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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...כותב הנני... אליו אשר זה שהתלמידים נוסעים לביתם על כל משך חדש תשרי, הנה הנהגה 

זו היפך השכל והיפך הכוונה בהדרכה ביראת שמים, כי אם נחוצה היא בכל השנה הרי אין לך שעת 

הכושר ועת רצון ע"ז כבימי הסליחות ימים נוראים וכו', ואם אין לשנות הנהגה זו, צריך עכ"פ לזיינם 

בצידה רוחנית הן בשביל עצמם והן בשביל המקומות לשם נוסעים, ואם יש לעכב עכ"פ הגדולים שבהם 

בהישיבה עכ"פ לר"ה עשי"ת ויום הקדוש יש לנצל זמן זה כדי לקרבם למנהגי החסידים והדרכותי', 

ואף שאין לנגוע במנהגיהם הם הטובים שקבלו מדור דור, בכ"ז יש מנהגי חב"ד שצריכים להודיעם 

ע"מ שינהגו כן מבלי לנגוע במנהג הספרדים.



ד

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



כללי מפתח  

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

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

    ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבהה "מאמר ד)ג

ה   .................  י"חשת'ה ,מברכים החודש אלול, עקבבת פרשת ש

זט  ....................................  ח"תשמ'מנחם אב ה 'כמכתב כללי )ד

  , עקבפרשת  'יום דשיחת )ה

טי  .....................................  י"תשח'ה, אב-מנחם ף"כ

  , שיחת שבת פרשת עקב)ו

לח  ..........................  ד"תשכ'ה, למברכים החודש אלו

  , פרשת עקב' שיחת יום ד)ז

מג  ....................................  א"תנש'ה, אב-ף מנחם"כ

  , אב-מנחםג "כ ,עקבפרשת משיחות שבת )ח

מח  .........................  א"שנת'ה ,מברכים החודש אלול

  ס  ..........................  טיכרך  עקבפרשת שיחות -לקוטי)ט

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

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

סט  .....................  עקבפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )יא

ע  ....................  עקבפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור)יב

צה  ......................  עקבפרשת לשבוע שיעורי תהלים )יג

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )יד

צו  .............................................  עקבפרשת לשבוע  

קז  ......................  עקבפרשת לשבוע " היום יום"לוח )טו

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

ם"שיעורי רמב

קיג  ....................  עקבפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)יז

סחק   ................  עקב פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –)יח

צק  ......................  עקבפרשת לשבוע ות צוספר המ –)יט

  נביאים וכתובים )כ

צאק  .......................................  דפרק  שיר השירים, אפרק  הרמיי

  ריזנמסכת  –משניות )כא

קצג  ........................................................ביאור קהתי

  



רא  .........................................................  תעניתמסכת  יעקבעין )כב

  עם ביאורים זבחיםמסכת )כג

רב  ......................................................  יגקעד דף  זקמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת )כד

לאר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  תלמוד תורה/ריביתת שולחן ערוך הלכו)כה

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

  ואכלת ושבעתה "ד תורהלקוטי )כו

לדר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי )כז

נאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

בנר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כט

נבר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –אמרים שיעורים בהמשך המ)ל

נגר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה)לא

הנר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לב

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

  אגרות קודש )לג

נזר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



חנר  .......................................  חומש לקריאה בציבור )לד

סזר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

טסר  .........................................  דפרק  ביאורים לפרקי אבות)לו

ער  .................................עקבפרשת לשבוע זמנים לוח )לז

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



ה

   
   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
zˆÙeּב ונברכ ּו ונג ּבה , וצפנה  וקדמה  יּמה  »«¿»ְְְְְְְִֵֶָָָָָָָָֹ

 ּובזרע האדמה  מ ׁשּפח ֹות  והינּו,1ּכל  , ְְְְְְֲִֶַַָָָָ

העב ֹודה  ֿ ידי על  נע ׂשה  ג ֹו' ּב ונברכ ּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשענין

ה ּוא  ׁשענינּה ונג ּבה , וצפנה  וקדמה  יּמה  ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָֹּדּופרצ ּת

ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ונג ּבה  וצפנה  וקדמה  ּביּמה  ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשּגם 

ֿ ּגב ּול , ּבלי ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ּופרצ ּת, יהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָהג ּבלה ,

ּגם  וזה ּו ּבגב ּול . ֿ ּגב ּול  ּבלי המ ׁשכת  ׁשּיהיה  ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָוהינּו

א ֹומרים  ׁשּבּה יֹום , ּבכל  ֿ ׁשמע  ּדקריאת  הענין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכן

אחד  הוי' ג ֹו' יׂשראל  ה ּדּיּוק 2ׁשמע  יד ּוע  ּדה ּנה , . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

יחיד  ולא  אחד  ׁשּכת ּוב  ׁשה ּתאר 3ּבמה  ּדהגם  , ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

יֹותר  נעלה  ה ּוא  ּכלל , ׁשנּיּות  ׁשּי ׁשּלא  ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹיחיד ,

ּדוקא , אחד  א ֹומרים  ֿ מק ֹום  מ ּכל  אחד , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹמה ּתאר 

ׁשהם  וה ּדל "ת  החי"ת  ׁשּגם  היא , ּבזה  ה ּכּונה  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכי

ּבטלים  יהיּו הע ֹולם , ר ּוח ֹות  וד ' וארץ  רקיעים  ְְְְִִִִֵֶָָָָז'

ע ֹולם  ׁשל  א ּלּופ ֹו ֿ ס ֹוף , אין ׁשּיהיּו4להא ', ּובאפן , ְְְִֵֶֶֶַָָֹ

מ ּזה  ׁשּנע ׂשה  עד  ע ּמֹו, ּומתאחדים  ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַמתח ּברים 

ּדקריאת ֿ ׁשהענין ונמצא , אחד . ּתבת  אחת , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתבה 

ֿ ס ֹוף ) (אין ֿ ּגב ּול  ה ּבלי להמ ׁשי ה ּוא  ְְְְְִִֵַַַׁשמע 

ׁשהם  הע ֹולם  ר ּוח ֹות  וד ' וארץ , רקיעים  (ז' ְְְִִִֵֶֶָָָָּבגב ּול 

וקדמה  יּמה  ּופרצ ּת ענין ּכן ּגם  ׁשּזה ּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהג ּבלה ),

ג ֹו' ּופרצ ּת ענין ּׁשּיי מה  להבין, צרי  א ְְְִִִַַַַַָָָָָג ֹו'.

ענין  ׁשּי מה  וגם  ג ֹו', ונברכ ּו ׁשּכת ּוב  ְְְְְְִִֶַַַַַָָלמה 

ֿ ׁשמע . לקריאת  ג ֹו' ְְְְְִִִַַונברכ ּו

ּדה ּנה ÔÈÚ‰Âב ) ה ּוא 5ה ּוא , ֿ ׁשמע  קריאת  , ¿»ƒ¿»ְְְִִֵַַ

(ּכפי  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ענין ְְְְִִִַַָָּכלל ּות 

ענין  ֿ ׁשמע  ּבקריאת  מר ּמז ולכן לק ּמן), ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּית ּבאר 
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יד.1) כח , ד.2)ויצא ו, ובכ"מ .3)ואתחנן ב . נה, וארא תו"א שו"ע 4)ראה סא. סי ' או"ח  יוסף  בבית הובא סמ "ק  ראה

.11 שבהערה ברכות וראה ג. כג, תזריע  לקו"ת ו. סעיף  שם (סה"מ 5)ודאדה"ז תרל"ו ושננתם ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך. רלח  ע ' ואתחנן אוה"ת ואילך. דש ע ' תקס "ז אדה"ז במאמרי  ושננתם ד"ה גם וראה ואילך). רפד ס "ע  ח "ב  תרל"ו

ועוד. ואילך. תעח  ע ' ח "ב  תרל"ג בסה"מ  לדודי  אני  ד"ה

    
לו : ומבטיח אבינו  יעקב את מברך  הוא ברוך  הקדוש

,‰a‚Â ‰ÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe ותתרחב תתפשט תפרוץ, אתה »«¿»»»»≈¿»¿»…»»∆¿»
ולדרום  לצפון  ולמזרח, ‰‡„Ó‰למערב ˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎÂ¿ƒ¿¿¿»ƒ¿¿»¬»»

EÚÊe1, יהיה האיחול  מישהו , לברך  ירצו  הארץ יושבי  כל  כאשר  ¿«¿∆
וכזרעך  כמותך  יהיה ,eÈ‰Âשהמתברך  ¿«¿

"ופרצת" הדברים ששני  מאחר 

מובן  בפסוק, יחד  באים בך " ו "ונברכו 

‰NÚ 'B‚ Ea eÎÂ ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ¿¿¿«¬∆
‰nÈ zˆÙec ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿»«¿»»»
dÈÚL ,‰a‚Â ‰ÙˆÂ ‰Ó„˜Â»≈¿»¿»…»»∆¿»∆ƒ¿»»

הגדרים  פריצת של  זו  עבודה ‰e‡של 
‰ÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈa ÌbL∆«¿»»»≈¿»¿»…»
,‰Ïa‚‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ‰a‚Â»∆¿»∆ƒ¿»∆«¿»»

מארבע  אחת גבול וכל  היא הרוחות

בתוך  גם הנה מחברתה, ושונה ומידה

והגדרים  zˆÙe,הגבולות ‰È‰Èƒ¿∆»«¿»
,ÏebŒÈÏa ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿ƒ¿

˙ÎLÓ‰ ‰È‰iL eÈ‰Â והתגלות ¿«¿∆ƒ¿∆«¿»«
Ïe‚aאור  ÏebŒÈÏa ֿ שהבלי  כך  ¿ƒ¿ƒ¿

אפילו  ונרגש ניכר  יהיה בתוך גבול 

כי  להעיר  (ויש וההגבלות הגדרים

הרבי  דיבר  תשי "ח, קיץ זו , בתקופה

שמובא  וכפי  "ופרצת" בנושא רבות

רבינו ' בית מ'תולדות פרקים בראשי 

אודות  "מעורר  – יום' 'היום שבלוח

באופן  שיהיה וכו ' המעיינות הפצת

ד 'ופרצת').

Œ˙‡È˜c ÔÈÚ‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓB‡ daL ,ÌBÈ ÏÎa ÚÓL¿«¿»∆»¿ƒ
„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡NÈ ÚÓL2 ¿«ƒ¿»≈¬»»∆»

פסוק  השבוע.שהוא ≈p‰c¿ƒ‰,בפרשת
˜eic‰ Úe„È החסי דות בתורת »««ƒ
e˙kL ‰Óa זה ‡Á„בפסוק ¿«∆»∆»

„ÈÁÈ ‡ÏÂ3‡z‰L Ì‚‰c , ¿…»ƒ«¬«∆«…«
,ÏÏk ˙eiL CiL ‡lL ,„ÈÁÈ»ƒ∆…«»¿ƒ¿»
‡z‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈≈«…«

,„Á‡ כאחד גם להתפרש שיכול  ∆»
משמעו  שיחיד  בעוד  שני , אחריו  שיש

דרגה  וזו  אחרת מציאות כלל  שאין 

והביטול  ה' באחדות יותר  גבוהה

וכל  העולמות כל  של  המוחלט

לאלוקות  ‡ÌÈÓBהנבראים ÌB˜ÓŒÏkÓ זה Èkבפסוק ,‡˜Âc „Á‡ ƒ»»¿ƒ∆»«¿»ƒ
ÌÈÚÈ˜ 'Ê Ì‰L ˙"Ïc‰Â ˙"ÈÁ‰ ÌbL ,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ∆««≈¿««∆∆≈¿ƒƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡ ,'‡‰Ï ÌÈÏËa eÈ‰È ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe '„Â ı‡Â»»∆¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡4, עמוק ביטול  מבטא אמנם "יחיד " הביטוי  כלומר , «∆»
ויתרון  חידוש יש ב"אחד " אבל  יותר ,

קיים  לכך שלא רומז  הוא כי  ב"יחיד ",

פרטיה, כל  על  כולה הבריאה שגם

וארבעת  הארץ הרקיעים, שבעת היינו 

וצפונה  וקדמה ("ימה העולם רוחות

(ואילו  לאלוקות בטלים בעצם ונגבה")

אחרת  מציאות בכלל  אין  ב"יחיד "

החי "ת  של  והביטול  שמתבטלת)

הוא  סוף, האין  הא', כלפי  והדל "ת

ביותר  עמוק eÈ‰iLביטול  ÔÙ‡e¿…∆∆ƒ¿
,BnÚ ÌÈ„Á‡˙Óe ÌÈaÁ˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
,˙Á‡ ‰z ‰fÓ ‰NÚpL „Ú«∆«¬∆ƒ∆≈»««
עם  מלה באותה הם והד ' שהח' כך 

ÓÂˆ‡,הא', .„Á‡ ˙z≈«∆»¿ƒ¿»
‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È˜c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«

CÈLÓ‰Ï ולהביא למטה מלמעלה ¿«¿ƒ
האלוקי  האור  את גילוי  ŒÈÏa‰«¿ƒלידי 

'Ê) Ïe‚a (ÛBÒŒÔÈ‡) Ïeb¿≈ƒ¿
˙BÁe '„Â ,ı‡Â ÌÈÚÈ˜¿ƒƒ»»∆¿
e‰fL ,(‰Ïa‚‰a Ì‰L ÌÏBÚ‰»»∆≈¿«¿»»∆∆
‰nÈ zˆÙe ÔÈÚ Ôk Ìb«≈ƒ¿«»«¿»»»

'B‚ ‰Ó„˜Â את לפרוץ הוא שעניינו  »≈¿»
את  עצמם בהם ולהמשיך  הגדרים

והגבלות. מגדרים שלמעלה ֿ סוף האין 

C‡ הכללי הדמיון  שהוסבר  לאחר  גם «
עדיין  ו "אחד " "ופרצת" CÈ»̂ƒבין 

zˆÙe ÔÈÚ CÈiM ‰Ó ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ««»ƒ¿«»«¿»
e˙kL ‰ÓÏ 'B‚ הפסוק בהמשך  ¿«∆»

ÔÈÚ CiL ‰Ó Ì‚Â ,'B‚ eÎÂ¿ƒ¿¿¿«««»ƒ¿«
ÚÓLŒ˙‡È˜Ï 'B‚ eÎÂ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿«

תוכן וה  את אלו  בעניינים גם רואים יכן 

ֿ גבול  הבלי  המשכת האמור , העניין 

עצמו ?. בגבול 

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (5, ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¿̃ƒ«¿«¿»ƒ¿«
‡a˙iL ÈÙk) ˙BˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»≈
Œ˙‡È˜a ÊnÓ ÔÎÏÂ ,(Ôn˜Ï¿«»¿»≈¿À»ƒ¿ƒ«
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ו    

ּבין  ח ּלּוק  ׁשּיׁש א ּלא  ה ּמצ ֹות , וענין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָה ּתֹורה 

ׁשּבפר ׁשה  ׁשנּיה , לפר ׁשה  רא ׁשֹונה  ְְְִִֶָָָָָָָָָָָּפר ׁשה 

ּכתיב  ֿ ׁשמע  ּדקריאת  ג ֹו'6רא ׁשֹונה  וׁשּננּתם  ְְְְְִִִִִַַַָָ

ׁשּתח ּלה  למצ ֹות , ּתֹורה  ׁשּמק ּדים  והינּו, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָּוק ׁשר ּתם ,

ּכ ֿ ואחר  ה ּתֹורה , ל ּמּוד  על  ּדקאי וׁשּננּתם  ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָנאמר 

ּכמאמר  ה ּמצ ֹות , ק ּיּום  על  ּדקאי ּוק ׁשר ּתם  ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָנאמר 

ז"ל  לתפ ּלין.7ר ּבֹותינּו ה ּתֹורה  ּכל  הק ׁשה  ְְִִִֵַַַָָָֻ

,הפ ּו ּבסדר  ה ּוא  ֿ ׁשמע  ּדקריאת  ׁשנּיה  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּובפר ׁשה 

ׁשּכת ּוב  ׁשּתח ּלה 8ּכמ ֹו ול ּמד ּתם , ג ֹו' ּוק ׁשר ּתם  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָ

(ּכּנ"ל ), ה ּמצ ֹות  מע ׂשה  על  ּדקאי ּוק ׁשר ּתם  ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַַָנאמר 

ה ּתֹורה . ל ּמּוד  על  ּדקאי  ול ּמד ּתם  נאמר  ּכ ֿ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָואחר 

ז"ל  ּבר ּבֹותינּו ּדע ֹות  ב ' יׁש ּדה ּנה , ה ּוא , 9והענין ְְְְִִֵֵֵֵַַָָ

וא ּלּו א ּלּו והרי ּגד ֹול , מע ׂשה  א ֹו ּגד ֹול  ּתלמ ּוד  ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָאם 

ח ּיים  אלקים  מעלה 10ּדברי ׁשּיׁש אמת , ׁשּׁשניהם  , ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ֿ ׁשמע  ׁשּקריאת  וכיון ּבּמצ ֹות . מעלה  ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבּתֹורה 

ּבקריאת ֿ נרמז לכן וה ּמצ ֹות , ה ּתֹורה  ּכלל ּות  ְְְְְִִִִֵַַַָָָָה ּוא 

ה ּמצ ֹות , מעלת  והן ה ּתֹורה  מעלת  הן ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָׁשמע 

קדימה  על  ׁשּמֹורה  ּבּכת ּוב , ה ּקדימה  ֿ ידי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָעל 

למצ ֹות , ּתֹורה  מק ּדים  אחד  ׁשּכת ּוב  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָּבּמעלה ,

לפי  לת ֹורה , מצ ֹות  מק ּדים  אחד  ְְְְְִִִֶַָָָוכת ּוב 

להבין, צרי עדין אמנם  מעלה . יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבׁשניהם 

כ ּו' ּגד ֹול  ׁשּתלמ ּוד  היתה  ההכרעה  ּכן,9הרי ואם  , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הכרעת  לפי ׁשּלא  ׁשנּיה  ּפר ׁשה  נאמרה  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאי

ז"ל . ֲֵַָחכמינּו

קריאת ÔeÈÂֿג ) ענין ּכלל ּות  ּתח ּלה  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְְְִִִִַַַָָ

ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ּכלל ּות  (ׁשה ּוא  ְְְִֶַַָָׁשמע 

ה ּפס  ה ּוא  ׁשע ּקר ּה יׂשראל ,ּכּנ"ל ), ׁשמע  ּוק  ְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּוכמאמר  ֿ ועד , ֿ לע ֹולם  ֿ מלכ ּות ֹו ֿ ׁשם ּֿכב ֹוד  ְְְְֲֵֶַַַָָָּובר ּו

ז"ל  ּולמ ּטה 11ר ּבֹותינּו למעלה  אמליכ ּתיּה ּכד  ְְְְְִֵֵַַַַַַָָ

והרי  צריכת , לא  ת ּו ה ּׁשמים , ר ּוח ֹות  ְְְֲִִֵַַַַַַָָּולאר ּבע 

ֿ ועד . ֿ לע ֹולם  ֿ מלכ ּות ֹו ֿ ּכב ֹוד  ֿ ׁשם  ּובר ּו ׁשמע  ּבאמירת  ה ּוא  אמליכ ּתיּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָענין

ּתב ֹות  ׁשּׁשה  יׁש יׂשראל  ׁשמע  ּבּפס ּוק  ׁשּנמנּו12וה ּנה , ה ּמּדֹות  ׁשׁשת  ּכנגד  ׁשהם  , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
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א. יב , זח "א
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ז       

ּבּׁשמים 13ּבּפס ּוק  כל  ּכי ג ֹו' ה ּגד ּלה  הוי'  ל ְְֲִִַַַַָָָָָֹֻ

ֿ ועד  ֿ לע ֹולם  ֿ מלכ ּות ֹו ֿ ּכב ֹוד  ֿ ׁשם  ּובר ּו ְְְֵֶֶַָָָָָּובארץ ,

ּומ ּזה  ה ּממלכה . הוי'  ל ּׁשּכת ּוב  מה  ּכנגד  ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָה ּוא 

ֿ ּכב ֹוד ֿ ֿ ׁשם  ּובר ּו יׂשראל  ׁשמע  ׁשענין ְְְְִִֵֵֶַַָָָמ ּובן,

ׁשּבּפס ּוק  הענין א ֹות ֹו ה ּוא  ֿ לע ֹולם ֿועד  ְְְִֶֶַַָָָָָמלכ ּות ֹו

וג ֹו'. ה ּגד ּלה  הוי'  ְְְֲַָָָֻל

ÔÈÚ‰Âּכמ ֹו ה ּוא  ה ּגד ּלה  ענין ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַָָֻ

ּבעיר 14ׁשּכת ּוב  מאד  ּומה ּלל  הוי' ּגד ֹול  ְְְֲִֶָָָָָֹֻ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו ּגד ֹול 15אלקינּו, ה ּוא  אימתי ְְֱֵֵֵַַַָָָֹ

 ית ּבר עצמ ּות ֹו מ ּצד  ּכי אלקינּו, ּבעיר  ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָֹּכׁשה ּוא 

ּכלל  איה ּו מ ּדֹות  א ּלין מ ּכל  לאו ענין 16הרי וכל  , ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

ע ֹולם  ׁשה ּוא  אלקינּו, ּבעיר  רק  ה ּוא  ְְֱִֵֶַַָָֹֻה ּגד ּלה 

ּובית  ּבּתים , מר ּבּוי נע ׂשית  ׁשעיר  ּדכ ׁשם  ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָה ּדּבּור ,

ּבֹונֹות  א ֹות ּיֹות  ׁשּתי  ּכמ ֹוֿכן אבנים , מר ּבּוי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָנע ׂשה 

לד ּבר  יכ ֹול  ה ּפה  ׁשאין עד  כ ּו' ּבּתים  וזה ּו17ׁשני , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הע ֹולמ ֹות  ׁשהתה ּוּות  אלקינּו, ּבעיר  ג ֹו' הוי' ְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹּגד ֹול 

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי  על  היא   ית ּבר ּגד ּלת ֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָֻמ ּבחינת 

הע ֹולמ ֹות  התה ּוּות  ׁשהרי  אלקינּו, עיר  ְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹה ּדּבּור ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמּדֹות , מ ּבחינת  רחמי18היא  זכ ֹור  ְְְֲִִִִֶֶַַַָ

ה ּוא  ה ּמּדֹות  וג ּלּוי ה ּמה , מע ֹולם  ּכי וחסדי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהוי'

ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ ועל  ה ּדּבּור , א ֹות ּיֹות  ר ּבּוי ֿ ידי ְְִִִֵֶֶַַַָָעל 

הר ּגׁש א ֹו ה ּׂשכל  לג ּלֹות  ר ֹוצה  ׁשּכא ׁשר  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבאדם 

א ֹות ּיֹות  ר ּבּוי ֿ ידי על  זה  הרי לזּולת ֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָה ּמּדֹות 

ׁשּגּלּוי  למעלה , יּובן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָה ּדּבּור ,

ה ּדּבּור , א ֹות ּיֹות  ר ּבּוי ֿ ידי על  ה ּוא   ית ּבר ְְִִִִִֵֵַַָָמ ּדֹותיו

וח ּלּופיהם  וציר ּופיהם  הא ֹות ּיֹות  ר ּבּוי ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָוה ּוא 

ר ּבּוי 19ּותמ ּור ֹותיהם  נתה ּוּו ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְִִֵֵֶֶֶַַ
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יא.13) כט , ב .14)דה"א מח , א.15)תהלים מד, תשא חדש זהר א. ה, ח "ג זהר ב ).16)ראה (יז, בהקדמה ספר 17)תקו"ז

מט "ז). – דפוסים (בקצת מי "ב  פ "ד ובכ"מ 18)יצירה ג. צג, מסעי  לקו"ת וראה ו. כה, שעהיוה"א 19).תהלים תניא ראה

פ "א.

    
˜eÒta13,ı‡e ÌÈÓMa ÏÎ Èk 'B‚ ‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ הגדולה) «»¿¬»»«¿À»ƒ…«»«ƒ»»∆

וההוד ) והנצח התפארת הגבורה, החסד , מידת –Œ„BkŒÌLŒCee»≈¿
e˙kM ‰Ó „‚k ‡e‰ „ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓהפסוק EÏבהמשך  «¿¿»»∆¿∆∆«∆»¿

ŒCee Ï‡NÈ ÚÓL ÔÈÚL ,ÔeÓ ‰fÓe .‰ÎÏÓn‰ 'ÈÂ‰¬»»««¿»»ƒ∆»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈»
„ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„BkŒÌL≈¿«¿¿»»∆
EÏ ˜eÒtaL ÔÈÚ‰ B˙B‡ ‡e‰»ƒ¿»∆«»¿

'B‚Â ‰l„b‰ 'ÈÂ‰ בתוכו הכולל  ¬»»«¿À»¿
המלכות. עניין  ואת המידות ששת את

Ú ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰ÂÔÈ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
e˙kL BÓk ‡e‰ ‰l„b‰14 «¿À»¿∆»

ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿À»¿…¿ƒ
eÈ˙Ba eÓ‡Â ,eÈ˜Ï‡¡…≈¿»¿«≈

Ï"Ê15ÏB„b ‡e‰ È˙ÓÈ‡ מתי «≈»«»
הוא  ברוך  הקדוש של  גדולתו  ניכרת

האור  והשפעת המשכת של  במובן 

‡eÈ˜Ï,האלוקי , ÈÚa ‡e‰Lk¿∆¿ƒ¡…≈
לעולמות  בחסדו  משפיע ה' כאשר 

B˙eÓˆÚולנבראים  „vÓ Èkƒƒ««¿
Ca˙È הוא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כפי  ƒ¿»≈

מענין  למעלה הוא מהותו  בעצם

שהם  והשפעה וההמשכה ההתגלות

עצמו  הוא כי  המידות ≈¬‰Èבאמצעות
ב'פתח  כתוב  ÏkÓאליהו 'כפי  Â‡Ï»ƒ»

ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ ÔÈl‡16, איננו ƒ≈ƒƒ¿»
נעלה  אלא כלל , הללו  המידות מכל 

שיש  והגדרה 'ציור ' הן  (והמידות מהם

יחסית, נמוכות, בדרגות רק מקום להם

בעצמותו ) לא אך  «¿ÏÎÂבאלוקות
‰l„b‰ ÔÈÚ התגלות הוא שתוכנו  ƒ¿««¿À»

החסד  מידת באמצעות ‰e‡והשפעה
‡e‰L ,eÈ˜Ï‡ ÈÚa ˜«¿ƒ¡…≈∆

,eac‰ ÌÏBÚ לעומת חיצוני  שהוא »«ƒ
ומשמש  באלוקות הגבוהות הדרגות

להשפיע  המידות לפעולת אמצעי 

ונבראים  לעולמות אלוקות ולגלות

אמצעי  הוא הדיבור  שבאדם (כשם

הוא  אבל  בליבו , שיש מה את לגלות

מאותיות  מורכב הדיבור  והרי  הנפש) של  והפנימיות העצם לגבי  חיצוני  ענין 

אלוקינו ' 'עיר  נקראת הדיבור  ידי  על  ההתגלות ÈNÚ˙ולכן  ÈÚL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ«¬≈
ÔÎŒBÓkונבנית  ,ÌÈ‡ ÈeaÓ ‰NÚ ˙Èe ,ÌÈza ÈeaÓ≈ƒ»ƒ«ƒ«¬∆≈ƒ¬»ƒ¿≈

הדיבור  באמצעות ÌÈzaבהתגלות ÈL ˙BBa ˙Bi˙B‡ ÈzL שתי ¿≈ƒ¿≈»ƒ

אב, – מילים שתי  'לבנות' ניתן  ובי "ת אל "ף האותיות משתי  (למשל  מילים

עצומה eÎ'בא) לכמות עד  מילים יותר  ולצרף לבנות ניתן  אותיות ומיותר 

שיעור  לאין  מילים a„Ïשל  ÏBÎÈ ‰t‰ ÔÈ‡L „Ú17 במספר מילים , «∆≈«∆»¿«≈
ל  ניתן  אותו שלא ולספור  ‡eÈ˜Ï,מנות ÈÚa 'B‚ 'ÈÂ‰ ÏB„b e‰ÊÂ¿∆»¬»»¿ƒ¡…≈

˙ÈÁaÓ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ«
Ca˙È B˙l„b החסד מידת ¿À»ƒ¿»≈

‡Bi˙B˙העליונה È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ
,eac‰בשם נקראות ÈÚשכאמור  «ƒƒ

˙ee‰˙‰ È‰L ,eÈ˜Ï‡¡…≈∆¬≈ƒ¿«
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒƒ¿ƒ«

e˙kL BÓk ,˙Bcn‰18BÎÊ «ƒ¿∆»¿
Èk EÈ„ÒÁÂ 'ÈÂ‰ EÈÓÁ«¬∆¬»»«¬»∆ƒ

,‰n‰ ÌÏBÚÓ והתהוות בריאת הרי  ≈»≈»
של  וחסדיו  ברחמיו  היא העולם

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‰Bcn˙הקדוש Èel‚Â¿ƒ«ƒ
רב  Èeaבשפע È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ

,eac‰ ˙Bi˙B‡ דיבור ותוספת ƒ«ƒ
של  והתגלות השפעה לתוספת גורמת

Ì„‡aהמידות ÏLÓŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆»»»»»
ÏÎO‰ ˙Bl‚Ï ‰ˆB L‡kL∆«¬∆∆¿««≈∆

במוחו  שקיים שכלי  ‰Lbרעיון  B‡∆¿≈
˙Bcn‰ בליבו B˙ÏeÊÏ,שקיים «ƒ¿»

התחושות  ואת הרעיונות את ולהעביר 

הזולת  אל  È„ÈŒÏÚשלו  ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈
,eac‰ ˙Bi˙B‡ Èea שהרי ƒƒ«ƒ

באותיות  בשימוש מועט, בדיבור 

מעט  רק לגלות ביכולתו  בלבד , מעטות

ובליבו  במוחו  שנמצא »¿ŒÏÚÂממה
,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCc,באלוקות ∆∆∆»¿«¿»
Ca˙È ÂÈ˙BcÓ ÈelbL להשפיע ∆ƒƒ»ƒ¿»≈

למטה Èeaמלמעלה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ
ÔÈÚ ‡e‰Â ,eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ¿ƒ¿«
Ì‰ÈÙeÈˆÂ ˙Bi˙B‡‰ Èeaƒ»ƒ¿≈≈∆

Ì‰È˙BeÓ˙e Ì‰ÈÙelÁÂ19, ¿ƒ≈∆¿≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ריבוי באמצעות ∆«¿≈∆

העליון  הדיבור  של  »¿ee‰˙ƒהאותיות
ÌÈ‡p‰ Èea הזקן רבנו  ובלשון  ƒ«ƒ¿»ƒ

מאמרות  מעשרה הדבור  אותיות ..." א): פרק והאמונה' היחוד  ('שער  בתניא

אבן  שם הוזכר  שלא ואף ואפס... מאין  יש להיות הדומם את ומהוות המחיות

צירופים  ֿ ידי  על  לאבן  חיות נמשך  כן  ֿ פי  ֿ על  אף שבתורה מאמרות בעשרה

שמשת  עד  אותיות... שם וחילופי  צירוף מהן  ונמשך  מאמרות מעשרה לשל 
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ח    

אלקינּו עיר  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  וכיון ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָֹה ּנבראים .

הרי   ית ּבר עצמ ּות ֹו מ ּצד  אבל  הוי', ּגד ֹול  ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָנע ׂשה 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּכלל , איה ּו מ ּדֹות  א ּלין מ ּכל  20לאו ְְִִִִֵֶָָָָ

היא  העצמית  ׁשּגד ּלת ֹו היינּו, חקר , אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻולגד ּלת ֹו

ּבעיר  הוי' ּגד ֹול  לבחינת  ּגם  ּכלל  ער ֹו ֿ ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָּבאין

אלקינּו ׁשּבעיר  ּגד ּלת ֹו מ ּדת  ה ּנה  לכן, ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֻאלקינּו,

, ית ּבר לעצמ ּות ֹו והת ּכּלל ּות  ּבּטּול  ּבבחינת  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָהיא 

ׁשּמּדת  ה ּגד ּלה , הוי'  ל ּׁשּכת ּוב  מה  ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזה ּו

ֿ ידי  על  וה ּנה , . ל ּובטלה  טפלה  היא  ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻה ּגד ּלה 

ר ּוח  אזי ה ּגד ּלה , מ ּדת  ׁשל  וההעלאה  ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָֻה ּבּטּול 

ר ּוח  מעצמ ּות ֹו21אמ ׁשי הארה  ּתֹוספת  ׁשּנמ ׁש , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבמה  ה ּב' ּפר ּוׁש ׁשּזה ּו ה ּגד ּלה , לבחינת   ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻית ּבר

מעצמ ּיּות  ׁשּנמ ׁש ה ּגד ּלה , הוי'  ל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּׁשּכת ּוב 

ׁשה ּוא  ּוכ ׁשם  ה ּגד ּלה . מ ּדת  לבחינת  ֿ איןֿס ֹוף  ְְְִִִֵֵֶַַַָֻא ֹור 

ה ּגב ּורה , ּבמ ּדת  ּגם  ה ּוא  ּכ ה ּגד ּלה , ְְְְִִַַַַַָָָֻּבמ ּדת 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן זֹו ל 22וה ּתפארת  עד  ה ּמּדֹות , ּוׁשאר  , ְְְְִִֶֶַַַַַָָ

נע ׂשית  ׁשּבתח ּלה  ה ּמלכ ּות , מ ּדת  ה ּממלכה , ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהוי'

מ ּדת  עד  ה ּמלכ ּות  (מ ּמּדת  ה ּמּדֹות  ּכל  ְֲִִִִַַַַַַַַָָהעלאת 

נמ ׁש ּכ ֿ ואחר  , ית ּבר לעצמ ּות ֹו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻה ּגד ּלה )

ה ּגד ּלה  לבחינת   ית ּבר מעצמ ּות ֹו הארה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּתֹוספת 

ה ּממלכה . לבחינת  עד  ְְִִַַַַָָכ ּו'

‰p‰Â מבאר ג ֹו' ה ּגד ּלה  הוי'  ל ׁשּבּפס ּוק  ּכׁשם  ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻ

ה ּמּדֹות , ּבכל  וההמ ׁשכה  ההעלאה  ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָענין

ּֿובר ּו יׂשראל  ׁשמע  ֿ ׁשמע , ּבקריאת  ּגם  ה ּוא  ְְְְִִִֵֵַַַַָָּכן

ׁשמע  ּבּפס ּוק  ּכי ֿ ועד . ֿ לע ֹולם  ֿ מלכ ּות ֹו ֿ ּכב ֹוד  ְְְְִֵֶַַַָָָׁשם 

הרי  אחד  ּובתבת  ה ּמּדֹות , ו' ּכנגד  ּתב ֹות  ו' ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָיׁש

ר ּוח ֹות  וד ' וארץ  רקיעים  ז' הם  וה ּדל "ת  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַהחי"ת 

ּגׁשמ ּיים  קצוֹות  ׁשּׁשה  ּבחינת  ׁשהם  ְְְִִִִֵֶַַָָָָהע ֹולם ,

ה ּנ"ל , עליֹונֹות  מ ּדֹות  ׁשּׁשה  ה ּוא  ְְִִֶֶַַָָָׁשּׁשר ׁשם 

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

ג.20) קמה, ב .21)תהלים קסב , זח "ב  א.22)ראה נח , ברכות

    
מעשרה  למדרגה ממדרגה המשתלשלות הדבור  אותיות הנבראים... בכל  וכן  אבן 

האותיות", ותמורות חילופים ידי  על  שבתורה ÂcL˜‡מאמרות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿»
eÈ˜Ï‡ ÈÚ È„ÈŒÏÚ העליון הדיבור  אותיות באמצעות NÚ‰היינו  «¿≈ƒ¡…≈«¬∆

'ÈÂ‰ ÏB„b ממידותיו והארה השפעה ויש ,Ca˙È B˙eÓˆÚ „vÓ Ï‡ »¬»»¬»ƒ««¿ƒ¿»≈
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  Â‡Ïהקדוש È‰¬≈»

,ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ ÔÈl‡ ÏkÓƒ»ƒ≈ƒƒ¿»
מהמידות  'מורכב' ואיננו  שייך  איננו 

כלל  e˙kLהללו  BÓÎe20 ¿∆»
,eÈÈ‰ ,˜Á ÔÈ‡ B˙l„‚ÏÂ¿ƒ¿À»≈≈∆«¿

˙ÈÓˆÚ‰ B˙l„bL מגדולתו בשונה ∆¿À»»«¿ƒ
נאמר  ועליה במידות, ביטוי  לידי  שבאה

אלוקנו " בעיר  מאד  ומהולל  הוי  "גדול 

ÏÏk CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰ כל ללא ƒ¿≈¬¿»
והשוואה  דמיון  ÈÁÏ˙יחס, Ìb«ƒ¿ƒ«

,eÈ˜Ï‡ ÈÚa 'ÈÂ‰ ÏB„b שהיא »¬»»¿ƒ¡…≈
המידות ידי  שעל  ‰p‰גדולה ,ÔÎÏ»≈ƒ≈

eÈ˜Ï‡ ÈÚaL B˙l„b ˙cÓƒ«¿À»∆¿ƒ¡…≈
המידות  ידי  על  וההשפעה È‰ƒ‡ההארה

˙eÏlk˙‰Â Ïeha ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿
,Ca˙È B˙eÓˆÚÏ הגדולה ולגבי  ¿«¿ƒ¿»≈

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  העצמית

וכל  חשיבות, לה ואין  מציאות לה אין 

היא  אלא נחשבת לא שלה ה'גדולה'

שכאשר  (כשם העצמית בגדולה נכללת

היא  גדולה לאבוקה קטנה אש מקרבים

'נכללת' מציאותה וכל  מתבטלת

EÏבאבוקה) e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿
,‰l„b‰ 'ÈÂ‰ היינו˙cnL ¬»»«¿À»∆ƒ«

‰l„b‰ המידות ידי  על  לביטוי  שבאה «¿À»
אלוקינו ") בעיר  ה'... È‰ƒ‡("גדול 

EÏ ‰ÏËe ‰ÏÙË העצמית לגדולה ¿≈»¿≈»¿
בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈«ƒ
,‰l„b‰ ˙cÓ ÏL ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»∆ƒ««¿À»
שבהתקרבות  בחסידות מבואר 

הכוונה  כלל  (בדרך  לעליונים תחתונים

גם  מדובר  וכאן  ונבראים לעולמות

 ֿ לקדוש ביחס העליונות המידות לגבי 

אופנים: שני  יש בעצמו ) ֿ הוא ברוך 

מלמעלה  התגלות היינו  'המשכה',

כאשר  – ולעניננו  למעלה. מלמטה התחתונים של  התעוררות ו 'העלאה' למטה,

בעצמותו  ועולה ונכללת העצמית בגדולה מתבטלת החסד  שבמידת הגדולה

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש הזוהר ‡ÈÊשל  Áeבלשון  CÈLÓ‡ Áe21, אחת רוח ¬«««¿ƒ«
בנושא  מז  פרק בתניא הזקן  רבנו  (ובלשון  אחרת רוח של  המשכה מעוררת

ה' ואומר  יתברך  אלוקותו  עליו  וממשיך  ומקבל  שרוצה "מיד  זה: מעין 

[מביאה] אייתי  דרוח יתברך  ביחודו  נפשו  נכללת ממילא הרי  אחד , ה' אלוקינו 

אור  תוספת עליו  ממשיכה מלמטה האדם שפעולת היינו  רוח", ואמשיך  רוח

Ca˙Èמלמעלה) B˙eÓˆÚÓ ‰‡‰ ˙ÙÒBz CLÓpL הגדולה שהיא ∆ƒ¿»∆∆∆»»≈«¿ƒ¿»≈
‰l„b‰האמיתית  ˙ÈÁÏ של ƒ¿ƒ««¿À»

החסד , ‰a'מידת Let e‰fL∆∆≈«
,‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ e˙kM ‰Óa¿«∆»¿¬»»«¿À»
לעיל  האמור  הראשון  לפירוש בתוספת

'לך ', בטלה שבמידות (שהגדולה

eiÓˆÚÓ˙לעצמותו ) CLÓpL∆ƒ¿»≈«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ וגילוי אור  תוספת ≈

.‰l„b‰ ˙cÓ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«ƒ««¿À»
,‰l„b‰ ˙cÓa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿ƒ««¿À»

החסד  מדת Ìbשהיא ‡e‰ Ck»«
BÊ ˙‡Ùz‰Â ,‰eb‰ ˙cÓa¿ƒ««¿»¿«ƒ¿∆∆

‰BzŒÔzÓ22,˙Bcn‰ ‡Le , ««»¿»«ƒ
˙cÓ ,‰ÎÏÓn‰ 'ÈÂ‰ EÏ „Ú«¿¬»»««¿»»ƒ«
˙ÈNÚ ‰lÁ˙aL ,˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿ƒ»«¬≈
˙cnÓ) ˙Bcn‰ Ïk ˙‡ÏÚ‰«¬»«»«ƒƒƒ«
(‰l„b‰ ˙cÓ „Ú ˙eÎÏn‰««¿«ƒ««¿À»
עד  (מחסד  המידות כל  של  והתקרבות

Ca˙È,מלכות) B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈
˙ÙÒBz CLÓ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿»∆∆
Ca˙È B˙eÓˆÚÓ ‰‡‰∆»»≈«¿ƒ¿»≈

'eÎ ‰l„b‰ ˙ÈÁÏ שאר ולכל  ƒ¿ƒ««¿À»
‰ÎÏÓn‰המידות  ˙ÈÁÏ „Ú«ƒ¿ƒ«««¿»»

המלכות. מידת היא

'ÈÂ‰ EÏ ˜eÒtaL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆«»¿¬»»
ÔÈÚ ‡Ó 'B‚ ‰l„b‰«¿À»¿…»ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰‰ למעלה מלמטה ««¬»»
‰ÎLÓ‰‰Âלמטה ÏÎaמלמעלה ¿««¿»»¿»

Œ˙‡È˜a Ìb ‡e‰ Ôk ,˙Bcn‰«ƒ≈«ƒ¿ƒ«
Cee Ï‡NÈ ÚÓL ,ÚÓL¿«¿«ƒ¿»≈»
„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „Bk ÌL≈¿«¿¿»»∆
ההעלאה  ענין  נכלל  בהם שגם

כדלהלן . המידות, כל  של  וההמשכה

˙Bz 'Â LÈ ÚÓL ˜eÒta Èkƒ«»¿«≈≈
מילים ‰Bcn˙שש 'Â „‚k, חסד ¿∆∆«ƒ

יסוד , הוד , נצח, תפארת, גבורה,

˙"ÈÁ‰ È‰ „Á‡ ˙˙e¿≈«∆»¬≈«≈
Ì‰ ˙"Ïc‰Â כנגדı‡Â ÌÈÚÈ˜ 'Ê ביחד˙BÁe '„Â 'Á ¿««∆≈¿ƒƒ¿∆∆¿

ÌÈiÓLb ˙BÂˆ˜ ‰ML ˙ÈÁa Ì‰L ,ÌÏBÚ‰ מארבעת המורכבים »»∆≈¿ƒ«ƒ»¿»«¿ƒƒ
ומטה מעלה וכן  דרום צפון , מערב, מזרח, שש ÌLMLהרוחות של  ∆»¿»

גשמי  דבר  בכל  שקיימות ‰Ï"p,הקצוות ˙BBÈÏÚ ˙BcÓ ‰ML ‡e‰ƒ»ƒ∆¿««
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ט       

ּבחינת  ה ּוא  ועד  לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  ְְְְִֵֶַַָָָּובר ּו

. ימל  מל  מל ה ּזמן, ׁשר ׁש ׁשהיא  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹה ּמלכ ּות ,

ּומק ֹום , זמן מ ּגדר  למעלה   ית ּבר ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכיון

ּכתיב  ה ּמק ֹום  ּבענין א ּתי,23ׁשהרי מק ֹום  ה ּנה  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואין 24ואמר ּו ע ֹולם  ׁשל  מק ֹומ ֹו ה ּוא  ְְְְֵֵֶַַָָ

זה  ׁשּיכים  ּומק ֹום  ׁשּזמן וכיון מק ֹומ ֹו, ְְְִֵֶֶַַָָָָָהע ֹולם 

ׁשה ּוא 25לזה  ה ּזמן ּבענין ּגם  ה ּוא  ׁשּכן מ ּובן הרי , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ה ּמּדֹות  ׁשאר  ּבכל  ּגם  ה ּוא  וכן ּכלל . ְְְְְֲִֵֵַַָָָּבאיןֿער ֹו

ּבהעלאה  הם  הרי ולכן ּכלל . ער ֹו ֿ ּבאין ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהם 

אחר ֿ נע ׂשה  ההעלאה  ֿ ידי ועל  , ית ּבר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמ ּות ֹו

ענין  ׁשּכלל ּות  ונמצא , ההמ ׁשכה . ענין ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכ

עם  ה ּיח ּוד  ה ּמּדֹות , ּבכל  לפעל  ה ּוא  ֿ ׁשמע  ְְְְִִִִִַַַַָֹקריאת 

ּדהעלאה  הא ֹופ ּנים  ּבב '  ית ּבר ְְְְֲִִֵַַַָָָָעצמ ּות ֹו

ְְַָָוהמ ׁשכה .

