תליתאי") " כהנים" ,
הרמב "ם גדולים " וכפס "ד  אהרן. של  דרגתו ,

ויובל  שמיטה  הלכות  בלבד ,בסוף  לוי שבט  "לא 
והבינו  אותו רוחו נדבה  אשר  . . ואיש  איש  כל  אלא 
. . ולעובדו לשרתו ה ' לפני לעמוד  להבדל  מדעו
אהרן, של  דרגתו - קדשים " קודש  נתקדש  זה  הרי

קדשים ". קודש  להקדישו אהרן "ויבדל  כמש "נ

יותר : ובפרטיות 

בענין היא  מישראל  כאו"א  של  עבודתו
כמ "ש  הכהנים ), עבודת  מקדש (דוגמת  לי "ועשו

בתוכם ,ושכנתי אלא  נאמר  לא  בתוכו ,"
כאו"א  שבלבו בתוך  הרוחני והמקדש  המשכן ,

אמותיו. וד ' בביתו פנימה ,

כי  - הנרות " את  "בהעלותך  ענין גם  נכלל  ובזה 
כמ "ש  נר , קרוי' אדם ","הנשמה  נשמת  ה ' נר 

– הנרות " את  "בהעלותך  - היא  האדם  ועבודת 
נ  ה ' "נר  את  אדם להדליק  "נר שמת  ע "י שתאיר 

אור " ותורה  ה '"מצוה  "נר  לעצמו, בנוגע  הן ,
ה '" "נר  הזולת , על  לפעולה  בנוגע  והן שבו,

בנ"י  לכללות  עד  מישראל  ש "כללות שבכאו"א  ,
סוגי  ז' שהם  נרות  ז' בה  ויש  מנורה , נקרא  נש "י
כמים , משוך  מאהבה  עובד  יש  ה ', בעבודת  בנ"י

כו'" אש  כרשפי מאהבה  כל ויש  ומפרט  (והולך 
המדות  פני ז' מול  ש "אל  בעבודתו לפעול  היינו, ,(

יאירו  של המנורה  פעולתו (דוגמת  הנרות " שבעת 
מכוון  לבם  שיהי' נש "י הנרות  מעלה  ש "הי' אהרן

המנורה " פני מול  בחי' שהוא  ב "ה  עד לא "ס  ,(
כל  לעין בגלוי ניכר  הם שיהי' ישראל  שכל 

כולה " זהב  "מנורת  .בבחינת 

 מסמיכות וההוראה  הלימוד  לבאר  יש  עפ "ז
אהרן  ש "כשראה  - הנשיאים  לפרשת  המנורה  פרשת 
עמהם  הי' כשלא  דעתו אז חלשה  הנשיאים  חנוכת 

בחנוכה ":

מישראל  שכו"כ  שומע  או רואה  יהודי כאשר 
המשכן, חנוכת  בבחינת  שהוא  בענין עסקו

פעולת  (קטן ולדוגמא : יהודי של  (חנוכה )
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ראשון 44) בדפוס הובא - שם (תנחומא המדרש מלשון להעיר
לעצמם  עשו השבטים כל  ולבניו, לאהרן הקב"ה "א"ל  דפירש"י )

כו'". חנוכה עשו לעצמכם ואתם חנוכה,
ו.45) יט , יתרו
עה"פ.46) בעה"ט 
הרמב"ם 47) (בשיעורי  אלו הלכות לימוד  שהתחלת להעיר,

זו. שבת מוצאי  ראשון, ביום - ליום) דג "פ
יג .48) כג , דה"א
ח .49) כה, תרומה
פרשתנו 50) לקו"ת ועוד . א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה

ובכ "מ .ל  ד . ד ,
כז.51) כ , משלי 

(52. פרשתנו ריש לקו"ת
כג .53) ו, משלי 
השמן 54) שבו הכלי  ע"ש נר נקראו נש"י  יותר: ובפרטיות

ותורה  והפתילה, השמן ע"ש מצוה נר נקראו והמצוות והפתילה,
לקו"ת  – בארוכה (ראה ופתילה בשמן ונאחז הנתלה האור היא

ואילך ). ג  לג , שם
אורה 55) שממנה המנורה דוגמת העולם, בכל  - ידם ועל 

ה"ה). פ"ד  ברכות (ירושלמי  העולם לכל  יוצאה
לא 56) (וכן היסוד  מדת ביאר לא שם שבלקו"ת להעיר

זה  בד "ה הוא נמצא אבל  שלז), ע' פרשתנו שבאוה"ת בהעתקתו
ועוד . של . ע' שבאוה"ת

(57- בעבודה שדוגמתו השמש, אור - האור לשלימות ועד 
ריש  מזהר ולהעיר המקבל ). אור ללבנה, (בניגוד  המשפיע אור
. . וגו' מחופתו יוצא כחתן והוא פתח  יהודה "רבי  פרשתנו:
ֿ ד ) שעג  (ע' לשם לוי "צ לקוטי  וראה כו'", לכולא דנהיר שמשא

בהתוועדות. בארוכה נתבאר -
סע"ד .58) ל , שם לקו"ת
הובא 59) - ד  פרשתנו (תנחומא מארז"ל  ע"ד  לאוה"ע, גם

האומות  בפני  אתכם לעלות "בהעלותך , דפרש"י ): ראשון בדפוס
ולהעיר  לכל ". שמאיר למי  ישראל  מאירים היאך  אומרים שהיו

 עולם באי  לכל  מערבי ) (נר הוא "עדות ג : כד , אמור
פרשתנו: ריש האוה"ח  פי ' גם וראה בישראל ". שורה שהשכינה
כ "א  אומות ע' שהם העולם לאומות נרות בז' ירמוז רמז "בדרך 
שהם  המערבי  לנוכח  מאירים כולן כי  ורמז העשירי , לכלל  ירמוז

חן". ליודעי  כידוע המערב בחינת שהם ישראל 
ב.60) ד , זכרי '



נט       

וכן  התומ "צ , בעניני בידיעות ) קטן או בשנים 
חינוך  של  ענין זה  [שגם  המנורה  ,הדלקת 

"שלך  מדליק ואדרבה , שאתה  משלהם ,
הנרות "] את  כל ומטיב  אדם ", נשמת  ה ' "נר 

ע "י  אור ", ותורה  מצוה  ב "נר  בנ"י, של  הסוגים  ז'
"לא  שהוא  בראותו הרי, - והיהדות  התורה  הפצת 

אצלו להיות  צריך  בחנוכה ", עמהם  הי'
 עמהם הי' כשלא  דעתו אז "חלשה  ,

בחנוכה "!

"הבינו אחר : להבדל בסגנון דעת ) (לשון
שכל  באופן צ "ל  - לשרתו" ה ' לפני לעמוד 
לפני  ד "לעמוד  בענין אלא  אינה  ד "מדעו" המציאות 
כך , כדי עד  במשכן, העבודה  ע "י לשרתו", ה '
ע "י  המשכן בעבודת  מסויים  דבר  נעשה  שכאשר 

" עמהם , הי' לא  והוא  אחרים   ,"
מכיון  הדעת , מציאות  בכל  חלישות  אצלו שנעשה 
לפני  "לעמוד  המשכן, עבודת  בשביל  אלא  שאינה 
הי' שלא  מזה  דעתו חלשה  לא  ואם  לשרתו"; ה '
לדרגה  הגיע  לא  שעדיין הוכחה  זו הרי - עמהם 
לשרתו" ה ' לפני לעמוד  להבדל  מדעו ש "הבינו

"דעתו".(עכ "פ  של  מציאותה  כל  שזוהי ,(

ביאור : ליתר 

חז"ל  שאמרו חייב מכיון ואחד  אחד  "כל 
העולם " נברא  בשבילי המחשבה לומר  הרי ,

בעניני  ועבודה  פעולה  בכל  להשתתף  צריך  שהוא 
דבר  כשנעשה  הדעת  חלישות  כדי עד  המשכן,

גאוה . משום  בה  אין - השתתפותו ללא  מסויים 

ישתתף  בעצמו שהוא  הכרח  אין אעפ "כ , אבל 
מכיון  שהרי המשכן, בעניני ועבודה  פעולה  בכל 

בזה " זה  ערבים  ישראל  הדבר ש "כל  יכול  ,
וכיו"ב . אחר  ע "י להעשות 

מישראל  שכו"כ  שומע  או כשרואה  ואעפ "כ ,
הי' לא  והוא  המשכן) חנוכת  (של  בענין עסקו
באשמתו, הי' לא  שהדבר  אע "פ  - בחנוכה  עמהם 

זו  שבשעה  מזה , ויתירה  וכיו"ב , אנוס  שהי' מכיון
המשכן  בעניני אחרת  בעבודה  עסוק  מ "מ ,הי' ,

בשביל  אלא  אינה  שלו הדעת  מציאות  כל  כאשר 
לפני  לעמוד  להבדל  מדעו "הבינו המשכן, עבודת 

- לשרתו" ה '    ,שכן ,
המשכן, עבודת  בשביל  היא  הדעת  שמציאות  ָבידעו
המשכן  בעבודת  מסויים  דבר  שנעשה  העובדה  הרי
פועלת  תהי') אשר  הסיבה  (תהי' השתתפותו ללא 

אצלו ?

 אהרן עבודת  בין חילוק  יש  זה  בענין אמנם ,
(הרוחני): המשכן בעניני כאו"א  לעבודת 

דעתו", אז "חלשה  הלשון דיוק  - ובהקדים 
לאחרי  אלא  היתה  לא  אהרן של  דעתו שחלישות 
שלא  זמן כל  כי המשכן, חנוכת  ימי י"ב  שנסתיימו
יצטווה  שסוכ "ס  יתכן הרי המשכן, חנוכת  נסתיימה 
שנסתיימה  לאחרי ורק  בחנוכה , להשתתף  הוא  גם 

לדעת  ונוכח  המשכן, הי'חנוכת  "שלא 
"חלשה  - בחנוכה " דעתו".עמהם 

המשכן  בעניני כאו"א  לעבודת  בנוגע  אבל 
לא  עדיין צדקנו שמשיח  זמן כל  הרי - (הרוחני)
שכו"כ  בראותו ולכן זו, חנוכה  נסתיימה  לא  בא ,
ללא  המשכן חנוכת  של  בענין עוסקים  מישראל 

לו שתהי' במקום  הרי, - השתתפותו 
את  לנצל  עליו בחנוכה ", עמהם  הי' "כשלא 

'כו דרכים  לחפש   ,
ענין  (היפך  בחוזק  ודעתו מחשבתו וכשיתקע 
הדרך  את  ימצא  בוודאי לגריעותא ), הדעת  חלישות 

בחנוכה ! עמהם  להשתתף  הנכונה 

שבהשגחה  לכך  הסיבה  קצת : אחר  בסגנון
כו"כ  של  פעולתם  אודות  שמע  או ראה  פרטית 
כדי  לא  - היא  המשכן, חנוכת  של  בענין מישראל 
עמהם  הי' "שלא  הדעת  חלישות  אצלו שתהי'

אלא  הוראה בחנוכה ", שילמד  כדי -
זו, בעבודה  לעסוק  צריך  הוא  שגם  לקונו, בעבודתו
יוכל  כיצד  הדעת ) (בחוזק  בדעתו ההתבוננות  ע "י

בחנוכה . עמהם  להשתתף  הוא  אף 

: זה בדורנו יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וענין

שיזכה  הגלות , של  האחרון הדור  הוא  זה  דורנו
וכמובן  הגאולה . של  הראשון הדור  להיות 
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יום 61) "כל  המנורה שבהדלקת שם האוה"ח  מפי ' להעיר
הדלקה  בכל  המנורה את הוא שמחנך  חדש מעשה כעושה

והדלקה".
סנהדרין 62) הל ' רמב"ם וראה במשנה. - סע"א לז, סנהדרין

ה"ג . פי "ב
של 63) הכללי  במשכן שהוא אף נדו"ד , מעין נעשה שעי "ז

העולם. כל 
פי "א 64) שבועות הל ' רמב"ם וש"נ. סע"א. לט , שבועות

לז. כו, בחוקותי  פירש"י  הט "ז.
אינו 65) שלע"ע (אף דבר של  שבסופו שיתכן אלא עוד , ולא

כו'. משלהם" גדולה ש"שלך  יתברר זה) לידע יכול 



ס      

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הידועה  מההכרזה 
לתשובה  "לאלתר  - שנים  עשרות  לפני - דורנו

לגאולה " בסיומה לאלתר  עומדים  שכבר  מכיון ,
את  "לצחצח  אלא  נשאר  ולא  העבודה , של 

של הכפתורים " האחרון הצחצוח  - אלו ובימינו ,
האחרון! הכפתור 

ופעולה  פעולה  כל  אלו, שבימינו מובן, ומזה 
את  ד "בהעלותך  הפעולה  ועאכו"כ  התומ "צ , בעניני
התורה  אור ", ותורה  מצוה  "נר  הפצת  ע "י הנרות "
ד "שלך  באופן המשכן חנוכת  שתוכנה  והיהדות ,
ביותר  בה  מודגש  - ס "ח ) (כנ"ל  משלהם " גדולה 

ענין ביהמ "ק וביותר  בנין והכנה ) (חינוך 
.השלישי 

עוסקים  מישראל  כו"כ  שכאשר  היתכן ולכן,
     מן מישהו יעמוד  ,

שבטו  ולא  הוא  לא  בחנוכה , עמהם  יהי' ולא  הצד 
הוא  גם  ישתדל  ודאי אלא  - וכו')?! תלמידיו (ב "ב ,
חנוכת  את  ולזרז לקרב  בחנוכה , עמהם  להשתתף 

ובימינו. בימיו במהרה  שיבנה  השלישי, ביהמ "ק 

בא , לא  עדיין צדקנו שמשיח  זמן כל  וכאמור ,
אלא  זו, בחנוכה  ב "דעת " ח "ו, לחלישות  מקום  אין
עוז, וביתר  שאת  ביתר  ולהוסיף  לחזק  – אדרבה 
המשכן  בנדבת  מ "ש  ע "ד  גדולה , הכי זריזות  ומתוך 

בבוקר " בבוקר  נדבה  עוד  אליו הביאו ,"והם 
המשכן" מלאכת  כל  הביאו בקרים  ולא "לשני ,

אל  ואשה  איש  . . משה  ש "ויצו עד  מלהביא  פסקו
גו'" מלאכה  עוד  רק .יעשו לא  בנדו"ד , ואילו

דורנו  נשיא  שבדורנו, רבינו ממשה  רשיון שאין
בעשיית  ח "ו להפסיק  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק 
להוסיף  מפורש  ציווי ישנו אדרבה , אלא  המלאכה ,
את  שמשלימים  עד  עוז, וביתר  שאת  ביתר  בה 

השלישי. ביהמ "ק  חנוכת  מלאכת 

 של בהשתתפותו שהצורך  להוסיף , ויש 
ע "י  הרוחני המשכן בחנוכת  מישראל  כאו"א 
באופן  (חנוכה  הנרות " את  ד "בהעלותך  הפעולה 
בפירוש  רק  (לא  מודגש  משלהם "), גדולה  ד "שלך 
בחנוכה ", עמהם  הי' כשלא  דעתו אז "חלשה  רש "י
בדיבור ֿ רש "י בפירוש  גם  אלא ) בארוכה , כנ"ל 
שם  על  "בהעלותך , - השני "בהעלותך " המתחיל 
שצריך  עלי', לשון בהדלקתו כתוב  עולה , שהלהב 
ועוד  מאלי'. עולה  שלהבת  שתהא  עד  להדליק 

שמעלה  מכאן רבותינו, לפני דרשו היתה 
ומטיב " עומד  הכהן שעלי' .המנורה ,

דלכאורה  רש "י, בפירוש  הביאור  - ובהקדים 
מובן: אינו

הראשון, בפירוש  רש "י מסתפק  לא  מדוע  א )
"ועוד  שמדגיש  ובפרט  נוסף , פירוש  להביא  וצריך 
של  פשוטו אינו זה  שפירוש  היינו, רבותינו", דרשו

הדרש ? ע "ד  אלא  מקרא ,

רש "י  כותב  מדוע  "שעלי'ב ) השני) (בפירוש 
עומד  כמו "הכהן ומטיב ", "מדליק  ולא  ,

"שאתה  שלפנ"ז: ֿ המתחיל  בדיבור  שכתב 
?" הנרות את 

בזה  הביאור  לומר  :ויש 

הראשון  בפירוש  מסתפק  אינו רש "י
"על  הוא  וכיו"ב ) "בהדליקך " (ולא  ש "בהעלותך "
אינה  הלהב  עליית  כי כו'", עולה  שהלהב  שם 
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תשובה 66) הפי ' "שאין - דתשובה הפנימי  הפירוש גם כולל 
תשובה  אלא . . בלבד  החטא עזיבת דהיינו מעבירות, גשמיות
באור  ומאירים טובים המעשים שלהיות דהיינו טובים, ומעשים
הנפש  את להשיב שהוא תשובה בחי ' להיות צריך  ב"ה, א"ס ה'

ובכ "מ ). א. פה, שמע"צ דרושי  (לקו"ת כו" ושרשה למקורה
ועוד .67) ֿ ג . תש"א דשנת והקדושה" ב"הקריאה קורא" "קול 
תרפ"ט .68) שמח "ת שיחת ראה
תשמ "ז.69) ויגש ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
ג .70) לו, ויקהל 
ועוד .71) ג . תרומה תנחומא ב. פמ "א, שמו"ר
ו.72) שם,

ראשון:73) פ"גבדפוס ובתמיד  (פרשתנו), ובספרי  .
הית  אבן ובהמ "ט : המזבח  לפני  רע"ב ה (וראה כו' מעלות

את  בהעלותך  במנורה, שכתובות העלאות ג ' כנגד  שם: תמיד 
תמיד ). נר להעלות נרותי ', את והעלה הנרות,

הנרות.74) את מסיים: - ראשון בדפוס
(75.(21 הערה לעיל  (ראה רבותינו לשון הוא שכן אף
ומוספין 76) תמידין (הל ' כהרמב"ם סובר אינו שרש"י  ובפרט 

גם  להדליק (ומצוה הטבתם" היא הנרות ש"הדלקת הי "ב) פ"ג 
את  בהטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל , (תצוה שנאמר בבוקר*,
הבזיכין  ניקוי  להדלקה, ההכנה רק היא ההטבה אלא הנרות"),
הכתובים  כפשטות הערביים), בין אלא אינה (וההדלקה וכו'
ב. כב, שבת - בש"ס שיטתו (וכ "ה ועוד  שם, תצוה ופירש"י 

ב). כו, חגיגה
הטבת 77) גם כאן מפרש שרש"י  ,95 ע' חי "ח  לקו"ש ראה

עיי "ש. החנוכה, מפעולת חלק היא ההטבה שגם להדגיש - הנרות
אתר.78) על  רש"י  מפרשי  גם ראה

          
          

     



סי       

 (" בהעלותך") לשון כהמשך  אלא  ,
עולה  "שלהבת  ש "צריך רש "י (אלא  "

מאליה "). עולה  שלהבת  שתהא  עד  להדליק 

דרשו  "ועוד  שני, פירוש  רש "י מוסיף  ולכן
שעלי' המנורה , לפני היתה  שמעלה  מכאן רבותינו,
פעולה  ישנה  זה  שלפירוש  - ומטיב " עומד  הכהן
מעלה . ע "ג  שעולה  המדליק , הכהן אצל  עלי' של 

מקרא  של  מפשוטו רחוק  זה  שפירוש  אלא ,
הדרש , ע "ד  אלא  (ואינו הראשון מהפירוש  יותר 

" נאמר  לא  בפסוק  כי - רבותינו") "דרשו
"ב  אלא  הנרות ", אל  הכהן) עלותך (עליית 

ב "הנרות ", היא  ש (פעולת )העלי' היינו, הנרות ",
עולה ". שהלהב  שם  "על  הראשון, כפירוש 

"שעלי' השני) הפירוש  (בסיום  רש "י ומ "ש 
עומד  תירוץ הכהן לרמז שכוונתו י"ל , - "

הראשון  הפירוש  על  לשאלה  עכ "פ ) (בדוחק 
(אלא  המדליק  הכהן פעולת  אינה  הלהב  שעליית 
עומד  הכהן ש "עלי' - מאליה ") עולה  שה "שלהבת 

ההטבה  שפעולת  ומכיון לעליית ומטיב ",
עולה  ("שלהבת  הלהב  עליית  שגם  י"ל  הלהב ,

" הכהן, לפעולת  מתייחסת  את מאליה ")
הנרות ".

 להדלקת ועד  - האדם  בעבודת  הענין וביאור 
של  הסוגים  כל  ישראל , כללות  של  הנרות , שבעת 

נש "י:

כללות  של  במנורה  אדם " נשמת  ה ' "נר  הדלקת 
ד " באופן היא  ענינים נש "י ב ' שבזה  - "

כלליים :

שתהא  עד  להדליק  "צריך  א ) 
 ה "נר  להדליק  הזולת  על  שפעולתו - ""'

באופן  צ "ל  אור ") ותורה  מצוה  "נר  (ע "י שבו
אינו  ששוב  היינו, מאליה ", עולה  שלהבת  "שתהא 
עולה  ש "שלהבת  מכיון המשפיע , לפעולת  זקוק 

עבודתו ע "י ה ", .

המנורה , לפני היתה  "מעלה  ב )  
"' ה "נר  בהדלקת  עוסק  יהודי שכאשר  - "

או  בקהילה , או שבציבור , (ועאכו"כ  שבבנ"י

אזי ישראל ), כללות  של  במנורה  ,
עד  מהראש  מציאותו, בכל  עלי' נעשית  שעי"ז
במעלה  שהעלי' אלא  עוד , ולא  שברגל . לעקב 

 במעלה שעולה  היינו, ההדלקה , לפעולת 
 שקודמת - מזה  ויתירה  המנורה , את  להדליק 
עומד אפילו הכהן ("עלי' "),הנרות 

לעסוק  כשמחליט  שגם  להדלקת היינו,
עלי'. אצלו נעשית  - המנורה 

כאו"א  של  בהשתתפותו הצורך  מודגש  ובזה 
הפעולה  ע "י הרוחני המשכן בחנוכת  מישראל 
ד "שלך  באופן (חנוכה  הנרות " את  ד "בהעלותך 

רק  לא  נוגע  זה  שענין - משלהם ") גדולה 
'הי כשלא  דעתו אז "חלשה  ענין (היפך 

כאמור , מציאותו, לכל  גם  אלא  בחנוכה "), עמהם 
רק  לא  מציאותו, כל  מתעלית  במעלה  העלי' שע "י
לעקב  עד  הגוף , כל  גם  אלא  (דעת ), הראש 

.שברגל 

לעלי' נוגע  זה  שענין - מזה  יתירה  וי"ל 
ירידת ("בהעלותך " ומטרת  תכלית  שהיא  (

מאיגרא  למטה , עמיקתא הנשמה  לבירא  ,רמא 
צורך  היא  זו עבודת שירידה  שע "י היינו, ,'

של  למנורה  ועד  ושבכלל , (שבפרט  הנר  הדלקת 
נעשה  אור ", ותורה  מצוה  ב "נר  נש "י) כללות 

"," הנרות אדם "את  נשמת  ה ' "נר 
יותר  עליון רמא ,למקום  באיגרא  שהיתה  מכמו

הירידה . קודם 
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נרות 79) הדלקת על  הברכה שנוסח  לומר, מסתבר זה ומטעם
הוא: רפ"י ) שם הקרבנות. מעשה הל ' ריש מל "מ  (ראה המנורה

בלשון אקב"ו נאמר שבכתוב אע"פ שבת), בנר (כמו כו'
עלי '.

ועי "ז 80) שב)רגל , ה(עקב ע"י  היא במעלה העלי ' - ואדרבה
הראש. וכולל  עד  מציאותו, כל  מתעלית

נסמכה 81) "למה הפירוש שכללות הרמז) (ע"ד  יומתק ועפ"ז
תיבת  על  קאי  וכו'" דעתו אז חלשה כו' המנורה פרשת
וגו'" אהרן אל  "דבר המנורה, פרשת התחלה על  ולא "בהעלותך ",
כבפנים. כו', הנשמה עליית לכללות נוגע זה שענין לרמז -
ד "בהעלותך ", בפירוש – ב לא, פרשתנו מלקו"ת גם ולהעיר

עיי "ש.
ב.82) ה, חגיגה - חז"ל  ל ' ע"פ
שלמעלה 83) "איגרא" - עליון הכי  ממקום ירידה כלומר,

"איגרא גופא ובזה הבית, תחתון מכללות הכי  למקום עד  ,"
"בירא גופא ובזה הארץ, משטח  שלמטה "בירא" -."

לכללות 84) שרומז די "ל , מעלות", "שלש יותר: ובפרטיות
למעלה  היא שהעלי ' היינו, דרגות, לג ' שנחלק ההשתלשלות סדר

ההשתלשלות. סדר מכל  גבי ) (על 
ב"יינה  הרמז י "ל  - סתם "מעלות") (או "מעלה" רש"י  ומ "ש
ג ' שהיו  הכרח  אין שבפשש"מ  הפשוט  הפירוש (מלבד  תורה" של 
ההשתלשלות, לסדר ביחס רק מוגבלת אינה שהעלי ' מעלות),
כברוב  רבים, לשון "מעלות" לא (אפילו העלי ' ענין עצם אלא

והגבלה. מדידה מכל  למעלה הדפוסים),



סב      

 למעשה בנוגע  לעיל  האמור  מכל  המורם 
העיקר  הוא  המעשה  - :בפועל 

בכל  הנרות " את  "בהעלותך  בתורה  קורין כאשר 
עם  ביחד  וההוראה  הציווי מודגש  אזי - ושנה  שנה 

("החי  "לחיות " ֿ כח  בעניני נתינת  לבו") אל  יתן
להדליק  ועד  ברוחניות , המנורה  הדלקת  עבודת 
ותורה  מצוה  ב "נר  שיאירו נש "י כללות  של  הנרות 
ובפרט  כולל  כולה ", זהב  "מנורת  להיות  אור ",

(בחי' המעיינות  חוצה ,שבתורה בהפצת  (
תבל . קצוי בכל 

רש "י  מפירוש  והוראה  לימוד  ניתוסף  זה  ובענין
ע "י  תהי' זה  בכל  שהפעולה  הצורך  הדגשת  -
העוסקים  שבראותו כך , כדי עד  מישראל , כאו"א 
עמהם  הי' כשלא  דעתו אז "חלשה  זו, בעבודה 
עמהם  להשתתף  הוא  גם  משתדל  ולכן בחנוכה ",
ענין  אצלו נעשה  שעי"ז בידעו, ובפרט  זו, ָבעבודה 
את  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז - ועיקר  ועוד  העלי',

בארוכה . כנ"ל  השלישי, ביהמ "ק  חנוכת 

 המדובר עוה "פ  להזכיר  המקום  וכאן
האחרונות  גודל בהתוועדויות  מצד  אשר  -

את  לתקן גדול  הכי וההכרח  שבדבר  ההבהלה 
צור  יש  מאה המצב , אפילו ולעורר  לחזור  ך 

למזורזין"פעמים  אלא  מזרזין ש "אין לכך  נוסף  ,

בימינו  והיהדות  התורה  בהפצת  ההכרח  גודל  ע "ד  -
ומפקחין  ממש , ֿ נפשות  לפיקוח  בדומה  שהיא  אלו,

בשבת  ציבור  צרכי של על  בענין ועאכו"כ  ,
ֿ נפשות : פיקוח 

בארץ  ובמיוחד  כולל  כולו, העולם  בכל 
וכן הקודש  ישראל , ילדי אלפי מאות  מסתובבים  ,

ידיעה  להם  שאין ונשים ), (אנשים  מבוגרים 
"תינוקות  להיותם  יהדות , של  ֿ בי"ת  באל "ף 

התורה .שנשבו" בדרך  נתחנכו שלא  ,

ֿ נפשות , פיקוח  של  מצב  אודות  שמדובר  ומכיון
הקשור  ברוחניות , ֿ נפשות  פיקוח  - ֿ ליצלן רחמנא 

הרי, - בגשמיות  ֿ נפשות  פיקוח  עם  גם  
ש  ומקום  מקום  בכל  ולהרעיש  לפרסם   

      ולא
כל  אלא  בזה , שעוסקים  כו"כ  שישנם  בכך  להסתפק 

ו  להצטרף  צריך  ויחיד  יחיד   
נעשה  שעי"ז התורה , בדרך  ישראל  ובנות  בני חינוך 

העתידה . לגאולה  (הכנה ) החינוך 

"דמוקרטיא " של  לטענות  מקום  שאין ופשוט ,
- וכיו"ב  הזולת ) של  ֿ חייו באורח  להתערב  (היתכן
ממש , ֿ נפשות  פיקוח  של  ענין אודות  מדובר  שהרי
רוחניים  לחיים  ֿ ליצלן, רחמנא  החיים  מהיפך 
רצונו  שאין שטוען מי יש  ואם  יחד . גם  וגשמיים 

שתקפו" הוא  "יצרו הרי יש בכך , ובמילא , ,
 היצה "ר זה  - .מה "אנס "

על  (נוסף  מיוחדת  ֿ כח  נתינת  ישנה  זה  ובכל 
את  בהעלותך  בפ ' בתורה  מהקריאה  ֿ כח  הנתינת 

סיון  ט "ו מיום  בבואנו התחילה הנרות ) שבו ,
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  והגאולה  המאסר  פרשת 

דורנו  החושך ,נשיא  להפיכת  מיוחדת  ֿ כח  נתינת  -
החושך " מן האור  ש "יתרון מכיון באופן ,

מלבדו" עוד  "אין דבר  של  גם שלאמיתתו [וחודר 
המאסר  הי' שבה  המדינה  ללשון עד  אוה "ע , בלשון
ניעט  "ניעט  תמוז: י"ב  בגאולת  שניגנו כפי –

כו"' אלא ניקאווא  אינה  החושך  מציאות  וכל  ,[
לנהורא " חשוכא  ד "אתהפכא  העילוי ,בשביל 

רשע וכמ "ש  הרע "וגם  ש "יעשה  רעה ", ליום 
ואור " יום  . . עי"ז - הגלות  חושך  להפיכת  עד  ,
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מי "ז.85) פ"א אבות
הקשר 86) ואילך ) ג  (לד , פרשתנו בלקו"ת מהמבואר להעיר

ד "החכמה הענין עם המנורה ".דהדלקת
ואילך .87) פג "ד  הק"ש שער אמ "ב בארוכה ראה
נשא.88) וש"פ הגה"ש שיחת
ס"ז.89) סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע א. לא, ב"מ  ראה
א.90) כג , מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר בתחילתו. נשא ספרי 
ה 91) רמב"ם א. קנ, שבת שו"ע ראה ה"ה. פכ "ד  שבת ל '

סי "ב. סש"ו או"ח  אדה"ז
מעלת 92) מצד  והיהדות, התורה בהפצת לפעול  יותר קל  שבה

וכו'. כו' דא"י  אוירא אה"ק,
ה"ג .93) פ"ג  ממרים הל ' רמב"ם ראה

ספ"ב.94) גירושין הל ' רמב"ם
בכנסת 95) (הובא סר"ד  חיו"ד  מהרשד "ם משו"ת להעיר

משום  ֿ דא בכגון שיש להלכה שנקט  תכו) ר"ס חו"מ  לטור הגדולה
ובהערה  ,125 ע' חל "ב לקו"ש (וראה רעך  דם על  תעמוד  "לא

.(35
הזה.96) הש"ק  ביום – ד "ויכולו" באופן ושלימותו שעלייתו
וש"נ.97) פ. ע' ריש ת"ב מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה
יג .98) ב, קהלת
לה.99) ד , ואתחנן

(100.221 ע' ח "ג  מוהריי "צ אדמו"ר התולדות ספר ראה
א.101) ד , זח "א ראה
ד .102) טז, משלי 
אשר 103) ("בכל  הצלחה מלשון ד "רשע" מהפירוש ולהעיר

הפיכת  שע"י  ובמצו"ד ), מז, יד , ש"א - "יצליח " ירשיע", יפנה
מטוב  וגדולה מרובה שהיא - הצלחה של  ענין ניתוסף כו' הרשע

סתם.
ב).104) (לד , פכ "ז תניא



סג       

שאז  - עולם  של  אלופו האל "ף , את  בו שממשיכים 
" מ "גולה " ."נעשה 

 את ד "בהעלותך  העבודה  שע "י ויה "ר 
בהפטרת  היעוד  לקיום  ממש  בקרוב  נזכה  הנרות ",

" בהעלותך : גו'פ ' כולה  זהב  מנורת  והנה 
גו'" זרובבל  אל  ה ' דבר  זה  אלי כמבואר ויאמר  ,

פרשתנו  זמן בלקו"ת  על  ג "כ  ש "קאי שאף 
בשם  (ש "נקראו הגלות  בזמן שגם  היינו עכשיו",
אז  היו והם  בארץ , לי וזרעתי' שם  על  זרובבל ,

בבל " כולה ",בגלות  זהב  "מנורת  בבחינת  ה "ה  (
זהב ", מנורת  נעשה  בבל , גלות  ע "י "דוקא  ואדרבה ,

קאי זו בחי' עיקר  כשהקב "ה ""מ "מ  ,
ישראל " בכורי "בני - בכורו בנו את  -פודה 

הגלות  ממיצר  ."ממצרים ",

- אהרן ע "י המנורה  הדלקת  את  רואים  גם  ואז
- מקרא ) (של  כפשוטו הנרות " את  "בהעלותך 

(ש "הוא  בציון כהן יראה  השלישי, בביהמ "ק 

עליון" על יכוננה  ועומד  עולה  הכהן אהרן ,(
בגאולה  השלישי, בביהמ "ק  מעלות , שלש 
"לא  ממש , בימינו במהרה  - זה  וכל  השלישית ,

עין" כהרף  המקום  העבודה עיכבן שגם  מכיון ,
עיכוב , כל  ללא  תהי' הנרות " את  ד "בהעלותך 

עינינו". "ותחזינה  יהי' - עין" "כהרף  אפילו
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ובכ "מ .105) ג . לה, פרשתנו לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ֿ ו.106) ב ד , זכרי '
רע"ג .107) לג ,
ד .108) לה, שם
כב.109) ד , שמות
בבני110) בכור כל  לי  "כי  – לפרשתנו מהשייכות להעיר

ולהעיר  יז). (ח , גו'" מצרים בארץ בכור כל  הכותי  ביום גו' ישראל 
לפדות  ֿ עשה "מצות תורה): (משנה ברמב"ם היומי  משיעור גם
רפי "א). בכורים (הלכות כו'" בכור שהוא בנו מישראל  איש כל 

ה.111) פז, תהלים
בבחי '112) נעשית עצמה (ירושלים) שציון - גם כולל 

ומתגלה  ומתלבש נמשך  מטה של  שבירושלים עי "ז "עליון",
ובב"מ ). א. ה, תענית (ראה שלמעלה ירושלים

השייכות  ב) (לא, פרשתנו בלקו"ת מהמבואר ולהעיר
למ "ש  נש"י , בעליית אהרן פעולת הנרות", את ד "בהעלותך 
עם  ירושמ "ע (חיבור יחדיו לה שחוברה כעיר הבנוי ' "ירושלים

ששם שם) תענית – גו'".ירושמ "ט  שבטים
מא.113) יב, בא ופירש"י  מכילתא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ב( מ"ש בענין הרדיו שאחד מאברכי התמימים ידבר מזמן לזמן והשאר ישמעו, הנה ידועה 

השתדלות נשיאינו הק' ואשר דרשו גם מאתנו שיפוצו המעיינות וסעיפיהם במרחב היותר גדול. ולכן 

אם יש לחשוב ע"ד הנ"ל, צריך לחפש אופן שיוכל להגיע לחוגים רחבים, ולא רק למספר מצומצם של 

אנשים. וכיון שאיני בקי בהחוקים עד"ז במדינה זו, איני כותב בפרטיות יותר, אבל בודאי ע"י חקירה 

ודרישה יוכל להוודע גם עד"ז.

ע"י  שנעשו  החדשים  בהתנורים  תחלה,  הכשר  מבלי  עתה  שיבשלו  השאלה  אודות  מ"ש  ג( 

עלעקטרי, ויכולים לקבוע את מדת החום והלחץ כו', אשר במילא יש לומר שעל זה לא חל הענין דאין 

אנו בקיאין בחליטה )דין חליטה - יעוין פ"ת סי"ח בסי' סט( כו'. הנה כלך מדרך זו, כי באופן כזה הרי 

ניתנה הבחירה לכל אחד ולכל אחת מהנשים שבידה לפסוק שאלות וכן החום והלחץ וסו"ס יפסקו 

בזה גם המשרתים האינם יהודים, שלפעמים מוסרים להם את הבישול וכו', וכבר ראינו כמה פרצות 

ולא  )אף שהתחלת ההיתר הי' לפעמים אויסגעהאלטען עפ"י השו"ע(,  שהתחילו מהיתרים כמו אלו 

כו', כ"א שלוחים של הקב"ה להאיר  כיון שאנו איננו אקראבאטען בצירק  צריכים להראות קונצין 

את העולם באור תורה ומצוה, ובמילא צריך למלוח הבשר ולהדיח קודם ולאחר המליחה. ולא לשכוח 

שהכוונה והרמז בהוצאת הדם מהבשר ע"י המלח הרי המוסר השכל בזה הוא שצריך להוציא החיות 

והתוקף מהנה"ב, ורק אז תוכשר להיות בשר כבשר האדם, מלשון אדמה לעליון לאדם העליון היושב 

על הכסא. והאריכות בזה אך למותר.



סד    

.'גו הנרות " את  "בהעלותך  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***
שיחת שבת פרשת בהעלותך ,תשמ "ח 

 השייכים בתורה  השיעורים  משאר  – לבו" אל  יתן "החי - והוראה  לימוד  לבאר  גם  נהוג 
ֿ קודש . לשבת 

אאמו"ר  הזוהר 1בהערות  מאמר  לכולא 2מובא  דנהיר  "שמשא  הנרות ") את  "בהעלותך  לענין (בקשר 
כו'", מערב  לגבי ואתפשט  כו' שמאלא  וחד  ימינא  חד  לדרום , וחד  לצפון חד  ביה , אחידן סטרין שני כו'
מתחילה  הולך  הוא  הרי ולהלוך , להאיר  מתחיל  "כשהשמש  - השמש  הליכת  עניני פרטי אאמו"ר  ומבאר 

הקבלה . בדרך  - כו'" למערב  ש )מתקרב  (עד  כו' צפון לצד  ואח "כ  דרום  לצד 

לקונו: האדם  בעבודת  - הענין וביאור 

ֿ פי  ֿ על  אף  כלומר , מקבל , הוא  ו"ירח " משפיע , הוא  ש "שמש " - הוא  ל "ירח " "שמש " בין החילוק 
שאף  המלכות , ספירת  (בדוגמת  מהשמש  האור  שמקבל  מה  אלא  זה  אין הארץ , על  מאיר  הירח  שגם 
שלמעלה  מהספירות  שמקבלת  מה  אלא  זה  אין ֿ עשיה , ֿ יצירה  בריאה  לעולמות  ההשפעה  נמשכת  שממנה 

ֿ אנפין). זעיר  (בחינת  השמש  ֿ ידי על  הוא  האור  ענין עיקר  ואילו ֿ אנפין). זעיר  בחינת  ממנה ,

כולו. העולם  לכל  ולהאיר  להשפיע  "שמש ", בבחינת  להיות  צריך  שיהודי - בעבודה  וענינו

ובאופן  שקיעתה , עד  השמש  זריחת  מתחילת  כולו, היום  כל  במשך  מאיר  השמש  אור  יותר : ובפרטיות 
עד  ולצפון, לדרום  וממשיך  במזרח , שמתחיל  העולם , רוחות  ארבע  העולם , חלקי בכל  ומאיר  שמהלך 

למערב . שמגיע 

בי  ש "החזרת  מהרגע  משפיע , בבחינת  להיות  צריך  כולו היום  כל  שבמשך  - האדם  בעבודת  ודוגמתו
חדשה  בריה  ש "נעשה  השמש ) זריחת  (דוגמת  חדשה "3נשמתי" "בריה  אלא  מחודשים , כחות  רק  (לא 

הכתוב  ובלשון היום , לסיום  עד  ערב ".4ממש ), עדי ולעבודתו לפעלו אדם  "יצא 

שבעול  הדרגות  פרטי בכל  ומאיר  שמהלך  הוא  העבודה  זריחה ,ואופן מלשון במזרח , שמתחיל  – ם 
טוב  בו שמעורב  עירוב , מלשון - ל "מערב " גם  שמגיע  עד  ולצפון, לדרום  וממשיך  וגילוי, אור  של  דרגה 
בתחילת  ֿ כן ֿ שאין (מה  לרע  טוב  בין להבחין יותר  קשה  להחשיך , מתחיל  שבמערב  מכיון כלומר , ורע ,
גם  פועל  הוא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  והגילוי), התוקף  בכל  הוא  כשהאור  בצהרים , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  היום ,
עריבות  מלשון ערב ", ב "עדי הפירוש  ֿ דרך  (על  ומתיקות  עריבות  מלשון ערב , דבר  ממנו לעשות  – במערב 

בתניא 5ומתיקות  כמבואר  יותר , גדול  עילוי בזה  שיש  שאתהפכא 6), ֿ זה  ֿ ידי על  שנעשה  התענוג  בענין
שנעשו  עד  היטב  ומתוקנים  מתובלים  שהם  . . חמוצים  או חריפים  "דברים  בדוגמת  לנהורא , חשוכא 

הנפש ". להשיב  מעדנים 

המצבים  שבכל  היינו, הירח ), באור  ממנה  שנמשך  כפי רק  (לא  עצמה  השמש  השפעת  באופן - זה  וכל 
עד  ד "שמש ", והעילוי התוקף  בכל  הוא  הרי בזה , וכיוצא  ובמערב , בצפון בדרום , במזרח , בהיותו כולם ,

אצילות  בעולם  היא ", טהורה  בי שנתת  ד "נשמה  העילוי ונתלבשה 7לתכלית  למטה  שירדה  היות  עם  אשר  ,
"ואתה  בענין צורך  שיש  עד  גשמי, ממש "בגוף  ממעל  אלקה  ל "חלק  בנוגע  [שהרי אלקה 8בקרבי" ,

הגוף  של  ב "ממש " ונתלבשה  שירדה  לאחרי ֿ אם  כי בשמירה , צורך  ואין לשמור , מה  אין - ],9ממש 
האצילות . בעולם  היא ", "טהורה  שהיא  כפי הנשמה  מבחינת  אצלו מאיר  ֿ מקום  מכל 
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סה     

חסידות  בדרושי המבואר  ֿ דרך  מישראל ,10[ועל  ואחד  אחד  בכל  – מנהו (ושמץ  רבינו למשה  בנוגע 
שבקרבו  משה  ניצוץ  למטה ,11מצד  בהיותו גם  היינו, למטה ". גילוי בבחינת  אצילות  בו מאיר  ש "היה  (

עבודה  שבטלה  לפני עוד  התוקף , בכל  (בהיותו פרעה  לפני ובעמדו גילולים , מלאה  בעיר  מצרים , בארץ 
של 12מאבותינו  והשלימות  העילוי בתכלית  היה  - ( - פרעה  על  פעל  זה , במצב  ובהיותו ,

פרעה  חרטומי של  והמטות  התנינים  מבליעת  ].13החל 

היום , לסיום  עד  נשמתי", בי "החזרת  היום , מתחילת  ויום , יום  בכל  לקונו האדם  עבודת  כללות  וזוהי
רוחי" אפקיד  ש "בידך  לפני כולו, היום  מעבודת  ֿ נפש  חשבון לפעלו 14כשעושה  אדם  "יצא  כאמור , ,

ועשרים  מאה  עד  טובות , ושנים  ימים  לאורך  חייו, ימי כל  במשך  - יותר  ובכללות  ערב ", עדי ולעבודתו
שנה .

 בכור שהוא  בנו מישראל  איש  כל  לפדות  ֿ עשה  "מצות  בכור , פדיון בדיני - ברמב "ם  היומי שיעור 
שנאמר  הישראלית , ונאמר 15לאמו לי, רחם  פטר  האדם "16כל  בכור  את  תפדה  פדה  .17אך 

ה 'חינוך ' שכתב  כמו – זו מצוה  מצרים 18ומטעמי בבכורי ֿ יתברך  השם  לנו שעשה  הגדול  הנס  "לזכור 
בפרשתנו'' שכתוב  וכמו מידם ", והצילנו בכור 19שהרגם  כל  הכותי ביום  גו' ישראל  בבני בכור  כל  לי "כי

גו'", מצרים  בארץ 

דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הכרזת  אודות  לעיל  כמוזכר  - הגאולה  ענין עם  זה  ענין לקשר  ויש 
והשלימה . האמיתית  בגאולה  מהגלות , בכורו בנו את  פודה  שהקב "ה  - לגאולה " לאלתר  לתשובה  "לאלתר 

 ישרה דרך  היא  איזו אומר , "רבי שנינו: - זו בשבת  שלומדים  אבות , במסכת  שני פרק  בתחילת 
האדם ". מן לו ותפארת  לעושיה  תפארת  שהיא  כל  האדם , לו שיבור 

במשנה  שנקרא  כפי יהודה ", "רבי - בשמו ולא  (סתם ), "רבי" בשם  כאן נקרא  מדוע  א ) להבין: וצריך 
ֿ זה  הנשיא "?20שלאחרי יהודה  "רבי

קיבל  "משה  איש , מפי איש  התורה  קבלת  סדר  ֿ פי על  הם  אבות  מסכת  בתחילת  שהמאמרים  ובפרט 
שבו  הקדוש , רבינו של  אביו גמליאל ", בן שמעון "רבן  ראשון, פרק  לסיום  עד  כו'", ומסרה  מסיני תורה 
היה  שכן, ומכיון הנשיא ", יהודה  רבי של  בנו גמליאל  "רבן ֿ כך  ואחר  אומר ", "רבי שני בפרק  מתחיל 

בשמו. להזכירו ראוי

הדרך  מהי ולבאר  להוסיף  ֿ כך  ואחר  כו', דרך  לו לבור  צריך  שהאדם  תחילה  להורות  יש  לכאורה , ב )
? האדם  לו שיבור  הישרה 

ה "תפארת "? מהי מפרש  ואינו כו"', לעושיה  תפארת  שהיא  "כל  באמרו רבי מסתפק  מדוע  ג )

: בזה הביאור  לומר  ויש 

כמה  נאמרו וכבר  כו"', ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה  ראשון, פרק  הקדמת  לאחרי בא  השני הפרק 
הרבה " תלמידים  "העמידו כמו כלליות , הוראות  רב "21וכמה  לך  ד "עשה  ההוראה  גם  כולל  בזה , וכיוצא  ,22.

מישראל , ואחד  אחד  כל  של  "רבי" היינו, סתם , "רבי" - אומר " "רבי שני: בפרק  נאמר  לזה , ובהמשך 
וכו'. ממנו שלומד  "רבי", לו יש  בוודאי אבות , מסכת  של  הראשון הפרק  שלמד  אחרי כי

עצם  ֿ לן?! קמשמע  מאי כי – ישרה  דרך  לו לבור  חייב  שהאדם  לו לומר  "רבי" צריך  לא  שכן, ומכיון
מן  לקבל  מספיק  שלא  בידעו משהו... מחפש  שהוא  מוכיחה  ממנו, לקבל  שהולך  רבי לו שיש  ָהעובדה 
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סו    

" כו', עצמו בכח  עבודתו לעבוד  צריך  אלא  המוכן,  "23 שהאדם לו לומר  צורך  אין ֿ כן ואם  ,
" ֿ אם  כי ישרה , דרך  לו לבור  חייב  ." האדם לו שיבור  ישרה  דרך 

שהיא  "כל  - רבי אומר  - היא " הישרה לעושיה ו"איזו שהדרך  היינו, האדם ", מן לו
לא  ושוב  ה "תפארת ". בענין היא  ויודע כו' למד  כבר  שהרי - ה "תפארת " ענין מהו ולפרט  לבאר  צריך 

ד " הענין "24." כהנים "ממלכת  מישראל , ואחד  אחד  כל  על  קאי שזה  בכהנים , שנאמר 

מעשה  כו' ישראל  "כל  - אבות  לפרקי בהקדמה  שאומרים  במשנה  שכתוב  ממה  גם  ידי 25ולהעיר 
"26 שאומרים המשנה  ובלשון ומצוות , בתורה  העבודה  כללות  ֿ ידי על  שנעשה  התפארת , ענין ,

שנאמר  ומצוות , תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל , את  לזכות  הקב "ה  "רצה  - אבות  פרקי חפץ 27לאחרי ה '
ויאדיר " תורה  יגדיל  צדקו .28למען

 לפעולות בקשר  ומסיבות  התוועדויות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלו אודות  להזכיר  המקום  כאן
כו'. המסובים  את  ולהזמין להכריז יעלו וכרגיל , ומצוותיה , תורה  היהדות , בהפצת 

השלימות  בתכלית  ויאדיר " תורה  ד "יגדיל  הענין את  יותר  עוד  ויזרזו ימהרו אלו שפעולות  ֿ רצון ויהי
תצא " מאתי חדשה  "תורה  עמהם 29- ואהרן ומשה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ,30,

אחרון" גואל  הוא  רבינו) (משה  ראשון את 31"גואל  "בהעלותך  ענין גם  יהיה  ואז משיחא ), מלכא  (דוד 
הפרשיות  בהמשך  לומדים  שאודותן כהונה  מתנות  כ "ד  ענין וכן (כנ"ל ), ממש  כפשוטו הנרות "

חלה  - שלח  (פרשת  ֿ זה  קורח 32שלאחרי ופרשת  ממש .33, בימינו במהרה  ,(

***

. יד סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  - החינוך  בענין לעסוק  ֿ השעה  צו אודות  דובר 

ערוך ' ב 'שולחן גם  (כמובא  סופרים  מדברי מצוה  היותו שעם  - החינוך  ענין למעלת  בנוגע  להוסיף  ויש 
הזקן  רבינו החינוך 34של  והכרח  החיוב  מגודל  מאומה  גורע  זה  אין התורה , מן ולא  ,(  הטעם כי ,

להיותו הוא  התורה , שמן המצוות  בכלל  אינו כציווי שחינוך  למנותו אין (ולכן התורה  חיובי לכל 
אחר  במקום  בארוכה  שנתבאר  (כמו החינוך  הקדמת  ֿ ידי על  נעשה  שקיומם  ההלכה ).35פרטי), בדרך 

גו'" ה ' דרך  ושמרו אחריו ביתו ואת  בניו את  יצוה  אשר  למען ידעתיו "כי - הכתוב  "חנוך 36ובלשון ,
ממנה " יסור  לא  יזקין כי גם  דרכו, ֿ פי על  ימי 37לנער  משך  כל  על  היסוד  הוא  בקטנותו שהחינוך  היינו, ,

יזקין". כי "גם  חייו,

למקרא "), שנים  חמש  "בן שנעשה  לפני רב  זמן (משך  החינוך  ענין את  שמקדימים  שככל  מובן, ומזה 
יזקין". כי "גם  כאמור , חייו, ימי כל  על  בהשפעה  יותר  נוסף 

מהפעולה  החל  משובח , זה  הרי המקדים  וכל  הזריז כל  - החינוך  בענין בפעולות  זירוז מוסיף  זה  וכל 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בשבת , המותר  באופן בשבת ), ציבור  צרכי על  שמפקחין (כאמור , עצמו השבת  ביום 

השבת . ביום  לעשותם  ֿ אפשר  שאי האופנים  בכל  הבדלה , לאחרי

"רעוא  בזמן ובפרט  השבת , ביום  שמקבלים  הטובות  ההחלטות  ֿ ידי על  – זה  כל  על  ֿ כח  ונתינת 
בשבת 38דרעוין" קהילות  להקהיל  רבינו משה  כתקנת  ד "ויקהל ", באופן הציבור , במעמד  כמבואר 39, ,
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בתחילתה.23) תזו"מ  ש"פ שיחת בארוכה ראה
ֿ מ .24) ב כח , תצוה
כא.25) ס, ישעי '
רפי "א.26) סנהדרין
כא.27) מב, ישעי '
רע"ב.28) כג , מכות
ג .29) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
סע"ב.30) קיד , פסחים - אחד  תוד "ה ב. ה, יומא ראה
ספ"ט .31) דב"ר ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ואילך .32) יז טו,
ואילך .33) ח  יח ,
ס"ב.34) סשמ "ג  או"ח 
וש"פ 35) אחש"פ שיחת גם וראה תשמ "ז. חגה"ש שיחת ראה

תשמ "ז. שמיני 
יט .36) יח , וירא
ו.37) כב, משלי 
סע"ב.38) פח , זח "ב
ס"ג .39) סר"צ או"ח  אדה"ז שו"ע ויקהל . ר"פ יל "ש



סז     

החלצו' הרב 40ב 'קונטרס  חיזוק  לזה  יש  רבים , או שנים  עושים  אשר  שעושה ש "ההסכם  מההסכם  יותר  ה 
בעצמו".

"יהי  לנגן שי' ֿ ציבור  לשליח  צוה  ֿ כך  ואחר  ניקאווא ". ניעט  "ניעט  לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
המקדש ". בית  שיבנה  כו' רצון

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  ֿ כך  אחר 
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סא).40) ע' תרנ"ט  (סה"מ  פ"י  תרנ"ט 
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

˙ÂÈ˘Ù‰ ˙ÂÎÈÓÒÏ È"˘ Ò‰

את  הפסוק מן  רש"י מצטט  הפרשה בתחילת
ומפרש  "בהעלותך ", פרשת 1המילה נסמכה "למה :

הנשיאים  לפרשת אהרן 2המנורה שכשראה לפי – ?
עמהם  היה כשלא דעתו  אז  חלשה הנשיאים חנוכת
 ֿ הקדושֿברוך  לו  אמר  שבטו , ולא הוא לא בחנוכה,
ומטיב  מדליק שאתה משלהם, גדולה שלך  חייך  הוא:

המנורה  .3את

רבות  פעמים הוסבר  על 4כבר  עומד  שרש"י שמזה ,
למרות  ספורים, במקומות רק פרשיות לסמיכות הסיבה
פרשיות  לסמיכות הסברים יש חז "ל  שבמדרשי

הפשט  דרך  שלפי מובן , נוספים, רבים דרכו 5במקומות ,
מדוע  קושי שום אין  התורה, על  בפירושו  רש"י של 
"למה  רש"י שואל  כאשר  סמוכות. אלו  פרשיות דוקא
יש  מקרא של  פשוטו  שלפי מפני זה הרי נסמכה..."

או  הפרשיות, בסדר  מסויים המתורץ קושי אחר 
הפרשיות. לסמיכות ההסבר  באמצעות

הפרשיות סמיכות על  המתעוררת ,השאלה
היא: בפשטות,

להקים  משה כלות "ביום החלה הנשיאים חנוכת
המשכן " שמיני 6את שהיה ניסן , חודש בראש –

יום 7למילואים  שניםֿעשר  ונמשכה ליום 8. אחד  "נשיא ,
ליום" אחד  .9נשיא

את  בהעלותך  הכהן , אהרן  על ֿידי הנרות הדלקת
בר "ח  המשכן  הקמת ביום בפשטות, החלה הנרות,
נאמר  "בהעלותך " שהציווי לומר , איפוא, הכרח , ניסן .

למילואים  השמיני יום השאלה 10לפני ומתעוררת ,
כיצד  הנשיאים"? לפרשת המנורה פרשת נסמכה "למה

המנורה פרשת הנשיאים סמוכה ?11פרשת

גם  קיים בתורה" ומאוחר  מוקדם "אין  הכלל  [אמנם
רש"י  פירוש לפי מקרא של  פשוטו  ניתן 12לגבי אך  ,

צריך  לו  ובנוסף ברירה, כשאין  רק באמצעותו  לפרש
על ֿזה  עלול 13טעם זו  סדר  כאשר  בענינינו , ובפרט  ,

המאורעות  בסדר  רק לא לטעות בזמן 14לגרום גם אלא ,
אהרן  על ֿידי הנרות הדלקת של  המצוה קיום ].15התחלת

נכתבה  המנורה שפרשת להסביר , רש"י צריך  לכן 
אהרן  "כשראה אהרן  של  הדעת חלישות מפני כאן 
ה' שניחמו  הנחמה את להראות וכדי הנשיאים", חנוכת

כך . על 
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שראיתי )**,1) בכת"י  ליתא (וכן  וב' א'* בדפוס ליתא זה פרש "י 
ממדרש  רש "י  ("לשון  ברמב"ן  שראיתי , דפוסים בשאר הובא אבל
(לא, פרשתנו  בלקו "ת הובא וכן  עה"ת. זקנים מושב אברבנאל, אגדה"),

ז "ל". מ"דבריהם הובא ובאוה"ח רש "י . בשם רע"ג )
ו .2) שם, ג . פט"ו , במדב"ר ה. ג . פרשתנו  תנחומא ראה
ואוה"ח 3) ובאברבנאל וערב", "בוקר הלשון  בסיומו  הובא ברמב"ן 

וכו '". ובוקר "ערב
שם.4) (ועוד) שפ"ח שלח. ר"פ רא"ם גם ראה
ב).5) (כא, משפטים ר"פ הראב"ע מפי ' ג "כ להעיר
א.6) ז , נשא
שם.7) פרש "י 
(8– מח ז , (נשא השביעי  ביום עה"פ כלום פירש  ולא רש "י  מדסתם

אדה"ז  שו "ע – ו )ההלכה ה(דרש  ע"ד הוא וכן  שם). בהראב"ע משא"כ
ס"ט. סתכ"ט כיון חאו "ח הראב"ע, קושיית רש "י  תירץ ולא – .

רצופין . – דפשוטו  השביעי  וביום גו ' ליום אחד נשיא בקרא: שכתוב
הייתה. שעה והוראת כו ' מצינו  לא יד): (ז , שם מפרש "י  ולהעיר

יא.9) ז , נשא
"שמונה 10) ב) (ה, נשא פרש "י  כבר שהרי  למילואים. שמיני  ביום או 

מפורש  ושם הנזקין ***", בפ' גיטין  במס' כדאיתא ביום בו  נאמרו  פרשיות
להדליק". התחילו  ביום שבו  לפי  "בהעלותך ובפרש "י  הנרות" "פרשת

פרשת 11) נצטוו  שכבר כיון  לי ' איכפת לא שבנדו "ד לומר ואין 

כמה  ניתוספו  כאן  הרי  כי  – ואילך) ב (כד, אמור ובפ' תצוה בר"פ הנרות
שלא  וכו ', הנרות" שבעת יאירו  המנורה פני  מול "אל בהציווי  פרטים
עשיית  ע"ד דהמדובר – לז  כה, בתרומה (משא"כ ואמור תצוה בפ' נאמרו 
עה"פ  אוה"ח וראה שם). פרש "י  וראה כבפרשתנו . הדלקתה ולא המנורה

בהעלותך. ד"ה
לקו "ש 12) וראה ובכ"מ. כט. לה, וישלח ג . ו , בראשית פרש "י  ראה

.125 ע' ח"ז  [המתורגם]
(13.368 ע' לקמן  .298 ע' חי "ז  [המתורגם] לקו "ש  ראה
ולהעיר 14) כ. ד, בשמות ועד"ז  שם. ווישלח לבראשית כבפירושו 

ר"פ  וכפרש "י  ציווי , דכל הזמן  לידע מוכרח אין  פשש "מ ע"פ שבכלל
.(3 הערה 123 ע' ח"ז  [המתורגם] לקו "ש  (ראה כו '" ת"ל "מה אחרי 

וראה 15) א. ז , נשא רמב"ן  מ"ש  (ע"ד לפרש  דאין  מובן  זה ומטעם
ח' ביום הנשיאים חנוכת ע"ד שהתחיל דמכיון  א) ט, פרשתנו  רמב"ן  גם
"בהעלותך  לפרש  הוצרך ולכן  כולם, בהקרבת שממשיך פשוט למילואים
לטעות  מקום שנותן  מכיון  כי  – והנשיאים הקרבנות כל לאחר הנרות" את
הלשון  יומתק ועפ"ז  אחר. במקום מפרטו  הי ' שהכתוב פשיטא בזמנו 

שהשאלה "למה משמע הלשון  שמפשטות כו '", המנורה פרשת
זה  כי  הנשיאים, לפרשת שנסמכה ע"ז  כ"א כאן  נאמרה למה רק לא היא
כלות  (ביום לכתוב צריך הי ' דמתחלה י "ל או  כו '. לטעות מקום נותן 

עבודה שהיא הנרות הדלקת פ' חנוכת משה) ואח"כ במשכן ,
יב). ז , נשא (פרש "י  ודהיחיד שעה קרבן  שענינה הנשיאים
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È"˘ È„ ÏÚ ˙ÂÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

להבין : צריך  אך 

הקדושֿברוך ֿהוא  של  תשובתו  הרגיעה במה א)
אז  "חלשה את מדליק..." שאתה משלהם גדולה "שלך 
במה  הסבירה לא היא אשר  בעוד  אהרן , של  דעתו "

גדולה" ?16"שלך 

זאת  הבין  שאהרן  כך  ברור , דבר  זהו  ואם ב)
מלכתחילה? דעתו " אז  "חלשה מדוע בעצמו ,

רמב"ן  של  שאלותיו  בהדלקת 17ג) נחמו  "למה (א)
הכתוב  ששבחו  וערב בוקר  בקטורת נחמו  ולא הנרות
חביתין  ובמנחת הקרבנות ובכל  באפך  קטורה ישימו 
ונכנס  בו  אלא כשרה שאינה הכיפורים יום ובעבודת
הזו  הדעת לחלישות טעם "מה (ב) ולפנים...". לפני
ההם  בימים שהקריב נשיאים משל  גדול  קרבנו  והלא
פשוטו  לפי אמנם, המילואים". ימי כל  הרבה קרבנות

הקריב  מקרא ולא של  המילואים, ימי בשבעת
הקרבנות 18אהרן  של  הבעלים א) זאת: בכל  אך  היו 19,

ובניו  למילואים 20אהרן  שבשמיני בפסוק מפורש ב) .
קרבנות  אהרן  .21הקריב

יתר ֿעל ֿכן  שהביאו 22ד ) הקרבנות לגבי גם :
המזבח  על  שהקרבתם בפשטות, מסתבר  הנשיאים,

ובניו ! אהרן  על ֿידי היתה

.‚

È"˘ Ï˘ ÂÂ˘Ï ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

של  בלשונו  מסויימים דיוקים להבין  יש כמו ֿכן 

רש"י:

" הביטוי משמעות מהי יש א) מה לשם – "...
בשבועה? צורך 

" גם רש"י אומר  מדוע בעוד ב) הנרות", את
ולא  הנרות הדלקת על  רק מדובר  אלו  בפסוקים אשר 

הטבתם  ?23על 

"שאתה בביטוי משתמש הוא מדוע ג)
 לאחר אמורים שהדברים בעוד  הווה, בלשון  "

והיה  ניסן , בי"ב הנשיאים", חנוכת אהרן  ש="ראה
– המנורה חנוכת על  – והטבת" "שהדלקת לומר  צריך 

הראשונה? בפעם ההדלקה

.„

ÔÎ˘Ó‰ ˙ÎÂÁ ˜ÏÁ ˘È ÂÏ Û‡˘ ‡Â‰ ÌÂÁÈ‰

הוא: לכך  ההסבר 

מדליק..." שאתה משלהם גדולה "שלך  במענה:
בסתם אהרן  את לנחם הכוונה מבצע,אין  שהוא

זה  הנרות" את ומטיב "מדליק שהוא שהעובדה אלא
של  ענין  כשם גם בדיוק כלומר , המשכן .

חנך  כך  המזבח , חנוכת את הביאו  את שהנשיאים
 על ֿידי היתה לא שחנוכתם הכלים כשאר  שלא ,

כדלהלן . אהרן ,

של  דעתו  חלישות את הקדושֿברוך ֿהוא הסיר  בזה
עמהם היה ש"לא כך  על  שגם "24אהרן  כיוון  ,

גדולה  (חנוכתך ) "שלך  ואף ב"חנוכה", חלק  יש לו 
מחנוכת  גדולה על ֿידו  המנורה חנוכת משלהם":
על ֿידי  הנימנים פרטים בשלושה וזאת על ֿידם, המזבח 

(א) (ב)רש"י: (ג) .
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השבטים 16) כל ולבניו  לאהרן  הקב"ה "א"ל מסיים ג  שם בתנחומא
אהרן  אל דבר נאמר לכך חנוכה עשו  לעצמכם ואתם חנוכה לעצמם עשו 

ק  ואח"כ בהעלותך בניו  ב),ואל תצוה תנחומא (וראה הלוים" את ח
כו ' מתוקן  אתה מזו  לגדולה תתירא אל לאהרן  אמור ה: שם ובתנחומא
כו '. מול אל לעולם הנרות אבל נוהגין  הן  קיים שבהמ"ק כ"ז  הקרבנות

למדרש  בנוגע הנ "ל: כבמדרשים ברש "י  לפרש  שאין  פשיטא אבל
"שלך שם נאמר שלא ע"ז  (נוסף דכל הא' שם איתא הרי ) משלהם"

א"ל  המזבח חנוכת שעברה כיון  כו ' ואומרים מצירים "היו  לוי  שבט
עשו  לעצמכם ואתם חנוכה לעצמם עשו  השבטים כל ובניו  לאהרן  הקב"ה
חנוכת  לאחר הי ' ההדלקה על שציווי  שמשמע כו '" נאמר לכך חנוכה
והוא  לחנוכה בהמשך הוא הלויים את קח הפרשה המשך וגם הנשיאים,

מרומז  אין  זה כל אשר שם), מהרז "ו  פי ' (ראה להלויים גם פיוס
בפירש "י .

היא  דאהרן  הנרות הדלקת מעלת א) הרי : – הב' למדרש  בנוגע וכן 
משמע  רש "י  ומלשון  עה"פ) הרמב"ן  פי ' (ראה לעולם שהיא לפי 
הקרבנות  אבל לאהרן , שייכים הנרות רק ב) עתה. בהדלקתו  היא שהמעלה

בפנים. לקמן  וראה כלל. הפשט ע"ד אינו  – להנשיאים שייכים
כאן .17) עה"פ
בקיום 18) וכן  ואילך), א (כט, תצוה בפ' בהציווי  הכתובים כפשטות

כט: מ, פקודי  ובפרש "י  ואילך), א (ח, צו  בפ' השמיני הציווי  ביום
כז . שם, ברמב"ן  גם וכמפורש  כו '. והקריב משה שמש  כו ' למילואים

כאן .19) הרמב"ן  בכוונת צ"ל כן 
ועוד.20) כו . שם רמב"ן  כד. כב, שם תצוה פרש "י 
ואילך.21) ב ט, שמיני 
כאן .22) האוה"ח קושיית
על 23) ולא "בהעלותך" התיבה על רש "י  קאי  מדוע צלה"ב: גם

גו '"? אהרן  אל "דבר המנורה פרשת התחלת
"חלש 24) רש "י  לשון  (כלשון דיוק מיצר" "הי ' ולא דעתו " ה

אהרן  "הי ' ב תצוה ובתנחומא ללויים, בנוגע ג ) (שם ובמדב"ר התנחומא
חשב כי  – עגומה") נפשו   רושם עדיין  שנשאר לפי  לחנוכה*

לתנחומא  יוסף עץ ג . שם במדב"ר מהרז "ו  פי ' (ראה העגל** מחטא עליו 
ה); שם
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הנשיאים  שהביאו  הקרבנות הקרבת "שאתה": (א)
על ֿידי  אלא על ֿידם, התבצעה לא המזבח  לחנוכת
אהרן  על ֿידי היתה המנורה חנוכת ואילו  הכהנים,

("שאתה"). בעצמו 

מדליק  רק אהרן  היה אילו  ומטיב": "מדליק (ב)
האם  יותר , גדולה מה לשאלה, מקום היה הנרות, את
על ֿידי  הקרבנות הבאת – החנוכה פעולת התחלת
נעשו  לא הקרבנות והקרבת הסיום אם גם הנשיאים,

– החנוכה פעולת סיום או  המנורה על ֿידם,
אהרן . על ֿידי

וההכנה  הפתילה, דישון  – ההטבה גם כאשר  אך 
שפעולת 25להדלקה  יוצא, אהרן , על ֿידי מתבצעת –

המנורה  באמצעות 26חנוכת בשלימות מתבצעת
.27אהרן 

המזבח  את חנכו  הנשיאים הנרות": "את (ג)
לחנוכת  הנשיאים שהביאו  הקטורת גם כי בחצר , –
על  אלא הפנימי, המזבח  על  הוקטרה לא המזבח 

היתה" שעה "דהוראת החיצון  אהרן 28המזבח  ואילו  ,
– במשכן  הנמצאת המנורה את ולכן 29חנך  ,

חשיבות  יש המנורה, חנוכת הנרות, שבהדלקת מובן 
הנשיאים.30יותר  קרבנות בהקרבת מאשר 

.Â
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אז  "חלשה מלכתחילה מדוע להבין : יש זה לפי אך 
התבצעה  שעל ֿידו  ראה הוא והרי אהרן ", של  דעתו 
על ֿידי  המזבח  מחנוכת יותר  החשובה המנורה, חנוכת
מפני  זו , חשיבות ידע לא שהוא לומר , ואין  הנשיאים?

ב) לעיל . כאמור  פשוט , דבר  זהו  א) הבאות: הסיבות
לומר  הקדושֿברוך ֿהוא צריך  היה חידוש, בכך  היה אם

לעיל . שהובאו  הניחום בדברי זאת לו 

בפרשת  הפסוקים מפשט  כמובן  הוא: לכך  ההסבר 
למילואים 31פקודי  השמיני ביום העבודות כל  נעשו  ,

הנרות  "ויעל  לחם...", ערך  עליו  "ויערוך  משה: ידי על 
את  עליו  "ויעל  קטרת...", עליו  "ויקטר  ה'...", לפני

רש"י  שמפרש וכפי המנחה...", ואת "ואף 32העולה
המשכן  הקמת יום שהוא למילואים השמיני ביום
איפוא, יוצא, ציבור ". קרבנות והקריב משה שימש

המנורה. את חנך  כבר  שמשה

חלק  לו  שאין  על  אהרן ", של  דעתו  אז  "חלשה לכן 
של  המשכן .בעבודות

מדליק  "שאתה הקדושֿברוך ֿהוא לו  ענה כך  על 
עכשיו , אהרן  על ֿידי המנורה הדלקת שגם ומטיב",
שהיה  כפי חנוכה, של  ענין  היא הנשיאים, חנוכת בזמן 

הנשיאים. חנוכת אצל  דומה ענין 

ההקרבה לאחר  לכאורה, נחשון כי של  ,
של  ענין  הנשיאים שאר  קרבנות היו  לא עמינדב, בן 
של  להסתפקותו  הסיבה שזוהי לומר  ויש חנוכה,

מהם 33משה  אחד  כל  או  ביחד , יקריבו  הנשיאים אם ,
אחר . ביום

נשיא  ליום אחד  "נשיא ה' ציווי היה שכך  מפני אך 
קרבנם את יקריבו  ליום ,34המזבח "אחד 

חנוכה. של  ענין  ההקרבה נעשתה

את  הדליק כבר  משה אמנם בענינינו : גם כך 
של  דבריו  אך  למילואים, השמיני ביום המנורה
קבעו : משלהם" גדולה שלך  "חייך  הקדושֿברוך ֿהוא
משה, הדלקת לאחר  היא אהרן  שהדלקת למרות א)

ב) חנוכה. זוהי זאת הימים בכל  שניםֿעשר  בכל  :

1
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) שייך "מיצר" ולכן הלשון  הדבר; לו  שמגיע חושב כאשר (
"הי ' לא חלק בנדו "ד לו  שצ"ל "תביעה" לו  הי ' שלא (כיוון  "

רק כ"א בהחנוכה),  העגל מחטא רושם נשאר שעדיין  מזה
לחנוכה. ראוי  ואינו 

הוא "לא רש "י  לשון  המשך לפרש  יש  ועפ"ז  – "
נשא  פרש "י  ע"פ (ובפרט שבטו " "ולא ההדגשה כאן  נוגע מה דלכאורה:
הדעת  חלישות יותר מדגיש  זה כי  – הביא") "משלו  נשיא דכל יב ז ,
מ"לא  תוצאה הוא בחנוכה עמהם הי ' לא ששבטו  דזה שאמר דאהרן ,

.שם תנחומא וראה לחנוכה. ראוי  אינו  שהוא – "
(קה"ת, תשמ"ח השיחות ס' דעתו ") "חלשה ל' (בדיוק וראה

ואילך. 478 ע' ח"ב תשמ"ט)
ז .25) ל, תצוה פרש "י  ראה
והראי '26) שם. בתצוה מפורש  כבר הנרות מטיב שאהרן  זה דהרי 

רש "י , שמעתיק "בהעלותך" מהלשון  שהוא י "ל כאן  הקב"ה לו  אמר שכן 

כתוב  עולה שהלהב שם "על אלא וכיו "ב "בהדלקתך" הול"ל דלכאורה
שצריך  מוכח וא"כ שלאח"ז ), בד"ה (כפרש "י  עלי '" לשון  בהדלקתו 
(כדבעי ). מאלי ' לעלות להלהב א"א בלא"ה כי  לפנ "ז  הטבה להיות

עומד הכהן  ש "עלי ' שם פרש "י  מסוף ".ולהעיר
פ 27) לזהר החמה מאור עובדא.להעיר ד"ה א קנא, רשתנו 
יד.28) ז , נשא פרש "י 
כד.29) ד. מ, פקודי 
(30) אמרו  מערבי  שבנר באי להעיר לכל "עדות ג ) כד, אמור

בישראל". שורה שהשכינה עולם
ואילך.31) כג  שם, ואילך. ד מ,
כט.32) פסוק שם
שם.33) אוה"ח וראה י . ז , נשא ספרי 
שם.34) בפרש "י  משמע וכן  יא. שם,
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הנשיאים  שהביאו  הקרבנות הקרבת "שאתה": (א)
על ֿידי  אלא על ֿידם, התבצעה לא המזבח  לחנוכת
אהרן  על ֿידי היתה המנורה חנוכת ואילו  הכהנים,

("שאתה"). בעצמו 

מדליק  רק אהרן  היה אילו  ומטיב": "מדליק (ב)
האם  יותר , גדולה מה לשאלה, מקום היה הנרות, את
על ֿידי  הקרבנות הבאת – החנוכה פעולת התחלת
נעשו  לא הקרבנות והקרבת הסיום אם גם הנשיאים,

– החנוכה פעולת סיום או  המנורה על ֿידם,
אהרן . על ֿידי

וההכנה  הפתילה, דישון  – ההטבה גם כאשר  אך 
שפעולת 25להדלקה  יוצא, אהרן , על ֿידי מתבצעת –

המנורה  באמצעות 26חנוכת בשלימות מתבצעת
.27אהרן 

המזבח  את חנכו  הנשיאים הנרות": "את (ג)
לחנוכת  הנשיאים שהביאו  הקטורת גם כי בחצר , –
על  אלא הפנימי, המזבח  על  הוקטרה לא המזבח 

היתה" שעה "דהוראת החיצון  אהרן 28המזבח  ואילו  ,
– במשכן  הנמצאת המנורה את ולכן 29חנך  ,

חשיבות  יש המנורה, חנוכת הנרות, שבהדלקת מובן 
הנשיאים.30יותר  קרבנות בהקרבת מאשר 
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אז  "חלשה מלכתחילה מדוע להבין : יש זה לפי אך 
התבצעה  שעל ֿידו  ראה הוא והרי אהרן ", של  דעתו 
על ֿידי  המזבח  מחנוכת יותר  החשובה המנורה, חנוכת
מפני  זו , חשיבות ידע לא שהוא לומר , ואין  הנשיאים?

ב) לעיל . כאמור  פשוט , דבר  זהו  א) הבאות: הסיבות
לומר  הקדושֿברוך ֿהוא צריך  היה חידוש, בכך  היה אם

לעיל . שהובאו  הניחום בדברי זאת לו 

בפרשת  הפסוקים מפשט  כמובן  הוא: לכך  ההסבר 
למילואים 31פקודי  השמיני ביום העבודות כל  נעשו  ,

הנרות  "ויעל  לחם...", ערך  עליו  "ויערוך  משה: ידי על 
את  עליו  "ויעל  קטרת...", עליו  "ויקטר  ה'...", לפני

רש"י  שמפרש וכפי המנחה...", ואת "ואף 32העולה
המשכן  הקמת יום שהוא למילואים השמיני ביום
איפוא, יוצא, ציבור ". קרבנות והקריב משה שימש

המנורה. את חנך  כבר  שמשה

חלק  לו  שאין  על  אהרן ", של  דעתו  אז  "חלשה לכן 
של  המשכן .בעבודות

מדליק  "שאתה הקדושֿברוך ֿהוא לו  ענה כך  על 
עכשיו , אהרן  על ֿידי המנורה הדלקת שגם ומטיב",
שהיה  כפי חנוכה, של  ענין  היא הנשיאים, חנוכת בזמן 

הנשיאים. חנוכת אצל  דומה ענין 

ההקרבה לאחר  לכאורה, נחשון כי של  ,
של  ענין  הנשיאים שאר  קרבנות היו  לא עמינדב, בן 
של  להסתפקותו  הסיבה שזוהי לומר  ויש חנוכה,

מהם 33משה  אחד  כל  או  ביחד , יקריבו  הנשיאים אם ,
אחר . ביום

נשיא  ליום אחד  "נשיא ה' ציווי היה שכך  מפני אך 
קרבנם את יקריבו  ליום ,34המזבח "אחד 

חנוכה. של  ענין  ההקרבה נעשתה

את  הדליק כבר  משה אמנם בענינינו : גם כך 
של  דבריו  אך  למילואים, השמיני ביום המנורה
קבעו : משלהם" גדולה שלך  "חייך  הקדושֿברוך ֿהוא
משה, הדלקת לאחר  היא אהרן  שהדלקת למרות א)

ב) חנוכה. זוהי זאת הימים בכל  שניםֿעשר  בכל  :
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) שייך "מיצר" ולכן הלשון  הדבר; לו  שמגיע חושב כאשר (
"הי ' לא חלק בנדו "ד לו  שצ"ל "תביעה" לו  הי ' שלא (כיוון  "

רק כ"א בהחנוכה),  העגל מחטא רושם נשאר שעדיין  מזה
לחנוכה. ראוי  ואינו 

הוא "לא רש "י  לשון  המשך לפרש  יש  ועפ"ז  – "
נשא  פרש "י  ע"פ (ובפרט שבטו " "ולא ההדגשה כאן  נוגע מה דלכאורה:
הדעת  חלישות יותר מדגיש  זה כי  – הביא") "משלו  נשיא דכל יב ז ,
מ"לא  תוצאה הוא בחנוכה עמהם הי ' לא ששבטו  דזה שאמר דאהרן ,

.שם תנחומא וראה לחנוכה. ראוי  אינו  שהוא – "
(קה"ת, תשמ"ח השיחות ס' דעתו ") "חלשה ל' (בדיוק וראה

ואילך. 478 ע' ח"ב תשמ"ט)
ז .25) ל, תצוה פרש "י  ראה
והראי '26) שם. בתצוה מפורש  כבר הנרות מטיב שאהרן  זה דהרי 

רש "י , שמעתיק "בהעלותך" מהלשון  שהוא י "ל כאן  הקב"ה לו  אמר שכן 

כתוב  עולה שהלהב שם "על אלא וכיו "ב "בהדלקתך" הול"ל דלכאורה
שצריך  מוכח וא"כ שלאח"ז ), בד"ה (כפרש "י  עלי '" לשון  בהדלקתו 
(כדבעי ). מאלי ' לעלות להלהב א"א בלא"ה כי  לפנ "ז  הטבה להיות

עומד הכהן  ש "עלי ' שם פרש "י  מסוף ".ולהעיר
פ 27) לזהר החמה מאור עובדא.להעיר ד"ה א קנא, רשתנו 
יד.28) ז , נשא פרש "י 
כד.29) ד. מ, פקודי 
(30) אמרו  מערבי  שבנר באי להעיר לכל "עדות ג ) כד, אמור

בישראל". שורה שהשכינה עולם
ואילך.31) כג  שם, ואילך. ד מ,
כט.32) פסוק שם
שם.33) אוה"ח וראה י . ז , נשא ספרי 
שם.34) בפרש "י  משמע וכן  יא. שם,

   

הדלקת של  היתה הנשיאים, על ֿידי המזבח 
המנורה  חנוכת אהרן  על ֿידי הנרות .35והטבת

הנשיאים  בחנוכת ראה כבר  שאהרן  ולמרות
נמשכה שהחנוכה  שאין סבר  זאת בכל  –

ה' ציווי עליו  שהי' במשכן  אחת מעבודה ללמוד 
של  ענין  היה (שהוא שלא אחרת עבודה לגבי ,(

(א) כאשר : במיוחד  מה'. ציווי המזבח עליה
שעה  וקדשי בחוץ, עבודה הובאו 36היא הקרבנות (ב) .

הדלקת  זאת ולעומת אחר , נשיא על ֿידי יום כל 
(ב) דורות. וקדשי בפנים, עבודה היא (א) המנורה:

אהרן . על ֿידי יום בכל  נעשתה

"חייך " הקדושֿברוך ֿהוא הדגיש לאהרן 37לכן  אל  :
היא  על ֿידו  וההטבה שההדלקה שהעובדה לחשוב,
חנוכה  ואינה כנחמה, רק באה חנוכה, של  ענין 
של  הנשיא לקרבן  הטפלה חנוכה שזוהי או  אמיתית,
 ֿ הקדוש אמר  לפיכך  אמיתית. חנוכה שהיא יום, אותו 

ש  לקבוע כדי "חייך ", חנוכה ברוך ֿהוא עבודת זוהי
 שלך" ואדרבה: , היא ואין  משלהם",

טפלה.
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להבין : צריך  אך 

המנורה, בחנוכת הקדושֿברוך ֿהוא ניחמו  מדוע א)
עבודת  כגון : במשכן , אחרות חינוך  בעבודות ולא
כחנוכה  להחשב היכולה הפנימי, המזבח  על  הקטורת
הקטיר  למילואים השמיני שביום למרות אהרן , על ֿידי

הפנימי  המזבח  על  קטורת .38משה

בן  נחשון  על ֿידי המזבח  שחנוכת יוצא, זה לפי ב)

ר "ח  המשכן , להקמת הראשון  ביום התחילה עמינדב
אהרן  על ֿידי המנורה חנוכת ואילו  ממש. חנוכה ניסן ,
וכיצד  הראשון . ביום משה הדלקת לאחר  רק החלה

גדולה "שלך  לומר  כן , אם על אפשר , גם – "
?חנוכת

בהרחבה  פעם דובר  כבר  הוא: לכך  על 39ההסבר 
למילואים, השמיני היום קרבנות לגבי רש"י של  שיטתו 
הנרות. והדלקת הפנים לחם (א) לשניים: לחלקם שיש
המזבח  על  הקטורת והקטרת המזבח  על  הקרבנות (ב)

הפנימי:

קטורת" עליו  "ויקטר  בשמיני 40על  משה על ֿידי
וערבית "שחרית רש"י אומר  ...".למילואים,

כבכל  זה ביום גם היתה הקטורת הקטרת כלומר ,
השנה.

אז  משה על ֿידי המנורה הדלקת היתה זאת, לעומת
הערביים  בין  המנורה והדלקת בבוקר , רק – מיוחדת

אהרן  על ֿידי למילואים בשמיני גם .41התבצעה

גם  וכך  התורה, על  בפירושו  רש"י שיטת לפי והנה,
לגמרא  רק 42בפירושו  היא המנורה הדלקת שמצוות ,

הנרות  את מטיבים רק בבוקר  ואילו  הערביים, ,43בין 
בקביעות  שההדלקה מתחילתה, המנורה שחנוכת מובן ,
הראשון  ביום החל  מיד  התבצעה הערביים, בין  רק היא

אהרן , על ֿידי המשכן  על ֿידי להקמת נמשכה זו 
הנשיאים  חנוכת לסיום עד  ה' .44דיבור 

הקטיר  הפנימי המזבח  על  הקטורת את זאת, לעומת
עבודת  חנוכת היתה וזאת לדורות, הקבוע באופן  משה

כולה  השנה של  עבודת 45הקטורת על  לומר  אפשר  ואי ,
אהרן , של  גדולה הקטורת ש"שלך  ,

.46משלהם"
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הנרות35) להדלקה כאן  עה"פ באוה"ח מזו  יתירה ראה ' הי
חינוך. של ענין 

יט.36) י , שמיני  פרש "י  ראה
בפרש "י 37) הנ "ל וע"פ שם. תצוה בתנחומא גם איתא "חייך" ל'

.14 הערה לעיל וראה שם. בתנחומא הכוונה גם שזהו  י "ל
פקודי 38) רש "י  ולשון  שם) (רמב"ן  כז  מ, פקודי  הכתוב כפשטות

הבאה. שבהערה לקו "ש  וראה צבור". קרבנות "והקריב כט שם
(39.242 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  ראה
כז .40) מ, פקודי 
"אמאי 41) ב) ס, (גיטין  החדא"ג  קושיית בפשטות ליישב יש  עפ"ז 

ביום  בו  שבודאי  התמיד פרשת כגון  תמידים עבודות שאר נמי  נקט לא
התחילו " ג "כ

וא"כ  בבוקר, למלואים ח' ליום כבר הוצרך וקטורת התמיד פ' כי 
רמב"ן  ד. כח, פינחס פרש "י  (וראה למלואים הח' יום לפני  שנאמר מובן 
בין  ביום בו  קבוע) (בסדר להדליק שהתחילו  נרות משא"כ כז ), מ, פקודי 

ביום. בו  נאמר לכן  הערביים

ב.42) כו , חגיגה ב. כב, שבת
ופרש "י 43) בוקר. עד מערב כא) (כז , תצוה בר"פ הכתובים: כפשטות

ֿ ג ב כד, אמור שם. ופרש "י  ז . ל, תצוה בס"פ כ. שם, ובפרש "י  שם.
הי "ב. פ"ג  ומוספין  תמידין  הל' כס"מ וראה שם . ובפרש "י 

גדולה 44) "שלך הקב"ה במענה דנכלל לכאורה, י "ל, ועוד
הנשיאים חנוכת שלמשלהם": ממש  חנוכה היתה לא

התמיד הקרבת לאחרי  בא נחשון  קרבן  גם השמיני שהרי  דיום
דהמנורה  חינוך הוא דאהרן  הנרות הדלקת "שלך", משא"כ למילואים,
כי  יד) יד, לך מפרש "י  (להעיר הקבועה עבודה (התחלת) חינוך ממש ,

.58 ובהערה בפנים לקמן  וראה לזה. שייכת אינה לפנ "ז  משה הדלקת
קודם  אפ"ל וגו ' כסף  קערת הכלים: הקרבת כי  מוכרח, אינו  אבל

התמיד, וגו '.הקרבת פר בקטרת, המזבח
הערביים 45) דבין  הקטורת דגם שם) 15 (ובהערה שם לקו "ש  ראה

נכנס  דמשה כג ) ט, (שמיני  רש "י  ומש "כ משה, הקטיר למילואים בשמיני 
הי ' הקטורת מעשה על הערביים.ללמדו  דבין  קטורת

היתה 46) למלואים בשמיני  משה ע"י  עריכתו  הרי  הפנים ללחם בנוגע
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בהלכה: גם רש"י שבפירוש המופלאים הענינים מן 

הרמב"ם  דעת צריכה 47ידועה המנורה שהדלקת ,
ושבפסוק  הערביים, בין  רק ולא בבוקר , גם להיעשות
היא  הכוונה הנרות" את בהיטיבו  בבוקר  "בבוקר 

בהדליקו " – רש"י 48"בהיטיבו  לפי זאת לעומת .49,
וההטבה  הערביים, בין  רק היא ההדלקה כדלעיל ,

ניקוי. היא בבוקר 

אהרן  על ֿידי המנורה הדלקת אם שהשאלה יוצא,
חנוכה, של  ענין  היתה למילואים בשמיני הערביים בין 
הרמב"ם  לדעת לרש"י: רמב"ם בין  זו  במחלוקת תלויה
המנורה, חנוכת למילואים השמיני בבוקר  כבר  התחילה

בבוקר . גם היא ההדלקה מצוות כי

שהמצוה  הרמב"ם, דעת פירוש לפי במיוחד  זאת
המקדש  בבית תמיד  ידלקו  שהנרות כלשונו 50היא ,

המצוות  הנרות 51בספר  להדליק הכהנים "שנצטוו 
,ביום המנורה בעירת גם כך , ואם ה'", לפני

– ולכן  המצווה, מן  חלק היא משה, הדלקת על ֿידי
ה"חנוכה". התחלת

פוסק  הרמב"ם  את 53במשנה 52אמנם מחנכין  "ואין 

הערביים" בין  נרותיה שבעה בהדלקת אלא ,54המנורה
משה  תקופת על  ואילו  לדורות, רק שזאת לומר  יש אך 

בגמרא  ברמב"ם 55נאמר  ונפסק שעשה 56, הכלים "כל  :
עבודתן  ואילך  (מכאן  מקדשתן  משיחתן  – משה
במשיחה, התקדשה משה שמנורת וכיוון  מחנכתן )".
שחלה  ובזמן  המשיחה לאחר  שהיתה ההדלקה, הרי

חנוכה  היא המצוה, .57חובת

היא  הנרות הדלקת חובת רש"י לדעת זאת, לעומת
ולכן , כלל , מצוה זו  אין  ובבוקר  הערביים, בין  רק
משיחתה, על ֿידי נעשה המנורה שקידוש למרות

החנוכה  ענין  כל  הערביים 58התחיל  בין  הדלקת ,59בעת
אהרן  .60על ֿידי

.Ë
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שעיקר  נראה, רש"י לפי גם להבין : צריך  עדיין  אך 
שמובן  כפי הלילה, כל  המנורה בעירת היא המצוה

על  רש"י של  נר 61מפירושו  לילה "להעלות כל  –
תמיד " קרוי סובר 62ולילה אף ורש"י שכבה 63, שנר 

מדוע  ולהדליקו , להיטיבו  שוב צריך  הלילה באמצע
של  בפשוטו  כלל  נרמז  שאינו  דבר  לומר  מוכרח  הוא
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כז *), שם, פקודי  רמב"ן  וראה פשש "מ. (ע"פ רש "י  לדעת בשבוע א' ביום
י "ל  לכאורה וא"כ ח), כד, (אמור השבת ביום ה"ה בקביעות לחם ועריכת
השולחן , חנוכת הי ' המלואים ימי  לאחר בשבת אהרן  מעשה בזה שגם
ֿ כב. כ ח, פרשתנו  ל. כה, תרומה ד. מ, פקודי  עה"ת הצפע"נ  עפמ"ש  ובפרט
הנשיאים  חנוכת שהרי  משלהם" "גדולה ע"ז  לומר אין  א) אבל:

ניס  בר"ח השבתהותחלה ביום הפנים ולחם בכלל ן  צ"ע ב) .
לפני  פנים לחם השולחן  על "ונתת נאמר שבלחה"פ דכיון  פשש "מ) (ע"פ

 משבת השולחן  על שיהי ' הוא המצוה שתוכן  ל), כח, (תרומה "
עריכת  ע"י  שגם י "ל – שם) רא"ם וראה כ. כז , תצוה פרש "י  (ראה לשבת

" הי ' שעי "ז  (משא"כ משה חנוכתו  הותחלה כבר זה בשבוע תמיד"
חמדה  כלי  כג . שם, פקודי  מלבי "ם וראה ס"ט). כדלקמן  המנורה, בנוגע

ג '. אות פקודי  ס"פ
שם.47) ובנ "כ ה"י  שם וראה הי "ב. שם ומוספין  תמידין  הל'
שם.48) הי "ב כס"מ
ערך 49) תלמודית באנציקלופדיא הובאו  – ראשונים כמה דעת וכ"ה

הנרות. הדלקת
וראה 50) א. טז , השלמה קונטרס נב. סי ' ווארשא צפע"נ  שו "ת ראה

שם. לרמב"ם הר"ח חי ' ובכ"מ. ג ). (לב, ה"ח פ"ב מת"ע הל' צפע"נ  שם
ובכ"מ. תצוה. ר"פ חמדה כלי 

כה.51) מ"ע
הי "א.52) שם
א.53) מט, מנחות
ואינה 54) מיוחד ציווי  ה"ז  – בבוקר הח' ביום משה הדלקת ועפ"ז 

זו . עבודה (והתחלת) לחינוך לא גם ולכן  – לדורות להדה"נ  שייכת
וש "נ .55) רע"א. טו , שבועות

הי "ב.56) פ"א המקדש  כלי 
העשיי '57) "התחלת הו "ע שם מנחות וגמ' במשנה החינוך דברי 

ולהעיר  מ"ד). פ"ד מנחות (פיה"מ כו '" זו  לעבודה זה כלי  מרגילים כאילו 
שנמשחו  במשכן  דאף דמ"ט מנחות עי ' (ועוד): א י , מהד"ת מצפע"נ 
הספרא  אוצר כהנ "ל ע"ד וראה עבודה. חינוך גם בעי  המשחה בשמן 

ואילך. סי "א זעמבא) (להר"מ
מחנכתן ",58) עבודתן  ואילך "מכאן  כנ "ל נאמר שרת שבכלי  דאף

(פרש "י  לקדושה" מחנכתן  "עבודתן  העבודה התחלת שע"י  הוא דכפשוטו 
(התחלת  חנוכה וגדר מצוה הי ' משה של בכליו  גם הרי  – שם) שבועות
אוצר  שם. מהד"ת צפע"נ  ראה – מקדשתן  משיחתן  מלבד העבודה)
א  נ , מנחות וראה .69 הערה לקמן  שנסמנו  מצפע"נ  ולהעיר שם. הספרא

.58 הערה וראה בהמשכן . מהכתובים למדין  חינוך דכל
דמנורה59) "וכיון  לאו  אי  ד"ה שם מנחות פרש "י  ראה
בערב".
הוא 60) המזבח דחינוך בד"א ד"ה שם מנחות מפרש "י  להעיר אבל

ימי  בז ' המדובר לח) (כט, תצוה ואתה בפרשת תעשה אשר וזה פ'
אבל, ד"ה ג ' שורש  להרמב"ם לסהמ"צ הרמב"ן  השגות וראה המלואים.
שנינו  ומזה כו ' תצוה ואתה בפ' שכ' כמו  לדורות מצוה המזבח דחינוך
שם, דבריו  בהמשך וראה כו '. המזבח את מחנכין  אין  מט) (מנחות

שם. מהד"ת צ"פ שמיני . ר"פ רמב"ן  וראה שם. סהמ"צ ובמפרשי 
כ.61) כז , תצוה
פעולת 62) על לא לילה בכל שדולק ע"ז  קאי  שתמיד ומשמע

תצוה  רא"ם וראה שם. חגיגה מפרש "י  משמע וכן  ערב. בכל ההעלאה
שם.

ב.63) פח, מנחות
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בהלכה: גם רש"י שבפירוש המופלאים הענינים מן 

הרמב"ם  דעת צריכה 47ידועה המנורה שהדלקת ,
ושבפסוק  הערביים, בין  רק ולא בבוקר , גם להיעשות
היא  הכוונה הנרות" את בהיטיבו  בבוקר  "בבוקר 

בהדליקו " – רש"י 48"בהיטיבו  לפי זאת לעומת .49,
וההטבה  הערביים, בין  רק היא ההדלקה כדלעיל ,

ניקוי. היא בבוקר 

אהרן  על ֿידי המנורה הדלקת אם שהשאלה יוצא,
חנוכה, של  ענין  היתה למילואים בשמיני הערביים בין 
הרמב"ם  לדעת לרש"י: רמב"ם בין  זו  במחלוקת תלויה
המנורה, חנוכת למילואים השמיני בבוקר  כבר  התחילה

בבוקר . גם היא ההדלקה מצוות כי

שהמצוה  הרמב"ם, דעת פירוש לפי במיוחד  זאת
המקדש  בבית תמיד  ידלקו  שהנרות כלשונו 50היא ,

המצוות  הנרות 51בספר  להדליק הכהנים "שנצטוו 
,ביום המנורה בעירת גם כך , ואם ה'", לפני

– ולכן  המצווה, מן  חלק היא משה, הדלקת על ֿידי
ה"חנוכה". התחלת

פוסק  הרמב"ם  את 53במשנה 52אמנם מחנכין  "ואין 

הערביים" בין  נרותיה שבעה בהדלקת אלא ,54המנורה
משה  תקופת על  ואילו  לדורות, רק שזאת לומר  יש אך 

בגמרא  ברמב"ם 55נאמר  ונפסק שעשה 56, הכלים "כל  :
עבודתן  ואילך  (מכאן  מקדשתן  משיחתן  – משה
במשיחה, התקדשה משה שמנורת וכיוון  מחנכתן )".
שחלה  ובזמן  המשיחה לאחר  שהיתה ההדלקה, הרי

חנוכה  היא המצוה, .57חובת

היא  הנרות הדלקת חובת רש"י לדעת זאת, לעומת
ולכן , כלל , מצוה זו  אין  ובבוקר  הערביים, בין  רק
משיחתה, על ֿידי נעשה המנורה שקידוש למרות

החנוכה  ענין  כל  הערביים 58התחיל  בין  הדלקת ,59בעת
אהרן  .60על ֿידי
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שעיקר  נראה, רש"י לפי גם להבין : צריך  עדיין  אך 
שמובן  כפי הלילה, כל  המנורה בעירת היא המצוה

על  רש"י של  נר 61מפירושו  לילה "להעלות כל  –
תמיד " קרוי סובר 62ולילה אף ורש"י שכבה 63, שנר 

מדוע  ולהדליקו , להיטיבו  שוב צריך  הלילה באמצע
של  בפשוטו  כלל  נרמז  שאינו  דבר  לומר  מוכרח  הוא
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כז *), שם, פקודי  רמב"ן  וראה פשש "מ. (ע"פ רש "י  לדעת בשבוע א' ביום
י "ל  לכאורה וא"כ ח), כד, (אמור השבת ביום ה"ה בקביעות לחם ועריכת
השולחן , חנוכת הי ' המלואים ימי  לאחר בשבת אהרן  מעשה בזה שגם
ֿ כב. כ ח, פרשתנו  ל. כה, תרומה ד. מ, פקודי  עה"ת הצפע"נ  עפמ"ש  ובפרט
הנשיאים  חנוכת שהרי  משלהם" "גדולה ע"ז  לומר אין  א) אבל:

ניס  בר"ח השבתהותחלה ביום הפנים ולחם בכלל ן  צ"ע ב) .
לפני  פנים לחם השולחן  על "ונתת נאמר שבלחה"פ דכיון  פשש "מ) (ע"פ

 משבת השולחן  על שיהי ' הוא המצוה שתוכן  ל), כח, (תרומה "
עריכת  ע"י  שגם י "ל – שם) רא"ם וראה כ. כז , תצוה פרש "י  (ראה לשבת

" הי ' שעי "ז  (משא"כ משה חנוכתו  הותחלה כבר זה בשבוע תמיד"
חמדה  כלי  כג . שם, פקודי  מלבי "ם וראה ס"ט). כדלקמן  המנורה, בנוגע

ג '. אות פקודי  ס"פ
שם.47) ובנ "כ ה"י  שם וראה הי "ב. שם ומוספין  תמידין  הל'
שם.48) הי "ב כס"מ
ערך 49) תלמודית באנציקלופדיא הובאו  – ראשונים כמה דעת וכ"ה

הנרות. הדלקת
וראה 50) א. טז , השלמה קונטרס נב. סי ' ווארשא צפע"נ  שו "ת ראה

שם. לרמב"ם הר"ח חי ' ובכ"מ. ג ). (לב, ה"ח פ"ב מת"ע הל' צפע"נ  שם
ובכ"מ. תצוה. ר"פ חמדה כלי 

כה.51) מ"ע
הי "א.52) שם
א.53) מט, מנחות
ואינה 54) מיוחד ציווי  ה"ז  – בבוקר הח' ביום משה הדלקת ועפ"ז 

זו . עבודה (והתחלת) לחינוך לא גם ולכן  – לדורות להדה"נ  שייכת
וש "נ .55) רע"א. טו , שבועות

הי "ב.56) פ"א המקדש  כלי 
העשיי '57) "התחלת הו "ע שם מנחות וגמ' במשנה החינוך דברי 

ולהעיר  מ"ד). פ"ד מנחות (פיה"מ כו '" זו  לעבודה זה כלי  מרגילים כאילו 
שנמשחו  במשכן  דאף דמ"ט מנחות עי ' (ועוד): א י , מהד"ת מצפע"נ 
הספרא  אוצר כהנ "ל ע"ד וראה עבודה. חינוך גם בעי  המשחה בשמן 

ואילך. סי "א זעמבא) (להר"מ
מחנכתן ",58) עבודתן  ואילך "מכאן  כנ "ל נאמר שרת שבכלי  דאף

(פרש "י  לקדושה" מחנכתן  "עבודתן  העבודה התחלת שע"י  הוא דכפשוטו 
(התחלת  חנוכה וגדר מצוה הי ' משה של בכליו  גם הרי  – שם) שבועות
אוצר  שם. מהד"ת צפע"נ  ראה – מקדשתן  משיחתן  מלבד העבודה)
א  נ , מנחות וראה .69 הערה לקמן  שנסמנו  מצפע"נ  ולהעיר שם. הספרא

.58 הערה וראה בהמשכן . מהכתובים למדין  חינוך דכל
דמנורה59) "וכיון  לאו  אי  ד"ה שם מנחות פרש "י  ראה
בערב".
הוא 60) המזבח דחינוך בד"א ד"ה שם מנחות מפרש "י  להעיר אבל

ימי  בז ' המדובר לח) (כט, תצוה ואתה בפרשת תעשה אשר וזה פ'
אבל, ד"ה ג ' שורש  להרמב"ם לסהמ"צ הרמב"ן  השגות וראה המלואים.
שנינו  ומזה כו ' תצוה ואתה בפ' שכ' כמו  לדורות מצוה המזבח דחינוך
שם, דבריו  בהמשך וראה כו '. המזבח את מחנכין  אין  מט) (מנחות

שם. מהד"ת צ"פ שמיני . ר"פ רמב"ן  וראה שם. סהמ"צ ובמפרשי 
כ.61) כז , תצוה
פעולת 62) על לא לילה בכל שדולק ע"ז  קאי  שתמיד ומשמע

תצוה  רא"ם וראה שם. חגיגה מפרש "י  משמע וכן  ערב. בכל ההעלאה
שם.

ב.63) פח, מנחות

              

   

ביום  הערביים בין  המנורה את הדליק שאהרן  מקרא,
משה  הדלקת שעל ֿידי ייתכן , והרי למילואים, השמיני
קויימה  ובכך  בלילה, גם דלוקה המנורה נשארה בבוקר 

ההדלקה  ?64מצות

על  בפירושו  רש"י שלדעת לומר , יש זה על 
תמיד 65התורה  במנורה שמן  מדה הכניסו 

  של בוקר " ועד  מערב דולקת "שתהא
שעות  מספר  אותו  הארוכין ", טבת כך ,66"לילי ואם .

ביותר  מועטות שעות לדלוק יכלה משה הדלקת
אהרן . על ֿידי הדלקה להיות צריכה והיתה בלילה,

.È

ÌÈÊ ˙Â‰ ˙˜Ï„‰

נאמר  נוספת: קושיה מתורצת לעיל  האמור  לפי
פוסק 67בגמרא  ולכן  היא", עבודה לאו  ש"הדלקה

נשאלת 68הרמב"ם  בזרים". כשרה הנרות ש"הדלקת
"69השאלה  נאמר  הרי : הדלקה – הנרות" את

אהרן  ?70על ֿידי

ומהם  תירוצים, מספר  כך  על  :71ישנם

להיעשות  צריכה היתה הראשונה ההדלקה א)
שרת  ככלי המנורה את לחנך  כדי כהן  .72על ֿידי

הנר  הדלקת אך  בזר , כשרה הדלקה הנרות בכל  ב)
מערבי  "נר  כי כהן , על ֿידי להיעשות צריכה המערבי

החיצון " ממזבח  אלא אותו ... מדליקין  אין  ,73שכבה
נאמר , המערבי הנר  על  – המזבח  אל  לגשת אסור  ולזר 

הנרות" את "בהעלותך  .74אפוא,

לדעת  במיוחד  הסבר , נדרש אלו  תשובות לשתי אך 
רש"י:

יוצא  לעיל  האמור  לפי – הראשון  התירוץ לגבי
ככלי  המנורה נחנכה כבר  משה הדלקת שעל ֿידי

ויקדש 75שרת  "וימשחם לאחר  שזה כיוון  במיוחד  ,
.76אותם"

רש"י  השני: התירוץ בה 77לגבי שנאמר  "אש אומר 
בה  שנאמר  הנרות את בה שמדליקין  הוא תמיד ,
תוקד " החיצון  המזבח  מעל  היא אף תמיד  נר  להעלות

נר  "להעלות המילים אמורות רש"י לפי – לא "
הרמב"ן  כדעת מערבי, נר  על  כל 78רק על  אלא ,

מן 79הנרות  מערבי נר  את להדליק חובה אין  כך , ואם ,
הראב"ד  כדעת סובר  שרש"י וייתכן  ,80המזבח ,

החיצון  מהמזבח  להדליק כאשר 81שהחובה רק חלה
נר  שום במנורה 82אין  .83דלוק

קיימת  אינה רש"י דברי על  הנ "ל  ההסבר  כל  לפי
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לכבות 64) שאסור פרשתנו  ריש  ליל"ש  רענן  זית – ההלכה ע"ד ראה
י "ל  ואולי  כלום". בכך אין  יותר "ואם תצוה ר"פ בפרש "י  וצ"ע הנרות.

בבוקר. גם ידלק ובמילא יותר ואם (בדוחק): כוונתו 
א' פעם מדליקין  שהיו  ג  תצוה תנחומא במדרש  הפליאה וידועה

צ  ס"ק תצוה בתו "ש  (נסמן  משמע בשנה סע"ב כב, שבת ובפרש "י  ג ).
בתו "ש  בזה הדיעות וראה במנורה. מצוה עושה שההדלקה שס"ל

כג . לחלק מילואים
ג .65) כד, אמור בפ' ג "כ וראה תצוה. ר"פ פרש "י 
שם 66) כת"י  בפרש "י  סע"א פט, מנחות ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

תוד"ה  וראה בסופו . חכמים ושיערו  ד"ה שם בפרש "י  מלמטה. ומ"ד ד"ה
שם. עניות אין 

ב.67) כד, יומא
ה"ז .68) פ"ט המקדש  ביאת הל'
שם.69) יומא ישנים תוס'
הכתובים 70) בפשטות מצינו  לא כי  קושיא אינה פשש "מ ע"פ

פ' וסוף  (בתחלת ובניו  אהרן  או  אהרן  נאמר ובכ"מ בזר, כשרה שהדלקה
המקדש  ביאת (הל' הראב"ד לדעת ההלכה ע"ד וגם שם). אמור תצוה.

בכהן . להיות צריכה שם) כס"מ וראה שם.
חנוכה 71) הל' הט"ו . פי "א ברכות הל' צפע"נ  – לקמן  בהבא ראה

עה"ת  בצפע"נ  נעתק ואילך. סע"ג  (לג , ה"ח פ"ב מת"ע הל' ה"ב. פ"ג 
.118 ע' מהד"ת מקומות). לעוד וש "נ  עה"פ.

בהל'72) דבריו  מסוף מוכח וכן  ברכות, הל' שם בצפע"נ  מפורש  כן 
כו ' מחנכתו  עבודתו  דהא ואף שם: מפורש מת"ע וכן  למפרע.

כו '. כהן  רק וצריך מנורה נעשית בזה נב: סי ' ווארשא צפע"נ  בשו "ת
פרשתנו . ריש  חמדה כלי  וראה רנא. סי ' שם ובשו "ת

מ"א.73) פ"ו  מתמיד הי "ג . שם ומוספין  תמידין  הל' רמב"ם
הוי 74) אז  בלילה המנורה שכשכבה עוד, הנ "ל מת"ע צפע"נ  ראה

דוקא. כהן  וצריך המצוה זמן 
עבודתן 75) שאז  לדורות דוקא שמדבר י "ל הצפע"נ  לדעת ובנוגע

את  אהרן  בהדלקת לא אבל מנורה. וגדר שרת כלי  שנעשו  מחנכתן 
וכן  וסרנ "א. סנ "ב שם בשו "ת ממש "כ כן  משמע  לא אבל המנורה.
שרק  שס"ל וי "ל וצ"ע. הנ "ל). מקומות (ושאר א י , במהד"ת ממש "כ
למילואים  בח' משה של שהדלקתו  או  א', ביום להדליקו  התחיל אהרן 
המלואים. ימי  בז ' הדלקה כמו  והוי  אותם, ויקדש  ש "וימשח" לפני  הי '

.58 הערה לעיל ב. מ, פקודי  רמב"ן  וראה
א.76) ז , נשא
ו .77) ו , צו 
תצוה.78) ר"פ
בסופה.79) צח מצוה מנ "ח שם. תצוה רא"ם בארוכה ראה
שם 80) צו  פ' לתו "כ בפי ' בראב"ד אבל שם. ומוספין  תמידין  הל'

ממנו  הנרות שאר להדליק שמשלים שאחר עצמו  מערבי  בנר א"נ  ב:
וערב. ערב בכל עושה הי ' וכן  העולה ממזבח ומדליקו  כו ' מטיבו 

האמור 81) "תמיד" רש "י  שלדעת שמכיון  לאידך, גם י "ל אבל
בפ' גם הביא (ולא לילה בכל הדלקתן  מצד הנרות כל על קאי  במנורה
י "ל  פרשתנו ), דריש  הספרי  ולא שם התו "כ דרשת ואילך ב כד, אמור

הנרות. בכל הוא העולה ממזבח הדלקה שחיוב
מחתה.82) אש  ד"ה ב מה, יומא פרש "י  ראה אבל
ב"נר 83) רק הר"ז  העולה ממזבח להדליק שצריך הדין  להעיר: ועוד
בזמן מערבי  והרי  תצוה, ר"פ ברמב"ן  כהובא התו "כ לשון  וכ"ה ,"

מנחות  תוס' ב. כב, שבת פרש "י  ראה – כבה שלא נס הי ' הצדיק שמעון 
למשכן  דבנוגע שי "ל אלא הנס, הי ' אהרן  דבזמן  ופשיטא ועוד. ב. פו ,
הדלקה  להיות הוצרכה הקימוהו  ואח"כ המסעות בשעת שפרקוהו  כיון 

ואכ"מ. מחדש .



עד   

הנרות" את ב"בהעלותך  כי מלכתחילה, הקושיה
תחילה, היתה משה שהדלקת שלמרות היא, הכוונה
למילואים  השמיני ביום אהרן  בהדלקת יש זאת בכל 
וכך  המנורה, חנוכת של  ענין  ימים, שניםֿעשר  ובמשך 

שלך  – לאהרן  דוקא הדברים נאמרו  מדוע .84מובן 
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רש"י: בפירוש אשר  תורה של  מיינה

"חלק" באופן  מובן  אינו  זאת בכל  עדיין  לכאורה,
של  אם לשונו  בהווה: – ומטיב" מדליק "שאתה רש"י

חנוכת  כל  לאחר  נכתב הנרות" את "בהעלותך 
לזמן  קשורה אהרן  של  דעתו  וחולשת הנשיאים,
והטבת"? הדלקת "שאתה להיכתב היה צריך  חנוכתם,

על ֿידיֿזה  הוא: הענינים פנימיות לפי לכך  ההסבר 
גדולה  ש"שלך  לכך  בסיבה נוסף פרט  מבוטא
חד ֿפעמית, היתה הנשיאים של  חנוכתם משלהם":
של  המעלה זאת, לעומת הימים, שניםֿעשר  במשך 

אהרן  אצל  קיימת המנורה פעם חנוכת בכל  ,
המנורה  את ומטיב מדליק .85שהוא

מסביר  הזקן  אדמו "ר  הוא: לכך  בענין 86ההסבר 
ילד  מחנכים שכאשר  כשם שבדיוק המזבח , חנוכת
קירוב  של  תוספת רבות, מתנות החינוך  ביום לו  נותנים
גם  היה כך  מכן , שלאחר  בלימוד  כוחו  את לחזק כדי
נעלים  היו  אז  שהוקרבו  שהקרבנות המזבח , בחנוכת
ולכן  תמידי, באופן  במשכן  שהוקרבו  הקרבנות מן  יותר 

יותר . נעלה אלוקי אור  של  להשפעה הביאו 

גדולה  ל "שלך  הפנימי הפירוש שזהו  לומר , ייתכן 
אצל  הנרות": את ומטיב מדליק שאתה משלהם
בשנים  רק חנוכתם של  תוספתֿהאור  היתה הנשיאים
– חנוכה נעשית אהרן  על ֿידי ואילו  הימים, עשר 
וההטבה  ההדלקה על ֿידי – השכינה אור  של  תוספת

תמיד .

 ֿ הקדושֿברוך  של  השבועה לשון  גם מובן  זה לפי
" השפעה הוא – מיוחד  תוקף על  המצביעה – "...

סדר  שלפי אלוקות השפעת מצד  כי אלוקות, של  חדשה

דבר  התחלת בין  הבדל  להיות מוכרח  ההשתלשלות,
ההשפעה  לבין  יותר , נעלה אור  יש שאז  וחנוכתו ,
אור  מצד  ורק התמידית, העבודה בעקבות שבאה
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של  בדרגה ההשתלשלות, לסדר  מעל  – "חייך "
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ומיטיב", מדליק שאתה – משלהם גדולה "שלך  של 
נעשים  ישראל  בנשמות האלוקי והכוח  האור  שתוספת
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סע"ב 86) צח, ברכה א. כט, נשא לקו "ת ואילך. סע"ד כט, תו "א
ואילך.

ובכ"מ.87) פרשתנו . ריש  לקו "ת
דמשה 88) החילוק שזהו  פ"י , תרפ"ט הבית תורת זאת מד"ה להעיר

רפ"ב: שם הלקו "ת מלשון  ולהעיר לה'ואהרן . עזה אהבה
.ואילך 178 ע' חכ"א לקו "ש  וראה כו '. אש  מדורת
גדולה 89) שלך שלכן  ואילך א לב, פרשתנו  לקו "ת בארוכה ראה

משא"כ  דנש "י , ההעלאה להיות חכמה מבחי ' גם ממשיך הוא כי  משלהם,
הנשיאים.



עה    

הנרות" את ב"בהעלותך  כי מלכתחילה, הקושיה
תחילה, היתה משה שהדלקת שלמרות היא, הכוונה
למילואים  השמיני ביום אהרן  בהדלקת יש זאת בכל 
וכך  המנורה, חנוכת של  ענין  ימים, שניםֿעשר  ובמשך 

שלך  – לאהרן  דוקא הדברים נאמרו  מדוע .84מובן 

.‡È

˙È„ÈÓ˙ ‡È‰ ‰ÂÓ‰ ˙ÎÂÁ

רש"י: בפירוש אשר  תורה של  מיינה

"חלק" באופן  מובן  אינו  זאת בכל  עדיין  לכאורה,
של  אם לשונו  בהווה: – ומטיב" מדליק "שאתה רש"י
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אהרן  אצל  קיימת המנורה פעם חנוכת בכל  ,
המנורה  את ומטיב מדליק .85שהוא

מסביר  הזקן  אדמו "ר  הוא: לכך  בענין 86ההסבר 
ילד  מחנכים שכאשר  כשם שבדיוק המזבח , חנוכת
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נעלים  היו  אז  שהוקרבו  שהקרבנות המזבח , בחנוכת
ולכן  תמידי, באופן  במשכן  שהוקרבו  הקרבנות מן  יותר 

יותר . נעלה אלוקי אור  של  להשפעה הביאו 

גדולה  ל "שלך  הפנימי הפירוש שזהו  לומר , ייתכן 
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וההטבה  ההדלקה על ֿידי – השכינה אור  של  תוספת

תמיד .

 ֿ הקדושֿברוך  של  השבועה לשון  גם מובן  זה לפי
" השפעה הוא – מיוחד  תוקף על  המצביעה – "...

סדר  שלפי אלוקות השפעת מצד  כי אלוקות, של  חדשה
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ואצל  תמיד  ובהטבה בהדלקה אהרן  של  חינוכו  על ֿידי
יהודי  .90כל 

הוא  לכך  הדלקת 91ההסבר  על ֿידי הכח  נתינת :
כחנוכת  לעבודה, הכנה רק איננה אהרן  של  הנרות
הנשמות. לעבודת נעשית עצמה היא אלא הנשיאים,
הנובע  ישראל , אצל  פנימי לענין  הופך  זה כלומר ,

שבנפש. החכמה דרגת מגילוי

אצל  גם יהודי, כל  אצל  מתהווה שהדבר  מובן  מזה
קיים  יהודי כל  אצל  כי בגלוי, ה' עובדי שאינם אלה

שבנפש  בחכמה השורה ה', הוא 92אור  יהודי כל  ולכן  ,
לשורשו . הנמשך  ה'" "נר  נפשו  בפנימיות

.‚È

È„Â‰È ÏÎÏ ‰‡Â‰‰

פוגשים  כאשר  אחד : לכל  ההוראה נובעת ומזה

לעבודת  קשר  שום לכאורה, בינתיים, לו  שאין  יהודי
לחשוב: ניתן  אצלו , נראה אינו  אדם" נשמת ה' "נר  ה',
בקרבו , תאיר  שנשמתו  עליו , להשפיע אפשר  כיצד 

מצוות? ולקיים תורה ללמוד  שיתחיל 

מתוך  זאת עושים אם – "חייך " אומרים כך  על 
לחיים, נוגע שהדבר  ידיעה תוך  הנפש, מרירות

של  ה'" "נר  העצמי,שהדלקת ה'" ב"נר  כרוכה
אפשר  אז  מושלמת, מנורה נדלקת כך  שרק מפני
ה', נר  קיים נפשו  בפנימיות כי עליו , להשפיע בודאות

לגלותו . צריך  ורק

שאז  יהודי, כל  של  ה', נר  הדלקת ובאמצעות
מביאים  ישראל , כנסת של  הנרות שבעת כל  נדלקות

ביתֿהמקדש 93למטה  בבנין  הטהורה המנורה את גם
ממש. בימינו  במהרה השלישי
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תצוה 90) אוה"ת שם. לקו "ת ראה ואהרן , משה של מכחו  שזהו  וי "ל
הבאה. בהערה בהנסמן  וראה ועוד. א'תרנט. ע'

מאוה"ת 91) ולהעיר ואילך. קל ואילך. קכה ע' תרס"ו  המשך ראה
ואילך. שנג  ע' פרשתנו 

ֿ יט.92) פי "ח תניא

והרגל 93) חינוך מעין  הוא הגלות בזמן  המצוות קיום דכללות להעיר
המצות  לקיום שם) פ"ד מנחות פיה"מ לך. מפרש "י  42 הערה לעיל (ראה
רמב"ן  יח. שם בפרש "י  הובא יז  יא, עקב, ספרי  ראה – המשיח בימות

כה. יח, אחרי 

אגרות קודש

ב"ה, כ' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז סיון, וכבקשתו עונה הנני עליו שלא בתור.

בהנוגע לבי"ס לבנות מקצועי - ע"פ השמועה אודות המצב באה"ק ת"ו

)ובכלל( - בחינוך על טהרת הקדש, לדעתי מוכרח לקיים המוסד, ואדרבה לבססו ובאם אפשר 

להרחיבו, והטעמים מובנים:

 - ועיקר   - כי אם  ידיעות  כוונתו לא רק לרכוש  ובפרט עתה, הרי  א( חינוך על טהרת הקדש 

ההכנה לחיים על יסודי התורה והמצוה. וכפי שרואים במוחש משפיע ונוגע זה לא רק להמחונכים-ות 

כי אם גם לביתם בהווה, ועאכו"כ לביתם כשיתחתנו וק"ל, וכל חלישות, באיזה שטח שיהי' בזה, הרי 

זו חלישות בכללות מערכת היהדות המסורתית. ואם יש מקום לשאלה לכתחלה האם להכנס לשטח 

המוסד  אודות  הקול  ונתפשט  שנים  כמה  ובמשך  בזה  התחילו  שכבר  לאחרי  הנה  זה,  דחינוך  פלוני 

ועניניו, מובנות התוצאות מאי ביסוס וח"ו חיסול המוסד, ותוצאות שאפשרי שיהי' להן המשך בשאר 

מוסדות התנועה לו שייך המוסד, וחלישות מסוימת בכללות המערכה דחינוך על טהרת הקדש.

המשך בעמוד הבא



עו

ַדד  ן־ּבְ יו ֲהַדד ּבֶ ְחתָּ ְמלְֹך ּתַ ם ַוּיִ ָמת ֻחׁשָ בראשית לו, לה: ַוּיָ
ית: ם ִעירֹו ֲעִוֽ ֵדה מֹוָאב ְוׁשֵ ׂשְ ה ֶאת־ִמְדָין ּבִ ּכֶ ַהּמַ

קמב

רמז דמלכי אדום נחלקים לב' חלוקות, ולכן בהדד כתיב 
עוד הפעם "ושם עירו", וע"ד ז' ימי נדה, וימי אבילות וכו'

לב'  נחלקים  והן  תהו,  מלכי  הם  אדום  מלכי  כל 

חלוקות1, ג' מלכים הראשונים וד' מלכים האחרונים.

ולכן בהדד כתיב עוד הפעם2 ושם עירו, ולא די בו 

1( ראה גם לעיל סימן קכג. קכו. קלד. קלה. קלו..

לב(  )פסוק  כתוב  "בלע"  הראשון  דבהמלך  השאלה,  בזה  מתרץ   )2

עירו דנהבה", וכן במלך הרביעי "הדד בן בדד" )פסוק ל"ה(  "וֵׁשם 

"וֵׁשם עירו עוית", וכן בהמלך השמיני הדר" כתוב )פסוק ל"ט( וֵׁשם 

עירו פעו", משא"כ בהמלך השני כתוב רק )פסוק ל"ג( "יובב בן זרח 

ל"ד(  )פסוק  ב"חשם"  וכן  בצרה",  עירו  ם  "וׁשֵ כתוב  ולא  מבצרה", 

ממשרקה",  "שמלה  ל"ו(  )ובפסוק  התימני",  מארץ  "חשם  כתוב 

)פסוק ל"ז( "שאול מרחובות הנהר".

ם עירו"? למה דוקא בהמלך הראשון, הרביעי*, מדגיש הכתוב "וׁשֵ

סימן  לקמן  ראה  עירו"  ם  "וׁשֵ כתוב  שג"כ  השמיני  המלך  בנוגע   )*

קנב.

שם עירו האמור בבלע3, וכמו שביובב לא נאמר ושם 

עירו, כי מהד"ד מתחיל חלוקה אחרת.

בדם  שטומאתה  נדה,  ימי  שבז'  מה  ג"כ  והיינו 

שראתה, ודם הוא אדום, והיינו כמו מלכי אדום, והם 

ז' כמו ז' מלכי אדום, נחלקים הז' ימים שלה לב', והוא 

בג' ימים הראשונים4 מעינה פתוחה, משא"כ בד' ימים 

האחרונים.

והד'  לבכי'6  לג'  נחלקים  ר"ל  אבילות5  ימי  ז'  וכן 

אחרונים להספד, וכמ"ש במ"א בס"ד.

שזהו הב' פעמים תהו7 שבפסוק והארץ היתה תהו, 

שבר"ת8 הוא תהו והמפורש הוא תהו.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד שנט

3( פסוק לב "וימלוך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה".

4( ראה טור שו"ע סימן קצו, ובנושאי כלים שם.

5( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יא. יב. דכל ענין המיתה 

בא מתוהו.

6( מועד קטן כז, ב. שו"ע יורה דעה סימן שצד, סעיף א.

7( הב' פעמים תהו, ראה עץ חיים שער )ח( דרושי נקודות פרק ב. לעיל 

סימן ק הערה 5. קכד. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יא. יב. רלט.

היתה  8( דכתיב, א( תהו מפורש בפסוק, ב( בראשי תיבות "והארץ 

תהו". ראה גם לקמן סימן קנ.

ילקוט לוי יצחק על התורה

לו( קישור והמשך למוסדות  - צ"ל  )או עכ"פ  לו  כיון שיש   - נקודה מיוחדת במוסד הנ"ל  ב( 

הרשת וכו'. ואף שעד עתה, לצערי הרב, לא שמו לב לבוגרות בתי ספר הרשת, ידוע מאמר חז"ל מי 

שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום כו'. ועכ"פ במקצת דמקצת מילא חסרון זה בי"ס המקצועי.

גם בתור  לו  ושיפור הסמינר למורות, מוכרח שיהי' מוסד שני  ביסוס   - ג( מנקודה שכותבה 

מקום קליטה לאלו התלמידות שבתי ספר לנערות דחב"ד מוכרחות לקולטן, ואינן מתאימות לרמה 

הדרושה של הסמינר למורות, שבודאי תהיינה כאלו.

ד( יש מקום לומר - שאחוז מסוים דבי"ס המקצועי, במשך הזמן, "ישוכלל" באופן שיתאים 

יבואו תלמידות לסמינר  בעוד מועד צריך לדאוג לרעזערוואר משם  והרי  לדרישת הסמינר למורות, 

מורות.

ה( עוד יש להוסיף על טעמים האמורים כהנה וכהנה, ובודאי לדכוותי' אין כל צורך בזה.

ומובן שכל הכתוב לעיל יכול לפרסמו בשמי באם תועלת בדבר ואצפה לבשו"ט בהקדם.

ולתוכן המכתב - נשלח מהיר דחוף.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ומתוך שמחה וטוב לבב.

המשך מעמוד הקודם



עז

כסה  המשכן  את  הקים  וביום   – טו  ט, 
הענן את המשכן לאהל העדות ובערב יהי' על 

המשכן כמראה אש עד בוקר

זו וביום הקים את המשכן כסה הענן  א. כתוב בפרשה 
יהי' על המשכן כמראה  ובערב  את המשכן לאהל העדות 
אש עד בוקר כן יהי' תמיד הענן יכסנו וגו' ולפי העלות הענן 
וצריך  שונות1  במלות  ענין  כפל  האלה  בפסוקים  ויש  וגו' 

לעמוד עליהם.

במדבר  ז"ל  מאמרם  עם  שיובנו  דעתי  לעניות  ונראה 
לישראל  הקב"ה  שאמר  בשעה  סימון  א"ר  יב  פרק  רבה 
הם  אף  שיעשו  השרת  למלאכי  רמז  המשכן  את  להקים 
משכן, ובעת שהוקם למטן הוקם למעלן והוא משכן הנער 
ששמו מט"ט שבו מקריב נפשותיהם של צדיקים לכפר על 
אחר  שמשכן  המשכן  את  כתב  ולכך  גלותם  בימי  ישראל 

הוקם עמו וכה"א מכון לשבתך פעלת ה' וגו'.

הרי כי המשכן רומז לגלות שגולים ממקום למקום וכן 
ביום  ויהי  הכתוב  אמר  ולכן  והולך,  מיטלטל  הי'  המשכן 
כלות משה לשון צרה לפי שרומז לימי הגלות, שאילו זכו 
ישראל  לארץ  נכנסין  היו  ממצרים  ליציאתם  תכף  ישראל 
והי' יורד להם בית המקדש בנוי מן השמים כדאיתא בזהר 

פרשת פינחס רכ"ח א' עיין שם.

עליהם  ונגזר  במדבר  נשתהו  בחורב  עגל  בעשותם  אך 
לעשות משכן לרמוז לימי הגלות שבכל מקום שגלו שכינה 
המשכן  גם  דהיינו  המשכן  את  הקים  וביום  זש"ה  עמהם, 
להיות  וכו'  הענן  כסה  הנ"ל  במאמר  שבא  כמו  העליון 
כי  לאות  למשמרת  וזה  בתוכם,  שהשכינה  לישראל  עדות 
ובערב דהיינו בזמן הגלות יהי' על המשכן כמראה אש, על 
דוקא, דהיינו המשכן למעלה ששם מקריב נפשותיהם של 
צדיקים בימי גלות, וזהו עד בוקר שהוא עת הגאולה, ובזה 
בלשון  וסיים  הענן,  כסה  עבר  בלשון  שהתחיל  שפיר  אתי 

עתיד יהי' על המשכן דהיינו בימי הגלות.

ובמסורה פרשה זו, ובערב ד', וסי' ובערב יהי' על המשכן, 
ובערב תאמר מי יתן בקר )דברים כח, סז(, ובערב חתרתי לי 
בקיר יחזקאל י"ב, ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב דברי 
הימים ב' י"ג, הכונה כי ובערב יהי' על המשכן מדבר בזמן 
הגלות, שאז בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן 
בקר וכו', ואז ובערב חתרתי לי בקיר דאיתא בברכות פ"ה 
א"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל 
ישראל  ואם תעלה תפלת  ישראל לאביהם שבשמים,  בין 

1( ויש בפסוקים האלה כפל ענין במלות שונות: עיין עוד בזה לקמן סימן מו. נ. נה. 

נו. נז. נט.

למעלה צריך לסתור באותו הקיר עד שתעבור התפלה וזה 
יהי' בתפלות הצבור שהן אל כביר לא ימאס שאין תפלתם 
נמאסת, וזהו ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב כי תפלות 
מוגש  מוקטר  מקום  ובכל  אמרו  גם  תקנום,  תמידין  כנגד 
בכל  בתורה  שעוסקין  שבבבל  חכמים  תלמידי  אלו  לשמי 

מקום מעלה עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי.

וזהו כן יהי' תמיד הענן יכסנו שלא זזה שכינה מישראל 
ומראה אש לילה זה הגלות הדומה ללילה.

ולפי העלות הענן מעל האהל, איתא בפ"ד דר"ה עשר 
מתעכבת  שהיתה  ז"ל  רש"י  ופירש  שכינה  נסעה  מסעות 
ממסע למסע לראות אם יחזרו ישראל בתשובה, ואחרי כן 

יסעו בני ישראל, שגם הם הלכו בגלות.

ובמקום אשר ישכן שם הענן וכו' הוא מ"ש בחגיגה פ"ב 
את  לכבוש  שהלך  הצפון  מן  באה  סערה  רוח  והנה  וארא 
וכל כך למה כדי שלא  נבוכדנאצר הרשע  כל העולם לפני 
את  הקב"ה  מסר  שפלה  אומה  ביד  העולם  אומות  יאמרו 
בימי  מקום  להם  להכין  קדמה  השכינה  כי  הנה  ע"כ.  בניו 
גלותם על פי ה' יסעו בני ישראל שהוא יתברך גזר להקדים 
ויביאה עלינו,  ה' על הרעה  וישקוד  לונושנתם2  שתי שנים 
לישראל  ואין  הקץ  נודע  יתברך  לו  רק  כי  יחנו  ה'  פי  ועל 
לצאת מהגלות כי אם על פיו יתברך כי השבע השביע את 

בני ישראל לאמר שלא ידחקו את הקץ3 כנודע.

כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, זה הי' בגלגל 
ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים  י"ד שנה,  שחנו שם 
כדאיתא  שנה  שס"ט  קצו  שהאריך  שילה  משכן  זה  רבים 
וזה  לנוב,  ובאו  שילה  חרבה  כך  אחר  יע"ש.  פי"ד  בזבחים 
ימים מספר על המשכן שהיו  יהי' הענן  ויש אשר  שכתוב 
י"א שנה לבד ואחר כך באו לגבעון, וזהו על פי ה' יחנו ועל 
פי ה' יסעו, וכשחרבה נוב ומת שאול ומלך דוד תחתיו הי' 
ראוי שיבנה בית המקדש וכן הי' רוצה דוד שאמר הנה אנכי 
יושב בבית ארזים וארון ה' בתוך היריעה, ויהי בלילה ההוא 
וישלח ה' ביד נתן הנביא לומר לדוד לא אתה תבנה הבית 
לשמי, וזהו ויש אשר יהי' הענן מערב עד בקר ונעלה הענן 
הכתובים  הטעמים  מן  הקב"ה  רצה  לא  אך  ונסעו  בבקר 
וכו'  יומים  או  וזהו  הבית,  יבנה  ששלמה  רק  במ"א  אצלנו 
מקטירים  היו  כי  עליו  לשכון  המשכן  על  הענן  בהאריך 
בבמה אשר בגבעון, עד שבא שלמה המלך ע"ה ובנה הבית 

וגם הוא חרב, וזהו )י, לג( ויסעו מהר ה' זה בית המקדש4...
גבול בנימין חלק א דרוש לה

2( שתי שנים לונושנתם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת ואתחנן פרק ד 

פסוק כה, ובהנסמן שם.

3( שלא ידחקו את הקץ כנודע: עיין כתובות קיא.