ה ּוא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) ֿ ׁשמע  קריאת  ׁשענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְִִֶַַַָ

ּומצ ֹות , ה ּתֹורה  ענין ּכל  ְְְִִַַָָָּכלל ּות 

ה ּיח ּוד  לפעל  ה ּוא  ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ענין ׁשּגם  ְְְְִִִִִֶַַַַָֹלפי

האריז"ל  ּבכתבי ּכדאיתא  ּבזה , והענין 26ה ּנ"ל . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

יח ּוד  ל ׁשם  ל ֹומר  צריכים  מצוה  ּכל  ְְְִִִִֵֶֶַָָֹׁשּקדם 

אינֹו ולכא ֹורה  ּוׁשכינּתיּה. ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ְְְְְְִִִֵֵָָק ּוד ׁשא 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ק ּוד ׁשא  יח ּוד  ענין מה ּו ְְְִִִַַָָמ ּובן

ז"ל ּוׁשכ  ר ּבֹותינּו אמר ּו הרי ה ּפס ּוק 27ינּתיּה, על  ְְְֲִֵֵֵַַַַָָ

ּׁשּבראתי, מה  ּכל  ה ּקּב"ה  אמר  יׂשראל , ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשמע 

ואם  ּומיחד , אחד  ּכב ֹודי אבל  כ ּו', זּוג ֹות  ְְְֲִִִֶָָָָָֻּבראתי

ק ּוד ׁשא ֿ יח ּוד  לפעל  ׁשּצרי ל ֹומר  ׁשּי אי ְְִִִֵֵֶַַָָָֹּכן

ּדק ּוד ׁשא ֿ ה ּוא , הענין  א ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְְִִִֵַָָָּבריֿה ּוא 

ק ּוד ׁשא ֿ ּוממ ּלא , ס ֹובב  הם  ּוׁשכינּתיּה ְְְְְִִֵֵֵֵַָּבריֿה ּוא 
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כא.23) לג, עה"פ .24)תשא בפרש"י  הובא ט . פס "ח , פ "ז.25)ב "ר שעהיוה"א תניא הזמירות 26)ראה שער פע "ח  ראה

רמה. ע ' אלול סה"מ  תו"מ  א. סא, ג. נה, ר"ה א. ט , ואתחנן לקו"ת ב . לח , תשכ"ג) (תלֿאביב , הקודש רוח  שער ספ "ה.

לא.27)וש"נ. פ "ב , דב "ר

    
של  והגבול  המדידה לענין  השורש הן  מדידה, מלשון  העליונות, המידות כי 

המקום  גדרי  שהם אלה קצוות בששה בגשמיות דבר  ≈«ŒÌLŒCeeכל 
‡È‰L ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡e‰ „ÚÂŒÌÏBÚÏŒB˙eÎÏÓŒ„Bk¿«¿¿»»∆¿ƒ«««¿∆ƒ

CÏÓÈ CÏÓ CÏÓ ,ÔÓf‰ LL מלכותו בענין  שדווקא מכך  שמובן  כפי  …∆«¿«∆∆»»ƒ¿…
בפסוק  מצינו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

בהוה, – מלך  הזמן  למימד  התייחסות

(וטעם  בעתיד  – וימלוך  בעבר  – מלך 

היא  המלכות מידת כי  הוא הדבר 

האלוקית  החיות שדרכה הספירה

העולמות  את ולהחיות להוות עוברת

הזמן , גדרי  תחת שנתונים התחתונים

הזמן ) ענין  לכללות השורש היא ולכן 

המלכות  ומידת המידות ששת ונמצא

המקום  לגדרי  והשורש המקור  הם

הווה  (עבר , והזמן  קצוות) (ששה

Ca˙Èועתיד ). ‡e‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  «¿»¿ÏÚÓÏ‰הקדוש

ÌB˜Óe ÔÓÊ „bÓ ז לא היינו  ו , ƒ∆∆¿«»
אלא  והמקום הזמן  מעל  שהוא בלבד 

הזו  ההגדרה מעצם למעלה גם הוא

È˙k ÌB˜n‰ ÔÈÚa È‰L23 ∆¬≈¿ƒ¿««»¿ƒ
רבנו  למשה אמר  ÌB˜Óשה' ‰p‰ƒ≈»

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡Â ,Èz‡24 ƒƒ¿»¿«≈«
ÌÏBÚ ÏL BÓB˜Ó ‡e‰ ברא ה' ¿∆»

קיים  להיות לו  ואיפשר  העולם את

מקום  ‰ÌÏBÚולתפוס ÔÈ‡Â¿≈»»
,BÓB˜Ó לא העולם מבחינתו  אבל  ¿

מקום  ÌB˜Óeתופס ÔÓfL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿«»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL25, שני הם כי  «»ƒ∆»∆

של  העיקריים הזה,הגדרים העולם

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔkL ÔeÓ È‰¬≈»∆≈«¿ƒ¿«
‡e‰L ÔÓf‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש «¿«∆

הוא  ÏÏkבעצמו  CBÚŒÔÈ‡a ואין ¿≈¬¿»
כשם  בדיוק הזמן  לגדרי  יחס כל  לו 

מכל  ממנו  מושללים המקום שגדרי 

‡Lוכל . ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»¿»
˙Bcn‰ העליונותŒÔÈ‡a Ì‰L «ƒ∆≈¿≈

ÏÏk CBÚ מכל לחלוטין  ומושללים ¬¿»
הזה. העולם את המאפיינים וההגבלות ‰Ìהגדרים È‰ ÔÎÏÂ המידות ¿»≈¬≈≈

התקרבות ÏÚ‰a‡‰העליונות  תוך  למעלה Ca˙È,מלמטה B˙eÓˆÚÏ ¿«¬»»¿«¿ƒ¿»≈
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ CkŒÁ‡ ‰NÚ ‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚÂ מלמעלה ¿«¿≈««¬»»«¬∆««»ƒ¿«««¿»»

במידות. האור  ותוספת ˜ÚÓLŒ˙‡Èלמטה ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«

„eÁi‰ ,˙Bcn‰ ÏÎa ÏÚÙÏ ‡e‰ מלאה התקרבות לאחדות ÌÚעד  ƒ¿…¿»«ƒ«ƒƒ
‰‡ÏÚ‰c ÌÈpÙB‡‰ 'a Ca˙È B˙eÓˆÚ למעלה מלמטה «¿ƒ¿»≈¿»«ƒ¿«¬»»

‰ÎLÓ‰Â.למטה מלמעלה ¿«¿»»
ÈÚL ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („Ïk ˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È˜ Ô ¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»»

,˙BˆÓe ‰Bz‰ ÔÈÚ כמבואר ƒ¿««»ƒ¿
קריאת  של  ראשונה בפרשה שהן  לעיל 

קריאת  של  שניה בפרשה והן  שמע

לימוד  על  ציוויים גם נאמרו  שמע

המצוות  קיום על  ציוויים וגם התורה

˙BˆÓe ‰Bz‰ ÔÈÚ ÌbL ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿««»ƒ¿
Ï"p‰ „eÁi‰ ÏÚÙÏ ‡e‰ של ƒ¿…«ƒ««
ומידותיו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‡˙È‡„k ,‰Êa ÔÈÚ‰Â,שיש כפי  ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»
‰‡Ï"ÊÈמובא  È˙Îa26 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

ÌÈÎÈˆ ‰ÂˆÓ Ïk Ì„wL∆…∆»ƒ¿»¿ƒƒ
ÓBÏ הוא המצוה ÌLÏשקיום «¿≈
„eÁÈ של והתאחדות חיבור  ƒ

dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
ושכינתו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ÔÈÚ e‰Ó ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿«
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ „eÁÈƒ¿»¿ƒ
eÈ˙Ba eÓ‡ È‰ ,dÈzÈÎLe¿ƒ¿≈¬≈»¿«≈

Ï"Ê27 במדרשÚÓL ˜eÒt‰ ÏÚ «««»¿«
‰Ó Ïk ‰"aw‰ Ó‡ ,Ï‡NÈƒ¿»≈»««»»»«
,'eÎ ˙B‚eÊ È˙‡a ,È˙‡aM∆»»ƒ»»ƒ

„ÁÈÓe „Á‡ È„Bk Ï‡ ואין ¬»¿ƒ∆»¿À»
אחד " "ה' נאמר  ולכן  לו , Ì‡Â¿ƒדומה

CÈvL ÓBÏ CiL CÈ‡ Ôk≈≈«»«∆»ƒ
ŒCÈaŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿»¿ƒ

dÈzÈÎLe ‡e‰ ֿ הקדוש והרי  ¿ƒ¿≈
לכל  שבניגוד  בכך  מתייחד  ֿ הוא ברוך 

זוג .? לו  ואין  ויחיד  אחד  הוא הבריאה

Œ‡L„e˜c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿¿»
Ì‰ dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿ƒ¿≈≈

,‡lÓÓe BÒ בקבלה כמבואר  ≈¿«≈
לעולם  בא האלוקי  שהאור  וחסידות

כל  הסובב "אור  הנקראים אופנים בשני 

אור  עלמין ". כל  הממלא ו "אור  עלמין "

העולמות  כל  על  שמאיר  מוגבל  הבלתי  האינסופי  האור  התגלות הוא הסובב

העולמות  על  שמאיר  שם על  'סובב' ונקרא 'מקיף', בדרך  בשווה, והנבראים

שבא  כפי  האור  התגלות הוא הממלא ואור  בתוכם, להתלבש מבלי  'מלמעלה'

בכל  ומתלבש עניינו , לפי  נברא ולכל  עולם לכל  בהתאמה וצמצום, בגבול 
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י    

הינּו קד ֹוׁש ל ׁשֹון ּכי ס ֹובב , ה ּוא  ֿ ה ּוא  ְְְִִֵַָּברי

ה ּוא  ּוׁשכינ ּתיּה מע ֹולמ ֹות , ּומב ּדל  ְְְִֵֵֶָָָֻׁשּקד ֹוׁש

ׁשּׁשֹוכנת  ׁשם  על  ׁשכינה  ל ׁשֹון ׁשּזה ּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָממ ּלא ,

ּבתח ּתֹונים  ה ּוא 28ּומתל ּבׁשת  ּוממ ּלא  ס ֹובב  וענין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מ ּמּנּו ּבלבד  הארה  רק  ׁשה ּוא  ה ּׁשם  ענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּכמ ֹו

הב ּדל ֹות  להב ּדיל  ּבאדם  ֿ ּדר ֿמ ׁשל  ועל  , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָית ּבר

חכם  ּבׁשם  נקרא  ּובינת ֹו חכמת ֹו ׁשּמּצד  קץ , ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאין

ׁשל  עצמ ּות ֹו מ ּצד  אינם  א ּלּו ׁשמ ֹות  ה ּנה  ְְִִֵֵֵֵֶַַָוכ ּו',

ועל ֿ ּבֹו. ׁשּנתוּספ ּו ענינים  מ ּצד  אם  ּכי ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהאדם ,

מ ּצד  אינם  ׁשה ּׁשמ ֹות  למעלה , יּובן ֿ זה   ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדר

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  א ּלא  , ית ּבר לפי 29עצמ ּות ֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

ּֿברי ֿ ק ּוד ׁשא  ׁשה ּׁשמ ֹות  וכיון נקרא . אני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמע ׂשי

זֹו ּובהארה  ּבלבד , הארה  רק  הם  ּוׁשכינּתיּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָה ּוא 

צרי לכן לממ ּלא , ס ֹובב  ּבין התח ּלק ּות  ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָיׁש

וה ּוא  ּוׁשכינּתיּה, ֿ ּבריֿה ּוא  ק ּוד ׁשא  יח ּוד  ְְְְְְִִִִֵָֹלפעל 

הא ֹור  עם  ּבע ֹולמ ֹות  ׁשּמתל ּבׁש הא ֹור  יח ּוד  ְְִִִִֵֶַַָָָָענין

ּבׁשני  ה ּוא  זה  ויח ּוד  מע ֹולמ ֹות . ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשּלמעלה 

ּגם  וזה ּו המ ׁשכה .  ּובדר העלאה   ּבדר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָא ֹופ ּנים ,

ּׁשּכת ּוב  מה  ה ּוא 30ּכן הוי' ּכי ג ֹו' וידע ּת ְְֲִֵֶַַָָָָָ

ּבּזהר  ואיתא  ואלקים 31האלקים , ּדה ּוי' למנּדע  ְְְְֱֱִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹ

יח ּוד  א ֹו ואלקים  הוי' יח ּוד  ענין וה ּוא  חד , ְְֱֲִִִִֶַַָָָֹּכּוּלא 

מה ּטבע , למעלה  ה ּוא  הוי' ּדה ּנה , ואד '. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהוי'

ואלקים  מהע ֹולמ ֹות . ׁשּלמעלה  ה ּסֹובב  א ֹור  ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹוה ּוא 

ה ּטבע  וה 32ּבגימטר ּיא  וכן , ה ּממ ּלא . א ֹור  ּוא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

על  אד ֹון א ׁשּתמ ֹודע  אנּת מ ּלׁשֹון ה ּוא  אד ' ְְְְְְִִִַַַַַָּבחינת 

לע ֹולמ ֹות .16ּכֹוּלא  ה ּׁשּי ה ּממ ּלא  א ֹור  ׁשה ּוא  ְֵֶַַַַָָָָ

על  ה ּנה  מ ּזֹו, זֹו מב ּדל ֹות  א ּלּו ּבחינֹות  ש ּב' ְְְִִִֵֵֵֶַָָֻוכיון

 ּבדר ּבתח ּלה  יחד , לח ּברם  העב ֹודה  היא  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָזה 
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בפנימיות מהם ÔBLÏאחד  Èk ,BÒ ‡e‰ ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜¿»¿ƒ≈ƒ¿

˙BÓÏBÚÓ ÏcÓe LB„wL eÈ‰ LB„˜ איננו בהם כשמאיר  וגם »«¿∆»À¿»≈»
בפנימיות, בהם ÔBLÏמתלבש e‰fL ,‡lÓÓ ‡e‰ dÈzÈÎLe¿ƒ¿≈¿«≈∆∆¿

ÌÈBzÁ˙a ˙LaÏ˙Óe ˙ÎBML ÌL ÏÚ ‰ÈÎL28 בפנימיותם ¿ƒ»«≈∆∆∆ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ
האור  כאשר  היא 'התלבשות' שהרי 

ובפנימיות. מקרוב ומאיר  »¿ÔÈÚÂ¿ƒיורד 
‡lÓÓe BÒ וגם הסובב אור  גם ≈¿«≈

 ֿ לקדוש מתייחסים אינם הממלא אור 

אלא  ובעצמו  בכבודו  ֿ הוא ‰e‡ברוך 
ÌM‰ ÔÈÚ BÓk ֿ שהקדוש העובדה ¿ƒ¿««≈

כל  הרי  שונים בשמות נקרא ֿ הוא ברוך 

ועצמותו  למהותו  מתייחס אינו  שם

‰‡‰אלא  ˜ ‡e‰L מועטת ∆«∆»»
Ca˙È,וחיצונית  epnÓ „Ïaƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈

Ì„‡a ÏLÓŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆»»»»»
,ı˜ ÔÈ‡ ˙BÏc‰ ÏÈc‰Ï בין ¿«¿ƒ«¿»≈≈

לאלוקות  ודם בשר  »vnL∆ƒ„אדם
B˙Èe B˙ÓÎÁ האדם ˜‡של  »¿»ƒ»ƒ¿»

˙BÓL ‰p‰ ,'eÎÂ ÌÎÁ ÌLa¿≈»»¿ƒ≈≈
ÏL B˙eÓˆÚ „vÓ ÌÈ‡ el‡≈≈»ƒ««¿∆
ÌÈÈÚ „vÓ Ì‡ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒƒƒ«ƒ¿»ƒ

Ba eÙqÂ˙pL הם והבינה והחכמה ∆ƒ¿«¿
שמושללת  האדם של  הנפש עצם לא

והתכונות  הפרטיות מההגדרות

הללו . המוגדרות »¿ŒÏÚÂהמסוימות 
,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCc∆∆∆»¿«¿»
B˙eÓˆÚ „vÓ ÌÈ‡ ˙BÓM‰L∆«≈≈»ƒ««¿
eÈ˙Ba Ó‡Ók ‡l‡ ,Ca˙Èƒ¿»≈∆»¿«¬««≈

Ï"Ê29‡˜ È‡ ÈNÚÓ ÈÙÏ כי «¿ƒ«¬«¬ƒƒ¿»
שהם  לפעולות מתייחסים השמות

 ֿ מהקדוש בלבד  הארה של  התגלות

ומהותו . עצמו  ולא בעצמו , ֿ הוא ברוך 

Œ‡L„e˜ ˙BÓM‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«≈¿»
Ì‰ dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈa כמו ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

שמצינו  והתארים השמות שאר  כל 

ֿ הוא  ֿ ברוך  לקדוש ‰‡‰ביחס ˜«∆»»
„Ïa, ומהותו ‡‰e‰מעצמותו  ƒ¿«¿∆»»

BÒ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ LÈ BÊ ≈ƒ¿«¿≈≈
,‡lÓÓÏ הארה הוא מהם אחד  וכל  ƒ¿«≈

לעיל ) (כנזכר  השני  לעומת אותם ÔÎÏשונה ולאחד  ביניהם לחבר  ˆCÈכדי  »≈»ƒ
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â ,dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ

של  פנימית והתאחדות BÓÏBÚa˙חיבור  LaÏ˙nL B‡‰ הממלא "אור  »∆ƒ¿«≈»»
עלמין " BÓÏBÚÓ˙כל  ‰ÏÚÓlL B‡‰ ÌÚ." עלמין כל  הסובב "אור  ƒ»∆¿«¿»≈»

‰‡ÏÚ‰ C„a ,ÌÈpÙB‡ ÈLa ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ,למעלה מלמטה ¿ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿∆∆«¬»»
הסובב  לאור  להתקרב כדי  הממלא אור  של  התעלות ‰ÎLÓ‰היינו  C„e¿∆∆«¿»»

מאור  התגלות היינו  למטה, מלמעלה

הממלא. לאור  הסובב

e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ30 ¿∆«≈«∆»
‡e‰ 'ÈÂ‰ Èk 'B‚ zÚ„ÈÂ¿»«¿»ƒ¬»»

‰fa ‡˙È‡Â ,ÌÈ˜Ï‡‰31 »¡…ƒ¿ƒ»«…«
‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'Èe‰c ÚcÓÏ¿ƒ¿«¿«»»∆¡…ƒ»

,„Á ושם "הוי '" ששם לדעת «
מהם  אחד  שכל  למרות "אלקים",

ובאופן  באלוקות, אחר  לענין  מתייחס

שמתייחס  השם הוא הוי ' כללי 

אור  מהעולם, שלמעלה לאלוקות

השם  הוא אלוקים ושם הסובב,

את  בורא שה' כפי  לאלוקות שמתייחס

אור  בו , מתלבש האלוקי  והאור  העולם

אחד  הכול  בעצם ¿e‰Â‡הממלא,
B‡ ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈÚƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ

'„‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ לשם ביחס כי  ƒ¬»»¿«
גם  מעולמות, למעלה שהוא כפי  הוי '

לעולמות.שם  שייך  ֿ י  ֿ נ  ֿ ד  ≈p‰c¿ƒ‰,א
'ÈÂ‰ היה" ויהיה שמשמעו  הווה ¬»»

הזמן , מגדרי  למעלה ‰e‡כאחד ",
B‡ ‡e‰Â ,Úh‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«∆«¿
.˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL Bq‰«≈∆¿«¿»≈»»

Úh‰ ‡iËÓÈ‚a ÌÈ˜Ï‡Â32, ∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
ÔÎÂ .‡lÓn‰ B‡ ‡e‰Â¿«¿«≈¿≈
z‡ ÔBLlÓ ‡e‰ '„‡ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿«¿¿

‡lBk ÏÚ ÔB„‡ Ú„BÓzL‡16 ƒ¿¿«»«»
על  אדון  להיות (התגלית) נודעת אתה

‰lÓn‡הכול  B‡ ‡e‰L∆«¿«≈
'a˘ ÔÂÈÎÂ .˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»¿≈»∆

el‡ ˙BÈÁa שלמעלה אלוקות ¿ƒ≈
מתייחס  שאליו  הסובב (אור  מעולמות

בעולמות  שמלובשת ואלוקות הוי ') שם

השמות  מתייחסים שאליו  הממלא (אור 

ואד ') BfÓ,אלקים BÊ ˙BÏcÓ וכל À¿»ƒ
ושונה אחר  באופן  ומאירה פועלת ‰BÚ„‰אחת ‡È‰ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ של ƒ≈«∆ƒ»¬»
המצוות  וקיום התורה בלימוד  C„aהאדם ‰lÁ˙a ,„ÁÈ ÌaÁÏ¿«¿»««ƒ¿ƒ»¿∆∆
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יי       

ּבהוי', ואלקים  אד ' ׁשּלּוב  ענין ׁשּזה ּו ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעלאה ,

הוי' ׁשּלּוב  ענין ׁשּזה ּו המ ׁשכה ,  ּבדר ּכ ֿ ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָואחר 

ואלקים . ְֱִֶַֹּבאד '

‰p‰Âֿ קריאת ֿ ידי על  ּבכלל ּות  ה ּוא  זה  יח ּוד  ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַָ

הוי' אלקינּו הוי' א ֹומרים  ׁשּבּה ְְֱֲֲִֵֶַָָָָָֹׁשמע ,

ה ּוא  ע ּתה , אלקינּו ׁשה ּוא  הוי' ר ׁש"י, ּופר ׁש ֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד ,

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  והינּו אחד , הוי' להיֹות  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָעתיד 

ה ּפס ּוק 33ז"ל  אחד 34על  הוי' יהיה  הה ּוא  ּבּיֹום  ְֲִֶֶַַַַַָָָָ

ה ּוא ? אחד  ׁשמ ֹו לאו האידנא  א ּטּו אחד , ְְְִֶֶַָָָָָּוׁשמ ֹו

הע ֹולם  ה ּבא . הע ֹולם  ה ּזה  ּכע ֹולם  לא  ְִֶַַַָָָָָָָֹּומ ּׁשני,

ּבי"ה  אני נכ ּתב  נקרא , אני נכ ּתב  ּכׁשאני לא  ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹה ּזה ,

אחד , ּכּלֹו ה ּבא  לע ֹולם  אבל  ּבאד '. אני ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֻונקרא 

ׁשּנקרא  ּבזה , והענין ּבי"ה . ונכ ּתב  ּבי"ה  ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָנקרא 

ׁשעכ ׁשו  וזה ּו ּבהעלם , ה ּוא  ונכ ּתב  ּבג ּלּוי, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָה ּוא 

ׁשּלמעלה  ׁשהוי' הוי', ונכ ּתב  אד ' ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָנקרא 

אד '. רק  ה ּוא  ּובג ּלּוי ּבהעלם , ה ּוא  ְְְִֵֵֶַַָמע ֹולמ ֹות 

הוי' ׁשּגם  והינּו ּבג ּלּוי, ה ּיח ּוד  יהיה  לעתיד  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָאבל 

אחד  הוי' יהיה  הה ּוא  ּבּיֹום  וזה ּו ּבג ּלּוי. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָיהיה 

ּבׁשמ ֹו אבל  אחד , הוי' רק  ּדעכ ׁשו אחד , ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָּוׁשמ ֹו

לעתיד  אבל  ּפר ּוד . להיֹות  אפ ׁשר  אד ') ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ(ּבחינת 

ּבחינת  יאיר  ּבאד ' ׁשּגם  לפי אחד , ׁשמ ֹו ּגם  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָיהיה 

נקראת  ּׁשּיר ּוׁשלים  מה  ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהוי'.

מאיר  אלקינּו ׁשּבעיר  לפי והינּו אלקינּו, ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַֹֹעיר 

ואלקים , הוי' יח ּוד  ענין וה ּוא  ּבג ּלּוי, הוי' ְְְֱֲֲִִִִֶַָָָָָֹּגד ֹול 

ק ֹורי  היּו ה ּמק ּדׁש ּבבית  ה ּׁשם ולכן את  ן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבּמאמר 35ּככתב ֹו לעיל  ׁשּנת ּבאר  מה  ּגם  וזה ּו . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ע ֹונים 36ה ּקֹודם  היּו לא  ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ה ּטעם  ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
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‰‡ÏÚ‰, למעלה ÈÂ‰a',מלמטה ÌÈ˜Ï‡Â '„‡ elL ÔÈÚ e‰fL «¬»»∆∆ƒ¿«ƒ«∆¡…ƒ«¬»»

ומתקרבים  ומתעלים הוי ' שם כלפי  מתבטלים אלקים ושם אד ' ששם ידי  על 

‰ÎLÓ‰אליו  C„a CkŒÁ‡Â,למטה elLמלמעלה ÔÈÚ e‰fL ¿««»¿∆∆«¿»»∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈ˜Ï‡Â '„‡a 'ÈÂ‰ ומתלבש למטה מלמעלה יורד  הוי ' ששם ידי  על  ¬»»¿«∆¡…ƒ

גם  שבעצם ומגלה ואלקים אד ' בשמות

הם  לעולמות, שייכותם למרות, הם,

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  שמות בעצם

ואלקים  "ה' דבר  של  לאמתו  כי  בעצמו 

בתורת  בהרחבה (כמבואר  חד " כולא

וכל  הנבראים כל  שבעצם החסידות

להם  ואין  לאלוקות בטלים העולמות

משלהם). עצמאית מציאות

‰Ê „eÁÈ ‰p‰Â ֿ ֿ בריך  קודשא בין  ¿ƒ≈ƒ∆
עלמין ) כל  הסובב אור  הוי , (שם הוא

אור  ואלקים, אד ' (השמות ושכינתו 

עלמין ) כל  eÏÏÎa˙הממלא ‡e‰ƒ¿»
daL ,ÚÓLŒ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿«∆»
'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÈÓB‡¿ƒ¬»»¡…≈¬»»
'ÈÂ‰ ,È"L LÈÙe ,„Á‡∆»≈≈«ƒ¬»»
‡e‰ ,‰zÚ eÈ˜Ï‡ ‡e‰L∆¡…≈«»

˙BÈ‰Ï „È˙Ú המשיח ‰ÈÂ'בימות »ƒƒ¿¬»»
,„Á‡ יכירו כולם לבוא לעתיד  כי  ∆»

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  מציאותו  את וידעו 

eÈ˙Baהוא  Ó‡Ók eÈ‰Â¿«¿¿«¬««≈
Ï"Ê33 בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ34 «««»

‰ ÌBia‡e‰ בימות לבוא, לעתיד  ««
BÓLeהמשיח „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰Èƒ¿∆¬»»∆»¿
,„Á‡:שואלת ‡ehוהגמרת ∆»«

‡e‰ „Á‡ BÓL Â‡Ï ‡„È‡‰»ƒ¿»»¿∆»
אחד ? שמו  אין  הגלות) (בזמן  כעת וכי 

,ÈMÓe:מתרצת Ï‡והגמרא ¿«ƒ…
‰f‰ ÌÏBÚkהגלות ‰ÌÏBÚבזמן  »»«∆»»

‡a‰.המשיח ‰ÌÏBÚבימות «»»»
È‡ zÎ È‡Lk ‡Ï ,‰f‰«∆…¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒ
‡˜Â ‰"Èa È‡ zÎ ,‡˜ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ¿¿ƒ¿»

'„‡a È‡' הוי שם כאשר  גם כיום ¬ƒ¿«
(כמו  י 'ה'ו 'ה' האותיות בארבעת כתוב

ככתבו  אותו  מבטאים לא תורה) בספר 

ֿ י . ֿ נ  ֿ ד  א אותו  קוראים ‰a‡אלא ÌÏBÚÏ Ï‡המשיח Blkבימות ¬»»»«»À
,„Á‡ כפי תהיה הקריאה אלא והקריאה הכתיבה בין  וחלוקה הבדל  ללא ∆»

˜pL‡הכתיבה, ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰"Èa zÎÂ ‰"Èa ‡˜ הצורה ƒ¿»¿¿ƒ¿»¿¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿»
הקדושים  השמות את וקוראים מבטאים zÎÂשבה ,Èel‚a ‡e‰ הצורה ¿ƒ¿ƒ¿»

אותם מבטאים בה לא אך  כתובים השמות e‰ÊÂשבה ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿∆
ÂLÎÚLהאלוקות על  והסתר  העלם יש כאשר  הגלות, ‡„'בזמן  ‡˜ ∆«¿»ƒ¿»«

נמוכה יותר  בדרגה הוא ‰ÈÂ',הגילוי  zÎÂ נשארת גבוהה היותר  והדרגה ¿ƒ¿»¬»»
היינו  BÓÏBÚÓ˙בהעלם, ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰L עלמין כל  הסובב ‰e‡אור  ∆¬»»∆¿«¿»≈»

'„‡ ˜ ‡e‰ Èel‚e ,ÌÏÚ‰a למרות וזאת עלמין  כל  הממלא אור  ¿∆¿≈¿ƒ««
וכל  בעולמות המלובש האור  וגם האלקים הוא הוי ' דבר  של  שלאמיתו 

לאלוקות  בטלים עצמן  העולמות

מהעולמות. È˙ÚÏ„שלמעלה Ï‡¬»∆»ƒ
„eÁi‰ ‰È‰È' הוי השמות בין  ƒ¿∆«ƒ

ה' אחדות ענין  וכללות ואלוקים,

העולמות כל Èel‚a,וביטול  לעין  ¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌbL eÈ‰Â האלוקי האור  ¿«¿∆«¬»»

מהעולמות Èel‚a.שלמעלה ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ
e‰ÊÂבפסוק הפנימי  ÌBiaהפירוש ¿∆«

BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰«ƒ¿∆¬»»∆»¿
ÂLÎÚc ,„Á‡ וההעלם הגלות בזמן  ∆»¿«¿»

אלוקות על  ‡Á„והסתר  'ÈÂ‰ ˜, «¬»»∆»
מצד  רק בשלימות היא ה' ואחדות

מהעולמות שלמעלה «¬‡Ïהאור 
'„‡ ˙ÈÁa) BÓLa האור שהיא ƒ¿¿ƒ««

בעולמות  BÈ‰Ï˙המלובש LÙ‡ (∆¿»ƒ¿
„et שבו מצב ויתכן  היחוד , היפך  ≈

נרגש. ולא ניכר  לא לאלוקות הביטול 

‰È‰È „È˙ÚÏ Ï‡' הוי רק לא ¬»∆»ƒƒ¿∆
אלא ÈÙÏאחד  ,„Á‡ BÓL Ìb«¿∆»¿ƒ

'ÈÂ‰ ˙ÈÁa È‡È '„‡a ÌbL∆«¿«»ƒ¿ƒ«¬»»
לעיל . כנזכר  באדנות, הוי ' שילוב שהוא

‰Ó Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
ÈÚ ˙‡˜ ÌÈÏLeiM∆¿»«ƒƒ¿≈ƒ

,eÈ˜Ï‡ הפסוק פשוטו  לפי  שהרי  ¡…≈
אלוקינו " בעיר  מאד  ומהולל  ה' "גדול 

מידת  של  הגדולה לענין  לעיל  (המובא

שבה  העיר  בירושלים, מדבר  החסד )

המקדש  בית ÈÙÏנמצא eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
eÈ˜Ï‡ ÈÚaL שבה בירושלים ∆¿ƒ¡…≈

Èel‚a,המקדש  'ÈÂ‰ ÏB„b È‡Ó≈ƒ»¬»»¿ƒ
גם  וניכר  למטה ונמשך  יורד  והגילוי 

‰ÈÂ'בעולם „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¬»»
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÎÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿»

B˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈB˜ eÈ‰35 »ƒ∆«≈ƒ¿»
הזה, בזמן  שהוא כפי  (גילוי ) והקריאה (העלם) הכתיבה בין  הבדל  היה ולא

הוי ', שם בי "ה, היא הקריאה וגם הכתיבה שגם לבוא לעתיד  שיהיה כפי  אלא

בגילוי . הוא הוי ' שם של  האור  כי 

Ì„Bw‰ Ó‡na ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ36 המתחיל דיבור  ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈««¬»«≈
תשח"י ) זו , שנה דברים פרשת בשבת (שנאמר  תפדה' במשפט »»»‰ÌÚh'ציון 

ÔÓ‡ ÌÈBÚ eÈ‰ ‡Ï Lc˜n‰ ˙ÈaL א אלא הברכות ומרים אחר  ∆¿≈«ƒ¿»…»ƒ»≈
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יב    

 המבר מן יֹותר  אמן הע ֹונה  ׁשּגד ֹול  אף  ,37אמן, ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה ּיח ּוד  ׁשּיהיה  לפעל  ה ּוא  אמן ענּית  ׁשענין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלפי

ּכיון  לזה , הצרכ ּו לא  ה ּמק ּדׁש ּובבית  ְְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻּבג ּלּוי,

ׁשּזה ּו ּבג ּלּוי, ה ּיח ּוד  ּבֹו היה  ענינֹו עצם  ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד 

ּכתיב  ה ּמק ּדׁש ידים 38ׁשּבבית  ב ' ,ידי ,39ּכֹוננּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

א ֹות ּיֹות  ׁשּתי ּבין יח ּוד 40ונּתן וה ּנה , ואד '. הוי' , ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

ה ּמצ ֹות , וק ּיּום  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ֿ ידי על  ּפֹועלים  ְְְֲִִִִֵֶַַַָזה 

ּבאפן  ה ּיח ּוד  ענין נע ׂשה  ּומצוה  מצוה  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּבכל 

וזה ּו ה ּיח ּוד . ּכלל ּות  ה ּוא  ֿ ׁשמע  ּוקריאת  ְְְְְִִִֶַַַָָּפרטי,

ּומצ ֹות , ה ּתֹורה  ּכל  ּכלל ּות  ה ּוא  ֿ ׁשמע  ְְְְִִֶַַַָָָׁשּקריאת 

ה ּיח ּוד , ענין ּכלל ּות  ה ּוא  ֿ ׁשמע  ׁשּבקריאת  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּכיון

יח ּוד  מצוה  ּכל  ֿ ידי על  נע ׂשה  ה ּוא  ְְְֲִִִֵֶַַַָָּוב ּמצ ֹות 

ְִָּפרטי.

לפעל ‡ÌÓה ) אפ ׁשר  אי להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹ

ּדב ׁשלמא  ה ּמצ ֹות , ֿ ידי על  ְְְְִִִֵַַַָָה ּיח ּוד 

ר ּוחני, ענין ׁשה ּוא  וה ּׂשגה  הבנה  ׁשענינּה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָּבּתֹורה 

ׁשהם  ה ּמצ ֹות  אבל  ה ּיח ּוד , ֿ יד ּה על  לפעל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאפ ׁשר 

ּדח ֹובת  ה ּמצ ֹות  ׁשּגם  (וכ ּיד ּוע  ּגׁשמ ּיים  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָּבדברים 

ּדוקא  ה ּגׁשמי לב  ּבב ׂשר  ּכן ּגם  הם  ),41ה ּלבב ֹות , ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ

ויּובן  ה ּיח ּוד . יפעל ּו ֿ ידם  ׁשעל  אפ ׁשר  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאי

מצ ֹות  ולא  ּגד ֹול , מע ׂשה  ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  ְְְְֲִִִֶַַַָָֹּבהק ּדים 

ּתֹורה  ה ּלׁשֹון למימר  ליּה הוה  ּדלכא ֹורה  ְְְְֲִֵֵַַָָָָּגד ֹול ֹות ,

ה ּלׁשֹון  א ֹומר  ול ּמה  ּגד ֹול ֹות , מצ ֹות  א ֹו ְְְְִֵַָָָָּגד ֹולה 

ה ּוא  ּדמע ׂשה  ה ּוא , והענין ּומע ׂשה . ְְְְֲֲִֶֶַַַָָּתלמ ּוד 

ה ּמע ּׂשה  ּגט  ּוכמ ֹו ּכפ ּיה , מע ּׂשין 42מ ּלׁשֹון וכן , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֻ

ה ּצדקה  לפי 43על  ּגד ֹול , מע ׂשה  ה ּלׁשֹון וזה ּו , ְְְֲִֶֶַַַַָָָָ

ה ּמצוה  מ ּצד  (לא  היא  ה ּמצ ֹות  מעלת  ְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹׁשע ּקר 

ׁשּכֹופה  ׁשּבּמצוה , ה ּכפ ּיה  מ ּצד  אם ) ּכי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָעצמ ּה,

ֿ ּפי  ֿ על  אף  ה ּמצוה  לע ׂשֹות  עצמ ֹו את  ְְְֲִִִֶַַַַַַַָּומכריח 
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בסופה.37) יז.38)נזיר טו, עה"פ .39)בשלח  ג.40)פרש"י  כא, נשא לקו"ת א. צב , סנהדרין ע '41)ראה תרצ "ז סה"מ 

וש"נ. .282 ב .42)215; פח , סרמ "ח .43)גיטין יו"ד לטור ב "י 

    
ועד ", לעולם מלכותו  כבוד  שם ˙BÈ"ברוך  ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏB„bL Û‡«∆»»∆»≈≈

CÓ‰ ÔÓ37,? זו מעלה גם היתה לא המקדש בבית מדוע כן  ואם ƒ«¿»≈
הוא ‰eÁi„וההסבר  ‰È‰iL ÏÚÙÏ ‡e‰ ÔÓ‡ ˙iÚ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«¬ƒ«»≈ƒ¿…∆ƒ¿∆«ƒ

,Èel‚a'ה אתה "ברוך  הברכות, תוכן  והתגלות המשכת את לפעול  היינו  ¿ƒ
להמשיך  היינו  העולם", מלך  אלוקינו 

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש 'אתה'', את

בשם  והן  הוי ' בשם הן  בגילוי  שיאיר 

בעולם  שיאיר  ועד  ("אלוקינו ") אלקים

העולם") ("מלך  ≈¿Èe˙עצמו 
ÔÂÈk ,‰ÊÏ eÎˆ‰ ‡Ï Lc˜n‰«ƒ¿»…À¿¿¿∆≈»
Ba ‰È‰ BÈÚ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆ƒ¿»»»

,Èel‚a „eÁi‰ וגילוי ה' ואחדות «ƒ¿ƒ
עצם  מצד  תמיד  בו  היו  בעולם אלוקות

‰Lc˜nענינו  ˙ÈaL e‰fL∆∆∆¿≈«ƒ¿»
È˙k38' ,EÈ„È eBk ¿ƒ¿»∆
ÌÈ„È39, שנברא כולו  לעולם בניגוד  »«ƒ

"אף  ככתוב כביכול , ה', של  אחת ביד 

שמים", טפחה וימיני  ארץ ייסדה ידי 

ה', של  ידיו  בשתי  נבנה המקדש בית

בכללו  שהעולם בעוד  כי  כביכול ,

בבית  האלוקי , האור  על  ומסתיר  מעלים

אלוקות  גילוי  היה בית ÔzÂהמקדש ¿ƒ»
זה  בפסוק נזכר  ÈzLהמקדש ÔÈa≈¿≈

˙Bi˙B‡40, קדושים שמות שתי  ƒ
הוי ' פעלת לשבתך  "מכון  שנאמר 

הרי  ידיך " כוננו  אד ' מקדש

שני  בין  נתון  השמות שה"מקדש"

'„‡Â 'ÈÂ‰' שהאלוקות משום וזאת ¬»»¿«
בגלוי . בו  שוכנת

‰Ê „eÁÈ ,‰p‰Â' והוי ואד ' הוי ' ¿ƒ≈ƒ∆
לעיל , המבואר  ÌÈÏÚBt¬ƒואלקים,

Ìei˜Â ‰Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎaL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÙ‡a „eÁi‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««ƒ¿…∆

,ÈËt להלן ,כפי שיתבאר  ¿»ƒ
È˜e˙eÏÏk ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡ ¿ƒ«¿«¿»

ÚÓLŒ˙‡ÈwL e‰ÊÂ .„eÁi‰«ƒ¿∆∆¿ƒ«¿«
‰Bz‰ Ïk ˙eÏÏk ‡e‰¿»»«»
ÚÓLŒ˙‡È˜aL ÔÂÈk ,˙BˆÓeƒ¿≈»∆ƒ¿ƒ«¿«
,„eÁi‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡e‰¿»ƒ¿««ƒ

לעיל  ÂˆÓ‰בהרחבה כמבואר  Ïk È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‡e‰ ˙Bˆne«ƒ¿«¬∆«¿≈»ƒ¿»
ÈËt „eÁÈ.הפרט לגבי  ככלל  היא למצוות ביחס שמע קריאת ולכן  ƒ¿»ƒ

„eÁi‰ ÏÚÙÏ LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ הוי 'של ‰) »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿…«ƒ
לעיל , כמבואר  ÓÏLc‡ואלקים, ,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ להבנה ניתן  כלומר  «¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»»

‰‚O‰Â ‰‰ dÈÚL ‰Bza התורה דברי  ÔÈÚשל  ‡e‰L «»∆ƒ¿»»¬»»¿«»»∆ƒ¿»
,„eÁi‰ d„ÈŒÏÚ ÏÚÙÏ LÙ‡ ,ÈÁe בענינים עיסוק כיצד  ומובן  »ƒ∆¿»ƒ¿…«»»«ƒ

דברים  על  השפעה לו  יש רוחניים

Ì‰Lרוחניים  ˙Bˆn‰ Ï‡¬»«ƒ¿∆≈
Úe„iÎÂ) ÌÈiÓLb ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«»«
,˙Bl‰ ˙BÁc ˙Bˆn‰ ÌbL∆««ƒ¿¿««¿»
שעיקרם  ה' ויראת ה' אהבת כמו 

המצוות  קיום כן  ואם בלב התחושה

גשמיות  בפעולות לא הוא הללו 

גשמיים  חפצים Ìbובאמצעות Ì‰≈«
‡˜Âc ÈÓLb‰ Ï Na Ôk41 ≈ƒ¿«≈««¿ƒ«¿»

ה'רוחניות' המצוות שגם ונמצא

בגשמיות), למעשה ≈‡CÈקשורות
eÏÚÙÈ Ì„ÈŒÏÚL LÙ‡∆¿»∆«»»ƒ¿¬

„eÁi‰ פעולה השפעת של  טיבה ומה «ƒ
נעלים?. רוחניים עניינים על  גשמית

ÔBLl‰ ˜eic ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒƒ«»
"תלמוד  האם הדיון  לגבי  הגמרא בדברי 

מעשה  על  עדיף התורה (לימוד  גדול "

(מעשה  גדול " "מעשה או  המצוות)

וחז "ל  התורה) לימוד  על  עדיף המצוות

בלשון  דווקא ÏB„b,נקטו  ‰NÚÓ«¬∆»
‰B‡ÎÏc ,˙BÏB„b ˙BˆÓ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ לומר לו  היה ¬»≈¿≈«
‰ÏB„b ‰Bz ÔBLl‰˙BˆÓ B‡ «»»¿»ƒ¿

ÔBLl‰ ÓB‡ ‰nÏÂ ,˙BÏB„b¿¿»»≈«»
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .‰NÚÓe „eÓÏz«¿«¬∆¿»ƒ¿»
,‰iÙk ÔBLlÓ ‡e‰ ‰NÚÓc¿«¬∆ƒ¿¿ƒ»

‰OÚn‰ Ëb BÓÎe42, שניתן גט ¿≈«¿À∆
ÏÚבכפיה  ÔÈOÚÓ ÔÎÂ¿≈¿«ƒ«

‰˜„v‰43, לתת ומחייבים כופין  «¿»»
מעונינים  לא האנשים אם גם צדקה

ÏB„b,לתת  ‰NÚÓ ÔBLl‰ e‰ÊÂ¿∆«»«¬∆»
בה  שיש בעשיה שמדובר  ללמדנו  כדי 

יצרו  את כופה שהאדם זה במובן  כפיה

רצון  את ועושה האישיים רצונותיו  ואת

‰Bˆn˙ה' ˙ÏÚÓ wÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ««¬««ƒ¿
,dÓˆÚ ‰Âˆn‰ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ƒ…ƒ««ƒ¿»«¿»

גדולות", "מצות בלשון  חז "ל  נקטו  לא ‰iÙk‰ולכן  „vÓ (Ì‡ Èkƒƒƒ««¿ƒ»
ŒÛ‡ ‰Âˆn‰ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˙‡ ÁÈÎÓe ‰ÙBkL ,‰ÂˆnaL∆«ƒ¿»∆∆«¿ƒ«∆«¿«¬«ƒ¿»«
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יג       

ּכלל ּות  ה ּצדקה , ּבנתינת  ּוכמ ֹו , ּבכ רצ ֹונֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָׁשאין

מע ֹותיו 44ה ּמצ ֹות  ל ּתן עצמ ֹו את  ׁשּכֹופה  , ְְִִֵֶֶֶַַָָ

וגם  ּבׂשר , ויגיעת  נפ ׁש ּביגיעת  עליהם  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנתיּגע 

ּבמע ֹות  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  עליהם , נתיּגע  לא  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכא ׁשר 

נפ ׁשֹו ח ּיי לקנֹות  יכ ֹול  היה  ֿ ּפי45ֿא ּלּו ֿ על  ואף  , ְְְִִֵֵַַַַָָָ

ׁשפלים  ר ּוח  להחיֹות  לעני נֹותנם  ֿ ּדר 45ֿכן ועל  , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּבזה , והענין ה ּמצ ֹות . ּבכל  ה ּכפ ּיה  ענין יׁשנֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָזה 

וצמצ ּום  הרצ ֹון ּבּטּול  ע ֹוׂשה  האדם  ְְֲִִֶֶֶַָָָָָׁשּכא ׁשר 

ּגם  ּפֹועל  ֿ ידיֿזה  על  ה ', רצ ֹון מ ּפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַּבנפ ׁשֹו

ּכביכ ֹול , הרצ ֹון ּוב ּטּול  צמצ ּום  ּבחינת  ְְְְְִִִִַַָָָָלמעלה 

והינּו, ואלקים , ּדהוי' ה ּיח ּוד  להיֹות  ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּימ ׁש

א ֹור  עם  ּוליחד ֹו ה ּסֹובב  א ֹור  את  ְְְֲִִֵֶַַַלהמ ׁשי

ה ּמצ ֹות , ק ּיּום  ֿ ידי על  ׁשּנפעל  מה  ׁשּזה ּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָה ּממ ּלא ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּתר ּומה , מצות  לי 46ּוכמ ֹו ויקח ּו ְְְְְְִִִֶַָָ

ה ּתר ּומה  ענין ּגם  ּפֹועל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּתר ּומה ,

 ה ּמל אלקי  אר ֹוממ ענין ׁשה ּוא  ּבב '47למעלה , , ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּבזה  לר ֹומם 48ה ּפר ּוׁשים  ּפֹועל  ׁשּבּתח ּלה  , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּדכתר , הר ֹוממ ּות  לבחינת   ה ּמל אלקי ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹּבחינת 

ּדכתר  הר ֹוממ ּות  המ ׁשכת  ּפֹועל  ּכ ֿ ְְְְֵֶֶַַַַָָָואחר 

ענין  ֿ ידי על  ה ּוא  זה  וכל  . ה ּמל אלקי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלבחינת 