4( עיין המשך הפירוש לקמן סימן קט.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בהעלותך
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E˙ÏÚ‰a∑ לפר ׁשת ה ּמנֹורה  ּפר ׁשת  נסמכה  ל ּמה  ¿«¬…¿ְְְְִַַַָָָָָָָָ
ה ּנׂשיאים , חנּכת  אהרן ׁשּכׁשראה  לפי ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֻה ּנׂשיאים ?
ה ּוא  לא  ּבחנּכה  ע ּמהם  היה  ּכׁשּלא  ּדע ּתֹו, אז ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻחל ׁשה 
ׁשּל ,ח ּיי ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ׁשבט ֹו. ְְְִֶֶַַַָָָֹולא 
ה ּנר ֹות  את  ּומיטיב  מדליק  ׁשא ּתה  מ ּׁשּלהם , .ּגד ֹולה  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

E˙ÏÚ‰a∑ ּבהדלקתן ּכת ּוב  ע ֹולה , ׁשה ּלהב  ׁשם  על  ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשלהבת  ׁשּתהא  עד  להדליק  ׁשּצרי "על ּיה ", ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָל ׁשֹון
ׁשּמעלה  מ ּכאן, ר ּבֹותינּו: ּדר ׁשּו וע ֹוד  מאליה . ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָע ֹולה 

ּומיטיב  ע ֹומד  ה ּכהן ׁשעליה  ה ּמנֹורה , לפני .היתה  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
‰Bn‰ Èt ÏeÓŒÏ‡∑ׁשאינֹו האמצעי נר  מ ּול  אל  ∆¿≈«¿»ְִֵֵֶֶֶָָ

מנֹורה  ׁשל  ּבג ּוף  א ּלא  ‰Bp˙.ּבּקנים  ˙ÚL eÈ‡È∑ ְְִֶֶַָָָ»ƒƒ¿««≈
ּפֹונים  ה ּמזרח ּיים  ׁשל ׁשת  ה ּקנים . ׁשׁשת  ׁשעל  ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשה 
ׁשל ׁשה  וכן ׁשּבהן, ה ּפתיל ֹות  האמצעי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹלמ ּול 
ול ּמה ? האמצעי, למ ּול  ה ּפתיל ֹות  רא ׁשי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָה ּמערב ּיים 

צרי ה ּוא  לא ֹור ּה יאמר ּו: ׁשּלא  .ּכדי ְְְִֵֶָָֹֹ

         

ההההררררתתתת אתאתאתאת מטיב מטיב מטיב מטיב  מדליק מדליק מדליק מדליק  ב )א א א א הההה ח, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
קרנת א א א א ה ה ה ה   וא ה נרה , את הדליק   עצמ אהר  ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

. הני ה ידי  על  נקרב  יאי מטיב מטיב מטיב מטיב ה אהר מדליק מדליק מדליק מדליק   ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ה מר  את וה ה רת) (הטבת ההתחלה  את  ה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָע ה 

(קר (הבאת ההתחלה  את  ע  יאי ה  וא ,( הדלקת)ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ
.(ר ה (הקרבת ה מר את ה ה ה ה ררררת ת ת ת ולא  ה רת את את את את  הדלקת  ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ה זח  על  נקרב  יאי ה קרנת  וא , פני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָהיתה 
.ִַהחיצ
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E˙ÏÚ‰a∑ לפר ׁשת ה ּמנֹורה  ּפר ׁשת  נסמכה  ל ּמה  ¿«¬…¿ְְְְִַַַָָָָָָָָ
ה ּנׂשיאים , חנּכת  אהרן ׁשּכׁשראה  לפי ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֻה ּנׂשיאים ?
ה ּוא  לא  ּבחנּכה  ע ּמהם  היה  ּכׁשּלא  ּדע ּתֹו, אז ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻחל ׁשה 
ׁשּל ,ח ּיי ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ׁשבט ֹו. ְְְִֶֶַַַָָָֹולא 
ה ּנר ֹות  את  ּומיטיב  מדליק  ׁשא ּתה  מ ּׁשּלהם , .ּגד ֹולה  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

E˙ÏÚ‰a∑ ּבהדלקתן ּכת ּוב  ע ֹולה , ׁשה ּלהב  ׁשם  על  ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשלהבת  ׁשּתהא  עד  להדליק  ׁשּצרי "על ּיה ", ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָל ׁשֹון
ׁשּמעלה  מ ּכאן, ר ּבֹותינּו: ּדר ׁשּו וע ֹוד  מאליה . ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָע ֹולה 

ּומיטיב  ע ֹומד  ה ּכהן ׁשעליה  ה ּמנֹורה , לפני .היתה  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
‰Bn‰ Èt ÏeÓŒÏ‡∑ׁשאינֹו האמצעי נר  מ ּול  אל  ∆¿≈«¿»ְִֵֵֶֶֶָָ

מנֹורה  ׁשל  ּבג ּוף  א ּלא  ‰Bp˙.ּבּקנים  ˙ÚL eÈ‡È∑ ְְִֶֶַָָָ»ƒƒ¿««≈
ּפֹונים  ה ּמזרח ּיים  ׁשל ׁשת  ה ּקנים . ׁשׁשת  ׁשעל  ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשה 
ׁשל ׁשה  וכן ׁשּבהן, ה ּפתיל ֹות  האמצעי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹלמ ּול 
ול ּמה ? האמצעי, למ ּול  ה ּפתיל ֹות  רא ׁשי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָה ּמערב ּיים 

צרי ה ּוא  לא ֹור ּה יאמר ּו: ׁשּלא  .ּכדי ְְְִֵֶָָֹֹ
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. הני ה ידי  על  נקרב  יאי מטיב מטיב מטיב מטיב ה אהר מדליק מדליק מדליק מדליק   ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
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Ô‰‡ Ôk NÚiÂ∑( ספרי) ׁשּנה ׁשּלא  אהרן, ׁשל  ׁשבח ֹו .לה ּגיד  «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

              

     

אהראהראהראהר       ע ע ע ע ַַַַַַַַו ו ו וֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
הההה א א א א   אהר אהר אהר אהר ל ל ל ל   בח בח בח בח ובפרש"י)להלהלהלהיד יד יד יד  ג . (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

 בח  זה וכי  ,אהר ל ה ד ל ה בח  מה  ,להבי  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ה '? מ י  ה  ִִִֶָֹא 

 יד ע  : העניני נימ ת דר על זה  ה א ר למר  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוי
על־ידי ה אה  התת , יפ א ני  מעלה   ייְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לתא  "אתערתא  ה הר בל  האד ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹעב דת
למעלה  היא  עלי נה  התת  וי לעילא ", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאתערתא 
ה הר  בל מ מעלה , מ נה  דר באה  , בראי ה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמ דר
." ל מ עת לתא  אתערתא  אי לעילא  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ"אתערתא 

"על־ידי  ר"י : א מר ה נרה  ע ת על ה ד ־ר־ וה ה  ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
לאחר ה א   וא , בראי ה ע ת ללא  – מאליה " ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנע ית

ר   ד טבעי  א ר היה  לא   הא ר ה ה  ת ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻע
רה  ה כינה   ל ע אי  לכל "עד ת היה  ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָה ערבי 

ידי  ורק   א לי  זה   א – .ה ד ־ר־ה א י ראל " ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
היה  לא  ה נרה  א ר דא ־על־י  – אהר ל  בח  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוזה
הדלקת אפ לד ק  צר אי לח ב    מק והיה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹטבעי 
 אהר ה  לא  י ־כ־על־ א מ מ א , ה א  ה פעל יוְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ִֵַמה י .
דא ־על־י ה א , אהר עב דת צרכת לזה   ע ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹוה
 ל־מק מ , האד מעב דת למעלה  ה א   מ ה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהא ר

האד ,ה ד ־ר־ה א  עב דת לאחר רק   יכ ממ ְְֲִַַַַַַָָָָָ
ה הר"ל בל( ד ח, פרשתינו  גו "א ה נ רה , עת )"י ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

 וה למ ה  על  צרי ה ל ,  ה על מע ה  ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹה א 
ל  לדעת מ ה   צרי היה   לפיכ .. יד על מר רְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹית

ו מ  יכ ל היה  מה  פי  על והיא  ה נרה , ה ד ־ ע ה  ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
יד ."ר־ה א  על מר ֵַָָ

     §¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
      ©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

    ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
‰n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)ֿה ּקד ֹוׁש ׁשהראה ּו ¿∆«¬≈«¿…»ְֶֶַָָ

נאמר   לכ ּבּה, ׁשּנתק ּׁשה  לפי ּבאצ ּבע , ֿ ה ּוא  ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּבר ּו
ל ׁשֹון ∑L˜Ó‰."וזה " (גע ׁשלאגען) ּבלעז בטדי"ץ  ְֶƒ¿»ְְְְֶַַָ

נק ׁשן" לדא  ה "ּדא  ע )(דניאל  היתה . זהב  ּכּכר  ׁשל  ׁשת  ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָ
ּכת ּקּונן, איבריה  לפ ּׁשט  ּבכ ּׁשיל   וח ֹות ּבקרנס  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּומ ּקיׁש

ח ּבּור  ֿ ידי על  איברים  איברים  נע ׂשית  dÎÈŒ„Ú.ולא  ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹ«¿≈»
dÁtŒ„Ú∑, חל ּול הרגלים , ׁשעל  ה ּׁשּדה  היא  "ירכ ּה" «ƒ¿»ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ה ּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף  מנֹורת   ּכדר.Œ„Ú dÎÈŒ„Ú ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ«¿≈»«
dÁt∑ ה ּתל ּוי וכל  ּכּלּה מנֹורה  ׁשל  ּגּופ ּה ּכל ֹומר  ƒ¿»ְְְֶַַָָָָָֻ

ּגד ֹול ∑dÎÈŒ„Ú.ּבּה אבר  ∑dÁtŒ„Ú.ׁשה ּוא  ָ«¿≈»ֵֶֶָ«ƒ¿»
"עד "  ודר מק ׁשה . ה ּכל  – ׁשּבּה ּדק  מע ׂשה  ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשה ּוא 

ּכמ ֹו זה , ּבל ׁשֹון טו)ל ׁשּמׁש ֿ קמה (שופטים ועד  "מ ּגדיׁש : ְְְְִִִֵֶַַָָָ
זית " ֿ ּכרם  B‚Â'.ועד  ‰‡‰ L‡ ‰‡nk∑ ּכּתבנית ְִֶֶַָ««¿∆¬∆∆¿»¿ְִַַ

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ּבהר , הראה ּו כה)א ׁשר  וע ׂשה (שמות "ּוראה  : ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ
וג ֹו'" ‡˙n‰Œ‰.ּבתבניתם  ‰NÚ Ôk∑.ׁשע ׂשא ּה מי ְְְִַָ≈»»∆«¿…»ֲִֶָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ֿ ידי על  א ּגדה : נע ׂשית ּומדר ׁש ְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
.מאליה  ֵֵֶָ

                

     

יהוה יהוה יהוה יהוה  הראההראההראההראה א א א א רררר ראהראהראהראה .... .... ההההנרהנרהנרהנרה מע מע מע מע הההה ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽוזהוזהוזהוזה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההנרהנרהנרהנרה:::: ע ע ע ע הההה      ֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־ ־ ־ ־ מ מ מ מ הההה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ

הההה""""ה ה ה ה  ידי ידי ידי ידי  על על על על  א א א א דהדהדהדה מדרמדרמדרמדר ,,,, א א א א ע ע ע ע מי מי מי מי  .... .... ע ע ע ע הההה     ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מאליהמאליהמאליהמאליה ובפרש"י)נע נע נע נע יתיתיתית ד . (ח, ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה אלה  ועוד )יד עה  אוה "ח ,יאל ה ס קי(אר נאל, , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מע ה  ועל ה נרה , הדלקת מצות  סקי ע  דמי ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָה

‡„Ï˜ג  ‡zÓ Èt‡ Ï˜Ï Ô‰‡ Ôk „ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

d„ÈLד  „Ú ‰„ ‡„È‚ ‡zÓ „BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡zÓ ˙È „Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»



    
    

     
    

    
  



פ              
רמה  פרת למדנ בר לא)ה נרה  מהי(כה , אריכ ת, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

תל ה תב  הצר ,לכא ה נרה  ע ת ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻה כ ת
נית?  לכתבְְִֵָָ

ר"י ): ל לדר) ה א ר למר  ְְְִֵֵֶַַַַוי
הקרבת  על נחמת היא  אהר ידי  על ה רת  הדלקת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹה ה 

רית ה ' ל אמר כפי  , יאי ה על־ידי  (ה בא ה רנת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

( תנ ר רי לבאר ר "י בכדי  ." ה מ ד לה  " – ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ענינ היה   יאי ה קרנת    א דלה ", " ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ ע 
ה זח  חנת על ה נרה  חנת דלה  ב ה  ה ית, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻֻֻחנת

ה נרה , הדלקת עסקינ  א ,לכ ה ה  זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכי צא 
ה ראה  על־י  ע תה  ,ת ע הע סק  ה ס ק  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה בא 

על־ידי  דר לה) ה ' הראה  עצמ ),ה ד ־ר־ה א א ר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
" – אהר על־ידי  ה נרה  חנת מעלת עני ב י ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻבזה 

מ ה." ד ל  ה  ְִֶֶָָ
הראה  א ר "ראה  נע תה  ה נרה  וקא   לכ  ע ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוה

ר"י  תב  מה  על־י  ה א  א)ה '", כד , ה ערבי(אמור  ר ֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
לי ראל", רה  ה כינה   ל ע אי  לכל עד ת "ה א  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

מיחד . כינה " "י  ל אפ היתה  ת ע   ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻולכ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«
ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ ל ּמק ֹום ׁשּמׁשים  להיֹות  ׁשּתזּכּו א ׁשריכם  ּבדברים : .קחם  «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

      §Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
    §¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

§¦¤¨«
˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑ מ ּפני ה ּפרה , אפר  ׁשל  «≈¬≈∆≈«»ְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּבהם  מתים  ˙Ú.טמאי eÈÚ‰Â∑ ּבדברי מצאתי ְִֵֵֵֶֶָ¿∆¡ƒ««ְְִִֵָָ
ה ּבכ ֹור ֹות  על  ּכּפרה  ׁשּנּתנּו לפי ה ּדר ׁשן: מ ׁשה  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹר ּבי

מתים ", "זבחי קר ּויה : והיא  אלילים , עב ֹודת  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָׁשעבד ּו
ּכמצרעים  ּתגלחת  הזקיקם  – "מת " קר ּוי .והמצרע  ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹ

      §¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
   ©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

˜aŒÔa t eÁ˜ÏÂ∑ ׁשּכת ּוב ּכמ ֹו ע ֹולה , וה ּוא  ¿»¿«∆»»ְְֶָָ
ּבעב ֹודה ֿ צ ּבּור  קר ּבן וה ּוא  עלה ", האחד  את  ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ"וע ׂשה 

ÈL.זרה  Ùe∑( ת"כ) ל ֹומר "ׁשני"? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ָָ«≈ƒְִֵַַַַ
נאכלת  לא  ח ּטאת  אף  נאכלת , לא  ע ֹולה  מה  : ע "כל) ְֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ר"מ) וא ֹומר דברי  ּכהנים ', ּב'ת ֹורת  לדבריו  סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
להביא  להם  היה  ׁשּׂשעיר  היתה , ׁשעה  ׁשה ֹוראת  ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָאני

הע ֹולה  ּפר  עם  ֿ זרה  עב ֹודה  .לח ּטאת  ְֲִַַַָָָָָ

     §¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
  ¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ וי קר ּבנם  על  ויעמד ּו יב ֹוא ּו ּתח ּתיהם , ּכּפרה  קר ּבן נת ּונים  ׁשהלוּים  סמכ ּולפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם  .את  ְֲֵֵֶֶֶ

     §¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§§¥«
  ¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

       §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
     §¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

ÓÈÓÏ:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èkc˙eו Ï‡NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È »̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ tÒÓ ÔeaÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLeÏ ÔeeÁÈÂ ÔB‰Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe ÈBz a Bz ÔeqÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
qz ÈBz a ÔÈz B˙Â ÁLÓ ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡NÈ Èc ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ È‡ÂÏ ˙È Ô‰‡ ÌÈÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»



פי               
רמה  פרת למדנ בר לא)ה נרה  מהי(כה , אריכ ת, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

תל ה תב  הצר ,לכא ה נרה  ע ת ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻה כ ת
נית?  לכתבְְִֵָָ

ר"י ): ל לדר) ה א ר למר  ְְְִֵֵֶַַַַוי
הקרבת  על נחמת היא  אהר ידי  על ה רת  הדלקת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹה ה 

רית ה ' ל אמר כפי  , יאי ה על־ידי  (ה בא ה רנת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

( תנ ר רי לבאר ר "י בכדי  ." ה מ ד לה  " – ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ענינ היה   יאי ה קרנת    א דלה ", " ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ ע 
ה זח  חנת על ה נרה  חנת דלה  ב ה  ה ית, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻֻֻחנת

ה נרה , הדלקת עסקינ  א ,לכ ה ה  זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכי צא 
ה ראה  על־י  ע תה  ,ת ע הע סק  ה ס ק  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה בא 

על־ידי  דר לה) ה ' הראה  עצמ ),ה ד ־ר־ה א א ר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
" – אהר על־ידי  ה נרה  חנת מעלת עני ב י ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻבזה 

מ ה." ד ל  ה  ְִֶֶָָ
הראה  א ר "ראה  נע תה  ה נרה  וקא   לכ  ע ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוה

ר"י  תב  מה  על־י  ה א  א)ה '", כד , ה ערבי(אמור  ר ֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
לי ראל", רה  ה כינה   ל ע אי  לכל עד ת "ה א  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

מיחד . כינה " "י  ל אפ היתה  ת ע   ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻולכ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«
ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ ל ּמק ֹום ׁשּמׁשים  להיֹות  ׁשּתזּכּו א ׁשריכם  ּבדברים : .קחם  «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

      §Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
    §¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

§¦¤¨«
˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑ מ ּפני ה ּפרה , אפר  ׁשל  «≈¬≈∆≈«»ְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּבהם  מתים  ˙Ú.טמאי eÈÚ‰Â∑ ּבדברי מצאתי ְִֵֵֵֶֶָ¿∆¡ƒ««ְְִִֵָָ
ה ּבכ ֹור ֹות  על  ּכּפרה  ׁשּנּתנּו לפי ה ּדר ׁשן: מ ׁשה  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹר ּבי

מתים ", "זבחי קר ּויה : והיא  אלילים , עב ֹודת  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָׁשעבד ּו
ּכמצרעים  ּתגלחת  הזקיקם  – "מת " קר ּוי .והמצרע  ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹ

      §¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
   ©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

˜aŒÔa t eÁ˜ÏÂ∑ ׁשּכת ּוב ּכמ ֹו ע ֹולה , וה ּוא  ¿»¿«∆»»ְְֶָָ
ּבעב ֹודה ֿ צ ּבּור  קר ּבן וה ּוא  עלה ", האחד  את  ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ"וע ׂשה 

ÈL.זרה  Ùe∑( ת"כ) ל ֹומר "ׁשני"? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ָָ«≈ƒְִֵַַַַ
נאכלת  לא  ח ּטאת  אף  נאכלת , לא  ע ֹולה  מה  : ע "כל) ְֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ר"מ) וא ֹומר דברי  ּכהנים ', ּב'ת ֹורת  לדבריו  סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
להביא  להם  היה  ׁשּׂשעיר  היתה , ׁשעה  ׁשה ֹוראת  ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָאני

הע ֹולה  ּפר  עם  ֿ זרה  עב ֹודה  .לח ּטאת  ְֲִַַַָָָָָ

     §¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
  ¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ וי קר ּבנם  על  ויעמד ּו יב ֹוא ּו ּתח ּתיהם , ּכּפרה  קר ּבן נת ּונים  ׁשהלוּים  סמכ ּולפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם  .את  ְֲֵֵֶֶֶ

     §¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§§¥«
  ¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

       §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
     §¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

ÓÈÓÏ:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èkc˙eו Ï‡NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È »̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ tÒÓ ÔeaÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLeÏ ÔeeÁÈÂ ÔB‰Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe ÈBz a Bz ÔeqÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
qz ÈBz a ÔÈz B˙Â ÁLÓ ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡NÈ Èc ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ È‡ÂÏ ˙È Ô‰‡ ÌÈÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

              
‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô‰‡ ÛÈ‰Â∑ ׁשא ׁשם  ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְֲֶֶֶַ

ּבפר ׁשה  נאמר ּו ּתנּופ ֹות  ׁשל ׁש חי. ּתנּופה  טע ּון ְְְְְֱֶַָָָָָָָֹֹמצרע 
לעבד  "והיּו ּבם : נאמר   לכ קהת , לבני הרא ׁשֹונה  ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹזֹו:
עליהם : ה ּקד ׁשים  קד ׁש ׁשעב ֹודת  לפי ה '", עבדת  ְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאת 
נאמר   לכ ּגר ׁשֹון, לבני ה ּׁשנּיה  וג ֹו'. וה ּׁשלחן ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֻהאר ֹון

ה ּקד ׁש: עב ֹודת  היתה  עליהם  ׁשאף  לה '", "ּתנּופה  ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבם :
ּביד  קר ׁשים  ּדא ּלּו ּוקרסים , (צ "ל : ּוקר ׁשים  ְְְְְְִִִִִַָָָיריע ֹות 
ה ּקד ׁשים , קד ׁש ּבבית  ה ּנרא ֹות  מררי) ּבני ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹמ ּׂשא 

מררי  לבני .וה ּׁשליׁשית  ְְְְִִִִֵַָ

     §©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®
     Â©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

 §©¥−©©«§¦¦«

     §©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
   §¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

      §¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
©«§¦¦«

     

     §©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
     §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

       ¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
       ©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

 Ÿ−̈¦«
ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ ל ׁשיר נת ּונים  למ ּׂשא , .ּפתיחת ∑Ët˙.נת ּונים  ¿Àƒ¿Àƒְְְְִִִַָƒ¿«ְִַ

        

ל ל ל ל יריריריר  ני ני ני נינתנתנתנת למ למ למ למ א א א א ,,,,  ני ני ני ניטז)נתנתנתנת ח, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָ
ד ר פרת  ר ט)לא  ה ו (ג , את "ונתה   ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ה ה  למר,  וי ."ל ה ה   נינת  נינת לבניו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹלאהר
" נאמר   ל ל ל ל ל ה  , ה מירת לעב דת וה נה  ," ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לס ע    ו ה אפא ,ל ל ל ל הני הני הני הני על ,לפר אי . ה עב דה  ְְִִֵַַַַַַַַֹֹ ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
ח בת  ה ו יר, מ א  על קאי  א ה ה ה ה ו ו ו ו     ה פל . עצמ ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

" נאמר אדת לילילילי לעב   ה נה  לפר אפר ולכ ," ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ו יר. מ א     ו ְִִִַַָָה

iBz‡יב  LÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ÔB‰˙È Ì˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È LÙ˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ˙e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó‡ ÔB‰˙È Ì˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈLÙÓ ‡LÙ‡ È‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È˜ Ï‡NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»



   
     


      

  
    

  
     

    
     

       
    

    
    

   
    

    



פב              

      ¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
      §À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

¦«
BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ לי א ֹותם  ולקח ּתי מצרים , ּבכ ֹורי ּבין עליהם  ׁשהגנּתי ה ּדין ּבקו ה ּבכ ֹור ֹות  היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ֿ הלוּים " את  "וא ּקח  ועכ ׁשו ּבעגל , ׁשּטע ּו .עד  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

     ̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

     ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
     §¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
       ¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

    ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
'B‚Â ‰z‡Â∑" יׂשראל "ּבני נאמר  ּפעמים  חמ ׁש »∆¿»¿ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָ

אזּכר ֹותיהן  ׁשּנכ ּפל ּו ח ּבתן, לה ֹודיע  - זה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקרא 
ח  חמ ּׁשה  ּכמנין אחד  ראיתי ּבמקרא   וכ ּתֹורה . מ ׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ר ּבה ' Û‚.ּב'ב ּמד ּבר  Ï‡NÈ Èa ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ְְִַַָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆
יהיה  – יּגׁשּו ׁשאם  ה ּקד ׁש, אל  לג ׁשת  יצטרכ ּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא 

.נגף  ֶֶ

     ©©̧©¤§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
      Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

 §¥¬¦§¨¥«
'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ידיהם את  סמכ ּו ויׂשראל  הניפם , ואהרן העמידן, .מ ׁשה  «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

      ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
       Ÿ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«

L‡a‡יז Ï‡NÈ Èa ‡Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡ÈÚeƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

Èaיח  ‡Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡NÈƒ¿»≈

È‰BÏÂיט  Ô‰‡Ï ÔÈÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
˜Óa ‡˙BÓ Ï‡NÈ Èa È‰È ‡ÏÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô‰‡Â ‰LÓ „ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡NÈ Èa ÔB‰Ï e„Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì‡Âכא  ÔB‰ÈLeÏ eeÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ÔB‰˙È Ô‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô‰‡«¬…¿«≈



     
   
   


    
     
   
    
     

     
     
    
     
     
    

   

    
    

   
    

   
  

     
    

 
     

    
     
    


     

 

     
    
     

       
  

     
    

    


      
    


     

    
    



פג               

      ¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
      §À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

¦«
BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ לי א ֹותם  ולקח ּתי מצרים , ּבכ ֹורי ּבין עליהם  ׁשהגנּתי ה ּדין ּבקו ה ּבכ ֹור ֹות  היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ֿ הלוּים " את  "וא ּקח  ועכ ׁשו ּבעגל , ׁשּטע ּו .עד  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

     ̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

     ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
     §¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
       ¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

    ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
'B‚Â ‰z‡Â∑" יׂשראל "ּבני נאמר  ּפעמים  חמ ׁש »∆¿»¿ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָ

אזּכר ֹותיהן  ׁשּנכ ּפל ּו ח ּבתן, לה ֹודיע  - זה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקרא 
ח  חמ ּׁשה  ּכמנין אחד  ראיתי ּבמקרא   וכ ּתֹורה . מ ׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ר ּבה ' Û‚.ּב'ב ּמד ּבר  Ï‡NÈ Èa ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ְְִַַָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆
יהיה  – יּגׁשּו ׁשאם  ה ּקד ׁש, אל  לג ׁשת  יצטרכ ּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא 

.נגף  ֶֶ

     ©©̧©¤§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
      Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

 §¥¬¦§¨¥«
'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ידיהם את  סמכ ּו ויׂשראל  הניפם , ואהרן העמידן, .מ ׁשה  «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

      ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
       Ÿ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«

L‡a‡יז Ï‡NÈ Èa ‡Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡ÈÚeƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

Èaיח  ‡Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡NÈƒ¿»≈

È‰BÏÂיט  Ô‰‡Ï ÔÈÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
˜Óa ‡˙BÓ Ï‡NÈ Èa È‰È ‡ÏÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô‰‡Â ‰LÓ „ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡NÈ Èa ÔB‰Ï e„Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì‡Âכא  ÔB‰ÈLeÏ eeÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ÔB‰˙È Ô‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô‰‡«¬…¿«≈



     
   
   


    
     
   
    
     

     
     
    
     
     
    

   

    
    

   
    

   
  

     
    

 
     

    
     
    


     

 

     
    
     

       
  

     
    

    


      
    


     

    
    

              

     §©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
       ¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

     ¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ L‡k∑ ׁשבח ע ּכב לה ּגיד  לא  מהן ׁשאחד  ּבהם , וה ּנע ׂשה  .הע ֹוׂשין «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      −Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
      ̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

ÌiÂÏÏ L‡ ˙‡Ê∑ ואין ּבהם , ּפֹוסלין ׁשנים  …¬∆«¿ƒƒְְִִֵֶָָ
ּבהם  ּפֹוסלין ÌÈNÚÂ.ה ּמּומין LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמק ֹום ְִִֶַָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ

א ֹומר  ד )אחר  ּכיצד ?(במדבר הא  ׁשנה ". ׁשל ׁשים  "מ ּבן : ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

כז) חמ ׁש(חולין ול ֹומד  עב ֹודה  הלכ ֹות  ללמד  ּבא  כ "ה  ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹמ ּבן
ראה  ׁשּלא  לתלמיד  מ ּכאן ע ֹובד . ׁשל ׁשים  ּובן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשנים ,
ר ֹואה  אינֹו ׁשּׁשּוב  ׁשנים , ּבחמ ׁש ּבמ ׁשנת ֹו יפה  .סימן ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

      ¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
 ©«£−Ÿ«

„BÚ „ÚÈ ‡ÏÂ∑וזה ּו עגל ֹות . ולטע ֹון ול ׁשיר  ׁשערים  לנעילת  ה ּוא  ח ֹוזר  אבל  ּבּכתף , מ ּׂשא  עב ֹודת  ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתר ּגּומ ֹו אח ֹוהי", "עם  – ֿ אחיו" את  ."וׁשרת  ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

      §¥¥̧¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
       ©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

˙ÓLÓ ÓLÏ∑ ה ּמּסע ֹות ּבׁשעת  ּולה ֹוריד  ּולהקים  לאהל , סביב  .לחנֹות  ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

     

    ©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
     ©¥¦¹§¥¨̧¥¤¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

¥«Ÿ
ÔBL‡‰ L„Áa∑ לא ה ּספר  ׁשּברא ׁש ּפר ׁשה  «…∆»ƒְֵֶֶַָָָֹֹ

למד ּת א ּיר , עד  ספרי )נאמרה  פ "ק . מק ּדם (פסחים סדר  ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשה ּוא  מ ּפני ּבזֹו? ּפתח  לא  ול ּמה  ּבּתֹורה . ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּומאחר 

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה  אר ּבעים  ׁשּכל  יׂשראל , ׁשל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּגנּותן
ּבלבד  זה  ּפסח  א ּלא  הקריב ּו לא  .ּבּמד ּבר , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ˙e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

ÓÈÓÏ:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈNÚÂ LÓÁ aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏכו ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙hÓa¿«¿«¿

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡ÁÈa ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»



     
   

     
 

     
  

   

     
    

     
      

     
    
    

     
    
    

      
   

    
   



פד              

   §©«£§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
B„ÚBÓa∑(שם) ּבטמאה אף  – ּבמ ֹועד ֹו ּבׁשּבת , .אף  ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

             

  

.... ....      הרא הרא הרא הרא  חד חד חד חד .... .... ההההניתניתניתנית נהנהנהנה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹויד ויד ויד ויד רררר ִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההסחסחסחסח בני בני בני בני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל   ְְְְֲֲֲֲַַַַֽֽֽֽויע ויע ויע ויעְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

לא  ולה  . . א ר עד  נאמרה  לא  ה פר  רא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹרה 
נה   עיאר ל י ראל, ל תנ ה א  מ ני  ,ז ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָתח 

לבד  זה  סח  א א   הקריב לא  ד ר יראל  הי,ט) ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ובפרש"י) א־ב .

 ימפר  הק ועוד )בר .כא ושפ"ח "רא זה (ראה  הרי  , ְְְְֲִִֵֶָָ
לא   ני ה אר מ ני  ה א  זה ", סח  א א   הקריב ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ"לא 
רש "י תב   כמ ד ר, ה סח  את להקריב  לל  ב ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָנתח

כה ) יב , ביאת(בא סח ] קר] ז מצוה  ה תב  ְְְִִֶַַָָָָָָָָ"לה 
נה   ע אחד  סח  א א  ד ר  ב נתח ולא  , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלאר
זה  י ראל ל תנ מהי    וא ה ר", על־י  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה נית
. ני  יפ א לבאר  ונדחק ה סח ? את אז  הקריב ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹא 

א ד ת  מד ר ז פרה  ה ה  . חד אפ זה  למר  ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻוי
 קר את להקריב  יכל כ א  ," אד לנפ  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה "טמאי

מ   בע הקריבה ד ־ר־ה א ה סח , לבלי  נרע  "לה  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
 לה  י והס ה '", קר להונ ה ד ־ר־ה א את ת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ני . סח  ְִִֵֶַַמצות
מ ני מ עט מס ר  א מה  קל־וח מר,  ברי ה הרי    ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוא

מאת  ה סח ,ה ד ־ר־ה א י ראל, להקריב  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
י מב  הי  י ראל לל  א הרי  ני , סח   לה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻנת
אר    ה סח  את להקריב   ה  ציר ר־ית  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמה
י מס היה  וקל־וח מר ל־ ד ר,  ה  ני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה

ה סח ! את להקריב   לה  תונ , ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָע
 קר את להקריב   א  י ראל" ל תנ" ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוזהי 

. ני ה אר ְִִֶַַַָָה סח 

     §©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¨«©§©²¦
    ©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

 ©«£¬Ÿ«
ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑, ּתמים ׂשה , ׁשּבג ּופ ֹו: מצ ֹות  א ּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶָ

ׁשנה  ּבן ׁשעל ∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.זכר , מצ ֹות  א ּלּו ֶָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ
ּולבע ּור  למ ּצה  ימים  ׁשבעת  ּכג ֹון אחר , מ ּמק ֹום  ְְְְִִִִֵַַַָָָּגּופ ֹו

ּתמים , ׂשה , ׁשּבג ּופ ֹו: מצ ֹות  אחרים : (ספרים  ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמץ .
ּכרעיו  על  רא ׁשֹו ֿ א ׁש, צלי ּגּופ ֹו: ׁשעל  ׁשנה . ּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר ,

חמץ ) ּובע ּור  מ ּצה  לג ּופ ֹו: ׁשח ּוץ  קר ּבֹו; .ועל  ְְְִִֵֶַַָָ

     ©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©

'B‚Â ‰LÓ a„ÈÂ∑( ספרי)? ל ֹומר ּתלמ ּוד  מה  «¿«≈…∆¿ְַַַ
נאמר  ּכבר  כג )והלא  ה '?(ויקרא מ ֹועדי את  מ ׁשה  ויד ּבר  : ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

להם , אמר  - מ ּסיני מ ֹועדים  ּפר ׁשת  ּכׁשּׁשמע  ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָא ּלא 
מע ׂשה  ּבׁשעת  והזהירם  .וחזר  ְְְְֲִִִֶַַַָָ

     ©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
       ©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

     §Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡ÁÈa ‡ÓBÈ ‡NÚ ˙Úa‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד  Ï‡NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ‡ה  ˙Úa‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈



    
         

    
    
    

      
     

    

     
    
     
      
     
    
      

    

   
    

     
     
    
     
    

    



פה               

   §©«£§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
B„ÚBÓa∑(שם) ּבטמאה אף  – ּבמ ֹועד ֹו ּבׁשּבת , .אף  ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

             

  

.... ....      הרא הרא הרא הרא  חד חד חד חד .... .... ההההניתניתניתנית נהנהנהנה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹויד ויד ויד ויד רררר ִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההסחסחסחסח בני בני בני בני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל   ְְְְֲֲֲֲַַַַֽֽֽֽויע ויע ויע ויעְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

לא  ולה  . . א ר עד  נאמרה  לא  ה פר  רא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹרה 
נה   עיאר ל י ראל, ל תנ ה א  מ ני  ,ז ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָתח 

לבד  זה  סח  א א   הקריב לא  ד ר יראל  הי,ט) ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ובפרש"י) א־ב .

 ימפר  הק ועוד )בר .כא ושפ"ח "רא זה (ראה  הרי  , ְְְְֲִִֵֶָָ
לא   ני ה אר מ ני  ה א  זה ", סח  א א   הקריב ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ"לא 
רש "י תב   כמ ד ר, ה סח  את להקריב  לל  ב ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָנתח

כה ) יב , ביאת(בא סח ] קר] ז מצוה  ה תב  ְְְִִֶַַָָָָָָָָ"לה 
נה   ע אחד  סח  א א  ד ר  ב נתח ולא  , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלאר
זה  י ראל ל תנ מהי    וא ה ר", על־י  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה נית
. ני  יפ א לבאר  ונדחק ה סח ? את אז  הקריב ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹא 

א ד ת  מד ר ז פרה  ה ה  . חד אפ זה  למר  ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻוי
 קר את להקריב  יכל כ א  ," אד לנפ  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה "טמאי

מ   בע הקריבה ד ־ר־ה א ה סח , לבלי  נרע  "לה  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
 לה  י והס ה '", קר להונ ה ד ־ר־ה א את ת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ני . סח  ְִִֵֶַַמצות
מ ני מ עט מס ר  א מה  קל־וח מר,  ברי ה הרי    ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוא

מאת  ה סח ,ה ד ־ר־ה א י ראל, להקריב  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
י מב  הי  י ראל לל  א הרי  ני , סח   לה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻנת
אר    ה סח  את להקריב   ה  ציר ר־ית  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמה
י מס היה  וקל־וח מר ל־ ד ר,  ה  ני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה

ה סח ! את להקריב   לה  תונ , ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָע
 קר את להקריב   א  י ראל" ל תנ" ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוזהי 

. ני ה אר ְִִֶַַַָָה סח 

     §©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¨«©§©²¦
    ©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

 ©«£¬Ÿ«
ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑, ּתמים ׂשה , ׁשּבג ּופ ֹו: מצ ֹות  א ּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶָ

ׁשנה  ּבן ׁשעל ∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.זכר , מצ ֹות  א ּלּו ֶָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ
ּולבע ּור  למ ּצה  ימים  ׁשבעת  ּכג ֹון אחר , מ ּמק ֹום  ְְְְִִִִֵַַַָָָּגּופ ֹו

ּתמים , ׂשה , ׁשּבג ּופ ֹו: מצ ֹות  אחרים : (ספרים  ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמץ .
ּכרעיו  על  רא ׁשֹו ֿ א ׁש, צלי ּגּופ ֹו: ׁשעל  ׁשנה . ּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר ,

חמץ ) ּובע ּור  מ ּצה  לג ּופ ֹו: ׁשח ּוץ  קר ּבֹו; .ועל  ְְְִִֵֶַַָָ

     ©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©

'B‚Â ‰LÓ a„ÈÂ∑( ספרי)? ל ֹומר ּתלמ ּוד  מה  «¿«≈…∆¿ְַַַ
נאמר  ּכבר  כג )והלא  ה '?(ויקרא מ ֹועדי את  מ ׁשה  ויד ּבר  : ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

להם , אמר  - מ ּסיני מ ֹועדים  ּפר ׁשת  ּכׁשּׁשמע  ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָא ּלא 
מע ׂשה  ּבׁשעת  והזהירם  .וחזר  ְְְְֲִִִֶַַַָָ

     ©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
       ©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

     §Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡ÁÈa ‡ÓBÈ ‡NÚ ˙Úa‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד  Ï‡NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ‡ה  ˙Úa‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈



    
         

    
    
    

      
     

    

     
    
     
      
     
    
      

    

   
    

     
     
    
     
    

    

              

      ©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
     §Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

    ¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«
Ô‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑( ספרי) ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְֵֶֶ

ל ֹומר  יּתכן ולא  ּוׁשאל ּום ; ּבא ּו ה ּמדר ׁש, ּבבית  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹיֹוׁשבין
מ ּנין  אהרן יֹודע , היה  לא  מ ׁשה  ׁשאם  זה , אחר  ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹזה 

.ל ֹו?
     Â©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−

      §¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³
    §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

Úb ‰nÏ∑(שם) קרבים קד ׁשים  אין להם : אמר  »»ƒ»«ְִִֵֵֶַָָָָ
טה ֹורים , ּבכהנים  עלינּו ה ּדם  יּזרק  ל ֹו: אמר ּו ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻּבטמאה .

לטמאים  ה ּבׂשר  ראם)ויאכל  כ "ג  לטהורים. להם :(ס "א: אמר  . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ר ּבֹו. מ ּפי ל ׁשמע  ה ּמבטח  ּכתלמיד  וא ׁשמעה , ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻעמד ּו
ר ֹוצה  ׁשהיה  זמן ׁשּכל  מבטח , ׁשּכ א ּׁשה  יל ּוד  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻא ׁשרי

ה ּׁשכינה  עם  מד ּבר  פ "ק )היה  היתה (סנהדרין ּורא ּויה  . ְְְְִִֵַַָָָָָָ
ה ּתֹורה  ּכל  ּכׁשאר  מ ׁשה  ֿ ידי על  להאמר  זֹו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּפר ׁשה 
ׁשּמגל ּגלין  ֿ ידיהן, על  ׁשּתאמר  א ּלּו ׁשּזכ ּו א ּלא  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכּלּה,

זּכאי  ֿ ידי על  .זכ ּות  ְְֵַַָ

     ©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
  §Ÿ̈−¨¤«

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
       ¨¥´¨¤¿¤Á§¤̧¤§Ÿ¹̈À¨¤À§Ÿ́Ÿ¥¤½

  §¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
‰˜Á C„ B‡∑ לא ל ֹומר : עליו, נק ּוד  ¿∆∆¿…»ַָָָֹ

ּכל  העזרה  לאסק ּפת  ח ּוץ  ׁשהיה  א ּלא  וּדאי, ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשרח ֹוקה 
ּבּבי  ע ּמֹו וחמץ  מ ּצה  – ׁשני ּפסח  ׁשחיטה . ואין זמן ת  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאכילת ֹו ע ּמֹו א ּלא  חמץ  א ּסּור  ואין ֿ ט ֹוב , יֹום  .ׁשם  ְֲִִִֵֵֶַָָָָ
         

וחמוחמוחמוחמ יתיתיתיתמ מ מ מ הההה  י)ע ע ע ע ט, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
 ע מ ה   חמ לכ ה בה . לעב דת רמז ני  ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָסח 
 נע "זד נת לטב , הרע  את   ה פכת ה בה  י  ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָית,

היא  ה בה  י  אחד ,   י ה א  ני  סח  ולכ זכ ת". ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻל
 למ ע ק נה   י" כמאמר חדא ", ברגעא  חדא  ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ"ע א 

אחת". ְַַָָעה 

           

א א  , חמ א ר אי" ני , סח  עני ר"י  לפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָנגע 
ר"י ל ר מק י מ ' ח 'מנחת  מ ,"אכילת  ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָע
"מה  ה גיא  מ טת ה א  ר"י  ל ר ק למר,  י ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

."' כ ני  לפסח   רא סח  יְִִֵֵֶֶַַ

ראיתי "לא  תב   עצמ ' ח ה 'מנחת  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹבהק מה 
פא  הא  הרי  , יו מ זה ",  יר  יְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלמפר
הא רה '  לב' ,' חכמי ה 'פתי  אריה ', ה 'ר , " הראְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
יחד  חמ לאכ ל אס ר לר"י   מנא ־לי  הק לא  ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹוע ד ,

LÙ‡ו ÈÓËÏ ÔÈ‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ eÈ˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ‡ÒÓז ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i‚ eÓ‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a˜ ˙È ‡˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈

Ó‰ח  ÚÓL‡c „Ú eÎÈB‡ ‰LÓ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Èי  b b ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á‡ B‡ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏ ‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»



              
   



פו              
ברי בא ר ־וטרקל לל דר  א) ני  סח   ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָע
 אי   דע ה כחה  מה ה  ההלכה ), לדר  התא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָר"י 

ר"י . דברי  לל ְְְִִִֵַָֹק י 
זה : ְֵֶַָוה א ר

,ת א  יע ה סח  חקת כל ,נר נ" מרא : נינְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
מצוה   פ פ פ פגגגג לדי ה ני  את ריבה  (לא  מד ר ה תב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואכילת  עב ד תיו  סדר ג ,פג מצת א א   ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָרא
מצוה  פ פ פ פ צלי ). אחריעל על על על   ברי ה מרר מ ה  ג) ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

רימר מ ת על למ ד ־למר ,מני (ל ח בה  באיְְִִִִַַַַַָָ
מצת אפיל יכ ל . היאכל))))  פ פ פ פ על על על על  ה תת א א א א  ג ְְֲִִֶֶֶֶָֹֹֹ ְְַַַַַַָֹֹ

בירת  מה  , ר י לא   ועצ למ ד ־למר: ְְְְְְִִֶֶַַַַֹא ר),
."פג מצוה  ל  א ,פג מצוה  מיחד   ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֻהעצ

  רא לפסח  ני  פסח   מי ה מבאר, ה גיא   בהמְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
 לא ־תע ה  מצת   א א  מצת־ע ה  רק  לא  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹה א 
מבאר  מ ר", ולא ־תע ה  מצות־ע ה  מפר ה רט ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ"מה 
צלי מרי , קא  מאי  , רימר ־מ ת  כללי" ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָפרטת,
ללי א ר. ה תת , לי ממעיט מאי   פרטי . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָא
תציא  לא  , לי מרה  קא  מאי  קר, עד   מ איר י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ־לא 
י צא . ולא  יראה  לא  , לי ממעט קא  מאי   פרטי . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמ
אכל אל מרה , קא  מאי  , ר י לא   ־עצ  כלליְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
חמ על תחט לא  ממעטי , קא  מאי   פרטי נא .  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמ

זבחי ".  ְִִַ

וה   ה תב  עט  העניני בד  מ כח , סח מ ה  ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לא ר  נגע  ,יד־ יד ב , העניני כל  רא לפסח  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָני 
 אס ר ," חמ עליו  תאכל "לא  ה סח ,  ע  חמ ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאכילת

ני . ְִֵֶַפסח 
"לא  ה או  מיעט מהא  הראיה , את לח ק   סי לה  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוי
"א ־על־  ר"י  פר פי  זבחי ",    חמ על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָתחט
הוה ־  יראה , מ ל א ר מה תת  לי מעט כבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָב 
להכי לא , חיטה  עת אבל חיטה , עת א  ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹאמינא 
רק  ה א  ה ע ט ,הינ  תחט" מ א  למע טי   ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַֹאיצטרי
ה סח , לאכילת נגע  ־אימה ־ ה סח , לחיטת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַנגע 

. חמ  ע לאכ ל ֱִֵֶָָאס ר
 חד בר אצלי  "וה א  ' ח ה 'מנחת תב  מה  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָועל־י ־זה ,
י דע איני   "' כ זה  ינלר יצא  מהיכ ידע י  ולא  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמא ד ,

.' ח ה 'מנחת ברי  את  לתר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָיצד 
לדברי ר"י  ברי  י ונד  סתירה   ,פ א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָבכל
 לח ר"י , ברי  את לק ל  ט,  ' ח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָה 'מנחת
ר על  לכי ה אז ,' ח ה 'מנחת ברי  על  ותר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָא ר
פיר פר ה בר  ריק ")  אייזערנע א   י א") ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹטחה 
 מ) זה  על  נעמד א  ר"י  מפרי  ל אצל   מס ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻר"י ,
זה "),  יר  יפרל ראיתי  "לא  ' ח ה 'מנחת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹתב 
תדל למרת ר"י , מ פרי  אינ ,' ח ה 'מנחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָמ בד 

להלכה . בריו  על  מכי ס  ניהאחר עד  ,' כ ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָרה 
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"ח ּקה  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מ ּיד ? ּפסח  יע ׂשה  ה ּמת ּגּיר  ּכל  ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻיכ ֹול 
ּובא  ּגר  א ּתכם  ֿ יג ּור  וכי מ ׁשמע ֹו: ּכ א ּלא  וג ֹו'", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאחת 
יע ׂשה  וכ ּמׁשּפט  ּכח ּקה  חבריו, עם  ּפסח  לע ׂשֹות  .עת  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
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פז               
ברי בא ר ־וטרקל לל דר  א) ני  סח   ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָע
 אי   דע ה כחה  מה ה  ההלכה ), לדר  התא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָר"י 

ר"י . דברי  לל ְְְִִִֵַָֹק י 
זה : ְֵֶַָוה א ר

,ת א  יע ה סח  חקת כל ,נר נ" מרא : נינְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
מצוה   פ פ פ פגגגג לדי ה ני  את ריבה  (לא  מד ר ה תב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואכילת  עב ד תיו  סדר ג ,פג מצת א א   ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָרא
מצוה  פ פ פ פ צלי ). אחריעל על על על   ברי ה מרר מ ה  ג) ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

רימר מ ת על למ ד ־למר ,מני (ל ח בה  באיְְִִִִַַַַַָָ
מצת אפיל יכ ל . היאכל))))  פ פ פ פ על על על על  ה תת א א א א  ג ְְֲִִֶֶֶֶָֹֹֹ ְְַַַַַַָֹֹ

בירת  מה  , ר י לא   ועצ למ ד ־למר: ְְְְְְִִֶֶַַַַֹא ר),
."פג מצוה  ל  א ,פג מצוה  מיחד   ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֻהעצ

  רא לפסח  ני  פסח   מי ה מבאר, ה גיא   בהמְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
 לא ־תע ה  מצת   א א  מצת־ע ה  רק  לא  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹה א 
מבאר  מ ר", ולא ־תע ה  מצות־ע ה  מפר ה רט ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ"מה 
צלי מרי , קא  מאי  , רימר ־מ ת  כללי" ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָפרטת,
ללי א ר. ה תת , לי ממעיט מאי   פרטי . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָא
תציא  לא  , לי מרה  קא  מאי  קר, עד   מ איר י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ־לא 
י צא . ולא  יראה  לא  , לי ממעט קא  מאי   פרטי . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמ
אכל אל מרה , קא  מאי  , ר י לא   ־עצ  כלליְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
חמ על תחט לא  ממעטי , קא  מאי   פרטי נא .  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמ

זבחי ".  ְִִַ

וה   ה תב  עט  העניני בד  מ כח , סח מ ה  ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לא ר  נגע  ,יד־ יד ב , העניני כל  רא לפסח  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָני 
 אס ר ," חמ עליו  תאכל "לא  ה סח ,  ע  חמ ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאכילת

ני . ְִֵֶַפסח 
"לא  ה או  מיעט מהא  הראיה , את לח ק   סי לה  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוי
"א ־על־  ר"י  פר פי  זבחי ",    חמ על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָתחט
הוה ־  יראה , מ ל א ר מה תת  לי מעט כבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָב 
להכי לא , חיטה  עת אבל חיטה , עת א  ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹאמינא 
רק  ה א  ה ע ט ,הינ  תחט" מ א  למע טי   ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַֹאיצטרי
ה סח , לאכילת נגע  ־אימה ־ ה סח , לחיטת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַנגע 

. חמ  ע לאכ ל ֱִֵֶָָאס ר
 חד בר אצלי  "וה א  ' ח ה 'מנחת תב  מה  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָועל־י ־זה ,
י דע איני   "' כ זה  ינלר יצא  מהיכ ידע י  ולא  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמא ד ,

.' ח ה 'מנחת ברי  את  לתר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָיצד 
לדברי ר"י  ברי  י ונד  סתירה   ,פ א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָבכל
 לח ר"י , ברי  את לק ל  ט,  ' ח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָה 'מנחת
ר על  לכי ה אז ,' ח ה 'מנחת ברי  על  ותר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָא ר
פיר פר ה בר  ריק ")  אייזערנע א   י א") ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹטחה 
 מ) זה  על  נעמד א  ר"י  מפרי  ל אצל   מס ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻר"י ,
זה "),  יר  יפרל ראיתי  "לא  ' ח ה 'מנחת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹתב 
תדל למרת ר"י , מ פרי  אינ ,' ח ה 'מנחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָמ בד 

להלכה . בריו  על  מכי ס  ניהאחר עד  ,' כ ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָרה 
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"ח ּקה  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מ ּיד ? ּפסח  יע ׂשה  ה ּמת ּגּיר  ּכל  ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻיכ ֹול 
ּובא  ּגר  א ּתכם  ֿ יג ּור  וכי מ ׁשמע ֹו: ּכ א ּלא  וג ֹו'", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאחת 
יע ׂשה  וכ ּמׁשּפט  ּכח ּקה  חבריו, עם  ּפסח  לע ׂשֹות  .עת  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ÔÈaיא  ‡ÓBÈ ‡NÚ ˙Úa‡a ‡È˙ ‡ÁÈa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈÓe Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב  ‡Ó‚Â ‡Ùˆ „Ú dpÓ Ôe‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙Êb ÏÎk da Ôea˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

ÚÓ˙ÈÂיג  ‰Â‰ ‡Ï Á‡e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È dBÁ dÓÊa È˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a˜ È‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡b«¿»«

ÁÒt‡יד  „aÚÈÂ ‡Bib ÔBÎnÚ ib˙È È‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡ÈvÈÏe ‡Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú‡„¿«¿»



         

              

     

     §Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
     §−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤©©¦§¨²§©§¥¥−

©«Ÿ¤
˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ העד ּות לל ּוח ֹות  אהל  להיֹות  הע ׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.ה ּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמ ֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

ה ּפר ׁשה  ל ׁשֹון ּכל  וכן ה ּמׁשּכן", .על  ְְְִֵַַַָָָָָ

      ¥¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

       §¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
       §¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

 §¥¬¦§¨¥«
ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑ וכן "אס ּתּלק ּות ", ּכתר ּגּומ ֹו: ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ

הענן" על ֹות  "ּולפי לכ ּתב  יּתכן ולא  הענן". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה 
צ ּמּוח  א ּלא  ס ּלּוק  ל ׁשֹון זה  ׁשאין הענן", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה 

ּכמ ֹו יח)ועל ּיה , א ֿ איׁש(מלכים ּככף  קט ּנה  ֿ עב  "ה ּנה  : ְְְֲִִִֵַַַָָָ
מ ּים " .עלה  ִָָֹ

       ©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
     ̈§¥À£¤̧¦§Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑:"ה ּמׁשּכן ּב"מלאכת  ׁשנינּו «ƒƒ¿ְְִִִֶֶַָָ
יׂשרא  ׁשהיּו מתק ּפל ּכיון הענן ע ּמּוד  היה  נֹוסעים , ל  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּתקע ּו ק ֹורה ; ּכמין יה ּודה  ּבני ּגּבי על  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָונמ ׁש
א ֹומר : ׁשּמׁשה  עד  מה ּל היה  ולא  ותקע ּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהריע ּו
ּב'ּספרי' זֹו יה ּודה . מחנה  ּדגל  ונסע  ה '" ."ק ּומה  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ ע ּמּוד ח ֹונים , יׂשראל  ׁשהיּו ּכיון ¿«ƒ«¬ְִִֵֵֶַָָָ
ּכמין  יה ּודה  ּבני ּגּבי על  ונמ ׁש וע ֹולה  מ ּתּמר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהענן
ה ' "ׁשּובה  אמר : ׁשּמׁשה  עד  נפר ׂש היה  ולא  ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹֻס ּכה ,
ה ' ֿ ּפי "על  א ֹומר : הוי יׂשראל ", אלפי ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָרבב ֹות 

ֿ מ ׁשה " .ּוביד  ְֶַֹ

      §©«£¦¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§
    §¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

      §¥º£¤̧¦«§¤¤«¨¨²¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
     ©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ.ּכל ֹומר : ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים  ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

È˙טו ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓe ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
ÈLc ‡˙‡e Ï‡NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ˙e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡NÈ Èa ÔL Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

ÏÚÂיח  Ï‡NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú ÈL Èc ÈÓBÈ Ïk ÔL ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:ÔL ‡kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎB‡e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙hÓ ˙È Ï‡NÈ Èa ÔehÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚÂ ÔL ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ



     
     


     

      
    

       
      

   

    
    

      

  
     
   

    
   

    



פח              
                

זאת, וע ד  . נסיעת  א  תחנ ה ', מצת  מ ק מ ה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹל
ה ' ועל־י  יחנ ה ' על־י   ה תיב  כיו מרא  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָדאיתא 
קד ת  ב ד   ת   (ויד ע  מי .  לה קביע  מא , ע ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָי
ה ה   א ה ה  מ העב דה  פ א לגי  אדמ "ר וחמי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ רי 
לפעמי היתה   ה הקמת ד גמת ה א  מ יח , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָא 
עד מערב  הענ יהיה  א ר  וי ה תב  בל אחד ,   ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלי

תכלית  ההקמה  היתה  אז  ג , ונסע הענ ונעלה  ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָקר
 קד חנ א ר היתה   מ ה ביע ת, בתכלית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָה לימ ת
קביע ת   הי ד ר,  ת הי ונמצא  נה ). י "ט ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָרנע 
ל  פ א רק  זה  היה  א  זאת, וע ד  ה '. על־י  ל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמ ב 
אל  מחיל על פא  זה  א א  אחד ,   מק ועמידה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקביע ת

. ד להעלת רה  רמפ צי י  זה  הרי  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחיל,

      §¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨
       ¤«¨¨²©−Ÿ¤§¨¨®¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

§¨¨«

     «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨¨³
      ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

 §¥¨«Ÿ−¦¨«
ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמ ֹו כה)ׁשנה , ּגא ּלת ֹו"(ויקרא ּתהיה  ."ימים  »ƒְְְִִֶָָָָֻ

      ©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
      ¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      £¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
      Ÿ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

EÏŒ‰NÚ∑ ויהי" , ּכמל לפני ּתֹוקעין (ׁשּיהיּו ¬≈¿ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ
(" מל EÏ.ביׁשר ּון ‰NÚ∑ א ּתה –  ל (ע ׂשה  מ ּׁשּל ִֶֶֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ

אחר ) ולא  ּבהם , ּומ ׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.ע ֹוׂשה  ‡˜ÓÏ∑ ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»
ותקראם  העם  ּוׁשאר  ה ּסנהדרין עם  לד ּבר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתרצה 

חצ ֹוצר ֹות  ֿ ידי על  ּתקראם  ,אלי ÚqÓÏe.לאסף  ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««

˙BÁn‰Œ˙‡∑ ּבהם ּתתקע ּו מ ּסע ֹות  ס ּלּוק  ּבׁשעת  ∆««¬ְְְִִִֶַַָָ
היּו ׁשל ׁשה  ֿ ּפי על  א ֹומר : א ּתה  נמצאת  ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלסימן;
מ ׁשה  ֿ ּפי ועל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ֿ ּפי על  ְְִִִֶַַַָָֹנֹוסעים :

חצ ֹוצר ֹות  ֿ ּפי ּבה ּקׁשת ∑L˜Ó‰.ועל  ּתע ׂשה  מהע ׁשת  ְְֲִַƒ¿»ְֲֵֶֶֶַַַָָ
.ה ּקרנס  ְַָֻ

ˆÙ‡כא  „Ú ‡LÓÓ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡ÁÈ B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ ÈLÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎB‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡NÈ Èa ÔL»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡ÓÈÓ ÏÚÂ ÔL ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈË ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc ÔˆBˆÁ ÔÈzz CÏ „Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡ÚÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙ÈLÓ«¿ƒ»



     
   

      


       
     

     
     

     

     
    
      

    
    

    
     
    
     

     
      

   
     

      
  

   
    

    



פט               
                

זאת, וע ד  . נסיעת  א  תחנ ה ', מצת  מ ק מ ה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹל
ה ' ועל־י  יחנ ה ' על־י   ה תיב  כיו מרא  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָדאיתא 
קד ת  ב ד   ת   (ויד ע  מי .  לה קביע  מא , ע ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָי
ה ה   א ה ה  מ העב דה  פ א לגי  אדמ "ר וחמי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ רי 
לפעמי היתה   ה הקמת ד גמת ה א  מ יח , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָא 
עד מערב  הענ יהיה  א ר  וי ה תב  בל אחד ,   ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלי

תכלית  ההקמה  היתה  אז  ג , ונסע הענ ונעלה  ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָקר
 קד חנ א ר היתה   מ ה ביע ת, בתכלית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָה לימ ת
קביע ת   הי ד ר,  ת הי ונמצא  נה ). י "ט ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָרנע 
ל  פ א רק  זה  היה  א  זאת, וע ד  ה '. על־י  ל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמ ב 
אל  מחיל על פא  זה  א א  אחד ,   מק ועמידה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקביע ת

. ד להעלת רה  רמפ צי י  זה  הרי  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחיל,

      §¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨
       ¤«¨¨²©−Ÿ¤§¨¨®¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

§¨¨«

     «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨¨³
      ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

 §¥¨«Ÿ−¦¨«
ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמ ֹו כה)ׁשנה , ּגא ּלת ֹו"(ויקרא ּתהיה  ."ימים  »ƒְְְִִֶָָָָֻ

      ©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
      ¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      £¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
      Ÿ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

EÏŒ‰NÚ∑ ויהי" , ּכמל לפני ּתֹוקעין (ׁשּיהיּו ¬≈¿ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ
(" מל EÏ.ביׁשר ּון ‰NÚ∑ א ּתה –  ל (ע ׂשה  מ ּׁשּל ִֶֶֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ

אחר ) ולא  ּבהם , ּומ ׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.ע ֹוׂשה  ‡˜ÓÏ∑ ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»
ותקראם  העם  ּוׁשאר  ה ּסנהדרין עם  לד ּבר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתרצה 

חצ ֹוצר ֹות  ֿ ידי על  ּתקראם  ,אלי ÚqÓÏe.לאסף  ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««

˙BÁn‰Œ˙‡∑ ּבהם ּתתקע ּו מ ּסע ֹות  ס ּלּוק  ּבׁשעת  ∆««¬ְְְִִִֶַַָָ
היּו ׁשל ׁשה  ֿ ּפי על  א ֹומר : א ּתה  נמצאת  ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלסימן;
מ ׁשה  ֿ ּפי ועל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ֿ ּפי על  ְְִִִֶַַַָָֹנֹוסעים :

חצ ֹוצר ֹות  ֿ ּפי ּבה ּקׁשת ∑L˜Ó‰.ועל  ּתע ׂשה  מהע ׁשת  ְְֲִַƒ¿»ְֲֵֶֶֶַַַָָ
.ה ּקרנס  ְַָֻ

ˆÙ‡כא  „Ú ‡LÓÓ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡ÁÈ B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ ÈLÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎB‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡NÈ Èa ÔL»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡ÓÈÓ ÏÚÂ ÔL ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈË ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc ÔˆBˆÁ ÔÈzz CÏ „Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡ÚÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙ÈLÓ«¿ƒ»



     
   

      


       
     

     
     

     

     
    
      

    
    

    
     
    
     

     
      

   
     

      
  

   
    

    

              

      §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
 ¬Ÿ¤¥«

Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל ֿ ּפתח  אל  ֿ העדה  ּכל  אלי "ונֹועד ּו ׁשּנאמר : העדה , למקרא  סימן וה ּוא  ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.מ ֹועד " ֵ

      §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
 ©§¥¬¦§¨¥«

eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ למקרא סימן ה ּוא  ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ
ואף  ה ּנׂשיאים ". אלי "ונֹועד ּו ׁשּנאמר : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַה ּנׂשיאים ,

ה ּוא  ׁשוה ' ּומ 'ּגזרה  מ ֹועד , אהל  ּפתח  אל  יעידתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהן
ּב'ּספרי' .ּבא  ְִֵַָ

     §©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
‰Úez ÌzÚ˜˙e∑ ה ּמקרא ֹות מן ּב'ּספרי' נדר ׁש ה ּוא  ּכ ּותקיעה . ּתר ּועה  ּתקיעה , ה ּמחנֹות : מ ּסע  סימן ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

לד )היתרים  .(ר"ה ְִֵַ

     §©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
   ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

    §©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰e∑ א ֹומר ׁשה ּוא  לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ

מה  ֿ ה ּמחנֹות ". את  ּולמ ּסע  העדה  למקרא   ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והיּו
ׁשּנאמר : ּוב ׁשּתיהן, ּכהנים  ּבׁשני ּתֹוקע  העדה  ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּמקרא 
יכ ֹול  ּבׁשּתיהם . ה ּמחנֹות  מ ּסע  אף  וג ֹו'", ּבהן ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ"ותקע ּו
מקרא  אף  ות ֹוקע , ּומריע  ּתֹוקע  ה ּמחנֹות  ּמּסע  ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָמה 
ּבין  ח ּלּוק  אין ּומע ּתה  ות ֹוקע , ּומריע  ּתֹוקע  ְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָהעדה 

ּתלמ ּו ה ּמחנֹות ? את  למ ּסע  העדה  ֿ ל ֹומר מקרא  ד  ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ
ּתר ּועה  ׁשאין ל ֹומר  וג ֹו'", ֿ ה ּקהל  את  ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"ּובהקהיל 
סימן  הרי ל ּנׂשיאים , ֿ ה ּדין וה ּוא  העדה , ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא 
ּבאחת , נׂשיאים  וׁשל  ּבׁשּתים  העדה  מקרא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָל ׁשל ׁשּתם :
– ּבׁשּתים  ה ּמחנֹות  ּומ ּסע  ּתר ּועה , ּבהם  אין וזֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָוזֹו

ּותקיעה  ּתר ּועה  ֿ ידי .על  ְְְִֵַָָ

      §¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
  §ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

eÚ˜˙È Ô‰‡ Èe∑ה ּלל ּו ּוב ּמּסע ֹות  .ּבּמקרא ֹות  ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ ‡i«¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

ÔLcה  ‡˙ÈMÓ ÔeÏhÈÂ ‡zaÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

ÈMÓ˙‡ו ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡zaÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡aÈ ‡ÓBc ÔLcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙ÔeaÈ:ז ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓe¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

ˆBˆÁa˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô‰‡ Èe¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈



    
   
    
    

   
     

    
     

   
  

   
     
   

   
     

  

   
    
   
   
     
  

  



צ              

    §¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
     ¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

  ¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

    §¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
      §©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©Ÿ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
      §¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

 ¡«Ÿ¥¤«
ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין ה ּכת ּוב (ספרי . צ ּבּור  ּבקר ּבן «……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ï.מד ּבר  '‰ È‡∑ עם מלכ ּיֹות  למדנּו מ ּכאן ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ
הרי  – "ּותקע ּתם " ׁשּנאמר : וׁשֹופר ֹות , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכר ֹונֹות 

אלהיכם " ה ' "אני זכר ֹונֹות . הרי "לזּכר ֹון" ְְֱֲֲִִִֵֵֶָָֹׁשֹופר ֹות ,
וכ ּו'– מלכ ּיֹות  .זֹו ְְַֻ

        

מד מד מד מד רררר ההההתתתתב ב ב ב  צצצצרררר     קרקרקרקר(י י, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לזה   בהמ ," יביכ מא   עונ" נאמר  ד ה ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָס ק 
על  ק ע  מחה    י היינ – " מחתכ   בי" ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָנאמר
למחה ",  עדי ל"מ ה נה  למר אי) ה לחמה   ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָנצח

ה רה  ל יו מ .(" עדיכ במ" נאמר  כ ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרי 
" למיכ ו "זבחי   תיכל ע"   ב מ צר, עניני  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמד רת

צר. קר ְְְִֵַַָמד ר

     

      ©§¦º©¨¨©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
    ©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

ÈM‰ L„Áa∑ ע ׂשר ׁשנים  א ֹומר : א ּתה  נמצאת  «…∆«≈ƒְְִֵֵֵַָָָָ
ּברא ׁשֿ ׁשהרי ּבח ֹורב , ע ׂשּו ימים  ע ׂשרה  חסר  ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹחד ׁש

ל ּׁשנה  ּבא ּיר  ע ׂשרים  עד  נסע ּו ולא  ׁשם  חנּו סיון ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹחד ׁש
.ה ּבאה  ַָָ

     ©¦§§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
  ¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחר ֹון ּומי רא ׁשֹון מי ּדגליהם , למ ּסע  המפר ׁש Ô‡t.ּכּמׁשּפט  a„Óa∑ ה ּתאוה קבר ֹות  ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
זה  מ ּמּסע  חנּו וׁשם  היה , ּפארן .ּבמד ּבר  ְְְִִֶַַָָָָָָָ

    ©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

     ©¦©º¤´¤©«£¥§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
  §©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

ÏÚט  ÔBÎÚ‡a ‡˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙ˆBˆÁa ÔeaÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ËÏ ÔBÎÈÎec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈeי  ÔBÎÈ„ÚBÓe ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈe¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁÈ«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

˙È‡יא  ‡ÁÈa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡ÁÈÏ ÔÈNÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡NÈ È eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô‡Ù„ ‡a„Óa ‡Ú ‡Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙ÈLÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:„ÈnÚ a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»



  
     

    

   
     
   

      
     

    



צי               

    §¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
     ¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

  ¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

    §¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
      §©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©Ÿ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
      §¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

 ¡«Ÿ¥¤«
ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין ה ּכת ּוב (ספרי . צ ּבּור  ּבקר ּבן «……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ï.מד ּבר  '‰ È‡∑ עם מלכ ּיֹות  למדנּו מ ּכאן ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ
הרי  – "ּותקע ּתם " ׁשּנאמר : וׁשֹופר ֹות , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכר ֹונֹות 

אלהיכם " ה ' "אני זכר ֹונֹות . הרי "לזּכר ֹון" ְְֱֲֲִִִֵֵֶָָֹׁשֹופר ֹות ,
וכ ּו'– מלכ ּיֹות  .זֹו ְְַֻ

        

מד מד מד מד רררר ההההתתתתב ב ב ב  צצצצרררר     קרקרקרקר(י י, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לזה   בהמ ," יביכ מא   עונ" נאמר  ד ה ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָס ק 
על  ק ע  מחה    י היינ – " מחתכ   בי" ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָנאמר
למחה ",  עדי ל"מ ה נה  למר אי) ה לחמה   ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָנצח

ה רה  ל יו מ .(" עדיכ במ" נאמר  כ ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרי 
" למיכ ו "זבחי   תיכל ע"   ב מ צר, עניני  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמד רת

צר. קר ְְְִֵַַָמד ר

     

      ©§¦º©¨¨©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
    ©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

ÈM‰ L„Áa∑ ע ׂשר ׁשנים  א ֹומר : א ּתה  נמצאת  «…∆«≈ƒְְִֵֵֵַָָָָ
ּברא ׁשֿ ׁשהרי ּבח ֹורב , ע ׂשּו ימים  ע ׂשרה  חסר  ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹחד ׁש

ל ּׁשנה  ּבא ּיר  ע ׂשרים  עד  נסע ּו ולא  ׁשם  חנּו סיון ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹחד ׁש
.ה ּבאה  ַָָ

     ©¦§§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
  ¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחר ֹון ּומי רא ׁשֹון מי ּדגליהם , למ ּסע  המפר ׁש Ô‡t.ּכּמׁשּפט  a„Óa∑ ה ּתאוה קבר ֹות  ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
זה  מ ּמּסע  חנּו וׁשם  היה , ּפארן .ּבמד ּבר  ְְְִִֶַַָָָָָָָ

    ©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

     ©¦©º¤´¤©«£¥§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
  §©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

ÏÚט  ÔBÎÚ‡a ‡˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙ˆBˆÁa ÔeaÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ËÏ ÔBÎÈÎec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈeי  ÔBÎÈ„ÚBÓe ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈe¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁÈ«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

˙È‡יא  ‡ÁÈa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡ÁÈÏ ÔÈNÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡NÈ È eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô‡Ù„ ‡a„Óa ‡Ú ‡Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙ÈLÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:„ÈnÚ a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»



  
     

    

   
     
   

      
     

    

              

     §©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

     §©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

      §©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
©¦§¨«

ÔkLn‰ „e‰Â∑נכנס ּו יה ּודה , ּדגל  ׁשּנֹוסע  ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
האר ֹון, את  ּבּה וכ ּסּו ה ּפרכת  את  ּופרק ּו ּובניו ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאהרן

ד )ׁשּנאמר  ה ּמחנה ",(במדבר ּבנסע  ּובניו אהרן "ּובא  : ְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
א ֹות ֹו וט ֹוענין ה ּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגר ׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָּובני

קהת  ּבני מ ּׂשא  ׁשל  ה ּקד ׁש ּוכלי והאר ֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל ֹות ,
ּדגל  ׁשּנסע  עד  ה ּמֹוט ֹות  על  ּונת ּונין מכ ּסין ְְְִִִֶֶֶַַַַָֻע ֹומדים 

ה ּקהתים " "ונסע ּו ּכ ֿ ואחר  רא ּובן, .מחנה  ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

     §¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
 ¡¦−¤§¥«

     §©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
¦«©¨«

    §©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

     §¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
 ©¦§−̈©Ÿ¨«

Lc˜n‰ È‡N∑ המק ּדׁשים ּדברים  .נֹוׂשאי …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ
ÔkLn‰Œ˙‡ eÓÈ˜‰Â∑ׁשהיּו מררי, ּובני ּגר ׁשֹון ּבני ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶָָ

את  מקימין היּו ּדגלים , ׁשני מ ּסע  להם  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָק ֹודמים 
ּבדגל  נראה  החניה  וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה ּמׁשּכן
ּבאים  קהת  ּבני ועדין ח ֹונים , והם  יה ּודה . ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמחנה 
ּגר ׁשֹון  ּבני היּו האחר ֹונים , ּדגלים  ׁשני עם  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאחריהם 

קהת , ּבני ּוכ ׁשּבאים  ה ּמׁשּכן, את  מקימין מררי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּובני
וה ּׁשלחן  האר ֹון ּבֹו ּומכניסין מכ ֹונֹו על  א ֹות ֹו ְְְְְִִִַַַָָָֻמ ֹוצאים 
ה ּמקרא  מ ׁשמע ּות  וזה ּו וה ּמזּבח ֹות ; ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָוה ּמנֹורה 
טרם  – "עד " א ֹות ֹו - ה ּמׁשּכן מקימי - ְְְִִִֵֵֶֶַַָ"והקימ ּו"

קהת  ּבני ׁשל  - ."ּבֹואם " ְְֵֶָָ

     §¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
  §¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

     §©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

     §©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

Ï‡˙טו Î˘OÈ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:Úeˆ a«»

aטז ‡ÈÏ‡ ÔÏeÊ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

Èeיז ÔBL‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË ÈÓ¿»ƒ»¿≈«¿¿»

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ôe‡ ˙ÈLÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:e‡È„L a eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈeˆ a«ƒ«»

aכ  ÛÒÈÏ‡ „‚ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈÙ‡ Èa ˙ÈLÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:eˆ‰„t a«¿»

aכד  Ô„È‡ ÔÓÈ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ



                  
   



צב              

     §¨©À¤¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
   §¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ לפי יר ּוׁשלמי: ּתלמ ּוד  ¿«≈¿»««¬…ְְְְִִַַ
נֹוסע  היה  ּבא ֹוכל ֹוסין, מר ּבה  ּדן ׁשל  ׁשבט ֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיה 

מא ּב ׁשהיה  מי וכל  ל ֹו.ּבאחר ֹונה , מחזיר ֹו היה  ּדבר  ד  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

מן  ל ּה ּומ ּפיק  מה ּלכין, היּו ּכתיבה  ּדאמר : ּכמאן ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאתיא 
ב ) ּכק ֹורה (במדבר ּדאמרי: ואית  יּסע ּו". ּכן יחנּו "ּכא ׁשר  :ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

ֿ ה ּמחנת " לכל  "מא ּסף  מן ל ּה ּומ ּפיק  מה ּלכין, .היּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
        

 ל ל ל ל מחזירמחזירמחזירמחזיר היההיההיההיה ברברברבר א א א א ד ד ד ד  היההיההיההיה מי מי מי מי  כה )וכל וכל וכל וכל  י, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל ה א ד  זה  טה ,  איזה" רז"ל מה מה מה מה אמר."ל  תני ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

 א לאלק ת, ל "מה ", מ מעלה  נ יה די  לכל ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹלמר:
ה א  עלל (טה ), כסיל" זק ה "מל הרע , ה צר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָגלל

עלל  ,ל  ביקר , רא  עד חנת .ת א ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹלא ד 
חינת  ,  עד  , מחנה   א ה "מה "; א ד  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָלהי ת
ת א  יבי א א  לבד , ז ולא  . ל ה "מה " – ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרגל

י ראל. ני  ְְְִֵֵָָלכל

     §©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

     §©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

    ¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם סדר  נסע ּו∑eÚqiÂ.זה  הה ּוא  .ּבּיֹום  ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

     ©´Ÿ¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
      ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

       Ÿ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
 ¦¤−©¦§¨¥«

Á∑( ספרי) ׁשּנאמר יתר ֹו, ד )ה ּוא  "מ ּבני (שופטים : …»ְְֱִִֵֶֶַ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה  מ ׁשה ". ח ֹותן ב )חבב  "וּתבאנה (שמות : ְֵֶַַַַָָָֹֹֹ

לאבי  ק ֹורין ׁשה ּתינֹוק ֹות  מל ּמד , אביהן"? ֿ רע ּואל  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַאל 
היּו הר ּבה  וׁשמ ֹות  "א ּבא ", יתר אביהן ׁשם ל ֹו: על  – ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

את  ׁשח ּבב  על  – ח ֹובב  ּבּתֹורה , אחת  ּפר ׁשה  ִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּתר 

וכ ּו' ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ה ּתֹורה  eÁ‡ ÌÈÚÒ∑( ספרי)– מ ּיד  ְַָ…¿ƒ¬«¿∆«»ִָ
הרא ׁשֹון  זה  ׁשּבמ ּסע  לארץ ; נכנסין אנּו ימים  ׁשל ׁשה  ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעד 
ׁשחטא ּו א ּלא  יׂשראל , לארץ  לה ּכנס  ֿ מנת  על  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנסע ּו
ע ּמהם ? עצמ ֹו מ ׁשה  ׁשּתף  מה  ּומ ּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּמתא ֹוננים .

נכנס  ׁשה ּוא  ּוכסב ּור  עליו, ּגזרה  נגזרה  לא  .ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

      ©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¦¤©§¦²§¤
 «©§¦−¥¥«

Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ‡ŒÏ‡∑( ספרי) מ ׁשּפח ּתי ּבׁשביל  אם  נכסי, ּבׁשביל  .אם  ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

      ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
    £Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙ÈLÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
a ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈMÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו L‡ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:ÔÎÚ a«»¿»

‡ÚÈÁכז ÈÏzÙ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ a ÁÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡NÈ ÏÚ ‡Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ôe‚e ‡a„Óa ÔL ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„ÈÚ˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ



     
     

   

     
 

      

     
     
      



צג               

     §¨©À¤¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
   §¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ לפי יר ּוׁשלמי: ּתלמ ּוד  ¿«≈¿»««¬…ְְְְִִַַ
נֹוסע  היה  ּבא ֹוכל ֹוסין, מר ּבה  ּדן ׁשל  ׁשבט ֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיה 

מא ּב ׁשהיה  מי וכל  ל ֹו.ּבאחר ֹונה , מחזיר ֹו היה  ּדבר  ד  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

מן  ל ּה ּומ ּפיק  מה ּלכין, היּו ּכתיבה  ּדאמר : ּכמאן ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאתיא 
ב ) ּכק ֹורה (במדבר ּדאמרי: ואית  יּסע ּו". ּכן יחנּו "ּכא ׁשר  :ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

ֿ ה ּמחנת " לכל  "מא ּסף  מן ל ּה ּומ ּפיק  מה ּלכין, .היּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
        

 ל ל ל ל מחזירמחזירמחזירמחזיר היההיההיההיה ברברברבר א א א א ד ד ד ד  היההיההיההיה מי מי מי מי  כה )וכל וכל וכל וכל  י, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל ה א ד  זה  טה ,  איזה" רז"ל מה מה מה מה אמר."ל  תני ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

 א לאלק ת, ל "מה ", מ מעלה  נ יה די  לכל ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹלמר:
ה א  עלל (טה ), כסיל" זק ה "מל הרע , ה צר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָגלל

עלל  ,ל  ביקר , רא  עד חנת .ת א ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹלא ד 
חינת  ,  עד  , מחנה   א ה "מה "; א ד  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָלהי ת
ת א  יבי א א  לבד , ז ולא  . ל ה "מה " – ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרגל

י ראל. ני  ְְְִֵֵָָלכל

     §©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

     §©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

    ¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם סדר  נסע ּו∑eÚqiÂ.זה  הה ּוא  .ּבּיֹום  ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

     ©´Ÿ¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
      ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

       Ÿ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
 ¦¤−©¦§¨¥«

Á∑( ספרי) ׁשּנאמר יתר ֹו, ד )ה ּוא  "מ ּבני (שופטים : …»ְְֱִִֵֶֶַ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה  מ ׁשה ". ח ֹותן ב )חבב  "וּתבאנה (שמות : ְֵֶַַַַָָָֹֹֹ

לאבי  ק ֹורין ׁשה ּתינֹוק ֹות  מל ּמד , אביהן"? ֿ רע ּואל  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַאל 
היּו הר ּבה  וׁשמ ֹות  "א ּבא ", יתר אביהן ׁשם ל ֹו: על  – ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

את  ׁשח ּבב  על  – ח ֹובב  ּבּתֹורה , אחת  ּפר ׁשה  ִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּתר 

וכ ּו' ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ה ּתֹורה  eÁ‡ ÌÈÚÒ∑( ספרי)– מ ּיד  ְַָ…¿ƒ¬«¿∆«»ִָ
הרא ׁשֹון  זה  ׁשּבמ ּסע  לארץ ; נכנסין אנּו ימים  ׁשל ׁשה  ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעד 
ׁשחטא ּו א ּלא  יׂשראל , לארץ  לה ּכנס  ֿ מנת  על  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנסע ּו
ע ּמהם ? עצמ ֹו מ ׁשה  ׁשּתף  מה  ּומ ּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּמתא ֹוננים .

נכנס  ׁשה ּוא  ּוכסב ּור  עליו, ּגזרה  נגזרה  לא  .ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

      ©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¦¤©§¦²§¤
 «©§¦−¥¥«

Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ‡ŒÏ‡∑( ספרי) מ ׁשּפח ּתי ּבׁשביל  אם  נכסי, ּבׁשביל  .אם  ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

      ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
    £Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙ÈLÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
a ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈMÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו L‡ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:ÔÎÚ a«»¿»

‡ÚÈÁכז ÈÏzÙ Èc ‡ËLc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ a ÁÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡NÈ ÏÚ ‡Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ôe‚e ‡a„Óa ÔL ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„ÈÚ˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ



     
     

   

     
 

      

     
     
      

              
ÊÚz ‡ŒÏ‡∑, ּבּקׁשה ל ׁשֹון א ּלא  "נא " אין «»«¬…ְֵֶַָָָָ

ׁשּיׁש היה  סב ּור  מח ּבה ; יתר ֹו נת ּגּיר  לא  יאמר ּו: ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא 
חלק , להם  ׁשאין ׁשראה  עכ ׁשו ּבארץ , חלק  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָל ּגרים 

ל ֹו  והל a„na.ה ּניחם  e˙Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ ְִִַָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»
חנֹותנּו ידע ּת א ׁשר  על  זאת  לע ׂשֹות   ל נאה  ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹּכי

לנּו ׁשּנע ׂשּו ּוגב ּור ֹות  נּסים  וראית  ÔkŒÏÚ.ּבּמד ּבר , Èk ְְְֲִִִִֶַַָָָָƒ«≈
zÚ„È∑ּכמ ֹו ידע ּת, א ׁשר  על  לח)ּכמ ֹו: "ּכיֿ(בראשית : »«¿»ְְְֲִֶַַָָ

בני" ל ׁשלה  ֿ נת ּתיה  לא  ֿ ּכן יח)על  ֿ ּכן (שם ֿ על  "ּכי : ְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
יט)עבר ּתם " ּבא ּו"(שם ֿ ּכן על  "ּכי לג ): ֿ ּכן (שם על  "ּכי : ְֲִִֵֵֶַַַָ

"פני ÌÈÈÚÏ.ראיתי el ˙ÈÈ‰Â∑, עבר ל ׁשֹון ִִֶָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְָָ
עתיד : ל ׁשֹון אחר , ּדבר  ודבר ּכתר ּגּומ ֹו. ּדבר  ּכל  ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

אחר : ּדבר  עינינּו. מאיר  ּתהיה  מעינינּו, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּיתע ּלם 
ׁשּנאמר  עינינּו, ּכגל ּגל  עלינּו חביב  י )ׁשּתהא  :(דברים ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ֿ ה ּגר " את  ."ואהב ּתם  ְֲֵֶֶַַַ

      §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
    ¥¦§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

'B‚Â ‡e‰‰ Bh‰ ‰È‰Â∑היטיב ּו ּטֹובה  מה  ¿»»««¿ִֵַָ
היה  הארץ  את  מח ּלקין יׂשראל  ּכׁשהיּו אמר ּו: ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָל ֹו?
וה ּניח ּוה ּו א ּמה , ת "ק  על  א ּמה  ת "ק  יריח ֹו ׁשל  ְְְִִִֶַַַָָָֻּדׁשנּה
ה ּוא  ּבחלק ֹו ה ּמק ּדׁש ּבית  ׁשּיּבנה  מי אמר ּו: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ ּלחלק ;

ליֹונדב  יתר ֹו, לבני נתנּוה ּו ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָיּטל ּנּו,
מעיר  על ּו מ ׁשה  חתן קיני "ּובני ׁשּנאמר : רכב , ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבן

וג ֹו'" א)ה ּתמרים  .(שופטים ְְִַָ

       ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
       §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤¤§´¤¨¦½¨¬

 ̈¤−§¨«
ÌÈÓÈ ˙LÏL Cc∑הלכ ּו ימים  ׁשל ׁשת   מהל ∆∆¿…∆»ƒְְֲִֶַַָָֹ

להכניסם  חפץ  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשהיה  אחד , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָּביֹום 
מ ּיד  Cc.לארץ  Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙Èa ÔB‡Â ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆

ÌÈÓÈ ˙LÏL∑( יד ב "ב  ע ּמהם (ספרי . ה ּיֹוצא  האר ֹון זה  ¿…∆»ƒִֵֶֶַָָָ
לפניהם  ּומק ּדים  מ ּנחים , ל ּוח ֹות  ׁשברי ּוב ֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻל ּמלחמה 

חניה  מק ֹום  להם  לת ּקן ימים  ׁשל ׁשת   ּדר. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

      ©«£©§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ ּכת ּובים עננים  ׁשבעה  «¬«¬≈∆»ְְֲִִִָָ
ואחד  למעלה  ואחד  ר ּוח ֹות  מאר ּבע  אר ּבע  ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמסעיהם :
את  ּומג ּביּה ה ּגב ּה את  מנמי לפניהם , ואחד  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמ ּטה 

נח ׁשים  וה ֹורג  ועקר ּבים ה ּנמ ּו.‰Án‰ ÔÓ∑ מ ּמק ֹום ְְְְִִֵַַַָָƒ««¬∆ְִ
.חנּיתן  ֲִָָ

Ècלב  ‡e‰‰ ‡Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

„ÈÈלג  ‡˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:ÈLÈÓ ˙Èa ˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡˜È ÔÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙ÈLÓ ÔÓƒ«¿ƒ»



     
      
     

       
     
    
      

     
    

     
     
    
    

    

      
     

     
    

    
     

   
     

      
      

    
    

     
     

     
      

    
   
    

      


    
   

     
     
     
     

     



צד              

     

       ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´
      §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

Ô‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑ מ ּלפניו סימנּיֹות  ל ֹו ע ׂשה  «¿ƒƒ¿…«»»…ְִִִָָָָָ
ּכאן? נכ ּתב  ול ּמה  מק ֹומ ֹו; זה  ׁשאין ל ֹומר  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּומ ּלאחריו,
ּכדאיתא  וכ ּו', לפרענּות  ּפרענּות  ּבין להפסיק  ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻֻּכדי

ה ּקד ׁש' ּכתבי קטז)ּב'כל  ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ ׁשהיה לפי ְְִֵֶַָֹ»ְִֶָָ
א ֹומר : מ ׁשה  היה  ימים , ׁשל ׁשת   מהל לפניהם  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמק ּדים 

יֹותר . ּתתרחק  ואל  לנּו והמ ּתן בויקהל )עמד  .(תנחומא ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹ

EÈÈ‡ eˆÙÈÂ∑ המכ ּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑א ּלּו ¿»À…¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ֵ
ה ּׂשֹונא EÈ‡NÓ.הר ֹודפים  ׁשּכל  יׂשראל , ׂשֹונאי א ּלּו , ְִָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  הע ֹולם , והיה  ׁשאמר  מי את  ׂשֹונא  יׂשראל  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת 
פג ) רא ׁש",(תהילים נׂשא ּו ּומ ׂשנאי" :ע ּמ ֿ "על  הם ? ּומי ְְְְִֵֶַַַָֹ

ס ֹוד " .יערימ ּו ֲִַ

         

 ל ל ל ל הע הע הע הע והיהוהיהוהיהוהיה אמראמראמראמר מי מי מי מי  אתאתאתאת לה )נא נא נא נא  י, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
צויפ  אלקי   יק"  י תה ח נאמר הרי  א יביו ". ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מי – בר"י ; אלקי   נאמר  בית הוי ';   ְְֱֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנאמר
ל  ר ה מאיר  ח לבאר:  וי . ל הע והיה  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאמר

למ ה  ה בר  נמ  בית הוי ';   – " יב א ציפ"ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
; ל הע ל  להעל מק ר ר ה א  , אלקי   ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹי תר,

ה ה ה ה ב רה  עצמ .על על על על   ל הע  העל לת ה בר  נמ ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

               

    

:::: ני ני ני ני מ מ מ מ  נאי נאי נאי נאי מ מ מ מ  ְְְְָָָָֻֻֻֻוינס וינס וינס וינסְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽֽ
את את את את  נא נא נא נא  י י י י ראל ראל ראל ראל  אתאתאתאת ההההנא נא נא נא  ל ל ל ל  י י י י ראל ראל ראל ראל ,,,, נאי נאי נאי נאי   ֵֵֵֵֹֹא א א א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לללל הע הע הע הע והיהוהיהוהיהוהיה אמראמראמראמר ובפרש"י)מי מי מי מי  לה . (י, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
פיר ,ט מ ה תב  את ר"י  ה ציא  מ ע  , לע  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָי
קאי פטת למר  י הרי  י ראל, נאי  על " אי מ"ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

נאי  ?ה ד ־ר־ה א על ְֵַַָָ
אינ מי  על א מד ר א  ט ה ה  זה , לבאר  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻוי

 א מאמי ־הר־ ד לל מאמי אינ  א י  ד ־ , ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
מאמי ר־ה א   רחועל־ ?ת א נא  אפר  אי , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

 .ד ־ר־ה א ה א  ַָָ

ה '" "נאי  ל מציא ת לל כ י  אי ,  א  ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָא
והיה  אמר ב "מי  "ה , ה א  מאמי  א הרי  , ל ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָחס ־ו

מ   יעי מ  מ וק ת ח ל מ ילא  י דע  ," ל ה ,ה הע" ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
?רית   לה  ל חס ־ו נאה  ל היה    ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי

ה "ה  נאי  על א מד ר לא  אכ ר"י  מפר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻולכ
על   י ־א לל, להי ת אי ־אפר בר  זה , עצמְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מי את נא  י ראל את ה נא  ו "ל י ראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָנאי 

וק "ל. ." ל הע והיה  ְְֶַַָָָָָאמר
לא  מ ע  אר יח ת', 'לטי   ברי ה מק ר  וע)ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

זה ) פני  " יבי א צויפ" על   ר"י   .פירש  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

     §ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
  ¦§¨¥«

'‰ ‰eL∑וכן מר ּגֹוע , ל ׁשֹון ּתר ּגמ ֹו (ישעיה מנחם  »ְְְְְְִֵֵַַַ
ּתּוׁשע ּון"ל ) ונחת  "ּבׁשּובה  :.Ï‡ ˙BÏ‡NÈ ÈÙ∑ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈

מ ּׁשני  ּפח ּותים  ּביׂשראל  ׁשֹורה  ה ּׁשכינה  ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמ ּגיד ,
רבב ֹות  ּוׁשּתי .אלפים  ְְֲִֵָָ

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ Ó‡Â ‡B‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C„ ÈÏÚa Ôe˜ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôeca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

B‚aלו C˜È ÈL ÈÈ ez Ó‡ È‰BLÓe¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Âƒ¿««¿«»¿ƒ¿»≈
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       ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´
      §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

Ô‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑ מ ּלפניו סימנּיֹות  ל ֹו ע ׂשה  «¿ƒƒ¿…«»»…ְִִִָָָָָ
ּכאן? נכ ּתב  ול ּמה  מק ֹומ ֹו; זה  ׁשאין ל ֹומר  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּומ ּלאחריו,
ּכדאיתא  וכ ּו', לפרענּות  ּפרענּות  ּבין להפסיק  ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻֻּכדי

ה ּקד ׁש' ּכתבי קטז)ּב'כל  ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ ׁשהיה לפי ְְִֵֶַָֹ»ְִֶָָ
א ֹומר : מ ׁשה  היה  ימים , ׁשל ׁשת   מהל לפניהם  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמק ּדים 

יֹותר . ּתתרחק  ואל  לנּו והמ ּתן בויקהל )עמד  .(תנחומא ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹ

EÈÈ‡ eˆÙÈÂ∑ המכ ּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑א ּלּו ¿»À…¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ֵ
ה ּׂשֹונא EÈ‡NÓ.הר ֹודפים  ׁשּכל  יׂשראל , ׂשֹונאי א ּלּו , ְִָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  הע ֹולם , והיה  ׁשאמר  מי את  ׂשֹונא  יׂשראל  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת 
פג ) רא ׁש",(תהילים נׂשא ּו ּומ ׂשנאי" :ע ּמ ֿ "על  הם ? ּומי ְְְְִֵֶַַַָֹ

ס ֹוד " .יערימ ּו ֲִַ

         

 ל ל ל ל הע הע הע הע והיהוהיהוהיהוהיה אמראמראמראמר מי מי מי מי  אתאתאתאת לה )נא נא נא נא  י, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
צויפ  אלקי   יק"  י תה ח נאמר הרי  א יביו ". ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מי – בר"י ; אלקי   נאמר  בית הוי ';   ְְֱֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנאמר
ל  ר ה מאיר  ח לבאר:  וי . ל הע והיה  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאמר

למ ה  ה בר  נמ  בית הוי ';   – " יב א ציפ"ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
; ל הע ל  להעל מק ר ר ה א  , אלקי   ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹי תר,

ה ה ה ה ב רה  עצמ .על על על על   ל הע  העל לת ה בר  נמ ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

               

    

:::: ני ני ני ני מ מ מ מ  נאי נאי נאי נאי מ מ מ מ  ְְְְָָָָֻֻֻֻוינס וינס וינס וינסְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽֽ
את את את את  נא נא נא נא  י י י י ראל ראל ראל ראל  אתאתאתאת ההההנא נא נא נא  ל ל ל ל  י י י י ראל ראל ראל ראל ,,,, נאי נאי נאי נאי   ֵֵֵֵֹֹא א א א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לללל הע הע הע הע והיהוהיהוהיהוהיה אמראמראמראמר ובפרש"י)מי מי מי מי  לה . (י, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
פיר ,ט מ ה תב  את ר"י  ה ציא  מ ע  , לע  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָי
קאי פטת למר  י הרי  י ראל, נאי  על " אי מ"ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

נאי  ?ה ד ־ר־ה א על ְֵַַָָ
אינ מי  על א מד ר א  ט ה ה  זה , לבאר  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻוי

 א מאמי ־הר־ ד לל מאמי אינ  א י  ד ־ , ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
מאמי ר־ה א   רחועל־ ?ת א נא  אפר  אי , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

 .ד ־ר־ה א ה א  ַָָ

ה '" "נאי  ל מציא ת לל כ י  אי ,  א  ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָא
והיה  אמר ב "מי  "ה , ה א  מאמי  א הרי  , ל ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָחס ־ו

מ   יעי מ  מ וק ת ח ל מ ילא  י דע  ," ל ה ,ה הע" ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
?רית   לה  ל חס ־ו נאה  ל היה    ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי

ה "ה  נאי  על א מד ר לא  אכ ר"י  מפר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻולכ
על   י ־א לל, להי ת אי ־אפר בר  זה , עצמְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מי את נא  י ראל את ה נא  ו "ל י ראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָנאי 

וק "ל. ." ל הע והיה  ְְֶַַָָָָָאמר
לא  מ ע  אר יח ת', 'לטי   ברי ה מק ר  וע)ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

זה ) פני  " יבי א צויפ" על   ר"י   .פירש  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

     §ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
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'‰ ‰eL∑וכן מר ּגֹוע , ל ׁשֹון ּתר ּגמ ֹו (ישעיה מנחם  »ְְְְְְִֵֵַַַ
ּתּוׁשע ּון"ל ) ונחת  "ּבׁשּובה  :.Ï‡ ˙BÏ‡NÈ ÈÙ∑ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈

מ ּׁשני  ּפח ּותים  ּביׂשראל  ׁשֹורה  ה ּׁשכינה  ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמ ּגיד ,
רבב ֹות  ּוׁשּתי .אלפים  ְְֲִֵָָ

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ Ó‡Â ‡B‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C„ ÈÏÚa Ôe˜ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôeca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

B‚aלו C˜È ÈL ÈÈ ez Ó‡ È‰BLÓe¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Âƒ¿««¿«»¿ƒ¿»≈
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©©«£¤«
ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑( ספרי) א ּלא "העם " אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒֵֶָָָ

א ֹומר  ה ּוא  וכן יז)ר ׁשעים , לעם (שמות אע ׂשה  "מה  : ְְֱִֵֵֶֶָָָָ
וא ֹומר  יג )ה ּזה ". ּוכ ׁשהם (ירמיה ה ּזה ". הרע  "העם  : ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  "ע ּמי", קר ּואים : ה)ּכׁשרים , את (שמות "ׁשּלח  : ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַ
ו)ע ּמי" ל "(מיכה ֿ ע ׂשיתי מה  "ע ּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑ ְִִִִֶַַָ¿ƒ¿…¿ƒ

עלילה  מב ּקׁשים  עלילה , ל ׁשֹון א ּלא  'מתא ֹוננים ' ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָאין
ּבׁשמ ׁשֹון  א ֹומר  ה ּוא  וכן ה ּמק ֹום , מאחרי לפר ׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָֹהאי

יד ) ֿ מב ּקׁש"(שופטים ה ּוא  תאנה  "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú∑ ְֲִֵַָֹ«¿»¿≈

ׁשּתב ֹוא  ׁשּמת ּכּונים  ה ', ּבאזני רעה  ׁשהיא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּתֹואנה 
 ּבּדר ל ּבטנּו ּכּמה  לנּו, "א ֹוי אמר ּו: ויקניט . ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻּבאזניו

" ה ּדר מע ּנּוי נחנּו ׁשּלא  ימים , ׁשל ׁשה  ÁiÂ.ה ּזה  ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ«
Bt‡∑ לארץ ׁשּתּכנס ּו לט ֹובתכם , מת ּכּון הייתי אני «ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
‰Án‰.מ ּיד  ‰ˆ˜a∑א ּלּו ל ׁשפל ּות , ׁשּבהם  ּבּמקצין ִָƒ¿≈««¬∆ְְְִִֵֶֶַָֻ

ּבּקצינים  א ֹומר : מנסיא  ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי רב . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָערב 
ּוב ּגד ֹולים  .ׁשּבהם  ְִֶֶַָ

     ©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
 ©¦§©−¨¥«

‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑( ספרי) למל מ ׁשל  «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ
ׁשל  א ֹוהב ֹו אצל  ה ּבן  והל ּבנֹו, על  ׁשּכעס  ֿ ודם  ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר 

מא ּבא  עלי ּוב ּקׁש צא  ל ֹו: ואמר  Ú˜LzÂ.אביו ְִֵֵֵַַַַָָָָ«ƒ¿«

L‡‰∑(שם) לאחת חזרה  ׁשא ּלּו ּבארץ , ּבמק ֹומ ּה ׁשקעה  »≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
הר ּוח  א ֹות ֹו ּכל  וה ֹולכת  מק ּפלת  היתה  – .הר ּוח ֹות  ְְְֶֶֶֶַַָָָָָ

     ©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
 ¥¬§Ÿ̈«

     §¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
       ©¦§À©§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

ÛÒÙÒ‡‰Â∑ עליהם ׁשּנאספ ּו רב  ערב  א ּלּו ¿»«¿Àְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַ
מ ּמצרים  וּיב ּכּו(שם)∑eLiÂ.ּבצאתם  יׂשראל  ּבני ּגם  ְְִִִֵַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ

Na.ע ּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑? ּבׂשר להם  היה  לא  וכי ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְִֶָָָָָֹ
נאמר  ּכבר  יב )והלא  א ּתם (שמות עלה  רב  ֿ ערב  "וגם  : ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבכניסתם  והלא  אכל ּום , ּתאמר : ואם  וג ֹו'". ּובקר  ְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹֹֹוצאן
נאמר  לב )לארץ  רא ּובן (במדבר לבני היה  רב  "ּומקנה  : ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

עלילה  ׁשּמב ּקׁשים  א ּלא  .וג ֹו'", ְְְֲִִֶֶַָָ

     ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
    ©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

 ©§¨¦−§¤©¦«

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙ÈLÓ«¿ƒ»

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

‡Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡˙‡„ ‡ÓL ‡˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ Èc ÔÈÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ eÓ‡Â Ï‡NÈ Èa Û‡ BÎe e˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ ÔÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆee È˙Îe¿»≈¿≈¿≈



    
     
     
   

  
    

     

      
   

   
    
   
    
      

     
   

     
      

    
      



צו              
ÌpÁ ÌÈˆÓa ÏÎ‡ŒL‡∑ ּתאמר אם  ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ִַֹ

והל  ח ּנם , ּדגים  להם  נֹותנים  נאמר ׁשּמצריים  ּכבר  א  ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה) היּו(שמות לא  ּתבן אם  לכם ". ֿ יּנתן לא  "ותבן :ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

ּומה ּו ח ּנם ? להם  נֹותנים  היּו ּדגים  ח ּנם , להם  ְְִִִִִֶֶַָָָָָָנֹותנים 
ה ּמצ ֹות  מן ח ּנם  "ח ּנם "? ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי )א ֹומר  ˙‡∑ ְִִִִֵַָָ≈«ƒÀƒ

ּדבר , לכל  מ ׁשּתּנה  ה ּמן מה  מ ּפני ׁשמע ֹון: ר ּבי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמר 

א ֹומרים  ל ּמניק ֹות . ק ׁשים  ׁשהם  מ ּפני מא ּלּו? ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָח ּוץ 
מ ׁשל  ה ּתינֹוק . מ ּפני ּובצל  ׁשּום  ּתאכלי אל  ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלא ּׁשה :

ּב'ּספרי' ּכדאיתא  כ ּו'  למל.ÌÈ‡Mw‰∑ הם ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ
ּבלעז  (גורקען) .בורק "ש ∑‡ÌÈÁh.קוקומברו"ש  ְַַ¬«ƒƒ

ÈˆÁ‰∑ ית ותר ּגּומ ֹו (לויך ), פוריל "ש  ּכריׁשין ∆»ƒְְְִִַָ
וכ ּו' .ּבֹוצינּיא  ְִַָ

       §©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר , .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

     §©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©

„bŒÚÊk Ôn‰Â∑, זה אמר  לא  זה  ׁשאמר  מי ¿«»ƒ¿««ִֶֶֶַַָָֹ
וה ּקד ֹוׁשֿ עינינּו", ֿ ה ּמן אל  "ּבל ּתי א ֹומרים : ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל 
וג ֹו'". ֿ ּגד  ּכזרע  "וה ּמן ּבּתֹורה : הכ ּתיב  ֿ ה ּוא  ְְְְִִִַַַַָָָּבר ּו

וה ּמן  ּבני, ּמתל ֹוננים  מה  על  ע ֹולם  ּבאי רא ּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּכל ֹומר :
ח ׁשּוב  ה ּוא   וכ ּכ.„bŒÚÊk∑ זרע ּכג ּדא , עגל  ְָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט "ל ∑ÁÏ„a.קוליינדר "י  ט ֹובה  אבן .ׁשם  ¿…«ְְִֵֶֶָָ

       ̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
       ¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

  §©¬©¨«¤
eËL∑, אישבני"ר ט ּיּול  ל ׁשֹון א ּלא  "ׁשיט " אין »ְִִֵֶַָ

עמל  B‚Â'.ּבלא  ÌÈÁÈa eÁËÂ∑ ּבריחים ירד  לא  ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ
טעמ ֹו היה  מ ׁשּתּנה  א ּלא  ּבּמד ֹוכה , ולא  ּבּקדרה  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא 

ולמב ּׁשלין  ולנד ֹוכין LÏ„.קדרה ∑eta.לנטחנין ְְְְְְִִִִִִָָֻ«»ְֵָ¿«
ÔÓM‰∑ וד ֹומה ּדֹונׁש. ּפר ׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל  לחל ּוח  «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב )ל ֹו: וה ּלמ "ד (תהילים קיץ ", ּבחרבני ל ׁשּדי נה ּפ" :ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹ
ור ּבֹותינּו קיץ . ּבחרב ֹוני לחל ּוחי נה ּפ – ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַיס ֹוד 

אצל (ספרי )ּפר ׁשּוה ּו ׁשדים  ענין אין  א ׁשדים , ל ׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ל ׁשֹון ה ּׁשמן, ל ׁשד  ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי לב )ׁשמן. (דברים ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ

קטן  קמץ  נק ּוד  ה ּמ"ם  היה  ּכן ׁשאם  יׁשּור ּון, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָוּיׁשמן
ׁשה ּמ"ם  עכ ׁשו ה ּמ"ם . ּתחת  למ ּטה  וטעמ ֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ(צירה )
ל ׁשֹון  ה ּׁשי"ן, ּתחת  וה ּטעם  (ס ּגֹול ) קטן ּפּתח  ְְִֶַַַַַַַָָָָנק ּוד 
נק ּודה  ואינּה ּגד ֹול  ּבקמץ  ה ּנק ּודה  וה ּׁשי"ן ה ּוא , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשמן
"ל ׁשד " אחר : ּדבר  ּפס ּוק . ס ֹוף  ׁשה ּוא  מ ּפני קטן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבפ ּתח 
ה ּנּלֹוׁשה  ּכע ּסה  – ּד'ב ׁש ׁש'מן ל 'יׁש נֹוטריק ֹון: ְְְִִִִֶֶַַַָָָל ׁשֹון
ּדמתר ּגם : א ֹונקל ּוס  ׁשל  ותר ּגּום  ּבדב ׁש. ּוקט ּופה  ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּבׁשמן
ׁשהע ּסה  ּדֹונׁש; ׁשל  לפתר ֹונֹו נֹוטה  ּבמ ׁשחא " ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ"ּדליׁש

ּבּה יׁש ׁשמן לחל ּוחית  ּבׁשמן, .ה ּנּלֹוׁשה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

      §¤¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

     ©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
       §¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑ נאספים מ ׁשּפח ֹות  מ ׁשּפח ֹות  …∆¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִֶָָָ
אמר ּו ור ּבֹותינּו ּבגל ּוי. ּתרעמ ּתן לפרסם  ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּוב ֹוכים ,

– עריֹות "למ ׁשּפחתיו" ׁשל  מ ׁשּפח ֹות  עסקי על  ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
להם  .(ספרי )ה ּנאסר ֹות  ֱֶֶַָָ

     ©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
      §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

  ̈¨¨¬©¤−¨¨«

‡Ô‰lו ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb ÚÊ k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„¿…¿»

iÁÈa‡ח  ÔÈÁË Èˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏMÓe ‡zÎ„na CÈ‡„ Èˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈb d˙È ÔÈ„ÚÂ ‡„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿«¿»

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙ÈLÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

bי  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚe ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚ Û˜˙e dkLÓ Ú˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡zL‡‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe CcÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»



צז               
ÌpÁ ÌÈˆÓa ÏÎ‡ŒL‡∑ ּתאמר אם  ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ִַֹ

והל  ח ּנם , ּדגים  להם  נֹותנים  נאמר ׁשּמצריים  ּכבר  א  ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה) היּו(שמות לא  ּתבן אם  לכם ". ֿ יּנתן לא  "ותבן :ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

ּומה ּו ח ּנם ? להם  נֹותנים  היּו ּדגים  ח ּנם , להם  ְְִִִִִֶֶַָָָָָָנֹותנים 
ה ּמצ ֹות  מן ח ּנם  "ח ּנם "? ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי )א ֹומר  ˙‡∑ ְִִִִֵַָָ≈«ƒÀƒ

ּדבר , לכל  מ ׁשּתּנה  ה ּמן מה  מ ּפני ׁשמע ֹון: ר ּבי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמר 

א ֹומרים  ל ּמניק ֹות . ק ׁשים  ׁשהם  מ ּפני מא ּלּו? ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָח ּוץ 
מ ׁשל  ה ּתינֹוק . מ ּפני ּובצל  ׁשּום  ּתאכלי אל  ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלא ּׁשה :

ּב'ּספרי' ּכדאיתא  כ ּו'  למל.ÌÈ‡Mw‰∑ הם ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ
ּבלעז  (גורקען) .בורק "ש ∑‡ÌÈÁh.קוקומברו"ש  ְַַ¬«ƒƒ

ÈˆÁ‰∑ ית ותר ּגּומ ֹו (לויך ), פוריל "ש  ּכריׁשין ∆»ƒְְְִִַָ
וכ ּו' .ּבֹוצינּיא  ְִַָ

       §©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר , .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

     §©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©

„bŒÚÊk Ôn‰Â∑, זה אמר  לא  זה  ׁשאמר  מי ¿«»ƒ¿««ִֶֶֶַַָָֹ
וה ּקד ֹוׁשֿ עינינּו", ֿ ה ּמן אל  "ּבל ּתי א ֹומרים : ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל 
וג ֹו'". ֿ ּגד  ּכזרע  "וה ּמן ּבּתֹורה : הכ ּתיב  ֿ ה ּוא  ְְְְִִִַַַַָָָּבר ּו

וה ּמן  ּבני, ּמתל ֹוננים  מה  על  ע ֹולם  ּבאי רא ּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּכל ֹומר :
ח ׁשּוב  ה ּוא   וכ ּכ.„bŒÚÊk∑ זרע ּכג ּדא , עגל  ְָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט "ל ∑ÁÏ„a.קוליינדר "י  ט ֹובה  אבן .ׁשם  ¿…«ְְִֵֶֶָָ

       ̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
       ¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

  §©¬©¨«¤
eËL∑, אישבני"ר ט ּיּול  ל ׁשֹון א ּלא  "ׁשיט " אין »ְִִֵֶַָ

עמל  B‚Â'.ּבלא  ÌÈÁÈa eÁËÂ∑ ּבריחים ירד  לא  ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ
טעמ ֹו היה  מ ׁשּתּנה  א ּלא  ּבּמד ֹוכה , ולא  ּבּקדרה  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא 

ולמב ּׁשלין  ולנד ֹוכין LÏ„.קדרה ∑eta.לנטחנין ְְְְְְִִִִִִָָֻ«»ְֵָ¿«
ÔÓM‰∑ וד ֹומה ּדֹונׁש. ּפר ׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל  לחל ּוח  «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב )ל ֹו: וה ּלמ "ד (תהילים קיץ ", ּבחרבני ל ׁשּדי נה ּפ" :ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹ
ור ּבֹותינּו קיץ . ּבחרב ֹוני לחל ּוחי נה ּפ – ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַיס ֹוד 

אצל (ספרי )ּפר ׁשּוה ּו ׁשדים  ענין אין  א ׁשדים , ל ׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ל ׁשֹון ה ּׁשמן, ל ׁשד  ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי לב )ׁשמן. (דברים ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ

קטן  קמץ  נק ּוד  ה ּמ"ם  היה  ּכן ׁשאם  יׁשּור ּון, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָוּיׁשמן
ׁשה ּמ"ם  עכ ׁשו ה ּמ"ם . ּתחת  למ ּטה  וטעמ ֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ(צירה )
ל ׁשֹון  ה ּׁשי"ן, ּתחת  וה ּטעם  (ס ּגֹול ) קטן ּפּתח  ְְִֶַַַַַַַָָָָנק ּוד 
נק ּודה  ואינּה ּגד ֹול  ּבקמץ  ה ּנק ּודה  וה ּׁשי"ן ה ּוא , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשמן
"ל ׁשד " אחר : ּדבר  ּפס ּוק . ס ֹוף  ׁשה ּוא  מ ּפני קטן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבפ ּתח 
ה ּנּלֹוׁשה  ּכע ּסה  – ּד'ב ׁש ׁש'מן ל 'יׁש נֹוטריק ֹון: ְְְִִִִֶֶַַַָָָל ׁשֹון
ּדמתר ּגם : א ֹונקל ּוס  ׁשל  ותר ּגּום  ּבדב ׁש. ּוקט ּופה  ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּבׁשמן
ׁשהע ּסה  ּדֹונׁש; ׁשל  לפתר ֹונֹו נֹוטה  ּבמ ׁשחא " ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ"ּדליׁש

ּבּה יׁש ׁשמן לחל ּוחית  ּבׁשמן, .ה ּנּלֹוׁשה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

      §¤¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

     ©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
       §¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑ נאספים מ ׁשּפח ֹות  מ ׁשּפח ֹות  …∆¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִֶָָָ
אמר ּו ור ּבֹותינּו ּבגל ּוי. ּתרעמ ּתן לפרסם  ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּוב ֹוכים ,

– עריֹות "למ ׁשּפחתיו" ׁשל  מ ׁשּפח ֹות  עסקי על  ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
להם  .(ספרי )ה ּנאסר ֹות  ֱֶֶַָָ

     ©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
      §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

  ̈¨¨¬©¤−¨¨«

‡Ô‰lו ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb ÚÊ k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„¿…¿»

iÁÈa‡ח  ÔÈÁË Èˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏMÓe ‡zÎ„na CÈ‡„ Èˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈb d˙È ÔÈ„ÚÂ ‡„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿«¿»

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙ÈLÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

bי  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚe ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚ Û˜˙e dkLÓ Ú˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡zL‡‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe CcÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

              

     ¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
      §¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
      ̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

ÈÏ‡ Ó‡˙ŒÈk∑ׂשאה ּו אלי א ֹומר  ׁשא ּתה  ƒ…«≈«ֵֵֵֶַַָָ
ּכן? ל ֹו אמר  והיכן . לב )בחיק נחה (שמות  ל" : ְְְֵֵֵֵֵֶַָָ

וא ֹומר  ֿ העם ", ו)את  יׂשראל "(שמות ֿ ּבני אל  "ויצ ּום  : ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אתכם  ּומחרפים  אתכם  ס ֹוקלים  ׁשּיהיּו ֿ מנת  .על  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָ
ÂÈ˙‡Ï zÚaL L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ∑ לי א ֹומר  א ּתה  «»¬»»¬∆ƒ¿«¿»«¬…»ִֵַָ

ּבחיקי  .ל ׂשאתם  ְְִֵֵָ

       ¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
   ¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

     «Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
  ¦¬¨¥−¦¤«¦

      §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
      ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ מ ׁשה ׁשל  ּכח ֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒֶֶַָֹֹ
ה ּפרענּות  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּכׁשהראה ּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻּכנקבה .
לפניו: אמר  זאת , על  עליהם  להביא  עתיד  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשה ּוא 

ּתח ּלה  הרגני ּכן, È˙Úa.אם  ‰‡‡ŒÏ‡Â∑" ּברעתם" ְְִִִֵֵָָ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָ
מ ּתּקּוני  אחד  וזה  ה ּכת ּוב . ׁשּכּנה  א ּלא  לכ ּתב , ל ֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה 

ל ׁשֹון  ּולת ּקּון לכ ּנּוי ּבּתֹורה  .ס ֹופרים  ְְְִִִַָָ

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
       ¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
      §¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

ÈlŒ‰ÙÒ‡∑:ׁשאמר ּת  לתל ּונת ּתׁשּובה  הרי ∆¿»ƒְְְְֲִֵֶַָָָָ
היכן  הרא ׁשֹונים  וה ּזקנים  לב ּדי". אנכי ֿ א ּוכל  ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"לא 

ּבמ  אף  והלא  ׁשּנאמר היּו? ע ּמהם , יׁשב ּו (שמות צרים  ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתבערה ג ) ּבא ׁש א ּלא  יׂשראל "? ֿ זקני את  ואספ ּת  ל" :ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰BÒ ÈÏ ˙Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡ÈazÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰‡Ï«¬»»ƒ

‡Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‰ÈÓÏ ‡Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡Ò ‡Ï ‰ ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ÈwÈ È‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈa¿ƒ¿ƒ

b‡טז ÔÈÚL ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ ÈÒ Ôep‡ È‡ zÚ„È Èc Ï‡NÈ ÈqÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È a„˙e È‰BÎÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»



   
     
   

    
   

      
      

      
     

  
    

       
     
    

      
    

  
     

      
     
       
     
    

    
    

     
  

      

   
    
   
     

  
     

    
     
      

     
    

     
     



צח              
ּדכתיב  , לכ מ ּסיני היּו ּורא ּויים  כד )מת ּו, "וּיחזּו(שמות : ְְְֱִִִִִֵֶַַָָ

ּומד ּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש רא ׁש, ק ּלּות  ׁשּנהג ּו ֿ האלהים ", ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹאת 
וזה ּו . ה ּמל רצה (שם)ּבפני ולא  וּיׁשּתּו". "וּיאכל ּו : ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּופרע  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן אבל ּות  ל ּתן ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְֲִֵֵַַַַָָָָה ּקד ֹוׁש
ּכאן  B‚Â'.להם  Ì‰ŒÈk zÚ„È L‡∑ ׁשא ּתה א ֹותן ֶָָ¬∆»«¿»ƒ≈¿ֶַָָ

, ּפר ּבעב ֹודת  ּבמצרים  ׁשֹוטרים  עליהם  ׁשּנתמ ּנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַמ ּכיר 
ׁשּנאמר  ידם , על  ּומ ּכים  עליהם  מרחמים  (שמות והיּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגד ּלתן,ה) יתמ ּנּו ע ּתה  – יׂשראל " ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻ
ּבצרתן  ׁשּנצטער ּו  ּכדר.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑ קחם ְְְֲִֶֶֶַָָָ¿»«¿»…»ֵָ

ׁשל  ּבניו על  ּפרנסים  ׁשּנתמ ּניתם  "א ׁשריכם  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדברים :
CnÚ.מק ֹום !" ÌL evÈ˙‰Â∑ יׂשראל ׁשּירא ּו ּכדי ָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶָ

א ּלּו חביבין ויאמר ּו: וכב ֹוד , ּגד ּלה  ּבהם  ְְְְְְֲֲִִִֵֶָָָֹֻוינהג ּו
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ּפי ּדּבּור  ל ׁשמע  מ ׁשה  עם  ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּנכנס ּו

.(ספרי )
     §¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©

       £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´
   ̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«

Èz„ÈÂ∑ י מע ׂשר  אחת  ה ּכת ּוב ֹות זֹו ריד ֹות  ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ
EnÚ.ּבּתֹורה  Èza„Â∑ ע ּמהם ∑ÈzÏˆ‡Â.ולא  ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ

ּכמ ֹו "ואר ּבי", כד )ּכתר ּגּומ ֹו ּבני (שמות ֿ אצילי "ואל  : ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַ
Ì‰ÈÏÚ.יׂשראל " ÈzÓNÂ∑ ּדֹומה מ ׁשה  למה  ְִֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

וה ּכל  מנֹורה  ּגּבי על  ׁשּמּנח  לנר  ׁשעה ? ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבא ֹות ּה

ּכל ּום  חסר  א ֹור ֹו ואין הימ ּנּו e‡NÂ.מדליקין ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿
Ez‡∑ טרח עליהם  ׁשּיק ּבל ּו ֿ מנת  על  ע ּמהם  התנה  ƒ¿ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וסרבנים  טרחנים  ׁשהם  ‡z‰.ּבני, ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְִִֵֶַַַָָָ¿…ƒ»«»
EcÏ∑( ספרי) א ּוכל ֿ "לא  ּׁשאמר ּת: למה  ּתׁשּובה  הרי ¿«∆ְְְֲֵֶַַַָָָֹ

לב ּדי" .אנכי ְִִַָֹ

     §¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
       ¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
       ¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¨¤²¨−̈©«£©§¤«

eLc˜˙‰∑ א ֹומר ה ּוא  וכן לפרענּות , עצמכם  יב )הזמינּו הרגה "(ירמיה ליֹום  "והק ּדׁשם  :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

       ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
      ̈¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

      ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
      ̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

      ©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦
ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑ על ׁשּמתמ ּצין ּבּכׁשרים , זֹו «…∆»ƒְְִִִֵֶַַַ

ה ּוא  ּובר ׁשעים  יֹוצאה . נׁשמתן ּכ ֿ ואחר  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמ ּטֹותיהן
ׁשנּויה  היא  ּכ – ׁשּניהם " ּבין ע ֹוד ּנּו "ה ּבׂשר  ְִִֵֵֵֶֶַָָָָא ֹומר :
הר ׁשעים  ח ּלּוף : ׁשנּויה  ּב'ּמכיל ּתא ' אבל  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּב'ּספרי',
"ה ּבׂשר  וה ּכׁשרים  יֹום , ׁשל ׁשים  ּומצטערין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹא ֹוכלין

ׁשּניהם " ּבין ÌÎt‡Ó.ע ֹוד ּנּו ‡ˆÈŒL‡ „Ú∑ ִֵֵֶֶ«¬∆≈≈≈«¿∆
תק ֹוצ ּון "די ּכא ּלּוּכתר ּגּומ ֹו: לכם  ּדֹומה  יהא  ּביּה". ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

לח ּוץ  ונגעל  ׁשּיֹוצא  עד  מ ּדאי, יֹותר  מ ּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָאכל ּתם 
האף   ּדר.‡ÊÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑( ספרי) מרחקין ׁשּתהיּו ֶֶַָ¿»»»∆¿»»ְְֲִִֶַ

ה ּדר ׁשן  מ ׁשה  ר ּבי ּובדברי ּׁשּקרב ּתם . מ ּמה  יֹותר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹא ֹות ֹו
"זרא " לחרב  ׁשּקֹורין מק ֹום  ׁשּיׁש ‡˙Œ‰'.ראיתי ְִִִֵֶֶֶֶָָָָ∆

ÌÎa˜a L‡∑, ּביניכם ׁשכינתי ׁשּנטע ּתי לא  אם  ¬∆¿ƒ¿¿∆ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ה ּלל ּו ה ּדברים  לכל  ל ּכנס  לבבכם  ּגב ּה .לא  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

Áe‡יז ÔÓ Èa‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ ÔeBÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ÁÓÏ encÊ‡ ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È‡ ‡Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈˆÓa ‡Ï Ë È‡ ‡Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈNÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ ÁÈ „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎe ÔBÎÈÈa ˙ÈL dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ



    
     
   

  

    
     
   

   

     
     

  



צט               
ּדכתיב  , לכ מ ּסיני היּו ּורא ּויים  כד )מת ּו, "וּיחזּו(שמות : ְְְֱִִִִִֵֶַַָָ

ּומד ּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש רא ׁש, ק ּלּות  ׁשּנהג ּו ֿ האלהים ", ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹאת 
וזה ּו . ה ּמל רצה (שם)ּבפני ולא  וּיׁשּתּו". "וּיאכל ּו : ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּופרע  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן אבל ּות  ל ּתן ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְֲִֵֵַַַַָָָָה ּקד ֹוׁש
ּכאן  B‚Â'.להם  Ì‰ŒÈk zÚ„È L‡∑ ׁשא ּתה א ֹותן ֶָָ¬∆»«¿»ƒ≈¿ֶַָָ

, ּפר ּבעב ֹודת  ּבמצרים  ׁשֹוטרים  עליהם  ׁשּנתמ ּנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַמ ּכיר 
ׁשּנאמר  ידם , על  ּומ ּכים  עליהם  מרחמים  (שמות והיּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגד ּלתן,ה) יתמ ּנּו ע ּתה  – יׂשראל " ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻ
ּבצרתן  ׁשּנצטער ּו  ּכדר.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑ קחם ְְְֲִֶֶֶַָָָ¿»«¿»…»ֵָ

ׁשל  ּבניו על  ּפרנסים  ׁשּנתמ ּניתם  "א ׁשריכם  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדברים :
CnÚ.מק ֹום !" ÌL evÈ˙‰Â∑ יׂשראל ׁשּירא ּו ּכדי ָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶָ

א ּלּו חביבין ויאמר ּו: וכב ֹוד , ּגד ּלה  ּבהם  ְְְְְְֲֲִִִֵֶָָָֹֻוינהג ּו
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ּפי ּדּבּור  ל ׁשמע  מ ׁשה  עם  ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּנכנס ּו

.(ספרי )
     §¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©

       £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´
   ̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«

Èz„ÈÂ∑ י מע ׂשר  אחת  ה ּכת ּוב ֹות זֹו ריד ֹות  ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ
EnÚ.ּבּתֹורה  Èza„Â∑ ע ּמהם ∑ÈzÏˆ‡Â.ולא  ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ

ּכמ ֹו "ואר ּבי", כד )ּכתר ּגּומ ֹו ּבני (שמות ֿ אצילי "ואל  : ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַ
Ì‰ÈÏÚ.יׂשראל " ÈzÓNÂ∑ ּדֹומה מ ׁשה  למה  ְִֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

וה ּכל  מנֹורה  ּגּבי על  ׁשּמּנח  לנר  ׁשעה ? ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבא ֹות ּה

ּכל ּום  חסר  א ֹור ֹו ואין הימ ּנּו e‡NÂ.מדליקין ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿
Ez‡∑ טרח עליהם  ׁשּיק ּבל ּו ֿ מנת  על  ע ּמהם  התנה  ƒ¿ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וסרבנים  טרחנים  ׁשהם  ‡z‰.ּבני, ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְִִֵֶַַַָָָ¿…ƒ»«»
EcÏ∑( ספרי) א ּוכל ֿ "לא  ּׁשאמר ּת: למה  ּתׁשּובה  הרי ¿«∆ְְְֲֵֶַַַָָָֹ

לב ּדי" .אנכי ְִִַָֹ

     §¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
       ¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
       ¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¨¤²¨−̈©«£©§¤«

eLc˜˙‰∑ א ֹומר ה ּוא  וכן לפרענּות , עצמכם  יב )הזמינּו הרגה "(ירמיה ליֹום  "והק ּדׁשם  :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

       ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
      ̈¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

      ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
      ̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

      ©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦
ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑ על ׁשּמתמ ּצין ּבּכׁשרים , זֹו «…∆»ƒְְִִִֵֶַַַ

ה ּוא  ּובר ׁשעים  יֹוצאה . נׁשמתן ּכ ֿ ואחר  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמ ּטֹותיהן
ׁשנּויה  היא  ּכ – ׁשּניהם " ּבין ע ֹוד ּנּו "ה ּבׂשר  ְִִֵֵֵֶֶַָָָָא ֹומר :
הר ׁשעים  ח ּלּוף : ׁשנּויה  ּב'ּמכיל ּתא ' אבל  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּב'ּספרי',
"ה ּבׂשר  וה ּכׁשרים  יֹום , ׁשל ׁשים  ּומצטערין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹא ֹוכלין

ׁשּניהם " ּבין ÌÎt‡Ó.ע ֹוד ּנּו ‡ˆÈŒL‡ „Ú∑ ִֵֵֶֶ«¬∆≈≈≈«¿∆
תק ֹוצ ּון "די ּכא ּלּוּכתר ּגּומ ֹו: לכם  ּדֹומה  יהא  ּביּה". ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

לח ּוץ  ונגעל  ׁשּיֹוצא  עד  מ ּדאי, יֹותר  מ ּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָאכל ּתם 
האף   ּדר.‡ÊÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑( ספרי) מרחקין ׁשּתהיּו ֶֶַָ¿»»»∆¿»»ְְֲִִֶַ

ה ּדר ׁשן  מ ׁשה  ר ּבי ּובדברי ּׁשּקרב ּתם . מ ּמה  יֹותר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹא ֹות ֹו
"זרא " לחרב  ׁשּקֹורין מק ֹום  ׁשּיׁש ‡˙Œ‰'.ראיתי ְִִִֵֶֶֶֶָָָָ∆

ÌÎa˜a L‡∑, ּביניכם ׁשכינתי ׁשּנטע ּתי לא  אם  ¬∆¿ƒ¿¿∆ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ה ּלל ּו ה ּדברים  לכל  ל ּכנס  לבבכם  ּגב ּה .לא  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

Áe‡יז ÔÓ Èa‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ ÔeBÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ÁÓÏ encÊ‡ ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È‡ ‡Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈˆÓa ‡Ï Ë È‡ ‡Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈNÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ ÁÈ „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎe ÔBÎÈÈa ˙ÈL dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ



    
     
   

  

    
     
   

   

     
     

  

              

      ©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
       ̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

 ¬Ÿ¤¨¦«
ÈÏ‚ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפיר ׁש ה ּדר ׁשן מ ׁשה  ור ּבי היתרים . אלפים  ׁשל ׁשת  ה ּפרט , את  למנֹות  ח ׁש לא  ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

מ ּמצרים  ׁשּיצא ּו א ֹותן א ּלא  ּבכ ּו .ׁשּלא  ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

      £Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
      ¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

ËÁMÈ ˜e Ô‡ˆ‰∑( ספרי) מאר ּבעה אחד  זה  ¬…»»ƒ»≈ְֵֶֶַָָָ
ׁשמע ֹון  ר ּבי ואין ּדֹור ׁש, עקיבא  ר ּבי ׁשהיה  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּדברים 
אלף  ֿ מא ֹות  "ׁשׁש א ֹומר : עקיבא  ר ּבי ּכמ ֹות ֹו. ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָּדֹור ׁש
חד ׁש ואכל ּו להם  א ּתן ּבׂשר  אמר ּת: וא ּתה  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרגלי...

ּוב  הצאן יס ּפיק ימים  מי ּכמ ׁשמע ֹו: ה ּכל  – וג ֹו'" קר  ְְְְֲִִִַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר  ּכענין כה)להם ? ּגא ּלת ֹו".(ויקרא ּכדי "ּומצא  : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
א ֹו זֹו, ק ׁשה : כ )ואיזֹו ה ּמרים "?(במדבר ֿ נא  "ׁשמע ּו : ְְִִֵַָָָֹ

ולא  ה ּכת ּוב  ל ֹו  חס ּבר ּבים , אמר  ׁשּלא  לפי  ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹא ּלא 
לא   לפיכ ּבּגל ּוי, היתה  מריבה  ׁשל  וזֹו מ ּמּנּו, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹנפרע 
לא  ֿ וׁשל ֹום , חס  א ֹומר : ׁשמע ֹון ר ּבי ה ּכת ּוב . ל ֹו  ְְִִֵַַַַָָָֹחס
ּבֹו ׁשּכת ּוב  מי !ּכ צ ּדיק  א ֹות ֹו ׁשל  ּדע ּתֹו על  ְְִִֶֶַַַָָָָעלתה 

יב ) ה ּמק ֹום (שם אין יאמר : ה ּוא ", נאמן ֿ ּביתי "ּבכל  :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ
רגלי  אלף  ֿ מא ֹות  "ׁשׁש אמר : ּכ א ּלא  לנּו? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמס ּפיק 
ּכ ֿ ואחר  ימים , לחד ׁש א ּתן" ּבׂשר  אמר ּת וא ּתה  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוג ֹו',
להם " יּׁשחט  ּובקר  "הצאן ּכזֹו! ּגד ֹולה  א ּמה  ְֲֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻּתהרג 
ע ֹולם ? עד  מס ּפק ּתן זֹו אכילה  ּותהא  ׁשּיהרג ּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכדי
ּכֹור  "טל  לחמ ֹור : ל ֹו א ֹומרים  זה ? ה ּוא   ׁשבח ְְְֲֲִִִֶַֹוכי
ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ה ׁשיב ֹו ?"רא ׁש ונח ּת ְְְְֱִִַַָָֹֹׂשע ֹורים 
ּבעיני הט ֹוב  ידי. ׁשּקצרה  יאמר ּו א ּתן, לא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ואם 
ּכּיֹוצא  ּומאה  הם  יאבד ּו ּבעיניהם ? ּתקצר  ה ' ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיד 
ׁשעה  אפ ּלּו לפניהם  קצרה  ידי ּתהי ואל  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהם ,

.אחת "! ַַ

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
   ¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

È„ E˜È‰ ‰‡˙ ‰zÚ∑ּבנֹו ּגמליאל  ר ּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְִֵַַָ
על  לעמד  אפ ׁשר  אי א ֹומר : ה ּנׂשיא  יה ּודה  ר ּבי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל 
ּתס ּפיק  לא  עלילה  א ּלא  מב ּקׁשים  ׁשאינן מאחר  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה ּטפל ,
ּבׂשר  להם  נֹותן א ּתה  אם  ;אחרי לד ּון ס ֹופן ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלהם ,
נֹותן  א ּתה  ואם  ּבּקׁשנּו. ּדּקה  יאמר ּו: ּגּסה , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּבהמה 
ּבּקׁשנּו, וע ֹוף  ח ּיה  ּבּקׁשנּו, ּגּסה  יאמר ּו: ּדּקה , ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלהם 
ׁשּקצרה  יאמר ּו ֿ ּכן אם  ל ֹו: אמר  ּבּקׁשנּו! וחגבים  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּדגים 
"ע ּתה  ל ֹו: אמר  ּומפ ּיסן.  ה ֹול הריני לפניו: אמר  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָידי.

מ ׁשה   הל . ל יׁשמע ּו ׁשּלא  – דברי"  היקר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹֹתראה 
היד  להם : אמר  לעיל ). לר ּׁש"י ּגם  קאי (זה  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָלפ ּיסן

ּתקצר ? עח)ה ' וג ֹו'(תהילים מים  וּיזּוב ּו ֿ צ ּור  ה ּכה  "הן ְְִִִֵַַָָָ
זֹו, היא  ּפׁשרה  אמר ּו: ֿ ּתת ". יּוכל  ֿ לחם  ּבֹוהגם  אין ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

מ ׁשה  "וּיצא  ׁשּנאמר : וזה ּו ׁשאלתנּו. למ ּלא ֹות  ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכח 
ׁשבעים  וּיאסף  ל ֹו: ׁשמע ּו ׁשּלא  ּכיון ֿ העם ", אל  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹויד ּבר 

וג ֹו' .איׁש ְִ

b‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
zÓ‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ ÁÈ ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈB˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

ÔÚkכג  kÚ˙È ÈÈ„ ‡ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»
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       ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
       ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤

      ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
       £¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

    £¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא  ּתר ּגם : וא ֹונקל ּוס  ּב'ּספרי'. מפר ׁש ּכ לב ּדֹו, ה ּיֹום  א ֹות ֹו א ּלא  נתנּבא ּו לא  ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נב ּואה  ּפסקה  .ׁשּלא  ְְֵֶֶָָָֹ

    ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
       §¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

     §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
ÌÈL‡ŒÈL e‡MiÂ∑( ספרי).ׁשּנבחר ּו מא ֹותן «ƒ»¬¿≈¬»ƒְֲִֵֶָ

זֹו לגד ּלה  ּכּדאין אנּו אין ÌÈ˙ka.אמר ּו: ‰n‰Â∑ ְְְִִֵָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ
נק ּובים  ּכּלם  ונכ ּתב ּו לסנהדרין. ׁשּבהם  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּבמבררים 
לי"ב  ע ֹולה  ׁשהח ׁשּבֹון לפי ּגֹורל ; ֿ ידי ועל  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָּבׁשמ ֹות 
מ ּׁשני  ח ּוץ  וׁשבט , ׁשבט  לכל  ׁשּׁשה  ׁשּׁשה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשבטים 
אמר  חמ ּׁשה . חמ ּׁשה  א ּלא  אליהם  מ ּגיע  ׁשאין ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבטים 
אחד . זקן מ ׁשבט ֹו לפח ֹות  לי ׁשֹומע  ׁשבט  אין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמ ׁשה :

על  וכתב  ּפתקין ּוׁשּתים  ׁשבעים  נטל  ע ׂשה ? ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָמה 
ׁשבט  מ ּכל  ּוברר  חלק . ׁשנים  ועל  "זקן", ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשבעים 
טל ּו להם : אמר  ּוׁשּתים . ׁשבעים  והיּו ׁשּׁשה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשבט 
נתק ּדׁש, "זקן" ּביד ֹו ׁשעלה  מי קל ּפי. מ ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפתקיכם 
חפץ  לא  ה ּמק ֹום  ל ֹו: אמר  חלק , ּביד ֹו ׁשעלה  ְִֵֶַַָָָָָָָָֹּומי

ּב. ְ

      ©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
 ¦§©§¦−©©«£¤«

Úp‰ ıiÂ∑ היה מ ׁשה  ּבן ּגר ׁשֹום  א ֹומרים : .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

      ©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
  £Ÿ¦¬¤−§¨¥«

Ì‡Ïk∑(ו והם (סנהדרין צ ּבּור , צרכי עליהם  ה ּטל  ¿»≈ְְֲִֵֵֵֵֶַָ
מאליהם . ה ּכלא ,(ספרי )ּכלים  ּבית  אל  ּתנם  אחר : ּדבר  ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את  מכניס  ויה ֹוׁשע  מת , מ ׁשה  מתנּבאים : ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻלפי
לארץ  .יׂשראל  ְִֵֶָָָ

        ©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
     §Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥§Ÿ̈²¤−£¥¤«

ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑? מק ּנא א ּתה  ∑ÈÏ.הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒ
לב  ה ּנֹותן אדם  – "קנאה " ל ׁשֹון ּכל  "ּבׁשבילי". ְְְְִִִִֵֵַָָָָּכמ ֹו

א ֹוחז  ּבלעז, אנפרמנ"ט  לעזר  א ֹו לנקם  א ֹו ה ּדבר , ְְֲִֵַַַַַָָֹֹעל 
ה ּמּׂשא  .ּבעבי ֳִַַָָ

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ ÈqÓ ‡b ÔÈÚL LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ BÁÒ BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  ÈaÂ dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡b ÔÈÚL ÏÚ ‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e„ ‡Áe ÔB‰ÈÏÚ ˙L „k ‰Â‰Â ‡iÒ»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו ÌeL ‡˙ÈLÓa ÔÈb ÔÈz e‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡iÈ˙Îa Ôep‡Â ‰‡e„ ‡Áe»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙ÈLÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙ÈLÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe a ÚLB‰È ˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:ÔepÒ‡ ‰LÓ ÈBa Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È‡ Ô‡È ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e„ ‡Áe ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈
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       ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
       ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤

      ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
       £¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

    £¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא  ּתר ּגם : וא ֹונקל ּוס  ּב'ּספרי'. מפר ׁש ּכ לב ּדֹו, ה ּיֹום  א ֹות ֹו א ּלא  נתנּבא ּו לא  ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נב ּואה  ּפסקה  .ׁשּלא  ְְֵֶֶָָָֹ

    ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
       §¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

     §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
ÌÈL‡ŒÈL e‡MiÂ∑( ספרי).ׁשּנבחר ּו מא ֹותן «ƒ»¬¿≈¬»ƒְֲִֵֶָ

זֹו לגד ּלה  ּכּדאין אנּו אין ÌÈ˙ka.אמר ּו: ‰n‰Â∑ ְְְִִֵָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ
נק ּובים  ּכּלם  ונכ ּתב ּו לסנהדרין. ׁשּבהם  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּבמבררים 
לי"ב  ע ֹולה  ׁשהח ׁשּבֹון לפי ּגֹורל ; ֿ ידי ועל  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָּבׁשמ ֹות 
מ ּׁשני  ח ּוץ  וׁשבט , ׁשבט  לכל  ׁשּׁשה  ׁשּׁשה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשבטים 
אמר  חמ ּׁשה . חמ ּׁשה  א ּלא  אליהם  מ ּגיע  ׁשאין ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבטים 
אחד . זקן מ ׁשבט ֹו לפח ֹות  לי ׁשֹומע  ׁשבט  אין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמ ׁשה :

על  וכתב  ּפתקין ּוׁשּתים  ׁשבעים  נטל  ע ׂשה ? ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָמה 
ׁשבט  מ ּכל  ּוברר  חלק . ׁשנים  ועל  "זקן", ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשבעים 
טל ּו להם : אמר  ּוׁשּתים . ׁשבעים  והיּו ׁשּׁשה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשבט 
נתק ּדׁש, "זקן" ּביד ֹו ׁשעלה  מי קל ּפי. מ ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפתקיכם 
חפץ  לא  ה ּמק ֹום  ל ֹו: אמר  חלק , ּביד ֹו ׁשעלה  ְִֵֶַַָָָָָָָָֹּומי

ּב. ְ

      ©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
 ¦§©§¦−©©«£¤«

Úp‰ ıiÂ∑ היה מ ׁשה  ּבן ּגר ׁשֹום  א ֹומרים : .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

      ©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
  £Ÿ¦¬¤−§¨¥«

Ì‡Ïk∑(ו והם (סנהדרין צ ּבּור , צרכי עליהם  ה ּטל  ¿»≈ְְֲִֵֵֵֵֶַָ
מאליהם . ה ּכלא ,(ספרי )ּכלים  ּבית  אל  ּתנם  אחר : ּדבר  ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את  מכניס  ויה ֹוׁשע  מת , מ ׁשה  מתנּבאים : ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻלפי
לארץ  .יׂשראל  ְִֵֶָָָ

        ©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
     §Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥§Ÿ̈²¤−£¥¤«

ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑? מק ּנא א ּתה  ∑ÈÏ.הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒ
לב  ה ּנֹותן אדם  – "קנאה " ל ׁשֹון ּכל  "ּבׁשבילי". ְְְְִִִִֵֵַָָָָּכמ ֹו

א ֹוחז  ּבלעז, אנפרמנ"ט  לעזר  א ֹו לנקם  א ֹו ה ּדבר , ְְֲִֵַַַַַָָֹֹעל 
ה ּמּׂשא  .ּבעבי ֳִַַָָ

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ ÈqÓ ‡b ÔÈÚL LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ BÁÒ BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  ÈaÂ dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡b ÔÈÚL ÏÚ ‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e„ ‡Áe ÔB‰ÈÏÚ ˙L „k ‰Â‰Â ‡iÒ»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו ÌeL ‡˙ÈLÓa ÔÈb ÔÈz e‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡iÈ˙Îa Ôep‡Â ‰‡e„ ‡Áe»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙ÈLÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙ÈLÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe a ÚLB‰È ˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:ÔepÒ‡ ‰LÓ ÈBa Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È‡ Ô‡È ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e„ ‡Áe ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈



   
   

   
  

    
    

              

     

     ©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מ ֹועד אהל  ‡ŒÏ.מ ּפתח  «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆

‰Án‰∑לאהל ֹו איׁש ּכניסה ∑ÛÒ‡iÂ.נכנס ּו ל ׁשֹון ««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִָ
ּכמ ֹו ה ּבית , כב )אל  ּבית ".(דברים ּתֹו ֿ אל  "ואספ ּתֹו : ְְֲִֵֶֶֶַַַַ

לכ ּלם  לט)ואב  אספם ".(תהילים מי ֿ ידע  ולא  "יצ ּבר  : ְְְְְִִֵַָָָֹֹֹֻ
ׁשּנכנס ּו עד  ּפרענּות  עליהם  הביא  ׁשּלא  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻמל ּמד ,

לאהל ֹו איׁש .(ספרי )ה ּצּדיקים  ְֳִִִַַָ

      §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
       ©¦¸©©©«£¤¹§¤¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

    §¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
Ê‚iÂ∑וכן צ )וּיפריח , וכן (תהילים חיׁש". גז "ּכי : «»»ְְְִִִֵֵַַַָ

א) ועבר "(נחום "נג ֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמ ֹו א וּיפ ׁשט , (שמואל  ְַָָ«ƒ…ְְִַֹ
ֿ הארץ ",ל ) כל  ֿ ּפני על  נט ׁשים  "וה ּנה  כט): :(יחזקאל  ְְְִִֵֵֶַָָָֻ

ה ּמד ּברה " ּונט ׁשּתי".ÌÈ˙n‡Îe∑ּבגב ּה ּפֹורח ֹות  ְְְִִַַָָ¿«»«ƒְְַֹ
ט ֹורח  יהא  ׁשּלא  ּכדי אדם , ׁשל  ל ּבֹו ּכנגד  ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעד 

ל ׁשח ֹות  ולא  להג ּביּה לא  .(ספרי )ּבאסיפתן, ְְְְֲִִִַַַָָֹֹ

      ©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
    ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

      ©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
 §¦−©©«£¤«

ËÈÚÓn‰∑ חמרים ע ׂשרה  אסף  והח ּגרים , העצלים  מ ּכּלם , ּפח ֹות  ׁשאסף  א ֹותם ∑eÁËLiÂ.מי ע ׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ
מ ׁשטיחין  .מ ׁשטיחין ְְִִִִַַ

       ©¨À̈¤̧Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
        ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

˙kÈ ÌË∑ יֹוצאה ׁשּנׁשמת ֹו עד  ּבׁשּניו, לפ ּסק ֹו מס ּפיק  אינֹו אחר : ּדבר  פסק ". לא  "עד  .ּכתר ּגּומ ֹו: ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

    ©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
   ¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

     ¦¦§©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
 ©«£¥«

ÈÒÂל  ‡e‰ ‡˙ÈLÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN ÁÙ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡ÁeÂ¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙ÈLÓ ÏÚ ‡Óe ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙ÈLÓÏ BÁÒ BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈzz ÌeÎe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B˙„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈB‚„ ‡NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙ÈLÓÏ BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜Èלד  ‡e‰‰ ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e˜ Ôn˙ È‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

BˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ ÈwÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙BˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈
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     ©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
     ©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

a„zÂ∑( ספרי) א ּלא מק ֹום  ּבכל  "ּדּבּור " אין «¿«≈ְִֵֶָָָ
וכן ק ׁשה . א ֹומר ל ׁשֹון מב )ה ּוא  האיׁש(בראשית "ּדּבר  : ְִִֵֵֶָָָָ

מק ֹום  ּבכל  "אמירה " ואין ק ׁשֹות ". א ּתנּו הארץ  ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָֹאדני
א ֹומר  ה ּוא  וכן ּתחנּונים . ל ׁשֹון יט)א ּלא  "וּיאמר (בראשית : ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

ּתרע ּו", אחי ֿ נא  יב )אל  דברי".(במדבר ׁשמע ּוֿנא  "וּיאמר  : ְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּקׁשה  ל ׁשֹון "נא " Ô‰‡Â.ּכל  ÌÈÓ a„zÂ∑( ספרי) ְַָָָָ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…

ה ּכת ּוב  הק ּדימ ּה  לפיכ ּתח ּלה , ּבּדּבּור  ּפתחה  ְְְְִִִִִִַַָָָָָָהיא 
מן  מ ׁשה  ׁשּפיר ׁש מרים  יֹודעת  היתה  ּומ ּנין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתח ּלה .
צ ּפֹורה  ּבצד  היתה  מרים  א ֹומר : נתן ר ּבי ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָהא ּׁשה ?
מתנּבאים  ּומידד  "אל ּדד  למ ׁשה : ׁשּנאמר  ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשעה 
"א ֹוי  אמרה : צ ּפֹורה , ׁשּׁשמעה  ּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּבּמחנה ",
ׁשּיהיּו לנב ּואה , נזקקים  הם  אם  א ּלּו ׁשל  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָלנׁשֹותיהן
ּומ ּׁשם  מ ּמּני!". ּבעלי ׁשּפר ׁש  ּכדר מ ּנׁשֹותיהן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפֹור ׁשין

נת ּכּונה  ׁשּלא  ּמרים  ּומה  לאהרן. וה ּגידה  מרים  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹידעה 
ׁשל  ּבגנּות ֹו למס ּפר  ֿ וחמר  קל  נענׁשה , ּכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלג ּנּות ֹו,

‰ÈLk˙.חבר ֹו ‰M‡‰∑(שם) מ ֹודים ׁשה ּכל  מ ּגיד , ֲֵ»ƒ»«Àƒִִֶַַֹ
ּכּוׁשי  ׁשל  ּבׁשחר ּות ֹו מ ֹודים  ׁשה ּכל  ּכׁשם  .ּביפיּה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

˙ÈLÎ∑ מראה יפת  ‰‡M‰.ּבגימטר ּיא : ˙B„‡ŒÏÚ∑ Àƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»
ּגר ּוׁשיה  א ֹוד ֹות  Á˜Ï.על  ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ מה ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ַ

ואינּה ּביפיּה נאה  א ּׁשה   ל יׁש א ּלא  ל ֹומר ? ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָּתלמ ּוד 
נאה  זאת  אבל  ּביפיּה, ולא  ּבמע ׂשיה  ּבמע ׂשיה , ְְְְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹֹנאה 

‰ÈLk˙‰‡.ּבּכל  ‰M∑ נקראת נֹויּה ׁשם  על  ַֹ»ƒ»«Àƒְִֵֵַָ
ּכדי  "ּכּוׁשי", נאה : ּבנֹו את  ה ּקֹורא  ּכאדם  ְְְִִֵֵֶֶַָָָ"ּכּוׁשית ",

רעה  עין ּבֹו ּתׁשלט  Á˜Ï.ׁשּלא  ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ ְִִֶַָָֹֹƒƒ»Àƒ»»
ּגר ׁשּה .וע ּתה  ְְֵַָָ

      ©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
  ¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

C‡ ˜‰∑' ה ּדּבר  לב ּדֹו „a.ע ּמֹו eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ  מ ּדר ּפיר ׁשנּו .ולא  ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ
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a„zÂ∑( ספרי) א ּלא מק ֹום  ּבכל  "ּדּבּור " אין «¿«≈ְִֵֶָָָ
וכן ק ׁשה . א ֹומר ל ׁשֹון מב )ה ּוא  האיׁש(בראשית "ּדּבר  : ְִִֵֵֶָָָָ

מק ֹום  ּבכל  "אמירה " ואין ק ׁשֹות ". א ּתנּו הארץ  ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָֹאדני
א ֹומר  ה ּוא  וכן ּתחנּונים . ל ׁשֹון יט)א ּלא  "וּיאמר (בראשית : ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

ּתרע ּו", אחי ֿ נא  יב )אל  דברי".(במדבר ׁשמע ּוֿנא  "וּיאמר  : ְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּקׁשה  ל ׁשֹון "נא " Ô‰‡Â.ּכל  ÌÈÓ a„zÂ∑( ספרי) ְַָָָָ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…

ה ּכת ּוב  הק ּדימ ּה  לפיכ ּתח ּלה , ּבּדּבּור  ּפתחה  ְְְְִִִִִִַַָָָָָָהיא 
מן  מ ׁשה  ׁשּפיר ׁש מרים  יֹודעת  היתה  ּומ ּנין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתח ּלה .
צ ּפֹורה  ּבצד  היתה  מרים  א ֹומר : נתן ר ּבי ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָהא ּׁשה ?
מתנּבאים  ּומידד  "אל ּדד  למ ׁשה : ׁשּנאמר  ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשעה 
"א ֹוי  אמרה : צ ּפֹורה , ׁשּׁשמעה  ּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּבּמחנה ",
ׁשּיהיּו לנב ּואה , נזקקים  הם  אם  א ּלּו ׁשל  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָלנׁשֹותיהן
ּומ ּׁשם  מ ּמּני!". ּבעלי ׁשּפר ׁש  ּכדר מ ּנׁשֹותיהן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפֹור ׁשין

נת ּכּונה  ׁשּלא  ּמרים  ּומה  לאהרן. וה ּגידה  מרים  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹידעה 
ׁשל  ּבגנּות ֹו למס ּפר  ֿ וחמר  קל  נענׁשה , ּכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלג ּנּות ֹו,

‰ÈLk˙.חבר ֹו ‰M‡‰∑(שם) מ ֹודים ׁשה ּכל  מ ּגיד , ֲֵ»ƒ»«Àƒִִֶַַֹ
ּכּוׁשי  ׁשל  ּבׁשחר ּות ֹו מ ֹודים  ׁשה ּכל  ּכׁשם  .ּביפיּה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

˙ÈLÎ∑ מראה יפת  ‰‡M‰.ּבגימטר ּיא : ˙B„‡ŒÏÚ∑ Àƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»
ּגר ּוׁשיה  א ֹוד ֹות  Á˜Ï.על  ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ מה ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ַ

ואינּה ּביפיּה נאה  א ּׁשה   ל יׁש א ּלא  ל ֹומר ? ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָּתלמ ּוד 
נאה  זאת  אבל  ּביפיּה, ולא  ּבמע ׂשיה  ּבמע ׂשיה , ְְְְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹֹנאה 

‰ÈLk˙‰‡.ּבּכל  ‰M∑ נקראת נֹויּה ׁשם  על  ַֹ»ƒ»«Àƒְִֵֵַָ
ּכדי  "ּכּוׁשי", נאה : ּבנֹו את  ה ּקֹורא  ּכאדם  ְְְִִֵֵֶֶַָָָ"ּכּוׁשית ",

רעה  עין ּבֹו ּתׁשלט  Á˜Ï.ׁשּלא  ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ ְִִֶַָָֹֹƒƒ»Àƒ»»
ּגר ׁשּה .וע ּתה  ְְֵַָָ
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היה  מה  מ ני  מ מעלה , ה נת נגלית מדרגה  מעלה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיא 

) מאד  עניו  האד? ירמ ה  ל לגי  הכנעה ) ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
וטע  ח י  על ענוה   י ענוה , ס גי  ב '  למר  ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוי
עצמית  ענוה   וי מ ה ) לעיל נתאר  כמ) ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹודעת
על  אמר מה  על־דר , יכל מח נת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמעלה 

לה ד ־ר־ה א  ת ד   מק" א ־הר־ ד ה ְְִֶַַָָָָָֻ
על והרי  – "תענותנ מ צא  א ה    א ־הר־ ד ה ְְֲֵֵַַַַַָָָָָ

א א  ,( ל ו (חס   ח י  על ענוה  הי  למר  ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא 
על   סנ ,נר למ ה  היתה  ז וענוה  עצמית, ענוה  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהיא 
א ל היה  , ח י  על הענוה  מעלת את ל היה  ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה 
נתינת  אי ה כל מ ד  א ר  ג , עצ הענוה  מעלת ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאת
 ל־מק מ –  ה ב אה  עני  כמ  לענוה  לל   ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָמק
על  א ר  האד מ ל מאד  "עניו  , אד ל לגי  טל ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה 

האדמה ". ְֲֵָָָני 

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
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 §¨§¨«
Ì‡˙t∑ ּבדר טמאים  והם  ּפתאם  עליהם  נגלה  ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

ע ׂשה  ׁשּיפה  לה ֹודיעם  מים , מים , צ ֹועקים : והיּו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָארץ ,
ׁשכינה  עליו ׁשּנגלית  מאחר  הא ּׁשה , מן ׁשּפיר ׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ ׁשה 

ל ּדּבּור  קב ּועה  עת  ואין ÌÎzLÏL.ּתדיר  e‡ˆ∑ ְְִִֵֵַָָ¿¿»¿¿∆
ֿ אפ ׁשר  ּׁשאי מה  אחד , ּבד ּבּור  נקרא ּו ׁשּׁשל ׁשּתן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמ ּגיד ,

ל ׁשמע  ולאזן ל ֹומר  .ל ּפה  ְְִֶֶַַַָֹֹ

       ©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
   ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

ÔÚ „enÚa∑(שם) ּכמ ּדת ׁשּלא  יחידי, יצא  ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ
יֹוצא  למלחמה , ּכׁשּיֹוצא  ֿ ודם  ּבׂשר   מל ֿ ודם : ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָּבׂשר 
ּומ ּדת  ּבמעטים . יֹוצא  ל ׁשל ֹום  ּוכ ׁשּיֹוצא  ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבא ֹוכל ֹוסין.