מ ּגיע  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ׁשּבּמצ ֹות , וה ּבּטּול  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָה ּכפ ּיה 

ּופ ֹועל  מהע ֹולמ ֹות , ׁשּלמעלה  ה ּסֹובב  ְְֵֵֵֶַַָָָָּבא ֹור 

ענין להמ ׁשי  ׁשה ּוא  ה ּממ ּלא , א ֹור  עם  ּוליחד ֹו כ ֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַ

ענין  ׁשּכלל ּות  ה ּטעם  וזה ּו ואלקים . הוי' ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹיח ּוד 

ֿ ׁשמע  ׁשּקריאת  לפי ֿ ׁשמע , ּבקריאת  נע ׂשה  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַה ּיח ּוד 

נפ ׁשֹו למסר  נפ ׁש', ּד'מסיר ּות  ה ּבּטּול  ענין ְְְְִִִִִֶֶַַַֹה ּוא 

ׁשהע ּקר  ה ּמצ ֹות , ּבכל  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד ,

ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ׁשּבהם , וה ּבּטּול  ה ּכפ ּיה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָה ּוא 

ענין  ה ּוא  ֿ ׁשמע  ׁשּקריאת  ּכן ּגם  וזה ּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַה ּיח ּוד .
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ב ).44) (מח , פל"ז תניא טו.45)ראה נז, ב .46)ישעי ' כה, א.47)תרומה קמה, ואילך.48)תהלים ג מ , מקץ  תו"א ראה

    
˙eÏÏk ,‰˜„v‰ ˙È˙a BÓÎe ,CÎa BBˆ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¿¿»¿ƒ¿ƒ««¿»»¿»

˙Bˆn‰44, זכרונם רבותינו  שהפליגו  ..." לז ): (פרק בתניא הזקן  רבנו  כלשון  «ƒ¿
ובכל  המצות כל  כנגד  ששקולה ואמרו  הצדקה במעלת מאד  במאד  לברכה

לקרוא  הלשון  הרגל  היה כך  כי  סתם, מצוה בשם נקראת היא ירושלמי  תלמוד 

שהיא  מפני  סתם מצוה בשם צדקה

על  ועולה מעשיות המצות עיקר 

ÔzÏכולנה", BÓˆÚ ˙‡ ‰ÙBkL∆∆∆«¿ƒ≈
את  לצדקה ÚbÈ˙pLלתת ÂÈ˙BÚÓ»»∆ƒ¿««

˙ÚÈ‚ÈÂ LÙ ˙ÚÈ‚Èa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«∆∆ƒƒ«
,Na כדי הרבה שהתאמץ ולמרות »»

וכופה  מכריח הוא הכסף, את להשיג 

לצדקה  אותו  לתת עצמו  »¿Ì‚Âאת
,Ì‰ÈÏÚ ÚbÈ˙ ‡Ï L‡k ואם «¬∆…ƒ¿««¬≈∆

בעיניו  יקר  פחות הזה הכסף לכאורה

עליו  לוותר  קל  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒויותר 
כי  בכפיה צורך  יש ≈¬‰Èעדיין 

el‡ ˙BÚÓa לצדקה נותן  שהוא ¿»≈
BLÙ ÈiÁ ˙B˜Ï ÏBÎÈ ‰È‰45, »»»ƒ¿«≈«¿

ÈÚÏ Ì˙B ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿»∆»ƒ
ÌÈÏÙL Áe ˙BÈÁ‰Ï45, כך ¿«¬«¿»ƒ

מקר  של שבכל  מימד  בצדקה יש ה

היצר  על  והתגברות עצמית כפיה

ÔÈÚ BLÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆∆¿ƒ¿«
.˙Bˆn‰ ÏÎa ‰iÙk‰«¿ƒ»¿»«ƒ¿

,‰Êa ÔÈÚ‰Â הגדולה החשיבות ¿»ƒ¿»»∆
על  ויתור  מתוך  המצוות קיום של 

הטבעית  הנטיה וכפיית האישי  הרצון 

כיון  היא האדם ∆¬»∆L‡kLשל 
ÔBˆ‰ Ïeha ‰NBÚ Ì„‡‰»»»∆ƒ»»

שלו  BLÙaהאישי  ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿¿«¿
הנטיות  השפעת את ומצמצם מגביל 

שלו  הפרטיות ÔBˆהנפשיות ÈtÓƒ¿≈¿
Ìb ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,'‰«¿≈∆≈«
Ïehe ÌeˆÓˆ ˙ÈÁa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«ƒ¿ƒ

ÔBˆ‰ העליון,ÏBÎÈk כי שאף »»ƒ¿»
ואור  הסובב אור  העליון  הרצון  מצד 

מזה  זה ושונים נבדלים הממלא

CLÓiL זאת ‰eÁi„בכל  ˙BÈ‰Ï ∆À¿«ƒ¿«ƒ
,eÈ‰Â ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c«¬»»∆¡…ƒ¿«¿
Bq‰ B‡ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«≈

B„ÁÈÏe אחד ÏÚÙpLלהיות ‰Ó e‰fL ,‡lÓn‰ B‡ ÌÚ ¿«¬ƒ«¿«≈∆∆«∆ƒ¿»
,‰Óez ˙ÂˆÓ BÓÎe ,˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ זהב תרומות לתת «¿≈ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«¿»

המשכן  לבנין  וכו ' e˙kLוכסף BÓk46,‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ ויש ¿∆»¿ƒ¿ƒ¿»
דיוק  את פועלים לפרש הללו  התרומות ידי  שעל  במשמעות הכתוב לשון 

כביכול , למעלה, ורוממות עליה ÔÈÚתוספת Ìb ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆≈«ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰Óez‰ הפנימית הפסוק המשמעות של  «¿»¿«¿»∆ƒ¿«

CÏn‰ È˜Ï‡ EÓÓB‡47‰ÊaL ÌÈLet‰ 'a בתורת ,48, ¬ƒ¿¡…««∆∆¿«≈ƒ∆»∆
- אחד  פירוש ‡È˜Ïהחסידות, ˙ÈÁa ÌÓBÏ ÏÚBt ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿≈¿ƒ«¡…«

CÏn‰ לבחינת שירדה כפי  האלוקות «∆∆
‰eÓÓB˙המלכות  ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»¿
˙Îc כל ורם שמעל  הספירות עשר  ¿∆∆

חיבור  היינו  העולמות, על  ומתנשא

מלמטה  העלאה בדרך  ומטה מעלה

-CkŒÁ‡Âלמעלה  שני  פירוש ¿««»
˙eÓÓB‰ ˙ÎLÓ‰ ÏÚBt≈«¿»«»¿
CÏn‰ È˜Ï‡ ˙ÈÁÏ ˙Îc¿∆∆ƒ¿ƒ«¡…««∆∆

למטה. מלמעלה המשכה «¿ÏÎÂבדרך 
‰Ê האלוקות של  והיחוד  החיבור  ∆

עם  מעולמות שלמעלה בדרגות

בעולמות  המלובשות ‰e‡הדרגות
Ïeha‰Â ‰iÙk‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ»¿«ƒ

,˙BˆnaL כופה האדם את כאשר  ∆«ƒ¿
שלו  הרצונות את ומבטל  האישי  רצונו 

ה' רצון  לגבי  שלו  המציאות ואת

ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL מתקרב ∆«¿≈∆«ƒ«
ÏÚÓlL‰ו 'נוגע' Bq‰ B‡a»«≈∆¿«¿»

BÎÈLÓ‰Ï ÏÚBÙe ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»≈¿«¿ƒ
למטה  לעשותו B„ÁÈÏeמלמעלה ¿«¬

e‰L‡אחד  ,‡lÓn‰ B‡ ÌÚƒ«¿«≈∆
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈÚ כפי ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ

באריכות. לעיל  שנתבאר 

ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆¿»ƒ¿«
„eÁi‰ המצוות ידי  על  שנפעל  «ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜aבפרטיות  ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ«¿«

כללי , ÚÓLŒ˙‡ÈwLבאופן  ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«¿«
˙eÈÒÓ'c Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒƒ¿ƒ
,„Á‡a BLÙ ÒÓÏ ,'LÙ∆∆ƒ¿…«¿¿∆»
קריאת  פסוקי  על  חז "ל  בדברי  כמבואר 

"בכל  להיות צריכה ה' שאהבת שמע

חלילה  נמצא אדם אם אפילו  נפשך ",

אותו  ויאהב בה' יאמין  שאם במצב

נפשו  את ויטלו  בחייו  כך  על  ישלם

ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»
,˙Bˆn‰ כרוך לא קיומם שאמנם «ƒ¿

מסירות  מעין  יש המצוות בכל  אבל  כמשמעו  פשוטו  נפש במסירות דווקא

ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰נפש  ,Ì‰aL Ïeha‰Â ‰iÙk‰ ‡e‰ wÚ‰L∆»ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ∆»∆¿«¿≈∆
Ôk Ìb e‰ÊÂ .„eÁi‰ ÌÈÏÚBt בפרקים וכן  ב, (בפרק לעיל  לנזכר  הטעם ¬ƒ«ƒ¿∆«≈

Úהבאים) ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡ÈwLÈÙÏ ,˙Bˆn‰ Ïk ˙eÏÏk ÔÈ ∆¿ƒ«¿«ƒ¿«¿»»«ƒ¿¿ƒ
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יד    

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  ׁשה ּבּטּול  לפי ה ּמצ ֹות , ּכל  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָּכלל ּות 

ֿ ׁשמע  ׁשּבקריאת  ה ּיח ּוד  ּגם  וכן ּכללי, ּבּטּול  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָה ּוא 

ּומצוה  מצוה  ּבכל  ה ּנה  ּוב ּמצ ֹות  ּכללי, יח ּוד  ְְְְְִִִִִִֵַָָָָה ּוא 

ועל ֿ ההיא , ׁשּבּמצוה  ה ּפרטי ּבענין ּכפ ּיה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָיׁש

ּפרטי. יח ּוד  ּכן ּגם  ּפֹועל  ֿ זה  ְְִִֵֵֵֶַָידי

ּבג ּלּוי p‰Â‰ו) ה ּיח ּוד  ענין ׁשע ּקר  לעיל  נת ּבאר  ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ

ה ּיח ּוד  ענין ׁשע ּקר  וכיון לעתיד , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָיהיה 

ה ּנה  לכן ה ּמצ ֹות , ׁשּבק ּיּום  ה ּכפ ּיה  ֿ ידי על  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנע ׂשה 

ּגד ֹול  מע ׂשה  יהיה  ׁשההכרעה 49לעתיד  וכ ּיד ּוע  , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשּמּצד  ּכיון עכ ׁשו, רק  היא  ּגד ֹול  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּתלמ ּוד 

ה ּמע ׂשה , על  ה ּתלמ ּוד  מעלת  ּגדלה  ְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבר ּוחנּיּות  וה ּתֹורה  ּבג ׁשמ ּיּות , הן ׁשה ּמצ ֹות  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלפי

א ֹור  המ ׁשכת  ׁשּתהיה  לעתיד  אבל  ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ(ּכּנ"ל ),

יהיה  אזי מה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּלמעלה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָה ּסֹובב 

ה ּסֹובב  א ֹור  המ ׁשכת  ׁשע ּקר  לפי ּגד ֹול , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָמע ׂשה 

מה  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ּדוקא . ה ּמע ׂשה  ֿ ידי על  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָה ּוא 

ּוק ׁשר ּתם  ֿ ׁשמע  ּדקריאת  ׁשנּיה  ּבפר ׁשה  ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָּׁשּנאמר 

ׁשנּיה  ׁשּבפר ׁשה  לפי ול ּמד ּתם , ּכ ֿ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָואחר 

ה ּכּונה  ותכלית  ע ּקר  א ֹוד ֹות  קאי ֿ ׁשמע  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּדקריאת 

ׁשעליו  ּומ ּצב  ה ּמעמד  לאחרי לעתיד , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה 

ֿ זה 50נאמר  ׁשּלאחרי ג ֹו', וסר ּתם  ג ֹו' לכם  ה ּׁשמר ּו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּתׁשּובה , עב ֹודת  ּוב ּקׁשּתם 51ּבאה  ְְְֲִֶֶַַַָָָָ

ּבכל  תדר ׁשּנּו ּכי ּומצאת  אלקי הוי' את  ְְְֱֲִִִֶֶֶָָָָָָָֹמ ּׁשם 

ּוב   לבב (ּדבכל  נפ ׁש ּובכל   ה ּוא לבב נפ ׁש כל  ְְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָ

ּבאה  ה ּתׁשּובה  ֿ ידי ועל  ֿ ׁשמע ), קריאת  ְְְְְְִִֵַַַַַָָָענין

ּדקריאת 52ֿה ּגא ּולה  ׁשנּיה  ּבפר ׁשה  נאמר  ולכן . ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָ

לפי  ול ּמד ּתם , ּכ ֿ ואחר  ּתח ּלה  ּוק ׁשר ּתם  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָׁשמע 

מה  ּכן ּגם  וזה ּו ּגד ֹול . מע ׂשה  יהיה  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלעתיד 

ׁשּכל  לפי ּדוקא , ּתפ ּלין מצות  ּוק ׁשר ּתם , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּׁשּכת ּוב 

יהיה  ׁשה ּיח ּוד  לפעל  ה ּוא  ֿ ׁשמע  קריאת  ענין ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַֹע ּקר 

ׁשה ּתפ ּלין  ּתפ ּלין, ּבמצות  מר ּמז זה  וענין ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֻּבג ּלּוי,

ועל  מחי, ה ּנע ׂשה  ּדֹומם  ׁשה ּוא  ּגׁשמי מ ּקלף  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהם 

עצמ ֹו ׁשה ּגׁשמי והינּו אחד , הוי' ּכֹותבים  זה  ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָקלף 
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(49.5 שבהערה לדודי  אני  וד"ה ושננתם טז.50)ד"ה יא, כט .51)עקב  ד, ה"ה.52)ואתחנן פ "ז תשובה הל' רמב "ם ראה

    
Ïeha‰L'ה רצון  אל  האדם ÈÏÏk,של  Ïeha ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È˜c ∆«ƒƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»ƒ

„eÁi‰ Ìb ÔÎÂ ואלוקים הוי ' Œ˙‡È˜aL„eÁÈשל  ‡e‰ ÚÓL ¿≈««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿«ƒ
ÔÈÚa ‰iÙk LÈ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ‰p‰ ˙Bˆne ,ÈÏÏk¿»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»

,‡È‰‰ ‰ÂˆnaL ÈËt‰ משאר ושונה מצוה לאותה המיוחד  «¿»ƒ∆«ƒ¿»«ƒ
Ìbהמצוות ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈«

ÈËt „eÁÈ Ôk פרטיות בבחינות ≈ƒ¿»ƒ
לתוכן  בהתאם באלוקות, מסוימות

בפרט. זו  מצוה של  הפנימי  והענין 

ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰Â (Â' ד בפרק ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
Èel‚a „eÁi‰ ÔÈÚ wÚL∆ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ

,„È˙ÚÏ ‰È‰È כאשר המשיח בימות ƒ¿∆∆»ƒ
אחד " ושמו  אחד  "הוי ' «≈¿ÔÂÈÎÂיהיה

ŒÏÚ ‰NÚ „eÁi‰ ÔÈÚ wÚL∆ƒ«ƒ¿««ƒ«¬∆«
‰iÙk‰ È„È והביטול העצמית ¿≈«¿ƒ»

‰p‰ ÔÎÏ ,˙Bˆn‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈
האם  בגמרא בדיון  שהמסקנה למרות

היא  גדול " "מעשה או  גדול " "תלמוד 

הרי  גדול " È‰È‰ש"תלמוד  „È˙ÚÏ∆»ƒƒ¿∆
ÏB„b ‰NÚÓ49Úe„iÎÂ , «¬∆»¿«»«

ÏB„b „eÓÏzL ‰ÚÎ‰‰L∆««¿»»∆«¿»
,ÂLÎÚ ˜ ‡È‰הגלות ÔÂÈkבזמן  ƒ««¿»≈»

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ „vnL לפי ∆ƒ«ƒ¿««ƒ¿«¿¿
ירידת  של  וההדרגתי  הרגיל  הסדר 

מדרגה  האלוקי  האור  והשתלשלות

‰eÓÏz„לדרגה ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬«««¿
˙Bˆn‰L ÈÙÏ ,‰NÚn‰ ÏÚ«««¬∆¿ƒ∆«ƒ¿
‰Bz‰Â ,˙eiÓL‚a Ô‰≈¿«¿ƒ¿«»

,(Ï"pk) ˙eiÁea והרי ¿»ƒ««
מהגשמיות  נעלית יותר  הרוחניות

האלוקי  האור  על  ומסתירה המעלימה

˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL „È˙ÚÏ Ï‡¬»∆»ƒ∆ƒ¿∆«¿»«
ÏÚÓlL‰והתגלות  Bq‰ B‡«≈∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó שהאור כך  ≈ƒ¿«¿¿
גדרי  בתוך  גם יאיר  מעולמות שלמעלה

הגשמי  הזה בעולם ואפילו  העולמות

ÈÙÏ ,ÏB„b ‰NÚÓ ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¬∆»¿ƒ
Bq‰ B‡ ˙ÎLÓ‰ wÚL∆ƒ««¿»««≈
בעולם  שלו  וההתגלות למטה מלמעלה

.‡˜Âc ‰NÚn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««¬∆«¿»
Ó‡pM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆∆¡«
ÚÓLŒ˙‡È˜c ‰iL ‰LÙa¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

ÌzL˜e תחילה המצוות מעשה ¿«¿∆
,Ìz„nÏÂ CkŒÁ‡Â לימוד ¿««»¿ƒ«¿∆

שבה  ראשונה מפרשה (בשונה התורה

כמבואר  "מעשה", – "וקשרתם כך  ואחר  תלמוד  – "ושננתם" תחילה נאמר 

ב) בפרק ˜‡Èלעיל  ÚÓLŒ˙‡È˜c ‰iL ‰LÙaL ÈÙÏ הכתוב ¿ƒ∆¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«»≈
ÈÁ‡Ïמדבר  ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â wÚ ˙B„B‡ƒ»¿«¿ƒ««»»∆ƒ¿∆∆»ƒ¿«¬≈

Ó‡ ÂÈÏÚL vÓe „ÓÚn‰50,'B‚ ÌzÒÂ 'B‚ ÌÎÏ eÓM‰ ««¬»«»∆»»∆¡«ƒ»¿»∆¿«¿∆
‰ÊŒÈÁ‡lL על העבירה לאחר  ∆¿«¬≈∆

ה' ‰eLz‰,רצון  ˙„BÚ ‰‡a»»¬««¿»
e˙kL BÓk51 עבודת לגבי  ¿∆»

ÌMÓהתשובה  ÌzLwe מהמקום ƒ«¿∆ƒ»
עקב  יורד  האדם שאליו  הנחות

‡EÈ˜Ïהחטאים  'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»¡…∆
ÏÎa epL„˙ Èk ˙‡ˆÓe»»»ƒƒ¿¿∆¿»
ÏÎc) ELÙ ÏÎe EÏ¿»¿¿»«¿∆ƒ¿»

ELÙ ÏÎe EÏ כאן האמור  ¿»¿¿»«¿∆
ÔÈÚ ‡e‰ לבבך "בכל  לענין  זהה ƒ¿«

של  נפשך " »¿»ÚÓLŒ˙‡È¿̃ƒ),ובכל 
‰‡a ‰eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»»»

‰Ïe‡b‰52 מהמצב הנחות ועוברים «¿»
נעלה  הכי  למצב החטא ידי  על  שנגרם

ימות  Ó‡המשיח.של  ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«
ÚÓLŒ˙‡È˜c ‰iL ‰LÙa¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

ÌzL˜e מעשהŒÁ‡Â ‰lÁz ¿«¿∆¿ƒ»¿««
,Ìz„nÏÂ Ck, תלמודÈÙÏ »¿ƒ«¿∆¿ƒ

.ÏB„b ‰NÚÓ ‰È‰È „È˙ÚlL∆∆»ƒƒ¿∆«¬∆»
e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ מבין ¿∆«≈«∆»

מהן  אחת שכל  הפרטיות המצוות כל 

באלוקות פועל  פרטי  יחוד  ת

,‡˜Âc ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ,ÌzL˜e¿«¿∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»
Œ˙‡È˜ ÔÈÚ wÚ ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
„eÁi‰L ÏÚÙÏ ‡e‰ ÚÓL¿«ƒ¿…∆«ƒ

,Èel‚a ‰È‰È הגילוי לתכלית ועד  ƒ¿∆¿ƒ
המשיח, בימות Ê‰שיהיה ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆

שהאור  ידי  על  בגלוי  ניכר  שהיחוד 

יורד  מהעולמות שלמעלה האלוקי 

בעולמות  בהם ונמשך  ומאיר  עצמם

במיוחד ÊnÓבגלוי  ביטוי  לידי  ובא ¿À»
Ì‰ ÔÈlÙz‰L ,ÔÈlÙz ˙ÂˆÓa¿ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ≈
ÌÓBc ‡e‰L ÈÓLb ÛÏwÓƒ¿»«¿ƒ∆≈

,ÈÁÓ ‰NÚp‰ היינו בהמה, מעור  ««¬∆≈«
ביותר  גשמיים Ê‰עניינים ÛÏ˜ ÏÚÂ¿«¿»∆

דומם  ונעשה חי  מבחינת שירד  לאחר 

עצמה  בגשמיות נוספת ירידה שהיא

ÌÈ˙Bk" ישראל "שמע הפסוק את ¿ƒ
eÈ‰Âשסיומו  ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿«¿

„Á‡Ó ‰NÚ BÓˆÚ ÈÓLb‰L∆««¿ƒ«¿«¬∆¿À»
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טו       

ׁשּזה ּו לתפ ּלין, ה ּתֹורה  ּכל  והק ׁשה  מאחד . ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻנע ׂשה 

ה ּיח ּוד  לפעל  ה ּמצ ֹות  ּכל  ּתכלית  ּכן ְְְִִִִֵַַַַָֹּגם 

ּבכלל ּות , ה ּוא  ֿ ׁשמע  ׁשּבקריאת  וכ ּנ"ל  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָּבג ׁשמ ּיּות ,

ּבפרט ּיּות . ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ְְְִִִַָָּובכל 

ּכל e‰ÊÂז) ּב ונברכ ּו ג ֹו' וקדמה  יּמה  ּופרצ ּת ¿∆ְְְְְְִֵַָָָָָָָ

ה ּוא  ונברכ ּו ּדה ּנה , האדמה , ְְְְְְֲִִִֵָָָמ ׁשּפח ֹות 

ׁשאינם  ׁשהגם  ה ּכפ ּיה , ענין וה ּוא  נפעל , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָל ׁשֹון

נפעל , ל ׁשֹון ונברכ ּו נע ׂשה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְְְֲִִִִֶַָָָר ֹוצים ,

ֿ ידי  ועל  כ ּו'. ה ּניצ ֹוצ ֹות  ּכל  ואסיפת  וההמ ׁשכה  ה ּברכה  ענין ּבהם  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּפֹועלים 

וקדמה  יּמה  ּופרצ ּת נע ׂשה  אזי האדמה , מ ׁשּפח ֹות  ּכל  ּב ונברכ ּו להיֹות  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָה ּכפ ּיה 

ׁשה ּוא  ּופרצ ּת, יהיה  ּבהג ּבלה , ׁשהם  ג ֹו', וקדמה  ּביּמה  ׁשּגם  ונג ּבה , ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹוצפנה 

העתידה  ּבּגא ּלה  ּבג ּלּוי, ואלקים  הוי' יח ּוד  ׁשּיהיה  והינּו ֿ ּגב ּול , ה ּבלי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהמ ׁשכת 

מ ּמׁש. ּבקר ֹוב  צדקנּו מ ׁשיח  ֿ ידי ְְְְִִֵֵַַַָָעל 
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מהעולם. שלמעלה האלוקות ‰Bz‰הושוותה L˜‰Â‰עם Ïk ¿À¿»»«»

˙Bˆn‰ Ïk ˙ÈÏÎz Ôk Ìb e‰fL ,ÔÈlÙ˙Ï תפילין מצוות רק ולא ƒ¿ƒƒ∆∆«≈«¿ƒ»«ƒ¿
,˙eiÓL‚a „eÁi‰ ÏÚÙÏ בתוך ה' אחדות ואת האלוקות את לגלות ƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ

הגשמי  ÏÎeהעולם ,˙eÏÏÎa ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È˜aL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»¿»
.˙eiËÙa ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe e‰ÊÂ (Ê¿∆»«¿»»»»≈¿»
˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎÂ 'B‚¿ƒ¿¿¿»ƒ¿¿
‡e‰ eÎÂ ,‰p‰c ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ≈¿ƒ¿¿

,ÏÚÙ ÔBLÏ שיהיו נאמר  כאילו  ¿ƒ¿»
מעצמם  ÔÈÚנברכים ‡e‰Â¿ƒ¿«

ÌÈ‡L Ì‚‰L ,‰iÙk‰«¿ƒ»∆¬«∆≈»
‰NÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈˆBƒƒ»»«¬∆
ÌÈÏÚBtL ,ÏÚÙ ÔBLÏ eÎÂ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»∆¬ƒ

Ì‰a העולם ‰Îa‰באומות ÔÈÚ »∆ƒ¿««¿»»
‰ÎLÓ‰‰Â הכי האלוקות עניני  של  ¿««¿»»

מלמעלה  ויבואו  שירדו  למטה נעלים

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ Ïk ˙ÙÈÒ‡Â«¬ƒ«»«ƒ
כל  שבתוך  וחסידות בקבלה כמבואר 

קדושה  של  ניצוצות יש ונברא נברא

כהבדלת  אותם ולהפריד  'לברר ' שצריך 

שימוש  בהם שעושים ידי  על  בקדושה, למקורם אותם ולהעלות הרע מן  הטוב

מצוה. לדבר  ובמיוחד  התורה פי  על  ‰iÙk‰ראוי  È„ÈŒÏÚÂ של והביטול  ¿«¿≈«¿ƒ»
העולם, אומות האדמה", BÁtLÓ˙"משפחות Ïk Ea eÎÂ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ¿¿

ÌbL ,‰a‚Â ‰ÙˆÂ ‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆÙe ‰NÚ ÈÊ‡ ,‰Ó„‡‰»¬»»¬««¬∆»«¿»»»»≈¿»¿»…»»∆¿»∆«
,'B‚ ‰Ó„˜Â ‰nÈa רוחות ארבע ¿»»»≈¿»

Ïa‚‰a‰,העולם  Ì‰L אחד וכל  ∆≈¿«¿»»
הצדדים  ומוגבל מארבעת ∆¿È‰Èƒ‰מדוד 

˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ,zˆÙe»«¿»∆«¿»«
‰È‰iL eÈ‰Â ,ÏebŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«¿∆ƒ¿∆

,Èel‚a ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ תוך ƒ¬»»∆¡…ƒ¿ƒ
העולם  גדרי  של  וביטול  'פריצה'

È„ÈŒÏÚ ‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»«¿≈
.LnÓ B˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א

              

       
        

         
       

         
    

         
       

        

         
       

          


       
         

          
        

       





































המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' ב



מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר שליט"אטז
לקראת כינוס השלוחים בארצנו הקדושה

 ב"ה,  יום הרביעי פ' עקב, עשרים במנחם-אב,

 חודש דמזלי' ארי', ארי' שאג מי לא יירא,

ה'תנש"א, ברוקלין, נ.י.

 לכל המשתתפים בכינוס השלוחים השנתי הי"ב,

בארצנו הקדושה תובב"א,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הקדושה,  בארצנו  הי"ב  השנתי  השלוחים  כינוס  זמן  קביעות  ע"ד  ההודעה  קבלתי  בנועם    

"ביום הראשון לס' "כי תעשה הטוב והישר", כ"ד מנחם-אב, בהמשך ובסמיכות לכ"ף מנחם-אב — 

 — יום ההילולא של הרה"ג והרה"ח המקובל מוהר"ר לוי יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אביו של 

יבלח"ט — כ"ק אדמו"ר שליט"א, "בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, מגדל העמק",

  כינוס אשר קבעו הנושא שלו "הגיע זמן גאולתכם".

  ויהי רצון שיהא בהצלחה רבה בכל —

יום הרביעי: שבו ניתלו כל המאורות, השמש והירח וכל הכוכבים )בראשית א, טז ואילך(. שכאו"א מבנ"י 
דוגמתם )ראה שמו"ר פט"ו, כו. במדב"ר פ"ב, יג. ועוד(. ובעבודה: המאור הגדול — תושב"כ, המאור הקטן — 
תושבע"פ, והכוכבים — מצוות )ראה של"ה טז, א. קצא, א )הובא באוה"ת בראשית לו, סע"ב(. אוה"ת נ"ך כרך א 

ע' ריז. ד"ה לסוסתי תקס"ד — לקו"ת שה"ש יא, ד. סה"מ תקס"ד ע' ג. שם ע' רמט ואילך(.
 עקב: לשון סוף, וקאי על אחרית הימים )סוף זמן הגלות, עקבתא דמשיחא( — אוה"ת ריש פרשתנו. שם 
ע' תצא. שם ריש ע' תקד )בשם אור המאיר(. וראה בארוכה ד"ה והי' עקב דכ"ף מנ"א ה'תשכ"ז — נדפס בסה"מ 

מלוקט ח"ב ע' סז ואילך. וש"נ.
 עשרים: במעלת מספר עשרים ראה: לקו"ת במדבר ב, א. שה"ש לה, סע"ג. ובכ"מ. לקוטי לוי"צ הערות 

אאמו"ר כרך א ע' צב. כרך ב ע' קו. ובכ"מ.
 עשרים במנחם-אב: יום ההילולא של כ"ק אאמו"ר הרה"ג והרה"ח המקובל מוהר"ר לוי יצחק זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.
 ולהעיר ממנהגי הק"ק בית א-ל יכב"ץ: ביום ך לחודש אב עושים התרת נדרים שהוא ארבעים יום קודם 

ר"ה )הובא בראש ס' דברי שלום להרא"ש מזרחי(. — כנראה ע"ד ארבעים יום קודם יצירת הולד )סוטה ב, א(.
 דמזלי' . . יירא: ראה יל"ש ירמי' בראשו ובתחלתו )רמז נטר(. הובא ונתבאר באוה"ת נ"ך כרך א ע' שעד. 

כרך ב ע' א'נו ואילך. ד"ה בונה ירושלים תרכ"ט )סה"מ תרכ"ט ע' רעא(.
 ארי' . . יירא: עמוס ג, ח.

פ'  )ריג, א(. שם תושב"כ  )של"ה ריש מס' ר"ה  יוהכ"פ הו"ר  וידוע הר"ת דארי' אלול ר"ה   ארי' שאג: 
שופטים )שעח, ב(. הובא ונתבאר באוה"ת נ"ך כרך א שם. שם ע' תסז. כרך ב ע' א'נז. אוה"ת ר"ה ע' א'תכב. 
סה"מ תרפ"ט ע' 31(, עבודת התשובה, דבתשובה נגאלין )סנהדרין צז, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה(, וארי' 
יבנה אריאל )יל"ש שם(. ובלקו"ת ריש פרשתנו: וגם ימים נוראים נקראים ע"ש ארי', כי ארי' אותיות יראה )מגלה 

עמוקות אופן קג. קה"י ערך ארי' וערך יראה(. וראה אוה"ת נ"ך כרך ב שם.
 ביום . . העמק: ל' ההזמנה השלוחה להשלוחים שיחיו — ובמילא חל על זה אריכות הביאור בתורת הה"מ 
)לקו"א הוצאת קה"ת סי' רי"ג — נב, א( ש"כל המקריות שיקרה לאדם . . זהו כמשל מי שרואה במראה שרואה 

כנגדו פרצופו וכו'" — בכל תיבה.
 כי . . והישר: פ' ראה יב, כח. וראה ספרי ופרש"י עה"פ.

קו,  פסחים  )ראה  שלפני השבת  הימים  בתוך שלשת  זו  בשנה  חל  ההילולא  יום  כי  ובסמיכות:   בהמשך 
ועוד(, והכינוס מתקיים תיכף  סע"א. רמב"ם הל' שבת פכ"ט ה"ד. שו"ע אדה"ז או"ח הל' שבת סרצ"ט ס"ח. 

למחרת שבת קודש.
 הגיע זמן גאולתכם: ילקוט שמעוני עה"פ )ישעי' ס, א( קומי אורי כי בא אורך )רמז תצט(.

 בהצלחה: ראה אוה"ת וישב רעח, א-ב )עה"פ ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח(. לקוטי לוי"צ אגרות-
קודש ע' ל ואילך. תורת לוי יצחק ע' שלו. לקו"ש חכ"ה ע' 213.



יז

  והרי הודיעה תורתנו תורת אמת בקשר לאבוהן דכל שלוחים, שהוא "משה רבנו", שליח השם 

למסור תורתו ומצוותי': לכה ואשלחך גו' ואנכי אהי' גו' והוריתי אתכם את אשר תעשון,

  ובפרט שבמשך כל השנה שעברה, ששנה כוללת כל שינויים האפשריים, בטח פעלו בהתאם 

להחלטות כל הכינוסים הקודמים.

  ובאופן דכינוס — דיש בזה זכות ותוקף דרבים, ויתירה מזה — דציבור, שהרי בודאי יתאחדו 

כולם למציאות )חדשה( אחת בלב אחד ע"י אהבת ישראל ועד לאחדות ישראל,

  ובתור שלוחים של אחד, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא דורנו, שהנשיא הוא הכל —

המזכיר ומעורר וממשיך השפעת כל אחד עשר כינוסים שקדמוהו, והי' בהם גם   —   הי"ב 

הכנה, הכנה רבתי לכינוס זה.

  ביום הראשון — הנקרא בתורה אור, ובתורה עצמה ב"פתח דבריך יאיר", יום אחד, שלא הי' 

בעולם אלא אחד, ונמשך בכל הימים שלאחרי זה ע"י אשר "אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלקים 

אין עוד מלבדו",

  לס' "כי תעשה הטוב והישר" — ציווי נתינת כח וגם הבטחה בזה, למלאות כוונת ומטרת 

 לכה . . תעשון: שמות ג, י. שם ד, טו.
 כל השנה . . שינויים האפשריים: ראה ביאורי מעלת אתרוג שדר באילנו כו' )סוכה לה, א( — סידור )עם 
דא"ח( שער הלולב רסא, ג ואילך. שם רסד, סע"ד ואילך. המשך וככה תרל"ז פפ"ז. סה"מ מלוקט ח"א ע' תמב. 

וש"נ.
 ובאופן דכינוס: מתורת הבעש"ט בתכלית פגישת שני אנשים )כש"ט — הוצאת קה"ת — הוספות סי' קכו( 

מובן גודל הענין דפגישה בכינוס דרוב עם.
בנוגע   — ח, רע"א; שו"ע אדה"ז או"ח הל' תפלה ס"צ ס"י  . דציבור: ראה ברכות   . זכות ותוקף דרבים   
לתפלה אבות פ"ג מ"ו; הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"י — בנוגע לתורה. וראה ד"ה פדה בשלום לאדמו"ר האמצעי 
)שערי תשובה ח"א — שער התפלה( פי"ב )נו, ג-ד(. ד"ה עשרה שיושבים תרפ"ח )סה"מ תרפ"ח ע' קמח ואילך(. 
ד"ה זה תשמ"ב )סה"מ מלוקט ח"ד ע' שז ואילך. שם ע' שכא ואילך. וש"נ(. וראה קונטרס החלצו, תרנ"ט פ"י. 

וראה גם שם פ"ז )סה"מ תרנ"ט ע' סא. שם ע' נט(.
 דציבור . . למציאות )חדשה(: ראה צפע"נ כללי התורה והמצוה ערך ציבור.

ירושלמי תענית רפ"ב. הובא   —  דציבור: דעיקרו בארצנו הקדושה, משא"כ בחו"ל "דלית נשיא עמן" 
במג"א או"ח הל' תענית סתקע"ה סק"י )ובמ"מ לרמב"ם הל' תעניות ספ"ג מהרמב"ן — משא"כ לרש"י פסחים 

נד, ב. תוד"ה אין — תענית יא, ב. מאירי שם. הגר"א לאו"ח שם סתקע"ו סי"ד. ואכ"מ(.
 יתאחדו . . בלב אחד: כלשון המכילתא עה"פ )יתרו יט, ב( ויחן שם ישראל. פרש"י שם. וראה תו"א ס"פ 
נח. מאמרי אדה"ז — ענינים ע' פו ואילך )ועם הגהות — באוה"ת נח כרך ג תרלב, ב ואילך(. תו"ח נח ד"ה ויהי כל 

הארץ שפה אחת פמ"ב )עד, א( ואילך. ועוד.
 אהבת ישראל: שהוא כלל גדול בתורה )תורת כהנים )הובא בפרש"י( עה"פ )קדושים יט, יח( ואהבת לרעך 
כל התורה כולה )שבת לא, א(. וראה תניא פרק לב. ספר המצוות להצ"צ מצות אהבת   — כמוך(, ויתירה מזה 

ישראל. קונטרס אהבת ישראל. ועוד.
 שהנשיא הוא הכל: פרש"י עה"פ חוקת כא, כא )מתנחומא חוקת כג(. וראה רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ו: 

לבו )של מלך( הוא לב כל קהל ישראל. וראה לקו"ש חי"ט ע' 165 ואילך.
 הי"ב: מעורר ומזכיר וממשיך זכות שנים עשר שבטי י-ה.

 הנקרא בתורה . . יום אחד . . אלא אחד: בראשית א, ה. פרש"י עה"פ )בשם ב"ר — פ"ג, ח(.
 תורה אור: משלי ו, כג.

 פתח דבריך יאיר: תהלים קיט, קל. וראה ב"ר רפ"ג. פרש"י עה"פ.
 אתה . . מלבדו: ואתחנן ד, לה.

 ציווי נתינת כח: כי הרי אינו מבקש לפי כחו אלא לפי כחן — במדב"ר פי"ב, ג.
ג(;  )פו,  ראה תו"א ס"פ תשא   — . וגם הבטחה: דכל הציווים שבתורה הם לשון עתיד )הבטחה(   .  ציווי 
או"ת להה"מ הוספות סי' יב )וש"נ(; סה"מ תרכ"ו ע' קיב ואילך )בהוצאת קה"ת, תשמ"ט ע' צד ואילך(; תר"ל ע' 
קמ ואילך; שם ס"ע קמח ואילך — בנוגע ל"ואהבת". ובלקו"ת במדבר יג, ג: כי העתיד והציווי שניהם משמשין 

בלשון אחד.

אגרות קודש
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השליחות, לפעול בכאו"א מבנ"י, שיהיו, בלשון רבותינו, "נרות להאיר", להאיר נר מצוה ותורה אור, 

כולל ובמיוחד — הפצת מאור שבתורה, פנימיות התורה,

  בישיבת תומכי תמימים — ע"פ מה שנאמר "תמים תהי' עם הוי' אלקיך".

  ליובאוויטש — ע"ש ענין האהבה )"ליובא" — בשפת המדינה ההיא(, היינו שהעבודה דהפצת 

התורה והיהדות חדורה באהבת ישראל ואחדות ישראל,

  מגדל העמק — ומזכיר ומעורר וממשיך מתואר כנסת ישראל ועם ישראל )מגדל דוד, שושנת 

העמקים( ועי"ז בכל אחד ואחת מהם שיהי' כמגדל גו' צווארך.

  ויה"ר שיקיימו שליחותם בשלימות המתאימה לפעולות הבאות לאחרי החלטות הכוללות 

ומוסיפות )כהציווי להעלות בקודש( על ההחלטות הקודמות, וכציווי יום הכינוס — יום ראשון, יום 

אחד, שאין בעולם אלא רשות יחידו של עולם.

  ובודאי תבואנה ברכות ה' לכאו"א ובני ביתו שיחיו לאורך ימים ושנים טובות — בשלימותם, 

שהרי כאו"א פועל בכל עניני התורה ומצוותי', בכח ויכולת הכינוס והציבור, עשרה )ויותר( מישראל, 

מלכתחילה אריבער, וכמתאים לשנה שסימנה הי' תהא שנת נפלאות אראנו.

  ותקויים בכל אחד מהמשתתפים בהכינוס שיחיו, בתוככי כלל ישראל, תפילת וברכת משה 

רבינו )שהיא גם נתינת-כח( בסיום וחותם מזמור צדי"ק שבתהלים: ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה 

ידינו כוננה עלינו — יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם,

  ובמהרה בימינו ממש, ובמיוחד ע"י הפצת המעיינות חוצה — נזכה אשר ומעשה ידינו כוננהו 

— בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, 
תיכף ומיד ממש, ובלשון הרמב"ם: מיד הן נגאלין.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל

מ. שניאורסאהן

 נרות להאיר: ראה או"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( סוף פרשתנו. וראה לקו"ש ח"ב ע' 484 ואילך. ועוד.
 נר . . אור: משלי שם. וראה ל"ת להאריז"ל עה"פ. אוה"ת נ"ך עה"פ )ס"ע תקסח ואילך(. וש"נ.

 מאור שבתורה, פנימיות התורה: ראה קרבן העדה לירושלמי חגיגה פ"א ה"ז. יפה ענף לפתיחתא דאיכ"ר ב. 
אוה"ת תצוה ע' א'רנח. סה"מ תרמ"ז ע' פז-פח. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שכב. סה"מ עטר"ת ע' רנ. תרפ"ט ע' 176.
 תומכי תמימים . . תמים תהי': ראה שיחת כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע שמח"ת תרנ"ט בשעת הקפות — 
בקשר לקריאת שם הישיבה "תומכי תמימים" — נעתקה במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר )אגרות-קודש שלו ח"י ע' 

ד. שם ע' שסח(.
 תמים . . אלקיך: שופטים יח, יג. וראה לקו"ת נצבים מה, ג.

 "ליובא" . . ההיא: ראה ספר הזכרונות ח"א ס"ע 17. וראה גם שם ריש ע' 342.
 מגדל . . העמקים: ראה מפרשים לשה"ש ד, ד. שם ב, א.

 צווארך: וצוואר מחבר הראש עם כל הגוף כולו )וראה לקו"ש ח"י ע' 146. וש"נ(.
 להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. זח"ג קסב, ריש ע"ב. וראה לקו"ש חי"ג ע' 250 הערה ד"ה זה.

ח"א  מוהריי"צ  אדמו"ר  באגרות-קודש  הובא   — מהר"ש  דאדמו"ר  הידוע  פתגם  אריבער:  מלכתחילה   
מכתב שמ )ע' תריז(.

 הי' תהא שנת נפלאות אראנו: ראה בארוכה מכתבים כלליים לחג הפסח שנה זו.
 יהי רצון . . במעשה ידיכם: פרש"י עה"פ פקודי לט, מג. וראה גם פרש"י שמיני ט, כג. פרש"י עה"פ תהלים 

כאן. וראה כש"ט )הוצאת קה"ת( סשי"ט.
 ובמיוחד ע"י הפצת המעיינות חוצה: כהבטחת מלך המשיח להבעש"ט — ראה אגה"ק הידועה דהבעש"ט 

— נדפסה גם בריש ספר כתר שם טוב. ובכ"מ.
 ומעשה ידינו כוננהו — בבית המקדש השלישי: מדרש תהלים עה"פ.

 גאולה האמיתית והשלימה: שאין אחרי' גלות — מכילתא עה"פ בשלח טו, א )הובאה בתוד"ה ה"ג ונאמר 
— פסחים קטז, ב(. יל"ש ישעי' רמז תצט.

 ובלשון הרמב"ם: הל' תשובה פ"ז ה"ה.
 הצלחה בכל הנ"ל: שהצלחה אמיתית דהפרט מוסיפה בכל הפרטים ופשיטא דמוסיפה בהכלל.