ׁשּנאמר  יחידי, למלחמה  יֹוצא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ (שמות ה ּקד ֹוׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבא ֹוכל ֹוסין,טו) ל ׁשל ֹום  ויֹוצא  מלחמה ". איׁש "ה ' :ְְְְְִִִֵָָָ

סח)ׁשּנאמר  ׁשנאן"(תהילים אלפי ר ּבתים  אלהים  "רכב  :. ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ÌÈÓe Ô‰‡ ‡˜iÂ∑ מן ויֹוצאין נמ ׁשכין ׁשּיהיּו «ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְְְְִִִִִֶָ

ה ּדּבּור  לקראת  Ì‰ÈL.החצר  e‡ˆiÂ∑ מה ּומ ּפני ְִִֵֶַַָ«≈¿¿≈∆ְִֵָ
ׁשבח ֹו מ ּקצת  ׁשא ֹומרים  לפי מ ּמׁשה ? והפרידן ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹמ ׁשכן
ּבנח : מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא  וכ ּלֹו ּבפניו, אדם  ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻׁשל 

נאמר  ּבפניו, ז)ׁשּלא  ּתמים ".(בראשית צ ּדיק  "איׁש : ְֱִִִֶֶַַָָָֹ
נאמר  ּדבר (שם)ּובפניו, לפני". צ ּדיק  ראיתי  את "ּכי : ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹ

אהרן  ׁשל  ּבנזיפת ֹו יׁשמע  ׁשּלא  .אחר : ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹ

     ©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
    ©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

È„ ‡ŒeÚÓL∑ ּבּקׁשה ל ׁשֹון א ּלא  "נא " .אין ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָ
ÌÎ‡È ‰È‰ÈŒÌ‡∑ נביאים לכם  יהיּו ‰'.אם  ƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ

ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡na∑ עליו נגלית  אין ׁשמי ׁשכינת  ««¿»≈»∆¿«»ְְְִִִֵֵַָָ
וח ּזיֹון  ּבחל ֹום  א ּלא  ה ּמאירה  .ּבאס ּפקלריא  ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

     Ÿ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

ÌÈÓÏeד  Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂz e˜Ùe ÌÈÓe Ô‰‡ ‡˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

ÔBÎÏו ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ ÈcÚ ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»



    
    

  
     

   
       

     
      

     
    

        
       

       
     
      
     

     
        

      
    

     
     

  



קד              

      ¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
       §Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

‰tŒÏ‡ ‰t∑( ספרי) ה) ל ֹו ּכ,אמר ּתי לפר ׁש כרח  ∆∆∆ְְְִֵַַָָָֻ
ֿ ּכן  אם  ל ׁשבח , הזּכר  ּפה " אל  ׁש"ּפה  ּכפ ׁשּוט ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַֻּדא ּלּו
אפ ׁשר , אי וזה  ּכפ ׁשּוט ֹו. מ ּמׁש ֿ ּפה " אל  "ּפה  אז ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה 
ׁשם  וע ּין אליו", "מ ּדּבר  נׂשא : ּבס ֹוף  ּכתיב  ְְְְִִֵֵֵַַָָָָּדהא 
לפר ׁש ל ֹו אמר ּתי ּפר ּוׁשֹו: ֿ ּפה " אל  "ּפה  א ּלא  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבר ּׁש"י,
ּבהדיא , ל ֹומר  רצה  א ּלא  ּדוקא  לאו ֿ ּפה " אל  ּו"ּפה  ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָכ ּו'.
ּבסיני  ל ֹו? אמר ּתי והיכן הא ּׁשה . מן לפר ׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹוד ֹוק )

ה) וא ּתה (דברים לאהליכם , לכם  ׁשּוב ּו להם  אמר   ל" :ְְֱֳֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ע ּמדי" עמד  ÈÁ„˙.ּפה  ‡ÏÂ ‰‡Óe∑" ּו"מראה ֲִִָֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…ְֶַ

ּפנים  ּבמראית  ּדּבּורי ל ֹו מפר ׁש ׁשאני ּדּבּור , מראה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָזה 
ליחזקאל  ׁשּנאמר  ּכענין ּבח ּדֹות , ל ֹו ס ֹותמ ֹו ואיני ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּבֹו

יז) ּתלמ ּוד (יחזקאל  ׁשכינה ? מראה  יכ ֹול  וג ֹו'". ח ּדה  "ח ּוד  :ְְְְִִֵַַָָָ
לג )ל ֹומר  ֿ ּפני"(שמות את  לראת  ת ּוכל  "לא  :.˙Ó˙e ְִֶַַָָֹֹ¿À«

ËÈaÈ ׁשּנאמר ∑‰' ּכענין אח ֹורים , מראה  (שם)זה  «ƒְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָ
ֿ אחרי" את  LÓ‰."וראית  ÈcÚa∑ א ֹומר אינֹו ְֲִֶָָָֹ¿«¿ƒ¿…∆ֵֵ

ּבעב ּדי, במ ׁשה ". "ּבעב ּדי א ּלא  מ ׁשה ", ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ"ּבעב ּדי
עב ּדי, אינֹו אפ ּלּו ּבמ ׁשה , מ ׁשה . ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹאף 
עב ּדי, ׁשה ּוא  ֿ ׁשּכן וכל  מ ּפניו, לירא  הייתם  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדאי
א ֹוהב ֹו  ה ּמל אין ל ֹומר : לכם  היה  , מל –  מל ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועבד 

תנחומא)ח ּנם  –(ספרי . ּבמע ׂשיו מ ּכיר  איני ּתאמר ּו: ואם  . ְְְֲִִִִֵַַָָֹ
מן ק ׁשה  .הרא ׁשֹונה זֹו ִִָָָָ

   ©¦«©©§Ÿ̈²−̈©¥©«
CÏiÂ Ìa '‰ Û‡ŒÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא  ֿ ודם , לב ׂשר  ֿ וחמר  קל  נּדּוי, עליהם  ּגזר  סרח ֹונם , ׁשה ֹודיעם  מאחר  «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרח ֹונֹו ׁשּיֹודיע ּנּו עד  חבר ֹו .על  ְֲִִֵֶֶַַ

       §¤«¨À̈¨¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
    ©¦¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל  ּבני, את  רדה  ל ּפּדג ֹוג : ׁשאמר   למל מ ׁשל  ּכּׁשלג . מצרעת  מרים  וה ּנה  :ּכ ֿ ואחר  ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי , מאצל  ׁשאל עד  .ּתר ּדּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

      ©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
     ̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

eÏ‡B∑ אויל ל ׁשֹון .ּכתר ּגּומ ֹו, «¿ְְְֱִַ

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ ÈcÚa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈÓי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈÓ ˙ÂÏ Ô‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa eÚa ‰LÓÏ Ô‰‡ Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡ÁÒ È„Â ‡LtË‡c ‡BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»



     
    

   
   

     
     
    
      

       
     

     
     

      

    
       

    
      
    

   
      

      
     
     
     
     
     

     
    
     
      
      

  
      

     
      

    
   

  



קה               

      ¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
       §Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

‰tŒÏ‡ ‰t∑( ספרי) ה) ל ֹו ּכ,אמר ּתי לפר ׁש כרח  ∆∆∆ְְְִֵַַָָָֻ
ֿ ּכן  אם  ל ׁשבח , הזּכר  ּפה " אל  ׁש"ּפה  ּכפ ׁשּוט ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַֻּדא ּלּו
אפ ׁשר , אי וזה  ּכפ ׁשּוט ֹו. מ ּמׁש ֿ ּפה " אל  "ּפה  אז ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה 
ׁשם  וע ּין אליו", "מ ּדּבר  נׂשא : ּבס ֹוף  ּכתיב  ְְְְִִֵֵֵַַָָָָּדהא 
לפר ׁש ל ֹו אמר ּתי ּפר ּוׁשֹו: ֿ ּפה " אל  "ּפה  א ּלא  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבר ּׁש"י,
ּבהדיא , ל ֹומר  רצה  א ּלא  ּדוקא  לאו ֿ ּפה " אל  ּו"ּפה  ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָכ ּו'.
ּבסיני  ל ֹו? אמר ּתי והיכן הא ּׁשה . מן לפר ׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹוד ֹוק )

ה) וא ּתה (דברים לאהליכם , לכם  ׁשּוב ּו להם  אמר   ל" :ְְֱֳֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ע ּמדי" עמד  ÈÁ„˙.ּפה  ‡ÏÂ ‰‡Óe∑" ּו"מראה ֲִִָֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…ְֶַ

ּפנים  ּבמראית  ּדּבּורי ל ֹו מפר ׁש ׁשאני ּדּבּור , מראה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָזה 
ליחזקאל  ׁשּנאמר  ּכענין ּבח ּדֹות , ל ֹו ס ֹותמ ֹו ואיני ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּבֹו

יז) ּתלמ ּוד (יחזקאל  ׁשכינה ? מראה  יכ ֹול  וג ֹו'". ח ּדה  "ח ּוד  :ְְְְִִֵַַָָָ
לג )ל ֹומר  ֿ ּפני"(שמות את  לראת  ת ּוכל  "לא  :.˙Ó˙e ְִֶַַָָֹֹ¿À«

ËÈaÈ ׁשּנאמר ∑‰' ּכענין אח ֹורים , מראה  (שם)זה  «ƒְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָ
ֿ אחרי" את  LÓ‰."וראית  ÈcÚa∑ א ֹומר אינֹו ְֲִֶָָָֹ¿«¿ƒ¿…∆ֵֵ

ּבעב ּדי, במ ׁשה ". "ּבעב ּדי א ּלא  מ ׁשה ", ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ"ּבעב ּדי
עב ּדי, אינֹו אפ ּלּו ּבמ ׁשה , מ ׁשה . ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹאף 
עב ּדי, ׁשה ּוא  ֿ ׁשּכן וכל  מ ּפניו, לירא  הייתם  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדאי
א ֹוהב ֹו  ה ּמל אין ל ֹומר : לכם  היה  , מל –  מל ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועבד 

תנחומא)ח ּנם  –(ספרי . ּבמע ׂשיו מ ּכיר  איני ּתאמר ּו: ואם  . ְְְֲִִִִֵַַָָֹ
מן ק ׁשה  .הרא ׁשֹונה זֹו ִִָָָָ

   ©¦«©©§Ÿ̈²−̈©¥©«
CÏiÂ Ìa '‰ Û‡ŒÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא  ֿ ודם , לב ׂשר  ֿ וחמר  קל  נּדּוי, עליהם  ּגזר  סרח ֹונם , ׁשה ֹודיעם  מאחר  «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרח ֹונֹו ׁשּיֹודיע ּנּו עד  חבר ֹו .על  ְֲִִֵֶֶַַ

       §¤«¨À̈¨¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
    ©¦¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל  ּבני, את  רדה  ל ּפּדג ֹוג : ׁשאמר   למל מ ׁשל  ּכּׁשלג . מצרעת  מרים  וה ּנה  :ּכ ֿ ואחר  ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי , מאצל  ׁשאל עד  .ּתר ּדּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

      ©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
     ̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

eÏ‡B∑ אויל ל ׁשֹון .ּכתר ּגּומ ֹו, «¿ְְְֱִַ

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ ÈcÚa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈÓי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈÓ ˙ÂÏ Ô‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa eÚa ‰LÓÏ Ô‰‡ Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡ÁÒ È„Â ‡LtË‡c ‡BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»



     
    

   
   

     
     
    
      

       
     

     
     

      

    
       

    
      
    

   
      

      
     
     
     
     
     

     
    
     
      
      

  
      

     
      

    
   

  

              

      ©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
  ©¥«¨¥−£¦¬§¨«

È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו ׁשהמצרע ∑nk˙.אח ֹותנּו «»¿ƒֲֵ«≈ְֶַָֹ
מט ּמא  מצרע  אף  ּבביאה , מט ּמא  ּמת  מה  ּכּמת : ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָֹח ׁשּוב 

‡Bn.ּבביאה  ÌÁÓ B˙‡ˆa L‡∑ל ֹו היה  א ּמנּו ְִָ¬∆¿≈≈∆∆ƒִֵָָ
ּבׂשרנּו חצי ב ׂשר ֹו, חצי וכן ה ּכת ּוב . ׁשּכּנה  א ּלא  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָל ֹומר ,
ׁשּיצאה  מאחר  ה ּכת ּוב . ׁשּכּנה  א ּלא  ל ֹומר , ל ֹו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה 
ּכענין  ּבׂשרנּו, חצי נאכל  ּכא ּלּו לנּו היא  א ּמנּו, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמרחם 

לז)ׁשּנאמר  ּולפי (בראשית ה ּוא ". ב ׂשרנּו אחינּו "ּכי : ְְֱִִִֵֶֶַָָ
את  לה ּניח  לאח  רא ּוי אין ּכן; נראה  ה ּוא  אף  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמ ׁשמע ֹו

ּכּמת אח ֹות ֹו B˙‡ˆa.להיֹות  L‡∑ ׁשּיצא מאחר  ְֲִֵַ¬∆¿≈ֵֶַַָָ
ואינֹו לעזר  ּביד ֹו ּכח  ׁשּיׁש זה , ׁשל  א ּמֹו מרחם  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹזה 
ה ּוא . ּבׂשר ֹו ׁשאחיו – ּבׂשר ֹו חצי נאכל  הרי  ְְְֱֲֲִִֵֶֶָָָָע ֹוזר ֹו,

– ּכּמת " תהי ֿ נא  "אל  אחר : אינ(ספרי )ּדבר  אם  ְְִִֵֵֵַַַָָָ
אי  אני מטהר ּה? ּומי מס ּגיר ּה מי ּבתפ ּלה , ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָר ֹופא ּה
את  ר ֹואה  קר ֹוב  ואין קר ֹוב  ׁשאני לרא ֹות ּה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָאפ ׁשר 
ּבצאת ֹו "א ׁשר  וזה ּו: ּבע ֹולם . אין אחר  וכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה ּנגעים ,

א ּמֹו" .מרחם  ִֵֶֶ

        ©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«

dÏ ‡ ‡Ù ‡ Ï‡∑ ּדר  לל ּמד ה ּכת ּוב  ּבא  ≈»¿»»»ְְֶֶֶַַָָ
א ֹו ׁשנים  ל ֹומר  צרי מחבר ֹו ּדבר  ׁשה ּׁשֹואל  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָארץ ,
ׁשאל ֹותיו  יב ּקׁש ּכ ֿ ואחר  ּתחנּונים , ּדברי .ׁשל ׁשה  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹ

Ó‡Ï∑ אם ה ׁשיבני ל ֹו: אמר  ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  מה  ≈…ְֲִִִֵַַַַָ
"ואביה  ׁשה ׁשיב ֹו: עד  לאו? אם  א ֹות ּה מר ּפא  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָא ּתה 
ּבאר ּבעה  א ֹומר : עזריה  ּבן אלעזר  ר ּבי וג ֹו'". ירק  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹירק 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ּלפני מ ׁשה  ּבּקׁש ְְִִִֵֵֶַָָֹמק ֹומ ֹות 

ּבֹו ּכּיֹוצא  לאו. אם  ׁשאל ֹותיו יע ׂשה  אם  (שמות לה ׁשיב ֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
וג ֹו'"ו) לאמר  ה ' לפני מ ׁשה  "ויד ּבר  מה (ספרי ): , ְְְִֵֵֵֶַַַֹֹ

אם  א ּתה  ּגֹואלם  אם  ה ׁשיבני לאמר ? ֿ ל ֹומר  ְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹּתלמ ּוד 

ּבֹו ּכּיֹוצא  וג ֹו'. תראה  ע ּתה  ׁשה ׁשיב ֹו: עד  (במדבר לאו. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הר ּוחת כז) אלהי ה ' יפקד  לאמר  ה ' אל  מ ׁשה  "ויד ּבר  :ְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא  ." ל "קח  ה ׁשיב ֹו: ֿ ּבׂשר ", ג )לכל  :(דברים ְְִֵֵַַָָָ
"רב ֿ ה ׁשיב ֹו: לאמר ", ההוא  ּבעת  ה ' אל  ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"ואתח ּנן

" ל.dÏ ‡ ‡Ù∑ מ ׁשה הארי לא  מה  מ ּפני ָ¿»»»ְֱִִֵֶֶַֹֹ
ע ֹומדת  אח ֹות ֹו א ֹומרים : יׂשראל  יהיּו ׁשּלא  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹּבתפ ּלה ?
ׁשּלא  אחר : (ּדבר  ּבתפ ּלה ! ּומר ּבה  ע ֹומד  וה ּוא  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבצרה 
ּבתפ ּלה , מארי ה ּוא  אח ֹות ֹו ּבׁשביל  יׂשראל : ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹיאמר ּו

ּבתפ ּלה ) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו .אבל  ְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
       £¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

  ©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
‰ÈÙa ˜È ˜È ‰È‡Â∑ל ּה הראה  אביה  ואם  ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְִִֶָָָָ

ימים , ׁשבעת  ּתּכלם  הלא  זֹועפ ֹות , כ "ה)ּפנים  (ב "ק  ְֲֲִִִִֵַָָָֹ
ה ּדין  מן ל ּבא  ּדּיֹו א ּלא  יֹום ; י"ד  ל ּׁשכינה  ֿ וחמר  ְִִִֶֶַַַַַָָָָֹקל 
ימים  ׁשבעת  ּתּסגר  ּבנזיפתי אף   לפיכ ּכּנד ֹון, .להיֹות  ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

ÛÒ‡z Á‡Â∑ האמ ּור ֹות ה "אסיפ ֹות " ּכל  אני: א ֹומר  ¿««≈»≈ֲֲֲִִֵָָָ
ל ּמחנה , מח ּוץ  מ ׁשּלח  ׁשה ּוא  ׁשם  על  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻּבמצרעים 
אסיפה  ּבֹו ּכת ּוב  ה ּמחנה , אל  נאסף  – נר ּפא  ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָּוכ ׁשה ּוא 

הכנסה  .ל ׁשֹון ְְַָָ

      ©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
   ́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

‡˙Á‡יב  È‡ ‡ÈaÓ ‡c ˜Á˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

eÚaיג  ‡‰Ï‡ ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡ÚL ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ˙e ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓ ÔÈÓBÈ ‡ÚL«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈

ÚL‡טו ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓ ÌÈÓ ˙‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈÓ ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»



      
     

     
     
     
      

     
    
     
     
    
     

     
      

     
     

    
  



קו              
ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ל ּה(סוטה חלק  ה ּכב ֹוד  זה  ¿»»…»«ֶַַָָָ

למ ׁשה  ׁשּנתע ּכבה  אחת  ׁשעה  ּבׁשביל  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה ּמק ֹום 
ׁשּנאמר  ליא ֹור ,  ב )ּכׁשה ׁשל אחת ֹו(שמות "וּתת ּצב  : ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַֹֻ

וג ֹו'" .מרחק  ְֵָֹ
         

     ק ק ק קהההה  ל ל ל ל חלק חלק חלק חלק  ההההב ב ב ב ד ד ד ד  טו )זהזהזהזה יב , (רש"י ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
" נאמר "והע והע והע והע תב  מד ק  ר"י   א נסע ", ".ה ה ה ה ק ק ק ק     לא  ְְְְְֱִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

א   מרי את לכ ד  י ראל ל  נרצ ,א  י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָרמז
מ ראת    ח  מי ידי  ה ל  וא מ מעלה . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמהתע ררת

ביד יטא    ל־מק מ ה הר"א : תב  הרי  , מיְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
תב ,ה ד ־ר־ה א  וה ח י  לטבה .  אד ני  לב  לה ת ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָ

" מי מ "ידי  י תר עלית מ רה  אה  ז ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהתע ררת
א) טו , במדבר  תורה  לקוטי .(ראה 

      §©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

בהעלותך  פרשת סימ.חסלת מהללא"ל ,פסוקי קל"ו 

BLeטז ˙BˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ˙e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô‡Ù„ ‡a„Óa¿«¿¿»¿»»

       



      
    
     

      
      

   

    
      
      
    
    
    

     
      

       
    

    

             

        
        

      
       

         
           

          
         

         
          
         
         

         
        

         
      

        
       

        
       

          
         

          
          
           

     
         

         
          
           

         
          

          
           

       
        

          
           
        

      
         

        
           

          
          

         
       

        
         

      
        

           
          

      
          

          
          

          
        























































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א



קז               
ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ל ּה(סוטה חלק  ה ּכב ֹוד  זה  ¿»»…»«ֶַַָָָ

למ ׁשה  ׁשּנתע ּכבה  אחת  ׁשעה  ּבׁשביל  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה ּמק ֹום 
ׁשּנאמר  ליא ֹור ,  ב )ּכׁשה ׁשל אחת ֹו(שמות "וּתת ּצב  : ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַֹֻ

וג ֹו'" .מרחק  ְֵָֹ
         

     ק ק ק קהההה  ל ל ל ל חלק חלק חלק חלק  ההההב ב ב ב ד ד ד ד  טו )זהזהזהזה יב , (רש"י ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
" נאמר "והע והע והע והע תב  מד ק  ר"י   א נסע ", ".ה ה ה ה ק ק ק ק     לא  ְְְְְֱִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

א   מרי את לכ ד  י ראל ל  נרצ ,א  י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָרמז
מ ראת    ח  מי ידי  ה ל  וא מ מעלה . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמהתע ררת

ביד יטא    ל־מק מ ה הר"א : תב  הרי  , מיְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
תב ,ה ד ־ר־ה א  וה ח י  לטבה .  אד ני  לב  לה ת ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָ

" מי מ "ידי  י תר עלית מ רה  אה  ז ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהתע ררת
א) טו , במדבר  תורה  לקוטי .(ראה 

      §©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

בהעלותך  פרשת סימ.חסלת מהללא"ל ,פסוקי קל"ו 

BLeטז ˙BˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ˙e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô‡Ù„ ‡a„Óa¿«¿¿»¿»»

       



      
    
     

      
      

   

    
      
      
    
    
    

     
      

       
    

    

יום ראשון - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז סיון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח סיון
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט סיון
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

לשבוע פרשת בהעלותך 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 



oeiqקח b"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג ראשון יום
פרק ד  ,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£

yxcna `aend5eli`y ,
i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáðgeka ± ¦§¨§©§¦
,dnkgdâéOäìegeka ± §©¦

,dpiaddzìëéå Bæ äcî¦¨¦¨§¨
ïéàî Lé àøáì¦§Ÿ¥¥©¦
äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨

àéä ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL øác àeä ïéàî Lé± ¥¥©¦¨¨¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ¯ åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwäå± §©¨¨¦¨©§¨¦§¦¨
aezky itkLBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"c`edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegeke eilke jxaziíLëe§¥
BàøBa âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàLz` ,xnelk ± ¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦§

,d"awdìBëé Bðéà Ck,lbeqn epi` `xapd ly elky ±âéOäì ¨¥¨§©¦
.åéúBcîez` cg` xac od eizecn ,xen`k ,oky .d"awd ly ± ¦¨

xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi
df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl± cqgd zcnl xy`a

jke ± "oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd
xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd
did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr
gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk ,`xapd
,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd didiy

iwl` gek mbydflkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly
:oldl xaqeiy itke ± mi`xapdìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤
,Búlãb úcî âéOäì àøáð,d"awd ly ±úìëéä àéäL ¦§¨§©¦¦©§ª¨¤¦©§Ÿ¤
,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáìzcn ,dlecbd zcnn d`ad ± ¦§Ÿ¥¥©¦§©£

,cqgd:áéúëãkenk ± §¦§¦
aezky7:ãñç íìBò"¨¤¤

ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé¦¨¤¨©¨¥
Bzìëéa,`xapd ly ± ¦¨§

ìL Búøeáb úcî âéOäì§©¦¦©§¨¤
,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

úcî àéäL,geke ± ¤¦¦©
úòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
mevnvde dxeabd zcn ±
zlret d"awd ly
dignd) ziwl`d zeigdy
`l (`xapd z` zniiwne

,`xapl dielb didz-ék¦
íàdidz zeigdy ± ¦

úeiçäL ,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦¤©©
,àøápä óeba øzzñî¦§©¥©©¦§¨
àeä àøápä óeb elàëe§¦©¦§¨

k d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d,LîMäî øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨¥©¤¤
àeä àlàk d`xp ±Bðéà úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác± ¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤¥

,`xapdàlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ±øBàä úeèMtúä Bîk ¨¨¦§¥©§¤¨§¦§©§¨
,LîMäî;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¥©¤¤

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeikedrya
`vnp `edyjeza`xapdy ritydl jixv df xac did ,exewn

ze`ivna lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi
- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna-ìkî¦¨

íB÷î,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ±ïä ¨¥
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä,lekiak ±ìk øLà ¥§¨¤©¨¨£¤Ÿ

,ìBëéxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

`l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
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קט oeiq b"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג ראשון יום
פרק ד  ,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî
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i`exa lk mivawzn eid
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qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
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.åéúBcîez` cg` xac od eizecn ,xen`k ,oky .d"awd ly ± ¦¨

xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi
df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl± cqgd zcnl xy`a

jke ± "oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd
xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd
did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr
gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk ,`xapd
,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd didiy

iwl` gek mbydflkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly
:oldl xaqeiy itke ± mi`xapdìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤
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,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáìzcn ,dlecbd zcnn d`ad ± ¦§Ÿ¥¥©¦§©£
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,`xapl dielb didz-ék¦
íàdidz zeigdy ± ¦
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úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦
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,LîMäî;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¥©¤¤
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- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna-ìkî¦¨

íB÷î,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ±ïä ¨¥
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä,lekiak ±ìk øLà ¥§¨¤©¨¨£¤Ÿ

,ìBëéxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦
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úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים

oeiq c"i ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד שני יום
,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`f lka lhaziäæå§¤
,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà¥§¥¤¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥

ïë-ét-ìò-óà äéäiLå,xzqdde mevnvd zexnl ±óeb §¤¦§¤©©¦¥
ïéàî àøáð àøápä,Léì"oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥

zeidl ixd jixv "yi"l
ly zelbzdd :jtidl
ixdy ,iwl`d gekd
`le zelbzd `id zeedzd
,`eti` ,cvik ± dxzqd
cvn :cgi mixacd ipy md
gekd zelbzd ± cg`

ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d
lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd
leki epi` `xap ly lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna

,biydlúeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤¦§¨§©¦¨
.Léì ïéàî äàéøaämevnvd z` biydl leki `ed oi` jk ± ©§¦¨¥©¦§¥

dn itl ."ze`ivn"k ze`xidl lkei `xapdy lrete xizqnd
`a ,"ze`ivn"e "yi"k d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy
el yiy myky meyn ± dlrnly mevnvde dxeabd gk zaiqn
mvnvl zlekid mb el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid

mevnvdy aeygl dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle
mi`xapd wx `ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex`xap
mevnvd gek iciÎlr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed
,`xapl qgiae ,xizqnd
uegn `edy enk `ed
epax cin oiivn ± exewnl
,xiaqne oldl owfd
ielibd gek ,mdipyy
,zeigde xe`d z` zelbl
xizqdl mevnvd geke
oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z`
ixnbl cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe` ly
z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ±
df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miigÎgxe` 'jexr ogley'a
ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp
geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze` md
;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd
e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§¨§¦©©¦§§©¤

úeiçäå øBàä øézñîe©§¦¨§©©
;òôBMämevnvd ± ©¥©

xe`d lr xizqne dqkn
rteyd iwl`d zeigde
`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a
zeigd md "zexn`n
z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`d,C"ôöðî úBiúBà 'ä'k epyi ,"zeletk" ody ± ¦

xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie
- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥

úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦
,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätä úBàöBî 'äa ìBwäå ìáää± ©¤¤§©§§©¤§¦§©¦

"dtd ze`ven 'd" iciÎlry ,zeinyba dnbecl xacdy itk
lgznmiline zeize` ly zecxtp zexadl lewd lad lcape w

zexveid ,dlrnl zexeab 'd opyiy ,dlrnl zeipgexa mb jk ±
,zepeilr zeize` a"k oipràeä úBøeáb 'ää LøLådpigad ± §Ÿ¤©§

"dlaw"a z`xwpd,"àúéðBcø÷c àðéöea"dlnd yexit ± ¦¨§©§¦¨
ly dpiga efy epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw"
dlrnly jyege mlrd

,xe`nàéäLzpiga ± ¤¦
÷ézò"c äàlò äøeáb§¨¦¨¨§©¦

,"ïéîBé,xzkd zeinipta ± ¦
íb àeä íéãñçä LøLå§Ÿ¤©£¨¦©

ïkzpiga ±÷ézò"c ãñç ¥¤¤§©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥

ïç8reci xacdy itk ± : ¥
,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez
mbe zeize` ly mevnvd
zeige xe` ly ielibd
cg` myxy ,iwl`
dxzqd mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a
md m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin`
,xzqdde mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr"
,d`xii `l `xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd
iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl llk dxzqd meyn mda oi`
,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z` e`xi mdy ,cala mi`xapd
.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly ezin`l eli`e
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיום



oeiqקי e"h iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שלישי יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì- ©©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàø± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicd zcnaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcî ¦¥¦©©£¦

"cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi` dxe`kl
daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg zeyrl dvexe
dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z` `exal dzid dpey`xd
e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke zeid :xacd oaen ,xaqedy
oicd zcn iciÎlr `wec d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie
eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde
didzy ixd `id dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd
dceard oipr mda jiiy f` wx ik ,mi`xap ly "ze`ivn"
± dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dciÎlry
avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd

lyjxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia
cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z` `exal
ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ik ± mlerl meiw didi `l
dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde ,mlera
zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy" okl ± xzeia

.mlera zewl`e dyecweðéäc"mingxd zcn seziy" ± §©§
:drnynúeäìà úelbúä,mlera ±íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ± ¦§©¡¨©§¥©¦¦

äøBzaL íéúôBîe úBúBàåmlera dlbzne d`xp df iciÎlr ± §§¦¤©¨
izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta .rahd on dlrnle zewl`

`exal ziwl` zeig ly zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd
z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap
odizy od ± mi`xapl zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd
el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl
lkyn wx `l dlrnl od
mb `l` ,mi`xapd
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c,xnelk ,"dpeilr dyecw"d cva ,dlrnly - ¦§ª¨¦¨¨
- dxivi - d`ixa zenlern dlrnl `edy zeliv`d mlera

,diyr,àìàîN úéàå àðéîé úéà,"l`ny" yie "oini" yi ¦§¦¨§¦§¨¨
,Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdlrnly `zeaxd `id dn ,oky - §©§¤¤§¨¥

`id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi
dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl"
cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl`
`ed lkd `l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd
,(dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda
ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl

tdmr zilkza micge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi`ïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±úBcî ïä ¦§¥¤¥¦

éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨§¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãçmd (eizecne) ely milkde jxazi `ed ± ©§¨¨£¦

dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac
.jxazi ez` zilkza odizy zecge`neðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥

,Búàeáða íBìMä-åéìò,ely d`eapd d`xna biydy -àì ¨¨©¨¦§¨Ÿ
,úeìéöàä íìBòa äúéä`ed zeliv`d mler oky ,envr - ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnléãé-ìò àlà¤¨©§¥
äàéøaä íìBòa BúeLaìúäzbixcn zeyalzd iciÎlr ± ¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàåxg`l mb - §©©Ÿ
ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y

- ?biyd "zeliv`"äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa àì3- Ÿ¦§¥¦¥¤¤§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
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טו.1. פי "ב, רבה בראשית  א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א באגה"ק 3.חלק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
עסקינן  דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט)

דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה –



קיי oeiq e"h iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שלישי יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì- ©©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàø± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicd zcnaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcî ¦¥¦©©£¦

"cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi` dxe`kl
daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg zeyrl dvexe
dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z` `exal dzid dpey`xd
e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke zeid :xacd oaen ,xaqedy
oicd zcn iciÎlr `wec d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie
eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde
didzy ixd `id dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd
dceard oipr mda jiiy f` wx ik ,mi`xap ly "ze`ivn"
± dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dciÎlry
avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd

lyjxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia
cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z` `exal
ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ik ± mlerl meiw didi `l
dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde ,mlera
zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy" okl ± xzeia

.mlera zewl`e dyecweðéäc"mingxd zcn seziy" ± §©§
:drnynúeäìà úelbúä,mlera ±íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ± ¦§©¡¨©§¥©¦¦

äøBzaL íéúôBîe úBúBàåmlera dlbzne d`xp df iciÎlr ± §§¦¤©¨
izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta .rahd on dlrnle zewl`

`exal ziwl` zeig ly zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd
z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap
odizy od ± mi`xapl zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd
el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl
lkyn wx `l dlrnl od
mb `l` ,mi`xapd
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c,xnelk ,"dpeilr dyecw"d cva ,dlrnly - ¦§ª¨¦¨¨
- dxivi - d`ixa zenlern dlrnl `edy zeliv`d mlera

,diyr,àìàîN úéàå àðéîé úéà,"l`ny" yie "oini" yi ¦§¦¨§¦§¨¨
,Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdlrnly `zeaxd `id dn ,oky - §©§¤¤§¨¥

`id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi
dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl"
cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl`
`ed lkd `l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd
,(dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda
ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl

tdmr zilkza micge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi`ïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±úBcî ïä ¦§¥¤¥¦

éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨§¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãçmd (eizecne) ely milkde jxazi `ed ± ©§¨¨£¦

dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac
.jxazi ez` zilkza odizy zecge`neðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥

,Búàeáða íBìMä-åéìò,ely d`eapd d`xna biydy -àì ¨¨©¨¦§¨Ÿ
,úeìéöàä íìBòa äúéä`ed zeliv`d mler oky ,envr - ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnléãé-ìò àlà¤¨©§¥
äàéøaä íìBòa BúeLaìúäzbixcn zeyalzd iciÎlr ± ¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàåxg`l mb - §©©Ÿ
ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y

- ?biyd "zeliv`"äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa àì3- Ÿ¦§¥¦¥¤¤§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
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טו.1. פי "ב, רבה בראשית  א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א באגה"ק 3.חלק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
עסקינן  דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט)

דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה –

oeiq f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז רביעי יום
פרק ו  ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

,epax dyn zbyd dzidïúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§¨
,zncwendúBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦

ãBñé-ãBä-çöð,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne

dritynd "ceqi"d
,dpnn dhnly zebixcnl
øòLa áeúkL Bîk]§¤¨§©©

.[äàeápädbixcnay ± ©§¨
dyn ly ezbyd dzid ef

.melydÎeilr epax÷ø©
ìL íøëN ïznL¤©©§¨¨¤
àeä ,ïãò-ïâa íé÷écö©¦¦§©¥¤
úeèMtúä úâOä©¨©¦§©§
CLîpä øBàå úeiçä©©§©¦§¨
¯ elà úBcî ézMî¦§¥¦¥

áâe ãñçäøexezay ± ¤¤§¨
lawl md mileki xky
zecn izyn zehytzdd

,el`àeäåzehytzd ± §
cqg zecnd izyn zeigd

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
ì äøBza e÷ñòL íé÷écväék .äfä íìBòa dîL ©©¦¦¤¨§©¨¦§¨¨¨©¤¦

òé÷ø çzîð elà úBcî ézL úeèMtúäî,siwn xe` ± ¥¦§©§§¥¦¥¦§¨¨¦©
,ïãò-ïâaL úBîLpä ìòoze`l gek wiprn df siwn xe` - ©©§¨¤§©¥¤

,el` zecn izyn zehytzdd "lawl" dplkezy zenyp
,"àúéøBàc àæø" àø÷ð äæ òé÷øåoiprd ,dxezd ceq - §¨¦©¤¦§¨¨¨§¨§¨

,ceqe fx zpigaay dxezaBáe,riwxa ±úBiúBà á"ë ãBñ¦

,äøBzälkyn dlrnl ok mb ixd od dxezd zeize`e - ©¨
,dxezd zpadeäðeúpädpzip dxezd ±,elà úBcî ézMî ©§¨¦§¥¦¥

:áéúëãkaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî",zc - §¦§¦¦¦¥¨¨
,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez

,"dxeab"äæ òé÷øîe± ¥¨¦©¤
,df siwn xe`neìè óèBð¥©

,úBîLpä ïBæîì- ¦§©§¨
jynp "riwx"dn ,xnelk
,zenypl inipt xe`
xe` ± "oefn"d oipr `edy
,eze` mibiyny inipt

eðéäc:xnelk ±úòéãé §©§§¦©
úBiúBà á"ë ãBñ¦
äfä òé÷øä ék ,äøBzä©¨¦¨¨¦©©¤

,úòcä ãBñ àeä- ©©©
`ed ,epnn shepy lhde
zeize` a"k ceq zrici

,dxezdàéä äøBzäå§©¨¦
,ïãò-ïâa úBîLpä ïBæî§©§¨§©¥¤
,íéLeáì ïä úBönäå§©¦§¥§¦

øäæa] äæ ìk øàáîk± ©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©
zyxt÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå è"ø óc ìä÷iå©©§¥©§§¥©¦©©¤¤

:[â,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyy ,o`k xaqen ixd -
odly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde lkyn dlrnl

zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d mlerny zenyp
cqg zecnd izyn zehytzdd lawl ocrÎoba zenypd

.dxeabe

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

zelbzda ody itk eli`e ,oyxya ody itk odiabl xen` df lk ,mxa

zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl xyt` ,dcne dxitqa

,dxeab ± dipyde ,ielibe cqg `id zg` dcn ± dipydn zg` zeiktde

,mlrde mevnv

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy

ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n

mb cg` "mvr" `linn od

.dxeabe cqg zecn izy odyk

àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦
äøeábä úcî íL¥¦©©§¨

,íeöîväå,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my lk - §©¦§
aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk1,"meid lk lÎ` cqg" :

dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde
± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcn z`xwpàeä ïëìå,miwl` my ±ïk íb §¨¥©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô

äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù
ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
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ב.4. לג, ג.1.ברכה נב, תהלים



oeiqקיב f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©
eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

erawpy mixaca melbd
xcqa.icinz ote`eéôì§¦

øézñnLmiwl` my ± ¤©§¦
z`äìòîlL øBàä̈¤§©§¨

,íìBòä äiçîe äeänä©§©¤§©¤¨¨
xe`dy iciÎlr -
cinz deedn dlrnly
xvep ,mi`xapd z` ycgn
oiprd ,xen`k ,zn`a ixd
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n

xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n xzei
,mlerd z` digne deednd dlrnlyíìBòä elàk äàøðå§¦§¤§¦¨¨

ãîBò,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ±âäðúîe ¥¦§©¥
.òáhä Cøãa,zeycgzd efi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± §¤¤©¤©

dlnd ± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd
,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah"

l"f epinkg oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne2lk" :
erahy rahnn dpynderaeh" oeyln "rah" ok enk ."minkg

reahy xac enk ,"seq miaepi` `ede mind eilr miqkn ,mina
,mi`xapa ziwl`d zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp

.llk zi`xp `id oi`y,äæ "íéäìà" íLåmyy itk `l - §¥¡Ÿ¦¤
rityn miwl` myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl`
bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a

,rahd jxcaì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLlirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita
my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd
ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied
zexyt`a didiy
,xe`d z` lawl mi`xapd
úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©
ä"éåä íMî CLîpä©¦§¨¦¥£¨¨

,Léì ïéàî äeäîe- §©¤¥©¦§¥
oeyln) "'ied" ly epipry
lkd `xea `edy (deedn
df xe` lre ,"yi"l "oi`"n
z`fe ,miwl` my xizqn

ickälbúé àlL¤Ÿ¦§©¤
eìèáéå íéàøápì©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±,"yi"l "oi`"n d ©§¦
`weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl dlbzn did
,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd iciÎlr

- `linneäfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lr dxizqndàeä,mlrde mevnv wx `l ±

`l`,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íbizxn` ik" edf - ©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai cqg mler4ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

`l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg
dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid
zeidl lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde

,mler ly ze`ivndãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5. §¦§¦©§¨©§¨©¤¤
,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ±

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ב.2. מ, מתכוון 3.גיטין זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
פרק  סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו
הוא  הצמצום שם שכן, – להחיותן  אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו'

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין ג.4.אכן פט, אדמו"ר 5.תהלים כ"ק הערת
כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א:
לאין  צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא:
שאין  פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ,
בזה  (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון
מאור  שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך
דרגא  בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו –
(1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים
וכמו  כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו'
דורכזיכטיקייט  שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא

דהשמש". (חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית טיפין,6.דשאר טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ



קיג oeiq f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©
eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

erawpy mixaca melbd
xcqa.icinz ote`eéôì§¦

øézñnLmiwl` my ± ¤©§¦
z`äìòîlL øBàä̈¤§©§¨

,íìBòä äiçîe äeänä©§©¤§©¤¨¨
xe`dy iciÎlr -
cinz deedn dlrnly
xvep ,mi`xapd z` ycgn
oiprd ,xen`k ,zn`a ixd
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n

xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n xzei
,mlerd z` digne deednd dlrnlyíìBòä elàk äàøðå§¦§¤§¦¨¨

ãîBò,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ±âäðúîe ¥¦§©¥
.òáhä Cøãa,zeycgzd efi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± §¤¤©¤©

dlnd ± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd
,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah"

l"f epinkg oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne2lk" :
erahy rahnn dpynderaeh" oeyln "rah" ok enk ."minkg

reahy xac enk ,"seq miaepi` `ede mind eilr miqkn ,mina
,mi`xapa ziwl`d zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp

.llk zi`xp `id oi`y,äæ "íéäìà" íLåmyy itk `l - §¥¡Ÿ¦¤
rityn miwl` myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl`
bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a

,rahd jxcaì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLlirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita
my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd
ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied
zexyt`a didiy
,xe`d z` lawl mi`xapd
úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©
ä"éåä íMî CLîpä©¦§¨¦¥£¨¨

,Léì ïéàî äeäîe- §©¤¥©¦§¥
oeyln) "'ied" ly epipry
lkd `xea `edy (deedn
df xe` lre ,"yi"l "oi`"n
z`fe ,miwl` my xizqn

ickälbúé àlL¤Ÿ¦§©¤
eìèáéå íéàøápì©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±,"yi"l "oi`"n d ©§¦
`weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl dlbzn did
,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd iciÎlr

- `linneäfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lr dxizqndàeä,mlrde mevnv wx `l ±

`l`,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íbizxn` ik" edf - ©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai cqg mler4ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

`l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg
dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid
zeidl lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde

,mler ly ze`ivndãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5. §¦§¦©§¨©§¨©¤¤
,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ±

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ב.2. מ, מתכוון 3.גיטין זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
פרק  סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו
הוא  הצמצום שם שכן, – להחיותן  אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו'

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין ג.4.אכן פט, אדמו"ר 5.תהלים כ"ק הערת
כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א:
לאין  צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא:
שאין  פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ,
בזה  (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון
מאור  שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך
דרגא  בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו –
(1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים
וכמו  כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו'
דורכזיכטיקייט  שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא

דהשמש". (חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית טיפין,6.דשאר טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ

oeiq f"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז חמישי יום
,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn
mlrddy `linn oaen
,miwl` myny xzqdde
xzqd `ed oi` zn`a
mvr oi` ixdy ,llk
df xace ± mvr lr xizqn

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdy ,aiigneäæå§¤
áeúkL11,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" :lr - ¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt
zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp
ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l`
`ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny itk j` ± ?"cer oi`"
oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e "lrnn minya" xic`d l-`d
lkd ik ,xac mey oi` ecrlay `ed yexitd `l` ,xg` l-`
± "jaal l` zeayde" zeidl jixv jk lre ,jxazi eil` lha

,"miwl`d `ed 'ied"y ahid wnrzdle opeazdléðML Leøt¥¤§¥
elà úBîL,miwl`e 'ied ±,Lnî ãçà íä'iedy zexnl - ¥¥¥¤¨©¨

md z`f lkae ,mlrde mevnv ± miwl`e ,zelbzde cqg `ed
,ynn cg` xac,øBàä íéìòîe íöîönä "íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦©§©§¥©§¦¨

,mi`xapde mlerd z` deednd ziwl`d zeigd ly -àeä
ìL åéúBcnL íeMî ,ä"éåä íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥£¨¨¦¤¦¨¤
BîLe àeäå ,øeîb ãeçéa Bnò úBãçéúî àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦§©£¦§¦¨§§

.åéúBîL ïä åéúBcnL ,ãçàenye `ed" mixne` jk lre ± ¤¨¤¦¨¥§¨
,"cg`ïk íàårczyk ± §¦¥

`ed miwl` myy oiaze
,'ied my mr cg` xac
íéîMa"L òãz àìénî¦¥¨¥©¤©¨©¦
õøàä ìòå ìònî¦©©§©¨¨¤

,"ãBò ïéà ¯ úçzî- ¦¨©¥
.jxazi ecrlanLeøt± ¥

:"cer oi`" lyõøàä íbL¤©¨¨¤
Lé úéàøpL úéøîçä©¨§¦¤¦§¥¥
ïéà àéä ,ìk ïéòì øeîb̈§¥Ÿ¦©¦
éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥
ék ,àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦
Bðéà "íéäìà" íL¥¡Ÿ¦¥
àlà íöîöîe íéìòî©§¦§©§¥¤¨

,íéðBzçzìdcaerdy - ©©§¦
my ly mlrdd llbay
mi`xapd mi`xp miwl`
iabl df ixd ,"yi"l
"mipezgz"d mi`xapd

,lirl xen`k ,calaàìå§Ÿ
,àeä¯Ceøa¯LBãwä éaâì§©¥©¨¨
BîLe àeäL øçàî¥©©¤§

,ãçà ¯ "íéäìà"ixd - ¡Ÿ¦¤¨
leki miwl` my oi`y
Îyecwd iabl xizqdl

.`edÎjexaíb ïëìå§¨¥©
-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà ïä õøàì úçzîe õøàä̈¨¤¦©©¨¨¤¥©¦¨¤¤©¨§©¥©¨

elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa,`l ±íLa ¨§¥¨¦§¨§¥§¨£¦§¥
ì àeäL "ãBò",ìôè ïBLlth `edy ,sqep xac ± "cer" - ¤¨¨¥

,oey`xd ixwird xacläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk12: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,"àø÷ì ãBòå äãeäé"di`x dpyiy drya .ddinza - §¨§¦§¨

bedpdn di`x `iadl mi`zn `l ,dxezay weqtn zyxetn
`ed "cer"y ixd ± lth ote`a di`x `l mb ,dcedi ux`a

,lth oeylnBëBúaL úeiçå äîLpì ìôè àeäL óeâëes` ± §¤¨¥©§¨¨§©¤§
lth ,eaxway dnypd on ezeig z` lawnd ,sebdy enk `l

.eay dnypláeúkL eäæå]13äønæà ,éiça 'ä äììäà" : §¤¤¨£©§¨§©¨£©§¨
,"éãBòa éäìàìsebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy ixd ,iteba - ¥Ÿ©§¦

- oky ,"iwl`l dxnf`" xn`píéiçäL,dnypd ±íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebä àeäL "ãBò"äå ,ä"éåä íMî¦¥£¨¨§¨¤©©¨¥¦¥¡Ÿ¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
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והם מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' ÓÓ˘רוח „Á‡ והגוף הוי' משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' גם)„ÌÈ„¯Ùמשם אלא במציאותם, רק התהוות ·˘¯˘Ì(לא כי
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שבנרתק חלק דכל –ÏÙËע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק Ê‰".לכל ˜ÏÁ
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א". קלה, בזח"ב "כמ"ש

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר־ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר־ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קיח

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב



קיט             

ה'תשע''ח  סיון י"ג  ראשון יום      

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ 
       
         
          

 
לשלם ? חייב  חברו בבית  חלון שמשת  השובר האם

אינו  חברו בשדה  ערוגה שהמזיק  מבואר  זו בהלכה  הנה ,

היחסי שוויה לפי  אלא עצמאית, כיחידה שוויה  את  משלם

של שוויה  את שמעריכים  היינו ששים, פי ממנה  גדול בשטח 

שירד מה  את לשלם  צריך והמזיק  ערוגות ששים  עם  שדה 

אחת . ערוגה ממנה  חסרה כאשר  מערכה 

חברו  בבית  חלון שמשת  שהשובר  סוברים יש  זה  ולפי 

של ערכו  פי  על  נעשה  אינו הנזק  חישוב  כי  לשלם , צריך  אינו

והרי הבית, כל  לערך ביחס  שוויו לפי אלא  עצמו בפני  החלון

של מערכו מפחיתה אינה  בבית אחת שמשה של חסרונה

נט)הבית  סי ' ב"ק על  השלם הגר "ח חידושי  .(ראה

העומד בדבר רק  נעשה זה  חישוב  כי  שכתבו יש  אך 

משתנה אלא  קבוע  אינו שמחירם ערוגה פירות כגון למכירה ,

הרוכש לצרכן המחיר דומה ואינו הרכישה, לכמות  בהתאם

ולכן  גדולה , כמות הרוכש  לסיטונאי  למחיר  בודדים פירות 

הניזק  הדבר  מחיר את ישלם  שלא המזיק  על התורה הקילה

אך סיטונאי , של  כמחיר  אלא  עצמו  בפני  נמכר שהוא כפי 

וכדומה , חלון שמשת  כגון למכירה, כלל עומד  שאינו דבר 

המלא . מחירו את לשלם המזיק  על 

פירות "הלוקט הבאה : בהלכה  הרמב "ם  מדברי  לזה  וסמך

יפות שלו  התמרים  שאין רומי  דקל  היה אם  ואכל, חברו  דקל 

רש "י  ופירש  בששים". אותו משערים  ב)– נח, זו (ב"ק שהלכה

את כשקצץ  אמורה  שקצץ מפרש  הרמב "ם  אך  ,

את  האילן את קצץ  אם  הרמב "ם  לדעת  כי  ונראה  .

את לשלם המזיק  על  למכירה, עומד ואיננו מאחר עצמו,

העומדים בפירות רק  הוא בשישים שיעור  ודין המלא, מחירו

ד )למכירה  סי ' חו "מ א, לציון  .(אור 

ה'תשע''ח  סיון י"ד שני יום  ?''     '  '  

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ 
          

     
א)במשנה לט, באיצטדיון (ב"ק לנגוח  אותו שמלמדים  שור :

האיצטדין ') מיתה .('שור  חייב  אינו אדם, הרמב "םשהרג  והוסיף 

'מועד'. נעשה אינו פעמים שלוש  בהמות  נגח שאם 

הרמב "ם שם)ופירש  המשנה האיצטדין'(על  'שור של שנגיחה 

מיתה . דינו אין ולכן  בעליהם" ברצון אלא  השור מטבע  "אינו

"כי 'מועד', נעשה אינו פעמים  שלוש  בהמות נגח אם וכן

אדם ידי  על לא  להזיק , עלול מטבעו להיות צריך  במועד

אותו" שמח)המשסה .(אור 

הראב "ד: והקשה

שהשור מצינו הרי  'מועד', זה שור נעשה  לא  מדוע  א.

לשופרות ' 'מועד  ששמע נעשה  לאחר  פעם כל  פעמים, שלוש  שנגח (שור 

הי "א) להלן  ראה שלם, נזק ישלם השופר  לקול  רביעית פעם ייגח אם שופר , קול 

השור'? 'מטבע  שלא בנגיחה  אף  'מועד' נעשה השור כן ואם 

כל המשסה  לשלםב . הכלב  בעל  חייב  באחר , חברו של בו

הי "ט). פ"ב האצטדין'?(לעיל  'שור של דינו שונה ומדוע 

משנה ': ה'מגיד וביאר

חייב  באחר, חברו של  כלבו המשסה הרמב "ם  לדעת אכן

אינו  האיצטדין' 'שור  וכן נזק , חצי  רק  לשלם  הכלב  בעל

סיבה מחמת נוגח שאם וכנ "ל נזק , חצי  ומשלם מועד נעשה 

משוסה כלב  הראב "ד לדעת (אמנם, 'מועד ' אינו חיצונית 

שלם ). נזק  ומשלמים  'מועד' נעשים  האיצטדיון ושור 

זה  משוסה)ואין וכלב האיצטדין  מועד(שור  שנעשה  לשור דומה

ולא חיצונית מסיבה  כתוצאה נעשה כולו הנזק  כי לשופרות ,

קול שמיעת מחמת  הנוגח בשור ואילו העצמי , מטבעם

הושפע  שהטבע  אף  העצמי, מהטבע  היא הנגיחה  השופר,

השופר . מקול

האזל' הי "ט)וה 'אבן מבאר:(פ"ב

מוכן  פעמים שלוש  שהזיק  לאחר  אם רק  הוא  'מועד '

שהזיק  לאחר גם להזיק  עומד  אינו אם אבל להזיק , ועומד

משמעו  נגח' 'שור כי  'מועד ', נקרא  אינו  פעמים, שלוש 

אין  האיצטדין' וב 'שור  ששיסוהו ובכלב  לנגוח . שימשיך

חייב  והמשסה  לשסותם אסור שהרי  להזיק  שעומדים  וודאות 

שמים  הי "ט)בדיני פ"ב 'מועדים'.(לעיל  נעשים  אינם  ולכן

ה'תשע''ח  סיון ט"ו שלישי יום  ?     

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ 
        

 
קדוש אינו בעליו  הקדישוהו אם  לסקילה, דינו שנגמר שור 

ברשות ואינו בהנאה נאסר לסקילה  דינו שנגמר בשעה  כי 

להקדישו מוקדש )בעליו אינו  ד "ה שם ורש "י  א מה, קמא אין (בבא וכן .

להפקירו יכולים ה"ט)הבעלים כאן (לעיל  הרמב "ם פסק  ומדוע  .

בו  הקודם  כל  עדיו, הוזמו אם  בעליו שהפקירוהו שמאחר 

זכה ?

לבאר: ויש 

מותר היה  שהשור  למפרע  התברר הוזמו שהעדים  כיון

הקודמת בהלכה כן שאין מה כדין, היה וההפקר  בהנאה 



קכ            

להפקירו יכול ואינו ברשותו אינו  אכן הדין גמר  (קצות לאחר

סק"א) תו  סי ' .החושן 

לומר: יש  ועוד

התוספות כדברי  סובר א)הרמב "ם סו , קמא אינו (בבא שיאוש 

אלא הבעלים מיד יוצא החפץ  אין שביאוש  ובעוד  כהפקר,

תפקע  הזוכה לרשות  וכשיגיע  בו לזכות  יכול אחד שכל

הטוב  ומרצונו מדעתו שהוא בהפקר  הרי  הקודמת, הבעלות 

מיד . מידו יוצא  החפץ  הבעלים, של

מדין  זכה' בו הקודם 'כל  דינו שנגמר הנסקל  שור ולכן

בהלכה הרמב "ם  דברי  ואילו הבעלים , מרשות  יוצא ואז יאוש 

לומר(ה"ט)הקודמת  שאין היינו מופקר" אינו הפקירו "אם 

ייפטר הנזק  בתשלום  שנתחייב  טרם השור את שבהפקירו

הבעלים)מהתשלום  ואינו  בבעליו ', 'והועד  שנאמר  ש 'אינו (משום אלא ,

כל היאוש  מצד  ואמנם  בעליו", הוא ו"בעלֿכרחו  מופקר'

מרשותו  להוציאו רשאי  אינו  הבעלים  אבל  זכה, בו הקודם

מדעתו  יד )ולהפקירו סי ' הזקן  אדמו "ר  .(שו "ת

בשור שהמחזיק  לומר אפשר איך  להקשות : יש  ולכאורה 

הפקר מטעם  ולא יאוש  מטעם  בו זכה  עדיו שהוזמו הנסקל

בגמרא א)והרי  כד , עיר(כריתות לענין גם  זו הלכה  הובאה 

המחזיק  בהנאה , שאסורה שכיון עדיה, שהוזמו הנידחת

יאוש מטעם  היא שהזכיה  לומר אין ושם  בו, זכה  שבה ברכוש 

בקרקעות  יאוש  אין הי "ג)כי  פ"ח גזו "א הל ' ?(רמב"ם

רק  אמורים הנידחת  עיר על הגמרא  דברי  שאכן  לומר ויש 

נאסר אינו אליה  והמחובר הקרקע  אבל במטלטלין, במחזיק 

א) פט, זכה (חולין  לא בהם  והמחזיק  יאוש  בזה ואין הלוי , (בית

סק"ט) מח סי ' .ח"א

ה'תשע''ח  סיון ט"ז רביעי יום  ?          

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰  
          

   
היורשים יצטרכו האם  – ומת הרבים ברשות בור החופר

הבור? ידי  על  שיגרמו הנזקים  את  לשלם

אף  שבבעלותו בור  נזקי  על  חייב  שאדם נאמר זו בהלכה 

ולפי במתנה . אותו קיבל  או קנה  אלא בעצמו  חפרו לא אם 

נזקיו. על יתחייב  בור ירש  אם  גם לכאורה  זה

זו : הלכה  בביאור  הפוסקים נחלקו אך 

אדם שחפר  בבור רק  שמדובר סוברים  מאחריש  ,

על חייב  והלוקח לאחר  אותו  למכור ובידו הבעלים  והוא 

יוכל ואיך  שלו  אינו הרי  הרבים  ברשות  בור החופר אך  נזקיו,

בגמרא  כנאמר נזקיו , על חייב  עצמו הוא ואמנם  (ב"ק למכרו?

ב) שלכט, בבעלותו אינו הרבים  ברשות  שבור שאע "פ  :

עליו', להתחייב  ברשותו הוא  כאילו הכתוב  'עשאו החופר,

שלו אינו שהרי  יכול אינו לאחר  למכרו תי ,אך  סי ' משפט (שער 

.א)

שמדובר מובן הרמב "ם  דברי  מסתימת  כי  שכתבו יש  אך 

בבור זכה  לא  שהלוקח  ואע "פ  הרבים, ברשות גם  בור , כל  על

זה לעניין הועיל הקניין מעולם , המוכר  של  היה לא שהרי 

על מוטלת  שהיתה  השמירה אחריות את  מקבל שהלוקח 

) סי 'המוכר א פענח צפנת שו "ת פג. ע' מד , ממון  נזקי  הל ' ירוחם בית ראה

.קיח)

שכן  ביורש ; גם אמורים  הדברים  האם לדון יש  ועדיין

הרמב "ם  דברי  ה"ו )במקור פ"ה ב"ק ירש(ירושלמי  או "לקח  נאמר 

והשמיט  ומתנה מכירה  נקט  הרמב "ם  אך במתנה", לו ניתן או

ירושה .

פענח ' ה'צפנת הבור(שם)וכתב  מקבל  הרמב "ם לדעת  כי  ,

ממילא הנעשית ירושה אך  קנין, פעולת  כשנעשתה  רק  חייב 

והיורש שוויות  בו שאין דבר על חלה אינה  קנין, פעולת  ללא 

מתחייב . אינו

ואף  חייב , היורש  הרמב "ם לדעת  שגם שכתבו יש  אך 

ישלם , הבור "בעל  וכתב  סיים הרי  במפורש , זאת כתב  שלא 

    היורש את גם לרבות  וכוונתו "

(200 ע' ב"ק שעורים קונטרסי  ד . תי , חו "מ הגר "א ביאור  .(ראה

ה'תשע''ח  סיון י"ז חמישי יום        

: ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ‰È‚ ˙ÂÎÏ‰   
 

ההשבה חיוב  במשהו, גם  הוא לגנוב  שהאיסור למרות

"הגוזל בגזל: הרמב "ם  שכתב  כמו פרוטה, בשוה  רק  הוא 

גזלה" השב  בתורת אינו שעבר אע "פ  פרוטה משוה (הל 'פחות

ה"ו ) פ"א .גזילה

פרוטה ? משוה  בפחות  השבה חובת אין ומדוע 

ומשום)רש "י  ד "ה א נט, מפני(סנהדרין  הוא  שהטעם כתב 

גם כתב  וכן מוחלים . הבעלים פרוטה משוה שבפחות 

קל )ה'חינוך ' ויעקב (מצוה יצחק  אברהם  בני שישראל "לפי

משוה פחות  שהוא שכל הדבר  וידוע  הם  נדיבים  בני  נדיבים 

אותו  מוחל ממנו שנגזל  מכיון שבישראל  עני  אפילו פרוטה

כלל". אחריו חפצו ואין

ה'מנחת ֿחינוך' פרוטה(שם)וכתב  חצי  הגונב  זה שלפי  ,

לזה יצרף  ואם  כך  על  מחלו הבעלים כי  לעצמו אותה קנה 

בה לקנות  או אשה זו בפרוטה  לקדש  יוכל פרוטה חצי  עוד

שבמקרים לאידך וכן 'שלו'. להיות שצריכים  מינים  ארבעה 

משוה פחות  על  גם השבה  לחייב  מקום יש  מחילה  אין בהם

לא ועדיין שגנב  או  וקטן שוטה  מחרש  שגנב  כגון פרוטה,

הגניבה . על  לבעלים נודע 

הוא שהוא כל לגנוב  האיסור שטעם  לפרש  אפשר  אמנם

שיעור חצי  כדין בממון פרוטה משוה פחות ש "דין מפני

כאן )באיסורין " תורה(מגיד ֿמשנה שקבעה השיעור  זו שיטה ולפי 

"בפחות אבל פרוטה, שוה  הוא  גניבה  באיסור מלכתחילה 



קכי             

להשיב " כלל עליו מצוה אין פרוטה  שם)משוה  .(מנחתֿחינוך 

לקנות תיתי  "דמהיכי הגניבה את  קנה  לא  הגנב  א ) כן: ואם 

גם ב ) עליו". ֿ עשה מצות שאין רק  שלו, שאינו דבר 

להשיב . חובה  אין מחל, לא  כשהבעלים

הזקן  אדמו"ר מדברי  גם עולה  גזילה וכך הל ' ריש  חו "מ (שו "ע

ואע "פ וגניבה) תורה... דין שהוא כל לגנוב  או לגזול "אסור  :

להשיבו, צריך ואין ממון נקרא אינו  פרוטה  משוה  שפחות

שאין  והטעם  לכתחילה ". התורה מן אסור שיעור חצי  הרי

משוה "פחות כי הוא  פרוטה  משוה  פחות  להשיב  צריך 

גזלה" השבת מצות  לענין  כלל ... ממון נקרא  אינו (שם פרוטה

סל "ז ) ופקדון  מציאה .הל '

ה'תשע''ח  סיון י"ח שישי יום  ?  ' '  

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ‰È‚ ˙ÂÎÏ‰    
        
          

    
מותר המוכין, את  גנב  הסורק  שמא לחשוש  שיש  אף 

שמם נשתנה  לכר המוכין בהכנסת  כי  הכר  את  ממנו לקנות 

קונה . והשינוי

המוכין  את  להוציא שאפשר אף  משנה ': ה 'מגיד ומבאר

לברייתו' החוזר 'שינוי וזהו הקודם  למצב  ולהחזירם הכר מן

קונה )ואינו ה"י  פ"ב ואבידה גזילה החוזר(הל ' ששינוי  הדין הרי  ,

מדובר כאן ואילו וודאי , בגזל נאמר שינוי  אינו לברייתו

שהם  במוכין . שינוי כל  מועיל ובזה  ,

תמרים ' ה'כפות וליקגינהו )והקשה ד "ה ב. ל , :(סוכה

הקונים(שם)הגמרא  לסוחרים  הונא  רב  הוראת  את  מביאה

שחיתוך בשדותיהם , הדסים המגדלים מנכרים  הדסים

הקרקע  שמא  עצמם  הסוחרים  ידי  על ייעשה  לא  ההדסים 

המחוברים ההדסים גם  (וכך נגזלת ' אינה ו'קרקע  גזולה

ונמצא התייאשו, אם  גם הבעלים ברשות  עומדת  אלא לקרקע )

מצוה מקיימים  ואין גזל היא המחובר מן ההדסים שתלישת 

גזולים . מינים ' ב 'ארבעה

הוא הלולב  עם  ההדסים  איגוד והרי  הגמרא : ושואלת 

גזל אינם ושוב  הקונה , מעשה  גם שינוי  מהם נפקע השינוי  (וע"י 

בעבירה') הבאה 'מצוה של  הואהפסול  הלולב  איגוד ומתרצת : ?

קונה . ואינו 'שינוי ' שמו שאין לברייתו', החוזר 'שינוי 

קונה , לברייתו' החוזר  'שינוי  גם  גזל שבספק  נאמר  ואם 

החוזר 'שינוי  שהוא אף  מועיל הלולב  איגוד אין מדוע 

של חשש  רק  ישנו הנכרים  מן ההדסים בקניית  והרי  לברייתו'

 ?

אך קונה , כזה שינוי  גם  גזל' 'ספק  בסתם  אכן  ומיישב :

ב ' שגם החמירו מצוה של בהדסים  שינוי יועיל לא  '

הלולב . איגוד  לאחר גם  'גזל ' וייחשבו כזה 

ה'תשע''ח  סיון י"ט קודש  שבת ?           

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ‰È‚ ˙ÂÎÏ‰    
       

מתכוין  שאינו היינו דמים', לו ש 'יש  במחתרת  שבא גנב 

לו יתנגדו אם  מבנו )להרוג לגנוב שבא אב אם(כגון  – להרגו ואסור 

מלאכה שהוא אף  אותו מפנים בשבת אבנים  גל עליו נפל

בשבת  ב),האסורה עב, ומותר(סנהדרין  דמים ' לו ש 'אין גנב  אבל 

מחללים אין הגל  עליו נפל אם  'רודף ', דין לו יש  כי  להרגו

'גברא התראה בלא  להרגו  דניתן "כיון להצילו כדי  השבת את 

חתירה " משעת הוא  לפקח)קטילא ' ד "ה שם .(רש "י 

גדול ': ה 'אור ומקשה 

יהרוג זה  שגנב  חשש  אין אם  שגם  משמע  רש"י  מלשון

את מחללים אין הגל את  מעליו שיפנו לאחר הבית  בעל את 

מותר הרי  שיהרוג, חשש  יש  אם  (כי להצילו כדי  השבת

הוצרך ומדוע  הגל, את מעליו לפנות  שאסור  ובוודאי  להרגו

כיון  השאלה: ונשאלת  הוא '?). קטילא  ש 'גברא להסביר רש "י 

להצילו  חייבים  לא מדוע  להרגו, ואסור רודף  דין אין שלגנב 

שבת'? שדוחה  נפש  'פיקוח מדין

ומבאר:

את רק  כאן  כתב  שהרי  כרש "י סובר  אינו הרמב "ם  אכן ,

ואינו  בשבת הגל  את  עליו שמפקחים  דמים ' לו 'שיש  גנב  דין

גם שאם משום וזאת  דמים ', לו  'שאין  גנב  לדין כלל מתייחס 

הבית , בעל את להרוג הגנב  מתכוין הגל  עליו שנפל לאחר

ואם להרגו, מותר שהרי  הגל , את  עליו לפקח אין בוודאי 

לו  'יש  כך ואם רודף  דין לו אין שוב  יותר, קיים  אינו החשש 

כבר שהרי  זאת  לומר צריך  הרמב "ם ואין להרגו, ואסור דמים '

יא)כתב  עורף (בהל ' ופנה  הואיל המחתרת , מן יוצא "מצאו

דמים". לו יש  - רודף  ואינו

מתכוין  שהגנב  חשש  אין כעת אם  גם  רש "י לדעת אך 

כי בשבת , הגל  את  עליו מפקחים אין הבית, בעל את  להרוג

ואין  הוא ' קטילא  'גברא  – לסכנה  עצמו את  שהכניס  כיון

השבת . את  עליו מחללים 

השלימות של העניין דמתן־תורה תהיה בביאת המשיח.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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ה'תשע"ח  סיון  י"ג ראשון  יום 

  





   1 
שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני  בו נתבארו

ברשות  בהמתו המכניס  משפטי  בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜È B‡ ˙Bt ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eLÏ ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

Úe :Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ÌÏÎ‡Ï dkcL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eLa ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ËÈÓ Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

eËt  ÌÈa‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ  ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»

יט :2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב  כי 
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק . ברשות חכמים: ופירשו
ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש

ידי4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים
האכילה.

.B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eLÏ ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
Èc ÌlLÓ  È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B  ˙‰Â ÌÈa‰ ˙eLa ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈBÚO6ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈBÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי  על אף  זוז. = כסף  של דינר
משלם  הניזק  ברשות שן כי  דינר, משלם לבהמה שומשמין

דינר. הוא והנזק  שלם פטורים 6)נזק  הרבים ברשות
משום  רק  הוא החיוב  האכילה. של הנזק  דמי  את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי  נהנה, הבהמה שבעל
דמי אלא שומשמין, דמי  לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף  משנה מגיד (ראה שני8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי 
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף  בנימוקי  המובאים הרמ "ה (דברי  כורחו

.‚ ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dkc ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eLa ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ÌÈa‰ ˙eLa ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על

ב , פרק  למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה
יט . הלכה

.„˙Bt ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eLa ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
c‰ È‰  ˜fp‰ ˙eLa ÔzÏÎ‡Â ÌÈa‰ ˙eLÓ≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eLa È‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב  אם
בעיית  זוהי  שהזיקה. מה ומשלם הנזק  במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי  אין כי 
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק .
הרבים  מרשות ואתי  מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי 

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â Oa B‡ ˙t ÏËÂ ˆÁÏ ÒÎpL Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙Á‡ ˆÁÏ B‡ ÌÈa‰ ˙eLÏ13‰Ó  ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14 ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eLa.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי  הולכים כי 
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב  כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל של
אפילו  הניזק , ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק  משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ‡ ÔÏÎ‡Ï dkc ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈBÚO ‰ÏÎ‡L ‰t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈLk ÏÎ‡L BÓÁÂ17ÏÎ‡L ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ÏÎÂ ,Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eLa ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈÓz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ˜fp‰18;eËt  ÌÈa‰ ˙eLe , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ  ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט :17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב  ומדברי  הברייתא מדברי  לקוחות הדוגמאות כל

הדחק .18)שם. ידי  על שאכלתם פי  על אף  שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰ÙËÂ ˜fp‰ ˙eLÏ ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  Oa B‡19Ï‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈOk ÏÎ‡L Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È‰  ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי21)אפילו
כבשים  שאכל כלב  סתם: כתוב  בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי  תרנגולים, שאכל וחתול
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   1 
שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני  בו נתבארו

ברשות  בהמתו המכניס  משפטי  בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜È B‡ ˙Bt ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eLÏ ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

Úe :Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ÌÏÎ‡Ï dkcL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eLa ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ËÈÓ Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

eËt  ÌÈa‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ  ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»

יט :2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב  כי 
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק . ברשות חכמים: ופירשו
ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש

ידי4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים
האכילה.

.B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eLÏ ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
Èc ÌlLÓ  È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B  ˙‰Â ÌÈa‰ ˙eLa ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈBÚO6ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈBÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי  על אף  זוז. = כסף  של דינר
משלם  הניזק  ברשות שן כי  דינר, משלם לבהמה שומשמין

דינר. הוא והנזק  שלם פטורים 6)נזק  הרבים ברשות
משום  רק  הוא החיוב  האכילה. של הנזק  דמי  את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי  נהנה, הבהמה שבעל
דמי אלא שומשמין, דמי  לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף  משנה מגיד (ראה שני8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי 
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף  בנימוקי  המובאים הרמ "ה (דברי  כורחו

.‚ ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dkc ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eLa ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ÌÈa‰ ˙eLa ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על

ב , פרק  למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה
יט . הלכה

.„˙Bt ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eLa ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
c‰ È‰  ˜fp‰ ˙eLa ÔzÏÎ‡Â ÌÈa‰ ˙eLÓ≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eLa È‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב  אם
בעיית  זוהי  שהזיקה. מה ומשלם הנזק  במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי  אין כי 
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק .
הרבים  מרשות ואתי  מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי 

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â Oa B‡ ˙t ÏËÂ ˆÁÏ ÒÎpL Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙Á‡ ˆÁÏ B‡ ÌÈa‰ ˙eLÏ13‰Ó  ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14 ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eLa.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי  הולכים כי 
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב  כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל של
אפילו  הניזק , ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק  משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ‡ ÔÏÎ‡Ï dkc ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈBÚO ‰ÏÎ‡L ‰t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈLk ÏÎ‡L BÓÁÂ17ÏÎ‡L ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ÏÎÂ ,Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eLa ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈÓz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ˜fp‰18;eËt  ÌÈa‰ ˙eLe , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ  ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט :17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב  ומדברי  הברייתא מדברי  לקוחות הדוגמאות כל

הדחק .18)שם. ידי  על שאכלתם פי  על אף  שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰ÙËÂ ˜fp‰ ˙eLÏ ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  Oa B‡19Ï‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈOk ÏÎ‡L Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È‰  ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי21)אפילו
כבשים  שאכל כלב  סתם: כתוב  בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי  תרנגולים, שאכל וחתול
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הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק  נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק  מוסב  ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב  אבל חתול, שאכלם
חצי ומשלם שינוי  זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים

דשן,22)נזק . תולדה זה אין נהנה, שהוא פי  על אף 
טו: שם דקרן, תולדה אלא

.ÁBÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ  ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙ÈÁa CazÒÂ ,˙ÈÁ‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ  ˙ÈÁ‰ ˙‡ aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bkc Ck ,ÏÎ‡Ï BkcL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ aL Ck Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ  Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק .23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל  את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי 

.Ë‰Á‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ Cc ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ  ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰Á‰ Ècˆ ÏÚ ‰ÊÁ30Ì‡ Ï‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰Á‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰Á‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ  ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ ˙È‰pM ‰34 ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט :28) שם משנה לאכול,29)שוק , בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי  ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי 

כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק , לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט : שם הרבים, ברשות

.Èd‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa‰ ˙eLa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dzÁ Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ  ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ Cc ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ  dzÁ Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ˆÁk dzÁ ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק  רשות הבהמה שגם פי  על ואף  כ. שם
ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט , שבהלכה הרחבה צידי  על לחזרה דומה זה הרי  הרבים
ממש  הניזק  חצר שהוא החנות מפתח  לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף  הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף  (נימוקי  הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚ ÈÓÈÓa B‡ Ô‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39 ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜ÈÂ ˙Bt Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚eÚÏ ‰‚eÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ‰‡L elÙ‡Â40ÌlLÓ BÈ‡  «¬ƒƒ¿¬»»»«À≈¿«≈

˙È‰pM ‰Ó ‡l‡41?‰ËÈÁa dÏ LÈ ‰‡‰ ‰Óe . ∆»«∆∆¡≈«¬»»≈»«¬ƒ»
Ï‡ .‰ÈÈ‡ e˜q˙ ‡ÏÂ C ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ È‰L∆¬≈»¿»»«¿…ƒ¿«¿≈»∆»¬»
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ  ‰ÏÎ‡Â dk„k ‰„È Ì‡ƒ»¿»¿«¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»

‰„Ï ÈÓa ˙Bt ‰ÙpË elÙ‡Â42‰Ó ÌlLÓ  «¬ƒƒ¿»≈¿≈≈»¿«≈«
‰zÙÁc Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÈtÓ ,‰˜Èf‰M∆ƒƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»«»
‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ  ‰ÏÙÂ dzÁ¬∆¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»
.BÊ ˙‡ BÊ eÙÁ„È ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈÚ‰Ï BÏ¿«¬ƒ»««««¿≈∆…ƒ¿¬∆

שם 39) ורבא, כהנא רב  של ופירושם נה: קמא בבא משנה
להוציאה.40)נח . היה נזק 41)ואפשר משלם ואינו

יוחנן  רבי  דעת באונס . הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם,
שזה 42)שם. פי  על אף  נח . שם ירמיה רבי  של דוגמא

תחילתו  כי  שלם, נזק  משלם שתלד, ידע  שלא אונס ,
וכל  לגינה, להיכנס  לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה,

חייב . - באונס  וסופו בפשיעה שתחילתו

.È˙‡ˆÈÂ ,‰ÏÙÂ ‰˜ÏÁ‰43ÏÚ Û‡ ,‰pbÏ ‰ÊÁÂ À¿¿»¿»¿»¿»»¿»¿»«ƒ»««
ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰ÊÁL Èt44‰Ó ÌlLÓ  ƒ∆»¿»∆…¿«««¿»ƒ¿«≈«

dÓLÏ BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M45;ÊÁz ‡lL ∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»¿»¿»∆…«¬…
‡È‰ È‰ ,‰pb‰ C„ ‰Ú„iL ÔÂÈkL ,Úe„È c‰L∆«»»»«∆≈»∆»¿»∆∆«ƒ»¬≈ƒ

.‰ÈÏ‡Ó ˙ÊBÁ∆∆≈≈∆»

הגינה.43) כראוי .44)מן שלא בפניה שנעל כגון
מעולה.45) שמירה

.‚È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ ÂÈ˙B„˜ ÒÈÎ‰L cw‰««»∆ƒ¿ƒ¿≈»«¬«««««ƒ∆…
.eËt  ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzaLÂ ,˙eLaƒ¿¿ƒ¿«»¿∆¿∆««««ƒ»
ÒÈÎ‰ Ì‡Â .iÁ ˙B„w‰ ÏÚa  Ô‰a ‰˜f‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿»»∆«««¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ

eËt  ˙eLa46ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
.iÁ ˙Èa‰ ÏÚa  ˙B„w‰ ˙‡∆«¿≈««««ƒ«»

הבית 46) בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל
שברה  הבהמה ואם תינזק , שלא בהמתו על לשמור חייב 
עצמו  על קיבל לא כי  פטור, הבית בעל הקדרות, את
כרבי , פוסק  ושמואל שם, רבי  דעת זוהי  הכלים. על שמירה

בדיני . כשמואל והלכה מח : שם

.„È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ ÂÈ˙Bt ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ≈»«¬«««««ƒ∆…
eËt  ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÌzÏÎ‡Â ,˙eLa47. ƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ»

Ì‡Â .iÁ ˙Bt‰ ÏÚa  ‰˜f‰Â Ô‰a ‰˜ÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿»»∆¿À¿»«««≈«»¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â .eËt  ˙eLa ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒ

iÁ ˙Èa‰ ÏÚa  ˙Bt‰ ˙‡ ÓLÏ48‡lL ÔÒÈÎ‰ . ƒ¿…∆«≈««««ƒ«»ƒ¿ƒ»∆…
‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ˙eLaƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ¿À¿»
‡lL dÏ ‰È‰L ÈtÓ ,eËt ˙Bt‰ ÏÚa  Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»«««≈»ƒ¿≈∆»»»∆…
˙‡ ˆÁ‰ ÈÏÚa eÁÈp‰Â ,˙eLa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .ÏÎ‡z…«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ«¬≈∆»≈∆
ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ,BÓLÏ ˆÁa e‰L‰L ‰Ê∆∆ƒ¿»∆»≈¿»¿«¬»«»¿∆¿∆

iÁ ˙Bt‰ ÏÚa  Ô˙ÏÈÎ‡a ‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa49; ««««ƒ¿À¿»«¬ƒ»»«««≈«»
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dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈc ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È‰L ,iÁ  dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»
eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙Èa ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿

da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈
ÌÈÓÎÁ ‰eiÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי 

צניעות.50)עליו. מטעמי  זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eLa ‡lL BÁ ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
eËt  ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .iÁ ˙Bt‰ ÏÚa  ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
eËt  Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa  ˙eLa LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

iÁ ‰„O‰54;ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ Ó‡L ÔÂÈk ,˙Bba ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.eLÁ ‡e‰ 'CÏ ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט :51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי  משלם אבל הנזק , בעד כי53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני  כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

   1 
שן 1) בנזקי  פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם  ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק  שמין כיצד בביאור  הפרק 

שם. כמבואר בשומא חילוק  שיש לפי 

.‡È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áea „ÓÚÏ3eËt  ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áea „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È‰  «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰˙Á elÙ‡Â .iÁ  ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆÙ8ÌÈËÒÏ ‰eˆt B‡9ÏÚa  ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««

iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆÙÂ ,‰‡Èa ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»
.eËt  ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆtL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»

ÌÈiÁ ÌÈËÒÏ  ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף  דברי3)מקום את  הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי ", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי . אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי , בפניהם נעל לא הרי 

אונס .7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס 
לתקן. לו והיה כך על ידע  בוודאי  כי  אונס , זה אין ביום

אונס .9) בעל 10)ג"כ חייב  אלה אונס  מקרי  שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי ) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי  הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב . הליסטים נה: שם המשנה לשון

בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי  בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.BÁ ˙Ó‰a ÈÙÏ „b ıBt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
iÁ  ‡Èe ˜ÊÁ „‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ14Ì„‡ ÈÈ„a eËt 15ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17eËt  BÁ ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק .12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק , כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב , שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק  על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי  שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני  גדר הפורץ  ובין ליסטים פרצוה בין
שלט ). סי ' פריימן, הוצאת הרמב "ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק  שגרם

.‚BÁ ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20BÁ ˙Ó˜ Èab ÏÚ21 ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê  ‰˜Èf‰Â BÁ ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי22) נזקיה, לכל אחראי  נעשה המשיכה מעשה עלֿידי 

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע  המעמיד, כי 
בידים. לקמה,24)כמזיק  בידים הכניסה שלא אף ֿעלֿפי 

שם. כמעמיד, דינו

.„ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ÓBLÏ BzÓ‰a ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ 28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÓBM‰ iÁ  ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰ÈÓL ‰eÓL Ì‡ Ï‡ ;ÏÏk ‰eÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈeËt ÌÈÓBM‰  ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰eÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰ÈÓL33eËt  ‡e‰ ÌpÁ ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈiÁ  ‡e‰ Ï‡BL B‡ ÎBO B‡ ÎO ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב  כך בהמתם, בנזקי  חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף  חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח  לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי  זה, משפט  של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ . סי ' פריימן, הוצאת הרמב "ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח  לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי  בשמירה לו י 
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי  מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,
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קכה                 
         

dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈc ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È‰L ,iÁ  dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»
eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙Èa ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿

da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈
ÌÈÓÎÁ ‰eiÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי 

צניעות.50)עליו. מטעמי  זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eLa ‡lL BÁ ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
eËt  ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .iÁ ˙Bt‰ ÏÚa  ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
eËt  Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa  ˙eLa LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

iÁ ‰„O‰54;ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ Ó‡L ÔÂÈk ,˙Bba ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.eLÁ ‡e‰ 'CÏ ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט :51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי  משלם אבל הנזק , בעד כי53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני  כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

   1 
שן 1) בנזקי  פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם  ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק  שמין כיצד בביאור  הפרק 

שם. כמבואר בשומא חילוק  שיש לפי 

.‡È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áea „ÓÚÏ3eËt  ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áea „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È‰  «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰˙Á elÙ‡Â .iÁ  ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆÙ8ÌÈËÒÏ ‰eˆt B‡9ÏÚa  ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««

iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆÙÂ ,‰‡Èa ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»
.eËt  ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆtL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»

ÌÈiÁ ÌÈËÒÏ  ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף  דברי3)מקום את  הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי ", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי . אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי , בפניהם נעל לא הרי 

אונס .7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס 
לתקן. לו והיה כך על ידע  בוודאי  כי  אונס , זה אין ביום

אונס .9) בעל 10)ג"כ חייב  אלה אונס  מקרי  שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי ) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי  הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב . הליסטים נה: שם המשנה לשון

בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי  בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.BÁ ˙Ó‰a ÈÙÏ „b ıBt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
iÁ  ‡Èe ˜ÊÁ „‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ14Ì„‡ ÈÈ„a eËt 15ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17eËt  BÁ ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק .12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק , כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב , שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק  על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי  שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני  גדר הפורץ  ובין ליסטים פרצוה בין
שלט ). סי ' פריימן, הוצאת הרמב "ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק  שגרם

.‚BÁ ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20BÁ ˙Ó˜ Èab ÏÚ21 ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê  ‰˜Èf‰Â BÁ ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי22) נזקיה, לכל אחראי  נעשה המשיכה מעשה עלֿידי 

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע  המעמיד, כי 
בידים. לקמה,24)כמזיק  בידים הכניסה שלא אף ֿעלֿפי 

שם. כמעמיד, דינו

.„ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ÓBLÏ BzÓ‰a ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ 28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÓBM‰ iÁ  ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰ÈÓL ‰eÓL Ì‡ Ï‡ ;ÏÏk ‰eÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈeËt ÌÈÓBM‰  ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰eÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰ÈÓL33eËt  ‡e‰ ÌpÁ ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈiÁ  ‡e‰ Ï‡BL B‡ ÎBO B‡ ÎO ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב  כך בהמתם, בנזקי  חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף  חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח  לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי  זה, משפט  של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ . סי ' פריימן, הוצאת הרמב "ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח  לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי  בשמירה לו י 
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי  מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,
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בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי  הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור
משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי  להחזיר חייבים

מה. שם כופר,

.‰‰˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36 ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
iÁ37È‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙ÁBe ,˙ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס  שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי  בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ÒÓ39LÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
eL˜ BM‰ ‰È‰L41BM‰ CcL ;ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰  ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

Lw‰ Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰ÈÓL ‰eÓL43 ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע  שאינו מלידה,
שמירה. בני  ואינם דעת, בני  שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט :41) שם.42)שם הגמרא אונס .43)נימוק  שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי 

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי  כראוי , קשור שהשור ואע "פ 
השור  ויוכל הקשר מתרופף  כך ומתוך בחבל, לשחק 

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ BBL ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê  ÔzLÓÁa ‡l‡ nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«

iÁ B˙ÈÓLa46el‡ Û‡  Ô‡La nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈
ÔÈiÁ ÔÈ‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י .45) לנזק .46)שם גרמה פשיעתו כי  גם 47)בכל, כי 
בלבד, שפשע  זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰  «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

ÂÈÏÚa ÌL È‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
 ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»

ÌeÏk iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡52˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , ≈«≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆
.ÌÏL»≈

מ .48) מועד.49)שם שהוא ידע  לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי  כאן ואין השור,

מ : שם ט ), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי 

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙Èa „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈

ÂÈÏÚÏ BÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ÊBÁ  ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈
B˙eL55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa 56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

BÈÊÁ‰ È‰L eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ

  

  

חוזר  לבעליו  והוחזר השואל אצל שהועד  שאול שור
ונשתנית  "הואיל  " הרמב כתב  הדי ובסיבת לתמותו .
במתנה  נית או  שנמכר בשור אבל ההעדה ". בטלה  רשותו 
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו  "...חוזר ה "ו ) (פ "ו  כתב 

דינו ". משנה 
השאול  שור בי לשונו   " הרמב שינה  מדוע  להבי וצרי
כתב ובמכור ההעדה , בטלה  כתב  שבשאול הנמכר. לשור
בשור   הוסי מדוע  , וג דינו . משנה  שנשתנית שהרשות
הפטור  סיבת והלא  החזירו " שהרי  פטור "והשואל השאול

ההעדה . ובטלה  הואיל לתמותו  שחזר היא 
מועד שור שהרי  להבנה , לכאורה  קשה  משנה " "רשות די
נעשה   ות תמיד , לעשותו  שדרכו  מעשה  "העושה  זה  הוא 
תלוי ואינו  רבות"  פעמי בשינויו  הרגיל כאשר מועד 

השור. של בהרגלו  אלא  נמצא  בה  ברשות
לרשות  מרשות השור "שיציאת המאירי  זאת והסביר
א . לט, קמא  (בבא  הסביר רש "י  אבל וטבעו ". מזלו  משנה 
ומדיוק  העדתו ". די את משנה  ש "הרשות במשנה )
אפשר  משנה " "רשות די שאת מצינו   בלשונותיה
שלוש  נגח   שא השור לגבי  א : . אופני בשני  להסביר
נזק   לחייב שאי  הבעלי לגבי  ב : מועד . נעשה   פעמי
סבר  המאירי  . פעמי שלוש   בה התרו  כ  א אלא   של
בעלי לרשות עובר וכאשר השור של שבטבעו  עניי שזהו 

. החדשי  הסדרי פי  על התנהגותו  משתנה   חדשי
הכתוב שגזירת שכיו  הבעלי העדת מצד  דיבר רש "י  אבל
בפניה חדשה  העדה  בלי   הבעלי את לחייב  אפשר שאי 

השואל. של ההעדה  בטלה   לכ ,בית־די ובפני 
את  כולל משנה " "רשות שדי סבר  " שהרמב לומר ויש 
ומתנה  מכירה  גבי  המאירי  כמו  שסובר אלא   האופני שני 
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו  "...חוזר כתב  שבזה 
שינוי  גור  החדשי  הבעלי הנהגת שינוי  כי  דינו " משנה 
רשות  שינוי  כשאי שואל גבי  משא "כ  השור התנהגות
התנהגותו  את ישנה  שהשור לומר מסתבר לא  ממש ,
ישנה  לא  השואל  וג  הראשוני  הבעלי של עדיי כשהוא 
 בעניי זאת לעומת השור. כלפי   הבעלי ממנהג כ כל
והכוונה  ההעדה " ש "בטלה  כתב  ולכ כרש "י  סובר שואל
לשואל  שהיתה  שההתראה  מכיו  הבעלי ההעדת לביטול
ומעתה  לרשותו  השור כשחוזר המשאיל את מחייבת אינה 
" הרמב  הוסי ולכ עצמו . בפני  להתראה  צרי הוא 
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קכו                
         

לומר   מקו היה  כי  החזירו " "שהרי  דשואל הפטור בסיבת
את  נחייב  ,נגח לשור שעשהו  הוא  שהשואל שמכיו
את  לחייב  אפשר שאי  השני  הנזק  חצי  את  לשל השואל
כל  בטלה  שהחזירו  שכיו  " הרמב ל משמע  קא  . הבעלי

.ממו  שו לחייבו  ואי לשואל שהיתה  העדה 
(פ"ו   ש ההלכה  בהמש  " הרמב לשו  ג ידוייק  עפ"ז
בחזקתו " הוא  הרי  לשומר מסרו  או  השאילו   א "אבל ה "ו )
הניגוד והוא  , בעלי העדת שאי אלא  נגח בחזקת הכוונה 
השתנית  השור שחזקת מתנה  או  במכר ההלכה  לתחילת

. הבעלי ונשתנו  הואיל
     

מ .53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי  בתוך שהזיק 
הזיק .54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ : שם פפא אח 57)כרב  ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ÓBL58„Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙ÈÓL ‡Ï Ï‡59,ÌlLlÓ eËt  ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙ÈÓL Ïa˜ .ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â60 ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»
eËt  ‰˜f‰ Ì‡Â ;ÓBM‰ iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ

.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק .58) תזיק .59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי 

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח : שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡ÈÁ‡ ÓBLÏ ÓBM‰ ÒÓ62ÔBL‡‰ ÓBM‰  »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
ÓBLÏ ÒnL ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ iÁ63iÁ 64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ zÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ÓB‡ ˜fp‰ È‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?Á‡Ï zÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
ÔÏ B‡ BÏ ÓBM‰ ÒÓ .‰z‡ BÏ zÒnL ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈiÁÂ ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ 66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני .62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי  שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) אי ֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת

.È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ iÁ˙pL ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È‰  »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰bM ‰Ó ÈÓc ‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚÏ Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק  מזה,68)למעלה פחות או נזק  חצי 
הנזק . חצי  דמי  שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ .69) דף  סוף  בבאֿקמא

.‚ÈÔÈaÁÓ ˙Bt ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈÚLÓ  »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»

‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL  ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»
‰„O‰73Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««

Ì‡ ÔÎÂ .‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ
ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú B‡ ˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL  „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע .70) משנה של 72)שם זריעה שטח 
ליטר). שני  בערך (קב  קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק .73) את ולא המזיק  את לא לקפח  שלא בא זה חישוב 
המזיק , קיפוח  בזה והיה מדי , גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי  המחיר וחישוב 
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק . קיפוח  בזה ויש מדי , נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע  חלקת לפי  אחד סאה בית חישוב  בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני  בין ההפרש  את

חנינא. בר יוסי  כרבי  נח : שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח .

.„ÈÔÈeÓb ˙Bt ‰ÏÎ‡75Ú˜wÏ ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡L76 »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈeÓb ˙Bt ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78 ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc  ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙Bt79BÁ Ï˜c ˙Bt ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈÓz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜w‰ b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈÚLÓ  ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈÓz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒt Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈÚLÓ  ˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב  חישוב  נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב  לענין

הזיק . עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק .81)שבה לפני 
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק . לאחר

נט . נח : שם ראה המזיק . האדם

   1 
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק . שלא כדי  לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק  שלא כדי  ישראל בארץ  דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע  שהתנה התנאי  ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ  שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי  משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס  זה באי  ורגל לשן דומים
דיני בביאור הפרק  ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ  הרעיה

.‡ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰LÙe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓÎe3ÔÈ˙Ó  ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚa4‡ÏÂ BzÓ‰a ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…
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קכז                 
         

לומר   מקו היה  כי  החזירו " "שהרי  דשואל הפטור בסיבת
את  נחייב  ,נגח לשור שעשהו  הוא  שהשואל שמכיו
את  לחייב  אפשר שאי  השני  הנזק  חצי  את  לשל השואל
כל  בטלה  שהחזירו  שכיו  " הרמב ל משמע  קא  . הבעלי

.ממו  שו לחייבו  ואי לשואל שהיתה  העדה 
(פ"ו   ש ההלכה  בהמש  " הרמב לשו  ג ידוייק  עפ"ז
בחזקתו " הוא  הרי  לשומר מסרו  או  השאילו   א "אבל ה "ו )
הניגוד והוא  , בעלי העדת שאי אלא  נגח בחזקת הכוונה 
השתנית  השור שחזקת מתנה  או  במכר ההלכה  לתחילת

. הבעלי ונשתנו  הואיל
     

מ .53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי  בתוך שהזיק 
הזיק .54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ : שם פפא אח 57)כרב  ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ÓBL58„Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙ÈÓL ‡Ï Ï‡59,ÌlLlÓ eËt  ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙ÈÓL Ïa˜ .ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â60 ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»
eËt  ‰˜f‰ Ì‡Â ;ÓBM‰ iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ

.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק .58) תזיק .59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי 

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח : שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡ÈÁ‡ ÓBLÏ ÓBM‰ ÒÓ62ÔBL‡‰ ÓBM‰  »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
ÓBLÏ ÒnL ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ iÁ63iÁ 64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ zÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ÓB‡ ˜fp‰ È‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?Á‡Ï zÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
ÔÏ B‡ BÏ ÓBM‰ ÒÓ .‰z‡ BÏ zÒnL ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈiÁÂ ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ 66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני .62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי  שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) אי ֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת

.È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ iÁ˙pL ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È‰  »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰bM ‰Ó ÈÓc ‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚÏ Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק  מזה,68)למעלה פחות או נזק  חצי 
הנזק . חצי  דמי  שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ .69) דף  סוף  בבאֿקמא

.‚ÈÔÈaÁÓ ˙Bt ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈÚLÓ  »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»

‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL  ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»
‰„O‰73Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««

Ì‡ ÔÎÂ .‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ
ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú B‡ ˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL  „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע .70) משנה של 72)שם זריעה שטח 
ליטר). שני  בערך (קב  קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק .73) את ולא המזיק  את לא לקפח  שלא בא זה חישוב 
המזיק , קיפוח  בזה והיה מדי , גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי  המחיר וחישוב 
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק . קיפוח  בזה ויש מדי , נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע  חלקת לפי  אחד סאה בית חישוב  בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני  בין ההפרש  את

חנינא. בר יוסי  כרבי  נח : שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח .

.„ÈÔÈeÓb ˙Bt ‰ÏÎ‡75Ú˜wÏ ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡L76 »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈeÓb ˙Bt ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78 ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc  ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙Bt79BÁ Ï˜c ˙Bt ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈÓz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜w‰ b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈÚLÓ  ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈÓz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒt Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈÚLÓ  ˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב  חישוב  נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב  לענין

הזיק . עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק .81)שבה לפני 
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק . לאחר

נט . נח : שם ראה המזיק . האדם

   1 
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק . שלא כדי  לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק  שלא כדי  ישראל בארץ  דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע  שהתנה התנאי  ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ  שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי  משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס  זה באי  ורגל לשן דומים
דיני בביאור הפרק  ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ  הרעיה

.‡ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰LÙe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓÎe3ÔÈ˙Ó  ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚa4‡ÏÂ BzÓ‰a ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…
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‰Lk ‰ËÈÁL6Oa eÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚÏ ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»
‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«

˜Êp‰ Ì‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק  ועלולה
אחרי4)אחרים. באה שההתראה הנגח  בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק . היזק  למנוע  לגרום 6)כדי  לא כדי 

הבהמה. לבעל רב  על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי 
עזי "הני  כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי ", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתב ֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק  היא ההתראה כלומר
גאון  האי  לרב  והממכר המקח  בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי  זו. גירסא אין - וברי "ף 
תשובה  זוהי  הזיקה". לא שעדיין "אף ֿעלֿפי  בבעליה
הזיקה, שלא אע "פ  "ומ "ש שכתב : הכסף ֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב "ד התוספות, בעלי  רש"י , לו". מנין יודע  איני 
מותר  אלה רק  לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי  מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט . השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק  שרועות
והממכר  המקח  בספר גאון האי  רב  דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.ÌÈÓÎÁ eÒ‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡OÈ ı‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓk‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡OÈ ı‡aL ˙Ba„ne ÌÈÚia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡ÈeÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט : שבהמה 9)בבאֿקמא מפני  עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק , וכרמים לשדות להכנס  דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק , לגרום או משום 10)להזיק 
ישראל. ארץ  נזק .11)ישוב  אין כאן מחוץ 12)כי  שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ  לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ , בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ 

.‚ÌÈ‡z ‰OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙Èe ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈÚia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚnL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16ÚÈe .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚÓ ÔÈ‡ Ï‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»

ÌÈˆÚ ËwÏÏ zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .BÁ ‰„OÓ18ÌÈB˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈaÁÓe21LLÈ ‡lL „Ïe .22‡L Ï‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.eÒ‡  ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈOÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰Ï dÚfL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙBbÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈk  ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30 ÌÈÙ‚e ÌÈ˜e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ˜˜t‰ ÔÓ31ÏL BÎBzÓ  ÔÏÈ‡‰ ‡Le , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ∆

ÔÏÈ‡32BcÁÓ ‡Ï ,33‡l‡ Èz‰ ‡Ï ,ÌË˜Ï Èz‰LÎe . ƒ»…≈À¿∆ƒƒƒ¿……ƒƒ∆»
L„ÁÓ34‰OBÚL ÔLiÓ ‡Ï Ï‡ ,˙Bt ‰OBÚ BÈ‡L ≈»»∆≈∆≈¬»…ƒ»»∆∆

Èt ‰‡B BÈ‡L ÌB˜nÓ ‡l‡ ÌËB˜ BÈ‡Â .˙Bt≈¿≈≈∆»ƒ»∆≈∆¿≈
‰nÁ35. «»

,‰˙‰ ÔÎÂ (‰‰lÁza ‡ˆBi‰ ÔÈÚn‰L36d˙B‡ Èa  ¿≈ƒ¿»∆««¿»«≈«¿ƒ»¿≈»
epnÓ ÔÈ˜tzÒÓÌÏe‚a ‡ˆiL ÈÚ‰37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆««ƒ∆≈

Ì˜ÏÁa BwÚ38.epnÓ Ì‰nÚ ˜tzÒ‰Ï ÌÈÁ‡Ï ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿»¿≈«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ∆
ÌiÓ ÌÈ‚c „eˆÏ zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Â¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»»»ƒƒ»

‰ÈË39„Ïa ‰kÁa „eˆiL ,‡e‰Â .40‡Ï Ï‡ . ¿∆¿»¿∆»¿«»ƒ¿«¬»…
ÚÏ˜ OÙÈ41‰ÈÙÒ „ÈÓÚÈÂ42ËM‰ Èa ‡l‡ ÌL43 ƒ¿…∆«¿«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿≈«≈∆

.Ì˜ÏÁa Ìi‰ B˙B‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ««»¿∆¿»
˜lzÒÓ  ÂÈ˜Ï CÈvL Ì„‡ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ê¿≈ƒ¿»∆»»»∆»ƒƒ¿»»ƒ¿«≈

Ba Ú‚tL „b‰ ÈBÁ‡ ÒÎÂ Cc‰ ÔÓ44.ÌL ‰ÙÂ ƒ«∆∆¿ƒ¿»¬≈«»≈∆»«¿ƒ¿∆»
Ìkk ‰‡ÏÓ ‰„Oa elÙ‡Â45Bˆ ÌMÓ ÏËBÂ .46 «¬ƒ¿»∆¿≈»«¿…¿≈ƒ»¿

.Áp˜Óe¿«≈«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓk‰ ÔÈa ‰ÚBz‰ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Á¿≈ƒ¿»∆»«∆≈«¿»ƒ¿«≈»∆

‚qÙÓ 47.Bk„Ï ‡ˆiL „Ú ,„BÈÂ ‚qÙÓ ‰ÏBÚÂ ¿«≈¿∆¿«≈¿≈«∆≈≈¿«¿
ÌÈa‰ ÈÎ„a ËÈh‰ ‰aiL ÔÓÊaL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ë¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«ƒ

LÈ  ÌÈÓ ÈÚÈ˜ B‡48È„„ˆÏ ˜lzÒ‰Ï ÌÈÎ„ ÈBÚÏ ¿ƒ≈«ƒ≈¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈
C„a ÔÈÎl‰Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌL ÔÈÎl‰Óe ÌÈÎc‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿∆∆

ÌÈÏÚa dÏ LiL49. ∆≈»¿»ƒ
‰ÂˆÓ ˙nL ,‰˙‰ ÔÎÂ (È50BÓB˜Ó ‰B˜51a˜Â ¿≈ƒ¿»∆≈ƒ¿»∆¿¿ƒ¿»

Ba ‡ˆniL ÌB˜na52ˆn‰ ÏÚ ÏhÓ ‡‰È ‡lL .53 «»∆ƒ»≈∆…¿≈À»««∆∆
‰È„n‰ ÌeÁz CB˙a ‡ÏÂ54ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ ; ¿…¿¿«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»«

ˆn‰55˙ÈÏ B‡ÈÓ  ÌeÁz‰ CB˙a ‰È‰L B‡ «∆∆∆»»¿«¿¿ƒ¿≈
.˙Bw‰«¿»

פא:13) פ . הארץ .14)שם נוחלי  לבעל 15)עם ואין
לעכב . זכות בהמה 16)היער שם מרעין אין ניכר. נזק  ואין

האילנות. את שמפסידים מפני  לכליון 17)גסה חשש ויש
חשובים.18)האילנות. וברקנים.19)בלתי  קוצים

השדה,20) לבעל להסקה שראויים מפני  אסור, יבשים אבל
מפקירם. השדה 21)ואינו בעל כי  אסור, תלושים אבל
לעצמו. השרשים.22)תלשם יעקור מכיון 23)שלא

לזרעים. מזיקים כדי24)שהעשבים בשדות, אפילו
לבהמתו. כעין 25)להאכיל לקדירה שנותנים קטנית, מין

אסור. כך ומשום לו, מועילים עמו הגדלים העשבים תבלין.
אם 26) אבל טוב . מספוא הם בתלתן המעורבים העשבים כי 

בתלתן  מעוניין האדם כי  תלתן, בשדה אף  מותר לאדם זרעה
לו. מזיקים והעשבים ביותר, מרובה הקרקע  מן שיניקתו
ערוגות  שמסודר הוא, לאדם זרוע  שהתלתן היכר סימן

הרכבה.27)ערוגות. או נטיעה לשם האילן מן ענף  קוצץ 
ידו.28) על לעכב  רשאי  האילן בעל ואין חברו, מאילן אף 

ישראל. ארץ  של ישובה משום מזקין 29)הטעם, כשהזית
גרופיות  שתי  ומשאירים אותו קוצצים מועטים, ופירותיו
אסור  כך משום בדים. ומוציאות מחליפות והן (ענפים),
זית  בעץ  אבל אותן, מקלקל הוא כי  נטיעה, מהם לקטום
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קכח                
         

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח 
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע ,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע  הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י  ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן

שלמעלה. שעדיין 34)הענף  זו, בשנה וניתוסף  שגדל בד
פרי . עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני  השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אף ֿעלֿפי39)אלא
שבטי כל בני  רשאים נפתלי  שבט  של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי  ולעשות יתדות לתקוע 

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב  להם 43)מפני 
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח  זעפרן,

וטוב . חריף  הגדר.46)ריח  לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק 

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון
בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת

נמצא.51) לעכב .52)שעליו רשאי  המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי 

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈzÓ ÌÈÎ„ ÈBÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈLa Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ „zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר 
הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי  כרגיל שזמנו הגשם

מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני  במרחשון. ושלושה
ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.

עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע , של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏa Ïh‰ „ÈLÓe62eÒ‡63ÔÈÏÈLa Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ

שם.62) פפא, רב  לקרקע 63)דברי  מזיקה הרגל דריסת כי 
הטל. ירידת אחרי  שבבבל

.Êı‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï zÓ ,Ï‡OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

„Úa ‰Ú˙Â ‡ˆz ‡lL „Ïe67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ «¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט :64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי  הקונה
פ .67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡OÈ ı‡k Ïa eOÚ Îe68Ïecb da Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰  eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓk‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ÈÚa ÌÈÏk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó e‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .BÈzÓ ‰ÏÈle BLB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰aÓ Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈÈÊÁÂ ÌÈÏk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב .69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰eLz ‰OÚL ‰ÚB71kÓÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰MÈa ÌÈÈÊÁÂ ÌÈÏk74kÓÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ .71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע  הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי .74) אביו את שירש גר כגון

ה'תשע"ח  סיון  י"ד שני יום 

   1 
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È‰ 5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח  כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני  ביום ונגח  וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח  אם אבל בו. והתרו בשלישי 
שהיה  ייתכן כי  מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי  הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח  כאן, כן ואם להזיק ,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי  על אף  מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.;ÔÈc ˙Èa ÈÙe ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙Èa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚa „Úe‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני  אלא אינה עדות מסירת
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קכט                 
         

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח 
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע ,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע  הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י  ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן

שלמעלה. שעדיין 34)הענף  זו, בשנה וניתוסף  שגדל בד
פרי . עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני  השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אף ֿעלֿפי39)אלא
שבטי כל בני  רשאים נפתלי  שבט  של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי  ולעשות יתדות לתקוע 

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב  להם 43)מפני 
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח  זעפרן,

וטוב . חריף  הגדר.46)ריח  לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק 

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון
בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת

נמצא.51) לעכב .52)שעליו רשאי  המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי 

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈzÓ ÌÈÎ„ ÈBÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈLa Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ „zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר 
הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי  כרגיל שזמנו הגשם

מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני  במרחשון. ושלושה
ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.

עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע , של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏa Ïh‰ „ÈLÓe62eÒ‡63ÔÈÏÈLa Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ

שם.62) פפא, רב  לקרקע 63)דברי  מזיקה הרגל דריסת כי 
הטל. ירידת אחרי  שבבבל

.Êı‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï zÓ ,Ï‡OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

„Úa ‰Ú˙Â ‡ˆz ‡lL „Ïe67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ «¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט :64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי  הקונה
פ .67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡OÈ ı‡k Ïa eOÚ Îe68Ïecb da Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰  eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓk‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ÈÚa ÌÈÏk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó e‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .BÈzÓ ‰ÏÈle BLB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰aÓ Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈÈÊÁÂ ÌÈÏk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב .69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰eLz ‰OÚL ‰ÚB71kÓÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰MÈa ÌÈÈÊÁÂ ÌÈÏk74kÓÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ .71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע  הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי .74) אביו את שירש גר כגון

ה'תשע"ח  סיון  י"ד שני יום 

   1 
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È‰ 5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח  כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני  ביום ונגח  וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח  אם אבל בו. והתרו בשלישי 
שהיה  ייתכן כי  מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי  הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח  כאן, כן ואם להזיק ,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי  על אף  מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.;ÔÈc ˙Èa ÈÙe ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙Èa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚa „Úe‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני  אלא אינה עדות מסירת
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.‚ÔË˜Â ‰ËBL LÁ ÏL BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï‡ ;ÔÈeËt  eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtBËBt‡8ÔÈÒBtBËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט .7) שם בני ֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtBËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ˜Èf‰ Ck Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtBËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtBËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס  "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני 

שם. חנינא, בר יוסי  רבי  דעת זוהי  כראוי . כוונתו 13)אותו
קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי 

אפוטרופוס .

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡  ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈiÁ ÔÈ‡  Ì„‡‰17‡Ï  »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני  אלא השור מטבע  אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק  חצי  טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט , שם העצמי ,

.Â„Úe‰L BL19ÊÁ  ‰zÓa Ôz B‡ kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»

B˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰  ÓBLÏ BÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
LÁ‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtBËBt‡ ÈÙa „Úe‰L BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿
ÔÈÒtBËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È‰ 26È‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈

Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eLa27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח  ואם כתם, דינו
מגופו. נזק  חצי  ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס  המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ : שם פפא רב  דעת רשות 23)מחדש. שינוי  כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי  עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס , אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי דעת רשות. שינוי  כאן ואין האפוטרופוס , אצל בהיותם
לט . שם במשנה יוסי 

.Ê BÏ ‰„Úe‰L cÓ da ‰ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È‰  ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»
z‰ eÈ‰iL „Ú ?B˙ÊÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe˙B˜BÈ ≈≈»«¬»»«∆ƒ¿«ƒ

Ba ÔÈLÓLÓÓ29ÌÈc‰ ‡La ÔÎÂ .Á‚B BÈ‡Â30 ¿«¿¿ƒ¿≈≈«¿≈ƒ¿»«¿»ƒ
‰OBÚ ‰È‰È ‡ÏÂ Ba eLÓLÓiL „Ú  Ô‰Ï „Úe‰L∆«»∆«∆¿«¿¿¿…ƒ¿∆∆

.Ô˙B‡»

בקרניו).28) (לא בו 29)בגופו ומשחקים אותו "שמושכין
מאיר  רבי  דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו

כד. כג: שם ובעיטה,30)במשנה נשיכה נגיפה, כגון
ה. הלכה א, פרק  למעלה השווה

.ÁBÈÓÏ „ÚeÓ ‡e‰L BL31„ÚeÓ BÈ‡ ‰Ê È‰  ∆»¿ƒ¬≈∆≈»
BÈÓ BÈ‡LÏ32‰Ó‰Ï „ÚeÓ BÈ‡  Ì„‡Ï „Úe‰ .33. ¿∆≈ƒ«¿»»≈»ƒ¿≈»
ÌÈpË˜Ï „Úe‰34ÌÈÏB„‚Ï „ÚeÓ BÈ‡ 35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ì‡Â ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÔÈÓ ˙‡ ˜Èf‰ƒƒ∆ƒ∆»¿«≈∆∆»≈¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ÔÈÈn‰ ‡LÏ ˜Èf‰ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿«≈¬ƒ∆∆»»»

ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡  ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ  ÏÁ‰ ˙BÓÈe ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«

אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי  בפירוש פפא רב  כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני  בשבת
(רש"י ). בשבת.37)ונוגח  - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,ÁÓÏ BÓÁÂ ,ÌBi‰ BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ 38ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ BL ‰‡ . «¬»»«…»»«¿»¿»»

,BÁ‚e BL ‰‡ ÈLÈÏM‰ ÌBie ,BÁ‚ ‡ÏÂ BL ‰‡»»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
BL ‰‡ ÈLÈÓÁe ,BÁ‚ ‡ÏÂ BL ‰‡ ÈÚÈe»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»
„ÚeÓ ‰OÚ  BÁ‚ ‡ÏÂ BL ‰‡ ÈMMe ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»

ÔÈ‚eÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי  על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק  דרכו ורבינו "...

סט . הערה יט  הלכה ישלם 39)שני  השביעי  ביום יגח  אם
נזק . חצי  אלא ישלם לא השמיני  ביום נגיחה ועל שלם נזק 

ויותר.40) ימים שני  של דילוג כגון

.È‡ÏÂ BÓÁ ‰‡ ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ BL ‰‡»»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡ ÈÚÈe ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡ ÈLÈÏMe ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMMe ,BÁ‚e „t ‰‡ ÈLÈÓÁe ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„BÚ ‰‡41ÔÈ‚eÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ  BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È‰  ÔÈ‚eÒa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי  של צירוף  זה
אלא  מועד אינו כי  דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף  רבינו כדברי  שנגח  שביעי ,43)למינים
וכו'. תשיעי 
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קל                
         

.‡ÈOÚ ‰MLe ,‰Ê L„ÁÏ OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡  ÈLÈÏL L„ÁÏ OÚ ‰ÚLe ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ  Á‚Â ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙BÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי  דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק  הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י  פירש (כך החמישית על שלם נזק  וחייב  רביעית
תוספות  ראה ט , שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב  שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין
פעם  יגח  אם השופר. מקול בהלה מרוב  רק  באה הראשונה

שם. העלייה, מן שלם נזק  ישלם השופר, לקול רביעית

.È,‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁe ,BÓÁ Á‚ ÈÚÈe»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
Á‡Â ,‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È‰  ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „Ïa ÌÈÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈLe ˙aMa „Á‡e BÊ Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzLe ˙aM‰ ÌBÈe ˙aL Úe ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ÈÁ‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב ', ובבעיא - שלישי  שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח  אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב ', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי  לשני  או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב ', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈiÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק .48)כדין מחמת

   1 
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב  בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף  שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס  משפטי 
תשלומי משפטי  שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי  תשלומי  פרטי  וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק 

.‡‰ÒBÓa ÂÈÏÚa BLwL BL2Èe‡k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

epÓLÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;eËt  „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
BÓL7eËt 8„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈc ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
eËt  BÎel‰ C„a ÂÈÏ‚a aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח  לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח . נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי  כי 

שמירה  שישמור כדי  נזק , בחצי  התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי  כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.ÔÈÓÈ Ô˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡k BÓML Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אף ֿעלֿפי 
מועד  של הנוסף  החצי  על פטור הוא פטור, כראוי  שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב  שהיה החצי  אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב  להיות הוא ממשיך כראוי ,
בר  אדא רב  כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי  כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי  את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי 

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰ÏÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙M‰13Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰Bz Ô‰a ‰iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ„ ‰Úa‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15 Ì„‡a ‰ÏÁL ‰Ó‰a Ï‡ ,BÁa ÏÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
eËt  LiaL BBL ,CÎÈÙÏ .„Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

‡a˙iL BÓk ,iÁ  BÓˆÚa ‡e‰17ÏÁL BBLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ‡a18 ˙aLa BÁ LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

 ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ eËt19BÓk ,‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט  האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט  כך בשור, שור "כמשפט  לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק  ומועד נזק  חצי  משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק  ומועד נזק  חצי  משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי  ידו, שנשברה לפני  שעשה העבודה לפי  מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק , כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי  זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב , ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי  "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט ), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
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קלי                 
         

.‡ÈOÚ ‰MLe ,‰Ê L„ÁÏ OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡  ÈLÈÏL L„ÁÏ OÚ ‰ÚLe ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ  Á‚Â ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙BÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי  דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק  הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י  פירש (כך החמישית על שלם נזק  וחייב  רביעית
תוספות  ראה ט , שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב  שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין
פעם  יגח  אם השופר. מקול בהלה מרוב  רק  באה הראשונה

שם. העלייה, מן שלם נזק  ישלם השופר, לקול רביעית

.È,‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁe ,BÓÁ Á‚ ÈÚÈe»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
Á‡Â ,‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È‰  ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „Ïa ÌÈÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈLe ˙aMa „Á‡e BÊ Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzLe ˙aM‰ ÌBÈe ˙aL Úe ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ÈÁ‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב ', ובבעיא - שלישי  שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח  אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב ', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי  לשני  או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב ', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈiÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק .48)כדין מחמת

   1 
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב  בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף  שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס  משפטי 
תשלומי משפטי  שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי  תשלומי  פרטי  וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק 

.‡‰ÒBÓa ÂÈÏÚa BLwL BL2Èe‡k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

epÓLÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;eËt  „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
BÓL7eËt 8„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈc ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
eËt  BÎel‰ C„a ÂÈÏ‚a aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח  לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח . נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי  כי 

שמירה  שישמור כדי  נזק , בחצי  התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי  כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.ÔÈÓÈ Ô˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡k BÓML Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אף ֿעלֿפי 
מועד  של הנוסף  החצי  על פטור הוא פטור, כראוי  שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב  שהיה החצי  אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב  להיות הוא ממשיך כראוי ,
בר  אדא רב  כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי  כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי  את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי 

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰ÏÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ  ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙M‰13Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰Bz Ô‰a ‰iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ„ ‰Úa‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15 Ì„‡a ‰ÏÁL ‰Ó‰a Ï‡ ,BÁa ÏÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
eËt  LiaL BBL ,CÎÈÙÏ .„Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

‡a˙iL BÓk ,iÁ  BÓˆÚa ‡e‰17ÏÁL BBLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ‡a18 ˙aLa BÁ LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

 ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ eËt19BÓk ,‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט  האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט  כך בשור, שור "כמשפט  לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק  ומועד נזק  חצי  משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק  ומועד נזק  חצי  משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי  ידו, שנשברה לפני  שעשה העבודה לפי  מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק , כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי  זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב , ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי  "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט ), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
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בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק  הוא
לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון

א. פרק  ומזיק , השור.18)חובל בעל מפני19)של
על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על  מיתה חייב  שהוא

אחד. ד.20)מעשה פרק  ומזיק , חובל הלכות

.„,˙eLa ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ BBL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
eËt  BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BBL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

 Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ  „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa‰ ˙eLa Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי  השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי , שורך החכמים 22)להכניס  כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡‰Â BÊ ˆÁaL BÏ ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡‰24iÁ  ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

BM‰ ‰OÚ È‰L ;eËt  ÔÓÊ Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È‰ ÌÈn‰Â ,Bk «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba iÁL27ÏÚa  ˙eLa ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
eËt BM‰28 ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È‰29BM‰ ˜Êa iÁ30.BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק  מח :26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק  מן לומדים זה דין
כח : שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב  החצר בעל כי 
השור. שהוזק  הנזק  על החצר.29)פטור דעת 30)בעל

, מח : שם כמותו פסק  ושמואל , מז: שם במשנה רבי 
בדינים. כשמואל והלכה

.ÂBBL ÒÈÎ‰31,˙eLa ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙BBa ˆÁa ÙÁL33BM‰ ÏÚa  ˙BÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
Ba‰ È˜Êa iÁ ˆÁ ÏÚe ,ˆÁ È˜Êa iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח .31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אף ֿעלֿפי34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי  שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני 

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי 
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי  כן ועל הרבים,

.ÊBM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈÓB‡ È‰L ,eËt  ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eLaƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
iÁ  ˙Ú„Ï38˙eL BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï‡ ,B˙eLÓ B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי  זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב  דעת

.ÁÔÈÓL39BÁ ÏL ÈÏk aML È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ eM‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40Ì‡  ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ  Bl ‰È‰È ˙n‰Â :Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ïp‰41˜f ÏL42‰Ïp‰ ÁLÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ 44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח , 10 שוה היה הכלי  אם
השבור  והכלי  ש"ח , 8 הפחת הרי  ש"ח , 2 שווה שנשבר

לניזק . שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי42)המשפט . שלם, נזק  או נזק  חצי  ישלם והמזיק 

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט . שעת עד ולפי44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚLe ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ïp‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡  ÌÈBÓL ‰ÂL È‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ  Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק .45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È‰Â ‰Ïp‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È‰  ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ  Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈
˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈

.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ ÁL]  ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק , המזיק  בין השבח  את מחלקין
תשעים. הוא הנזק  א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLe ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ ‰ÂL ‡e‰ È‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa  «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡  ÂÈÏ‡Ó ÁML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B  «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע  הוא והנזק 
במועד. מאות ארבע  או בתם מאתים תובע  והניזק 

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק  אין כי  הנזק , כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק , בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי  ניזק , של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק  לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק  סבור

המזיק . חייב  המכה, מחמת בא שזה
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.È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡  ÁL ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ  ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק  שור, נגח  ש"ח  50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח , 100 - נזק  חצי  ש"ח . 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח  50 שוה והריהו
חצי כל את כעת תובע  הניזק  ש"ח . למאה המזיק  של מחירו

המזיק . מן ש"ח  מאה בסך לשורו.53)הנזק  המזיק  בעל
אני54) לטעון: יכול המזיק  בעל בלבד. ש"ח  50 כלומר

(שם). תקח ?! ואתה שורי , את ופטמתי  כסף  הוצאתי 

.‚ÈÁËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ïpa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ  ˙ÓÂ BÏ BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ Ba‰ ÔÓ ‰Ïp‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚÏ ÈLÈ ÛÒk :Ó‡pL .‰Ï ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ïp‰ ˙‡ ÈL‰Ï iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ  Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ  Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק , שייך השור כי  הנזק , חצי  כל הניזק  גובה
לניזק . השור" "הוחלט  לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף  משמע ,
לבעליו. לבעליו".58)ישיב  ישיב  ל"כסף  פירוש זהו

ח .59) הלכה למעלה

   1 
הם 1) המזיקים החיים שבעלי  הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק  ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט . של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק  ואחר
כדי הניזק  צריך ראיה זו ואי  אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL BL Á‚pL Ï‡OÈ ÏL BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:Ó‡pL ;eËt  Ï‡OÈ ÏL BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈiÁL4 ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ  ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף  "וכי 
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח , קדשי  בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק  קדשי  משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף  כי5)חומש
ה'". "קדשי  ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואף ֿעלֿפי  נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי 
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.ÌÈÓÏL8‰Bb  e˜Èf‰L9ÌOaÓ10‰B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆

Ô‰ÈeÓ‡ „‚k Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈeÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ
ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰B‚ BÈ‡Â ,dOaÓ ‰Bb  ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ
ÌÁl‰15Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק .9) בעלים 10)חצי  ממון והבשר מגופו, גובה תם כי 

החלב 11)הוא. כגון המזבח , גבי  על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי  הקרב , את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח . ב .13)על יג:14)פרק  יב .15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק  של מגופו גובה ותם

.‚Oa‰ ÔÓ B˙eÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈeÓ‡‰,È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈÈ„ ÈL ‰ÂL ÔÈeÓ‡‰ ÌÚ Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰B‚ BÈ‡  ÈˆÁÂ È„ ‰ÂL ÔÈeÓ‡ ‡Ïa Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

Oa‰ ÈLÈÏL18„Ïa Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק  חצי  כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע  דינר. רבעי  שלושת כלומר,

יכול  המזיק  הניזק . מפסיד האימורים, מן לו המגיע  החלק 
מן  משלם אני  הקדש. של והאימורים שלי  הבשר לטעון:
אחראי אני  ואין עלי , המוטל לחלקי  בהתאם שלי  הבשר

ה'. קדשי  שהם האימורים, לחלק 

.„˜Ù‰ BL ÔÎÂ20f‰LBL :Ó‡pL ;eËt  ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú  e‰Ú21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ˜Ù‰ BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
eËt ‰Ê È‰  Ba ‰ÎÊÂ Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚÏ „ÁÈÓ‰ BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;eËt ‰Ê È‰  BÈ˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLe B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט :21)בלי  שם כי22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט ) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡OÈ ÏL BL24,ÌÈÎBk „BÚ ÏL BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;eËt  „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈiÁÓ ÌÈÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È‰Â26„BÚ ÏL BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

 „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡OÈ ÏL Á‚pL ÌÈÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈÎBk È„BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈÈ‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈnLÓ ÔÈ‡  ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bia‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ֿ הדין בית
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קלג                 
         

.È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡  ÁL ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ  ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק  שור, נגח  ש"ח  50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח , 100 - נזק  חצי  ש"ח . 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח  50 שוה והריהו
חצי כל את כעת תובע  הניזק  ש"ח . למאה המזיק  של מחירו

המזיק . מן ש"ח  מאה בסך לשורו.53)הנזק  המזיק  בעל
אני54) לטעון: יכול המזיק  בעל בלבד. ש"ח  50 כלומר

(שם). תקח ?! ואתה שורי , את ופטמתי  כסף  הוצאתי 

.‚ÈÁËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ïpa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ  ˙ÓÂ BÏ BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ Ba‰ ÔÓ ‰Ïp‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚÏ ÈLÈ ÛÒk :Ó‡pL .‰Ï ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ïp‰ ˙‡ ÈL‰Ï iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ  Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ  Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק , שייך השור כי  הנזק , חצי  כל הניזק  גובה
לניזק . השור" "הוחלט  לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף  משמע ,
לבעליו. לבעליו".58)ישיב  ישיב  ל"כסף  פירוש זהו

ח .59) הלכה למעלה

   1 
הם 1) המזיקים החיים שבעלי  הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק  ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט . של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק  ואחר
כדי הניזק  צריך ראיה זו ואי  אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL BL Á‚pL Ï‡OÈ ÏL BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:Ó‡pL ;eËt  Ï‡OÈ ÏL BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈiÁL4 ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ  ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף  "וכי 
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח , קדשי  בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק  קדשי  משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף  כי5)חומש
ה'". "קדשי  ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואף ֿעלֿפי  נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי 
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.ÌÈÓÏL8‰Bb  e˜Èf‰L9ÌOaÓ10‰B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆

Ô‰ÈeÓ‡ „‚k Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈeÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ
ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰B‚ BÈ‡Â ,dOaÓ ‰Bb  ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ
ÌÁl‰15Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק .9) בעלים 10)חצי  ממון והבשר מגופו, גובה תם כי 

החלב 11)הוא. כגון המזבח , גבי  על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי  הקרב , את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח . ב .13)על יג:14)פרק  יב .15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק  של מגופו גובה ותם

.‚Oa‰ ÔÓ B˙eÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈeÓ‡‰,È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈÈ„ ÈL ‰ÂL ÔÈeÓ‡‰ ÌÚ Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰B‚ BÈ‡  ÈˆÁÂ È„ ‰ÂL ÔÈeÓ‡ ‡Ïa Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

Oa‰ ÈLÈÏL18„Ïa Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק  חצי  כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע  דינר. רבעי  שלושת כלומר,

יכול  המזיק  הניזק . מפסיד האימורים, מן לו המגיע  החלק 
מן  משלם אני  הקדש. של והאימורים שלי  הבשר לטעון:
אחראי אני  ואין עלי , המוטל לחלקי  בהתאם שלי  הבשר

ה'. קדשי  שהם האימורים, לחלק 

.„˜Ù‰ BL ÔÎÂ20f‰LBL :Ó‡pL ;eËt  ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú  e‰Ú21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ˜Ù‰ BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
eËt ‰Ê È‰  Ba ‰ÎÊÂ Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚÏ „ÁÈÓ‰ BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;eËt ‰Ê È‰  BÈ˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLe B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט :21)בלי  שם כי22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט ) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡OÈ ÏL BL24,ÌÈÎBk „BÚ ÏL BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;eËt  „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈiÁÓ ÌÈÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È‰Â26„BÚ ÏL BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

 „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡OÈ ÏL Á‚pL ÌÈÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈÎBk È„BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈÈ‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈnLÓ ÔÈ‡  ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bia‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ֿ הדין בית
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רואה  ואינו בהמתו, נזקי  בעד תשלום חובת הבהמה בעל
המשפט . בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי 

כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק 
(שם 27) הגמרא לפי  זולתם. ממון על חסים שאין מתוך

שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק  נאמר זה ודין לח .).
נח . בני  מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ BÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰Bb ˜fp‰ È‰  «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰B‚Â Á˜Bl‰ ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק .29)ברייתא, רשאי30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי 

לניזק . אפותיקי  של 32)אותו אפותיקי  לשאר דומה ואינו
דעת  לפי  זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט  שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני  ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי ' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי  (עי '

.ÊLc˜Ó ‰Ê È‰  ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
eÓ‡È34‰Bb  BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó  ‰zÓa B˙ .BOaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆

עקיבא.33) רבי  לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע 
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח , יודע  ואינו פלוני 

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי 
שמכר. מזיק  בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36eÎÓ BÈ‡  BÎÓ Ck Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï  ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡  BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙BBÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ÁL40‡Ï  Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙BBÁ42.BÙebÓ ‰Bb ‰Ê È‰  ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט , השור כי 
לניזק . כבר הניזק .38)שייך שבא חייב 39)לפני  שלהם

כסף . והם 40)המזיק  לנזק , קדם שלהם החוב  אם אפילו
הניזק . לפני  בתור המזיק .41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק , לפני 

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ BÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó 44˙BBÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ  Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך  קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב , ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב  קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף  על שעבודו ואין

.È ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈBb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜w‰ ÔÓ ‡M‰ ÔÈBb  ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ ≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף ,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב  "כסף 
שכל  ב ), עמוד (שם פפא רב  וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  אי ֿאפשר אם כי  "מיטב ", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב 
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב , (שם ישלם" כרמו
כדי "מיטב ", דרוש בקרקע  ז.). (שם מזיק  של שדהו למיטב 

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי  קליפות
הקמח . את שהוציאה אחרי  בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈB‚Â .Ú˜wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙Èeaf‰ ÔÓ53BÁ ÏÚk ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .BÁ ÏÚÏ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«
Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈBb  ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««

B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי 
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע , יד:). (שם לניזק  ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע 
מח : היתומים.54)גיטין מן חוב  זכה 55)התובע  כי 

יד: בבאֿקמא רבא דברי  בתפיסתו, בהם

.ÈÌÈB‡b‰ ewz k56ÔÓ BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙Èeaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈBb 60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ ÚtÈ ‡Ï  ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ÚtÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e‡aL BÓk ,˙Èeaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי "ף  מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע , להם אין אדם בני 

שם.58)(מאירי ). הרי "ף  דעת כבעלֿחוב , ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק : כמו הסדר

קרקע . עצמו.60)גובה ממזיק  כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62ÙÎa ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰ea ‰È‡a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈLk‰ ÌÈ„Úe66ÏÈ‡B‰ :Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B„‚Â ˜a‰ ˙Ùe ÌÈÒeq‰ ˙BÂ‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB‰Â ÌÈ„Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL  BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
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קלד                
         

‰Ê ˙‡ ÏÁ ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ÔÈ˜Ê ‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈

Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈiÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈLk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa eiÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני  כגזלנים, דינם כי  לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק  על

.„È‰ÚB ‰È‰L BL71‰p‰ Èab ÏÚ72BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  Bcˆa ‚e‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈLk ÌÈ„Ú e‰e‡L „Ú ,B‚‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב "ם
"ע "ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני  הנהר". גב  "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי  אומדנא לפי  דנים אין שוורים, עוד

ובועט .74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.

ה'תשע"ח  סיון  ט "ו  שלישי יום 

   1 
התם 1) תשלומי  שיהיו כדי  הנזק " "גוף  הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק  אירע  אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק  משפט  וכן אלו דברים ופרטי  דינם והניזק , המזיק 

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק 

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰Bb  ‰˜Èf‰L ˙aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚z Ï‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰B‚ BÈ‡  ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙LÙÓe ˙ÏcÓ Ï‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי  כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי  הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף  יחה,
הוולד. מן אף  גובה מגופו, אלא גובה הנזק .5)שאינו חצי 

שם.6) רבא, דברי  המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף  מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע  שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי  ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«

‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL Á‡ B‡9 ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»
‰t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»

ÌeÏk11‡ÈiL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»
‡ÈˆBn‰L ;˙aÚÓ13‰È‡‰ ‡È‰Ï ÂÈÏÚ BÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק  חצי  וכל בנגיחה, חלק  כל לוולד ואין
הפרה. מגוף  הפרה 9)ורק  מן הנזק  חצי  גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע 
הוולד. נולד אימתי  הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס  לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי היינו נזק , רבע  הוולד מן וגובים חולקים, בספק  המוטל

הנזק . דעת 14)ממון.13)הניזק .12)מחצי  זוהי 
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB daÚ ‡ˆÓÂ ˙aÚÓ ‰t Á‚pL BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰t‰ ˜Ê ÌlLÓ 18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק  אשם אינו השור ובעל
חצי17) כלומר, העובר, של נזק  בחצי  אף  חייב  השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק  תם, היה השור אם העובר, דמי 
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע  משלם שתם סומכוס , לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי  חצי 

.„‰t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡  ‰ÏÈt‰Â ˙aÚÓ ‰t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡Èe23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡  «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי  החיה הפרה דמי  בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי  החי  הוולד דמי  בין ההפרש
שדמיו 22) חי , וולד דמי  ולא עובר דמי  כולל זה מחיר

הטוען: המזיק  לטובת הוא זה חישוב  עובר. מדמי  מרובים
להיות  צריך החישוב  גם כן על מעוברת, פרה הזיק  שורי 

מעוברת. פרה דמי  נראית 23)לפי  היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי 

.‰˙Át È‰ :Á‡Ï „Ïe‰Â Á‡Ï ‰t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰t‰ ÏÚÏ  «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ 30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL  ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק . לגוף 28)דמי  ואין באיבריה, נבלע  השומן שהרי 

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק  העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח  מעוברת כשהפרה

דמי בחישוב  בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק . לגוף  גם שהרי  חצי , מקבל הוולד ובעל

הנפח . בגידול חלק 
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קלה                 
         

‰Ê ˙‡ ÏÁ ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ÔÈ˜Ê ‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈

Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈiÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈLk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa eiÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני  כגזלנים, דינם כי  לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק  על

.„È‰ÚB ‰È‰L BL71‰p‰ Èab ÏÚ72BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  Bcˆa ‚e‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈLk ÌÈ„Ú e‰e‡L „Ú ,B‚‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב "ם
"ע "ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני  הנהר". גב  "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי  אומדנא לפי  דנים אין שוורים, עוד

ובועט .74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.

ה'תשע"ח  סיון  ט "ו  שלישי יום 

   1 
התם 1) תשלומי  שיהיו כדי  הנזק " "גוף  הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק  אירע  אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק  משפט  וכן אלו דברים ופרטי  דינם והניזק , המזיק 

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק 

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰Bb  ‰˜Èf‰L ˙aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚z Ï‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰B‚ BÈ‡  ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙LÙÓe ˙ÏcÓ Ï‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי  כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי  הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף  יחה,
הוולד. מן אף  גובה מגופו, אלא גובה הנזק .5)שאינו חצי 

שם.6) רבא, דברי  המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף  מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע  שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי  ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«

‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL Á‡ B‡9 ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»
‰t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»

ÌeÏk11‡ÈiL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»
‡ÈˆBn‰L ;˙aÚÓ13‰È‡‰ ‡È‰Ï ÂÈÏÚ BÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק  חצי  וכל בנגיחה, חלק  כל לוולד ואין
הפרה. מגוף  הפרה 9)ורק  מן הנזק  חצי  גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע 
הוולד. נולד אימתי  הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס  לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי היינו נזק , רבע  הוולד מן וגובים חולקים, בספק  המוטל

הנזק . דעת 14)ממון.13)הניזק .12)מחצי  זוהי 
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB daÚ ‡ˆÓÂ ˙aÚÓ ‰t Á‚pL BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰t‰ ˜Ê ÌlLÓ 18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק  אשם אינו השור ובעל
חצי17) כלומר, העובר, של נזק  בחצי  אף  חייב  השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק  תם, היה השור אם העובר, דמי 
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע  משלם שתם סומכוס , לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי  חצי 

.„‰t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡  ‰ÏÈt‰Â ˙aÚÓ ‰t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡Èe23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡  «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי  החיה הפרה דמי  בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי  החי  הוולד דמי  בין ההפרש
שדמיו 22) חי , וולד דמי  ולא עובר דמי  כולל זה מחיר

הטוען: המזיק  לטובת הוא זה חישוב  עובר. מדמי  מרובים
להיות  צריך החישוב  גם כן על מעוברת, פרה הזיק  שורי 

מעוברת. פרה דמי  נראית 23)לפי  היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי 

.‰˙Át È‰ :Á‡Ï „Ïe‰Â Á‡Ï ‰t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰t‰ ÏÚÏ  «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ 30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL  ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק . לגוף 28)דמי  ואין באיבריה, נבלע  השומן שהרי 

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק  העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח  מעוברת כשהפרה

דמי בחישוב  בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק . לגוף  גם שהרי  חצי , מקבל הוולד ובעל

הנפח . בגידול חלק 
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.Â˜f‰Â Á‡ BL Á‡ Û„B ‰È‰L BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ EBL :ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰  ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33EBML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙ÚeL ÚaL ‰Ê È‰  ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ eËt  Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙ÚeMÓ35,eËt  ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ eËt  Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף .31) את הגמרא  שם מפרשת כך
אלא  כסף  לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק  ברי  ניזק  "רישא
מספקת, הניזק ֿהתובע  טענת ואין ברורה, הוכחה פי  על

המזיק . של הספק  מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט  כדי  יודע " "איני  שבועה 34)טוען

עדים  לתובע  ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי  שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ :) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע . דעת את להפיס  כדי  להישבע ,
אין  כלומר, חפץ , נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
שבועות  מהלכות יא בפרק  (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע 

יג). נגח .35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא
ח ), כב , (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק  מן לומדים

עצמו. את המרשיע  ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È‰Â ,„Á‡ Á‡ ÌÈÙ„B ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

 ˜Èf‰ EBL :ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ EBL :ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈeËt Ì‰ÈL38 „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ  ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק .37) השור אם הוא, שספק  הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב  היה המזיק , הודה לו זה במקרה
שאינם  פי  על ואף  עדים ישנם כי  בקנס , מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק , מי  של שורו יודעים

ט ). הלכה משנה, (לחם בקנס  הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק .39) ששורו הוא וודאי  כולו 40)כי  ואם תם. כשהוא
כי ההפרש, את הניזק  מפסיד הנזק , חצי  דמי  שווה אינו

הזיק . הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק  כי 
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק . מי 

.ÁÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na42ÌÈÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,eËt  „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡ ‡‰ :BÏ ÓB‡ È‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב  אחד איש של שניהם היו כי43)שאם
או  שאבד זה המזיק  שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,

השוורים  בעל חייב  המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב  הזיק , המועד אם נפשך, ממה נזק  בחצי 
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי  הזיק , התם ואם שלם, נזק 
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף  ת סימן
שאין  ומשמע  מהם", "אחד מת אם כותב  רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע  כשלא שהמדובר השני ,

.ËÌÈÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48BÁÓ ‡ÈˆBn‰  ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק .45) חצי  לתשלום מספיק 46)המספיק  שאינו

נזק . חצי  שלם.47)לתשלום נזק  לי  חייב  ואתה
הנוגח .48) של ומגופו נזק  חצי  רק  לך ואם 49)ומגיע 

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק 
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק ,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי  אף  פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני  בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי  על אף  הניזק , של בטענתו ונכלל המזיק  נכסי 
של  הטעם עדים. אין שהרי  בקנס , מודה כדין מכלום, המזיק 
לו  חייב  אינו שהנתבע  מודה עצמו התובע  הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח  סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰ea ‰È‡ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ  ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙ÚeL ÚaL ˜Èfn‰ È‰  ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי  וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף  פח  ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק . שהמועד יודע  אתה הניזק : מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע  הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק  הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק  טענת הדעת על מתקבלת יודע , עצמו שהמזיק 
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק  שור איזה לו ידוע 
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף  ת סימן משפט  חושן

הזיק . שהגדול יודע  אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ
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קלו                
         

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰  ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰ea ‰È‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ63 ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
eËt ˜Èfn‰64BÁ ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙ÚeLÚaL ‡e‰L ,ÌÈBÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈBÚO ÈÓcÓ Û‡ eËÙe66˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È‰  ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק  חצי  לתשלום מספיק  הגדול המזיק  וגוף 
הקטן. גוף  כן שאין הניזק 55)מה חצי  אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח  הגדול שורי  נזק  חצי  ודמי  הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי  לתשלום הקטן את רק  ותיקח 

כל  על מרובה הגדול של נזק  שחצי  פי  על אף  הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק  חצי  ותיקח 

גדול.59)הגדול. שור דמי  מנכסיך לי  לשלם חייב  ואתה
הקטן.60) של  הנזק  חצי  אקח  אותו 61)ומגופו ותיקח 

שניזק  הגדול דמי  חצי  שווה שאינו פי  על ואף  בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי  מנכסי  לך ומגיע 

על 63) עדים שיש במקרה כי  כלל, עדים שם שאין הכוונה
הגדול, את הזיק  מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק , שאומר כמו שמשלם י , בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף 
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי  מודה התובע  כי 

לו. חייב  ובכל 67)אינו פטור בקנס  שמודה פי  על ואף 
מידו, מוציאים תפס  אם שאפילו הוא הדין בקנס  מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס  על עדיף  נזק  שחצי רבינו סובר
כאן  מובא הראב "ד, גם פירש וכן תפס . אם הניזק  מיד

משנה. במגיד

.È˜fp‰ È‰  Á‡ BL Á‚Â ÊÁÂ Á‚pL BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ïp‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ÊÁ .‰‡Ó BM‰ ÏÚe ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰  ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

Á‡ BL68 ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ïp‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔBÁ‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL BL Á‚Â ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔBÁ‡‰  ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ïp‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈOÚ ‰MÓÁÂ ÌÈOÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê Cc73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק , הבעלים היינו השותפים, שני  חייבים
זוז. מאה בסך נזק  הראשון 69)חצי  והניזק  הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי 
לנזקו. חצי71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב 50%ֿ, הנזק  חצי  בתשלום להשתתף  עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי  בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק  (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח  לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי  שהרי  זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
ÎO ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ  dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

iÁ ÔBL‡‰ ˜fp‰  ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BL ?„ˆÈk .ÔÈeËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È‰  ÌÈÚa‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚL ÌlzLÓ ÔBÁ‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ :).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי75)כדין
השור. לשמירת אחראי  חצי76)הוא לכל אחראי  הוא כי 

זוז. שבעים בסך עומד,77)הנזק  בעינו בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם יותר,78)משנה גדול הניזקים מספר אם

ועומד. שמור הבעלים וחלק  נשכר, אחרון אחרון תמיד

.„ÈÔÈÓlLÓ  ‰Êa ‰Ê eÏÁL ÌÈnz ÌÈÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ˙Bna ÔÈÓlLÓ  ‰Êa ‰Ê eÏÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ˙Bna ÌlLÓ  ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ˙Bna ÌlLÓ  „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL Á‡ Ìz BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆

ÏÚa È‰  ÌÈÚa‡ ‰ÂL ÔBL‡a „ÈÒÙ‰Â ÔBÁ‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔBÁ‡‰ ÏÚÏ ÌlLÓ ÔBL‡‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡‰ ÏÚa  ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔBÁ‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡‰ ÏÚa  »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡‰85„ÚeÓ ÔBÁ‡‰Â86ÔBL‡‰ ÏÚa  »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי79) אחד שכל החבלות שתי  דמי  של ב .בהפרש
שהזיק 80) הנזק  חצי  דמי  על עלה הזיק  שהמועד הנזק  אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי 
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב  חמישים וחייב 

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב 
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק , תחת נזק  שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף , הנזק  את רק 
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק  המועד

התם. שהזיק  הנזק  חצי  פחות שלם נזק  מאה

   1 
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט  בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי  תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי 
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קלז                 
         

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰  ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰ea ‰È‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ63 ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
eËt ˜Èfn‰64BÁ ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙ÚeLÚaL ‡e‰L ,ÌÈBÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈBÚO ÈÓcÓ Û‡ eËÙe66˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È‰  ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק  חצי  לתשלום מספיק  הגדול המזיק  וגוף 
הקטן. גוף  כן שאין הניזק 55)מה חצי  אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח  הגדול שורי  נזק  חצי  ודמי  הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי  לתשלום הקטן את רק  ותיקח 

כל  על מרובה הגדול של נזק  שחצי  פי  על אף  הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק  חצי  ותיקח 

גדול.59)הגדול. שור דמי  מנכסיך לי  לשלם חייב  ואתה
הקטן.60) של  הנזק  חצי  אקח  אותו 61)ומגופו ותיקח 

שניזק  הגדול דמי  חצי  שווה שאינו פי  על ואף  בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי  מנכסי  לך ומגיע 

על 63) עדים שיש במקרה כי  כלל, עדים שם שאין הכוונה
הגדול, את הזיק  מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק , שאומר כמו שמשלם י , בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף 
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי  מודה התובע  כי 

לו. חייב  ובכל 67)אינו פטור בקנס  שמודה פי  על ואף 
מידו, מוציאים תפס  אם שאפילו הוא הדין בקנס  מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס  על עדיף  נזק  שחצי רבינו סובר
כאן  מובא הראב "ד, גם פירש וכן תפס . אם הניזק  מיד

משנה. במגיד

.È˜fp‰ È‰  Á‡ BL Á‚Â ÊÁÂ Á‚pL BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ïp‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ÊÁ .‰‡Ó BM‰ ÏÚe ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰  ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

Á‡ BL68 ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ïp‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔBÁ‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL BL Á‚Â ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔBÁ‡‰  ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ïp‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈOÚ ‰MÓÁÂ ÌÈOÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê Cc73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק , הבעלים היינו השותפים, שני  חייבים
זוז. מאה בסך נזק  הראשון 69)חצי  והניזק  הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי 
לנזקו. חצי71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב 50%ֿ, הנזק  חצי  בתשלום להשתתף  עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי  בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק  (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח  לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי  שהרי  זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
ÎO ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ  dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

iÁ ÔBL‡‰ ˜fp‰  ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL BL ?„ˆÈk .ÔÈeËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È‰  ÌÈÚa‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚL ÌlzLÓ ÔBÁ‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ :).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי75)כדין
השור. לשמירת אחראי  חצי76)הוא לכל אחראי  הוא כי 

זוז. שבעים בסך עומד,77)הנזק  בעינו בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם יותר,78)משנה גדול הניזקים מספר אם

ועומד. שמור הבעלים וחלק  נשכר, אחרון אחרון תמיד

.„ÈÔÈÓlLÓ  ‰Êa ‰Ê eÏÁL ÌÈnz ÌÈÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ˙Bna ÔÈÓlLÓ  ‰Êa ‰Ê eÏÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ˙Bna ÌlLÓ  ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ˙Bna ÌlLÓ  „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL Á‡ Ìz BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆

ÏÚa È‰  ÌÈÚa‡ ‰ÂL ÔBL‡a „ÈÒÙ‰Â ÔBÁ‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔBÁ‡‰ ÏÚÏ ÌlLÓ ÔBL‡‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡‰ ÏÚa  ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔBÁ‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡‰ ÏÚa  »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡‰85„ÚeÓ ÔBÁ‡‰Â86ÔBL‡‰ ÏÚa  »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי79) אחד שכל החבלות שתי  דמי  של ב .בהפרש
שהזיק 80) הנזק  חצי  דמי  על עלה הזיק  שהמועד הנזק  אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי 
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב  חמישים וחייב 

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב 
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק , תחת נזק  שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף , הנזק  את רק 
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק  המועד

התם. שהזיק  הנזק  חצי  פחות שלם נזק  מאה

   1 
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט  בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי  תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי 

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L BL2ÏB„b ÔÈa 3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈBÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

                
         

„ÚeÓ6„BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È‰  »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈
ÌÈÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,eËt 8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי  שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי 

לו" יעשה הזה כמשפט  יגח , בת או יגח  בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח  עבד "אם שכתוב 
לב ). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב  שבשניהם

כט ). כח , (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח  פרק  למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ‡L „Á‡Â BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È‰ ¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
Ùk‰11ÙÎa iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „Ïe ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚‰Ï13. «¬…

הוא 9) "שור" אולם שור", יגח  "וכי  כתוב  בתורה אמנם
וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה

מי "ב ). פ "א עדויות (וראה ה"א פ "א, הלא 10)למעלה
נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי  מלשלם פטור

כא, (שמות נקי " השור "ובעל מפורש כתוב  כי  ליורשיו,
ומא: מא, שם ל.12)כח ). כא, או 13)שמות אדם

שם. כופר, חייב  אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„BÚ ‰LÏL ‚‰L ÔB‚k ?Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈÎBk16„BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡OÈ ‚‰ Ck Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È‰ ÌÈÎBk17‰LÏL ‚‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰ÙË Ï‡OÈ18ÌÏL ‚‰ Ck Á‡Â19‚‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Áe20ÙÎa ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈe , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È‰  ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È‰Ï24Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚe ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

BM‰ ˙‡ eÈk‰ ‡ÏÂ BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú eÈk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡ ˙ÈÚÈe ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚‰L BBL27BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ Á‡ B‡ ˙BBL‡‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚‰L28 ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

BL Ì˜a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ  eÓL ‡lL Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי 
למעלה 16) פטור, גוי  שהמית שור שם. שימי , ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק  רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי , רב  על מתפלאה הגמרא שהרי  שימי , רב 
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי  לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ  והוא נדחתה. "אלא",שימי  גורס  אינו שרבינו :

לישראל", מועד הוי  לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא
שני . טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם

מוחו, קרום שניקב  כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי  לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב : כמו

אין  נתפס , לא אם כן על כט ֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי 
אינו  לאדם שמועד ח , הלכה ו פרק  למעלה רבינו שפסק 
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק , במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי  ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסף ֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי  אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי  יודעים הם

לאיש  לו יש כי  הוא, שור איזה בדיוק  לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק  ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח  אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי  הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰Bza e˙kL ‰Ê30ÈtÓ  '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚‰p‰ Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ tk˙Ó  ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰tk Ùk‰L34ÙÎa iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁk»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי 
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי  ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח  המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי  הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי  הנהרג. דמי 
מ . שם ניזק , דמי  ל) חייבי34)כא, כגון כפרה, וחייבי 

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק  אשם, או חטאת קרבן לחייב 
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי  להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב  בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי  משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק  שדרכו ואף ֿעלֿפי  לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי  נפשטה, שלא בבעיא
 ֿ שבית אומר שרבינו תירץ , הרשב "א ובחידושי  ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב  זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי  מתכוונת

.‰BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk  ‚‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL Ùk ÌlLÓ37‰tk CÈˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק  דומה ואינו
חצי . משלם רגיל,38)השותפים בנזק  מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי  להניזק  להשלים רק  שצריך
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קלח                
         

שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע , לקולא שפוסקים סתם ממון ספק  זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ BL ÏL BÈc ÔÈÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

a„n‰ BL40˙nL b ÏL BLÂ Lc˜‰ ÏL BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È‰  ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈLBÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ BLÂ44ÌÈÒBtBËBt‡‰ BLÂ45 e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtBËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰tk Ùk‰L47ÌÈLÁ‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰tk ÔÈÎÈˆ eÈ‰iL È„k eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי 

בעלים. לו בשיש רק  נאמרה אף ֿעלֿפי43)בתורה
(רש"י ). זכר לשון השור", "בעל כתוב  שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס . ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
מ .46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק  נזק  לחצי  בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס  שחייב 
ד. הלכה ו פרק  למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰ÙË ‡e‰L BL48LÙp‰ ˙‡ ‚‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡  ‰ÙË Ì„‡ ÏL BM‰50Ì‚Â :Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk  ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ÌÈeLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52eËt ‰Ê È‰ 53. ƒ»¬≈∆»

סוגי48) י "ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב  כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני  הרג אם אבל עדים, בפני 

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע  "ובערת משום אותו הורגים
עח .50)ראב "ד). בסנהדרין אשי  רב  דעת זוהי 

אחד,51) בפסוק  כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני ואולי  להזימה, יכול אתה אי  זו שעדות אחר, נימוק 
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק  אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54Ïk‰ ÔÈ‡  B‚‰Â BÁa Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï‡56B‚‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ 57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק  למעלה ראה מיתה, חייב  שם 56)שאינו

האדם. בגוף  הנחש שיני  במשנה 57)את החכמים כדעת

עח . עו: וחייב ,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך
עח . האדם.59)שם למות גרם כי  שמים, בדיני  חייב  אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60BL Ï‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡OÈÏ ‚‰Â ÌÈÎBk „BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ eËt  ‡ÓÈ˜ Ôa ‚‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64ÙÎa ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰ 65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי  נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא  השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני  שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם
שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",

מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם
כסף  אמה, או השור יגח  עבד "אם שכתוב : כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב ). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח . הלכה ב , פרק  למעלה השווה לקנס . נחשב  כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אף ֿעלֿפי  כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח , הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני  בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב  השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסף ֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡Â ,˙BBa Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
Ba ˜È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜i‰ ÏÈLa BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ eËt BM‰  BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È‰L ,ÙÎa ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙BBa ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח :69) שם.70)שם יוסף , רב  מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eLa ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï‡ ;Ô˙eLÓ ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰  ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
Ùk‰ ÔÓ ÔÈeËt77˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ
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קלט                 
         

שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע , לקולא שפוסקים סתם ממון ספק  זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ BL ÏL BÈc ÔÈÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

a„n‰ BL40˙nL b ÏL BLÂ Lc˜‰ ÏL BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È‰  ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈLBÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ BLÂ44ÌÈÒBtBËBt‡‰ BLÂ45 e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtBËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰tk Ùk‰L47ÌÈLÁ‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰tk ÔÈÎÈˆ eÈ‰iL È„k eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי 

בעלים. לו בשיש רק  נאמרה אף ֿעלֿפי43)בתורה
(רש"י ). זכר לשון השור", "בעל כתוב  שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס . ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
מ .46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק  נזק  לחצי  בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס  שחייב 
ד. הלכה ו פרק  למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰ÙË ‡e‰L BL48LÙp‰ ˙‡ ‚‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡  ‰ÙË Ì„‡ ÏL BM‰50Ì‚Â :Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk  ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ÌÈeLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52eËt ‰Ê È‰ 53. ƒ»¬≈∆»

סוגי48) י "ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב  כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני  הרג אם אבל עדים, בפני 

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע  "ובערת משום אותו הורגים
עח .50)ראב "ד). בסנהדרין אשי  רב  דעת זוהי 

אחד,51) בפסוק  כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני ואולי  להזימה, יכול אתה אי  זו שעדות אחר, נימוק 
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק  אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54Ïk‰ ÔÈ‡  B‚‰Â BÁa Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï‡56B‚‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ 57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק  למעלה ראה מיתה, חייב  שם 56)שאינו

האדם. בגוף  הנחש שיני  במשנה 57)את החכמים כדעת

עח . עו: וחייב ,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך
עח . האדם.59)שם למות גרם כי  שמים, בדיני  חייב  אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60BL Ï‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡OÈÏ ‚‰Â ÌÈÎBk „BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ eËt  ‡ÓÈ˜ Ôa ‚‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64ÙÎa ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰ 65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי  נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא  השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני  שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם
שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",

מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם
כסף  אמה, או השור יגח  עבד "אם שכתוב : כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב ). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח . הלכה ב , פרק  למעלה השווה לקנס . נחשב  כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אף ֿעלֿפי  כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח , הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני  בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב  השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסף ֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡Â ,˙BBa Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
Ba ˜È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜i‰ ÏÈLa BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ eËt BM‰  BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È‰L ,ÙÎa ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙BBa ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח :69) שם.70)שם יוסף , רב  מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eLa ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï‡ ;Ô˙eLÓ ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰  ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
Ùk‰ ÔÓ ÔÈeËt77˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ
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BBÁ80 ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BBL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈
È‰L ;Ùk‰ ÔÓ ÔÈeËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eLÏ ÒkÏ ˙eL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי ", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס  ממון תשלומי  לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי 
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚÏ ‡˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È‰  ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BBL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈeËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי 
בברייתא.כדעת 83)להכנס . החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò„Â ,˜fp‰ ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ Cc85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰  e‰˙‚‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚‰L ;87,dÎel‰ C„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ iÁ ˜fp‰ ˙eLe88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿

e‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÙÎa ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.ÙÎa ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ eËt  ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ eËt  ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò  ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,Ùk‰ ÔÓ ÔÈeËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק .85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי 
לאחר  רק  בכופר שחייב  בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק  נגח .90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק  גבי  על "דרסה של הדוגמה
ט . הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי 

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי  שקלים, שלושים

ט . הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ eËt ‰ÁÙL B‡ „Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰Bza e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ  «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÁ BL ˙ÈÓ‰98.BBÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי  עצמו, סברת זוהי 
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב  בתורה לב . כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס  התרגום גם סלע . בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק  חצי  שמשלם שהזיק , תם על 98)כדין כי 
פרק , באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי  - כן לפני  אחדים פסוקים

אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו
(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני  דמיו, מחצי 

   1 
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי  הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני  ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡L BÓk ?Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚‰p‰3Ô˙Â :Ó‡pL .‚‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ L‡ ÏÎk5 ÌÈ„Ú‰ ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,7 ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰Bza eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
eÁL Ëb kÚÓ‰ ÏÎÂ .È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ 10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙eÁÏ ‡ˆÈ È‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

  

    

נפרד חיוב  הוא   הא לחקור יש  כופר  תשלו של במהותו 
שבא  או  עצמו , פטור בפני  כשהשור (ונפק "מ  מיתה 

אלא  ל שאי לומר ויש  מכופר). פטור או  חייב   א ממיתה 
כופר  תיבת תוכ  עצ  בקרא  המפורש  חידושו 

. במקו שבא  שמשמעותו 
הא א . מחלוקות: בשתי  תלוי  שהדבר לומר יש  ולחידודי 
, שמי בידי  מיתתו   במקו הוא  וא "כ  מזיק  דמי  הוא  כופר
וא "כ הניזק  חיסרו השלמת עניינו  וכל ניזק  דמי  שהוא  או 
המתה  על כופר יש   הא ב . עצמו . בפני  חיוב  הוא  הרי 
חיוב שהוא  הרי  יש   וא ממיתה ) פטור (שאז בכוונה  שלא 
הכופר  חיוב  וא "כ  בכוונה  שלא  כופר שאי או  עצמו . בפני 
מכופר.  ג פטור ממיתה  שפטור וכיו מיתה   במקו הוא 
לפי "הכל  ניזק  דמי  הוא  שכופר  " הרמב שפסק  ומכיו
פ"י ממו (נזקי  בכוונה  שלא  כופר ושיש   נהרג" של שויו 

עצמו . בפני  חיוב  שהוא  שסובר מוכח  הי "ג)
     

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי  ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אף ֿעלֿפי  שהמית,

מ . בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע "י 
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי 

לב . שם, או 7)השור", השור יגח  עבד "אם כתוב  כי 
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע  סכום הוא כי  "קנס ", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשיעדיין כ"ד
מב : גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס . לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי  לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף  אמרה:
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קמ                
         

כי פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא
הראיה. עליו מחבירו המוציא

.˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚‰p‰ ÈLBÈÏ ?Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È‡Ó ‰ÈLBÈÏ Ùk‰  ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B 14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,BaÏ15ÔzÏ Èe‡16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי  אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק 

מב : שם כבמוחזק ", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני  חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי 
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי  יורשים, לו אין שהרי 

לפי ומג. מב . בגיטין זו הלכה מקור המזיק . בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈeËt ÌÈÏÚa‰  ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…

Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰Bz ‰iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי  שכתוב : כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב ), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב . שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ  ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙aÚÓ BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23 Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט .22)כנענית.21) שם, פפא רב  דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚÏ Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„Ïa ‰Bz eˆw‰ Ùk‰ ÌlLÓ  ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק . בגלל 25)דמי  גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני 

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב  ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח : בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי  היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰Ï Ôek˙pL BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e‡aL BÓk33Ba ÏÁ Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa iÁ 35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê  „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט .33)ממיתה.32) הלכה י , פרק  הזיקו 34)למעלה

הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי  שחייב  כשם
מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת

כך  בשור, שור "כמשפט  לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי  משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט 
ומועד  נזק  חצי  משלם תם באדם, שור אף  שלם; נזק  ומועד

ג. הלכה ז, פרק  למעלה וראה לג. שם שלם", נזק 

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc  »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc  ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈÊBÁ  ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק  אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי  מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אף ֿעלֿפי  ואין לסקילה ו
צ : שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני  ודנוהו "קדמו כתוב : שם אמנם
אליבא  רבא לפי  - מדובר זה אולם ממונות", דיני  אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח  במקרה - עקיבא דרבי 
חוזרים  נפשות, דיני  ודנוהו קדמו אם גם ברח , לא אם אבל

ממונות. דיני  אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L ÁM‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„a43BÈc Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc Ó‚pL Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa eiÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡  Áe ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני  אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני  אותו השור 43)ודנו שמכניס  השכר מן

ֿ 44)בחרישתו. ואף  הבעלים, מן לגבות אי ֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק  שבשעה אפשר 45)עלֿפי  כי 

ולפי צ : שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק  לגבות
מפרש  שם [רש"י  צא. שם עקיבא דרבי  אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח  מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב "ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L BL46BÈ‡  ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡  BÎÓ ;˜ÙÓ BÈ‡  BÈ˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚÏ ÓBL BÈÊÁ‰ ;eÎÓ48‰ÊÁ dÈ‡ 49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a eÒ‡ BOa  BËÁL‰‡50ÌÈc ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc Ó‚pL Á‡ ?ÌÈeÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó  BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

˜ÙÓ ‡e‰ È‰  BÈ˜Ù‰52;eÎÓ ‰Ê È‰  BÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚÏ ÓBL BÈÊÁ‰53ÊÁÓ ‰Ê È‰ 54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a zÓ ‰Ê È‰  BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי 

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי  לשלם חייב  והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב : פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח ) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
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קמי                 
         

כי פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא
הראיה. עליו מחבירו המוציא

.˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚‰p‰ ÈLBÈÏ ?Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È‡Ó ‰ÈLBÈÏ Ùk‰  ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B 14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,BaÏ15ÔzÏ Èe‡16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי  אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק 

מב : שם כבמוחזק ", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני  חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי 
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי  יורשים, לו אין שהרי 

לפי ומג. מב . בגיטין זו הלכה מקור המזיק . בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈeËt ÌÈÏÚa‰  ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…

Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰Bz ‰iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי  שכתוב : כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב ), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב . שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ  ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙aÚÓ BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23 Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט .22)כנענית.21) שם, פפא רב  דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚÏ Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„Ïa ‰Bz eˆw‰ Ùk‰ ÌlLÓ  ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק . בגלל 25)דמי  גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני 

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב  ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח : בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי  היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰Ï Ôek˙pL BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e‡aL BÓk33Ba ÏÁ Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa iÁ 35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ  ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê  „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט .33)ממיתה.32) הלכה י , פרק  הזיקו 34)למעלה

הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי  שחייב  כשם
מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת

כך  בשור, שור "כמשפט  לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי  משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט 
ומועד  נזק  חצי  משלם תם באדם, שור אף  שלם; נזק  ומועד

ג. הלכה ז, פרק  למעלה וראה לג. שם שלם", נזק 

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc  »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc  ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈÊBÁ  ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק  אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי  מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אף ֿעלֿפי  ואין לסקילה ו
צ : שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני  ודנוהו "קדמו כתוב : שם אמנם
אליבא  רבא לפי  - מדובר זה אולם ממונות", דיני  אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח  במקרה - עקיבא דרבי 
חוזרים  נפשות, דיני  ודנוהו קדמו אם גם ברח , לא אם אבל

ממונות. דיני  אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L ÁM‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„a43BÈc Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc Ó‚pL Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa eiÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡  Áe ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני  אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני  אותו השור 43)ודנו שמכניס  השכר מן

ֿ 44)בחרישתו. ואף  הבעלים, מן לגבות אי ֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק  שבשעה אפשר 45)עלֿפי  כי 

ולפי צ : שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק  לגבות
מפרש  שם [רש"י  צא. שם עקיבא דרבי  אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח  מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב "ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L BL46BÈ‡  ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡  BÎÓ ;˜ÙÓ BÈ‡  BÈ˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚÏ ÓBL BÈÊÁ‰ ;eÎÓ48‰ÊÁ dÈ‡ 49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a eÒ‡ BOa  BËÁL‰‡50ÌÈc ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc Ó‚pL Á‡ ?ÌÈeÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó  BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

˜ÙÓ ‡e‰ È‰  BÈ˜Ù‰52;eÎÓ ‰Ê È‰  BÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚÏ ÓBL BÈÊÁ‰53ÊÁÓ ‰Ê È‰ 54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a zÓ ‰Ê È‰  BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי 

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי  לשלם חייב  והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב : פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח ) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
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צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף 
"ולא  לכתוב  עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב , לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב  בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי  זומא בן ופירש נקי ", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ "את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי 
שלו. הרווח  - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי  לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט  הבעלים יכלו

.È ÌÈÁ‡ ÌÈÂLa Ú˙pL BÈc Ó‚ ‡lL BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ BL ÏL BÈc ÔÈÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈeËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck Á‡Â BÈc Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk  ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈÁ‡a Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈeÒ‡Â ÔÈa˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆

בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף  בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב  ודבר הם חשובים חיים בעלי  כי  ברוב ,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי  אותם, סוקלים כן על

פ . עט : סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙aÚÓ ‰t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰Ú da ‰„ÚpL59‰aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk daÚ È‰  ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa ‰aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי  שנרבעה כגון
פ .60) שם, רבא דעת סקילה, חייב  העובר וגם

.È‰aÚ˙ Ck Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ  ÔÈc Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰aÚ˙ dÈc Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

zÓ62eÒ‡ d„ÏÂ  ÔÈc Ób Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ CÈ aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk  ÌÈÁ‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי 
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת ֿ 63)היה אף 

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי 
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני  כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני  מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק  סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב  אינו עצמו האסור הוולד כי  אותם,

ס . שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk  «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰eÈ˜Ù‰ BÈc Ó‚pMÓ È‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È‰  ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚÏ BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È‰Â ,Ì‰72.È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי  על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי  אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסק ֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי  וסבור לעדים, האמין כי 

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב  עדי  הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

ה'תשע"ח  סיון  ט "ז רביעי יום 

   1 
דבר 1) זה ואי  יהיה רשות זה ובאי  הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי  חייב . ויהיה בו יוזק 
וענינו. הבור משפטי 

.‡Ba ÙBÁ‰2ÌÈa‰ ˙eLa3BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
BÓÁ B‡4Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6Ba‰ ÏÚa È‰ 7˜Ê ÌlLÏ iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ Ba‰ ÏÚa :Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‡L B‡ BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ BÓÁÂ BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי  שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח  "וכי  התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע  רך ריפוד

של  המחניק ) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב , הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי  על בא 8)אף  המוות אם חשוב  ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.Ba ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa Ba ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eLa11ÌÈa‰ ˙eLÏ BÁ˙Ùe12˙eLÏ Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

BÁ13B˙eLÏ Á˙Ùe ÙÁL B‡ ,14B˙eL È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
iÁ ‰Ê È‰  BBa È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eLaL BBa È˜Ù‰L B‡ ,BBe B˙eL È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
Ba‰ ÏÚa :Ó‡pL .eËt ‰Ê È‰  BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁze ;˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ  ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

ÙÁ ˙eLa19.B˙eLa ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח 

הבור. בעל חייב  כך משום שהפתח 13)הרבים. פי  על אף 
חייב . זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא
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קמב                
         

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס  רשאי  אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי 

את  שחפר פי  על אף  ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את  חפר מעשה 19)כאשר על  לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי  על אף  החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט : שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó tÁpL B‡ Ba ÙBÁ‰ „Á‡20ezÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰  ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa iÁ ‰Ê È‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ÙBÁ‰23:Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ  ÌlLÈ Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי  הבהמה בעל חייב 
אמרה  בור, "איש" יכרה כי  הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
החצר  בעל על מוטלת הכיסוי  וחובת בור, "שור" ולא תורה,

מח .22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי 
יוחאי . בן שמעון דרבי  במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח  שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק  קמא בבא ובירושלמי  במתנה" לו ושניתן ולקח 
מהמלה  כנראה יכרה", כי  "או מהפסוק  זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
eËt  ˙ÓÂ BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

eËt  e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL „a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,eËt ‰Ê È‰  ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡BÈ Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
iÁ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי  על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני  לעמוד שיוכל כיסוי 

שור.28) בפני  לעמוד יכול מבחוץ .29)ואינו ניכר ולא
נב .30) שם הוא, אנוס  את 31)כי  לבדוק  מחוייב  ואינו

התליע  אם להיווכח  כדי  עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי 
לא. שוורים.32)או בפני  לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי 
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי  הכיסוי , ונתרועע 
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי 

נב : שם, דאמרי " ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ

ÚLBt ‡e‰ È‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«
ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ 37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿

eËt ‰Ê È‰ ,ÌÈÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב .36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי 

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי  א, הלכה ד, בפרק  שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס  מגיע 

.ÂBa‰ ÏÚa  e‰l‚Â ÊÁÂ e‰qÎÂ Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
iÁ40ÔBÁ‡‰ ‰ÊÂ ,41ÊÁÂ ÙÚa BÓ˙Ò .eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

iÁ ÔBÁ‡‰ ‰Ê  ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡ ‰OÚÓ ˜lzÒ ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק 

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני  וכשהוציא הראשון,
כט : שם וחייב ,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
iÁ ÔBL‡‰  e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ iÁ˙Â ÔBL‡‰ ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡‰46 e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?iÁ BcÏ ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
kOiL È„Îe ,‰l‚Ó Ba‰L ÔBL‡‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ‡ ˙ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
iÁ BcÏ ÈM‰ È‰  ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈiÁ Ô‰ÈL  ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח ,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע  כי 
שם, במשנה, ורבינו הרי "ף  גירסת זוהי  שיבוא. בנזק  נתחייב 

חייב . "השני " האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי  גם הדלי  שימש (ואולי  מים לדלות הדלי 
נא: שם יעקב  בן אליעזר רבי  דעת זוהי ט ). הלכה לקמן

נב .46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי  כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס .48) הוא הראשון האמורות 49)כי  לפעולות הדרוש 
עשאן. ולא

.Á ÓBLÏ BBa ÒBn‰ÂÈ˜Êa iÁ50BÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL LÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52 ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ Ba‰L ;ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰ È‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס  כי  חייב , השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק  דעת בהם שאין

י .52) שם היו 53)כראוי , והבעלים העפר, שקיעת ידי  על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.
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קמג                 
         

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס  רשאי  אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי 

את  שחפר פי  על אף  ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את  חפר מעשה 19)כאשר על  לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי  על אף  החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט : שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó tÁpL B‡ Ba ÙBÁ‰ „Á‡20ezÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰  ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa iÁ ‰Ê È‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ÙBÁ‰23:Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ  ÌlLÈ Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי  הבהמה בעל חייב 
אמרה  בור, "איש" יכרה כי  הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
החצר  בעל על מוטלת הכיסוי  וחובת בור, "שור" ולא תורה,

מח .22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי 
יוחאי . בן שמעון דרבי  במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח  שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק  קמא בבא ובירושלמי  במתנה" לו ושניתן ולקח 
מהמלה  כנראה יכרה", כי  "או מהפסוק  זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
eËt  ˙ÓÂ BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

eËt  e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL „a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,eËt ‰Ê È‰  ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡BÈ Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
iÁ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי  על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני  לעמוד שיוכל כיסוי 

שור.28) בפני  לעמוד יכול מבחוץ .29)ואינו ניכר ולא
נב .30) שם הוא, אנוס  את 31)כי  לבדוק  מחוייב  ואינו

התליע  אם להיווכח  כדי  עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי 
לא. שוורים.32)או בפני  לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי 
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי  הכיסוי , ונתרועע 
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי 

נב : שם, דאמרי " ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ

ÚLBt ‡e‰ È‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«
ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ 37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿

eËt ‰Ê È‰ ,ÌÈÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב .36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי 

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי  א, הלכה ד, בפרק  שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס  מגיע 

.ÂBa‰ ÏÚa  e‰l‚Â ÊÁÂ e‰qÎÂ Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
iÁ40ÔBÁ‡‰ ‰ÊÂ ,41ÊÁÂ ÙÚa BÓ˙Ò .eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

iÁ ÔBÁ‡‰ ‰Ê  ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡ ‰OÚÓ ˜lzÒ ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק 

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני  וכשהוציא הראשון,
כט : שם וחייב ,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
iÁ ÔBL‡‰  e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ iÁ˙Â ÔBL‡‰ ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡‰46 e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?iÁ BcÏ ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
kOiL È„Îe ,‰l‚Ó Ba‰L ÔBL‡‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ‡ ˙ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
iÁ BcÏ ÈM‰ È‰  ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈiÁ Ô‰ÈL  ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח ,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע  כי 
שם, במשנה, ורבינו הרי "ף  גירסת זוהי  שיבוא. בנזק  נתחייב 

חייב . "השני " האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי  גם הדלי  שימש (ואולי  מים לדלות הדלי 
נא: שם יעקב  בן אליעזר רבי  דעת זוהי ט ). הלכה לקמן

נב .46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי  כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס .48) הוא הראשון האמורות 49)כי  לפעולות הדרוש 
עשאן. ולא

.Á ÓBLÏ BBa ÒBn‰ÂÈ˜Êa iÁ50BÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL LÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52 ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ Ba‰L ;ÌÈiÁ ÌÈÏÚa‰ È‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס  כי  חייב , השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק  דעת בהם שאין

י .52) שם היו 53)כראוי , והבעלים העפר, שקיעת ידי  על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.
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.ËBÁ ÏL BÈÏ„a BBa ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
iÁ Ba‰ ÏÚa  BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח  על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי  המגולה, בורו שהזיק 
שיודיע  הדלי  בעל את מחייבים ואין הדלי . את יקח  הדלי 

ל. שם דליו, את שלקח  הבור, לבעל

.ÈBa ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈÁ60Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

eËt  ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ‡L63 e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי .59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע  רחב 

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק  בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי  הבור לא בור 64)כי  כל כי 
להזיק . כדי  בו יש שהוא עומק  אין 65)בכל החפירה. בעל

אין  טפחים מעשרה פחות כי  הבור", "בעל אומר: רבינו
בור. שם עליו

.‡È ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰ÚL B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈc‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף  טפחים בעיות 67)כשני 
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק , אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק .68)תוספת של מקרה בכל כמו

.ÈÁ‡ ‡e ,ÌÈÁÙË ‰OÚ ˜ÓÚ Ba ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â Á‡ ‡e ,ÌÈOÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈiÁ Ôlk 70‰OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡‰ ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔBÁ‡‰ ‡e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74iÁ ÔBÁ‡‰ ‰Ê 75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ˙qL B‡77k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי  לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני  מת, או והוזק 

ב . עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב  שאין 71)טפחים,
להמית. כדי  כדי72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח  את כגון 74)והוסיף 
מן  למעלה טפח  מזה והוסיף  הבור, שפת על אבן שהניח 

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב . לבדו הוא לפיכך להמית, כדי  בו
היה  לכן קודם גם שם כי  לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי  מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח , את הוסיף  שהאחרון ברגע 

שלו, הטפח  את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב . והראשון כמקודם, הראשון של ט ' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ Ba ÔBL‡‰ ÙÁ79ÔBÁ‡‰ ‡e , »«»ƒ»…»»«¬
BÈÁ‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ‰81BÏ‰ ËÚÓ È‰L ,eËt ÔBÁ‡‰  ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BËÁ ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È‰L ,iÁ ÔBÁ‡‰  ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê Ba ˜f‰ È˜84„v‰ B˙B‡Ó BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ È˜ È‰L ,iÁ ÔBÁ‡‰  ÔBÁ‡‰ ÈÁ‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡‰ ÙÁL86ÔBÁ‡‰ ‰fL ,iÁ ÔBL‡‰  ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי  בו ואת 80)שיש הבור שטח  את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב  הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב  שהבור במידה כי 
הבור.83)מזיק . מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח  הבור שטח  את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי , ההבל, את מיעט  האחרון והלא

לא  הבור, פי  את הרחיב  שלולא ייתכן כי  חייב , הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי  למקום מגיע  השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט  זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני  בין זה הבדל חייב .
אשי רב  של הלשונות שתי  רבינו לדעת שם. אשי , רב  בשם

משנה). (כסף  זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡  ‰Bz‰ ÂÈÏÚ ‰iÁL Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BËÁÓ88ÔÈ‡  BaÁk Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï‰ BÏ89 ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

eËt90Ì‡Â ,Ï‰ BÏ LÈ  BaÁ ÏÚ ˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ iÁ  ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט 
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף  ורב  רבה מחלוקת מזיק , שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי  מתה כי 

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa‰ ˙eLa dBb Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰OÚ dB‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93 «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ iÁ94ÏÚ eËt  ‰OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
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קמד                
         

‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ iÁ  „Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈
‡e‰L Ïk dBb Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»

Úe„ÈÂ ÈeˆÓ c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«
BÓk ‡e‰ È‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿

Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק  כשיעור
להמית. כדי  בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב , שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק , בנפילה מצוייה אינה המיתה כי 

הרי כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס . תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב . הלכה א, פרק  שם ירושלמי  ו; פרק  כן 97)שם ועל
יזיק . שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע 

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ Ba ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈÁ¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙LÁ99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
;eËt  ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
eÒÏÂ ˙B‡Ï ‰Ó‰a‰ CcL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

eËt ‰Ê È‰  „Ú B‡ ÔÈBÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê iÁ  ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב  גזירת הוא זה דין שם,

כח : קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי ' פחות בבור בהמה נזקי 

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt BL BÎB˙Ï ÏÙ104È‰  ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ  Bl ‰È‰È ˙n‰Â :Ó‡pL ;eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.wiL BÈ„Â ‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈBa‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,Ba ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;iÁ  ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙ÚpL ÔB‚k ,‰ÈÁ‡Ó106BÁ‡Ï d˜Ú ÏÚ ‰ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú  ÏÙÂ :Ó‡pL ;eËt  ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ Cc108ıeÁ ‰ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  ‰˙ÓÂ BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰ÈBÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
eËt Ba‰ ÏÚa  ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי 

העורף . על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי 
בהבלו. ולא הבור של בקרקע  ולא הרבים רשות בקרקע 

שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
BM‰ ÏÚe ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ Ba‰ ÏÚa  ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ ÌlLÓ BM‰ ÏÚa  ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ Ba‰ ÏÚe ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:Ba‰ ÏÚÏ ÓB‡ ‰Ïp‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ iÁ ‰z‡ ‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי  כדעת המיתוהו. שניהם כי 
נזק 112) חצי  משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף , לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק  רבע  חצי .113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי  בהמה כי 

הנזק . לכל אחראי  שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי 

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק 
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי  השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי  הניזק  של הזאת הטענה כל מרבע .
שם. שם, בגמרא,

.ÎBa‰ Èt ÏÚ Ô‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â BM‰ ‡e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰  ˙ÓÂ BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ Ba‰ ÏÚe , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי 
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק  גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי 
חצי משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק .

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ  ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê  „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני123)שאי  אחד כל כי 
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק  אחראי  השותפים

.ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa‰ ˙eLa Ba ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
eËt BM‰ ÏÚa  B‚‰Â BL124 BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

Ba‰ ÏÚa ÈLBiÓ BBL ÈÓc BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««
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קמה                 
         

‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ iÁ  „Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈
‡e‰L Ïk dBb Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»

Úe„ÈÂ ÈeˆÓ c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«
BÓk ‡e‰ È‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿

Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק  כשיעור
להמית. כדי  בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב , שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק , בנפילה מצוייה אינה המיתה כי 

הרי כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס . תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב . הלכה א, פרק  שם ירושלמי  ו; פרק  כן 97)שם ועל
יזיק . שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע 

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ Ba ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈÁ¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙LÁ99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
;eËt  ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
eÒÏÂ ˙B‡Ï ‰Ó‰a‰ CcL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

eËt ‰Ê È‰  „Ú B‡ ÔÈBÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê iÁ  ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב  גזירת הוא זה דין שם,

כח : קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי ' פחות בבור בהמה נזקי 

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt BL BÎB˙Ï ÏÙ104È‰  ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ  Bl ‰È‰È ˙n‰Â :Ó‡pL ;eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.wiL BÈ„Â ‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈBa‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,Ba ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;iÁ  ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙ÚpL ÔB‚k ,‰ÈÁ‡Ó106BÁ‡Ï d˜Ú ÏÚ ‰ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú  ÏÙÂ :Ó‡pL ;eËt  ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ Cc108ıeÁ ‰ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  ‰˙ÓÂ BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰ÈBÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
eËt Ba‰ ÏÚa  ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי 

העורף . על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי 
בהבלו. ולא הבור של בקרקע  ולא הרבים רשות בקרקע 

שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
BM‰ ÏÚe ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ Ba‰ ÏÚa  ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ ÌlLÓ BM‰ ÏÚa  ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ Ba‰ ÏÚe ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:Ba‰ ÏÚÏ ÓB‡ ‰Ïp‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ iÁ ‰z‡ ‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי  כדעת המיתוהו. שניהם כי 
נזק 112) חצי  משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף , לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק  רבע  חצי .113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי  בהמה כי 

הנזק . לכל אחראי  שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי 

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק 
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי  השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי  הניזק  של הזאת הטענה כל מרבע .
שם. שם, בגמרא,

.ÎBa‰ Èt ÏÚ Ô‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â BM‰ ‡e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰  ˙ÓÂ BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ Ba‰ ÏÚe , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי 
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק  גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי 
חצי משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק .

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ  ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê  „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני123)שאי  אחד כל כי 
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק  אחראי  השותפים

.ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa‰ ˙eLa Ba ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
eËt BM‰ ÏÚa  B‚‰Â BL124 BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

Ba‰ ÏÚa ÈLBiÓ BBL ÈÓc BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««
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נתכוון 124) לא כי  נסקל, השור ואין פשע , הבור חופר כי 
ט . הלכה י , פרק  למעלה ראה ז. ערכין בבלי  להזיק ,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי  חוב  שזהו פי  על אף 
יא. פרק  סוף  ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

    1 
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח  והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי  פרטי 
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט  שם, לעשותם רשאי  שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡BÏ eÏÙpL ÌÈÏk2;eËt Ba‰ ÏÚa  eazLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÓÁ B‡ BL ‰nL ÏÙÂ :Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ  BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ  BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa BL ÏÙ6iÁ  ÂÈÏk eazLÂ BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ

  

  

דיני .נזיקי דיני  לכל הנוגע  גדול יסוד  מלמדנו  זה  די
שהגמרא  עד  והגיו שכל פי  על  מובני בכלל, ממונות
ובכל  כו '" ממונות בדיני  יעסוק   להחכי "הרוצה  אומרת
שג " כלי ולא  חמור , אד ולא  "שור הדי מלמדנו  זאת
בשכל   מובני  שה  משו לא   לקיי יש  הממונות דיני  את
יפטר  מדוע  הגיו אי שהרי  הקב "ה . ציווה  שכ  משו אלא 
ועל־אחת־  לבורו , שנפלו   הכלי נזק   בתשלו הבור בעל
לבור  שנפל  כלי הנושא  ששור הדי מוב לא  כמה ־וכמה 

. הכלי על ופטור השור על חייב 
שני בו  שיש  בור מדי נוספת הוראה  יש  זאת מלבד 
. טפחי עשרה  גבוה  ותל , טפחי עשרה  עמוק  בור , פרטי
תנועות  שתי   שה ומקבל משפיע   עניינ  האד שבעבודת
"איזהו   מקבל  ג להיות צרי אחד  וכל , אד כל אצל
שמצינו  כדוגמא  משפיע   וג ," אד מכל הלומד   חכ
 מ המתפרנס  עני  "אפילו  צדקה  בנתינת  חייבי שהכל

לאחר". צדקה  לית חייב  הצדקה 
אלו   ענייני להפו ח "ו  יכול בחירה   לאד שיש  ומכיו
להרע " המה   חכמי" של באופ משפיע  ולהיות להיפ
כנגד פניו  המעיז  חצו תלמיד  של באופ מקבל ו (לדוגמא )
ששלמות  כ על מורה  עשרה  וגובה  עומק  של והעניי רבו .
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר  ה והקבלה  ההשפעה 
אז  כי  שלילי  בבור מאוד  להיזהר וצרי , אד של נפשו 
מארבעה  לאחד  והופ הנפש  כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צרי אלא  ישוער. בל נזק   שגור עד  נזיקי אבות
טוב לענייני  כמקבל וה כמשפיע  ה לו  שניתנו  הכוחות

הסביבה . כל על ולהשפיע  וקדושה 
בגדר   שאינ  מקו בכל חב "ד  בתי  להקמת קשור זה  עניי

אלא  המקבל  אליה שיבוא  עד   שמחכי היינו  עמוק " "בור
להניח  שאפשר " הרבי ברשות גבוה  "תל בבחינת  שה
במובני וכו ' למרחוק  ולראות עליו  לטפס  , חפ עליו 

שבדבר.  הרוחניי
       

יב .2) בבאֿקמא ֿ 3)משנה בעל רבו מפי  תלמיד ששמע 
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.ÔÈ˜ÈÊ ˙B‡Ó Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È‰  »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12 ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

dÈ˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14 ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי 
ב . שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף  שלם, נזק  לשלם וחייבים
הרבים.10) כח :11)ברשות אדם 12)שם בנזקי  בור

שם. שמת, במקרה רק  האדם את מיעטה התורה כי  חייב ,
הי "ז. בפי "ב  למעלה רבינו פסק  בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B‡17Bz B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa‰ ˙eLa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê iÁ  ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜wa Ï˜˙ .ÔÈ˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL È˜Ù‰Â ,B˙eLaƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa iÁ  da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22eËt 23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי 
ל. שם זבל, לנוח .19)ויעשה ורצה עייף  שם 20)שהיה

חייב 21)כח : בנזק , השתתפה הקרקע  שגם אף ֿעלֿפי 
ואינה  היא, הפקר שהקרקע  מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח : שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט  הלכה יב , פרק  מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי 

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„BBL ÒÈÎ‰24,˙eLa ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa‰Â25 ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח .24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח :27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa‰ ˙eLa ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
Cc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eËt  daLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆
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קמו                
         

Cca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa iÁ „k‰ ÏÚa È‰  da30È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33ÔÈ˜Ù‰ ‡Ï el‡k iÁ 34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח , במחשבתו 29)כדי  שקוע  שאדם מפני 
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי 

אדם. כט :31)בנזקי  שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב . הלכה יב , פרק  למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙Bw‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
iÁ  daLÂ da Ï˜˙Â38 Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck Cc‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41eËt 42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

iÁ „k‰ ÏÚa È‰  da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙ÈL ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני  ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח  רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי  זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די  אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע  כי 
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב , של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני 

לעבור, אפשר אי  כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי  בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב  יש ולפיכך להאשימו,

.Ê‰ ˙eLa Bck ‰aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45eËt  ‰ÈÒÁa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒÁ‰ È‰Â .ÌÈÒÁ‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL Á‡ ‡l‡ È˜Ù‰50eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒÁa ˙BkÊÏ Ôek˙52iÁ  Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56eËt 57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e‡aL BÓk ,È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח . שם, משנה
שם.46)וניזוק .45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי 

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט .48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל  בדרך כי 

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט :אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב , חרסיו
כט .52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי  ברייתא

מדיני55)כח : פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק  והפקירה
והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני  וחייב  אדם

בור. משום חייב  אחר, או 56)בה בחרסים או במים,
ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור

וב .58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈc˜ ÈL59,‰Ê Á‡ ‰Ê Cca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡‰ iÁ  „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡  ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È‰Â ,Cca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61eËt 62È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „eË ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי  הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי  כי  לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס  ואפשר 63)כי 
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי64)לחייב  דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa iÁ ‡e‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;eËt  ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,Ba ÌÈÏk‰ ÏÚ iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e‡aL BÓk ,‡e‰ Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב .66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈcw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡‰ Ï˜˙Â ,‰Ê Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa iÁ ÔBL‡‰  „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı‡a Ïhn‰ ÔBL‡ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ÓB‡ È‰L .eËt  ÏÙpL ÈL71,‰Ê Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡ È‰L ;B˙B‡ ‰Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk  ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÈ‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈeËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי  לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈCc‰ ÁÏ ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È‰  BËa „Á‡Â ÂÈÏ‚a „Á‡Â BL‡a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי 

.ÈÌÈa‰ ˙eLa ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa iÁ  Á‡76eËt  ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e‡aL BÓk78ı‡a ÌÈn‰ eÚÏ .79ı‡‰ ‰‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
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קמז                 
         

Cca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa iÁ „k‰ ÏÚa È‰  da30È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33ÔÈ˜Ù‰ ‡Ï el‡k iÁ 34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח , במחשבתו 29)כדי  שקוע  שאדם מפני 
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי 

אדם. כט :31)בנזקי  שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב . הלכה יב , פרק  למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙Bw‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
iÁ  daLÂ da Ï˜˙Â38 Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck Cc‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41eËt 42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

iÁ „k‰ ÏÚa È‰  da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙ÈL ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני  ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח  רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי  זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די  אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע  כי 
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב , של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני 

לעבור, אפשר אי  כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי  בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב  יש ולפיכך להאשימו,

.Ê‰ ˙eLa Bck ‰aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45eËt  ‰ÈÒÁa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒÁ‰ È‰Â .ÌÈÒÁ‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL Á‡ ‡l‡ È˜Ù‰50eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒÁa ˙BkÊÏ Ôek˙52iÁ  Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56eËt 57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e‡aL BÓk ,È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח . שם, משנה
שם.46)וניזוק .45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי 

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט .48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל  בדרך כי 

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט :אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב , חרסיו
כט .52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי  ברייתא

מדיני55)כח : פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק  והפקירה
והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני  וחייב  אדם

בור. משום חייב  אחר, או 56)בה בחרסים או במים,
ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור

וב .58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈc˜ ÈL59,‰Ê Á‡ ‰Ê Cca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡‰ iÁ  „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡  ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È‰Â ,Cca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61eËt 62È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „eË ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי  הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי  כי  לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס  ואפשר 63)כי 
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי64)לחייב  דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa iÁ ‡e‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;eËt  ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,Ba ÌÈÏk‰ ÏÚ iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e‡aL BÓk ,‡e‰ Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב .66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈcw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡‰ Ï˜˙Â ,‰Ê Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa iÁ ÔBL‡‰  „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı‡a Ïhn‰ ÔBL‡ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ÓB‡ È‰L .eËt  ÏÙpL ÈL71,‰Ê Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡ È‰L ;B˙B‡ ‰Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk  ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÈ‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈeËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי  לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈCc‰ ÁÏ ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È‰  BËa „Á‡Â ÂÈÏ‚a „Á‡Â BL‡a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי 

.ÈÌÈa‰ ˙eLa ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa iÁ  Á‡76eËt  ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»
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iÁ ‰Ê È‰  Ú˜wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»
ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי 
למעלה  השוה חייב , נזקיו המפקיר כי  לא, או הפקיר אם

וז. ב  בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי  למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק  אף ֿעלֿפי 

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי  שלו, אינה והקרקע 
וניזוק . הבור בקרקע  נחבט  אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב , פרק  למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙BÈa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙB‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙BÚÓ83˙eLa ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL Ô‰Ï ÔÈ‡  ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa‰84LÈ  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
˙eL Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»

ÌÏL ˜Ê ÔÈiÁ  ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי  ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. ֿ 86)שהרחובות בית ברשות שעשו  אף ֿעלֿפי 
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי 

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי  הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88Bz89BM˜Â90ÌÈa‰ ˙eLÏ …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
ÏÊ BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜  ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡  ÌÈa‰ ˙eLÏ ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È‰  ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע  שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי 

בעלים.93) בלי  אותם 94)כחפץ  שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב  לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי  כי 
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס  עלֿידי  ירויח  שלא כדי  בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ïf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
aˆÏÂ ÌÈÏÊ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa‰ ˙eLÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
iÁ  ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈiÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
ÁL Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי  דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק  תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח  אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב  כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח  שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa‰ ˙eLa ËÈË ÔÈBL ÔÈ‡105ÌÈBÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÏ106ËÈË ÔÈÏBb Ï‡ ;107Ï‡ ,ÌÈa‰ ˙eLa ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈÏ ‡Ï…¿≈ƒ

מפני105) שיתרכך, כדי  במים, הטיט  את נותנים אין
קיח : מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב  זמן אותן שמשאיר מפני 
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa‰ ˙eLa ‰Ba‰108Ó ÌÈ‡ ‡Èn‰ ‡È «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈiÁ  e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את  מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע  המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈˆBÁ‰111Ô‡ ˆÁL112˙zÒÏ dÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114ÒnL ˙zÒÂ .iÁ ˙zq‰  ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

nÁÏ115ÛzÎÏ nÁ ÒÓ .iÁ nÁ‰ 116Ûzk‰  ¿«»««»«»»««»¿«»««»
‰Ba‰ dÒÓ .iÁ ‰Ba‰  ‰BÏ Ûzk ÒÓ .iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆

ÔÈaa d˙ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .iÁ Ôw˙Ó‰  »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ
ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»

˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈiÁ Ôlk 120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ
˙eÈÎOe121iÁ ÔBÁ‡‰ 122ÔÈeËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח :111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי  על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי , ומוסרן הכתף  על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק  מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק . ביחד אחראים בידי120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי . לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי122)לפי  על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס . אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי 

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa‰ ˙eLÏ eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ eËt 125ÔÈ˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È‰L ,BÏ ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚB˜ ÔÈc ˙Èa  ÔÈÚeÚ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128Á‡Ï ;eËt  e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,iÁ  ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»
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קמח                
         

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי 
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב  בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע  או הכותל זהו 128)את

קיח . שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B„b „Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa‰ ˙eLÏ ÁÈÙ‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

iÁ 131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a „b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eËt  B˙eL CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ  אסור 131)בולטים כי 

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ  יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני  דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eLÏ ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡e ,BÁ¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa‰135ÚÈˆn‰  ‰È‰ ÚeÚ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
iÁ136iÁ Ï˙k‰ ÏÚa  ‡e‰ ‡Èa Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע , הוא

הרעוע . עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע  מחוייב  שהיה

חייב . - הצניעם

.ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈÁ‡Â .‰LÁn‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙBO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈÁ‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב  רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa‰ ˙eLÏ B˙eLÓ …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙BBa ‡ÏÂ ,ÌÈa‰ ˙eL ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙BÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎˆÏ Ba ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa148zÓ 149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי  לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס . מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק , שהכיסוי 

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק , כעת שהמכסה שאף ֿעלֿפי 

כראוי וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי  שאינו ואף ֿעלֿפי 
 ֿ (מגיד הלכות בכמה יב  פרק  למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי  שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡ËÊÊ‚e152˙eLÏ ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
BÎBÂ ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa‰ ˙eL Èa ÏÚ Cc‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆiL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È‰ 158Ï‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

ˆÓ160ÌÈa Ba e˜ÈÊÁ‰L161eÒ‡ 162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס .150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי  בהן יכשלו שלא כדי 
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף  הרי "ף  פסק  כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי .154)הבתים. הכותל את כונס 
הוצאת  שיעור כדי  לחוץ  הקרקע  מן ומשאיר שלו, הקרקע 

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס : שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי  דעת זוהי  קרקע . דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב  דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ de ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È‰  ÌÈa‰ ˙eLÏ164 ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰Be ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס .163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח  וטוענים
בתוך  כונס  שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס  טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס  שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa‰ ˙eLÏ167ıˆB˜ 168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
BÎBa BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k Ák »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚa ÔÈ˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜  ‰Ê Áa¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ kÚÓ È‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי 

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙BÚ ÌÈa‰ C„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó  „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176Cc Á ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»
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קמט                 
         

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי 
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב  בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע  או הכותל זהו 128)את

קיח . שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B„b „Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa‰ ˙eLÏ ÁÈÙ‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

iÁ 131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a „b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eËt  B˙eL CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ  אסור 131)בולטים כי 

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ  יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני  דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eLÏ ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡e ,BÁ¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa‰135ÚÈˆn‰  ‰È‰ ÚeÚ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
iÁ136iÁ Ï˙k‰ ÏÚa  ‡e‰ ‡Èa Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע , הוא

הרעוע . עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע  מחוייב  שהיה

חייב . - הצניעם

.ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈÁ‡Â .‰LÁn‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙBO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈÁ‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב  רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa‰ ˙eLÏ B˙eLÓ …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙BBa ‡ÏÂ ,ÌÈa‰ ˙eL ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙BÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎˆÏ Ba ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa148zÓ 149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי  לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס . מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק , שהכיסוי 

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק , כעת שהמכסה שאף ֿעלֿפי 

כראוי וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי  שאינו ואף ֿעלֿפי 
 ֿ (מגיד הלכות בכמה יב  פרק  למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי  שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡ËÊÊ‚e152˙eLÏ ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
BÎBÂ ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa‰ ˙eL Èa ÏÚ Cc‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆiL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È‰ 158Ï‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

ˆÓ160ÌÈa Ba e˜ÈÊÁ‰L161eÒ‡ 162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס .150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי  בהן יכשלו שלא כדי 
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף  הרי "ף  פסק  כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי .154)הבתים. הכותל את כונס 
הוצאת  שיעור כדי  לחוץ  הקרקע  מן ומשאיר שלו, הקרקע 

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס : שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי  דעת זוהי  קרקע . דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב  דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ de ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È‰  ÌÈa‰ ˙eLÏ164 ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰Be ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס .163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח  וטוענים
בתוך  כונס  שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס  טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס  שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa‰ ˙eLÏ167ıˆB˜ 168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
BÎBa BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k Ák »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚa ÔÈ˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜  ‰Ê Áa¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ kÚÓ È‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי 

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙BÚ ÌÈa‰ C„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó  „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176Cc Á ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»
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צט :173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט . שבת וראה שם,

     1 
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני  בו נתבארו

שהם  לפי  הבור לנזקי  החיים בעלי  נזקי  להקדים שראוי 
וראוי יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ  ויוצאים הולכים
נזקי או הבור שנזקי  לפי  האש לנזקי  הבור נזקי  להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק  יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי  אבות שלשה ענייני 
להקדים  יש כי  ראשון, להיותו ראוי  ותולדותיהם הם בכלל
מהם. אחד כל פרטי  לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
לפי והרגל השן תולדות בביאור שני  בפרק  רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב  שאין שידוע  לפי  לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק  בהמצא  ואםֿכן הניזק ,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק . ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.‡˜ÈÏ„n‰2BÁ ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ iÁ  [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈
ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B‡Ó ‰Úa‰Â .ÓB‚Â ÈÚn‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ

‡È‰7. ƒ

ס .2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי  אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב , המדליק  מתחילתה. מועדת אש כי 

שלא  והדליק  הואיל מראש, צפוי  ובלתי  גדול מרחק  האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין 

זה  אם ובין לקרקע ), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב  הוא הכל על פעוט , נזק  שזה בלבד, קוצים

ב .).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי 

.B˙eL CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
ˆn‰9‰˜Ïc‰ Úz ‡lL È„k10.BÁ ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á‰‰ eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡k ˜ÈÁ‰ ‡Ï Ì‡Â13 ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰ÚÂ ,iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

 ‰˜Èf‰Â ‰ÚÂ ,Èe‡k ˜ÈÁ‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ‰17ÔaÁÂ ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

eËt  ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי  אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי  דעת זוהי  יותר. גדול להיות המרחק 
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי  לפי  האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק  עד להגיע  למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב  הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק  מכיון שהוא,

היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק  ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי 

הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי  הרחיק  אם הקודם, הכלל לפי 

.‚„‚ ‰Ú19‰˜Ïc‰ d‚Â „b‰ db ÔÈ„ÓB‡ 20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈc ‰na .iÁ  ÚÏ ‰Èe‡ Ì‡Â ,eËt  ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈeÓ‡22‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,‰l‰ ˙iÏÚ dbÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡  ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆

‰n‡24.iÁ  «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי  ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי  כב ). לב , (דברים באפי " קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי  .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע  של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק  זה שגובה רב  אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני  כשמואל

אמות]. ארבע  של השיעור האש 23)את כי  שעור, לה אין
הרף . בלי  ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא

מיל". מאה עד "אפילו

.„BˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL „b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

iÁ  B„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL „b‰ c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc c‰28‡ˆiL BBLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.BÓL ‡ÏÂ BÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב , היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי . הרחיק  אותו 27)שלא להאשים שאין אף ֿעלֿפי 

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב  שהדליק , האש על
תזיק . שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב .29) שהוא כראוי , הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL LÁ „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ eËt 33ÌÈÓL È„Èa iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ÒnL36CcL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï‡ ;˜ÈÏ„˙Â ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙Bk‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙‰ÏL Ô‰Ï ÒÓ Ì‡37iÁ 38ÂÈOÚÓ È‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓb39. »¿

נט :30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בני ֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף . לא הוא כי  השולח , אשם 34)פטור הוא גם כי 
זה. בנזק  מסויימת אדם.35)במידה מדיני  שפטור
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קנ                
         

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק  רבינו אדם. בדיני  אף 
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40ÈÚ‰L Áwt‰ ‰Ê  Áwt „Èa ‰Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ iÁ41eËt ÁÏBM‰Â ,42ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

iÁ ÓBM‰  ‰Úa‰ ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה , ואחראי  דעת בר הוא כי 
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אף ֿעלֿפי 

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני  השולח , חשבון על העבירה מעשה את לזקוף 
הפקח . ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח 

ד,43) פרק  למעלה  השווה הבעלים. במקום נכנס  שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44e‡‰ ˙‡ ‡È‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡Èn‰ 47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

iÁ e‡‰ ˙‡ ‡Èn‰  e‡‰ ˙‡ ‡È‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
iÁ ‰aÏÓ‰  ‰aÏÂ Á‡49dÈ‡L Áe ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È‰ ÔÈeËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe‰52Ì‚ ‡e‰ È‰L ;iÁ 53˜Èf‰Ï ÌBb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי 
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי  כי 

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב  תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי  אונס , זה שהרי 
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח  שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח  מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק 
כולן  הרוח  "ליבתה המשנה את הירושלמי  פירש כך

מצויה. שאינה ברוח  שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב .53)ס . הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי 

ע "י54) לנזק  שגרם משום חייב , המזיק  שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח " ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב , ללבותה כדי  בליבויו יש אם מקרים: שני 
משיג  זה ועל חייב , מקרה שבכל ומשמע  סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב "ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח  היתה שלבתה שהרוח  במקרה
צריך  היה לא כי  פטור, ללבותה כדי  בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח  שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח  שבלי  אף ֿעלֿפי  מצויה, רוח  ולבתה
המצויה, הרוח  קיום על יודע  הוא הרי  כי  חייב , - מאליה
ותזיק . דליקה תפרוץ  ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח  נאמרו כאן רבינו ודברי 

.ÁL‡55ÌÈ‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :Ó‡pL ;ÌlLÏ iÁ 58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚ÈBÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

 LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ CcL ÌÈcÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ eËt 65. »««≈ƒ

ס .55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אף ֿעלֿפי 
ונתקלקל.57)עצים. נזרע ) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע 
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני  בעל לוח 
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי 

שכלים  לדעת המדליק  ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
BÁ67‰„OÏ ‰ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ eËt  BÁ68Ï‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡BÂ , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈBÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב  מכיון
הדליק . לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב , (שמות הקמה" "או בתורה כתוב  כי  בגדיש,
"כי הפסוק  ולשון בגלוי ". כל אף  בגלוי , קמה "מה החכמים

ס . שם שלו, בתוך במדליק  משמע  אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק  גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי  בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,BÁ ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71ÛOÂ BÏ CeÓÒ „ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

iÁ  BnÚ72Ì„‡ Èa Cc ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
eËt  BnÚ ÛOÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי . על
גם  כלומר קומה", בעלי  "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס . שם החיים, הדעת,73)בעלי  על להעלות צריך והיה
לברוח . עליו היה כי  העבד, על פטור ואף ֿעלֿפי ֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב  שהמדליק  מפני 
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב  מכל פטור מיתה, המחוייב 
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע  זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,BÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡  LÈ„b‰ ÛOÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
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קני                 
         

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק  רבינו אדם. בדיני  אף 
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40ÈÚ‰L Áwt‰ ‰Ê  Áwt „Èa ‰Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ iÁ41eËt ÁÏBM‰Â ,42ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

iÁ ÓBM‰  ‰Úa‰ ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה , ואחראי  דעת בר הוא כי 
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אף ֿעלֿפי 

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני  השולח , חשבון על העבירה מעשה את לזקוף 
הפקח . ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח 

ד,43) פרק  למעלה  השווה הבעלים. במקום נכנס  שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44e‡‰ ˙‡ ‡È‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡Èn‰ 47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

iÁ e‡‰ ˙‡ ‡Èn‰  e‡‰ ˙‡ ‡È‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
iÁ ‰aÏÓ‰  ‰aÏÂ Á‡49dÈ‡L Áe ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È‰ ÔÈeËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe‰52Ì‚ ‡e‰ È‰L ;iÁ 53˜Èf‰Ï ÌBb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי 
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי  כי 

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב  תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי  אונס , זה שהרי 
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח  שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח  מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק 
כולן  הרוח  "ליבתה המשנה את הירושלמי  פירש כך

מצויה. שאינה ברוח  שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב .53)ס . הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי 

ע "י54) לנזק  שגרם משום חייב , המזיק  שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח " ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב , ללבותה כדי  בליבויו יש אם מקרים: שני 
משיג  זה ועל חייב , מקרה שבכל ומשמע  סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב "ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח  היתה שלבתה שהרוח  במקרה
צריך  היה לא כי  פטור, ללבותה כדי  בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח  שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח  שבלי  אף ֿעלֿפי  מצויה, רוח  ולבתה
המצויה, הרוח  קיום על יודע  הוא הרי  כי  חייב , - מאליה
ותזיק . דליקה תפרוץ  ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח  נאמרו כאן רבינו ודברי 

.ÁL‡55ÌÈ‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :Ó‡pL ;ÌlLÏ iÁ 58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚ÈBÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

 LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ CcL ÌÈcÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ eËt 65. »««≈ƒ

ס .55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אף ֿעלֿפי 
ונתקלקל.57)עצים. נזרע ) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע 
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני  בעל לוח 
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי 

שכלים  לדעת המדליק  ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
BÁ67‰„OÏ ‰ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ eËt  BÁ68Ï‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡BÂ , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈBÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב  מכיון
הדליק . לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב , (שמות הקמה" "או בתורה כתוב  כי  בגדיש,
"כי הפסוק  ולשון בגלוי ". כל אף  בגלוי , קמה "מה החכמים

ס . שם שלו, בתוך במדליק  משמע  אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק  גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי  בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,BÁ ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71ÛOÂ BÏ CeÓÒ „ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

iÁ  BnÚ72Ì„‡ Èa Cc ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
eËt  BnÚ ÛOÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי . על
גם  כלומר קומה", בעלי  "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס . שם החיים, הדעת,73)בעלי  על להעלות צריך והיה
לברוח . עליו היה כי  העבד, על פטור ואף ֿעלֿפי ֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב  שהמדליק  מפני 
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב  מכל פטור מיתה, המחוייב 
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע  זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,BÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡  LÈ„b‰ ÛOÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
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LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈBÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈBÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»

ÌÈBÚOa80ÌÈBÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81 ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
.„Ïa ÌÈBÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב .75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי 
בלבד. אף ֿעלֿפי78)לגדיש בלבד, שעורים דמי  משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי  משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הטעם  ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אף ֿעלֿפי  בלבד,
כן  ועל בלבד, שעורים ראיתי  לטעון: יכול שהמשאיל הוא,

כך. כל נזהרתי  מובן 81)לא שעורים, להגדיש השאיל אם
להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי  שישלם מאליו
שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים

חיטים. דמי  - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי 

.È‰Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ  BÁ ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa Cc ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È‰  ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85ÈcÓ BÊ ‰ÚeLe . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ86‡a˙iL BÓk ,87ÌÈc ÔÚËiL „Ïe . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»

BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈc‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי  כל
תשלומו. ויתבע  חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע , כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע  לכלל בניגוד
ממון. לחייב  השבועה בכוח  שאין תורה 86)פטור", חכמי 

הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק  ומזיק  חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק  דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב . שם אשי , רב  דעת אדם 90)רגיל.89)הכלכלי , כגון

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני  נאמן,

.‚ÈÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa‰ ˙eLa BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL Ba ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ

‰Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,iÁ ÏÓb‰ ÏÚa  ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈
ÈB‡OÓa ‰a‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…

‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97iÁ ÈÂÁ‰  »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»
ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ 100ÓLÏ LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב :91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי . גדול.93)גדול מפני94)בנין פשע , הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב  משיעור יותר משא שהטעין
כב : שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע  שהוסיף 

המקום. מן אותה את 96)להרחיק  הדליקה בעברה אלא
כב . שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק  זה ובגלל

החנוני .98) של איננה אם הבירה, בדמי חיוב  על נוסף 
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב : משום בחוץ  להניחו שרשאי 

יהודה 101) כרבי  ולא תנאֿקמא, כדעת חייב , הוא ולפיכך
סב : שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.„ÈÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ BÁ ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áea ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ eËt 106ÈÈ„a iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108ÙÚa BÁ ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô˙a110L‡‰ ‰ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È‰  d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע .103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי 

מצויה. שאינה רוח  שתבוא בדעתו עלה שלא אונס ,
ברוח 107) אף  מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי 

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי  רב  דברי 
אש.109) בפני  האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק  את הדליק  לא הוא כי 

הקמה. את שרף  הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי 
הדליקה. את המדליק  מן הקמה דמי  למעלה 114)גובה

ט . הלכה

.ÂËÈ‰  Ba ‰ÏÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
iÁ ÈÚn‰115BzLe ÂÈ˜Êa116BÈete ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

BÚˆe117BzLe118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ BBa B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„Ïa ˜Êa ‡l‡ iÁ BÈ‡ e‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק .117)החבלה. בחישוב  נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי , לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י ). כפירוש על 119)(שלא חייב  שהזיק  ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק  חץ  לזורק  דומה אש המדליק 

כב . שם יוחנן ר' דעת זוהי  הדברים. בחמשת חייב  כן ועל
ב .121) הלכה יג, פרק  ו; הלכה יא, פרק  למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô‡ ÁÈp‰124Bbb L‡a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áea126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ iÁ  ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áea128eËt  e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח , מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח  זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס , זהו כי 
ותפילם. מצויה שאינה רוח  שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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קנב               
         

ה'תשע"ח  סיון  י"ז חמישי יום 

 
LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
‚Ï ‡lL (‡ :ÔËt ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .pb‰ ÔÈc ( .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Lne ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô‡Â Ô‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïeb ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1





התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו
שור  בגונב  וחמשה ארבעה תשלומי  אם כפל תשלומי  אם
ואם  חייב , שהוא הגנב  הוא ומי  מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט  לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëet ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5 »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È‰L ,‰Ê8eziÁ pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰Bz9„Á‡Â .10Bb‰ B‡ Ï‡OÈ ÔBÓÓ Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈÎBk „BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

  

 

נפשות, בגונב  מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב " "לא  הציווי 
.ממו בגניבת מדבר  קדושי שבפרשת תגנובו " "לא  ואילו 
הביא  שלנו )  בדפוסי) גניבה  הלכות בריש  מדוע  עיו וצרי
 לשו מעתיק  רכ "ד  מצוה  בחינו אבל תגנוב . לא  הכתוב 
המצוות  בספר  " הרמב כתב  וכ תגנובו . לא   " הרמב
תגנובו . לא   היד  ספר  בסו המצוות ובמניי רמד , מל"ת
       

  

        

ואבידה . גזילה  הלכות ריש   " רמב ראה  לגזילה , ובנוגע 
בש סק "ב   ש " ש (ראה  שנט סימ ריש   ש טושו "ע 

מדאורייתא ). שהוא  ס "ל והסמ "ג  " שהרמב המהרש "ל,
       

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב " המונח  רכוש 3)הגדרת
כסף ). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע 

כסף . של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י  נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק  תגנובו". "לא כתוב  שם יא. יט , ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב " "לא אבל ממון, בגונב 

ט  בפרק  להלן רבינו כותב  וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב 
א). פי7)הלכה על אף  תגנובו", "לא של זו אזהרה על

בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש
עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון

ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם
ג). כב , (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד

הדין 11) והוא א-ב , קיג קמא בבא - אסור" גוי  "גזל
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פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי  על אף 
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי  שיעור חצי  כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי  יוחנן, כרבי  פוסק 

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ  את
שלא 16) בו ויודע  לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי 

סא:). מציעא בבבא (רש"י  בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט , (ויקרא הכתוב  מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב  עובר זה טעם ולפי  מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי  - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד
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ה'תשע"ח  סיון  י"ז חמישי יום 

 
LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ÚL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
‚Ï ‡lL (‡ :ÔËt ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .pb‰ ÔÈc ( .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Lne ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô‡Â Ô‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïeb ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1





התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו
שור  בגונב  וחמשה ארבעה תשלומי  אם כפל תשלומי  אם
ואם  חייב , שהוא הגנב  הוא ומי  מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט  לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëet ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5 »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È‰L ,‰Ê8eziÁ pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰Bz9„Á‡Â .10Bb‰ B‡ Ï‡OÈ ÔBÓÓ Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈÎBk „BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

  

 

נפשות, בגונב  מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב " "לא  הציווי 
.ממו בגניבת מדבר  קדושי שבפרשת תגנובו " "לא  ואילו 
הביא  שלנו )  בדפוסי) גניבה  הלכות בריש  מדוע  עיו וצרי
 לשו מעתיק  רכ "ד  מצוה  בחינו אבל תגנוב . לא  הכתוב 
המצוות  בספר  " הרמב כתב  וכ תגנובו . לא   " הרמב
תגנובו . לא   היד  ספר  בסו המצוות ובמניי רמד , מל"ת
       

  

        

ואבידה . גזילה  הלכות ריש   " רמב ראה  לגזילה , ובנוגע 
בש סק "ב   ש " ש (ראה  שנט סימ ריש   ש טושו "ע 

מדאורייתא ). שהוא  ס "ל והסמ "ג  " שהרמב המהרש "ל,
       

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב " המונח  רכוש 3)הגדרת
כסף ). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע 

כסף . של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י  נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק  תגנובו". "לא כתוב  שם יא. יט , ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב " "לא אבל ממון, בגונב 

ט  בפרק  להלן רבינו כותב  וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב 
א). פי7)הלכה על אף  תגנובו", "לא של זו אזהרה על

בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש
עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון

ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם
ג). כב , (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד

הדין 11) והוא א-ב , קיג קמא בבא - אסור" גוי  "גזל
חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב  כי 

מקטן. גנב  או מגדול גנב  אם
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פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי  על אף 
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי  שיעור חצי  כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי  יוחנן, כרבי  פוסק 

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ  את
שלא 16) בו ויודע  לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי 

סא:). מציעא בבבא (רש"י  בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט , (ויקרא הכתוב  מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב  עובר זה טעם ולפי  מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי  - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד
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הבעלים.18) לעיני  רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני  רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב , בו שנאמר יהוידע ,

עט :). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי  בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני  בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח  הוא כי 

מתחבא  שהוא משום גנב , נחשב  זאת בכל הנשק , באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני 
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הלכה  ח  פרק  ממון נזקי  הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי  על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע  יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב , (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב  דינר
הגניבה. מעשה על כקנס  נוסף  ודינר שלא 29)שגנב  כדי 

בעד  ממש חפצים שני  לשלם מחוייב  שהגנב  לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק  שגנב , חפץ  כל
מדמי כפליים שדמיו אחר משהו או כסף  משלם הגנב  -

בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בממונו  יינזק  בממון, שהזיק  ומי  ... בשווה שעשה  כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח  לקח , אשר הדבר

מא). פרק  ג חלק 

.‰BÓˆÚÓ ‰„B‰L pb31Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ  bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈLÈ L‡ :Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ

BÓˆÚ ˙‡ ÚÈLn‰ ‡ÏÂ  ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב  באופן סד: קמא בבא
ט . הלכה ג בפרק  להלן שגנב .32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב , והעידו כן אחרי  עדים שבאו פי  על אף 
ח . הלכה ג, עדים.34)פרק  פי  על השופט  אותו שירשיע 

הודאתו.35) ידי  המושג 36)על ועוד. נזק  חצי  כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף  "קנס "
טו:). קמא בבא ח ; הלכה ב , פרק  ממון נזקי  הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי  בא הקנס  כי 
מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו

שם. בגמרא בקנס , מודה דין הקנס . על לו

.Â;BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
ÎÓ B‡ ÁËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ BM‰ ˙‡ Bb‰L38 ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב  "כי 
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע  השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי  שחט  או מכר
ואי בשדות, רוב  פי  על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב  בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב 
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי  בעונשה,
יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי  מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב  קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט , או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק  קמא בבא ובתוספתא יב  פרשה
למה  עט : קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי  מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב  בשדה,
ורבי ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם

נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני  מסביר, זכאי  בן יוחנן
מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.Ê‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈiÁ  ebL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È‰ 43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙Èe ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ Lb˙zL „Ú BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚÙ44. ƒ¿»ƒƒ∆»

לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי41)הכתוב  או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי  שהרי 
לבעלה. פירותיהם הרי  נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ eËt  bL46BÏ ÔÈÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ iÁ BÈ‡  B„a‡ Ì‡Â .epnÓ eb‰ c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L Á‡Ï elÙ‡Â ,Ôw‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי45) לו וצמחו אחד ויום שנה י "ג לגיל שהגיע  לפני 
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט .). (שם למעשיו אחראי  ואינו דעת בו אין כי  עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב  לא שגנב  בשעה כי 

אפשר  שאי  אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני  ממנה לגבות היה

ט . הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ eËt  bL „Ú‰49.ÔÈeËt ÂÈÏÚe , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„Ú È˜Ê ÏÚ iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;ÔÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba epÒÈÚÎÈ Ì‡L51Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

iÁ  „Ú‰ ÁzL .ÔÈ˜Ê ‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי  לשלם, כסף  לו אין כי 
ממונו.50) לנזקי  אחראי  רבו 51)ואדם את לחייב  כדי 

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק  בא הקודם הפטור כי  שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ Èe‡53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ ebL ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי  על שהם 54)אף  מפני 
בבריאותם  לפגום בלי  רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני  עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק  נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק 
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק  הקטנים את להרחיק 

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â pb‰ „Èa ‰b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
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קנד               
         

‰„ÏiL ‰Ok55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ  dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È Á‡ Ì‡Â .57 dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
pb ÏL ÁM‰ È‰  dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»

 ÏÙk‰ ÌÚ ‰b‰ ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆
ÁM‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈMÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ

ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב  הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב  ואין גמור, מעשה שינוי  זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב . הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב . של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי 
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב , אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב  טענת
(שם). תקח ?! ואתה אפטם אני  מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח  דמי  לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.Èpb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰b‰62 ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚÏ ˙ÊBÁ63Le‡È Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

pbÏ ÁM‰ Le‡È Á‡L ‡l‡65e‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
pb‰ „Èa ‰b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ 68dÁL ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב  כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף  רב  כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח .65)עצמה. דמי  את לגנב  ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי  רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב  ואינו

קונה. יאוש, בלי  אף  בלבד, מעשה שינוי  כי  הגנב ,

.‚È‰LeÁk b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ 73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰b‰ ˙ÚLk74‰ÏË b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ  BL76BÁË . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ  ÏÈc‚‰L Á‡ BÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ ÁBË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב 
(שם).72) יתירה עבודה ידי  על הכחישה אם 73)הגנב 

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב  במקרה
ובמקרה  שם. תקח "?! ואתה פטמתי  "אני  לטעון:
קטלא  לי  מה כולה קטלה לי  "מה אומרים: שהכחישה,

הרגה  או לגמרי  הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב  הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי  על אף 
מעשה. ידי  על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a b78‰b‰ ˙ÚLe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰b‰ ˙ÚLk Ô˜ ÌlLÓ  ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLe ,ÌÈL ‰b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ aL B‡ ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ  B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82 ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי  בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי  ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב 
מחיר  אם כלומר שגנב ", כעין לקרן "אחייה ג) כב , (שמות

שגנב . כעין הגנב  ישלם ירד, שם,80)הקרן רב  של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב  הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי  כי  שעה, באותה הגניבה מחיר לפי  לחשב 

הבעלים. חי .81)ברשות בבעל לשחט  זה 82)מקביל
הגניבה  כי  בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח  נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח  מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק  בא החיוב 
שעה  על שחייב  הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי . שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ BaLÂ ÈÏk bL ÈÓ84B‡ aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡  ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .pbÏ ‰È‰È eM‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ eM‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL  ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או  השבור הכלי  את מוסרים אין
הכלי מחיר בין ההבדל את בכסף  ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי  שבירתו. לפני  למחירו השבור
הגנב , תשלומי  לכל מכוונים לגנב " שמין "אין שאמר:
הראב "ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק  לא כלומר

שם). ירושלמי  וראה שלם 86)כאן, כלי  מחיר בין הפרש

השבור. הכלי  מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי 
מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין

להם. שומעים המקולקל, הכלי  בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ÎÓ B‡ ÁËÂ bL pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
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dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È‰  Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»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
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‰„ÏiL ‰Ok55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ  dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È Á‡ Ì‡Â .57 dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
pb ÏL ÁM‰ È‰  dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»

 ÏÙk‰ ÌÚ ‰b‰ ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆
ÁM‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈMÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ

ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב  הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב  ואין גמור, מעשה שינוי  זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב . הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב . של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי 
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב , אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב  טענת
(שם). תקח ?! ואתה אפטם אני  מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח  דמי  לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.Èpb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰b‰62 ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚÏ ˙ÊBÁ63Le‡È Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

pbÏ ÁM‰ Le‡È Á‡L ‡l‡65e‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
pb‰ „Èa ‰b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ 68dÁL ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב  כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף  רב  כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח .65)עצמה. דמי  את לגנב  ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי  רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב  ואינו

קונה. יאוש, בלי  אף  בלבד, מעשה שינוי  כי  הגנב ,

.‚È‰LeÁk b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ 73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰b‰ ˙ÚLk74‰ÏË b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ  BL76BÁË . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ  ÏÈc‚‰L Á‡ BÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ ÁBË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב 
(שם).72) יתירה עבודה ידי  על הכחישה אם 73)הגנב 

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב  במקרה
ובמקרה  שם. תקח "?! ואתה פטמתי  "אני  לטעון:
קטלא  לי  מה כולה קטלה לי  "מה אומרים: שהכחישה,

הרגה  או לגמרי  הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב  הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי  על אף 
מעשה. ידי  על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a b78‰b‰ ˙ÚLe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰b‰ ˙ÚLk Ô˜ ÌlLÓ  ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLe ,ÌÈL ‰b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ aL B‡ ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ  B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82 ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי  בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי  ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב 
מחיר  אם כלומר שגנב ", כעין לקרן "אחייה ג) כב , (שמות

שגנב . כעין הגנב  ישלם ירד, שם,80)הקרן רב  של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב  הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי  כי  שעה, באותה הגניבה מחיר לפי  לחשב 

הבעלים. חי .81)ברשות בבעל לשחט  זה 82)מקביל
הגניבה  כי  בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח  נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח  מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק  בא החיוב 
שעה  על שחייב  הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי . שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ BaLÂ ÈÏk bL ÈÓ84B‡ aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡  ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .pbÏ ‰È‰È eM‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ eM‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL  ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או  השבור הכלי  את מוסרים אין
הכלי מחיר בין ההבדל את בכסף  ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי  שבירתו. לפני  למחירו השבור
הגנב , תשלומי  לכל מכוונים לגנב " שמין "אין שאמר:
הראב "ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק  לא כלומר

שם). ירושלמי  וראה שלם 86)כאן, כלי  מחיר בין הפרש

השבור. הכלי  מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי 
מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין

להם. שומעים המקולקל, הכלי  בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ÎÓ B‡ ÁËÂ bL pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
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dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È‰  Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»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

               
         

‰MÓÁÂ ‰Úa‡90ÎÓ B‡ ÁË Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È Á‡Ï91‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי  רשות שינוי  הועיל 89)כי  ולא
מכר. לא וכאילו הגנב , מחייבת 90)מעשה התורה כי 

נחמן  רב  (דעת מכר והרי  המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב  נחמן רב  יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי  מוכר, הוא שלו טובח , הוא לו
קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו

הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין
אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב  הוא החידוש [בטביחה
לפני החיוב  - חידושו ובמכירה טובח ", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי  כי  כלום, הועילה שלא פי  על אף  ייאוש
יאוש  לפני  של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו
שיגרה  מתוך טבח  והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.ÊÈÁ‡ pbÓ Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰95ÁË Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡  «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«

pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡  ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È‰L ;ÔBL‡‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eLÓ99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני  וגנב  הבית, מבעל גנבה ראשון גנב 
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי 
קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב  לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב  מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק  גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק  לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי  ג, על 98)הלכה אף 
הבעלים. של היא שהבהמה "וגונב 99)פי  אמרה: והתורה

בבא  (משנה הגנב  מבית ולא ו) כב , (שמות האיש" מבית
סז). וגמרא סב : קמא

.ÁÈ‚Â Á‡ p‚ ‡e ,ÁËÂ bÔBÁ‡‰ pb‰  »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È‰L ,ÔBL‡‰ pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡‰ p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ‚Â Á‡ ‡e ,ÎÓe b .‰MÓÁÂ ‰Úa‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡‰ È‰  ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈
ÌlLÓ ÈM‰ pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡  ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈
„Ïa Ô˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔBÁ‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי  השחיטה, ידי  על
שם. קונה, ובשינוי101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני  כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי  הקונה, בידי  כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק  בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק  לקמן כי102)רבינו
קנה. לא הלוקח 

   1 
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי  מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש, לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.‡Lc˜‰ ÈÒÎ bL B‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙‡ Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„Ïa Ôw‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ 3ÌlLÈ :Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ  e‰ÚÏ .e‰ÚÏ ÌÈL4‡ÏÂ  e‰ÚÏ , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈÎBk „BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
p‚Â :Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ  LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק  קדשי  כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני3) כאן עוסק  [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני  לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב "ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי  מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי  הרי 
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב  כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב  הקדש, לנכסי  אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק  וחכמים, שמעון רבי 

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע  "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.ÌÈ„Ú Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜˜Â ˙BËLe12BÈ‡  ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰Bz‰ ‰iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ BL ÏÚ :Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„Ú‰ Ï‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈÏ Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :Ó‡pL ,˙BÚ˜˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙BËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב : גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע  לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף  שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק  והמשך
על  ולא קרקע  על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח . סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚BÓÁ Ët Bb‰16‰„tiL Ì„˜ BÁ ÏL17 «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡ ,19tiL Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
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קנו               
         

ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב  לכהן, לתתו שצריך בשה
בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור

שנפדה. זה 19)לפני  טעם בעלים. לממון נחשב  כן על
שם. בגמרא מובא

.„Bb‰20BÏË21BÏÎ‡Â BÁ ÏL22BÏ ÌlLÓ  «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏË ÈÓ„23BaÏÁ b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ  ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח :20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי ,23)ומתחייב 

שבו. חולין דמי  רק  שמשלם האומר יהודה בן יוסי  כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי  מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק  ורבינו (חלב ).
הלכה  ג פרק  לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב ).
מלקות  וחיוב  הממון שחיוב  מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב  כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק  בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי  שבא קודם בגניבה נתחייב  "שכבר

שישנה  מפני  הטעמים, לשני  אנו וזקוקים שם. חלב ",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב "ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óez b27‰eLÈÙ‰L ÌÈÏ‡Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ ≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק 
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח . בקידושין

הכפל. מתשלומי 

.ÂÂÈ‡ ÏMÓ Bb‰31˙Ó Ck Á‡Â ÎÓ B‡ ÁËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÂÈ‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁË Ck Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck Á‡Â ÎÓ B‡ ÁËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ ÁË Ck Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37 »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .39Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡  Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁË Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע .31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואף ֿעלֿפי  חייב . שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי 
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב  זאת בכל - הוא חלקו ניכוי  לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי 
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק  לו היה שחט  או שמכר
וה' ד' בתשלומי  מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב .). (שם באיסור כולה היתה אם ע .35)רק  שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט  כי 
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי  שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי  ושינוי40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט . הקדש של - שחט  וכאשר סח :41)רשות, שם

.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42pb‰ ˙Èa ‡e‰Â43BÈ‡  ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eLa BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

ÎÓ B‡ ÁË Ì‡Â ;eL‡È˙46 ÔLc˜‰ Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב .43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ 
למקדיש.44) שייך שהחפץ  רבי45)אף ֿעלֿפי  כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן
שם. ברשותו", שאינו לפי  וזה שלו, שאינו לפי  זה להקדיש,

להם.47)הגנב .46) שייכת עדיין הבהמה כי  לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49ÁBp‰Â ,B„Èa50wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ 52ËÁL Ì‡ Ï‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈÏÎÏ B‡ ‰‡eÙÏ53‰ÙË ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈeÒ‡ ‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰ÈcÓ Ôeq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח :48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י  פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט  את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי 

ע .).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי  באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי 

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי  לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב .)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk Bb‰ ÔÎÂ58Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰ÙË bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓe ÁËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי  ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי  בכלאים חייב  זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק , מדרשת זאת לומדים כי  ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי  חייב  לאכילה, ראויה שאינה אף ֿעלֿפי  אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח :). בהמה 63)נכת שחט  או מכר לא והגנב 
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קנז                
         

ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב  לכהן, לתתו שצריך בשה
בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור

שנפדה. זה 19)לפני  טעם בעלים. לממון נחשב  כן על
שם. בגמרא מובא

.„Bb‰20BÏË21BÏÎ‡Â BÁ ÏL22BÏ ÌlLÓ  «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏË ÈÓ„23BaÏÁ b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ  ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח :20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי ,23)ומתחייב 

שבו. חולין דמי  רק  שמשלם האומר יהודה בן יוסי  כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי  מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק  ורבינו (חלב ).
הלכה  ג פרק  לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב ).
מלקות  וחיוב  הממון שחיוב  מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב  כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק  בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי  שבא קודם בגניבה נתחייב  "שכבר

שישנה  מפני  הטעמים, לשני  אנו וזקוקים שם. חלב ",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב "ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óez b27‰eLÈÙ‰L ÌÈÏ‡Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ ≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק 
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח . בקידושין

הכפל. מתשלומי 

.ÂÂÈ‡ ÏMÓ Bb‰31˙Ó Ck Á‡Â ÎÓ B‡ ÁËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÂÈ‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁË Ck Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck Á‡Â ÎÓ B‡ ÁËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ ÁË Ck Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37 »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .39Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡  Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁË Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע .31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואף ֿעלֿפי  חייב . שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי 
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב  זאת בכל - הוא חלקו ניכוי  לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי 
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק  לו היה שחט  או שמכר
וה' ד' בתשלומי  מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב .). (שם באיסור כולה היתה אם ע .35)רק  שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט  כי 
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי  שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי  ושינוי40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט . הקדש של - שחט  וכאשר סח :41)רשות, שם

.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42pb‰ ˙Èa ‡e‰Â43BÈ‡  ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eLa BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

ÎÓ B‡ ÁË Ì‡Â ;eL‡È˙46 ÔLc˜‰ Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב .43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ 
למקדיש.44) שייך שהחפץ  רבי45)אף ֿעלֿפי  כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן
שם. ברשותו", שאינו לפי  וזה שלו, שאינו לפי  זה להקדיש,

להם.47)הגנב .46) שייכת עדיין הבהמה כי  לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49ÁBp‰Â ,B„Èa50wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ 52ËÁL Ì‡ Ï‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈÏÎÏ B‡ ‰‡eÙÏ53‰ÙË ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈeÒ‡ ‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰ÈcÓ Ôeq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח :48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י  פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט  את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי 

ע .).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי  באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי 

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי  לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב .)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk Bb‰ ÔÎÂ58Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰ÙË bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓe ÁËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי  ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי  בכלאים חייב  זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק , מדרשת זאת לומדים כי  ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי  חייב  לאכילה, ראויה שאינה אף ֿעלֿפי  אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח :). בהמה 63)נכת שחט  או מכר לא והגנב 
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אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב  מה כי 

השותף  של חלקו כל את שחט  או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני , השותף  של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י ). הלכה ג, פרק  ולקמן

.Èb65‰zÓa Á‡Ï Ô˙Â66Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;Á‡Ï dÎÓe kÓÏ Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,ÁËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â b68ÛÈÏÁ‰Â b ,69BÙw‰a ÚÙe b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈
˙BBÏÒ BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÂÈÓÁ ˙ÈÏ ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈

‰MÓÁÂ ‰Úa‡72. «¿»»«¬ƒ»

עט .65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב  אף ֿעלֿפי 
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי  אותו 67)חייב , עשה

לדבר  שליח  אין כולה התורה שבכל אף ֿעלֿפי  שליח .
חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח  והעבירה עבירה,
שוחט  השליח  ואם עבירה, לדבר שליח  יש כאן השולח ,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט , הגנב  כאילו

מכירה 68) כסף , קיבל לא שעדיין אף ֿעלֿפי  באשראי , מכר
כסף . קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס  הבהמה את
כסף . וקיבל מכר באשראי70)כאילו סחורה הגנב  שקיבל

כמכירה. זו הרי  זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע  מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח  דינם אלו כל כי 

.‡ÈÎÓe b73ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75pb‰ k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙e ,76ÌlLÓ BÈ‡  ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ BÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚ B‡ B„iÓ79zp‰ „ Ba iML :c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa‡ ÈÓeÏLzÓ eËt  ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ81 ÂÈwÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ BÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»

ÌÈz ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙a iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ
‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח .73) העניין,74)שם לפי  ברם, ובכ"י . בדפוסים כך
ט "ס . היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק  תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב  דברי  רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח  כרש"י  ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי 

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני  בו ששייר כלומר,
עח :). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט  הדוגמא

שם.80)שם. רב , קבע  זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי 
לגבי גם שיור נחשב  שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי  מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי  שיור זה אין

.ÈÚË˜Â b83dÎÓ Ck Á‡Â ‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ dÎnL85ıeÁ dÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח :83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי 
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי 
כאן  אין כן ועל שגנב , מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב  כך, על רק  הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי  מאומה,
בתשלומי חייב  יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני  הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב . של תהיה

לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב  שמותר
לא. או לשיור נחשב  אם שם, בעיא זו גם כי87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק  נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב , פרק  ממון נזקי  הלכות ראה מוציאין. אין שמספק  הנ"ל,

הֿו. הלכה

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â dÎÓ89ÈÓeÏLzÓ eËt  ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב  בבהמה שותף  היה הגנב 
עח :). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי 

חבירו. מחלק  אפילו

.„ÈebL ÔÈÙzL91ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ÁË Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
BÁ ˙ÚcÓ92‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ  ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈeËt  BÁ ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈiÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי  חבירו, בשם גם פעל המוכר כי 

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט  לא חבירו
כי בחיוב , כולו "וטבחו" כאן אין כי  פטור, ששחט  האחד
או  טובח  כדין וה' ד' מתשלומי  פטור הגנב  חבירו חלק  על

יז). הלכה א, פרק  למעלה (ראה הגנב  אחר כי95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ eÓ‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
eËt  ÎÓ B‡ ÁË Ck Á‡Â ‡ˆÈÂ ,zbM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ iÁ :BÏ eÓ‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
iÁ ‰Ê È‰  Ck Á‡ ÎÓ B‡ ÁËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח :).96) (שם  רבא של זהו 97)מימרא לו " תן "צא כי 
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב  דין, פסק 
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי  גנב  הוא נחשב  עדיין
וה'. ד' חייב  מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊËBb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eLa100ÔÈ„Ú ‰b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eLa ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ eËt 102ÁË Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

eËt  Ô˙eLa ÌL ÎÓe103‰b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ Bb ÌeMÓ iÁ˙ ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eLÓ105‰È‰Â ,Èc‰ ÔÓ ‰ÏË b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eLa ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;eËt  ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»
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קנח               
         

ÌÈÏÚa‰ ˙eLÓ B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107iÁ  ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»
ÌL B˙109Ba ˙BÎÏ ÌÈÏÚa‰ ˙Èa110ÏÚÏ B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««

Ï‡BLÏe ÌpÁ ÓBLÏ B‡ BBÁ111ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»
ÎBOÏe113eËt  ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eLÓ B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

ÓBM‰ iÁ  ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eLÓ ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט .99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב " יקרא לא הגנב  "כי 

מדרכי בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב  הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב  אין כי  וה', ד' מתשלומי 
גניבה. חיוב  שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב  קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי 
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני  מת הטלה

לסמטה.107) או לפני109)בכפל.108)לרשותו, הגנב ,
שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי 

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח  המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב  בעל או השומר חייב  כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב  וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י  (מגידֿמשנה). גנוב  שהטלה ידע  כשהשומר

אחרת.

.ÊÈÚia „Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk 119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈

ÏÙk121ÌL dÎÓ B‡ dÁË Ì‡Â ;122ÌlLÓ  ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט :118) שם אלעזר רבי  של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי  גניבה.120)מחמתו, ֿ 121)לשם אף 

שקנה  מכיון כגנב , חייב  ידיו, במו אותה גנב  שלא עלֿפי 
המשיכה. עלֿידי  חיוב ) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני  לרשותו על 123)אותה שנתחייב  כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב  כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eLa b124eÚ„iL Á‡Â ,125‰‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eLÓ ıeÁ dÎÓ B‡ dÁËe d‡ÈˆB‰126bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eLa ÎÓ B‡ ÁËÂ ,Ô˙eLÓ ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127 ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט .124) שם, לבעלים 125)משנה נודע  לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב  קנאה הרי  מרשותו, שהוציאוה לפני 

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,

וה'. בד' וחייב  קנאה, אע "פ 127)מרשותם וה', ד' חייב 
שהוציא  משעה כי  הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר

קנאה. אותה

   1 
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח  הגונב  דיני  בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב , הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב . מנכסי  הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰Ú ˙BÎÏ‰a e‡a k2‰Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡  ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ  ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈
Ba e˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ 10ÌÈc ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈
˙Á‡k ÔÈc12˙a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«

iÁ˙ Ì‡ Ï‡ ;˙Á‡iÁ˙ Ck Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈
B‡ ˙e˜ÏÓ iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿

ÔÈÓeÏL˙a iÁ˙ Ck Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È‰  ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈
˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק  העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב  וטבח  שגנב  כגון

על  מיתה שחייב  מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי  פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב 

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב : כמו התשלומים,
הוולדות. דמי  שמשלם חכמים ופירשו כב ), כא, (שמות
הוולדות  מדמי  פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע 

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב  כי  - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח , כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב  ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי 
ליה  וסמיך רשעיות, שתי  משום מחייבו אתה ואי  מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי  יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק  נערה והל' ולב : לב . (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני 
מזיד. שהיה אף ֿעלֿפי  מלקות, חייב  זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי  יוחנן, רבי 
שם). (כתובות מלקיות חייבי  מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב  מיתה יחד.שחיוב  באים היוצא 13)מון כגון 
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜Ê16ÛBÒÏ Úa‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa‡17BÁ „‚a Ú˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa BÁ LÈ„b20˙aLa ÒÈk bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eLÓ B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa‰ ˙eLÏ ,„ÈÁi‰ ˙eL24‰Ê È‰  ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰b eq‡Â ˙aL eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»
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קנט                
         

ÌÈÏÚa‰ ˙eLÓ B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107iÁ  ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»
ÌL B˙109Ba ˙BÎÏ ÌÈÏÚa‰ ˙Èa110ÏÚÏ B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««

Ï‡BLÏe ÌpÁ ÓBLÏ B‡ BBÁ111ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»
ÎBOÏe113eËt  ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eLÓ B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

ÓBM‰ iÁ  ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eLÓ ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט .99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב " יקרא לא הגנב  "כי 

מדרכי בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב  הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב  אין כי  וה', ד' מתשלומי 
גניבה. חיוב  שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב  קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי 
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני  מת הטלה

לסמטה.107) או לפני109)בכפל.108)לרשותו, הגנב ,
שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי 

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח  המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב  בעל או השומר חייב  כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב  וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י  (מגידֿמשנה). גנוב  שהטלה ידע  כשהשומר

אחרת.

.ÊÈÚia „Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk 119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈

ÏÙk121ÌL dÎÓ B‡ dÁË Ì‡Â ;122ÌlLÓ  ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט :118) שם אלעזר רבי  של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי  גניבה.120)מחמתו, ֿ 121)לשם אף 

שקנה  מכיון כגנב , חייב  ידיו, במו אותה גנב  שלא עלֿפי 
המשיכה. עלֿידי  חיוב ) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני  לרשותו על 123)אותה שנתחייב  כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב  כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eLa b124eÚ„iL Á‡Â ,125‰‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eLÓ ıeÁ dÎÓ B‡ dÁËe d‡ÈˆB‰126bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eLa ÎÓ B‡ ÁËÂ ,Ô˙eLÓ ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127 ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט .124) שם, לבעלים 125)משנה נודע  לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב  קנאה הרי  מרשותו, שהוציאוה לפני 

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,

וה'. בד' וחייב  קנאה, אע "פ 127)מרשותם וה', ד' חייב 
שהוציא  משעה כי  הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר

קנאה. אותה

   1 
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח  הגונב  דיני  בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב , הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב . מנכסי  הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰Ú ˙BÎÏ‰a e‡a k2‰Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡  ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ  ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈
Ba e˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ 10ÌÈc ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈
˙Á‡k ÔÈc12˙a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«

iÁ˙ Ì‡ Ï‡ ;˙Á‡iÁ˙ Ck Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈
B‡ ˙e˜ÏÓ iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿

ÔÈÓeÏL˙a iÁ˙ Ck Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È‰  ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈
˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק  העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב  וטבח  שגנב  כגון

על  מיתה שחייב  מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי  פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב 

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב : כמו התשלומים,
הוולדות. דמי  שמשלם חכמים ופירשו כב ), כא, (שמות
הוולדות  מדמי  פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע 

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב  כי  - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח , כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב  ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי 
ליה  וסמיך רשעיות, שתי  משום מחייבו אתה ואי  מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי  יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק  נערה והל' ולב : לב . (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני 
מזיד. שהיה אף ֿעלֿפי  מלקות, חייב  זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי  יוחנן, רבי 
שם). (כתובות מלקיות חייבי  מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב  מיתה יחד.שחיוב  באים היוצא 13)מון כגון 
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜Ê16ÛBÒÏ Úa‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa‡17BÁ „‚a Ú˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa BÁ LÈ„b20˙aLa ÒÈk bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eLÓ B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa‰ ˙eLÏ ,„ÈÁi‰ ˙eL24‰Ê È‰  ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰b eq‡Â ˙aL eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»
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˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk b Ì‡ Ï‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»
„ÈÁi‰ ˙eLa ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ

‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa‰ ˙eLÏ27ÌlLÏ iÁ  ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈
Ì„˜ ‰b eq‡a iÁ˙ È‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆

‰ÏÈ˜Ò eq‡a iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈
BË ÌBÈa BÁ ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿

‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈetk‰ ÌBÈa31Ba e˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿
ÌÈetk‰ ÌBÈa ÁËÂ ‚ B‡33eËt  Ba e˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .35iÁ  ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»
ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע  והמעביר אמות,

מיתה. ממון.18)חייב  שחיוב 19)וחייב  אף ֿעלֿפי 
- כן לפני  נקרעו והשיראין החץ , שנח  אחרי  בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב  זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ  זריקת שבלי  מכיון כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע  מראש ידוע  החץ , שזרק  מכיוון נוסף :

שם. להחזיר, אפשרות אין הגדיש,20)כי  על ממון שחייב 
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב  ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב  ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי  בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב . הלכה א, פרק  למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי  קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף  עב .27)מקום, החיוב 28)סנהדרין
בא  סקילה באיסור והחיוב  ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על

הרבים. לרשות שהוציא על 29)בשעה מלקות וחייב 
בו. התרו אם טוב ', ב 'יום חבירו.30)מלאכה של

שמים).31) (בידי  כרת זדונו על חיוב 32)שחייב  על
ע .33)מלקות. אדם 34)בבאֿקמא "אין לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה.35)לוקה אילן 36)ואינו קצץ  אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק  או טוב ') (ב 'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח  גנב  אם

.‚b38˙aLa ÁËÂ39‰Ê ‰„BÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLzÓ eËt 42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב 
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב  כי 
כי חייב , הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב  לפני  בא א.43)הוא בהלכה

.„BÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰t ‰˙È‰44Cc ˙aLa dÁËe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰b45˙aL eq‡ È‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ eËt  ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰b eq‡Â46‰b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡  ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈË48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי 

לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם
הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב  אין

זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס  שסובר מאיר, דרבי  אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי  פטור ואף ֿעלֿפי ֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי  הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס  שגם רבינו, דעת אבל
גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק  כלל צריכים אנו אין

רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין

.‰b49˙aLa ÎÓe50 ‰Ê ‰„BÚÏ ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51 ‰ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLzÓ eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL eq‡ ,˙eLÏ ˙eLÓ ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב  בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא ֿ 50)כגון בבא

ע . המלאכות.51)קמא ל"ט  עם נמנית המכירה אין כי 
התשלומין.52) חיוב  את מפקיע  מיתה חיוב  הגנב 53)כי 

הלוקח 54)ללוקח . לחצר הגניבה את שזרק  בגנב  מדובר
ע :). מרשות 55)(שם הזורק  של שבת איסור על החיוב 

זה  וברגע  החצר, קרקע  על נחה שהגניבה ברגע  בא לרשות
המכירה. על החיוב  - לתנאי  בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙a iÁ pb‰ È‰ ¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï pb‰ ‰Ê57Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח  בשבת, לשחוט  לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט  לא הוא כי 

י .58) הלכה ב , פרק  מקום 59)למעלה שבכל אף ֿעלֿפי 
לענין  - פטור והשולח  עבירה" לדבר שליח  "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב . והשולח  שליח ", "יש וה' ד' תשלומי 
אותו  שלח  כי  וה', ד' מתשלומי  הגנב  פטור לשחוט , שליח 
לדבר  שליח  אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב  חשבון על נזקף  אינו השליח  ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
ÁhLÎÓ B‡61ÁhL ÌÈÁ‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,ÎÓ B‡ ÁhL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

ÁhL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65eËt 66e‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע .60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק  מעידים טביחה שעדי  אף ֿעלֿפי 

שמא  כי  לחייב , יכולים אינם גניבה עדי  בלי  כי  דבר", "חצי 
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דבר" יקום . . . עדים שני  פי  "על אמרה: והתורה טבח , שלו
דבר. חצי  ולא "דבר" עקיבא: רבי  ודרש טו ) יט , (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי  צריכים אינם גניבה שעדי  כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי  עדות אף  בלעדיהם, לחייב 

ע :). הגניבה.64)(שם עדי  שבאו המודה 65)לאחר
מדמי פחות שהוא תשלום כלומר, קנס , עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס .66)הקרן את נזקי67)מלשלם הלכות
ח . הלכה ב , פרק  ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙Èe71 »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

eËt72ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È‰  ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני70)לפני 
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב  דעת זוהי  הקנס . את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי  הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק  הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני  שם היו אולם ביתֿדין, מושב  במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני  כי75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני  נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט . הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck Á‡Â ,bL ÔÈc ˙Èa ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ iÁ È‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ eËt  bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô˜a77,'Èz‚ ‡Ï' Ó‡ Ì‡ Ï‡ .ÌÈ„Ú e‡BiL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
Ó‡Â ÊÁÂ ,bL ÌÈ„Ú e‡e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'ÈzÎÓ B‡ ÈzÁË' ÔÈc ˙Èa79Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁhL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס  למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח  וזה הטוב , מרצונו

הקנס . מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי  הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס  מודה שהרי  שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי את שהסביר המנונא, רב  בדברי  מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב  כאן פסק  רבינו שם. יוחנן ורבי  רב 
המנונא, שרב  מפני  והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב . שיטת קיבלו אשי  רב  וגם יוחנן רבי 
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עא:81) זה 82)שם שותף  של חלקו נפקע  ועלֿידי ֿזה
וה'. ד' השני .83)בתשלומי  השותף  של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב  שבתורה אף ֿעלֿפי 
הוא  העיקר כי  בקר, חצאי  לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי  לבעלים שישלם

בקר. חצאי  ה' לו ישלם בקר, חצי  במקרה 85)לשותף 
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ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק , כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב  "כסף  שכתוב : כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף , שוה לרבות חכמים: מזה

י . הלכה ח , פרק  ממון נזקי  וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס . שבנכסיו.89)את הטוב  הקרקע  וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב 
כמיטב , דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב " כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי 
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שהרי ישראל לבת הנית והכבוד  העילוי  גודל  רואי מכא
וג תנאי , כל ללא  בגנבתו  נמכר  לשל מה  לו  שאי הגנב 
לא   א זאת לעשות יכול אינו  אביה  על־ידי  נמכרת  א
ניכר  שיהיה  צרי ישראל בבת כי  לפדותה . או  ליעדה  יוכל

בישראל. בית הקמת  ויעודה  תכליתה  בגלוי 
ימכור  "וכי  הנשמה  היא  עבריה  אמה  , הענייני ובפנימיות
שאינה  למטה  הנשמה  בירידת מדבר לאמה " בתו  את איש 
הירידה  של תכליתה  מראש  שהובטחה  לא   א מתבצעת
יחוד שהוא  האמה ) פדיו (או  יעוד   העליה  לצור שהיא 
בתחתוני הדירה  שלימות  ישראל וכנסת קוב "ה 

ית'. לעצמותו 
     

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי  איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק  על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב  אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח .).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו
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קסי                
         

דבר" יקום . . . עדים שני  פי  "על אמרה: והתורה טבח , שלו
דבר. חצי  ולא "דבר" עקיבא: רבי  ודרש טו ) יט , (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי  צריכים אינם גניבה שעדי  כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי  עדות אף  בלעדיהם, לחייב 

ע :). הגניבה.64)(שם עדי  שבאו המודה 65)לאחר
מדמי פחות שהוא תשלום כלומר, קנס , עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס .66)הקרן את נזקי67)מלשלם הלכות
ח . הלכה ב , פרק  ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙Èe71 »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

eËt72ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È‰  ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני70)לפני 
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב  דעת זוהי  הקנס . את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי  הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק  הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני  שם היו אולם ביתֿדין, מושב  במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני  כי75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני  נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט . הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck Á‡Â ,bL ÔÈc ˙Èa ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ iÁ È‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ eËt  bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô˜a77,'Èz‚ ‡Ï' Ó‡ Ì‡ Ï‡ .ÌÈ„Ú e‡BiL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
Ó‡Â ÊÁÂ ,bL ÌÈ„Ú e‡e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'ÈzÎÓ B‡ ÈzÁË' ÔÈc ˙Èa79Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁhL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס  למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח  וזה הטוב , מרצונו

הקנס . מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי  הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס  מודה שהרי  שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי את שהסביר המנונא, רב  בדברי  מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב  כאן פסק  רבינו שם. יוחנן ורבי  רב 
המנונא, שרב  מפני  והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב . שיטת קיבלו אשי  רב  וגם יוחנן רבי 

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL BL Bb‰81,BÎÓ B‡ BÁËe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
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‰ÊÏ ÌlLÓ  ÎÓ B‡ ÁËÂ bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף  של חלקו נפקע  ועלֿידי ֿזה
וה'. ד' השני .83)בתשלומי  השותף  של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב  שבתורה אף ֿעלֿפי 
הוא  העיקר כי  בקר, חצאי  לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי  לבעלים שישלם

בקר. חצאי  ה' לו ישלם בקר, חצי  במקרה 85)לשותף 
כבש. שגנב 

.‡Èpb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ôw‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…
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ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק , כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב  "כסף  שכתוב : כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף , שוה לרבות חכמים: מזה

י . הלכה ח , פרק  ממון נזקי  וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס . שבנכסיו.89)את הטוב  הקרקע  וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב 
כמיטב , דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב " כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי 

.È‰M‡‰ ‡Ï Ï‡ ,B˙‚a kÓ LÈ‡‰92„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»
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שהרי ישראל לבת הנית והכבוד  העילוי  גודל  רואי מכא
וג תנאי , כל ללא  בגנבתו  נמכר  לשל מה  לו  שאי הגנב 
לא   א זאת לעשות יכול אינו  אביה  על־ידי  נמכרת  א
ניכר  שיהיה  צרי ישראל בבת כי  לפדותה . או  ליעדה  יוכל

בישראל. בית הקמת  ויעודה  תכליתה  בגלוי 
ימכור  "וכי  הנשמה  היא  עבריה  אמה  , הענייני ובפנימיות
שאינה  למטה  הנשמה  בירידת מדבר לאמה " בתו  את איש 
הירידה  של תכליתה  מראש  שהובטחה  לא   א מתבצעת
יחוד שהוא  האמה ) פדיו (או  יעוד   העליה  לצור שהיא 
בתחתוני הדירה  שלימות  ישראל וכנסת קוב "ה 

ית'. לעצמותו 
     

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי  איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק  על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב  אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח .).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.‚ÈLc˜‰ B‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙‡ b97kÓ BÈ‡  »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ôw‰ ÏÚ98.ÈLÚiL „Ú BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬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

               
         

א).97) הלכה ב  פרק  (למעלה הכפל מן כי98)שפטור
מיד  כי  כפל, המשלם גנב  על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק 
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב  אחרֿכך

זה. לפסוק  החיים' 'אור וראה ישלם".

.„È‰b‰ Ô˜ ‰È‰99‰ÂL pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
kÓ ‰Ê È‰  ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ôw‰ ‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ

˙ÈÚÈMa ‡ˆiL „Ú BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ
;kÓ BÈ‡  „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú  B˙‚a kÓÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙‚a ÔÈÚÏÓ102. À¿»ƒƒ¿≈»

יח .99) אח 100)קידושין בברייתא פעם החכמים כדעת ת,
כגירסת  רבינו גירסת אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם.

ונמכר". חוזר "ואינו עברי101)המכילתא עבד כדין
תקנה  "כי  א): כא, (שמות שכתוב  כמו שנים, שש שעובד
חנם". לחפשי  יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי  עבד

הגניבה 102) דמי  על עולים שדמיו זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא

.ÂËkÓÂ b103È‰  b ÈMÏ Ì‡ :‚Â ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
 ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
 ‰iL ÌÚt b ÔBL‡Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL kÓ BÈ‡104.BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי  אתה אי  שוב  אחת,

.ÊËÌlk  ‰ÊÏ ‚Â ÊÁÂ ,‰ÊÏ ‚Â ÊÁÂ ,‰ÊÏ b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ôw‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,kÓ  Ôw‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ‡Le107˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ BÁ108 ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
kÓ BÈ‡109BÁ Ïk‰Â ,110.ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב .105) הלכה ט , פרק  ממון נזקי  הלכות השווה
הגנב .106) מכירת דמי  ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע 

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי  על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.ÊÈ„Á‡k ebL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ 112, À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆
Ôw‰ ÔÓ B˜ÏÁa kÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ113ÈÓ ÏÎÂ . ¿»∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ

BÈ‡  Ba iÁ˙pL Ôw‰ ˜ÏÁ ÏÚ ˙È ÂÈÓcL∆»»»≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈
kÓ114. ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא

אם  נמכר, היה לבדו גנב  לו כי  שותף , לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי  על עלו לא דמיו

ה'תשע"ח  סיון  י"ח שישי יום 

   1 
בטענה 1) בידו הפקדון לעכב  שרוצה הנפקד דיני  בו נתבארו

שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב 
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור
בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי  זה באי  הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ‚pL3Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
 BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

pb‰4ÌlLÓ  ÚaLpL Á‡ ÎÓe ÁË Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙ÚeL ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡ÈÓ BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8 ÚMiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„Ïa Ôw‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ , אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי  מלשלם, עצמו ופוטר

קח :). קמא בבא (משנה נגנב .3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ  את ולקח  שנשבע  הטוען 5)מרגע  דין כי 

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב  כדין גנב  טענת
קו: שם יוחנן רבי  דעת זוהי  מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק  שקר שבועת על אדם
קח :). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי  בהודה רק  נאמר עליו" יוסף  "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע  אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק  הוא חומש חיוב 

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב  אינו גנב  טענת טוען כי 
ז) כב , (שמות בו שכתוב  כמו לשקר, קודם נשבע  כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב 

.ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ eËt  ÌÈ„Ú e‡e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי  משלם גנב  טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב  לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב  שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב  דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
eËt  ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â ,ÚaLÂ pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡ ‰ÚeMÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי  בשם אילעא רבי  של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ  על גנב  שטען שבשעה פי  על אף 
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב  אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע 
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי  עדים, באו אם אפילו

קח :). שם (משנה בלבד גנב  טענת

.„‰„‡a pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
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קסב               
         

ÌlLÓ  ÔÚË ˜LÂ B˙eLa ‰„‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈
ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„‡ Ïk ÏÚ :Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»
eËÙe22eËt  Ò‡ ‡Ïa ‰‚pL ÔÚË Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»

ÌlLÏ iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ÎO ÓBLk ‰„‡ ÓBML24.‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב  אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב  א) כב , ים

קו:). (שם יוחנן רבי  בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב . שניים "ישלם הפסוק  גנב 20)וסוף 

מוצא  על בנשק  איים אבל אדם, בני  יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע  בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי  ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי  כדעת ואבידה, בגניבה וחייב 

נו:). (שם

.‰e‡a Ck Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ÊÁÂ ,B˙eLa ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eLa ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk iÁ  ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ  ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ôwa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ôw‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚeL LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק  דין בית באותו כי  אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי  על אף 

קח .). (שם פיקדון

.Âpb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡e ,ÚaLÂ ‰„‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰  „‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰BÁ‡ ‰ÚeL ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ BËBt ÏÙÎa BiÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב 
שאבד.30) שאם 31)שנשבע  הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע 
שהשבועה  פי  על אף  מחייב " "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב  הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ BBL ÒÓ33,eÚaLÂ pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL  ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ôw‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÔÈÚaLp‰ ‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי  פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני  זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה

התורה  כוונת או החומש. את והשני  הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי ' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב  כבר

הכפל. תשלומי  את מספק  סיבה,35)לחייב  מאותה
ספק . שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני , על
חומש. משלם הוא כן ועל

.ÁÓBM‰ ˙‡ ÚzL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
‚pL38˙‡ ÓBM‰ Ú˙Â ,pb‰ k‰ Ck Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú˙Â ,bL pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»
˙Ó‡a Ì‡ :bL ÌÈ„Ú e‡e ,ÙÎÂ ,pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆

ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ pb‰ ËÙ  ‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ
ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ˜La Ì‡Â ;41 «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«

pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿
eÚz .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿

ÌlLÂ ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43k‰ Ck Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«
Á‡Â ,bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ˙e ,pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
 bL ÌÈ„Ú e‡e ,Ba ÙÎÂ ÓBM‰ BÚz Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ pb‰ ÁË Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.ÎÓ»«

קח :).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי  כל אם

אונס . זה היה ובאמת באונס  שנגנב  שנשבע  כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי  אותו, ותובע  הגנב  את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב  והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס , שנגנב  שנשבע  כגון
באונס . הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי 

הודאה, אינה השומר בפני  הגנב  הודאת כן ועל פסק , בשומר
אין  מספק  כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב 

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי  על אף 
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב  הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי  שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח  או בכפל, הוא חייב  כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב  הודאת כן ועל הגנב , את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי  אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס  ואם וה', ד' תשלומי  את הגנב 
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס  אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב  את לגמרי 
אמרו: והרי  כפל לשלם נתחייב  שלא מפני  מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק  (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«
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קסג                
         

ÌlLÓ  ÔÚË ˜LÂ B˙eLa ‰„‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈
ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„‡ Ïk ÏÚ :Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»
eËÙe22eËt  Ò‡ ‡Ïa ‰‚pL ÔÚË Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»

ÌlLÏ iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ÎO ÓBLk ‰„‡ ÓBML24.‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב  אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב  א) כב , ים

קו:). (שם יוחנן רבי  בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב . שניים "ישלם הפסוק  גנב 20)וסוף 

מוצא  על בנשק  איים אבל אדם, בני  יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע  בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי  ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי  כדעת ואבידה, בגניבה וחייב 

נו:). (שם

.‰e‡a Ck Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ÊÁÂ ,B˙eLa ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eLa ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk iÁ  ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ  ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ôwa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ôw‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚeL LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק  דין בית באותו כי  אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי  על אף 

קח .). (שם פיקדון

.Âpb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡e ,ÚaLÂ ‰„‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰  „‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰BÁ‡ ‰ÚeL ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ BËBt ÏÙÎa BiÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב 
שאבד.30) שאם 31)שנשבע  הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע 
שהשבועה  פי  על אף  מחייב " "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב  הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ BBL ÒÓ33,eÚaLÂ pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL  ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ôw‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÔÈÚaLp‰ ‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי  פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני  זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה

התורה  כוונת או החומש. את והשני  הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי ' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב  כבר

הכפל. תשלומי  את מספק  סיבה,35)לחייב  מאותה
ספק . שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני , על
חומש. משלם הוא כן ועל

.ÁÓBM‰ ˙‡ ÚzL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
‚pL38˙‡ ÓBM‰ Ú˙Â ,pb‰ k‰ Ck Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú˙Â ,bL pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»
˙Ó‡a Ì‡ :bL ÌÈ„Ú e‡e ,ÙÎÂ ,pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆

ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ pb‰ ËÙ  ‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ
ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ˜La Ì‡Â ;41 «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«

pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿
eÚz .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿

ÌlLÂ ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43k‰ Ck Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«
Á‡Â ,bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ˙e ,pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
 bL ÌÈ„Ú e‡e ,Ba ÙÎÂ ÓBM‰ BÚz Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ pb‰ ÁË Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.ÎÓ»«

קח :).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי  כל אם

אונס . זה היה ובאמת באונס  שנגנב  שנשבע  כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי  אותו, ותובע  הגנב  את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב  והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס , שנגנב  שנשבע  כגון
באונס . הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי 

הודאה, אינה השומר בפני  הגנב  הודאת כן ועל פסק , בשומר
אין  מספק  כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב 

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי  על אף 
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב  הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי  שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח  או בכפל, הוא חייב  כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב  הודאת כן ועל הגנב , את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי  אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס  ואם וה', ד' תשלומי  את הגנב 
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס  אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב  את לגמרי 
אמרו: והרי  כפל לשלם נתחייב  שלא מפני  מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק  (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÌÈ„Ú e‡a Ck Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

               
         

LÈ‡ ÔzÈ Èk :Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿
ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב .46) טענת 48)פרט  על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי  באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,

על  אף  הכפל, מן פטור זה הרי  קטן ידי  על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי 

.È„ÚÓ ‰ÏË bL ÔB‚k ,B˙eLÓ bL ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈

ÏÙÎa iÁ  ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
iÁ ‰Ê È‰  B„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»

Ô˙eÈÁ‡a51‰˙Ïk È‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙ÈÓL52ÌeÏk ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ BÁ ÒÈkÓ ÚÏÒ Bb‰ Ï‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ eb‰ c ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
pb‰ ÔÈ„Ú  B˙ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈÁ‡a iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב .50) כל אונס .51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף 
שגנב . ברגע  והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי 

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב  יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי 

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי  ועל
שמואל, סברת לפי  הוא זה דין הוחזר. שנגנב  שהכסף  לו,
חברו  מכיס  סלע  גנב  שאם קיח .), (שם חסדא ורב  יוחנן רבי 
הסלע , את הגנב  החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף  את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.‡È‰Ó57eËt  ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
 B˙ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ BÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈÁ‡Ó ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס .57) י .58)בעל הלכה לסוף  שייך זה הגנב .
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי 

חי . בבעל לא אבל כלי , או בסלע  יוחנן לרבי  מודה חסדא
יב . הלכה לקמן ראה

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na60Áe Ba ÔÈ‡L „a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,BÁ „ÚÓ ‰ÏË Bb‰ Ï‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL „ÚÏ BÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈÁ‡a iÁ  ‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .eËt  ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ

ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈÁ‡a iÁ  ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ
e„ÓÏ È‰L ;eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ eÓLiL È„k64C„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆

Ô‡v‰ ‡L CcÓ ıeÁ ˙Á‡65.‰Ê „ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי  שהגונב 

צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי , או סלע  כגון
בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו

פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע , כדעת 63)הגונב 
ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב 
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב , חייב  הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב .64)להודיע  עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק  העדר, מן לברוח 
(ולא  טלה לגנב  המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב  לדברי  רבה נותן סלע ) גנב 
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
לא  אם ב ) בטלה. ובין בסלע  בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו
ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע , כגון חיים, רוח  בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח  בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע  כן אם אלא

   1 
הוא 1) ומה שגנב , מה הגנב  מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב  הגניבה לוקח  עם הגנב  משפט 
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
‚Ï BÏ ÌB‚Â ,‰Ú ÈBÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.B‚ BÈ‡  Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙BÁ‡ ˙Bb¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט .2) קיח : עלֿידי3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי  לקצור לגנב  מסייע  הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח , ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב " חורא אלא גנב  עכברא "לאו - גונב 

כט .4) משלי  שמעוני , ילקוט  ב ; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב .5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אף ֿעלֿפי  עוונו ישא כי 

נפשו. את

.ÎÓe Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
pb‰ k‰9ÈBÏt BÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B‚ ‡e‰10ÂÈÏÚÏ ıÙÁ‰ ÊBÁ 11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
pb‰15‡e‰ ÌÒÙÓ pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï  ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע  לא הלוקח  שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי  לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי 
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ  ברשות עדיין החפץ  כי 

כסף ,12) בלי  לבעלים החפץ  את שיחזיר אומרים ואין
ינאי רבי  בשם יוחנן רבי  דעת זו הגנב . מן כספו את ויתבע 

-14)ששילם.13)(שם). בשוק  הלוקח  שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב , שהחפץ  ידע  ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו
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קסד               
         

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי  את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח  לו והיה
גנוב . חפץ  שם.17)שזה רבא דעת

.‚Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
ÎnL Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa pb‰ ÎÓ Ck18‰˜  »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL ÈepLÂ Le‡Èa20‰b‰ ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚÏ dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡  «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒÙÓ pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡  »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈

.ÌÒÙÓ pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח  וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב  ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי  לרשות 20)אליבא הגנב  מרשות
הגנב .21)הקונה. מן כספו את יתבע  כי22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב , שהחפץ  לחשוש היה חייב 
הגנב .23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
bz‰ È‰  Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰ÈcÓ B˙ÚeL 29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי  את ממנו ותובע 
ב ). הגנב .25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ . בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע  של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי  החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע  נשבע  כלומר משלמים",
ב .30) הלכה א, פרק  ונטען טוען הלכות

.‰pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL bz‰  ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ ÈzÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32ÚMÈÏ ÏBÎÈ pb‰ ÔÈ‡L ;pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰ÚeM‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב  שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע 
וג). ב  הלכה (ראה השוק  תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע  אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע 

לולא  ויטול. וישבע  הלוקח , על שכנגדו, התובע  על הנתבע 
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע , המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי 

.ÂBBÁa ÚÙe b35BÙw‰a ÚÙe b ,36‰Êa ÔÈ‡  »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…

‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ BÁ38‰È‰Lk pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈
‰b‰40‰ÈÓc ÏÚ ˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰  ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e‡aL BÓk ,ÌÒÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב  בחפץ  לו ושילם מאחר, כסף  שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב . חוב 38)ידוע  וצ "ל: החנוני , ושל המלוה של החוב 
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב . שפרע  לפני 

לו  מכר או לגנב  המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני 
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני  וקיבל מלוה, אצל

(שם). דמי41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי  אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי42)הגניבה,

סמך  בוודאי  זה במקרה הגניבה. מדמי  פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע  מגנב  חוץ  משכון בין מכר בין השוק , תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע  וגנב 
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק  כך במשכון. גם כך השוק ,
כתב : בהשגותיו [והראב "ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק , שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי  אלא
והלווה  מנה בשוה השוק  תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב "ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי  לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ , דמי  רק  למלוה מחזיר החפץ 

ב .43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒÙÓ BÈ‡L pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È‰  ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45ÈÊÁÓ Ck Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰b‰46e‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ  שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אף ֿעלֿפי לעצמו, הגניבה את לעכב  הוא רשאי  המאתיים,
את  קונה הלוקח  היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי  ביאוש ב .47)הגניבה הלכה למעלה

.Ápba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚÏ ‡È‰Â ‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
BBÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙ÊBÁ ‰b‰ È‰  ˙Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚÏ52‰ÊÏ ÔÈÓB‡Â ,53pb‰ Ú˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„Ïa EÏ ‡È‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡a56‰BÁ‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב  שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי 

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק . תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי56)החפץ  הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב  בעד קיבלת החפץ  ואת
שלא  בחובו, ופרע  בגנב  כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק , תקנת בו עשו
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כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי  את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח  לו והיה
גנוב . חפץ  שם.17)שזה רבא דעת

.‚Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
ÎnL Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa pb‰ ÎÓ Ck18‰˜  »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL ÈepLÂ Le‡Èa20‰b‰ ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚÏ dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡  «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒÙÓ pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡  »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈

.ÌÒÙÓ pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח  וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב  ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי  לרשות 20)אליבא הגנב  מרשות
הגנב .21)הקונה. מן כספו את יתבע  כי22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב , שהחפץ  לחשוש היה חייב 
הגנב .23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
bz‰ È‰  Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰ÈcÓ B˙ÚeL 29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי  את ממנו ותובע 
ב ). הגנב .25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ . בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע  של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי  החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע  נשבע  כלומר משלמים",
ב .30) הלכה א, פרק  ונטען טוען הלכות

.‰pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL bz‰  ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ ÈzÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32ÚMÈÏ ÏBÎÈ pb‰ ÔÈ‡L ;pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰ÚeM‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב  שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע 
וג). ב  הלכה (ראה השוק  תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע  אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע 

לולא  ויטול. וישבע  הלוקח , על שכנגדו, התובע  על הנתבע 
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע , המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי 

.ÂBBÁa ÚÙe b35BÙw‰a ÚÙe b ,36‰Êa ÔÈ‡  »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…

‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ BÁ38‰È‰Lk pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈
‰b‰40‰ÈÓc ÏÚ ˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰  ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e‡aL BÓk ,ÌÒÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב  בחפץ  לו ושילם מאחר, כסף  שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב . חוב 38)ידוע  וצ "ל: החנוני , ושל המלוה של החוב 
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב . שפרע  לפני 

לו  מכר או לגנב  המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני 
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני  וקיבל מלוה, אצל

(שם). דמי41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי  אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי42)הגניבה,

סמך  בוודאי  זה במקרה הגניבה. מדמי  פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע  מגנב  חוץ  משכון בין מכר בין השוק , תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע  וגנב 
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק  כך במשכון. גם כך השוק ,
כתב : בהשגותיו [והראב "ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק , שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי  אלא
והלווה  מנה בשוה השוק  תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב "ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי  לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ , דמי  רק  למלוה מחזיר החפץ 

ב .43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒÙÓ BÈ‡L pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È‰  ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45ÈÊÁÓ Ck Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰b‰46e‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ  שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אף ֿעלֿפי לעצמו, הגניבה את לעכב  הוא רשאי  המאתיים,
את  קונה הלוקח  היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי  ביאוש ב .47)הגניבה הלכה למעלה

.Ápba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚÏ ‡È‰Â ‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
BBÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙ÊBÁ ‰b‰ È‰  ˙Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚÏ52‰ÊÏ ÔÈÓB‡Â ,53pb‰ Ú˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„Ïa EÏ ‡È‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡a56‰BÁ‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב  שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי 

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק . תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי56)החפץ  הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב  בעד קיבלת החפץ  ואת
שלא  בחובו, ופרע  בגנב  כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק , תקנת בו עשו
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מאה  זה חפץ  על הלווני  בפירוש: למלוה הגנב  אמר כשלא
להחזיר  החפץ  בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
 ֿ וכסף  (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).

.ËpbÓ Á˜Ï58Á‡Ï ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰b‰ ÏÚa  pb‰ k‰Â ,ÌÈOÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔBÁ‡‰59ÏÚa‰ ÊBÁÂ ,B˙b ÏËBÂ ÌÈOÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
ÎBn‰ ÔÓ ÎO ÏL ÌÈOÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»

ÏËB  ‡e‰ ÌÒÙÓ pb Ì‡Â .pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
bz‰ ÔÓ ÌÈOÚÂ61bz‰ CÏB‰Â ,pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô˜ ÏL ‰‡na pb‰ ÚB˙Â62ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
 ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈÏ ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .pb‰ ÔÓ Ôw‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח  אם כי  השני , ללוקח 
הלוקח . מן בלוקח  כלֿשכן השוק , תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק , תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח . זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק "כ את השני  ללוקח  הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק  תקנת עשו השני  בלוקח  כי  מפורסם,
יהיה  ואל הגנב , מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי  מפורסם,
בעל  חייב  כן על מפורסם. שאינו מגנב  מלוקח  גרוע  דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני , ללוקח  ק "כ לשלם הגניבה
משום  השוק , תקנת עשו לא בו כי  הגנב , מן שלקח  התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק  כאן והראב "ד מפורסם]. מגנב  שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני 
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח . את להחזיר חייב  האחרון שהלוקח 
ב .64)עצמה. הלכה למעלה

.È˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
ÈÚa ‰b ÌL BÏ67ÂÈÏk Èk‰Â ,68„Èa ÂÈÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈÁ‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê ÚMÈ  »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»

קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי  שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק  אלא האי ", כולי 
והממכר  המקח  בספר גאון האי  רב  פירש וכך רבא, דברי  את
אחרת). פירש (ורש"י  108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט ). ח  פרק  ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן

מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק . אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע .
כי בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע  כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי  הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק . לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»
ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈcÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ

ÂÈÏk ek‰Â ÈÚa ‰b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡  ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈
ÌÈÁ‡Ï ÔÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ ÔÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ

B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«
e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡e ,ÈÙÒe ÈÏk e‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿

‰e˙Á ˙zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ Èe «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ
:ÌÈÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙BBˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ

ÈBÏt ÏL ÂÈÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È‰ 82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»
‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚMÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»

‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ÈÊÁÈÂ ,‰b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק 

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק  שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי  הבית בעל שהרי  הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.ÈÌÒt˙Â ˜ÊÁ‰L pb84,BÁ ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈeb :ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ kÓÏ Bkc ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
Cc ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È‰  ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88ÚMÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡  ‰‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙ÚeL B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי  תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס ,86)את שהגנב  בזמן

הגניבה. חשש את  מקטין מכיון 88)הגנב .87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב , ונתפרסם כבר הוחזק  שהנכנס 
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי  תחת הכלים את הטמין ב ) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני  דרך אין אלה
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קסו               
         

אינו  כן ועל בגדו, כנפי  תחת כליו שהוא להצניע  לטעון יכול
מלה  כמעט  נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני  משאר שונה
השמיני ". "והשער ד"ה ז, פרק  שבועות ברי "ף  במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע  כדין
איניש 91) "לאחזוקי  כי  שלמעלה, התנאים שלושת אף  על

כל  כגנבים אנשים להחזיק  אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי 
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ , בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ  נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע  המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

   1 
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני  ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי  שהוא לפי  הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL c Ïk2ÁwÈÏ eÒ‡ 3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
c‰ B˙B‡  Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡  ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï‡ ;9‰È‚e ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

a„na10eMia ‡Ï Ï‡ ,11ÌÈÚB‰ ÔÓ ÁwÈÏ zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ „ÚÓ Óˆ ÏL ˙Bfb Úa‡ B‡ Ô‡ˆ Úa‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

„a e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b „ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב .2) שהוא ומשכנע  חזק  יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע  גנוב .5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב  שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח : גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס  חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי  לרועה, שם והגבינה שהחלב 
וליטלם. ואת 11)שם החלב  את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב  בשם אותם,13)אומרים' לגנוב  יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי  להניח , יש כן על מיד . ניכר חסרונם כי 
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,BÎBÓ ‰ÚB‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈbÓ ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ zÓ 16,‰ÚB‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ eÒ‡  Ba LÈbÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב  שמא

.‚˙Bt ÈÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙Bt B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈLBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb c‰ È‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ ÈBÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27eÓ‡L28'ÔÓË‰'29eÒ‡  ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»

Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï zÓe .31ÒÈ‡‰ ÔÓ32LÈ È‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈
ÌÈˆÚe ˙Bta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט .18) קיח : שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי 
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני  כל.25)ויגיע  לעין גלוי  מקום זה כי 
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מהם.27)מאחורי  לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב  פירות 31)כי 

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף  המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף  הוא גם כי  בעצים, חלק  יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk eÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔBMa ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41eÓ‡L42eÒ‡  'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.eÒ‡  'ÔÓË‰' Ó‡»««¿≈»

קיט .34) קיח : בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי 
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי 
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ  בצפון ארץ  חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי  לטוות
ארץ ֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ 

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף  לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי  בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף 
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי  וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי  להם שמוסרים הבד, בית בעלי 
קיט .). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי 

זה  כי  גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע  וגרעיני  יקב , מבעל יין כגון

קמח . טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ ÒBk‰L51BlL el‡ È‰ 52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È‰ 54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB ÒBk‰55 ÔkÓ ˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
ÔÏ Èab ÏÚ ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB  ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆
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קסז                
         

אינו  כן ועל בגדו, כנפי  תחת כליו שהוא להצניע  לטעון יכול
מלה  כמעט  נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני  משאר שונה
השמיני ". "והשער ד"ה ז, פרק  שבועות ברי "ף  במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע  כדין
איניש 91) "לאחזוקי  כי  שלמעלה, התנאים שלושת אף  על

כל  כגנבים אנשים להחזיק  אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי 
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ , בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ  נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע  המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

   1 
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני  ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי  שהוא לפי  הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL c Ïk2ÁwÈÏ eÒ‡ 3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
c‰ B˙B‡  Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡  ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï‡ ;9‰È‚e ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

a„na10eMia ‡Ï Ï‡ ,11ÌÈÚB‰ ÔÓ ÁwÈÏ zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ „ÚÓ Óˆ ÏL ˙Bfb Úa‡ B‡ Ô‡ˆ Úa‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

„a e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b „ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב .2) שהוא ומשכנע  חזק  יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע  גנוב .5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב  שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח : גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס  חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי  לרועה, שם והגבינה שהחלב 
וליטלם. ואת 11)שם החלב  את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב  בשם אותם,13)אומרים' לגנוב  יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי  להניח , יש כן על מיד . ניכר חסרונם כי 
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,BÎBÓ ‰ÚB‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈbÓ ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ zÓ 16,‰ÚB‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ eÒ‡  Ba LÈbÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב  שמא

.‚˙Bt ÈÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙Bt B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈLBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb c‰ È‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ ÈBÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27eÓ‡L28'ÔÓË‰'29eÒ‡  ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»

Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï zÓe .31ÒÈ‡‰ ÔÓ32LÈ È‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈
ÌÈˆÚe ˙Bta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט .18) קיח : שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי 
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני  כל.25)ויגיע  לעין גלוי  מקום זה כי 
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מהם.27)מאחורי  לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב  פירות 31)כי 

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף  המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף  הוא גם כי  בעצים, חלק  יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk eÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔBMa ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41eÓ‡L42eÒ‡  'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.eÒ‡  'ÔÓË‰' Ó‡»««¿≈»

קיט .34) קיח : בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי 
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי 
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ  בצפון ארץ  חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי  לטוות
ארץ ֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ 

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף  לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי  בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף 
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי  וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי  להם שמוסרים הבד, בית בעלי 
קיט .). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי 

זה  כי  גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע  וגרעיני  יקב , מבעל יין כגון

קמח . טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ ÒBk‰L51BlL el‡ È‰ 52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È‰ 54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB ÒBk‰55 ÔkÓ ˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
ÔÏ Èab ÏÚ ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB  ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆
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שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס  בעל ואין הוא, מועט  דבר כי 

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק  הפסולת
מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי 
לשמור 55)עליהם. כדי  הבגד, בסוף  שאורגים החוטים מן

שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי  והכובס  מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח . אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי  כי  חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.ÊËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«

ÚaÏ ÔÈÊÁ‰Ï iÁ  ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL ∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט  להשחיל המאפשר
שני אורך כלומר מחט ", כמלוא למחט  וחוץ  מחט  "מלא
בבגד  המחט  את לתחוב  אי ֿאפשר מזה בפחות כי  מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי 

.Á˙Ò63LÁ‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL 66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL 68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙Òp‰ Û‡  ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

  

        

לו  ובהמש קמא , בבא  מסכת  בסיו מובא  הנ"ל הדי
גזל"  משו  בה אי  אבני "מסתתי  הדי בברייתא  הובאה 
 ויוב זה . די והשו "ע   " הרמב השמיטו  מדוע  להבי וצרי
, ש והתוספתא  הברייתא  שבי המחלוקת ביאור על־פי 
הבית  שבעל בזמ  אבני מסתתי  נאמר שבתוספתא 

מקפי הבית בעל אי  וא גזל  משו  בה יש  אי מקפיד  ד 
בפני חייא  רבי  שסידר  ה התוספתות כי  גזל,  משו  בה
"רבי  אומרי שאנו  וזהו  ,וכ כ כתוב  לו  אומר והיה  רבי 
ברא ) מלשו) הברייתא  אבל "מניי חייא  רבי  שנאה  לא 
נלמדה   הסת ומ רבי  של מדרשו  לבית  מחו נכתבה 
תקופה  באותה  כי  יותר גדול תורה  מרכז אז שהיה  בבבל
בא  ומכא כו '", לקצוות והולכי מתגלגלי "ישראל היו 

. הדיני חילוק 
ג.) י "א , נח  (רש "י  בקעה " שהוא  מפני   אבני אי" בבבל
הברייתא  אמרה  ולכ בבבל  לאבני שימוש  אי שכ ומכיו
התוספתא  אבל גזל.  משו  בה אי  אבני שמסתתי 
והיתה  כו '" ברזל אבניה  "אשר ישראל  באר נכתבה 

ובעל  לבניה , שימוש   בה נעשה  ולכ  באבני משופעת
התוספתא  כתבה  כ  משו , עליה מקפיד  הבית
היא   אבני של פסולת  שסת ישראל)  באר (שנכתבה 

הבית. בעל של
לפי למדינה  ממדינה  משתנה   אבני מסתתי  שדי ומכיו
והשו "ע ,  " הרמב השמיטו  המדינה , ותכונות הצור
בכל  דקביעא  מילתא  כו ' מוציא  שהחרש  נסורת משא "כ 

המקומות.
       

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק 
נגר.64) עצים, עשוי65)חרש בתוכו. ברזל ולהב  עץ , כלי 

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק  דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי  יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע  מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט :). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈc‰ ÔÓ c ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜Bq‰ ÔÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈

ÁwÏ eÒ‡  ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«
epnÓ72‰b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ

‡ÏÓ k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈc Ôn‡‰ ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈
Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ  ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«

eÒ‡  'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי 
שלו. אינו מוכין 74)סורק  שגנב  מכיון בשינוי , שקנאם

אפשר  כי  ממש, שינוי  זה שאין ואף ֿעלֿפי  כר . יעשאום
כזה  קל ושינוי  הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב , פרק  גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב  כמו קונה, אינו
ודאי , בגזל נאמר זה שדין מפני  דבר, של וטעמו י . הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי  גם קונה ספק , בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח :). (שם

ה'תשע"ח  סיון  י"ט  ש "ק יום 

   1 
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי אינו מדות אלו ואי  בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק  ונסתיים כדין. שלא הקרקע  מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙BÒÁ ˙BÏ˜LnÓ BÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È‰  ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰eOne Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»
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קסח               
         

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח , פרק  לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב  מידת או בבד, או בקרקע 

ט ). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח ), (מידת המשורה במשפט  או המשקל במשפט  המידה,
למידה, ביחס  במדינה והמוסכם הידוע  במשפט  כלומר,
עזרא  אבן וראה ט  הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח . בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד, יט , לויקרא

במשנה.

.BÈ‡ ,Bb ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב  בה שכתוב  גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא  גזל". אשר

א. הלכה א, פרק  למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙Èa »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈÚ ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
eÒ‡  ÌÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡BÈ ‡nL ,da ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰ÒÁ10È‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי  על גדולה 8)אף  ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט :). בתרא (בבא רגליים למי  אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי  כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף 
מידה  ימצא כשלא הדחק , שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט  את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי  על ואף  מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי  לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק  אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ zÓ ‰Ê È‰  Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï  ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËeb17‰pwÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
Á‡ ‡BÈ19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט :). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי 

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי  ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף . דינרי  ארבעה שקלים, שני  של מן 16)מטבע  חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע  שנפגמה הסלע  דין הצד.
לנסר  המטבע , לידו שתגיע  הרמאי , יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב  אותה וליישר אותה

נב :). מציעא בבא (ראה כסף .17)בה כלי  שברי 
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב  ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי 
לאבק .21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.‰Ìi˜È  ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È  »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È 28‡Ï Ï‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa  ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓe30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני  בסלע , שיחליפנה חשש אין כי 
בשקל.25)נב .). דהיינו סלע , בחצי  שיחליפנה חשש יש
לסלע .26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע 

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי  מחלק  פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי 

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ  כדין המטבע  דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי  הפוסק  רבא, דעת זוהי  מוחל. אדם

שם. הרי "ף , גם פוסק  כך נב . להשתמש 29)מט : אסור
שנזכר  מהטעם סלע , משקל בתור כלשהי  חסרה בסלע 

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק  מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב : קידושין

.Â‚‰Ï dÎÓÏ eÒ‡  ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
ÌÁÏ32ÌÈÁ‡ ˙‡ da ÔÈnnL ÈtÓ ,33Ï‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d˜B34ÔËw‰ ‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח .31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע  מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע . אין רמאי  ליד ותגיע  יאבדנה אם ואף 
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי  נקובה, שהיא פי  על אף  לקבלה, יכריח 

כלום. לתת ולא החפץ  את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36ÚÂ ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú‰ ÈˆÁÂ w‰ ÚÂ ˜ ÈˆÁÂ ˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï‡ ;Ú‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Úa ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈe ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈe42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ
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שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח , פרק  לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב  מידת או בבד, או בקרקע 

ט ). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח ), (מידת המשורה במשפט  או המשקל במשפט  המידה,
למידה, ביחס  במדינה והמוסכם הידוע  במשפט  כלומר,
עזרא  אבן וראה ט  הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח . בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד, יט , לויקרא

במשנה.

.BÈ‡ ,Bb ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב  בה שכתוב  גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא  גזל". אשר

א. הלכה א, פרק  למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙Èa »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈÚ ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
eÒ‡  ÌÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡BÈ ‡nL ,da ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰ÒÁ10È‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי  על גדולה 8)אף  ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט :). בתרא (בבא רגליים למי  אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי  כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף 
מידה  ימצא כשלא הדחק , שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט  את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי  על ואף  מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי  לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק  אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ zÓ ‰Ê È‰  Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï  ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËeb17‰pwÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
Á‡ ‡BÈ19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט :). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי 

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי  ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף . דינרי  ארבעה שקלים, שני  של מן 16)מטבע  חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע  שנפגמה הסלע  דין הצד.
לנסר  המטבע , לידו שתגיע  הרמאי , יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב  אותה וליישר אותה

נב :). מציעא בבא (ראה כסף .17)בה כלי  שברי 
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב  ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי 
לאבק .21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.‰Ìi˜È  ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È  »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È 28‡Ï Ï‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa  ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓe30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני  בסלע , שיחליפנה חשש אין כי 
בשקל.25)נב .). דהיינו סלע , בחצי  שיחליפנה חשש יש
לסלע .26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע 

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי  מחלק  פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי 

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ  כדין המטבע  דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי  הפוסק  רבא, דעת זוהי  מוחל. אדם

שם. הרי "ף , גם פוסק  כך נב . להשתמש 29)מט : אסור
שנזכר  מהטעם סלע , משקל בתור כלשהי  חסרה בסלע 

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק  מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב : קידושין

.Â‚‰Ï dÎÓÏ eÒ‡  ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
ÌÁÏ32ÌÈÁ‡ ˙‡ da ÔÈnnL ÈtÓ ,33Ï‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d˜B34ÔËw‰ ‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח .31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע  מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע . אין רמאי  ליד ותגיע  יאבדנה אם ואף 
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי  נקובה, שהיא פי  על אף  לקבלה, יכריח 

כלום. לתת ולא החפץ  את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36ÚÂ ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú‰ ÈˆÁÂ w‰ ÚÂ ˜ ÈˆÁÂ ˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï‡ ;Ú‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Úa ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈe ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈe42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ
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ÔÈ‰ ˙ÈÚÈe ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
‰Êa ‰Ê45ea ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ .). פט : בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף  שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי  כי39)שני 

בלבד, קב  חצי  הוא הסאה לרובע  קבים שני  בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע  קבים, משני  רבע  דהיינו

וחצי .41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח 

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי  למדוד דרכו אין יבש אבל
המתחיל  דיבור צ . שם רש"י  ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,

לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,
סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו

בלבד. רובע  והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע  ההפרש כי 
ההין. שלישית של רבע  דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא

לאיל  ההין "ושלישית יד): כח , (במדבר משה בתורת
יין". לכבש ההין ורביעית

.ÁÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„BÚ ÌÚ B‡ Ï‡OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈÎBk‡Ï ÏÚ BÚ  ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï eÒ‡ ÔÎÂ .ÈÊÁ‰Ï iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈÎBk „BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ MÁÂ :Ó‡pL50Lek ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Lek BÈ‡L ÌÈÎBk „BÚÏ ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ  ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט  עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי  גוי , לגבי 

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי  יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק  קונהו, עם וחישב  לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י  שלא הערוך,

עליו. יגלום  שקנה.50)יכול גוי על שם כי51)ומדובר
ישראל  בארץ  עברי  עבד שקנה גוי  על בתורה שם מדובר

ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי  את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי . ובין ישראל בין

הזה. לפסוק  החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55BÁ ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ  ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי .55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני  במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי  מידה כי  הקרקע , מידת זו

פט :). בתרא (בבא הפסוק  במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק  שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח  פרק  לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰eÁ Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
 BÏ ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈBÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
BË ÌBÈa ÔÈÚBÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿

מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט 
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק 

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט  לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני " טוב  ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי  לכתוב , יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני , אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח .). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú Ïeb ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65BÁ ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
 ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È‰66Ì‡Â .pb ‰Ê È‰  ˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa BÚ ‰Ê È‰  Ïeb‰ ‚Èq‰ Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ïe , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa iÁ ÔÈ‡Â .70ı‡a ‡l‡71:Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע  גבולות סימן [=מזיז] המעתיק 
שלו. השדה שטח  את להגדיל כדי  קרקע .65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק  למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי 
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט , דברים בארץ ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ  בחוץ  אבל

פרשת  בספרי  מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈÚ73ÌB˜n‰ ÔÈÏ BÈa ‰fL ;74ÔÈÏ BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈
BÁ75˙‡ÈˆÈa ÙBÎk  ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«

ÌÈˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»
‡È‰L ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È‰  ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ

ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó‚78. »¿»¿»«ƒƒ

  

      

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי  להבי צרי
כופר  זו  במצוה  הכופר דווקא  ומדוע  , מצרי ליציאת

.בגזל ולא  בגנב  לא  נאמר שלא  עניי , מצרי ביציאת
ישראל  בני  שיעבוד  על פרעה  לקה  מדוע  השאלה  ידועה 
אות וענו   ועבדו" הקב "ה  מאת הגזירה  היתה  זו  הרי 
את  שיעבד  לא  שפרעה  היא  והתשובה  שנה ", מאות ארבע 
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קע               
         

 כ ועל בחירתו  רוע  מצד  אלא  הקב "ה  ציווי  בגלל ישראל
נענש .

עליו  "לעבור הוא  מדות באיסור שהחידוש  אומרת הגמרא 
מדות  איסור שבי ההבדל מתבטא  ובזה  עשיה " משעת
שכתב כפי  איסור על עובר שגזל  טר עוד  במדות כי  לגזל,

 " ה "ג )הרמב .(פ"ז . חסרה  מדה  . . בביתו  המשהה  "כל
שבחר  הרי  ביתו  אל  והביא  שעשא ברגע  כי  בל"ת" עובר

ומ  הרמאות.לרמות לביצוע  הכושר לשעת ממתי הוא  עתה 
הבחירה  שעל וחושב  מדות במצות הכופר כל ,לכ
ביציאת   ג כופר מעניש , הקב "ה  אי לרמות וההחלטה 
היו  פרעה  על שבאו   והעונשי המכות שכל ובזה   מצרי

בחירתו . רוע  בגלל
      

פח :72) בתרא בבא לוי  רבי  של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי  מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק  אבני  צדק  "מאזני  כתוב : כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי אשר אלוקיכם ה' אני  לכם יהיה צדק  והין צדק 
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט , (ויקרא מצרים" מארץ  אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ  אתכם הוצאתי  זה תנאי  על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב ). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי  נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב ) ג, (שם שכתוב  כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

   1 
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק  לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈˆ Ú˜w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈwÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡iËÓÈb‰ È˙Îa ÌÈ‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìkk ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B Ú˜w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק 
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק  ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק , יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק ", והין צדק  איפת צדק ,
הקרקע .5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי  בושם פרחי 

.ıÈÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa‡8ÔÈÏÊÏÊÓ 9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ

‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡  ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ
ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa‰ ˙eL Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני  על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ 
שלא  מעבדים, אין לחריץ  סמוך רוחב  אמות וארבע  כולה,

(שם). החריץ  שפת בעלי9)תתקלקל כי  מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי  פנוי , שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי  נרחב  פנוי  שטח  משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי 

.‚Ú˜w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
ÏÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊa ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני  לאחד או מפני16)השותפים,

עץ .17)היובש. זוהי18)של יציב . נשאר אורכם כי 
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק  שרבינו מסקנה,

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊa ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‡ÏÂ ˙ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï‡ ;ÔÈqÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט :19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני  בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚBkL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק , קטן לוח 
העודף . את בו ומסירים גדושה, מדה פני  על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב  גדול אדמה פרי 
ומפסיד 26) יפה, מוחק  ואינו במדה, היטב  נכנס  ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי , יותר ומוחק  לעומק  ונכנס 
ימים.28)הקונה. המאריך עץ  עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי  קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב 
מדי .

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

ÎBnÏ32˙Á‡ ˙a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט :30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס  שהקצר מפני 
וכשהוא  יפה, מוחק  ואינו כך, כל נכנס  אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק  מוכר וכשהוא בעבה, מוחק  קונה

המנהג. כפי  קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי 
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק  כי  אחת, במשיכה

מדי . יותר שלנו 34)מוחק  בגמרא מדי . פחות יקבל הקונה
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קעי                
         

 כ ועל בחירתו  רוע  מצד  אלא  הקב "ה  ציווי  בגלל ישראל
נענש .