אגרות קודש
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מוגה  בלתי

 חכמים ֿ תלמידי חנינא , רבי אמר  אלעזר  רבי ("אמר  ברכות  מסכת  לסיום  הסמוכות  במימרות  .
שנינו: – כו'") בעולם  שלום  מרבים 

פני  ומקבל  זוכה  בתורה , ועוסק  ֿ המדרש  לבית  ונכנס  ֿ הכנסת  מבית  היוצא  חייא , בר  לוי רבי "אמר 
שנאמר  בציון".1שכינה , אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו

הבא , בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  אין ֿ חכמים  תלמידי רב , אמר  אשי בר  חייא  רבי "אמר 
בציון". אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו שנאמר 

על  שקאי בציון" אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו הפסוק  מפרש  הראשונה  במימרא  כלומר :
אל  "יראה  אזי ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  מבית  חיל ", אל  מחיל  ש "ילכו ֿ זה  ֿ יד  שעל  הזה , בעולם  העבודה 
שזהו  חיל ", אל  מחיל  "ילכו שענין מוסיף  השניה  ובמימרא  שכינה ; פני ומקבל  שזוכה  בציון", אלקים 

למדרש " וממדרש  לישיבה  "מישיבה  שהולכים  מנוחה ", להם  ש "אין כאשר 2ענין הבא , בעולם  גם  הוא  ,
בציון". אלקים  אל  "יראה 

מרבים  ֿ חכמים  תלמידי  חנינא , רבי אמר  אלעזר  רבי "אמר  – המסכת  שבסיום  המימרא  באה  ֿ זה  ולאחרי
וכו'". שנאמר  בעולם , שלום 

 הובאה ולא  המסכת , מסתיימת  ובהן ֿ קטן, מועד  מסכת  בסיום  גם  הובאו הנ"ל  מימרות  שתי והנה , .
ברכות . כבמסכת  בעולם ", שלום  מרבים  ֿ חכמים  "תלמידי המימרא  ֿ כך  אחר 

לסיום  שייכת  בעולם ", שלום  מרבים  ֿ חכמים  "תלמידי המימרא  דלכאורה , – הדבר  טעם  להבין וצריך 
כי: ברכות , מסכת  לסיום  מאשר  יותר  ֿ קטן מועד  מסכת 

לא  שלכן הפסוקים , כל  את  להביא  הכרח  שאין אף  – פסוקים  וכמה  כמה  הובאו זו שבמימרא  בטעם 
הובאה  שבהם  המקומות  בשאר  הפסוקים  כל  זו הובאו במפרשים 3מימרא  איתא  בחסידות 4ֿ  )5(והובא 

המות , מלאך  של  כנפיו" שמונה  להכביד  "כדי שלוה ", מלת  עם  שלום  פעמים  "שמונה  יש  אלו שבפסוקים 
ז"ל  רבותינו בחסידות 6כמאמר  וכמבואר  בשמונה ", המות  ומלאך  . . בשתים  וגבריאל  באחת  "מיכאל 

לגמרי. ֿ זה ' ה 'לעומת  ביטול  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  כו'", העליונות  המעלות  מכל  ש "ממשיכים  מורה  זה  שענין

ברכות : מסכת  ולא  ֿ קטן, מועד  מסכת  – הוא  זה  לענין מתאים  היותר  המקום  ולכאורה ,

היא  הפכיים  ענינים  אודות  מדובר  שבה  המסכת  גמרא ), עליהן שיש  אלו (בפרט  הש "ס  מסכתות  בין
מגלחין" "אלו פרק  גם  נזכר  ֿ באב  בתשעה  ללמוד  שמותר  הענינים  בין שלכן ֿ קטן, מועד  מסכת  שהוא 7– ,

ֿ קטן. מועד  מסכת  של  הסיום 

"מלאך  ענין את  לבטל  כדי פעמים , שמונה  השלום  ענין את  להזכיר  מתאים  היותר  המקום  ֿ זה , ֿ פי ועל 
שכולה  ברכות , במסכת  ואילו ֿ קטן; מועד  מסכת  שבסיום  מגלחין" "אלו בפרק  – הוא  בשמונה ", המות 

"שמע  ֿ שמע , קריאת  בענין ותחילתה  הקב "ה , של  אחד "8ברכותיו הוי' אלקינו הוי' שהוא 9ישראל  ,
. זאת לשלול  צורך  אין ֿ כן ואם  המות ), (מלאך  החיים  היפך  של  לענין מקום  נתינת  אין  ֿ

ענין  את  לבטל  כדי פעמים  שמונה  השלום  ענין נזכר  שבו זה , רז"ל  במאמר  הסיום  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
דוקא . ברכות  במסכת  אלא  מגלחין", "אלו בפרק  לא  – הוא  בשמונה ", המות  "מלאך 
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ח .1) פד , תהלים
שם.2) ברכות פירש"י 
ב.3) לב, בתמיד  כמו
ג .4) יד , ראה פ' עה"ת ש"ך 
א.5) תקנז, ג ) (כרך  בראשית אוה"ת

סע"ב.6) ד , ברכות
ס"ב.7) סתקנ"ד  או"ח  שו"ע
ד .8) ו, ואתחנן
ועד ".9) לעולם כו' "ברוך  – אח "כ  נמשך  זה וענין
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:(קטן ֿ ומועד  (ברכות  המסכתות  בשתי שהובאו המימרות  בשתי השינויים  טעם  להבין צריך  גם  .

ועוסק  (ומוסיף ) ֿ המדרש  לבית  ונכנס  ֿ הכנסת  מבית  "היוצא  – ברכות  במסכת  הראשונה : במימרא 
עוסקים  שבו המקום  שזהו ֿ המדרש ", לבית  ש "נכנס  נאמר  שכבר  כיון לשון, יתור  זה  הרי (שלכאורה  בתורה 

ו  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  מבית  היוצא  "כל  – ֿ קטן מועד  ובמסכת  כו'", זוכה  ֿ המדרש בתורה ) מבית 
בתורה "). "ועוסק  ומשמיט  ֿ הכנסת ", לבית  ֿ המדרש  "מבית  (שמוסיף  כו'" זוכה  ֿ הכנסת  לבית 

בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  אין ֿ חכמים  "תלמידי – ברכות  במסכת  השניה : ובמימרא 
"עולם  מזכיר  (ואינו הבא " לעולם  אפילו מנוחה  להם  אין ֿ חכמים  "תלמידי – ֿ קטן מועד  ובמסכת  הבא ",

הזה ").

בעיקר 10ולהעיר  נוגע  ֿ פה  שבעל  בתורה  ֿ כן ֿ שאין מה  שבכתב , בתורה  הוא  במילים  הדיוק  שעיקר  שאף  ,
כידוע  הסוגיא , ותוכן הסברא  תיבה 11הבנת  מיתור  ענינים  כמה  לומדים  ֿ פה  שבעל  בתורה  גם  מכל ֿמקום  ,

אחת  אות  ואפילו רק 12אחת  לא  הם  הנ"ל  המימרות  בין שהשינויים  ֿ דידן, בנידון ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
הענין. בתוכן גם  אלא  במילים ,

 בשולחנו הזקן אדמו"ר  והנה , ברכות 13. בסוף  הנ"ל  המימרא  את  היוצא 14מביא  "וכל  ֿ לשונו: וזה  ,
יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו שנאמר  השכינה , פני ומקבל  זוכה  ללמוד , והולך  ֿ המדרש  לבית  ֿ הכנסת  מבית 
ובגמרא  יונתן, בתרגום  בתלים  שם  "ועיין הכלל : מן יוצא  באופן ֿ עיגול  בחצאי ומוסיף  בציון". אלקים  אל 
ד  פרק  סוף  ובירושלמי ב , פרשה  סוף  שמות  פרשת  רבה  ובמדרש  א , עמוד  כט  דף  ֿ קטן מועד  מסכת  סוף 

דשביעית ".

להבין: וצריך 

"היוצא  – דוקא  ברכות  בסוף  שנאמרה  כפי המימרא  את  להלכה  הביא  הזקן אדמו"ר  מדוע  א )
ֿ קטן? מועד  כבסוף  ֿ הכנסת ", לבית  ֿ המדרש  "ומבית  ההמשך  ללא  ֿ המדרש ", לבית  ונכנס  ֿ הכנסת  מבית 

לומר , מסתבר  בקיאות ...), להראות  כדי זה  אין (שבוודאי הזקן אדמו"ר  שמציין לציונים  בנוגע  ב )
" שכותב : ובפרט  ההלכה , להבנת  ונוגעים  שייכים  אלו במקומות שציונים  העיון ֿ ידי שעל  היינו, שם ",

ההלכה . בהבנת  ביאור  יתוסף  הנ"ל 

מציין  שתחילה  – הוא  תמוה  שלכאורה  הציונים  סדר  לבאר  וגם  הנ"ל , בציונים  המכוון תוכן לבאר  ויש 
כגמרא  שהלכה  ֿ פי ֿ על  אף  קטן", מועד  מסכת  סוף  ל "גמרא  מציין ֿ כך  אחר  ורק  יונתן", בתרגום  ל "תלים 
לגבי  כ "ירושלמי" שהלכה  ֿ פי ֿ על  אף  ל "ירושלמי", הציון לפני רבה " ל "מדרש  הציון ומקדים  תרגום ; לגבי

תורה 15"מדרש " של  ענין הוא  בתורה  סדר  שגם  (כידוע  הציונים  סדר  שגם  לומר , צריך  ולכן נוגע 16. (
כדלקמן. ההלכה , להבנת 

 זה בכל  הביאור  לומר  ויש  .17:

סוגים  בשני שעוסקים  – הוא  ֿ קטן ומועד  ברכות  מסכתות  שבסיום  המימרות  בין החילוק  יסוד 
תלמוד  ב 'הלכות  ואחד  אחד  לכל  הניתנה  כדת  לתורה  עתים  בקביעות  שחייבים  עסק  בעלי ֿ ישראל : בבני

אומנותם . שתורתם  אוהל  ויושבי תורה ',

אודות  מדובר  – הש "ס  התחלת  ברכות , במסכת  – לראש  לכל  הוא : הדברים  ֿ ישראל וסדר  בני
ז"ל  רבותינו כמאמר  ארץ , דרך  במנהג גם  עוסקים  אלא  אומנותם  תורתם  כרבי 18שאין עשו "הרבה 
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בשיחת 17) שנאמר ה"הדרן" המשך  גם נכלל  – לקמן בהבא

) אלול  מבה"ח  עקב, ).ש"פ
(ובפירש"י ).18) ב לה, ברכות



כי         

(שתורתו  יוחאי בן שמעון כרבי בידן, ועלתה  ארץ ") דרך  מנהג  תורה ) דברי (עם  בהן ("הנהג  ישמעאל 
אודות 19אומנותו  מדובר  – ֿ קטן מועד  במסכת  – ֿ כך  ואחר  בידן"; עלתה  ולא  ( ישראל ֿ בבני

אומנותם . שתורתם 

: המסכתות שבסיום  במימרות  השינויים  פרטי מובנים  ֿ זה  ֿ פי ועל  .

הראשונה : במימרא 

"היוצא  כתוב : ֿ קטן מועד  ובמסכת  ֿ המדרש ", לבית  ונכנס  ֿ הכנסת  מבית  "היוצא  ברכות : במסכת 
יושבי  אודות  מדובר  ֿ קטן מועד  במסכת  כי – ֿ הכנסת " לבית  ֿ המדרש  ומבית  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  מבית 
ֿ המדרש  "מבית  ֿ כך  ואחר  ֿ המדרש " לבית  ֿ הכנסת  "מבית  הוא  הילוכם  כל  שלכן אומנותם , שתורתם  אוהל 

כ  ֿ המדרש , לבית  פעם  עוד  ֿ כך  ואחר  ֿ הכנסת ", ֿ המדרש ",לבית  לבית  ֿ הכנסת  "מבית  ֿ זה  לפני נאמר  שכבר  פי
אחר  עסק  להם  אין בתורה  העסק  שמלבד  ;20כיון

ונכנס  ֿ הכנסת  מבית  "היוצא  רק  נאמר  ולכן עסק , בעלי אודות  מדובר  ברכות  במסכת  ֿ כן ֿ שאין מה 
שאין  (ומובן ארץ " דרך  ב "מנהג  לעסוק  הולכים  ֿ המדרש  מבית  היציאה  שלאחרי כיון ֿ המדרש ", לבית 
באופן  נעשה  שהעסק  הוא  העיקר  אחר ; לעסק  או זה  לעסק  ללכת  ֿ המדרש  מבית  יוצא  אם  ֿ מינה  נפקא 

דעהו" דרכיך  אלקות ).21ש "בכל  עם  והתאחדות  בהתקשרות  שעומד  היינו, ,

בתורה ": ועוסק  ֿ המדרש ) לבית  ונכנס  ֿ הכנסת  מבית  "(היוצא  מוסיף  ברכות  שבמסכת  הטעם  גם  וזהו

ענין הוא  בתורה " "ועוסק  שכתוב  שמה  – פני ובהקדמה  ומקבל  ש "זוכה  שהשכר  והיינו, ,
נאמר  בפסוק  (שהרי ֿ המדרש  לבית  ֿ הכנסת  מבית  ההליכה  על  אלא  בתורה , העסק  על  לא  הוא  שכינה "

"' ערוך ב 'שולחן להדיא  וכמפורש  בציון"), אלקים  אל  "יראה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  חיל ", אל  ש "אף 22מחיל 
בידו" הליכה  ושכר  ֿ המדרש  לבית  ילך  ללמוד , יודע  שאינו ;23מי

להסתפק  יכול  אינו – התורה  ללימוד  ששייכים  ֿ ישראל , בני רוב  שזהו – ללמוד  שיודע  מי שכל  אלא 
עליו  חל  התורה  בלימוד  שחייב  מי כל  שהרי בתורה ", "עוסק  להיות  חייב  ובוודאי לבית ֿהמדרש , בהליכה 
רבותינו  דרשו עליו עוסק , ואינו בתורה  לעסוק  לו שאפשר  "שכל  כך  כדי עד  תורה , ביטול  ענין חומר 

וגו'"25כי 24ז"ל  תכרת  הכרת  וגו' בזה  ה ' .26דבר 

אודות  מדובר  שבה  ֿ קטן), מועד  במסכת  (ולא  ברכות  במסכת  רק  הוא  זו, בהבהרה  שהצורך  ומובן,
ורק  ללמוד ", יודע  שאינו "מי להיות  יכול  שאצלם  עסק , בידו",בעלי הליכה  "ושכר  ֿ המדרש  לבית 
בתורה ". "עוסק  גם  להיות  שצריך  ולהדגיש  להוסיף  צריך  ולכן

: השניה ובמימרא  .

ובמסכת  הבא ", בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  אין ֿ חכמים  "תלמידי ברכות : במסכת 
שבמימרא  כיון – ברכות  במסכת  כי – הבא " לעולם  אפילו מנוחה  להם  אין ֿ חכמים  "תלמידי ֿ קטן: מועד 
בנוגע  ואילו עסק , בעלי אודות  מדובר  כו'") ֿ המדרש  לבית  ונכנס  ֿ הכנסת  מבית  ("היוצא  הראשונה 
ֿ חכמים " ל "תלמידי בנוגע  השניה  במימרא  לומר  צריך  לכן מאומה , עדיין נאמר  לא  ֿ חכמים  לתלמידי
למדרש "; וממדרש  לישיבה  "מישיבה  שהולכים  הבא ", בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה  להם  ש "אין

לא  ֿ חכמים , תלמידי אודות  מדובר  הראשונה  במימרא  שגם  כיון – ֿ קטן מועד  במסכת  ֿ כן ֿ שאין מה 
מנוחה  להם  ש "אין רק  הוא  החידוש  אלא  הזה , בעולם  מנוחה  להם  שאין השניה  במימרא  לומר  צריך 

הבא ". לעולם  אפילו
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לא.25) טו, שלח 
פ"א.26) תניא



כב        

, דוקא ברכות  במסכת  הובא  בעולם " שלום  מרבים  ֿ חכמים  "תלמידי שהמאמר  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
בעניני  העסק  מצד  הרי – עסק  בעלי אודות  מדובר  שבה  ברכות  במסכת  כי – ֿ קטן מועד  במסכת  ולא 
השלום  ענין הזכרת  ֿ ידי על  לבטלו צורך  ויש  בשמונה ", המות  "מלאך  לענין מקום  נתינת  יש  העולם 

פעמים ; שמונה 

העסק  מצד  הרי – אומנותם  שתורתם  אוהל  יושבי אודות  מדובר  שבה  ֿ קטן מועד  במסכת  ֿ כן ֿ שאין מה 
המלך  דוד  גבי שמצינו כפי בשמונה ", המות  "מלאך  לענין מקום  נתינת  אין גבי 27בתורה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

נחמני  בר  צורך 28רבה  אין ולכן בתורה , מעסקם  הפסיקו שלא  כיון להם , יכול  היה  לא  המות  שמלאך 
פעמים . שמונה  השלום  ענין הזכרת  ֿ ידי  על  לבטלו בפעולה 

 יושבי אודות  מדובר  ֿ קטן מועד  ובמסכת  עסק , בעלי אודות  מדובר  ברכות  שבמסכת  האמור  ֿ פי ועל  .
שבמסכת  המימרא  את  ב "שולחנו" מביא  הזקן שאדמו"ר  הטעם  גם  מובן – אומנותם  שתורתם  אוהל 

הלכה  פסק  הוא  ערוך ' שה 'שולחן כיון והריברכות , ֿ ישראל , בני לכל   אוהל יושבי אינם 
כנ"ל . ארץ ", דרך  ב "מנהג  גם  עוסקים  אלא  אומנותם , שתורתם 

זו: בהלכה  ביאור  יתוסף  בהם  העיון ֿ ידי שעל  ציונים  כמה  ֿ עיגול  בחצאי הזקן אדמו"ר  ומוסיף 

היינו, מדרשא ", לבית  מקדשא  בית  "מן ושם : יונתן", בתרגום  ל "תלים  הזקן אדמו"ר  מציין ֿ לראש  לכל 
בלבד  ֿ המדרש  לבית  ֿ הכנסת  מבית  ההליכה  על  חיל " אל  מחיל  "ילכו הפסוק  את  מפרש  התרגום  שגם 
(כבמסכת  ֿ הכנסת  לבית  ֿ המדרש  מבית  ההליכה  אודות  מוסיף  ואינו ברכות ), מסכת  סוף  (כבגמרא 
יוצאים  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  מבית  שהולכים  שלאחרי עסק  בעלי אודות  שמדובר  כיון – ֿ קטן) מועד 

ארץ ". דרך  ב "מנהג  לעסוק  והולכים  ֿ המדרש  מבית 

כי: – ֿ קטן" מועד  מסכת  סוף  ל "גמרא  ומציין מוסיף  ֿ כך  ואחר 

למיעוט  גם  הוראה  להיות  צריכה  העולם , בעניני גם  שעוסקים  ֿ ישראל  בני לרוב  ההוראה  על  נוסף 
– באיכות  אבל  בכמות , רק  הוא  זה  שמיעוט  גם  ומה  אומנותם . שתורתם  אוהל  יושבי שהם  ֿ ישראל  בבני

ראשית " שנקראת  התורה  "בשביל  היא  כולה  הבריאה  שהרי והרוב , העיקר  הם  אדרבה , .29הרי

שתורתם  אוהל  ליושבי בנוגע  זו מימרא  הובאה  ששם  – ֿ קטן" מועד  מסכת  סוף  ל "גמרא  מציין זה  ועל 
כיון  חלילה , וחוזר  ֿ הכנסת ", לבית  ֿ המדרש  ומבית  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  "מבית  הולכים  שלכן אומנותם ,

כנ"ל . בלבד , ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בית  אלא  בעולמם  שאין

: הזמנים לסדר  גם  מתאים  הציונים  שסדר  להוסיף , ויש  .

"היוצא  נאמר  שבגמרא  – הוא  הגמרא  דברי לגבי התרגום  בפירוש  לבית ֿהחידוש 
"מן נאמר  בתרגום  ואילו המדרש ",  הזמן אודות  מדובר  שבגמרא  והיינו, כו'", מדרשא  לבית 

הבית . זמן על  קאי בתרגום  ואילו ֿ המקדש , בית  חורבן שלאחרי

קורח " "בני שאמרו במזמור  הוא  זה  שפסוק  דכיון – בפשטות  גם  ששרו 30ומובן הלווים  שהם  ,
"מן – הבית  בזמן חיל " אל  "מחיל  ההליכה  על  ֿ לראש  לכל  היא  בזה  הכוונה  הרי ֿ המקדש , בבית 

." מדרשא לבית 

" בציון", שריא  דשכינתיה  ה ' קדם  דילהון אורייתא  לעות  "יתחמי בתרגום , אורייתא "[וממשיך 
). דוקא יגיעה  של  באופן בתורה  העסק  להיות  צריך  הבית  בזמן שגם  היינו, דוקא , בתורה )

העלמות  הסרת  על  להתייגע  צורך  היה  ולא  אלקות , גילוי היה  הבית  שבזמן ֿ פי ֿ על  אף  כלומר :
הידוע  ֿ דרך  ועל  כו', בבלי 31והסתרים  תלמוד  שעל  ירושלמי, לתלמוד  בבלי תלמוד  שבין החילוק  בענין
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כג         

, דוקא ברכות  במסכת  הובא  בעולם " שלום  מרבים  ֿ חכמים  "תלמידי שהמאמר  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
בעניני  העסק  מצד  הרי – עסק  בעלי אודות  מדובר  שבה  ברכות  במסכת  כי – ֿ קטן מועד  במסכת  ולא 
השלום  ענין הזכרת  ֿ ידי על  לבטלו צורך  ויש  בשמונה ", המות  "מלאך  לענין מקום  נתינת  יש  העולם 

פעמים ; שמונה 

העסק  מצד  הרי – אומנותם  שתורתם  אוהל  יושבי אודות  מדובר  שבה  ֿ קטן מועד  במסכת  ֿ כן ֿ שאין מה 
המלך  דוד  גבי שמצינו כפי בשמונה ", המות  "מלאך  לענין מקום  נתינת  אין גבי 27בתורה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

נחמני  בר  צורך 28רבה  אין ולכן בתורה , מעסקם  הפסיקו שלא  כיון להם , יכול  היה  לא  המות  שמלאך 
פעמים . שמונה  השלום  ענין הזכרת  ֿ ידי  על  לבטלו בפעולה 

 יושבי אודות  מדובר  ֿ קטן מועד  ובמסכת  עסק , בעלי אודות  מדובר  ברכות  שבמסכת  האמור  ֿ פי ועל  .
שבמסכת  המימרא  את  ב "שולחנו" מביא  הזקן שאדמו"ר  הטעם  גם  מובן – אומנותם  שתורתם  אוהל 

הלכה  פסק  הוא  ערוך ' שה 'שולחן כיון והריברכות , ֿ ישראל , בני לכל   אוהל יושבי אינם 
כנ"ל . ארץ ", דרך  ב "מנהג  גם  עוסקים  אלא  אומנותם , שתורתם 

זו: בהלכה  ביאור  יתוסף  בהם  העיון ֿ ידי שעל  ציונים  כמה  ֿ עיגול  בחצאי הזקן אדמו"ר  ומוסיף 

היינו, מדרשא ", לבית  מקדשא  בית  "מן ושם : יונתן", בתרגום  ל "תלים  הזקן אדמו"ר  מציין ֿ לראש  לכל 
בלבד  ֿ המדרש  לבית  ֿ הכנסת  מבית  ההליכה  על  חיל " אל  מחיל  "ילכו הפסוק  את  מפרש  התרגום  שגם 
(כבמסכת  ֿ הכנסת  לבית  ֿ המדרש  מבית  ההליכה  אודות  מוסיף  ואינו ברכות ), מסכת  סוף  (כבגמרא 
יוצאים  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  מבית  שהולכים  שלאחרי עסק  בעלי אודות  שמדובר  כיון – ֿ קטן) מועד 

ארץ ". דרך  ב "מנהג  לעסוק  והולכים  ֿ המדרש  מבית 

כי: – ֿ קטן" מועד  מסכת  סוף  ל "גמרא  ומציין מוסיף  ֿ כך  ואחר 

למיעוט  גם  הוראה  להיות  צריכה  העולם , בעניני גם  שעוסקים  ֿ ישראל  בני לרוב  ההוראה  על  נוסף 
– באיכות  אבל  בכמות , רק  הוא  זה  שמיעוט  גם  ומה  אומנותם . שתורתם  אוהל  יושבי שהם  ֿ ישראל  בבני

ראשית " שנקראת  התורה  "בשביל  היא  כולה  הבריאה  שהרי והרוב , העיקר  הם  אדרבה , .29הרי

שתורתם  אוהל  ליושבי בנוגע  זו מימרא  הובאה  ששם  – ֿ קטן" מועד  מסכת  סוף  ל "גמרא  מציין זה  ועל 
כיון  חלילה , וחוזר  ֿ הכנסת ", לבית  ֿ המדרש  ומבית  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  "מבית  הולכים  שלכן אומנותם ,

כנ"ל . בלבד , ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בית  אלא  בעולמם  שאין

: הזמנים לסדר  גם  מתאים  הציונים  שסדר  להוסיף , ויש  .

"היוצא  נאמר  שבגמרא  – הוא  הגמרא  דברי לגבי התרגום  בפירוש  לבית ֿהחידוש 
"מן נאמר  בתרגום  ואילו המדרש ",  הזמן אודות  מדובר  שבגמרא  והיינו, כו'", מדרשא  לבית 

הבית . זמן על  קאי בתרגום  ואילו ֿ המקדש , בית  חורבן שלאחרי

קורח " "בני שאמרו במזמור  הוא  זה  שפסוק  דכיון – בפשטות  גם  ששרו 30ומובן הלווים  שהם  ,
"מן – הבית  בזמן חיל " אל  "מחיל  ההליכה  על  ֿ לראש  לכל  היא  בזה  הכוונה  הרי ֿ המקדש , בבית 

." מדרשא לבית 

" בציון", שריא  דשכינתיה  ה ' קדם  דילהון אורייתא  לעות  "יתחמי בתרגום , אורייתא "[וממשיך 
). דוקא יגיעה  של  באופן בתורה  העסק  להיות  צריך  הבית  בזמן שגם  היינו, דוקא , בתורה )

העלמות  הסרת  על  להתייגע  צורך  היה  ולא  אלקות , גילוי היה  הבית  שבזמן ֿ פי ֿ על  אף  כלומר :
הידוע  ֿ דרך  ועל  כו', בבלי 31והסתרים  תלמוד  שעל  ירושלמי, לתלמוד  בבלי תלמוד  שבין החילוק  בענין
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אמיתית 32נאמר  אל  לבוא  כדי רבה  ביגיעה  צורך  ויש  כו', קושיות  בו שיש  כיון הושיבני", "במחשכים 
ארץ  לתורת  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  החורבן, לאחר  אפילו ירושלמי, בתלמוד  ֿ כן ֿ שאין מה  הענין,

צורך  היה  הבית  בזמן גם  ֿ מקום  מכל  – קיים  היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן בתורה .ישראל 

שכתוב  מה  גם  "שתהיו33וזהו תלכו", בחוקותי עושין "אם  ישראל  כאשר  שגם  היינו, בתורה ",
ז"ל  חכמינו במדרשי בארוכה  כמבואר  שבפרשה , היעודים  לכל  זוכים  שאז מקום , של  חטים 34רצונו שהיו

דוקא . יגיעה  של  באופן התורה  לימוד  להיות  צריך  – וכו' ככליות 

ומעין' ב 'קונטרס  כמבואר  – בזה  ֿ מקום 35והענין מכל  להבין, וקלים  רחבים  שכלו ש "כלי מי שגם 
אל  - ומצאתי יגעתי לא  "שהרי ויגיעה ", עסק  אופן 36תאמין צריך  בשום  ֿ אפשר  אי  ויגיעה  עבודה  ובלתי ,

כו'". נעלה  היותר  למדריגה  בא  היה  הרבה  עוסק  היה  אם  וקלים , רחבים  באמת  שכלו כלי "ואם  כו'",

כמלאכים " "ראשונים  הראשונים , שבדורות  שאף  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  וההשגה 37ועל  ההבנה  היתה  ,
שאין  כאלו ענינים  להשיג  יכולים  היו יגיעה ) (ללא  ובפשיטות  הראשונה  שבהשקפה  כך  ביותר , גדולה 
צריכה  אצלם  גם  ֿ מקום  מכל  – ביותר  וההשתדלות  היגיעה  לאחרי גם  האחרונים  בדורות  משיגים 

שיחנא "להיות  גמלא  "לפום  שהרי דוקא , בגמרא 38בתורה  שמצינו ֿ דרך  ועל  בן 38, לנקדימון בנוגע 
צריך  אחד  שכל  והיינו, עבד ", לא  למיעבד  ליה  "כדבעי ֿ מקום  מכל  צדקה , ריבוי שנתן שאף  גוריון,

לו. שניתנו הכוחות  ערך  לפי להתייגע 

ֿ ידי  על  בציון" אלקים  אל  "יראה  ענין נעשה  קיים , היה  שבית ֿהמקדש  בזמן מקדשא ", ב "בית  גם  ולכן,
" התורה לימוד  דוקא ].אורייתא ",

בזמן  שהיא  כפי ההלכה  את  שכותב  (לאחרי הזקן אדמו"ר  שמציין הראשון שהציון מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
"מן שמפרש  יונתן, לתרגום  – הוא  החורבן), לאחר  הגלות  בזמן היינו הזה , ," מדרשא לבית 

על  שקאי היינו,  נאמר ששם  ֿ קטן", מועד  מסכת  סוף  ל "גמרא  הציון את  מוסיף  ֿ כך  ואחר  ,
" על שקאי היינו, ֿ המדרש ", לבית   ברכות שבמסכת  אלא  ברכות , מסכת  (כבסוף 

אוהל  יושבי אודות  מדובר  ֿ קטן מועד  ובמסכת  העולם , בעניני גם  שעוסקים  ֿ ישראל  בני רוב  אודות  מדובר 
כנ"ל ). אומנותם , שתורתם 

 הענינים כל  יהיו שאז המשיח , בימות  לגאולה  לבוא  היא  הגלות  בזמן העבודה  תכלית  והנה , .
שכתוב  כמו רצונך ", רצונך ".39"כמצות  כמצות  . . לפניך  נעשה  "ושם 

פרק  סוף  ול "ירושלמי ב " פרשה  סוף  שמות  פרשת  רבה  ל "מדרש  בציון הזקן אדמו"ר  רומז זה  וענין
הגאולה : בזמן שתהיה  ההנהגה  אודות  מדובר  ששם  – דשביעית " ד 

בעולם  תורה  שלמד  הוא  עולמות "), בשני הוא  שמו שנכפל  מי ("כל  משה  "משה  שם : רבה  במדרש 
והוא  תורה , למדנּו לו: ואומרים  אברהם  אצל  לילך  ישראל  שעתידין הבא , בעולם  ללמד  עתיד  והוא  ְֵַהזה ,

מאברהם  יותר  שנים  חמש  (שחי ממני יותר  שלמד  יצחק  אצל  לכו להם : אצל 40אומר  לכו אומר : ויצחק  ,(
(ששימש  ממני יותר  ששימש  מאברהם ) פחות  ואפילו מיצחק  פחות  שנים , קמ "ז רק  שחי ֿ פי ֿ על  (אף  יעקב 

אהלים " "יושב  בהיותו ֿ חכמים  ועבר 41תלמידי שם  של  ֿ מדרשם  בבית  אצל 42, לכו להם : אומר  ויעקב  ,(
בציון". אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו דכתיב : הוא  הדא  הקב "ה , מפי שלמדה  משה 
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א.32) כד , סנהדרין וראה ו. ג , איכה
עה"פ.33) ופירש"י  ובתו"כ  בחוקותי , ר"פ
שם.34) תו"כ  רע"א. כג , תענית
פ"ב.35) מט "ז
רע"ב.36) ו, מגילה
וש"נ.37) .157 ע' לעיל  וראה ב. קיב, שבת
וש"נ.38) רע"א. סז, כתובות
ואילך .39) פי "ז תרל "ז וככה המשך  וראה מוסף. תפילת נוסח 

ועוד .
הכיר 40) שנים שלש בן שהרי  – מובן אינו שלכאורה אף

וראה  וש"נ. ח . פ"ל , ב"ר סע"א. לב, (נדרים בוראו את אברהם
פנימיות  בלימוד  עסק אז שכבר ואילך ), 14 ס"ע ח "כ  לקו"ש
וא"כ , מרכבה, מעשה לימוד  ע"י  הבורא הכרת שזהו"ע התורה,
אל  "לכו יאמר זה שבגלל  שנים, חמש של  החסרון נחשב במה

ממני "? יותר שלמד  יצחק
ובפירש"י .41) כז כה, תולדות
כ "כ 42) שגדלה כיון ֿ נפשך : דממה – מובן אינו שלכאורה אף

הלך  לא למה – ועבר שם של  מדרשם בבית הלימוד  מעלת
ועבר? שם של  מדרשם בבית תורה ללמוד 



כד        

בהלה  תהיה  הזמן שבאותו (לפי ֿ לבוא  לעתיד  חלק  לו אין גוג  שני בשבע  "המת  שם : וב 'ירושלמי'
להם  שיהיה  היגיעה  לפי ֿ לבוא  לעתיד  צדיקים  של  שכרן למתן הכנה  . . והטרחא  היגיעה  ורב  גדולה 

הללו  שנים  מגדים 43בשבע  מיני . . ומביא  מוביל  שהוא  (מי משתיתא " אכיל  פרוטגמיה  דאביל  סימנא  ,(
מי  כאן ואף  . . המשתה  בסעודת  שם  לאכול  מזומן הוא  . . בתולה  הנושא  לבחור  להביא  שדרך  ופירות 

ֿ לבוא  לעתיד  לחלק  מזומן הוא  זה  היגיעה  לו ויהיה  עצמו ).43שיטריח 

יגיעה  בלא  מנוחה  שיש  שמענו כאן (עד  דאתי" לעתיד  תותבה  אית  כדון "עד  שם : וממשיך 
הוא  זה  שנים  שבע  באותן המתייגע  כל  אמר  שהרי ֿ לבוא , יהא לעתיד  ֿ כן אם  ֿ לבוא , לעתיד  לחלק  זוכה 

ֿ לבוא  לעתיד  ישיבה  הכל 43מנוחת  יהיה  שלעתיד  שאמרנו ֿ על ֿפי שאף  ֿ זה , שלאחרי המאמר  בא  זה  ועל  .(
לבתי  כנסיות  מבתי להתייגע  חבירין הן "עתידין – ֿ חכמים  לתלמידי תהיה  זו יגיעה  ֿ מקום  מכל  במנוחה ,

בציון". אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו טעם , מה  מדרשות ,

: הזמנים לסדר  בהתאם  – ל 'ירושלמי' הציון לפני רבה ' ל 'מדרש  הציון שמקדים  – הציונים  וסדר  .

בזוהר  המפורש  ֿ פי שעל  – לתחיית 44ובהקדמה  קודם  תהיה  שהגאולה  דתורה ) בנגלה  גם  (ומרומז
צריך  גוג ", שני "שבע  לאחרי מיד  הגאולה  זמן אודות  שמדבר  ל 'ירושלמי' הציון הרי המתים ,

לו להיות  ואומרים  אברהם  אצל  לילך  ישראל  ש "עתידין הזמן אודות  שמדבר  רבה ' ל 'מדרש  הציון
המתים ? תחיית  לאחרי דהיינו למשה , עד  וליעקב  ליצחק  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  תורה ", ְֵַלמדנּו

ֿ יד  כתב  ב 'ירושלמי' המדוייקת  הגירסא  ֿ פי על  – הזמנים  סדר  התאמת  לבאר  שמביא 45ויש  שלאחרי ,
בציון": אלקים  אל  יראה  "עד  ב 'ירושלמי' מוסיף  בציון", אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו הפסוק  את 

"מן  התרגום  כפירוש  הבית , זמן אודות  קאי זה  שפסוק  כיון קושיא : ה 'ירושלמי' מתרץ  זו בהוספה 
כל  במשך  ֿ חכמים  תלמידי של  ההנהגה  לאופן בנוגע  ראיה  מזה  להביא  אפשר  כיצד  – כו'" מקדשא  בית 

ֿ לבוא ? לעתיד  וגם  הגלות ), (זמן הזה  בזמן הזמנים ,

" הוא  גו'" יראה  גו' "ילכו הכתוב  שפירוש  ה 'ירושלמי', מוסיף  זה  בציון":ועל  אלקים  אל  יראה 

" הכתוב  לשון דיוק  מובן אינו לשוןלכאורה  בציון", אלקים  אודות אל  בפסוק  מדובר  הרי  ֿ
ש  היינו, אלקות , גילוי היה  שבו הבית , בזמן שהיתה  כפי חיל  אל  מחיל  ההליכה   של ההתגלות 

בציון"? "אלקים 

"בני  של  בזמנם  שהיתה  חיל " אל  מחיל  ד "ילכו שההנהגה  הוא , הפסוק  שפירוש  ה 'ירושלמי' ומבאר 
" ֿ זה , שלאחרי הזמנים  כל  במשך  להיות  ותוסיף  תומשך  – זה  מזמור  שאמרו אלקים קורח " אל  יראה 

היעוד  כשיקויים  התוקף , בכל  בציון" "אלקים  התגלות  פעם  עוד  שתהיה  עד  היינו, כבוד 46בציון", "ונגלה 
יחדיו". בשר  כל  וראו הוי'

המתים  תחיית  לאחרי ואפילו ֿ המקדש  בית  ובנין המשיח  ביאת  שלאחרי הזמן גם  נכלל  שבזה  ומובן,
העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "יום  השביעי, אלף  של  הזמן שזהו ההנהגה 47– תהיה  הזמנים  שבכל  ,

חיל ". אל  מחיל  ד "ילכו

טעמים : משני – האחרון הוא  ל 'ירושלמי' שהציון שפיר  אתי ֿ זה  ֿ פי ועל 

על  קאי זה  ציון רבה 'א ) ל 'מדרש  הציון לאחרי מקומו ולכן המתים , תחיית  לאחרי גם  הזמנים , כל 
המתים . תחיית  על  שקאי

גם  הוא  זה  ציון את ב ) שכולל  באופן הפסוק  נתפרש  שבו כיון ֿ זה , שלפני הציונים  כל  של 
התרגום ), (כפירוש  כו'" מקדשא  "מבית  חיל " אל  "מחיל  ההליכה  היתה  שאז הבית , מזמן החל  הזמנים , כל 
מסכת  בסוף  הגמרא  (כפירוש  ֿ המדרש " לבית  ֿ הכנסת  "מבית  ההליכה  היא  שאז הגלות , בזמן ֿ כך  אחר  וכן
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שם.43) משה פני 
א.44) קלד , שם גם וראה א. קלט , ח "א
עה"ג .45) בירושלמי  נוסחאות בשינויי  מובא

ה.46) מ , ישעי '
בסופה.47) תמיד 



כה         

שיאמרו  ישראל  ש "עתידין המתים , בתחיית  ֿ לבוא , לעתיד  וכן ברכות ), מסכת  בסוף  וכן ֿ קטן, מועד 
" – המדרש ) (כפירוש  תורה " שילמדום  ולמשה  וליעקב  ליצחק  בציון",לאברהם  אלקים  אל  יראה 

השביעי. באלף 

בשני בזוהר  למבואר  מציין אינו הזקן שאדמו"ר  הטעם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על  ספר . בסוף  – מקומות 
חדש '48שמות  חיל ":49וב 'זוהר  אל  מחיל  "ילכו בענין  ֿ

עילאה  ומתיבתא  מטטרו"ן, נער  דההוא  דרקיע  מתיבתא  לעילא , אית  מתיבתין "תרין הזוהר : ֿ לשון וזה 
דכתיב  הוא  הדא  . . ֿ הוא  ֿ בריך  .50דקודשא  . ֿ הוא  ֿ בריך  קודשא  דא  דודי הבושם , לערוגת  לגנו ירד  דודי

שושנים  תקרי אל  . . שושנים  וללקוט  בגנים  לרעות  דמטטרו"ן, מתיבתא  דא  הבושם  לערוגת  . . לגנו ירד 
לא  עד  עלמא  מהאי ומסתלקי (דמתלקיט ) דמתקלי עלמא  בהאי רוחא  דקדמי אינון אלין ששונים , אלא 

זמנייהו  אלקים "51מטא  אותו לקח  כי "ואיננו בחנוך  שכתוב  מה  ֿ דרך  למתיבתא 52(על  ליה  וסלקין ..(
ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  (על  בידיה  דאית  תלמודיה  אמר  ותמן בקדמיתא , שבא 53דמטטרו"ן מי "אשרי

ילכו  כתיב  דא  ועל  . . ֿ הוא  ֿ בריך  דקודשא  עילאה  למתיבתא  ליה  סלקין לבתר  בידו").. ותלמודו לכאן
ֿ זה  לפני שכתוב  (כמו דרקיעא  מתיבתא  מגו וקושיין פרכי יסתלקון דאתי ולזימנא  חיל , אל  מחיל 
חיל ". אל  מחיל  ילכו דאיתמר  כמה  דרקיעא "), במתיבתא  אלא  וקושיין פרכי תמן לית  עילאה  ש "במתיבתא 

מחיל  ההליכה  אודות  מדובר  ב 'זוהר ' כי – ערוך ' ב 'שולחן זה  ל 'זוהר ' ציין לא  הזקן שאדמו"ר  והטעם 
שהן כמו הנשמות  אצל  חיל  קודם אל  או שנה  ועשרים  מאה  לאחרי הזה , מהעולם  בהסתלקותם  ,

בהיותם  ֿ ישראל  לבני הלכות  פסקי שענינו ערוך ' ל 'שולחן שייך  אינו זה  וענין שם ), בזוהר  (כמבואר  זמנם 
אמנם  מדובר  שבהם  ו'ירושלמי' רבה ' ל 'מדרש  הציונים  ֿ כן ֿ שאין מה  דוקא , בגופים  מלובשות  נשמות 

בגופים . לנשמות  בנוגע  – אבל  ֿ לבוא , דלעתיד  הזמן אודות 

***

 אודות מדובר  שבהם  למקומות  הזקן אדמו"ר  שמציין לציונים  בנוגע  ביאור  להוסיף  ויש  .
מובן:הזמן אינו דלכאורה  – וה 'ירושלמי') רבה ' (ה 'מדרש 

רק  הובאו שבו ֿ יוסף ' ה 'בית  של  ערוך ' ה 'שולחן על  בנוי הזקן אדמו"ר  של  ערוך ' שה 'שולחן כיון
ההלכות    שייכות שאינן כו', וטהרה  טומאה  קרבנות , בעניני ההלכות  הובאו לא  שלכן ,

נוגע  מה  – ֿ המקדש ) בית  כשיבנה  ֿ לבוא , לעתיד  השייכות  ההלכות  גם  שכותב  כברמב "ם  (דלא  הזה  בזמן
ֿ לבוא  דלעתיד  הזמן אודות  מדובר  שבהם  למקומות  ?54הציון

הזה . בזמן ההלכה  לקיום  השייכים  ענינים  מרומזים  אלו שבמקומות  לומר , צריך  כן ועל 

:לו ואומרים  אברהם  אצל  לילך  ישראל  "שעתידין רבה ' ה 'מדרש  בדברי התמיהה  בהקדים  ויובן .
ששימש  יעקב  אצל  לכו אומר : ויצחק  ממני, יותר  שלמד  יצחק  אצל  לכו להם : אומר  והוא  תורה , ְֵַלמדנּו

מובן  אינו דלכאורה  – הקב "ה " מפי שלמדה  משה  אצל  לכו להם : אומר  ויעקב  ממני, :55יותר 
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ואילך .48) א עדר, ח "ב
ב.49) לו, יתרו
ב.50) ו, שה"ש
ֿ אב,51) מנחם דכ "ף ההילולא לבעל  מהשייכות להעיר

תשי "ג מנ"א כ "ף עקב, ש"פ שיחת גם (ראה זמנו קודם שנסתלק
.(15 בהערה שם ובהנסמן ,(106 ע' ריש ח "ט  (תו"מ  סוס"ב

–.
ֿ ב.52) א כ , בראשית זו"ח  ב. נו, זח "א וראה כד . ה, בראשית
וש"נ.53) א. נ, פסחים
אודות 54) מדובר ששם אף – לת"י  לציון בנוגע משא"כ 

הציון  שעיקר – הוה דהוה מאי  ולכאורה, הבית, בזמן ההנהגה

בברכות: כמו מדרשא", לבית מקדשא "מבית רק נזכר ששם הוא
גם  שנוסף כבמו"ק ודלא בלבד , ֿ המדרש" לבית ֿ הכנסת "מבית
רוב  אודות שמדובר מוכח  שמזה ֿ הכנסת", לבית ֿ המדרש "מבית

ס"ט ). (כנ"ל  העולם בעניני  גם שעוסקים בנ"י 
"עתיד 55) ב) קיט , (פסחים הגמרא בדברי  להקשות יש ועד "ז

נותנין  ושותין, שאוכלין לאחר . . לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
מברך  איני  להן: ואומר לברך , ברכה של  כוס אבינו לאברהם לו
לו  אומר כו', וברך  טול  ליצחק: לו אומר ישמעאל , ממני  שיצא
וברך , טול  לדוד : לו אומר כו', ליהושע כו ', למשה כו', ליעקב

לברך ". נאה ולי  אברך  אני  להן: אומר



כו        

שאברהם  במקום  הרי – הקב "ה  מפי תורה  שלמד  משה  של  מעלתו יודעים  ויצחק  אברהם  שגם  כיון
משה  אצל  "לכו מלכתחילה  לומר  להם  היה  יעקב ", אצל  "לכו יאמר  ויצחק  יצחק ", אצל  "לכו יאמר 

הקב "ה "? מפי שלמדה 

על  גם  היא  זו אותם וקושיא  שולח  (ואברהם  תורה  למדנּו לו לומר  אברהם  אל  הולכים  למה   ְֵַֿ
הקב "ה ? מפי שלמדה  למשה  לכתחילה  הולכים  ואינם  למשה ), שבאים  עד  וכו' ליצחק 

שמצד  לכך  נוסף  מזה : הנה יתירה  הקב "ה , מפי תורה  שלמד  למשה  לכתחילה  לילך  מוטב 
לאחרי  , צודקת טענה  בגלל  למשה  אותם  ישלחו שלבסוף   דברי את

בודאי הרי – ֿ ישראל  בני כל  והן ויצחק , אברהם  הן בשעה המדרש , תורה " "למדנּו לאברהם  ְֵַלהציע 
זאת ), יעשה  לא  שיצחק  בידעו יצחק , אל  לכו לומר : לאברהם  אסור  ֿ כן (וכמו זאת  יעשה  שלא  שיודעים 

בחולין  משום 56כדאיתא  בזה , וכיוצא  סועד ", שאינו בו ויודע  אצלו לסעוד  לחבירו אדם  יסרהב  "אל 
דעת ? גניבת 

אברהם  של  בכבודם  כביכול  שפוגעים  – בדבר  נוסף  איסור  יש  דעת , גניבת  איסור  שמלבד  גם  ומה 
הדין  ֿ דרך  (ועל  רבינו למשה  ביחס  כביכול  שלהם  החסרון את  ומזכירים  "זכור 57ויצחק , לומר  שאסור 

הראשונים ") .58מעשיך 

ולכן  האבות . מפי הלימוד  הקדמת  ללא  מפיו, תורה  ללמוד  למשה  לילך  ֿ אפשר  שאי – הוא  הענין אך 
מספיק  זה  שאין להם  אומר  ֿ כך  שאחר  אלא  ממדריגתו, להם  נותן ואברהם  לאברהם , תחילה  לילך  צריכים 
ומקבלים  שלומדים  לאחרי ורק  ויעקב . ליצחק  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ליצחק , גם  לילך  וצריכים  עדיין,

הקב "ה . מפי התורה  שקיבל  ממשה  וללמוד  לילך  יכולים  אזי מהאבות ,

 עבודת הקדמת  להיות  צריכה  כדבעי, יהיה  התורה  שלימוד  שכדי – האדם  בעבודת  הוא  וכן .
האבות :

בגמרא  לעשות 59איתא  שלא  "נזהרתי למיטתי", סמוכה  שתהא  תפילתי על  . . אומר  בנימין "אבא 
ואתפלל " ֿ שמע  קריאת  שאקרא  עד  ממיטתי כשעמדתי בתורה  לעסוק  ושלא  והיינו,60במלאכה  ,

עבודת 61לפי  ֿ ידי על  נעשה  זה  וזיכוך  תחילה , זיכוך  של  ענין להיות  צריך  התורה  לימוד  השגת  שבשביל 
התפילה .