עליו  "לעבור הוא  מדות באיסור שהחידוש  אומרת הגמרא 
מדות  איסור שבי ההבדל מתבטא  ובזה  עשיה " משעת
שכתב כפי  איסור על עובר שגזל  טר עוד  במדות כי  לגזל,

 " ה "ג )הרמב .(פ"ז . חסרה  מדה  . . בביתו  המשהה  "כל
שבחר  הרי  ביתו  אל  והביא  שעשא ברגע  כי  בל"ת" עובר

ומ  הרמאות.לרמות לביצוע  הכושר לשעת ממתי הוא  עתה 
הבחירה  שעל וחושב  מדות במצות הכופר כל ,לכ
ביציאת   ג כופר מעניש , הקב "ה  אי לרמות וההחלטה 
היו  פרעה  על שבאו   והעונשי המכות שכל ובזה   מצרי

בחירתו . רוע  בגלל
      

פח :72) בתרא בבא לוי  רבי  של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי  מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק  אבני  צדק  "מאזני  כתוב : כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי אשר אלוקיכם ה' אני  לכם יהיה צדק  והין צדק 
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט , (ויקרא מצרים" מארץ  אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ  אתכם הוצאתי  זה תנאי  על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב ). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי  נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב ) ג, (שם שכתוב  כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

   1 
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק  לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈˆ Ú˜w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈwÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡iËÓÈb‰ È˙Îa ÌÈ‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìkk ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B Ú˜w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק 
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק  ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק , יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק ", והין צדק  איפת צדק ,
הקרקע .5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי  בושם פרחי 

.ıÈÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa‡8ÔÈÏÊÏÊÓ 9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ

‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡  ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ
ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa‰ ˙eL Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני  על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ 
שלא  מעבדים, אין לחריץ  סמוך רוחב  אמות וארבע  כולה,

(שם). החריץ  שפת בעלי9)תתקלקל כי  מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי  פנוי , שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי  נרחב  פנוי  שטח  משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי 

.‚Ú˜w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
ÏÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊa ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני  לאחד או מפני16)השותפים,

עץ .17)היובש. זוהי18)של יציב . נשאר אורכם כי 
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק  שרבינו מסקנה,

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊa ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‡ÏÂ ˙ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï‡ ;ÔÈqÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט :19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני  בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚBkL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק , קטן לוח 
העודף . את בו ומסירים גדושה, מדה פני  על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב  גדול אדמה פרי 
ומפסיד 26) יפה, מוחק  ואינו במדה, היטב  נכנס  ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי , יותר ומוחק  לעומק  ונכנס 
ימים.28)הקונה. המאריך עץ  עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי  קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב 
מדי .

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

ÎBnÏ32˙Á‡ ˙a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט :30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס  שהקצר מפני 
וכשהוא  יפה, מוחק  ואינו כך, כל נכנס  אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק  מוכר וכשהוא בעבה, מוחק  קונה

המנהג. כפי  קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי 
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק  כי  אחת, במשיכה

מדי . יותר שלנו 34)מוחק  בגמרא מדי . פחות יקבל הקונה
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אחת, בבת שהמוחק  אחת, בבת ימחוק  "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע  מעט , מעט  ימחק  ולא ללוקח . ויפה למוכר רע 
הגירסא  וברי "ף  גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני  מעט  מעט  ימחוק  "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח ". שמפחיתו מפני  אחת בבת ימחוק  ולא למוכר,

הרי "ף . כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.ÊÔÈÓBË ÔÈ‡35È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈
e˙ÁÙiL36Ál‰ ˙cÓa ÁÈzÈ ‡ÏÂ .37,„„BnL ˙Úa ∆ƒ¿¬¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈

‰Bz‰ È‰L ;˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰ ÏÚ ‰„Èt˜‰38:Ó‡pL , ƒ¿ƒ»««ƒ¿»∆∆∆¡«

‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‰cÓ ‡È‰Â ,‰eOne«¿»¿ƒƒ»««¿«»ƒ¿ƒ¿»
‚Ïa39. ¿…

פט :35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י  טעם. ללא במלח " משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח  מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח 
יהיה  "ולא ה: פרק  בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
כך  חסירין". שהן מפני  במלח , ומשקלותיו מידותיו נותן
יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי . גם מפרש

המדה,37) לתוך ומגבוה בחוזק  היין את המוכר ישפוך שלא
מלאה. כאילו המדה ותראה קצף  שיעלה בכל 38)כדי 

שהיא. מדה 39)מדה "והיא הנוסח : ר"מ , רומי  בדפוס 
היא: הגירסא שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת קטנה,
גירסת  בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה "ומה
גירסת  גם היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא: הרי "ף 

רבינו.

.ÁÈÎBÓ40ÏÊa ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42 ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ÈÂ‡a ÈeÏz43ı‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C‡Â ,45C‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט :40) פט . ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי  אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי 

היד. כף  של הרוחב  מדת היא טפח  הראוי . לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף  כדי 

או  הברזל עם השניה והכף  למעלה, מיד ותתרומם הארץ 
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע  מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי  תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ ÈÎBÓ ÏLÂ Óˆ ÈÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47 …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי  של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח  י "ב  במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C‡ ‰È‰È  …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆

ı‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ôk‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי  צמר מספיק ,51)מוכרי  זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע . הראוי  למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי 

יותר. גדול מדה

.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
BË ÔÓb‡ ÈÎBÓ ÏLÂ ‰Ê53LÏL Bk‡  »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk  BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆

‰ˆB56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי  תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט . שם "טורטני " המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י  לט : בכורות (ראה טפח  שבהן 55)רבעי 

המאזנים. כפות יודע "56)תלויות "איני  פירוש זהו

פט . בבאֿבתרא שבגמרא

.ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈÎ‰Ï ÎBn‰ iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô‡ :Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰Bz ‰Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח :57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף 
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק " המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡  LÈe ,‰‡ÓÏ „Á‡  ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa‡Ï61ÁÏ ‡ËÏ OÚ BÏ ÎÓ ?„ˆÈk62 ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe‚ BÏ Ô˙B63‡ËÏa ‰OÚÓ „Á‡64ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe‚ BÏ Ô˙B  LÈ ÔÈËÏ ÌÈOÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡ËÏa ÌÈOÚÓ65ÔÈa  ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע  אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח  מאות. מארבע  באחד אלא חייב  אינו מספק  כן
בכלי , מעט  נשאר הלח  שמן מפני  היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי  של היא זו דוגמה
שם. רב  בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי  מכך, בפחות אף  אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע  ואחד בלח , למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב , רשב "ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na67kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68iÁ  ÚÈÎ‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈÎ‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«
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קעב               
         

הנזכר 67) החשבון לפי  משקל תוספת לתת המוכר שחייב 
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע  בלי  בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי  הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע ,

טפח . של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף  את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי  במנהג, תלוי  במשקל ההכרע 
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף 

פח :). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף  בצמצום

.ÂËÌÈËÏ OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70Ó‡È ‡Ï 71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72ÚÎ‰Â73‰OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ ÚÎ‰Â ,˙Á‡ ˙a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט .70) שם להרבות 72)הלוקח .71)ברייתא כדי 
להכריע ,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח  של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע  ואחד בלח 

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï 76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï  ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï  ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï  Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח :74) שם בקב .75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף . את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף  לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי  המחוקה, המדה
פט .). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי  המחירים לשינוי 

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆL ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï  ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL‰  ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï  ‰ML ÏÚ ˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ .). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי .82)חשבון חלק 

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי  חלק  תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚe ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח .).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע .88) מן 89)פעמים המאזנים אבני  את ורוחץ 
בהן. הנדבק  לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי 
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק  מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקי ֿיוסף  רשב "ם (ראה בשבוע  אחת פעם מספיק  כן על

אחרת). שפירשו

.ËÈLwÓ‰92Ô˙B  ‡ËÏ ÈÚÈ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡ËÏ93ÛÎa ‡ËÏ ÚÈe Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈe ‡ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡Ël‰ ÚÈ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט .92) שם חצי93)ברייתא משקלות, שתי  ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע  ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי  שלשה לי  שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס  שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי  ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי  שלושה לי  "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקי ֿיוסף  מובא כריטב "א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי  ליטרא רבעי  שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע  ושל ליטרא חצי 

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈiÁ95ÌÈËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈfÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎe ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰ÒÁ ‰cÓ B‡ ÒÁ100 »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿

ÔÈc ˙Èa ˙e‡ ÈÙk104c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ  ˜Èa ÎBÓe ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ

˜eM‰ ÚLk ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

  

         
   

שכתב מה  על־דר הוא  כא שמזכיר  השוטרי של  עניינ
סנהדרי ה "א)בהלכות הדייני (פ"א לפני   העומדי..."

השערי לתק החנויות ועל וברחובות  בשווקי  המסבבי
אותו  ודני די לבית אותו  מביאי עיוות בו  שיראו  וכל כו '
ומודיעי ובשווקי ברחובות  שמפקחי היינו  רשעו " כפי 

. שרואי עיוות כל על  לשופטי
מינוי מצות את  " הרמב מנה  לא  מדוע  יוב זה  פי  על
כאחת.  שופטי מינוי  מצות  ע אלא  עצמה  בפני   שוטרי
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קעג                
         

הנזכר 67) החשבון לפי  משקל תוספת לתת המוכר שחייב 
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע  בלי  בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי  הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע ,

טפח . של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף  את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי  במנהג, תלוי  במשקל ההכרע 
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף 

פח :). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף  בצמצום

.ÂËÌÈËÏ OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70Ó‡È ‡Ï 71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72ÚÎ‰Â73‰OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ ÚÎ‰Â ,˙Á‡ ˙a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט .70) שם להרבות 72)הלוקח .71)ברייתא כדי 
להכריע ,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח  של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע  ואחד בלח 

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï 76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï  ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï  ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï  Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח :74) שם בקב .75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף . את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף  לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי  המחוקה, המדה
פט .). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי  המחירים לשינוי 

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆL ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï  ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL‰  ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï  ‰ML ÏÚ ˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ .). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי .82)חשבון חלק 

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי  חלק  תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚe ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח .).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע .88) מן 89)פעמים המאזנים אבני  את ורוחץ 
בהן. הנדבק  לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי 
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק  מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקי ֿיוסף  רשב "ם (ראה בשבוע  אחת פעם מספיק  כן על

אחרת). שפירשו

.ËÈLwÓ‰92Ô˙B  ‡ËÏ ÈÚÈ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡ËÏ93ÛÎa ‡ËÏ ÚÈe Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈe ‡ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡Ël‰ ÚÈ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט .92) שם חצי93)ברייתא משקלות, שתי  ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע  ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי  שלשה לי  שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס  שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי  ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי  שלושה לי  "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקי ֿיוסף  מובא כריטב "א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי  ליטרא רבעי  שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע  ושל ליטרא חצי 

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈiÁ95ÌÈËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈfÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎe ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰ÒÁ ‰cÓ B‡ ÒÁ100 »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿

ÔÈc ˙Èa ˙e‡ ÈÙk104c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ  ˜Èa ÎBÓe ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ

˜eM‰ ÚLk ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

  

         
   

שכתב מה  על־דר הוא  כא שמזכיר  השוטרי של  עניינ
סנהדרי ה "א)בהלכות הדייני (פ"א לפני   העומדי..."

השערי לתק החנויות ועל וברחובות  בשווקי  המסבבי
אותו  ודני די לבית אותו  מביאי עיוות בו  שיראו  וכל כו '
ומודיעי ובשווקי ברחובות  שמפקחי היינו  רשעו " כפי 

. שרואי עיוות כל על  לשופטי
מינוי מצות את  " הרמב מנה  לא  מדוע  יוב זה  פי  על
כאחת.  שופטי מינוי  מצות  ע אלא  עצמה  בפני   שוטרי
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 די את לפועל להוציא  היה   השוטרי תפקיד  אילו  כי 
ועשיית  שונות מצוות שתי  שה לומר  מקו היה   השופטי
וביצועו  , הדייני ידי  על הדי פסק  : לשתי נחלקת הדי
הוא  בתורה  האמור ששופט מאחר אבל . השוטרי ידי על
שופטי "אל משה  שאמר על־דר ,הדי את מבצע   שג זה 

כו " אנשיו  איש  הרגו  ה .)ישראל כה , עונש (במדבר  לגבי  וכ
ב .)מלקות כה , וגו '"(דברי והכהו  השופט "והפילו  נאמר

לא  ולכ  לשופטי  המסייעי אלו   ה  שהשוטרי נמצא 
זהו  כי  א . עצמה : בפני  כמצוה   מינויי את  " הרמב מנה 
אינו  ב . . השופטי ידי  על לפועל המשפט בהוצאת פרט
להוציאו  ואפשר המשפט של לאור להוצאה  הכרחי  עניי

. לסיוע צרי כשאי  השוטרי בלי   ג לפועל
        

פט .).95) (שם חמא בר רמי  של בעלי96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני  עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק  סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי  מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק .98)עיר.97)הלכה מאזני  שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

ח ֿיא. הל' זה בפרק  הנ"ל להוראות עלֿפי101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף .103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי  העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ  חסר משקל שחטא במדה
הרע . את לבער כדי  יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ  שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי 

   1 
במחתרת 1) הבא ודיני  נפש הגונב  דיני  ז"ל רבינו בו ביאר

צד  בהם יש ששניהם לפי  אחד בפרק  ונכללו השלמות. על
לפעמים. מיתה

.‡Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈc‰ ˙OÚa eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .‚˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ B‚Ï5BÎBn‰ ÔÎÂ .6BÚ  ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈
„Ú ˙kÓÓ eÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆

el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק  ממון, גונב  על דובר הקודמים בפרקים
נפש. "נפש 3)גונב  כתוב : פה:) (סנהדרין במשנה

ר"מ . רומי  בדפוס  גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",
הלמד 5) "דבר המידה ידי  על התלמוד מגיע  זו למסקנה

נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל  בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי  שהם תנאף , לא  תרצח ,
מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב "

פו.). (סנהדרין נפש גונב  דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,
בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר

עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי 
א, פרק  עבדים בהלכות רבינו כתב  וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב  רבינו, וסובר שם. מלבי "ם ראה ד). הלכה
לשש  רק  מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו

אין  כי  ביתֿדין, עלֿידי  במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני 
שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני  נזכרים זה בפסוק  ההוא".

מיתה. חייב  עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי 
קלט ). תצא, פרשת (ספרי , בחנק  - בתורה

.˙‡ ‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ iÁ pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡Oi‰12B˙eLÏ epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈÁ‡Ï epkÓÈÂ15BÎÓe Ba nÚ˙‰Â :Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È‰ 21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב  נאמר: (שם) ובספרי  פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב 
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב 

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני 
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב  של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב  בו השתמש
בריה 17) אחא רב  של פירושו לפי  במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח ), בפני  הגנה (לשם הגוף  בעובי 

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב  משנתו, התעורר שהנגנב  לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק  מסתפק  ירמיה שרב  רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב . מכרו ואחרֿכך נתעורר אם
בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין

עיון]. וצריך רבינו, כדברי  שלא משמע 

.‚Ba LnzLÂ Bb22˙eLa eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,BÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
eËt  B˙eLÏ pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23Bb . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

BÎÓ B‡ ,BÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eLÏ B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï BÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

 ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ‡Ï BÎnL ÔB‚k ,eb ÏL ÂÈBwÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
eËt ‰Ê È‰25„Ú  ÂÈÁ‡Ó LÙ b :Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

Bb Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈÎÓa ÂÈBwÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈciL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ BÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26eËt ‰Ê È‰ 27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י , כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב  ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
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קעד               
         

קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו
מכרו. ואחרֿכך בנגנב  הגנב  פו.25)השתמש סנהדרין

מ "ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב . של הקרובים לכל מתכוון הרחב  במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב  הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב  היה בלבד כי27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק  נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי 

.„„Ïa ‰ÈaÚÏ dÎÓe ‰M‡ b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

eËt ‰Ê È‰  ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י  גמרא מעוברת, אשה שגנב  לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק  נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב  בעיית זוהי 
להקל.

.‰Ba ˙‡ Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtBËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ebL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ bL ˙Èa‰ ÏÚe ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
eËt  BÎÓe Ba37B„È ‡ˆÓÂ :Ó‡pL ;38Ët  ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק  שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח  קטנים יתומים על להשגיח  ביתֿדין עלֿידי 

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע  כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚‰ el‡ È‰  ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ  LÙ b :Ó‡p45˙‡ Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

ÁLÓ „Ú B‡ b bL B‡ Ï‡OÈ46:Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓe ‰B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „Ú‰ ˙‡ Bb‰ Ï‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈBÁ48eËt 49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי  שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט  שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי  נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי 

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב 
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע 
אשה  הכתוב  "הקשה כי  הגנב , לדין לא אבל הנגנב , לפרטי 
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אף ֿעלֿפי 

פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני  שני  של עבד כגון
מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב  כתוב : כי 

ממעטים  ישראל" "מבני  הנוספות המלים מן ישראל". מבני 
שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡  «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eLe .ÔÈeËt 54B‚‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈

.ÌÈÓc BÏ»ƒ

עב .50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב  שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב : בתורה

חייב . וההורגו כחי , דינו שביום משמע  פשוטו ולפי  ב ), כב ,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק  אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב  ביום הרגו
כאן  אף  ללילה, יום בין חלק  לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב "ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק  לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב  הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי  כרודף  דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב  שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף  כדין במחתרת
עב :). (שם הרודף  המתת עלֿידי  הנרדף  חיי  את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק  לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי  אף ֿעלֿפי 

במחתרת  הבא הגנב  את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי  בשבת, להרוג מותר

.ÁBbb CB˙a ‡ˆÓpL p‚ B‡ ˙zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt˜ CB˙a B‡ BˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙zÁÓ Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59CcL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙zÁna ‡BÏ ÌÈpb‰ …««»ƒ»««¿∆∆««¿»

עב :57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף  נרחב  שטח 
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י  [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק . לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח  דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס  אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב  סתם, גנב  אבל לגנוב ,
החפץ  שבעל ברגע  הדולפק  או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.Ë‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ pb ÏL BÓ„ ‰Bz ‰Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚‰È  BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚‰Ï BÁ Á‡ Û„Bk ‚Ï BÁ ˙ÈÏ ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»

עב .60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב 
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קעה                
         

קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו
מכרו. ואחרֿכך בנגנב  הגנב  פו.25)השתמש סנהדרין

מ "ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב . של הקרובים לכל מתכוון הרחב  במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב  הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב  היה בלבד כי27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק  נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי 

.„„Ïa ‰ÈaÚÏ dÎÓe ‰M‡ b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

eËt ‰Ê È‰  ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י  גמרא מעוברת, אשה שגנב  לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק  נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב  בעיית זוהי 
להקל.

.‰Ba ˙‡ Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtBËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ebL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ bL ˙Èa‰ ÏÚe ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
eËt  BÎÓe Ba37B„È ‡ˆÓÂ :Ó‡pL ;38Ët  ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק  שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח  קטנים יתומים על להשגיח  ביתֿדין עלֿידי 

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע  כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚‰ el‡ È‰  ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ  LÙ b :Ó‡p45˙‡ Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

ÁLÓ „Ú B‡ b bL B‡ Ï‡OÈ46:Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓe ‰B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „Ú‰ ˙‡ Bb‰ Ï‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈBÁ48eËt 49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי  שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט  שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי  נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי 

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב 
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע 
אשה  הכתוב  "הקשה כי  הגנב , לדין לא אבל הנגנב , לפרטי 
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אף ֿעלֿפי 

פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני  שני  של עבד כגון
מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב  כתוב : כי 

ממעטים  ישראל" "מבני  הנוספות המלים מן ישראל". מבני 
שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡  «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eLe .ÔÈeËt 54B‚‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈

.ÌÈÓc BÏ»ƒ

עב .50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב  שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב : בתורה

חייב . וההורגו כחי , דינו שביום משמע  פשוטו ולפי  ב ), כב ,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק  אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב  ביום הרגו
כאן  אף  ללילה, יום בין חלק  לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב "ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק  לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב  הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי  כרודף  דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב  שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף  כדין במחתרת
עב :). (שם הרודף  המתת עלֿידי  הנרדף  חיי  את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק  לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי  אף ֿעלֿפי 

במחתרת  הבא הגנב  את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי  בשבת, להרוג מותר

.ÁBbb CB˙a ‡ˆÓpL p‚ B‡ ˙zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt˜ CB˙a B‡ BˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙zÁÓ Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59CcL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙zÁna ‡BÏ ÌÈpb‰ …««»ƒ»««¿∆∆««¿»

עב :57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף  נרחב  שטח 
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י  [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק . לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח  דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס  אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב  סתם, גנב  אבל לגנוב ,
החפץ  שבעל ברגע  הדולפק  או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.Ë‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ pb ÏL BÓ„ ‰Bz ‰Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚‰È  BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚‰Ï BÁ Á‡ Û„Bk ‚Ï BÁ ˙ÈÏ ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»

עב .60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב 
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המציאות.62)הבית. לאור ברורה עב :63)הנחה שם
להלן דין  ומפורט  עג. שם משנה להרגו, חבירו אחר הרודף 

א. פרק  רוצח  קטן 65)הגנב .64)בהלכות של דינו כי 
בנפשו  להצילו שניתן הרודף , כקטן הוא במחתרת הבא

רודף .66)(שם). כדין

.ÈÂÈÏÚ ‡a‰ pb‰ ‰fL ˙Èa‰ ÏÚÏ ea c‰ ‰È‰»»«»»»¿««««ƒ∆∆««»«»»»
B‚B‰ BÈ‡67eÒ‡  ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ ‡a BÈ‡Â , ≈¿¿≈»∆»«ƒ¿≈»»

LÙ ‚B‰ ‰Ê È‰  B‚‰ Ì‡Â ,B‚‰Ï68:Ó‡pL ; ¿»¿¿ƒ¬»¬≈∆≈∆∆∆∆¡«
c‰ EÏ ea Ì‡  ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰ÁÊ Ì‡ƒ»¿»«∆∆»»ƒ»¿«»»

LÓMk69,CÎÈÙÏ .e‰‚‰z Ï‡ ,EnÚ ÌBÏL BÏ LiL «∆∆∆≈»ƒ¿«««¿≈¿ƒ»
Ba ÏÚ ˙zÁna ‡a‰ ‡70È‡ceL ,‚‰ BÈ‡  »«»««¿∆∆«¿≈∆¡»∆««

‚‰  ÂÈ‡ ÏÚ ‡a‰ Ôa‰ Ï‡ ;B‚B‰ BÈ‡L71. ∆≈¿¬»«≈«»«»ƒ∆¡»

מידו.67) ממונו להציל נגדו יעמוד וחייב 68)אפילו
עב .69)עליו. שם הברייתא, מרחם 70)לשון אב  סתם

שם. בגמרא דוגמא בנו. הבא 71)על סתם אדם כל כדין
נגדו  יקום אם הבית, בעל את שיהרוג שחזקתו במחתרת,
אדם, בני  בסתם נאמר האב  על בבן זה דין ממונו. את להציל
אסור  יהרגהו, ולא מאד אביו את אוהב  זה שבן כשידוע  אבל
שאינו  באדם גם אלא אמרו, בבן רק  ולא במחתרת. להרגו
 ֿ (מגיד ביותר כאוהבו ידוע  אבל הבית, בעל של  קרובו

משנה).

.‡ÈL pb‰ ÔÎÂ‡ˆÈÂ b72B‡ˆÓe ‚ ‡lL B‡ , ¿≈««»∆»«¿»»∆…»«¿»
ÛÚ ‰Ùe ÏÈ‡B‰  ˙zÁn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ73BÈ‡Â ≈ƒ««¿∆∆ƒ»»…∆¿≈

Û„B74ÌÈÓc BÏ LÈ ,75Ì„‡ Èa e‰eÙÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .76 ≈≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈»»
ÌÈ„Ú B‡77‡aL ‰Ê ˙eLa ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««ƒ∆¬«ƒƒ¿∆∆»

˙ÈÏ ‡a Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‚‰ BÈ‡  ÂÈÏÚ»»≈∆¡»¿≈»ƒ«ƒ»¿≈
.‚‰ BÈ‡L ÔÈcƒ∆≈∆¡»

דמים"72) לו יש למחתרת חוץ  דמים, לו אין "במחתרת
ח ). הלכה ח , פרק  סנהדרין אף ֿעלֿפי73)(ירושלמי 

במחתרת. עדיין גנב 74)שנמצא אם אבל גנב , לא הרי  כי 
רב  של מימרא פטור. - והרגו המחתרת מן יוצא ומצאו

עליו  ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס  "נטל  הונא:
(שם). נהרג" ההורגו אין חייב .75)והרגו, וההורגו

אם 76) לבעה"ב , מצילים לו יש כי  הגנב , את להרוג אסור
- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב  יקום

יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב " הפסוק  את
"אם  אונקלוס  תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי ..." נפלה דסהדיא עיני 
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע  יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב  ימנע  בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב  במקרה להעיד
מאירי (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע ' לסנהדרין

.Èe‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
Èc‰ CB˙Ï B‡78‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ  ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰  ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות  גדרה
לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב  ידע  ולא

הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו
ח .

.‚ÈÌÈÓ„ BÏ LiL pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ  ˙aLa83B˙‡Èa ÌÈÏk aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a iÁ 85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï‡ ;86aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
eËt  B˙‡Èa ÌÈÏk87e‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני  של
דינו 83)במחתרת. כי  להצילו, כדי  האבנים את מפנים

עב :). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח  אדם, כל כדין
הבעלים.84) עב .)85)לרשות (סנהדרין מזיק  כל כדין
ח .86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב  כי  מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב 
הגל. את עליו  מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»



      

ה'תשע"ח  סיון  י"ג ראשון  יום 

 
הלכותגירושין


   1 

שנתגרשו,1) לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל
הגט , על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי  שתי  הכחשות
ועדים  אחד עד ונאמנות בעלה, מת לומר האשה נאמנות

הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים

.‡‰Le‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰Ó‡Â ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»

Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ Ò‡L ‰t‰L ;˙Ó‡  È‡2. ¬ƒ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆∆ƒƒ
 ÈÏÚa ÈLb :‰Ó‡Â ‰‡e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»≈∆ƒ»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡3˜eMÏ dÓˆÚ Èz‰Ï4‰ÏÒt Ï‡ , ≈»∆¡∆∆¿«ƒ«¿»«¬»»¿»
ÌÏBÚÏ ‰p‰kÏ dÓˆÚ5ÔÈLLBÁ  dÏÚa ˙Ó Ì‡Â . «¿»«¿À»¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,‰È„Ï6. ƒ¿»∆»¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

כדי2) לאחר אני , גרושה אמרה: ואפילו א. כב , כתובות
עוקרת  אינה שהרי  עצמה, להתיר נאמנת היא הרי  דיבור,
עצמה  את פוטרת אלא הייתי ) איש (אשת הראשון דיבורה
דיבורה  אפילו אלא עוד ולא הגירושין, מצד אחר מצד
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אני פנויה ועכשיו הייתי , איש אשת כך: משמעו הראשון
אם 3)(מגידֿמשנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל

א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא
אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י  לדבריה כי 

כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא
ה"ג. סוף  לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא

פ "ג  והשווה ב . קיח , ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו
הי "ד. יבום מהל'

.ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È‰  Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È‰  ‰Êa ÈÏÚa ÈLb :‰Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e‡aL9. ∆≈«¿

גיטי7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגידֿמשנה נאמנים הם הרי  נקרע  או
אילו  מזה משמע  גירושין", עידי  שם "כשאין פט .) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי  להנשא,

יא). קנב , סי ' לאהע "ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ "ז לעיל

הגט . שיקויים עד נאמנת אינה הראב "ד ולדעת זה. לדין

.‚‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ :ÚÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡  B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B˙kL10Ì‡ Ï‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È  ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰ÈÒÓ13e‡aL BÓk ,14dÈ‡  Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï‡ ,ÌÈÁ‡Ï ˙zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט ,10) סימני  אומר "הוא כח .): (בבאֿמציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי  לה", ינתן - הגט  סימני  אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי  נפל, ממני  לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב , סי ' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט  כלֿשכן

נתקיים.11) ובכת"י12)ולא היא, אחת שטענה נראה
אהע "ז  ב 'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף  כתבתי  "לא התימנים:

מעולם". כתבו ולא מזוייף  שהוא "או קנב : ע "י13)סי '
תנאי על היה שלא נדע  לידה, זה גט  מסר שבפניהם העדים

הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב ,14)או פ "ז לעיל
שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי  א. ט , גיטין הש"ס  ע "פ 
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב : טז,

שם. י "ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל  לשון
א. כב , בכתובות

.„„‡Â ÈzLb :˙ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚe ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡  CÈzL‚ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי "ג,17) אישות מהל' פ "ד למעלה וראה ב . פט , גיטין
הכ"ו. ופט "ז

.‰ÔÓ‡ BÈ‡  ÈzL‡ ˙‡ ÈzLb :ÏÚa‰ Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡  dLbL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dLb ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL eq‡‰ „k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È‰  c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ Lb ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבאֿבתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב ) סי ' (אהע "ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י  "ובגט ". להיות צריך אולי 
ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב  בזה

(ראה  נתגרשתי  באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא
ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי  בדפוסי 

מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם
היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב ,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני  פניה מעיזה שאינה מפני 

ב . סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.Â‡Ï' ÌÈÓB‡ ÌÈLe ,'‰Lb˙' ÌÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
BÏ ˙ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰Lb˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È‰  'ÈzLb'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz  ˙‡O Ì‡26.ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב . כב , כתובות

.ÊÂÈLÎÚ' eÓ‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»
 c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈÓB‡ È‰L ,'‰Lb˙ƒ¿»¿»∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»

Ch‚ È‡ÈˆB‰27ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ eÓ‡ Ì‡ Ï‡ ; ƒƒƒ≈¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „‡ ÓBÏ LÈ  '‰Lb˙ƒ¿»¿»≈«»««≈¿ƒ¿ƒ
,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa È‡ ‰Leb' ˙ÓB‡∆∆¿»¬ƒ¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»
˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«ƒ«¿ƒƒ»ƒƒ»

‡ˆz ‡Ï  ‰È„ÚÓ „Á‡Ï28dÏÚe ‡È‰ È‰L ; ¿∆»≈≈∆»…≈≈∆¬≈ƒ«¿»
ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙zÓ ‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿««∆ƒÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈
ÏÈ‡B‰ ,Á‡Ï ˙‡O Ì‡ Ï‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒƒ»¿«≈ƒ
,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ c‰Â¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ»¿»≈ƒ««

‡ˆz BÊ È‰  ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡29„Ïe‰Â ¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¬≈≈≈¿«»»
.ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגידֿמשנה, הגט  נאבד טוענת

הט "ז.28) פ "י  ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.ÁÌÈÓB‡ ÌÈLe ,'‰Lb˙pL ‰eÈ‡' ÌÈL eÓ‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È‰  ˙Á‡ ˆÁa ÌÈeL Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈
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קעז                
         

אני פנויה ועכשיו הייתי , איש אשת כך: משמעו הראשון
אם 3)(מגידֿמשנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל

א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא
אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י  לדבריה כי 

כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא
ה"ג. סוף  לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא

פ "ג  והשווה ב . קיח , ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו
הי "ד. יבום מהל'

.ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È‰  Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È‰  ‰Êa ÈÏÚa ÈLb :‰Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e‡aL9. ∆≈«¿

גיטי7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגידֿמשנה נאמנים הם הרי  נקרע  או
אילו  מזה משמע  גירושין", עידי  שם "כשאין פט .) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי  להנשא,

יא). קנב , סי ' לאהע "ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ "ז לעיל

הגט . שיקויים עד נאמנת אינה הראב "ד ולדעת זה. לדין

.‚‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ :ÚÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡  B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B˙kL10Ì‡ Ï‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È  ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰ÈÒÓ13e‡aL BÓk ,14dÈ‡  Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï‡ ,ÌÈÁ‡Ï ˙zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט ,10) סימני  אומר "הוא כח .): (בבאֿמציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי  לה", ינתן - הגט  סימני  אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי  נפל, ממני  לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב , סי ' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט  כלֿשכן

נתקיים.11) ובכת"י12)ולא היא, אחת שטענה נראה
אהע "ז  ב 'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף  כתבתי  "לא התימנים:

מעולם". כתבו ולא מזוייף  שהוא "או קנב : ע "י13)סי '
תנאי על היה שלא נדע  לידה, זה גט  מסר שבפניהם העדים

הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב ,14)או פ "ז לעיל
שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי  א. ט , גיטין הש"ס  ע "פ 
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב : טז,

שם. י "ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל  לשון
א. כב , בכתובות

.„„‡Â ÈzLb :˙ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚe ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡  CÈzL‚ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי "ג,17) אישות מהל' פ "ד למעלה וראה ב . פט , גיטין
הכ"ו. ופט "ז

.‰ÔÓ‡ BÈ‡  ÈzL‡ ˙‡ ÈzLb :ÏÚa‰ Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡  dLbL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dLb ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL eq‡‰ „k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È‰  c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ Lb ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבאֿבתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב ) סי ' (אהע "ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י  "ובגט ". להיות צריך אולי 
ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב  בזה

(ראה  נתגרשתי  באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא
ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי  בדפוסי 

מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם
היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב ,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני  פניה מעיזה שאינה מפני 

ב . סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.Â‡Ï' ÌÈÓB‡ ÌÈLe ,'‰Lb˙' ÌÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
BÏ ˙ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰Lb˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È‰  'ÈzLb'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz  ˙‡O Ì‡26.ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב . כב , כתובות

.ÊÂÈLÎÚ' eÓ‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»
 c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈÓB‡ È‰L ,'‰Lb˙ƒ¿»¿»∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»

Ch‚ È‡ÈˆB‰27ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ eÓ‡ Ì‡ Ï‡ ; ƒƒƒ≈¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „‡ ÓBÏ LÈ  '‰Lb˙ƒ¿»¿»≈«»««≈¿ƒ¿ƒ
,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa È‡ ‰Leb' ˙ÓB‡∆∆¿»¬ƒ¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»
˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«ƒ«¿ƒƒ»ƒƒ»

‡ˆz ‡Ï  ‰È„ÚÓ „Á‡Ï28dÏÚe ‡È‰ È‰L ; ¿∆»≈≈∆»…≈≈∆¬≈ƒ«¿»
ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙zÓ ‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿««∆ƒÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈
ÏÈ‡B‰ ,Á‡Ï ˙‡O Ì‡ Ï‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒƒ»¿«≈ƒ
,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ c‰Â¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ»¿»≈ƒ««

‡ˆz BÊ È‰  ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡29„Ïe‰Â ¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¬≈≈≈¿«»»
.ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגידֿמשנה, הגט  נאבד טוענת

הט "ז.28) פ "י  ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.ÁÌÈÓB‡ ÌÈLe ,'‰Lb˙pL ‰eÈ‡' ÌÈL eÓ‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È‰  ˙Á‡ ˆÁa ÌÈeL Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈
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‡Opz ‡Ï BÊ30,Lk „Ïe‰Â ‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ; …ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈¿«»»»≈
‰Úˆa L‚Ï ÔÈÈeOÚ Ì„‡ ÈaL31. ∆¿≈»»¬ƒ¿»≈¿ƒ¿»

קול 30) היה נתגרשה אילו שיאמרו שפתים, לזות משום
כג.). (רש"י  ראינוה 31)לדבר לא טענת ואין א. כג, שם

ה"ל. אישות מהל' פ "ט  למעלה וראה ראיה. -

.Ë„Á‡ „Ú ‡e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…À¿¿»≈∆ƒ»≈∆»
„Á‡ „Ú ‡e ,‰Lb˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È‰  ‰Lb˙ ‡Ï :Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈc ÔÈ‡Â ,‰Le‚ ‡È‰L „ÈÚÓ „Á‡Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»
Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï CÎÈÙÏe .ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL∆∆»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»…ƒ»≈¿ƒ

‡ˆz  ˙‡O32. ƒ»≈≈

שניהם 32) שהרי  כן, אינו קידושין ולענין שם. כתובות,
למעלה  וכמבואר שנתקדשה, קודם היתה שפנויה מעידים

הל"א. אישות מהל' פ "ט 

.È‰Ê ,˙Á‡ ‰È„nÓ e‡aL ÌÈL‡ ÈLe ‰M‡ƒ»¿≈¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆∆
‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈcÚ ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È‰  È„Ú Ô‰ÈL :˙ÓB‡ ‰M‡‰Â ,ÈcÚ«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב .33) סה, קידושין

.‡È‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È  ‡e‰ ÛiÊÓ :ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e‡aL BÓk ,‰ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰  ÈÏ B˙ ÔÈLe‚Ï :ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰  ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח  האשה שעשאתו
פ "ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע  כאילו תתגרש - לידו הגט 

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל
לשלוחה. והואֿהדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא

כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח  בתורת ולא כשירצה, בו
סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט  כשמסר האמינו שהרי 

אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב 
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי "ף  פסק  וכן אומרים 38)וברש"י . ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט  אלא נאמן השליח  שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס "ק  קמא סי ' אהע "ז

.ÈÔÈLe‚Ï' ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È‰  ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»

ÈÙa :‰M‡‰ ‰Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚe „Á‡ „Ú ‡l‡∆»≈∆»«««¬ƒ»¿»»ƒ»¿»«
ÏÚa‰Â ÏÈ‡B‰  ÈÏ ÁÈÏM‰ B˙e ÔÈLe‚Ï BÏ B˙¿»¿≈ƒ¿»«»ƒ«ƒƒ¿«««
‡nLÂ ,‰Èt ÊÚzL LÙ‡ ,d˙B‡ ÔÈ„ÚBÒ ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«¬ƒ»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰Lb˙ ‡Ï41. …ƒ¿»¿»

ואינה 39) כאן, ידובר הולכה שבשליח  משמע , זה מלשון
ה"ה, פ "ו לעיל כמבואר לידה, הגט  שיגיע  עד אלא מתגרשת
לא  שאפילו לה, נתתיו שיאמר: צורך אין קבלה בשליח  כי 

מתגרשת. לידה שליחותו,40)נתן עשה שליח  אולי 
ואינה  וחולצת להחמיר, בו הולכים הוא, שספק  ומתוך
(גיטין  משני  גט  צריכה לאחר, נתקדשה אם וכן מתייבמת.
עושה  שליח  חזקה באיסורין: אומרים "שאין סד:).
ה"ו). תרומות מהל' (פ "ד להחמיר" אלא להקל שליחותו

שם.41) גיטין,

.‚ÈÈÙa dÏ BÁÏLe ‰M‡Ï Ëb ÏawL ‰Ïa˜ ÁÈÏL¿ƒ««»»∆ƒ≈≈¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú ÈL42Ëb‰ È‰Â ,ezÏËe d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰Â , ¿≈≈ƒ¿ƒƒ««≈¿»»¿»««¬≈«≈

dÏÚa Ì‡ ˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ≈ƒ««»»¿ƒ≈»««ƒ«¿»
BÁÏL43ÏL BÁeÏL B‡ dlL ‰Ïa˜ ÁÈÏL B‡ dÏ ¿»»¿ƒ««»»∆»¿∆

dÏÚa44e‡aL BÓk ,˙L‚Ó BÊ È‰ 45. «¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈«¿

לה.42) כששלחו בידו הגט  בשליחה 43)שראו רצה שלא
הולכה. שליח  ביד ושלחו הראשון 44)לקבלה, השליח 

להולכה. שני  שליח  עשה בעלה, הי "א,45)של לעיל
השליח  שאין ואע "פ  לי , נתנו לגירושין לומר נאמן שהשליח 
יוצא  הגט  שראו מעידים והעדים הואיל אולם בפנינו, עומד
וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע  צורך לנו אין ידו, מתחת

הבאה. בהלכה

.„ÈÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B˙k ‡lL ÚÚÂ ÏÚa ‡a46 »««¿ƒ¿≈∆…¿»∆≈»≈
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È 47Ëb‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È‰L , ƒ¿«≈¿»»∆¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆«≈

Û‡Â ;d„Èk B„iL dÁeÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ dÏ e˙pL∆»¿»»»ƒ«««¿»∆»¿»»¿«
˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ48eÚ„È ÌÈ„Ú‰ È‰ ,49Ì‡Â . «ƒ∆ƒ≈»««¬≈»≈ƒ»¿¿ƒ

˙L‚Ó dÈ‡  Ìi˜˙ ‡Ï50. …ƒ¿«≈≈»¿…∆∆

ברשות 46) שלא הסופר כתבו או לשמה, שלא שנכתב 
ה"ה. פ "ב  לעיל כמבואר בטל, גט  זה והרי  הבעל

משגיחים 47) אין ואז העדים, חתימות זיהוי  ע "י  יאושר
ה"ו. פ "ז לעיל כמבואר הבעל, הוא 48)בערעור והרי 

כיון  כשר, הגט  זאת בכל - מזויף  שהוא  ודאי  טענת טוען
שלוחה. ביד שהיה יודעים כאילו 49)שהעדים זה והרי 

לקחו  שאילו לי , נתתו לגירושין וטוען: בפנינו עומד השליח 
לה. שולחו היה לא עומד 50)לפקדון הבעל שהרי 

שליח  שאין הי "א, לעיל וכמבואר כתבו, שלא ומערער
ובעלה  גט  הוציאה שאם עצמה, מהאשה עדיף  לקבלה
פ "ז  לעיל והשווה בחותמיו, יתקיים - מזויף  שהוא מערער

הכ"ד.

.ÂËdÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈÏ BÈa ÌBÏLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ51, ƒ¿ƒ««»¿»≈¿≈»¿»»»

B‡ ‡Op˙Â ,˙Ó‡  ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ‰‡e»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈
ÌaÈ˙z52dÓˆÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡L ‰˜ÊÁ .53Ò‡˙Â  ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
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קעח               
         

ÔÈÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ „a  ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»
;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡BÏ BÙBÒ  ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz  dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„Ú ÈtÓ  ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ÓBÏ ÌÈÓ‡  ÂÈB˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"אֿב . פי "ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח  קכ, פ "י54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי  שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ "ח  כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
הכ"ט .58) פי "ג להלן ראה א. קכב , צד,59)יבמות שם

כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ "ג (מגידֿמשנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.ÊËLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ dÒ‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙e , «»¿≈≈¬»«¬»
d˙ˆÂ62dzÓÈÂ ,63dÏÚa ˙e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡  «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿
‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡  „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסף ֿמשנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי , יגיעי  כל תאכל זו

אדחה. ואני  ואמי  אבי  עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב  וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי  אשת
ב 'ירושלמי ' אמרו וכן ה"ג. פ "ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט "ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י  עמלה כל ואוכלת אמי  במקום
"כשם  שנינו: שם וב 'ירושלמי ' ה"ו. יבום מהל' פ "ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב  כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק : זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט ) כז, (משלי  לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח 
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי "א, פי "ג לקמן

שם.67)ב . יבמות,

.ÊÈÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰Bz‰ ÔÓ ‰Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡  dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡  Bnz ÈÙÏ71Ï‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰ÈcÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ 73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יוםֿטוב , חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ "י  כמבואר לוקה, שאינו אע "פ  קצוצה ברבית

אהע "ז 70)ה"גֿד. (ט "ז לשקר חשוד שהוא ב  כה, יבמות
סק "ב ). יז פט "ז.71)סי ' יבמות עבירה 72)רי "ף , שעבר

בחלב  עוף  בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי  שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני  יוםֿטוב  שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי  כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב .73)גזל, כה, יבמות
פ "א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ "ד לעיל השווה

הט "ו.

.ÁÈ‰eÈz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â Á‡ ‡a Ck Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆
dz‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È‰  '˙Ó ‡Ï' Ó‡Â ÔBL‡‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈc ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט "ז, סוטה מהל' פ "א השווה ב . קיז, שם
הי "ג. פ "ט 

.ËÈÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈

‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È‰ 75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ Èa' ˙ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È‰ 78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡  '˙Ó ‡Ï' eÓ‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח , – ב  קיז, כרת,76)שם בספק  עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב  כב , בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי  ברור
לי , ברי  מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י 
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי  ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי ' ה"ד,78)אהע "ז פט "ו יבמות ב 'ירושלמי '
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב "שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגידֿמשנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי "ד, ב .79)יבמות קיז, יבמות

.Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' eÓ‡Â ÌÈL e‡e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' eÓ‡Â Ô‰Èc ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙BÓB‡ ˙Ba ÌÈLÂ '˙Ó' ÓB‡ Lk „Ú Ï‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È‰  '˙Ó ‡Ï' ÌÈÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È‰  '˙Ó È‡cÂ' ˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈

תצא.80) - נשאת אם "או 81)שאפילו התימנים: ובכת"י 
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קעט                
         

ÔÈÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ „a  ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»
;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡BÏ BÙBÒ  ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz  dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„Ú ÈtÓ  ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ÓBÏ ÌÈÓ‡  ÂÈB˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"אֿב . פי "ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח  קכ, פ "י54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי  שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ "ח  כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
הכ"ט .58) פי "ג להלן ראה א. קכב , צד,59)יבמות שם

כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ "ג (מגידֿמשנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.ÊËLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ dÒ‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙e , «»¿≈≈¬»«¬»
d˙ˆÂ62dzÓÈÂ ,63dÏÚa ˙e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡  «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿
‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡  „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסף ֿמשנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי , יגיעי  כל תאכל זו

אדחה. ואני  ואמי  אבי  עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב  וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי  אשת
ב 'ירושלמי ' אמרו וכן ה"ג. פ "ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט "ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י  עמלה כל ואוכלת אמי  במקום
"כשם  שנינו: שם וב 'ירושלמי ' ה"ו. יבום מהל' פ "ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב  כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק : זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט ) כז, (משלי  לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח 
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי "א, פי "ג לקמן

שם.67)ב . יבמות,

.ÊÈÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰Bz‰ ÔÓ ‰Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡  dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡  Bnz ÈÙÏ71Ï‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰ÈcÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ 73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יוםֿטוב , חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ "י  כמבואר לוקה, שאינו אע "פ  קצוצה ברבית

אהע "ז 70)ה"גֿד. (ט "ז לשקר חשוד שהוא ב  כה, יבמות
סק "ב ). יז פט "ז.71)סי ' יבמות עבירה 72)רי "ף , שעבר

בחלב  עוף  בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי  שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני  יוםֿטוב  שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי  כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב .73)גזל, כה, יבמות
פ "א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ "ד לעיל השווה

הט "ו.

.ÁÈ‰eÈz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â Á‡ ‡a Ck Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆
dz‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È‰  '˙Ó ‡Ï' Ó‡Â ÔBL‡‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈc ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט "ז, סוטה מהל' פ "א השווה ב . קיז, שם
הי "ג. פ "ט 

.ËÈÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈

‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È‰ 75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ Èa' ˙ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È‰ 78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡  '˙Ó ‡Ï' eÓ‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח , – ב  קיז, כרת,76)שם בספק  עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב  כב , בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי  ברור
לי , ברי  מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י 
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי  ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי ' ה"ד,78)אהע "ז פט "ו יבמות ב 'ירושלמי '
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב "שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגידֿמשנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי "ד, ב .79)יבמות קיז, יבמות

.Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' eÓ‡Â ÌÈL e‡e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' eÓ‡Â Ô‰Èc ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙BÓB‡ ˙Ba ÌÈLÂ '˙Ó' ÓB‡ Lk „Ú Ï‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È‰  '˙Ó ‡Ï' ÌÈÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È‰  '˙Ó È‡cÂ' ˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈
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הי "ז. למעלה וראה דבריהם", של ובדפוסים 82)פסולין
באו  ואם התימנים. בכת"י  וכן למחצה", "כמחצה ראשונים:
הנשים  באו אם אבל תצא, נשאת ואם תינשא, לא אחת בבת

הכשר, אחד עד עלֿפי  לינשא שהתירוה לא אחרי  זו הרי 
כשנים, נחשב  שהראשון ותינשא, הראשון מהיתרה תצא
וכן  הי "ח , לעיל וכמבואר כאחד, רק  נחשבים והמכחישים
יז, סי ' אהע "ז ערוך' ב 'שולחן וכן קיז:) (יבמות רש"י  דעת

וראה 83)לז. הי "ט , לעיל וכמבואר שמת, לה שהעיד לעד
שם. לאהע "ז שמואל' 'בית

.‡Î,'ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡L ‡È‰ B‡ '˙Ó' ˙ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆≈ƒ∆»¿»≈«¿ƒ
‡Ï BÊ È‰  '˙Ó ‡Ï' Ó‡Â Lk „Ú ‡a Ck Á‡Â¿««»»≈»≈¿»«…≈¬≈…

‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz84. ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈

עד 84) לגבי  שכולן אחד, עד לגבי  הנשים כח  שהורע  כיון
הורע  הקודמת, בהלכה כמבואר למחצה, כמחצה הן אחד
העידה  כשהיא אפילו אחד, עד לגבי  אחת אשה כח  גם
יבמות  ע "פ  (מגידֿמשנה פיה על להנשא והתירוה תחילה
בא  ואח "כ והתירוה, שמת העידו שתים שאם ונראה, קיז:).
מהיתרה  תצא לא זו הרי  - מת לא ואמר כשר אחד עד
נמצא  תחילה, התירוה והן כמותו, שקולות שהן הראשון,
וכמבואר  שנים. במקום אחד של דבריו ואין כשנים , שהן
(אחת) "אשה אלא: רבינו ציין לא ולפיכך הי "ח , לעיל

(מגידֿמשנה). וכו' מת" אומרת

.Î˙BÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿
‡Ï' ÌÈL OÚ eÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È‰  '˙Ó'≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…
Opz BÊ È‰  '˙Ó' ˙BÓB‡ ‰OÚ ˙Á‡Â '˙Ó.‡ ≈¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈
ÌÈLk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈÓB‡ ÔÈ‡L85, ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿≈ƒ¿≈ƒ

Ï˜‰Ï ÔÈa ,‰ Á‡ Cl‰  ÔÈÏeÒÙa Ï‡86ÔÈa ¬»ƒ¿ƒ«≈««»…≈¿»≈≈
ÈÓÁ‰Ï87. ¿«¿ƒ

בהלכה 85) כמבואר תצא, נשאת ואם תינשא, לא ואז
כשנים" ומאה כמאה שנים כשרה, ב "עדות כי  הבאה,

מב .). שלפנינו.86)(שבועות המוזכר 87)בענין  כדין
קיז:). (יבמות כ' בהל'

.‚Î‡Ï' ÌÈÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ…
ÈtÓ ,‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È‰  '˙Ó≈¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˙ÓB‡ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .˜ÙÒ ‡È‰L∆ƒ»≈¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¿ƒ∆∆

'˙nL ÈÏ Èa'88‡ˆz ‡Ï BÊ È‰ 89. »ƒƒ∆≈¬≈…≈≈

(כתובות 88) בא" היה קיים היה שאילו נוקפי , לבי  "אין
וברש"י ). ה"ז.89)כב : לעיל השוה

.„Î‰Ó‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡e ,ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈»ƒ»»««≈∆¿»¿»
BÓk ,dÓˆÚ Èt ÏÚ ‡Opz BÊ È‰  'ÈÏÚa ˙Ó'≈«¿ƒ¬≈ƒ»≈«ƒ«¿»¿

e‡aL90‰„ÈÚÓ ‰ˆ ÔÈ‡L ,‰eÒ‡ d˙ˆÂ ; ∆≈«¿¿»»»¬»∆≈»»¿ƒ»
dzÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL eÒ‡iL ‡È‰ ‰ˆB d˙ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È‰  '˙Ó ‡Ï' ˙ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,dÈz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

dÒ‡Ï94 '‚‰' ˙ÓB‡ d˙ˆÂ '˙Ó' ˙ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙BÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט "ו.90) הט "ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי 
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב .). (יבמות פלשתים" עם נפשי  "תמות
כדי עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט "ו שם ב 'ירושלמי '

חברתה". ב .94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי ' אהע "ז בשו"ע  מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס "ט . יז,

ה'תשע"ח  סיון  י"ד שני יום 

    1 
בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר

אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני  ופרטי 
קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzLb :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰Ó‡Â ‰‡e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡  ÈÏÚa ˙Ó,˙È˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆBÂ¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï  dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È‰L ,‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי  על אף  כלומר,
נאמנת. שאינה והוברר 3)בעולם, שקרנית והוחזקה הואיל

להישמט  ממשיכה שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר
שקר. עד שכירת כדי  עד אפילו שקר בתחבולות ממנו

.˙Ó :‰Ó‡Â ‰‡e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡  ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈc ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈÏ BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡‰ e‚‰pL ÔB‚k .'˙Ó' Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ ÔaL∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈBÁ‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚‰ ,el‡Â el‡ e‚‰pL Á‡Ó :˙ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰Ó‡ Ì‡ Ï‡ .5˙Ó‡ 6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי  על אף 
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק  נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰Ó‡Â ‰‡e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï  ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע  לא כלומר,
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.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8 ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡  ˙ÓÂ ˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡  ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי8) כל והפילה סערה רוח  שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי  על כן ואומרת כמלחמה היא הרי  שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡  ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
 ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ÔBÚ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡  ÂÈz˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי 
לא  מזון שבלי  דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי . שעזבתו פי  על ואף  לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי 
מוות, ואימת חרב  פחד שם אין כי  לברוח , כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי 
המלחמה, מפחד לברוח  היא בהולה כי  וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי  לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚‰Ï Ôkc ÔÈ‡L ;˙Ó‡  ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי  "אשה
ובירושלמי עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי  ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡  ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ÌÏBÚa „ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈÚ ca e˙eÓiL LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰  ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,eÓ‡ k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡  ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰Ècƒ¿≈∆

דעת.15) בני  והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È‰  B˙hÓaÌÈ ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק  מיתתו מעסקי  דברים

.È‡Opz BÊ È‰  ÈBÏt ˙‡ Èz‚‰ :Ó‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬≈ƒ»≈
ÚL BÓˆÚ ÌÈOÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÂÈt ÏÚ17„ÈÚ‰ È‰Â , «ƒ∆≈»»≈ƒ«¿»»«¬≈≈ƒ

˙nL18. ∆≈

לעצמו 17) הוא קרוב  שהרי  הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
נעשה  הרי  לעצמו נאמן היה אילו כי  לעדות, פסול וקרוב 
אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח  רשע 
עד". להיות רשע  עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה

ומפרשים,18) דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן
הוא  נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים עם שהיה

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה

.‡È Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰L ,eÓ‡ k¿»»«¿∆»«∆≈ƒ«¿ƒÀ
:Ó‡Â ÁÈÒÓ Ì"ekÚ ‰È‰ ?„ˆÈk .ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ«ƒ≈«»»«≈ƒ«¿»«
‰OÚ ‰BË ‰nÎÂ ‰‡ ‰È‰ ‰nk ,˙nL ÈBÏÙÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆≈«»»»»∆¿«»»»»
Cca ‡a È˙ÈÈ‰Lk :ÓB‡Â ÁÈÒÓ ‰È‰L B‡ ;ÈnÚƒƒ∆»»≈ƒ«¿≈¿∆»ƒƒ»«∆∆
„Ï È‰Ó˙e ,˙ÓÂ enÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈBÏt ÏÙ»«¿ƒ∆»»¿«≈ƒ»»≈¿≈«ƒ¿»»
Ô‰L el‡‰ ÌÈ„ ‡ˆBiÎÂ ;Ì‡˙t ˙Ó „ˆÈk ‰Ê∆≈«≈ƒ¿…¿«≈ƒ¿»ƒ»≈∆≈

ÔÓ‡ ‰Ê È‰  „ÈÚ‰Ï B˙ek ÔÈ‡L ÔÈ‡Ó19. «¿ƒ∆≈«»»¿»ƒ¬≈∆∆¡»

נתכוון 19) אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוון אם אבל
נאמן. שאינו - להינשא להתירה

.È Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚÓ ÚÓML Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«≈««≈ƒ«¿ƒÀ
ÌÈc ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡20‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬ƒ∆…»¿»»¬«¿»¬»ƒ»¿»
‡l‡ Ôek˙È ‡Ï ‡nL Ì"ekÚ‰ ˙ÁÈOa ‡Ï˙Ó‡ ÌL»¬«¿»¿ƒ«»«∆»…ƒ¿«≈∆»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚ :„Á‡Ï Ó‡L BÓk ,Á‡ „Ï¿»»«≈¿∆»«¿∆»¬≈ƒ»»»
‰Ê ÔÈ‡  ÈBÏÙ Èz‚‰L C„k E˙B‡ ‚‰‡ ‡lL∆…∆¡…¿¿∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ≈∆

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21.‰Ê ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï B˙ekL , ≈ƒ«¿ƒÀ∆«»»¿«ƒ≈»«∆

עין.20) למראית הנמקה הריגת 21)תואנה, על להאמינו
אשתו. ולהשיא פלוני  אותו

.‚È˙B‡kÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:eÓ‡L Ì"ekÚ ÏL ¿≈ƒ»«≈«¿»∆«∆»¿
ÔÓˆÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰L ,ÔÈÓ‡ ÌÈ‡  ÈBÏt e‚‰»«¿¿ƒ≈»∆¡»ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈«¿»
.el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï È„k ÊÎa¿»»¿≈¿«ƒ≈»¿≈…«≈ƒ¿»ƒ≈

משפט .22) בתי 

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰lÁz Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿ƒ»««ƒ
Ïk LÙiL „Ú e‰e˜„e Ck Á‡ B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««»¿»«∆¿»≈»

.ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  Ú‡Ó‰«¿…»¬≈∆∆¡»«ƒƒ«ƒ

.ÂË˙nL ÈzÚÓL' Ó‡L „Ú‰L ,eÚ„B‰ k¿»«¿∆»≈∆»«»«¿ƒ∆≈
‰Ê È‰  „ÚÓ ‰ÚÓML ‰M‡Ó ÚÓL elÙ‡ ,'ÈBÏt¿ƒ¬ƒ»«≈ƒ»∆»¿»≈∆∆¬≈∆

ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,‰M‡ ˙e„ÚÏ Lk23Ó‡ Ì‡ Ï‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰ne ˙È‡ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡  ea „a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ ÔaL ÌÈ„a24;BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡  ƒ¿»ƒ∆À»¿ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿
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.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8 ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡  ˙ÓÂ ˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡  ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי8) כל והפילה סערה רוח  שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי  על כן ואומרת כמלחמה היא הרי  שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡  ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
 ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ÔBÚ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡  ÂÈz˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי 
לא  מזון שבלי  דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי . שעזבתו פי  על ואף  לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי 
מוות, ואימת חרב  פחד שם אין כי  לברוח , כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי 
המלחמה, מפחד לברוח  היא בהולה כי  וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי  לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚‰Ï Ôkc ÔÈ‡L ;˙Ó‡  ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי  "אשה
ובירושלמי עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי  ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡  ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ÌÏBÚa „ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈÚ ca e˙eÓiL LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰  ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,eÓ‡ k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡  ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰Ècƒ¿≈∆

דעת.15) בני  והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È‰  B˙hÓaÌÈ ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק  מיתתו מעסקי  דברים

.È‡Opz BÊ È‰  ÈBÏt ˙‡ Èz‚‰ :Ó‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬≈ƒ»≈
ÚL BÓˆÚ ÌÈOÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÂÈt ÏÚ17„ÈÚ‰ È‰Â , «ƒ∆≈»»≈ƒ«¿»»«¬≈≈ƒ

˙nL18. ∆≈

לעצמו 17) הוא קרוב  שהרי  הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
נעשה  הרי  לעצמו נאמן היה אילו כי  לעדות, פסול וקרוב 
אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח  רשע 
עד". להיות רשע  עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה

ומפרשים,18) דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן
הוא  נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים עם שהיה

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה

.‡È Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰L ,eÓ‡ k¿»»«¿∆»«∆≈ƒ«¿ƒÀ
:Ó‡Â ÁÈÒÓ Ì"ekÚ ‰È‰ ?„ˆÈk .ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ«ƒ≈«»»«≈ƒ«¿»«
‰OÚ ‰BË ‰nÎÂ ‰‡ ‰È‰ ‰nk ,˙nL ÈBÏÙÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆≈«»»»»∆¿«»»»»
Cca ‡a È˙ÈÈ‰Lk :ÓB‡Â ÁÈÒÓ ‰È‰L B‡ ;ÈnÚƒƒ∆»»≈ƒ«¿≈¿∆»ƒƒ»«∆∆
„Ï È‰Ó˙e ,˙ÓÂ enÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈBÏt ÏÙ»«¿ƒ∆»»¿«≈ƒ»»≈¿≈«ƒ¿»»
Ô‰L el‡‰ ÌÈ„ ‡ˆBiÎÂ ;Ì‡˙t ˙Ó „ˆÈk ‰Ê∆≈«≈ƒ¿…¿«≈ƒ¿»ƒ»≈∆≈

ÔÓ‡ ‰Ê È‰  „ÈÚ‰Ï B˙ek ÔÈ‡L ÔÈ‡Ó19. «¿ƒ∆≈«»»¿»ƒ¬≈∆∆¡»

נתכוון 19) אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוון אם אבל
נאמן. שאינו - להינשא להתירה

.È Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚÓ ÚÓML Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«≈««≈ƒ«¿ƒÀ
ÌÈc ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡20‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬ƒ∆…»¿»»¬«¿»¬»ƒ»¿»
‡l‡ Ôek˙È ‡Ï ‡nL Ì"ekÚ‰ ˙ÁÈOa ‡Ï˙Ó‡ ÌL»¬«¿»¿ƒ«»«∆»…ƒ¿«≈∆»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚ :„Á‡Ï Ó‡L BÓk ,Á‡ „Ï¿»»«≈¿∆»«¿∆»¬≈ƒ»»»
‰Ê ÔÈ‡  ÈBÏÙ Èz‚‰L C„k E˙B‡ ‚‰‡ ‡lL∆…∆¡…¿¿∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ≈∆

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21.‰Ê ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï B˙ekL , ≈ƒ«¿ƒÀ∆«»»¿«ƒ≈»«∆

עין.20) למראית הנמקה הריגת 21)תואנה, על להאמינו
אשתו. ולהשיא פלוני  אותו

.‚È˙B‡kÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:eÓ‡L Ì"ekÚ ÏL ¿≈ƒ»«≈«¿»∆«∆»¿
ÔÓˆÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰L ,ÔÈÓ‡ ÌÈ‡  ÈBÏt e‚‰»«¿¿ƒ≈»∆¡»ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈«¿»
.el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï È„k ÊÎa¿»»¿≈¿«ƒ≈»¿≈…«≈ƒ¿»ƒ≈

משפט .22) בתי 

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰lÁz Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿ƒ»««ƒ
Ïk LÙiL „Ú e‰e˜„e Ck Á‡ B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««»¿»«∆¿»≈»

.ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  Ú‡Ó‰«¿…»¬≈∆∆¡»«ƒƒ«ƒ

.ÂË˙nL ÈzÚÓL' Ó‡L „Ú‰L ,eÚ„B‰ k¿»«¿∆»≈∆»«»«¿ƒ∆≈
‰Ê È‰  „ÚÓ ‰ÚÓML ‰M‡Ó ÚÓL elÙ‡ ,'ÈBÏt¿ƒ¬ƒ»«≈ƒ»∆»¿»≈∆∆¬≈∆

ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,‰M‡ ˙e„ÚÏ Lk23Ó‡ Ì‡ Ï‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰ne ˙È‡ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡  ea „a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ ÔaL ÌÈ„a24;BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡  ƒ¿»ƒ∆À»¿ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿
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˙nL e‰e‡Lk ‡l‡ ˙nL Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ«»»»∆≈∆»¿∆»∆≈
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡Â È‡cÂ««¿≈»≈

הראשון 23) האומר ידע  כיצד יודעים אנו שאין פי  על ואף 
בפנינו  אינו שהרי  - לבודקו לנו אפשר ואי  הואיל מת, שזה
אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי  סומכים אנו -

חי .24) והוא נמלט  זה שגם וייתכן לחיים, ומיעוטם

.ÊËÌia ÚË elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»
ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡  ÏB„b‰«»≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»
,‰ÚÓ B‡ Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â .Á‡«≈¿ƒ»«¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»

ÂÈÈÒ Ïk ‰‡BÂ „ÓBÚL25‡ˆzL È„k ‰‰LÂ , ∆≈¿∆»¿ƒ»¿»»¿≈∆≈≈
BLÙ26˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ  ‰ÏÚ ‡ÏÂ «¿¿…»»¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ∆

‰„eˆÓ eÎÈÏL‰Â ,Ìia e‰eÎÈÏL‰ Ì‡ ÔÎÂ .BzL‡27 ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»
‡ epnÓ eÏÚ‰Â ÂÈÁ‡28ÔÓ ÏËpiL LÙ‡ È‡L «¬»¿∆¡ƒ∆≈∆∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈ƒ

ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ‰Ê È‰  ‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰««¿ƒ¿∆¬≈∆¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ
BzL‡ ˙‡29. ∆ƒ¿

סוף 25) להם ושאין מותרת אשתו - סוף  להם שיש "מים
אסורה". שעות.26)אשתו כשלוש רשת.27)והוא

הוא.28) המושלך של זה שאבר מובהק  סימן ידי  על והכירו
לאחר 29) אלא מותרת שאינה והרשב "א הרמב "ן וכתבו

חודש. עשר שנים

.ÊÈ‚Ï ÏÙpL e‰e‡30Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓe ˙BÈ‡ »∆»«¿…¬»¿≈ƒ¿«≈»∆
ÏÙ .e‰eÏÎ‡È ‡lL LÙ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒ»»∆¿»∆……¿»«

ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ˙ÈÙÁÏ31,L‡‰ ÔLk CB˙Ï B‡ , «¬ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿«»≈
ÔÓL B‡ ÔÈÈ ‰‡ÏÓ ˙Á˙B ‰BÈ CB˙Ï B‡32B‡ , ¿»««¿≈»«ƒ∆∆

ÔÈÓÈÒ ÈL Ba eËÁML33Áe „ÓÚ elÙ‡ ,Ôa B‡ ∆»¬¿≈ƒ»ƒÀ»¬ƒ»«»«
Ïk ÔÎÂ .˙eÓÏ BÙBÒ È‡ceL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ¿ƒƒ»»∆≈∆««»¿≈…
˙eÓÈ ‡l‡ ,‰ÈÁiL LÙ‡ È‡L ÌÈcÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆»»

.ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ el‡ È‰  B˜ ÔÓÊa „iÓƒ»ƒ¿«»¬≈≈¿ƒƒ»»

חיות.30) כשעומד 31)מאורת בנפילתו שדוחקם ידי  על
אותו. מזיקים מים 32)עליהם של ליורה הדין והוא

האש. על העומדת והוושט .33)רותחים, הקנה

.ÁÈeÏˆ e‰e‡34Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â »»¿»≈««ƒ
.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡  ÌÈvÁ Ba eÈ B‡ e‰e˜cL∆¿»»ƒƒ≈≈ƒ»»∆≈
‰‡ˆBÈ LÙp‰L ÌB˜Óa ÏÎB‡ ÛBÚ‰ e‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿»∆«∆∆¿»
‰Ê È‰  ÂÈÚÓ Èa B‡ BaÏ B‡ BÁÓ ÔB‚k ,B˙ÏÈËaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿≈≈»¬≈∆

.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ»»∆≈

תלוי .34)

.ËÈB‡ ‰ÓÁÏna ˙nL ÂÈ˙È‡ :ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»»
˙ÓÂ ÏB„b‰ Ìia ÚhL B‡ ,˙ÏtÓa35‡ˆBiÎÂ , ¿«…∆∆»««»«»»≈¿«≈

 'ÂÈz˜' Ó‡ Ì‡ :‰˙ÈÓÏ ÔaL el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈∆À»¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ
ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,ÔÓ‡36 'ÂÈz˜' Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ…»«¿«¿ƒ

.‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ,‡Op˙ ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈

עלה.35) ולא נפשו שתצא כדי  שם על 36)ששהה ואף 
וקברתיו, במלחמה בעלי  מת לומר נאמנת אינה שאשה פי 

וחשקה  גופה צער מתוך האשה כי  ביניהם, לחלק  יש
אחר  אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא
למה  המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת

כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד

.ÎdÏÚa ÚhL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37BÎÊ „‡Â , «»¿«ƒ∆≈»∆¿…»»¿»«ƒ¿

BÓk ,BÊ ˙e„Ú ÏÚ ‡Opz ‡Ï BÊ È‰  BÓL ÁkzLÂ¿ƒ¿««¿¬≈…ƒ»≈«≈¿
e‡aL38‰È‰ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ; ∆≈«¿¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒ»»

,'Ìia ÈBÏt ÚË' Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰»«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»«¿ƒ«»
‰B‰L ÌÎÁÂ .‡ˆz ‡Ï BÊ È‰  ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ¿ƒ»«ƒ¬≈…≈≈¿»»∆»

B˙B‡ ÔÈcÓ  ‰lÁzÎÏ d‡ÈO‰Ï39. ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ

נפשו.37) שתצא כדי  שיעור עליו אם 38)ששהה ואפילו
מעידים  ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי  כך מעידים שניים

המיתה. על ולא הטביעה על שטעה 39)אלא הודה ואם
פי  על אף  אותו.- מנדין אין פיו על נישאת שכבר

.‡ÎBzÁct Ì‡ :˙Ó B‡ ‚e‰ e‰e‡ˆÓ40BÓËÁÂ ¿»»≈ƒ««¿¿»¿
 ÈBÏt ‡e‰L Ô‰a e‰eÈk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt ÛeˆÙe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
ÂÈÏÎe BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43 ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»

ÌÈc ‰na .‡e‰ Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ
ÌÈeÓ‡44Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««

ÔÈ‡  ‰LÏL Á‡ Ï‡ ;B˙˙ÈÓ Á‡ B‡ B˙‚È‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈
.‰pzLÓ ÂÈt ÛeˆtL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי41)מצחו.40) בם", ענתה פניהם "הכרת כתוב : שכן
פנים. בהכרת אלא הגוף  בשאר עדות בגדיו.42)שאין

במקצת.43) מובהק  סימן שהיא על 44)יבלת, שמעידים
וחוטמו. פניו פרצוף 

.Î‰nk Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia ÚË»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ  BÓËÁÂ ÂÈt eÈk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ ÌÈna ‰pzLÓ BÈ‡L46Ì‡Â . ∆≈ƒ¿«∆««ƒ∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ
‰OÚ ÌÈzL Ìi‰ ÔÓ CÏL‰L Á‡ ‰Laia ‰‰L»»««»»««∆À¿«ƒ«»¿≈∆¿≈

Át˙Â ˙BÚL47.‰pzL È‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡  »¿ƒ¿«≈¿ƒƒ»»∆¬≈ƒ¿«»
ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï BÈk‰Ï È„k B˙eˆa ÔÈÏkzÒnLk48 ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»

p‰ B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡BÂ B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿ƒ¬ƒ««¿»¿«≈
.‰l‰ B‡Ï B‡¿«¿»»

ואין 46)לטביעתו.45) הפנים צורת צומתים שהמים
ולהשתנות. לנפוח  אותם פניו.47)מניחים נפחו

נהרג.48) או כשמת

.‚ÎÓ‡Â ,˜BÁÓ „ÓBÚ „Á‡ e‡49ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ
LÁ BÎL È‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt Ôa∆¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬≈¿»»»
‡ÏÂ ‰pzLpL e‰e‡ˆÓe eÎÏ‰Â ,˙Ó ‡e‰ È‰Â«¬≈≈¿»¿¿»∆ƒ¿«»¿…

BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ el‡ È‰  e‰eÈk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח 

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ eÓ‡ :Ó‡Â „Á‡ ‡a»∆»¿»«»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ
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קפב               
         

Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈
Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙zÓ BzL‡ È‰  ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆

˙nL ‡e‰ Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני . של אשתו את משיאים - חי  מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי  הוא אם מהם אחד בכל ידוע  ואין הוחזקו אם אבל
הוא  מי  שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,

המת.

.‰Î‡e ,Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ  ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב  לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי על אומר הוא שמא חוששים כי  "קברתיו", שיאמר
כל  בשמו, ובקי  כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן

"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ÏB˜a ÔÈeÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰OÚL ,Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe˜e55 ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי 
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני  למקום פלוני  ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי  ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני  בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי  ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני  שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :Ó‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .BÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ  »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz  ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי58)ולא מסיח  בגוי  הדין "והוא
תומו".

.ÁÎËLa e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ

 Ï‡OÈ ˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈
BzL‡ ‡Opz ‰Ê È‰60e˜„e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿

,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ÈÓÁ‰Ï ca ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

מועיל.59) הכתב  אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב  שהיה
שהתורה 60) הכתב , מן מתקבלת עדות שאין פי  על אף 

- כתבם" מפי  ולא "מפיהם - עדים" שניים פי  "על אמרה
זה  וכל עד. מפי  בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות
הוכשר  שלא תינשא, לא - גוי  כתבו אבל ישראל, כשכתבו

תומו. לפי  במסיח  אלא אם 61)גוי  לראות העדים בדיקות
פעמים  ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם

בדבריהם. סתירות אין אם והמקום,62)לראות הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום ודורש 63)באיזה המחמיר "וכל

חכמים  דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר
לדרוש  צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה

ולחקור.

.ËÎ‰ÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ eÈz‰L EÈÈÚa ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿≈∆∆ƒƒ¬»ƒ»∆¿»
‰eÓÁ‰64‰M‡ ˙e„Úa65B‡ ‰ÁÙL B‡ „Ú B‡ «¬»¿≈ƒ»∆∆ƒ¿»

,˙k‰ ÈtÓe ,„Ú ÈtÓ „ÚÂ ,Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚ««≈ƒ«¿ƒÀ¿≈ƒƒ≈ƒƒ«¿»
„ ‡Ïe‰„Èt˜‰ ‡lL ,e‡aL BÓk ‰È˜ÁÂ ‰LÈ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈa ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L „a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Úe ÌÈ„Ú‰ ÈtÓƒƒ»≈ƒ¿≈»¿∆≈ƒ∆∆»«∆
‰Ê68ÏÚ „ÓÚÏ LÙ‡L c Ï‡ ;‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ B‡ ∆ƒ¿»∆∆¬»»»∆∆¿»«¬…«

ËÓM‰Ï ÏBÎÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,‰f‰ „Ú‰ ÈtÓ ‡lL BÈaÀ¿∆…ƒƒ»≈«∆¿≈»≈»¿ƒ»≈
ÈBÏt ˙nL „ÈÚ‰L ‰Ê ÔB‚k ,˙Ó‡ c‰ ÔÈ‡ Ì‡69 ƒ≈«»»¡∆¿∆∆≈ƒ∆≈¿ƒ

„ÈÚiL ‡e‰ ˜BÁ cL ,ÂÈÏÚ ‰Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï …ƒ¿ƒ»»»»∆»»»∆»ƒ
˜La „Ú‰ Ba70‰Ê „a ÌÈÓÎÁ el˜‰ CÎÈÙÏ . »≈¿∆∆¿ƒ»≈≈¬»ƒ¿»»∆

‡Ïe ˙k‰ ÔÓe ‰ÁÙL ÈtÓ ,„Á‡ „Ú Ba eÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒƒƒ¿»ƒ«¿»¿…
Ï‡OÈ ˙Ba ‰‡Mz ‡lL È„k ,‰È˜ÁÂ ‰LÈ„¿ƒ»«¬ƒ»¿≈∆…ƒ»«¿»¿ƒ¿»≈

˙Be‚Ú71. ¬

דין.64) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה איסור
זו.65) בעדות נאמנת וחקירה.66)שאשה דרישה כגון
אף 68)=בירורו.67) יודעים היינו לא העדאתם שלולא

הרוצח . זהו אם יתגלה 69)פעם - לפנינו חי  יבוא שאם
אנשים 70)שקרו. אין להיגלות העשוי  "דבר ז"ל: כאמרם

בו". ככה 71)משקרים על חכמים ראו מה תאמר שלא
שהוחזק  בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל

א  עד להאמין לא איסור להיגלות,בו העשוי  בדבר אפילו חד
שומן  זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב  חתיכת כגון
התרת  שמשום רבנו, מנמק  לפיכך נאמן, אינו - חלב  ולא

בזה. להקל חכמים ראו עגונה

ּגר ּוׁשין  הלכ ֹות ְְִִִֵסליקּו
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קפג                
         

Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈
Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙zÓ BzL‡ È‰  ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆

˙nL ‡e‰ Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני . של אשתו את משיאים - חי  מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי  הוא אם מהם אחד בכל ידוע  ואין הוחזקו אם אבל
הוא  מי  שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,

המת.

.‰Î‡e ,Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ  ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב  לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי על אומר הוא שמא חוששים כי  "קברתיו", שיאמר
כל  בשמו, ובקי  כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן

"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ÏB˜a ÔÈeÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰OÚL ,Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe˜e55 ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי 
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני  למקום פלוני  ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי  ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני  בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי  ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני  שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :Ó‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .BÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ  »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz  ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי58)ולא מסיח  בגוי  הדין "והוא
תומו".

.ÁÎËLa e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ

 Ï‡OÈ ˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈
BzL‡ ‡Opz ‰Ê È‰60e˜„e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿

,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ÈÓÁ‰Ï ca ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

מועיל.59) הכתב  אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב  שהיה
שהתורה 60) הכתב , מן מתקבלת עדות שאין פי  על אף 

- כתבם" מפי  ולא "מפיהם - עדים" שניים פי  "על אמרה
זה  וכל עד. מפי  בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות
הוכשר  שלא תינשא, לא - גוי  כתבו אבל ישראל, כשכתבו

תומו. לפי  במסיח  אלא אם 61)גוי  לראות העדים בדיקות
פעמים  ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם

בדבריהם. סתירות אין אם והמקום,62)לראות הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום ודורש 63)באיזה המחמיר "וכל

חכמים  דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר
לדרוש  צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה

ולחקור.

.ËÎ‰ÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ eÈz‰L EÈÈÚa ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿≈∆∆ƒƒ¬»ƒ»∆¿»
‰eÓÁ‰64‰M‡ ˙e„Úa65B‡ ‰ÁÙL B‡ „Ú B‡ «¬»¿≈ƒ»∆∆ƒ¿»

,˙k‰ ÈtÓe ,„Ú ÈtÓ „ÚÂ ,Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚ««≈ƒ«¿ƒÀ¿≈ƒƒ≈ƒƒ«¿»
„ ‡Ïe‰„Èt˜‰ ‡lL ,e‡aL BÓk ‰È˜ÁÂ ‰LÈ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈa ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L „a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Úe ÌÈ„Ú‰ ÈtÓƒƒ»≈ƒ¿≈»¿∆≈ƒ∆∆»«∆
‰Ê68ÏÚ „ÓÚÏ LÙ‡L c Ï‡ ;‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ B‡ ∆ƒ¿»∆∆¬»»»∆∆¿»«¬…«

ËÓM‰Ï ÏBÎÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,‰f‰ „Ú‰ ÈtÓ ‡lL BÈaÀ¿∆…ƒƒ»≈«∆¿≈»≈»¿ƒ»≈
ÈBÏt ˙nL „ÈÚ‰L ‰Ê ÔB‚k ,˙Ó‡ c‰ ÔÈ‡ Ì‡69 ƒ≈«»»¡∆¿∆∆≈ƒ∆≈¿ƒ

„ÈÚiL ‡e‰ ˜BÁ cL ,ÂÈÏÚ ‰Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï …ƒ¿ƒ»»»»∆»»»∆»ƒ
˜La „Ú‰ Ba70‰Ê „a ÌÈÓÎÁ el˜‰ CÎÈÙÏ . »≈¿∆∆¿ƒ»≈≈¬»ƒ¿»»∆

‡Ïe ˙k‰ ÔÓe ‰ÁÙL ÈtÓ ,„Á‡ „Ú Ba eÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒƒƒ¿»ƒ«¿»¿…
Ï‡OÈ ˙Ba ‰‡Mz ‡lL È„k ,‰È˜ÁÂ ‰LÈ„¿ƒ»«¬ƒ»¿≈∆…ƒ»«¿»¿ƒ¿»≈

˙Be‚Ú71. ¬

דין.64) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה איסור
זו.65) בעדות נאמנת וחקירה.66)שאשה דרישה כגון
אף 68)=בירורו.67) יודעים היינו לא העדאתם שלולא

הרוצח . זהו אם יתגלה 69)פעם - לפנינו חי  יבוא שאם
אנשים 70)שקרו. אין להיגלות העשוי  "דבר ז"ל: כאמרם

בו". ככה 71)משקרים על חכמים ראו מה תאמר שלא
שהוחזק  בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל

א  עד להאמין לא איסור להיגלות,בו העשוי  בדבר אפילו חד
שומן  זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב  חתיכת כגון
התרת  שמשום רבנו, מנמק  לפיכך נאמן, אינו - חלב  ולא

בזה. להקל חכמים ראו עגונה

ּגר ּוׁשין  הלכ ֹות ְְִִִֵסליקּו
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ה'תשע"ח  סיון  ט "ו  שלישי יום 


  

‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»
ıÏÁÏ ( .ÌaÈÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡1. ««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…

˙eL ÈÒzL „Ú Ê LÈ‡Ï ‰ÓÈ ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ìi‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰wÊ ˙‡˜ Ìi‰ ˙eLe ,ÌeaÈÏ ‰˜e˜Ê2. ¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

חליצה,1) למצות קודמת ייבום שמצות לחלוץ ", - "לייבם
ה"ב . "ואם 2)כדלהלן ח ) לו, (איוב  ככתוב  קשר, לשון

כל  שכן ס "א), קנז, סי ' לאהע "ז (רמ "א בזיקים" אסורים
שתחלוץ , או שייבמה עד היבם לרשות ואגודה קשורה יבמה

בסמוך. כמבואר

 3 
חליצה,3) למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל

נשים, כמה המת לאח  יש זוקק , אח  ואיזה פוטר זרע  איזה
וגרשה  יבמתו כנס  לפניו, נשותיהם ונפלו אחים כמה לו מתו
חדשי וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר

מעוברת. של וחליצתה יבומה הבחנה,

.‡Ó ‰OÚ ˙ÂˆÓÌaÈiL ‰Bz‰ Ô4ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì„‡ ƒ¿«¬≈ƒ«»∆¿«≈»»≈∆»ƒ
ÂÈ‡Ó5ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,6˙Ó Ì‡ , ≈»ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒƒ≈

.‰ÈÏÚ ‡È dÓÈ ,BÏ ÔÈ‡ Ôe :Ó‡pL ;ÚÊ ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»
BzÓÈ Lc˜Ï CÈˆ BÈ‡ ‰Bz‰ ÔÓe7BzL‡ BfL , ƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿

ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L ‡È‰8‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡l‡ ,9 ƒ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»
˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe10. ¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

ולקחה 4) עליה, יבוא "יבמה ה) כה, (דברים הכתוב  מלשון
ויבמה". לאשה ב .5)לו יז, ב .6)יבמות יג, שם

בשטר.7) או ממילא 8)בכסף  הוזקקה בעלה במיתת
לט .). (יבמות עדים 9)לאחיו שני  בפני  עמה מתייחד

בהגהותיו  הגיבורים' ('שלטי  ביאה קידושי  בכל כמו ובועלה
מן  אלא אינו זה כל כאמור, פי "ג). סוף  יבמות לרי "ף 
שיקדשנה  עד יבמתו על היבם יבוא לא מדרבנן אבל התורה,
ה"א. פ "ב , להלן כמבואר בשטר, או בכסף  תחילה

אינו 10) השמים, מן אשה לו והקנו שהואיל א. לט , יבמות
בכל  למכרם יוכל ולא לכתובתה נכסיו ישעבד שהיבם בדין
הראשון  בעלה נכסי  על כתובתה שעבוד אלא שירצה, עת
אבל  יבום, אחר בין יבום קודם בין למכרם יכול היבם ואין
מאה  כתובה יבמה לה יכתוב  מהראשון, כתובה לה אין אם
פכ"ב  למעלה כמבואר לכתובתה, אחראים נכסיו וכל זוז,

הי "ד. אישות מהל'

.ÌaÈÏ ‰ˆ ‡Ï11‡È‰ ‰˙ˆ ‡lL B‡12‰Ê È‰  …»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
ıÏBÁ13dÏ14‡Op‰Ï ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈
Á‡Ï15‰ˆ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«≈ƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»

ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :Ó‡pL ,ÌaÈÏ¿«≈∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ
˙Ó„B˜16.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ ∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

לקחת 11) האיש יחפוץ  לא "ואם ט ): ז, כה, (דברים שנאמר

נעלו". וחלצה - יבמתו ונגשה - יבמתו שאמרה 12)את
שהיה  או מגידֿמשנה), – ה"י  פ "ב  (להלן עלי  הוא מאוס 

רוקח '). 'מעשה – הי "ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא
בחליצה, מסייע  שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח ), פ "ד (להלן לחלוץ  שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ '. מקום
וב 'נמוקי שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ " "החרש קד:)

שם). ה"י .14)יוסף ' פ "ב , לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב . לט , יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף  שאול. כאבא ולא רבנן
ערוה  באיסור כפוגע  זה אין ממון, לשם או נוי  לשם אלא
הערוה  איסור ממנה שנסתלק  שמאחר "לפי  אח ) אשת (איסור
שלא  נתכוין ואפילו מותר הוא הרי  בנים, בלא אחיו כשמת
למצות  קודמת יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם
פ "א, בכורות למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה
צד. ובהערה הט "ז גירושין מהל' פ "י  למעלה וראה מ "ז).
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי 
אנו  אבל ה"י , פ "ב  להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

"ואם פוסקי יבום, למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
אלאֿאםֿכן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס "א). קפה סי ' (אהע "ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע  ניכר

.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡  'BÏ ÔÈ‡ Ôe' ‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ ÚÊ B‡ ,18ÚÊ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ ÚÊ B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«

ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È‰  ˙Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈe , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

ÊÓÓ ÚÊ BÏ20‰Ê È‰  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ B‡ ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ËBÙ21. ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

(דברים 17) שנאמר הרשב "ם: ומפרש א. קט , בבאֿבתרא
שמא  אחריו בדוק  כלומר, עליו, עיין - לו" אין "ובן ה) כה,

שהוא. כל זכר לו זרע .18)נשאר אחריו והניח  הבן, שמת
ירושה,19) לדין יבום דין והשוו נחלה, לענין א. קטו, שם

כי ג. אות פ "ב  יבמות ברא"ש וכן שם. ב 'תוספות' כמבואר
צורך  ואין מישראל, מחוי  שמו אין זרע , אחריו שנשאר כל

שם. לו להקים אחיו והוליד 20)שיבוא הערוה על שבא
היתה  שהערוה כאן, ומדובר ממזר. הוא והרי  בן, ממנה
ממנו. שילדה בטוחים ואנו וכדומה, פילגש כמו לו, מיוחדת
עם  זינתה כך עמו, שזינתה כשם לחוש יש - כן לא שאם
מתייבמת, ולא וחולצת ספק , לא ודאי , בנו זה ואין אחר
ל'טור' בהגהותיו הגדולה' ('כנסת ה"ד פ "ג לקמן כמבואר

ט ). אות קנו סי ' לו 21)אהע "ז שיש "מי  ב : כב , יבמות
"מכל  - הייבום" מן אביו אשת את פוטר מקום, מכל בן
עיין  - לו" אין "ובן שנאמר: משום ממזר, לרבות מקום"
מכיון  אולם שם, נזכר לא עבודהֿזרה עובד ובן עליו.
בן  לו שיש ממי  חוץ  דבר, לכל ובנו במשנה: שם ששנינו
בנו  אבל בניו, אינם אלו שרק  נראה - הגוים ומן השפחה מן
ואף  יבום. לענין כבנו הוא הרי  - דתו והמיר מישראלית
ובפ "ד  ב . מז, ביבמות כמפורש כישראל, דינו קידושין לענין
וראה  סק "ח ). קנו סי ' באהע "ז (הגר"א הט "ו אישות מהל'

ובביאורנו. ה"ו לקמן

.„˙‡ ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
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קפד                
         

ÌÈ„Ú  ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÚfL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ
ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek  ˙È˙ek‰23ÓB‡ ‡e‰ È‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈

‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ  «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈
Ea ˙‡ ÈÒÈ Èk :ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎe .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿

ÈÁ‡Ó25Ï‰wa LÁlÓ B˙B‡ ÈÒÓ 26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ
 ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈÁLÓ‰Â ÌÈb‰ ‡Lk Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,BÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È‰  ÚÊ ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe dÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ

BÁL kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס  שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב  - עברי  לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי  לחפשי , בצאתו אביו עם חפשי  הבן יצא שלא תורה

וברש"י ). סח : (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח  לא "ובתו כתוב :
הזרע  שאין מאחרי , בנך את החותן יסיר אזי  לבנך, בתו תקח 
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס  מהם הבא

שם). ב 'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב :).27) (יבמות בנים לו אין אע "פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי  גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי  גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב  שאינו לפי  מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו
עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ "י  דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב  הי "ט , גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי  ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי שיודע  עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È‰  B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È‰  „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt31ÈcÓ Ï‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú  ÌÈÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈeÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ‡ ÈL ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È‰  ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
ÈcÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי  מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי 
הכ"ב . לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני  בחודש שנולד ואע "פ  התורה.
ולד  זה הרי  ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב  =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע "פ  הי "ג, פ "א מילה הל' רבינו מלשון -

פ :). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי  שנתעברה מיום

(נדה  קיימא של ולד הוא הרי  סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס "ד: קנו, סי ' באהע "ז הרמ "א וכתב  קלו.). ושבת מד:
יום  רק  התשיעי  בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע "פ  קיימא. ולד זה הרי  בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב .) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי  (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב  כדברי 
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
(מגידֿמשנה). סימניו נגמרו לא ואפילו נפל". אינו

קלו.).35) (שבת קיים ולד שהיה יתכן אלו, סיבות שאילולא
ב .36) לו, היא 37)יבמות והרי  קיימא, בן הוא אולי  כי 

אע "פ  סימניו, נגמרו שאם אלא היבם. על ערוה באיסור
ורק  התורה, מן שלם ולד הוא הרי  - חדשיו לו כלו שלא
שתחלוץ , עד לאחרים להנשא אמו אסורה סופרים מדברי 
אין  - חליצה קודם לכהן, נתקדשה כבר אם ולפיכך
שאסור  הכהן בעלה על תיאסר שהרי  לחלוץ , אותה מצריכים
דבריהם" ספק  משום אשתו זה על אוסרים "אין בחלוצה,
התורה. דין על בזה וסומכים הכ"א) פ "ב , לקמן רבינו (לשון
לא  וגם חדשיו, לו כלו אם ידוע  ולא סימניו, נגמרו לא ואם
וחולצת  התורה מן קיימא ולד ספק  זה הרי  יום, שלשים חי 
ואסורה  מיבמה, תחלוץ  לכהן, נתקדשה ואפילו התורה, מן
הרי - חדשיו לו כלו דבר: של כללו מספק . הכהן, לבעלה
חדשיו  כלו לא אם וכן סופרים, מדברי  אפילו גמור ולד זה
נגמרו  לא ואפילו גמור, ולד זה הרי  מלאים, יום שלשים וחי 
שלשים  שהה ולא סימניו שנגמרו חדשים שמונה בן סימניו.
אלא  הוא שבעה (בן התורה מן קיימא ולד זה הרי  יום,
אמו  תינשא שלא בו החמירו חכמים אבל שנשתהה),
כמבואר  עליו, נהרג אינו ההורגו וכן שתחלוץ , עד לאחרים
לכל  שלם כוולד חשוב  שאינו מכיון ה"ו, רוצח  מהל' בפ "ב 
מתאבלים  אין וכן עליו, נהרג אדם שיהא בדין אינו דבר,
נודע  לא ואם ה"ז. אבל מהל' בפ "א כמבואר מת, אם - עליו
יום, שלשים חי  לא וגם סימניו נגמרו ולא  חדשיו, כלו אם
ואינה  התורה מן חולצת ואמו נפל, ספק  ולד ספק  זה הרי 

(מגידֿמשנה). מתייבמת

.Â„BÚ B‡ ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡ ‡ˆiMÓ  ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…

BaÂ38˜˜BÊ ‰Ê È‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï ¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡39B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»

BÈ‡Â ,ÌÈc‰ ÔÓ „Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡  ˙È˙ek‰ ÔÓƒ«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
BzL‡ ˙‡ ˜˜BÊ40‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .41 ≈∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»

‰M„˜a ‡lL B˙B‰ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ 42ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,43. ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

הכוונה 38) סק "ב , קנז סי ' לאהע "ז בביאורו הגר"א לדעת
בנדה  כמבואר כאחד, בשניהם צורך ואין רובו או ראשו כאן
מהל' בפ "י  רבינו פסק  וכן איברים". כרוב  "הראש א: כט ,

ה"ו. ביאה יבום 39)איסורי  לדין כלומר, א. כב , יבמות
לו, מתייבמת שאינה ודאי  אבל לאחר, להנשא תוכל שלא
אבל  חליצה. ממנו צריכה אלא לו, ואסורה הוא ממזר כי 
אחים  ישבו "כי  שנאמר: זוקק , אינו אחיו שמת לאחר נולד
פ "ו, לקמן וכמבואר בעולם, יחד שניהם שישבו עד - יחדיו"
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ÌÈ„Ú  ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÚfL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ
ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek  ˙È˙ek‰23ÓB‡ ‡e‰ È‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈

‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ  «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈
Ea ˙‡ ÈÒÈ Èk :ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎe .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿

ÈÁ‡Ó25Ï‰wa LÁlÓ B˙B‡ ÈÒÓ 26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ
 ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈÁLÓ‰Â ÌÈb‰ ‡Lk Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,BÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È‰  ÚÊ ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe dÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ

BÁL kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס  שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב  - עברי  לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי  לחפשי , בצאתו אביו עם חפשי  הבן יצא שלא תורה

וברש"י ). סח : (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח  לא "ובתו כתוב :
הזרע  שאין מאחרי , בנך את החותן יסיר אזי  לבנך, בתו תקח 
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס  מהם הבא

שם). ב 'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב :).27) (יבמות בנים לו אין אע "פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי  גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי  גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב  שאינו לפי  מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו
עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ "י  דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב  הי "ט , גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי  ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי שיודע  עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È‰  B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È‰  „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt31ÈcÓ Ï‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú  ÌÈÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈeÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ‡ ÈL ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È‰  ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
ÈcÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי  מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי 
הכ"ב . לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני  בחודש שנולד ואע "פ  התורה.
ולד  זה הרי  ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב  =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע "פ  הי "ג, פ "א מילה הל' רבינו מלשון -

פ :). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי  שנתעברה מיום

(נדה  קיימא של ולד הוא הרי  סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס "ד: קנו, סי ' באהע "ז הרמ "א וכתב  קלו.). ושבת מד:
יום  רק  התשיעי  בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע "פ  קיימא. ולד זה הרי  בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב .) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי  (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב  כדברי 
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
(מגידֿמשנה). סימניו נגמרו לא ואפילו נפל". אינו

קלו.).35) (שבת קיים ולד שהיה יתכן אלו, סיבות שאילולא
ב .36) לו, היא 37)יבמות והרי  קיימא, בן הוא אולי  כי 

אע "פ  סימניו, נגמרו שאם אלא היבם. על ערוה באיסור
ורק  התורה, מן שלם ולד הוא הרי  - חדשיו לו כלו שלא
שתחלוץ , עד לאחרים להנשא אמו אסורה סופרים מדברי 
אין  - חליצה קודם לכהן, נתקדשה כבר אם ולפיכך
שאסור  הכהן בעלה על תיאסר שהרי  לחלוץ , אותה מצריכים
דבריהם" ספק  משום אשתו זה על אוסרים "אין בחלוצה,
התורה. דין על בזה וסומכים הכ"א) פ "ב , לקמן רבינו (לשון
לא  וגם חדשיו, לו כלו אם ידוע  ולא סימניו, נגמרו לא ואם
וחולצת  התורה מן קיימא ולד ספק  זה הרי  יום, שלשים חי 
ואסורה  מיבמה, תחלוץ  לכהן, נתקדשה ואפילו התורה, מן
הרי - חדשיו לו כלו דבר: של כללו מספק . הכהן, לבעלה
חדשיו  כלו לא אם וכן סופרים, מדברי  אפילו גמור ולד זה
נגמרו  לא ואפילו גמור, ולד זה הרי  מלאים, יום שלשים וחי 
שלשים  שהה ולא סימניו שנגמרו חדשים שמונה בן סימניו.
אלא  הוא שבעה (בן התורה מן קיימא ולד זה הרי  יום,
אמו  תינשא שלא בו החמירו חכמים אבל שנשתהה),
כמבואר  עליו, נהרג אינו ההורגו וכן שתחלוץ , עד לאחרים
לכל  שלם כוולד חשוב  שאינו מכיון ה"ו, רוצח  מהל' בפ "ב 
מתאבלים  אין וכן עליו, נהרג אדם שיהא בדין אינו דבר,
נודע  לא ואם ה"ז. אבל מהל' בפ "א כמבואר מת, אם - עליו
יום, שלשים חי  לא וגם סימניו נגמרו ולא  חדשיו, כלו אם
ואינה  התורה מן חולצת ואמו נפל, ספק  ולד ספק  זה הרי 

(מגידֿמשנה). מתייבמת

.Â„BÚ B‡ ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡ ‡ˆiMÓ  ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…

BaÂ38˜˜BÊ ‰Ê È‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï ¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡39B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»

BÈ‡Â ,ÌÈc‰ ÔÓ „Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡  ˙È˙ek‰ ÔÓƒ«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
BzL‡ ˙‡ ˜˜BÊ40‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .41 ≈∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»

‰M„˜a ‡lL B˙B‰ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ 42ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,43. ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

הכוונה 38) סק "ב , קנז סי ' לאהע "ז בביאורו הגר"א לדעת
בנדה  כמבואר כאחד, בשניהם צורך ואין רובו או ראשו כאן
מהל' בפ "י  רבינו פסק  וכן איברים". כרוב  "הראש א: כט ,

ה"ו. ביאה יבום 39)איסורי  לדין כלומר, א. כב , יבמות
לו, מתייבמת שאינה ודאי  אבל לאחר, להנשא תוכל שלא
אבל  חליצה. ממנו צריכה אלא לו, ואסורה הוא ממזר כי 
אחים  ישבו "כי  שנאמר: זוקק , אינו אחיו שמת לאחר נולד
פ "ו, לקמן וכמבואר בעולם, יחד שניהם שישבו עד - יחדיו"
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זקוקה  אשתו ע "ז, עובד המת בעלה היה אם הדין וכן הט "ז.
הרמ "א  ופסק  ס "ה. קנז, סי ' אהע "ז בשו"ע  כמבואר לאחיו,
לקדש  יכול מומר, אח  לו ויש אשה "המקדש ס "ד): (שם,
שלא  ליבום המומר לפני  תפול שאם כפול, בתנאי  ולהתנות

מזיקתו. פטורה זו והרי  מקודשת", כב ,40)תהא יבמות
ה"ד. לעיל וכמבואר בהיותה 41)ב . אמו שנתגיירה

עמו. או 42)מעוברת גויה עדיין היתה שכשנתעברה
אמרו 43)שפחה. וכן ה"ח . בסמוך וכמבואר ב . צז, יבמות

בהמה". במעי  כוולד שפחה, במעי  ולד "כל סט .): (קידושין

.Ê‡l‡) ÔÈÁ‡ ÔÈeLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»
˙eÏ‡Ï44˙e„ÚÏe45ÔÈÚÏ B‡ ‰MÈ ÔÈÚÏ (Ï‡ , «¬≈¿≈¬»¿ƒ¿«¿À»¿ƒ¿«

ÔÈ‡L ÈÓk Ô‰ È‰  ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ46‰ÂÁ‡ ÔÈ‡L ; ƒ«¬ƒ»¬≈≈¿ƒ∆≈»∆≈«¬»
‡Ó ‡l‡47. ∆»≈»

ה"א.44) אבל, מהל' בפ "ב  כמבואר בלבד, מדבריהם
ה"א.45) עדות מהל' בפי "ג כמבואר סופרים, מדברי 
מהל'46) (פ "א זה" את זה יורשים אינם האם, מן ש"האחים

ליבום. נשותיהם את זוקקים אין וכן ה"ו), נחלות
וירש 47) "ממשפחתו קט :): (ב "ב  אמרו ירושה לענין

אינה  אם משפחת משפחה, קרויה אב  "משפחת - אותה"
וביבום  אבותם". לבית למשפחותם דכתיב  משפחה, קרויה
אחוה" - "אחוה 'גזירהֿשוה' יז:) (יבמות למדו וחליצה,
בבני ונאמר יחדיו", אחים ישבו "כי  כאן נאמר יעקב , מבני 
יעקב  בבני  להלן מה - אבינו" בני  אחים עשר "שנים יעקב 

האב . מן באחים וחליצה ביבום כאן אף  האב , מן באחים

.ÁÔ‰Ï ÔÈ‡  eÁzLpL ÌÈ„ÚÂ eib˙pL ÌÈb≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÊk Ô‰ È‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙B‰50ÌÈÊk Ô‰ È‰ 51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡  ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב . צז, יבמות
מהל' פי "ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי  שנתגייר שהגר הי "ג), ביאה איסורי 
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי "א), שם ביאה איסורי  (הל'

ה"ב . עדות בהל' שילדתו.49)בפי "ג לפני  אמו שנתגיירה
הם 50) הרי  בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי  חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח  באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב , שאר לו אין הראשון והאח  האב , מן באחים רק  נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב  זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י  ולדעת וברש"י ). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי  בקדושה, שנולדו
וב 'דגול  ו. ס "ק  שם בש"ך וראה רסט . סי ' יו"ד ב 'טור' יוסף '

הרמב "ם. דעת היא שכן הוכיח , שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי  זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח , ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי , זרע  את הפקירה התורה כי  יבום. דין בהם

אבל  צט .). (שם האב  מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי  האם, מן אח  אשת משום חייבים
הי "ד. ביאה איסורי  מהל' בפי "ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי  הורתם, לפני  הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa  ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
‡M‰ ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ :Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa 57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈

ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡  ÌÈa ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈
˙Bv‰ ‡L ezÈÂ ,˙BÓÈ‰ ÔÓ ˙Á‡Ï59. ¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

בנים.55) היא 56)בלא כי  לאחרים, להנשא ומותרות
י :). (שם כולן בשליחות וכן 57)פועלת א. מד, יבמות

אחד  בית הנעל", חלוץ  "בית שנאמר לשתיהן, חולץ  אינו
(שם). בתים שני  חולץ  ואינו חולץ  עושה 58)הוא שהוא

הי "ב . בסמוך וראה ,(: י  (שם האחים כל של שליחותם
הכתוב 59) כלשון לזו, זו צרות שהן המת, האח  נשי  שאר

יח , (ויקרא "לצרור" צרתה": "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא
יח ).

.È˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙BLk el‡ ˙BÓÈa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆiL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ  ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
‰p‰kÏ ‰Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ «¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»

‰ˆÈÏÁa61. «¬ƒ»

לכהן.60) האסורות גרושות נשים שהחלוצה 61)כגון
אישות  מהל' בפ "א לעיל כמבואר מדרבנן, לכהן אסורה
להם" צריכים ואחרים בורו, מי  אדם ישפוך ו"לא ה"ז,

מד.). (יבמות

.‡ÈÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ LÙ‡62ÌaÈÓ 63 Â‡Ï Ì‡Â , ∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«

ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆiL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙ÈÂ ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆiL64. ∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

ואחת",62) אחת לכל כראוי  ועונה כסות שאר ליתן "שיכול
ה"ג. אישות מהל' בפי "ד לעיל רבינו יבמות 63)כדברי 

ארבע  נשואים אחים "ארבעה נאמר ושם במשנה. ב  מג,
א נ  ליבם כו' רצה אם ומתו, בידו".שים הרשות כולן, ת

שעצה  יותר. ולא דווקא שארבע  (מד.) בגמרא שם ואמרו
שתגיע  כדי  נשים, ארבע  על יותר אדם ישא שלא היא  טובה
מהל' בפי "ד רבינו פסק  וכן בחודש. אחת פעם עונה להן

ה"ד. בה"ט .64)אישות כנ"ל יותר. ולא ואח , אח  מכל

.ÈÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙Bˆ eÒ‡  BzÓÈ ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa BÚ ‰Ê È‰  d˙ˆ65‡È dÓÈ :Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ  ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ  ‰OÚ67‰Ò‡  BzÓÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙Bˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÈÏÚ ˙BeÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ
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˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰ÂÚ eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ "ד.65) שם הרי "ף  גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב , בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י  נזכר,
בתים. בני  בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית

ה"ח .67) אישות מהל' פ "א לעיל השווה ב . נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ  והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ :) שם אמרו וכן י :). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י  (ועיי "ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב "ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ  ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי - ב  י , ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב  בנה, שלא
- ב  נב , שם וכמבואר לאוין, מחייבי  שזוהי  סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי  מאמר, עשה ואח "כ חלץ  בעניץ 
בחייבי תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי  לאוין",

פ "א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי  שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב .70)מהל' י , יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰L ÌLk  BzÓÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡ ‰È˙BB˜71‡È‰ ÔÎÂ .dze dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

BÏ ‰eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙BeÒ‡74ÔÏ ‰eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È‰ :c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dLbL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓÈ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙BB˜a eÒ‡ »ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰ÈcÓ el‡‰ ÔÈeq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙BB˜ ‡Le B˙ˆeÏÁ ˙ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי  הרי 
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ "א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי  אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי  אבי  אשת עליו היא והרי 

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב . מ , יבמות
ה"ז. ביאה איסורי  מהל' בפ "ב  כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב : מ , שם

סופרים". מדברי  חלוצה אחות תורה, מדברי  -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ "ו, לקמן וראה וברש"י ). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙B˜ ‡OÏ ÌiÏ eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ eÒ˙Â82‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙BeÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙BB¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי  חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ . או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.ÂË ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ,dL‚Â BzÓÈ ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
ÈÊÁÈ84c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«

ÌL ‰ÈÏÚ86‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

עברה,84) התורה עליו שהטילה יבום מצות אומרים: אין
לט .). (שם אח  אשת באיסור עליו ותעמוד תחזור ועכשיו

היא 85) הרי  שלקחה, כיון - לאשה" לו "ולקחה שנאמר:
(שם). דבר לכל פעמים 86)כאשתו כמה מצויה זו מילה

ובפ "ד  ה"א, התורה יסודי  מהל' בפ "א וראה רבינו. בדברי 
ה"ז. אישות מהל'

.ÊË˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k87ÌÈL ÚLz ÔaL , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ

‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓÈ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÌÈ ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈

˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90e˙k 'LÈ‡' È‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰Lta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡Èe .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
eÓb93‡BiL „Ú ÊÏ ˙z BzÓÈ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . »¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»«∆»

ÏÈc‚‰L Á‡ ‰ÈÏÚ94ıÏÁzL „Ú B‡95BÓk , »∆»««∆ƒ¿ƒ«∆«¬…¿
L‡a˙i96. ∆ƒ¿»≈

ה"ג.87) מסיני ,88)פי "א משה עד איש מפי  איש שקיבלו
פ "ג, נזירות הל' והשווה ה"ב ֿג. פ "א, ממרים בהל' כמבואר
ה"ח . פ "ג, אבל הל' ה"ג; פ "ד, ממרים הל' הי "ב ;

לגרשה 89) יכול ואינו בביאתו, קנאה שהרי  ב . קיא, יבמות
כמבואר  כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט  שאין בגט 

שערות,90)בסמוך. שתי  והם גדלות סימני  הביא אם
בנדה  הדברים [ומקור ה"י  אישות מהל' פ "ב  לעיל כמבואר
אין  שנה, י "ב  בת שהיא אע "פ  חליצה, שלענין א מו,

גדלות]. סימני  שהביאה החזקה על לא 91)סומכים "ואם
ז). כה, (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ 

ב .92) סא, ותיפקע 93)יבמות גמורה אשתו שתהיה
שהרי - בלבד גט  אלא אח "כ תצטרך ולא יבום זיקת מעליה
גמור, קנין קונה שאינו בגדול, כמאמר אלא ביאתו אין

צו.). (יבמות ה"א פ "ב  לקמן בגט .94)כמבואר ויגרשה
לביאתו 95) גט  גם תצטרך ואז עליה, יבוא ולא כשיגדל

רוצה  ואינו ביבמתו מאמר העושה כדין קטנותו, שבימי 
לקמן  כמבואר לזיקתו, וחליצה למאמרו גט  שצריכה לבעול,

מה.). (נדה ה"ג הכ"א.96)פ "ה פ "ה לקמן

.ÊÈ‰pËw‰ ‰ÓÈ‰ ÔÎÂ97Ìi‰ ‰ˆ Ì‡ ,98ÌaÈÏ ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈
ÌaÈÓ  d˙B‡99ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï‡ ; »¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ
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קפז                 
         

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰ÂÚ eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ "ד.65) שם הרי "ף  גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב , בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י  נזכר,
בתים. בני  בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית

ה"ח .67) אישות מהל' פ "א לעיל השווה ב . נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ  והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ :) שם אמרו וכן י :). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י  (ועיי "ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב "ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ  ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי - ב  י , ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב  בנה, שלא
- ב  נב , שם וכמבואר לאוין, מחייבי  שזוהי  סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי  מאמר, עשה ואח "כ חלץ  בעניץ 
בחייבי תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי  לאוין",

פ "א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי  שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב .70)מהל' י , יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰L ÌLk  BzÓÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡ ‰È˙BB˜71‡È‰ ÔÎÂ .dze dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

BÏ ‰eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙BeÒ‡74ÔÏ ‰eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È‰ :c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dLbL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓÈ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙BB˜a eÒ‡ »ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰ÈcÓ el‡‰ ÔÈeq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙BB˜ ‡Le B˙ˆeÏÁ ˙ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי  הרי 
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ "א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי  אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי  אבי  אשת עליו היא והרי 

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב . מ , יבמות
ה"ז. ביאה איסורי  מהל' בפ "ב  כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב : מ , שם

סופרים". מדברי  חלוצה אחות תורה, מדברי  -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ "ו, לקמן וראה וברש"י ). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙B˜ ‡OÏ ÌiÏ eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ eÒ˙Â82‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙BeÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙BB¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי  חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ . או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.ÂË ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ,dL‚Â BzÓÈ ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
ÈÊÁÈ84c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«

ÌL ‰ÈÏÚ86‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

עברה,84) התורה עליו שהטילה יבום מצות אומרים: אין
לט .). (שם אח  אשת באיסור עליו ותעמוד תחזור ועכשיו

היא 85) הרי  שלקחה, כיון - לאשה" לו "ולקחה שנאמר:
(שם). דבר לכל פעמים 86)כאשתו כמה מצויה זו מילה

ובפ "ד  ה"א, התורה יסודי  מהל' בפ "א וראה רבינו. בדברי 
ה"ז. אישות מהל'

.ÊË˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k87ÌÈL ÚLz ÔaL , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ

‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓÈ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÌÈ ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈

˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90e˙k 'LÈ‡' È‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰Lta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡Èe .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
eÓb93‡BiL „Ú ÊÏ ˙z BzÓÈ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . »¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»«∆»

ÏÈc‚‰L Á‡ ‰ÈÏÚ94ıÏÁzL „Ú B‡95BÓk , »∆»««∆ƒ¿ƒ«∆«¬…¿
L‡a˙i96. ∆ƒ¿»≈

ה"ג.87) מסיני ,88)פי "א משה עד איש מפי  איש שקיבלו
פ "ג, נזירות הל' והשווה ה"ב ֿג. פ "א, ממרים בהל' כמבואר
ה"ח . פ "ג, אבל הל' ה"ג; פ "ד, ממרים הל' הי "ב ;

לגרשה 89) יכול ואינו בביאתו, קנאה שהרי  ב . קיא, יבמות
כמבואר  כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט  שאין בגט 

שערות,90)בסמוך. שתי  והם גדלות סימני  הביא אם
בנדה  הדברים [ומקור ה"י  אישות מהל' פ "ב  לעיל כמבואר
אין  שנה, י "ב  בת שהיא אע "פ  חליצה, שלענין א מו,

גדלות]. סימני  שהביאה החזקה על לא 91)סומכים "ואם
ז). כה, (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ 

ב .92) סא, ותיפקע 93)יבמות גמורה אשתו שתהיה
שהרי - בלבד גט  אלא אח "כ תצטרך ולא יבום זיקת מעליה
גמור, קנין קונה שאינו בגדול, כמאמר אלא ביאתו אין

צו.). (יבמות ה"א פ "ב  לקמן בגט .94)כמבואר ויגרשה
לביאתו 95) גט  גם תצטרך ואז עליה, יבוא ולא כשיגדל

רוצה  ואינו ביבמתו מאמר העושה כדין קטנותו, שבימי 
לקמן  כמבואר לזיקתו, וחליצה למאמרו גט  שצריכה לבעול,

מה.). (נדה ה"ג הכ"א.96)פ "ה פ "ה לקמן

.ÊÈ‰pËw‰ ‰ÓÈ‰ ÔÎÂ97Ìi‰ ‰ˆ Ì‡ ,98ÌaÈÏ ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈
ÌaÈÓ  d˙B‡99ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï‡ ; »¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ
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˜„a˙Â100‰L ‰OÚ ÌÈzL Á‡ ‰ÏÚ elÙ‡Â .101 ¿ƒ»≈«¬ƒƒ¿¬»««¿≈∆¿≈»»
˙ˆÏBÁ dÈ‡ 102da e‡ˆnÈÂ ˜„azL „Ú ≈»∆∆«∆ƒ»≈¿ƒ»¿»

ÔÈÓÈq‰103. «ƒ»ƒ

אחד.97) ויום שנה שתיםֿעשרה מבת הפחותה
גדול.98) כשהוא תימצא 99)אפילו שמא חוששים ואין

אשת  באיסור פוגעים ונמצאו לילד, ראויה שאינה איילונית,
פ "ו  (להלן יבום בת אינה שהרי  מצוה, במקום שלא אח 
אינן  בנות ורוב  הרוב , אחרי  הולכים אנו כי  - ה"ח )

קיט .). (יבמות נערות,100)איילוניות סימני  הביאה אם
בהלכה  בסמוך כמבואר לאיש", - "אשה מדמים אנו כי 

בעת 101)הבאה. סימנים לה היו לא שמא [חששו
"בת  מד:) (נדה ששנינו ואע "פ  קטנה. היא והרי  שנבעלה
סובר  - קנאה" יבם עליה בא ואם - אחד ויום שנים שלש
התורה, מן יבמתו קונה הוא שאף  שבקטן, שכשם  רבינו
כן  כמו - הי "ח ) פ "ה (להלן כמאמר ביאתו חכמים עשו
היתה  המגידֿמשנה שלפני  כתב  שמח ' וב 'אור בקטנה.
אינה  שנה י "ב  אחר נחלצה "ואפילו רבינו: בדברי  הנוסחא
הט "ז) (פ "ד להלן שכתב  למה סותר זה אבל חליצה".
חליצה", ש"אינה ולא פסולה" "חליצתה שחלצה שקטנה

שם]. עד והערה שם, להלן אין 102)ראה חליצה [שלענין
פח ]. הערה למעלה ראה החזקה, על יבמות 103)סומכים

ב . קה,

.ÁÈÌLk104Ck ,LÈ‡ ‰OÚiL „Ú ıÏBÁ Ìi‰ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»
‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰ÓÈ‰ ÔÈ‡105. ≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»

‰pË˜ ‰ÓÈ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÌÈÂ106ÌÚ ‰Ê eÏc‚È  ¿»»»»∆»«¿»»¿«»ƒ¿¿∆ƒ
‰Ê107. ∆

אחת 104) הלכה והכל הפסק , שום כאן אין התימנים, בכת"י 
את 105)היא. לקחת האיש יחפוץ  לא "ואם שנאמר:

גדול  הוא מה ז), כה, (דברים השערה" יבמתו ועלתה יבמתו
ה"ג, פ "ו להלן וראה וברש"י ). שם (יבמות גדולה היא אף 

שם"106)וה"ו. לאחיו "להקים ראויים שאינם אע "פ 
ואפילו  עליה", יבוא "יבמה שנאמר: בזה, זה אסורים אינם

קיא:). (שם שהוא שאין 107)כל לגרשה, יכול אינו שהרי 
לקיימה  שעליו נמצא לחלוץ , יכול אינו וכן כלום, קטן גט 

(שם). בגט  יגרשנה ירצה אם ואז יגדל, אשר עד

.ËÈÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰ÓÈ‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ

ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ

BzÓÈ ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa  'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»

‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»

dÈ‡Â ‰ËÙ BÊ È‰ ,˙aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»
ÌeÏk ‰ÎÈˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס  להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ  הבעל, מיתת מיום חוץ  יום תשעים שימתינו

אינה  או מעוברת היא אם שיוודע  עד מג.) (יבמות האירוסין
הי "ח . גירושין מהל' פי "א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע  נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח  כשרה
יבמתו  "ועלתה הכתוב : פי  על הוא "עולה", ולשון

שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא
חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי  הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבורֿהמתחיל לה: (שם  ה'תוספות'

.ÎBzÓÈÏ ıÏBÁ‰114‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ˙‡ˆÓÂ115Ì‡ : «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ
BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È‰  ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰È‰»»»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»

‰p‰ÎÏ ˙zÓe ,ÌÏBÚÓ116Ì‡Â ;‰È˙BB˜a zÓe ≈»À∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÏÈt‰117„ÏBpL Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL B‡118 ƒƒ»∆…»»¿ƒ««∆«

˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ ıÏBÁÂ ÊBÁ ≈¿≈»∆»≈∆»∆¬ƒ«
BÈ‡ ˙aÚÓ‰ ˙‡Èe ,‰ˆÈÏÁ dÈ‡ ˙aÚÓ‰«¿À∆∆≈»¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈

ÌeaÈ119. ƒ

עוברה.114) הוכר ולא חדשים שלושה נמצא 115)בתוך
אחריו. בן בעלה הניח  שהרי  כלל, חליצה בת שאינה

במשנה).116) לה: (יבמות האלמנות כשאר לכהן להנשא
מת.117) ולד חדשיו,118)שילדה לו כלו אם נודע  ולא

אמו  - יום שלשים בתוך מת אפילו חדשיו, לו כלו אם כי 
ה"ה. לעיל כמבואר היבום, ומן החליצה מן פטורה

היא 119) שאם עליו, עיין - לו אין ובן שנאמר: שם. יבמות,
מדברי נאסר זאת ובכל ויבום, חליצה בת אינה מעוברת
כמבואר  זו, בחליצה לכהונה ונפסלה בקרובותיה סופרים
זו  חליצה אין התורה שמן אלא הפילה, שהרי  שם, במשנה
(שם) הרא"ש ולדעת (שם). אחרת חליצה וצריכה פוטרת
והריהו  זיקתו, שהורעה לה, וחולץ  חוזר עצמו החולץ  אין
משאר  אחד אלא - מעולה חליצתו שאין גט , לה נתן כאילו

ס "ב . קסד סי ' באהע "ז וראה לה, יחלוץ  האחים

.‡Î ˙aÚÓ‰ BzÓÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï ‡ˆiL120. ∆≈≈«¬ƒ»»

תאמר,120) שמא ביאתה. וכן כלום, אינה זו חליצת שהרי 
והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם

ק  ולד היולדות נשים רוב  עד אחרי  מתיר הולד אין - יים
לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.ÎÔÈLÈÙÓ  ˙aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓÈ ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ô˙B‡121;Ìi˜ÈÂ ÊÁÈ  ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe »«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈

„ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ Ì‡Â122‰Ê È‰  ¿ƒ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆
Ë‚a d‡ÈˆBÓ123dÏ ıÏBÁÂ124˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ƒ»¿≈¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆

„ÏBpL Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ Ì‡Â ;ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È‰ 125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L ÈtÓ126. ƒ¿≈∆ƒ∆¿»»»

אחיו 121) אשת משום עליו ואסורה קיים, הולד ימצא שמא
מצוה. במקום והם:122)שלא סימניו, שנגמרו אלא
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שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע  שלא אע "פ  הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי  סופרים 124)לביאתו, שמדברי 
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ "ב , לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן
יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי 

קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח  אשת איסור
חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים

ה"א. פ "א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È‰  ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ

ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈
Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰  ‰„ÏiL Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ

ÌÈÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈÁ‡ e‡BiL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב .). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט , בלי  ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי  בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני גדול, כהן להיות ראוי  "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי מהל' בפט "ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק 

הכ"ב . ביאה

ה'תשע"ח  סיון  ט "ז רביעי יום 

   1 
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי  בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס , בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓÈ ÏÚ Ìi‰ ‡BÈ ‡lL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰ËeÙa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

Ó‡Ó ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëet3‰B˜ Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
eÓb ÔÈ˜ ‰ÓÈ4‰‡Èa‰ BÓk5Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓÈa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆa ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe‡‰9Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È‡11. »ƒ»

כי2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב , יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ "ג לי3)לעיל התקדשי  לה: שאומר
דין  שאין "לפי  מאמר ונקרא שם). (רש"י  זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב ' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ "ב , יבום (הל' וב 'קובץ ' מ "א). פ "ב , יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף ': ה'נמוקי  בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור

אישות  מהל' פ "ג לעיל (ראה אשה קידושי  כדין בשטר,
(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,

תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט  ותקבל לזיקתו שתחלוץ  עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע "פ  כי  התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי  גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח , באשת תופסין
בתורה  שנכתבה ביאה והיא המצוה כסדר אלא נכרית

ה"ג. פ "ה להלן וראה וברש"י ). שם שלא 6)(יבמות
למאמרו.7)בהסכמתה. גט  צריכה מאמר 8)ואינה ודין

פ "ד  לעיל וראה מד.). (קידושין אשה קידושי  כדין יבמין
ה"א. אישות המת.9)מהל' לאחיו ארוסה שהיתה

כמבואר 10) לאביה, קידושיה וכסף  אביה ברשות היא שאז
הי "א. אישות מהל' קטנה 11)בפ "ג אבל שם. קידושין,

אלא  מתקדשת ואינה בה רשות לאביה אין הנישואין, מן
ה"ז. ופ "ד הי "ב , שם אישות בהל' כמבואר לדעתה,

.CÓ ‡e‰ Ck ,BzÓÈ ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙ka12‰a˙k ˙BÎÂ ‰OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓÈ ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
eÓb ÔÈ˜ ‰˜ 15Á‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»

הגאונים 12) (דעת ה"ג אישות מהל' פ "י  לעיל המבוארת
אירוסין  ברכת שמברך והואֿהדין 'העיטור'). בספר הובאת
כמבואר  במאמר, כשמקדשה הכ"ג) פ "ג, אישות הל' (ראה
שם. ובב "ח  'העיטור' בשם קסו סי ' אהע "ז ב 'טור'

א.13) נב , ה"ז.14)יבמות אישות מהל' פ "י  לעיל ראה
הל"ב . פ "ד להלן מובא יבמה, כתובת ליורשה 15)ונוסח 

בא  ואם המת, אחיו בנחלת זוכה הוא וכן לה, ולהטמא
נג:) שם וברש"י  נב . (יבמות בלבד בגט  יוציאה לגרשה

ה"ג. פ "ה, לקמן דברי16)וראה על שמרד על שם.
בהל' לעיל רבינו וכלשון בביאה, לכתחילה לקדשה חכמים
בדבר  פרוצים ישראל יהיו שלא "כדי  הכ"א): (פ "ג אישות
ראש  קלות שנהג מדרבנן, רידוי  "מכת - מרדות זה".

שם). ביבמות (רש"י  לשהות 17)בעצמו" לאדם שאסור
להוציאה  בעיניו קלה תהא שלא כדי  כתובה, בלא אשתו עם
והל' ה"א, פ "א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ "י  (לעיל

הי "ד. פכ"ב  אישות

.‚‚‚BLa ÔÈa BzÓÈ ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆa ÔÈa21‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿…∆≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ

˙‚‚BL22‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡ B‡ ∆∆¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿
,‰Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa ,Òe‡ B‡ ‚‚BL≈»≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»

(dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa)23„Á‡ , ≈∆»»∆»¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»
‰ÚÓ‰24ÓBb‰ „Á‡Â25‰˜ 26. «¿»∆¿∆»«≈»»

אחרת.18) אשה או אשתו שהיא ולא 19)סבר זנות לשם
עליה 20)למצוה. ובא יבמתו ותקפתו לאשתו, שנתכוין

נד.). מוסב 21)(יבמות שזה או מצוה, ולשם לה שנתכוין
כן, לעשות שאנסוהו באונס , שהיו בין - ומזיד" "שוגג על

נג:). ליבמות ('תוספות' ברצון שהיו באופן 22)בין
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קפט                 
         

שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע  שלא אע "פ  הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי  סופרים 124)לביאתו, שמדברי 
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ "ב , לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן
יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי 

קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח  אשת איסור
חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים

ה"א. פ "א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È‰  ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ

ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈
Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰  ‰„ÏiL Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ

ÌÈÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈÁ‡ e‡BiL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב .). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט , בלי  ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי  בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני גדול, כהן להיות ראוי  "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי מהל' בפט "ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק 

הכ"ב . ביאה

ה'תשע"ח  סיון  ט "ז רביעי יום 

   1 
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי  בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס , בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓÈ ÏÚ Ìi‰ ‡BÈ ‡lL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰ËeÙa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

Ó‡Ó ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëet3‰B˜ Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
eÓb ÔÈ˜ ‰ÓÈ4‰‡Èa‰ BÓk5Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓÈa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆa ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe‡‰9Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È‡11. »ƒ»

כי2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב , יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ "ג לי3)לעיל התקדשי  לה: שאומר
דין  שאין "לפי  מאמר ונקרא שם). (רש"י  זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב ' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ "ב , יבום (הל' וב 'קובץ ' מ "א). פ "ב , יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף ': ה'נמוקי  בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור

אישות  מהל' פ "ג לעיל (ראה אשה קידושי  כדין בשטר,
(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,

תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט  ותקבל לזיקתו שתחלוץ  עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע "פ  כי  התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי  גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח , באשת תופסין
בתורה  שנכתבה ביאה והיא המצוה כסדר אלא נכרית

ה"ג. פ "ה להלן וראה וברש"י ). שם שלא 6)(יבמות
למאמרו.7)בהסכמתה. גט  צריכה מאמר 8)ואינה ודין

פ "ד  לעיל וראה מד.). (קידושין אשה קידושי  כדין יבמין
ה"א. אישות המת.9)מהל' לאחיו ארוסה שהיתה

כמבואר 10) לאביה, קידושיה וכסף  אביה ברשות היא שאז
הי "א. אישות מהל' קטנה 11)בפ "ג אבל שם. קידושין,

אלא  מתקדשת ואינה בה רשות לאביה אין הנישואין, מן
ה"ז. ופ "ד הי "ב , שם אישות בהל' כמבואר לדעתה,

.CÓ ‡e‰ Ck ,BzÓÈ ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙ka12‰a˙k ˙BÎÂ ‰OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓÈ ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
eÓb ÔÈ˜ ‰˜ 15Á‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»

הגאונים 12) (דעת ה"ג אישות מהל' פ "י  לעיל המבוארת
אירוסין  ברכת שמברך והואֿהדין 'העיטור'). בספר הובאת
כמבואר  במאמר, כשמקדשה הכ"ג) פ "ג, אישות הל' (ראה
שם. ובב "ח  'העיטור' בשם קסו סי ' אהע "ז ב 'טור'

א.13) נב , ה"ז.14)יבמות אישות מהל' פ "י  לעיל ראה
הל"ב . פ "ד להלן מובא יבמה, כתובת ליורשה 15)ונוסח 

בא  ואם המת, אחיו בנחלת זוכה הוא וכן לה, ולהטמא
נג:) שם וברש"י  נב . (יבמות בלבד בגט  יוציאה לגרשה

ה"ג. פ "ה, לקמן דברי16)וראה על שמרד על שם.
בהל' לעיל רבינו וכלשון בביאה, לכתחילה לקדשה חכמים
בדבר  פרוצים ישראל יהיו שלא "כדי  הכ"א): (פ "ג אישות
ראש  קלות שנהג מדרבנן, רידוי  "מכת - מרדות זה".

שם). ביבמות (רש"י  לשהות 17)בעצמו" לאדם שאסור
להוציאה  בעיניו קלה תהא שלא כדי  כתובה, בלא אשתו עם
והל' ה"א, פ "א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ "י  (לעיל

הי "ד. פכ"ב  אישות

.‚‚‚BLa ÔÈa BzÓÈ ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆa ÔÈa21‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿…∆≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ

˙‚‚BL22‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡ B‡ ∆∆¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿
,‰Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa ,Òe‡ B‡ ‚‚BL≈»≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»

(dk„k ‡lL ÔÈa dk„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa)23„Á‡ , ≈∆»»∆»¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»
‰ÚÓ‰24ÓBb‰ „Á‡Â25‰˜ 26. «¿»∆¿∆»«≈»»

אחרת.18) אשה או אשתו שהיא ולא 19)סבר זנות לשם
עליה 20)למצוה. ובא יבמתו ותקפתו לאשתו, שנתכוין

נד.). מוסב 21)(יבמות שזה או מצוה, ולשם לה שנתכוין
כן, לעשות שאנסוהו באונס , שהיו בין - ומזיד" "שוגג על

נג:). ליבמות ('תוספות' ברצון שהיו באופן 22)בין
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מצוה. לשם נתכוונו לא א.23)ששניהם נד, יבמות
מלשון 24) בלבד, העטרה ראש הכניס  אלא ביאתו גמר שלא

הערה". מקורה "את יח ): כ, (ויקרא "שהכניס 25)הכתוב 
ה"י ). ביאה איסורי  מהל' פ "א רבינו (לשון האבר" כל

מקום 26) מכל - עליה" יבוא "יבמה שנאמר: ב : נג, יבמות
כדרכה, - עליה יבוא "יבמה שם: אמרו וכן נד.). (שם
נד.): (סנהדרין שאמרו וכמו כדרכה", שלא - ולקחה
ששני הכתוב , לך מגיד - יג) כ, (ויקרא אשה" "משכבי 
פ "ו  יבמות לרבינו, המשנה פירוש השווה באשה. משכבות
 ֿ מ 'גזירה ב  נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ "א.
ונאמר  עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאהֿביאה" שוה',
אף  ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר:

ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין

.„Ì‡) Ï‡ ;ÏÚÏ Ôek˙pL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
‚b‰ ÔÓ ÏÙ27da Ú˜˙Â28BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ , »«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ

ÌeÏk ÈkÓ BÈ‡L29ÔLÈ B‡ ,30Ôek˙ .‰˜ ‡Ï  ∆≈«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈
Á‡ „Ï31ÁÈË‰Â32‰˜ ‡Ï  BzÓÈa33ÁÈË‰Ï ; ¿»»«≈¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ«

ÌeLÏ Ôek˙ È‰L ,‰˜  BzÓÈa ÁÈË‰Â ‰Ó‰aa«¿≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿
ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ÏÈÚa34. ¿ƒ»ƒ»»

לאשתו.27) שאע "פ 29)ביבמתו.28)כשנתקשה
ותוספתא  ה"א, פ "ו יבמות ('ירושלמי ' קנה - שייבם ששוטה
היינו  - ה"ג) פ "ו להלן רבינו בדברי  הוא וכן פי "א, שם
כלום, מכיר שאינו שיכור אבל לביאה, כשמתכוין דווקא
בכותל  להטיח  כנתכוין ודומה כלל, לביאה מתכוין אינו

שמח '). ('אור בסמוך כמבואר קנה, אינו 30)שלא הוא אף 
ישן). ד"ה שם ו'תוספות' נד. (יבמות כלל לביאה מכוין

להטיח 31) "נתכוין התימנים: בכת"י  וכן רומי , ובדפוס 
שם). ביבמות הגמרא (מלשון לשון 32)בכותל" בעל,

על  קשת", "כמטחוי  טז) כא, (בראשית ככתוב  חץ , יריית
שם). לתורה, (רש"י  כחץ  יורה שהזרע  יבמות,33)שם

כלל. ביאה לשם נתכוין לא שהרי  שם.34)שם.

.‰‰ÓaÈ˙pL ‰ÓÈ35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ36,'ÈzÏÚa' ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk 38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL‚Â39L‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk  ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚiL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43Á‡Ï dLb . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ ‡Ï' ˙ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜Ó  ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45 ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ' ˙ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆ dÈ‡  ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ dÒ‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע "פ .36)שכנסה התימנים: בכת"י 
שבעלה,37) אחרי  גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי 
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ , עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי  ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ  אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ  כמי  נעשה "שהרי  ה"א: שהיא 40)פ "ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי 

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי 
ה'מגיד  ולדעת גט . בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי  בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי  גט , בלא יוצאה אינה בעלתי ,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב , ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף  גט  הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי "ף  יותר 44)מדברי  הוא וכאן בעלתי . טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי  ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי  יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק  לדבריו כי  לחלוץ , לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט 
בביתֿדין  בפניו שתרוק  שמתבייש לפי  לה, לחלוץ  שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ  אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח "כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף '). ('נמוקי  הט "ו פ "א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי  חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי  שהרי  גיטה, על נוסף 
גירשה  שהרי  אי ֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו

לה. ואינה 49)שיחלוץ  שבעלה, חזקה וכנסה, והואיל
קיב .). (שם בלבד גט  אלא ממנו צריכה

.ÂÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ  ÌÈa ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz L‡ BÎa‰ ‰È‰Â :Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50e„ÓÏ51BÎaa ‡l‡ a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52L‡ BÚÓLÓ  '„Ïz L‡' Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰ÓÈ‰ „Ïz L‡ BÚÓLÓ »¿»»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

אולם 50) כך, משמעו אין מקרא של שפשוטו אע "פ  כלומר,
למדו  זה) מפי  זה שקיבלו הקבלה (מבעלי  השמועה מפי 
כדלהלן. דרשה בדרך ולפרשו מפשוטו, המקרא להוציא

ה"ד. פ "ה, התורה יסודי  להל' בביאורנו יבמות 51)וראה
א. יחלקו 52)כד, ולא נחלתו, ולנחול אשתו את לייבם

אינה  או לנחלה אומר "אתה שם). (רש"י  עמו אחיו שאר
קוראים  - יוסף  הכתוב ): מדבר לו שיולד (ובבן לשם אלא
"יקום  כאן: נאמר יוחנן, אותו קוראים - יוחנן יוסף , אותו
שם  "על ו): מח , (בראשית להלן ונאמר אחיו", שם על
נחלה, – להלן האמור שם מה - בנחלתם" יקראו אחיהם

(שם). לנחלה" - כאן האמור שם האחים,53)אף  אם
פ "ב , יבמות המשנה, (פירוש עבר" במקום העתיד "ובא

משמע 54)מ "ו). "עם התימנים: בכת"י  וכן רומי , ובדפוס 
- תלד "אשר א: כד, ביבמות דרשו וכן היבמה", תלד אשר
עצמה  ביבמה שגם הרי  יולדת", שאינה לאיילונית פרט 
ב 'מגיד  וראה ה"ח , פ "ו לקמן רבינו וכלשון מדבר, הכתוב 

משנה'.

.ÊÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ ‡Ï55ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈfÁÓ 56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈÊBÁ  eˆ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»
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קצ                
         

ÌaÈÏ Ìi‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ .55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט ). (יבמות
רבינו  גרס  וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,
עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי  בדברי 

שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין
ב 'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס "ק  קסא, סי ' לאהע "ז

לייבם. כופין שאין ב  לט , את 58)יבמות אלא כופין ואין
לט .). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡BiL „Ú59CÏnÂ ,LÁ‰ ‡ÈiL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡  ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי  אתו, נתייעץ 
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈÓB‡ ‡l‡ ;‡BiL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י "ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר
אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י

שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡‰ ‰ÓÈ65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ ‡lL66 ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓÈ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ìi‰ dÚzL ÈÓ Ïk  ˙Ba ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙Bˆ ‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי "ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי "ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני 
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי  ה"ח ,
כמו  מורדת, זו הרי  להתייבם, מסרבת והיא ה"ב ), פ "א לעיל
פ "ה, בכתובות הרי "ף  פסק  וכן הי "ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי  כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי  שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס "א)70)כדין קסה (סי ' אהע "ז ובשו"ע 
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא

הרמ "א  פסק  וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה
שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú˙Â ,ÌÈa ÔÈÓÈ‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÂÈÁ‡a ‰ˆBÂ Ba ‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי  בו, שהמצוה למי  מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגידֿמשנה).

רוקח '). ('מעשה מורדת שנקראת משמע 

.È,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB ÈÈ‡ :ÏB„b‰ Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…
ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB ‡e‰Â Á‡ Á‡a ‰˙ˆÂ ,Ba ‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL Á‡Ó ;˙„BÓ BÊ ÔÈ‡  da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»

ÔÈÂL Ôlk È‰  Ba72Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„Ó ‡Ï BÊ È‰  da ‰ˆB ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È‰ :‰Ó‡Â ,˙Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

B˙B‡ ˙zÓÓ73ÈÈ‡ ‰Ê Ï‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡BiL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈÓB‡Â .˙„BÓ BÊ ÔÈ‡  Ba ‰ˆB»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆz Ì‡ :d˙B‡ ÚBz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú LzL ‰˙ˆ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ  ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡BiL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

קשישא 72) אביי  בדברי  גרס  וכן לט .), (יבמות כבמשנה
 ֿ (מגיד האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
הראב "ד, ולדעת עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא משנה).
אביי בדברי  גורס  והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל
- רצה לא לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא
וכעין  אחיו). משאר וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים
ו'תוספות' ברש"י  היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה

הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא בכת"י73)שם):
איננה. זו תיבה ה"ט ,74)התימנים, לעיל ששנינו ואע "פ 

ואין  שיבוא, הגדול לאחי  המתינו לומר יכול הקטן שאין
רוצה  אינו שהקטן מדובר שם - המצוה?! את משהים
כאן  ואילו בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ , ולא לייבם
שדייק  וזהו כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ  יכול הרי 
(משנהֿלמלך). חלוץ " . . . לה לחלוץ  תרצה "אם רבינו:

איסור שכל מתרץ , שמח ' יסודו וה'אור המצוה השהיית
הוא  בינתיים יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי  האשה, בעיגון
בעצמה  היא שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה,
מצדנו, עיגון שום ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה

לה. הרצוי  את לבקש בידה והרשות

.‚ÈÏˆ‡ ÔÈÊBÁ  da ‰ˆ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈÓB‡Â ,B ‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ ÚzL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆL ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ

˙Ó„B˜75ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ; ∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ
˙„BÓ Ïk76. »∆∆

קטן 75) "ביאת א: לט , ביבמות אמרו וכן חליצה, למצות
ביאת  גדול, וחליצת בשנים), הוא גדול אבל מאחיו, (קטן
- לחלוץ  רוצה שהגדול במקום שאפילו הרי  עדיפה", קטן
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קצי                 
         

ÌaÈÏ Ìi‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ .55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט ). (יבמות
רבינו  גרס  וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,
עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי  בדברי 

שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין
ב 'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס "ק  קסא, סי ' לאהע "ז

לייבם. כופין שאין ב  לט , את 58)יבמות אלא כופין ואין
לט .). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡BiL „Ú59CÏnÂ ,LÁ‰ ‡ÈiL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡  ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי  אתו, נתייעץ 
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈÓB‡ ‡l‡ ;‡BiL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י "ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר
אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י

שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡‰ ‰ÓÈ65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ ‡lL66 ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓÈ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ìi‰ dÚzL ÈÓ Ïk  ˙Ba ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙Bˆ ‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי "ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי "ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני 
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי  ה"ח ,
כמו  מורדת, זו הרי  להתייבם, מסרבת והיא ה"ב ), פ "א לעיל
פ "ה, בכתובות הרי "ף  פסק  וכן הי "ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי  כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי  שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס "א)70)כדין קסה (סי ' אהע "ז ובשו"ע 
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא

הרמ "א  פסק  וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה
שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú˙Â ,ÌÈa ÔÈÓÈ‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÂÈÁ‡a ‰ˆBÂ Ba ‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי  בו, שהמצוה למי  מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגידֿמשנה).

רוקח '). ('מעשה מורדת שנקראת משמע 

.È,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB ÈÈ‡ :ÏB„b‰ Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…
ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB ‡e‰Â Á‡ Á‡a ‰˙ˆÂ ,Ba ‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL Á‡Ó ;˙„BÓ BÊ ÔÈ‡  da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»

ÔÈÂL Ôlk È‰  Ba72Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„Ó ‡Ï BÊ È‰  da ‰ˆB ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È‰ :‰Ó‡Â ,˙Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

B˙B‡ ˙zÓÓ73ÈÈ‡ ‰Ê Ï‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡BiL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈÓB‡Â .˙„BÓ BÊ ÔÈ‡  Ba ‰ˆB»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆz Ì‡ :d˙B‡ ÚBz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú LzL ‰˙ˆ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ  ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡BiL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

קשישא 72) אביי  בדברי  גרס  וכן לט .), (יבמות כבמשנה
 ֿ (מגיד האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
הראב "ד, ולדעת עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא משנה).
אביי בדברי  גורס  והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל
- רצה לא לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא
וכעין  אחיו). משאר וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים
ו'תוספות' ברש"י  היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה

הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא בכת"י73)שם):
איננה. זו תיבה ה"ט ,74)התימנים, לעיל ששנינו ואע "פ 

ואין  שיבוא, הגדול לאחי  המתינו לומר יכול הקטן שאין
רוצה  אינו שהקטן מדובר שם - המצוה?! את משהים
כאן  ואילו בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ , ולא לייבם
שדייק  וזהו כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ  יכול הרי 
(משנהֿלמלך). חלוץ " . . . לה לחלוץ  תרצה "אם רבינו:

איסור שכל מתרץ , שמח ' יסודו וה'אור המצוה השהיית
הוא  בינתיים יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי  האשה, בעיגון
בעצמה  היא שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה,
מצדנו, עיגון שום ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה

לה. הרצוי  את לבקש בידה והרשות

.‚ÈÏˆ‡ ÔÈÊBÁ  da ‰ˆ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈÓB‡Â ,B ‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ ÚzL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆL ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ

˙Ó„B˜75ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ; ∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ
˙„BÓ Ïk76. »∆∆

קטן 75) "ביאת א: לט , ביבמות אמרו וכן חליצה, למצות
ביאת  גדול, וחליצת בשנים), הוא גדול אבל מאחיו, (קטן
- לחלוץ  רוצה שהגדול במקום שאפילו הרי  עדיפה", קטן
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אינו  שהגדול שלפנינו, בדין כלֿשכן עדיפה, הקטן ביאת
לחלוץ . ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר

הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש
כתובתה.

.„ÈÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁzL dÈcL eÓ‡L ‰ÓÈ Ïk77 »¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È‰ 78‡Lk , ¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»

˙BÓÏ‡‰ Ïk79B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
ÌÈL‡ ÈÓeÓ ‡L Ba LiL80dÏ ıÏBÁ 81˙ÏËBÂ ∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆

ÌÈ ˙ÓBL ‡È‰Lk ÔÈÓeÓ da e„ÏB .d˙a˙k82 ¿À»»¿»ƒ¿∆ƒ∆∆»»
e‰„O ‰ÙÁzÒ83ÔzÈÂ ıÏÁÈ  ÌaÈÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡ ; ƒ¿«¬»»≈ƒ…»»¿«≈«¬…¿ƒ≈

‰a˙k84. ¿À»

ופ "ו,77) יד; יג, ה"ד, פ "ג, ולקמן ה"ה. פ "א, לעיל ראה
כמבואר 78)ה"ז. מבעלה, כתובה לה שאין לארוסה פרט 

עליו, אסורה שהיתה או הי "א, אישות מהל' פ "י  לעיל
הי "ז. לקמן שניה 79)כמבואר שאלו: - א פה, ביבמות

ואילו  לא, או מיבם כתובה לה יש ליבם, שניה ולא לבעל
אע "פ  כי  כלל, שאלו לא - לבעל שניה ולא ליבם שניה על
בה  נעשה לא שהרי  בעלה, מנכסי  כתובתה נוטלת שחולצת,
לקמן  במגידֿמשנה וכן שם, ליבמות (הרשב "א איסור שום

הי "א.80)הי "ז). אישות, מהל' פכ"ה לעיל המנויים
לפני81) שנפלה ליבמה "מניין ד.): (יבמות שאמרו כמו

טענותיה  סותמים (אין אותה חוסמין שאין שחין, מוכה
שנאמר  רש"י ), - וחולץ  אותו כופים אלא להתייבם, לכופה
ישבו  כי  לו: וסמוך בדישו, שור תחסום לא ד) כה, (דברים

עלינו כלומר, יחדיו", האלה אחים הפסוקים סמיכות לדרוש
ריח  בעל בעלה שהיה "מי  ואפילו לו. מלהתייבם ולפטרם
. . . מום אותו בו ויש אחיו לפני  ונפלה ומת . . . הפה
יכולה  איני  ולך לקבל, יכולה הייתי  לאחיך לומר, היא יכולה
הי "ג). אישות מהל' (פכ"ה כתובתה" ויתן ויחלוץ  - לקבל

בעלה.82) שמת אחרי  להתייבם, לו נשטפה 83)ממתנת
גרם. מזלו כלומר, ונתקלקלה. האשה 84)שדהו כדין

פכ"ה  לעיל המבואר שנתארסה, אחר מומין בה שנולדו
א. עה, בכתובות ומקורו ה"ד, אישות מהל'

.ÂËdÏÚa ÈiÁa dÓÈÓ ‰È‰ ‰„pL ‰ÓÈ85B‡ , ¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰„pL86ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk  ∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…

d˙a˙k Ïh˙Â dÏ87dÏÚa ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‰„ Ì‡Â .88 »¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜Ó 89È‰  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈

˙„BÓ BÊ90ÈiÁa elÙ‡ d„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈
‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k dÏÚaB˙B «¿»¿≈∆…¿«≈»≈ƒ

ıÏÁÏ91‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ,92. «¬…∆»ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

שלא 85) תשמיש, הנאת פירטה ולא ממנו, תהנה שלא
קיא: (יבמות בעלה מיתת לאחר ממנו עצמה לפטור נתכוונה

לה,86)וברש"י ). קשה שהתשמיש להם, תיבעל שלא
נתנה  כי  יחשדנה שלא בעלה של דעתו להפיס  ונתכוונה

וברש"י ). קיב . (שם באחר יכולה 87)עיניה אינה שהרי 
נתכוונה  לא כי  מורדת, דין לה ואין נדרה, מחמת להתייבם
כבעל", אינו "יבם דאמר: כרב , (שם היבום מן להפטר

שם). ה'תוספות' מן 88)וכפירוש להפטר שנתכוונה

כתובתה 89)היבום. ויתן לה יחלוץ  מרצון, יסכים ואם
קיא:). כתובה,90)(שם בלא ותצא - לחלוץ  אותו וכופים

ה"י . לעיל לומר 91)כמבואר שיכול כתובתה, לה וליתן
הגורמת. שהיא הוא, ממנה והעיכוב  לייבמה, רצוני 

אלא 92) כתובה, וליתן לחלוץ  אותו לכוף  יכול אינך כלומר,
ע "פ  איש' ('חזון כתובה מקבלת שאינה מורדת כדין לכוף 

המגידֿמשנה).

.ÊËÈÈ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ìi‰ dÚzL ‰ÓÈ¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙Èa L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ93 ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ

˙BÓÏ‡‰ Ïk ‡LÎÂ94e˜‰ È‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿
ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡95ıÏBÁ  ‰ˆ ,ÌaÈÓ  ‰ˆ ,96 »»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈

˙Bf È‡ :‰Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆
‰e‚Ú L‡Â ÈlMÓ97dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÈiÁ ÈÓÈ Ïk98; ƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»

‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ÓB‡ Ìi‰ È‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈
˙Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100LÙ‡  ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»

˙Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰ÈÓ BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰ÓÈ‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿»»

מנכסיו.93) ואתזון המת, בעלי  שגר לעיל 94)בבית ראה
ה"א. אישות מהל' מדעתו 95)בפי "ח  ולא בעלה, במיתת

היבם. בה נזקקין 96)בחר לחלוץ  "תבע  א: סד, כתובות
לחלוץ . תבע  דיבורֿהמתחיל שם, ה'תוספות' פירשו וכן לו".
"אם  שנאמר: תלוי , הדבר שביבם - ב  לט , ביבמות אמרו וכן
- רצה מייבם, - רצה כרצונו, הכל - האיש" יחפוץ  לא

אחר,97)חולץ . לאיש להנשא לא ולזכרו, לבעלי  קשורה
תעגנה". "הלהן יג): א, (רות הכתוב  אלא 98)מלשון

כרחה. בעל שם.100)קשורה.99)חולצת כתובות,
לו.101) יתנוה לא לו, זקוקה שזו זמן שאשתו 102)וכל

סתימת  (מתוך בבית כצרה לה ותהיה אותה, ייבם כי  תחשוב 
שלא  מסכימים שניהם ואם שם). בכתובות הגמרא סוגיית
שמואל' ('בית בדבר קפידא שאין משמע  לייבם, ולא לחלוץ 
א). סי ' צבי ' 'חכם בתשובות וכן ט , אות קסה, סי ' לאהע "ז
בחליצה. מצוה שיש משמע  קפ , עמ ' חוקת פרשת ובזוהר
לא  הזוהר שגם כתב , פה סי ' ח "ב  אהע "ז סופר' ה'חתם אבל
אלא  חיובי , באופן לחלוץ  מצותֿעשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילותֿחסד אלא זו
בכך  רוצה אינה אם לחלוץ  האשה את לכוף  ואין זית, שמן
עם  להטיב  תרצה אם בזה, וכיוצא הטורח  או הבושה מפני 
כך. על לכופה יכול ביתֿהדין אין - לאו ואם תטיב , - המת

.ÊÈÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰ÓÈ¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰˙È‰L103ÌiÏ ˙zÓ ‡È‰ È‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ  ÌaÈÏ Ìi‰ ‰ˆ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk  ˙ÙÒBza dÓÈ ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ˙k ‡Ï Ì‡ Ï‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ìi‰ CÈˆ  d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡ d˙a˙k BÏ ‰ÎnL∆»¿»¿À»»»¬»»»ƒ«»»
‰a˙k dÏ zÎÏ109˙BÓÏ‡‰ ‡Lk110. ƒ¿…»¿À»ƒ¿»»«¿»

אמו).103) (אם לו שניה שהיתה אחים 104)כגון שהיו

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



קצב                
         

שם). וברש"י  פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב  מן
הי "ג.105) פ "ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא

רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי  כתובה, לה שיכתוב  צריך אצלו, להשהותה
פ "י לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי  את מפרש שמח ' וה'אור ה"י . אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב  שאינו
והרי רבינו, בדברי  בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש  הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי הכתובה, על לבעל כשמחלה השני , במקרה ולפיכך
להוציאה, היבם בעיני  קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
כמבואר  כתובתה", לה לכתוב  היבם "צריך רבינו: ציין כאן

הי "ד. אישות מהל' פכ"ב  תוספת 107)לעיל לה שיש
מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע "פ  לה שהתחייב 

ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות
או 109) שמכרה אחרי  לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי 

קלה  תהא שלא לה ולכתוב  לחזור חייב  כתובתה, לו מחלה
ה"י . אישות מהל' פ "י  לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב  לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב  פ "ד ולהלן שם, ובביאורנו הי "ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓÈ ‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ‰ÓÈ‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :Ó‡pL ,ÊÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚe Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ 111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓÈ115˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ

בפי "ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי  עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי "ט . בסמוך כמבואר גט , צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ  אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי "ט  רבינו שכתב  כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי 
כהונה  מאיסורי  אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי  מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע "פ 
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח '), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי . ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע "פ  שם וברי "ף  צב : (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני מן בניה שאין אלא ה"ד). פ "י , שם ה'ירושלמי '
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק  שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי  מהל' פט "ו ראה לאוין. חייבי  מאיסור ממזר

ה"אֿב .

.ËÈÁ‡Ï ‰Lc˜˙116dÓÈ ÏÚ ‰Ò‡ ‡Ï 117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓÈ ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a f‰ ÔÓ ‡ˆz  ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓÈ dÏ ıÏÁÈÂ ,kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ "י  לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק , לשוק  ביבמה תופסים קידושין שהרי 
גט . ממנו וצריכה הי "ד, אישות מהל' פ "ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי  לה יחלוץ  שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט . ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי ואף  ברשותו?! תישאר ועלֿידי ֿזה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס  משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב "ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL Á‡ d‡Oe ÔÈÒe‡‰ ÔÓ dLbL f‰ ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  dÓÈ dÏ121dLb Ì‡ Ï‡ . »¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ  ‰ˆÏÁL Á‡ d‡Oe ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿

e‡aL122‰˙pfL ‰ÓÈ‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï  ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓÈ ÏÚ ‰Ò‡125.ÌaÈÓ ‰ˆ ıÏBÁ ‰ˆ ‡l‡ , ∆∆¿»«¿»»∆»»»≈»»¿«≈

קונסים 121) אין - כנ"ל קנס , משום עליו שאסרוה אע "פ 
רק  בזה להחמיר לנו שדי  שנשאה, אחר להוציאה אותה

במגידֿמשנה). הובא (רשב "א, פ "י122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב :): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
שהלך  באשה דמיחלפא בה, יש נישואין בה, אין קידושין

הים". למדינת קידושין.123)בעלה כשהיא 124)בלא
נתייבמה. ולא חלצה לא ועדיין יבם, שאינה 125)שומרת

(סוטה  לאו איסור אלא בה ואין הואיל החמורה, איש כאשת
יבמה, על שנאסרה לאחר, לנשאת דומה ואינה יח :).
לה  חלץ  שיאמרו: לחוש, יש שם כי  הי "ח , לעיל כמבואר
אבל  חלוצתו, נושא זה והרי  לכונסה וחזר ונישאת יבמה
ולא  מצדה היא שפריצות וידעו כלֿכך, קול לה אין זנות
כהן, יבמה ואם פ :). לגיטין (רש"י  שחלצה בה יחשדו
וכהן  זונה, ונעשתה לה לאסור נבעלה שהרי  עליו, נאסרה
ובפי "ט  ה"א; ביאה איסורי  מהל' בפי "ח  (ראה בזונה אסור

ס "ג). קנט  סי ' אהע "ז ובשו"ע  ה"ה,

.‡ÎÌ‰ÈcÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰ÓÈ Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
ÌÈ ˙wÊ127‰ÓÈ ÔB‚k ,ÌÈ ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»

ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿
BÓk Ì‰ÈcÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿

e‡aL129‰ˆÈÏÁ Ì„˜ Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰ Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»
dÏÚa ÌÚ L˙Â dÓÈ dÏ ıÏBÁ 130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»

dÏ ıÏBÁ BÈ‡  ‰ˆeÏÁa eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰Èc ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È‰  ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dLb133Ck Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈÁ‡Ï ˙zÓÀ∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

חכמים.126) או 127)מדברי  להתייבם היבם, עם קשר
לתשעה 128)לחלוץ . נולד אם ידוע  שאינו כלומר,

ובצפרניו, בשערו שלם שהוא גמרו, סימניו אבל חדשים,
גמור. ולד הוא התורה ועיי "ש 129)ומן ה"ה, פ "א לעיל
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קצג                 
         

שם). וברש"י  פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב  מן
הי "ג.105) פ "ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא

רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי  כתובה, לה שיכתוב  צריך אצלו, להשהותה
פ "י לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי  את מפרש שמח ' וה'אור ה"י . אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב  שאינו
והרי רבינו, בדברי  בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש  הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי הכתובה, על לבעל כשמחלה השני , במקרה ולפיכך
להוציאה, היבם בעיני  קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
כמבואר  כתובתה", לה לכתוב  היבם "צריך רבינו: ציין כאן

הי "ד. אישות מהל' פכ"ב  תוספת 107)לעיל לה שיש
מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע "פ  לה שהתחייב 

ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות
או 109) שמכרה אחרי  לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי 

קלה  תהא שלא לה ולכתוב  לחזור חייב  כתובתה, לו מחלה
ה"י . אישות מהל' פ "י  לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב  לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב  פ "ד ולהלן שם, ובביאורנו הי "ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓÈ ‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ‰ÓÈ‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :Ó‡pL ,ÊÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚe Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ 111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓÈ115˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ

בפי "ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי  עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי "ט . בסמוך כמבואר גט , צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ  אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי "ט  רבינו שכתב  כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי 
כהונה  מאיסורי  אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי  מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע "פ 
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח '), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי . ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע "פ  שם וברי "ף  צב : (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני מן בניה שאין אלא ה"ד). פ "י , שם ה'ירושלמי '
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק  שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי  מהל' פט "ו ראה לאוין. חייבי  מאיסור ממזר

ה"אֿב .

.ËÈÁ‡Ï ‰Lc˜˙116dÓÈ ÏÚ ‰Ò‡ ‡Ï 117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓÈ ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a f‰ ÔÓ ‡ˆz  ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓÈ dÏ ıÏÁÈÂ ,kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ "י  לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק , לשוק  ביבמה תופסים קידושין שהרי 
גט . ממנו וצריכה הי "ד, אישות מהל' פ "ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי  לה יחלוץ  שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט . ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי ואף  ברשותו?! תישאר ועלֿידי ֿזה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס  משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב "ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL Á‡ d‡Oe ÔÈÒe‡‰ ÔÓ dLbL f‰ ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  dÓÈ dÏ121dLb Ì‡ Ï‡ . »¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ  ‰ˆÏÁL Á‡ d‡Oe ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿

e‡aL122‰˙pfL ‰ÓÈ‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï  ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓÈ ÏÚ ‰Ò‡125.ÌaÈÓ ‰ˆ ıÏBÁ ‰ˆ ‡l‡ , ∆∆¿»«¿»»∆»»»≈»»¿«≈

קונסים 121) אין - כנ"ל קנס , משום עליו שאסרוה אע "פ 
רק  בזה להחמיר לנו שדי  שנשאה, אחר להוציאה אותה

במגידֿמשנה). הובא (רשב "א, פ "י122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב :): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
שהלך  באשה דמיחלפא בה, יש נישואין בה, אין קידושין

הים". למדינת קידושין.123)בעלה כשהיא 124)בלא
נתייבמה. ולא חלצה לא ועדיין יבם, שאינה 125)שומרת

(סוטה  לאו איסור אלא בה ואין הואיל החמורה, איש כאשת
יבמה, על שנאסרה לאחר, לנשאת דומה ואינה יח :).
לה  חלץ  שיאמרו: לחוש, יש שם כי  הי "ח , לעיל כמבואר
אבל  חלוצתו, נושא זה והרי  לכונסה וחזר ונישאת יבמה
ולא  מצדה היא שפריצות וידעו כלֿכך, קול לה אין זנות
כהן, יבמה ואם פ :). לגיטין (רש"י  שחלצה בה יחשדו
וכהן  זונה, ונעשתה לה לאסור נבעלה שהרי  עליו, נאסרה
ובפי "ט  ה"א; ביאה איסורי  מהל' בפי "ח  (ראה בזונה אסור

ס "ג). קנט  סי ' אהע "ז ובשו"ע  ה"ה,

.‡ÎÌ‰ÈcÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰ÓÈ Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
ÌÈ ˙wÊ127‰ÓÈ ÔB‚k ,ÌÈ ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»

ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿
BÓk Ì‰ÈcÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿

e‡aL129‰ˆÈÏÁ Ì„˜ Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰ Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»
dÏÚa ÌÚ L˙Â dÓÈ dÏ ıÏBÁ 130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»

dÏ ıÏBÁ BÈ‡  ‰ˆeÏÁa eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰Èc ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È‰  ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dLb133Ck Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈÁ‡Ï ˙zÓÀ∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

חכמים.126) או 127)מדברי  להתייבם היבם, עם קשר
לתשעה 128)לחלוץ . נולד אם ידוע  שאינו כלומר,

ובצפרניו, בשערו שלם שהוא גמרו, סימניו אבל חדשים,
גמור. ולד הוא התורה ועיי "ש 129)ומן ה"ה, פ "א לעיל
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כט . שניים.130)בהערה קידושין צריכה ואינה
קודם 131) נישאת אם וכלֿשכן שם), וברי "ף  ב  לו, יבמות

ברי "ף  כמבואר בעלה, מתחת אותה מוציאים שאין חליצה,
ס "ז. קסד, סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן התורה 132)שם, שמן

יבם. זיקת עליה ואין - סימניו וגמרו הואיל הוא, גמור ולד
שלא 133) כדי  אלא חליצה בלא לבעלה התירוה לא שהרי 

חליצה  בלא להתירה צורך אין שגירשה וכיון עליו, לאסרה
כתוב : שם לרי "ף  הגיבורים' ב 'שלטי  אולם (מגידֿמשנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר
לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ  אותה מצריכים

הותרה. - שהותרה שמאחר

ה'תשע"ח  סיון  י"ז חמישי יום 

   1 
היבום,1) מן לפטור בני  זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי  ביבום, לחייב  אחי  וזה

.‡'ÌÈa ÈÏ LÈ' Ó‡L B‡ ,'Èa ‰Ê' ÓB‡‰2È‰  »≈∆¿ƒ∆»«≈ƒ»ƒ¬≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ËBÙe ,ÔÓ‡ ‰Ê3. ∆∆¡»≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

לייבום.2) מותי ) (לאחר זקוקה אשתי  ואפילו 3)ואין
היה  רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק 
ולפוטרה  להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו ומה בגט  פוטרה
"חזקתו  את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת
הרי בנים לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים",

מיבום. פטורה זו

.'ÔÈÁ‡ ÈÏ LÈ' Ó‡L B‡ ,'ÈÁ‡ ‰Ê' Ó‡4BÈ‡  »«∆»ƒ∆»«≈ƒ«ƒ≈
BzL‡ ˙‡ Ò‡Ï ÔÓ‡5;ÌiÏ ‰˜e˜Ê dÁÈp‰Ïe ∆¡»∆¡…∆ƒ¿¿«ƒ»¿»¿»»

B˙BÓ Á‡Ï dÒ‡Ï Ôek˙Ó ‰Ê È‰L6. ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿««

בחזקת 4) כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי 
לייבום. זקוקה שתחלוץ .5)שאינה עד לאחרים להינשא

זקוקה.6) שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן ואינו

.‚B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Ó‡Â ,ÔÈÁ‡ BÏ LiL ˜ÊÁÓ ‰È‰7 »»À¿»∆≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ»
'ÔÈÁ‡ ÈÏ ÔÈ‡'8ÔÓ‡ BÈ‡ 9ÈÓ ÏÚ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ«ƒ≈∆¡»¿≈ƒ»««ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡  'ÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡' ÂÈÁ‡ ˜ÊÁ‰L10‰È‰ ‡Ï . ∆À¿«»ƒ≈∆»ƒ≈∆¡»…»»
e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÌL LiL ÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÔÈÁ‡a ˜ÊÁÓÀ¿»¿«ƒ¿»»∆≈»≈ƒ∆»ƒ
elÙ‡ ,˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈÁ‡ dÏÚÏ LiL∆≈¿«¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆¬ƒ
BÊ È‰  'Á‡ ÈÏ ÔÈ‡' B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‡e‰ Ó‡»«ƒ¿«ƒ»≈ƒ»¬≈

˙LLBÁ11ÔÈzÓ˙Â ,12eÓ‡L ÌÈ„Ú‰ e‡BiL „Ú13 ∆∆¿«¿ƒ«∆»»≈ƒ∆»¿
eÏ‡MÈÂ14. ¿ƒ»¬

זו.7) בשעה לשקר עשוי  ואינו רצינית שעה שהיא
יבום.8) מזיקת פטורה היא במה 9)והרי  נאמן ואינו

הוחזק  והרי  חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי  לגרשה שבידו
לי יש ב "אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים"

לייבום.10) זקוקה היא והרי  הקודמת, החזקה לבטל
דין.11) בבית הקול הוחזק  לא ואפילו לקול,
היא 12) והרי  ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא

לייבום. לו 13)זקוקה שיש יודעים שהם עליהם, אחרים

על 14)אחים. ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,
איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי  הדבר

.„,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ aÚ‰ ‰Ê :Ó‡Â ,‰aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰MÈ ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡  BÏ ‰„BÓ15È‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי 
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי 

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק  הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.‰,dÏÚa ˙nL ‰ÓÈÏ „ÈÚ‰Ï „Á‡ „Ú ÔÓ‡∆¡»≈∆»¿»ƒƒ»»∆≈«¿»
dÏÚÏ ÔzpL B‡ dÓÈ ˙nL B‡ ;ÂÈt ÏÚ ˙ÓaÈ˙Óeƒ¿«∆∆«ƒ∆≈¿»»∆ƒ«¿«¿»

ÊÏ dÈz‰Ï ,Ôa20Ì"ekÚ B‡ ‰M‡ B‡ „Ú elÙ‡ . ≈¿«ƒ»¿»¬ƒ∆∆ƒ»«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21„ÈÚnL BÓk Ìi‰ ˙˙ÈÓa „ÈÚÓ ≈ƒ«¿ƒÀ≈ƒ¿ƒ««»»¿∆≈ƒ

˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,dÈz‰Ï LÈ‡ ˙L‡a¿≈∆ƒ¿«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLeb22. ≈ƒ

שאין 20) בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב "ד ולדעת
רבינו  אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי  דבר זה
היא  ואף  בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר,
תצטרך  שלא כדי  הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת

הנישואין. לאחר מבעלה להעיד 21)לצאת מתכוון שאינו
לזר. להינשא עד 22)ולהתירה כדין ביבמה עד דין כי 

איש. באשת

.ÂdÏÚa ˙nL BÊÏ BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ÌÈL LÓÁÂ23Ck , ¿»≈»ƒ∆≈¿ƒ»∆≈«¿»»
dÓÈ ˙nL dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡24d˙B‡ ÔÈ„k BÊ ˙e„Ú ÔÈ„Â . ≈¿ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ»

˙e„Ú25˙˙ÈÓa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÔÈÚÏ ≈¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ∆∆∆¿ƒ«
Ìi‰26c ÏÎÏe27. «»»¿»»»

זו.23) את זו שונאות לקלקלה,24)שחזקתן שמתכוונות
ממנו. לצאת תצטרך כן ואחרי  לזר מיתת 25)שתינשא של

נאמן 26)הבעל. היבם מות על המעיד הראשון שהעד
השניכשנ  אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם יים,

נאמן 27)נאמן. אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון
זו. לעדות

.Ê˙BÓÈ ÈzL28˙Ó' ˙ÓB‡ BÊ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ¿≈¿»∆»ƒ¿ƒ««»∆∆≈
‰eÒ‡ BÊ  'ÈÏÚa ˙Ó' ˙ÓB‡ BÊÂ 'ÈÏÚa29ÈtÓ «¿ƒ¿∆∆≈«¿ƒ¬»ƒ¿≈

BÊ ÏL dÏÚa30ÔÈ‡L ;BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰eÒ‡ BÊÂ , «¿»∆¿¬»ƒ¿≈«¿»∆∆≈
dÓÈ ˙nL dÏ „ÈÚ‰Ï ˙Ó‡ dzÓÈ31BÓk , ¿ƒ¿»∆¡∆∆¿»ƒ»∆≈¿»»¿

.e‡aL∆≈«¿

אחים.28) שני  לזר.29)נשי  יבמה 30)להינשא שהוא
לו. שתחלוץ  בפנינו ואינו לו, חי .31)וזקוקה הוא ושמא

.ÁdÏ LiL BÊ  dÏÚa ˙nL „Ú Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰È‰»»¿««≈∆≈∆≈«¿»∆≈»
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deq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»
dÓÈ ÈtÓ ‡l‡33È‰L ,˙zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈

˙nL ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓÈ ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈
.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.ËÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ  ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»
‰eÒ‡ ÌÈa35˙zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆

Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È‰  Ô‡k Á‡ ÌÈ37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי  וזו בניה, הן,37)מפני  בתים משני  שהרי 
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.ÈÔ˙B‡ ÌaiL Ìi‰ ‰Ê ˙Ó38,ÊÏ ‡Op‰Ï ˙BeÒ‡  ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eLb˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È‰  ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.ÊÏ ˙BzÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח  ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי  נאמנת האחת שאין הייבום,
בנים,40)יבמה. והניח  יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

לייבום. עוד זקוקות שאין

.‡È'ÈÏÚa ˙Ó' ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ
‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ÓBÏ ˙Ó‡ ‰ÓÈ‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈

Â‡Ï eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÊÏ ‡OpzL ÈÓÈ43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»
‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ÓBÏ ÔÓ‡ Ìi‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈

 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈
,d˙ÈÏ ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙ÈÏ Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙z‰46e‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי , מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב  תדקדק 
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני  את שאסר חכם אפילו שהרי 
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי  בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.ÈCÎÈÙÏ48dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡Â ‰‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
 'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÓÈ ˙Ó' ‰Ó‡L B‡ ,'ÈÓÈ¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È‰50dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»

„Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ ÈÏ Ôz' ‰Ó‡Â ‰‡e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÓÈ ˙Ó' ‰Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ìi‰ ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È‰ 53Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי ".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי  בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי  כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי  חמותי52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי 

יבמי .

.‚È,Ìi‰ ˙È„ÓÏ de dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
 'Èa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡Â ‰‡e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56ÊÏ z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58 'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â Èa ˙Ó' ‰Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי  הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי 

מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי 
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה

לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי 

.„È„Ïa dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰Ó‡Â ‰‡e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63 ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ

dÓÈÏ z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡  ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי  יבם לה נמצאת 63)ויש
ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה

זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי  שהרי  להתייבם, לא
היבם. על איסור חתיכת עצמה

.ÂËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡BÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡  Ôk c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰Ó‡L BÓk c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡BiL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ
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קצה                 
         

deq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»
dÓÈ ÈtÓ ‡l‡33È‰L ,˙zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈

˙nL ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓÈ ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈
.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.ËÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ  ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»
‰eÒ‡ ÌÈa35˙zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆

Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È‰  Ô‡k Á‡ ÌÈ37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי  וזו בניה, הן,37)מפני  בתים משני  שהרי 
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.ÈÔ˙B‡ ÌaiL Ìi‰ ‰Ê ˙Ó38,ÊÏ ‡Op‰Ï ˙BeÒ‡  ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eLb˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È‰  ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.ÊÏ ˙BzÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח  ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי  נאמנת האחת שאין הייבום,
בנים,40)יבמה. והניח  יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

לייבום. עוד זקוקות שאין

.‡È'ÈÏÚa ˙Ó' ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ
‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ÓBÏ ˙Ó‡ ‰ÓÈ‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈

Â‡Ï eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÊÏ ‡OpzL ÈÓÈ43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»
‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ÓBÏ ÔÓ‡ Ìi‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈

 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈
,d˙ÈÏ ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙ÈÏ Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙z‰46e‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי , מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב  תדקדק 
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני  את שאסר חכם אפילו שהרי 
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי  בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.ÈCÎÈÙÏ48dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡Â ‰‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
 'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÓÈ ˙Ó' ‰Ó‡L B‡ ,'ÈÓÈ¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È‰50dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»

„Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ ÈÏ Ôz' ‰Ó‡Â ‰‡e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÓÈ ˙Ó' ‰Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ìi‰ ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È‰ 53Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי ".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי  בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי  כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי  חמותי52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי 

יבמי .

.‚È,Ìi‰ ˙È„ÓÏ de dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
 'Èa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡Â ‰‡e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56ÊÏ z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58 'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â Èa ˙Ó' ‰Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי  הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי 

מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי 
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה

לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי 

.„È„Ïa dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰Ó‡Â ‰‡e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63 ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ

dÓÈÏ z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡  ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי  יבם לה נמצאת 63)ויש
ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה

זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי  שהרי  להתייבם, לא
היבם. על איסור חתיכת עצמה

.ÂËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡BÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡  Ôk c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰Ó‡L BÓk c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡BiL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

                
         

דבריה.67) סמך על חולצת שנישאה 68)שהיא טרם
זה. שאמה 69)לבעלה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

ואסורה  חללה בתם הרי  הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי  ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב  זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני 
ליבם.

.ÊËd˙ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»
dÏ eÓ‡Â ÌÈL e‡e73‡Ï BÊ È‰  'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…

‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»
d˙ˆ74‰ÚLz Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»

ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ÊÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»
ÌÈt76d˙ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰ËÙ È‰  »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ

Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰Êb ?‰ˆÏÁ È‰  ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B‰ Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È‰  ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
 ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰v‰ BÊ Ï‡ .ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓÈ‰ ‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙Á‡‰ ‰È„naL d˙ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי  לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי  לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי 
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ , יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מעוברת. צרתה אלא מעוברת צדדים.76)אינה

העיבור.77) חדשי  תשעת  שלא 78)לאחר חלצה שהרי 
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת  שמא  כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.ÊÈdÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡  Ìi‰Ôz Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈ dÏ84‡l‡ ;‰Ê „a eÊ‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»
˙zÓ ‡È‰ È‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿

˙Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆
Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;ÊÏ ˙zÓ BÊ È‰ 86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈

d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח .83) לו היה ולא בנים הניח  לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי . שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.ÁÈ‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È‰  ˙aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…

,d˙BÓÁ eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ÌÈ dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק  ממנו. שתחלוץ  עד לו זקוקה היא והרי 
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי  ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".

.ËÈe‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ de dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ eÓ‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈc‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz  ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ eÓ‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈc‰ eÈ‰L Ú„B Ck Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92 ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי  לפני  מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי  כי 

איסור  מחייבי  אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח  אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי  על יש 94)אף  היא הלכה כי 

כריתות. מחייבי  ממזר

ה'תשע"ח  סיון  י"ח שישי יום 

   1 
בה,1) מעכב  ומה וסדרה חליצה מצות דיני  רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני  וצורתו, הנעל דיני  חולצים, ומי 
נוסח  חליצה, גט  נוסח  פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ìi‰ Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰ÓÈ‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ 4,ıÏÁÏ ‰BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ  „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח ):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני  ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י 
ברצונו]. תלוי  שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב : קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס  ואל שכמותך,

.ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈˆe6Á‡Â ,Ba eLiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓÈ ‰˙ÏÚÂ :Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰˜ e˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰Lk d˙ˆÈÏÁ  eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס "ד),6) קסט , סי ' (אהע "ז לחלוץ  פלוני  למקום נלך לומר,
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קצו                
         

קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי 
ו'בית  (רש"י  לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס "ק  שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי ' הבחירה

שם).7) (רש"י  לכך המזומן מקום משמע , "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי ", "נקרא ו) א, (שמואלֿב 
שם. באו ביתֿהדין שחברי  התימנים:10)במקרה ובכת"י 

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק  משמעה "צריך" ולשון לקבוע ",

שם). באהע "ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B˜Ï Ìi‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰‡ ‡Ï' ˙B˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' Ó‡z Ck Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰‡ ‰Èc ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח "כ יבמי " אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט . להלן לקחתה", חפצתי  "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע : יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י ). קז: (יבמות יבמי  אבה - רוא אלא
דבריו: משמע  יהא שלא חפצתי " "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי 

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï ‰ÏÈ‚ ‰È‰zL Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈbÓ  ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי14) "כל קד:): (יבמות הידוע  הכלל ע "פ  שם, הרי "ף 
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי  שאין

ה"ו. פי "ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙe , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16 b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï  ˙ÈÏ‡OÈ Bn‡Â b ÂÈ‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡OiÓ Bn‡Â ÂÈ‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

c‰ ÌÒÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡  ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני  אלעזר. רבי  כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט "ז. להלן וראה ב . לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט "ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב , שם
מכל  ישראל שיהא משמע  - בישראל" שמו "ונקרא י ): כה,

(רש"י ). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב . קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י ).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי  כי  שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡ÈÓ ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈

˜Ú BÏ22ÔzLÙa eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BLBÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ
BÏ‚ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ

L„w‰ ÔBLÏa ‰ÓÈÏ ÔÈ˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈
ÈzˆÙÁ ‡Ï :ÌiÏ ÔÈ˜Ó Ck Á‡Â ,'B‚Â ÈÓÈ¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ

ı‡a BÏ‚ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆
ÏÚn‰ ˙BÚeˆ ˙zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
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˜Ú‰  ËÓMiMÓe32ÊÏ ‰ÓÈ‰ ‰z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב .) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ  שאין סברא
 ֿ (כסף  לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק 

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי  החלק  הוא
כפרש"י23) קב : (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף '), ב 'נמוקי  הובא ר"ח . פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י ) טז, (יחזקאל ככתוב  הרגל,
תערובת  מבלי  בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף '). ('נמוקי  אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע , "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'
הי "ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"

מן 25) למטה השוק , על קשר שאם השוק , מן למטה
הט "ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,

שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח ): כה, (דברים שנאמר
ואמירתה  כי ֿתצא) ('ספרי ', בעמידה אלא דבריו אומר

הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח  להלן ד.ראה
קג.).28) (יבמות הקרקע  על ברגלו יבמות 29)דורך ראה

יושב ". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב , שם
המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות

צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי  אולם, קסט ). סי ' באהע "ז (ב "ח  בנעל

הקבלה. ע "פ  והטעם קפ , דף  חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב , יבמות
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וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני  שנאמר ב : קו, שם
הכ"ג. לעיני35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי  הדיינים,
ב .36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla  ‰Îk :Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
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קצז                 
         

קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי 
ו'בית  (רש"י  לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס "ק  שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי ' הבחירה

שם).7) (רש"י  לכך המזומן מקום משמע , "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי ", "נקרא ו) א, (שמואלֿב 
שם. באו ביתֿהדין שחברי  התימנים:10)במקרה ובכת"י 

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק  משמעה "צריך" ולשון לקבוע ",

שם). באהע "ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B˜Ï Ìi‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰‡ ‡Ï' ˙B˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' Ó‡z Ck Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰‡ ‰Èc ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח "כ יבמי " אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט . להלן לקחתה", חפצתי  "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע : יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י ). קז: (יבמות יבמי  אבה - רוא אלא
דבריו: משמע  יהא שלא חפצתי " "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי 

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï ‰ÏÈ‚ ‰È‰zL Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈbÓ  ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי14) "כל קד:): (יבמות הידוע  הכלל ע "פ  שם, הרי "ף 
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי  שאין

ה"ו. פי "ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙe , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16 b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï  ˙ÈÏ‡OÈ Bn‡Â b ÂÈ‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡OiÓ Bn‡Â ÂÈ‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

c‰ ÌÒÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡  ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני  אלעזר. רבי  כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט "ז. להלן וראה ב . לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט "ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב , שם
מכל  ישראל שיהא משמע  - בישראל" שמו "ונקרא י ): כה,

(רש"י ). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב . קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י ).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי  כי  שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡ÈÓ ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈

˜Ú BÏ22ÔzLÙa eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BLBÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ
BÏ‚ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ

L„w‰ ÔBLÏa ‰ÓÈÏ ÔÈ˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈
ÈzˆÙÁ ‡Ï :ÌiÏ ÔÈ˜Ó Ck Á‡Â ,'B‚Â ÈÓÈ¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ

ı‡a BÏ‚ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆
ÏÚn‰ ˙BÚeˆ ˙zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
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˜Ú‰  ËÓMiMÓe32ÊÏ ‰ÓÈ‰ ‰z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב .) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ  שאין סברא
 ֿ (כסף  לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק 

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי  החלק  הוא
כפרש"י23) קב : (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף '), ב 'נמוקי  הובא ר"ח . פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י ) טז, (יחזקאל ככתוב  הרגל,
תערובת  מבלי  בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף '). ('נמוקי  אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע , "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'
הי "ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"

מן 25) למטה השוק , על קשר שאם השוק , מן למטה
הט "ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,

שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח ): כה, (דברים שנאמר
ואמירתה  כי ֿתצא) ('ספרי ', בעמידה אלא דבריו אומר

הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח  להלן ד.ראה
קג.).28) (יבמות הקרקע  על ברגלו יבמות 29)דורך ראה

יושב ". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב , שם
המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות

צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי  אולם, קסט ). סי ' באהע "ז (ב "ח  בנעל

הקבלה. ע "פ  והטעם קפ , דף  חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב , יבמות
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וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני  שנאמר ב : קו, שם
הכ"ג. לעיני35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי  הדיינים,
ב .36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla  ‰Îk :Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
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L ‰ÓÈ‰ Ôek˙zL CÈˆÂ .ÌÈÓÚt LÏL 'ÏÚp‰ıÏÁz «»«»¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…
el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰ Ôek˙ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«≈∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈

ÔÓLÏ40ıÏBÁ BÈ‡ ‡Óeq‰Â .41‰˜ÈÂ :Ó‡pL ; ƒ¿»¿«»≈≈∆∆¡«¿»¿»
˜‰ ‰‡B ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa42. ¿»»¿≈∆∆»…
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זה 37) ומשפט  הלכה, התחלת כאן אין התימנים, בכת"י 
"שלוש  בתיבות: ומסתיימת הקודמת, להלכה מחובר

(סוטה 38)פעמים". תאמר זו כלשון - "ככה" משמעות
וברש"י ). העומדים 39)לב . כל על "מצוה ב : קו, יבמות

ומפרש  קסט , סי ' אהע "ז 'טור' שם, (הנמצאים שם
לומר  עומדים) ובין יושבים בין שם: יוםֿטוב ' ה'תוספות
רבי לפני  יושבים "היינו שם: בגמרא וראה הנעל". חלוץ 
הנעל, חלוץ  הנעל, חלוץ  כולכם ענו לנו: ואמר . . טרפון.
דבריו  (הובאו גדולות' 'הלכות בעל וכתב  הנעל". חלוץ 
אמר  שכך נעלו? חולצת מה "מפני  מיימוניות'): ב 'הגהות
בגופך  רשע ! לייבם: ירצה שלא ליבם אמור למשה: הקב "ה
תחלוץ  לפיכך ומאנת, ייבום] [מצות לקיים יכול היית
מטיפה  יחפים, להיות שדרכם וכמנודה, כאבל מנעלך
וירקה  לכך - לאחיך זרע  לקיים יכול היית שבגופך סרוחה
כאבל; - הנעל חלוץ  עונים: והדיינים סרוחה, טיפה בפניו
במצוה". כמורד - הנעל חלוץ  כמנודה; - הנעל חלוץ 

קב :).40) (יבמות חליצה מצות אבל 41)לשם לכתחילה,
ולהלן  א קג, ביבמות כמבואר כשרה, חליצתו בדיעבד
כמבואר  כשרה, חליצתו - כלל רקקה לא אפילו שהרי  הט "ו,

הי "ב . שם,42)בסמוך ביבמות ה'תוספות' דברי  השווה
אחים  לו אין אם הראב "ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ  -
מפי הרוק  לראות יכול שהרי  לכתחילה, אפילו לחלוץ 
מח ). קסט , סי ' באהע "ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ „Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ
‡Ï ,Ï‡OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓÈ Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰ Ck Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ
Ck Á‡Â ,˜z Ck Á‡Â ,ıÏÁz Ck Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»

‡˜z43˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈
Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡OÈa BÓL ‡˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב .43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,kÚÓ „q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck Á‡Â ‰˜˜L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡wL44‰Lk d˙ˆÈÏÁ  ‰˜˜ Ck Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק  לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜˙Â ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dcÏ ‰˜È˜ :eÓ‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי 
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק  אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי "ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.Èd˙ˆÈÏÁ  ‰˜˜ ‡ÏÂ ‰‡˜ ‡ÏÂ ,„Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰Lk50‡ÏÂ ‰‡˜Â ‰ˆÏÁL ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡˜ ‡ÏÂ ‰˜˜Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע "פ  עקיבא, רבי  כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט ): כה,
דבר  על אלא הכתוב  הקפיד לא כי  מעכב , הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי  באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י ). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na52,a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B˜Ï ÔÈÈe‡ Ô‰ È‰L53 Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ  eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙LÁÂ LÁk56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙LÁ‰ B‡ LÁ‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי  וכל
בו. מעכב  לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב . ה"ט .56)קד, פי "א  יבמות הם 57)תוספתא, והרי 
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ "ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי  - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב "ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב "א,

סמ "ג. קסט , סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„Ïa ‰˜˜»¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È‰  ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡˜Â ‰˜˜L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58 ‰˜˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59 LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙kÚÓ dÈ‡ ‰‡Èw‰ Ï‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח "כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח , להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע "פ  בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאף ֿעלֿפי  האחים, על לפסול אפילו
כי לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט ), (למעלה החליצה לפני  גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני  קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈLBÈ Ì‰Â ‰‡˜Â ‰˜˜Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ eL˜ ÏÚp‰ CBO ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰Lk B˙ˆÈÏÁ 67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק  לקרוא צריכה שלכתחילה אע "פ 
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קצח                
         

ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה
ה"ו. למעלה כמבואר השוק , מן למטה שהיא רגלו, על

הברכים"64) "על והירך. השוק  שבין הרגל, פרק  היא
בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס : מתרגם לה) כח , (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט "ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי 
ה"ח ).66) למעלה (ראה הרוק  רואה שאינו אע "פ 
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב  בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי  ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי "ב . למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק  וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק  מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט "ז.
הקריאה  אין שהרי  כשרה, עמי ֿהארץ  שלשה בפני  וחלצה
כן, מוכח  הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי 

רוקח '). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע  להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
B˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»
Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ

‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»

ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ 78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»
‰ÏÈle dÈÏ BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È‰  ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈

‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL LÁ Ï‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ

‰ˆÈÏÁ dÈ‡  Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי  סומא שהיה כגון ממון, דיני  לדון

או  ה"ט ֿי ) פ "ב , סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי "ב , עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט "ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי  את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב , יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי  ראה 75)לחלוץ  ב . קב , יבמות
ה"ח . וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ "ב  ֿ 77)למעלה שלש לו שמלאו
ה"י . שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב . והערה הכ"ח , להלן ראה ב . קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי ' פסולה קטנה חליצת
רוקח '). ('מעשה בהי "ג לעיל שכתב  כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי  בלילה, דין התחלת שאין אע "פ 
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא

מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,
הי "ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון

נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ "ג  ה"כ, פ "א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט "וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב  כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע "פ 

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡  ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚L ÌÈ»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ  BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86 ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B˜Ú ıÚÏ CÈˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
 Ck BÏ‚L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ 'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע "פ  כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע ,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.
סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ  לא למה כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי ' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק  קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ , עקבו לנעוץ  שצריך משום חולץ ,
אבל  קג.). שם ב 'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב "א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק , ונשארה הארכובה מן למטה
פרסת  מעל שהיא השוק  זוהי  רגלו", "מעל אמרה: שהתורה

סל"ה. קסט , סי ' באהע "ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף 
('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,

לחת). ערך 'הערוך' ע "פ  נח . קסט , סי ' ואין 86)לאהע "ז
בארץ . נוגע  וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות

לנעוץ  שראוי  שמי  אלא לפסול. שהכוונה והרי "ף , הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ  ולא בארץ  עקבו
חליצתו  - לנעוץ  ראוי  שאינו וכל בארץ , לנעוץ  יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק  והראב "ד (מגידֿמשנה). פסולה
החליצה". לפסול מעכבת, בארץ ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי  חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול
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ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚  ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿
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ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה
ה"ו. למעלה כמבואר השוק , מן למטה שהיא רגלו, על

הברכים"64) "על והירך. השוק  שבין הרגל, פרק  היא
בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס : מתרגם לה) כח , (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט "ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי 
ה"ח ).66) למעלה (ראה הרוק  רואה שאינו אע "פ 
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב  בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי  ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי "ב . למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק  וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק  מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט "ז.
הקריאה  אין שהרי  כשרה, עמי ֿהארץ  שלשה בפני  וחלצה
כן, מוכח  הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי 

רוקח '). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע  להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
B˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»
Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ

‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»

ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ 78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»
‰ÏÈle dÈÏ BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È‰  ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈

‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL LÁ Ï‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ

‰ˆÈÏÁ dÈ‡  Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי  סומא שהיה כגון ממון, דיני  לדון

או  ה"ט ֿי ) פ "ב , סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי "ב , עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט "ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי  את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב , יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי  ראה 75)לחלוץ  ב . קב , יבמות
ה"ח . וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ "ב  ֿ 77)למעלה שלש לו שמלאו
ה"י . שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב . והערה הכ"ח , להלן ראה ב . קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי ' פסולה קטנה חליצת
רוקח '). ('מעשה בהי "ג לעיל שכתב  כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי  בלילה, דין התחלת שאין אע "פ 
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא

מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,
הי "ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון

נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ "ג  ה"כ, פ "א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט "וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב  כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע "פ 

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡  ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚L ÌÈ»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ  BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86 ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B˜Ú ıÚÏ CÈˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
 Ck BÏ‚L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ 'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע "פ  כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע ,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.
סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ  לא למה כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי ' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק  קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ , עקבו לנעוץ  שצריך משום חולץ ,
אבל  קג.). שם ב 'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב "א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק , ונשארה הארכובה מן למטה
פרסת  מעל שהיא השוק  זוהי  רגלו", "מעל אמרה: שהתורה

סל"ה. קסט , סי ' באהע "ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף 
('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,

לחת). ערך 'הערוך' ע "פ  נח . קסט , סי ' ואין 86)לאהע "ז
בארץ . נוגע  וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות

לנעוץ  שראוי  שמי  אלא לפסול. שהכוונה והרי "ף , הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ  ולא בארץ  עקבו
חליצתו  - לנעוץ  ראוי  שאינו וכל בארץ , לנעוץ  יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק  והראב "ד (מגידֿמשנה). פסולה
החליצה". לפסול מעכבת, בארץ ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי  חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול
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‰ˆÈÏÁ dÈ‡  „‚a ÏL ÏÚÓa89‰ˆÏÁ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿»∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»
˜Ú BÏ ÔÈ‡L ÏÚÓa90ÔzLÙa eÙ˙ ‰È‰L B‡91B‡ , ¿ƒ¿»∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»
ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚  ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿

Ìet ÏÚÓ96˙ÁÙ B‡ ,Ï‚‰  ‰ÙBÁ BÈ‡L97 ƒ¿»»∆≈∆…»∆∆ƒ¿»
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א.88) קה, ואינו 89)יבמות הרגל, על כלל מגין שאינו
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כה.). וגיטין קג. (שם "נעל" וכתב 90)בכלל א. קא, שם
הרגל  המעכב  דבר כל נקרא - עקב  (שם): יוסף ' ה'נמוקי 
חוץ  יוצאת הרגל לנעל, עקב  אין שאם לפי  הנעל, בתוך
ס "ק  קסט  סי ' אהע "ז שמואל' ב 'בית דבריו הובאו וכן לנעל,

ה"ו.91)יט . לעיל ראה  ב . קב , עזים 92)שם של  נוצה
שם). מהם 93)(רש"י  שעושים מצמחים דקים חוטים

פכ"ב ). ויקרא רבה, מדרש ע "פ  ('הערוך', חבלים
ממנה 94) שמכינים השעם" "אלון של הרכה הקליפה

לבקבוקים. (רש"י95)פקקים ומגינים הם קשים אלה כל
עור. שאינם לחליצה, פסולים זאת ובכל קב :). יבמות
טו, (יחזקאל ככתוב  הוא, עור של בתורה, האמורה ו"נעלו"

תחש. מעור נעל היינו תחש", "ואנעלך קרוע .96)י ):
תפרומו". לא "ובגדיכם ו): י , (ויקרא מלמטה,97)ככתוב 

פרימה במקו  לשון מפרש: ב  קב , ביבמות ורש"י  הסוליה. ם
בסנדל. - וקבול ופחיתה בנעל, א.98)נופלת קג, יבמות

.ËÈıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ99BÚ ‰tÁÓe100‰˙È‰ B‡ , »¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
B˙ÈÚ˜˜101ÂÈÈÁÏe BÚ102ÚO ÏL103‰ˆÏÁL B‡ , «¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»

˙ÈÓÈ‰ BÏ‚ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL ÏcÒ104‰È‰ ‡lL B‡ , «¿»∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»
BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈

Ba106BÏ‚  ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107ÌÙ B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»
 Ï‚‰  Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚‰  ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆

‰Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב : קב , שם
(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא

(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות
כל  כי  קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי  אינו שלו, שאינו
יד). קסט , סי ' (אהע "ז במתנה הנעל את החולץ , ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י 
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י ). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב .108) קב , שם

.ÎbÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰ev‰ ÈÏ‚a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï 112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰Lk d˙ˆÈÏÁ  ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a eÒ‡113ÌÈÎBk ˙˜z ÏL ÏcÒ Ï‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ  Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב  בעינו, יעמוד אם או הנגע  יפשה אם

ימים". שבעת הנגע  את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף 
לטמאו  מחליט  הנגע , פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי "ב  וראה נאֿנב ). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י  למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי 
שם  וב 'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי  שהרי 
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב ) ע "ז מהל' (פ "ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח .) ראשֿהשנה ורש"י  קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן ֿ 114)וראה עבודה לפני  בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט ) פ "ח , ע "ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
ע "ז  של סנדל אבל וברש"י ). שם, (יבמות רגלו את חופה
ויש  ע "ז" "משמשי  אלא אינו הצורה ברגלי  אותו שמניחים
קודם  גוי  ביטלם שאם ה"ט ), פ "ח , ע "ז (הל' ביטול להם
ה"ח ), (שם, בהנאה מותרים הם הרי  ישראל, לידי  שבאו
(רש"י לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא

ב ). קג, ככתוב 115)יבמות ע "ז, ועבדו אנשיה שהודחו
עירם... יושבי  את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים
שללה  כל את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה
עומד  סנדלה נמצא יז), (שם בתורה ככתוב  באש, (רכוש)

קיים. כאינו הוא והרי  נעל 116)לשריפה, תורת לו ואין
לחליצה  אלא עומד שאינו ביתֿדין של ונעל קד.). (יבמות
הדיין  אין ביתֿהדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא

(שם). בו להלך כעשוי  הוא הרי  - עליו מקפיד

.‡ÎBÏ‚ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú˜117B‡ ,ezÙOL B‡ »¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL LeÏ ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È‰  BÏ‚ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰ÚwL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»

‰ÏeÒÙ118. ¿»

חליצת 117) - כאן יש הרגל שגילוי  שאע "פ  מאליו, ונפל
כאן. אין וספק 118)הנעל נפשטו, שלא בעיות א. קב , שם

"קרעה  דין כתב  שכבר ואע "פ  להחמיר. בו הולכים - תורה
העליון  חליצת גם שיש המנעלין שתי  דין כי  יתכן - המנעל"
 ֿ (לחם פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף  -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי " לתתאי  וקרעתיה לעילאי , "דשלפתיה

.ÎÈbb B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰ÓÈ119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈanL ÌÈcÓ120 ‰ÈtÓ Ê ˜‰ ‰È‰Â ,˜‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח , מין
מ "ה). פ "ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י 

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק  הפעם, עוד
שהרי כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק  מבלי  חלצה,
– הי "ב ) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם  אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜123BÈ‡  ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
Lk  ‰˜˜Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜126‰˜˜ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
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ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿
ÌeÏk BÈ‡  ˆ˜ ‡e‰Â ‰k‡ ‰˙È‰L129Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««

ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130 ı‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆
 ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜‰ ÔÈic‰ e‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»

Lk131. »≈

הפעם.124)זב .123) עוד לרוק  צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק  משמע  שיהא - רוק " "וירקה תורה: אמרה לא כי 
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק  ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב .129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח  קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאף ֿעלֿפי 
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי  שנית, לירוק  צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132eÓ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt  ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ eÓ‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎe dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
 el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck Á‡ ‰ˆzƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ eÓ‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ  È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ , רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי  ה"ו. פי "ב , וב 'ירושלמי ' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט "ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה ), בסוף 
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי  כדין, שנית לה לחלוץ  אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי ' ע "פ  הרשב "א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי . כי135)בדפוס 

ע "י לחלוץ  ואי ֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי  אין
 ֿ אי  שליח  עלֿידי  לקיימו שאי ֿאפשר מעשה וכל שליח ,
ובני גד בני  לתנאי  דומה אינו כי  תנאי , בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי  דיני  (שכל ראובן
להם  לתת יהושע  לשלוחו ציוה משה שהרי  שליח , עלֿידי 
שם, ליבמות ורש"י  עד. (כתובות להם ונתנה הארץ  את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ "ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי  לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ  וחייב 

בו. עשתה ושחוק  מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ  «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡ CÎÈÙÏ .138ÏhÏ ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡OÈ141 ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ 145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈

‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ  ıÏÁiL147dÈ‡  ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»
‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי136) לחלוץ  עומד שאני  חליצה שנים: בפני  שאמר
מהל' פ "ו לעיל ראה לחלוץ , אני  אנוס  כי  היא, בטלה -

הי "ט . חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט  כפיה) (ע "י  מעושה
ב . כא, ערכין ראה בגט . כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט  - גט  על מודעה שבמסירת ואע "פ 
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק  שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט  מבטל הוא בגט  כי  בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט  אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע  שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ  בה נתכוין שלא חליצה והרי 
 ֿ (כסף  הקודמת ובהלכה הט "ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב "ש). בשם החליצה.138)משנה לפני 
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי  החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ "ו לעיל שהיה 141)ראה כגון 

(למעלה  אנשים" מומי  שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם
שהדין  ה"ד, פ "ו להלן המנויים אלה כל וכן הי "ד), פ "ב 

לחלוץ . לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא
לחלוץ . לכופו ראוי  זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את

כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה
וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ "ב  לעיל השווה "כדין", משום

ב . פח , ואם 146)גיטין ישראל. של ב "ד עלֿידי  שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב "ד עלֿידי  אנסוהו

ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה
חליצת 148)כדין. להחליף  יבואו לא כי  לאחים, ומותרת

- ב  פח , ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט , לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת  בנכרי 
פ "ב  לעיל השווה גט , לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב . גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È‰  'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙BB˜ ÂÈÏÚ eÒ‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ

‰p‰k‰149eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙BB˜ ÂÈÏÚ eÒ‡  '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»

‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»
ıÏÁzL „Ú ÊÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…

‰Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי "ג.149) פ "א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י . שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי "ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב  כד, גיטין

.ÊÎ‰Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È‰  ˙‡OÂ ‰Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â153.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

עד 153) ממנו אותה מפרישים אבל לגרשה, צריך שאינו
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ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿
ÌeÏk BÈ‡  ˆ˜ ‡e‰Â ‰k‡ ‰˙È‰L129Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««

ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130 ı‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆
 ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜‰ ÔÈic‰ e‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»

Lk131. »≈

הפעם.124)זב .123) עוד לרוק  צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק  משמע  שיהא - רוק " "וירקה תורה: אמרה לא כי 
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק  ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב .129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח  קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאף ֿעלֿפי 
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי  שנית, לירוק  צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132eÓ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt  ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ eÓ‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎe dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
 el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck Á‡ ‰ˆzƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ eÓ‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ  È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ , רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי  ה"ו. פי "ב , וב 'ירושלמי ' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט "ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה ), בסוף 
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי  כדין, שנית לה לחלוץ  אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי ' ע "פ  הרשב "א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי . כי135)בדפוס 

ע "י לחלוץ  ואי ֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי  אין
 ֿ אי  שליח  עלֿידי  לקיימו שאי ֿאפשר מעשה וכל שליח ,
ובני גד בני  לתנאי  דומה אינו כי  תנאי , בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי  דיני  (שכל ראובן
להם  לתת יהושע  לשלוחו ציוה משה שהרי  שליח , עלֿידי 
שם, ליבמות ורש"י  עד. (כתובות להם ונתנה הארץ  את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ "ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי  לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ  וחייב 

בו. עשתה ושחוק  מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ  «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡ CÎÈÙÏ .138ÏhÏ ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡OÈ141 ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ 145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈

‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ  ıÏÁiL147dÈ‡  ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»
‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי136) לחלוץ  עומד שאני  חליצה שנים: בפני  שאמר
מהל' פ "ו לעיל ראה לחלוץ , אני  אנוס  כי  היא, בטלה -

הי "ט . חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט  כפיה) (ע "י  מעושה
ב . כא, ערכין ראה בגט . כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט  - גט  על מודעה שבמסירת ואע "פ 
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק  שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט  מבטל הוא בגט  כי  בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט  אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע  שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ  בה נתכוין שלא חליצה והרי 
 ֿ (כסף  הקודמת ובהלכה הט "ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב "ש). בשם החליצה.138)משנה לפני 
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי  החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ "ו לעיל שהיה 141)ראה כגון 

(למעלה  אנשים" מומי  שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם
שהדין  ה"ד, פ "ו להלן המנויים אלה כל וכן הי "ד), פ "ב 

לחלוץ . לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא
לחלוץ . לכופו ראוי  זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את

כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה
וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ "ב  לעיל השווה "כדין", משום

ב . פח , ואם 146)גיטין ישראל. של ב "ד עלֿידי  שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב "ד עלֿידי  אנסוהו

ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה
חליצת 148)כדין. להחליף  יבואו לא כי  לאחים, ומותרת

- ב  פח , ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט , לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת  בנכרי 
פ "ב  לעיל השווה גט , לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב . גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È‰  'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙BB˜ ÂÈÏÚ eÒ‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ

‰p‰k‰149eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙BB˜ ÂÈÏÚ eÒ‡  '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»

‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»
ıÏÁzL „Ú ÊÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…

‰Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי "ג.149) פ "א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י . שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי "ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב  כד, גיטין

.ÊÎ‰Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È‰  ˙‡OÂ ‰Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
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כלום, אינה פסולה חליצה התורה מן שהרי  לה, שיחלוץ 
אם  אבל (מגידֿמשנה). חליצה בלא בעלה עם תעמוד ואיך
בגט  מוציאה זה הרי  באיסור, לזר ונשאת כלל חלצה לא
קנס , משום הי "ח , פ "ב  לעיל כמבואר עולמית, עליו ואסורה
(יבמות  ונשכרת חוטאת תהא לא היבם, על עצמה שאסרה
משחלצה  יבמה על אסורה ממילא הרי  בדיננו, אולם, צב :).
קסט  סי ' לאהע "ז הגר"א (ביאור לקנסה ואין פסולה, חליצה

הריב "ש). בשם קמז, ס "ק 

.ÁÎ˙zÓ BÊ È‰  ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰ÓÈ¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆

dÈÏ BÈa154Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ155‰eÈ‡ Ì‡ Ï‡ . ≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÒÙ  Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ ‰ˆÏÁL156‡nL , ∆»¿»«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»

‰ˆÈÏÁÏ ‰ek˙157dÈz‰Ï ‰Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe , ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»
.ÊÏ¿»

ועד.154) דיין כל למעלה 155)ללא כמבואר מלהתייבם,
שמה 156)הט "ז. ללמוד, אפשר ומכאן ב . קב , יבמות

זו  הרי  . . . בלבד "רקקה הי "ד: למעלה רבינו שכתב 
בינו  רקקה אבל בביתֿדין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני  או לבינה
מהם  אחד בפני  רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה
היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף  לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט "ז למעלה רבינו שכתב  ואע "פ  נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסף ֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
‰‡L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ˙Bk  ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê eÈk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין  כגט  ואינו
מיאון, שגט  ה"ט , גירושין מהל' פי "א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט  אינו הוא שאף 
הגירושין. ממשפטי  דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט  הואֿהדין כי  פלוני ,160)וברור אשת שזוהי 
הוא. מאביו המת בעלה אחי  לה שחלץ  בכת"י161)ושזה

שראו. מי  רומי : ובדפוס  א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי  לה וחלצו מכירים שאין אע "פ 

ה"י . גירושין מהל' בפי "א וראה ומקורו 163)וברש"י ).
ב . לט , ביבמות ממנו וקטעים פי "ב , סוף  יבמות ברי "ף 

ה"ב . פ "א, סנהדרין וב 'ירושלמי '

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt ÁÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡ÈÏ164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169Èa ÔÈ˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ‡ ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
a ÈBÏt dÈÓLc „Á b ‡Ó„˜Ï ˙˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜L Ï‡OÈ ÏÎÏe ÔaÏ ÈiÁÂ ,ÈÎLe ,dÈÏ ‡ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙ÈÈ ˙e e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
 ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ  È˙È ÈÓBaÈÏ Èˆ È‡ :dÈÏ eÓ‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÈÏÚÓ dÈÈÒ ÈL‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«
e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B‡Â dÈÏ‚171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

‡Ó‡Â ,‡e‰ È‰e‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»
dÈÏ172 ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ  d˙È ÈÓBaÈÏ ˙Èˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»

ÏÚÓ CÈÒ ÈL˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
Èˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B˙Â CÏ‚«¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓÈ Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰‡ ‡Ï Ï‡OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B È‰Bt‡a ˙wÂ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ˜‡ e˙Â .‡Ú‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„BÚ „ÈÚ˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈL ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚe .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt a ÈBÏt .Ï‡OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י 
. . . פלוני  למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ "א 167)ובכת"י  לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס  למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני168)מנין חליצה מצות כי  שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח '). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב 
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני , אלמנת פלוני , בת פלונית
בן  פלוני  זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני , בן פלוני  ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי  פלוני  של אחיו זה, פלוני 
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ "א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי  =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי , לייבם ראוי  אחיו פלוני  וזה השאיר.
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רב                
         

יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי  לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט :) ליבמות רש"י  יצדד, = (יטלע 

בפניו. וארוק  רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני  של שאחיו זה בפלוני 

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י  אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם . – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק  רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני  אין
ואף  יבמי ". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי 
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי  "לא לו: הקרינו זה, לפלוני 
הנראה  רוק  בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב  הארץ . על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ 

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י 
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ  הנעל, חלוץ  הנעל,
מי לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב ) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גט ֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי  ובצדק . אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי  עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח  לקוח  שממנו פי "ב , סוף  יבמות וברי "ף  ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב :

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔBÂ ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓÈ ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰Bz178eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ „»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLeb181Lc˜Ó  ÌaÈÏ Ìi‰ ‰ˆ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי שלשה, שהיו משמעות זה בגט  שיש מאחר כי  איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב  בו: כתוב 
פ "ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי  הדיין חתימת

סכ"ט . מו, סי ' חו"מ  בשו"ע  וכן הכ"ט .177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח  את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב : יכולים אינם שהרי  החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי  ב . לט , יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי  (שהוא
ומכאן  הכ"ט . שם ובפי "ג הט "ו, גירושין מהל' בפי "ב  רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו

הי "ד, החודש קידוש מהל' בפי "ג רבינו שכתב  מה ולפי "ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי  ששמע  (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי  דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט  הכוונה שוודאי 
גירושין  מהל' בפי "ב  רבינו שכתב  כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי "ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט , הערה פי "ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק  "שדבר הכ"ט :

ה"א.182) פ "ב  לעיל כמבואר עליה,183)בכסף . בא
ה"א. פ "א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי 

הי "ד.184) אישות מהל' ופכ"ב  ה"ב , פ "ב  לעיל

ÔÈÓÈ ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt ÁÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï Ó‡188ÏÎÏe ÔaÏ ÈiÁÂ ,ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙ÈÈ ˙e e ,˜L Ï‡OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜Le ,˜L ‡Ï Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«
,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙ÈB‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡È dÓÈ :‰LÓ„ ‡˙ÈB‡ ÙÒa È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓÈ ÈBÏt a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡Èˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
L‡ BÎa‰ ‰È‰Â :È˙Î„k ,Ï‡OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓÈ ˙ÈBÏÙÏ dÓÈ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈÈ˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

ÈÒÙË ‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

זה 185) מנוסח  וקטעים פי "ב , סוף  יבמות ברי "ף  מקורו
א. נב , קנט .186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב  מן אחי 
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח , לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב  אותה, לייבם התורה מן לי  וראוי  פלוני ,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
זוזים  כסף  לה וכתב  . . . ככתוב : בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב  . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח  הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף 
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב :) (כתובות משלו כתובה לה כותב  שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי "ד, אישות מהל' (פכ"ב  מנה אלא לה כותב  אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי  הי "ז), נוסחי .189)פ "ב 
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
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רג                 
         

יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי  לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט :) ליבמות רש"י  יצדד, = (יטלע 

בפניו. וארוק  רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני  של שאחיו זה בפלוני 

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י  אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם . – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק  רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני  אין
ואף  יבמי ". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי 
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי  "לא לו: הקרינו זה, לפלוני 
הנראה  רוק  בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב  הארץ . על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ 

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י 
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ  הנעל, חלוץ  הנעל,
מי לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב ) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גט ֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי  ובצדק . אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי  עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח  לקוח  שממנו פי "ב , סוף  יבמות וברי "ף  ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב :

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔBÂ ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓÈ ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰Bz178eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ „»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLeb181Lc˜Ó  ÌaÈÏ Ìi‰ ‰ˆ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי שלשה, שהיו משמעות זה בגט  שיש מאחר כי  איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב  בו: כתוב 
פ "ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי  הדיין חתימת

סכ"ט . מו, סי ' חו"מ  בשו"ע  וכן הכ"ט .177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח  את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב : יכולים אינם שהרי  החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי  ב . לט , יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי  (שהוא
ומכאן  הכ"ט . שם ובפי "ג הט "ו, גירושין מהל' בפי "ב  רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו

הי "ד, החודש קידוש מהל' בפי "ג רבינו שכתב  מה ולפי "ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי  ששמע  (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי  דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט  הכוונה שוודאי 
גירושין  מהל' בפי "ב  רבינו שכתב  כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי "ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט , הערה פי "ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק  "שדבר הכ"ט :

ה"א.182) פ "ב  לעיל כמבואר עליה,183)בכסף . בא
ה"א. פ "א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי 

הי "ד.184) אישות מהל' ופכ"ב  ה"ב , פ "ב  לעיל

ÔÈÓÈ ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt ÁÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï Ó‡188ÏÎÏe ÔaÏ ÈiÁÂ ,ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙ÈÈ ˙e e ,˜L Ï‡OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜Le ,˜L ‡Ï Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«
,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙ÈB‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡È dÓÈ :‰LÓ„ ‡˙ÈB‡ ÙÒa È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓÈ ÈBÏt a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡Èˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
L‡ BÎa‰ ‰È‰Â :È˙Î„k ,Ï‡OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓÈ ˙ÈBÏÙÏ dÓÈ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈÈ˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

ÈÒÙË ‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

זה 185) מנוסח  וקטעים פי "ב , סוף  יבמות ברי "ף  מקורו
א. נב , קנט .186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב  מן אחי 
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח , לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב  אותה, לייבם התורה מן לי  וראוי  פלוני ,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
זוזים  כסף  לה וכתב  . . . ככתוב : בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב  . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח  הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף 
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב :) (כתובות משלו כתובה לה כותב  שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי "ד, אישות מהל' (פכ"ב  מנה אלא לה כותב  אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי  הי "ז), נוסחי .189)פ "ב 
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
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‡iÓLc195BÒ‡Â È˜B‡Â ÁÏÙ‡196ÔeÊÈ‡Â197 ƒ¿«»∆¿«¿≈«¬«∆¡
ÔÈ‡„e‰È ÔÈeb ˙BÎÏ‰k ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â ÒÙ‡Â«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜BÓc198ÔÈBÒÓe199˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒÙÓe ÔÈÊÂ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»
Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL‡È‰È200ÈÎÈÏe˙a ‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈¿¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ

eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk¿«≈»«¿ƒƒ≈«¿»«¬
‡˙ÈB‡cÓ ÈÎÈÏ201ÈÎÈÈBÊÓe ,202ÈÎÈÈ˙eÒÎe ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.‡Ú‡ Ïk ÁB‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»«¿»
˙‡Èˆe203.‡„ ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

„Ú d˙ae˙k wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆÂ¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»«
ÌÏLÓ204‡„Â .CÎÂ Ck205Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»

‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»
eLe ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL206ÔÎÂ . ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈

‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï Ó‡207‡˙ae˙k ˙eÈÁ‡ : ¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»
È‡z ‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k wÈÚ ,‡lBk»ƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈

‰ae˙k208˙ÈÏa˜ ,209Ïk ÏÚÂ È‡˙a È˙È ÏÚÂ ÈÏÚ ¿»«≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»
˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎ ‚‡ ÙL210[Ïk] ˙BÁz ÈÏ ¿«¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»

ÈÚ˜˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â È‡˜c ,‡iÓL¿«»ƒ¿«¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈
ÔB‰lek ,ÈÚ˜wÓ b‡ ÈÏËÏhnÓe211ÔÈ‡Á‡ ÔB‰È ƒƒ«¿¿≈««ƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ

,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ˙e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Út˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ LÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

ÈËL„ ‡ÒÙBËk212ÈËL Ïk ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
ÈLÂ Èa Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב 'הגהות כתוב 
מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני  לחודש שלושים ביום לכתוב  שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב : הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי ' אהע "ז בשו"ע  קבע  וכן פלוני . ראשֿחודש שהוא פלוני ,
"באחד  ' יכתוב  ראשֿחודש, של שני  וביום ס "ו. קכו,

(שם). שני " מיום חשבונו כי  פלוני , זהו 192)לחודש
ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק  נוסח 
מהל' פ "ד לעיל הגט  נוסח  השווה ב . פה, וגיטין ב . לט ,

הי "ב . לאשה.193)גירושין לי  היי  הבתולה: הכלה
אונקלוס :194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי 

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני 
"אוקיר  יב ): יג, (ישעיה הכתוב  מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י  מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט , (שמואלֿב , המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס  ואזון
דניאל  הכתוב  מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב  דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י 
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב , (הושע  הכתוב  מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי  "וארשתיך בתוליך 200)כב ) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף  מזוזי  שהם זוז, מאתים  כסף 

ה"ח ). אישות מהל' פ "י  לעיל מן 201)(ראה לך הראויים
וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י  התורה.
הערה  ה"ח , פ "י  אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי  ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ  כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס : מתרגם לא) יט , (בראשית הארץ " כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח  עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני  לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב .206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי , יורשי  ועל עלי  קבלתי 

דמרגג  אונקלוס : מתרגם ט ) ב , (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי .
(ויקרא  לתורה ברמב "ן וראה נכסי ", ארג שפר "כל מתורגם:

מ ). אני210)כג, ושעתיד שקניתי  השמים תחת לי  שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב  על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי "ז
גב  על לי  שיש מטלטלין לך "שהקניתי  ה"ב : פי "ח , מלוה

לי "). שיש וערבים 211)הקרקע  אחראים יהיו כולם
בחיי מהם להפרע  ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי . שעל ממעילי  ואפילו מותי  ואחרי 
אות  שם ובביאורנו ה"ט , פ "י  אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב  מה מכל זה מפלוני מח )
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב . מח , לבבאֿמציעא רש"י  - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק  ה"ב , פי "א מכירה
בני שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי 
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע "פ 
עדיין  דעתו שהרי  והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח 
בו  ואין בו לגבות נכתב  ולא שטרות, ממנו להעתיק  העשוי 
"דלא  הנוסח : ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב "ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי "
"ע  ס "י : מב , סי ' חו"מ  דלא בשו"ע  לכתוב : שנהגו כשיו

מסופק : לשון בכל אומרים דשטרי , כטופסי  ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט ) ח , (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ  - וחזק .
כט , (שם לבי " "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב . בחוזק  שרר): (שורש הרד"ק  מפרש יח )

תעודה 215) כל בסוף  לחתמו מקובל זה נוסח  ומאושר,
גיטין  וב 'ירושלמי ' ב . קס , בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח . פ "ט ,

.„Ï˙ÈBÏt :˙Bk  ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:˙Bk  ‰Leb ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Leb‰ ˙ÈBÏt217:˙Bk  ‰ÈeL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰ÈeM‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡È‰ÈÂ :˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ÒÈz ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿
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רד                
         

מאה",216) זוזי  "כסף  אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי 
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי , נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי "ז. ביאה איסורי  מהל' מוהרך 220)בפי "ח  לך ואתן
וחצי דינר עשר שנים (טהור) כסף  שהם מאה זוזים כסף 
וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע "פ  לך, הראויים

ה"זֿח . אישות מהל' בפ "י  לעיל

.‰ÏÔÈÓÈ Ëb ÔÈ˙BkLk221 ÔÈÓÈ ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËËOÓ222LÏL zÎÏ eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙Bz223ËeËO ‡Ïa224˙zÓ  ‰ˆÏÁL ‰ÓÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט  קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי  יבמי , אבה לא

עליה. יבוא פ "ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי ' ב . ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב  הט "ז, פ "ז תפילין ובהל' ה"ב .
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט , בלא תיבות שלש
והשיב : רבינו, של בניו מבני  יהושע  רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב  שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי 
ב  סי ' ח "א הרשב "ץ  אולם שם). (כסף ֿמשנה, ומרוצה
דברי שעל קובע  רפד) סי ' ליו"ד יוסף ' ב 'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע  פסק  וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב  קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע "פ  ס "ב , רפד שמר סי '
רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט  שרטט  זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף ' ב 'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי  סתירה כל אין רוקח ' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי  פרשה, או שלם פסוק  כשכותב  מדובר, תפילין
רק  כשכותב  ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע  על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי  כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק  במקום שהן שרטוט , שלא 225)בלא
כדי שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע 
הי "ח . גירושין מהל' בפי "א לעיל כמבואר שני , של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי "א, פ "א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי "ב , סוף  ביבמות הרי "ף  פסק  וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי  שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב ). יג, סי ' באהע "ז וכן מב . יבמות ('תוספות'

ה'תשע"ח  סיון  י"ט  ש "ק יום 

   1 
וגט ,1) "מאמר" או גט  היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט  ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט ' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.‡Ìi‰ dÏ Ô˙pL ‰ÓÈ‰2˙e˙Èk Ëb3dÏÒt 4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙Bˆ ˙‡ ÏÒÙe5È‰L ,ÔÈÁ‡‰ ‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓÈa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰ÈcÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓÈ ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ÊÏ ˙zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני  שנתן לגט  (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ  הי "ב ) (פ "א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ  על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י :)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב  ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי  להוציא, גט  ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי  לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט  גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט  מועיל וכן ג:). (יבמות

הט "ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע "פ 
מותרת  את ואי  ממני , מגורשת את "הרי  לה: שאמר כגון
מהל' פ "י  לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל

ה"א. בגט 11)גירושין להחליף  יבואו שלא א. נב , יבמות
חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם

הי "ב . להלן וראה גט . ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰ÓÈa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
eÓb14‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ÊÏ ˙z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני  ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ "ב  לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה

כט .). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט  לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק , כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט  אחרי 

.‚‰ˆB BÈ‡Â BzÓÈa Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚÏ18Ëb dÏ zÎÏ CÈˆ 19BÏ ‰Lc˜˙ È‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

ÊÏ dÈz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈˆÂ21‰ÓÈ‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ìi‰ ˙ÏÈÚa Á‡ ‡l‡ ÊÏ ˙z22Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï‡ ,24dÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
ÊÏ25BÈ‡ Ó‡n‰Â ,BÓk eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿

‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י  קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ "ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע "י  אלא
יחלוץ ". ואח "כ תחילה גט  שיתן יותר, "והנכון אומר: מ "ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי  מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט  והואיל העיקר, שהגמר הרי  שגומרה, מי 
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי  להתירה, באים
'בית  בשם א, ס "ק  קע , סי ' לאהע "ז תשובה' ('פתחי  התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט  יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב , קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
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רה                 
         

מאה",216) זוזי  "כסף  אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי 
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי , נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי "ז. ביאה איסורי  מהל' מוהרך 220)בפי "ח  לך ואתן
וחצי דינר עשר שנים (טהור) כסף  שהם מאה זוזים כסף 
וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע "פ  לך, הראויים

ה"זֿח . אישות מהל' בפ "י  לעיל

.‰ÏÔÈÓÈ Ëb ÔÈ˙BkLk221 ÔÈÓÈ ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËËOÓ222LÏL zÎÏ eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙Bz223ËeËO ‡Ïa224˙zÓ  ‰ˆÏÁL ‰ÓÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט  קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי  יבמי , אבה לא

עליה. יבוא פ "ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי ' ב . ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב  הט "ז, פ "ז תפילין ובהל' ה"ב .
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט , בלא תיבות שלש
והשיב : רבינו, של בניו מבני  יהושע  רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב  שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי 
ב  סי ' ח "א הרשב "ץ  אולם שם). (כסף ֿמשנה, ומרוצה
דברי שעל קובע  רפד) סי ' ליו"ד יוסף ' ב 'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע  פסק  וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב  קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע "פ  ס "ב , רפד שמר סי '
רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט  שרטט  זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף ' ב 'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי  סתירה כל אין רוקח ' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי  פרשה, או שלם פסוק  כשכותב  מדובר, תפילין
רק  כשכותב  ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע  על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי  כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק  במקום שהן שרטוט , שלא 225)בלא
כדי שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע 
הי "ח . גירושין מהל' בפי "א לעיל כמבואר שני , של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי "א, פ "א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי "ב , סוף  ביבמות הרי "ף  פסק  וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי  שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב ). יג, סי ' באהע "ז וכן מב . יבמות ('תוספות'

ה'תשע"ח  סיון  י"ט  ש "ק יום 

   1 
וגט ,1) "מאמר" או גט  היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט  ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט ' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.‡Ìi‰ dÏ Ô˙pL ‰ÓÈ‰2˙e˙Èk Ëb3dÏÒt 4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙Bˆ ˙‡ ÏÒÙe5È‰L ,ÔÈÁ‡‰ ‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓÈa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰ÈcÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓÈ ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ÊÏ ˙zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני  שנתן לגט  (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ  הי "ב ) (פ "א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ  על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י :)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב  ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי  להוציא, גט  ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי  לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט  גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט  מועיל וכן ג:). (יבמות

הט "ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע "פ 
מותרת  את ואי  ממני , מגורשת את "הרי  לה: שאמר כגון
מהל' פ "י  לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל

ה"א. בגט 11)גירושין להחליף  יבואו שלא א. נב , יבמות
חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם

הי "ב . להלן וראה גט . ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰ÓÈa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
eÓb14‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ÊÏ ˙z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני  ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ "ב  לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה

כט .). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט  לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק , כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט  אחרי 

.‚‰ˆB BÈ‡Â BzÓÈa Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚÏ18Ëb dÏ zÎÏ CÈˆ 19BÏ ‰Lc˜˙ È‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

ÊÏ dÈz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈˆÂ21‰ÓÈ‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ìi‰ ˙ÏÈÚa Á‡ ‡l‡ ÊÏ ˙z22Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï‡ ,24dÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
ÊÏ25BÈ‡ Ó‡n‰Â ,BÓk eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿

‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י  קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ "ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע "י  אלא
יחלוץ ". ואח "כ תחילה גט  שיתן יותר, "והנכון אומר: מ "ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי  מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט  והואיל העיקר, שהגמר הרי  שגומרה, מי 
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי  להתירה, באים
'בית  בשם א, ס "ק  קע , סי ' לאהע "ז תשובה' ('פתחי  התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט  יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב , קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
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בהם. שפתח  ומאמר נפקעת 25)לגט  יבום זיקת שאין
ה"א. סוף  לעיל וכמבואר יד.), (קידושין חליצה ע "י  אלא

לא 26) אח "כ לגרשה יבוא שאם דבר, לכל כאשתו להיות
ה"א, פ "ב  לעיל נתבאר וכבר נ.) (יבמות לחלוץ  תצטרך
הי "ד  לקמן וראה בלבד. מדבריהם אלא המאמר שאין

ובביאורנו.

.„BÓ‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏ Ó‡Ó Ô˙27 »««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»
‰OÚM ‰Ó28BÏha È‰29‰z‰Â ,30‡lL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . «∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…

‰eÒ‡  Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡ ‰z‰À¿»∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»
BÏ ‡È‰31. ƒ

לב .).27) יבמות (רש"י  למאמרי  גיטך זה הרי  ואמר: שפירש
שעשה.28) הגט .29)המאמר להתייבם,30)ע "י 

פ "ו  להלן והשווה לב .) (יבמות כמקודם זיקתה שנשארה
דעת 31)הכ"ט . וכן עליו, שפסלה לזיקתו גט  משום גזירה

דעת  וכן למגרש, אפילו מותרת הראב "ד, ולדעת שם. רש"י 
דילמא. או דיבורֿהמתחיל ב  נב , שם ה'תוספות'

.‰ÊÏ Ëb Ô˙B˙w32dÏÒt  (BÓ‡ÓÏ ‡ÏÂ)33ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»
e‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈

BÓ‡ÓÏ35ÊÏ dÈz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי32) סתם, גט  לה שנתן כל א. לב , ביבמות רש"י  לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי  כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב :). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט 
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט 

מאמר, ועשה גט  "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט  צריכה

.ÂÁ‡ „ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰ÓÈÏ ÔzpL Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,Á‡ c ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆

Lk Ó‡Ó ‡˜p‰ ‡e‰  Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
Á‡ ÌiÓ ÔÈa ‰Ê ÌiÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈

d˙ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙ˆa40ÂÈÁ‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»

ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈
d˙ˆÏ Á‡ Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈

Á‡ Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈
ÏeÒt Ó‡Ó ‡˜ ‰Ê È‰  dÏÚa44Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»

el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45eÁ‡˙pL Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬
ÂÈÁ‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי  ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב .): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ "ב  למעלה רבינו כתב 

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי  אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב  יבנה", ב "לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי  זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט . פ "א לעיל כמבואר בתים", שני  בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני 
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב  נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף  (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי  (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני  בונה זה והרי  הראשונה),

לשני .43) גם היא מקודשת שהרי  הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני  וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי "ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.ÊÓ‡Ó Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ÊÁÂ ,Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓÈ48Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙ˆÏ Á‡49Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

Á‡ Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ÊÁÂ ,BzÓÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡‰ Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt Ó‡Ó ‰Ê È‰ 51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔBÁ‡‰ Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב "לא שהתחיל שלפניו, הגט  בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י 

שני49) לבנות אסור שהרי  הוא, כדין שלא זה מאמר והרי 
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי 
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט "ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני  הראשון.51)קידושי  האח  של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי  השני , האח  של
הט "ו. להלן כמבואר חולץ , מהם ואחד משניהם

.ÁÓ‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt Ó‡Ó ‰Ê È‰  el‡Ó „Á‡Ï Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,Ó‡n‰ Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚe Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע "י 
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט "ז. למאמרו 55)להלן גט  לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב .56) נ, ודף  - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓÈ ˙‡ Ìi‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡˜  Á‡ c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da BÓ‡Ó Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È‰  ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙ˆa Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»
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סופרים 57) שמדברי  ה"א, פ "ב  למעלה וראה מאמר. בלי 
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב "לא שהגט 60)התחילו
הי "ב ). פ "א (למעלה החולץ  על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט  צריכה זו והרי  לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט  "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי "ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓÈÏ Ìi‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡˜  Á‡ c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê ÌiÓ ÔÈa ,Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡˜ BÊ È‰  d˙ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי "א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט  קדמה שהרי  יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י  גרועה חליצה זו הרי  עליו,
חליצה  זו הרי  ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי "ב . בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט  וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י  וכן וברש"י , כז. (יבמות

מסייע ). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba ˙BÓÈ64‰ÏÚpL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
 ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ ez‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ìi‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ67Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚpL BÊ Ë‚ ‰ÎÈˆe .ÌeaÈÏ Ôlk eÒ‡  »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
ÊÏ ÔÈz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח  לזר.65)שהניח  להנשא
במשנה.66) ב  מג, ה"ט .67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי 

וחליצה". גט  צריכה ובעל, גט  "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי  זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט  מעשי  בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ  כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי  המאמר", בעלת או הגט  בעלת
רומי בדפוסי  אולם זיקתה. שקלושה הגט  בעלת מחליצת
רבינו: בדברי  כאן כתוב  התימנים, בכת"י  וכן וקושטא,
גירסה  ולפי  איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע ) סי ' באהע "ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ  מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט  בעלת תחלוץ  אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט , לבעלת "חלץ  כז.):
הגר"א  ולדעת הגט ". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי  הנכונה הגירסה זוהי  מז, ס "ק  קע , סי ' באהע "ז
לקמן  רבינו מדברי  נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס  ולא
שגם  אע "פ  האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט , פ "ז

משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת
(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.È‰z‰  ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰eÒ‡ d˙ˆ Ï‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי  שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי  רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע , סי ' לאהע "ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ "ה, סוף  שם

מח ). מאמר 73)ס "ק  לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט  או

סט . הערה למעלה

.‚È‰Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓÈÏ ‰ÏÚpL ‰ÓÈ Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓÈ ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL Á‡ d˙ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰Lk78,Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È‰L79dÓÈ Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt Ó‡Ó ÔÈa Lk Ó‡Ó ÔÈa ,Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e‡aL BÓk ,Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰ 80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.Ó‡n‰ eq‡ eÒÈ Ck Á‡Â¿««»»ƒ««¬»

מאחיו.74) מאמר או גט  עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי "ב , פ "א לעיל כמבואר סופרים, מדברי 

יבום. נשים 76)זיקת כשאר גמורים, בקידושין
בביאה. ייבום.77)המתקדשות צד בה יש שעדיין שסבר

הי "ב .78) פ "א, לעיל כמבואר ב 'עשה', עליה שעובר
בשניות 79) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי  תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב  נב , יבמות וראה יד). ס "ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי "ף  וכתב  כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב .80)כלום, לעיל

.„ÈeÓ‡ k81‰iÁc ‰ÓÈ‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
‰eÓ‚82eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»

‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»
dÓÈa Ëb Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»

ÏÈÚBÓ  Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó B‡85Á‡ ‰ÏÈÚa Ï‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««
˙ÏÚBÓ ‰BÁ‡‰ ÔÈ‡  ‰ˆÈÏÁ Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל  צריכה  עדיין כי  לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט  לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי84)אלא
לגמרי . זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
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רז                 
         

סופרים 57) שמדברי  ה"א, פ "ב  למעלה וראה מאמר. בלי 
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב "לא שהגט 60)התחילו
הי "ב ). פ "א (למעלה החולץ  על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט  צריכה זו והרי  לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט  "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי "ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓÈÏ Ìi‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡˜  Á‡ c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê ÌiÓ ÔÈa ,Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡˜ BÊ È‰  d˙ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי "א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט  קדמה שהרי  יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י  גרועה חליצה זו הרי  עליו,
חליצה  זו הרי  ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי "ב . בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט  וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י  וכן וברש"י , כז. (יבמות

מסייע ). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba ˙BÓÈ64‰ÏÚpL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
 ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ ez‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ìi‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ67Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚpL BÊ Ë‚ ‰ÎÈˆe .ÌeaÈÏ Ôlk eÒ‡  »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
ÊÏ ÔÈz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח  לזר.65)שהניח  להנשא
במשנה.66) ב  מג, ה"ט .67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי 

וחליצה". גט  צריכה ובעל, גט  "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי  זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט  מעשי  בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ  כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי  המאמר", בעלת או הגט  בעלת
רומי בדפוסי  אולם זיקתה. שקלושה הגט  בעלת מחליצת
רבינו: בדברי  כאן כתוב  התימנים, בכת"י  וכן וקושטא,
גירסה  ולפי  איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע ) סי ' באהע "ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ  מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט  בעלת תחלוץ  אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט , לבעלת "חלץ  כז.):
הגר"א  ולדעת הגט ". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי  הנכונה הגירסה זוהי  מז, ס "ק  קע , סי ' באהע "ז
לקמן  רבינו מדברי  נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס  ולא
שגם  אע "פ  האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט , פ "ז

משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת
(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.È‰z‰  ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰eÒ‡ d˙ˆ Ï‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי  שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי  רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע , סי ' לאהע "ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ "ה, סוף  שם

מח ). מאמר 73)ס "ק  לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט  או

סט . הערה למעלה

.‚È‰Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓÈÏ ‰ÏÚpL ‰ÓÈ Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓÈ ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL Á‡ d˙ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰Lk78,Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È‰L79dÓÈ Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt Ó‡Ó ÔÈa Lk Ó‡Ó ÔÈa ,Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e‡aL BÓk ,Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰ 80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.Ó‡n‰ eq‡ eÒÈ Ck Á‡Â¿««»»ƒ««¬»

מאחיו.74) מאמר או גט  עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי "ב , פ "א לעיל כמבואר סופרים, מדברי 

יבום. נשים 76)זיקת כשאר גמורים, בקידושין
בביאה. ייבום.77)המתקדשות צד בה יש שעדיין שסבר

הי "ב .78) פ "א, לעיל כמבואר ב 'עשה', עליה שעובר
בשניות 79) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי  תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב  נב , יבמות וראה יד). ס "ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי "ף  וכתב  כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב .80)כלום, לעיל

.„ÈeÓ‡ k81‰iÁc ‰ÓÈ‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
‰eÓ‚82eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»

‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»
dÓÈa Ëb Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»

ÏÈÚBÓ  Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó B‡85Á‡ ‰ÏÈÚa Ï‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««
˙ÏÚBÓ ‰BÁ‡‰ ÔÈ‡  ‰ˆÈÏÁ Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל  צריכה  עדיין כי  לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט  לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי84)אלא
לגמרי . זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
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הערה  ה"ו, בביאורנו לעיל וראה הט "ו. בסמוך וכמבואר
מא.

.ÂËËb Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏ Ëb Ô˙pL ÌÈ ?„ˆÈk≈«»»∆»«≈ƒƒ¿¿»«¿»«≈
Ô‰ÈzL ˙BB˜a eÒ‡ ‰Ê È‰  d˙ˆÏ86ÈL ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆»ƒ¿¿≈∆¿≈¿≈

 ‰Ê Á‡ ‰Ê ˙Á‡ ‰ÓÈÏ ÔÈh‚ ÈL e˙pL ÔÈÓÈ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒƒƒ»»««∆««∆
Ô‰ÈLÏ ‰Le‚k BÊ È‰87ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈLe , ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆¬ƒ

ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰È˙BB˜a88Ëb Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆»¿∆»≈∆≈¿≈ƒ»«≈
„Á‡ Ïk  d˙ˆÏ Ëb ÂÈÁ‡ Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏƒƒ¿¿»«¿»«»ƒ≈¿»»»»∆»
e˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ëb‰ dÏ Ô˙pL BÊ ˙BB˜a eÒ‡»ƒ¿∆»«»«≈¿≈ƒ»¿

Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó89e‡aL BÓk ,90Ìi‰ Ï‡ . «¬»«««¬»¿∆≈«¿¬»«»»
BzÓÈÏ ıÏÁL91ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙ˆÏ ıÏÁÂ ÊÁÂ ∆»«ƒƒ¿¿»«¿»«¿»»»≈≈

‰ÓÈÏ ‰Ê Á‡ ‰Ê eˆÏÁL ÔÈÓÈ ÈL ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿∆««∆ƒ»»
ıÏBÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰BÁ‡ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡  ˙Á‡««≈¬ƒ»«¬»¿¿≈«≈

‰È˙BB˜a eÒ‡ ‰BÁ‡a d˙B‡92ıÏBÁk ‰fL ; »»«¬»»ƒ¿∆»∆∆¿≈
Ê Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ‡LÏ.‰w ƒ¿»«»ƒ∆≈¬≈∆ƒ»

נא.).86) (יבמות גרושתו קרובות שם.87)כדין
משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע "פ 

הי "ב . לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל
שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט  צריכה
יבמות,90) ושתי  יבמים שבשני  ומובן גט . אחר גט  בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי "ב . לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב  נ, יבמות

.ÊËBzÓÈ ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡  d˙ˆÏ B‡ dÏ94ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡  d˙ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ÏÚa B‡ Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,eÓb ÔÈ˜ ‰˜  ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙ˆÏ Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈˆ 99e‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי , ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי "א). (למעלה חליצה או גט  אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי , אבל לקנותה.

וראה  הי "ח ֿיט . אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי  דיבורֿהמתחיל ב  נא, יבמות ב 'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי "ב , אישות מהל' פ "ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע "פ 

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי "ג.100)בחייבי  לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓÈ ÈzL eÓaiL ÔÈÓÈ ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL  ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚101ÌÈÊÏ ezÈÂ ,102ÔÈÓÈÏ ˙BeÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLeÈa ‰È‰L Ôe‡¿≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰  Ôe‡ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»

.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈
ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«

‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡  ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני 
פ "א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי  תחלה ייבם מי  לנו ידוע  שלא ומכיון הי "ב )

שניהם. על הן אסורות - יוסף '102)אחרֿכך ה'בית
צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב  קע ) סי ' (אהע "ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי  לגיטה, נוסף  חליצה
את  השני  וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר  ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט ) (לעיל פסולה בעילה זו הרי  יבמתו
של  ביאתו וגם הי "א, לעיל כמבואר שתחלוץ , עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי  פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי  השני ,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי "ב , לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב "א, ולדעת

צרתה. את מהן ק .103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק 

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע  צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק , זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע  לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק  ספיקות, שני  כאן יש כי  זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב : היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק 
ס "ק  קע  סי ' אהע "ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב ). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי 
ואע "פ  כלום. מפסידה השני  אין ליבמתו, הראשון חלץ  כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט "ז). פ "ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
חלץ  לא שהראשון יוודע  אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ  למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט "ז) (פ "ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב "ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני  ישנם שלפנינו, בנידון קע  סי ' סוף  באהע "ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח  שמע  לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע , אם ואפילו

רחוק  ספק  שמח 'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ  מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ  מונע  אתה שאם מתרץ ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי  מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי 
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ÌÈ108B˙‡Èa  »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È‰Â ,ÏÈÚBÓ 110Ì‡ Ï‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡  ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«
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ובפי "א 108) הט "ו, בפ "א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואף ֿעלֿפי  בגדול". כמאמר תשע 
"כל  ה"ג): יא, (פרק  בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ "ו להלן רבינו פסק  וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה
- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט . קידושין ב 'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי "ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס  כדין זה והרי 
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי "ב ). פ "א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי "ט . וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ  שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי  כלום, אינה קטן שחליצת הט "ז, פ "ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח  אלא פוסל אינו הגט  שהרי  כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ  כמי  נעשה "שהרי  ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב : מ "ח ), פ "י  (יבמות למשנה מפירושו

גט ".

.ËÈBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ‡L ÏÚ dÏÒt  ‰lÁz Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ÊÁÂ ,BzÓÈa Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï  Ó‡Ó d˙ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
Á‡ d˙ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt  ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e‡aL BÓk ,Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי "ד, לעיל

וזוהי ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף  ביאה הנקראת

.ÎBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È‰  d˙ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙ˆ ÏÚ ‡e ÔËw‰ ÊÁ119Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
Ó‡Óe Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ  d˙ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי  בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח . לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט  חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי  ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני , אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿

ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈˆ  ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
‰ˆÈÏÁÂ ;Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ  Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ ‡Ï È‰L ,ÊÏ dÈz‰Ï ¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי  גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.ÎÌÈOÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈÒ125Ùq‰ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס  סימני  בו נולדו אם כי 

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי  יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי  ואינו הואיל ייבום, שלענין
עשה  לא חלץ  או מאמר עשה ואם ה"ב . פ "ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ "ב , פי "א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי  זנות,

וברש"י ). עט : (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ "ב 
הי "א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡L128˙LÁ‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e‡aL BÓk ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙LÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ‡Mz133ÙÏ .˙BÓÈ‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»

ÏL d˙‡Èa  ˙BLÁ B‡ ˙BpË˜ „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰«»ƒ«ƒ∆»¿«≈¿ƒ»»∆
Ôlk ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡134. ««≈∆∆∆∆À»

גמורין.127) קידושין קידושיה שאין יתומה,
וראה 128) ה"א, גירושין מהל' פי "א לעיל כמבואר בבעלה,

ה"ז. אישות, מהל' ואינה 129)בפ "ד שומעת שאינה
ה"ח ֿט .130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ "ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי  אין תינשא, לא שאם ב . קיב ,
(רש"י ). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב : קט , שם

גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט " בלא ותצא למאן צריכה לישב ,

ה"ח ). פ "ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי  בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי 
בעוד  תורה, לקידושי  בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי  כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי  קידושיהן כולן שהרי 
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי .). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי  חליצתה,

הט "ז. פ "ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡  ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙LÁ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙ˆ ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»
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רט                 
         

ובפי "א 108) הט "ו, בפ "א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואף ֿעלֿפי  בגדול". כמאמר תשע 
"כל  ה"ג): יא, (פרק  בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ "ו להלן רבינו פסק  וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה
- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט . קידושין ב 'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי "ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס  כדין זה והרי 
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי "ב ). פ "א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי "ט . וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ  שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי  כלום, אינה קטן שחליצת הט "ז, פ "ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח  אלא פוסל אינו הגט  שהרי  כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ  כמי  נעשה "שהרי  ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב : מ "ח ), פ "י  (יבמות למשנה מפירושו

גט ".

.ËÈBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ‡L ÏÚ dÏÒt  ‰lÁz Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ÊÁÂ ,BzÓÈa Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï  Ó‡Ó d˙ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
Á‡ d˙ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt  ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e‡aL BÓk ,Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי "ד, לעיל

וזוהי ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף  ביאה הנקראת

.ÎBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È‰  d˙ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙ˆ ÏÚ ‡e ÔËw‰ ÊÁ119Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
Ó‡Óe Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ  d˙ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי  בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח . לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט  חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי  ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני , אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿

ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈˆ  ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
‰ˆÈÏÁÂ ;Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ  Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ ‡Ï È‰L ,ÊÏ dÈz‰Ï ¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי  גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.ÎÌÈOÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈÒ125Ùq‰ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס  סימני  בו נולדו אם כי 

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי  יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי  ואינו הואיל ייבום, שלענין
עשה  לא חלץ  או מאמר עשה ואם ה"ב . פ "ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ "ב , פי "א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי  זנות,

וברש"י ). עט : (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ "ב 
הי "א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡L128˙LÁ‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e‡aL BÓk ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙LÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ‡Mz133ÙÏ .˙BÓÈ‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»

ÏL d˙‡Èa  ˙BLÁ B‡ ˙BpË˜ „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰«»ƒ«ƒ∆»¿«≈¿ƒ»»∆
Ôlk ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡134. ««≈∆∆∆∆À»

גמורין.127) קידושין קידושיה שאין יתומה,
וראה 128) ה"א, גירושין מהל' פי "א לעיל כמבואר בבעלה,

ה"ז. אישות, מהל' ואינה 129)בפ "ד שומעת שאינה
ה"ח ֿט .130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ "ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי  אין תינשא, לא שאם ב . קיב ,
(רש"י ). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב : קט , שם

גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט " בלא ותצא למאן צריכה לישב ,

ה"ח ). פ "ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי  בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי 
בעוד  תורה, לקידושי  בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי  כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי  קידושיהן כולן שהרי 
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי .). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי  חליצתה,

הט "ז. פ "ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡  ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙LÁ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙ˆ ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»

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

                
         

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ137Ì‡Â .˙LÁ‰ ˙‡ ÒBÎÂ , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿≈∆«≈∆∆¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡BiL Á‡ Ëb dÏ ˙Bk  dL‚Ï ‰ˆ138, »»¿»¿»≈»≈««∆»»∆»

ÊÏ z˙Â139. ¿À«¿»

יותר,135) אשתו נחשבת מהן איזו יודעים, אנו שאין לפי 
חרשת  או בגדלותה, דעת לכלל שתבוא משום קטנה אם

קי .). (שם גמורה ביאה בת אי ֿאפשר 136)שהיא הרי 
פ "א, (לעיל בתים שני  לבנות שאסור משום שתיהן, לייבם
קלב . הערה לעיל כמבואר לחליצה, ראויות אינן וגם ה"ט ).

ש"כשם 137) למפרע , הראשון מהבעל נישואיה ותעקור
מהל' פי "א (לעיל ביבם" ממאנת כך בבעל, שממאנת
ליבום. בלבדה, החרשת ונשארה ה"ג) גירושין

דעת,138) לה שאין אף ֿעלֿפי  בגט , מתגרשת שהחרשת
פ "י לעיל וכמבואר המתגרשת, לדעת צריכים אנו שאין לפי 

הכ"ג. גירושין שנתייבמה 139)מהל' יבמה כשאר
פי "ג, יבמות ברי "ף  זו הלכה ומקור מיבמה. ונתגרשה
את  "מלמדים קט .): (יבמות האומר אליעזר כרבי  שפוסק 
אליעזר  רבי  אמר שלא סובר הראב "ד אבל שתמאן". הקטנה
(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט "ו), ובפ "ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי  למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס  ב : קי , ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט  ומוציאה

ותחלוץ ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa  ˙LÁ ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙LÁ‰ ˙ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙ËBt ˙LÁ‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa  ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»
˙ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆

‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי  חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי  שנישואיה מי  ביאת שאין

קי .). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌi‰ ‡e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡e ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï 143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚpL ‰pËw‰ BzÓÈ ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»

‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי  לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי 
אחר  אין הי "ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי  שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס : שם, הרי "ף 
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני 
(פ "א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי  תופסים וקידושין הי "ב )
תיפסל  שלא כדי  אלא בגט , לגרשה שיכול והואֿהדין הט "ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב  לכהונה

קעא  סי ' לאהע "ז הגר"א בביאור וראה הט "ז). פי "א גירושין
ח . עליה 145)ס "ק  יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה

הי "ב . פ "א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ìi‰ ‡aL ,˙LÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï  ˙LÁ‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡e ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈˆ ˙LÁ‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙LÁ‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ Á‡Ï148‰ÏÚpL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי  שהרי  לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי  - ב .149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי "ף  הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס  והראב "ד הקטנה".
וכדברי הכ"ח ). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט ,

.ÁÎ˙LÁ‰ ÏÚ ‰lÁz Ìi‰ ‡a150‡e‰ ‡e ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙LÁ‰ ˙‡ ÏÒt 152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙LÁ‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע "פ  זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף  וקנינה בתים, שני  שבנה ב . קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי  ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט  ותקבל לזיקתה
ע "פ  שמח ' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואף ֿעלֿפי  ה"ח ). פי "ג, יבמות ה'ירושלמי '
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע , זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט , יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב "א דעת (וכן תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח '). ('אור הקטנה שמיאנה לפני 

.ËÎÏÚ Ìi‰ ‡a :˙LÁ ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï  ˙LÁ‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡e ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈˆ ˙LÁ‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ÊÁÂ ˙LÁ‰ ÏÚ Ìi‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙LÁ‰ ˙‡ ÏÒt  ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙LÁ‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁe Ë‚a  ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי  תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט "ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני  משום עליו ואסורה
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תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה
לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט  צריכה והיא
שהגיה  וכפי  מ "ז, פי "ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי "א.

יד. ס "ק  קעא, סי ' באהע "ז הגר"א

.Ï‡e‰ ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï  ‰pËw‰ ÏÚ ‡e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»
˙‡ ÔÈ„nÏÓ  ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡e ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»
eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני  משום לו אסורה שהרי 
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי  בגט 

אלא 160) יבמות שתי  כאן ואין למפרע , נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב "ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי  למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,



     

ה'תשע"ח  סיון  י"ג ראשון  יום 

רמ. עשה מצות
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ

ההבער ּבדין ׁשּנצטּוינּו    ְְְִִִֵֶֶַַ
 ֿ אֹו ׂשדה ֿ איׁש יבער "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ

וגֹו'" כרם  זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ח  סיון  י"ד שני יום 

רלח. עשה מצות
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא  . ְְְְְִִִִֶַַָ
ז ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ה' ּופרק ג' ּבפרק ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ח  סיון  ט "ו  שלישי יום 

רמא. עשה מצות
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

"קֹוצים ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
  ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.ו' ִַָ

ה'תשע"ח  סיון  ט "ז רביעי יום 

רמא. עשה מצות
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

"קֹוצים ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
  ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.ו' ִַָ

ה'תשע"ח  סיון  י"ז חמישי יום 

רמד. תעשה לא מצות
רלט. עשה מצות
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: והּוא  ּובּמכלּתא . ְְְְְִִַָָֹֹ
."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספראהּקרן . לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: ׁשּנאמר  ,ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
ּכלֹומר: ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹותמ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשיןמציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

ּוׁשבּועֹות. ְ

ה'תשע"ח  סיון  י"ח שישי יום 

רח. עשה מצות
יום ראשון ֿ שישי י "ג ֿ י "ט סיון 

ערב. רעא. תעשה לא מצות
― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

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



ריי         
  

תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה
לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט  צריכה והיא
שהגיה  וכפי  מ "ז, פי "ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי "א.

יד. ס "ק  קעא, סי ' באהע "ז הגר"א

.Ï‡e‰ ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï  ‰pËw‰ ÏÚ ‡e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»
˙‡ ÔÈ„nÏÓ  ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡e ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»
eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני  משום לו אסורה שהרי 
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי  בגט 

אלא 160) יבמות שתי  כאן ואין למפרע , נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב "ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי  למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,



     

ה'תשע"ח  סיון  י"ג ראשון  יום 

רמ. עשה מצות
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ

ההבער ּבדין ׁשּנצטּוינּו    ְְְִִִֵֶֶַַ
 ֿ אֹו ׂשדה ֿ איׁש יבער "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ

וגֹו'" כרם  זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ח  סיון  י"ד שני יום 

רלח. עשה מצות
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא  . ְְְְְִִִִֶַַָ
ז ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ה' ּופרק ג' ּבפרק ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ח  סיון  ט "ו  שלישי יום 

רמא. עשה מצות
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

"קֹוצים ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
  ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.ו' ִַָ

ה'תשע"ח  סיון  ט "ז רביעי יום 

רמא. עשה מצות
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

"קֹוצים ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
  ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.ו' ִַָ

ה'תשע"ח  סיון  י"ז חמישי יום 

רמד. תעשה לא מצות
רלט. עשה מצות
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: והּוא  ּובּמכלּתא . ְְְְְִִַָָֹֹ
."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספראהּקרן . לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: ׁשּנאמר  ,ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
ּכלֹומר: ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹותמ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשיןמציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

ּוׁשבּועֹות. ְ

ה'תשע"ח  סיון  י"ח שישי יום 

רח. עשה מצות
יום ראשון ֿ שישי י "ג ֿ י "ט סיון 

ערב. רעא. תעשה לא מצות
― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:
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לכם" יהיה  ספרא ּולׁשֹון . : ְְְִִֶֶָָ
ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות את צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ֿ האיפֹות ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ענינם ֿ אּלּו וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ֿ סּוג ּבכל עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
 ֿ וכל מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכל
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .ּבתראנתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול ֿ תעׂשּו "לא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. ּבמׁשּפט  ּבבאּור ְְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו ענין ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי ֿ זה את ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים מה   ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ֿ זה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל יהיה  , ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה וכן       ְְֵֵֵָָ

 ּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
ּב יתרה אֹו חסרה מּדה היאׁשּיׁשהה ואפּלּו ּביתֹו תֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשאמרֹו:עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
― ואבן" אבן ל ֿ יהיה ולא ואיפה, איפה ל ֿ יהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לא
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי

הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,
והּמּדה   לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ

ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו
עׂשה ּבמצות ּבכיסׁשּבארנּו ל ֿ יהיה "לא ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ

אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לא

"יּׁש  רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל ֿ יראה "ולא אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ֿ יראה ְְְֵֶָֹֹולא

ה'תשע"ח  סיון  י"ט  ש "ק יום 

רמג. רמו. תעשה לא מצות
― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ֿ קרקע ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאת
"רע  ּובספרי .  :אמרּו ְְְֲִֵֵָ

תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה ֿ העֹוקר ל ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ

לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרהאזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן רּבי  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּפליגי ולא  חׁשב קא מר : ְְִִֵָָָָ
 לפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש  ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
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     זמן וירושתם גדולתם

להם: היתה עתה דוששו :מועט 
לא  וכאילו  מעולם בם למשול  בחרת לא אשר  כעם

עליהם: שמך  נקרא   להצילנו וירדת
הרים  מפניך  אז  מצרים מיד  להציל  ירדת כאשר  עתה

וזיע: ברתת נזולו 
   המים וכאשר  מלפניו  הנימס דבר  את

המים  יעלו  במים מתכת או  גחלת כשתתן  האש תבעה
ואש  ברד  ויהי במצרי' עשית זה כל  אבעבועות
אש  כקדוח  י"ת אבל  ט ) (שמות בתוכה מתלקחת
המים  גם בו  שנאמ ' הכרמל  בהר  אליהו  על  המסים

טו ): א (מלכים לחכה בתעלה אשר  
 זאת בעבור  ואולם מכה באותה שנא' כענין 

גוים  מפניך  אז  כן  עתה עשית לו  (שם) וגו ' העמדתיך 
ירגזו :  נוראות האויבים ובכל  במצרים

נוראות  אותן  כל  לנו  שתעשה מקוים היינו  לא אשר 

לכך : הגונים היינו  מפניך שלא אז  סיני להר 
לברט : בן  דונש פי' כך  נזולו  הרים  

 העכו "ם מכל  לאחת שנעשות נוראות כאותן 
אשר  זולתך  אחר  אלקים ראתה לא עין  וגם כן  לפני
למחכה  אתה שעשית מה לו  למחכה האלקים יעשה
שאמרו  רבותינו  אבל  והנאני, יוסי מר ' שמעתי כך  לך 
המשיח  לימות אלא נתנבאו  לא כולם הנביאים כל 
שום  עין  משמעו  וגו ' ראתה לא עין  הבא לעולם אבל 
לו  למחכה הקב"ה יעשה אשר  את ראתה לא נביא

אלקים: אתה  עיניך  זולתי     
 ממנו סילקת ב) א (שם וימת בו  ויפגע כמו 

לדרכי  צדק לעשות ששים שהיו  הצדיקים את והרגת
בתפלתם. אותך  מזכירים היו  רחמיך  .

בהם  חוטאים היינו  אשר  כל  על  עלינו  כשקצפת
מעולם: נושענו  בתפלתם נושענו  לשון מעולם

הווה:

 
(ÁÈ).ÚˆÓÏ ועתה המקדש  את  קדשך עם  ירשו זמן מעט  על 

מקדשך: את  ורמסו  בוססו  הנה אותנו  ‰ÂÈÈ(ËÈ)הצרים
.ÌÏÂÚÓ משלת ולא  ממשלתך עם אנחנו היינו  מעולם הלא

שהיה  כמו  עליהם נקרא שמך  היה  לא ומפרש  וחוזר  בהעכו "ם 
ישראל : אלהי להקרא עלינו ˘ÌÈÓ.נקרא ˙Ú˜ ‡ÂÏ האם

ולתת  הארץ על וירדת  נפתח  להיות השמים  קרעת  למענם
מהם  מטפטף  הזיעה להיות ולהחרידם ההרים להרעיד  התורה
גם  לכן  התורה  לנו  לתת למעננו  שירדת כמו  החרדה  מגודל

כמאז : עמנו  עשה עתה
(‡).ÌÈÒÓ‰ ˘‡ Á„˜Î אותנו הצרים את כלית מאז הנה ר"ל

וכמו  התכלית עד הנמס  הדבר  את ושורף  המקדיח  אש  כמו
כן  והולכת ומוספת  ואבעבועות רתיחה במים מעלה  האש  חום

הצרים: את לייסר  בה':ÚÈ„Â‰Ï.הוספת המכחישים הם  צריך אל שמך פרסום להודיע  כ"א בצדקותינו לא  אז ÍÈÙÓ.ר "ל
מפניך : הגוים כאלה:Í˙Â˘Ú.()חרדו  לנפלאות  כדאים היינו  לא כי להם  מקוים  היינו לא  אשר נוראות  פלאות עשיית בעת

.˙„È מטפטפים שהיו עד מפניך ההרים חרדו  ואז  התורה לנו  נתת סיני הר  על למעננו ירדת עוד כי באלה די היה לא ר "ל
החרדה: מגודל  האלה:ÌÏÂÚÓÂ.(‚)זיעה כדברים האזינו  ולא הבריות שמעו  לא עולם ‡˙‰.מימות ‡Ï ÔÈÚ לא עין  שום 

בו : ומאמין  לו מחכה אשר מי אל  האלה כדברים  יעשה זולתך אלהים  אשר הצדיקים Ú‚Ù˙.(„)ראתה את  ממנו  סלקת עתה הנה
לידו: שתבוא מצפה היה כי  צדק לעשות שש היה  מהם  אחד כל ÍÂÎÊÈ.אשר ÍÈÎ„ אותך מזכירים היו  רחמיך בדרכי

˜ˆÙ˙בתפלתם. ‰˙‡ Ô‰ ירמיה) ואראה הקיצותי ודוגמתו לך נחטא כי בעבור  היה והקצף עלינו קצפת אתה כאשר באמת .
ראיתי: כי על  היתה ההקצה ור "ל Ú˘ÂÂ.לא) ÌÏÂÚ Ì‰ ידיהם על נושעים  והיינו ובתפלתם בזכותם  בטחנו עולם ימי בכל

עליו : שבנו ולא החטא על בא כי  אם הקצף  לו והלך

 
(ÁÈ).ÚˆÓÏ היא מצער  הלא כמו  זמן  יט)למעט  :(בראשית

.ÂÒÒÂ צרינו יבוס  כמו רמיסה ס)ענין  הוא ÂÏ‡.(ËÈ):(תהלים
אותם החייתם  לו וכן  אם ח)כמו הטפה ÂÏÂÊ.:(שופטים ענין

מדליו  מים  יזל  כד )כמו :(במדבר 
(‡).Á„˜Î באפי קדחה אש  כמו שריפה לב)ענין  :(דברים

.ÌÈÒÓ‰:והמגה המסה אבעבעות:˙Ú‰.מלשון  ÂÊ‚È.מל '
תחטאו  ואל רגזו כמו  הרעדה תנועות ד )ענין :(תהלים

().ÂÏÂÊ:נטפו(‚).ÂÈÊ‡‰: אוזן מלשון והוא שמיעה  ענין
.Í˙ÏÂÊ: בלעדיך.‰ÎÁÓÏ לי חכו לכן  כמו תקוה (צפניה ענין 

הפגיעÚ‚Ù˙.(„):ג) וה' כמו נפש בהכאת לרעה  פגישה  ענין 
נג)בו  שמחה:˘˘.:(לעיל  ענין
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(È)  :זהב ומצחת אזן  נזמי שורות
  בפתילי חרוזות ומרגליות זהב ענקי

הים. ביזת של  (È‡)זהב    נמלכנו
לבו  את ואחזק שאשיאנו  פרעה בא לפני דיני ובית אני
שנעשה  כדי אוצרותיו  גנזי שבח  כל  עם אחריך  לרדוף

ה  קשוטי תורי זהב:לך    בידך שהיה
מביזת  הים ביזת היתה שגדולה ממצרים שהוצאת כבר 

ומצויירים מצרים: מנוקדים כסף כלי
וגוונים: (È)בחברבורות   משיבה

ואני  גמלתני טובה אמת זה כל  ואומרת ישראל  כנסת
חופתו : מסבת השלחן  על  המלך  בעוד  כי רעה גמלתיך 

   בסיני שהשכינה בעוד  להבאיש חילוף
ולא  ריחו  נתן  הכתוב כתב חיבה ולשון  בעגל  קלקלתי
נקיה  בלשון  הכתוב שדיבר  לפי הסריח  או  הבאיש כתב
כתב  דלא דהטעם ר"ע  פרק  שבת במסכת ברש"י  (עיין

שפי ' שם התוס ' לפירוש אכן חיבה משום הסריח  או הבאיש

שלא  מה אכן חיבה, משום זהו עזוב  ולא נתן מ "ש וה"ק 

נקיה) לשון משום הכי  בלאו זהו הסריח  או הבאיש :כתב 
(‚È)    לו שיש כמו  לי נעשה דודי

ריח  שיתן  זה צרור  לך  הרי לו  ואמר  בחיקו  המור  צרור 
נתרצה  ב"ה הקדוש כך  שאבדת הראשון  מן  טוב

עונם  על  כפרה להם ומצא העגל  מעשה על  לישראל 
זהב  על  ויכפר  המשכן  זהב ויבא למשכן  התנדבו  ואמר 

העגל :   לשכון אמר  בו  שמעלתי לפי אף
שם: : הארון בדי שני (È„)בין  

נרדים  עם כפרים ד ) (שיר  כמו  כופר  ששמו  בושם יש
אשכלות: כעין  ועשוי   ושם מקום שם

פירות  עושין  כרמים שאותן  באגדה וראיתי מצוי הוא
לכמה  היא ודוגמא בשנה פעמים חמשה או  ארבעה
נסיונות  כמה על  הקב"ה להן  שמחל  ומחילות כפרות

במדבר : (ÂË)שנסוהו    בושה הייתי אני
יד ) (במדבר  לומר  רצויים בדברי חזקני והוא בקלקולי
יונים  עיניך  כי ויפה יפה את והרי כדבריך  סלחתי
בדיקה  צריך  גופה כל  כעורים שעיניה כלה כלומר 
היא  זו  והדוגמא בדיקה צריך  גופה אין  נאים ושעיניה
יפה  והנך  בנעשה יפה את והרי עונך  על  לך  מחלתי

כי: במעשיך . יפה אבות במעשה יפה בנשמע,
 שמשמכרת זו  כיונה בי שדבקו  בידך  יש צדיקים

(שמות  כך  לאחר , שיזדווג מניחתו  אינה זוגה בן  את
הנך  ועוד  בעגל  טעו  ולא לוי בני כל  אליו  ויאספו  לב)
עשו  והנה לט ) (שמות שנאמר  המשכן  במלאכת יפה

כך : על  שקלסה הרי משה אותם ויברך  וגו ' אותה

 
(È).ÌÈÂ˙ ÍÈÈÁÏ ÂÂ‡,מתורים לקשרם והגונים נאים לחייך 

והנמשל  יקר . ואבני  מרגליות בחרוזי לקשטו  והגון  נאה וצוארך 
מרובה: טובה  לך  להשפיע  והגונה את ראויה לומר הוא

(‡È).ÍÏ ‰˘Ú ‰Ê ÈÂ˙ כן לקשוטים, את שראויה וכמו 
מכסף . נקודות נקודות ובהם זהב מתורי קשוטים  לך אעשה
שאת  כמו  לומר  הוא והנמשל ביותר . מפואר תכשיט  והוא

לך: אשפיע  כן  לטובה ÂÒÓ.(È)ראויה  ÍÏÓ‰˘ „Ú כאילו
נשען  המלך היות  בעוד הנה לו , לאמר  אמריה  תשלח  החשוקה
מבושם  המוגמר לפניו להביא הדרך ואז  הסעודה, בגמר במסבו 
נותן  עמדי  אשר הנרד  חבילי זה כל  עם טוב , ריח  להעלות  חשוב 
הוא  והנמשל  ההוא. המוגמר  ריח  ומבטל מאוד ונודף  ריחו 
מבחרי מעשה  על  מאוד גברו  שבידי טובים המעשים  הנה לומר
מעשי: מול המה ותוהו  וכאפס  ומזלות, כוכבים העובדי

(‚È).ÈÏ È„Â„ ÂÓ‰ Âˆלצרור לי  נחשב  דודי אתה זה כל עם
תפוג, לבל בו ריחו  עומד וקשור צרור שהוא שבעבור  המור,
שתלין  ואתאוה  אליך , תשוקתי ולכן  נרדי ריח  על  העולה והוא
שגמלת  הטובות הנה לומר  הוא והנמשל בך. להתענג שדי בין 
בקרבי: שכינתך  שתשרה אתאוה ולכן  מעשי, על גברו  עלי

(„È).ÙÂÎ‰ ÏÂÎ˘‡ הוא והנמשל למרחוק . נודף  וריחו בגרגרים המרובה גדי, עין  בכרמי הגדל הכופר  לאשכול בעיני  אתה דומה 
ארץ : אפסי עד הנשמעים עמדי עשית פלאות הרבה È˙ÈÚ.(ÂË)לומר ‰ÙÈ Í‰ הנך ולומר  לקלסה, דברו  ישלח  החשוק כאילו 

אליך: אהבתי  וממשיכים והגונים טובים מעשיך הנה לומר  הוא והנמשל אהבה. וממשיכות מאוד היפות היונים כעיני  ועיניך  יפה 

 
(È).ÂÂ‡ויופי נאה  העינים.ÍÈÈÁÏ.:מלשון אצל הלסתות הם 

יד ): ד (מיכה הלחי על  יכו בשבט  הפנינים ÌÈÂ˙.וכן  הם
האדם  כתור לו וקרוב יפה  ותכונה נאה בתואר המסודרים
האדם  ותכונת כתואר  לומר  ורוצה  יז), יז  (דהי"א המעלה 

נקובות ÌÈÊÂÁ.המעלה: ומרגליות טובות  אבנים הם 
כא:): (ב "מ  דגים של  מחרוזות  רז "ל ובדברי  בחוט , מחוברות 

(‡È).‰˘Ú:לתפארת רבים בלשון  לדבר היחיד דרך פעמים
(È).„Ú:( ב ד (יונה אדמתי  על  היותי עד  וכן ÂÒÓ.בעוד.

האכילה: בשעת המטות על ולהשען  להסב  היה  È„.דרכו 
בושם: (בראשית ˆÂ.(È‚)מין כספו צרור  כמו  קשור . ענין 

לה ): בושם:‰ÂÓ.מב  דדי˘„È.אהובי :„È„Â.מין הם
כא):ÔÈÏÈ.האשה: א (ישעיה בה ילין צדק  כמו התמדה. ענין 

(„È).ÏÂÎ˘‡ אשכול וכן בו . תלוים  והגרגרים הענף  יקרא כן
כג): יג (במדבר  בושם:‰ÙÂÎ.ענבים הוא ÈÓÎ.מין 

ה): טו  (שופטים זית כרם וכן  אילנות. בעלי לפרדסים  מושאל 
.È„‚ ÔÈÚ:ישראל בארץ מקום כמו ‰Í.(ÂË)שם  את. הנה 

יא): טז  (בראשית הרה הנך



ריג     

  

           ©¦§¾̈¨§−©¨§¤®¨¥¾§−¦§¨¤«¨¦À¥«¨Æ«Ÿ¨©´§¨½̈«Ÿ¦§¨¬¦§−
       £¥¤®¨©³§¨¨©Æ¦Æ¨©½§¨¦¨¤−¨¦¬¨«Ÿ
  

             ¦§Ÿ©¥´£¨¦À©¦¦§¤¥½§¦¬©¦§−§¨¤®¦¨¤−¦¬¦§¨«©£§¬¨−´Ÿ
              §©¤®¨©¾§¨¦¨¤−¨¦¬¨«Ÿ¥¨¬Ÿ¨§−´Ÿ¤¡¦®©´¦«Ÿ¨À̈¨¡Ÿ¦Æ¨´§½©£¤−

            ¦§©¥«¨©³§¨¤¨Æ§´Ÿ¥¤½¤¦§¨¤−¦§§®¥©¨³¨©Æ§¨Æ©«¤¡½̈¨¤¬−̈§¦¨¥«©


     זמן וירושתם גדולתם

להם: היתה עתה דוששו :מועט 
לא  וכאילו  מעולם בם למשול  בחרת לא אשר  כעם

עליהם: שמך  נקרא   להצילנו וירדת
הרים  מפניך  אז  מצרים מיד  להציל  ירדת כאשר  עתה

וזיע: ברתת נזולו 
   המים וכאשר  מלפניו  הנימס דבר  את

המים  יעלו  במים מתכת או  גחלת כשתתן  האש תבעה
ואש  ברד  ויהי במצרי' עשית זה כל  אבעבועות
אש  כקדוח  י"ת אבל  ט ) (שמות בתוכה מתלקחת
המים  גם בו  שנאמ ' הכרמל  בהר  אליהו  על  המסים

טו ): א (מלכים לחכה בתעלה אשר  
 זאת בעבור  ואולם מכה באותה שנא' כענין 

גוים  מפניך  אז  כן  עתה עשית לו  (שם) וגו ' העמדתיך 
ירגזו :  נוראות האויבים ובכל  במצרים

נוראות  אותן  כל  לנו  שתעשה מקוים היינו  לא אשר 

לכך : הגונים היינו  מפניך שלא אז  סיני להר 
לברט : בן  דונש פי' כך  נזולו  הרים  

 העכו "ם מכל  לאחת שנעשות נוראות כאותן 
אשר  זולתך  אחר  אלקים ראתה לא עין  וגם כן  לפני
למחכה  אתה שעשית מה לו  למחכה האלקים יעשה
שאמרו  רבותינו  אבל  והנאני, יוסי מר ' שמעתי כך  לך 
המשיח  לימות אלא נתנבאו  לא כולם הנביאים כל 
שום  עין  משמעו  וגו ' ראתה לא עין  הבא לעולם אבל 
לו  למחכה הקב"ה יעשה אשר  את ראתה לא נביא

אלקים: אתה  עיניך  זולתי     
 ממנו סילקת ב) א (שם וימת בו  ויפגע כמו 

לדרכי  צדק לעשות ששים שהיו  הצדיקים את והרגת
בתפלתם. אותך  מזכירים היו  רחמיך  .

בהם  חוטאים היינו  אשר  כל  על  עלינו  כשקצפת
מעולם: נושענו  בתפלתם נושענו  לשון מעולם

הווה:

 
(ÁÈ).ÚˆÓÏ ועתה המקדש  את  קדשך עם  ירשו זמן מעט  על 

מקדשך: את  ורמסו  בוססו  הנה אותנו  ‰ÂÈÈ(ËÈ)הצרים
.ÌÏÂÚÓ משלת ולא  ממשלתך עם אנחנו היינו  מעולם הלא

שהיה  כמו  עליהם נקרא שמך  היה  לא ומפרש  וחוזר  בהעכו "ם 
ישראל : אלהי להקרא עלינו ˘ÌÈÓ.נקרא ˙Ú˜ ‡ÂÏ האם

ולתת  הארץ על וירדת  נפתח  להיות השמים  קרעת  למענם
מהם  מטפטף  הזיעה להיות ולהחרידם ההרים להרעיד  התורה
גם  לכן  התורה  לנו  לתת למעננו  שירדת כמו  החרדה  מגודל

כמאז : עמנו  עשה עתה
(‡).ÌÈÒÓ‰ ˘‡ Á„˜Î אותנו הצרים את כלית מאז הנה ר"ל

וכמו  התכלית עד הנמס  הדבר  את ושורף  המקדיח  אש  כמו
כן  והולכת ומוספת  ואבעבועות רתיחה במים מעלה  האש  חום

הצרים: את לייסר  בה':ÚÈ„Â‰Ï.הוספת המכחישים הם  צריך אל שמך פרסום להודיע  כ"א בצדקותינו לא  אז ÍÈÙÓ.ר "ל
מפניך : הגוים כאלה:Í˙Â˘Ú.()חרדו  לנפלאות  כדאים היינו  לא כי להם  מקוים  היינו לא  אשר נוראות  פלאות עשיית בעת

.˙„È מטפטפים שהיו עד מפניך ההרים חרדו  ואז  התורה לנו  נתת סיני הר  על למעננו ירדת עוד כי באלה די היה לא ר "ל
החרדה: מגודל  האלה:ÌÏÂÚÓÂ.(‚)זיעה כדברים האזינו  ולא הבריות שמעו  לא עולם ‡˙‰.מימות ‡Ï ÔÈÚ לא עין  שום 

בו : ומאמין  לו מחכה אשר מי אל  האלה כדברים  יעשה זולתך אלהים  אשר הצדיקים Ú‚Ù˙.(„)ראתה את  ממנו  סלקת עתה הנה
לידו: שתבוא מצפה היה כי  צדק לעשות שש היה  מהם  אחד כל ÍÂÎÊÈ.אשר ÍÈÎ„ אותך מזכירים היו  רחמיך בדרכי

˜ˆÙ˙בתפלתם. ‰˙‡ Ô‰ ירמיה) ואראה הקיצותי ודוגמתו לך נחטא כי בעבור  היה והקצף עלינו קצפת אתה כאשר באמת .
ראיתי: כי על  היתה ההקצה ור "ל Ú˘ÂÂ.לא) ÌÏÂÚ Ì‰ ידיהם על נושעים  והיינו ובתפלתם בזכותם  בטחנו עולם ימי בכל

עליו : שבנו ולא החטא על בא כי  אם הקצף  לו והלך

 
(ÁÈ).ÚˆÓÏ היא מצער  הלא כמו  זמן  יט)למעט  :(בראשית

.ÂÒÒÂ צרינו יבוס  כמו רמיסה ס)ענין  הוא ÂÏ‡.(ËÈ):(תהלים
אותם החייתם  לו וכן  אם ח)כמו הטפה ÂÏÂÊ.:(שופטים ענין

מדליו  מים  יזל  כד )כמו :(במדבר 
(‡).Á„˜Î באפי קדחה אש  כמו שריפה לב)ענין  :(דברים

.ÌÈÒÓ‰:והמגה המסה אבעבעות:˙Ú‰.מלשון  ÂÊ‚È.מל '
תחטאו  ואל רגזו כמו  הרעדה תנועות ד )ענין :(תהלים

().ÂÏÂÊ:נטפו(‚).ÂÈÊ‡‰: אוזן מלשון והוא שמיעה  ענין
.Í˙ÏÂÊ: בלעדיך.‰ÎÁÓÏ לי חכו לכן  כמו תקוה (צפניה ענין 

הפגיעÚ‚Ù˙.(„):ג) וה' כמו נפש בהכאת לרעה  פגישה  ענין 
נג)בו  שמחה:˘˘.:(לעיל  ענין
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(È)  :זהב ומצחת אזן  נזמי שורות
  בפתילי חרוזות ומרגליות זהב ענקי

הים. ביזת של  (È‡)זהב    נמלכנו
לבו  את ואחזק שאשיאנו  פרעה בא לפני דיני ובית אני
שנעשה  כדי אוצרותיו  גנזי שבח  כל  עם אחריך  לרדוף

ה  קשוטי תורי זהב:לך    בידך שהיה
מביזת  הים ביזת היתה שגדולה ממצרים שהוצאת כבר 

ומצויירים מצרים: מנוקדים כסף כלי
וגוונים: (È)בחברבורות   משיבה

ואני  גמלתני טובה אמת זה כל  ואומרת ישראל  כנסת
חופתו : מסבת השלחן  על  המלך  בעוד  כי רעה גמלתיך 

   בסיני שהשכינה בעוד  להבאיש חילוף
ולא  ריחו  נתן  הכתוב כתב חיבה ולשון  בעגל  קלקלתי
נקיה  בלשון  הכתוב שדיבר  לפי הסריח  או  הבאיש כתב
כתב  דלא דהטעם ר"ע  פרק  שבת במסכת ברש"י  (עיין

שפי ' שם התוס ' לפירוש אכן חיבה משום הסריח  או הבאיש

שלא  מה אכן חיבה, משום זהו עזוב  ולא נתן מ "ש וה"ק 

נקיה) לשון משום הכי  בלאו זהו הסריח  או הבאיש :כתב 
(‚È)    לו שיש כמו  לי נעשה דודי

ריח  שיתן  זה צרור  לך  הרי לו  ואמר  בחיקו  המור  צרור 
נתרצה  ב"ה הקדוש כך  שאבדת הראשון  מן  טוב

עונם  על  כפרה להם ומצא העגל  מעשה על  לישראל 
זהב  על  ויכפר  המשכן  זהב ויבא למשכן  התנדבו  ואמר 

העגל :   לשכון אמר  בו  שמעלתי לפי אף
שם: : הארון בדי שני (È„)בין  

נרדים  עם כפרים ד ) (שיר  כמו  כופר  ששמו  בושם יש
אשכלות: כעין  ועשוי   ושם מקום שם

פירות  עושין  כרמים שאותן  באגדה וראיתי מצוי הוא
לכמה  היא ודוגמא בשנה פעמים חמשה או  ארבעה
נסיונות  כמה על  הקב"ה להן  שמחל  ומחילות כפרות

במדבר : (ÂË)שנסוהו    בושה הייתי אני
יד ) (במדבר  לומר  רצויים בדברי חזקני והוא בקלקולי
יונים  עיניך  כי ויפה יפה את והרי כדבריך  סלחתי
בדיקה  צריך  גופה כל  כעורים שעיניה כלה כלומר 
היא  זו  והדוגמא בדיקה צריך  גופה אין  נאים ושעיניה
יפה  והנך  בנעשה יפה את והרי עונך  על  לך  מחלתי

כי: במעשיך . יפה אבות במעשה יפה בנשמע,
 שמשמכרת זו  כיונה בי שדבקו  בידך  יש צדיקים

(שמות  כך  לאחר , שיזדווג מניחתו  אינה זוגה בן  את
הנך  ועוד  בעגל  טעו  ולא לוי בני כל  אליו  ויאספו  לב)
עשו  והנה לט ) (שמות שנאמר  המשכן  במלאכת יפה

כך : על  שקלסה הרי משה אותם ויברך  וגו ' אותה

 
(È).ÌÈÂ˙ ÍÈÈÁÏ ÂÂ‡,מתורים לקשרם והגונים נאים לחייך 

והנמשל  יקר . ואבני  מרגליות בחרוזי לקשטו  והגון  נאה וצוארך 
מרובה: טובה  לך  להשפיע  והגונה את ראויה לומר הוא

(‡È).ÍÏ ‰˘Ú ‰Ê ÈÂ˙ כן לקשוטים, את שראויה וכמו 
מכסף . נקודות נקודות ובהם זהב מתורי קשוטים  לך אעשה
שאת  כמו  לומר  הוא והנמשל ביותר . מפואר תכשיט  והוא

לך: אשפיע  כן  לטובה ÂÒÓ.(È)ראויה  ÍÏÓ‰˘ „Ú כאילו
נשען  המלך היות  בעוד הנה לו , לאמר  אמריה  תשלח  החשוקה
מבושם  המוגמר לפניו להביא הדרך ואז  הסעודה, בגמר במסבו 
נותן  עמדי  אשר הנרד  חבילי זה כל  עם טוב , ריח  להעלות  חשוב 
הוא  והנמשל  ההוא. המוגמר  ריח  ומבטל מאוד ונודף  ריחו 
מבחרי מעשה  על  מאוד גברו  שבידי טובים המעשים  הנה לומר
מעשי: מול המה ותוהו  וכאפס  ומזלות, כוכבים העובדי

(‚È).ÈÏ È„Â„ ÂÓ‰ Âˆלצרור לי  נחשב  דודי אתה זה כל עם
תפוג, לבל בו ריחו  עומד וקשור צרור שהוא שבעבור  המור,
שתלין  ואתאוה  אליך , תשוקתי ולכן  נרדי ריח  על  העולה והוא
שגמלת  הטובות הנה לומר  הוא והנמשל בך. להתענג שדי בין 
בקרבי: שכינתך  שתשרה אתאוה ולכן  מעשי, על גברו  עלי

(„È).ÙÂÎ‰ ÏÂÎ˘‡ הוא והנמשל למרחוק . נודף  וריחו בגרגרים המרובה גדי, עין  בכרמי הגדל הכופר  לאשכול בעיני  אתה דומה 
ארץ : אפסי עד הנשמעים עמדי עשית פלאות הרבה È˙ÈÚ.(ÂË)לומר ‰ÙÈ Í‰ הנך ולומר  לקלסה, דברו  ישלח  החשוק כאילו 

אליך: אהבתי  וממשיכים והגונים טובים מעשיך הנה לומר  הוא והנמשל אהבה. וממשיכות מאוד היפות היונים כעיני  ועיניך  יפה 

 
(È).ÂÂ‡ויופי נאה  העינים.ÍÈÈÁÏ.:מלשון אצל הלסתות הם 

יד ): ד (מיכה הלחי על  יכו בשבט  הפנינים ÌÈÂ˙.וכן  הם
האדם  כתור לו וקרוב יפה  ותכונה נאה בתואר המסודרים
האדם  ותכונת כתואר  לומר  ורוצה  יז), יז  (דהי"א המעלה 

נקובות ÌÈÊÂÁ.המעלה: ומרגליות טובות  אבנים הם 
כא:): (ב "מ  דגים של  מחרוזות  רז "ל ובדברי  בחוט , מחוברות 

(‡È).‰˘Ú:לתפארת רבים בלשון  לדבר היחיד דרך פעמים
(È).„Ú:( ב ד (יונה אדמתי  על  היותי עד  וכן ÂÒÓ.בעוד.