ֿ ותשובות ' ב 'שאלות  שמצינו כפי דקים , מאכלים  אכילת  ֿ ידי על  שנעשה  זיכוך  של  ענין שישנו [ולהעיר 
מ 62הרמב "ם  נעשה  שהשכל  עליו, שערערו אחת  מדינה  לאנשי כתב שהשיב  וכן כו', הדמים  ברירות 

הפסוק  בפירוש  הוא 63ה 'אלשיך ' החכמה " למידת  אל  הנאותים  שמ "התנאים  זרעונות ", המלך  להם  "וימן
במוח " וגסות  עביות  מקנה  הגס  המאכל  כי ודקים , טובים  דברים  ושתיית  .64"אכילת 

גודל  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  מובן הרי – השכל  לזיכוך  בנוגע  חילוק  יש  גופא , גשמיים  במאכלים  ואם 
ומצב  במעמד  האדם  נמצא  התפילה  שקודם  כיון התפילה , ולאחר  התפילה  קודם  בין הזיכוך  בענין החילוק 

באפו" התפילה ,65ש "נשמה  לאחרי דוקא  ולכן בגלוי, הגוף  בכל  הנשמה  מתפשטת  התפילה  לאחרי ורק  ,
כדבעי]. בתורה  ההשגה  להיות  יכולה  האמצעיות ), הברכות  י"ב  (התחלת  הדעת  חונן ברכת  ובפרט 
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חו"מ 56) טושו"ע ה"ו. פ"ב דעות הל ' רמב"ם וראה א. צד ,
סי "ד . דעת וגניבת אונאה הל ' שם אדה"ז שו"ע ס"ו. סרכ "ח 

הל '57) ספ"ז. תשובה הל ' רמב"ם וראה (במשנה). ב נח , ב"מ 
סכ "ח . שם אדה"ז שו"ע ס"ד . שם טושו"ע הי "ג . פי "ד  מכירה

ולהעיר 58) – תענית. במסכת הגמרא דברי  גם נזכרו זה בענין
פפא, דרב קמי  שכיח  הוה אשי  בר שימי  "רב רע"ב: ט , מתענית
מכיסופא  ליצלן רחמנא דאמר: שמעי ' . . טובא לי ' מקשי  הוה

לי '". אקשי  לא ותו שתיקותא עלי ' קביל  דשימי ,
ב.59) ה, ברכות

שם.60) פירש"י 
ב.61) צו, ברכה לקו"ת גם ראה
(תו"מ 62) סט "ו תשי "ג  מנ"א כ "ף עקב, ש"פ שיחת גם ראה

.85 בהערה שם ובהנסמן ואילך ), 117 ס"ע ח "ט 
ה.63) א, דניאל 
וש"נ.64) .260 ע' חי "ג  לקו"ש גם ראה
ד .65) עט , פינחס לקו"ת א. יד , ברכות וראה כב. ב, ישעי '
ובכ "מ .



כז         

שאברהם  במקום  הרי – הקב "ה  מפי תורה  שלמד  משה  של  מעלתו יודעים  ויצחק  אברהם  שגם  כיון
משה  אצל  "לכו מלכתחילה  לומר  להם  היה  יעקב ", אצל  "לכו יאמר  ויצחק  יצחק ", אצל  "לכו יאמר 

הקב "ה "? מפי שלמדה 

על  גם  היא  זו אותם וקושיא  שולח  (ואברהם  תורה  למדנּו לו לומר  אברהם  אל  הולכים  למה   ְֵַֿ
הקב "ה ? מפי שלמדה  למשה  לכתחילה  הולכים  ואינם  למשה ), שבאים  עד  וכו' ליצחק 

שמצד  לכך  נוסף  מזה : הנה יתירה  הקב "ה , מפי תורה  שלמד  למשה  לכתחילה  לילך  מוטב 
לאחרי  , צודקת טענה  בגלל  למשה  אותם  ישלחו שלבסוף   דברי את

בודאי הרי – ֿ ישראל  בני כל  והן ויצחק , אברהם  הן בשעה המדרש , תורה " "למדנּו לאברהם  ְֵַלהציע 
זאת ), יעשה  לא  שיצחק  בידעו יצחק , אל  לכו לומר : לאברהם  אסור  ֿ כן (וכמו זאת  יעשה  שלא  שיודעים 

בחולין  משום 56כדאיתא  בזה , וכיוצא  סועד ", שאינו בו ויודע  אצלו לסעוד  לחבירו אדם  יסרהב  "אל 
דעת ? גניבת 

אברהם  של  בכבודם  כביכול  שפוגעים  – בדבר  נוסף  איסור  יש  דעת , גניבת  איסור  שמלבד  גם  ומה 
הדין  ֿ דרך  (ועל  רבינו למשה  ביחס  כביכול  שלהם  החסרון את  ומזכירים  "זכור 57ויצחק , לומר  שאסור 

הראשונים ") .58מעשיך 

ולכן  האבות . מפי הלימוד  הקדמת  ללא  מפיו, תורה  ללמוד  למשה  לילך  ֿ אפשר  שאי – הוא  הענין אך 
מספיק  זה  שאין להם  אומר  ֿ כך  שאחר  אלא  ממדריגתו, להם  נותן ואברהם  לאברהם , תחילה  לילך  צריכים 
ומקבלים  שלומדים  לאחרי ורק  ויעקב . ליצחק  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ליצחק , גם  לילך  וצריכים  עדיין,

הקב "ה . מפי התורה  שקיבל  ממשה  וללמוד  לילך  יכולים  אזי מהאבות ,

 עבודת הקדמת  להיות  צריכה  כדבעי, יהיה  התורה  שלימוד  שכדי – האדם  בעבודת  הוא  וכן .
האבות :

בגמרא  לעשות 59איתא  שלא  "נזהרתי למיטתי", סמוכה  שתהא  תפילתי על  . . אומר  בנימין "אבא 
ואתפלל " ֿ שמע  קריאת  שאקרא  עד  ממיטתי כשעמדתי בתורה  לעסוק  ושלא  והיינו,60במלאכה  ,

עבודת 61לפי  ֿ ידי על  נעשה  זה  וזיכוך  תחילה , זיכוך  של  ענין להיות  צריך  התורה  לימוד  השגת  שבשביל 
התפילה .

ֿ ותשובות ' ב 'שאלות  שמצינו כפי דקים , מאכלים  אכילת  ֿ ידי על  שנעשה  זיכוך  של  ענין שישנו [ולהעיר 
מ 62הרמב "ם  נעשה  שהשכל  עליו, שערערו אחת  מדינה  לאנשי כתב שהשיב  וכן כו', הדמים  ברירות 

הפסוק  בפירוש  הוא 63ה 'אלשיך ' החכמה " למידת  אל  הנאותים  שמ "התנאים  זרעונות ", המלך  להם  "וימן
במוח " וגסות  עביות  מקנה  הגס  המאכל  כי ודקים , טובים  דברים  ושתיית  .64"אכילת 

גודל  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  מובן הרי – השכל  לזיכוך  בנוגע  חילוק  יש  גופא , גשמיים  במאכלים  ואם 
ומצב  במעמד  האדם  נמצא  התפילה  שקודם  כיון התפילה , ולאחר  התפילה  קודם  בין הזיכוך  בענין החילוק 

באפו" התפילה ,65ש "נשמה  לאחרי דוקא  ולכן בגלוי, הגוף  בכל  הנשמה  מתפשטת  התפילה  לאחרי ורק  ,
כדבעי]. בתורה  ההשגה  להיות  יכולה  האמצעיות ), הברכות  י"ב  (התחלת  הדעת  חונן ברכת  ובפרט 
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חו"מ 56) טושו"ע ה"ו. פ"ב דעות הל ' רמב"ם וראה א. צד ,
סי "ד . דעת וגניבת אונאה הל ' שם אדה"ז שו"ע ס"ו. סרכ "ח 

הל '57) ספ"ז. תשובה הל ' רמב"ם וראה (במשנה). ב נח , ב"מ 
סכ "ח . שם אדה"ז שו"ע ס"ד . שם טושו"ע הי "ג . פי "ד  מכירה

ולהעיר 58) – תענית. במסכת הגמרא דברי  גם נזכרו זה בענין
פפא, דרב קמי  שכיח  הוה אשי  בר שימי  "רב רע"ב: ט , מתענית
מכיסופא  ליצלן רחמנא דאמר: שמעי ' . . טובא לי ' מקשי  הוה

לי '". אקשי  לא ותו שתיקותא עלי ' קביל  דשימי ,
ב.59) ה, ברכות

שם.60) פירש"י 
ב.61) צו, ברכה לקו"ת גם ראה
(תו"מ 62) סט "ו תשי "ג  מנ"א כ "ף עקב, ש"פ שיחת גם ראה

.85 בהערה שם ובהנסמן ואילך ), 117 ס"ע ח "ט 
ה.63) א, דניאל 
וש"נ.64) .260 ע' חי "ג  לקו"ש גם ראה
ד .65) עט , פינחס לקו"ת א. יד , ברכות וראה כב. ב, ישעי '
ובכ "מ .

        

בגמרא  כדאיתא  צדקה , נתינת  ֿ ידי על  – לתפילה  הכנה  להיות  צריכה  ֿ כן לעני 66וכמו פרוטה  "יהיב 
שנאמר  מצלי, פניך ".67והדר  אחזה  בצדק  אני

יצחק  אברהם  האבות  שלושת  של  ענינם  וזהו ותורה . תפילה  צדקה  הוא : העבודה  שסדר  ונמצא ,
בחפירת 68ויעקב  היתה  שעבודתו יצחק , צדקה . החסד , קו – חסדים  בגמילות  היתה  שעבודתו אברהם , :

תורה . האמצעי, קו – ויעקב  תפילה . הגבורה , קו – למעלה  מלמטה  העלאה  בארות ,

שיעקב  כידוע  משה , של  התורה  ודרגת  יעקב , של  התורה  דרגת  – מדריגות  שתי ישנן גופא  ובתורה 
מלגאו" ומשה  מלבר  ש "יעקב  אלא  אחד , ענינם  .69ומשה 

המימרא  כמו התפילה , בנוסח  יום  בכל  לאומרם  שנקבעו ענינים  ישנם  – גופא  בתורה  בזה : והענין
שחוזרים  התורה  עניני אבל  לתורה . ששייך  התפילה  חלק  שזהו בעולם ", שלום  מרבים  ֿ חכמים  "תלמידי
ד "לאפשא  באופן להיות  צריך  התורה  שלימוד  כיון התורה , לימוד  ענין עיקר  אינם  יום , בכל  ואומרים 

.70לה "

ֿ ידי  על  שבאה  התורה  השגת  (א ) מדריגות : שתי יש  לה " ד "לאפשא  באופן בלימוד  שגם  זאת , ועוד 
וא  (ב ) האדם , ז"ל יגיעת  חכמינו שאמרו וזהו מלמעלה . לו שנותנים  מה  גם  נוסף  ֿ כך  ומצאת 36חר  "יגעת 

הדעת  בהיסח  באה  מציאה  הרי דלכאורה , – לאחרי 71תאמין" כי – היגיעה ? לענין שייכותה  ומהי ,
מציאה  של  באופן יגיעתו, ערך  לפי שלא  מלמעלה  לו נותנים  אזי מגעת , שכלו שיד  מקום  עד  .72שמתייגע 

משה : של  לתורה  יעקב  של  התורה  שבין החילוק  גם  וזהו

כידוע  ועבר , שם  אצל  ששימש  מה  גם  וזהו תורה . האמצעי, קו הוא  יעקב  של  מורה 73ענינו ש "שם "
הקב "ה " של  שמותיו היא  התורה  "כל  שהרי שבכתב , תורה  כי 74על  ֿ פה , שבעל  תורה  על  מורה  ו"עבר " ,

הנהר " "בעבר  מלשון הוא  ותורה 75"עבר " חכמה , בחינת  הוא  הנהר " ו"עבר  בינה , בחינת  הוא  ו"נהר " ,
החכמה  מבחינת  שרשה  ֿ פה  מלימודה "76שבעל  יותר  שימושה  ש "גדולה  – השימוש  ענין גם  נוסף  ובזה  .77,

אמרו  שהרי – האמצעי לקו ההלכה  משייכות  (ולהעיר  הלכה  של  לאמיתתה  מכוונים  דוקא  ֿ זה  ֿ ידי שעל 
ז"ל  התפארת 78חכמינו בספירת  מאיר  הוי' ושם  כמותו", שהלכה  - עמו האמצעי).79"והוי' קו ,

בלבד . היגיעה  ֿ ידי על  שבאה  התורה  השגת  מדריגת  רק  זה  הרי הנ"ל , העילויים  כל  לאחרי אמנם ,

הקב "ה . מפי שלמדה  משה  של  התורה  שזוהי מלמעלה , שניתנת  התורה  השגת  מדריגת  היא  מזה  ולמעלה 

- ויעקב  יצחק  אברהם  האבות  עבודת  הקדמת  לאחרי להיות  צריך  התורה  שלימוד  הטעם  והנה , .
מלמעלה : התורה  המשכת  סדר  גם  הוא  שכן לפי הוא ,

ז"ל  חכמינו נאמר 80אמרו ֿ תורה  שבמתן בזה  גם  וכמרומז הגבורה ", "מפי ניתנה  "וידבר 81שהתורה 
הצמצום . ענין שזהו – יצחק  של  מדתו – הגבורה  מדת  דייקא , אלקים  שם  אלקים ",

להיטיב  הטוב  טבע  מצד  שזהו – הגילוי ענין להיות  שיוכל  כדי היא  הצמצום  סיבת  מדת 82אמנם , ,
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א.66) יו"ד , ב"ב
טו.67) יז, תהלים
(בסופו),68) רנ אופן מג "ע (בס"ת). ויצא ר"פ זח "א ראה

ועוד . ֿ לך . לך  ר"פ ועה"ת
א).69) (כט , תי "ג  תקו"ז ראה
ד .70) לט , מקץ תו"א ב. יב, זח "א ראה
א.71) צז, סנהדרין
שיא):72) ע' חי "ז (אג "ק זו שנה מנ"א כ "ה מכתב גם ראה

בזה  שהרי  והבנת, השגת נאמר שלא כאן, בהתוועדות "וכמבואר
של  באופן ההצלחה שתהי ' מבטיחה שהתורה אלא חידוש, אין
למעלה  כ "כ  להיות אפשר זה איך  מבינים אין שלכאורה מציאה,

וק"ל ". מערך 

קמה,73) א) (כרך  תולדות אוה"ת א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה
רע"א. תתכא, ד ) (כרך  רע"ב.

פז,74) זח "ב ועד "ז פכ "ט . אלם יונת עה"ת. בהקדמתו רמב"ן
ובכ "מ . א.

וש"נ.75) רנג . ע' חשון סה"מ  תו"מ  וראה ב. כד , יהושע
ובכ "מ .76) ד . נז, וארא תו"א ראה
סע"ב.77) ז, ברכות
ב.78) צג , סנהדרין
ובכ "מ .79) ופרדס). (מכהאריז"ל  ב יו"ד , נח  תו"א ראה
ועוד .80) רע"א. כד , מכות ראה
ועוד .81) א. כ , יתרו
בהערה.82) 334 ע' חכ "ד  בלקו"ש נסמן



כח        

המציאות  כל  את  ממלא  שהיה  הצמצום  שלפני האור  ענין והוא  אברהם , של  מדתו יותר 83החסד , (ולמטה 
ההשתלשלות ). לכללות  הכללי הרצון ענין שהוא  קדמון', 'אדם  בחינת  הוא 

"הלכה  נעשה  זה  (שמצד  יעקב  של  מדתו – האמצעי קו ובפרט  הקו, המשכת  נעשה  הצמצום  ולאחרי
כנ"ל ). כמותו",

רבינו  משה  ֿ ידי על  הקב "ה  מפי התורה  ניתנה  – הנ"ל  בחינות  שלוש  .84ולאחרי

התורה , בלימוד  גם  זה  סדר  להיות  צריך  לכן הנ"ל , בסדר  היא  מלמעלה  התורה  שהמשכת  וכיון
ללימוד  באים  ֿ כך  ואחר  (יצחק ), התפילה  עבודת  (אברהם ), הצדקה  נתינת  להיות  צריכה  ֿ לראש  שלכל 
שבאים  ועד  (יעקב ), האדם  יגיעת  ֿ ידי  על  לה " "לאפשא  והלימוד  הקבועים , השיעורים  לימוד  התורה ,

הקב "ה ). מפי שלמדה  (משה  מלמעלה  שניתנת  התורה  לדרגת 

 גם לבאר  יש  – התורה  בלימוד  העבודה  סדר  מרומז הנ"ל  רבה ' ה 'מדרש  שבדברי האמור  ֿ פי ועל  .
הנ"ל : רבה ' ל 'מדרש  הזקן אדמו"ר  של  לציון בנוגע 

ללמוד  והולך  ֿ המדרש  לבית  ֿ הכנסת  מבית  "היוצא  אודות  ההלכה  את  כותב  הזקן שאדמו"ר  לאחרי
לבעלי  החיוב  שזהו ברכות ), כבמסכת  בלבד , מדרשא " לבית  מקדשא  ("מבית  יונתן לתרגום  ומציין כו'",
החיוב  שזהו ֿ הכנסת ", לבית  ֿ המדרש  "מבית  גם  נוסף  ששם  ֿ קטן, מועד  מסכת  סוף  לגמרא  גם  ומציין עסק ,
ללימוד  ההכנה  סדר  מרומז שבו רבה ', ל 'מדרש  גם  ומציין מוסיף  – אומנותם  שתורתם  אוהל  ליושבי

כנ"ל  .85התורה ,

***

: לפועל ובנוגע  .

בימינו  במהרה  שיבנה  השלישי ֿ המקדש  לבית  הראשון ֿ המקדש  בית  שבין בזמן אנו שנמצאים  כיון
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כדברי אשר  צדקנו, משיח  ֿ ידי "הגיעו 86על  תיכף  שהרי זה , בזמן רגע  כל  לייקר  צריכים 

חפץ " בהם  לי אין תאמר  אשר  צערא 87שנים  "לפום  ענין יהיה  ולא  כו', הרע  מיצר  חירות  יהיה  שאז לפי ,
הנ"ל :88אגרא " מסכתות  שתי שבסיום  העבודה  לסדר  הקשור  בכל  ולהוסיף  להשתדל  צריך   ֿ

ֿ המדרש  ומבית  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  מבית  "היוצא  ֿ קטן, מועד  מסכת  שבסיום  העבודה  סדר 
שהיו  אלו וכן הישיבות , בני של  ההנהגה  אופן שזהו – אומנותם  שתורתם  לאלו בנוגע  ֿ הכנסת ", לבית 

("רעטייערד "). לגימלאות  פרשו כבר  אבל  ֿ עסק , בעלי

להתייגע  צריך  אינו ימים , ושבע  זקן כבר  שהוא  כיון לכאורה , חידוש : דבר  משום  בכך  יהיה  זו במדינה 
כבוד ... לו לחלוק  וצריכים  במזרח , לישב  עליו יותר ;

התורה , בלימוד  לעסוק  עליו שנותיו, מספר  על  הבט  שמבלי – "חידוש " מחדשים  זה  על  הנה 
הרמב "ם  ֿ דין אלא 89כפסק  עוד  ולא  כחו", שתשש  גדול  "זקן על  גם  הוא  התורה  לימוד  שחיוב 

"שצריך  הזקן): רבינו (שמציין ה 'ירושלמי' כלשון התורה , לבתי בלימוד  כנסיות  מבתי
הקודש ' 'אגרת  בתחילת  הזקן רבינו שמביא  כפי התפילה , בעבודת  להתייגע  ֿ כן וכמו "מאמר 90מדרשות ",

ב 'ספרי' ז"ל  הנפש ".91רבותינו מיצוי עד 

לפטור  יכולים  היו עתה  שעד  כיון הנותנת : היא  אדרבה , הרי – לגימלאות  פרשו שכבר  שטוענים  ומה 
ושחרית  ערבית  שמע  בקריאת  אפילו או ערבית , אחד  ופרק  שחרית  אחד  פרק  בלימוד  עצמם  [שהרי 92את 
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ב.87) קנא, שבת וראה א. יב, קהלת
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ה"ד .89) פ"ג  לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ה"ח . פ"א ת"ת הל '
סע"ב).90) (קב, ס"א
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כט         

המציאות  כל  את  ממלא  שהיה  הצמצום  שלפני האור  ענין והוא  אברהם , של  מדתו יותר 83החסד , (ולמטה 
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כנ"ל ). כמותו",

רבינו  משה  ֿ ידי על  הקב "ה  מפי התורה  ניתנה  – הנ"ל  בחינות  שלוש  .84ולאחרי
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ללימוד  ההכנה  סדר  מרומז שבו רבה ', ל 'מדרש  גם  ומציין מוסיף  – אומנותם  שתורתם  אוהל  ליושבי

כנ"ל  .85התורה ,

***

: לפועל ובנוגע  .

בימינו  במהרה  שיבנה  השלישי ֿ המקדש  לבית  הראשון ֿ המקדש  בית  שבין בזמן אנו שנמצאים  כיון
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כדברי אשר  צדקנו, משיח  ֿ ידי "הגיעו 86על  תיכף  שהרי זה , בזמן רגע  כל  לייקר  צריכים 

חפץ " בהם  לי אין תאמר  אשר  צערא 87שנים  "לפום  ענין יהיה  ולא  כו', הרע  מיצר  חירות  יהיה  שאז לפי ,
הנ"ל :88אגרא " מסכתות  שתי שבסיום  העבודה  לסדר  הקשור  בכל  ולהוסיף  להשתדל  צריך   ֿ

ֿ המדרש  ומבית  ֿ המדרש , לבית  ֿ הכנסת  מבית  "היוצא  ֿ קטן, מועד  מסכת  שבסיום  העבודה  סדר 
שהיו  אלו וכן הישיבות , בני של  ההנהגה  אופן שזהו – אומנותם  שתורתם  לאלו בנוגע  ֿ הכנסת ", לבית 

("רעטייערד "). לגימלאות  פרשו כבר  אבל  ֿ עסק , בעלי

להתייגע  צריך  אינו ימים , ושבע  זקן כבר  שהוא  כיון לכאורה , חידוש : דבר  משום  בכך  יהיה  זו במדינה 
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שיעור " להם  שאין דברים  מ "אלו הוא  תורה ' 'תלמוד  למטה 93חיוב  גם  בהוויות 94, עסוקים  שהיו כיון ,[
עליהם  מוטל  העסק , מעניני כשפרשו עתה  הרי – העולם   . התורה בלימוד  להתייגע 

ברכות , מסכת  שבסיום  העבודה  סדר  שזהו תורה , ֿ פי על  שמתנהגים  ֿ עסק  לבעלי בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
התפילה  לאחרי רק  לעסקיהם  שהולכים  היינו, בתורה ", ועוסק  ֿ המדרש  לבית  ונכנס  ֿ הכנסת  מבית  "היוצא 
ללמוד , יודע  שאינו מי גם  (כולל  לתורה  עתים  בקביעת  להוסיף  להשתדל  שצריכים  – בתורה  שיעור  ולימוד 

שנה ). שבעים  בן יהודי אצל  גם  באמריקה  ששייך  כפי ֿ סקול ", ב "סאנדיי רק  לומד  ֿ עתה  ָולעת 

. . ֿ המדרש  לבית  ֿ הכנסת  מבית  היוצא  "כל  נאמר  זה  ועל  .   :"

בחסידות  עתה ,95מבואר  המצוות  מעשה  ֿ ידי על  שנעשה  ֿ לבוא  לעתיד  השכר  ענין לכללות  בנוגע 
בענין רק  הוא  ֿ לבוא  לעתיד  עצמושהחידוש  הענין אבל  עתה , וההסתר  ההעלם  לגבי  ,

ֿ לבוא  שלעתיד  אלא  המפתח , את  גם  לו ויש  בבעלותו שהיא  בתיבה  הסגורה  ומרגלית  טובה  אבן וכמשל 
גם  ויוכל  התיבה  הטובה .תיפתח  האבן את 

כל  וראו הוי ' כבוד  "ונגלה  בציון", אלקים  אל  "יראה  כאשר  ֿ לבוא , שלעתיד  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
השכינה בשר ", פני קבלת  ענין עצם  אבל  השכינה . פני קבלת  ענין  מצד ובפנימיות , ,

בלבד  והסתר  העלם  של  ענין ֿ אם  כי גלות , של  ענין שייך  לא  (שבה  הנשמה  –96פנימיות  ( בהעלם)
ֿ המדרש ,והסתר ) לבית  ֿ הכנסת  מבית  חיל , אל  מחיל  ההליכה  בעת  ,

פני" ל "בקשו – הוי'" "פניך  שלמעלה , הפנימיות  השכינה ", מ "פני כח  תוספת  נמשך  ֿ זה  ֿ ידי ,97ועל 
דירה  בעולם  חלקו ולעשות  בהידור , המצוות  ובקיום  התורה  בלימוד  והצלחה  כח  להוסיף  הנפש , פנימיות 

בתחתונים . יתברך  לו

***

: היום בפרשת  גם  ישנה  – ֿ המדרש " לבית  ֿ הכנסת  "מבית  חיל ", אל  מחיל  "ילכו ענין .

השבת  ביום  בתורה  שיקראו השבוע  בפרשת  רש "י, פירוש  עם  חומש  שיעור  לומדים  יום  שבכל  ידוע 
– רביעי וביום  רביעי, עד  – שלישי ביום  שלישי, עד  – שני ביום  שני, עד  – ראשון ביום  ֿ זה : שלאחרי

חמישי. עד 

ֿ לך  פסל  אלי, ה ' ו)אמר  נתרצה  יום , ארבעים  (לסוף  ההיא  "בעת  אב : כ "ף  רביעי, יום  שיעור  והתחלת 
אשר  הדברים  את  הלוחות  על  ואכתוב  עץ , ארון  לך  ועשית  ההרה  אלי  ועלה  כראשונים  אבנים  לוחות  שני

וגו'" הראשונים  הלוחות  על  .98היו

ועד  נשתברו, ניתנו, שכבר  הראשונות  הלוחות  שאפילו ומצב  מעמד  היה  אז שעד  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר :
וגו'" לי הניחה  "ועתה  אמר  יום ,99שהקב "ה  ארבעים  במשך  רבינו משה  של  תפילתו ֿ ידי על  הנה   ֿ

נתרצה  שבהם  הכיפורים , יום  עד  אלול  ֿ חודש  מראש  האחרונים , יום  הארבעים  באו אליהם  שבהמשך 
שלם  ברצון תורה 100הקב "ה  חומשי "חמשה  רק  לא  ניתנו שבהם  שניות , לוחות  למשה  הקב "ה  נתן  ֿ
בלבד " יהושע  לתושיה "101וספר  "כפליים  של  באופן והגדות ", מדרש  "הלכות  גם  אלא  ,102.
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רפ"א.93) פאה
הצ"צ 94) חידושי  לסופו). (קרוב בקו"א שם לאדה"ז ת"ת הל '

שם. פאה, למשניות
יב.95) בהערה שם ובהנסמן ,198 ע' ח "ב תו"מ  ראה
"ציון 96) כז) א, (ישעי ' הפסוק על  חסידות בדרושי  כמבואר

ביחס  רק שייך  השבי ' שענין בצדקה", ושבי ' תפדה במשפט 
(ראה  "ציון" בחי ' הנפש, פנימיות על  לא אבל  הנפש, לכחות

וש"נ). ואילך . קמג  ס"ע אב סה"מ  תו"מ 

ואילך .97) רפא ע' אלול  סה"מ  תו"מ  וראה ח . כז, תהלים
וש"נ.

(ובפירש"י ).98) א יו"ד , עקב
יו"ד .99) לב, תשא

יח .100) ט , עקב פירש"י 
ב.101) כב, נדרים
רפמ "ו.102) שמו"ר וראה ו. יא, איוב



ל        

באופן  רבינו משה  ֿ ידי על  לישראל  התורה  שתינתן פעלה  ישראל , כלל  עבור  משה  שתפילת  ונמצא ,
(נתינת  ֿ המדרש " "לבית  משה ) (תפילת  ֿ הכנסת " "מבית  ההליכה  ענין תוכן שזהו – לתושיה " "כפליים  של 

שניות ). לוחות 

כולם " כנגד  תורה  "תלמוד  שהרי ביותר , גדולה  היא  ֿ עצמה  מצד  התורה  שמעלת  שאף  ,93והיינו,
רבינו, משה  תפילת  ֿ דידן ובנידון התפילה , עבודת  ֿ הכנסת ", "מבית  ביציאה  צורך  יש  ֿ מקום  מכל 

לתושיה ". "כפליים  של  באופן התורה  נתינת  ענין שהוא  ֿ המדרש ", "לבית  באים  ֿ זה  ֿ ידי שעל 

: בזה ענין ועוד  .

מקומות ) (בשני יומא  "103במסכת  עקב  בפרשת  שכתוב  מה  על  הגמרא  עץ ",שואלת  ארון לך 
" המשכן במעשה  שכתוב  ממה  – הארון את  עשה  בעצמו רבינו שמשה  היינו, יחיד , ארון בלשון

שטים " ואהליאב ,104עצי בצלאל  בראשות  לב ", "חכמי על ֿידי היתה  הארון שעשיית  היינו, רבים , בלשון ,
ישראל ? כל  בשם 

ב 'תוספות ' אחר 105ואיתא  ארון שהיה  ֿ פי ֿ על  "אף  עשיית 106: על  הציווי אודות  מדובר  בפרשתנו [שהרי
על  הציווי ואילו אלול ), ֿ חודש  (בראש  שניות  לוחות  לקבל  ההרה  עלותו קודם  למשה  שנאמר  הארון
רש "י  בפירוש  שכתוב  (וכמו ההר  מן ברדתו הכיפורים  יום  לאחר  היה  המשכן במלאכת  הארון עשיית 
ברדתו  כי הכיפורים , יום  לאחר  עד  בו נתעסקו לא  משכן שהרי בצלאל , שעשה  הארון הוא  זה  "לא  כאן:
ארונות ], בשני שמדברים  הפסוקים  שני בין הסתירה  מהי ֿ כן ואם  המשכן"), מלאכת  על  להם  צוה  ההר  מן
חזקה  היא  שוה , באופן נעשו הארונות  ששני הש "ס , שסברת  והיינו, זה ", היה  כך  זה , שהיה  כמו מסתמא 

מקרא  עדיפא  שהיא  עד  ֿ כך , נאמרו107כל  כאילו הפסוקים  משני להקשות  אפשר  שלכן ארון., באותו

עצי  ארון "ועשו נאמר  ושם  יחיד , בלשון עץ ", ארון לך  "ועשית  נאמר  שכאן זה  על  הגמרא  ובתירוץ 
בגמרא  גם  (שהרי התורה  פנימיות  ֿ פי על  ואחד  נגלה , ֿ פי על  אחד  אופנים : שני – רבים  בלשון  שטים ",

כדלקמן. בגלוי), כמעט  התורה , פנימיות  ֿ פי על  ענינים  מקומות  בכמה  מצינו

 בתחילה (שהארון מלאכתו" לו לעשות  מצווין עירו שבני ֿ חכם  לתלמיד  "מכאן – הראשון אופן .
הציבור ) על  הטילו ֿ כך  ואחר  משה , על  המלאכה  הכתוב  .108הטיל 

בזמן  כאן שמם ), על  העבודה  (נקראת  מקום  של  רצונו עושין שישראל  בזמן "כאן – השני ואופן
מקום " של  רצונו עושין ישראל  .109שאין

על  המלאכה  הכתוב  "הטיל  "ועשית ", נאמר  שבכתוב  שאף  – נגלה  ֿ פי על  הוא  הראשון אופן ובכן:
- הציבור  על  פרנס  אדם  שנתמנה  "כיון הציבור , ֿ ידי על  הדבר  נעשה  ממש  בפועל  ֿ מקום  מכל  משה ",

מלאכה " בעשיית  .110אסור 

לגמרי: מובן אינו – השני האופן אבל 

שהיה  ענין הוא  – השני הארון והן הראשון הארון הן – הארון עשיית  שנים ,א ) אלפי לפני ,
כאן ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  ֿ כן ואם  במדבר , היו ֿ ישראל  בני ואיך כאשר  כו'; מקום  של  רצונו ישראל 

"כאן לומר  שייך   כאן מקום , של  רצונו    שזהו מקום ", של  רצונו
של  בנוגע סגנון  באופן היא  הארון עשיית  אזי מקום  של  רצונו עושין ישראל  שכאשר  ,

באופן  היא  הארון עשיית  אזי מקום , של  רצונו עושין ישראל  אין וכאשר  ישראל . כל  ֿ ידי על  ש "ועשו",
שאירע  ענין אלא  שבהווה , ענין אינה  הארון שעשיית  בשעה  בה  – לבדו רבינו משה  ֿ ידי על  ש "ועשית ",

רב ? זמן לפני
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ב.103) עב, ב. ג ,
יו"ד .104) כה, תרומה
א.105) צב, חולין – ברוך  ד "ה
ב.106) סג , עירובין – זמן כל  תוד "ה גם ראה
סע"ב.107) כב, שבועות – קרא אימא איבעית תוד "ה ראה

(ובפירש"י ).108) ב עב, יומא
יעקב 109) לעין יוסף עץ פי ' גם וראה (ובפירש"י . ב ג , שם

שם).
ה"ד .110) פכ "ה סנהדרין הל ' רמב"ם א. ע, קידושין



לי         

פעל  רבינו שמשה  מאז – החדשים  אותם  כל  שבמשך  משמע , ז"ל , חכמינו במדרשי מקומות  בכמה  ב )
ֿ לך  "פסל  למשה  הקב "ה  אמר  שאז העגל , עון על  ֿ ישראל  לבני לסלוח  הקב "ה  שיתרצה  תפילתו ֿ ידי על 
ֿ ישראל  בני היו – המשכן עשיית  גמר  לאחרי ועד  עץ ", ארון לך  ועשית  גו' כראשונים  אבנים  לוחות  שני

מקום ". של  רצונו ש "עושין ומצב  במעמד 

מבואר  ֿ זה  ֿ פי המשכן 111ועל  עשיית  שלפני המנינים  בשני בשוה  היה  ֿ ישראל  בני  שמספר  יתכן כיצד 
המשכן  עשיית  איש "112ושלאחרי ממנו נפקד  ש "לא  באופן רצונו 113, ש "עושין ומצב  במעמד  שהיו כיון  ֿ

מקום ". של 

עושין  ישראל  "שאין בגלל  הוא  עץ " ארון לך  "ועשית  שכתוב  שמה  הגמרא  דברי פירוש  מהו ֿ כן, ואם 
מקום "? של  רצונו

:הענין לפנימיות  היא  שהכוונה  לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל  .

בתניא  הזקן רבינו שכתב  מה  הכתוב 114ובהקדים  בפירוש  שדבר 115, בשמים ", נצב  דברך  הוי' "לעולם 
שכתוב  וכמו ורגע , רגע  בכל  ואפס  מאין ולהחיותם  להוותם  הנבראים  בכל  לעולם  נצב  "המחדש 116הוי'

בכל  ואפס  מאין מתחדשת  שעשייתו  – לארון בנוגע  ֿ כן וכמו בראשית ". מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו
ורגע . רגע 

בגמרא  כדאיתא  תמיד , בשלימותו קיים  – הארון בזה : שנגנזו,117והענין הדברים  מחמשה  הוא  שהארון
לאויב  שליטה  היתה  לא  השלישי.118שעליהם  ֿ המקדש  בבית  צדקנו, משיח  בביאת  ֿ לבוא , לעתיד  ויתגלו ,

רש "י  בפירוש  המובא  ֿ פי על  ז"ל 98ובפרט  חכמינו לך 119(ממדרשי "ועשית  נאמר  שעליו שהארון (
הוא  בזה  הצורך  עיקר  הרי הדברים , ובפנימיות  למלחמה ", עמהם  יוצא  שהיה  "זהו – עץ " ארון

 שהוא מקום  באיזה  – זה  וארון כו'. ומכופל  הכפול  החושך  עם  מלחמה  של  במצב  נמצאים  שאז ,
רגע . בכל  ואפס  מאין מתחדש  – שם  גנוז

חלק  ֿ ישראל  בני לכל  יש  – מקום " של  רצונו עושין שישראל  "בזמן וירידות : עליות  יש  זה  ובענין
" שכתוב  כמו בגלוי, הארון שטים ";בעשיית  עצי ארון

" נאמר  זה  על  הנה  – מקום " של  רצונו עושין ישראל  שאין "בזמן שזהו אבל  עץ ", ארון לך 
שכתוב  מה  ֿ דרך  יחיה 120על  אלא  יחיה  תקרי אל  יחיה ", באמונתו היא 121"וצדיק  הארון שעשיית  והיינו, , ְְִֶֶַ

בתניא  כמבואר  – ֿ ישראל  בני לכל  גם  נמשך  ֿ ידו ועל  רבינו, משה  ֿ ידי ישראל 122על  מבית  ונפש  נפש  ש "כל 
דמשה  (אתפשטותא  ֿ השלום  עליו רבינו משה  מבחינת  בה  רעיא 123יש  ונקרא  . . רועים  משבעה  הוא  כי ,(

שיחזרו  עד  כו' תשובה  הרהור  להם  וממשיך  ֿ ישראל , מבני ואחת  אחד  כל  את  שמפרנס  כו'", מהימנא 
חלק  להם  גם  יש  הארון, בעשיית  פעולתו ֿ ידי שעל  – מקום " של  רצונו ש "עושין ומצב  במעמד  להיות 
שבהם  שבכתב , תורה  של  החקיקה  אותיות  האבנים , לוחות  את  לתוכו ומכניסים  הארון את  שמקימים  בכך 
עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  (אפילו מסיני למשה  ניתנו שכולם  כולה , התורה  עניני כל  כלולים  השיטין) (בין

ברכות 124לחדש  במסכת  ז"ל  חכמינו כדרשת  הפסוק 125), והתורה 126על  האבן לוחות  את  לך  "ואתנה 
להורותם ". כתבתי אשר  והמצוה 
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ד .111) ב, במדבר רמב"ן גם ראה
טז.112) ל , תשא פירש"י  ראה
מט .113) לא, מטות
פ"א.114) שעהיוה"א
פט .115) קיט , תהלים
"יוצר".116) ברכת – התפילה נוסח 
ב.117) נב, יומא
סע"א.118) ט , סוטה גם ראה

וש"נ.119) .3 הערה 30 ע' חי "ד  לקו"ש ראה
ד .120) ב, חבקוק
ב.121) קמא, ח "א לקו"ד  ראה
רפמ "ב.122)
רע"א).123) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז
וש"נ.124) .252 ע' חי "ט  לקו"ש ראה
סה"א.125) פ"ו שקלים ירושלמי  וראה א. ה,
יב.126) כד , משפטים



לב        

:היומי מהשיעור  שלומדים  נפלא  לימוד  יש  זה  ובענין .

ברצון  שהיו האחרונים  יום  ארבעים  שהתחילו קודם  האמצעיים , יום  ארבעים  היו 100בסוף  לא  עדיין –
על  המלאכה  הכתוב  "הטיל  שלכן מקום ", של  רצונו ש "עושין ומצב  במעמד  ֿ ישראל  באמרו בני "

"." עץ ארון לך 

נאמר  שלכן – רבינו משה  של  מלאכתו לעשות  מישראל  ואחד  אחד  כל  נתחייב  אז גם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
" פי ֿ ֿ על  אף  – מלאכתו") לו לעשות  מצווין עירו שבני ֿ חכם  לתלמיד  ("מכאן שטים " עצי ארון

זו. למדריגה  שייך  אינו ֿ עצמו שמצד 

סגולה , ליחידי שייך  זה  הרי "ועשית ", – רבינו למשה  נאמר  זה  שציווי שכיון לטעון, יהודי יכול 
בגמרא  שנקראים  שבעם , "משה ".127מובחרים  בשם 

עושה  אינו הציבור , על  פרנס  ֿ חכם , תלמיד  כי מישראל , אחד  כל  על  מוטל  זה  שחיוב  אומרים  ולכן
לכוין  שצריכים  אלא  מלאכתו", לו לעשות  "מצווין מישראל  ריבוא  ששים  כל  ֿ אם  כי בעצמו, מלאכות 

מקום ". של  רצונו ש "עושין בדרגה  עדיין אינם  אם  אליו,

: יותר ובפרטיות  .

כדברך " ש "סלחתי באופן הכפרה  לאחרי – המשכן עשיית  על  נצטוו ֿ ישראל  בני ונתינת 128כאשר 
הכבוד  וענני מרים , של  מבארה  להם  היו ומים  המן", "אוכלי של  ומצב  במעמד  בהיותם  שניות , לוחות 

עמדו אזי – אותם  מסבבים  היו " הציווי לקיים  יכולים  שהיו כזו עצי בדרגה  ארון
לו  שיש  ֿ פי ֿ על  אף  שהרי בשר , בעיני במוחש , אלקות  רואים  יהיו שבו גשמי ארון לעשות  היינו, שטים ",

קומתו" וחצי ואמה  רחבו, וחצי ואמה  ארכו, וחצי "אמתיים  והגבלה , ארון 104מדה  "מקום  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  ,
המדה " מן .129אינו

קבלת  וקודם  כדברך ", "סלחתי הקב "ה  שאמר  קודם  – עקב  בפרשת  הארון עשיית  על  הציווי בעת  אבל 
אבנים  לוחות  שני ֿ לך  "פסל  להיות  העליון ברצון מוסכם  רק  היה  כאשר  ובגלוי, בפועל  שניות  לוחות 
היכולת  ֿ ישראל  בני אצל  נתגלתה  לא  עדיין – לתושיה " "כפליים  של  באופן גו'" ואכתוב  . . כראשונים 

" למשה  נאמר  ולכן המדה ", מן "למעלה  שיהיה  גשמי בדבר  יחיד .לפעול  בלשון עץ ", ארון לך 

יוצא  שהיה  "זהו יחיד , בלשון עץ ", ארון לך  "ועשית  נאמר  שאודותיו שהארון הדיוק  גם  וזהו
הזה ,עמהם  שבעולם  הטומאה " "רוח  מצד  מלחמה  של  ומצב  במעמד  נמצאים  כאשר  כי: – "

בתניא  לעמוד 130וכמובא  צריכים  שלכן בו", גוברים  והרשעים  ורעים , קשים  ֿ הזה  עולם  מעשה  ש "כל 
יהיה  שבו ארון לעשות  שיוכל  כזו בדרגה  להיות  יכול  אחד  כל  לא  אזי – ויום  יום  בכל  תמידית  במלחמה 

המדה ". מן אינו ארון ש "מקום  בשר  ובעיני בגשם  נראה 

בתור  היחיד  עבור  רק  זה  אין יחיד , בלשון נאמר  עץ " ארון לך  "ועשית  שהציווי ֿ פי ֿ על  אף  אמנם ,
אלו  לכל  הארון יגיע  לבסוף  ֿ ידו על  הרי הציבור , על  מהימנא " ו"רעיא  "פרנס " היותו מצד  אלא  יחיד ,
כל  יקר  שהרי יותר , ובהקדם  יותר  בהצלחה  במלחמה  ינצחו ֿ זה  ֿ ידי שעל  כדי במלחמה , עדיין שנמצאים 

מלחמה . של  ענינים  עבור  לנצלו במקום  בנין, של  ענינים  עבור  לנצל  שיכולים  רגע 

: המלחמה זמן זה  הרי שבכללות  הגלות , לזמן בנוגע  ההוראה  גם  וזוהי .

התורה  שעניני מקומות  יש  אבל  ומצוות , תורה  עניני יותר  שיש  מקומות  יש  גופא , העולם  בשטח 
הקר . האויר  עם  במלחמה  צורך  יש  ושעל  צעד  כל  ועל  בהגבלה , הם  ומצוות 

תורה  שומרי מיעוט  רק  יש  שבמקומם  שאף  כאלו, במקומות  שנמצאים  אלו כל  לדעת  צריכים  ולכן
ֿ ידי  על  שניתן – הגשמיים  בענינים  שהם  כפי אלקות  עניני – ה "ארון" נמצא  עמהם  יחד  הרי ומצוות ,
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ג .127) סח , יתרו תו"א וראה ב. קא, שבת
ועוד .128) .99 שבהערה פירש"י  וראה כ . יד , שלח 

וש"נ.129) סע"א. כא, יומא
פכ "ד .130) פ"ו.



לג         

:היומי מהשיעור  שלומדים  נפלא  לימוד  יש  זה  ובענין .

ברצון  שהיו האחרונים  יום  ארבעים  שהתחילו קודם  האמצעיים , יום  ארבעים  היו 100בסוף  לא  עדיין –
על  המלאכה  הכתוב  "הטיל  שלכן מקום ", של  רצונו ש "עושין ומצב  במעמד  ֿ ישראל  באמרו בני "

"." עץ ארון לך 

נאמר  שלכן – רבינו משה  של  מלאכתו לעשות  מישראל  ואחד  אחד  כל  נתחייב  אז גם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
" פי ֿ ֿ על  אף  – מלאכתו") לו לעשות  מצווין עירו שבני ֿ חכם  לתלמיד  ("מכאן שטים " עצי ארון

זו. למדריגה  שייך  אינו ֿ עצמו שמצד 

סגולה , ליחידי שייך  זה  הרי "ועשית ", – רבינו למשה  נאמר  זה  שציווי שכיון לטעון, יהודי יכול 
בגמרא  שנקראים  שבעם , "משה ".127מובחרים  בשם 

עושה  אינו הציבור , על  פרנס  ֿ חכם , תלמיד  כי מישראל , אחד  כל  על  מוטל  זה  שחיוב  אומרים  ולכן
לכוין  שצריכים  אלא  מלאכתו", לו לעשות  "מצווין מישראל  ריבוא  ששים  כל  ֿ אם  כי בעצמו, מלאכות 

מקום ". של  רצונו ש "עושין בדרגה  עדיין אינם  אם  אליו,

: יותר ובפרטיות  .