האכילה: בשעת המטות על ולהשען  להסב  היה  È„.דרכו 
בושם: (בראשית ˆÂ.(È‚)מין כספו צרור  כמו  קשור . ענין 

לה ): בושם:‰ÂÓ.מב  דדי˘„È.אהובי :„È„Â.מין הם
כא):ÔÈÏÈ.האשה: א (ישעיה בה ילין צדק  כמו התמדה. ענין 

(„È).ÏÂÎ˘‡ אשכול וכן בו . תלוים  והגרגרים הענף  יקרא כן
כג): יג (במדבר  בושם:‰ÙÂÎ.ענבים הוא ÈÓÎ.מין 

ה): טו  (שופטים זית כרם וכן  אילנות. בעלי לפרדסים  מושאל 
.È„‚ ÔÈÚ:ישראל בארץ מקום כמו ‰Í.(ÂË)שם  את. הנה 

יא): טז  (בראשית הרה הנך
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כחרמים, חרמים וכינויי כנדרים נדרים שכינויי הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
ביטויים  אילו  לפרט משנתנו באה כנזירות, נזירות וכינויי  כשבועות, שבועות וכינויי 
יוחנן ר ' אלו. כינויים של מקורם בדבר בגמרא אמוראים ונחלקו  כינויים. נחשבים
בני של  בפיהם שנשתבשו  הקודש  לשון חיקויי  כלומר: הם, אומות" "לשון  אמר:
אמר: לקיש וריש  ובשבועותיהם. בנדריהם בהם משתמשים שהיו  העולם, אומות
שהמציאו לשון שינויי  כלומר: בהם", נודרים להיות חכמים להם שבדו  "לשון 
לבטלה  שמים שם להוציא יבואו שלא ובשבועות, בנדרים בהם להשתמש חכמים
בנדרו שהמבטא ללמד, באה משנתנו  – התורה. בלשון  ושבועה נדר  ביטוי  תוך
עצמן. אלו מלים כמבטא דינו – שבועה נזיר , חרם, קרבן , למלים: מהכינויים אחד 

ñðB÷ ,çðB÷ ,íðB÷ :Bøáçì øîBàä קונם" לו: שאמר  כגון  – ÈÅÇÂÅÈÈÈ
שאוכל מה "קונס או: לך ", שאוכל מה "קונח או : לך", שאוכל  מה

הדברים, ופירוש "לחברו ", תיבת במשנתנו  גורסים שאין  ויש לך";
וכדומה, עלי " זו כיכר  "קונם שאומר: ïaø÷ìכגון ïééepk elà éøäÂÅÅÄÄÀÈÀÈ

הללו: המלים –,qpew ,gpew ,mpew כאן ויש  "קרבן", המלה כינויי  הם
עלי ", זו כיכר  "כקרבן או : לך ", שאוכל  מה "כקרבן  אמר: כאילו נדר ,

הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו  כמו נדר , לשון עיקר øçÅÆ÷,שהוא
óøç ,Cøç,חרך נכסי הרי  שאומר: או חרק, נכסי  הרי האומר : – ÅÆÅÆ

חרף, íøçìאו ïééepk elà éøäנכסי "הרי  ואמר : פירש כאילו  – ÂÅÅÄÄÀÅÆ
או  חרק עלי אתה הרי לחברו: האומר וכן מוקדשים. ונכסיו חרם",
שאסורה  חרם", עלי אתה "הרי  לו: אמר  כאילו  זה הרי חרף, או חרך

ד ). ה, להלן (כמבואר מחברו  הנאה çéætעליו ,çéæð ,÷éæð– ÈÄÈÄÇÈÄÇ
פזיח", "הריני או : נזיח", "הריני  שאומר: או  נזיק", "הריני  האומר:

úeøéæðì ïééepk elà éøä: ואמר פירש כאילו נזיר , הוא והרי  – ÂÅÅÄÄÄÀÄ
נזיר". ä÷e÷L"הריני  ,äúeáLכיכר אוכל שלא "שבותה האומר: – ÀÈÀÈ

או זו", כיכר אוכל  שלא "שקוקה או: נשבע,øãðזו", כלומר – ÈÇ
àúBîa מותא" שאמר : כגון  "מותא", בכינוי בשבועתו  שהשתמש – ÀÈ

זו", כיכר  אוכל  äòeáLìשלא ïééepk elà éøä"שבותה" – ÂÅÅÄÄÄÀÈ
הנגזר כינוי  הוא ו"מותא" "שבועה", למלה כנויים הם ו"שקוקה"

פירש כאילו  זה והרי  שבועה, שפירושה: "מומתא", הארמית מהמלה
שבועה. איסור  עליו  וחל  זו", כיכר  אוכל  שלא "שבועה ואמר :
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שבנדרו כקרבן", עלי יהא זה "דבר  אומר : כשהנודר  הוא, הנדר  שעיקר הזכרנו, כבר 
הקודמות  המשניות ובשתי  הנדור. דבר  שהוא קרבן , באיסור הדבר את הנודר מתפיס
שביטא  אלא "קרבן", מלת בהם הזכיר לא כשהנודר  אף חלים שנדרים למדנו,
ב). במשנה (כמבואר כינויים ידי על  או  א), במשנה (כמבואר "ידות" ידי  על נדרו
בו שיש  אלא "קרבן", מלת בו  הוזכרה שלא נדר בלשון לדון  מוסיפה זו משנה –
ללמדנו, המשנה ובאה קרבן , שמשמעותו ביטוי או  קרבן, איסור  על  המורה ביטוי 

נדר . נדרו  זה, בלשון  הנודר שאף

øîBàä: לחברו –Cì ìëà àG ïélç àGמאכלך יהא חולין לא – ÈÅËÄÙÇÈ
היינו  לך , אוכל לא ולפיכך קרבן, אלא יהא חולין  לא ומשמע: עלי,

גורסים: ויש חולין )oileglמשלך; jl",(=לא lke`y לא ומשמע: ©
קרבן אלא לך שאוכל  מה יהא יום יום יום יום חולין  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועיין ועיין ועיין ועיין  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שאומר שאומר שאומר שאומר :::: אואואואו øLkטובטובטובטוב");");");"); àG יהא פסול ומשמע עלי , מאכלך  יהא – ÈÅ
ופסלות; כשרות בהם יש  מזבח שקדשי  כקרבן, éëcלי  àGå או – ÀÀÅ

יהא  מותר לא ופירושו : עלי", מאכלך  יהא דכי  "לא בארמית: שאמר

כקרבן; אסור אלא àîèåלי ,øBäèמאכלך יהא "טהור  שאמר : או – ÈÀÈÅ
טהור יהא הדברים: ומשמעות עלי ", מאכלך יהא "טמא או : עלי",

מפרשים: ויש כקרבן ; לי  וטמא טהורxedhלמזבח "לא שאמר : –
לך " שאוכל  ìebôe((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););מה ,øúBð יהא "נותר  שאמר : או  – ÈÄ

נוהגים  אלו שאיסורים עלי", מאכלך  יהא "פיגול  או : עלי ", מאכלך 
מזבח יד יד יד יד ----יח יח יח יח ),),),),בקדשי ז ז ז ז ,,,, חברו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מאכל  שאוסר  דבריו, ומשמעות

קרבן , באיסור  עצמו שנדרøeñàעל  וכדומה, חברו במאכל הנודר  – È
באיסור במפורש עצמו על  אסרו  כאילו הללו , מהלשונות באחד  עליו

ומשמע àønàkקרבן . כאמרא", עלי  מאכלך "יהא לחברו: האומר  – ÀÄÀÈ
) התמיד קרבן  האומר :`xn`ככבש או בארמית); כבש ïéøéckÇÄÄהוא

או : הקרבנות; כדיר  ומשמע –íéöòk המערכה כעצי ומשמע – ÈÅÄ
או: המזבח; גבי הקרבנות;íéMàkשעל  של המזבח כאש ומשמע – ÈÄÄ

"אשים" הקרויים עצמם כקרבנות מפרשים: """"תוספות תוספות תוספות תוספות ויש ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

טוב טוב טוב טוב ");");");"); או:çaænkאו:יום יום יום יום  המזבח; גבי  שעל  כקרבנות ומשמע – ÇÄÀÅÇ
ìëéäk: או בהיכל; דמם שנזרק כקרבנות ומשמע –íéìLeøék– ÇÅÈÄÈÇÄ

בירושלים; הנאכלים כקרבנות `mומשמע okeìkî ãçàa øãðÈÇÀÆÈÄÈ
çaænä éLnLî כגון למזבח, המשמשים השרת מכלי באחד – ÀÇÀÅÇÄÀÅÇ

עלי, מאכלך  יהא כמזרק או  כמזלג לחברו: àHLשאמר  ét ìò óàÇÇÄÆ
ïaø÷ øékæä, כקרבן עלי מאכלך  יהא במפורש : אמר  לא שהנודר  – ÄÀÄÈÀÈ

ïaø÷a øãð äæ éøäבאיסור עליו שנדר  מה את התפיס כאילו – ÂÅÆÈÇÀÈÀÈ
שבארנו  כמו  כקרבן, משמעותם הללו הביטויים שכל  לפי  קרבן ,

íéìLeøéלמעלה. :øîBàä :øîBà äãeäé éaø: שאמר כגון  – ÇÄÀÈÅÈÅÀÈÇÄ
הביטויים  אמר  אם וכן  "כירושלים", אמר  ולא עלי ", זה דבר "ירושלים

הדמיון, כ "ף בלא íeìkשלמעלה øîà àG.נדר לשון  כאן שאין  – ÈÇÀ
לדברי ביאור להוסיף אלא לחלוק יהודה רבי  בא שלא מבואר , בגמרא

האומר אף יהודה, רבי  שלדעת מובא, שבגמרא בברייתא אבל המשנה,
ולאבנים  לעצים אלא נתכוון  שלא כלום, אמר לא שבה "כירושלים",

קמא.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). תנא על  חולק יהודה רבי זה iaxkולפי dkld oi`e
.dcedi
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„øîBàä:ïaø÷,äìBò,äçðî,úàhç,äãBz,Cì ìëBà éðéàL íéîìL–øeñà;äãeäé éaøøézî.ïaøwä,ïaø÷k, ¨¥¨§¨¨¦§¨©¨¨§¨¦¤¥¦¥¨¨©¦§¨©¦©¨§¨§¨§¨
Cì ìëàL ïaø÷–øeñà.Cì ìëà àG ïaø÷ì–øéàî éaøøñBà.Bøáçì øîBàä:Cnò øaãîä ét íðB÷,äNBò éãé ¨§¨¤Ÿ©¨¨§¨§¨Ÿ©¨©¦¥¦¥¨¥©£¥¨¦©§©¥¦¨¨¦¨

Cnò,Cnò úëläî éìâø–øeñà. ¦¨©§¦§©¤¤¦¨¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéøzî elàå:Cì ìëàL ïélç,øéæç øNák,äøæ äãBáòk,ïéáeáì úBøBòk,úBìáðk,úBôøèk,íéö÷Lk,íéNîøk, §¥ª¨¦ª¦¤Ÿ©¨¦§©£¦©£¨¨¨§§¦¦§¥¦§¥¦§¨¦¦§¨¦
ïøäà úlçk,Búîeøúëå–øzî.BzLàì øîBàä:ànàk éìò zà éøä–øçà íB÷nî çút Bì ïéçúBt,ì÷é àHL §©©©£Ÿ§¦§¨ª¨¨¥§¦§£¥©§¨©§¦¨§¦¤©¦¨©¥¤¨¥

cccc.minlye dcez z`hg dgpn dler oaxw xne`dàðéîà êúòã à÷ìñå ,úåãåäì ïéëéøö äòáøàã ,äáåçì àéîã éîð äãåúå ,íä äáåç úåðáø÷ éðä ìë
:øåãðä øáãá øãåð äæ ïéàã.xizn dcedi iaxeïðéòåîùà àùéøå .äòåáù àìå øãð àì ïàë ïéàå äìåòä ééçáå ïáø÷ä ééçá òáùðì éîã ó"ë àìá ïøîàã íåùî

äìåò ïáø÷á åìéôà ÷"úã äéìò äãåäé éáø âéìôã ïðéòåîùà àôéñå .øãð éåäã øîàå ó"ë àìá äøéëæä íà íéìùåøéá åìéôà äãåäé 'øã äéìò ÷"ú âéìôã
:øãð éåä àìã ó"ë àìá ïøéëæäùë 'åëå äçðîå.xeq` jl lke`y oaxwk oaxwd oaxwà÷ìñã ,äéì àëéøèöéà ïáø÷ä ,øáë åäì ïðéòîù éðä ìëã â"òà

:ïáø÷ ééç òîùîã ,øîà÷ ïáø÷ àä íúä ,øúåî êì ìëåàù ïáø÷ä 'á ÷øôá ïî÷ì ïðúã àäå .øîà÷ ïáø÷ä ééçá àðéîà êúòãiax jl lke` `l oaxwl
.xqe` xi`n:øéàî éáøë äëìä ïéàå .êì ìëåà àì êëéôì àäé ïáø÷ì øîåàë äùòðã.jnr xacn it mpewùîî åá ïéàù øáã ìò íéìç íéøãð ïéàã â"òàå

àöåéë ìëå ,ïëåìäì éìâøå ,íäéùòîì éãé åøñàé ïëå .àåä ùîî åá ùéù øáã äôäå ,øáãìî äôä øñà êîò øáãî éô íðå÷ øîàùë î"î ,ùîî åá ïéà øåáãå
:äæá
a`̀̀̀.jl lke`y oileg .oixzen el`eïéà àùéøá ïéúéðúîá ïðéøîàã éðä ìë êë ,íëçì äìàù êéøö ïéà êì ìëåàù ïéìåçù íùë ,äéè÷ð àîìòá ïîéñì

:íëç úìàù ïéëéøö.oiaeal zexerk:äàðäá øåñà æ"ò úáåø÷úå ,æ"òì åúåà ïéáéø÷îå áìä ïéàéöåîå áìä ãâðë íééçî äîäáä íéá÷åð åéä.oxd` zlgk
:äáãðå øãðá ïéàá äîåøúå äìç ïéàù ,øåãðä øáã éåä àìå .íéðäëì ïåùàø äéäù.xzen df ixdàø÷ øîàã('ì øáãîá)øáãá øåãéù ãò ,øãð øåãé éë ùéà

øéæðá øãðù ïåâë ,øãð éãé ìò úàèç àéáéù øùôàã ,àîòè éåä ,øåãðä øáã åðéàù éô ìò óàå øåñàã àî÷ ÷øôá ïðéøîàã êì ìëåà éðéàù úàèçå .øåãðä
:úàèç àéáäì áééçúîå.`n`k ilr z` ixdåì ïéçúåôå ,õøàä íò àåä íà ïðáøãî àøéúä êéøöã ,ìéòìã éðä ìëî øåîç ,àåä øåãðä øáã åàìã â"òà

`xephxa yexit

i p y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

בלשונות  או ב"כינויים" או ב"ידות" שהנודר  הקודמות, במשניות שלמדנו לאחר 
"קרבן ", מלת במפורש  הזכיר  שלא פי על  אף קרבן , איסור במשמעותם שיש  אחרים
שהזכירה  אלא "קרבן ", מלת הנודר בהם שהזכיר בנדרים משנתנו דנה נדר , נדרו
על אלא חל אינו  שנדר  (בסיפא), ללמד  המשנה באה כן  לשבועה. דומה בדרך 

ממש. בו  שיש דבר

øîBàä:לחברו –,ïaø÷או,äìBòאו,äçðîאו,úàhç או ÈÅÈÀÈÈÄÀÈÇÈ
,äãBzאוCì ìëBà éðéàL íéîìL קרבן" לו : שאמר כגון – ÈÀÈÄÆÅÄÅÈ

גורסים: ויש וכו '; לך" אוכל שאיני "עולה או: לך", אוכל שאיני
i p ` y,jl lke`לך אוכל שאני מה יהא קרבן  øeñàÈ(jlyn),כלומר 

כעולה  כקרבן, אמר: שלא פי  על שאף חברו , משל לאכול הנודר –
שכוונת  הנדר, חל  הדמיון , כ "ף בלא וכו ', עולה קרבן, אלא: וכו',

קרבן באיסור  נדרו  את להתפיס אלו  בביטויים אף ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הנודר 

חובה קרבנות מונה שמשנתנו  מפרשים, oirkויש `id "dcez" s`e)
ine zeixacn iklede mid icxei :zecedl mikixv drax`y ,daeg oaxw

± `vie mixeq`d ziaa yeag didy ine `txzpe dleg didy ברכות ברכות ברכות ברכות גמראגמראגמראגמרא

בבבב),),),), הם,נדנדנדנד,,,, חובה שקרבנות פי על  שאף להשמיענו , המשנה ובאה
הנדור בדבר נדרו  שהתפיס נקרא זה הרי  מקום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מכל ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

øézî äãeäé éaøאמר ולא שהואיל  חברו , משל לאכול  לנודר  – ÇÄÀÈÇÄ
שלא  סובר, יהודה רבי נדר; נדרו  אין  וכו', כעולה או  כקרבן , בכ "ף:

"ירושלים" האומר  הקודמת,רק במשנה ששנינו  כמו  כלום, אמר לא

דבריו  במשמעות אין הדמיון , כ"ף בלא "קרבן", האומר אף אלא
כאן , אין שבועה איסור ואף הקרבן; בחיי כנשבע אלא נדר איסור 

קרבן . בחיי שבועה Cìשאין ìëàL ïaø÷ ,ïaø÷k ,ïaøwä– ÇÈÀÈÀÈÀÈÈÀÈÆÙÇÈ
או: לך ", שאוכל "כקרבן או : לך ", שאוכל "הקרבן לחברו: האומר

לך", שאוכל  לשונות øeñà"קרבן  אלו שכל חברו, משל לאכול  – È
"כקרבן", באומר להשמיענו  המשנה צריכה היתה לא ואמנם הם. נדר 

שנינו  הרי "קרבן ", באומר  וכן הכל; לדברי הוא גמור  נדר שהרי 
בעיקר באה שהיא אלא הוא, נדר שלשון קמא תנא לדעת ברישא

שבועה. לשון ולא הוא נדר  לשון "הקרבן ", האומר: שאף להשמיענו,
:exagl xne`døñBà øéàî éaø ,Cì ìëà àG ïaø÷ìלאכול לו – ÀÈÀÈÙÇÈÇÄÅÄÅ

עלי, מאכלך  יהא לקרבן לו: אמר  כאילו  הוא, נדר  שלשון  חברו , משל
לך אוכל  לא øaãîä((((גמראגמראגמראגמרא).).).).ולפיכך ét íðB÷ :Bøáçì øîBàäÈÅÇÂÅÈÄÇÀÇÅ

Cnòלעיל) שנינו  וכבר  חברו; עם דיבורו בנדר  עצמו  על שאוסר  – ÄÈ
עלי ייאסר כקרבן  אמר: כאילו לקרבן, כינוי  הוא ש"קונם" ב), משנה

לחברו: האומר  או  עמך; לדיבורי mpewCnòפי  äNBò éãéשאסר – ÈÄÈÄÈ
או : חברו , עם מלאכה עשיית עצמו  mpewCnòעל  úëläî éìâøÇÀÄÀÇÆÆÄÈ

חברו , עם הילוך עצמו על שאסר  –øeñà לעשות או  לדבר  לו  – È
את  שמתפיס זה, בלשון  כשנדר  ודווקא חברו . עם ללכת או  מלאכה
לפי נדר , כאן  יש  רגליו , או  ידיו  פיו, על כגון גופו, אברי על האיסור 

גופו , פעולות את לאסור נדר אם אבל  ממש. בהם שיש  דברים שהם
עושה  שאני קונם או : עמך , מדבר שאני  קונם לחברו: שאמר  כגון

ועשייה  שדיבור לפי נדר, כאן  אין עמך , מהלך  שאני קונם או : עמך ,
דברים  על אלא חל הנדר ואין  ממש , בהם שאין  דברים הם והילוך 

הבאה. במשנה עוד  שיבואר  כמו ממש, בהם שיש 

א ה נ ש מ ר ו א ב

הקודם: בפרק אותם הזכרנו שכבר דינים, שני להשמיענו באה זו  דין`.משנה
ודרשו : לה'", נדר  ידור  כי  "איש ג): ל , (במדבר שנאמר ממה הנלמד נדרים, התפסת

האסור. בדבר ולא הנדור  בדבר  שידור  בוa.עד שיש  דבר  על הנדרים חלות דין
מוסיפה  משנתנו  הקודמת. במשנה שהזכרנו כמו ממש, בו  שאין דבר על  ולא ממש 

שיבואר . כפי לשבועות, נדרים בין  הבדל  בזה שיש  ללמד ,

ïéøzî elàå צריכים ואינם מאליהם, המותרים הנדרים הם ואלו – ÀÅËÈÄ
כלל : חלים שאינם לפי  חכם, Cìהתרת ìëàL ïélçהאומר – ËÄÆÙÇÈ

איסור : קבלת כל זה בלשון  שאין  לך , שאוכל  מה יהא חולין  לחברו:
øéæç øNák,לך שאוכל  מה יהא חזיר  כבשר לחברו: שאומר  או  – ÄÀÇÂÄ
לו : שאומר  äøæאו  äãBáòk: או לך , שאוכל  מה –ïéáeáì úBøBòk ÇÂÈÈÈÀÀÄ

זרה  עבודה שעובדי  הלב; כנגד  הקרועים בהמות של עורות שהם –

את  ומוציאים לבה, כנגד בחיים בעודה הבהמה בעור נקב עושים היו 
להקריב  עליהם הלב שיש אלו, ועורות זרה; לעבודה העור עם יחד ו

שמתקרובת  בהנאה, אסורים הבהמה, של  הלב כנגד  שנקרעו  סימן 
לבובין , כעורות עליו  מאכלו  שיהא לחברו, אמר  ואם הם; זרה עבודה

שיהא או íéNîøk,אוíéö÷Lk,אוúBôøèk,אוúBìáðk,או ÄÀÅÄÀÅÄÀÈÄÄÀÈÄ
ïøäà úlçk אותה ונותנים העיסה מן  שמפרישים כחלה כלומר – ÀÇÇÇÂÙ

אהרן בני ככככ),),),),לכהנים טוטוטוטו,,,, כתרומת Búîeøúëå((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לו : שאמר  או  – ÀÄÀÈ
אהרן בני לכהנים הניתנת כתרומה כלומר יביביביב),),),),אהרן, יחיחיחיח,,,, øzîËÈ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

שהתורה  בדבר שהתפיסו לפי  נדר, כאן  שאין חברו , משל לאכול  לו  –
לה'. הנידר קרבן  כמו נדר  מחמת הנאסר  בדבר  ולא øîBàäÈÅאוסרתו,

izdw - zex`ean zeipyn
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·Bøáçì øîBàä:íðB÷,çðB÷,ñðB÷–ïaø÷ì ïééepk elà éøä.÷øç,Cøç,óøç–íøçì ïééepk elà éøä.÷éæð, ¨¥©£¥¨¨¨£¥¥¦¦§¨§¨¥¤¥¤¥¤£¥¥¦¦§¥¤¨¦
çéæð,çéæt–úeøéæðì ïééepk elà éøä.äúeáL,ä÷e÷L,àúBîa øãð–ì ïééepk elà éøääòeáL. ¨¦©¨¦©£¥¥¦¦¦§¦§¨§¨¨©§¨£¥¥¦¦¦§¨
‚øîBàä:Cì ìëà àG ïélç àG,øLk àG,éëc àGå,øBäè,àîèå,øúBð,ìebôe–øeñà.àønàk,ïéøéck,íéöòk, ¨¥ª¦Ÿ©¨¨¥§§¥¨§¨¥¨¦¨§¦§¨©¦¦¨¥¦

íéMàk,çaænk,ìëéäk,íéìLeøék,çaænä éLnLî ìkî ãçàa øãð,ïaø÷ øékæä àHL ét ìò óà–øãð äæ éøä ¨¦¦©¦§¥©©¥¨¦¨©¦¨©§¤¨¦¨§©§¥©¦§¥©©©¦¤¦§¦¨§¨£¥¤¨©
ïaø÷a.äãeäé éaøøîBà:øîBàä:íéìLeøé–íeìk øîà àG. §¨§¨©¦§¨¥¨¥§¨©¦¨©§

aaaa.oaxwl oiiepk el` ixd qpew gpew mpewñéôúî àåä åìàî øîàéù ïåùì ìëáå ,êë àøå÷ù éî ùéå êë ïáø÷ì àøå÷ù éî íäî ùéå ,íä íéåâ ìù úåðåùì
:ïáø÷á.`zena xcp:íåâøú ïåùìá äòåáù àéäù ,àúîåî ìù éåðéë àåäå ,àúåîá òáùð øîåìë
bbbb.jl lke`y oilegl:ùãå÷ àìà êì ìëåàù äî äéäé ïéìåç àì òîùîå ,çúô äãå÷ð ã"îìä.xyk `lúåøùë åäá êééùã íéùã÷ åðééäå .ìåñô àìà ,äéäé

:úåìñôå.ikc `læ"òá ,ïëã àöî÷ ìééà åîë .øúåî àì[æ"ì óã]øáãá àìà ïéñéôúî ïéàù ì"éé÷ ïðàå äôøèå äìáð éáâ éîð êééù øåñàå øúåî ïåùìã â"òàå .
:ïéåëúð øãéðä øáã ìò ïðéøîà øãðá åñéôúäì åúòãã ïåéëã ,øéîçäì íéøãð íúñ ïðú àä ,íéùã÷á íâ øúåî úåòîùîá ùéå ìéàåä ,áãéðäå øãéðä.xedh

:êì ìëåàù äî øåäè àì øîà íà.lebit xzep `nh:íä íéùã÷á íéâäåðä íéøáã åìà ìëù ,øåñà .íìåë ïëå ,êì ìëåàù äî àîè øîà íà.`xni`k
:ïáø÷ ìù äùë.mixick:íéàìèä úëùìë åà íéöòä úëùìë.mivrk:äëøòî ìù íéöò éøæâë.miyi`k:ùàä ìòù úåðáø÷ë.gafnkìòù úåðáø÷ë

:çáæîä éáâ.lkidk:ìëéäáù úåðáø÷ë.milyexik:åúà à÷ äëùìä éøééùî íéìùåøé úåîåçù øáñ÷ã ,íéìùåøé úåîåçë .øçà ùåøéô .íéìùåøéáù úåðáø÷ë
.gafnd iynyn lkn cg`a,ïáø÷ øéëæä àìù éô ìò óà ,íìåë ïëå ,êì ìëåàù úå÷øæîë åà ,êì ìëåàù úåâìæîë øîà íà .úåúçîå úå÷øæî úåâìæî ïåâë

:ïáø÷á øãåðë äæ éøä.milyexi xne`d xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äéìò âéìô ÷"úå .íåìë øîà àì ,ó"ë àìá
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כחרמים, חרמים וכינויי כנדרים נדרים שכינויי הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
ביטויים  אילו  לפרט משנתנו באה כנזירות, נזירות וכינויי  כשבועות, שבועות וכינויי 
יוחנן ר ' אלו. כינויים של מקורם בדבר בגמרא אמוראים ונחלקו  כינויים. נחשבים
בני של  בפיהם שנשתבשו  הקודש  לשון חיקויי  כלומר: הם, אומות" "לשון  אמר:
אמר: לקיש וריש  ובשבועותיהם. בנדריהם בהם משתמשים שהיו  העולם, אומות
שהמציאו לשון שינויי  כלומר: בהם", נודרים להיות חכמים להם שבדו  "לשון 
לבטלה  שמים שם להוציא יבואו שלא ובשבועות, בנדרים בהם להשתמש חכמים
בנדרו שהמבטא ללמד, באה משנתנו  – התורה. בלשון  ושבועה נדר  ביטוי  תוך
עצמן. אלו מלים כמבטא דינו – שבועה נזיר , חרם, קרבן , למלים: מהכינויים אחד 

ñðB÷ ,çðB÷ ,íðB÷ :Bøáçì øîBàä קונם" לו: שאמר  כגון  – ÈÅÇÂÅÈÈÈ
שאוכל מה "קונס או: לך ", שאוכל מה "קונח או : לך", שאוכל  מה

הדברים, ופירוש "לחברו ", תיבת במשנתנו  גורסים שאין  ויש לך";
וכדומה, עלי " זו כיכר  "קונם שאומר: ïaø÷ìכגון ïééepk elà éøäÂÅÅÄÄÀÈÀÈ

הללו: המלים –,qpew ,gpew ,mpew כאן ויש  "קרבן", המלה כינויי  הם
עלי ", זו כיכר  "כקרבן או : לך ", שאוכל  מה "כקרבן  אמר: כאילו נדר ,

הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו  כמו נדר , לשון עיקר øçÅÆ÷,שהוא
óøç ,Cøç,חרך נכסי הרי  שאומר: או חרק, נכסי  הרי האומר : – ÅÆÅÆ

חרף, íøçìאו ïééepk elà éøäנכסי "הרי  ואמר : פירש כאילו  – ÂÅÅÄÄÀÅÆ
או  חרק עלי אתה הרי לחברו: האומר וכן מוקדשים. ונכסיו חרם",
שאסורה  חרם", עלי אתה "הרי  לו: אמר  כאילו  זה הרי חרף, או חרך

ד ). ה, להלן (כמבואר מחברו  הנאה çéætעליו ,çéæð ,÷éæð– ÈÄÈÄÇÈÄÇ
פזיח", "הריני או : נזיח", "הריני  שאומר: או  נזיק", "הריני  האומר:

úeøéæðì ïééepk elà éøä: ואמר פירש כאילו נזיר , הוא והרי  – ÂÅÅÄÄÄÀÄ
נזיר". ä÷e÷L"הריני  ,äúeáLכיכר אוכל שלא "שבותה האומר: – ÀÈÀÈ

או זו", כיכר אוכל  שלא "שקוקה או: נשבע,øãðזו", כלומר – ÈÇ
àúBîa מותא" שאמר : כגון  "מותא", בכינוי בשבועתו  שהשתמש – ÀÈ

זו", כיכר  אוכל  äòeáLìשלא ïééepk elà éøä"שבותה" – ÂÅÅÄÄÄÀÈ
הנגזר כינוי  הוא ו"מותא" "שבועה", למלה כנויים הם ו"שקוקה"

פירש כאילו  זה והרי  שבועה, שפירושה: "מומתא", הארמית מהמלה
שבועה. איסור  עליו  וחל  זו", כיכר  אוכל  שלא "שבועה ואמר :
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שבנדרו כקרבן", עלי יהא זה "דבר  אומר : כשהנודר  הוא, הנדר  שעיקר הזכרנו, כבר 
הקודמות  המשניות ובשתי  הנדור. דבר  שהוא קרבן , באיסור הדבר את הנודר מתפיס
שביטא  אלא "קרבן", מלת בהם הזכיר לא כשהנודר  אף חלים שנדרים למדנו,
ב). במשנה (כמבואר כינויים ידי על  או  א), במשנה (כמבואר "ידות" ידי  על נדרו
בו שיש  אלא "קרבן", מלת בו  הוזכרה שלא נדר בלשון לדון  מוסיפה זו משנה –
ללמדנו, המשנה ובאה קרבן , שמשמעותו ביטוי או  קרבן, איסור  על  המורה ביטוי 

נדר . נדרו  זה, בלשון  הנודר שאף

øîBàä: לחברו –Cì ìëà àG ïélç àGמאכלך יהא חולין לא – ÈÅËÄÙÇÈ
היינו  לך , אוכל לא ולפיכך קרבן, אלא יהא חולין  לא ומשמע: עלי,

גורסים: ויש חולין )oileglמשלך; jl",(=לא lke`y לא ומשמע: ©
קרבן אלא לך שאוכל  מה יהא יום יום יום יום חולין  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועיין ועיין ועיין ועיין  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שאומר שאומר שאומר שאומר :::: אואואואו øLkטובטובטובטוב");");");"); àG יהא פסול ומשמע עלי , מאכלך  יהא – ÈÅ
ופסלות; כשרות בהם יש  מזבח שקדשי  כקרבן, éëcלי  àGå או – ÀÀÅ

יהא  מותר לא ופירושו : עלי", מאכלך  יהא דכי  "לא בארמית: שאמר

כקרבן; אסור אלא àîèåלי ,øBäèמאכלך יהא "טהור  שאמר : או – ÈÀÈÅ
טהור יהא הדברים: ומשמעות עלי ", מאכלך יהא "טמא או : עלי",

מפרשים: ויש כקרבן ; לי  וטמא טהורxedhלמזבח "לא שאמר : –
לך " שאוכל  ìebôe((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););מה ,øúBð יהא "נותר  שאמר : או  – ÈÄ

נוהגים  אלו שאיסורים עלי", מאכלך  יהא "פיגול  או : עלי ", מאכלך 
מזבח יד יד יד יד ----יח יח יח יח ),),),),בקדשי ז ז ז ז ,,,, חברו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מאכל  שאוסר  דבריו, ומשמעות

קרבן , באיסור  עצמו שנדרøeñàעל  וכדומה, חברו במאכל הנודר  – È
באיסור במפורש עצמו על  אסרו  כאילו הללו , מהלשונות באחד  עליו

ומשמע àønàkקרבן . כאמרא", עלי  מאכלך "יהא לחברו: האומר  – ÀÄÀÈ
) התמיד קרבן  האומר :`xn`ככבש או בארמית); כבש ïéøéckÇÄÄהוא

או : הקרבנות; כדיר  ומשמע –íéöòk המערכה כעצי ומשמע – ÈÅÄ
או: המזבח; גבי הקרבנות;íéMàkשעל  של המזבח כאש ומשמע – ÈÄÄ

"אשים" הקרויים עצמם כקרבנות מפרשים: """"תוספות תוספות תוספות תוספות ויש ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

טוב טוב טוב טוב ");");");"); או:çaænkאו:יום יום יום יום  המזבח; גבי  שעל  כקרבנות ומשמע – ÇÄÀÅÇ
ìëéäk: או בהיכל; דמם שנזרק כקרבנות ומשמע –íéìLeøék– ÇÅÈÄÈÇÄ

בירושלים; הנאכלים כקרבנות `mומשמע okeìkî ãçàa øãðÈÇÀÆÈÄÈ
çaænä éLnLî כגון למזבח, המשמשים השרת מכלי באחד – ÀÇÀÅÇÄÀÅÇ

עלי, מאכלך  יהא כמזרק או  כמזלג לחברו: àHLשאמר  ét ìò óàÇÇÄÆ
ïaø÷ øékæä, כקרבן עלי מאכלך  יהא במפורש : אמר  לא שהנודר  – ÄÀÄÈÀÈ

ïaø÷a øãð äæ éøäבאיסור עליו שנדר  מה את התפיס כאילו – ÂÅÆÈÇÀÈÀÈ
שבארנו  כמו  כקרבן, משמעותם הללו הביטויים שכל  לפי  קרבן ,

íéìLeøéלמעלה. :øîBàä :øîBà äãeäé éaø: שאמר כגון  – ÇÄÀÈÅÈÅÀÈÇÄ
הביטויים  אמר  אם וכן  "כירושלים", אמר  ולא עלי ", זה דבר "ירושלים

הדמיון, כ "ף בלא íeìkשלמעלה øîà àG.נדר לשון  כאן שאין  – ÈÇÀ
לדברי ביאור להוסיף אלא לחלוק יהודה רבי  בא שלא מבואר , בגמרא

האומר אף יהודה, רבי  שלדעת מובא, שבגמרא בברייתא אבל המשנה,
ולאבנים  לעצים אלא נתכוון  שלא כלום, אמר לא שבה "כירושלים",

קמא.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). תנא על  חולק יהודה רבי זה iaxkולפי dkld oi`e
.dcedi

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt mixcp zkqn

„øîBàä:ïaø÷,äìBò,äçðî,úàhç,äãBz,Cì ìëBà éðéàL íéîìL–øeñà;äãeäé éaøøézî.ïaøwä,ïaø÷k, ¨¥¨§¨¨¦§¨©¨¨§¨¦¤¥¦¥¨¨©¦§¨©¦©¨§¨§¨§¨
Cì ìëàL ïaø÷–øeñà.Cì ìëà àG ïaø÷ì–øéàî éaøøñBà.Bøáçì øîBàä:Cnò øaãîä ét íðB÷,äNBò éãé ¨§¨¤Ÿ©¨¨§¨§¨Ÿ©¨©¦¥¦¥¨¥©£¥¨¦©§©¥¦¨¨¦¨

Cnò,Cnò úëläî éìâø–øeñà. ¦¨©§¦§©¤¤¦¨¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïéøzî elàå:Cì ìëàL ïélç,øéæç øNák,äøæ äãBáòk,ïéáeáì úBøBòk,úBìáðk,úBôøèk,íéö÷Lk,íéNîøk, §¥ª¨¦ª¦¤Ÿ©¨¦§©£¦©£¨¨¨§§¦¦§¥¦§¥¦§¨¦¦§¨¦
ïøäà úlçk,Búîeøúëå–øzî.BzLàì øîBàä:ànàk éìò zà éøä–øçà íB÷nî çút Bì ïéçúBt,ì÷é àHL §©©©£Ÿ§¦§¨ª¨¨¥§¦§£¥©§¨©§¦¨§¦¤©¦¨©¥¤¨¥

cccc.minlye dcez z`hg dgpn dler oaxw xne`dàðéîà êúòã à÷ìñå ,úåãåäì ïéëéøö äòáøàã ,äáåçì àéîã éîð äãåúå ,íä äáåç úåðáø÷ éðä ìë
:øåãðä øáãá øãåð äæ ïéàã.xizn dcedi iaxeïðéòåîùà àùéøå .äòåáù àìå øãð àì ïàë ïéàå äìåòä ééçáå ïáø÷ä ééçá òáùðì éîã ó"ë àìá ïøîàã íåùî

äìåò ïáø÷á åìéôà ÷"úã äéìò äãåäé éáø âéìôã ïðéòåîùà àôéñå .øãð éåäã øîàå ó"ë àìá äøéëæä íà íéìùåøéá åìéôà äãåäé 'øã äéìò ÷"ú âéìôã
:øãð éåä àìã ó"ë àìá ïøéëæäùë 'åëå äçðîå.xeq` jl lke`y oaxwk oaxwd oaxwà÷ìñã ,äéì àëéøèöéà ïáø÷ä ,øáë åäì ïðéòîù éðä ìëã â"òà

:ïáø÷ ééç òîùîã ,øîà÷ ïáø÷ àä íúä ,øúåî êì ìëåàù ïáø÷ä 'á ÷øôá ïî÷ì ïðúã àäå .øîà÷ ïáø÷ä ééçá àðéîà êúòãiax jl lke` `l oaxwl
.xqe` xi`n:øéàî éáøë äëìä ïéàå .êì ìëåà àì êëéôì àäé ïáø÷ì øîåàë äùòðã.jnr xacn it mpewùîî åá ïéàù øáã ìò íéìç íéøãð ïéàã â"òàå

àöåéë ìëå ,ïëåìäì éìâøå ,íäéùòîì éãé åøñàé ïëå .àåä ùîî åá ùéù øáã äôäå ,øáãìî äôä øñà êîò øáãî éô íðå÷ øîàùë î"î ,ùîî åá ïéà øåáãå
:äæá
a`̀̀̀.jl lke`y oileg .oixzen el`eïéà àùéøá ïéúéðúîá ïðéøîàã éðä ìë êë ,íëçì äìàù êéøö ïéà êì ìëåàù ïéìåçù íùë ,äéè÷ð àîìòá ïîéñì

:íëç úìàù ïéëéøö.oiaeal zexerk:äàðäá øåñà æ"ò úáåø÷úå ,æ"òì åúåà ïéáéø÷îå áìä ïéàéöåîå áìä ãâðë íééçî äîäáä íéá÷åð åéä.oxd` zlgk
:äáãðå øãðá ïéàá äîåøúå äìç ïéàù ,øåãðä øáã éåä àìå .íéðäëì ïåùàø äéäù.xzen df ixdàø÷ øîàã('ì øáãîá)øáãá øåãéù ãò ,øãð øåãé éë ùéà

øéæðá øãðù ïåâë ,øãð éãé ìò úàèç àéáéù øùôàã ,àîòè éåä ,øåãðä øáã åðéàù éô ìò óàå øåñàã àî÷ ÷øôá ïðéøîàã êì ìëåà éðéàù úàèçå .øåãðä
:úàèç àéáäì áééçúîå.`n`k ilr z` ixdåì ïéçúåôå ,õøàä íò àåä íà ïðáøãî àøéúä êéøöã ,ìéòìã éðä ìëî øåîç ,àåä øåãðä øáã åàìã â"òà
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בלשונות  או ב"כינויים" או ב"ידות" שהנודר  הקודמות, במשניות שלמדנו לאחר 
"קרבן ", מלת במפורש  הזכיר  שלא פי על  אף קרבן , איסור במשמעותם שיש  אחרים
שהזכירה  אלא "קרבן ", מלת הנודר בהם שהזכיר בנדרים משנתנו דנה נדר , נדרו
על אלא חל אינו  שנדר  (בסיפא), ללמד  המשנה באה כן  לשבועה. דומה בדרך 

ממש. בו  שיש דבר

øîBàä:לחברו –,ïaø÷או,äìBòאו,äçðîאו,úàhç או ÈÅÈÀÈÈÄÀÈÇÈ
,äãBzאוCì ìëBà éðéàL íéîìL קרבן" לו : שאמר כגון – ÈÀÈÄÆÅÄÅÈ

גורסים: ויש וכו '; לך" אוכל שאיני "עולה או: לך", אוכל שאיני
i p ` y,jl lke`לך אוכל שאני מה יהא קרבן  øeñàÈ(jlyn),כלומר 

כעולה  כקרבן, אמר: שלא פי  על שאף חברו , משל לאכול הנודר –
שכוונת  הנדר, חל  הדמיון , כ "ף בלא וכו ', עולה קרבן, אלא: וכו',

קרבן באיסור  נדרו  את להתפיס אלו  בביטויים אף ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הנודר 

חובה קרבנות מונה שמשנתנו  מפרשים, oirkויש `id "dcez" s`e)
ine zeixacn iklede mid icxei :zecedl mikixv drax`y ,daeg oaxw

± `vie mixeq`d ziaa yeag didy ine `txzpe dleg didy ברכות ברכות ברכות ברכות גמראגמראגמראגמרא

בבבב),),),), הם,נדנדנדנד,,,, חובה שקרבנות פי על  שאף להשמיענו , המשנה ובאה
הנדור בדבר נדרו  שהתפיס נקרא זה הרי  מקום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מכל ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

øézî äãeäé éaøאמר ולא שהואיל  חברו , משל לאכול  לנודר  – ÇÄÀÈÇÄ
שלא  סובר, יהודה רבי נדר; נדרו  אין  וכו', כעולה או  כקרבן , בכ "ף:

"ירושלים" האומר  הקודמת,רק במשנה ששנינו  כמו  כלום, אמר לא

דבריו  במשמעות אין הדמיון , כ"ף בלא "קרבן", האומר אף אלא
כאן , אין שבועה איסור ואף הקרבן; בחיי כנשבע אלא נדר איסור 

קרבן . בחיי שבועה Cìשאין ìëàL ïaø÷ ,ïaø÷k ,ïaøwä– ÇÈÀÈÀÈÀÈÈÀÈÆÙÇÈ
או: לך ", שאוכל "כקרבן או : לך ", שאוכל "הקרבן לחברו: האומר

לך", שאוכל  לשונות øeñà"קרבן  אלו שכל חברו, משל לאכול  – È
"כקרבן", באומר להשמיענו  המשנה צריכה היתה לא ואמנם הם. נדר 

שנינו  הרי "קרבן ", באומר  וכן הכל; לדברי הוא גמור  נדר שהרי 
בעיקר באה שהיא אלא הוא, נדר שלשון קמא תנא לדעת ברישא

שבועה. לשון ולא הוא נדר  לשון "הקרבן ", האומר: שאף להשמיענו,
:exagl xne`døñBà øéàî éaø ,Cì ìëà àG ïaø÷ìלאכול לו – ÀÈÀÈÙÇÈÇÄÅÄÅ

עלי, מאכלך  יהא לקרבן לו: אמר  כאילו  הוא, נדר  שלשון  חברו , משל
לך אוכל  לא øaãîä((((גמראגמראגמראגמרא).).).).ולפיכך ét íðB÷ :Bøáçì øîBàäÈÅÇÂÅÈÄÇÀÇÅ

Cnòלעיל) שנינו  וכבר  חברו; עם דיבורו בנדר  עצמו  על שאוסר  – ÄÈ
עלי ייאסר כקרבן  אמר: כאילו לקרבן, כינוי  הוא ש"קונם" ב), משנה

לחברו: האומר  או  עמך; לדיבורי mpewCnòפי  äNBò éãéשאסר – ÈÄÈÄÈ
או : חברו , עם מלאכה עשיית עצמו  mpewCnòעל  úëläî éìâøÇÀÄÀÇÆÆÄÈ

חברו , עם הילוך עצמו על שאסר  –øeñà לעשות או  לדבר  לו  – È
את  שמתפיס זה, בלשון  כשנדר  ודווקא חברו . עם ללכת או  מלאכה
לפי נדר , כאן  יש  רגליו , או  ידיו  פיו, על כגון גופו, אברי על האיסור 

גופו , פעולות את לאסור נדר אם אבל  ממש. בהם שיש  דברים שהם
עושה  שאני קונם או : עמך , מדבר שאני  קונם לחברו: שאמר  כגון

ועשייה  שדיבור לפי נדר, כאן  אין עמך , מהלך  שאני קונם או : עמך ,
דברים  על אלא חל הנדר ואין  ממש , בהם שאין  דברים הם והילוך 

הבאה. במשנה עוד  שיבואר  כמו ממש, בהם שיש 
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הקודם: בפרק אותם הזכרנו שכבר דינים, שני להשמיענו באה זו  דין`.משנה
ודרשו : לה'", נדר  ידור  כי  "איש ג): ל , (במדבר שנאמר ממה הנלמד נדרים, התפסת

האסור. בדבר ולא הנדור  בדבר  שידור  בוa.עד שיש  דבר  על הנדרים חלות דין
מוסיפה  משנתנו  הקודמת. במשנה שהזכרנו כמו ממש, בו  שאין דבר על  ולא ממש 

שיבואר . כפי לשבועות, נדרים בין  הבדל  בזה שיש  ללמד ,

ïéøzî elàå צריכים ואינם מאליהם, המותרים הנדרים הם ואלו – ÀÅËÈÄ
כלל : חלים שאינם לפי  חכם, Cìהתרת ìëàL ïélçהאומר – ËÄÆÙÇÈ

איסור : קבלת כל זה בלשון  שאין  לך , שאוכל  מה יהא חולין  לחברו:
øéæç øNák,לך שאוכל  מה יהא חזיר  כבשר לחברו: שאומר  או  – ÄÀÇÂÄ
לו : שאומר  äøæאו  äãBáòk: או לך , שאוכל  מה –ïéáeáì úBøBòk ÇÂÈÈÈÀÀÄ

זרה  עבודה שעובדי  הלב; כנגד  הקרועים בהמות של עורות שהם –

את  ומוציאים לבה, כנגד בחיים בעודה הבהמה בעור נקב עושים היו 
להקריב  עליהם הלב שיש אלו, ועורות זרה; לעבודה העור עם יחד ו

שמתקרובת  בהנאה, אסורים הבהמה, של  הלב כנגד  שנקרעו  סימן 
לבובין , כעורות עליו  מאכלו  שיהא לחברו, אמר  ואם הם; זרה עבודה

שיהא או íéNîøk,אוíéö÷Lk,אוúBôøèk,אוúBìáðk,או ÄÀÅÄÀÅÄÀÈÄÄÀÈÄ
ïøäà úlçk אותה ונותנים העיסה מן  שמפרישים כחלה כלומר – ÀÇÇÇÂÙ

אהרן בני ככככ),),),),לכהנים טוטוטוטו,,,, כתרומת Búîeøúëå((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לו : שאמר  או  – ÀÄÀÈ
אהרן בני לכהנים הניתנת כתרומה כלומר יביביביב),),),),אהרן, יחיחיחיח,,,, øzîËÈ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

שהתורה  בדבר שהתפיסו לפי  נדר, כאן  שאין חברו , משל לאכול  לו  –
לה'. הנידר קרבן  כמו נדר  מחמת הנאסר  בדבר  ולא øîBàäÈÅאוסרתו,

izdw - zex`ean zeipyn
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Cëì BLàø.ïLé éðéàL íðB÷,øaãî éðéàL,Cläî éðéàL;BzLàì øîBàä:CLnLî éðéàL íðB÷–a äæ éøäàG" Ÿ§¨¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨¥§¦§¨¤¥¦§©§¥£¥¤§
"Bøác ìçé.ïLé éðéàL äòeáL,øaãî éðéàL,Cläî éðéàL–øeñà. ©¥§¨§¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨

·Cì ìëà àG ïaø÷,Cì ìëàL ïaø÷,Cì ìëà àG ïaø÷ àG–øzî.Cì ìëà àG äòeáL,Cì ìëàL äòeáL, ¨§¨Ÿ©¨¨§¨¤Ÿ©¨¨§¨Ÿ©¨ª¨§¨Ÿ©¨§¨¤Ÿ©¨
Cì ìëà àG äòeáL àG–øeñà.íéøãpaî úBòeáMa øîç äæ.úBòeáMaî íéøãpa øîçå,ãöék?øîà:äkñ íðB÷ §¨Ÿ©¨¨¤Ÿ¤©§¦©§¨¦§Ÿ¤©§¨¦¦©§¥©¨©¨ª¨

äNBò éðàL,ìèBð éðàL áìeì,çéðî éðàL ïélôz–øeñà íéøãpa,øzî úBòeáMa;ìò øBáòì ïéòaLð ïéàL ¤£¦¤¨¤£¦¥§¦¦¤£¦¥¦©©§¨¦¨©§ª¨¤¥¦§¨¦©£©
úBönä. ©¦§

:åéìò åúùà øåñàì ìéâøé àìå åùàø ì÷é àìù äæ ìëå .êìò êáì åà úéäú åãëá éâñ àìå .åúèøçì íòèå çúô åì íéù÷áî øîåìë ,øçà íå÷îî çúômpew
.'ek oyi ipi`y:ùîî åá ùéù øáã ìò àìà íéìç ïéà íéøãðã ,ìç øãðä ïéà äøåúä ïî ìáà .ïðáøãî ìçé ìáá äæ éøä.jynyn ipi`y mpewàøîâá

øñàù ,íðå÷ éìò êùéîùú úàðä øîàã ïåâë ,éðùîå .åøéáç ìò åøéáç úåøéô øñåàë éåä àäå åøãðá äãåáòù òé÷ôäì ìåëé êàéäå äì ãáòåùî àäå ,äù÷î
î ïéàå ,åéìò äàðää:åì øåñàä øáã íãàì åì ïéìéëà.'eke oyi ipi`y dreayøáã ìò ïéá ùîî åá ùéù øáã ìò ïéá ïéìç úåòåáùã ,äøåúä ïî øåñà

:åîéé÷ì øùôà éàù øáã ìò òáùðù éðôî ,ãéî ïùééå ä÷åì ,íåéå äìéì ïéôåöø íéîé äùìù ïùéé àìù òáùð íàå .ùîî åá ïéàù
aaaa.'ek jl lke` `l oaxw:øáã íåù êì ìëåà íà ïáø÷ä ééçá øîåàë äùòðå ïáø÷á òáùðë éåäã ,øúåî.jl lke` `ly dreayäòåáù ééçá ïðéøîà àìå

:äòåáù ééçá äá øîåì êééù àìå àùùî äá úéì äòåáùã ,ïáø÷á ïðéøîàãë øîà÷.jl lke`y dreay,òîùî àðìéëà àìã êì ìëåàù äòåáùã ïéðîæ
éà éìò àäé äòåáùá øîà÷ éëäå ,òîùî àðìéëà àìã ,êì ìëåàù äòåáù øîà áåùå àðìéëà àì àðìéëà àì øîàå ìåëàì åá áøñî åøéáç äéäù ïåâë

:êì àðìéëà.zereaya xneg dféáâå ,äòåáùë øåîç åðéàã àìà éåä øãðã òîùî øîåç äæ éðú÷ãîã ,'åëå êì ìëåà àìù äòåáùà äî÷åàì ïðéöî àì
,ïðáøãî àðîé÷åàå ,ìçé ìáá äæ éøä øáãî éðéàù ïùé éðéàù íðå÷ àðéðúã ìéòìãà äî÷åàì êéøö éëä íåùî .ììë øãð éåä àìã øúåî ïðú êì ìëåà àì ïáø÷

:ùîî åá ïéàù øáã ìò åìéôà äìç äòåáùù ,íéøãðáî úåòåáùá øîåç äæå ,ùîî åá ùéù øáã ìò àìà ìç øãðä ïéà àúééøåàãîã.gipn ip`y oilitz
äàáä äåöî àéåä äåöîä íéé÷é íàå ,åéìò õôçä øñà àìà ,åîöò ìò ìáé÷ àì éøäù äåöîä úà ìèáì øãåðë äàøð åðéàå ,äéìò àöôç øñàã íåùî

`xephxa yexit

ànàk éìò zà éøä :BzLàì שאין כאמי, עלי  אסורה את הרי  – ÀÄÀÂÅÇÀÈÇÀÄÈ
ולא  האסור בדבר  התפסה כאן  ויש  הואיל התורה, מן חל  זה נדרו 

משאר כאחת לו  אסורה שתהא לה אמר אם הדין והוא הנדור; בדבר
çútהעריות, Bì ïéçúBtאצל להתיר  זקוק שיהא תיקנו, חכמים – ÀÄÆÇ

לנדרו, חרטה פתח לו פותח והוא øçàחכם, íB÷nî מטעם – ÄÈÇÅ
האסור, בדבר  שנדר  לפי נדר , אינו שנדרו  לו, אומר  ואינו  àHLÆאחר ;

Cëì BLàø ì÷éמתוך עליו אשתו  את לאסור רגיל  יהא שלא – ÈÅÙÀÈ
ראש. d:xne`,ïLéקלות éðéàL íðB÷:אוmpew,øaãî éðéàL ÈÆÅÄÈÅÆÅÄÀÇÅ

mpew;Cläîאו : éðéàL אוéðéàL íðB÷ :BzLàì øîBàä ÆÅÄÀÇÅÈÅÀÄÀÈÆÅÄ
CLnLî בו שיש  דבר עצמו  על  אסר לא הללו  הנדרים ובכל  – ÀÇÀÅ

הילוך דיבור , כשינה, פעולות, עשיית עצמו על אסר  אלא ממש ,

מדרבנן  אבל ממש; בו שאין דבר על  חל נדר ואין המטה, ותשמיש
ולפיכך  נדר, על יעבור  שלא הנודר ìçéמוזהר àG"a äæ éøäÂÅÆÀÇÅ

"Bøác שנאמר מה על מדרבנן עובר  הריהו גגגג):):):):– לללל,,,, "לא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÈ
ואומר : הנשבע אבל יעשה". מפיו  היוצא ככל דברו, äòeáLÀÈיחל 

,ïLé éðéàL:אוdreay,øaãî éðéàL:אוdreayCläî éðéàL ÆÅÄÈÅÆÅÄÀÇÅÆÅÄÀÇÅ
ההילוך, את או הדיבור  את או  השינה את בשבועה עצמו על  שאוסר  –

øeñà אפילו חלה השבועה שכן שבועתו, על לעבור  התורה מן  לו  – È
עצמו  על האוסר  האדם על  חלה שהיא לפי ממש, בו שאין דבר על 

המעשה. את
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בשבועות. מועילים אבל  בנדרים, מועילים שאינם בלשונות ללמד באה משנתנו
בשבועות. ואינה בנדרים שישנה חומרה להשמיענו המשנה באה כן

:exagl xne`dCì ìëà àG ïaø÷ משמע שהרי נדר, זה ואין  – ÈÀÈÙÇÈ
כקרב  lk`iן שאוסר `ly dnאוסר אינו אבל  חברו, lk`iyמשל dn;

בקרבן ; שבועה ואין  קרבן , בחיי כשבועה הוא זה שלשון okeועוד ,
:exagl xne`dCì ìëàL ïaø÷ במשנתנו שמדובר בגמרא, ומבואר – ÈÀÈÆÙÇÈ

בקרבן , כנשבע זה והרי  לך ", שאוכל קרבן "יהא לו: שאמר בכגון

דבר; שום לך אוכל  אם הקרבן  בחיי  אמר: exagl:כאילו  xne`d e`
Cì ìëà àG ïaø÷ àG יהא לא משלך  אוכל שלא מה ומשמע – ÈÀÈÙÇÈ

יהא  כחולין  אם הנודר בו  פירש  לא שיאכל , ומה חולין , אלא קרבן 
אבל כקרבן, שיהא לשמוע אמנם יש דבריו  שמכלל  אלא כקרבן, או

שומע  אתה לאו "מכלל אומרים שאין הסובר  היא, מאיר  כרבי משנתנו 
לפיכך  אינם øzîהן"; הללו הלשונות שכל חברו, משל  לאכול לו  – ËÈ

שבארנו. כמו  exagl:נדרים, xne`d la`Cì ìëà àG äòeáL– ÀÈÙÇÈ
גמור  שבועה לשון exagl:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););שזה xne`d e`ìëàL äòeáLÀÈÆÙÇ

Cì, אצלו שיאכל בו מפציר  חברו  שהיה כגון  בגמרא, ומבואר  – È
ואמר : וחזר  אוכל, לא אוכל, לא אמר : jl,והוא lke`y dreay שבכגון

בגמרא: מפרשים ויש  לך ; שאוכל  מה עלי  יהא בשבועה משמע זה

"lke`y" בהבלעה נאמרו  אלו מלים ששתי  (כלומר אוכל  שאי היינו 
אחת); exagl:כמלה xne`d e`Cì ìëà àG äòeáL àG ומשמע – ÀÈÙÇÈ

מאיר כרבי שמשנתנו  פי  על  ואף בשבועה; עלי יהא משלך שאוכל מה
שהזכרנו  כמו  הן", שומע אתה לאו "מכלל אומרים שאין  הסובר,

"מכלל שאומרים מודה, מאיר רבי  אף בשבועה מקום מכל  למעלה,
הן " שומע אתה בבבב););););לאו  לולולולו,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות לאכולøeñàלפיכך ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לו – È

על לעבור לו  ואסור  בשבועה, מועילים אלו  שלשונות חברו, משל
íéøãpaîשבועתו. úBòeáMa øîç äæ שכוונת נראה, הפשט לפי  – ÆÙÆÇÀÄÇÀÈÄ

חמורות  שבהם במשנתנו , ששנינו הלשונות לענין הזאת הפיסקה
ואילו  נדר , נדרו  אין  אלו  בלשונות הנודר  שכן מהנדרים, השבועות

שואלים: בגמרא אבל  שבועה. שבועתו  אלו  בלשונות "xneg"הנשבע
?epipy "xzen" `lde ,`ed xcpy llkn חומר± "זה שהלשון  כלומר 

שאינם  אלא נדרים, על אמנם שמדובר משמעו, מבנדרים" בשבועות
כלל, נדרים אינם ברישא האמורים הלשונות ואילו  כשבועות, חמורים

בגמרא  מבארים מכאן  מותר". וכו' לך אוכל לא "קרבן  שנינו: שהרי 
שנינו  שכן  הקודמת, המשנה של  הסיפא על מוסבה שהיא זה פיסקה

דברו", יחל ב"לא זה הרי  וכו ', מדבר שאיני  ישן , שאיני "קונם שם:
שמוזהר אלא ממש, בו שאין  דבר  על  חל הנדר  אין  התורה שמן  כלומר

שם, שבארנו  כמו  נדרו , על  יעבור שלא מדרבנן xnegהנודר  dfe
,mixcpan zereayaכמבואר ממש, בו שאין דבר על  גם חלה שהשבועה

הסיפא. בהמשך  úBòeáMaîשם íéøãpa øîçå חומרה ויש – ÀÙÆÇÀÈÄÄÇÀ
בשבועות. שאינה äNBòבנדרים éðàL äkñ íðB÷ :øîà ?ãöékÅÇÈÇÈËÈÆÂÄÆ

שאמר : או  עושה, שאני סוכה כקרבן  עלי תיאסר  –mpewéðàL áìeìÈÆÂÄ
,ìèBð:אוmpewçéðî éðàL ïélôz הסוכה את עצמו על  שאסר – ÅÀÄÄÆÂÄÅÄÇ

התפילין , את או הלולב את øeñàאו íéøãpa, נדרו על לעבור לו – ÇÀÈÄÈ
חל מקום מכל מצוה, בו  שמקיים דבר עצמו  על שאסר פי  על  ואף

אבל הרשות; דבר  כעל מצוה דבר על  חלים שהנדרים úBòeáMaÇÀהנדר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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‚øãð CBúa øãð Lé,äòeáL CBúa äòeáL ïéàå.ãöék?øîà:ìëà íà øéæð éðéøä,ìëà íà øéæð éðéøä;ìëàå ¥¤¤§¤¤§¥§¨§§¨¥©¨©£¥¦¨¦¦Ÿ©£¥¦¨¦¦Ÿ©§¨©
–úçàå úçà ìk ìò áiç.ìëà àHL äòeáL,ìëà àHL äòeáL;ìëàå–úçà àlà áiç Bðéà. ©¨©¨©©§©©§¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ©§¨©¥©¨¤¨©©
„øéîçäì íéøãð íúñ,ì÷äì íLeøôe.ãöék?øîà:çéìî øNák éìò éøä,Cñð ïéék:øãð íéîL ìL íà– §¨§¨¦§©§¦¥¨§¨¥¥©¨©£¥¨©§¨¨¨¦©§¥¤¤¦¤¨©¦¨©

øeñà;øãð äøæ äãBáò ìL íà–øzî;íúñ íàå–øeñà.íøçk éìò éøä;íéîL ìL íøçk íà–øeñà; ¨¦¤£¨¨¨¨©ª¨§¦§¨¨£¥¨©©¥¤¦§¥¤¤¨©¦¨
íéðäk ìL íøçk íàå–øzî;íúñ íàå–øeñà.øNònk éìò éøä;øãð äîäa øNòîk íà–øeñà;íàå §¦§¥¤¤Ÿ£¦ª¨§¦§¨¨£¥¨©©©£¥¦§©§©§¥¨¨©¨§¦

åîöò úà øñåà àåä äòåáù ïåùì ìë ìáà .äìëàì øåñàù ,ùã÷ä ìù åà ìáè ìù äöî àìà àöî àìå çñô éìéìá äöî ìåëàì áééçù éîì éîãå äøéáòá
çî àåäù ïåéëå ,øáãä úåùòìîáééçå øãðä ìç ,ïéìéôú çéðà íà ïáø÷ éìò éøä øîà íàå .äåöîä áåéçî åîöò òé÷ôäì äéðéîë ìë åàì äåöîä úåùòì áééå
:ïéìéôú çéðä íà ïáø÷ àéáäì

bbbb.zg`e zg` lk lr aiigäòåáùáå .øéæð äéäéù øîàù íéîòôä øôñîë øéæð úåéäì øåæçéå øéæð ïáø÷ àéáéå íúñ øéæð éðéøä øîà íà íåé íéùìù øéæð äéäéå
.úéùéìùä äìç ,äéðùä ìò ìàùð íà ïëå .äéðùä äòåáùä äìç ,äðåùàøä äòåáùä ìò ìàùð íà ìáà .úçà úå÷ìî àìà ä÷åì åðéàù ,úçà àìà áééç åðéà

:úçà àìà áééç åðéà àìà ,úçà äòåáù åæ éøä ïðú àìãî ,íìåë åøúåéù ãò ìåëàì øåñàå
cccc.lwdl myexite:øåñàì åúòã øãåð íúñã ,øéîçäì ïðéìæà ùøéô àìå íúñ éë ,åùåøéô øúá ïðéìæà åéøáã ùøéôùëã â"òà.giln xyak,ïáø÷ åðééä

áéúëã('á àø÷éå):çìî áéø÷ú êðáø÷ ìë ìò.xzen mipdk ly mxgkíúñ î"î ,øåãðä øáã éåäå íéðäë éãéì åàåáéù ãò íäá íéìòåî íéðäë éîøçã â"òà
:ïäë ãéì åàá øáëù òîùî íéðäë éîøç.xeq` dnda xyrnk m`ïâã øùòîù åîë øéãä øñåà äîäá øùòî ïéàå ,åùéã÷äì êéøöù ,øåãðä øáã éåäã

`xephxa yexit

øzî יניח שלא או  לולב, יטול שלא או סוכה, יעשה שלא הנשבע – ËÈ
חלה; שבועתו אין  úBönäתפילין, ìò øBáòì ïéòaLð ïéàL– ÆÅÄÀÈÄÇÂÇÇÄÀ

דבר עשיית עצמו  על לאסור בא הוא הרי מצוה, על לעבור שהנשבע

לקיים  סיני  מהר  ועומד מושבע הוא והרי התורה, מן בו  מצווה שהוא
יכול הוא אין  הלכך שבועה, על  חלה שבועה ואין התורה, מצוות

מפקיע  הוא אין  בנדר אבל המצוה. מחיוב עצמו  את להפקיע בשבועתו
כמו  עליו , החפץ את אוסר שהוא אלא המצוה, מקיום עצמו  את

לו . האסור  דבר  לאדם מאכילים שאין הוא וכלל  לעיל, שבארנו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בשבועות. שאינה בנדרים חומרה עוד ללמד מוסיפה משנתנו

øãð CBúa øãð Léאמר אדם שאם נדר , על חל שהוא נדר יש  – ÅÆÆÀÆÆ
ונדר, נדר  כל  על חייב הוא הרי פעמים, שלש או  פעמיים, נדרו  את

להלן , äòeáLכמבואר CBúa äòeáL ïéàå חלה שבועה ואין – ÀÅÀÈÀÀÈ
חייב  אינו שבועתו, את ונשבע וחזר  נשבע אדם שאם שבועה, על 

אחת. שבועה משום ìëà,אלא íà øéæð éðéøä :øîà ?ãöékÅÇÈÇÂÅÄÈÄÄÙÇ
ìëà íà øéæð éðéøä עליו תחול שהנזירות והתנה, נזירות שנדר – ÂÅÄÈÄÄÙÇ

יותר , או פעמיים זה נדרו את ואמר  מסויים, מאכל יאכל  ìëàåÀÈÇאם
נזירותו, בו  שהתנה המאכל את –úçàå úçà ìk ìò áiç חייב – ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

על שחזר ופעם פעם כל  על  יום שלושים של  נזירות לנהוג הנודר
פירש ולא נזיר ", "הריני  שאמר: היינו  סתם, נזירות הנודר שכן  נדרו ,

אמר וזה והואיל יום, שלושים של  בנזירות הוא חייב נזירותו, זמן 
שלושים  של נזיריות בשתי הוא חייב נזיר" הריני נזיר ... "הריני  פעמיים:

ìëàיום. àHL äòeáL ,ìëà àHL äòeáL שלא שנשבע – ÀÈÆÙÇÀÈÆÙÇ
פעמיים, זו שבועתו את ואמר  מסויים, מאכל  את ìëàåיאכל  – ÀÈÇ

שבועתו, על  ועבר  úçàהמאכל, àlà áiç Bðéà שבועה משום – ÅÇÈÆÈÇÇ
בשוגג, ואם אחת, מלקות אלא לוקה אינו  במזיד , עבר  שאם אחת;
ואינו  שבועה, על  חלה שבועה שאין  לפי אחד , קרבן  אלא מביא אינו

לחכם  נשאל  שאם אמרו , בגמרא ברם, אחת. שבועה מכוח אלא מוזהר 
שבועתו  עליו  חלה החכם, ידי על לו  והותרה הראשונה שבועתו על 

השנייה.

הדוגמה  כפי נדר , בתוך נדר  יש נזירות בנדרי  שדווקא מבואר , במפרשים
"קונם  אמר: שאם נדר, בתוך נדר  אין סתם בנדרים אבל  במשנתנו, המובאת
איסור שאין אחד , נדר משום אלא חייב אינו  עלי", זו כיכר קונם עלי , זו כיכר

איסור  על ixi`nd).חל ;zetqez) אבלm"anxd? נדר על נדר  יחול  "כיצד כותב:
ואכלה  אוכלנה, אם קרבן עלי  הרי  זו כיכר אכלתי  אם קרבן  עלי הרי האומר:

בזה" כיוצא כל וכן  ואחת, אחת כל על  חייב –mgl" oiire ;a ,b mixcp 'ld)
.("l`xyi zx`tz" oiire ;my "dpyn

משנתנו שנקטה `lke",מה m` xifp ipixd ,lke` m` xifp ipixd :xn`",דווקא לאו
אמר : אם הדין הוא xifp",אלא ipixd ,xifp ipixd"שכן ואחת, אחת כל על שחייב

ב): ו , (במדבר  בנזיר  שנאמר  ממה זה xcpלמדים xecpl `ilti ik dy` e` yi`"
,"'dl xifdl xifp: ודרשוxifdl xifp אלא הנזירות, על חלה שהנזירות מלמד –

גם  נקט לפיכך אוכל", שלא "שבועה לשנות התנא צריך  ובשבועה הואיל 
אוכל " "אם o"xd).בנזירות ;`xnb)

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øéîçäì íéøãð íúñ, כוונתו את פירש  ולא סתם, שנדר  מי  – ÀÈÀÈÄÀÇÀÄ
נדרו  מפרשים להלן, כמבואר ולהקל , להחמיר  לשונו  לפרש ואפשר 

ì÷äìלהחמיר , íLeøôe, כוונתו את כך  אחר מפרש  הנודר ואם – ÅÈÀÈÅ
להקל . אף פירושו אחר  éìòהולכים éøä :øîà ?ãöékמאכל – ÅÇÈÇÂÅÈÇ

çéìîזה, øNákאו מלוח, כבשר  –Cñð ïéékפירש כך ואחר – ÀÈÈÈÄÇÀÅÆÆ
דבריו : øãðאת íéîL ìL íà נדרו את להתפיס נתכוון  אם – ÄÆÈÇÄÈÇ

בו  שנאמר  קרבן, היינו שמים, של  מלוח יגיגיגיג):):):):בבשר  בבבב,,,, "על((((ויקראויקראויקראויקרא
שנתנסך יין היינו שמים, של נסך  ביין או מלח", תקריב קרבנך כל

המזבח גבי הההה),),),),על  טוטוטוטו,,,, שהריøeñà((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הנודר, על  המאכל – È
הנדור ; בדבר øãðהתפיסו äøæ äãBáò ìL íà כוונתו ואם – ÄÆÂÈÈÈÈÇ

זרה, עבודה של  נסך וביין  מלוח בבשר  נדרו  את להתפיס øzîËÈהיתה
בדבר ולא האסור  בדבר  התפיסו  פירושו  לפי שהרי  לנודר , המאכל  –

נדר . נדרו  ואין  íúñהנדור, íàåלפרש יודע ואינו  סתם, שנדר  – ÀÄÀÈ
ש או חכמיםכוונתו , שיפרשו כמו נתכוונתי אומר : ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת הוא

להחמיר .øeñàישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), נדרים סתם שכן הנודר, על  המאכל  –:xn` È
éøäזה íøçkדבר éìò; כוונתו את פירש  כך  ואחר –íøçk íà ÂÅÈÇÇÅÆÄÀÅÆ

íéîL ìL,הבית לבדק המוקדש  כחרם כוונתו : היתה אם –øeñà ÆÈÇÄÈ
הנדור, בדבר שהתפיסו עליו, הדבר –íàå:כוונתוìL íøçk ÀÄÀÅÆÆ

íéðäkלכהנים הניתן  כחרם וווו),),),),– ח ח ח ח ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנה משנה משנה משנה  ידידידיד;;;; יח יח יח יח ,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר ((((עייןעייןעייןעיין ÙÂÄ
øzî אלא נתכוון  לא הסתם מן  כהנים, לחרמי  ונתכוון  שהואיל  – ËÈ

המותר, דבר  זה והרי כחולין, שדינם הכהנים, לידי  באו  שכבר לחרמים

נדר. נדרו  íúñואין íàå, כוונתו פירש ולא סתם שנדר  –øeñà– ÀÄÀÈÈ
להחמיר. נדרים שסתם עליו , זהxn`éøä:הדבר  øNònkמאכל éìò ÂÅÈÇÇÇÂÅ

דבריו; את ופירש  –øãð äîäa øNòîk íà:כוונתו היתה אם – ÄÀÇÀÇÀÅÈÈÇ
בהמה לבלבלבלב),),),),כמעשר כז כז כז כז ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשרøeñà((((עייןעייןעייןעיין שכן עליו , המאכל – È

מנין  העברת ידי על  להקדישו שצריכים הנדור, דבר  הוא בהמה
ïøb((((תוספותתוספותתוספותתוספות);););); ìL íàå ראשון כמעשר  כוונתו : היתה ואם – ÀÄÆÙÆ

בגורן , מהתבואה לאחרøzîשמפרישים ראשון , מעשר  שכן  – ËÈ
בדבר נדרו  שהתפיס ונמצא לזרים, מותר  מעשר , תרומת ממנו שניטלה

izdw - zex`ean zeipyn
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Cëì BLàø.ïLé éðéàL íðB÷,øaãî éðéàL,Cläî éðéàL;BzLàì øîBàä:CLnLî éðéàL íðB÷–a äæ éøäàG" Ÿ§¨¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨¥§¦§¨¤¥¦§©§¥£¥¤§
"Bøác ìçé.ïLé éðéàL äòeáL,øaãî éðéàL,Cläî éðéàL–øeñà. ©¥§¨§¨¤¥¦¨¥¤¥¦§©¥¤¥¦§©¥¨

·Cì ìëà àG ïaø÷,Cì ìëàL ïaø÷,Cì ìëà àG ïaø÷ àG–øzî.Cì ìëà àG äòeáL,Cì ìëàL äòeáL, ¨§¨Ÿ©¨¨§¨¤Ÿ©¨¨§¨Ÿ©¨ª¨§¨Ÿ©¨§¨¤Ÿ©¨
Cì ìëà àG äòeáL àG–øeñà.íéøãpaî úBòeáMa øîç äæ.úBòeáMaî íéøãpa øîçå,ãöék?øîà:äkñ íðB÷ §¨Ÿ©¨¨¤Ÿ¤©§¦©§¨¦§Ÿ¤©§¨¦¦©§¥©¨©¨ª¨

äNBò éðàL,ìèBð éðàL áìeì,çéðî éðàL ïélôz–øeñà íéøãpa,øzî úBòeáMa;ìò øBáòì ïéòaLð ïéàL ¤£¦¤¨¤£¦¥§¦¦¤£¦¥¦©©§¨¦¨©§ª¨¤¥¦§¨¦©£©
úBönä. ©¦§

:åéìò åúùà øåñàì ìéâøé àìå åùàø ì÷é àìù äæ ìëå .êìò êáì åà úéäú åãëá éâñ àìå .åúèøçì íòèå çúô åì íéù÷áî øîåìë ,øçà íå÷îî çúômpew
.'ek oyi ipi`y:ùîî åá ùéù øáã ìò àìà íéìç ïéà íéøãðã ,ìç øãðä ïéà äøåúä ïî ìáà .ïðáøãî ìçé ìáá äæ éøä.jynyn ipi`y mpewàøîâá

øñàù ,íðå÷ éìò êùéîùú úàðä øîàã ïåâë ,éðùîå .åøéáç ìò åøéáç úåøéô øñåàë éåä àäå åøãðá äãåáòù òé÷ôäì ìåëé êàéäå äì ãáòåùî àäå ,äù÷î
î ïéàå ,åéìò äàðää:åì øåñàä øáã íãàì åì ïéìéëà.'eke oyi ipi`y dreayøáã ìò ïéá ùîî åá ùéù øáã ìò ïéá ïéìç úåòåáùã ,äøåúä ïî øåñà

:åîéé÷ì øùôà éàù øáã ìò òáùðù éðôî ,ãéî ïùééå ä÷åì ,íåéå äìéì ïéôåöø íéîé äùìù ïùéé àìù òáùð íàå .ùîî åá ïéàù
aaaa.'ek jl lke` `l oaxw:øáã íåù êì ìëåà íà ïáø÷ä ééçá øîåàë äùòðå ïáø÷á òáùðë éåäã ,øúåî.jl lke` `ly dreayäòåáù ééçá ïðéøîà àìå

:äòåáù ééçá äá øîåì êééù àìå àùùî äá úéì äòåáùã ,ïáø÷á ïðéøîàãë øîà÷.jl lke`y dreay,òîùî àðìéëà àìã êì ìëåàù äòåáùã ïéðîæ
éà éìò àäé äòåáùá øîà÷ éëäå ,òîùî àðìéëà àìã ,êì ìëåàù äòåáù øîà áåùå àðìéëà àì àðìéëà àì øîàå ìåëàì åá áøñî åøéáç äéäù ïåâë

:êì àðìéëà.zereaya xneg dféáâå ,äòåáùë øåîç åðéàã àìà éåä øãðã òîùî øîåç äæ éðú÷ãîã ,'åëå êì ìëåà àìù äòåáùà äî÷åàì ïðéöî àì
,ïðáøãî àðîé÷åàå ,ìçé ìáá äæ éøä øáãî éðéàù ïùé éðéàù íðå÷ àðéðúã ìéòìãà äî÷åàì êéøö éëä íåùî .ììë øãð éåä àìã øúåî ïðú êì ìëåà àì ïáø÷

:ùîî åá ïéàù øáã ìò åìéôà äìç äòåáùù ,íéøãðáî úåòåáùá øîåç äæå ,ùîî åá ùéù øáã ìò àìà ìç øãðä ïéà àúééøåàãîã.gipn ip`y oilitz
äàáä äåöî àéåä äåöîä íéé÷é íàå ,åéìò õôçä øñà àìà ,åîöò ìò ìáé÷ àì éøäù äåöîä úà ìèáì øãåðë äàøð åðéàå ,äéìò àöôç øñàã íåùî

`xephxa yexit

ànàk éìò zà éøä :BzLàì שאין כאמי, עלי  אסורה את הרי  – ÀÄÀÂÅÇÀÈÇÀÄÈ
ולא  האסור בדבר  התפסה כאן  ויש  הואיל התורה, מן חל  זה נדרו 

משאר כאחת לו  אסורה שתהא לה אמר אם הדין והוא הנדור; בדבר
çútהעריות, Bì ïéçúBtאצל להתיר  זקוק שיהא תיקנו, חכמים – ÀÄÆÇ

לנדרו, חרטה פתח לו פותח והוא øçàחכם, íB÷nî מטעם – ÄÈÇÅ
האסור, בדבר  שנדר  לפי נדר , אינו שנדרו  לו, אומר  ואינו  àHLÆאחר ;

Cëì BLàø ì÷éמתוך עליו אשתו  את לאסור רגיל  יהא שלא – ÈÅÙÀÈ
ראש. d:xne`,ïLéקלות éðéàL íðB÷:אוmpew,øaãî éðéàL ÈÆÅÄÈÅÆÅÄÀÇÅ

mpew;Cläîאו : éðéàL אוéðéàL íðB÷ :BzLàì øîBàä ÆÅÄÀÇÅÈÅÀÄÀÈÆÅÄ
CLnLî בו שיש  דבר עצמו  על  אסר לא הללו  הנדרים ובכל  – ÀÇÀÅ

הילוך דיבור , כשינה, פעולות, עשיית עצמו על אסר  אלא ממש ,

מדרבנן  אבל ממש; בו שאין דבר על  חל נדר ואין המטה, ותשמיש
ולפיכך  נדר, על יעבור  שלא הנודר ìçéמוזהר àG"a äæ éøäÂÅÆÀÇÅ

"Bøác שנאמר מה על מדרבנן עובר  הריהו גגגג):):):):– לללל,,,, "לא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÈ
ואומר : הנשבע אבל יעשה". מפיו  היוצא ככל דברו, äòeáLÀÈיחל 

,ïLé éðéàL:אוdreay,øaãî éðéàL:אוdreayCläî éðéàL ÆÅÄÈÅÆÅÄÀÇÅÆÅÄÀÇÅ
ההילוך, את או הדיבור  את או  השינה את בשבועה עצמו על  שאוסר  –

øeñà אפילו חלה השבועה שכן שבועתו, על לעבור  התורה מן  לו  – È
עצמו  על האוסר  האדם על  חלה שהיא לפי ממש, בו שאין דבר על 

המעשה. את
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בשבועות. מועילים אבל  בנדרים, מועילים שאינם בלשונות ללמד באה משנתנו
בשבועות. ואינה בנדרים שישנה חומרה להשמיענו המשנה באה כן

:exagl xne`dCì ìëà àG ïaø÷ משמע שהרי נדר, זה ואין  – ÈÀÈÙÇÈ
כקרב  lk`iן שאוסר `ly dnאוסר אינו אבל  חברו, lk`iyמשל dn;

בקרבן ; שבועה ואין  קרבן , בחיי כשבועה הוא זה שלשון okeועוד ,
:exagl xne`dCì ìëàL ïaø÷ במשנתנו שמדובר בגמרא, ומבואר – ÈÀÈÆÙÇÈ

בקרבן , כנשבע זה והרי  לך ", שאוכל קרבן "יהא לו: שאמר בכגון

דבר; שום לך אוכל  אם הקרבן  בחיי  אמר: exagl:כאילו  xne`d e`
Cì ìëà àG ïaø÷ àG יהא לא משלך  אוכל שלא מה ומשמע – ÈÀÈÙÇÈ

יהא  כחולין  אם הנודר בו  פירש  לא שיאכל , ומה חולין , אלא קרבן 
אבל כקרבן, שיהא לשמוע אמנם יש דבריו  שמכלל  אלא כקרבן, או

שומע  אתה לאו "מכלל אומרים שאין הסובר  היא, מאיר  כרבי משנתנו 
לפיכך  אינם øzîהן"; הללו הלשונות שכל חברו, משל  לאכול לו  – ËÈ

שבארנו. כמו  exagl:נדרים, xne`d la`Cì ìëà àG äòeáL– ÀÈÙÇÈ
גמור  שבועה לשון exagl:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););שזה xne`d e`ìëàL äòeáLÀÈÆÙÇ

Cì, אצלו שיאכל בו מפציר  חברו  שהיה כגון  בגמרא, ומבואר  – È
ואמר : וחזר  אוכל, לא אוכל, לא אמר : jl,והוא lke`y dreay שבכגון

בגמרא: מפרשים ויש  לך ; שאוכל  מה עלי  יהא בשבועה משמע זה

"lke`y" בהבלעה נאמרו  אלו מלים ששתי  (כלומר אוכל  שאי היינו 
אחת); exagl:כמלה xne`d e`Cì ìëà àG äòeáL àG ומשמע – ÀÈÙÇÈ

מאיר כרבי שמשנתנו  פי  על  ואף בשבועה; עלי יהא משלך שאוכל מה
שהזכרנו  כמו  הן", שומע אתה לאו "מכלל אומרים שאין  הסובר,

"מכלל שאומרים מודה, מאיר רבי  אף בשבועה מקום מכל  למעלה,
הן " שומע אתה בבבב););););לאו  לולולולו,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות לאכולøeñàלפיכך ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לו – È

על לעבור לו  ואסור  בשבועה, מועילים אלו  שלשונות חברו, משל
íéøãpaîשבועתו. úBòeáMa øîç äæ שכוונת נראה, הפשט לפי  – ÆÙÆÇÀÄÇÀÈÄ

חמורות  שבהם במשנתנו , ששנינו הלשונות לענין הזאת הפיסקה
ואילו  נדר , נדרו  אין  אלו  בלשונות הנודר  שכן מהנדרים, השבועות

שואלים: בגמרא אבל  שבועה. שבועתו  אלו  בלשונות "xneg"הנשבע
?epipy "xzen" `lde ,`ed xcpy llkn חומר± "זה שהלשון  כלומר 

שאינם  אלא נדרים, על אמנם שמדובר משמעו, מבנדרים" בשבועות
כלל, נדרים אינם ברישא האמורים הלשונות ואילו  כשבועות, חמורים

בגמרא  מבארים מכאן  מותר". וכו' לך אוכל לא "קרבן  שנינו: שהרי 
שנינו  שכן  הקודמת, המשנה של  הסיפא על מוסבה שהיא זה פיסקה

דברו", יחל ב"לא זה הרי  וכו ', מדבר שאיני  ישן , שאיני "קונם שם:
שמוזהר אלא ממש, בו שאין  דבר  על  חל הנדר  אין  התורה שמן  כלומר

שם, שבארנו  כמו  נדרו , על  יעבור שלא מדרבנן xnegהנודר  dfe
,mixcpan zereayaכמבואר ממש, בו שאין דבר על  גם חלה שהשבועה

הסיפא. בהמשך  úBòeáMaîשם íéøãpa øîçå חומרה ויש – ÀÙÆÇÀÈÄÄÇÀ
בשבועות. שאינה äNBòבנדרים éðàL äkñ íðB÷ :øîà ?ãöékÅÇÈÇÈËÈÆÂÄÆ

שאמר : או  עושה, שאני סוכה כקרבן  עלי תיאסר  –mpewéðàL áìeìÈÆÂÄ
,ìèBð:אוmpewçéðî éðàL ïélôz הסוכה את עצמו על  שאסר – ÅÀÄÄÆÂÄÅÄÇ

התפילין , את או הלולב את øeñàאו íéøãpa, נדרו על לעבור לו – ÇÀÈÄÈ
חל מקום מכל מצוה, בו  שמקיים דבר עצמו  על שאסר פי  על  ואף

אבל הרשות; דבר  כעל מצוה דבר על  חלים שהנדרים úBòeáMaÇÀהנדר ,

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipy wxt mixcp zkqn

‚øãð CBúa øãð Lé,äòeáL CBúa äòeáL ïéàå.ãöék?øîà:ìëà íà øéæð éðéøä,ìëà íà øéæð éðéøä;ìëàå ¥¤¤§¤¤§¥§¨§§¨¥©¨©£¥¦¨¦¦Ÿ©£¥¦¨¦¦Ÿ©§¨©
–úçàå úçà ìk ìò áiç.ìëà àHL äòeáL,ìëà àHL äòeáL;ìëàå–úçà àlà áiç Bðéà. ©¨©¨©©§©©§¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ©§¨©¥©¨¤¨©©
„øéîçäì íéøãð íúñ,ì÷äì íLeøôe.ãöék?øîà:çéìî øNák éìò éøä,Cñð ïéék:øãð íéîL ìL íà– §¨§¨¦§©§¦¥¨§¨¥¥©¨©£¥¨©§¨¨¨¦©§¥¤¤¦¤¨©¦¨©

øeñà;øãð äøæ äãBáò ìL íà–øzî;íúñ íàå–øeñà.íøçk éìò éøä;íéîL ìL íøçk íà–øeñà; ¨¦¤£¨¨¨¨©ª¨§¦§¨¨£¥¨©©¥¤¦§¥¤¤¨©¦¨
íéðäk ìL íøçk íàå–øzî;íúñ íàå–øeñà.øNònk éìò éøä;øãð äîäa øNòîk íà–øeñà;íàå §¦§¥¤¤Ÿ£¦ª¨§¦§¨¨£¥¨©©©£¥¦§©§©§¥¨¨©¨§¦

åîöò úà øñåà àåä äòåáù ïåùì ìë ìáà .äìëàì øåñàù ,ùã÷ä ìù åà ìáè ìù äöî àìà àöî àìå çñô éìéìá äöî ìåëàì áééçù éîì éîãå äøéáòá
çî àåäù ïåéëå ,øáãä úåùòìîáééçå øãðä ìç ,ïéìéôú çéðà íà ïáø÷ éìò éøä øîà íàå .äåöîä áåéçî åîöò òé÷ôäì äéðéîë ìë åàì äåöîä úåùòì áééå
:ïéìéôú çéðä íà ïáø÷ àéáäì

bbbb.zg`e zg` lk lr aiigäòåáùáå .øéæð äéäéù øîàù íéîòôä øôñîë øéæð úåéäì øåæçéå øéæð ïáø÷ àéáéå íúñ øéæð éðéøä øîà íà íåé íéùìù øéæð äéäéå
.úéùéìùä äìç ,äéðùä ìò ìàùð íà ïëå .äéðùä äòåáùä äìç ,äðåùàøä äòåáùä ìò ìàùð íà ìáà .úçà úå÷ìî àìà ä÷åì åðéàù ,úçà àìà áééç åðéà

:úçà àìà áééç åðéà àìà ,úçà äòåáù åæ éøä ïðú àìãî ,íìåë åøúåéù ãò ìåëàì øåñàå
cccc.lwdl myexite:øåñàì åúòã øãåð íúñã ,øéîçäì ïðéìæà ùøéô àìå íúñ éë ,åùåøéô øúá ïðéìæà åéøáã ùøéôùëã â"òà.giln xyak,ïáø÷ åðééä

áéúëã('á àø÷éå):çìî áéø÷ú êðáø÷ ìë ìò.xzen mipdk ly mxgkíúñ î"î ,øåãðä øáã éåäå íéðäë éãéì åàåáéù ãò íäá íéìòåî íéðäë éîøçã â"òà
:ïäë ãéì åàá øáëù òîùî íéðäë éîøç.xeq` dnda xyrnk m`ïâã øùòîù åîë øéãä øñåà äîäá øùòî ïéàå ,åùéã÷äì êéøöù ,øåãðä øáã éåäã

`xephxa yexit

øzî יניח שלא או  לולב, יטול שלא או סוכה, יעשה שלא הנשבע – ËÈ
חלה; שבועתו אין  úBönäתפילין, ìò øBáòì ïéòaLð ïéàL– ÆÅÄÀÈÄÇÂÇÇÄÀ

דבר עשיית עצמו  על לאסור בא הוא הרי מצוה, על לעבור שהנשבע

לקיים  סיני  מהר  ועומד מושבע הוא והרי התורה, מן בו  מצווה שהוא
יכול הוא אין  הלכך שבועה, על  חלה שבועה ואין התורה, מצוות

מפקיע  הוא אין  בנדר אבל המצוה. מחיוב עצמו  את להפקיע בשבועתו
כמו  עליו , החפץ את אוסר שהוא אלא המצוה, מקיום עצמו  את

לו . האסור  דבר  לאדם מאכילים שאין הוא וכלל  לעיל, שבארנו
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בשבועות. שאינה בנדרים חומרה עוד ללמד מוסיפה משנתנו

øãð CBúa øãð Léאמר אדם שאם נדר , על חל שהוא נדר יש  – ÅÆÆÀÆÆ
ונדר, נדר  כל  על חייב הוא הרי פעמים, שלש או  פעמיים, נדרו  את

להלן , äòeáLכמבואר CBúa äòeáL ïéàå חלה שבועה ואין – ÀÅÀÈÀÀÈ
חייב  אינו שבועתו, את ונשבע וחזר  נשבע אדם שאם שבועה, על 

אחת. שבועה משום ìëà,אלא íà øéæð éðéøä :øîà ?ãöékÅÇÈÇÂÅÄÈÄÄÙÇ
ìëà íà øéæð éðéøä עליו תחול שהנזירות והתנה, נזירות שנדר – ÂÅÄÈÄÄÙÇ

יותר , או פעמיים זה נדרו את ואמר  מסויים, מאכל יאכל  ìëàåÀÈÇאם
נזירותו, בו  שהתנה המאכל את –úçàå úçà ìk ìò áiç חייב – ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

על שחזר ופעם פעם כל  על  יום שלושים של  נזירות לנהוג הנודר
פירש ולא נזיר ", "הריני  שאמר: היינו  סתם, נזירות הנודר שכן  נדרו ,

אמר וזה והואיל יום, שלושים של  בנזירות הוא חייב נזירותו, זמן 
שלושים  של נזיריות בשתי הוא חייב נזיר" הריני נזיר ... "הריני  פעמיים:

ìëàיום. àHL äòeáL ,ìëà àHL äòeáL שלא שנשבע – ÀÈÆÙÇÀÈÆÙÇ
פעמיים, זו שבועתו את ואמר  מסויים, מאכל  את ìëàåיאכל  – ÀÈÇ

שבועתו, על  ועבר  úçàהמאכל, àlà áiç Bðéà שבועה משום – ÅÇÈÆÈÇÇ
בשוגג, ואם אחת, מלקות אלא לוקה אינו  במזיד , עבר  שאם אחת;
ואינו  שבועה, על  חלה שבועה שאין  לפי אחד , קרבן  אלא מביא אינו

לחכם  נשאל  שאם אמרו , בגמרא ברם, אחת. שבועה מכוח אלא מוזהר 
שבועתו  עליו  חלה החכם, ידי על לו  והותרה הראשונה שבועתו על 

השנייה.

הדוגמה  כפי נדר , בתוך נדר  יש נזירות בנדרי  שדווקא מבואר , במפרשים
"קונם  אמר: שאם נדר, בתוך נדר  אין סתם בנדרים אבל  במשנתנו, המובאת
איסור שאין אחד , נדר משום אלא חייב אינו  עלי", זו כיכר קונם עלי , זו כיכר

איסור  על ixi`nd).חל ;zetqez) אבלm"anxd? נדר על נדר  יחול  "כיצד כותב:
ואכלה  אוכלנה, אם קרבן עלי  הרי  זו כיכר אכלתי  אם קרבן  עלי הרי האומר:

בזה" כיוצא כל וכן  ואחת, אחת כל על  חייב –mgl" oiire ;a ,b mixcp 'ld)
.("l`xyi zx`tz" oiire ;my "dpyn

משנתנו שנקטה `lke",מה m` xifp ipixd ,lke` m` xifp ipixd :xn`",דווקא לאו
אמר : אם הדין הוא xifp",אלא ipixd ,xifp ipixd"שכן ואחת, אחת כל על שחייב

ב): ו , (במדבר  בנזיר  שנאמר  ממה זה xcpלמדים xecpl `ilti ik dy` e` yi`"
,"'dl xifdl xifp: ודרשוxifdl xifp אלא הנזירות, על חלה שהנזירות מלמד –

גם  נקט לפיכך אוכל", שלא "שבועה לשנות התנא צריך  ובשבועה הואיל 
אוכל " "אם o"xd).בנזירות ;`xnb)
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øéîçäì íéøãð íúñ, כוונתו את פירש  ולא סתם, שנדר  מי  – ÀÈÀÈÄÀÇÀÄ
נדרו  מפרשים להלן, כמבואר ולהקל , להחמיר  לשונו  לפרש ואפשר 

ì÷äìלהחמיר , íLeøôe, כוונתו את כך  אחר מפרש  הנודר ואם – ÅÈÀÈÅ
להקל . אף פירושו אחר  éìòהולכים éøä :øîà ?ãöékמאכל – ÅÇÈÇÂÅÈÇ

çéìîזה, øNákאו מלוח, כבשר  –Cñð ïéékפירש כך ואחר – ÀÈÈÈÄÇÀÅÆÆ
דבריו : øãðאת íéîL ìL íà נדרו את להתפיס נתכוון  אם – ÄÆÈÇÄÈÇ

בו  שנאמר  קרבן, היינו שמים, של  מלוח יגיגיגיג):):):):בבשר  בבבב,,,, "על((((ויקראויקראויקראויקרא
שנתנסך יין היינו שמים, של נסך  ביין או מלח", תקריב קרבנך כל

המזבח גבי הההה),),),),על  טוטוטוטו,,,, שהריøeñà((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הנודר, על  המאכל – È
הנדור ; בדבר øãðהתפיסו äøæ äãBáò ìL íà כוונתו ואם – ÄÆÂÈÈÈÈÇ

זרה, עבודה של  נסך וביין  מלוח בבשר  נדרו  את להתפיס øzîËÈהיתה
בדבר ולא האסור  בדבר  התפיסו  פירושו  לפי שהרי  לנודר , המאכל  –

נדר . נדרו  ואין  íúñהנדור, íàåלפרש יודע ואינו  סתם, שנדר  – ÀÄÀÈ
ש או חכמיםכוונתו , שיפרשו כמו נתכוונתי אומר : ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת הוא

להחמיר .øeñàישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), נדרים סתם שכן הנודר, על  המאכל  –:xn` È
éøäזה íøçkדבר éìò; כוונתו את פירש  כך  ואחר –íøçk íà ÂÅÈÇÇÅÆÄÀÅÆ

íéîL ìL,הבית לבדק המוקדש  כחרם כוונתו : היתה אם –øeñà ÆÈÇÄÈ
הנדור, בדבר שהתפיסו עליו, הדבר –íàå:כוונתוìL íøçk ÀÄÀÅÆÆ

íéðäkלכהנים הניתן  כחרם וווו),),),),– ח ח ח ח ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין משנה משנה משנה משנה  ידידידיד;;;; יח יח יח יח ,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר ((((עייןעייןעייןעיין ÙÂÄ
øzî אלא נתכוון  לא הסתם מן  כהנים, לחרמי  ונתכוון  שהואיל  – ËÈ

המותר, דבר  זה והרי כחולין, שדינם הכהנים, לידי  באו  שכבר לחרמים

נדר. נדרו  íúñואין íàå, כוונתו פירש ולא סתם שנדר  –øeñà– ÀÄÀÈÈ
להחמיר. נדרים שסתם עליו , זהxn`éøä:הדבר  øNònkמאכל éìò ÂÅÈÇÇÇÂÅ

דבריו; את ופירש  –øãð äîäa øNòîk íà:כוונתו היתה אם – ÄÀÇÀÇÀÅÈÈÇ
בהמה לבלבלבלב),),),),כמעשר כז כז כז כז ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשרøeñà((((עייןעייןעייןעיין שכן עליו , המאכל – È

מנין  העברת ידי על  להקדישו שצריכים הנדור, דבר  הוא בהמה
ïøb((((תוספותתוספותתוספותתוספות);););); ìL íàå ראשון כמעשר  כוונתו : היתה ואם – ÀÄÆÙÆ

בגורן , מהתבואה לאחרøzîשמפרישים ראשון , מעשר  שכן  – ËÈ
בדבר נדרו  שהתפיס ונמצא לזרים, מותר  מעשר , תרומת ממנו שניטלה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïøb ìL–øzî;íúñ íàå–eñàø.äîeøzk éìò éøä;lä úîeøúk íàøãð äkL–øeñà;ïøb ìL íàå– ¤Ÿ¤ª¨§¦§¨¨£¥¨©©§¨¦¦§©©¦§¨¨©¨§¦¤Ÿ¤
øzî;íúñ íàå–øeñà;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:äîeøz íúñ,äãeäéa–äøeñà,ìéìba–úøzî; ª¨§¦§¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨§¨¦¨£¨©¨¦ª¤¤

lä úîeøz úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàLäkL.ïéîøç íúñ,äãeäéa–ïéøzî,ìéìbáe–ïéøeñà;éLðà ïéàL ¤¥©§¥©¨¦©¦¦¤§©©¦§¨§¨£¨¦¦¨ª¨¦©¨¦£¦¤¥©§¥
íéðäkä éîøç úà ïéøékî ìéìbä. ©¨¦©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦

‰íøça øãð,øîàå:íé ìL Bîøça àlà ézøãð àG;ïaøwa,øîàå:íéëìî ìL úBðaø÷a àlà ézøãð àG;éøä ¨©©¥¤§¨©¨©§¦¤¨§¨§¤¨©¨§¨§¨©¨©§¦¤¨§¨§§¤§¨¦£¥
ïaø÷ éîöò,øîàå:Ba øãBð úBéäì éì ézçpäL íöòa àlà ézøãð àG;éì úéðäð ézLà íðB÷,øîàå:ézøãð àG ©§¦¨§¨§¨©¨©§¦¤¨§¤¤¤¦©§¦¦¦§¥¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨©§¦

ézLøbL äðBLàøä ézLàa àlà–íäì íéìàLð ïéà ïlk ìò.eìàLð íàå–ïäéìò ïéøéîçîe ïúBà ïéLðBò;éøác ¤¨§¦§¦¨¦¨¤¥©§¦©ª¨¥¦§¨¦¨¤§¦¦§£§¦¨©§¦¦£¥¤¦§¥
øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:øçà íB÷nî çút íäì ïéçúBt,íéøãpa Làø úel÷ eâäðé àHL éãk ïúBà íéãnìîe. ©¦¥¦©£¨¦§¦§¦¨¤¤©¦¨©¥§©§¦¨§¥¤¦§£©Ÿ©§¨¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡eøézä íéøãð äòaøàíéîëç:ïéæeøæ éøãð,éàáä éøãðå,úBââL éøãðå,éøãðåíéñðà.æ éøãðãöék ïéæeø?äéä ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦¦§¥¥¦§¦§¥£©§¦§¥§¨§¦§¥Ÿ¨¦¦§¥¥¦¥©¨¨

:ïøåâä øñåà.dkyld znexz oixikn lilb iyp` oi`y:íéìùåøéî íé÷åçø åéäù éôì.mipdk inxg oixikn lilb iyp` oi`yåéä ïéîéøçî åéäù äî ìëå
:äãåäé éáøë äëìäå .úéáä ÷ãáì ïéùéøôî

dddd.mi ly enxgaíéîøçå íéãåöî àéä øùà åîë ,äãåöî ïåùì(:'æ úìä÷).oaxw invr ixd:åøéáç ìò ïáø÷ë åîöò øñà.mdilr mil`yp oi`ïéëéøö ïéà
:íéìç ïðéàù ,íëç úìàù.oil`yp m`eíàå .åì ïéøéúî ïéàå äèøçì çúô åì ïéçúåô ïéà ,åøãð ìò ìàùéì àáå àðååâ éàäë øãðù äæ àåä õøàä íò íàå

:åúåà ïéãðî äæ åøãð ìò øáò.xg` mewnn gzt el oigzetàìå ïéùðåò àì ìáà .åøãð åì ïéøéúîå øçà íòèî çúô åì ïéçúåôå íéé÷ øáãäù åì íéàøî
:äëìä ïëå .ïéøéîçî

b`̀̀̀.mixcp drax`:ìéæàå åäì ùøôî åäìåë.rlqd on jl zget ip`y mpew:íéøðéã 'ã àåä òìñäå .òìñä ïî êì úçåô éðà íà éìò äæ øëë íðå÷lr
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íúñהמותר ; íàå, דבריו את פירש  ולא סתם שנדר –øeñà– ÀÄÀÈÈ
להחמיר. נדרו  זהxn`éøä:שמפרשים íàמאכל ;äîeøzk éìò ÂÅÈÇÇÀÈÄ
øãð äkLlä úîeøúk לשכת של השקלים כתרומת כוונתו: אם – ÄÀÇÇÄÀÈÈÇ

ציבור, קרבנות בהם לקנות כדי  אותם שנודרים המקדש , שבבית העזרה
øeñà; הנדור בדבר  נדרו שהתפיס עליו , המאכל  –ïøb ìL íàå ÈÀÄÆÙÆ

ונותנים  בגורן  מהתבואה שמפרישים כתרומה כוונתו: היתה ואם –
ואין øzîלכהנים, האסור , בדבר נדרו  התפיס שהרי עליו, המאכל – ËÈ

בפרקנו); א משנה לעיל, ששנינו (כמו נדר  íúñנדרו  íàåשנדר – ÀÄÀÈ
כוונתו , פירש ולא להחמיר ;øeñàסתם, נדרו שמפרשים –éøác ÈÄÀÅ

äøeñà äãeäéa ,äîeøz íúñ :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaøÇÄÅÄÇÄÀÈÅÀÈÀÈÄÈÂÈ
תרומת  להזכיר רגילים היו המקדש, לבית קרובים שהיו יהודה, אנשי –
"הרי סתם שנדר מי ביהודה ולפיכך  סתם, "תרומה" בשם הלשכה

ואסור . הלשכה", "כתרומת דבריו מפרשים כתרומה", –ìéìbaעלי ÇÈÄ
תרומה úîeøzסתם úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàL ,úøzîËÆÆÆÅÇÀÅÇÈÄÇÄÄÆÀÇ

äkLlä רחוקים והיו  הואיל  הלשכה, בתרומת רגילים שאינם כלומר – ÇÄÀÈ
כוונתו  כתרומה", עלי "הרי ואומר: סתם שם הנודר  ולכן מירושלים,

הגורן. ïéøzîלתרומת äãeäéa ,ïéîøç íúñ יהודה שאנשי  – ÀÈÂÈÄÄÈËÈÄ
סתם, "חרמים" בשם גם להם וקוראים כהנים, בחרמי  היו  רגילים

של לחרם שכוונתו  נדר, נדרו אין "כחרם", סתם שם הנודר  הלכך 
המותר , דבר שהוא ïéøeñàכהנים ìéìbáe;אסורים חרמין סתם – ÇÈÄÂÄ

íéðäkä éîøç úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàLהנודר ולכן – ÆÅÇÀÅÇÈÄÇÄÄÆÆÀÅÇÙÂÄ
הבית, לבדק המוקדש  לחרם שכוונתו נדר , נדרו  "כחרם", סתם שם

הנדור. דבר  שהוא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íøça øãðוחזר חרם, עלי זה דבר הרי  שאמר : כגון  –àG :øîàå ÈÇÇÅÆÀÈÇ
íé ìL Bîøça àlà ézøãðשל לרשת אלא בנדרי  נתכוונתי  לא – ÈÇÀÄÆÈÀÈÀÆÈ

חרם הנקראת כוכוכוכו););););הדייגים, ז ז ז ז ,,,, xcp((((קוהלת קוהלת קוהלת קוהלת  e`ïaøwaהרי שאמר : – ÇÈÀÈ
קרבן, עלי זה íéëìîדבר ìL úBðaø÷a àlà ézøãð àG :øîàåÀÈÇÈÇÀÄÆÈÀÈÀÀÆÀÈÄ

מלכים; לפני  שמקריבים בדורונות –:exagl xn` m` okeéîöò éøäÂÅÇÀÄ
ïaø÷,בהנאה חברו  על עצמו שאסר  דבריו , ומשמעות –:øîàå ÈÀÈÀÈÇ

éì ézçpäL íöòa àlà ézøãð àG,בביתי –Ba øãBð úBéäì ÈÇÀÄÆÈÀÆÆÆÄÇÀÄÄÄÀÅ
שנדרתי סבור  שיהא השומע את להטעות "עצמי " אותו קורא ואני –

גמור; `xn:נדר m` okeéì úéðäð ézLà íðB÷ אשתו על שאסר  – ÈÄÀÄÆÁÅÄ
משלו , ליהנות äðBLàøäבנדר ézLàa àlà ézøãð àG :øîàåÀÈÇÈÇÀÄÆÈÀÄÀÄÈÄÈ

ézLøbL," אשתי" לקראה עדיין  אני  ורגיל  –ïlk ìòכל על  – ÆÅÇÀÄÇËÈ
במשנתנו , שנימנו הללו íäìהנדרים íéìàLð ïéà צריכים אין – ÅÄÀÈÄÈÆ

שכוונתם  מפרשים והנודרים הואיל  החכם, מן  שאלה עליהם לשאול

להקל . ופירושם נדרים, בגדר שאינם לדברים eìàLðהיתה íàå– ÀÄÄÀÂ
להתירם, כדי  נדרם, על להישאל ובאו הארץ עמי היו  הנודרים ואם

ïúBà ïéLðBò החכם אין לחכם, שבאו  קודם הנדר על  עברו שאם – ÀÄÈ
היתר  שנהגו כימים איסור שינהגו עד להם ïéøéîçîeÇÀÄÄ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),נזקק

ïäéìò;בקלות נדרם את להם להתיר  שלא –øéàî éaø éøác– ÂÅÆÄÀÅÇÄÅÄ
נותנים  שהם הפירושים על הארץ לעמי  להאמין  אין מאיר: רבי שסובר 
בנדרים. רגילים יהיו שלא כדי עליהם להחמיר  יש ולכן  לנדריהם,

øçà íB÷nî çút íäì ïéçúBt :íéøîBà íéîëçå אומרים – ÇÂÈÄÀÄÀÄÈÆÆÇÄÈÇÅ
גמור נדר ונדרם הנדר , את לבטל מועילים אינם שפירושיהם להם,

את  להם להתיר  כדי  אחר, מטעם פתח להם מוצאים כך  ומתוך הוא,
ïúBàהנדר, íéãnìîe–אותם מוכיחים àHL((((רשרשרשרש""""יייי),),),),כלומר éãk ÀÇÀÄÈÀÅÆ

íéøãpa Làø úel÷ eâäðé מחמירים ואין  אותם עונשים אין  אבל – ÄÀÂÇÙÇÀÈÄ
גוערין m"anxdעליהם. הארץ, עם או  חכם תלמיד  שהוא "ובין  כותב:

דרך נודרין  יהיו ולא בנדרים, זה מנהג ינהגו  שלא אותן  ומלמדין בהן
והיתול ". שחוק

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

נדרים  לשונם שמבחינת בנדרים, דנות (א-ד ) בפרקנו הראשונות המשניות ארבע
של ולבו שפיו  משום אחר : מטעם נדרים אינם מקום שמכל אלא הם, גמורים
הנודר , של  בלבו  היה שלא מוכיחות, הנדר שמסיבות כלומר שווים, אינם הנודר 

נדר . כאן  שיחול 

íéøãð äòaøà,נדרים סוגי ארבעה –íéîëç eøézäכלומר – ÇÀÈÈÀÈÄÄÄÂÈÄ
נדרים: שאינם לפי החכם, מן  שאלה בלא מאליהם הם éøãðÄÀÅשמותרים

ïéæeøæ, כרצונו שיעשה חברו  את לזרז  כדי  אדם שנדר  –éàáä éøãðå ÅÄÀÄÀÅÂÇ
גוזמה, בדברי  שנדר –úBââL éøãðå שגגה בהם שהיתה נדרים – ÀÄÀÅÀÈ

íéñðàוטעות, éøãðå,ברם כפיה. או  אונס בהם שהיה נדרים – ÀÄÀÅÙÈÄ
:epy `ztqezaנודר אדם יהא שלא מניין מותרין , שאמרו  נדרים "אף

לומר  תלמוד  לבטלן ? מנת על גגגג):):):):בהן ל ל ל ל ,,,, exac"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  lgi `l"–
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õôç øëBî,øîàå:òìqä ïî Cì úçBt éðéàL íðB÷,øîBà äläå:éñBî éðéàL íðB÷ì÷Mä ìò Cì ó–ïäéðL ¥¥¤§¨©¨¤¥¦¥¨¦©¤©§©¨¥¨¤¥¦¦¨©©¤¤§¥¤
GLa ïéöBøïéøðéc äL.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécäì äöBøä óà.øîBà:éðàL øãð ìk ¦¦§¨¦¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥¤Ÿ©¤§¥¨¤¤¤£¦

ìèa àeä øBcì ãéúò,øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáe. ¨¦¦¨¥¦§©¤§¥¨§¨©©¤¤
·éàáä éøãð–øîà:íéøöî éàöBék äfä Cøca éúéàø àG íà íðB÷;ãaä úéa úøB÷k Lçð éúéàø àG íà. ¦§¥£©¨©¨¦¨¦¦©¤¤©¤§§¥¦§©¦¦¨¦¦¨¨§©¥©©

úBââL éøãð–éúéúL íàå ézìëà íà,äúLå ìëàL økæðå;äúBL éðàLå ìëBà éðàL,äúLå ìëàå çëLå;øîà: ¦§¥§¨¦¨©§¦§¦¨¦¦§¦§©¤¨©§¨¨¤£¦¥§¤£¦¤§¨©§¨©§¨¨¨©
éì úéðäð ézLà íðB÷,éñék úà äáðbL,éða úà äúkäLå,ezkä àHL òãBðå,ezáðb àHL òãBðå.ïúBà äàø ¨¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤§¦§©¤¦©§©¤§¨©¨¨¨

.lwyd:òìñ éöç àåä.mixpic dylya mivex mdipyéñåéù ç÷åìä æøæì øãð øëåîä àìà ,øãð íùì íáìá äéä àìåúåçôéù éãë ç÷åìä ïëå ,íéîã ó
ïðéìæà ,ïë úåùòì ïéç÷åìå ïéøëåî ìë êøã ïëù àëä éë àúìî àçëåîã àëéä ,íéøáã íðéà áìáù íéøáãã â"òàå .øãð éåä àì êëìä ,ç÷îä éîãá øëåîä

:áìáù íéøáã øúá.'ek exiag z` xicdl dvexd s` xne` awri oa `"xáøñîå åìöà åøéáç ìëàéù äöåøä ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã àøîâá ùøôî
äðùä ùàøá ãåîòéå .ìèá àäé øåãéì ãéúò éðàù øãð ìë øîàéå ,äðùä ùàøá ãåîòé äðùä ìë åéøãð åîéé÷úé àìù äöåøäå .àåä ïéæåøæ éøãð ,åøéãîå åá

:òá÷éù ïîæ ìëìå äöøéù úò ìëá ä"ä àìà à÷åã åàì.xekf didiy calaeìáà .ìèá øãðä æà ,íéé÷ äéäéù éàðúä ìò åúòãå øãðä úòùá éàðúä ïî
ä ïî øëæð àì íàìèá éàðúä äéäéù åúòãå øãðä úòùá éàðúä ïî øëæð íà ì"ö ïéàå .íéé÷ øãðä ,øãðù äòùî øåáã éãë êåúá àìå øãðä úòùá éàðú

:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìäå .äæ ïéãì ïéåù íéøãðäå úåòåáùä éèôùîå .íéé÷ øãðäù àèéùôã ,íéé÷ øãðäå
aaaa.i`ad ixcp:êë äéä àìù òãåé åîöòá àåäå ,øúé úôùå àîæåâ.izi`x `l m` mpew:'åëå éúéàø àì íà äæ øëë éìò íðå÷.zebby ixcpíðå÷ øîà

:äæ øëë éìò.dzye lk`y xkfpe izizy m` izlk` m`:øãð éåä àì ,äúù àìå ìëà àìù øåáñ äéä øãðä úòùáå,dzey ipi`e jl lke` ipi`y mpew
.dzye lk`e gkyeáéúëã äòåáùî ïðéôìéã ,øúåî ,øãðä úà çëù äéúùäå äìéëàä úòùá àåäù ìç øãðäù äòùáã(ä àø÷éå)ïðéòáã ,äòåáùá íãàä

:øãðá ïéãä àåäå ,äòåáùä ïî øåëæ äéäéù øîåìë ,åéìò äìç äòåáùäù äòùá íãà äéäéù.iqik z` dapby il zipdp izy` mpew,úåââù éøãð åðééä

`xephxa yexit

חולין ". דבריו  יעשה õôçשלא øëBî äéä ?ãöék ïéæeøæ éøãðÄÀÅÅÄÅÇÈÈÅÅÆ
המקח, על  אתו  עמד  והלוקח –øîàå:המוכר –éðéàL íðB÷ ÀÈÇÈÆÅÄ

òìqä ïî Cì úçBt לו ימכור  אם בנדר, דבר עצמו  על שאסר – ÅÈÄÇÆÇ
למדנו  (וכבר דינרים ארבעה שהוא הסלע, מן בפחות החפץ את

הוא `mש "קונם" oaxwk df xac ilr xq`ii :xn` eli`k ,oaxwl iepik
rlqd on jl zget ip`.(Cì óéñBî éðéàL íðB÷ :øîBà äläåÀÇÈÅÈÆÅÄÄÈ

ì÷Mä ìò ישלם אם בנדר, דבר  עצמו  על  אסר הוא אף והלוקח – ÇÇÆÆ
דינרים, שני  שהוא משקל , יותר  החפץ בעד  GLaלו  ïéöBø ïäéðLäL ÀÅÆÄÄÀÈ

ïéøðécלגמור כדי זה את זה לזרז אלא בנדריהם נתכוונו  לא שניהם – ÄÈÄ
הדבר, אין  המקח, את כך גמרו ואם דינרים; בשלושה המקח את

מה  בלבם היה שלא לפי  עליהם, נאסר  בנדר, עצמם על  שאסרו
זירוזין. נדרי אלא נדריהם ואין  בפיהם, ïaשהוציאו øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆ

Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécäì äöBøä óà :øîBà á÷òé– ÇÂÙÅÇÈÆÀÇÄÆÂÅÆÙÇÆÀ
שאומר כגון ומדירו , בו  ומפציר חברו אצלו  שיאכל  הרוצה כלומר
הוא  זירוזין מנדרי  זה אף אצלי", תאכל לא אם עליך  נכסי  "קונם לו :

.("`xqgn ixeqg" ly jxca `xnba miyxtn jk)øîBà בגמרא – Å
היא, שחסרה אלא אחר, דין להשמיענו המשנה באה שכאן  מבואר,

להשלים: כאן y`xaויש cenri ,dpyd lk eixcp eniiwzi `ly dvexd"
:xn`ie dpydìèa àeä øBcì ãéúò éðàL øãð ìkומאחר – ÈÆÆÆÂÄÈÄÄÈÅ

בטל, נדרו  השנה, במשך  שנדר  כל כן , øeëæשהתנה àäiL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈ
øãpä úòLa מה קיים. שיהא תנאו  על הנדר  בשעת דעתו שתהא – ÀÈÇÇÆÆ

הג  dpydמרא:שנקטה y`xa cenriyבכל הדין  הוא אלא דווקא, לאו
שיקבע זמן ולכל שירצה, שמה הר הר הר הר """"ןןןן::::וכותב((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).עת "ונראה

לדבר וכו', ואסרי " נדרי "כל הכיפורים ביום קהלות קצת שאומרים
מכן". לאחר שידרו  נדרים לבטל  מתכוונים, הם זה

משנתנו: שבסוף הפיסקה xcpd",בביאור  zrya xekf `diy calae"שתי ישנן
בגמרא: דעות

,iia` zrc:במשנה להגיה `calaeשיש l yxcpd zrya xekf `diהתנאי (את
נמצא  שנודר , בשעה התנאי  את זוכר  הוא אם שהרי בטלים), שנדריו שהתנה,

נדרו. ומקיים תנאו  עוקר 
,`ax zrc:שהיא כמות הגירסה את להשאיר `calaeשיש d i y,xcpd zrya xekf

איזה  על זוכר  אינו  אבל שהתנה, הנדר בשעת זוכר  שהוא הדברים: ופירוש
כלומר נודר, אני הראשונה דעת על אומר: הוא אם זה ובכגון התנה; נדרים
נדרו בטל, שיהא רוצה אני עכשיו אף בטל , שיהא כזה נדר  על  התניתי שאם

נדרו. וקיים תנאו, עקר כך , אמר  לא ואם בטל .

הוא  ואף אביי , על חולק אינו שרבא סוברים, והפוסקים המפרשים רוב ברם,
נזכר ואפילו נדר , נדרו אין הנדר , בשעת התנאי את כלל זכר  לא שאם סובר,
דעת  על  שאמר: פי  על  אף בבירור, תנאו את זכר  ואם שנדר ; לאחר  בו 
ליישב  שכדי אלא הנדר . ונתקיים התנאי נתבטל מקום מכל  נודר , אני הראשונה

שבמשנתנו  הגירסה xcpd",את zrya xekf `diy calae",חדש דין  רבא הוסיף
לעיל שהבאנו כמו התנה, במה זוכר  שאינו אלא שהתנה זוכר שהוא בכגון

.(ixi`nd ;y"`xd ;o"xd ;mz epax)סובר והוא אביי, על חולק שרבא סוברים, ויש
זוכרו (ואפילו  תנאו את הנדר בשעת זוכר  כשהוא דווקא אלא בטל  נדרו שאין

זוכר אינו אם אבל  נודר. אני  הראשונה דעת על  אומר: והוא כלליפה),
קיים נדרו  c).שהתנה, ,a mixcp 'ld eilk i`yepe m"anx oiire ;i"xd mya zetqez)

שאין לפרש, אלא המשנה את להגיה בא אינו  אביי שאף לפרש, רוצים ויש
לאחר בו  שייזכר  אלא ממש, הנדר  בשעת התנאי את זכור שיהא הכוונה,
תוך בתנאו נזכר שאם בזה, מודה רבא ואף דיבור, כדי  בתוך הנדר  אמירת

נדרו לבטל  מועיל  זה הרי  דיבור, lecb").כדי  xe`"):הרמב"ם שכותב וזהו
כדי בתוך  שנדר  אחר  התנאי שיזכור והוא ואומר : להחמיר, שמורה "ויש

c"a`xd).דיבור " zebyd oiir ;c ,a mixcp 'ld)
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éàáä éøãð? כיצד חכמים, שהתירו  –íðB÷ :øîà,זה מאכל  עלי  ÄÀÅÂÇÈÇÈ
íéøöî éàöBék äfä Cøca éúéàø àG íà שהיה הרבה אנשים – ÄÈÄÄÇÆÆÇÆÀÀÅÄÀÇÄ

רגלי "... אלף מאות "כשש  מצרים: יוצאי  כמנין  לז לז לז לז ),),),),מניינם יביביביב,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

זה, מאכל  עלי  קונם שאמר: úéaאו úøB÷k Lçð éúéàø àG íàÄÈÄÄÈÈÀÇÅ
ãaä לסחוט כדי הבד , בבית הזיתים על  שנותנים כקורה שצורתו  – ÇÇ

נתכוון  שלא נדרים, ואינם הם, הבאי  נדרי אלו  נדרים שמנם; את

להגזים. אלא úBââLבדבריו  éøãð: אמר כיצד? חכמים, שהתירו  – ÄÀÅÀÈ
זה, מאכל עלי éúéúLקונם íàå ézìëà íà בטעות וחשב היום, – ÄÈÇÀÄÀÄÈÄÄ

שתה, ולא אכל  äúLåשלא ìëàL økæðå לא זוכר היה ואילו – ÀÄÀÇÆÈÇÀÈÈ
נודר; y`היה e`:xnäúBL éðàLå ìëBà éðàLמאכל עלי קונם – ÆÂÄÅÀÆÂÄÆ

היום, אשתה אם או אוכל אם נדרו,çëLåזה –äúLå ìëàå– ÀÈÇÀÈÇÀÈÈ
ועבר ששגג ובין  ונדר , ששגג בין נדרים, שאינם שגגות, נדרי אלו  הרי

נדרו. `mעל oke,éñék úà äáðbL ,éì úéðäð ézLà íðB÷ :øîàÈÇÈÄÀÄÆÁÅÄÆÈÀÈÆÄÄ
éða úà äúkäLå, משלו תיהנה שלא אשתו  על שאסר כלומר – ÀÆÄÀÈÆÀÄ

בנו, את שהכתה מפני או כיסו  את שגנבה ezkäמפני  àHL òãBðåÀÇÆÄÇ
בנו, את הכתה שלא –ezáðb àHL òãBðå, כיסו את גנבה שלא – ÀÇÆÀÈÇ

היה  לא הכתה, ולא גנבה שלא יודע היה אילו שכן נדר, נדרו  אין 
בשגגה. שנדר ונמצא íéðàzנודר , íéìëBà ïúBà äàøבני ראה – ÈÈÈÀÄÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïøb ìL–øzî;íúñ íàå–eñàø.äîeøzk éìò éøä;lä úîeøúk íàøãð äkL–øeñà;ïøb ìL íàå– ¤Ÿ¤ª¨§¦§¨¨£¥¨©©§¨¦¦§©©¦§¨¨©¨§¦¤Ÿ¤
øzî;íúñ íàå–øeñà;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:äîeøz íúñ,äãeäéa–äøeñà,ìéìba–úøzî; ª¨§¦§¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨§¨¦¨£¨©¨¦ª¤¤

lä úîeøz úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàLäkL.ïéîøç íúñ,äãeäéa–ïéøzî,ìéìbáe–ïéøeñà;éLðà ïéàL ¤¥©§¥©¨¦©¦¦¤§©©¦§¨§¨£¨¦¦¨ª¨¦©¨¦£¦¤¥©§¥
íéðäkä éîøç úà ïéøékî ìéìbä. ©¨¦©¦¦¤¤§¥©Ÿ£¦

‰íøça øãð,øîàå:íé ìL Bîøça àlà ézøãð àG;ïaøwa,øîàå:íéëìî ìL úBðaø÷a àlà ézøãð àG;éøä ¨©©¥¤§¨©¨©§¦¤¨§¨§¤¨©¨§¨§¨©¨©§¦¤¨§¨§§¤§¨¦£¥
ïaø÷ éîöò,øîàå:Ba øãBð úBéäì éì ézçpäL íöòa àlà ézøãð àG;éì úéðäð ézLà íðB÷,øîàå:ézøãð àG ©§¦¨§¨§¨©¨©§¦¤¨§¤¤¤¦©§¦¦¦§¥¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨©§¦

ézLøbL äðBLàøä ézLàa àlà–íäì íéìàLð ïéà ïlk ìò.eìàLð íàå–ïäéìò ïéøéîçîe ïúBà ïéLðBò;éøác ¤¨§¦§¦¨¦¨¤¥©§¦©ª¨¥¦§¨¦¨¤§¦¦§£§¦¨©§¦¦£¥¤¦§¥
øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:øçà íB÷nî çút íäì ïéçúBt,íéøãpa Làø úel÷ eâäðé àHL éãk ïúBà íéãnìîe. ©¦¥¦©£¨¦§¦§¦¨¤¤©¦¨©¥§©§¦¨§¥¤¦§£©Ÿ©§¨¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡eøézä íéøãð äòaøàíéîëç:ïéæeøæ éøãð,éàáä éøãðå,úBââL éøãðå,éøãðåíéñðà.æ éøãðãöék ïéæeø?äéä ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦¦§¥¥¦§¦§¥£©§¦§¥§¨§¦§¥Ÿ¨¦¦§¥¥¦¥©¨¨

:ïøåâä øñåà.dkyld znexz oixikn lilb iyp` oi`y:íéìùåøéî íé÷åçø åéäù éôì.mipdk inxg oixikn lilb iyp` oi`yåéä ïéîéøçî åéäù äî ìëå
:äãåäé éáøë äëìäå .úéáä ÷ãáì ïéùéøôî

dddd.mi ly enxgaíéîøçå íéãåöî àéä øùà åîë ,äãåöî ïåùì(:'æ úìä÷).oaxw invr ixd:åøéáç ìò ïáø÷ë åîöò øñà.mdilr mil`yp oi`ïéëéøö ïéà
:íéìç ïðéàù ,íëç úìàù.oil`yp m`eíàå .åì ïéøéúî ïéàå äèøçì çúô åì ïéçúåô ïéà ,åøãð ìò ìàùéì àáå àðååâ éàäë øãðù äæ àåä õøàä íò íàå

:åúåà ïéãðî äæ åøãð ìò øáò.xg` mewnn gzt el oigzetàìå ïéùðåò àì ìáà .åøãð åì ïéøéúîå øçà íòèî çúô åì ïéçúåôå íéé÷ øáãäù åì íéàøî
:äëìä ïëå .ïéøéîçî

b`̀̀̀.mixcp drax`:ìéæàå åäì ùøôî åäìåë.rlqd on jl zget ip`y mpew:íéøðéã 'ã àåä òìñäå .òìñä ïî êì úçåô éðà íà éìò äæ øëë íðå÷lr
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íúñהמותר ; íàå, דבריו את פירש  ולא סתם שנדר –øeñà– ÀÄÀÈÈ
להחמיר. נדרו  זהxn`éøä:שמפרשים íàמאכל ;äîeøzk éìò ÂÅÈÇÇÀÈÄ
øãð äkLlä úîeøúk לשכת של השקלים כתרומת כוונתו: אם – ÄÀÇÇÄÀÈÈÇ

ציבור, קרבנות בהם לקנות כדי  אותם שנודרים המקדש , שבבית העזרה
øeñà; הנדור בדבר  נדרו שהתפיס עליו , המאכל  –ïøb ìL íàå ÈÀÄÆÙÆ

ונותנים  בגורן  מהתבואה שמפרישים כתרומה כוונתו: היתה ואם –
ואין øzîלכהנים, האסור , בדבר נדרו  התפיס שהרי עליו, המאכל – ËÈ

בפרקנו); א משנה לעיל, ששנינו (כמו נדר  íúñנדרו  íàåשנדר – ÀÄÀÈ
כוונתו , פירש ולא להחמיר ;øeñàסתם, נדרו שמפרשים –éøác ÈÄÀÅ

äøeñà äãeäéa ,äîeøz íúñ :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaøÇÄÅÄÇÄÀÈÅÀÈÀÈÄÈÂÈ
תרומת  להזכיר רגילים היו המקדש, לבית קרובים שהיו יהודה, אנשי –
"הרי סתם שנדר מי ביהודה ולפיכך  סתם, "תרומה" בשם הלשכה

ואסור . הלשכה", "כתרומת דבריו מפרשים כתרומה", –ìéìbaעלי ÇÈÄ
תרומה úîeøzסתם úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàL ,úøzîËÆÆÆÅÇÀÅÇÈÄÇÄÄÆÀÇ

äkLlä רחוקים והיו  הואיל  הלשכה, בתרומת רגילים שאינם כלומר – ÇÄÀÈ
כוונתו  כתרומה", עלי "הרי ואומר: סתם שם הנודר  ולכן מירושלים,

הגורן. ïéøzîלתרומת äãeäéa ,ïéîøç íúñ יהודה שאנשי  – ÀÈÂÈÄÄÈËÈÄ
סתם, "חרמים" בשם גם להם וקוראים כהנים, בחרמי  היו  רגילים

של לחרם שכוונתו  נדר, נדרו אין "כחרם", סתם שם הנודר  הלכך 
המותר , דבר שהוא ïéøeñàכהנים ìéìbáe;אסורים חרמין סתם – ÇÈÄÂÄ

íéðäkä éîøç úà ïéøékî ìéìbä éLðà ïéàLהנודר ולכן – ÆÅÇÀÅÇÈÄÇÄÄÆÆÀÅÇÙÂÄ
הבית, לבדק המוקדש  לחרם שכוונתו נדר , נדרו  "כחרם", סתם שם

הנדור. דבר  שהוא
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íøça øãðוחזר חרם, עלי זה דבר הרי  שאמר : כגון  –àG :øîàå ÈÇÇÅÆÀÈÇ
íé ìL Bîøça àlà ézøãðשל לרשת אלא בנדרי  נתכוונתי  לא – ÈÇÀÄÆÈÀÈÀÆÈ

חרם הנקראת כוכוכוכו););););הדייגים, ז ז ז ז ,,,, xcp((((קוהלת קוהלת קוהלת קוהלת  e`ïaøwaהרי שאמר : – ÇÈÀÈ
קרבן, עלי זה íéëìîדבר ìL úBðaø÷a àlà ézøãð àG :øîàåÀÈÇÈÇÀÄÆÈÀÈÀÀÆÀÈÄ

מלכים; לפני  שמקריבים בדורונות –:exagl xn` m` okeéîöò éøäÂÅÇÀÄ
ïaø÷,בהנאה חברו  על עצמו שאסר  דבריו , ומשמעות –:øîàå ÈÀÈÀÈÇ

éì ézçpäL íöòa àlà ézøãð àG,בביתי –Ba øãBð úBéäì ÈÇÀÄÆÈÀÆÆÆÄÇÀÄÄÄÀÅ
שנדרתי סבור  שיהא השומע את להטעות "עצמי " אותו קורא ואני –

גמור; `xn:נדר m` okeéì úéðäð ézLà íðB÷ אשתו על שאסר  – ÈÄÀÄÆÁÅÄ
משלו , ליהנות äðBLàøäבנדר ézLàa àlà ézøãð àG :øîàåÀÈÇÈÇÀÄÆÈÀÄÀÄÈÄÈ

ézLøbL," אשתי" לקראה עדיין  אני  ורגיל  –ïlk ìòכל על  – ÆÅÇÀÄÇËÈ
במשנתנו , שנימנו הללו íäìהנדרים íéìàLð ïéà צריכים אין – ÅÄÀÈÄÈÆ

שכוונתם  מפרשים והנודרים הואיל  החכם, מן  שאלה עליהם לשאול

להקל . ופירושם נדרים, בגדר שאינם לדברים eìàLðהיתה íàå– ÀÄÄÀÂ
להתירם, כדי  נדרם, על להישאל ובאו הארץ עמי היו  הנודרים ואם

ïúBà ïéLðBò החכם אין לחכם, שבאו  קודם הנדר על  עברו שאם – ÀÄÈ
היתר  שנהגו כימים איסור שינהגו עד להם ïéøéîçîeÇÀÄÄ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),נזקק

ïäéìò;בקלות נדרם את להם להתיר  שלא –øéàî éaø éøác– ÂÅÆÄÀÅÇÄÅÄ
נותנים  שהם הפירושים על הארץ לעמי  להאמין  אין מאיר: רבי שסובר 
בנדרים. רגילים יהיו שלא כדי עליהם להחמיר  יש ולכן  לנדריהם,

øçà íB÷nî çút íäì ïéçúBt :íéøîBà íéîëçå אומרים – ÇÂÈÄÀÄÀÄÈÆÆÇÄÈÇÅ
גמור נדר ונדרם הנדר , את לבטל מועילים אינם שפירושיהם להם,

את  להם להתיר  כדי  אחר, מטעם פתח להם מוצאים כך  ומתוך הוא,
ïúBàהנדר, íéãnìîe–אותם מוכיחים àHL((((רשרשרשרש""""יייי),),),),כלומר éãk ÀÇÀÄÈÀÅÆ

íéøãpa Làø úel÷ eâäðé מחמירים ואין  אותם עונשים אין  אבל – ÄÀÂÇÙÇÀÈÄ
גוערין m"anxdעליהם. הארץ, עם או  חכם תלמיד  שהוא "ובין  כותב:

דרך נודרין  יהיו ולא בנדרים, זה מנהג ינהגו  שלא אותן  ומלמדין בהן
והיתול ". שחוק

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

נדרים  לשונם שמבחינת בנדרים, דנות (א-ד ) בפרקנו הראשונות המשניות ארבע
של ולבו שפיו  משום אחר : מטעם נדרים אינם מקום שמכל אלא הם, גמורים
הנודר , של  בלבו  היה שלא מוכיחות, הנדר שמסיבות כלומר שווים, אינם הנודר 

נדר . כאן  שיחול 

íéøãð äòaøà,נדרים סוגי ארבעה –íéîëç eøézäכלומר – ÇÀÈÈÀÈÄÄÄÂÈÄ
נדרים: שאינם לפי החכם, מן  שאלה בלא מאליהם הם éøãðÄÀÅשמותרים

ïéæeøæ, כרצונו שיעשה חברו  את לזרז  כדי  אדם שנדר  –éàáä éøãðå ÅÄÀÄÀÅÂÇ
גוזמה, בדברי  שנדר –úBââL éøãðå שגגה בהם שהיתה נדרים – ÀÄÀÅÀÈ

íéñðàוטעות, éøãðå,ברם כפיה. או  אונס בהם שהיה נדרים – ÀÄÀÅÙÈÄ
:epy `ztqezaנודר אדם יהא שלא מניין מותרין , שאמרו  נדרים "אף

לומר  תלמוד  לבטלן ? מנת על גגגג):):):):בהן ל ל ל ל ,,,, exac"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  lgi `l"–

izdw - zex`ean zeipyn
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õôç øëBî,øîàå:òìqä ïî Cì úçBt éðéàL íðB÷,øîBà äläå:éñBî éðéàL íðB÷ì÷Mä ìò Cì ó–ïäéðL ¥¥¤§¨©¨¤¥¦¥¨¦©¤©§©¨¥¨¤¥¦¦¨©©¤¤§¥¤
GLa ïéöBøïéøðéc äL.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécäì äöBøä óà.øîBà:éðàL øãð ìk ¦¦§¨¦¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥¤Ÿ©¤§¥¨¤¤¤£¦

ìèa àeä øBcì ãéúò,øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáe. ¨¦¦¨¥¦§©¤§¥¨§¨©©¤¤
·éàáä éøãð–øîà:íéøöî éàöBék äfä Cøca éúéàø àG íà íðB÷;ãaä úéa úøB÷k Lçð éúéàø àG íà. ¦§¥£©¨©¨¦¨¦¦©¤¤©¤§§¥¦§©¦¦¨¦¦¨¨§©¥©©

úBââL éøãð–éúéúL íàå ézìëà íà,äúLå ìëàL økæðå;äúBL éðàLå ìëBà éðàL,äúLå ìëàå çëLå;øîà: ¦§¥§¨¦¨©§¦§¦¨¦¦§¦§©¤¨©§¨¨¤£¦¥§¤£¦¤§¨©§¨©§¨¨¨©
éì úéðäð ézLà íðB÷,éñék úà äáðbL,éða úà äúkäLå,ezkä àHL òãBðå,ezáðb àHL òãBðå.ïúBà äàø ¨¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤§¦§©¤¦©§©¤§¨©¨¨¨

.lwyd:òìñ éöç àåä.mixpic dylya mivex mdipyéñåéù ç÷åìä æøæì øãð øëåîä àìà ,øãð íùì íáìá äéä àìåúåçôéù éãë ç÷åìä ïëå ,íéîã ó
ïðéìæà ,ïë úåùòì ïéç÷åìå ïéøëåî ìë êøã ïëù àëä éë àúìî àçëåîã àëéä ,íéøáã íðéà áìáù íéøáãã â"òàå .øãð éåä àì êëìä ,ç÷îä éîãá øëåîä

:áìáù íéøáã øúá.'ek exiag z` xicdl dvexd s` xne` awri oa `"xáøñîå åìöà åøéáç ìëàéù äöåøä ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã àøîâá ùøôî
äðùä ùàøá ãåîòéå .ìèá àäé øåãéì ãéúò éðàù øãð ìë øîàéå ,äðùä ùàøá ãåîòé äðùä ìë åéøãð åîéé÷úé àìù äöåøäå .àåä ïéæåøæ éøãð ,åøéãîå åá

:òá÷éù ïîæ ìëìå äöøéù úò ìëá ä"ä àìà à÷åã åàì.xekf didiy calaeìáà .ìèá øãðä æà ,íéé÷ äéäéù éàðúä ìò åúòãå øãðä úòùá éàðúä ïî
ä ïî øëæð àì íàìèá éàðúä äéäéù åúòãå øãðä úòùá éàðúä ïî øëæð íà ì"ö ïéàå .íéé÷ øãðä ,øãðù äòùî øåáã éãë êåúá àìå øãðä úòùá éàðú

:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìäå .äæ ïéãì ïéåù íéøãðäå úåòåáùä éèôùîå .íéé÷ øãðäù àèéùôã ,íéé÷ øãðäå
aaaa.i`ad ixcp:êë äéä àìù òãåé åîöòá àåäå ,øúé úôùå àîæåâ.izi`x `l m` mpew:'åëå éúéàø àì íà äæ øëë éìò íðå÷.zebby ixcpíðå÷ øîà

:äæ øëë éìò.dzye lk`y xkfpe izizy m` izlk` m`:øãð éåä àì ,äúù àìå ìëà àìù øåáñ äéä øãðä úòùáå,dzey ipi`e jl lke` ipi`y mpew
.dzye lk`e gkyeáéúëã äòåáùî ïðéôìéã ,øúåî ,øãðä úà çëù äéúùäå äìéëàä úòùá àåäù ìç øãðäù äòùáã(ä àø÷éå)ïðéòáã ,äòåáùá íãàä

:øãðá ïéãä àåäå ,äòåáùä ïî øåëæ äéäéù øîåìë ,åéìò äìç äòåáùäù äòùá íãà äéäéù.iqik z` dapby il zipdp izy` mpew,úåââù éøãð åðééä

`xephxa yexit

חולין ". דבריו  יעשה õôçשלא øëBî äéä ?ãöék ïéæeøæ éøãðÄÀÅÅÄÅÇÈÈÅÅÆ
המקח, על  אתו  עמד  והלוקח –øîàå:המוכר –éðéàL íðB÷ ÀÈÇÈÆÅÄ

òìqä ïî Cì úçBt לו ימכור  אם בנדר, דבר עצמו  על שאסר – ÅÈÄÇÆÇ
למדנו  (וכבר דינרים ארבעה שהוא הסלע, מן בפחות החפץ את

הוא `mש "קונם" oaxwk df xac ilr xq`ii :xn` eli`k ,oaxwl iepik
rlqd on jl zget ip`.(Cì óéñBî éðéàL íðB÷ :øîBà äläåÀÇÈÅÈÆÅÄÄÈ

ì÷Mä ìò ישלם אם בנדר, דבר  עצמו  על  אסר הוא אף והלוקח – ÇÇÆÆ
דינרים, שני  שהוא משקל , יותר  החפץ בעד  GLaלו  ïéöBø ïäéðLäL ÀÅÆÄÄÀÈ

ïéøðécלגמור כדי זה את זה לזרז אלא בנדריהם נתכוונו  לא שניהם – ÄÈÄ
הדבר, אין  המקח, את כך גמרו ואם דינרים; בשלושה המקח את

מה  בלבם היה שלא לפי  עליהם, נאסר  בנדר, עצמם על  שאסרו
זירוזין. נדרי אלא נדריהם ואין  בפיהם, ïaשהוציאו øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆ

Bìöà ìëàiL Bøáç úà øécäì äöBøä óà :øîBà á÷òé– ÇÂÙÅÇÈÆÀÇÄÆÂÅÆÙÇÆÀ
שאומר כגון ומדירו , בו  ומפציר חברו אצלו  שיאכל  הרוצה כלומר
הוא  זירוזין מנדרי  זה אף אצלי", תאכל לא אם עליך  נכסי  "קונם לו :

.("`xqgn ixeqg" ly jxca `xnba miyxtn jk)øîBà בגמרא – Å
היא, שחסרה אלא אחר, דין להשמיענו המשנה באה שכאן  מבואר,

להשלים: כאן y`xaויש cenri ,dpyd lk eixcp eniiwzi `ly dvexd"
:xn`ie dpydìèa àeä øBcì ãéúò éðàL øãð ìkומאחר – ÈÆÆÆÂÄÈÄÄÈÅ

בטל, נדרו  השנה, במשך  שנדר  כל כן , øeëæשהתנה àäiL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈ
øãpä úòLa מה קיים. שיהא תנאו  על הנדר  בשעת דעתו שתהא – ÀÈÇÇÆÆ

הג  dpydמרא:שנקטה y`xa cenriyבכל הדין  הוא אלא דווקא, לאו
שיקבע זמן ולכל שירצה, שמה הר הר הר הר """"ןןןן::::וכותב((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).עת "ונראה

לדבר וכו', ואסרי " נדרי "כל הכיפורים ביום קהלות קצת שאומרים
מכן". לאחר שידרו  נדרים לבטל  מתכוונים, הם זה

משנתנו: שבסוף הפיסקה xcpd",בביאור  zrya xekf `diy calae"שתי ישנן
בגמרא: דעות

,iia` zrc:במשנה להגיה `calaeשיש l yxcpd zrya xekf `diהתנאי (את
נמצא  שנודר , בשעה התנאי  את זוכר  הוא אם שהרי בטלים), שנדריו שהתנה,

נדרו. ומקיים תנאו  עוקר 
,`ax zrc:שהיא כמות הגירסה את להשאיר `calaeשיש d i y,xcpd zrya xekf

איזה  על זוכר  אינו  אבל שהתנה, הנדר בשעת זוכר  שהוא הדברים: ופירוש
כלומר נודר, אני הראשונה דעת על אומר: הוא אם זה ובכגון התנה; נדרים
נדרו בטל, שיהא רוצה אני עכשיו אף בטל , שיהא כזה נדר  על  התניתי שאם

נדרו. וקיים תנאו, עקר כך , אמר  לא ואם בטל .

הוא  ואף אביי , על חולק אינו שרבא סוברים, והפוסקים המפרשים רוב ברם,
נזכר ואפילו נדר , נדרו אין הנדר , בשעת התנאי את כלל זכר  לא שאם סובר,
דעת  על  שאמר: פי  על  אף בבירור, תנאו את זכר  ואם שנדר ; לאחר  בו 
ליישב  שכדי אלא הנדר . ונתקיים התנאי נתבטל מקום מכל  נודר , אני הראשונה

שבמשנתנו  הגירסה xcpd",את zrya xekf `diy calae",חדש דין  רבא הוסיף
לעיל שהבאנו כמו התנה, במה זוכר  שאינו אלא שהתנה זוכר שהוא בכגון

.(ixi`nd ;y"`xd ;o"xd ;mz epax)סובר והוא אביי, על חולק שרבא סוברים, ויש
זוכרו (ואפילו  תנאו את הנדר בשעת זוכר  כשהוא דווקא אלא בטל  נדרו שאין

זוכר אינו אם אבל  נודר. אני  הראשונה דעת על  אומר: והוא כלליפה),
קיים נדרו  c).שהתנה, ,a mixcp 'ld eilk i`yepe m"anx oiire ;i"xd mya zetqez)

שאין לפרש, אלא המשנה את להגיה בא אינו  אביי שאף לפרש, רוצים ויש
לאחר בו  שייזכר  אלא ממש, הנדר  בשעת התנאי את זכור שיהא הכוונה,
תוך בתנאו נזכר שאם בזה, מודה רבא ואף דיבור, כדי  בתוך הנדר  אמירת

נדרו לבטל  מועיל  זה הרי  דיבור, lecb").כדי  xe`"):הרמב"ם שכותב וזהו
כדי בתוך  שנדר  אחר  התנאי שיזכור והוא ואומר : להחמיר, שמורה "ויש

c"a`xd).דיבור " zebyd oiir ;c ,a mixcp 'ld)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

éàáä éøãð? כיצד חכמים, שהתירו  –íðB÷ :øîà,זה מאכל  עלי  ÄÀÅÂÇÈÇÈ
íéøöî éàöBék äfä Cøca éúéàø àG íà שהיה הרבה אנשים – ÄÈÄÄÇÆÆÇÆÀÀÅÄÀÇÄ

רגלי "... אלף מאות "כשש  מצרים: יוצאי  כמנין  לז לז לז לז ),),),),מניינם יביביביב,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

זה, מאכל  עלי  קונם שאמר: úéaאו úøB÷k Lçð éúéàø àG íàÄÈÄÄÈÈÀÇÅ
ãaä לסחוט כדי הבד , בבית הזיתים על  שנותנים כקורה שצורתו  – ÇÇ

נתכוון  שלא נדרים, ואינם הם, הבאי  נדרי אלו  נדרים שמנם; את

להגזים. אלא úBââLבדבריו  éøãð: אמר כיצד? חכמים, שהתירו  – ÄÀÅÀÈ
זה, מאכל עלי éúéúLקונם íàå ézìëà íà בטעות וחשב היום, – ÄÈÇÀÄÀÄÈÄÄ

שתה, ולא אכל  äúLåשלא ìëàL økæðå לא זוכר היה ואילו – ÀÄÀÇÆÈÇÀÈÈ
נודר; y`היה e`:xnäúBL éðàLå ìëBà éðàLמאכל עלי קונם – ÆÂÄÅÀÆÂÄÆ

היום, אשתה אם או אוכל אם נדרו,çëLåזה –äúLå ìëàå– ÀÈÇÀÈÇÀÈÈ
ועבר ששגג ובין  ונדר , ששגג בין נדרים, שאינם שגגות, נדרי אלו  הרי

נדרו. `mעל oke,éñék úà äáðbL ,éì úéðäð ézLà íðB÷ :øîàÈÇÈÄÀÄÆÁÅÄÆÈÀÈÆÄÄ
éða úà äúkäLå, משלו תיהנה שלא אשתו  על שאסר כלומר – ÀÆÄÀÈÆÀÄ

בנו, את שהכתה מפני או כיסו  את שגנבה ezkäמפני  àHL òãBðåÀÇÆÄÇ
בנו, את הכתה שלא –ezáðb àHL òãBðå, כיסו את גנבה שלא – ÀÇÆÀÈÇ

היה  לא הכתה, ולא גנבה שלא יודע היה אילו שכן נדר, נדרו  אין 
בשגגה. שנדר ונמצא íéðàzנודר , íéìëBà ïúBà äàøבני ראה – ÈÈÈÀÄÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðàz íéìëBà,øîàå:ïaø÷ íëéìò éøä,åéçàå åéáà eàöîðå,íéøçà ïänò eéäå–éànL úéaíéøîBà:ïéøzî ïä, §¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨§¦§§¨¦§¤¨§¨¦¨¤£¥¦¥©©§¦¥ª¨¦
ïéøeñà ïänòM äîe;ìlä úéáeíéøîBà:ïéøzî elàå elà. ©¤¦¨¤£¦¥¦¥§¦¥¨¥ª¨¦

‚íéñðà éøãð–Bìöà ìëàiL Bøáç Bøécä,çåBða äìçL Bà àeä äì,øäð BákòL Bà–ïéñðà éøãð elà éøä. ¦§¥Ÿ¨¦¦¦£¥¤Ÿ©¤§§¨¨¤¨¨§¤¦§¨¨£¥¥¦§¥Ÿ¨¦
„ïéñëBnìå ïéîøçìå ïéâøäì ïéøãBð,äîeøz àéäL,äîeøz dðéàL ét ìò óà;Cìnä úéa ìL ïäL,ét ìò óà §¦¤¨¨¦§¤¨¨¦§©§¦¤¦§¨©©¦¤¥¨§¨¤¥¤¥©¤¤©©¦

Cìnä úéa ìL ïðéàL.éànL úéaíéøîBà:ïéøãBð ìka,äòeáLaî õeç;ìlä úéáeíéøîBà:äòeáLa óà.úéa ¤¥¨¤¥©¤¤¥©©§¦©Ÿ§¦¦¦§¨¥¦¥§¦©¦§¨¥
éànLíéøîBà:øãða Bì çzôé àG;ìlä úéáeíéøîBà:Bì çzôé óà.éànL úéaíéøîBà:Bøécî àeäL äna; ©©§¦¦§©§¤¤¥¦¥§¦©¦§©¥©©§¦©¤¤©¦

:øãð äéä àìù àöîð åì äáðâ àìù òãåðù ïåéëã.oixzen el`e el`ïåéëå ,åúåà øãðù ïéòë àìà åøãð ìåçéù äöåø åðéàã åìåë øúåä åúö÷î øúåäù øãðã
:åìåë ìèáúð ââåù äéä åúö÷îù

bbbb.oiqpe` ixcp:íéøáã ååä áìáù íéøáã ,íéçéëåî íéøáãäù àðååâ éàäëáå ,ñðåà åðáëòé íà øãðä ìåçéù åúòãá äéä àì àø÷éòîã
cccc.oibxdl:åðåîî úà ïéìèåðå íãàä ïéâøåäù íéèñì.oinxgle:éðú÷ åæ óà åæ àìå .íéâøåä íðéàù íéðìæâ.oiqkenleñëåî ìáà .åéìàî ãîåòä ñëåîá

òáùéìå øåãéì øåñàù ïëù ìëå ñëîä ïî çåøáì øåñàå àðéã àúåëìîã àðéã ,úåëìîä ÷åçá áåö÷ øáã ç÷åìå éåâ êìî ïéá ìàøùé êìî ïéá ,êìîä åãéîòäù
:ø÷ùì åì.dnexz ly odyíéøåäè íéðäëì àìà úìëàð äðéàù êåúî åäì àáéùç àì äîåøú ,éîð éà .øåñàä øáã ïéìëåà ïéà ,ïéìæåâå ïéâøåäù ô"òà

:äáøä ìåæá úøëîð.xcpa el gzti `l:øãðá àåä ìéçúé àì øåãéù ñðàä åðîî ìàù àì íà.exicn `edy dnaøåãé àì øåãéì ñðàä åðîî ìàù íà
äòåáùá øúåî øãðá øúåîù äîå ,íéåù úåòåáùäå íéøãðä ïéã ,ïéúéðúîá àðúã íéøãð äòáøà éðä ìëå .øçà øáãá åì øåãé àìå ,ãáìá ìàùù äîá àìà åì

`xephxa yexit

זרים, שהם היה וסבור משלו , תאנים אוכלים éøäאדם :øîàåÀÈÇÂÅ
ïaø÷ íëéìò,כקרבן עליכם אסורים התאנים הרי –åéáà eàöîðå ÂÅÆÈÀÈÀÄÀÀÈÄ

åéçàå,מדירם היה לא הכירם ואילו  מרחוק, הכירם שלא –eéäå ÀÆÈÀÈ
íéøçà ïänòויש שאכלו ; אחרים גם היו  ואחיו  אביו  עם ויחד  – ÄÈÆÂÅÄ

`mixgגורסים: odnr eid,(",(",(",("גדולגדולגדולגדול """"אוראוראוראור המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; שמכאן ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; כלומר 

היינו  ואחיו", אביו  "ונמצאו כן: לפני ששנינו ומה חדש, ענין  מתחיל
בשגגה. שנדר  לפי  נדר , נדרו  אין ואחיו , אביו  היו  האוכלים úéaÅשאם

ïéøzî ïä :íéøîBà éànL,בתאנים מותרים ואחיו אביו – ÇÇÀÄÅËÈÄ
אביו  על  תאניו  להדיר  בדעתו היה שלא לפי הנדר , חל לא שלגביהם

שגגות, נדרי בכלל  זה והרי ïéøeñàואחיו, ïänòM äîeאבל – ÇÆÄÈÆÂÄ
להדיר; רצה שאותם בתאנים, אסורים עמהם שהיו ìläאחרים úéáeÅÄÅ

ïéøzî elàå elà :íéøîBà, ואחיו אביו לגבי נדרו שבטל  כיון  – ÀÄÅÈÅËÈÄ
נדר סוברים: הלל שבית עמהם, שהיו  האחרים לגבי גם בטל  הריהו

כולו . הותר  מקצתו שהותר

i y y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמות  במשניות שלמדנו ולאחר  חכמים; שהתירו  בנדרים ממשיכה משנתנו
ללמד משנתנו  באה נדרים, אינם אלו שכל  שגגות, ונדרי זירוזין נדרי  על בפרקנו 
ששנינו כפי שגגות, בנדרי  (כמו אונסים בנדרי הם סוגים ושני  אונסים. נדרי על 

הקודמת): מלקיים `.במשנה המעכבו אונס שאירע אלא גמור, נדר  אדם שנדר 
מפני חכמים, שהתירו  הנדרים בכלל  הוא זה ונדר במשנתנו. שיבואר  כפי הנדר, את

אונס. יעכבנו  אם הנדר שיחול הנודר  של בדעתו היה לא שלכתחילה a.שלכתחילה
זה  נדר  ואף הבאה. במשנה שיבואר  כפי וכפייה, אונס מתוך  נדרו את אדם נדר
בשפתיו. שביטאו כפי הנדר יחול שלא היה הנודר של  שבלבו משום חכמים התירו 
אותם  שהנודר לפי  נדרים, אינם הללו  הנדרים שכל פרקנו , בתחילת הזכרנו  וכבר
דברים, אינם שבלב שדברים בהלכה, הוא כלל ואמנם שווים. אינם ולבו פיו  –
אם  ולפיכך  הם. דברים אדם, לכל וברורים המוכחים אלה, כגון  שבלב דברים אבל 
אין גוזמות, לספר או חברו, את לזרז  אלא בנדרו  הנודר נתכוון  שלא לנו  ברור
מתוך שנדר  או נדרו  את מלקיים אונס שעכבו או בנדרו  שגג אם וכן נדר; נדרו

למעלה. הטעם שבארנו כמו התרה, צריך ואינו חל , נדרו אין וכפייה, אונס

íéñðà éøãð?כיצד חכמים, שהתירו –ìëàiL Bøáç Bøécä ÄÀÅÙÈÄÄÄÂÅÆÙÇ
Bìöàאצלי תאכל לא אם עליך  נכסי "קונם חברו : לו  שאמר כגון  – ÆÀ

אצלו , יאכל לא אם בהנאה נכסיו את עליו שאסר  היינו  זו", בסעודה

àeä äìçå,למשכב ונפל  –Bða äìçL Bà, לשמרו וצריך –Bà ÀÈÈÆÈÈÀ
øäð BákòL לאותה לבוא יכול ואינו גדותיו , על  הנהר שעלה – ÆÄÀÈÈ

חברו , של ïéñðàסעודה éøãð elà éøäנכסי ואין  נדרים, שאינם – ÂÅÅÄÀÅÙÈÄ
בלבו  היה שלא לנו , שברור משום עליו , נאסרים מהם, שהדירו  חברו ,

אצלו; לאכול יבוא לא אונס מחמת אם מנכסיו , להדירו חברו של
אלו  שאונסים לפי כך , על להתנות דעתו  על להעלות לו היה ולא

לא  חברו שהדירו במי עוסקת שמשנתנו מבואר , בגמרא מצויים. אינם
מזמינים  היו  אחרים שגם כגון הוא, בקשתו  פי על  אלא לזרזו , כדי 
זה  שבכגון  להדירו, ממנו וביקש אצלו, לאכול יותר  חפץ והוא אותו ,

זירוזין . מנדרי הנדר אין
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כמו וכפייה, אונס מתוך נודר שאדם אונסים, נדרי  של השני בסוג דנה משנתנו
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו

ïéâøäì ïéøãBð נותנים אין שאם ממון, לגזול  הבאים לרוצחים – ÀÄÆÈÈÄ
הורגים, הם נכסים,ïéîøçìåלהם להחרים הבאים לגזלנים או  – ÀÆÈÈÄ

להם  נותנים אין אם ומשחיתים מכים אלא הורגים, שאינם פי על אף

מבוקשם מסים ïéñëBnìå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),את התובעים מכס, לגובי  או – ÀÇÀÄ
נכסים  או תבואה לקחת באים אלו אנשים שאם החוק; פי על שלא

התבואה, על להם נודרים étאחרים, ìò óà ,äîeøz àéäLÆÄÀÈÇÇÄ
äîeøz dðéàLכל "ייאסרו ולומר : להם לידור שמותר היינו – ÆÅÈÀÈ

מותר וכן תרומה"; אינה זו תבואה אם כקרבן  עלי  העולם פירות
לקחת, שבאים הנכסים על להם ולומר  לאנסים úéaלידור  ìL ïäLÆÅÆÅ

Cìnä úéa ìL ïðéàL ét ìò óà ,Cìnä נדרים ידי שעל – ÇÆÆÇÇÄÆÅÈÆÅÇÆÆ
נכסי או כהנים תרומת מלקחת נמנעים שהיו  מהאנסים, נפטרים אלו 

אונסין , נדרי בכלל  הם אלו שנדרים להשמיענו, המשנה ובאה המלך.
לדבר הנודר יתכוון  הנדר  שבשעת ובלבד הנודרים, על  חלים ואינם

היום  אותו  עליו  ייאסרו שהפירות בלבו , שיחשוב כגון  מהנדר, הפוטרו
מפחד כוונתו את בפיו  להוציא יכול ואינו שהואיל  בזה, וכיוצא בלבד,
שבלב  דברים זה ובכגון שבלבו , הדברים על סומך  הריהו  האנסים,

דברים הקודמת.((((גמראגמראגמראגמרא),),),),הם למשנה בהקדמה שבארנו  úéaÅכמו 
ïéøãBð ìka :íéøîBà éànL,לאנסים לידור מותר נדר לשון  בכל  – ÇÇÀÄÇÙÀÄ

äòeáLaî õeç בשבועה עלי העולם פירות "ייאסרו  יאמר : שלא – ÄÄÀÈ
תרומה" אינה זו  תבואה אני((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אם "נשבע יאמר: שלא שכן  וכל 

המלך" בית של  או תרומה של היא זו  יום יום יום יום שתבואה """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

היא;טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), חמורה השבועה óàשכן  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇ
äòeáLa.מהאנסים להיחלץ כדי  חכמים, התירו  –éànL úéa ÄÀÈÅÇÇ

øãða Bì çzôé àG :íéøîBà,שידור האנס ממנו דרש  לא אם – ÀÄÄÀÇÀÆÆ
לידור ; הוא יקדים Bìלא çzôé óà :íéøîBà ìlä úéáeמותר – ÅÄÅÀÄÇÄÀÇ

האנסים. את לפטור  כדי בנדר, לפתוח אפילו íéøîBà:לו  éànL úéaÅÇÇÀÄ
Bøécî àeäL äna, מדירו שהוא בדבר  אלא לאנס נודר  אדם אין – ÇÆÆÇÄ

התבואה  אם בנדר , עצמו  על שיאסור  לו  אומר  שהאנס בדבר כלומר

דברים  עצמו  על  לאסור מוסיף אינו אבל וכדומה, תרומה של אינה
Bøécîאחרים. BðéàL äna óà :íéøîBà ìlä úéáe אף – ÅÄÅÀÄÇÇÆÆÅÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìlä úéáeíéøîBà:Bøécî BðéàL äna óà.ãöék?Bì eøîà:øîà:øîàå !éì úéðäð ézLà íðB÷:éðáe ézLà íðB÷ ¥¦¥§¦©©¤¤¥©¦¥©¨§¡Ÿ¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨¦§¦¨©
éì ïéðäð–éànL úéaíéøîBà:úøzî BzLà,ïéøeñà åéðáe;ìlä úéáeíéøîBà:ïéøzî elàå elà. ¤¡¦¦¥©©§¦¦§ª¤¤¨¨£¦¥¦¥§¦¥¨¥ª¨¦
‰ïaø÷ elàä úBòéèð éøä,úBöö÷ð ïðéà íà;ïaø÷ Bæ úélè,úôøNð dðéà íà–ïBéãt ïäì Lé.úBòéèð éøä £¥§¦¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤¦§£¥§¦

eööwiL ãò ïaø÷ elàä;óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úélè–ïBéãt íäì ïéà. ¨¥¨§¨©¤¦¨§©¦¨§¨©¤¦¨¥¥¨¤¦§
Âíiä éãøBiî øãBpä–äLaiä éáLBéa øzî;äLaiä éáLBiî–íiä éãøBéa øeñà,ììëa íiä éãøBiL ©¥¦§¥©¨ª¨§§¥©©¨¨¦§¥©©¨¨¨§§¥©¨¤§¥©¨¦§¨

äLaiä éáLBé;Bôéì Bkòî ïéëìBäL elàk àG,Løôì BkøcL éîa àlà. §¥©©¨¨¨¥¤§¦¥©§¨¤¨§¦¤©§§¨¥

:íäá äøåñà äòåáùä êëéôì ,íéøôåñ éøáãî äøúä íéëéøöù ãáìá ïéæåøéæ éøãðî õåç ,äøúä íéëéøö ïéàå
dddd.zevvwp opi` m` oaxw el`d zerihp ixdä÷éìã äàøù åà .úåöö÷ð ïðéà íà ïáø÷ åìà éøä øîàå åéúåòéèð åöö÷é àîù àøéå äàá äøòñ çåø äàø

:óøùú àì íà ïáø÷ åæ éøä øîåàå óøùú àîù åúéìè ìò àøéå øéòá äìôð.oeict mdl yiøîà àìã ïåéëã .ïáø÷ ïäéîãá äð÷éå åãôéå ,úåùã÷ä øàùë
:ïáø÷ ïäéîãá úåð÷ì åéäéù àìà ïéåëéà ïáø÷ë äéìò åäðéøñéîì åàì ,ïáø÷ë éìò ïä éøä.oeict mdl oi`úåøæåç úåòéèðäå äùåã÷á ïéñôúð úåòîä àìà

:åöö÷éù ãò åùã÷éå åøæçé íãôàùëì ,øîà÷ éëä ,åöö÷éù ãò øîàã ïåéëã ,úåùåã÷ úåéäì
eeee.dyai iayeia xzenã ïéàù:íéá úãøì íëø.dyai iayei llka:äùáéá áùéìå úãøì íôåñù.etil ekrn mikledd el`k `läì éùøôîã úéà

íéä éãøåéî øãåðäù ,åôéì åëòî íéëìåäù åìàë àì ,øåñà íéä éãøåéá àä òîùîã äùáé éáùåéá øúåî íéä éãøåéî øãåðä ïéúéðúîã àùéøá ïðúã àä ,éëä
éáùåé íâå ,øñàéì íä íéä éãøåé ììëáã ãáìá åôéì åëòî íéëìåää åìàë àì ,éùøôîã úéàå .íéä éãøåé åø÷î àì äæë èòåî êøã íåùîã ,íäá øåñà åðéà

:äùáéì ãøéì åôåñù éôì ,ùøôì åëøãù éîá óà àìà ,åø÷î äùáé

`xephxa yexit

לידור. לו מותר מדירו, אינו שהאנס נוספים, eøîàבדברים ?ãöékÅÇÈÀ
Bì:האנסים –!éì úéðäð ézLà íðB÷ :øîàעל שיאסור – ÁÙÈÄÀÄÆÁÅÄ

וכו ', תרומה אינה התבואה אם משלו, תיהנה שלא בנדר øîàåÀÈÇ:אשתו
éì ïéðäð éðáe ézLà íðB÷, בניו את גם לאסור בנדרו שהוסיף – ÈÄÀÄÈÇÆÁÄÄ

משלו, ייהנו úøzîשלא BzLà :íéøîBà éànL úéa ליהנות – ÅÇÇÀÄÄÀËÆÆ
להדירה, אנוס והיה הואיל ïéøeñàממנו, åéðáe, ממנו ליהנות – ÈÈÂÄ

נדר. נדרו ולגביהם להדירם, אנוס היה לא íéøîBà:שהרי  ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
ïéøzî elàå elà להשפיע שכדי ממנו, ליהנות מותרים בניו  אף – ÅÈÅËÈÄ

אותו , מדירים שאינם במה אף לידור  לו  מותר לו, שיאמינו האנסים על 
למעלה. שבארנו כמו  חל, אינו lldונדרו ziak dklde הדינים בכל 

הללו .
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דברים, הם שבלב דברים שבהם נדרים, דיני  הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
ברם  דברים. אינם מוכחים שאינם שבלב שדברים ללמדנו, זו  משנה כאן  הובאה

דנה זו yמשנה c w d i x c p a,,היא והלכה למקדש. מנכסיו להקדיש  נודר  שאדם
זה  הרי קרבן , ליקרב הראויה תמימה בהמה כגון למזבח, הראוי דבר  שהמקדיש

sebdקדוש zyecw,ולהוציאו להקדש  דמים במקומו  לתת שאין  היינו פדיון, לו ואין 
חלה  בזה, וכיוצא אבן  או  בגד כגון למזבח, ראוי  שאינו  דבר והמקדיש לחולין ;

mעליו i n c z y e c w,ודמיו לחולין , יוצא והוא בדמים, אותו שפודים פדיון, לו ויש 
ואין פעמים דמים, קדושת עליהם שיש  בדברים שאף ללמד, באה משנתנו הקדש.