כדברך " ש "סלחתי באופן הכפרה  לאחרי – המשכן עשיית  על  נצטוו ֿ ישראל  בני ונתינת 128כאשר 
הכבוד  וענני מרים , של  מבארה  להם  היו ומים  המן", "אוכלי של  ומצב  במעמד  בהיותם  שניות , לוחות 

עמדו אזי – אותם  מסבבים  היו " הציווי לקיים  יכולים  שהיו כזו עצי בדרגה  ארון
לו  שיש  ֿ פי ֿ על  אף  שהרי בשר , בעיני במוחש , אלקות  רואים  יהיו שבו גשמי ארון לעשות  היינו, שטים ",

קומתו" וחצי ואמה  רחבו, וחצי ואמה  ארכו, וחצי "אמתיים  והגבלה , ארון 104מדה  "מקום  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  ,
המדה " מן .129אינו

קבלת  וקודם  כדברך ", "סלחתי הקב "ה  שאמר  קודם  – עקב  בפרשת  הארון עשיית  על  הציווי בעת  אבל 
אבנים  לוחות  שני ֿ לך  "פסל  להיות  העליון ברצון מוסכם  רק  היה  כאשר  ובגלוי, בפועל  שניות  לוחות 
היכולת  ֿ ישראל  בני אצל  נתגלתה  לא  עדיין – לתושיה " "כפליים  של  באופן גו'" ואכתוב  . . כראשונים 

" למשה  נאמר  ולכן המדה ", מן "למעלה  שיהיה  גשמי בדבר  יחיד .לפעול  בלשון עץ ", ארון לך 

יוצא  שהיה  "זהו יחיד , בלשון עץ ", ארון לך  "ועשית  נאמר  שאודותיו שהארון הדיוק  גם  וזהו
הזה ,עמהם  שבעולם  הטומאה " "רוח  מצד  מלחמה  של  ומצב  במעמד  נמצאים  כאשר  כי: – "

בתניא  לעמוד 130וכמובא  צריכים  שלכן בו", גוברים  והרשעים  ורעים , קשים  ֿ הזה  עולם  מעשה  ש "כל 
יהיה  שבו ארון לעשות  שיוכל  כזו בדרגה  להיות  יכול  אחד  כל  לא  אזי – ויום  יום  בכל  תמידית  במלחמה 

המדה ". מן אינו ארון ש "מקום  בשר  ובעיני בגשם  נראה 

בתור  היחיד  עבור  רק  זה  אין יחיד , בלשון נאמר  עץ " ארון לך  "ועשית  שהציווי ֿ פי ֿ על  אף  אמנם ,
אלו  לכל  הארון יגיע  לבסוף  ֿ ידו על  הרי הציבור , על  מהימנא " ו"רעיא  "פרנס " היותו מצד  אלא  יחיד ,
כל  יקר  שהרי יותר , ובהקדם  יותר  בהצלחה  במלחמה  ינצחו ֿ זה  ֿ ידי שעל  כדי במלחמה , עדיין שנמצאים 

מלחמה . של  ענינים  עבור  לנצלו במקום  בנין, של  ענינים  עבור  לנצל  שיכולים  רגע 

: המלחמה זמן זה  הרי שבכללות  הגלות , לזמן בנוגע  ההוראה  גם  וזוהי .

התורה  שעניני מקומות  יש  אבל  ומצוות , תורה  עניני יותר  שיש  מקומות  יש  גופא , העולם  בשטח 
הקר . האויר  עם  במלחמה  צורך  יש  ושעל  צעד  כל  ועל  בהגבלה , הם  ומצוות 

תורה  שומרי מיעוט  רק  יש  שבמקומם  שאף  כאלו, במקומות  שנמצאים  אלו כל  לדעת  צריכים  ולכן
ֿ ידי  על  שניתן – הגשמיים  בענינים  שהם  כפי אלקות  עניני – ה "ארון" נמצא  עמהם  יחד  הרי ומצוות ,
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ג .127) סח , יתרו תו"א וראה ב. קא, שבת
ועוד .128) .99 שבהערה פירש"י  וראה כ . יד , שלח 

וש"נ.129) סע"א. כא, יומא
פכ "ד .130) פ"ו.

        

ודרא  דרא  שבכל  דמשה  לאתפשטותא  ועד  התורה , של  הראשון המקבל  רבינו, כ "ק 123משה  הוא  שבדורנו
אדמו"ר , מו"ח 

הולך  של והוא  באופן שהם  האחרונות  לוחות  הברית , לוחות  שני מונחים  שבו הארון עם   ֿ
לתושיה " גו'"102"כפליים  ועקרב  שרף  נחש  והנורא , הגדול  ב "מדבר  במקום 131– נמצאים  שעה  לפי (שהרי

והולך  ומצוות ), תורה  שומרי יהודים  ֿ מספר  מתי רק  והעקרבים זה  הנחשים  את  להרוג  כדי ,132דוקא ,
שינצחו  הם  בטוחים  ואז והמצוה , התורה  בדרך  אחריו ולילך  בארון ("אנהאלטן") להאחז רק  צריכים  ַָוהם 

במלחמה .

" ֿ ידי על  הנה  גם ואז, אלא  ומשפחתו, עצמו על  רק  לא  הוא  פועל  יחיד , לשון עץ ", ארון לך 
לומד , שבו ֿ המדרש  ובבית  מתפלל  שבו ֿ הכנסת  בבית  עמו שנמצאים  היהודים  כל  על  הסביבה , כל  על 
כזו  בדרגה  יהיו הם  שגם  – תורה  ֿ פי על  במסחר  עוסק  שבו ֿ מסחר  בבתי עמו שנמצאים  אלו כל  ועל 

" הציווי את  לקיים  שטים ",שיוכלו עצי ארון

כאשר  הנה  ֿ גילולים , עובדי אצל  שישנו העץ  כמו פשוט , עץ  זה  הרי שלכאורה  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו,
אלקות , נעשה  זה  שמ "עץ " רואים , מתבוננים ,

אלקיך " הוי' מ "אנכי החל  – הדברות  עשרת  כל  זו ובעיר  זו במדינה  נמשכים  זה , עץ " "ארון ֿ ידי ועל 
אחרים " אלהים  לך  יהיה  מלבדו"133ו"לא  עוד  ש "אין באופן הקב "ה  עם  ההתקשרות  ענין שהוא  ,134,

תתאוה " ו"לא  תחמוד " ש "לא  באופן שתהיה  לחבירו אדם  שבין בהנהגה  גם  נפעל  ֿ זה  ֿ ידי שתהיה 135שעל  ,
בשר . לעיני אפילו והיושר , הצדק  ֿ פי על  ההנהגה  כללות 

 ונכנס ֿ הכנסת  מבית  "היוצא  הסיום  עם  גו'", לך  "פסל  היומי, החומש  השיעור  של  הקשר  וזהו .
בתורה ": ועוסק  ֿ המדרש  לבית 

את  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ֿ הכנסת "), ("בית  התפילה  ענין הקדמת  להיות  שצריכה  – הוא  העבודה  סדר 
יחיד , לשון "ועשית " – ֿ לראש  לכל  ֿ המדרש ), בבית  בתורה  (העסק  עץ " ארון לך  ועשית  גו' ֿ לך  "פסל  ענין
טפחים  מעשרה  למטה  בגשמיות  שגם  ותפילה , תורה  של  אמות  בארבע  שיושבים  אלו המנהיגים , על  דקאי

דעהו" דרכיך  "בכל  ענין כללות  שזהו אלקות , עניני הם  רואים  עץ ") ,21("ארון

בהפצת  שעוסקים  אלו זבולון, שבט  ֿ ידי על  – ֿ ישראל  בני לכל  זאת  ממשיכים  הם  הרי ֿ כך  ואחר 
העמים " ל "מדבר  עד  ומרחיב , שהולך  ובאופן והמצוה , התורה  לא 136היהדות  זמן לפני שרק  במדינות  ,

בתוכם " ושכנתי מקדש  לי "ועשו הציווי יקויים  שם  שגם  – הקב "ה  של  בשליחותו לשם  הגיעו ,137ארוך ,
מישראל  ואחד  אחד  כל  .138בתוך 

***

 תמוז י"ב  בהתוועדות  דובר  ונגבה "139. וצפונה  וקדמה  ימה  "ופרצת  ענין ֿ פי 140אודות  ֿ על  שאף  ,
המדידות  פריצת  "ופרצת ", להיות  צריך  גופא  בזה  הנה  וגו'", וקדמה  "ימה  של  ההגבלות  שישנן

מצרים " בלי ל "נחלה  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ועד  .141וההגבלות ,

גג כתלים , ארבעה  של  בנין אמנם  להיות  צריך  הקודש , טהרת  על  חינוך  מוסדות  אודות  מדובר  כאשר 
העדר  בגלל  והגבלה , במדידה  להתנהג  שצריך  ואומר  בא  מישהו כאשר  אבל  מלמטה , ורצפה  מלמעלה 
רק  ולא  וההגבלות , המדידות  כל  את  לפרוץ  יש  "ופרצת "! להיות  שצריך  לו, אומרים  אזי כו', האמצעים 

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

טו.131) ח , פרשתנו
לד .132) יו"ד , בהעלותך  פירש"י 
ֿ ז.133) ו ה, ואתחנן
לה.134) ד , שם
יח .135) ה, שם
לה.136) כ , יחזקאל 

ח .137) כה, תרומה
ועוד .138) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
ואילך ).139) 142 ס"ע (לעיל  ואילך  סי "ב
יד .140) כח , ויצא
סע"א.141) קיח , שבת



לד        

ב "נר  יתוסף  ֿ ידם  שעל  חדשים , דברים  הקמת  ֿ ידי על  גם  אלא  הקיימים , הדברים  וביסוס  לחיזוק  בנוגע 
אור " ותורה  שבתורה 142מצוה  למאור  ועד  ,143.

בגמרא  שמצינו ֿ דרך  הצבי"144ועל  "ארץ  שנקראת  ישראל , ארץ  מחזיק 145לגבי עורו אין זה  צבי "מה  ,
של  באופן היא  ההנהגה  שכאשר  היינו, כו'", רווחא  - עליה  שיושבין בזמן ישראל  ארץ  אף  בשרו, את 
יותר  גדולה  בשר  של  כמות  מכיל  שהעור  (כשם  ככה  פעמים  כמה  הגשמי השטח  מכיל  אזי "ופרצת ",

והשגה . בהבנה  מקום  לזה  אין וההגבלה  המדידה  שמצד  אף  ממנו),

נאמר  שעליהם  ֿ ישראל , לבני בנוגע  מובן ֿ זה  ֿ דרך  אתם 146ועל  תהיו "כי  ענינו גם  שזהו ,"
ורגיג " וחמיד  "צבי מלשון "צבי", באופן 147של  בעור  גם  נוסף  ממילא  בדרך  אזי בבשר , מרבים  שכאשר   ֿ

ההגדרות . מן שלמעלה 

 ענין הוא  ועור  פנימי, ענין הוא  שבשר  – הוא  כפשוטם  ועור  בשר  בין החילוק  יותר : ובפרטיות  .
חיצוני.

שניהם  ה "עור " וגם  ה "בשר " גם  הרי הקודש , טהרת  על  חינוך  מוסדות  אודות  מדובר  כאשר  והנה ,
קודש .

ואינו  העבודה  ועל  התורה  על  שיושב  יששכר  גם  הרי וזבולון, יששכר  הענינים  לשני בנוגע  ֿ כן וכמו
ֿ ה " י "שבטי שניהם  לתורה , עתים  קובע  ורק  בפרקמטיא  שעוסק  זבולון וגם  בפרקמטיא , .148עוסק 

"למחסה  הבשר , על  להגן בשביל  בו צורך  שיש  שאף  "עור ", בבחינת  שהוא  לדעת  צריך  זבולון אמנם ,
וממטר " מזרם  לימוד 149ולמסתור  ענין שזהו ה "בשר ", שהוא  הענין פנימיות  הוא  העיקר  ֿ מקום  מכל  ,

שכתוב  כמו רבא "150התורה , בי שמינא  בשרא  ו"אכלו בלחמי", לחמו יששכר .151"לכו של  ענינו שזהו ,

אלא  "בשר ", בו יכניסו ֿ כך  ואחר  ב "עור ", לעסוק  צריכים  שתחילה  באופן דוקא  לאו – בזה  והסדר 
גם  להיות  יכול  – ישראל  ותורת  ישראל  ארץ  ֿ ישראל , בני של  החידוש  הוא  זה  בענין ואדרבה , ,

העולם  סדר  :152היפך 

את  לכסות  יוכל  ֿ ידה  שעל  ההכנסה  שישנה  לפני בהוצאה  להתעסק  ֿ אפשר  שאי – הוא  העולם  סדר 
בגמרא  כדאיתא  – להיפך  הוא  בתורה  הסדר  אבל  .153ההוצאה ; . עלי לוו בני, לישראל : הקב "ה  "אמר 

בניו  והוצאת  ֿ טוב  יום  והוצאת  שבתות  מהוצאת  חוץ  . . לו קצובים  אדם  של  מזונותיו "כל  פורע ", ואני
לו". מוסיפין הוסיף  אם  . . תורה  לתלמוד 

לתלמוד  בניו "הוצאת  – הקודש  טהרת  על  חינוך  ומוסדות  חינוך  עם  הקשורים  הענינים  שבכל  והיינו,
שבת  איקרי ֿ חכם  תלמיד  שהרי שבת ", "הוצאת  עם  גם  וקשור  נוסף 154תורה ", שתחילה  הוא , הסדר   ֿ

נוסף  להכיל , כדי ב "עור " שיש  הכמות  על  הבט  מבלי הנה  ממילא  ובדרך  הענינים , בפנימיות  ב "בשר ",
עלי". ד "לוו באופן רק  זה  אם  פורע ", ש "אני כיון ב "עור ", גם 

בגשמיות  "ופרצת " לפעול  שכדי – הגלות  זמן של  הכפול  בחושך  אפילו מטה , למטה  גם  הוא  זה  וסדר 
ש "גדול  ובאופן התורה , בלימוד  דהיינו, הענינים , בפנימיות  "ופרצת " תחילה  להיות  צריך  גדול , הכי באופן

מעשה " לידי שמביא  הרמב "ם 155תלמוד  שכתב  (כמו כולם " כנגד  תורה  ש "תלמוד  הטעם  שזהו ,156,(
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כג .142) ו, משלי 
ירושלמי143) 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 

א.144) קיב, כתובות גם וראה א. נז, גיטין
ֿ מא.145) טז יא, דניאל 
בהוספות 146) תשנ"ט ) (הוצאת כש"ט  וראה יב. ג , מלאכי 

אייר). יז יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז.
השבועות.147) לחג  "אקדמות" נוסח 

ד .148) קכב, תהלים
ו.149) ד , ישעי '
ועוד .150) סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט , משלי 
ובפירש"י .151) א כב, ב"ב
ואילך .152) 204 ע' ח "ג  תו"מ  גם ראה – לקמן בהבא
ואילך .153) סע"ב טו, ביצה
ועוד .154) סע"ב. מז, ברכות גם וראה ועוד . א. כט , זח "ג  ראה
וש"נ.155) ב. מ , קידושין
ה"ג .156) פ"ג  ת"ת הל '



לה         

ב "נר  יתוסף  ֿ ידם  שעל  חדשים , דברים  הקמת  ֿ ידי על  גם  אלא  הקיימים , הדברים  וביסוס  לחיזוק  בנוגע 
אור " ותורה  שבתורה 142מצוה  למאור  ועד  ,143.

בגמרא  שמצינו ֿ דרך  הצבי"144ועל  "ארץ  שנקראת  ישראל , ארץ  מחזיק 145לגבי עורו אין זה  צבי "מה  ,
של  באופן היא  ההנהגה  שכאשר  היינו, כו'", רווחא  - עליה  שיושבין בזמן ישראל  ארץ  אף  בשרו, את 
יותר  גדולה  בשר  של  כמות  מכיל  שהעור  (כשם  ככה  פעמים  כמה  הגשמי השטח  מכיל  אזי "ופרצת ",

והשגה . בהבנה  מקום  לזה  אין וההגבלה  המדידה  שמצד  אף  ממנו),

נאמר  שעליהם  ֿ ישראל , לבני בנוגע  מובן ֿ זה  ֿ דרך  אתם 146ועל  תהיו "כי  ענינו גם  שזהו ,"
ורגיג " וחמיד  "צבי מלשון "צבי", באופן 147של  בעור  גם  נוסף  ממילא  בדרך  אזי בבשר , מרבים  שכאשר   ֿ

ההגדרות . מן שלמעלה 

 ענין הוא  ועור  פנימי, ענין הוא  שבשר  – הוא  כפשוטם  ועור  בשר  בין החילוק  יותר : ובפרטיות  .
חיצוני.

שניהם  ה "עור " וגם  ה "בשר " גם  הרי הקודש , טהרת  על  חינוך  מוסדות  אודות  מדובר  כאשר  והנה ,
קודש .

ואינו  העבודה  ועל  התורה  על  שיושב  יששכר  גם  הרי וזבולון, יששכר  הענינים  לשני בנוגע  ֿ כן וכמו
ֿ ה " י "שבטי שניהם  לתורה , עתים  קובע  ורק  בפרקמטיא  שעוסק  זבולון וגם  בפרקמטיא , .148עוסק 

"למחסה  הבשר , על  להגן בשביל  בו צורך  שיש  שאף  "עור ", בבחינת  שהוא  לדעת  צריך  זבולון אמנם ,
וממטר " מזרם  לימוד 149ולמסתור  ענין שזהו ה "בשר ", שהוא  הענין פנימיות  הוא  העיקר  ֿ מקום  מכל  ,

שכתוב  כמו רבא "150התורה , בי שמינא  בשרא  ו"אכלו בלחמי", לחמו יששכר .151"לכו של  ענינו שזהו ,

אלא  "בשר ", בו יכניסו ֿ כך  ואחר  ב "עור ", לעסוק  צריכים  שתחילה  באופן דוקא  לאו – בזה  והסדר 
גם  להיות  יכול  – ישראל  ותורת  ישראל  ארץ  ֿ ישראל , בני של  החידוש  הוא  זה  בענין ואדרבה , ,

העולם  סדר  :152היפך 

את  לכסות  יוכל  ֿ ידה  שעל  ההכנסה  שישנה  לפני בהוצאה  להתעסק  ֿ אפשר  שאי – הוא  העולם  סדר 
בגמרא  כדאיתא  – להיפך  הוא  בתורה  הסדר  אבל  .153ההוצאה ; . עלי לוו בני, לישראל : הקב "ה  "אמר 

בניו  והוצאת  ֿ טוב  יום  והוצאת  שבתות  מהוצאת  חוץ  . . לו קצובים  אדם  של  מזונותיו "כל  פורע ", ואני
לו". מוסיפין הוסיף  אם  . . תורה  לתלמוד 

לתלמוד  בניו "הוצאת  – הקודש  טהרת  על  חינוך  ומוסדות  חינוך  עם  הקשורים  הענינים  שבכל  והיינו,
שבת  איקרי ֿ חכם  תלמיד  שהרי שבת ", "הוצאת  עם  גם  וקשור  נוסף 154תורה ", שתחילה  הוא , הסדר   ֿ

נוסף  להכיל , כדי ב "עור " שיש  הכמות  על  הבט  מבלי הנה  ממילא  ובדרך  הענינים , בפנימיות  ב "בשר ",
עלי". ד "לוו באופן רק  זה  אם  פורע ", ש "אני כיון ב "עור ", גם 

בגשמיות  "ופרצת " לפעול  שכדי – הגלות  זמן של  הכפול  בחושך  אפילו מטה , למטה  גם  הוא  זה  וסדר 
ש "גדול  ובאופן התורה , בלימוד  דהיינו, הענינים , בפנימיות  "ופרצת " תחילה  להיות  צריך  גדול , הכי באופן

מעשה " לידי שמביא  הרמב "ם 155תלמוד  שכתב  (כמו כולם " כנגד  תורה  ש "תלמוד  הטעם  שזהו ,156,(
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כג .142) ו, משלי 
ירושלמי143) 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 

א.144) קיב, כתובות גם וראה א. נז, גיטין
ֿ מא.145) טז יא, דניאל 
בהוספות 146) תשנ"ט ) (הוצאת כש"ט  וראה יב. ג , מלאכי 

אייר). יז יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז.
השבועות.147) לחג  "אקדמות" נוסח 

ד .148) קכב, תהלים
ו.149) ד , ישעי '
ועוד .150) סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט , משלי 
ובפירש"י .151) א כב, ב"ב
ואילך .152) 204 ע' ח "ג  תו"מ  גם ראה – לקמן בהבא
ואילך .153) סע"ב טו, ביצה
ועוד .154) סע"ב. מז, ברכות גם וראה ועוד . א. כט , זח "ג  ראה
וש"נ.155) ב. מ , קידושין
ה"ג .156) פ"ג  ת"ת הל '

        

בלימוד  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  רבא ", בי שמינא  בשרא  "אכלו ב "בשר ", "ופרצת " ענין ישנו וכאשר 
שזהו התורה , כדרכו פנימיות  בגשמיות , גם  "ופרצת " ענין את  יפעלו ממילא  בדרך  אזי – שב "בשר "

ֿ ישראל . בני אצל  גם  שישנו "צבי", של 

הענינים , בפנימיות  ההוספה  את  ולעכב  להמתין אין "ופרצת ", אודות  מדובר  שכאשר  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל 
תלמידים " וב "העמידו התורה  הבנק ...157בלימוד  בחשבון "ופרצת " שיהיה  עד  ,

ו"ופרצת " בכמות , תלמידים  לריבוי בנוגע  ב "ופרצת " שמתחילים  – הוא  ֿ ישראל  בני אצל  הסדר  אלא 
גם  "ופרצת " להיות  שיומשך  ("דורכברעכן") פריצה  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  באיכות , תלמידים  לריבוי בנוגע 

בגשמיות ,

והרחבה " הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו פורע ", ואני . . עלי ד "לוו באופן שכ "ק 158וכאמור , וכפי ,
לזמן  מזמן אומר  היה  אדמו"ר  "ה 159מו"ח  :" מלאה" שהיא  כפי מספיק  שלא  היינו, (בגימ "ל ), דושה "

"ופרצת ". ענין ֿ דרך  על  שזהו – המדה  מן למעלה  "גדושה ", שהיא  כפי גם  אלא  ו"רחבה ", "פתוחה "

אצל  אבל , בגשמיות . להשפעות  בנוגע  דהיינו, המזון, בברכת  נאמר  כו'") המלאה  ("מידו זה  לשון –
ֿ הכנסת  "מבית  יהודי הולך  הגשמיים , ועניניו בצרכיו לעסוק  ההליכה  שקודם  הוא  הסדר  ֿ ישראל  בני
בכך  תלוי זה  הרי כפשוטם , גשמיים  בענינים  הגדושה " . . "מידו ההמשכה  לפעול  כדי כי לבית ֿהמדרש ",

אמרו  זה  שעל  המצוות , וקיום  התורה  בלימוד  בעבודתו "ופרצת " מיראת 160שפועל  חוץ  שמים  בידי "הכל 
שהרי  יכול , שהוא  כפי הגדושה ", . . "מידו פורע ", "אני להיות  הקב "ה  אצל  פועל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  שמים ",

יבצר "?! "ממנו האם 

לשלם  רק  לא  "ופרצת ", של  באופן הרחבה  ונעשית  וההסתרים , ההעלמות  כל  שמתבטלים  – ובפשטות 
דכ  ֿ זה , שלפני ה "ופרצת " לגבי גם  "ופרצת " לפעול  אלא  שבעבר , ההלוואות  הראשון את  שב "ופרצת " יון

מצרים ", בלי ל "נחלה  שבאים  ועד  עדיין, מספיק  זה  אין ונגבה ", וצפונה  וקדמה  "ימה  שיש  עדיין זכרו
העצמי. למרחב  ועד  לגמרי, קצוות  ללא 

..." ּפוינט "צום  שמדברים  אוהבים  זו במדינה  שליט "א ): אדמו"ר  כ "ק  (וסיים  .

התורה  בלימוד  בעבודתו "ופרצת " ענין את  עצמו על  לקבל  צריך  אחד  שכל  – היא  הענין נקודת  ובכן:
ליתן  ממון לו ואין ֿ כך , כל  בריבוי  ללמוד  זמן מספיק  לו שאין לו שנדמה  ֿ פי ֿ על  אף  המצוות , ובקיום 

המצוות , שאר  בקיום  להידור  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ֿ כך , כל  בריבוי צדקה 

הלוואותיו  את  לפרוע  שיוכל  וכוחות , ממון זמן, לו ממציא  שהקב "ה  – פורע " ואני . . עלי "לוו ואז,
ולהבא . מכאן חדש  באופן עצמו את  ולהעמיד  העבר , מן

"ופרצת " של  באופן ההנהגה  תהיה  הכלליים  ובמוסדות  הכלליים  בענינים  שגם  – הכלל  אל  הפרט  ומן
העצמי, למרחב  ועד  מטה , למטה  עד  "ופרצת " ענין את  יפעלו ֿ ידיֿזה  ועל  הענינים , לפנימיות  בנוגע 

יחד  גם  וברוחניות  .161בגשמיות 

הניגון  לנגן צוה  ֿ כך  ואחר  ישראל ", יבורך  ֿ ל  א  "מפי הספרדי הניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
מאמין"]. "אני

***
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מ "א.157) פ"א אבות
המזון.158) דברכת שלישית ברכה נוסח 
וש"נ.159) .249 ס"ע חי "ג  תו"מ  גם ראה
פרשתנו 160) עה"ת בפירש"י  הובא וש"נ. ב. לג , ברכות

יב. יו"ד , (עקב)
משבט 161) מישהו כאן שישנו אמר, שליט "א, אדמו"ר כ "ק

האורחים, לאחד  ופנה "ופרצת", אצלו לפעול  שצריך  זבולון
ֿ קטנה  וישיבה ֿ תורה התלמוד  עם קשה עבודה לו שיש באמרו,
ועבור  כולה, המדינה עבור "לחיים" לומר לו והורה שבמקומו,
קטנה, בכוסית לו (כשמזגו "ופרצת". שם ושיפעל  המשפחה, כל 
קטן. וקדמה" "ימה זהו ֿ שחוק:) בבת שליט "א אדמו"ר כ "ק אמר

גדול ! "ופרצת" לפעול  שיוכל  "כוס" לו תנו



לו        

 פעם דובר  מקובלים 162. מצינו ולכן ֿ השנה , ראש  לפני יום  ארבעים  הוא  באב  עשרים  שיום 
באב  מעשרים  ֿ השנה  לראש  ההכנות  את  הולד "163שמתחילים  יצירת  קודם  יום  "ארבעים  ֿ דרך  על   ֿ164,

לזה . קודם  יום  ארבעים  מתחילה  לזה  שההכנה  החדשה , השנה  של  הולד " ל "יצירת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

 שואלים ֿ עסקים , בעלי עם  זה  על  מדברים  כאשר  הנה  "ופרצת ", אודות  לעיל  להמדובר  בהמשך  .
וביה : מיניה  סתירה  זו הרי שלכאורה  הם ,

ענינים . וכמה  מכמה  זהירות  כדי תוך  תורה , ֿ פי על  במסחר  לעסוק  שצריך  סוחר  הוא  הרי – גיסא  מחד 
על  לימוד  בית  או לנערים  הקודש  טהרת  על  ישיבה  אודות  מדובר  שכאשר  ממנו דורשים  זה , עם  וביחד 
עם  ומה  ב "מזומן", הכספי מצבו מה  ישאל  ולא  החשבונות , כל  על  ישכח  – לנערות  הקודש  טהרת 

"ופרצת "?! של  באופן יתנהג  אלא  וכו', עצמו על  שקיבל  ההבטחות 

רק  תהיה  מצרים " בלי ד "נחלה  שההנהגה  אמת  הן לו: אומרים  זה  "ופרצת על  ענין אבל  ,
"צפונה " ובין ל "קדמה " "ימה " בין פאנאנדער ") זיך  קלייבט  ("ער  שמבחין – ונגבה " וצפונה  וקדמה  ַַימה 

גם  לדרוש  יכולים  – "ופרצת " של  באופן היא  הנהגתו גופא  שבזה  אלא  ל "נגבה ", .

: הפכיים ענינים  שני ֿ לבוא  לעתיד  שמצינו ֿ דרך  ועל  .

שלם 165כתיב  יראה  ב "ירושלים ", להיות  שצריך  שהסדר  היינו, ירושלים ", תשב  באופן 166"פרזות  הוא  ,
כתיב  זה , עם  וביחד  חומה . של  הגבלה  ללא  עיר  "פרזות ", אש 167של  חומת  ה ' נאום  לה  אהיה  "ואני

המגבילה  חומה  תהיה  ירושלים  שסביב  היינו, סביב ", אש  חומת  . . לה  אהיה  ש "אני כיון ולכאורה , סביב ".
חומה ?! מסביב  שיש  בשעה  בה  הגבלה , ללא  ירושלים ", תשב  "פרזות  יתקיים  כיצד  ֿ כן, אם  –

חסידות  בדרושי בארוכה  נתבאר  זה  "ואני 168ענין בפסוק  נוסף  דיוק  בהקדים  – בקיצור  הענין ונקודת  ,
סביב ": אש  חומת  ה ' נאום  לה  אהיה 

ֿ דידן, ובנידון וחותמו. בסיומו או הענין בתחילת  בזה  וכיוצא  ה '" "נאום  הלשון מצינו הנבואות  בכל 
הפסוק  בתחילת  להיות  הוצרכו ה '" "נאום  התיבות  הרי – אש " חומת  לה  אהיה  "אני הוא  הנבואה  שתוכן

לה  אהיה  "ואני הפסוק : באמצע  נאמרו ולמה  הפסוק , בסוף  או ?" סביב אש  חומת 

ב  סביב "והביאור  אש  חומת  יהיה  הוא  בעצמו הוי' "שנאום  – :169זה 

ה '" "וידבר  נאמר  שבה  שבכתב , תורה  והיינו, אלקים , דבר  שהיא  התורה , על  קאי – הוי'" "נאום 
למשה  נאמר  שהכל  לחדש , עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  כל  גם  כולל  ֿ פה , שבעל  תורה  וכן ה '", "ויאמר 

סביב ".124מסיני  אש  "חומת  יהיה  הוא  – התורה  – ה '" ו"נאום  ה '. מפי

תשב  "פרזות  בגשמיות  נעשה  אזי – סביב " אש  "חומת  נעשה  התורה , ה '", "נאום  שכאשר  ומובן,
הארצות  בכל  תתפשט  ישראל  וארץ  ישראל , ארץ  בכל  תתפשט  שירושלים  .170ירושלים ",

: ומצוות תורה  עניני בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

על  ֿ הבית ' 'בעל  שאינו היינו, ערוך ', ה 'שולחן ֿ פי על  בהנהגה  עצמו את  ומגביל  מודד  יהודי כאשר 
ה ' דבר  ה '", "נאום  שזהו סביב ", אש  ב "חומת  ומוגבל  מדוד  הוא  דבר  בכל  אלא  כרצונו, לעשות  עצמו
"פרזות  של  באופן שיהיו הגשמיים  עניניו בכל  פועל  אזי – ֿ פה  שבעל  ובתורה  שבכתב  בתורה  שנאמר 
בעניניו  ההגבלה , העדר  "פרזות ", של  מצב  אצלו פועלת  היראה  ששלימות  היינו, ירושלים ", תשב 

הגשמיים .
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ע'162) חי "ד  (תו"מ  ואילך  סכ "ד  תשט "ו מנ"א כ "ף שיחת
ס"י דאשתקד  מנ"א כ "ף עקב, ש"פ שיחת גם וראה ואילך ). 264

ע' ח "כ  וש"נ.(תו"מ  .(215
ספר 163) בהקדמת (נדפסו יכבץ ֿ ל  א בית הק"ק מנהגי  ראה
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מנהגים). מע' תשכ "ג ) ירושלים ָסלאטקי ,

א.164) ס, ברכות וראה וש"נ. א. ב, סוטה

ח .165) ב, זכרי '
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ט .167) שם,
ואילך .168) 72 ס"ע תרצ"ט  ואילך . מו ע' תרע"ח  סה"מ  ראה
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תקג . רמז ישעי '



לז         

 פעם דובר  מקובלים 162. מצינו ולכן ֿ השנה , ראש  לפני יום  ארבעים  הוא  באב  עשרים  שיום 
באב  מעשרים  ֿ השנה  לראש  ההכנות  את  הולד "163שמתחילים  יצירת  קודם  יום  "ארבעים  ֿ דרך  על   ֿ164,

לזה . קודם  יום  ארבעים  מתחילה  לזה  שההכנה  החדשה , השנה  של  הולד " ל "יצירת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

 שואלים ֿ עסקים , בעלי עם  זה  על  מדברים  כאשר  הנה  "ופרצת ", אודות  לעיל  להמדובר  בהמשך  .
וביה : מיניה  סתירה  זו הרי שלכאורה  הם ,

ענינים . וכמה  מכמה  זהירות  כדי תוך  תורה , ֿ פי על  במסחר  לעסוק  שצריך  סוחר  הוא  הרי – גיסא  מחד 
על  לימוד  בית  או לנערים  הקודש  טהרת  על  ישיבה  אודות  מדובר  שכאשר  ממנו דורשים  זה , עם  וביחד 
עם  ומה  ב "מזומן", הכספי מצבו מה  ישאל  ולא  החשבונות , כל  על  ישכח  – לנערות  הקודש  טהרת 

"ופרצת "?! של  באופן יתנהג  אלא  וכו', עצמו על  שקיבל  ההבטחות 

רק  תהיה  מצרים " בלי ד "נחלה  שההנהגה  אמת  הן לו: אומרים  זה  "ופרצת על  ענין אבל  ,
"צפונה " ובין ל "קדמה " "ימה " בין פאנאנדער ") זיך  קלייבט  ("ער  שמבחין – ונגבה " וצפונה  וקדמה  ַַימה 

גם  לדרוש  יכולים  – "ופרצת " של  באופן היא  הנהגתו גופא  שבזה  אלא  ל "נגבה ", .

: הפכיים ענינים  שני ֿ לבוא  לעתיד  שמצינו ֿ דרך  ועל  .

שלם 165כתיב  יראה  ב "ירושלים ", להיות  שצריך  שהסדר  היינו, ירושלים ", תשב  באופן 166"פרזות  הוא  ,
כתיב  זה , עם  וביחד  חומה . של  הגבלה  ללא  עיר  "פרזות ", אש 167של  חומת  ה ' נאום  לה  אהיה  "ואני

המגבילה  חומה  תהיה  ירושלים  שסביב  היינו, סביב ", אש  חומת  . . לה  אהיה  ש "אני כיון ולכאורה , סביב ".
חומה ?! מסביב  שיש  בשעה  בה  הגבלה , ללא  ירושלים ", תשב  "פרזות  יתקיים  כיצד  ֿ כן, אם  –

חסידות  בדרושי בארוכה  נתבאר  זה  "ואני 168ענין בפסוק  נוסף  דיוק  בהקדים  – בקיצור  הענין ונקודת  ,
סביב ": אש  חומת  ה ' נאום  לה  אהיה 

ֿ דידן, ובנידון וחותמו. בסיומו או הענין בתחילת  בזה  וכיוצא  ה '" "נאום  הלשון מצינו הנבואות  בכל 
הפסוק  בתחילת  להיות  הוצרכו ה '" "נאום  התיבות  הרי – אש " חומת  לה  אהיה  "אני הוא  הנבואה  שתוכן

לה  אהיה  "ואני הפסוק : באמצע  נאמרו ולמה  הפסוק , בסוף  או ?" סביב אש  חומת 

ב  סביב "והביאור  אש  חומת  יהיה  הוא  בעצמו הוי' "שנאום  – :169זה 

ה '" "וידבר  נאמר  שבה  שבכתב , תורה  והיינו, אלקים , דבר  שהיא  התורה , על  קאי – הוי'" "נאום 
למשה  נאמר  שהכל  לחדש , עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  כל  גם  כולל  ֿ פה , שבעל  תורה  וכן ה '", "ויאמר 

סביב ".124מסיני  אש  "חומת  יהיה  הוא  – התורה  – ה '" ו"נאום  ה '. מפי

תשב  "פרזות  בגשמיות  נעשה  אזי – סביב " אש  "חומת  נעשה  התורה , ה '", "נאום  שכאשר  ומובן,
הארצות  בכל  תתפשט  ישראל  וארץ  ישראל , ארץ  בכל  תתפשט  שירושלים  .170ירושלים ",

: ומצוות תורה  עניני בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

על  ֿ הבית ' 'בעל  שאינו היינו, ערוך ', ה 'שולחן ֿ פי על  בהנהגה  עצמו את  ומגביל  מודד  יהודי כאשר 
ה ' דבר  ה '", "נאום  שזהו סביב ", אש  ב "חומת  ומוגבל  מדוד  הוא  דבר  בכל  אלא  כרצונו, לעשות  עצמו
"פרזות  של  באופן שיהיו הגשמיים  עניניו בכל  פועל  אזי – ֿ פה  שבעל  ובתורה  שבכתב  בתורה  שנאמר 
בעניניו  ההגבלה , העדר  "פרזות ", של  מצב  אצלו פועלת  היראה  ששלימות  היינו, ירושלים ", תשב 

הגשמיים .
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מעט " ה "מקדש  שזהו – הקודש  טהרת  על  החינוך  מוסדות  לכל  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  רבותינו 171ועל  ואמרו ,
במשיחי 172ז"ל  תגעו "אל  רבן", בית  של  תינוקות  הבל  בשביל  אלא  מתקיים  העולם  תינוקות 173"אין אלו

– ודור  דור  בכל  המשיח  ביאת  פועלים  והם  דור , שבכל  ה "משיחי" שהם  רבן", בית  של 

ילד  מגיע  שכאשר  התורה , שהיא  ה '" "נאום  של  אש " ה "חומת  ֿ פי על  היא  המוסדות  הנהגת  שכאשר 
ליפול  הוא  עלול  שבחוץ , האויר  מצד  שהרי ֿ נפש , פיקוח  של  ענין שזהו כיון לנפשו, לעזבו אסור  יהודי,

למוסד  להכניסו צריך  אלא  ֿ רצוי, בלתי לרעך במקום  "ואהבת  התורה : וכציווי הקודש , טהרת  על  חינוך 
אלא 174כמוך " שיקבלוהו, מקום  ויחפש  ויתגלגל  לנפשו שיעזבוהו שלך  לילד  תניח  שלא  כשם  היינו, ,

"כמוך ", "רעך ", של  ובתו בנו עם  להתנהג  עליך  כך  הקודש , טהרת  על  חינוך  למוסד  מיד  תכניסהו

לו  נותן שהקב "ה  כשם  כי ההגבלות , כל  שמתבטלות  – תשב " "פרזות  נעשה  זו, הנהגה  ֿ ידי על  הנה 
"ואהבת  הציווי את  לקיים  שיוכל  הקב "ה  לו נותן כך  תורה , לתלמוד  ובנותיו בניו חינוך  הוצאת  עבור 

ה '. כרצון שיתחנכו שבסביבתו, ישראל  ובנות  בני כל  לחינוך  בנוגע  כמוך " לרעך 

:" ּפוינט "צום  – הפנימית  והנקודה  .

להשתדל  הוא  תפקידם  עיקר  הזה , בזמן הנה  – זבולון של  העבודה  לקו ששייכים  ֿ בתים  הבעלי כל 
– אנשים " שאין ו"במקום  ובמדינתו, בסביבתו ואחד  אחד  כל  הקודש , טהרת  על  חינוך  מוסדות  להרבות 

בוודאי בנות הרי עבור  כשר  לימוד  ובית  כשרה  ישיבה  שם  לייסד  העליונה  ההשגחה  של  השליח 
ישראל .

הוא , ובנותיו בניו חינוך  עבור  להוצאות  בנוגע  הן – פורע " ואני . . עלי "לוו הקב "ה  לו מבטיח  ואז
כמוך ", לרעך  "ואהבת  הציווי מצד  הקודש , טהרת  על  חינוך  מוסד  עבור  שהוציא  להוצאות  בנוגע  והן

"רעך ". של  ובנותיו בניו לחינוך  בנוגע 

ֿ ישראל  בני לכל  ֿ יתברך  השם  יתן – ֿ כך ? כל  גדול  חוב  לפרוע  הקב "ה  יקח  מניין היא : השאלה  מאי, אלא 
חובותיו!... את  לפרוע  שיוכל  דולרים  כמה  עבורו להשיג  להקב "ה  לדאוג  מלבד  אחרות  דאגות  יהיו שלא 

בנוגע  הן המוסדות , למספר  בנוגע  הן "ופרצת " של  באופן יעסוק  ובמדינתו בסביבתו אחד  כל  וכאשר 
ימה  "ופרצת  שמענין הקב "ה  מבטיח  אזי – הלימודים  לאיכות  בנוגע  והן והתלמידות , התלמידים  לכמות 

היעוד  לקיום  יבואו ונגבה ", וצפונה  ויגאלנו 175וקדמה  יבוא  משיחא , מלכא  דא  לפנינו", הפורץ  "יעלה 
העצמי. במרחב  מצרים " בלי ל "נחלה  ויביאנו

שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (ואמר 

ניגון. ללא  "ופרצת ", יכריזו – "ופרצת " על  ניגון שילחינו עד 

ונגבה ", וצפונה  וקדמה  מ "ימה  שבאים  יהודים  כאן נמצאים  אמר ): (ואח "כ 

"צפונה " ישראל ; ומארץ  מאיטליא  – (מזרח ) "וקדמה " אנג 'לס ; ולוס  פרנציסקו מס . (מערב ) "ימה "
אמריקא , מדרום  – "ונגבה " מקנדה ; –

וההגבלות . המדידות  מכל  להיפטר  תבל , קצוי בכל  "ופרצת " ענין את  כולם  ימשיכו

זשוריצי  "ניע  הניגון לנגן צוה  ֿ כך  ואחר  מלכנו", "אבינו הניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
ָכלא ּפצי".