פדיון. להם

ïaø÷ elàä úBòéèð éøäחושש והיה באה סערה רוח אדם ראה – ÂÅÀÄÈÅÈÀÈ
ואמר: נטיעותיו , ייקצצו  oaxw,שמא el`d zerihp ixdïðéà íàÄÅÈ

úBöö÷ð שטליתו וראה דליקה, שהיתה או  הרוח; ידי על  היום – ÄÀÈ
ואמר : להשרף, ixdúôøNðעלולה dðéà íà ,ïaø÷ Bæ úélè– ÇÄÈÀÈÄÅÈÄÀÆÆ

שיקנו  טליתו , או  נטיעותיו  שהקדיש כלומר הדליקה, ידי על היום

וניצלו היום ועבר יום, באותו יינצלו  אם קרבן , `mixne,בדמיהן oi`e)
zerihp ixd" xn` `l ixdy ,oaxwk zerihpd z` eilr xeq`l ezpeeky

± oaxw ilr el`d הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש,(ïBéãt ïäì Lé עליהן שחלה כלומר  – ÅÈÆÄÀ
בדמיהן  וקונים אותן  שפודים הקדשות, כשאר ודינן  דמים, קדושת
בטעות, שהקדישן  לפי  ההקדש , עליהן חל  שלא אומרים, ואין קרבן ;

נדרן  כך  ומתוך  יינצלו , לא והטלית שהנטיעות בלבו  בטוח שהיה
כגון  שבלב דברים שכן  מקדישן, היה לא שיינצלו  ידע ואילו  להקדש ,

קיים ונדרו  דברים, אינם מוכחים, שאינם אמר :((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).אלו , אם אבל 
eööwiL ãò ïaø÷ elàä úBòéèð éøä אינן "אם אמר שלא – ÂÅÀÄÈÅÈÀÈÇÆÄÈÀ

אלא e"נקצצות" v v w i i y c r,": שאמר ixdãòאו ïaø÷ Bæ úélèÇÄÈÀÈÇ
óøOzL:אמר נשרפת" אינה "אם שבמקום –"s x y i z y c r,"ïéà ÆÄÈÅÅ

ïBéãt íäì הדמים בדמים, הנטיעות את פודה המקדיש  שאם – ÈÆÄÀ
שלא  זמן  כל הקדש , ונעשות חוזרות והנטיעות בקדושה, נתפסים

הטלית  אין  בדמים, אותה פודה המקדיש  אם בטלית, וכן נקצצו ;
אמר, שהרי שתישרף, עד הקדש ונעשית חוזרת והיא לחולין , יוצאת

ומשמע  הקדש , יהיו  הטלית שתישרף עד או  הנטיעות שייקצצו  שעד
כשפדאן  שדווקא אמרו , בגמרא ויקדשו. יחזרו  לכשאפדם אמר : שכך 

אלו  הרי אחר , פדאן  אם אבל  וקדושות, חוזרות הן הרי המקדיש ,
מותרות  ויהיו  נקצצו, לא עדיין שהנטיעות פי  על  אף לחולין, יוצאות

למקדיש יא יא יא יא ).).).).אף דדדד,,,, מעילהמעילהמעילהמעילה הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם א א א א ;;;; לללל,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

?evvwpy xg`l zerihpd ly opic dneשפודן סובר, יש בגמרא: אמוראים נחלקו 
פוסק  והרמב"ם פודן . אין שוב שנקצצו, שכיון סובר, ויש ודיו; אחת פעם

מיד " בהן נהנין  אלא פדיון, צריכין  אינן  שנקצצו "כיון  השנייה: (ld'כדעה
.(`i ,c dlirn
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ידות, הנדר, (עיקר ביטויים וצורת לשונם מבחינת נדרים בדיני  עסקנו כה עד 
הנודר  של  כוונתו  מבחינת וכן האסור), בדבר או  הנדור  בדבר  התפסה כינויים,

החל חכמים"). התירו נדרים "ארבעה להקל"; ופירושם להחמיר נדרים ("סתם

ליהנות  שלא שנדר הנודר , דברי במשמעות המשניות דנות פרקנו  סוף ועד  במשנתנו

(גמרא  אדם" בני לשון  אחר  הלך "בנדרים הוא: וכלל  אדם, בני  של מסויים מסוג

אדם  בני  בלשון משמעותם לפי הנודר דברי שמפרשים כלומר א), מט, נדרים

שנדר " זמן ובאותו לשון  ובאותו  מקום `)"באותו ,h mixcp 'ld m"anx).

íiä éãøBiî øãBpä כגון הים, מיורדי  הנאה עצמו על  שאסר  – ÇÅÄÀÅÇÈ
mid",שאמר : icxeil dpdp ip`y mpew"äLaiä éáLBéa øzîמותר – ËÈÀÀÅÇÇÈÈ

בים. להפליג דרכם שאין מאלו  כלומר  היבשה, מיושבי  ליהנות לנודר 
äLaiä éáLBiî,היבשה מיושבי ליהנות שלא הנודר  –øeñà ÄÀÅÇÇÈÈÈ

íiä éãøBéa,הים מיורדי אף ליהנות לנודר  אסור –íiä éãøBiL ÀÀÅÇÈÆÀÅÇÈ
äLaiä éáLBé ììëaיורדי את אף כולל היבשה" "יושבי שלשון  – ÄÀÈÀÅÇÇÈÈ

לעלות  שסופם לפי  הנדר, בשעת בים שנמצאים אלו  ואפילו  הים,
Bôéìליבשה; Bkòî ïéëìBäL elàk àG כאלו ים יורדי  רק לא – ÈÅÆÀÄÅÇÀÈ

בכלל הם ליבשה, וקרובה קצרה דרך שהיא ליפו, מעכו שמפליגים

היבשה, Løôìיושבי  BkøcL éîa àlàלפרש שדרכו מי אף – ÆÈÀÄÆÇÀÀÈÅ
היבשה  מיושבי  והנודר  היבשה, יושבי  בכלל הוא רחוקה לדרך בים

וכו', כאלו" "לא זו  שפיסקא בגמרא, מפרשים ויש  ממנו. ליהנות אסור
הדברים: ופירוש הרישא, על iayeiaמוסבה xzen ,mid icxein xcepd

,dyaid,הים ביורדי  אסור  etil,אבל  ekrn oikledy el`k `l שאלו לפי
אלא אסור ואינו  הים, יורדי  בכלל  yxtlאינם ekxcy inaלדרך בים

ארוכה.
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íéðàz íéìëBà,øîàå:ïaø÷ íëéìò éøä,åéçàå åéáà eàöîðå,íéøçà ïänò eéäå–éànL úéaíéøîBà:ïéøzî ïä, §¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨§¦§§¨¦§¤¨§¨¦¨¤£¥¦¥©©§¦¥ª¨¦
ïéøeñà ïänòM äîe;ìlä úéáeíéøîBà:ïéøzî elàå elà. ©¤¦¨¤£¦¥¦¥§¦¥¨¥ª¨¦

‚íéñðà éøãð–Bìöà ìëàiL Bøáç Bøécä,çåBða äìçL Bà àeä äì,øäð BákòL Bà–ïéñðà éøãð elà éøä. ¦§¥Ÿ¨¦¦¦£¥¤Ÿ©¤§§¨¨¤¨¨§¤¦§¨¨£¥¥¦§¥Ÿ¨¦
„ïéñëBnìå ïéîøçìå ïéâøäì ïéøãBð,äîeøz àéäL,äîeøz dðéàL ét ìò óà;Cìnä úéa ìL ïäL,ét ìò óà §¦¤¨¨¦§¤¨¨¦§©§¦¤¦§¨©©¦¤¥¨§¨¤¥¤¥©¤¤©©¦

Cìnä úéa ìL ïðéàL.éànL úéaíéøîBà:ïéøãBð ìka,äòeáLaî õeç;ìlä úéáeíéøîBà:äòeáLa óà.úéa ¤¥¨¤¥©¤¤¥©©§¦©Ÿ§¦¦¦§¨¥¦¥§¦©¦§¨¥
éànLíéøîBà:øãða Bì çzôé àG;ìlä úéáeíéøîBà:Bì çzôé óà.éànL úéaíéøîBà:Bøécî àeäL äna; ©©§¦¦§©§¤¤¥¦¥§¦©¦§©¥©©§¦©¤¤©¦

:øãð äéä àìù àöîð åì äáðâ àìù òãåðù ïåéëã.oixzen el`e el`ïåéëå ,åúåà øãðù ïéòë àìà åøãð ìåçéù äöåø åðéàã åìåë øúåä åúö÷î øúåäù øãðã
:åìåë ìèáúð ââåù äéä åúö÷îù

bbbb.oiqpe` ixcp:íéøáã ååä áìáù íéøáã ,íéçéëåî íéøáãäù àðååâ éàäëáå ,ñðåà åðáëòé íà øãðä ìåçéù åúòãá äéä àì àø÷éòîã
cccc.oibxdl:åðåîî úà ïéìèåðå íãàä ïéâøåäù íéèñì.oinxgle:éðú÷ åæ óà åæ àìå .íéâøåä íðéàù íéðìæâ.oiqkenleñëåî ìáà .åéìàî ãîåòä ñëåîá

òáùéìå øåãéì øåñàù ïëù ìëå ñëîä ïî çåøáì øåñàå àðéã àúåëìîã àðéã ,úåëìîä ÷åçá áåö÷ øáã ç÷åìå éåâ êìî ïéá ìàøùé êìî ïéá ,êìîä åãéîòäù
:ø÷ùì åì.dnexz ly odyíéøåäè íéðäëì àìà úìëàð äðéàù êåúî åäì àáéùç àì äîåøú ,éîð éà .øåñàä øáã ïéìëåà ïéà ,ïéìæåâå ïéâøåäù ô"òà

:äáøä ìåæá úøëîð.xcpa el gzti `l:øãðá àåä ìéçúé àì øåãéù ñðàä åðîî ìàù àì íà.exicn `edy dnaøåãé àì øåãéì ñðàä åðîî ìàù íà
äòåáùá øúåî øãðá øúåîù äîå ,íéåù úåòåáùäå íéøãðä ïéã ,ïéúéðúîá àðúã íéøãð äòáøà éðä ìëå .øçà øáãá åì øåãé àìå ,ãáìá ìàùù äîá àìà åì

`xephxa yexit

זרים, שהם היה וסבור משלו , תאנים אוכלים éøäאדם :øîàåÀÈÇÂÅ
ïaø÷ íëéìò,כקרבן עליכם אסורים התאנים הרי –åéáà eàöîðå ÂÅÆÈÀÈÀÄÀÀÈÄ

åéçàå,מדירם היה לא הכירם ואילו  מרחוק, הכירם שלא –eéäå ÀÆÈÀÈ
íéøçà ïänòויש שאכלו ; אחרים גם היו  ואחיו  אביו  עם ויחד  – ÄÈÆÂÅÄ

`mixgגורסים: odnr eid,(",(",(",("גדולגדולגדולגדול """"אוראוראוראור המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; שמכאן ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; כלומר 

היינו  ואחיו", אביו  "ונמצאו כן: לפני ששנינו ומה חדש, ענין  מתחיל
בשגגה. שנדר  לפי  נדר , נדרו  אין ואחיו , אביו  היו  האוכלים úéaÅשאם

ïéøzî ïä :íéøîBà éànL,בתאנים מותרים ואחיו אביו – ÇÇÀÄÅËÈÄ
אביו  על  תאניו  להדיר  בדעתו היה שלא לפי הנדר , חל לא שלגביהם

שגגות, נדרי בכלל  זה והרי ïéøeñàואחיו, ïänòM äîeאבל – ÇÆÄÈÆÂÄ
להדיר; רצה שאותם בתאנים, אסורים עמהם שהיו ìläאחרים úéáeÅÄÅ

ïéøzî elàå elà :íéøîBà, ואחיו אביו לגבי נדרו שבטל  כיון  – ÀÄÅÈÅËÈÄ
נדר סוברים: הלל שבית עמהם, שהיו  האחרים לגבי גם בטל  הריהו

כולו . הותר  מקצתו שהותר
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הקודמות  במשניות שלמדנו ולאחר  חכמים; שהתירו  בנדרים ממשיכה משנתנו
ללמד משנתנו  באה נדרים, אינם אלו שכל  שגגות, ונדרי זירוזין נדרי  על בפרקנו 
ששנינו כפי שגגות, בנדרי  (כמו אונסים בנדרי הם סוגים ושני  אונסים. נדרי על 

הקודמת): מלקיים `.במשנה המעכבו אונס שאירע אלא גמור, נדר  אדם שנדר 
מפני חכמים, שהתירו  הנדרים בכלל  הוא זה ונדר במשנתנו. שיבואר  כפי הנדר, את

אונס. יעכבנו  אם הנדר שיחול הנודר  של בדעתו היה לא שלכתחילה a.שלכתחילה
זה  נדר  ואף הבאה. במשנה שיבואר  כפי וכפייה, אונס מתוך  נדרו את אדם נדר
בשפתיו. שביטאו כפי הנדר יחול שלא היה הנודר של  שבלבו משום חכמים התירו 
אותם  שהנודר לפי  נדרים, אינם הללו  הנדרים שכל פרקנו , בתחילת הזכרנו  וכבר
דברים, אינם שבלב שדברים בהלכה, הוא כלל ואמנם שווים. אינם ולבו פיו  –
אם  ולפיכך  הם. דברים אדם, לכל וברורים המוכחים אלה, כגון  שבלב דברים אבל 
אין גוזמות, לספר או חברו, את לזרז  אלא בנדרו  הנודר נתכוון  שלא לנו  ברור
מתוך שנדר  או נדרו  את מלקיים אונס שעכבו או בנדרו  שגג אם וכן נדר; נדרו

למעלה. הטעם שבארנו כמו התרה, צריך ואינו חל , נדרו אין וכפייה, אונס

íéñðà éøãð?כיצד חכמים, שהתירו –ìëàiL Bøáç Bøécä ÄÀÅÙÈÄÄÄÂÅÆÙÇ
Bìöàאצלי תאכל לא אם עליך  נכסי "קונם חברו : לו  שאמר כגון  – ÆÀ

אצלו , יאכל לא אם בהנאה נכסיו את עליו שאסר  היינו  זו", בסעודה

àeä äìçå,למשכב ונפל  –Bða äìçL Bà, לשמרו וצריך –Bà ÀÈÈÆÈÈÀ
øäð BákòL לאותה לבוא יכול ואינו גדותיו , על  הנהר שעלה – ÆÄÀÈÈ

חברו , של ïéñðàסעודה éøãð elà éøäנכסי ואין  נדרים, שאינם – ÂÅÅÄÀÅÙÈÄ
בלבו  היה שלא לנו , שברור משום עליו , נאסרים מהם, שהדירו  חברו ,

אצלו; לאכול יבוא לא אונס מחמת אם מנכסיו , להדירו חברו של
אלו  שאונסים לפי כך , על להתנות דעתו  על להעלות לו היה ולא

לא  חברו שהדירו במי עוסקת שמשנתנו מבואר , בגמרא מצויים. אינם
מזמינים  היו  אחרים שגם כגון הוא, בקשתו  פי על  אלא לזרזו , כדי 
זה  שבכגון  להדירו, ממנו וביקש אצלו, לאכול יותר  חפץ והוא אותו ,

זירוזין . מנדרי הנדר אין
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כמו וכפייה, אונס מתוך נודר שאדם אונסים, נדרי  של השני בסוג דנה משנתנו
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו

ïéâøäì ïéøãBð נותנים אין שאם ממון, לגזול  הבאים לרוצחים – ÀÄÆÈÈÄ
הורגים, הם נכסים,ïéîøçìåלהם להחרים הבאים לגזלנים או  – ÀÆÈÈÄ

להם  נותנים אין אם ומשחיתים מכים אלא הורגים, שאינם פי על אף

מבוקשם מסים ïéñëBnìå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),את התובעים מכס, לגובי  או – ÀÇÀÄ
נכסים  או תבואה לקחת באים אלו אנשים שאם החוק; פי על שלא

התבואה, על להם נודרים étאחרים, ìò óà ,äîeøz àéäLÆÄÀÈÇÇÄ
äîeøz dðéàLכל "ייאסרו ולומר : להם לידור שמותר היינו – ÆÅÈÀÈ

מותר וכן תרומה"; אינה זו תבואה אם כקרבן  עלי  העולם פירות
לקחת, שבאים הנכסים על להם ולומר  לאנסים úéaלידור  ìL ïäLÆÅÆÅ

Cìnä úéa ìL ïðéàL ét ìò óà ,Cìnä נדרים ידי שעל – ÇÆÆÇÇÄÆÅÈÆÅÇÆÆ
נכסי או כהנים תרומת מלקחת נמנעים שהיו  מהאנסים, נפטרים אלו 

אונסין , נדרי בכלל  הם אלו שנדרים להשמיענו, המשנה ובאה המלך.
לדבר הנודר יתכוון  הנדר  שבשעת ובלבד הנודרים, על  חלים ואינם

היום  אותו  עליו  ייאסרו שהפירות בלבו , שיחשוב כגון  מהנדר, הפוטרו
מפחד כוונתו את בפיו  להוציא יכול ואינו שהואיל  בזה, וכיוצא בלבד,
שבלב  דברים זה ובכגון שבלבו , הדברים על סומך  הריהו  האנסים,

דברים הקודמת.((((גמראגמראגמראגמרא),),),),הם למשנה בהקדמה שבארנו  úéaÅכמו 
ïéøãBð ìka :íéøîBà éànL,לאנסים לידור מותר נדר לשון  בכל  – ÇÇÀÄÇÙÀÄ

äòeáLaî õeç בשבועה עלי העולם פירות "ייאסרו  יאמר : שלא – ÄÄÀÈ
תרומה" אינה זו  תבואה אני((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אם "נשבע יאמר: שלא שכן  וכל 

המלך" בית של  או תרומה של היא זו  יום יום יום יום שתבואה """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

היא;טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), חמורה השבועה óàשכן  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇ
äòeáLa.מהאנסים להיחלץ כדי  חכמים, התירו  –éànL úéa ÄÀÈÅÇÇ

øãða Bì çzôé àG :íéøîBà,שידור האנס ממנו דרש  לא אם – ÀÄÄÀÇÀÆÆ
לידור ; הוא יקדים Bìלא çzôé óà :íéøîBà ìlä úéáeמותר – ÅÄÅÀÄÇÄÀÇ

האנסים. את לפטור  כדי בנדר, לפתוח אפילו íéøîBà:לו  éànL úéaÅÇÇÀÄ
Bøécî àeäL äna, מדירו שהוא בדבר  אלא לאנס נודר  אדם אין – ÇÆÆÇÄ

התבואה  אם בנדר , עצמו  על שיאסור  לו  אומר  שהאנס בדבר כלומר

דברים  עצמו  על  לאסור מוסיף אינו אבל וכדומה, תרומה של אינה
Bøécîאחרים. BðéàL äna óà :íéøîBà ìlä úéáe אף – ÅÄÅÀÄÇÇÆÆÅÇÄ
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ìlä úéáeíéøîBà:Bøécî BðéàL äna óà.ãöék?Bì eøîà:øîà:øîàå !éì úéðäð ézLà íðB÷:éðáe ézLà íðB÷ ¥¦¥§¦©©¤¤¥©¦¥©¨§¡Ÿ¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨¦§¦¨©
éì ïéðäð–éànL úéaíéøîBà:úøzî BzLà,ïéøeñà åéðáe;ìlä úéáeíéøîBà:ïéøzî elàå elà. ¤¡¦¦¥©©§¦¦§ª¤¤¨¨£¦¥¦¥§¦¥¨¥ª¨¦
‰ïaø÷ elàä úBòéèð éøä,úBöö÷ð ïðéà íà;ïaø÷ Bæ úélè,úôøNð dðéà íà–ïBéãt ïäì Lé.úBòéèð éøä £¥§¦¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤¦§£¥§¦

eööwiL ãò ïaø÷ elàä;óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úélè–ïBéãt íäì ïéà. ¨¥¨§¨©¤¦¨§©¦¨§¨©¤¦¨¥¥¨¤¦§
Âíiä éãøBiî øãBpä–äLaiä éáLBéa øzî;äLaiä éáLBiî–íiä éãøBéa øeñà,ììëa íiä éãøBiL ©¥¦§¥©¨ª¨§§¥©©¨¨¦§¥©©¨¨¨§§¥©¨¤§¥©¨¦§¨

äLaiä éáLBé;Bôéì Bkòî ïéëìBäL elàk àG,Løôì BkøcL éîa àlà. §¥©©¨¨¨¥¤§¦¥©§¨¤¨§¦¤©§§¨¥

:íäá äøåñà äòåáùä êëéôì ,íéøôåñ éøáãî äøúä íéëéøöù ãáìá ïéæåøéæ éøãðî õåç ,äøúä íéëéøö ïéàå
dddd.zevvwp opi` m` oaxw el`d zerihp ixdä÷éìã äàøù åà .úåöö÷ð ïðéà íà ïáø÷ åìà éøä øîàå åéúåòéèð åöö÷é àîù àøéå äàá äøòñ çåø äàø

:óøùú àì íà ïáø÷ åæ éøä øîåàå óøùú àîù åúéìè ìò àøéå øéòá äìôð.oeict mdl yiøîà àìã ïåéëã .ïáø÷ ïäéîãá äð÷éå åãôéå ,úåùã÷ä øàùë
:ïáø÷ ïäéîãá úåð÷ì åéäéù àìà ïéåëéà ïáø÷ë äéìò åäðéøñéîì åàì ,ïáø÷ë éìò ïä éøä.oeict mdl oi`úåøæåç úåòéèðäå äùåã÷á ïéñôúð úåòîä àìà

:åöö÷éù ãò åùã÷éå åøæçé íãôàùëì ,øîà÷ éëä ,åöö÷éù ãò øîàã ïåéëã ,úåùåã÷ úåéäì
eeee.dyai iayeia xzenã ïéàù:íéá úãøì íëø.dyai iayei llka:äùáéá áùéìå úãøì íôåñù.etil ekrn mikledd el`k `läì éùøôîã úéà

íéä éãøåéî øãåðäù ,åôéì åëòî íéëìåäù åìàë àì ,øåñà íéä éãøåéá àä òîùîã äùáé éáùåéá øúåî íéä éãøåéî øãåðä ïéúéðúîã àùéøá ïðúã àä ,éëä
éáùåé íâå ,øñàéì íä íéä éãøåé ììëáã ãáìá åôéì åëòî íéëìåää åìàë àì ,éùøôîã úéàå .íéä éãøåé åø÷î àì äæë èòåî êøã íåùîã ,íäá øåñà åðéà

:äùáéì ãøéì åôåñù éôì ,ùøôì åëøãù éîá óà àìà ,åø÷î äùáé

`xephxa yexit

לידור. לו מותר מדירו, אינו שהאנס נוספים, eøîàבדברים ?ãöékÅÇÈÀ
Bì:האנסים –!éì úéðäð ézLà íðB÷ :øîàעל שיאסור – ÁÙÈÄÀÄÆÁÅÄ

וכו ', תרומה אינה התבואה אם משלו, תיהנה שלא בנדר øîàåÀÈÇ:אשתו
éì ïéðäð éðáe ézLà íðB÷, בניו את גם לאסור בנדרו שהוסיף – ÈÄÀÄÈÇÆÁÄÄ

משלו, ייהנו úøzîשלא BzLà :íéøîBà éànL úéa ליהנות – ÅÇÇÀÄÄÀËÆÆ
להדירה, אנוס והיה הואיל ïéøeñàממנו, åéðáe, ממנו ליהנות – ÈÈÂÄ

נדר. נדרו ולגביהם להדירם, אנוס היה לא íéøîBà:שהרי  ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
ïéøzî elàå elà להשפיע שכדי ממנו, ליהנות מותרים בניו  אף – ÅÈÅËÈÄ

אותו , מדירים שאינם במה אף לידור  לו  מותר לו, שיאמינו האנסים על 
למעלה. שבארנו כמו  חל, אינו lldונדרו ziak dklde הדינים בכל 

הללו .
y c e w z a y
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דברים, הם שבלב דברים שבהם נדרים, דיני  הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
ברם  דברים. אינם מוכחים שאינם שבלב שדברים ללמדנו, זו  משנה כאן  הובאה

דנה זו yמשנה c w d i x c p a,,היא והלכה למקדש. מנכסיו להקדיש  נודר  שאדם
זה  הרי קרבן , ליקרב הראויה תמימה בהמה כגון למזבח, הראוי דבר  שהמקדיש

sebdקדוש zyecw,ולהוציאו להקדש  דמים במקומו  לתת שאין  היינו פדיון, לו ואין 
חלה  בזה, וכיוצא אבן  או  בגד כגון למזבח, ראוי  שאינו  דבר והמקדיש לחולין ;

mעליו i n c z y e c w,ודמיו לחולין , יוצא והוא בדמים, אותו שפודים פדיון, לו ויש 
ואין פעמים דמים, קדושת עליהם שיש  בדברים שאף ללמד, באה משנתנו הקדש.

פדיון. להם

ïaø÷ elàä úBòéèð éøäחושש והיה באה סערה רוח אדם ראה – ÂÅÀÄÈÅÈÀÈ
ואמר: נטיעותיו , ייקצצו  oaxw,שמא el`d zerihp ixdïðéà íàÄÅÈ

úBöö÷ð שטליתו וראה דליקה, שהיתה או  הרוח; ידי על  היום – ÄÀÈ
ואמר : להשרף, ixdúôøNðעלולה dðéà íà ,ïaø÷ Bæ úélè– ÇÄÈÀÈÄÅÈÄÀÆÆ

שיקנו  טליתו , או  נטיעותיו  שהקדיש כלומר הדליקה, ידי על היום

וניצלו היום ועבר יום, באותו יינצלו  אם קרבן , `mixne,בדמיהן oi`e)
zerihp ixd" xn` `l ixdy ,oaxwk zerihpd z` eilr xeq`l ezpeeky

± oaxw ilr el`d הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש,(ïBéãt ïäì Lé עליהן שחלה כלומר  – ÅÈÆÄÀ
בדמיהן  וקונים אותן  שפודים הקדשות, כשאר ודינן  דמים, קדושת
בטעות, שהקדישן  לפי  ההקדש , עליהן חל  שלא אומרים, ואין קרבן ;

נדרן  כך  ומתוך  יינצלו , לא והטלית שהנטיעות בלבו  בטוח שהיה
כגון  שבלב דברים שכן  מקדישן, היה לא שיינצלו  ידע ואילו  להקדש ,

קיים ונדרו  דברים, אינם מוכחים, שאינם אמר :((((הרא הרא הרא הרא """"שששש).).).).אלו , אם אבל 
eööwiL ãò ïaø÷ elàä úBòéèð éøä אינן "אם אמר שלא – ÂÅÀÄÈÅÈÀÈÇÆÄÈÀ

אלא e"נקצצות" v v w i i y c r,": שאמר ixdãòאו ïaø÷ Bæ úélèÇÄÈÀÈÇ
óøOzL:אמר נשרפת" אינה "אם שבמקום –"s x y i z y c r,"ïéà ÆÄÈÅÅ

ïBéãt íäì הדמים בדמים, הנטיעות את פודה המקדיש  שאם – ÈÆÄÀ
שלא  זמן  כל הקדש , ונעשות חוזרות והנטיעות בקדושה, נתפסים

הטלית  אין  בדמים, אותה פודה המקדיש  אם בטלית, וכן נקצצו ;
אמר, שהרי שתישרף, עד הקדש ונעשית חוזרת והיא לחולין , יוצאת

ומשמע  הקדש , יהיו  הטלית שתישרף עד או  הנטיעות שייקצצו  שעד
כשפדאן  שדווקא אמרו , בגמרא ויקדשו. יחזרו  לכשאפדם אמר : שכך 

אלו  הרי אחר , פדאן  אם אבל  וקדושות, חוזרות הן הרי המקדיש ,
מותרות  ויהיו  נקצצו, לא עדיין שהנטיעות פי  על  אף לחולין, יוצאות

למקדיש יא יא יא יא ).).).).אף דדדד,,,, מעילהמעילהמעילהמעילה הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם א א א א ;;;; לללל,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

?evvwpy xg`l zerihpd ly opic dneשפודן סובר, יש בגמרא: אמוראים נחלקו 
פוסק  והרמב"ם פודן . אין שוב שנקצצו, שכיון סובר, ויש ודיו; אחת פעם

מיד " בהן נהנין  אלא פדיון, צריכין  אינן  שנקצצו "כיון  השנייה: (ld'כדעה
.(`i ,c dlirn
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ידות, הנדר, (עיקר ביטויים וצורת לשונם מבחינת נדרים בדיני  עסקנו כה עד 
הנודר  של  כוונתו  מבחינת וכן האסור), בדבר או  הנדור  בדבר  התפסה כינויים,

החל חכמים"). התירו נדרים "ארבעה להקל"; ופירושם להחמיר נדרים ("סתם

ליהנות  שלא שנדר הנודר , דברי במשמעות המשניות דנות פרקנו  סוף ועד  במשנתנו

(גמרא  אדם" בני לשון  אחר  הלך "בנדרים הוא: וכלל  אדם, בני  של מסויים מסוג

אדם  בני  בלשון משמעותם לפי הנודר דברי שמפרשים כלומר א), מט, נדרים

שנדר " זמן ובאותו לשון  ובאותו  מקום `)"באותו ,h mixcp 'ld m"anx).

íiä éãøBiî øãBpä כגון הים, מיורדי  הנאה עצמו על  שאסר  – ÇÅÄÀÅÇÈ
mid",שאמר : icxeil dpdp ip`y mpew"äLaiä éáLBéa øzîמותר – ËÈÀÀÅÇÇÈÈ

בים. להפליג דרכם שאין מאלו  כלומר  היבשה, מיושבי  ליהנות לנודר 
äLaiä éáLBiî,היבשה מיושבי ליהנות שלא הנודר  –øeñà ÄÀÅÇÇÈÈÈ

íiä éãøBéa,הים מיורדי אף ליהנות לנודר  אסור –íiä éãøBiL ÀÀÅÇÈÆÀÅÇÈ
äLaiä éáLBé ììëaיורדי את אף כולל היבשה" "יושבי שלשון  – ÄÀÈÀÅÇÇÈÈ

לעלות  שסופם לפי  הנדר, בשעת בים שנמצאים אלו  ואפילו  הים,
Bôéìליבשה; Bkòî ïéëìBäL elàk àG כאלו ים יורדי  רק לא – ÈÅÆÀÄÅÇÀÈ

בכלל הם ליבשה, וקרובה קצרה דרך שהיא ליפו, מעכו שמפליגים

היבשה, Løôìיושבי  BkøcL éîa àlàלפרש שדרכו מי אף – ÆÈÀÄÆÇÀÀÈÅ
היבשה  מיושבי  והנודר  היבשה, יושבי  בכלל הוא רחוקה לדרך בים

וכו', כאלו" "לא זו  שפיסקא בגמרא, מפרשים ויש  ממנו. ליהנות אסור
הדברים: ופירוש הרישא, על iayeiaמוסבה xzen ,mid icxein xcepd

,dyaid,הים ביורדי  אסור  etil,אבל  ekrn oikledy el`k `l שאלו לפי
אלא אסור ואינו  הים, יורדי  בכלל  yxtlאינם ekxcy inaלדרך בים

ארוכה.

izdw - zex`ean zeipyn



רכב    

      
ע"א: כא במשנה :ד שנינו     חצות  קוד  גשמי  לה וירדו  
. הגדול הלל  וקראו   הערבי בי ובאו  טוב,  יו ועשו  ושתו  ואכלו  ויצאו 

הגמרא: שואלת  הגדול אחר עד המתינו  ומדוע שנושעו , בשעה  
ושתו . הגמרא:שאכלו  משיבה       

הגדול 
      בו שנאמר כה )מפני קלו  לכל(תהלי  לח נת' ְֵֶֶָֹ

. אכילת אחר  הערביי בי אמרוהו  ולכ השובע, על  להאמר וראוי ָָר'

הגמרא: הדי,מקשה  כ וכי        
, גשמי עצירת בעת גובר אבי של  הכנסת לבית הזדמ פפא רב והרי  

     ,חצות  קוד אמרו כלומר,  לה ִ
הגדול    . האכילה  קוד לאומרו  שנית הגמרא:ומבואר מתרצת 

  , האנשי משאר  שוני זה  כנסת בית כ שבה  מחוזא העיר בני  ַָ

   יוכלו ולא שישתכרו  חשש  ויש  , בסעודת מצויה  ששכרות  
. אכילת  קוד ולאומרו  זו  מהלכה  לשנות  לה הורה  ולכ הלל , לומר

    

    


ע"א: כו  ד: ענינ מבארת היא במעמדות,  ג המשנה  שמדברת אגב  

, טעמ ומה  ( ב כח (במדבר    ,' וגו   
בו , חלק  יש   ולכול ישראל , כל  משקלי בא שהתמיד ,'עדמ לי להקריב מר ְְְְְֲִִִַוגו ',

          יכול אינו  הרי 
לכ , יו כל  התמיד קרב גבי על  יעמדו  ישראל  שכל  יתכ ולא לשומרו ,

     שבוע עובד משמר שכל  , כהני של  
ו  המקדש , בבית אחד      אנשי  

 ו   כל בשליחות  אחיה קרב על   עומדי שהיו  
וכש  ישראל .    שבו השבוע כשהגיע כלומר, , לירושלי 

משמר, אותו  משמש   היו שבמשמר לעבודה  הכהני 
לשיר,  והלוי  ,משמר אותו  של  המעמד ואנשי כלומר,  

, בירושלי  דרי היו  שלא אלו  ,ברצו הקרב שיתקבל   ומתפללי 
תורה  ספר  ומוציאי , ומתעני בופרשיות .כדלהל 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מד' וכ"ד אייר. כן זה מכבר נתאשר ע"י המזכירות שלי קבלת 

הבטאון חוברת שני'.

ב( מזכירים במכתבם שמצרפים לו קטעי העתונים, אמש ודבר. אבל לא נמצאו בהמעטפה.

ג( כבר באה העת שיחפשו עצות וישתדלו בזה שיהיו ג"כ גידול וצמיחה מהחרישה והזריעה 

הנעשות על ידם. כי אף שענין גדול הוא וגדולה הנחיצות דהפרסומות והשידור ברדיו והתעמולה כו' 

וכו' ובפרט שמובטחים אנו מנשיאנו הק' שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם אבל מובן שההקדם 

גם בהנ"ל משובח. והאריכות בזה אך למותר. והרי הפרסום והשידור כו' אינם אלא חרישה וזריעה 

וסו"ס  כמובן(  פועל  הוא  שאצלם  התעמולה  ומנהלי  המדברים  )משא"כ  והמקבלים  השומעים  מצד 

הרי צריך להחדיר הדבורים והתעמולה בהשומע עד שיבוא לידי פועל. מובן שאין הפעולה הנדרשת 

שוה בכל מקום שמבקרים, אבל בטח בכל מקום ומקום יש אופן לפעולה ממשית, גם מצד השומעים 

והמקבלים. ומהם בהשקפה ראשונה קביעות עתים בלימוד - מהם ובהם, על אתר - החסידות, המשכת 

בחורים ונוער לישיבותינו, והמשכת אברכים ובע"ב לפעולות ברוחה של חב"ד על אתר. ומה טוב אשר 

בכל מקום עברם, יעמיסו על אחדים מאנשי המקום שעמהם יעמדו בקישור. מובן שצ"ל כל זה מבלי 

לעורר פחד, ובמילא צריך לדבר ע"ד שילוח חוברות וכיו"ב, אבל באופן בלתי רשמי צריך להשתדל, 

שהאנשים שבהם יבחרו, יהיו הם הצנורות דרך שם יוכלו להשפיע בהמקום בקביעות. מובן שלא באתי 

אלא בכללות, ובהתאם לתנאי המקום והאישים בודאי יש למצוא תכנית מפורטת.

שם  כותבים  אינם  אבל  ובנימין  דוב  שלום  היו  המנגנים  שמראשי  במכתבם  מזכירים  ד( 

משפחתם, ובטח ימלאו בהזדמנות הבאה.

ה( לפלא שבל"ג בעומר למירון, מביאים הרבה ילדים לתספורת מצוה, והם אינם מזכירים 

דבר אודות נצול ענין זה להשפעה בחינוך והוא ע"י שמחלקים חוברות או אל"ף בי"ת, ושמצד השני 

נמצאת הכתבת שלהם ואיזה סיסמאות דשייך גם לההורים.

ו( מובן שכל הנ"ל אינם אלא נקודות של בקורת, ובכלל הדבר, הנה אשריהם ומה טוב חלקם, 

שזכו להיות מהמפיצי תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד באה"ק ת"ו אשר עיני ה' אלקיך 

בה מראשית שנה עד אחרית שנה, ולכן בטחוני חזק שזכות זה עצמו יצליחם לשפר את העבודה מזמן 

לזמן ומעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

ויהי' די ומספיק כשיזכירו לו שכתבו אלי  נ"ב: במ"ש שאכתוב ל... הנה בטח למותר הדבר 

בענין התקציב שלהם. ובודאי יעשה לטובתם ככל אשר בידו. ובפרט עתה לאחר שהצליחו השי"ת בענין 

הראי', שבודאי הקרבן תודה שלו יהי' מעין זה בהפצת פנימיות התורה זוהי תורת החסידות, אשר 

ונסתר שבתורה הוא ע"ד שמיעה וראי', וכמרומז ג"כ בזה שבנגלה דתורה  נגלה  כללות החילוק בין 

בעניני לימוד מורגל הלשון - תא שמע ובנסתר הלשון תא חזי. והוא ע"ד החילוק במתן תורה, שהי' 

אח"כ הלימוד באופן דשמיעה הבנה והשגה, ותורתו של משיח שיתגלו טעמי תורה, שאז יהי' הלימוד 

באופן דראי', וכמבואר בכ"מ בחסידות, שבזה מובן איך שאיש אחד יוכל ללמד תורה את כל ישראל, 

יעויין בדרושי לקו"ת ס"פ צו בענין משיח. בשער האמונה פנ"ח ואילך. ובכ"מ.

שוב מצאתי בס' כחו דרשב"י מב: - עד"ז.

בטח בהתאם למכתבי להרשת פנו אליהם בענין הדפסת השיחה דל"ג בעומר לפני התלמידים 

הצעירים כאן, והתדברו בנוגע להפועל.
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בזמן הגלות, ובפרט בדרא דעקבתא דמשיחא, ההעלמות והסתרים הם גדולים במאד.
ממאמר שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז



רלד
       

             
             
              
             
       

   
      
     

  
     

      
    

      
        

      
    

       
        

    
      
        

    
      
      

      
     
       

    
      

    
      

     
      

      
     

      
     

        
     

      
       
      

     
       
     
     
       

       
      

     
                      

                          
                        

                     
    

















































































































              

             

              

              

        

      

       

       

       

        

      

      

       

       

        

       

    

       

      

       

        

       

      

       

       

      

    

    

       

       

        

 


































































      
       

       
      
       
        
        
       
        
       
        
       
        
       
        
      
       
       
       
       
        
      

       
              

                  
            

              
              

                
              

             
                 

                
                

             








































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

       
       

         
          
           
         

         
         
         

        
        
        
        
         
         

        
        

         
         

     
    

       
   

       
         

         
      

        
          

        
          

       
        

          
       
        
         
        

          
       

       
          

          
       

        
       

        
          
        

         
         

         
        

         
          

         
         
         

 

        
       

          
          

         
        

       
        
        

         
         

    
       

           
         

            
         

        
          

        
        

         
       

        
         

         
          

         
        

     
        

        
         
         

          
          

          
        

        
          

          
         

  
      

        
          

         
 

         
          
         
         

     


          

            
          









































































































































































































































"הימים האלה נזכרים ונעשים", שעל־ידי־זה ש"נזכרים" כדבעי, אזי חוזרים ו"נעשים" עוד הפעם.
משיחת שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

צריך לחיות עם הזמן, היינו, עם ענייני התורה שקורין בתורה בשבת וביום־טוב.
משיחת שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אגרות קודש

]י"ז סיון תשי"ג[

...רופא דתי - בטח יוכל לסדר שלא יוזקק לרחץ בש"ק. ושבת עצמה מרפאת וכל' רז"ל שבת 

היא מלזעוק )ובכ"ז ועי"ז( רפואה קרובה לבוא...
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו ממוצאי יו"ט חג השבועות זמן מתן תורתנו, בו כותב אודות הסדרים 

בימי החג.

ויהי רצון שיקחו מההתעוררות לכל השנה כולה שנוסף שבכלל כל עניני הימים טובים הם על 

מנת לקחת מהתעוררות שלהם על כל השנה, נוספת נקודה בהנוגע לזמן מתן תורתנו שבכל יום ויום 

צריכים להיות חדשים ]אף שלפעמים מובא מאמר רז"ל כחדשים - בכ"ף הדמיון - עיין רש"י דברים 

כו, טז: בכל יום יהיו בעיניך חדשים[.

וי"ל שתלוי במצב עבודת האדם לקונו, שלפעמים הוא בעלי' ופעמים וכו' שגם אז לכה"פ צ"ל 

כחדשים, אבל התכלית המקווה והרצון, חדשים ממש, וק"ל.

והרי נתקבל מכתבו ונכתב המענה בימי תשלומין דזמן מתן תורתנו, שגם בזמן הזה ובגלות 

נקבע ונחקק הדבר בענין של פועל, כדברי רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך 

)פוסק בנגלה דתורה( שלא לומר תחנון עד י"ב בחדש סיון והוא בכלל.

בעת רצון יזכירו את כל אלא שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

וכן  בזה  יבשר טוב  כן  ויהי רצון מהשי"ת שכשם שהביא הבקשה  זי"ע מתאים לתוכן כתבו,  נבג"מ 

מפעולותיו בקדש הפצת תורת קדש ומצותי' בכל מקום שידו מגעת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

... לרצונו להוסיף על לימוד התניא לימוד שלא מספרי חב"ד)במובן המצומצם( אבל שייך לזה 

- ילמוד בס' של"ה )ומובן שלאו דוקא על הסדר ויכול לדלג וכיו"ב(.
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

כאשר העולם מתנהג על־פי טבע, אזי יכול היצר־הרע להטעות יהודי שאין בעל־הבית לבירה זו. 
כאשר רואים הנהגה שלמעלה מהטבע . . אזי רואים שהקדוש־ברוך־הוא מנהיג את העולם.

משיחת שבת פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף נ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו וימים אלו ג"כ ספרו לתולדות משפחת משכיל לאיתן כו' ות"ח על הספר.

ומה שמתחיל במכתבו כי רצונו להיות מקושר ולא להיות חסיד כיון שהוא מן הפרושים,

הנה בטח ידוע גם לו אשר הגר"א עצמו הי' נקרא חסיד. ופשיטא שאין בזה כוונתי, ח"ו, להיות 

חסיד של איש פרטי או אפילו של איש כללי אלא שהוא כפתגם בעל התניא: פעם שאלו אותו מהו 

ענינו של חסיד, ענה, שזה איש המוותר על תועלת עצמו ולא עוד אלא שאין נמנע מהיזק לעצמו ובלבד 

שיביא תועלת לאחר. וכיון שהי' זה בעת תוקף המחלוקת אז, חזר השואל ושאל, שאין רצונו בראי' 

לזה מתורת הנסתר, אלא דוקא מתורת הנגלה. וענהו רבינו הזקן, שזהו גמרא מפורשת )נדה י"ז ע"א( 

שורפם חסיד, אף שעי"ז מזיק לעצמו, עיין שם בתוספות.

המשך בעמוד הבא



רנג

וקישור ענין זה בתורת החסידות והדרכותי', י"ל בפשטות, כי הרי, ע"פ שו"ע, ידוע הכלל: מאי 

חזית דדמי דידך סומק טפי, ובמילא הוא ג"כ להיפך, דמאי חזית דדמי דחברך סומק טפי. משא"כ 

תורת החסידות המעמידה את "הדגש" בזה, שתחלת העבודה צריכה להיות למעלה מן הטעם ודעת 

וחשבון, ורק זה יכול לשמש יסוד חזק לקיום התומ"צ כדבעי, וכשאין נכנס בחשבון, הרי לכל לראש 

מתענין בטובת רעהו, ובפרט כשנזכר על הטעם דהכרח העבודה שלמעלה מטו"ד וחשבון: אם יאחז 

בעשיית חשבון, אפילו חשבון דקדושה, הרי ידוע שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, ובמילא גם עמו 

קשים  עבירה  הרהורי  כי  ובמחשבה,  בדבור  ואפילו  במעשה  בהנהגתו  הוא  חשבון  בעל  אם  ידקדקו 

מעבירה, ואז הרי פשוט שאין זה כדאי )עס לייענט זיך ניט( בשבילו.

ואפילו  הראשונים?  דורות  עשו  מה  א"כ  החסידות,  לימוד  הוא  הכרח  אם  השאלה:  ידועה 

בזמננו הנה ישנם כאלו שאינם יודעים מתורת החסידות, ובכ"ז הם יראים ושלמים.

אבל המענה ע"ז ג"כ פשוט הוא: העולם מתנהג לא במקרה ח"ו, אלא בהשגחה פרטית בכל 

פרט ופרט. וכמו שרואים אנו בסוג הבעלי חיים, שישנם כמה אברים הנחוצים לבעל חי אחד שבלעדם 

אי אפשר לו להתקיים אף שאינם נמצאים אצל בע"ח אחר, מפני שהוא אפשר לו בלא הם. הרי מלפנו 

מבהמות ארץ, למדנו שגם במין המדבר כן הוא. זה שלא נודע לו עד עתה מלימוד תורת החסידות, או 

שהי' בדורות האלו שלימוד זה דפנימיות התורה הי' שייך רק ליחידי סגולה, ה"ז גופא ראי' שנמצא 

הוא בתנאים כאלו ולא יבוא לידי נסיונות כאלו, שמוכרחים הם גם לידיעה זו, משא"כ אלו שנודע להם 

ממציאות חלק תורה זו; והרי פשיטא שגם זה נכנס בפסק הרמב"ם שאפי' אות אחת, ומי יאמר חלק 

תורה שלם, הרי קדושתה שוה לפסוק שמע ישראל כו'.

והחילוק בין בע"ח ואיש הישראלי בהנ"ל הוא רק בזה, שברצות הקב"ה שתהי' טובתו שלימה, 

לא רצה להכריח את האדם בזה, ולכן ניתנה לו בחירה חפשית, ולא עוד אלא שברא יצה"ר המסביר 

לאדם כו"כ טעמים ונימוקים להסירו מן הדרך, ואם יש לו - להיצה"ר - עסק עם איש ירא ד', ה"ה 

מלביש הטעמים ונימוקים שלו באותיות של השו"ע. ובודאי האריכות לדכוותי' אך למותר.

ובהנוגע  אודותם.  לי  נודע  לא  הנה  יעקאטערינאסלאוו,  כאן מתושבי  יש  במה ששואלני אם 

לאמי הרבנית שליט"א, הרי מה טוב שיכתוב אלי' ישר, ובטח תכתוב לו מהידוע לה. ויכול לכתוב אלי' 

באיזה לשון שהוא.

כבקשתו מוסג"פ קטע, שנדפס פה בעת פטירת אבי זללה"ה.

ייטיב  הנה  כ"ץ,  הגר"ר  הרה"ג  ממו"ח  פ"ש  למסור  שליח  שהי'  כיון  ואשיבנו.  לקחתי  וברך 

למסור פ"ש בכבוד ממני. ות"ח.

ולחופה  לתורה  שי'  ליב  יהודא  בנם  את  יגדלו  שיחיו  וזוגתו  שהוא  ויזכהו  יצליחו  והשי"ת 

ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת ואשר יוסיף אומץ בהפצת אור היהדות בסביבתו. ויה"ר מהשי"ת 

שיעשה זה מתוך חמימות חסידותית.

בכבוד וברכת הצלחה.

נ"ב. ראיתי בהרשימה שבסוף ספרו שהו"ל בהוצאתו כמה חוברות ע"ד ובשאלת המדע ביחסו 

אל הדת, ואם יוכל להמציא להספרי' שלי הרי ת"ח מראש, כיון ששאלה זו בהגישה אלי' מכאיבה. כי 

אפילו החרדים הדנים בזה, הרי הסה"כ מהתעמולה שלהם הוא שהיו כמה מגדולי ישראל שהיתה להם 

ידיעה גדולה במדע ועד כמה המדע נחוץ לתורת ישראל וכמו בהלכות קידוש החדש, טריפות כו', בה 

בשעה שהגישה צ"ל בהיפך לגמרי, שלהמדע אין לו כל יסוד מבלי אמונה, וכמה מאנשי מדע היו תועים 

בדרכי החיים לולי אחיזתם בזה כו' וכו'.

המשך מעמוד הקודם

אגרות קודש



רנד   


             

              
              

                
          

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כו  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

 
   אחד לאדם אפילו  -.
   זה לקמיע הנזקק -.

  הוצאתו על  חייב אינו  אבל  -.

 
כח .250) סעיף  כדלהלן
ומשמע 251) לחולה, תכשיט  שהקמיע  נתבאר כה בסעיף 

לצאת  התיר ל' בסעיף  אמנם בו, לצאת בריא לאדם שאסור
מחמת  מסויים מחולי  החושש לבריא גם מומחה בקמיע 

כלשהי . סיבה

הוצאת 252) על חייב  שאינו נתבאר נז ס "ק  שח  סי ' במג"א
כפמ "ג  ודלא מועיל, הוא שמא מספק  מומחה שאינו קמיע 

מדאורייתא, שחייב  שסובר ומה, ד"ה טו ס "ק  מ "ז
להקל  אין חייב , שאינו שאף  כה, סעיף  על לעיל וראה

בכרמלית. ואפילו מומחה הוא אם שספק  בקמיע 

•
          

אדום ‚ אינו שלו קנה אבל לערבה דומה אחד מין יש אבל
הנקרא  וזהו למסר דומה הוא העלה ופי  עגול שלו ועלה
בסי ' שיתבאר כמו הדחק  בשעת אפילו פסולה והיא צפצפה

מסיני : למשה הלכה הן אלו דברים וכל תרמ "ט 

עצמו „ העץ  ראש שנקטם דהיינו ראשה שנקטם ערבה
צריך  ולכך הדור זה שאין לפי  פסולה בו גדילין שהעלין
ורוצה  מדאי  יותר ארוכין ערבה של כשהבדין מאוד ליזהר
שהן  במקום למטה אלא בראשם יקצצן שלא לקצצן

להענף : מתחברים

זה ‰ בדבר מאוד ליזהר וצריך פסולה עליה רוב  נשרו
ע "י וגם הלולב  לתוך תחיבתן ע "י  נושרים שלפעמים
מקום  ומכל כשרה עליה מקצת רק  נעקרה לא אם אבל נענוע 
אחרת  למצוא בקל לו אפשר אם אותה ליקח  אין לכתחלה
מן  מצוה היא שהשלימה כלום מעליה נשרו שלא שלימה

המובחר:

Â שיעור וכמה הדור זה שאין פסולה עליה רוב  יבשו
העלין  הגיעו לא אם אבל פניהם משהלבינו היבשות

כשרה. זו הרי  כמשה שכבר אע "פ  היבשות לשיעור

אע "פ  בקנה חיבורם ממקום ונתקו העלין רוב  נדלדלו אם
נסדקו  אם וכן קצת מחוברים הם שעדיין לפי  נשרו שלא
כאלו  זה הרי  העלה אורך ברוב  לשנים ונחלקו העלין רוב 

ופסולה: עליה רוב  נשרו

ערבה : דיני תרמז סימן ד חלק 

הדור.‡ זה שאין פסול היבש אבל כשר הכמוש אתרוג

ליחה  שום מוציא ואינו הליחה לכשתכלה היבשות ושיעור
המתים  לא ונאמר החי  לבשר הדם כמו לפרי  הליחה (כי 
מדוחק  או ליחה מוציא לח  שהוא זמן שכל כו') יהללו
שום  יוציא לא שיבש לאחר אבל הפרי  מסחיטת או הסכין

ליחה.

או  לסוחטו אפשר שאי  לפי  קשה שלו שהבדיקה אלא
מגוף  חסרון בו שאין נקב  ניקב  אם אבל יפסל שלא לחותכו
עד  מגיע  הנקב  שאין דהיינו מפולש אינו אם כשר האתרוג
שיעביר  ע "י  לבדקו יכול א"כ האתרוג שבתוך הזרע  חדרי 
שיזהר  רק  בחוט  יתראה ליחה בו יש ואם חוט  עם מחט  בו
לעבר  יגיע  שלא וגם הזרע  חדרי  עד המחט  יגיע  שלא
נקב  יעשה שלא הזרע  חדרי  כנגד שלא הוא אפילו שכנגדו

מפולש:

*
 אותו רואין כן אם אלא  לבדקו כלל חייב  אין מקום ומכל

לבדקו  אין זו בשנה עליו שבירך ואתרוג כמוש שהוא
יבש: ימצא שבודאי  האחרת בשנה כלל

בו ‚ שאין אלא רחב  הוא הנקב  אם אפילו שניקב  אתרוג
וניקב  עב  יתד שם שתחב  כגון האתרוג מגוף  חסרון
רוחב  שטח  של ורוחב  באורך אין אם כלום חסר שלא בענין
זה  הרי  איסר הנקרא מטבע  שטח  של ורוחב  כאורך הנקב 

כשר.
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רנה    

הנקב  פי  על האיסר מניח  עגול הוא הנקב  אם משערין וכיצד
אותו  רואין וקצר ארוך שהוא או מרובע  הוא הנקב  ואם
ורוחב  אורך מן עגולה עושין שהיו דהיינו עגול היה כאלו
הזאת  העגולה שטח  גודל היה ואם הנקב  רוחב  שטח  של

כשר. זה הרי  האיסר שטח  מגודל פחות

הזה  בזמן האיסר שיעור משערין היכן ל"ד סי ' ביו"ד (ועיין
ע "ש): כלל אותו יודעים אנו שאין

הנקב „ אם אבל מפולש הנקב  כשאין אמורים דברים במה
הגיע  לא אפילו שכנגדו עבר אל מעבר מפולש הוא
בעובי שניקב  כגון האתרוג שבתוך הזרע  לחדרי  הנקב 
זה  לצד זה מצד הזרע ) חדרי  את (המקפת העבה הקליפה
אלא  הנקב  ברוחב  אין ואפילו הזרע  חדרי  כנגד שלא שכנגדו

פסול: זה הרי  האתרוג מגוף  כלום חסר ולא משהו

אפילו ‰ שכנגדו לצד זה מצד  מפולש הנקב  אין אם אבל
כל  עובר הנקב  אורך ופילוש הזרע  חדרי  כנגד ניקב 
אם  וכן שכנגדו שבצד האתרוג לקצה סמוך עד הזרע  חדרי 
הזרע  וחדרי  הזרע  חדרי  תוך עד צדדיו משני  האתרוג ניקב 
הנקבים  בין מפסיק  הזה והשלם שלם קצת מהן נשאר עצמן

מפולש: נקב  נקרא אינו זה כל צדדיו שמשני 

*
Âחדרי עד הנקב  שהגיע  דכל ואומרים זה על חולקין ויש

נשארו  האתרוג של השני  וצד הזרע  שחדרי  אע "פ  הזרע 
העבה  שהקליפה לפי  מפולש נקב  נקרא זה הרי  שלימים
לדבר  הזרע  חדרי  עם נחשבת אינה הזרע  חדרי  את המקפת
וכיון  זה לענין עצמו בפני  לדבר נחשבת היא אלא אחד

מפולש. נקב  זה הרי  אחד מצד כולה שניקבה

בשעת  אבל האחרונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
סברא  על לסמוך יש אחר אתרוג למצוא אפשר שאי  הדחק 

זה: אתרוג על לברך ומותר הראשונה

Ê חסר אם אבל האתרוג מגוף  חסרון בו שאין בנקב  זה וכל
שאין  פי  על אף  פסול זה הרי  משהו אפילו האתרוג מגוף 

כאיסר: בו ואין מפולש הנקב 

Á חסרון בו שאין דנקב  ואומרים זה כל על חולקין ויש
הרבה  רחב  הוא ואפילו כלל פוסל אינו האתרוג מגוף 
בין  חכמים חלקו ולא מפולש הוא ואפילו מכאיסר יותר
אלא  מכאיסר לפחות כאיסר ובין מפולש לשאינו מפולש
כאיסר  ברחבו יש שאם האתרוג מגוף  חסרון בו שיש בנקב 
פוסל  אינו כאיסר ברחבו אין ואם מפולש שאינו אע "פ  פוסל
בשעת  זו סברא על לסמוך ויש מפולש הוא כן אם אלא
על  לברך מותר ואז אחר אתרוג למצוא אפשר שאי  הדחק 

זה: אתרוג

Ë נקבים אבל שנתלש לאחר בו שנעשה בנקב  זה וכל
מח  כשהוא בו להעשות הנעשים הוא שרגילות כמו ובר

נוהגין  מחובר כשהוא עליו שנופלים קוצים ע "י  נקבים  בו
נקב  שכל לפי  חסרון בהן שיש נקבים שהן אע "פ  להכשירו
עליו  שנקרם ע "י  לבריאותו חוזר באילן גדל בעודו לו שבאה
ואע "פ  באילנו וגדל הולך עדיין שהוא כיון מלמעלה עור

בכך  אין האתרוג בגוף  וחסרון גומא יש זה עור גבי  שעל
חסרון  בנקב  ויש עליו נקרם שלא רואים אנו אם אבל כלום
בו  נעשה שהנקב  פי  על אף  פסול זה הרי  האתרוג מגוף 

קוץ : ע "י  באילן בעודו

*
È זו בגומא בו שיש ונראה כשניכר אמורים דברים במה

לא  שמא להסתפק  יש אם אבל האתרוג בשר מגוף  חסרון
הקוץ  דוחק  שע "י  אלא האתרוג בשר מגוף  כלום נחסר
שאין  דכל להכשיר יש הנקב  לצדדי  האתרוג בשר נתכווץ 
סברא  על לסמוך יש האתרוג מגוף  חסרון שיש לנו ברור
כאיסר  בו ואין מפולש הנקב  שאין דכל שבארנו האחרונה

פסול: אינו חסרון בו שיש אע "פ 

‡È עד הנקב  פילוש הגיע  שמא להסתפק  יש אם ואפילו
שהגיע  לנו ברור שאינו שכל להכשיר יש הזרע  חדרי 
שאפילו  האומרים דברי  על לסמוך יש הזרע  חדרי  עד הנקב 
ואינו  מפולש נקב  נקרא אינו הזרע  לחדרי  הנקב  הגיע  אם

חסרון: בו יש כן אם אלא פוסל

È האתרוג את פוסל האתרוג מגוף  שחסרון ביארנו כבר
הוא  כשהחסרון אמורים דברים במה שנתבאר דרך ועל
האתרוג  של החיצונה הקליפה גם שניקבה דהיינו מבחוץ 
הנקראת  העבה הקליפה את המקפת הדקה הקליפה דהיינו
אבל  אותה כשאוכלין חריפות טעם בה ויש האתרוג בשר
האתרוג  בשר כל שנימוח  כגון בפנים אלא החסרון אין אם
קיימין  הזרע  חדרי  וגם קיימת החיצונה וקליפה בפנים
לחכמי נסתפק  זה דבר נימוחו שלא היד במשמוש שמרגיש
מחמת  נפסלת שאינה לריאה אתרוג לדמות יש אם הגמרא
ועורותיה  מבפנים בשרה כל שנימוח  כגון שמבפנים חסרון
שהיא  קיימין הן שמבפנים סמפונותיה וגם קיימין החיצונים
לפי להקל זה ספק  פוסקין ויש ל"ו סי ' ביו"ד כמ "ש כשרה

(שאינ  אלו פסולין שכל סוברין כמו שהן הידור מחמת ן
וכל  סופרים מדברי  אלא התורה מן פיסולן אין שיתבאר)
הן  אלו פסולין שכל אומרים ויש להקל סופרים דברי  ספק 
להחמיר  זה בספק  הולכין ולפיכך שיתבאר כמו התורה מן
במקום  האחרונה לסברא לחוש ויש תורה של ספק  ככל

שאפשר:

*
‚È מצד אלא נסדק  לא אפילו ארכו כל פני  על כולו נסדק  אם

ארכו  כל פני  על מגיע  הסדק  ועומק  לסופו מראשו אחד
חסר  שלא אע "פ  פסול זה הרי  העבה קליפה של עובי  רוב  עד
למעלה  משהו באתרוג נשתייר אם אבל האתרוג מגוף  כלום
העבה  הקליפה עובי  רוב  עד בעומק  נסדק  שלא למטה ומשהו
צד  מכל ונשתייר ארכו כל פני  על צדדיו משני  נסדק  אפילו

כשר: נסדק  שלא למטה ומשהו למעלה משהו

„Èמשני נסדק  אפילו רחבו היקף  פני  על נסדק  אם וכן
שני בין למעלה שלם משהו ונשתייר זה כנגד זה צדדיו
שני בין למטה שלם ומשהו הצדדין שמשני  הסדקים
שעומק  אע "פ  כשר זה הרי  הצדדים שמשני  הסדקים

העבה. קליפה של עובי  רוב  עד מגיע  הסדקים
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רנו   

שאינו  מחמת אינו ונסדק  חסר ניקב  דהיינו אלו פסולים וכל
ולקחתם  אמרה והתורה ושלם תם שאינו לפי  אלא הדור

ושלימה: תמה לקיחה חכמים ודרשו

ÂË את המקפת הדקה החיצונה הקליפה ממנו נקלף  אם
נקלף  שכולו שכיון פסול כולו נקלף  אם העבה קליפה
שלא  שהוא כל ממנו נשתייר ואם הדור ואינו ומתנוונה הולך
ויש  לבריאותו חוזר הוא שהוא כל אותו ידי  שעל כשר נקלף 
שלא  כסלע  ממנו נשתייר כן אם אלא כשר שאינו אומרים

שאפשר: במקום לדבריהם לחוש ויש נקלף 

ÊË שוה הוא הנקלף  כשמקום אמורים דברים במה
משונה  הוא אם אבל האתרוג גוון למראה במראיתו
המקום  כן אם אלא כשר אינו האתרוג ממראה במראיתו
ושלשה  בשנים מפוזר ואינו האתרוג מיעוט  הוא שנקלף 
בחוטמו  עומד ואינו אחד במקום עומד כולו אלא מקומות
חזזית  גבי  שיתבאר כמו ולמטה מחוטמו אלא האתרוג של

זה: לכל הטעם ע "ש

*
ÊÈהאתרוג ראש שעל אתרוגים הרבה אחד יש עץ  גדל

למעלה  בולט  ומקצתו האתרוג גוף  לתוך נכנס  שמקצתו
אלא  אתרוג לתוך כלל נכנס  זה עץ  אין אתרוגים ובמקצת
ועל  דד או פטמא ונקרא האתרוג מראש למעלה בולט  כולו
(נחשב ) והוא שושנתא ונקרא שושן פרח  כמין גדל זה עץ 
שאין  אתרוגים הרבה ויש דד או פטמא הנקרא העץ  מגוף 
שכך  כשריןכיון והן שעליו שושנתא ולא זו פטמא כלל להם
שכך  אותן הן וניכרין גדולן דרך וזהו ברייתם בתחלת היא
גומא  כמו הפטמא במקום להן יש כי  ברייתם מתחילת הן

בריאתו. מתחלת

ניטל  לא אפילו פטמתו וניטלה פטמא לו שהיה אתרוג אבל
לאתרוג  מחובר נשאר העובי  מקצת אלא הפטמא עובי  כל
משהו  שנשאר בענין האתרוג מן לגמרי  ניטל העובי  ומקצת
הפטמא  מקצת בעובי  מכוסה שהיה במקום מגולה באתרוג
האתרוג  מגוף  נחשבת זו שפטמא לפי  פסול זה הרי  שניטלה
אומרים  שיש אע "פ  חסר אתרוג זה הרי  חסרה  שהיא וכיון
שנתבאר  כמו כאיסר בו יש כן אם אלא פוסל חסרון שאין
ראשו  על האתרוג בגובה היא שהפטמא כיון מקום מכל
חסרון  שאפילו בה החמירו לפיכך יותר בה ניכר והחסרון
תלוי אתרוג של הידורו שעיקר לפי  פוסל שבה שהוא כל
שם  נחסר ואם השקפתו בתחלת אותו רואה שהאדם בראשו

הדור. אינו שהוא כל

שהיא  במקום הפטמא מעובי  כלום ניטל לא אם אבל
ממנה  נשאר ולא הפטמא כל נטלה ואפילו לאתרוג מחוברת
מכוסה  הוא האתרוג ראש שמקצת בענין משהו גובה רק 
בתחלה  מכוסה שהיה כמו שנשתייר זו משהו פטמא בעובי 

ראש  שמקצת דכיון כשר זה הרי  שלימה היתה כשהפטמא
חסרון. זה אין מתחלה שהיה כמו מכוסה הוא האתרוג

השושנתא  רק  נטלה לא דאפילו ואומרים זה על חולקין ויש
אלא  הדור שאינו פסול זה הרי  קיימת הפטמא וכל העליונה
הלכה  שאין ואע "פ  בראשו לגמרי  שלם הוא כן אם
שאפשר  במקום לדבריהם לחוש טוב  מקום מכל כדבריהם
והידור  בנוי  שוים אתרוגים שני  לפניו יש שאם דהיינו
בו  שיש אותו יקח  אזי  השושנתא ניטל מהן ובאחד
מהודר  אינו השושנתא בו שיש אותו אם אבל השושנתא
את  יקח  השושנתא ממנו שניטלה אותו כמו כך כל ומפואר
שושנתא  בו שאין פי  על אף  יותר המפואר ואת המהודר

הראשונה: כסברא הוא שהעיקר

*
ÁÈהרי באילן בו תלוי  שהאתרוג העץ  והוא העוקץ  ניטל

ממנו  נשאר ולא מעיקרו העוקץ  שניטל והוא פסול זה
זה  והרי  באתרוג גומא מקומו נשאר שאז באתרוג כלום
בענין  באתרוג שהוא כל ממנו נשאר אם אבל חסר אתרוג
מעובי כלום ניטל שלא דהיינו הגומא רוחב  כל שנתמלאת
שהרי כשר זה הרי  הגומא את ממלא שהוא במקום העוקץ 

כלום. חסר אינו האתרוג גוף 

גומא  מקומה ונשאר העוקץ  כל ניטל אפילו מכשירים ויש
שבחסרונו  לענין האתרוג מגוף  נחשב  אינו שהעוקץ  באתרוג
הלכה  שאין ואע "פ  חסר אתרוג משום האתרוג יפסל
למצוא  אפשר שאי  הדחק  בשעת מקום מכל כדבריהם
זה  אתרוג על לברך דבריהם על לסמוך יש אחר אתרוג
הפסולין  על אפילו לברך הדחק  בשעת נוהגין יש שהרי 

הטעם: ע "ש תרמ "ט  בסימן שיתבאר כמו לגמרי 

ËÈ(חזזן או תרגומו ילפת או (פירוש חזזית עליו עלתה
ניכר  שמקומן ממש בו ויש דקות אבעבועות כמו והוא
אחד  במקום הוא אם האתרוג מן גבוה שהוא היד במשמוש
כל  של רוב  הוא כן אם אלא פסול אינו בלבד מהאתרוג
המקומות  שני  בין ויש מקומות בשני  הוא אם אבל האתרוג
אחת  חזזית כשיעור הפחות לכל חזזית) בו (שאין פנוי  מקום
(דהיינו  משהו חזזית טיפת זה במקום להיות שיכול דהיינו
כמו  חזזית נקרא אין מכן שפחות דקות אבעבועות שתי 
בין  מפסיק  השערה כחוט  משהו אתרוג ומראה שיתבאר)
אתרוג  ומראה אחד מצד שאצלה הגדול להחזזית זו טיפה
זו  טיפה של השני  צד בין מפסיק  השערה כחוט  משהו
החזזית  כל אם אפילו פסול זה הרי  שאצלה הגדול לחזזית
החזזית  בתוך שיש שכיון האתרוג מיעוט  אלא אינו ביחד

הדור: ואינו כמנומר זה הרי  אתרוג מראה פנוי  מקום

באתרוג : הפסולים  דברים  תרמח  סימן ד חלק 
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.(" ראלי ני מסר  "והיה התחיל  דר  תאר  מה  יע)ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

 אהבה  מעני ." האר ובתה 'כ  תבא "י התחיל  דר   יע)ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
באר "). עלי 'כ ייר  "אז התחיל  דר  ," י מ"ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

."לחיי נאו" התחיל  בדר  רכבי". "לססתי התחיל  דר   יע)ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

רת"). היה  למע" התחיל  ְְְְִִִֶַַַַַבדר 

 רבד ." לי יר ז "והצח  התחיל  דר  תאר  מה  יע)ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מסעי"). "א ה התחיל  בדר  המינית". על  "למנח  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַהתחיל 

." אר בל ת ל  בה "א ה התחיל  דר  תאר  מה  יע)ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
א ה"). "יהדה התחיל  ְְְִִַַַָָבדר 

."המ "וקהל  התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹע
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"'כ  אברה אל  "וארא  סק  על  אחר    מק תאר  מ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

.'ז רק  ב', חלק  ," ניינ ל  "ספר  מה  יְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַוע

'ב עד ס"ז,   , יתר פר ת ְְִַַַָָ

 א"  עני ראינה", "צאינה התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוע
."'כ קד  ְֵֶֶֹידיכ

         

       
     . 

 יוע) דע ל "ח ,   מיני, בפר ת ב'. קע"ז,   קרח , פר ת ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ
תרה" ב"ל טי א '. עד ל "ט,  וד העל ת,ב'. פר ת ְְְְְֲִֵַַַַָָָ

נר ת"). הדלקת "מצות התחיל  ר   ְְְִִִֵַַַַַָס
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      'כ   
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 י"ג  יר  להבי" התחיל  דר  – אחר    מק תאר  כמ)ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
.(" ללע קדמה "בה  ועני  פר ,""כ מ אל  'מי ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָמת

.("עצרת המיני  " התחיל  דר  מה תאר  מה  יע)ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

      

             

  

ימ הק "עה התחיל  דר  – אחר    מק תאר  כמ)ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
א '). קל "ז,   א רא ,  יוע לנמע". נעה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיראל 

 במק א '. עד ח ת ק "ג,   אמר , ר ת הר , תב מ)ְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָֹ
.(.  בהרמ"ז, , ְֶֶַַָָמל

קד בגדי "ועית סק  על  צה, פר ת תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
.("'כ  ְֲַֹלאהר

 י"  מעני ," ת כח "ימני התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע)ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
אהבה"). כות ֲֶַַַָָָעה

      
         

    .'ב עד ל "ב,   ברכת, ה' (רק  ְִֶֶַַָ
א ') עד נ"ט,   מציעא , בבא  ד' פרק      ְְִֶֶַַָָָ

       
 (י"ג ל "ט,  סימ  י)    ִִִָ

       
'כ

        

         
         

         
       

        
  'כ מעני י"ז)  סעי) לת א ת א ר " "מא רי  יוע ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

 מ בא ת .  נתיב" ב"יאיר  צ"ב)מעה,  סעי)   ְְְִִִִֵָָָָָ
        

   'כ   

           

         מאמר) ֲַָ
כ"ד) רק  רי א ', חלק  , י ח ר     ִִֵֵֶֶֶ

        
   'כ.   יע ֵַָ

בדר  ."'כ ספר  "א ה סק  על  מת פר ת תאר  מה  יְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוע
מה  עד  יוע ."'כ דב   מק "א ה  עני בד", ל  על  "י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהתחיל 
"כה  סק  רי באיכה י"ט. ר ה מצרע, ר ה  ס ְְְֵֵַָָָָָָָָָָֹר ת,

בה"      ְִֶ

            

       

        

          

       ,אחרי פר ת ְֲֵַַָָ
ב' עד ס"ו,    , ק "ל   נא  בפר ת ְַַַַָָָֹ

א '. עד       ַ
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 בהוה" י ,"ב "מה התחיל  דר  תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ְִִַהליית").

     רתמנ "והה התחיל  דר  ְְְְִִִֵַַַ
זהב"         ָָ

   'כ    
     

          
   רתמנ "והה התחיל  דר  מה עד  יוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַ

זהב" ָָ

   

  " האר "ובתה התחיל  דר    ְְְְִִֶַַָָָָ

 ,'כ 'כ  'כ   

.   יע       ֵַָ

         
       

       
      

        
   תחילה ר   ס תאר  מה  יע ְְִִִֵֵֶַַַַָ

" סכיה  עני" התחיל  ר   וס סיני". "מדר  ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ

        
      



רסי    

        
      
       

       25 
         
       

     'וכ26 ְ

       
        
        

       
 אחר מק ת אר  מ    ְְְִֵֵֶַָָ

     27 

      
       



     
        

       
        

      
          

  28       
     
         

 

       

       
         
        

        
 'כ       

 29 

        'כ 
       

     'כ   
         

   
     

        
      
       

         
      

       
        
         

 

        
          



    30  
      

         
       

     
 

       
      



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

       

 בהוה" י ,"ב "מה התחיל  דר  תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ְִִַהליית").

     רתמנ "והה התחיל  דר  ְְְְִִִֵַַַ
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   רתמנ "והה התחיל  דר  מה עד  יוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַ

זהב" ָָ

   

  " האר "ובתה התחיל  דר    ְְְְִִֶַַָָָָ
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, הרחמ אב "האל   פיר אחר ,   מק זה ל  תאר  כמְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
."ע פה ְְֶַַָההלל 

 א" י ראינה", "צאינה התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוע
."קד  ְֵֶֶֹידכ

"דה "א רת מה תאר  מה  יוע    ס , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

הרי  זאת, "ועד י ," י ח  ע פרי תב מה  להבי" התחיל  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹר 

.   יע ."'כ הר         ִֵַַָ
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." מי טחה "וימיני סק  על  אחר ,   מק תאר  מְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

."ז "מה התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוע

." נסכי "ר ת התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָע

    

      

. א ר ה  דר תב מְְִֶַַַָָָ

 ל"  עני תצא ", "י התחיל  דר  – אחר    מק תאר  כמְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
."אב הוי"ה ני את פני  ל י ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאמר 

 עני ב', עד  ס י"ט,   , י ח  יוע)  " ער "מל  : ְְְְְִִֵַַַָָ
.('כ
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   ,ס"ז ) ,יתר רת  רי ב', חלק ְִֵֵֶַַָָ
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. כ"ח  סימ "דה "א רת תאר  מְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

.הצ ר ת רי ר ה  דר  יְְִֵֵֶַַַַַָָָָע

       
       

 

 קכ"ח ג', חלק  הר  תב מה  יר  עני תאר  מה  יוע)ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
.("יי ר על  טב "חמר  ְְֲֵַַַָב':

, ל  ל סדר  ר ת,  יוע "הגה".  מעני לעיל  תאר  מה  יְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוע
א '). פ "ד, ב'. פ "ג,  וד א '. עד פ ',  )   א ' חלק  בהר  ל "ט). ְֵֶֶֶַַַַַָֹ(רק 

א הבי". "להנחיל  י א '), עד ר "ו,  ) ו פר ת  יְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָוע
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 מ  ה פק די "א ה התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוע
ֵָהעדת".

 מעני א '). עד רמ"א ,  ) ויחי הר  – " בטי "י"ב  מעני  יְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹוע
קנ"ח ,   וצא , בפר ת א '). רמ"ב,   , ) "'כ  בטי  על  "ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
 ) אחרי בפר ת ב'). רכ"ט   ב'. רכ"א ,  ) ק די, בפר ת ְְְֲֵֵַַַַַַָָָָא '.

א '). ע"ח ,

." הרה ב"ביא רי .   יְֵֵֵַַַָֹע

 אימא־ חימ  י  ההפר אחר ,   מק תאר  מה  יְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוע

ז מה הדה תב מה  להבי" התחיל  דר  – ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלמחי ־א א 
מזח  "תח  רז"ל  מאמר  י על  אחר ,   מק תאר  מה  יוע ."'ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָכ
,"'כ  ממ  ני להצהיל  'כ יח   ויי"  בעני ,"'כ  לח  יְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָוס

."ת העל" תב מה  בי זה ְְְֲֶֶַַָָָבכל 

 דוע א ' עד  ס קנ"א ,  ) ת העל ר ת הר  מה  י ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָֹוע
ב').

."אחי די א ה "יהדה סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוע

, קראו פר ת הרקיע" ה"הר    אחר ,   מק תאר  מְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
."'כ הב  מ" סק  ֶֶַַַָעל 



רסה    


        

 

עולם Â‰ÊÂ(כו ) בעל  שהוא ליעקב השבטים שאמרו 
הכתר  עד  שעולה דת"י התיכון  בריח  האצי'
העוה"ב  שרש דח "ע עקב יו "ד  ג"כ  והוא כידוע דאצי'

שאין  דכשם כנ "ל  אלא שבבינה פי' כו ' אחד  אלא בלבך 
לאין  היש ביטול  ענין  ולהוציא לשלול  בא בזה א'
בזה  שהרי הרוכב לגבי המרכבה כמו  הדיבור  שבבחי'
ממנו  חוץ מה דבר  שיתוף בלי לבד  א' אלא לומר  א"א
בגופא  שמשתאבי' נשמו ' מקריב מיכאל  כמו  כלל 
בפ"ע  מה ודבר  יש בבחי' הן  שהרי כו ' ממש דמלכא
ואין  לבדו  הוא רק אחד  אלא אבל  כנ "ל  כו ' שנכנעים רק
הנ "ל  ע"ד  ג"כ  שהוא עוד  אין  פי' כמו  ממנו  חוץ דבר 
עוד  אין  אלא ובטל  נכנע שהוא רק דבר  עוד  שיש לא
הביטול  בבחי' רק זה אין  וא"כ  וכלל  כלל  מלבדו 
בבחי' עילאה במחשבה דנשמו ' האמיתי והתכללו '
כנ "ל  וכלל  כלל  עוד  בחי' שם שאין  הנ "ל  סתימין  עלמין 
לבך  שבתוך  מה בלבך  פי' כו ' אחד  אלא בלבך  אין  וזהו 
העליון  האדם לב בחי' שהוא דז "א ת"ת בחי' כו '
בז "א  שמלובשים דאו "א שבמוחין  נ "ח  מל "ב שמקבל 
חד  וחיוהי דאיהו  אע"ג אחד  אלא עדיין  זה אין  כו '
שבעצמותו  הפשוט  אחדותו  בחי' זה אין  אבל  ממש
אא"ס  עצמו ' דמצד  כידוע כלל  מלבדו  עוד  שאין  ממש
בחי' שהוא לבך  שבתוך  אבל  כלל  מדות אינון  מכל  לא
והוא  הפשוט  הרצון  בחי' שהוא העליון  הלב נקודת
ששרשו  דא"ק שבכתר  כתר  הרצונו ' כל  מקור  בחי'
שנקרא  דא"ס מלכות כתר  בחי' ממש הפשוט  ברצון 
פשוט  אחד  אלא אינו  שם רצון  בגי' שמו  הגדול  שמו 
מן  מבריח  הנ "ל  עקב יו "ד  דיעקב משום והיינו  ממש
קצה  ועד  דא"ס דמל ' כתר  בחי' עד  דהיינו  לקצה הקצה
שנעשים  דכולא סופא דאצי' מל ' כתר  בחי' התחתון 
נברא  בה"א תתאה ה"א בחי' והוא לבי"ע ומקור  ראש
ראו  וז "ש כנ "ל  גמור  ליש מאין  דאתגלי' עלמא העוה"ז 
דנעוץ  עליון  כתר  איהו  דאצי' מל ' דכתר  הוא אני אני כי
הנ "ל  עקב יו "ד  דוקא יעקב בחי' ע"י בסופן  תחלתן 
וזהו  וכנ "ל  תחלה במחשבה עלה מעשה דסוף וכידוע
המחשבה  פנימי' מבחי' שהמה השבטים שאמרו 
אין  כך  כנ "ל  דבריאה בחב"ד  דאצי' שבמל ' והרצון 
אחד  אלא בלבך  שאין  כמו  ממש אחד  אלא בלבבינו 
חוצבם  מקור  שנשמתם דהגם זה אמרו  איך  ולכאורה
ששם  המחשבה פנימיו ' מבחי' מל ' בחי' תתאה מה"א
דומה  זה אין  מ "מ  ממש וההתכללו ' הביטול  בחי' הוא
עילא' דמחשבה וההתכללו ' הביטול  למדריגת עדיין 

ממש  כך  אמרו  ואיך  כנ "ל  דז "א שבחב"ד  דאצי' דבינה
דמל ' העליון  מקצה מבריח  דיעקב משום הטעם אבל 
ולזאת  ממש הוא אני אני כמ "ש דאצי' מל ' עד  דא"ס
כלל  הפרש בלי ממש הביטול  מדריגת אותו  להיות יוכל 
נקודת  שהוא שבו  הפנימיו ' בבחי' בלבנו  שגם לפי והוא
לפי  כו ' הפשוט  העליון  ברצון  ומתאחד  עולה הרצון 
בלבבינו  אין  כך  וזהו  כנ "ל  דוקא בסופן  תחלתן  שנעוץ
חיצוניו ' בחי' מצד  ולא בפנימיו ' לבבינו  שבתוך  במה
המלאכים  שרש שזהו  חכמה מחיצוני' שמקבל  הלב
לבד  הדיבור  מאותיו ' שמקבלים העולמו ' חיצוני' בחי'
הלב  מהבל  נמשך  והדיבור  ברתא יסד  דאבא ואע"פ
אבא  אור  פנימיו ' משא"כ  חיצוניו ' רק אינו  זה כל  כידוע
אתה  כי כמ "ש הנשמו ' שרש שמשם עקב ביו "ד  שמאיר 
בלבך  שאין  כשם למ "ש השני והטעם וד "ל . כו ' אבינו 
פנימי' ראש תוך  נכנסים לאה דעקבי משום היינו  כו '
בתה  כאמה וכמ "ש למטה כנ "י שרש דרחל  חב"ד 
ועד  בתי שקראה עד  מחבבה זז  לא רז "ל  וכמאמ '
המחשבה  פנימיו ' דאור  הוא והענין  כו '. אמי שקראה
וכמארז "ל  דמל ' תתאה שבמחשבה בכנ "י מאיר  עילאה
סתימא' במחשבה דהיינו  במחשב' עלה ישראל 
כך  אמרו  ולכך  הנ "ל  הפשוט  רצון  עצמו ' בחי' הקדומה
כל  אין  עדיין  אך  וד "ל . ממש אח "פ אלא בלבבינו  אין 
בלבבינו  אין  ממש כך  שאמרו  זה כל  דאם מתיישב זאת
הראשון  במקור  כנ "י שרש מעלת מצד  רק הוא כו '
כו ' שמבריח  יעקב בחי' מצד  או  ב"ה אא"ס דעצמו '
הארץ  ועל  ממעל  בשמים מ "ש לכאורה יקשה א"כ  כנ "ל 
אח "פ  בחי' שהוא כלל  עוד  אין  בשוה בשניהם מתחת
מצד  רק זה ואין  כנ "ל  הוא אני אני מ "ש שזהו  כו '
ולטעם  כנ "ל  כו ' עלה מעשה סוף בסופן  תחלתן  שנעוץ
כו ' בלבבינו  אין  כך  במ "ש כלל  מעלה יתרון  אין  זה
כגוונא  אמר  הרי שבלבבם עליון  יחוד  בחי' בלא שהרי
לתתא  אתיחדת ממש הכי אוף לעילא מתייחדין  דאינון 
לפי  כו ' ראשון  אני הוא אני דאני הנ "ל  מטעם כו '
אבל  כו ' בכנ "י תלוי זה ואין  כו ' בסופן  תחלתן  שנעוץ
העצמי' במחשבה קדמו  דישראל  כידוע הוא הענין 
במי  וכמארז "ל  הנ "ל  כ "ע סובב מבחי' גם שלמעל '
בבחי' כו ' ולברא להאציל  הפשוט  ברצונו  פי' נמלך 
ומבואר  דוקא צדיקים של  בנשמתן  כו ' וממלא סובב
וכן  בשוה וארץ בשמים מלבדו  עוד  אין  במ "ש למעלה
סובב  בבחי' הוא בשוה מלא אני וארץ השמים את מ "ש
סובב  אלא ומטה מעלה בו  שאין  הראשון  הכללי
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רסו   

כו ' הוא אני אני נאמר  וע"ז  כו ' כאחד  ומטה למעלה
להעלם  קדימה מבלי נבראו  כא' וארץ שמים כמ "ד  וזהו 
המאמר  יסוד  הוסד  וע"ז  כו ' לגלוי ולא גילוי על 
עצמו ' דקמי משום ג"כ  כו ' מתיחדין  דאינון  דכגוונא
ב' שוה הרי בשוה לאבי"ע המקיף הכללי המקיף אור 

ויח  עילאה יחודא ולזה היחודי' ממש כא' תתאה ודא
בעצמו ' מתייחדי' דאצי' ע"ס שהוא דאינון  כגוונא אמר 
אתייחדת  כו ' בבריאה דאצי' מל ' בחי' הכי אוף המאצי'
הנה  אבל  הנ "ל  ומטעם הוא אני אני כי שכתוב וכמה כו '
להיות  זה המקיף אור  הארת של  ושרש מקור  בחי'
היחודים  בחי' ע"י ה"ז  בשוה ומטה למעלה היחוד 
שאמרו  והשבטים דיעקב ביחוד  כמו  דוקא למטה דכנ "י

אתדל "ע  נעשה דוקא ובאתדל "ת כו ' בלבך  שאין  כשם
ג"כ  הכללי סובב מבחי' שלמעלה ממש העצמו ' מבחי'
רצון  לכלל  שבא קודם ממש אא"ס עצמו ' בחי' והיינו 
שאמרו  והיינו  כו ' נמלך  במי וכמ "ש בעצמותו  פשוט 
בלבבינו  אין  כך  ממש אח "פ אלא בלבך  שאין  כשם
ממש  אח "פ בעצמו ' כנ "י שרש מצד  והוא אח "פ אלא
יחוד  שזהו  ויחו "ת ליח "ע ומקור  שרש נעשה ומזה
שא"א  כשם אמרז "ל  ולזה כידוע בכלל  וממלא סובב
כמ "ש  כו ' ישראל  בלי לעולם א"א כך  רוחו ' בלא לעולם
היה  ההשתלשלו ' דבתחלת בע"ח  (וכמ "ש וד "ל  במ "א
שהן  התחתוני' במעשה תלוי ואח "כ  מעצמו  חסד  חפץ

כידוע): למטה דכנ "י יחודים
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Â‰ÊÂ התחתון הרצון  שזהו  בנ "י ראש את שאו  ענין 
חלק  שזהו  העליון  רצון  עם להתחבר  לגלגלתם

הנש  שרש עם שבגוף ג"כ הנשמה מתחברים ועי"ז  מה,
מ "ת  ענין  וזהו  אא"ס. עצמות עם נש"י כללות למעלה
נודע  שזהו  הספירה ימי מ "ט  סופרים מתחילה כי
שזהו  בליבי' דמשער  מה לפום חד  כל  בעלה בשערים
שבחכ ' הרצון  להמשיך  לעומר  א' יום היום להמשיך 
רצון  עם לחבר  במ "ת ואח "כ  המדות לברר  למדות
שאנכי  מי אנכי וזהו  גלגלתא, כתר  בחי' שזהו  העליון 
גילוי  בבחי' שיהי' אלקיך  הוי' להיות אא"ס עצמות
רק  כי נשמתן  פרחה דיבור  כל  על  ענין  וזהו  בנש"י.
אינו  הנשמה שרש אבל  בגוף מלובש מנשמה הארה
כשקיבלו  מ "ת ובשעת חזי, מזלייהו  וזהו  בגוף מלובש

נשמתן . פרחה אזי למעלה נשמתם בשרש התורה
Ï‰Â‡ ברצון התחתון  רצון  כשמתחברים כי מועד 

צריך  אא"ס בעצמות נש"י וכללות העליון 
ולא  אחזתיו  מ "ש וזהו  תורה]. ע"י [והוא לזה שמירה
הורתי  חדר  ואל  אמי בית אל  שהביאותיו  עד  ארפנו 
ארפנו  ולא אחזתיו  וענין  ותושבע"פ, תושב"כ  ענין  שזה
ידיהם  שרפו  וארז "ל  מרפידים ויסעו  כתי' הנה  כי
ידי  והידים יעקב קול  הקול  כתי' הנה כי תורה, מדברי
הקול  שזהו  יעקב קול  שהקול  בזמן  וארז "ל  עשיו 
ובזמן  עשיו , ידי הידים אין  אזי דתורה וקול  דתפלה
אזי  ותפלה דתורה הקול  שזהו  יעקב קול  הקול  שאין 
תתפש  בידים שממית כמ "ש שזהו  עשיו , ידי הידים
כלל , בשם מקום תופס שאינו  מחמת מלך  בהיכלי והיא

מחמת  גבוה ממקום יניקה לקבל  [יכולים] הקליפות כך 
דתורה  קול  ע"י אבל  בשם, מקום תופסים שאינם
שבעצמותו  רצה"ע ממשיכים התפלה ע"י שזהו  ותפלה
לקבל  להם א"א אזי וחכמתו  רצונו  שזהו  תורה בחי'
ידיהם  שרפו  וזהו  פנימי'. בבחי' המשכה זהו  כי יניקה
א"א  התורה כשלומדים אבל  עשיו  ידי הידים אזי מד "ת
ברצון  אחיזה שזהו  ארפנו  ולא אחזתיו  וזהו  לקבל . להם
מד "ת, ארפנו  ולא התפלה ע"י אא"ס בעצמות דלעילא
תורה  שזהו  אמי בית אל  הרצון  שהביאותיו  עד  וזהו 
כמ "ש  תושבע"פ שזהו  הורתי חדר  ואל  שבכתב
כי  הריון , לשון  להורתם פי' וגם הוראה. לשון  להורתם
שהוא  בהתורה בהריון  הוא הרצון  כי הריון  בחי' זהו 
בנש"י. הגילוי היינו  לידה בחי' לידי בא ואח "כ  ח "ע
ראש  את שאו  להיות צריך  ומתחילה מועד , באוהל  וזהו 
נש"י  כללות התחתון  רצון  לחבר  לגולגלתם בנ "י
ואח "כ  התפילה ע"י אא"ס עצמו ' שהוא ברצה"ע
שמירה  צריך  כי התורה בבחי' להמשיך  מועד  באוהל 
כל  וגם השמירה, הוא והתורה מזה יניקה יהי' שלא
צריך  כי לו  אין  תורה אפי' תורה אלא לו  אין  האומר 

ותפלה. תורה יחד  שניהם
וישראלים,‡˙‰ לוים כהנים בחי', ג' יש כי ואהרן ,

קהת  גרשון  ענין  שזהו  בחי' ג' גופא ובלוים
האמה  את גרש כמ "ש גירושין  לשון  הוא גרשון  ומררי,
גיבור  איזהו  וכמשארז "ל  הרע את לגרש שזהו  הזאת
לשון  ומררי התאוות, מכל  וכל  מכל  יצרו  את הכובש
על  ומרירות ח "נ  על  מרירות מרירות מיני ב' מרירות
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רסז    

כו ' הוא אני אני נאמר  וע"ז  כו ' כאחד  ומטה למעלה
להעלם  קדימה מבלי נבראו  כא' וארץ שמים כמ "ד  וזהו 
המאמר  יסוד  הוסד  וע"ז  כו ' לגלוי ולא גילוי על 
עצמו ' דקמי משום ג"כ  כו ' מתיחדין  דאינון  דכגוונא
ב' שוה הרי בשוה לאבי"ע המקיף הכללי המקיף אור 

ויח  עילאה יחודא ולזה היחודי' ממש כא' תתאה ודא
בעצמו ' מתייחדי' דאצי' ע"ס שהוא דאינון  כגוונא אמר 
אתייחדת  כו ' בבריאה דאצי' מל ' בחי' הכי אוף המאצי'
הנה  אבל  הנ "ל  ומטעם הוא אני אני כי שכתוב וכמה כו '
להיות  זה המקיף אור  הארת של  ושרש מקור  בחי'
היחודים  בחי' ע"י ה"ז  בשוה ומטה למעלה היחוד 
שאמרו  והשבטים דיעקב ביחוד  כמו  דוקא למטה דכנ "י

אתדל "ע  נעשה דוקא ובאתדל "ת כו ' בלבך  שאין  כשם
ג"כ  הכללי סובב מבחי' שלמעלה ממש העצמו ' מבחי'
רצון  לכלל  שבא קודם ממש אא"ס עצמו ' בחי' והיינו 
שאמרו  והיינו  כו ' נמלך  במי וכמ "ש בעצמותו  פשוט 
בלבבינו  אין  כך  ממש אח "פ אלא בלבך  שאין  כשם
ממש  אח "פ בעצמו ' כנ "י שרש מצד  והוא אח "פ אלא
יחוד  שזהו  ויחו "ת ליח "ע ומקור  שרש נעשה ומזה
שא"א  כשם אמרז "ל  ולזה כידוע בכלל  וממלא סובב
כמ "ש  כו ' ישראל  בלי לעולם א"א כך  רוחו ' בלא לעולם
היה  ההשתלשלו ' דבתחלת בע"ח  (וכמ "ש וד "ל  במ "א
שהן  התחתוני' במעשה תלוי ואח "כ  מעצמו  חסד  חפץ

כידוע): למטה דכנ "י יחודים
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Â‰ÊÂ התחתון הרצון  שזהו  בנ "י ראש את שאו  ענין 
חלק  שזהו  העליון  רצון  עם להתחבר  לגלגלתם

הנש  שרש עם שבגוף ג"כ הנשמה מתחברים ועי"ז  מה,
מ "ת  ענין  וזהו  אא"ס. עצמות עם נש"י כללות למעלה
נודע  שזהו  הספירה ימי מ "ט  סופרים מתחילה כי
שזהו  בליבי' דמשער  מה לפום חד  כל  בעלה בשערים
שבחכ ' הרצון  להמשיך  לעומר  א' יום היום להמשיך 
רצון  עם לחבר  במ "ת ואח "כ  המדות לברר  למדות
שאנכי  מי אנכי וזהו  גלגלתא, כתר  בחי' שזהו  העליון 
גילוי  בבחי' שיהי' אלקיך  הוי' להיות אא"ס עצמות
רק  כי נשמתן  פרחה דיבור  כל  על  ענין  וזהו  בנש"י.
אינו  הנשמה שרש אבל  בגוף מלובש מנשמה הארה
כשקיבלו  מ "ת ובשעת חזי, מזלייהו  וזהו  בגוף מלובש

נשמתן . פרחה אזי למעלה נשמתם בשרש התורה
Ï‰Â‡ ברצון התחתון  רצון  כשמתחברים כי מועד 

צריך  אא"ס בעצמות נש"י וכללות העליון 
ולא  אחזתיו  מ "ש וזהו  תורה]. ע"י [והוא לזה שמירה
הורתי  חדר  ואל  אמי בית אל  שהביאותיו  עד  ארפנו 
ארפנו  ולא אחזתיו  וענין  ותושבע"פ, תושב"כ  ענין  שזה
ידיהם  שרפו  וארז "ל  מרפידים ויסעו  כתי' הנה  כי
ידי  והידים יעקב קול  הקול  כתי' הנה כי תורה, מדברי
הקול  שזהו  יעקב קול  שהקול  בזמן  וארז "ל  עשיו 
ובזמן  עשיו , ידי הידים אין  אזי דתורה וקול  דתפלה
אזי  ותפלה דתורה הקול  שזהו  יעקב קול  הקול  שאין 
תתפש  בידים שממית כמ "ש שזהו  עשיו , ידי הידים
כלל , בשם מקום תופס שאינו  מחמת מלך  בהיכלי והיא

מחמת  גבוה ממקום יניקה לקבל  [יכולים] הקליפות כך 
דתורה  קול  ע"י אבל  בשם, מקום תופסים שאינם
שבעצמותו  רצה"ע ממשיכים התפלה ע"י שזהו  ותפלה
לקבל  להם א"א אזי וחכמתו  רצונו  שזהו  תורה בחי'
ידיהם  שרפו  וזהו  פנימי'. בבחי' המשכה זהו  כי יניקה
א"א  התורה כשלומדים אבל  עשיו  ידי הידים אזי מד "ת
ברצון  אחיזה שזהו  ארפנו  ולא אחזתיו  וזהו  לקבל . להם
מד "ת, ארפנו  ולא התפלה ע"י אא"ס בעצמות דלעילא
תורה  שזהו  אמי בית אל  הרצון  שהביאותיו  עד  וזהו 
כמ "ש  תושבע"פ שזהו  הורתי חדר  ואל  שבכתב
כי  הריון , לשון  להורתם פי' וגם הוראה. לשון  להורתם
שהוא  בהתורה בהריון  הוא הרצון  כי הריון  בחי' זהו 
בנש"י. הגילוי היינו  לידה בחי' לידי בא ואח "כ  ח "ע
ראש  את שאו  להיות צריך  ומתחילה מועד , באוהל  וזהו 
נש"י  כללות התחתון  רצון  לחבר  לגולגלתם בנ "י
ואח "כ  התפילה ע"י אא"ס עצמו ' שהוא ברצה"ע
שמירה  צריך  כי התורה בבחי' להמשיך  מועד  באוהל 
כל  וגם השמירה, הוא והתורה מזה יניקה יהי' שלא
צריך  כי לו  אין  תורה אפי' תורה אלא לו  אין  האומר 

ותפלה. תורה יחד  שניהם
וישראלים,‡˙‰ לוים כהנים בחי', ג' יש כי ואהרן ,

קהת  גרשון  ענין  שזהו  בחי' ג' גופא ובלוים
האמה  את גרש כמ "ש גירושין  לשון  הוא גרשון  ומררי,
גיבור  איזהו  וכמשארז "ל  הרע את לגרש שזהו  הזאת
לשון  ומררי התאוות, מכל  וכל  מכל  יצרו  את הכובש
על  ומרירות ח "נ  על  מרירות מרירות מיני ב' מרירות
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לשון  וגם עמים יקהת לשון  וקהת מאלקו ', הריחוק
אל  הקצה מן  הנה"ב את להפוך  היינו  חריף דבר  קיוהא
בחי' הוא אהרן  ובחי' למעלה, מלמטה הכל  וזהו  הקצה
שזהו  הדיוט , וכהן  וסגן  כה"ג בחי' ג' ג"כ  דיש כהן 

ה"ר  א' לשון  אהרן  וגם למטה, מלמעלה חסדים בחי'
מטה, למטה גילוי בבחי' שיהי' הריון  לשון  שזהו 
הקצה  מן  המבריח  התיכון  בריח  האמצעי קו  הוא ומשה

הקצה. אל 
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‰‰Â'ממשיכי בנש"י בעבודה אלו  מראות בחי' ע"י
ואראה  כמ "ש אלקי' מראות בחי' ג"כ  מלמעלה
אספקלריא  מראה בחי' ב' רבים, ל ' אלקים מראות
כתי' דהנה מאירה. שאינה ואספקלריא המאירה,
ישראל  עמך  את וברך  השמי' מן  קדשיך  ממעון  השקיפה
השמי' מן  הוא כשההשקפה דוקא מה מפני צ"ל  דלכאו '
כתי' דהנה דוקא. ישראל  עמך  את וברך  להיות נמשך  אז 
רוממות  מבחי' חיות מקבלי' שאו "ה הוי' גוים כל  על  רם
קוב"ה  סליק כד  וזהו  כו ', תתפש בידים שממית ע"ד  כו '
אמנם  שינה, מבחי' נמשך  העולמות והנהגת כו ' לעילא
אוא"ס  גילוי שיהי' והיינו  ה' תישן  למה עורה נא' ע"ז 
רצונו , פנימיות בבחי' פניו  ויאר  וחסד  חכמה בבחי'
וראה  משמי' הבט  וזהו  התומ "צ, המשכת ע"י והיינו 
מים  שם שמים פי' השמי' מן  קדשך  ממעון  השקיפה

עמך  את וברך  ואזי למים שנמשלה תורה בחי' היא
לפניו  נתראים בנ "י עם אנחנו  נהי' זו  בחי' ע"י כי ישראל 
התורה, ע"י הוא והגילוי ההשגה עיקר  שכל  חשוב לדבר 
השמי' נפתחו  וזהו  בהתגלות, אצלינו  היא והתורה
שע"י  המאירה אספקלריא בחי' אלקי' מראות ואראה
רואה  עד "מ  כאילו  כבי' לפניו  מתראה הנה שמים בחי'
נראה  המראה שע"י זכוכית מכלי שהיא המאירה במראה
ממה  יותר  ומשובח  יותר  גדול  לדבר  בה שרואי ' הדבר 
בבחי' והשקפה הבטה ע"י כך  מראה, בלא אותה שרואי'
מקיימי' שהם ישראל  ית' לפניו  נראי' שם התורה
כישראל  כעמך  ומי וזהו  וגדולה, שבח  בבחי' התומ "צ
בחי' בארץ אפי' אחד  בחי' שממשיכי' בארץ אחד  גוי
שזהו  הנה"ב בירור  וז "ע בשבה"כ , שנפלה דפרודא טורי

מאירה. שאינה אספקלריא בחי'
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ענין  והוא  העצמיות את  מגלה התמימות הפרק: תוכן
כוחות כל  על  ומשפיעה  דרגות ), (בב' בה ' הביטחון 

בריבוי. כמו במיעוט  - הנפש 
     מ בחינתעל  כיצד  להבין  נת

כל  את יש במיעוט  וגם הדרגות בכל  שווה היא המקיף
התמימות ענין  את לבאר  יש הריבוי, כמו התוקף
הרצון , ענין  הוא  בנפש  המקיף  שענין  דכיון ה'. בעבודת
שמעבר  עצמי רצון  שעניינו התמימות, ענין  דווקא  לכן 
דוגמא להוות יכול  ויבאר), שיפרט (כפי ולהשגה  לשכל 
בכל  ועוצמה תוקף  באותו המאיר המקיף, לענין

הדרגות.
       

      ענין כלומר,
כמו  האדם, של  הפנימיים בכוחות גם  הוא התמימות
שעיקר  אלא בהמשך , שיבאר וכפי והרגש, השכל 

ברצון . הוא  התמימות
       

 .שהוא כפי הדבר פירושו  עצמיות
כזה באופן  ביטוי של  ענין כבר  שיש פירושה , התפשטות
שייך  התמימות ענין כי נ"ע, הרבי אומר זה  ועל  אחר. או 
שלה, בהתפשטות  ולא הנפש בעצמיות דווקא  בנפש
את מאבד  וממילא  מסוים , וציור בגדר כבר זה  ששם 

תמימותו .
לזה: והסיבה     
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רסח   

 ,שלימות הוא תמימות המושג  - הכל )
עצמי שהוא בדבר רק היא והשלימות  

   - התמימות  נטיה
שלימות, חוסר על  מראה  זה  הרי אחר או כזה  לכיוון 
האחר. במקום  נמצא  לא מסויים במקום  כשנמצא  שהרי
ולכאן , לכאן  חיפוש של  תנועה  היא התפשטות תנועת

עצמיות. של  יציבות של  ענין בזה  אין  וממילא
      

      כל ולכן 
שבפשטות וכפי כולו , ולא מהדבר חלק רק  היא תנועה
איזה שיש הכוונה מסויימת , 'תנועה ' שאומרים הדברים 

דוקא, מסויים לכיון  נטיה    
  לא שהיא , כפי השלימות פירושו  עצם

אחר, או  כזה לצד  נטיה ללא התחלקות, 
      

  כי שלם , להיות יכול  העצם רק כי
מסויים, לכיון  תנועה זה  והתפשטות  אור של  המושג כל 

התחלקות. של  ענין  בזה  שיש ובהכרח 
      שהולך אדם

) הביטול , טבע  את בו  יש בתמימות   
         

    שהוא פירושו  תמים, יהודי
והסיבה כיוונים. מיני  לכל  מתנענע ולא בדרכו  שלם
והנחת הביטול  תכונת את בו שיש בגלל  זו , לשלימות
לא הוא ו 'מציאות' 'יש' שהוא מי זאת  לעומת  עצמותו .
חלקי למשהו  שייך  הוא בהכרח  אלא 'שלם ' להיות יכול 

בלבד .
וכיון  מהבורא, ניתוק עניינה הישות בזה: וההסברה
מהבורא, ניתוק כשיש הכל , שלימות  הוא שהבורא 
ההבנה שהרי בלבד , חלקי  למקום היא השייכות

כיון  עצמה , מצד  מוגבלת הרגשית  והחוויה  השכלית
היא השייכות ולכן  מוגבלים, כוחות  הם ורגש ששכל 
ברוך  לקדוש כשבטל  אבל  בלבד . חלקי למשהו בהכרח
מקבל  ולכן  השלם, הבורא אל  מציאותו את מוסר הוא ,

הבורא. שלימות  את  הוא אף
חייהם כל  עצמם, את בלממש  עסוקים  שהם אנשים  יש
תמידי, בחיפוש עסוקים כלומר  - ואנה' 'אנה  נעים הם
שהם חושבים  אולי הם  בזה. ופעם בזה  מתעסקים  פעם
האמת אבל  העולמות ', 'מכל  ולתפוס  להשיג  מצליחים 
והארה התפשטות  של  במקום  נעים הזמן כל  שהם  היא 
נגיעה להם ואין  חלקיות, של  מקום בהכרח  שהיא  בלבד ,
עצמו  את מוסר כשאדם זאת לעומת ממש. בעצמיות 
ענין  שהוא - והביטול  ההנחה הוא, ברוך  לקדוש

ולעצמיות. לשלימות  חיבור מביאה - התמימות 
הוא שבתמימות הביטול  הנה   

   ואם מוגבל , הוא  שכל  שהרי
הביטול  הרי השכלית, ההבנה  בעקבות מגיע הביטול 
הרצון  מתגלה  כאשר  ורק השכל . הכרת לפי מוגבל  הוא 
גבולות, לה  ואין  העצם  הטיית  הוא שהרצון  להתבטל ,
על  שלם, הוא שהבורא  דכיון  שלם. הוא הביטול  הרי
והשלימות העצמיות את מקבלים אליו, ההתבטלות ידי

הבורא. של 
מצד  יותר ששייך  אחד  שיש בפשטות, שרואים וכפי
לקו  והשלישי התפילה  לקו  ואחד  התורה לקו טבעו
שאינם בתחומים  לעסוק קשה  ואז וכו', חסדים הגמילות
עצמית, והנחה התבטלות כשיש אבל  לטבעו, מתאימים
בכל  בשלימות ה' רצון את  מקיים  הוא הביטול  מצד  הרי
לכאורה סותרים שהם אף  השונים  בתחומים הפרטים,
עצמי רצון  יש הבורא, שלימות  מצד  כי עצמם , מצד 

הפרטים. כל  את  שכולל  אחד 
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ה 'תש"ב] [תמוז

"˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈ הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה
הבא" העולם חיי .1מכל 

חיים. סוגי שני קיימים
יורדת  שהיא לפני בגן ֿעדן  הנשמה חיי הוא האחד 

ומהעולם. מהגוף יוצאת שהיא לאחר  או  לעולם, למטה
שניהם  זאת עם שונים, שהם הגם אלו , חיים אופני שני

רוחניים. חיים הם
לעולם  יורדת הנשמה כאשר  הוא, השני החיים סוג

1

2

3

4

5

6

7

8

יז.1) משנה ד , פרק אבות פרקי 



רסט    

אומרים  הזה החיים סוג על  הגוף. את מחייה והיא הזה,
טובים  ומעשים בתשובה אחת שעה טובה שיותר 

הבא. בעולם שחיים החיים מכל  הזה, בעולם
בדבר ? הפירוש מה להבין : נחוץ

גשמיים, חיים הם הרי הכל , ככלות הזה, בעולם החיים
כמו  לחלוטין , רוחניים אינם השמים צבא ואפילו 

לוהט ",2שכתוב  אש משרתיו  רוחות מלאכיו  "עושה
אש  היסודות משני היא העליונים המלאכים שבריאת
השמים  צבא בין  העיקריים החילוקים אחד  זהו  ורוח .

הארץ. וצבא
מורכבים  שהם כך  הארץ צבא את ברא יתברך  ה'

היסודות  ועפר .3מארבעת מים רוח , אש, :
ארבעה  הם ועפר , מים רוח , אש, היסודות ארבעת
החל  מהם, אחד  שכל  שונות, תכונות בעלי חומרים
יסוד  מהקודם. יותר  כבד ֿמשקל  הוא האש, מיסוד 
כבד ֿמשקל  הוא היסודות, מארבעת השני היסוד  הרוח ,
ביותר  והקל  ביותר  הרוחני שהוא האש, מיסוד  יותר 

היסודות. ארבעת כל  מבין 
 ֿ כבד  אינו  הוא גם הרוח  יסוד  שהוא השני היסוד 
הוא  אבל  האש, יסוד  כמו  רוחני כה אינו  והוא משקל ,
והן  האש ביסוד  (הן  בשניהם טבע הקב"ה לכן  רוחני.
להיות  טבע יש שלשניהם שווה, טבע הרוח ) ביסוד 

למעלה. נמשכים
חזקים, וגבורה כוח  בעלי הם ורוח  אש היסודות שני
תכונות  בעלי הם שלהם החזקים הכוחות כי ואף
הכל , (לשרוף) לכלות הוא האש יסוד  של  הכוח  שונות,
שניהם  אבל  ולשבור , להרוס הוא הרוח  יסוד  של  והכוח 

חזקים. וגבורה כוח  בעלי הם
וביסוד  הרוח , מיסוד  יותר  כבד ֿמשקל  הוא המים יסוד 
היסודות  בשני מאשר  שונה טבע יתברך  ה' הטביע זה
למטה. מלמעלה להמשך  הוא המים טבע ורוח . אש
ממש  הוא המים ביסוד  הטביע יתברך  שה' זה טבע
אש  היסודות בשני יתברך  ה' שהטביע מהטבע הפוך 

ורוח .
שני  לעומת המים, שיסוד  מפני היא לכך  הסיבה

רוחניים  הם ורוח  אש גשמי. הוא הקודמים, היסודות
לגבוה, מנמוך  העליה טבע – רוחני שלהם הטבע וגם
ירידה  – גשמי טבעו  גם גשמי שהוא המים יסוד  אבל 

לנמוך  .4מגבוה
עדין  שהוא אדם אדם. בני בטבעי גם רואים אנו  כך 
אלא  עדינות, ורוצה אוהב שהוא בלבד  זו  לא בטבעו ,
אדם  יותר . נעלים ולהבנה ולחיים לעדינות נמשך  הוא
לגסות. ונמשך  גסות ורוצה אוהב בטבעו  מגושם שהוא
וגשמיות. רוחניות בין  הכלליים החילוקים אחד  זהו 
נמשכת  עדינות גסה. היא וגשמיות עדינה היא רוחניות

למטה. נמשכת וגסות למעלה
הוא  העפר  ויסוד  חזק, כוח  בעל  הוא גם המים יסוד 

היסודות. מכל  ביותר  הכבד 
מא  בהרכבה יתברך  ה' ברא הארץ צבא רבעת את

ברא  השמים צבא ואת ועפר , מים רוח , אש, היסודות
שהם  ורוח , אש היסודות, שני של  בהרכבה יתברך  ה'

רוחניים.
שכתוב  אש 2זהו  משרתיו  רוחות מלאכיו  "עושה

לוהט ".
שני  של  בהרכבה אותם ברא יתברך  שה' מלאכים ישנם
וישנם  רוחניים, יסודות שהם ורוח , אש היסודות
או  אש היסודות, מאחד  רק ברא יתברך  שה' מלאכים

רוחניים. חייהם השמים צבא כל  כי רוח ,
כל  של  מהרכבה ברא יתברך  שה' הארץ צבא את אבל 
בעולם  חיים והם האדם, את וגם היסודות, ארבעת
הרי  – גשמיים הם הזה בעולם החיים שכללות הזה,

גשמיים. הם גם הטובים והמעשים התשובה אפילו 
הרי  שהם הבא העולם מחיי נעלים הם אםֿכן , איך ,

רוחניים?
.ÂˆÈ˜,למטה ירידתה לפני בגן ֿעדן  הנשמה חיי

הנשמה  חיי רוחניים. חיים הם מהעולם, יוצאת וכשהיא
האש  היסודות ארבעת מבין  גשמיים. חיים הם בגוף
גשמי. הוא מים יותר , עב הרוח  ביותר , העדין  הוא
היסוד  הוא עפר  לגסות. גשמיות לנעלה, נמשכת עדינות

ביותר . הגס

ב.

‡Ó‚‰5 שנברא קודם נבראו  דברים "שבעה אומרת:
וכו '". וגן ֿעדן  ותשובה תורה הן : ואלו  העולם

ומצוות  התורה על  שכר  הרי הוא גן ֿעדן  להבין : צריך 
הוא  הרי דבר  כל  על  ושכר  הזה, בעולם עושה שהאדם

הדבר . עשיית את שמסיימים לאחר  רק

דבר  לעשות מישהו  כששוכרים – יום שכיר  כגון 
הרי  הדבר . לאחר  בא שעשה הדבר  על  השכר  מסוים,
את  לעשות תחילה מוכרחים דבר , על  שישלמו  כדי
על  שכר  להיות יכול  איך  דבר  שעושים לפני כי הדבר ,

עצמו . מהדבר  נעלה הוא דבר , עבור  השכר  הרי כך ?
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ד .2) קד , תהלים
ד .3) פרק התורה יסודי  הלכות רמב"ם,

ע"א.4) ז, תענית
ע"א.5) נד  פסחים,



רע   

מהשכר  יותר  הוא עצמו  הדבר  איך  מובן , לא זה על ֿפי
טובים  ומעשים שתשובה אומרת שהמשנה עבורו ,
הם  בגן ֿעדן  החיים ואיך  בגן ֿעדן , מהחיים עדיפים

ומצוות? תורה של  העבודה על  שכר 
שה' לפני עוד  התשובה ענין  אפשרי איך  מובן  לא גם

ברא העולם?יתברך  את
אומרו  את להבין  יש בתשובה 1בכלל  אחת שעה "יפה

הבא": העולם חיי מכל  הזה בעולם טובים ומעשים
כן  שלפני למשנה המשך  הוא זה "העולם 6מאמר  –

עצמך  התקן  הבא, העולם בפני לפרוזדור  דומה הזה
חיים  אנו  בו  העולם לטרקלין ". שתכנס כדי בפרוזדור 
העולם  לחיי למבוא דומה גופניים, גשמיים, בחיים
להכנס  כדי בפרוזדור  להתכונן  ויש הרוחניים, הבא,

נקי.
שאין  – טובים" ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה איך 
"יותר  – הבא לעולם לבוא הזה בעולם הכנה אלא זה
חיים  הם הבא העולם חיי הרי הבא"? העולם מחיי
רוחניות  ממש. הפכים הם וגשמיות ורוחניות רוחניים,

למטה! נשפעת וגשמיות למעלה, נמשכת
הוא  הזה העולם איך  להבין , יש גופא זה את באמת,

הבא? לעולם פרוזדור 
הבא  העולם וחיי גשמיים הם הזה העולם חיי כאשר 

לרוחניות? כניסה היא גשמיות היאך  – רוחניים הם
לפני  נבראו  ותשובה שגן ֿעדן  באמרם חז "ל  כוונת
לפני  פירושו  אין  העולם", שנברא "קודם העולם,

מהעולם[בזמן]העולם למעלה אלא העולם [בדרגה], .

העלם  שמשמעו  עולם בשם ניכר 7נקרא לא הסתר . ,
הנכון . מהו 

והנפש  הנברא, גוף ישנו  ברא יתברך  שה' דבר  בכל  –
את  המחיה הנפש הרי הוא העיקר  הנברא. של  ונשמה
את  הנברא. גוף את רק רואים אנו  לראות, אבל  הגוף,

נסתרת. היא כי רואים אנו  אין  הנברא נפש
קטן " "עולם נקרא שהאדם כתוב והעולם 8בספרים ,

גדול " "גוף נמצא 9נקרא בעולם שנמצא מה כל  כי ,
באדם.

במדרש  "מה10כתוב ש]: הגוף,[כשם את מחיה הנשמה
שכתוב  זהו  העולם". את מחיה הקב"ה "ומבשרי 11כך 

האדם  אלקות. רואה הנני שלי מהגוף אלקה". אחזה
היטב  ויודע הגוף, את המחיה הנפש את מרגיש הרי
הכוחות  שכל  ויודע אותו , המחיה נפש בו  שיש

מהנפש. רק באים והחושים
למרות  פעולה, שום פועל  אינו  הנפש, ללא עצמו  הגוף

ה  כל  את בו  מלובשת שיש הנפש כאשר  רק איברים.
והאוזן  רואה העין  שכל , מבין  המוח  חי. הגוף אזי בגוף

מהנפש. הוא זה כל  שומעת.
והעולם  קטן " "עולם נקרא שהאדם במה הכוונה זו 
אפשר  האדם, הקטן , העולם מחיי כי גדול ", "גוף נקרא

העולם. – הגדול  הגוף חיי את להבין 
.ÂˆÈ˜ הגן ֿעדן ואת התשובה את ברא יתברך  ה'

החיות  העלם, הוא עולם מהעולם. נעלית מדרגה
הוא  האדם הנברא. חיות את מסתיר  הנברא גוף נסתרת.

גדול . גוף הוא והעולם קטן  עולם

ג .

Û‡ והוא גופו , את המחיה נפש בו  שיש יודע שהאדם
הוא  זאת, בכל  הגוף, את מחיה שהנפש החיות את חש
יודע  שהוא זו  ידיעה החיות. מהות את יודע אינו 
חש  והוא ודאית, ידיעה שהיא למרות חיות, שישנה
כידיעת  אלא אינה הזו  הידיעה זאת בכל  הוא, שכן 

המציאות.
כל  את שמחיה כוח ֿחיים, כזו , חיות בו  שיש יודע הוא
החיות, של  מהותה כלומר  החיות, מהי אבל  האיברים.
דמות  את לעצמו  לתאר  מסוגל  שאינו  ומכיון  יודע. אינו 

בנפש  הכרה אין  לאדם כי הנפש,
לתאר  ביכלתו  היה בנפש, הכרה לאדם היתה אילו  –

גשמיים, שבדברים כשם נפש, מהי בדיבור  ולצייר 
כזה  דבר  אפילו  לעצמו  לתאר  יכול  הוא גופניים,
לעצמו , מתאר  שהוא מה את והרי ראה, לא שמעולם
שזהו  נייר , על ֿגבי בציור  כמו  בדיבור  לתאר  ביכלתו 
שום  לאדם אין  הרוחנית בנפש אבל  בלבד , גשמי בדבר 

– תיאור  יכולת
אינו  ממילא הנפש, מהי דמיון  שום לו  שאין  ומכיוון 
הידיעה  שכל  אלא בדיבור , אפילו  זאת לתאר  יכול 
נפש  בו  שיש אלא אינה הנפש אודות יודע שהוא
הוא  לו , שיש ולחושים לכוחות ביחס אותו . שמחיה

מפעולותיהם. רק אותם מכיר 
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טז.6) משנה שם, אבות פרקי 
ד .7) לז, שלח  תורה, לקוטי 
ועיין 8) ע"א). (ק, סט  תיקון זוהר, תיקוני  ג . פקודי  תנחומא,

זוהר  ד . א, פרשה רבה קהלת ג . לא, פרק נתן דרבי  אבות כן גם
תורה  לקוטי  עב. פרק א חלק נבוכים מורה ע"ב. קלה, א חלק

החסידות]. תורת של  ענינה בקונטרס 14 [הערה ע"א. ה, במדבר,
עב.9) פרק א, חלק נבוכים מורה

וראה 10) ח . ד , פרשה רבה, ויקרא א. קג , תהלים מדרש
א. י , ברכות

כו.11) יט , איוב



רעי    

כוח  בו  שיש יודע הוא מכך  שכלי, ענין  מבין  כשהוא
הוא  לכן  קודם כי לכך . ודאית הוכחה לו  ויש השכל ,
יודע  הוא וכעת השכלי, הרעיון  ההשכלה, את ידע לא

השכל . כוח  את לו  שיש הוכחה היא הידיעה זאת.
בו , שקיימים החושים ושאר  ושומע רואה שהוא מכך 
כוח  כל  הפועלים, הכוחות את לו  שיש הוכחה לו  יש
כוח  בעין , הראיה כוח  במוח , השכל  כוח  שלו ; בכלי
בשאר  גם וכך  ברגל , ההליכה כוח  באוזן , השמיעה

האיברים.
מצד  הנפש כוחות את יודע שהוא זו  ידיעה אך 
המציאות, ידיעת אלא אינה באיברים, פעולותיהם
מציאות  שקיימת יודעים האיברים של  הפעולות על ֿידי
את  יודעים הפעולות ועל ֿידי כאלה, כוחות של 
הכוחות  מהות את אבל  הללו , הכוחות של  המציאות

הפעולות. על ֿידי לא גם יודעים, לא
מציאות  ידיעת שהיא הידיעה בין  חילוק קיים אמנם,
הם  הכוחות שכן  הנפש, מציאות ידיעת ובין  הכוחות,
הוא  השכל  כוח  שהוא: מה רק הוא כוח  כל  פרטיים.
ואינו  שומע ואינו  רואה שאינו  שכל , של  פרטי כוח 

שאינו  ראיה, של  פרטי כוח  הוא הראיה כוח  הולך ,
של  פרטי כוח  הוא השמיעה וכוח  שומע, ואינו  מבין 

שמיעה.
פעולה  המבצע פרטי כוח  הנפש. של  כוח  בכל  הוא כך 
הכוח , פעולת ידי על  האדם ידיעת ובמילא, פרטית,

הכוח . של  המציאות במהות ידיעה היא
ידיעת  פרטית, ולא כללית היא שפעולתה הנפש, אך 
הנפש, מציאות את שיש בכך  אלא אינה בנפש האדם

הנפש. מציאות של  במהות ולא
יודעים  ובנפש המציאות, במהות יודעים הנפש כוחות

הנפש. מציאות את שיש רק
.ÂˆÈ˜ בו שקיימת יודע שהאדם הוודאית הידיעה

גופא  זה ואת המציאות, ידיעת אלא אינה הנפש,
את  אך  הנפש, כוחות של  הפעולות על ֿידי רק יודעים
פעולות  על ֿידי גם כלל . יודעים לא הנפש מהות
היא  והנפש פרטיים הם הכוחות יודעים. אין  הכוחות
רק  ובנפש המציאות, מהות את יודעים בכוחות כללית.

המציאות. מציאות את

* * *

Â‰Ê למרות הבא, לעולם פרוזדור  נקרא הזה שהעולם
וכדומה, הנפש כמו  הרוחניות, בענין  האדם שידיעת
אבל  הנפש, של  הרוחנית במציאות הכרה אלא אינה
"התקן  להיות צריך  לכן  מסוימת, ידיעה זו  אופן  בכל 
לידיעה  באים הזו  הידיעה על ֿידי כי בפרוזדור ", עצמך 

שמהבנה  במושכלות, הסדר  הוא כך  שכן  יותר , נעלית
להשגת  שמגיעים עד  יותר , נעלית להבנה באים אחת
געגועים  יוצר  וזה האנושי, השכל  בלבושי אלקי שכל 
שאז  המצוות, וקיום התורה בלימוד  עונג ונותן  לאלקות

לטרקלין . פרוזדור  הוא הזה העולם
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יא.1) תר"י , סי ' אפרים מטה
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א.2) עג , זח"ג  ראה
א.3) מה, ברכות

כ.4) הלכה ב, פרק גירושין  הלכות
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ב.5) נד, פסחים
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תרצ "א  מנ"א, כ"ב ב"ה

מאריענבאד 

הרב  נעלה והכי החביב התלמיד אל

שי' יצחק מוה"ר

וברכה! שלום 

הבנין  דבר הידיעה לשמע מאד ושמחתי קבלתי מכתבו

גורארי' שי' זלמן מר התלמיד אל וכתבתי מציוב, שבעיר

מצדו  צריך הי' והוא אתר, על הדבר לברר להתם  שיסע

לקרב  כדי זה בנדון לו שכתבו אלו עם  בכתובים  לבא

לי  יכתוב הבנין בעל אשר זה לידי להביא נחוץ והי' הדבר,

להתדבר  אחד שולח הייתי ואז זה, בנדון בהצעה מכתב

מקוה  הנני בזה הדברים  פרטי שאדע לאחר כי זה, בנדון

הדברים . לסדר יהי' שאפשר להשי"ת

הייתי  אשר התראותינו, בעת שדברנו מה זוכר בטח

תומכי  בישיבת שלמדו הגדולים  שהתלמידים  חפץ

להרבצת  תועלת מהם  שיצא שאפשר אלו תמימים ,

לר"מ, מי לעבודה, מקומות להם  לתת חפץ הייתי התורה,

יכתוב  אשר לבקשו חפץ והייתי למדריך, מי למשגיח  מי

היותו  זמן במשך שלמדו התלמידים  מאלו בפרטות לי

בכתובים . בא הוא מי ועם  אחד מכל שיודע מה בהישיבה,

לבא  צריכים  אשר שלי הרמז הבין שבודאי אני חושב

מהנעשה. מהם  ולדעת מכיריו עם  בכתובים 

הדו"ש .
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א
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נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה



רעה zea` iwxtl mixe`ia

g dpyn a wxt

,Cîöòì äáBè ÷éæçz ìà ,äaøä äøBz zãîì íà ,øîBà äéä àeä .éànMîe ìläî ìa÷ éàkæ ïa ïðçBé ïaø©¨¨¨¤©©¦¥¥¦¥¦©©¨¨¥¦¨©§¨¨©§¥©©£¦¨§©§¨

.zøöBð Cëì ék¦§¨¨§¨
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נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה
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אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי 

לעסק  ח ּיב  אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

 וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן י ׂשראל נׁשמ ֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכח ֹות  'ּדֹולק ' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": ע ֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהי ֹות

ל'מדליק '. ע ֹוד זק ּוק  ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמ ֹו,
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אּתה  אף  רח ּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי  רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  י ׂשראל ּבכֹורי  את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף  ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרח ּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי  להׁשּתּדל עלינּו אף  ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמ ּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין י ּטמע ּו ׁשּלא י ׂשראל וילדֹות ילדי  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי  - הּבן ּפדי ֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם



רעז            
ּגּופ ֹו ּכי ֿאם לפדֹותֹו, ּכדי  סלעים חמ ּׁשה מס ּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

עלֿידי ֿזה. ְְִֵֵֶַַנתק ּדׁש
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'‰Ï ÁÒÙ ‰NÚÂ . . ‰˜Á C„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««
ּבידֹו מס ּפיקין אין ואׁשּוב , אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמ ֹועדֹו הּפסח  את הקריב  ׁשּלא מי  אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלע ׂשֹות

ׁשאינֹו מק ֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני  ּפסח  על  ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ ּׁשּום

למי אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי  ׁשני ; ּפסח  לע ׂשֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיכֹול

מ ּלכּתח ּלה  ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב ". "אחטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹומר

האדם  אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מס ּפיקין "אין ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

‰eËˆ. ׁשני ּפסח  להקריב  ƒ¿«»ְְִִֵֶַַ
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ÌÎÈÓÏL ÈÁÊ ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ( י (י , «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆
‰ÏBÚ.' לה מחלט  לב ּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

הבנה  מ ּתֹו ה' לעב ֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

צריכה  העב ֹודה ּתח ּלת ּכי  לׁשלמים, ע ֹולה קדם לכן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָוהּׂשגה.

והכנעה. ּבּטּול מ ּתֹו ְְְִִִַָָלהי ֹות
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Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰ ˙Èa ÔB‡Â( לג (י , «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆
ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ ÈL Be( רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ ÈLּכדי הּדרּוׁשים ּוב ּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

(ועלֿידי ֿזה  ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפ ׁשי  ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'

הּוא  הּקּב"ה ּכי  הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת לּבי  ּפתח  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדוקא)

ּתֹורתֹו. לגּבי  הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס  נברא ׂשכל ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיןֿס ֹוף ,

י ּוכל  אז רק  ּכי  מחלט , לב ּטּול להּגיע  הּנברא  צרי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלכן

חכמה ּבאמת ׁשהיא ‡È˜Ï˙להּׂשיג הּתֹורה, את ו"לקחת" ְְֱִֶֶַָָ¡…ƒְִֶֶַַַָָ

לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם
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eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק  רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העב ּדה הּתֹורה. לפנימ ּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,



רפ          
ּגם  הּתֹורה ּפנימ ּיּות מעינֹות את להביא י ׁש ּכי  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק  ללמד ראּוי  ׁשאינֹו יהּודי  ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע :

מחזירֹו החכמה) (ס ֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמ ּוטב ".
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‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»
ּדבר  ׁשּום לקחת אפ ׁשר ּכׁשאי  נאמנּות  ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס  הּמּגיד, הרב  על ּומס ּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מ ּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליח ּו, לא החברייא מ ּנסיעתֹו. אֹותֹו לע ּכב  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומ ּדּוע  מת. לביתֹו, ּבב ֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מ ּתר ּדבר ּכל לא ּכי  – י ּסע  ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

מר משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי רב נתקבל מכתבו מד' סיון, בו כותב אודות פטירת אמו ע"ה,

ויהי רצון מהשי"ת שמכאן ולהבא לא ידע מכל עגמ"נ ח"ו, ואך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר.

לכתבו אודות נוסח המצבה - בודאי ידועים לכ' דברי חז"ל שצריך הנוסח להיות מתאים אל 

המציאות, ובפרט שהענין נוגע לנשמה שעלתה לעולם האמת, וביחוד שככתבו הרי בעלת כמה מעלות 

היתה כמה שבחים יש לכתוב עלי' מתאים להמציאות ועל היודעים אותה ודברי ימי חיי' לערוך הנוסח.

אלא שלדעתי וכמו שעניתי לכמה מהשואלים בכגון זה, יש להזכיר בהנוסח גם שמות רבותינו 

נשיאינו נשיאי ישראל, וכיון שככתבו היתה אמו ע"ה מתומכי מוסדות חב"ד, הרי זוהי הדרך להזכיר 

ולפרט שם הנשיא "מייסד המוסד פ'" - בו תמכה.

האמור כוונתי תועלת זכירת שם צדיק ונשיא, מיוסד בהוראת חז"ל בכ"מ ובפרט ע"פ המבואר 

בספרי קבלה ומואר בספרי חסידות אשר השם הוא המקשר הנשמה עם הגוף, ז. א. ממשיך מהנשמה 

זה את הנשמה של  ונשיא מעורר  וכשמזכירים שם צדיק  בעניני הגשם פה למטה,  נצחית היא  אשר 

בעל השם והתעוררותה פועלת גם למטה ובפרט כשהמדובר בנשיא ישראל שתפקידו ופעולתו בחיים 

בעלמא דין היתה טובת הרבים ופעולה להנהגת הרבים, ובודאי לדכוותי' אין צורך באריכות בהאמור.

החותם מעין הפתיחה שיבשר טוב בעניניו הפרטים וגם מפעולותיו בהפצת היהדות המסורתית 

בכל מקום שידו מגעת.

בכבוד.

נ.ב. נפגשתי עם מר ל. אליאב שי' שכמדומה הוא הממונה על פתוח החבל בו נכלל גם ים המלח 

לקוות  יש  יחדיו  ישראל  מבני  שנים  בפגישת  והרי  זל"ז  ונתקרבו  עמו  נפגש  האם  ואתענין  וסביבתו, 

להוספת אור בעולם )קטן זה האדם הנפגשים עצמם ובעולם כפשוטו(. בסגנון הכתוב, נדברו - איש אל 

רעהו - בענינים - דיראי ה'.

סוף זמן קידוש לבנה: יום שני בערב, י"ד סיון



לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם רפו
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
5:395:378:278:269:079:0610:1810:1819:3719:4120:0620:1019:2020:22באר שבע )ק(

5:355:338:238:229:049:0310:1610:1619:4319:4720:1020:1419:1620:26חיפה )ק(

5:365:348:248:239:049:0410:1610:1619:4219:4620:0620:1019:0520:22ירושלים )ק(

5:375:358:258:249:069:0510:1810:1819:3919:4320:0920:1219:2220:25תל אביב )ק(

5:024:587:497:438:558:5310:1510:1420:4220:4821:2421:3120:2921:50אוסטריה, וינה )ק(

7:237:279:099:119:489:5010:3910:4117:1317:1017:4217:4016:5317:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:125:088:007:569:018:5910:2010:1920:3720:4321:1721:2420:2421:41אוקראינה, אודסה )ק(

4:374:337:247:198:308:289:509:4920:1520:2120:5721:0420:0221:22אוקראינה, דונייצק )ק(

4:474:427:327:278:408:3810:009:5920:2820:3421:1021:1820:1521:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:044:597:457:389:029:0010:2310:2221:0121:0821:4721:5420:4922:15אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:564:517:367:288:548:5210:1610:1420:5521:0121:4021:4820:4222:09אוקראינה, קייב )ק(

5:425:388:318:279:299:2810:4810:4721:0221:0821:3921:4520:4922:02איטליה, מילאנו )ק(

6:086:098:378:389:089:0810:1010:1118:1418:1518:3818:3917:5718:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:497:539:409:4210:1810:2011:1011:1217:5417:5218:2218:2017:3418:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:579:0210:3610:3911:1811:2012:0712:0918:2718:2519:0018:5718:0719:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:445:418:348:329:229:2110:3710:3720:2320:2820:5721:0220:0921:16ארה״ב, בולטימור )ק(

5:305:278:208:189:099:0810:2510:2520:1720:2120:5120:5620:0321:11ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:305:278:208:189:109:0910:2610:2520:1720:2220:5220:5720:0321:11ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:015:588:518:499:439:4211:0010:5920:5821:0321:3421:4020:4421:55ארה״ב, דטרויט )ק(

6:236:219:109:099:499:4811:0011:0020:1620:1920:4320:4720:0120:59ארה״ב, האוסטון )ק(

5:445:428:338:319:159:1410:2810:2719:5519:5820:2520:2919:4020:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:299:169:159:529:5211:0211:0220:0620:0920:3320:3619:5020:47ארה״ב, מיאמי )ק(

5:235:208:148:129:049:0310:2110:2020:1520:1920:5020:5520:0121:10ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:545:518:458:439:349:3310:5010:4920:4020:4521:1521:2020:2621:34ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:215:178:118:099:029:0110:1910:1820:1520:2020:5120:5620:0121:11ארה״ב, שיקגו )ק(

6:536:559:079:099:399:4110:3710:3918:0718:0718:3118:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:375:328:138:029:369:3410:5910:5821:4321:5022:3022:3821:3123:00בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:395:348:178:089:379:3511:0010:5821:4121:4822:2822:3621:2922:57בלגיה, בריסל )ק(

6:396:428:468:489:199:2110:1610:1717:3317:3217:5417:5417:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:266:288:348:359:079:0810:0310:0517:1817:1717:4417:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:544:487:287:148:548:5110:1610:1521:0421:1121:5021:5820:5522:20בריטניה, לונדון )ק(

4:524:467:067:078:578:5510:2210:2021:2121:2922:1322:2321:1222:48בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:554:497:177:048:578:5510:2110:2021:1521:2222:0322:1221:0322:36גרמניה, ברלין )ק(

5:255:208:077:599:229:2010:4410:4221:2121:2722:0622:1421:0822:34גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:456:488:498:509:239:2410:1810:1917:3117:3017:5017:4917:1218:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:008:428:429:169:1610:2410:2419:1119:1319:3619:3918:5419:49הודו, מומבאי )ח(

5:585:578:398:399:139:1310:2010:2119:0619:0819:3119:3418:5019:44הודו, פונה )ח(

4:544:507:427:378:468:4410:0610:0520:2820:3421:0921:1620:1521:34הונגריה, בודפשט )ק(

4:334:307:247:218:138:129:309:2919:2219:2719:5720:0219:0820:17טורקיה, איסטנבול )ח(

6:076:048:578:559:439:4210:5710:5720:3820:4221:1121:1520:2421:29יוון, אתונה )ק(

5:175:138:058:019:089:0610:2710:2620:4720:5321:2821:3420:3421:52מולדובה, קישינב )ק(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך 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
5:575:578:398:399:139:1310:2110:2119:0919:1119:3419:3718:5319:47מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:548:009:239:2610:0810:1110:5610:5816:5916:5517:3417:3116:3717:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:095:087:567:558:338:339:449:4418:5218:5519:2019:2318:3719:35נפאל, קטמנדו )ח(

4:504:477:417:398:298:289:459:4419:3319:3720:0720:1219:1620:26סין, בייג'ין )ח(

6:566:579:269:279:579:5811:0011:0119:0719:0819:3119:3218:5019:41סינגפור, סינגפור )ח(

4:264:206:536:348:288:259:519:5020:4120:4921:3121:3920:2922:03פולין, ורשא )ק(

6:216:238:408:419:119:1210:1110:1217:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

5:585:548:478:439:469:4411:0511:0421:1821:2421:5722:0421:0522:21צרפת, ליאון )ק(

5:565:518:418:359:509:4811:1111:1021:4221:4922:2422:3121:3022:50צרפת, פריז )ק(

5:425:438:158:158:468:479:509:5118:0518:0618:2818:3017:4818:39קולומביה, בוגוטה )ח(

5:425:388:328:299:269:2510:4410:4320:5120:5621:2521:3120:3721:46קנדה, טורונטו )ק(

5:125:088:017:589:008:5810:1810:1820:3320:3821:1021:1620:1921:33קנדה, מונטריאול )ק(

5:355:338:248:239:079:0610:2010:2019:5119:5420:2120:2619:3620:38קפריסין, לרנקה )ק(

4:324:256:536:548:418:3810:0610:0521:1621:2422:1222:2221:0522:51רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:593:526:276:288:118:089:389:3620:5921:0821:5422:0520:4822:37רוסיה, מוסקבה )ח(

4:334:297:217:168:248:229:439:4220:0420:1020:4520:5219:5121:10רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:375:338:248:209:289:2610:4810:4721:1521:2121:5121:5721:0222:15שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0718:4118:4319:0619:0818:2419:17תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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