השבת ֿ ביום  בהתוועדות  יהיה  ה "הדרן" שהמשך  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  אמר  ההתוועדות , בסיום 
.176קודש 

תצאו"]. בשמחה  "כי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו, טרם 
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א.171) כט , מגילה וראה טז. יא, יחזקאל 
ב.172) קיט , שבת
כב.173) טז, דה"א
יח .174) יט , קדושים

ב"ר 175) ספס"ג . בראשית אגדת וראה יג . ב, מיכה ע"פ
שם. ופירש"י  יד  פפ"ה,

(176) 17 הערה לעיל  ).ראה



לח

        
מוגה  בלתי

 הקושיא "והיה 1ידועה  נאמר  מדוע  - תשמעון" עקב  "והיה  הפרשה : בתחילת  שכתוב  מה  על 
"והיה  נאמר  ולא  תשמעון"?תשמעון",

בזה  דרא 2ומבואר  האחרון, הדור  על  וקאי עקביים , מלשון הוא  ש "עקב " ,. דמשיחא

דמשיחא  דעקבתא  שבזמן - תשמעון" עקב  "והיה  נאמר  זה  נאמר ועל  לא  (ולכן "תשמעון"
". יותר לדחות  ֿ אפשר  אי הרי האחרון, הדור  שזהו דכיון תשמעון"),

יכול  זה  הרי זה ", "בגלגול  יהיה  לא  ד "תשמעון" הענין אם  גם  הנה  הראשונים , בדורות  בשלמא  -
כתלנו" אחר  עומד  זה  "הנה  כאשר  דמשיחא , בעקבתא  האחרון, בדור  אבל  אחר "; "בגלגול  ,3להתקיים 

ש "תשמעון". בודאי ולכן יותר , זאת  לדחות  ֿ אפשר  אי אזי

 החסד ואת  הברית  את  לך  אלקיך  ה ' "ושמר  - הכתוב  בהמשך  שכתוב  מה  להבין צריך  עדיין אך 
גו'" נשבע  :4אשר 

כדבעי  שאינו ומצב  במעמד  נמצאים  שבו זמן בשביל  אלא  אינו כו' ושבועה  ברית  של  בענין הצורך  כל 
יבוטל  שמא  שיראים  לפי אהבתם .. תפסוק  שלא  ביניהם  ברית  שכורתים  אוהבים  שני וכ "משל  ֿ ושלום , חס 
אהבה  אהבתם  תהיה  הברית  כריתות  ֿ ידי ועל  מבחוץ , מניעה  איזה  יגרום  שמא  או האהבה , ובטלה  הדבר 

עולם  תמוט  בל  ומחוץ "נצחית  מבית  מניעה  שום  יפרידם  ולא  .5ועד ,

מהו  - אותם " ועשיתם  ושמרתם  האלה  המשפטים  את  "תשמעון בוודאי כאשר  ֿ דידן, בנידון אבל 
ושבועה ? ברית  של  בענין הצורך 

 דעקבתא האחרון שבדור  תשמעון", ש "עקב  לכך  שהסיבה  - תליא ' בהא  ש 'הא  – הוא  הענין אך 
כו'. והשבועה  הברית  בגלל  היא  בוודאי , תשמעון דמשיחא 

דוקא  דמשיחא  בעקבתא  יהיה  בוודאי ד "תשמעון" שהענין - היא  והשבועה  הברית  (ואילו 6כלומר :
דוקא  (לאו הוא  דמשיחא  שבעקבתא  בוודאי ה "תשמעון" וגם  כו'), אחר  באופן גם  להיות  יוכל  אז עד 
רגילות , בלתי סיבות  גם  (כולל  סיבות  כמה  מסבב  שהקב "ה  באופן אלא ) עצמם , מצד  ישראל  בני ֿ ידי  על 

יהיו ישראל  שבני ומשונות ) בגמרא שונות  כדאיתא  ומצוות , תורה  להן 7לקיים  מעמיד  ש "הקב "ה 
צריך  ומצוות  התורה  שקיום  (דאף  למוטב " ומחזירן תשובה  עושין וישראל  כהמן, קשות  שגזרותיו מלך 

כו'). מלמעלה  להיות  יכולה  זה  על  וההתעוררות  כח ' ה 'נתינת  ֿ מקום  מכל  עצמם , בכח  להיות 

של  באופן באה  ושבועה ) (ברית  ישראל  בני עם  הקב "ה  של  העצמית  שההתקשרות  - בזה  והענין
ֿ זה  ֿ ידי שעל  העילוי בשביל  - היא  בזה  והכוונה  כו', ירידה  של  ומצב  מעמד  להיות  יכול  שלכן העלם ,

דוקא . עצמם  בכח  ישראל  בני עבודת  תהיה 

לבנות  ֿ מנת  על  הסותר  כמשל  שהוא  - והגלות  החורבן ענין כללות  גם  ותיקון,8וזהו תהו בענין וכמו ,
שהסתירה  גופא , התיקון בעולם  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  התיקון, עולם  בנין בשביל  היא  התהו עולם  שסתירת 
הבנין  בשביל  היא  והגלות , החורבן ענין נעשה  ֿ ידם  שעל  הדעת ) עץ  מחטא  (החל  החטאים  ענין שעל ֿידי
ואילו  אדם , ידי מעשה  שהיו שני, ובית  ראשון בית  על  מעלתו גודל  שמצד  והיינו, השלישי, דבית ֿהמקדש 
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לט

        
מוגה  בלתי

 הקושיא "והיה 1ידועה  נאמר  מדוע  - תשמעון" עקב  "והיה  הפרשה : בתחילת  שכתוב  מה  על 
"והיה  נאמר  ולא  תשמעון"?תשמעון",

בזה  דרא 2ומבואר  האחרון, הדור  על  וקאי עקביים , מלשון הוא  ש "עקב " ,. דמשיחא

דמשיחא  דעקבתא  שבזמן - תשמעון" עקב  "והיה  נאמר  זה  נאמר ועל  לא  (ולכן "תשמעון"
". יותר לדחות  ֿ אפשר  אי הרי האחרון, הדור  שזהו דכיון תשמעון"),

יכול  זה  הרי זה ", "בגלגול  יהיה  לא  ד "תשמעון" הענין אם  גם  הנה  הראשונים , בדורות  בשלמא  -
כתלנו" אחר  עומד  זה  "הנה  כאשר  דמשיחא , בעקבתא  האחרון, בדור  אבל  אחר "; "בגלגול  ,3להתקיים 

ש "תשמעון". בודאי ולכן יותר , זאת  לדחות  ֿ אפשר  אי אזי

 החסד ואת  הברית  את  לך  אלקיך  ה ' "ושמר  - הכתוב  בהמשך  שכתוב  מה  להבין צריך  עדיין אך 
גו'" נשבע  :4אשר 

כדבעי  שאינו ומצב  במעמד  נמצאים  שבו זמן בשביל  אלא  אינו כו' ושבועה  ברית  של  בענין הצורך  כל 
יבוטל  שמא  שיראים  לפי אהבתם .. תפסוק  שלא  ביניהם  ברית  שכורתים  אוהבים  שני וכ "משל  ֿ ושלום , חס 
אהבה  אהבתם  תהיה  הברית  כריתות  ֿ ידי ועל  מבחוץ , מניעה  איזה  יגרום  שמא  או האהבה , ובטלה  הדבר 

עולם  תמוט  בל  ומחוץ "נצחית  מבית  מניעה  שום  יפרידם  ולא  .5ועד ,

מהו  - אותם " ועשיתם  ושמרתם  האלה  המשפטים  את  "תשמעון בוודאי כאשר  ֿ דידן, בנידון אבל 
ושבועה ? ברית  של  בענין הצורך 

 דעקבתא האחרון שבדור  תשמעון", ש "עקב  לכך  שהסיבה  - תליא ' בהא  ש 'הא  – הוא  הענין אך 
כו'. והשבועה  הברית  בגלל  היא  בוודאי , תשמעון דמשיחא 

דוקא  דמשיחא  בעקבתא  יהיה  בוודאי ד "תשמעון" שהענין - היא  והשבועה  הברית  (ואילו 6כלומר :
דוקא  (לאו הוא  דמשיחא  שבעקבתא  בוודאי ה "תשמעון" וגם  כו'), אחר  באופן גם  להיות  יוכל  אז עד 
רגילות , בלתי סיבות  גם  (כולל  סיבות  כמה  מסבב  שהקב "ה  באופן אלא ) עצמם , מצד  ישראל  בני ֿ ידי  על 

יהיו ישראל  שבני ומשונות ) בגמרא שונות  כדאיתא  ומצוות , תורה  להן 7לקיים  מעמיד  ש "הקב "ה 
צריך  ומצוות  התורה  שקיום  (דאף  למוטב " ומחזירן תשובה  עושין וישראל  כהמן, קשות  שגזרותיו מלך 

כו'). מלמעלה  להיות  יכולה  זה  על  וההתעוררות  כח ' ה 'נתינת  ֿ מקום  מכל  עצמם , בכח  להיות 

של  באופן באה  ושבועה ) (ברית  ישראל  בני עם  הקב "ה  של  העצמית  שההתקשרות  - בזה  והענין
ֿ זה  ֿ ידי שעל  העילוי בשביל  - היא  בזה  והכוונה  כו', ירידה  של  ומצב  מעמד  להיות  יכול  שלכן העלם ,

דוקא . עצמם  בכח  ישראל  בני עבודת  תהיה 

לבנות  ֿ מנת  על  הסותר  כמשל  שהוא  - והגלות  החורבן ענין כללות  גם  ותיקון,8וזהו תהו בענין וכמו ,
שהסתירה  גופא , התיקון בעולם  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  התיקון, עולם  בנין בשביל  היא  התהו עולם  שסתירת 
הבנין  בשביל  היא  והגלות , החורבן ענין נעשה  ֿ ידם  שעל  הדעת ) עץ  מחטא  (החל  החטאים  ענין שעל ֿידי
ואילו  אדם , ידי מעשה  שהיו שני, ובית  ראשון בית  על  מעלתו גודל  שמצד  והיינו, השלישי, דבית ֿהמקדש 
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ֿ הוא " ֿ בריך  דקודשא  "בנינא  יהיה  השלישי ֿ המקדש  ֿ ידי 9בית  על  שנעשית  - הסתירה  ענין כדאי לכן ,
ֿ המקדש  בבית  שיהיה  העילוי בשביל  - הסתירה  ענין להיות  יכול  היה  לא  זאת  לולי שהרי בעצמו, הקב "ה 

לישי.הש 

:' דנחמתא ד 'שבע  ההפטרות  לסדר  בנוגע  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

הביאור  עמי"10ידוע  נחמו "נחמו ההפטרות  ה '"11בסדר  עזבני ציון "ותאמר  לא 12, סוערה  "עניה  ,
מנחמכם "13נוחמה " הוא  אנכי ו"אנכי עמי",14, נחמו "נחמו הנחמות : הפטרות  בתחילת  לומר  ש "תיקנו -

ה ' עזבני ציון "ותאמר  ישראל : כנסת  משיבה  זה  על  עמי". נחמו "נחמו לנביאים  אמר  שהקב "ה  כלומר ,
חוזרים  הנביאים  כלומר , נוחמה ", לא  סוערה  "עניה  ֿ כך ) (ואחר  הנביאים .. מנחמת  מתפייסת  איני כלומר , ,"
ואומר : הקב "ה  חוזר  זה  על  שלנו. בתנחומין נתפייסה  לא  ישראל ' 'כנסת  הנה  הקב "ה , לפני ואומרים 

וכו'". מנחמכם " הוא  אנכי "אנכי

מובן  אינו הרי 15ולכאורה  - הנביאים  מנחמת  מתפייסת  שאינה  ישראל ' 'כנסת  של  הטענה  גודל  מהו :
הנביאים " עבדיו ֿ ידי) (ועל  אל  סודו "גלה  שהקב "ה  הזמנים , בכל  הסדר  היה  ישראל 16כך  בני כאשר  גם  ,

ישראל  בני שמעו הראשונות  דברות  בשתי רק  ֿ תורה  מתן בזמן שאפילו כך  כדי ועד  המעלה , בשלימות  היו
הדברים  פרטי ואילו בכללות , רק  מהקב "ה  שמעו הדברות , בשאר  ואילו הדברים . פרטי גם  הגבורה  מפי

("רבן  רבינו ממשה  הנביאים ")17שמעו כל  דער 18של  אזוי איז ("וואס  ֿ כך  כל  הרעש  מהו ֿ כן ואם  ,ַָ
עמי"?! נחמו "נחמו לנביאים  אומר  שהקב "ה  ַגעוואלד ")

בזה : והביאור 

שה  הסדר  להיות  יכול  - הרגיל  בנוגע בזמן מדובר  כאשר  אבל  ה '; דבר  את  ישראל  לבני יאמרו
ֿ ידי  על  אלא  להיות  יכול  היה  לא  החורבן ענין שכל  כשם  הרי - ֿ המקדש  בית  חורבן על  הנחמה  לענין

ֿ ידיה  על  להיות  מוכרחת  החורבן על  הנחמה  גם  כך  (כנ"ל ), בעצמו קב "ה   שהנחמה זמן וכל  ,
אמיתית . נחמה  זו אין בעצמו, הקב "ה  ֿ ידי על  אינה 

אומר  הקב "ה  כאשר  עזבני ולכן, ציון "ותאמר  ישראל ': 'כנסת  משיבה  - עמי" נחמו "נחמו
" אומר  בעצמו שהקב "ה  עד  הנביאים , מנחמת  מתפייסת  איני כלומר , ," ה ' ." מנחמכם הוא 

: גיסא לאידך  השאלה  נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  אך 

ומה  דוקא ), ֿ ידו על  היה  שהחורבן (כשם  בעצמו הקב "ה  ֿ ידי על  הנחמה  להיות  מוכרחת  שלבסוף  כיון
למה  - הנביאים  מנחמת  תתפייס  לא  ישראל ' ש 'כנסת  שיודע  ֿ דידן, ובנידון לפניו, וידוע  גלוי שהכל  גם 
טענת  (לאחרי דבר  של  בסופו ורק  עמי", נחמו "נחמו לנביאים  הקב "ה  אמר  שתחילה  באופן הנחמה  היתה 
אמר  ולא  מנחמכם ", הוא  אנכי "אנכי הקב "ה  אמר  הנביאים ") מנחמת  מתפייסת  "איני ישראל ' 'כנסת 

מנחמכם "?! הוא  אנכי "אנכי מלכתחילה 

ישראל  שבני כך  העלם , של  באופן מלכתחילה  באה  בעצמו הקב "ה  של  שהנחמה  - בזה  הביאור  ונקודת 
פנימיות  מתגלה  ֿ כך  אחר  ורק  בעצמו; הקב "ה  ֿ ידי על  ולא  הנביאים , ֿ ידי שעל  נחמה  רק  שזוהי חושבים 

מנחמכם ". הוא  אנכי ש "אנכי - הענין

מלמטה  דוקא , והדרגה  בסדר  להיות  הענינים  כל  צריכים  ישראל  בני עבודת  שמצד  כיון - הדבר  וטעם 
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יא.13) נד , שם
יב.14) נא, שם
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מ       

הברכות  בתוספת  דנחמתא ', ד 'שבע  ההפטרות  (באמירת  בתורה  הנחמה  סדר  גם  נקבע  כזה  ובאופן למעלה ,
הכנה  תחילה  להיות  צריכה  בעצמו, הקב "ה  ֿ ידי על  שבאה  לנחמה  להגיע  שכדי ולאחריה ), שלפניה 

הנביאים . ֿ ידי על  שבאה  הנחמה  - והקדמה 

נמשך  וממנו אלקות , גילוי היה  שבו המקום  שזהו - ֿ המקדש  דבית  הענין לכללות  בנוגע  שהוא  וכמו
גילוי  יהיה  השלישי ֿ המקדש  שבבית  שאף  - כולו העולם  לכל  ועד  ישראל  ארץ  ירושלים , בכל  הגילוי
שיהיה  אלקות  לגילוי להגיע  כדי הנה  שני, ובית  ראשון בבית  מאשר  יותר  נעלה  באופן אלקות 

נאמר  עליו שני, בבית  ֿ כך  ואחר  ראשון, בבית  אלקות  גילוי תחילה  להיות  הוצרך  השלישי, ֿ המקדש  19בבית 

יכולים  ֿ זה  לאחרי ורק  למעלה , דמלמטה  בסדר  שזהו הראשון", מן האחרון הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול 
השלישי. ֿ המקדש  דבית  להעילוי לבוא 

ֿ ידי  שעל  הנחמה  להיות  צריכה  ֿ לראש  שלכל  – ֿ המקדש  בית  חורבן על  לנחמה  בנוגע  גם  הוא  וכן
שנחמה  ולאחרי אמיתית ; נחמה  זו הרי אמת , תורת  בתורה , פסוק  שזהו וכיון עמי", נחמו "נחמו הנביאים ,

נפלא " "יחוד  של  לאופן עד  עמה  מתאחדת  ישראל ' ו'כנסת  מהתורה , חלק  נעשית  מעורר 20זו זה  הרי ,
ֿ ידי  על  שהיא  הנחמה  לתכלית  באים  ומזה  גו'", ה ' עזבני ציון "ותאמר  הזעקה : את  ישראל ' 'כנסת  אצל 

מנחמכם ". הוא  אנכי "אנכי - בעצמו הקב "ה 

: לדבר דוגמא 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  הפסוק 21ידועה  שבקשתו 22על  שיחו", ישפוך  הוי' ולפני יעטוף  כי לעני "תפילה 
והיינו  כו'", עמו לדבר  המלך ) (של  בהיכלו ליכנס  רשות  לו "שיתנו שמתפעלים 23היא  אלו כמו שאינו ,

החל  דרכם , שעוברים  וחדרים  בהיכלות  שנמצא  וכו', ומרגליות  טובות  אבנים  היקר , מההון ומשתוממים 
אינו  - העני - הוא  אבל  כו', מחדר  לפנים  חדר  יותר , פנימי וחדר  היכל  ֿ כך  ואחר  החיצון, וחדר  מההיכל 

שיחו". ישפוך  הוי' "לפני עצמו; המלך  - הוא  מבוקשו וכל  דבר , משום  מתפעל 

ומיד  תיכף  ליכנס  יוכל  לא  למה  - כו' והחדרים  ההיכלות  כל  דרך  לעבור  העני צריך  מדוע  ולכאורה :
בזה ?! וכיוצא  הגג  דרך  עצמו, המלך  אל 

דרך  תחילה  לעבור  צריך  ולכן והדרגה , בסדר  להיות  צריכה  המלך  אל  שהכניסה  - הוא  הענין אך 
עצמו. המלך  אל  להיכנס  יכולים  ֿ זה  לאחרי  ורק  כו', והחדרים  ההיכלות 

 הידוע במכתבו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שכתב  מה  אודות  דובר  השיחה  שעתה 24בהמשך  ש "לפי
רחוק  שכל  ֿ פי על  לנו שנראים  דברים  כמה  הנה  משיחא .. דעקבות  אחרונים  היותר  הבירורים  זמן הוא 

לגמרי", קרוב  שהוא  להיות  יכול  שיתוקן, ההנהגה מאד  כל  באשר  רחוק , ומה  קרוב  מה  יודעים  אנו "אין
צריכה  ולכן והתיקונים ", הבירורים  באופני והדרגה  סדר  עתה  יש  שלא  והדרגה .. בסדר  שלא  עתה  היא 

ואישתי" חטוף  ואכול  ד "חטוף  באופן ההנהגה  מה "25להיות  עד  יודע  אתנו גו' ש "אין כיון בסוד 26,
דבר  זה  הרי ש "בעולמו" יתכן הרי קטן, דבר  אלא  אינו פלוני שענין לו נראה  אם  גם  ולכן כו', הבירורים 

כו'. ועיקרי גדול 

שייכות  לו שאין כיון קטנים ", "דברים  עם  רק  יתעסק  שהוא  לומר , יכול  אינו שיהודי כשם  ולכן:
שיהודי  להיפך , גם  כך  - הנ"ל  במכתב  ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  הוראת  היפך  בוודאי שזהו - גדולים " ל "דברים 
ענין  שזהו חוצה , המעיינות  הפצת  ולדוגמא : גדולים ", "דברים  עם  רק  יתעסק  שהוא  לומר , יכול  אינו
דיני  כמו קטנים ", "דברים  עם  לא  אבל  טומל 'ען"), איין אין ("מ 'האלט  הרף  ללא  אודותיו ַשמרעישים 
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מי        

הברכות  בתוספת  דנחמתא ', ד 'שבע  ההפטרות  (באמירת  בתורה  הנחמה  סדר  גם  נקבע  כזה  ובאופן למעלה ,
הכנה  תחילה  להיות  צריכה  בעצמו, הקב "ה  ֿ ידי על  שבאה  לנחמה  להגיע  שכדי ולאחריה ), שלפניה 

הנביאים . ֿ ידי על  שבאה  הנחמה  - והקדמה 

נמשך  וממנו אלקות , גילוי היה  שבו המקום  שזהו - ֿ המקדש  דבית  הענין לכללות  בנוגע  שהוא  וכמו
גילוי  יהיה  השלישי ֿ המקדש  שבבית  שאף  - כולו העולם  לכל  ועד  ישראל  ארץ  ירושלים , בכל  הגילוי
שיהיה  אלקות  לגילוי להגיע  כדי הנה  שני, ובית  ראשון בבית  מאשר  יותר  נעלה  באופן אלקות 

נאמר  עליו שני, בבית  ֿ כך  ואחר  ראשון, בבית  אלקות  גילוי תחילה  להיות  הוצרך  השלישי, ֿ המקדש  19בבית 

יכולים  ֿ זה  לאחרי ורק  למעלה , דמלמטה  בסדר  שזהו הראשון", מן האחרון הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול 
השלישי. ֿ המקדש  דבית  להעילוי לבוא 

ֿ ידי  שעל  הנחמה  להיות  צריכה  ֿ לראש  שלכל  – ֿ המקדש  בית  חורבן על  לנחמה  בנוגע  גם  הוא  וכן
שנחמה  ולאחרי אמיתית ; נחמה  זו הרי אמת , תורת  בתורה , פסוק  שזהו וכיון עמי", נחמו "נחמו הנביאים ,

נפלא " "יחוד  של  לאופן עד  עמה  מתאחדת  ישראל ' ו'כנסת  מהתורה , חלק  נעשית  מעורר 20זו זה  הרי ,
ֿ ידי  על  שהיא  הנחמה  לתכלית  באים  ומזה  גו'", ה ' עזבני ציון "ותאמר  הזעקה : את  ישראל ' 'כנסת  אצל 

מנחמכם ". הוא  אנכי "אנכי - בעצמו הקב "ה 

: לדבר דוגמא 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  הפסוק 21ידועה  שבקשתו 22על  שיחו", ישפוך  הוי' ולפני יעטוף  כי לעני "תפילה 
והיינו  כו'", עמו לדבר  המלך ) (של  בהיכלו ליכנס  רשות  לו "שיתנו שמתפעלים 23היא  אלו כמו שאינו ,

החל  דרכם , שעוברים  וחדרים  בהיכלות  שנמצא  וכו', ומרגליות  טובות  אבנים  היקר , מההון ומשתוממים 
אינו  - העני - הוא  אבל  כו', מחדר  לפנים  חדר  יותר , פנימי וחדר  היכל  ֿ כך  ואחר  החיצון, וחדר  מההיכל 

שיחו". ישפוך  הוי' "לפני עצמו; המלך  - הוא  מבוקשו וכל  דבר , משום  מתפעל 

ומיד  תיכף  ליכנס  יוכל  לא  למה  - כו' והחדרים  ההיכלות  כל  דרך  לעבור  העני צריך  מדוע  ולכאורה :
בזה ?! וכיוצא  הגג  דרך  עצמו, המלך  אל 

דרך  תחילה  לעבור  צריך  ולכן והדרגה , בסדר  להיות  צריכה  המלך  אל  שהכניסה  - הוא  הענין אך 
עצמו. המלך  אל  להיכנס  יכולים  ֿ זה  לאחרי  ורק  כו', והחדרים  ההיכלות 

 הידוע במכתבו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שכתב  מה  אודות  דובר  השיחה  שעתה 24בהמשך  ש "לפי
רחוק  שכל  ֿ פי על  לנו שנראים  דברים  כמה  הנה  משיחא .. דעקבות  אחרונים  היותר  הבירורים  זמן הוא 

לגמרי", קרוב  שהוא  להיות  יכול  שיתוקן, ההנהגה מאד  כל  באשר  רחוק , ומה  קרוב  מה  יודעים  אנו "אין
צריכה  ולכן והתיקונים ", הבירורים  באופני והדרגה  סדר  עתה  יש  שלא  והדרגה .. בסדר  שלא  עתה  היא 

ואישתי" חטוף  ואכול  ד "חטוף  באופן ההנהגה  מה "25להיות  עד  יודע  אתנו גו' ש "אין כיון בסוד 26,
דבר  זה  הרי ש "בעולמו" יתכן הרי קטן, דבר  אלא  אינו פלוני שענין לו נראה  אם  גם  ולכן כו', הבירורים 

כו'. ועיקרי גדול 

שייכות  לו שאין כיון קטנים ", "דברים  עם  רק  יתעסק  שהוא  לומר , יכול  אינו שיהודי כשם  ולכן:
שיהודי  להיפך , גם  כך  - הנ"ל  במכתב  ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  הוראת  היפך  בוודאי שזהו - גדולים " ל "דברים 
ענין  שזהו חוצה , המעיינות  הפצת  ולדוגמא : גדולים ", "דברים  עם  רק  יתעסק  שהוא  לומר , יכול  אינו
דיני  כמו קטנים ", "דברים  עם  לא  אבל  טומל 'ען"), איין אין ("מ 'האלט  הרף  ללא  אודותיו ַשמרעישים 
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דוקא , והדרגה  סדר  של  באופן העבודה  להיות  צריכה  כלל , בדרך  אבל  שעה ; לפי הוא  זה  שכל  אלא ,
בארוכה . כנ"ל 

***

 הסיפור עשר 27ידוע  ששבעה  זו, בשנה  כמו הקביעות  היתה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  שנולד  שבשנה  ,
פעמים  כמה  והזכיר  גדולה , בשמחה  אז היה  מהר "ש , אדמו"ר  וזקנו בשבת , חל  באב ) תשעה  (וכן בתמוז

באמת ". נדחה  שיהיה  "הלוואי וסיים , "נדחה ", נקרא  זה  ששבת 

לישון... לשכב  יכולים  ובמילא , הצחות , דרך  על  פתגם  אלא  זה  שאין שחושבים  כאלו ישנם  -

היא  האמת  בגמרא 28אבל  זה  ענין שמצינו לעקור 29- ביקש  רבי.. חנינא , רבי אמר  אלעזר  רבי "אמר  :
אותה  אלא  לגמרי, לעקור  ביקש  (לא  מעשה  היה  כך  לא  רבי, זבדא , בר  אבא  רבי לפניו אמר  באב .. תשעה 
ונדחה  הואיל  רבי ואמר  השבת , לאחר  ודחינוהו הוה , בשבת  להיות  שחל  באב  תשעה  אלא  בלבד ), שנה 

טובים  עליה  קרי בד 30ידחה .. טועה  הייתי שמעתי לא  (אילו האחד " מן לי השנים  טוב  עכשיו בר ,
האמת ). שלימדתני

:להבין צריך  ולכאורה 

ביקש  ש "לא  מעשה ", היה  כך  "לא  זבדא ) בר  אבא  רבי דברי (לפי הגמרא  מסקנת  ֿ פי שעל  כיון א )
אלעזר ) רבי (שבדברי ֿ דעתא  הקסלקא  להקדים  הצורך  מהו - בלבד " שנה  אותה  אלא  לגמרי, לעקור 

הכתוב " דיבר  לא  טמאה  בהמה  "בגנות  אפילו הרי באב "; תשעה  לעקור  ביקש  ֿ אחת 31ֿש "רבי.. ועל  ,
נכון? שאינו דבר  שאמר  אמורא  על  הסיפור  ֿ וכמה  כמה 

טובים  עליה  "קרי מדוע  התלמיד ב ) הרי - האחד " מעשה מן היה  כך  "לא  באמרו, רבו, את 
ֿ כן  ואם  בלבד , (התלמיד ) האחד  דברי אלא  והתלמיד ), (הרב  שניהם  דברי כאן אין המסקנא  שלפי כך  כו'",

האחד "? מן השנים  "טובים  זה  על  אומרים  מדוע 

:" באב תשעה  לעקור  ביקש  ש "רבי.. הטעם  ביאור  תחילה  להקדים  ויש 

הזקן  רבינו בשם  המאמר  הבית 32ידוע  נחרב  לא  יוחאי בן שמעון רבי כמו הגבוהות  נשמות  "שלפני
של  ענין היה  לא  אצלו שגם  יוחאי, בן שמעון רבי של  תלמידו שהיה  לרבי בנוגע  גם  מובן ומזה  כלל ",
לעקור  "ביקש  ולכן שטורעם ")), אזא  מיט  ("ניט  ֿ כך  כל  בתוקף  היה  לא  החורבן - ֿ פנים  ֿ כל  (ועל  ַַחורבן

באב ". תשעה 

הרי  חורבן, של  ענין אין אכן רבי, של  דרגתו שמצד  ֿ פי ֿ על  אף  כי לו", הודו "לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
כזו. במדריגה  עדיין עומד  אינו העולם 

"הואיל  רבי אמר  זה  שעל  השבת , לאחר  ונדחה  בשבת , להיות  שחל  באב  לתשעה  בנוגע  לבאר  יש  וכן
ידחה ": ונדחה 

האבילות ) ימי למנין עולה  שאינו טוב ' 'יום  כמו (לא  האבילות  ימי שבעת  למנין עולה  ששבת  ,33מצינו
בשבת  אבילות  אין ֿ כן ֿ פי ֿ על  שהשבת 34ואף  באופן זה  שאין והיינו, , לא א (שאז האבילות  ענין ת 

ש  באופן אלא  האבילות ), ימי למנין עולה  השבת  לבוא ,היתה  לעתיד  שיהיה  ֿ דרך  על  האבילות , את 
שכתוב  לששון".35כמו אבלם  "והפכתי
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ואילך . 268 ס"ע
(ובפירש"י ).29) ואילך  סע"א ה, מגילה
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מב       

וקיימא " מיקדשא  ש "שבת  לפי - הדבר  (כמו 36וטעם  האדם  בעבודת  תלוי אינו השבת  שענין והיינו, ,
לזמנים " דקדשינהו אינהו ש "ישראל  טוב ', להפך 37'יום  בכחו ולכן מלמעלה , וניתן שנמשך  ענין אלא  ,(

האבילות . ענין מכללות  שלמעלה  ביותר  נעלה  ממקום  נמשך  להיותו האבילות , ענין את 

"הואיל  רבי אמר  זה  שעל  השבת , לאחר  ונדחה  בשבת , שחל  באב  לתשעה  בנוגע  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
ביותר  נעלה  ממקום  להיותו וקיימא , שמיקדשא  השבת  בכח  לגמרי לדחותו שרצה  - ידחה " ונדחה 

כו'. והחורבן הסתירה  ענין מכללות  שלמעלה 

:"'כו אלא  מעשה  היה  כך  לא  "רבי, זבדא , בר  אבא  רבי דברי לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

ש  לומר  זבדא  בר  אבא  רבי כוונת  אין  ," באב תשעה  לעקור  ביקש  ש "רבי..

סופר ' ה 'חתם  שמביא  הקושיא  להקשות  יש  זה  שעל  ב '38- דילמא  מעשה , היה  כך  דלא  ֿ ליה  "מנא  :
- אידחי" דאידחי כיון לומר  רצה  אחרת  פעם  ושוב  לו, הודו ולא  לעקור  שביקש  אמת , היו המעשים 

"לא  בנוגע אלא  רק  אלעזר  רבי דברי את  שמתקן היינו, מעשה ", היה   זה שענין -
היה  באב " תשעה  לעקור  לאחר ש "ביקש  ונדחה  בשבת  שחל  באב  תשעה  לדחות  רצה  שתחילה 

לגמרי. לעקרו ביקש  השבת , בכח  הדחיה  ֿ ידי ועל  ולאחרי ידחה ", ונדחה  "הואיל  באמרו, השבת ,

ש "רבי.. אלעזר  רבי של  ֿ דעתא  הקסלקא  את  הגמרא  מביאה  מדוע  השאלות : ב ' מתורצות  ֿ זה  ֿ פי ועל 
לע  ש "רבי..ביקש  אלעזר  רבי דברי כי - האחד " מן השנים  טובים  עליה  "קרי ומדוע  באב ", תשעה  קור 

שסדר  ומבאר  מוסיף  זבדא  בר  אבא  שרבי אלא  המסקנא , לפי גם  קיימים  באב " תשעה  לעקור  ביקש 
כנ"ל  השבת , בכח  הדחיה  ֿ ידי ועל  לאחרי היתה  באב  תשעה  לעקור  שבקשתו באופן היה  .39הדברים 

להיות  צריך  זה  שענין אלא  לגמרי, באב  תשעה  לעקור  כח  נתינת  יש  שמלמעלה  - הדברים  ונקודת 
לגמרי. עקירתו ֿ כך  ואחר  השבת , בכח  דחייתו - ֿ לראש  לכל  והדרגה : סדר  של  באופן

לנחמה  להגיע  היא  הכוונה  שתכלית  - ההפטרות  לסדר  בנוגע  לעיל  שנתבאר  מה  על ֿדרך  זה  והרי
לאחרי  - והדרגה  בסדר  להיות  צריך  זה  ענין אבל  מנחמכם ", הוא  אנכי "אנכי בעצמו, הקב "ה  ֿ ידי שעל 

אלקיכם " יאמר  עמי נחמו ד "נחמו .40ההקדמה 
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ובפירש"י .36) א יז, ביצה
ובפירש"י .37) ב קיז, פסחים וראה ובפירש"י . א מט , ברכות
סל "ג .38 חאו"ח  שו"ת

(מגילה 39) התוס' קושיית גם לתרץ יש שעפ"ז גם נתבאר
ט ' לעקור רוצה הי ' [דרבי ] תנא דהאי  ֿ דעתך  סלקא "היכי  שם),

ֿ דין  בית דברי  לבטל  יכול  ֿ דין בית אין אמרינן.. והא לגמרי , באב
שנשתנה  כיון - ובמנין" בחכמה הימנו גדול  אא "כ  חבירו
כנ"ל  כו', השבת בכח  כו', לעקור וסיבה טעם ונתחדש המציאות

בארוכה.
שתח "י 40) ברשימה נמצא .ע"כ 
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב
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ומעריב*- מנחה תפלת -אחרי

מוגה  בלתי

 פרשת חלוקת  ע "פ  אשר , עקב , לפרשת  הרביעי יום  של  ֿ לעת  המעת  וסיום  במוצאי אנו עומדים 
ימי  לכל  כולה  הפרשה  של  שייכותה  על  נוסף  הרי, השבוע , ימי לשבעת  בהתאם  חלקים  לשבעה  השבוע 
בשבוע  רביעי יום  ובנדו"ד , זה , ליום  במיוחד  השייך  הפרשה  מחלק  מיוחדת  הוראה  יום  בכל  יש  השבוע ,

שמתקרבים  וככל  חמישי, עד  דרביעי הפרשה  חלק  עם  קשור  - עם השייכות  מודגשת  היום ,
החמישי) חלק  להתחלת  יותר  הקרובים  (הפסוקים  זה  ליום  השייך  הפרשה  לפסוקים חלק  מאשר 

זה . שבחלק  הראשונים 

לשבעה  מחולקת  שהפרשה  דכיון - השבוע  דפרשת  הרביעי חלק  של  המיוחדת  ממעלתו ולהעיר 
ורביעי רביעי, לאחרי חלקים  ושלשה  רביעי לפני חלקים  שלשה  ישנם  הרי כשקורין חלקים , [ולכן

עולה  הרביעי שהקרוא  ל "רביעי", שקורין ה "עלי'" ע "י הוא  חיבורם  אזי מחוברות , פרשיות  שתי
השני' פרשה  עם  הראשונה  פרשה  ומחבר  שהוא 1(מלמטלמ "ע ) האמצעי, קו בדוגמת  - [.הקוין דכל 

גאולות " ד "ארבע  הענין עם  גם  זה  לקשר  גאולה "2[ויש  של  "לשונות  וארבעה  טובים 3, ענינים  וכמה  ,
להאריך  המקום  כאן ואין כמ "פ , (כמדובר  האצילות  עולם  שבעולמות , רביעי ענין גם  כולל  שברביעי,

בזה )].

חלק  סיום  שבין והשייכות  הקשר  רמזים ) לחפש  צורך  (ואין עוז וביתר  שאת  ביתר  מודגש  - ובנדו"ד 
ההילולא  יום  עם  גם  קשורה  היתה  היום  תפלת  אשר  זה , יום  של  המיוחד  תוכנו עם  עקב , פרשת  של  הרביעי

כדלקמן. והמצוות , היהדות  הפצת  על  נפשו שמסר  צדיק  של 

 שבט אודות  מדובר  עקב  דפרשת  הרביעי חלק  הלוי בסיום  שבט  את  ה ' הבדיל  ההיא  "בעת  :
גו'" נחלתו הוא  ה ' גו' לשרתו ה ' לפני לעמוד  בביהמ "ק ,4גו' השירות  הוא  לוי שבט  של  שתפקידו היינו, ,

כמ "ש  לכהנים , הלוים  של  השירות  על  (נוסף  דבנ"י השירות  גם  וישרתוך ").5כולל  עליך  "וילוו

בספרו  הלכה  הרמב "ם  פוסק  זה  הלכות "ובענין לשבט 6"הלכות  בנוגע  דינים  כמה  שמביא  (לאחרי
. ואיש  איש  כל  אלא  בלבד  לוי שבט  "ולא  .לוי): אותו רוחו נדבה  אשר  לשרתו . ה ' לפני לעמוד  להבדל  .

. קדשים ,ולעובדו קדש  נתקדש  זה  הרי האדם , בני בקשו אשר  הרבים  חשבונות  עול  צוארו מעל  ופרק  .
ה ' עולמים , ולעולמי לעולם  ונחלתו חלקו ה ' גורלי"7ויהי' תומיך  אתה  וכוסי חלקי .8מנת 

לשרתו ה ' לפני לעמוד  הלוי שבט  את  ה ' "הבדיל  הכתוב  בלשון מרומז זה  [וענין   כיון - "
לוי לשבט  רוב שבנוגע  נמצאים  ששם  לארץ , שבחוץ  כיון הזה ", היום  "עד  לומר  (כ "כ ) שייך  לא 

דבנ"י  בנין ורוב  נושאים 9מנין שבהם  בימים  רק  לשרתו") ה ' לפני ("לעמוד  לוי שבט  הבדלת  ניכרת  ,
הלוים  ע "י הכהנים  ידי נטילת  להיות  צריכה  שאז כפיהם , את  עכ "פ 10הכהנים  (או בלבד  טובים  בימים  -
בשבתות  גם  כפיהם  את  לישא  נוהגים  שבהם  בקהילות  - בשבתות  )].11גם 
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ֿ ישראל "*) "גן קיץ מחנה ילדי  בביהכ "נ נכחו התפלה בעת
ניגונים, כמה הילדים שרו התפלה אחרי  - ס"ו). לקמן (וראה

השירה. את מעודד  שליט "א אדמו"ר כ "ק כאשר
וש"נ.1) .380 ע' חי "ט  לקו"ש ראה
ה"א.2) פ"י  פסחים ירושלמי 
שם.3) משה פני 
ֿ ט .4) ח  יו"ד ,
ב.5) יח , קרח 
היד .6) לספר בהקדמתו כלשונו

ה.7) טז, תהלים
בסופן.8) ויובל  שמיטה הל '
מו"ח 9) כ "ק דורנו, נשיא נמצא שבו המקום גם שזהו להעיר

של  מנוחתו ומקום ֿ החיים בית נמצא בו המקום וכן אדמו"ר,
שיחת  (ראה כמ "פ כמדובר זקניו, של  ֿ החיים בית וכמו"כ  אביו,
ואילך . 480 ע' חכ "ה (לקו"ש תשמ "ז ויחי  ש"פ תשי "ד . שבט  יו"ד 

ועוד ). .(264 ;256 ע' ח "א תשמ "ז סה"ש
ס"י .10) סקכ "ח  או"ח  אדה"ז שו"ע
קפג .11) אות ושלום חיים דרכי  ראה



מד       

"להורות  ותפקידו שענינו בישראל , רב  שהי' - ההילולא  בעל  אאמו"ר , בחיי בפשטות  ראינו זה  וענין
שנאמר  לרבים , הצדיקים  ומשפטיו הישרים  לישראל "12דרכיו ותורתך  ליעקב  משפטיך  שהיתה 13יורו כפי ,

לימוד  היהדות , והפצת  ֿ פה , שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  התורה , והפצת  בלימוד  ההילולא  בעל  של  עבודתו
חכמתו  מצד  שכן, אתו, במגע  ובאו בסביבתו שהיו לאוה "ע  בנוגע  גם  (כולל  מצוותי' וקיום  התורה 
שיקיימו  עליהם  ופעל  עמהם  שדיבר  - לעניניהם  בנוגע  עצות  ממנו שאלו העולם  בהוויות  גם  וידיעתו

די  מצוות  הוא שבע  "המעשה  שהרי פועל , לידי הדבר  שיבוא  אפשר ) שהי' כמה  (עד  והשתדל  דהו,
).14העיקר "

 מתוך היתה  ההילולא  בעל  של  שעבודתו - ועיקר  ועוד  : בפועל

כמה  ועד  הרבנים , אל  ההם  בשנים  הממשלה  יחס  אודות  המדינה  בכל  ומפורסם  ידוע  שהי' למרות 
הממשלה  אל  לציית  ושצריכים  הממשלה , עם  שמסכימים  ויכריזו יצהירו שרבנים  הממשלה  מקפידה 
בישראל  רב  של  התפקיד  את  ומילא  זה , בכל  ההילולא  בעל  התחשב  לא  - וכו' שלהם  הפקודות  כל  ולבצע 

כתיקונם . בשנים  כמו

דפסחא " "קמחא  לבנ"י לספק  השתדלותו - בעולם  לשליחותו שהחשיבו בענין - לזה  ומהדוגמאות 
הכשרות  בתכלית  השנה  דכל  המזונות  גם  יהיו (שעי"ז הכשרות  ):15בתכלית 

באים  היו - יהודיות " "בידים  נתון שהי' עסק  - דפסחא " ב "קמחא  שהתעסקו שהסוחרים  הי' הסדר 
ולאח "ז  השגחתו, תחת  נתונים  שהיו לקמח ) החיטים  את  טחנו (שבהם  הטחינה  מבתי הקמח  את  ונוטלים 

דבנ"י. בנין ורוב  מנין רוב  בה  דרו ההיא  שבתקופה  כולה , המדינה  לרחבי הקמח  את  שלחו

עם  יהי' שלא  בהקמח  להשתמש  יוכלו שלא  בהודיעו, המלוכה , נגד  בפרהסיא  אאמו"ר  יצא  זה  ובענין
את  ומילאו כו', מהרדיפות  נתפעלו שלא  כאלו (משגיחים  דוקא  שלו המשגיחים  בפיקוח  שלו, ההכשר 
ההם  בשנים  ההיא  מדינה  למלכות  הפסד  גרימת  אשר  העובדא  עם  להתחשב  מבלי וזאת , שלו), הציווי

" במלכות , למרידה  נחשבת  אאמו"ר היתה  נסע  זה  ובשביל  דינו... אחת  ובמילא , ,"
תהי' הקמח  שטחינת  הרשיון את  להשיג  - ֿ נפש  במסירת  כרוך  שהי' דבר  - ההם ) (שבימים  הבירה  לעיר 
הכשרות  בתכלית  דפיסחא " "קימחא  לבנ"י לספק  האפשריות  לו ניתנה  זה  רשיון ובאמצעות  פיקוחו, תחת 

באריכות  כמ "פ  וכמדובר  חייו, ימי בדברי ומסופר  ).16(כידוע 

כל  שלא  לענין זכה  נפש , מסירת  של  באופן והיהדות  התורה  בהפצת  עבודתו שבגלל  כך , כדי ועד 
לזה  זוכה  צדיקים , אפילו שאפילו17אחד , מודגש  (שבזה  בעוה "ז גדול  הכי העונש  לקבל  שיוכל  -

שזהו"ע  - שלו) המצוות  וקיום  התורה  לימוד  עם  קשורים  כצער שלו כמעט  שקול  הגלות  ש "צער  ,
"18 מיתה מעונש  יותר  קשה  זה  הרי ענינים  ובכמה  ,19.

בהפצת  אפילו מזה , ויתירה  היהדות , בהפצת  ענינים  בכמה  התעסק  בגלות  בהיותו שאפילו זאת , ועוד 
ב "נ. מצוות  שבע 

 בארץ יעקב  ד "ויחי הענין ע "ד  שזהו - גלות  של  במצב  דמס "נ העבודה  במעלת  להוסיף  ויש 
הפירוש 20מצרים " כידוע  מצרים :21, בארץ  נתגלה  יעקב ") ("ויחי יעקב  דחיי הענין שאמיתית 
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(12- יו"ד  לג , גו'"ברכה אמר "וללוי  לוי : דשבט  בברכה
ח ). השבטים (שם, לכל  הברכות דכל  התכללות גם שישנה ואף

לראש  לכל  הרי  כח ), מט , ויחי  פרש"י  וראה כט . שם, פרש"י  (ראה
דשאר  בהברכות וכיו"ב לוי , לשבט  זו ברכה שייכת ובעיקר

השבטים.
הי "ב.13) פי "ג  שם רמב"ם
מי "ז.14) פ"א אבות
ב.15) רפב, זח "ג  גם וראה תמז. ר"ס או"ח  באה"ט  ראה

תש"נ 16) ואילך . 1295 ס"ע ח "ג  תשמ "ג  התוועדויות ראה
ואילך . 62 ע' ח "א

בתחילתה.17) תשי "ג  מנ"א כ "ף עקב, ש"פ שיחת גם ראה
תי .18) מצוה חינוך 
(19.49 הערה 150 ע' ח "ד  תש"נ התוועדויות גם ראה
ויחי .20) ר"פ
(21160 ע' ח "י  בלקו"ש נתבאר טבת. חי  יום" "היום ראה

וש"נ. ואילך .



מה        

אביו" מגורי בארץ  יעקב  "וישב  כאשר  ובפרט  ישראל , בארץ  הי' יעקב  שהי'22כאשר  אבינו, יצחק  ,
תמימה " כו'23"עולה  כבוד  לו והעניק  לבקרו, הלך  בפניו, נכנע  פלשתים  מלך  אפילו אשר , הי'24, לא  -

הענין  אמיתת  שבדבר ; נפש  המסירת  היא  והיכן קמ "ל , דמאי - יעקב " ד "ויחי והמעלה  החידוש  ניכר 
בהיותו נתגלה  יעקב " ד "ויחי  מתוך העבודה  להיות  צריכה  היתה  ששם  דוקא , -

מצרים  יעשוהו שלא  לשלול  שהוצרך  כך , כדי עד  מצרים , דארץ  הירידה  גודל  מצד  25!

בכיפה " "מושל  אז שהי' מצרים  מלך  פרעה  (בראשות  מצרים  ארץ  של  ומצבה  מעמדה  הי'26כלומר : (
עה "פ  רש "י וכמ "ש  ענינים , כמה  על  עברו שהמצריים  בלבד  זו שלא  כך , כדי עד  הירידה , 27בתכלית 

. מצרים  של  "שמעשיהם  תעשו", לא  גו' מצרים  ארץ  יתירה "כמעשה  אלא  האומות ", מכל  מקולקלים  .
ענין שאפילו מזה ,   הדעות (כידוע  עצמם  על  קיבלו מהאומות  בנוגע 28שכו"כ 

הי' המצריים , אצל  הנה  השיתוף ), בענין ֿ נח  דבני אלא )להחיוב  שיתוף , של  באופן רק  אפילו (לא 
" הוא  יעשוהושהקב "ה  שהמצריים  יעקב  חשש  שלכן - כביכול  אלוקה  "  זה על  סמך  ולא  ,

הקב "ה . של  בקולו לשמוע  צריכים  הם  וגם  להקב "ה , שייך  שהוא  להם  לומר  שיכול 

המלכות  בכבוד  יעקב  התחשב  לא  זה  שבגלל  - זרה  עבודה  שיעשוהו החשש  גדול  הי' כך  כדי ועד 
למלך " "משנה  שהי' יוסף , ארץ 29של  בכל  רגלו ואת  ידו את  איש  ירים  לא  ש "בלעדיך  כך , כדי ועד  ,

בדוגמת 30מצרים " , 31 מלך בני, שהוא  אע "פ  "אמר , המטה ", על  וישב  ישראל  "ויתחזק  שלכן ,
כבוד " לו אחלק  יוסף 32הוא , של  המלכות  בכבוד  יעקב  התחשב  לא  ואעפ "כ , -  להעלותו

שהי' דבר  וכו', רשות  לו שיתן מצרים  מלך  מפרעה  טובה  לבקש  יוסף  הוצרך  זה  שבשביל  ישראל , לארץ 
בפרש "י  כמבואר  קשיים , בכמה  .33כרוך 

עולם " יסוד  "צדיק  - ההילולא  לבעל  בנוגע  גם  מובן רבנן"34ומזה  מלכי "מאן בבחינת  בעירו  שהי' ,35

יעקב ". ד "ויחי הענין אמיתית  מתגלה  שבזה  דמס "נ, באופן היתה  עבודתו שכללות  - בפשטות 

 להיות שצריך  - לוי שבט  אודות  מדובר  שבו הפרשה  מחלק  לפועל  בנוגע  וההוראה  הלימוד  וזהו
- נפש  מסירת  של  לאופן עד  המצוות , וקיום  התורה  לימוד  היהדות , בהפצת  לעסוק  כו'" רוחו "נדבה 

ש  לוי שבט  נפשם בדוגמת  שני,36מסרו בביהמ "ק  ולאח "ז ראשון, בביהמ "ק  ולאח "ז במשכן, העבודה  על 
הראשונה  בתקופה  (עכ "פ  שלישי בביהמ "ק  כן ).37וכמו
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וישב.22) ר"פ
ב.23) כו, כו. כה, תולדות פרש"י  ג . פס"ד , ב"ר
ואילך .24) כו כו, תולדות ראה
כט .25) מז, ויחי  פירש"י 
ועוד .26) ה. יד , בשלח  מכילתא ראה
ג .27) יח , אחרי 
וש"נ.28) .36 הערה 41 ע' חכ "א לקו"ש ראה
ובפרש"י .29) ֿ ג  מב מא, מקץ ראה
מד .30) שם,
(שם,ו 31) "אברך " בשם יוסף את קראו בלשון מג )לכן "רך  ,

(ארמי  ענין" עם קשור "אב" וגם עה"פ), -פרש"י 
הוא שהמלך  גםדכיון ה"ה העם*, מוטל כל  ולכן העם, כל 

כז, (פינחס הכתוב כלשון צרכיהם, בכל  אותם לספק המלך  על 
בשנים  בארוכה וכמדובר יביאם", ואשר יוציאם "אשר - יז)

ועוד ). ואילך . 165 ע' חי "ט  לקו"ש גם (ראה שלפנ"ז
ובפרש"י ).32) לא מז, שם (וראה ובפרש"י  ב מח , ויחי 
ו.33) נ, שם

כה.34) יו"ד , משלי 
(ברע"מ ).35) ב רנג , זח "ג  סע"א. סב, גיטין ראה
כו.36) במדבר תנחומא ראה
בתניא 37) הובא - יחזקאל  (ל "ת האריז"ל  בכתבי  מצינו כי :

הכתוב בפירוש הלוים ",פ"נ) "והכהנים  טו ) מד, (יחזקאל 
לומר "שהלוים  מקום יש ולאידך , לעתיד ". כהנים יהיו עכשיו של 

העגל  חטא בגלל  ורק בבכורות, העבודה היתה שבתחילה שכיון
בעגל  חטאו שלא לוי , לשבט  וניתנה מהבכורות העבודה נלקחה
לעתיד  הרי  ח ), יו"ד , פרשתנו פרש"י  וראה ב. פ"ו, (במדב"ר
לעבוד  הבכורים יחזרו העגל , מחטא רושם ישאר לא שאז לבוא,

א). שדמ , מקץ אוה"ת (ראה השלישי  בביהמ "ק
כיון  עכשיו, נוגע זה שאין אע"פ הדבר, במסקנת עיון וצריך 
תקופה  קודם ועאכו"כ  המשיח , ביאת קודם רגע עדיין שנמצאים
ד "כהנים  באופן העבודה תומשך  ובמילא, המשיח , דביאת שני '
כן  לאחרי  ורק במעמדם", וישראל  בדוכנם ולוים בעבודתם
כאן  ואין כנ"ל . העבודה, תהי ' אופן באיזה השאלה תתעורר

בזה. להאריך  המקום

               ישראל    המלכות



מו       

נמצא  שבו מהמקום  - רואה  ההילולא  בעל  כאשר  ההילולא , ביום  בעמדנו זה  בכל  מיוחדת  והדגשה 
ויהדות , תורה  להפיץ  השליחות  את  עצמם  על  לקבל  כדי זאת  מנצלים  זה  יום  אודות  השומעים  שכל  -
מבני  החל  וטף , נשים  אנשים  בנ"י, בקרב  יהדות  להפיץ  היתה  ותשוקתו (שרצונו ההילולא  בעל  של  ברוחו

שלו. ֿ נפש  מסירות  ומעין קהילתו),

:" ל "טף בשייכות  - האמור  בכל  להוסיף  ויש 

הי' לא  לוי דשבט  שהמנין בחומש  המסופר  ע "פ  ובפרט  שבו, להטף  גם  שייך  לוי שבט  של  תפקידו
בישראל " צבא  ("יוצא  ומעלה  שנה  עשרים  חודש 38מבן "מבן אלא , ומעלה , שנה  י"ג  מבן לא  ואפילו ,(

הקודש "39ומעלה " משמרת  שומר  ליקרא  נמנה  הוא  נפלים  מכלל  "משיצא  ,40.

קטנים  בהיותם  עוד  ילדיו את  לחנך  יהודי צריך  כיצד  החינוך , בענין עיקרית  והוראה  לימוד  ומזה 
בקרבך " אשר  "הגר  או השבטים , שאר  מזרע  לוי, או כהן הוא  אם  הבט  מבלי אשר  - הרי,41שבקטנים  ,

ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  לו שיש  עיקר 42כיון נפשו ועושה  מסירת 43, של  לענין ילדיו את  גם  הוא  מחנך  ,
חי'נפש  דוגמא  להראות  - בעולם  שליחותם  וימלאו יגדלו כזה  ובאופן  מס "נ), מתוך  שלו ההנהגה  (ע "י

קטנותו  בעת  אפילו להתנהג  יהודי ילד  צריך  כיצד  הפרטית  .44מהנהגתם 

הלב  מן היוצאים  דברים  שהרי פעולתו, פועל  ה "ז - אמיתית  חיות  מתוך  חי' דוגמא  מראים  וכאשר 
פעולתם  ופועלים  הלב  אל  ע "י 45נכנסים  גם  אלא ) הדיבור , ע "י רק  (לא  היא  הפעולה  כאשר  ועאכו"כ  ,

חי'. דוגמא  הוראת 

ואהרן  ו"משה  ממש , בקרוב  צדקנו משיח  פני את  שיקבל  בדור  אלה , בימינו ישראל  לילדי ובנוגע 
במעמדם "46עמהם " ו"ישראל  בעבודתם " "כהנים  עם  ביחד  בדוכנם " ו"לווים  הדוגמא 47, להיות  צריכה  -

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, ביהמ "ק  ובנין העתידה  לגאולה  מתכוננים  כיצד  .48חי'

 שליחות עצמו על  יקבל  - כאן שנמצאים  המבוגרים  גם  כולל  - מכם  כאו"א  הנה  לכך , ובהתאם 
הגאולה  את  שמקרבת  ,49לצדקה ,

על  יותר  עוד  להוסיף  - הוא  במקומו אחד  כל  - כך  יעשו הדברים  את  השומעים  אלו כל  שגם  ויה "ר 
כך , יעשה  נוסף  יהודי שגם  ולהשתדל  הרגילה , צדקה  נתינת 

דברו" ירוץ  מהרה  ד "עד  באופן צדקנו משיח  ביאת  פועלים  שעי"ז - המקום 50והעיקר  עיכבן ו"לא  ,
עין" כהרף  "51אפילו אומרים : ומיד  ותיכף  ,  "52 אמיתית גאולה  נעשית  ידו ועל  ישראל , מלך  דוד  ,

שלימות , של  באופן - ושלימה 

מגל  יוצא  מבנ"י אחד  וכל  בנ"י שכל  בריאה ,כלומר , נשמה  עם  ביחד  בריא , גוף  בשלימות , זה  ות 
בגלות , עדיין שנמצאים  בשעה  עוד  בריאה  ונשמה  בריא  גוף  להיות  צריך  ובמילא 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות  יוצאים  ומיד  שתיכף  - העיקר  והוא  "וארו 53ועוד  ,
שמיא " ענני המקדש ,54עם  ובבית  הקודש , בהר  הקודש , עיר  לירושלים  - גופא  ושם  הקדושה , לארצנו -

הקדשים . ובקודש 
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ב.38) א, במדבר
טו.39) ג , שם
עה"פ.40) פרש"י 
מג .41) כח , תבוא
רפ"ב.42) תניא
רפל "ב.43) שם ראה
יום,44) שלשים בן כשנעשה היינו, נפלים", מכלל  "משיצא

סש"ל  או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה בהלכה שמצינו כפי  מזה, ויתירה
הרי שלימים, וצפרניו ושערותיו חדשים, לט ' נולד  שאם ס"ח ),

לידתו. בעת תיכף קיימא בן הוא

א.45) סט , בשל "ה הובא שי "ג . לר"ת הישר ס' ראה
סע"ב.46) קיד , פסחים - אחד  תוד "ה ב. ה, יומא ראה
ועוד .47) א. ג , מגילה
ובפרש"י .48) יז טו, בשלח 
ב).49) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
קרח .50) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
מא.51) יב, בא ופרש"י  מכילתא
עה"פ.52) שהש"ר וראה ח . ב, שה"ש
ט .53) יו"ד , בא
א.54) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 



מז        

נאמר  שבו זה , דיום  הפרשה  לחלק  מהשייכות  גו'55ולהעיר  כראשונים  אבנים  לוחות  שני לך  "פסל 
("כראשונים " בשלימותם  הראשונות  דלוחות  ענינם  הן מרומז זה  בפסוק  אשר  גו'", עץ  ארון לך  ועשית 
דעבודת  (שזהו"ע  לוחות  דשברי ענינם  והן בשלימותם , האחרונות  דלוחות  ענינם  הן דייקא ),
כב ' הארון, מצד  או בארון מונחת  שהיתה  הס "ת  גם  (כולל  בארון מונחים  היו הם  שגם  ֿ תשובה ) הבעל 

שבזה ) .56הדיעות 

בירושלים  הקדושה , בארצנו אלו, ענינים  כל  ישנם  שמיא ", ענני "עם  ומיד , שתיכף  - העיקר  והוא  ועוד 
הקדשים . בקודש  עד  ידיך ", כוננו ֿ י אדנ ב "מקדש  הקודש , בהר  עיה "ק ,

לצדקה ]. חילופם ) (או לתתם  כדי דולר , של  שטרות  ב ' מהנוכחים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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א.55) ֿ ב.56)יו"ד , א יד , ב"ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב יוסף שי'

שו"ב

שלום וברכה!

בפני  בכ"ז  כדבעי.  לעיון  הזמ"ג  ואין  מילה.  בברית  שהחיינו  ע"ד  השו"ת  ומצו"ב  ...מוחזר 

החביבות והכבוד אעיר עכ"פ בחפזה:

לענין דברכת שהחיינו רשות כו' - עיין פס"ד להצ"צ בסופו בלקוטים וש"נ.

מדעתם  בהיפך  אבל  והרמ"א,  המחבר  פלוגתת  ג"כ  מצינו   - ביום  בפורים  לשהחיינו  בנוגע 

במילה )שו"ע או"ח ר"ס תרצ"ב, יו"ד סרס"ה ס"ז( - שמזה הוכחה דלא מטעם שברכת שהחיינו שונה 

משאר הברכות נגעו בזה.

זה שהספרדים בלונדון ואמסטרדם וכו' מברכין שהחיינו במילה מוכח שחלוק הנוהג בפועל 

הוא - לא בין א"י וחו"ל, כ"א בין ספרדים ואשכנזים.

לכאורה לא זו הדרך להכריע פס"ד למעשה שנחלקו בו ראשונים ואחרונים - ע"י ראיות מש"ס, 

ששני המד"א בודאי לא אשתמוט להו.

כמנהג  מוכיח   - במילה  שהחיינו  להזכיר  מקום  בשום  אשתמיט  לא  שהש"ס  ה"ז   - ואת"ל 

האשכנזים שאין לברך.

וראה בזה בס' כתר ש"ט )טעמי מנהגים( להרב גאגין ח"א דף תקס"ג - נוסף על הטעם שלא 

לברך מפני צערא דינוקא ודשמא נפל הוא )נזכרו בשו"ת המצו"ב( - הובאו בס' טעמי מנהגים עוד ב' 

יותר שמלכתחילה לא תהי' ערלה )הרה"צ מרוזין(.  טעמים: משום דרמיא אבי דינא )שבה"ל(, טוב 

ועייג"כ מצות מילה בסהמ"צ לאדמו"ר הצ"צ.



מח

        
מאידית - -תרגום

- אלול  חודש  מברכים  בשבת  בעמדנו
החשבון  חודש  האחרון הנקרא  החודש  (בהיותו

חשבון  הנפש , חשבון לעשות  צריכים  שבו בשנה ),
זמן  ה "ז - שחלפה  השנה  במשך  מהעבודה  צדק 
הנפש , דחשבון הכללי בתוכן להתבונן מתאים 
מזה . כתוצאה  ביהודי להתעורר  שצריכה  ובהעבודה 

חודש  דראש  המיוחדת  הקביעות  שגם  והיות 
- ובדיוק  פרטית  בהשגחה  הוא  השבוע ) (בימי
דחודש  בהחשבון מיוחד  לימוד  ללמוד  יכולים 

ד  הימים  שני (א ) ש : מזה  גם  אלול אלול  חודש 
החודש  ימי כל  את  ומנהיג  שכולל  הם (ה "ראש " (

      שאמרנו (כפי
להיות  חל  אלול  מברכים  שבת  (ב ) החודש ). בברכת 

בפרשת  זו .בשנה 

 החשבון חודש  הוא  אלול  שחודש  כיון
כלול  הרי השנה , כל  במשך  דהעבודה  ֿ הכל  והסך 
לשמש  האדם  עבודת  ד )כללות  ותכלית  (הכוונה  בו

קונו  תיבות את  בראשי כמרומז השנה ), כל  (במשך 
"אני ד "אלול " -"לי ודודי התוכן לדודי שזהו ,

האדם  דעבודת  תתקשר הכללי (אני) שמציאותו -
(דודי). הקב "ה  עם  ותתאחד 

אופנים : בשני הוא  והקשר  -
היהודי ועבודת  ההתעוררות   בדרך ,

הקב "ה ,אתערותא  עם  ומתקשר  שנמשך  ,
ומצוות ; בתורה  עבודתו ע "י  ההמשכה -

(סייעת  לבנ"יוסיוע  מהקב "ה  דשמיא ) א 
 אתערותא בדרך  ,.

"אני  בא  שקודם  הוא , בזה  העבודה  וסדר 
אחר  בפסוק  כהסדר  [לא  לי" "ודודי ואח "כ  לדודי"

ואח "כ  האתעדל "ע  קודם  לו", ואני לי "דודי
ניסן  בחודש  העבודה  כסדר  כיון האתעדל "ת , ,[

לראש  שלכל  הענינים , דכל  והיסוד  התכלית  שזהו
עצמו  בכח  העבודה  למעלה , מלמטה  העבודה  באה 
אתערותא שתהא עד ימתין שלא - דה"אני"
("אני") שהוא  אלא  מלמעלה , התעוררות  דלעילא ,

, להקב "ה "לדודי", יתעורר 

וירידת  האדם  דבריאת  ותכלית  שהכוונה  כידוע 
שנקבע  כפי האדם  (תענוג ) ושלימות  למטה  הנשמה 
"נהמא  יהי' לא  שמקבל  שמה  הוא , הקב "ה  ע "י

ע "י דכיסופא " - כולל  ֿ בושה ), לחם  ֿ חינם  (לחם 
מו"ח דכ"ק הידוע [וכפתגם מלמעלה מתנה

בדרך אדמו"ר  דבר  שום  אין חסידים  ש "אצל 
ע "י בזה  שיתייגע  אלא  ממילא "], ,

חז"ל  תאמין,ובלשון אל  ומצאתי יגעתי "לא  -
טבע  הוא  כן - [ובפשטות  תאמין", ומצאתי יגעתי
ועאכו"כ  ֿ יהודים ), שאינם  (אפילו אדם  בני כל 
ביגיעה  עבודתם  עושים  הם  כאשר  ועאכו"כ  בנ"י,
שלהם והרגילות הטבע מדרך למעלה יתירה

אלקים " "עובד  )].(בבחי'
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ליקוטי1) וראה .129 ,78 ,75 ע' אידיש המאמרים ספר ראה
יג ) כא, תצא (עה"פ להאריז"ל  ל "ת הנוראים. הימים הל ' מהרי "ל 

ועוד . תקפא. ר"ס טואו"ח  ימים. ירח  גו' ובכתה
גם 2) ומרומז ספ"ב. ר"ה שער עט "ר סע"א. נח , ר"ה לקו"ת

ר"ה): מסכת (ריש למלכיםבמשנה ר"ה -בניסן
ראה  - א) ד , שם גמרא (ראה החודש באמצע הוא שבו שרגל 

.4 הערה 409 ע' ח "ו לקו"ש
קידושין .3) סוף  וברייתא  משנה  - חז"ל לשון 
כנגד 4) ד "אלול ", תיבות ראשי  בהחמשה - ובפרטיות

תשובה  חסדים, גמילות עבודה, תורה עבודה: אופני  החמשה
תשמ "ו  אלול  מבה"ח  ראה, ש"פ שיחת בארוכה ראה - וגאולה
תשמ "ח  אלול  אדר"ח  ראה, ש"פ ואילך ), 272 ע' חכ "ט  (לקו"ש
מבה"ח  ראה, ש"פ ואילך ), 198 ע' ח "ד  תשמ "ח  (התוועדויות

וש"נ. ואילך ). 198 ע' ח "ד  תשמ "ט  (התוועדויות תשמ "ט  אלול 
ג .5) ו, שה"ש
היום 6) סדר פ"א. ופירושה ר"ה תפילת סדר אבודרהם

(קטו, יש עוד  ד "ה פ"ד  התשובה שער ר"ח  אלול ). ר"ח  (בסדר
והעבירו). (ד "ה סתקפ"א לטואו"ח  ב"ח  פ"א. כד  שער פע"ח  ב).

.67 הערה פב ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ  נסמן - ועוד 
(התוועדויות 7) תשמ "ט  אלול  ט "ז תבוא, ש"פ שיחת גם ראה

ס"ב  תש"נ אלול  מבה"ח  ראה, ש"פ ואילך ), 307 ע' ח "ד  תשמ "ט 
ואילך ). 171 ע' ח "ד  תש"נ (התוועדויות

טז.8) ב, שה"ש
תקמג .9) ע' ח "ב שה"ש תשדמ . ע' ראה פ' אוה"ת ראה

ע' ה'ש"ת תרנט . ע' עטר"ת שכו. ע' תרנ"ד  קצו. ע' תרכ "ז סה"מ 
.177 ע' תש"ג  השיחות ס' .151

רע"ד .10) ז, צו לקו"ת ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה
(11.119 ע' תש"ב .57 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה
חבירו 12) של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה אדם כמאחז"ל 

לקוטי עם (הגש"פ תשל "ב ניסן י "א מכתב וראה א). לח , (ב"מ 
תרמב). ע' - ואילך  תשמ "ו קה"ת - וביאורים מנהגים טעמים,

רע"ב.13) ו, מגילה
א).14) (כא, פט "ו תניא וראה ב. ט , חגיגה יח . ג , מלאכי 

       

פועל  דלתתא ) (האתערותא  לדודי" ה "אני וע "י
לי", "ודודי שיהי' דלעילאהוא האתערותא

מלמעלה  למטה .והמשכה 

האתערותא  שעבור  הגם  אומרת , דלתתא זאת 
[כמבואר  דשמיא  וסייעתא  כח  נתינת  מקבלים 

י"ג מתגלים  שאז אלול , לחודש  בנוגע  במיוחד 
בדרך בשדה", "מלך כמשל הרחמים, מדות

ומזה  דלעילא , לעבודה אתערותא  כח  מקבלים 
בחודש  הרי - אלול ] בחודש  לדודי" ד "אני

השנה) עבודת דכללות החשבון נמצא(חודש
האדם, עבודת דכללות התכלית בהדגשה
לי"), "ודודי (ואח "כ  לדודי" "אני עם  שמתחילים 
כאשר  [אפילו השנה  בכל  יהודי של  שהגישה  כיון
בשנה , האחרון בחודש  העבודה  בסיום  נמצא  הוא 
צריכה  שלפנ"ז] חדשים  בי"א  העבודה  לאחרי
לכל  אלא ) האתעדל "ע , על  יסתמך  (שלא  להיות 

עבודת  הוא  והעיקר  התחתון לראש  מצד 
דוקא [בימי אלול  דחודש  ו ("שדה ") ,[

אח "כ  לי"יימשך  לדודי ")"ודודי ("אני וזהו  ;
שלימותתכלית ו(גם) הענינים, דכל הכוונה

ע "י  בא  זה  כאשר  דוקא  - דלעילא  האתערותא 
נמשכת שעי"ז עצמו, בכח היהודי עבודת
שע "י  - מזה  יתירה  עד  בפנימיות , האתעדל "ע 

אתעדל "ע  אח "כ  נמשכת  האתעדל "ת  
העבודה  קודם  מלמעלה  שבאה  מזו לי") .("ודודי

שראש  בכך  ברמז גם  נמצא  שהענין ולהוסיף ,
האות  הוא  ("אני") ד "אלול " האות התיבה  ,

האות  בהיותה  התורה : אותיות  מכ "ב  הראשון
על  מורה  ה "ז ֿ בי "ת , דהאל"ף  הדרגא הראשונה 

האותיות  כל  בהתחלת  ביותר  והתחתונה  הראשונה 
אחד  הוא  שמספרו למעלה ), מלמטה  ,(בסדר 

אל  הקל  (מן למעלה  מלמטה  אח "כ  עולים  ומזה 
(פעמיים  שניים  הוא  שמספרו בי"ת , לאות  הכבד )

וכן ככה ) ככה , פעמים  שלש  - גימ "ל  ואח "כ  ,
סיום  - תי"ו האות  עד  מדרגא  למעלה  דרגא  הלאה 
- השלימות  תכלית  על  שקאי האותיות , ושלימות 

מאות  .ארבע 

וראש  ההתחלה  היא  אל "ף  אות  גיסא , ולאידך 
העולם  נברא  שבהן התורה  אותיות  כ "ב  ,דכל 

בעולם . הענינים  כל  באים  ממנה 

בכח  העבודה  על  מרמז ה "ז השם  ובעבודת 
") דהתחתון (מה "אני")עצמו שמתחיל  לדודי"),

אל  הקל  מן למעלה  מלמטה  עולה  ואח "כ  למטה 
והיסוד  ההתחלה  נעשה  וזה  הענינים ,הכבד ; דכל 

מלמעלה  דההמשכות  לי").גם  ("ודודי

 ו"ודודי לדודי" ד "אני הענינים  ששני כיון
החשבון), (חודש  ד "אלול " בהר "ת  נכללים  לי"
ענינים  שני כאן ישנם  שבפרטיות  לומר  מסתבר 
הן  אלול , בחודש  דיהודי הנפש  וחשבון בהעבודה 
והן  למעלה , מלמטה  עבודה  - לדודי" ד "אני הענין
למטה  מלמעלה  העבודה  - לי" ד "ודודי הענין
עבודת  על  לדודי" "אני קאי שבכללות  [אע "פ 
והיות  מלמעלה ]; ההמשכה  על  לי" ו"ודודי האדם 
מלמעלה  והשפעות  ההמשכות  שכל  רצה  שהקב "ה 

למטה  זה  מעין עבודה  ע "י שעי"ז יומשכו י"ל , -
(עבודה  לי" ד "ודודי מעין ישנו יהודי שבעבודת 
"ודודי  להמשיך  הכלי ה "ז למטה ), מלמעלה  בדרך 
ההמשכות  דכל  דלעילא  האתערותא  כפשוטו, לי"

למטה .מהק  ב "ה 

- אלול  בחודש  אלו ענינים  ששני לומר , ויש 
ב  מרומזים  - לי" ו"ודודי לדודי" הימים "אני

הזה ) (בזמן הוא  אלול  (שר "ח  אלול  חודש  דראש 
תמיד  הוא  ֿ אב  מנחם  שחודש  כיון ימים , שני תמיד 

הכתוב  ובלשון לשון מלא ), חדשיכם " "ובראשי -
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64 ואילך ).15) סע"א לב, ראה (פ' לדודי  אני  ד "ה לקו"ת
ג ).16) לג , (שם הב' לדודי  אני  ד "ה לקו"ת
(17159 ע' חי "ט  לקו"ש שענין וראה (ושם, ואילך 

ממנו). ונמשך  ניסן לחודש שייך  אלול  דחודש דלעילא האתערותא
עם  קשורה באלול  יגמדה"ר שהארת (ושם, ואילך  162 ע' חכ "ט 

 אבל , .(עיי "ש דלתתא, אתערותא - הוא החודש
.172 ע' ח "ד  תש"נ ואילך . 308 ע' ח "ד  תשמ "ט  התוועדויות

שימי18) בהטעם  15 שבהערה בלקו "ת  אלול כמבואר חודש
לקו"ש  וראה מדה"ר). הי "ג  בהם שמאירים (אף החול  ימי  הם

.6 ובהערה 1343 ע' ח "ד 
לקו"ש 19) וראה ואילך . א כד , שה"ש א. ג , ויקרא לקו"ת

שם. תשמ "ט  התוועדויות .14 ובהערה שם חי "ט 
האותיות 20) שחשבון ב), (פד , פ"ז שעהיוה"א תניא ראה

כלולות  ומדרגות כחות מיני  כמה ומספר החשבון "בחי ' על  מורה
זו". תיבה של  זה בצירוף המלובש הזה וחיות באור

תו"א 21) ראה - טז) כג , שרה (חיי  כסף שקל  מאות ארבע
אות  אותיות מערכת חב"ד  הערכים ספר וראה ג ). (כד , וישלח  ר"פ

וש"נ. ואילך . תנז ע' תי "ו
ספר22) בארוכה וראה  א ). (פט , ספי "א  שעהיוה"א תניא

אותיות (כ "ב אותיות  ערך - בתחלתו  אותיות מערכת חב "ד הערכים
וש"נ . התורה ).

שם.23) ובהערות 72 ע' ח "ט  לקו"ש ראה
יא.24) כח , פינחס



מט        

פועל  דלתתא ) (האתערותא  לדודי" ה "אני וע "י
לי", "ודודי שיהי' דלעילאהוא האתערותא

מלמעלה  למטה .והמשכה 

האתערותא  שעבור  הגם  אומרת , דלתתא זאת 
[כמבואר  דשמיא  וסייעתא  כח  נתינת  מקבלים 

י"ג מתגלים  שאז אלול , לחודש  בנוגע  במיוחד 
בדרך בשדה", "מלך כמשל הרחמים, מדות

ומזה  דלעילא , לעבודה אתערותא  כח  מקבלים 
בחודש  הרי - אלול ] בחודש  לדודי" ד "אני

השנה) עבודת דכללות החשבון נמצא(חודש
האדם, עבודת דכללות התכלית בהדגשה
לי"), "ודודי (ואח "כ  לדודי" "אני עם  שמתחילים 
כאשר  [אפילו השנה  בכל  יהודי של  שהגישה  כיון
בשנה , האחרון בחודש  העבודה  בסיום  נמצא  הוא 
צריכה  שלפנ"ז] חדשים  בי"א  העבודה  לאחרי
לכל  אלא ) האתעדל "ע , על  יסתמך  (שלא  להיות 

עבודת  הוא  והעיקר  התחתון לראש  מצד 
דוקא [בימי אלול  דחודש  ו ("שדה ") ,[

אח "כ  לי"יימשך  לדודי ")"ודודי ("אני וזהו  ;
שלימותתכלית ו(גם) הענינים, דכל הכוונה

ע "י  בא  זה  כאשר  דוקא  - דלעילא  האתערותא 
נמשכת שעי"ז עצמו, בכח היהודי עבודת
שע "י  - מזה  יתירה  עד  בפנימיות , האתעדל "ע 

אתעדל "ע  אח "כ  נמשכת  האתעדל "ת  
העבודה  קודם  מלמעלה  שבאה  מזו לי") .("ודודי

שראש  בכך  ברמז גם  נמצא  שהענין ולהוסיף ,
האות  הוא  ("אני") ד "אלול " האות התיבה  ,

האות  בהיותה  התורה : אותיות  מכ "ב  הראשון
על  מורה  ה "ז ֿ בי "ת , דהאל"ף  הדרגא הראשונה 

האותיות  כל  בהתחלת  ביותר  והתחתונה  הראשונה 
אחד  הוא  שמספרו למעלה ), מלמטה  ,(בסדר 

אל  הקל  (מן למעלה  מלמטה  אח "כ  עולים  ומזה 
(פעמיים  שניים  הוא  שמספרו בי"ת , לאות  הכבד )

וכן ככה ) ככה , פעמים  שלש  - גימ "ל  ואח "כ  ,
סיום  - תי"ו האות  עד  מדרגא  למעלה  דרגא  הלאה 
- השלימות  תכלית  על  שקאי האותיות , ושלימות 

מאות  .ארבע 

וראש  ההתחלה  היא  אל "ף  אות  גיסא , ולאידך 
העולם  נברא  שבהן התורה  אותיות  כ "ב  ,דכל 

בעולם . הענינים  כל  באים  ממנה 

בכח  העבודה  על  מרמז ה "ז השם  ובעבודת 
") דהתחתון (מה "אני")עצמו שמתחיל  לדודי"),

אל  הקל  מן למעלה  מלמטה  עולה  ואח "כ  למטה 
והיסוד  ההתחלה  נעשה  וזה  הענינים ,הכבד ; דכל 

מלמעלה  דההמשכות  לי").גם  ("ודודי

 ו"ודודי לדודי" ד "אני הענינים  ששני כיון
החשבון), (חודש  ד "אלול " בהר "ת  נכללים  לי"
ענינים  שני כאן ישנם  שבפרטיות  לומר  מסתבר 
הן  אלול , בחודש  דיהודי הנפש  וחשבון בהעבודה 
והן  למעלה , מלמטה  עבודה  - לדודי" ד "אני הענין
למטה  מלמעלה  העבודה  - לי" ד "ודודי הענין
עבודת  על  לדודי" "אני קאי שבכללות  [אע "פ 
והיות  מלמעלה ]; ההמשכה  על  לי" ו"ודודי האדם 
מלמעלה  והשפעות  ההמשכות  שכל  רצה  שהקב "ה 

למטה  זה  מעין עבודה  ע "י שעי"ז יומשכו י"ל , -
(עבודה  לי" ד "ודודי מעין ישנו יהודי שבעבודת 
"ודודי  להמשיך  הכלי ה "ז למטה ), מלמעלה  בדרך 
ההמשכות  דכל  דלעילא  האתערותא  כפשוטו, לי"

למטה .מהק  ב "ה 

- אלול  בחודש  אלו ענינים  ששני לומר , ויש 
ב  מרומזים  - לי" ו"ודודי לדודי" הימים "אני

הזה ) (בזמן הוא  אלול  (שר "ח  אלול  חודש  דראש 
תמיד  הוא  ֿ אב  מנחם  שחודש  כיון ימים , שני תמיד 

הכתוב  ובלשון לשון מלא ), חדשיכם " "ובראשי -
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64 ואילך ).15) סע"א לב, ראה (פ' לדודי  אני  ד "ה לקו"ת
ג ).16) לג , (שם הב' לדודי  אני  ד "ה לקו"ת
(17159 ע' חי "ט  לקו"ש שענין וראה (ושם, ואילך 

ממנו). ונמשך  ניסן לחודש שייך  אלול  דחודש דלעילא האתערותא
עם  קשורה באלול  יגמדה"ר שהארת (ושם, ואילך  162 ע' חכ "ט 

 אבל , .(עיי "ש דלתתא, אתערותא - הוא החודש
.172 ע' ח "ד  תש"נ ואילך . 308 ע' ח "ד  תשמ "ט  התוועדויות

שימי18) בהטעם  15 שבהערה בלקו "ת  אלול כמבואר חודש
לקו"ש  וראה מדה"ר). הי "ג  בהם שמאירים (אף החול  ימי  הם

.6 ובהערה 1343 ע' ח "ד 
לקו"ש 19) וראה ואילך . א כד , שה"ש א. ג , ויקרא לקו"ת

שם. תשמ "ט  התוועדויות .14 ובהערה שם חי "ט 
האותיות 20) שחשבון ב), (פד , פ"ז שעהיוה"א תניא ראה

כלולות  ומדרגות כחות מיני  כמה ומספר החשבון "בחי ' על  מורה
זו". תיבה של  זה בצירוף המלובש הזה וחיות באור

תו"א 21) ראה - טז) כג , שרה (חיי  כסף שקל  מאות ארבע
אות  אותיות מערכת חב"ד  הערכים ספר וראה ג ). (כד , וישלח  ר"פ

וש"נ. ואילך . תנז ע' תי "ו
ספר22) בארוכה וראה  א ). (פט , ספי "א  שעהיוה"א תניא

אותיות (כ "ב אותיות  ערך - בתחלתו  אותיות מערכת חב "ד הערכים
וש"נ . התורה ).

שם.23) ובהערות 72 ע' ח "ט  לקו"ש ראה
יא.24) כח , פינחס



נ       

הזהר  כביאור  אינון רבים , ראשין כמה  "וכי
וירחא )". ירחא  (בכל  תרין ראשי אלא  לסיהרא ,

אלול  חודש  דראש  בקביעות  - ובהדגשה  ובפרט 
הראשון  וביום  קודש  השבת  ביום  - זו בשנה 

בשבוע :

שני  על  ומורים  מרמזים  השבת  ויום  ראשון יום 
ההתחלה  הוא  ראשון יום  בזמן: ומנינים  סדרים 
על  מורה  ושבת  למעלה , מלמטה  השבוע  ימי דמנין

למטה . מלמעלה  וסדר  מנין

ראשון  ביום  - הבריאה  בתחלת  שהי' וכפי
הראשון: השבת  וביום  בראשית  דמעשה  הראשון
ומנין  הבריאה  החלה  בראשית  דמעשה  ראשון ביום 
ראשון, יום  למעלה : מלמטה  השבוע  דימי הזמן
השביעי; ויום  הששי יום  עד  שלישי, יום  שני, יום 
שמתחילים  ראשון, יום  בכל  זה  ענין חוזר  ועד "ז

ראשון למנות  יום  (ע "ד  ראשון" יום  "היום  מחדש 
 והדרגה בסדר  המנין חלילה  וחוזר  ,(

השבת  יום  עד  ראשון מיום  למעלה , מלמטה 
ע"י נפעלת השבת דיום ושלימות [והאכילה

כמאחז"ל השבוע, ימי בששת "מיהעבודה
בשבת "]. יאכל  שבת  בערב  שטרח 

מלמעלה  - שני ומנין סדר  ישנו לזה  ונוסף 
נברא  הוא  הזמן שמציאות  אע "פ  זאת למטה : ,

ראשון  דיום  הראשון ברגע  נברא  שזמן אומרת 
בספרים איתא - בראשית שקודםדמעשה ,

שבת  הי' בראשית ) ימי (בששת  [כידוע הבריאה 
"סדר  הזמן, ענין מעין הי' הזמן בריאת  קודם  שגם 

לכן)" (קודם  הזמן זמנים  (לפני הזה  השבת  ויום  ,[

(שבעת  ששת  כל  את  מברך  בראשית ) ימי )דששת 
כולם  הזמנים  וכל  בראשית , זמן ימי סדר  וזהו .

  ברכה) נמשך  (שלימות ) משבת  -
שבת והמשכה  בכל  לזה  [ובדוגמא  הימים  בששת  (

יומין  כולהו מתברכין שמיני' -.[

החילוק  גם  הוא  כן הזמנים , במנין שהוא  וכשם 
ב  שבת  ויום  ראשון יום  ביום בין עבודתם :

החול , בימי העבודה  סדר  מתחיל  בשבוע  ראשון
מיום  החל  (מלמטלמ "ע ), הכבד  אל  הקל  מן בסדר 

ביותר  הקלה  (העבודה  עולים ראשון ואח "כ  ,(
נבראת ("שבו שני ביום יותר קשה לעבודה

עדמחלוקת" זה, שלאחרי בימים ואח"כ ,(
אדם  בריאת  יום  הששי, ביום  העבודה  שלימות 

("ויכולו הראשון  השבת  דיום  השלימות  עד  ,
צבאם " וכל  והארץ  העבודה השמים  משא "כ  .(

- למטה דמלמעלה באופן היא השבת ביום
ויין  שמן בשר  אכילת  ותענוג , בשלימות  לכתחילה 

וכו' (מיני'ישן מלמעלמ "ט  כח  נמשך  (ומזה 
זה ). שלאחרי השבוע  בימי מתברכין)

 מנינים שני ישנם  לזה  שבדוגמא  לומר  ויש 
ש "בראשית  [כיון האדם  בעבודת  אלו וסדרים 

ישראל " שני בשביל  כולל  - הבריאה  עניני כל  ,
ו)בעבודת  (בשביל  נמצאים  - הנ"ל  הזמן סדרי
ראשון  מיום  שמתחיל  מלמטלמ "ע , המנין בנ"י],
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ואילך .25) א'קסה ע' פינחס באוה"ת נת' א. רמח , ח "ג 
יום.26) של  בשירו
רסט .27) ע' תרע"ח  סה"מ  סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

פו. ע' שבועות אוה"ת גם וראה .167 ע' תש"ה .192 ע' תש"ד 
ובכ "מ . א'תתצט . א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת

סע"א.28) ג , ע"ז
סע"ד 29) (ע"ה, הק"ש שער בסידור הובא - הה"מ  תורת

.176 ע' ח "י  לקו"ש וראה .ואילך ).
העולה 30) תורת פ"ז. וכלים) עצמות (שער ד  שער פרדס

יצירה  לספר דונולו) שבתי  (לר' חכמוני  פי ' פנ"ט . ח "ג  (להרמ "א)
מ "ד . פ"ד 

שם.31) הפרדס לשון - לעולם" קדמה "שבת
אלקות 32) האמנת מצות להצ"צ בסהמ "צ נת' ז. פ"ג , ב"ר

שם  ח "י  לקו"ש גם וראה ובכ "מ . ואילך ). ב נז, (דרמ "צ פי "א
ואילך .

תשמ "ו.33) אחרי  ש"פ תשמ "ה. ויק"פ ש"פ שיחת ראה
ועוד .

לא 34) ימים בששת כח  שנותן שבת ואלולי  שם: פרדס ראה
כו'. לפעול  כח  בהן הי '

ובכ "מ .35) ג . לז, מקץ פ' תו"א ראה
א.36) פח , ב. סג , זח "ב
(ולכן 37) בעולמו" יחיד  הקב"ה "הי ' ראשון שביום להעיר

ח )), פ"ג , (מב"ר שם ובפרש"י  ה א, בראשית - אחד " "יום נקרא
נבראת  שבו שני  ליום בערך  ובפרט  קלה, היא העבודה זה שבכח 
שבכל  זה, שלאחרי  וימים ו) פ"ד , ב"ר ו. א, (בראשית מחלוקת
(יום  הששי  ביום העבודה לשלימות עד  בעבודתו, עולה יום

השבת  ויום האדם), כבפנים.בריאת ,
הקודמת.38) בהערה נסמן
"כדי39) - מע"ב כל  בריאת לאחרי  הששי  ביום שנברא

א  לח , (סנהדרין מיד " לסעודה מוכן) הכל  (ימצא שיכנס
ובפרש"י ).

עה"פ.40) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד .

או"ח 41) אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ל  שבת הל ' רמב"ם ראה
ב). (יא, פ"ז תניא וראה ֿ ב. ס"א סרמ "ב

ובכ "מ .42) בראשית. ר"פ פרש"י 

       

מלמעלמ "ט , והמנין השבת , ביום  ונשלם  בשבוע 
הימים  ששת  את  ומברך  בשבת  מיד  שמתחיל 

זה : שלאחרי

וגוף : נשמה  - חלקים  משני מורכב  יהודי
ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  היא  זאת נשמתו ,

(ממש  הממשות  בעולם  שגם  בעולם אומרת  ,(
ממעל "; אלוקה  "חלק  היא  הרי הגשמית , העשי'

האדמה " מן "עפר  הוא  יסודו וגופו ("אדם 
תשוב "מעפר " עפר  ואל  אתה  "עפר  ,( עפר]

תהי'" לכל  כעפר  "ונפשי ביטול , וענין ,מלשון
מזה  במכ "ש  בשלימות ], בגוף  נשמה  של  במצב 

עאכו"כ ש " תהי'", לכל  .כעפר 

העפר  (שנברא  האדמה " מן "עפר  גופו, מצד 
ביום  עבודתודמע "ב (הארץ ) צריכה  ,(

מלמטה והדרגה בסדר להיות הגוף) (בבירור
יעלה  אתה " מ "עפר  הכבד , אל הקל מן  למעלה ,
העבודה  עיקר  תוכן [וזהו  למעלה . דרגא  אחר  בדרגא 

ס "ז]. כדלקמן  - האדם  בעבודת  הקבוע  והסדר 

לעשות  יהודי של  בכחו יש  נשמתו מצד  אבל 
מן  בסדר  ללכת  לא  למטה , מלמעלה  בדרך  עבודתו
עבודתו  את  מיד  לעשות  אלא  הכבד , אל  הקל 

שבת ", של  ב "אופן השלימות , מלאכת בתכלית 
למטה שמים  בגוף  נשמה  בהיותו שגם  כיון .

ממעל ", אלוקה  "חלק  הוא  הרי הממשות ) (בעולם 

ממעל  שמים  עם  יש קשור  - שמימי" "יהודי ,
את  לכתחילה  מעצמו לדרוש  הוא  וצריך  בכחו
- עד  ונפלאות , גדולות  - עד  העבודה , שלימות 
לחיי ומנוחה שבת שכולו ד"יום השלימות

.העולמים "

 ד "אני הענינים  שני הם  שאלו לומר  ויש 
(מלמעלמ "ט ) לי" ו"ודודי (מלמטלמ "ע ) לדודי"
בשנה  אלול  חודש  דראש  בקביעות  (גם ) שמרומזים 
מבטא  זה  שענין - הראשון וביום  השבת  ביום  - זו
צריך  שיהודי הנפש  דחשבון הכללי התוכן את 
בכל  שבעבודתו השנה : כל  במשך  מעבודתו לעשות 
- ויו"ט  השבת  ביום  והן חול  ביום  הן - ויום  יום 

להיות  הסדרים :צריכים 

וזה  מלמטלמ "ע . והדרגה  בסדר  עבודה  (א )
אפילו  טוב , וביום  השבת  ביום  גם  להיות  צריך 

בשנה " "אחת  תורה ,ביום  ושמחת  (יוהכ "פ )
והגבלה  ממדידה  שלמעלה  בעבודה  נמצאים  כאשר 
השבת  יום  גם  השנה , ימי שכל  בזה  כמודגש  -
השבוע  דימי הימים  מספר  ע "פ  נמנים  ויו"ט ,
כפי  וכו'), שני יום  ראשון, (יום  מלמטלמ "ע 
ומקריבים  אלו. דימים  יום " של  ב "שירו שאומרים 
יום  בכל  שמקריבים  התמיד  קרבן את  אז גם 

וכיו"ב ;

- החול  בימי גם  - יום  בכל  גיסא  ולאידך  (ב )
עבודה  היהודי) של  נשמתו (מצד  להיות  צריכה 
דרשת  ע "ד  דשבת , העבודה  בדוגמת  מלמעלמ "ט ,

לקדשו" השבת  יום  את  "זכור  על  שמאי ,(בית )
חלק  לך  נזדמן שאם  בשבת  מאחד  זוכרו "שתהא 

לשבת " מתקנו תהא  הזקן יפה  שמאי כהנהגת  ,
מצא  כיצד  שבת , לכבוד  אוכל  הי' ימיו "שכל 
אחרת  מצא  לשבת , זה  ואומר  לוקחה  נאה  בהמה 

כו'" לשבת  ומניחה  לוקחה  הימנה  זאת נאה  ,
אצלו  הורגש  החול  מימי יום  בכל  שגם  אומרת 
דשבת העבודה שלימות (מעין) עשה והוא
אומר  שהי' בו היתה  אחרת  מדה  "הלל  [משא "כ 
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רפ"ב.43) תניא
יום44) היום ראה  כאשר תרנ"ב בחורף זה): (יום

חלק  היא בישראל  השנית "ונפש התניא בספר עמי  למד  אאמו"ר
ובתיבת  ממעל  בתיבת הנושאים כי  הסביר ממש", ממעל  אלקה
תוארו  וממש שברוחניות רוחניות תוארו ממעל  הפכים. הם ממש
היותה  שעם השנית, נפש מעלת זהו כי  ויבאר שבגשמיות. גשמיות

שבגשמיות. בגשמיות פועלת שברוחניות רוחניות
ז.45) ב, בראשית
תוקף".46) "ונתנה פיוט 
יט .47) ג , בראשית
העמידה.48) תפילת בסוף נצור" "אלקי  בתפילת
העליונים 49) מן (אדה"ר) אותו בורא אני  ח : פי "ב, ב"ר ראה

. התחתונים באפיו ומן ויפח  התחתונים, מן האדמה מן עפר .
יא). פ"ח , שם גם (וראה העליונים מן ז) ב, (בראשית חיים נשמת
התחתונים  ומן העליונים מן עשאו באפיו: ויפח  עה"פ ובפרש"י 
ג , בראשית תו"א וראה - העליונים. מן ונשמה התחתונים מן גוף
ובכ "מ . תצה. ע' תרס"ו המשך  טו. מאמר ומעין קונטרס ואילך . ד 

שם.50) פרש"י  שם. פי "ב ב"ר וראה
מלאכת 51) - בשבת גם שמותרת אחת מלאכה שיש כידוע

6 ע' ח "ד  תשמ "ט  התוועדויות וראה - ספי "א. ב"ר ראה שמים,
ואילך .

ועוד .52) לט . ד , ואתחנן - הכתוב לשון
בסופה.53) תמיד 
לד .54) טז, אחרי  י . ל , תצוה
ח .55) כ , יתרו
יתרו 56) עה"פ ממכילתא ס"י , סרמ "ב או"ח  אדה"ז שו"ע

שם.
א.57) טז, מביצה שם, אדה"ז שו"ע



ני        

מלמעלמ "ט , והמנין השבת , ביום  ונשלם  בשבוע 
הימים  ששת  את  ומברך  בשבת  מיד  שמתחיל 

זה : שלאחרי

וגוף : נשמה  - חלקים  משני מורכב  יהודי
ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  היא  זאת נשמתו ,

(ממש  הממשות  בעולם  שגם  בעולם אומרת  ,(
ממעל "; אלוקה  "חלק  היא  הרי הגשמית , העשי'

האדמה " מן "עפר  הוא  יסודו וגופו ("אדם 
תשוב "מעפר " עפר  ואל  אתה  "עפר  ,( עפר]

תהי'" לכל  כעפר  "ונפשי ביטול , וענין ,מלשון
מזה  במכ "ש  בשלימות ], בגוף  נשמה  של  במצב 

עאכו"כ ש " תהי'", לכל  .כעפר 

העפר  (שנברא  האדמה " מן "עפר  גופו, מצד 
ביום  עבודתודמע "ב (הארץ ) צריכה  ,(

מלמטה והדרגה בסדר להיות הגוף) (בבירור
יעלה  אתה " מ "עפר  הכבד , אל הקל מן  למעלה ,
העבודה  עיקר  תוכן [וזהו  למעלה . דרגא  אחר  בדרגא 

ס "ז]. כדלקמן  - האדם  בעבודת  הקבוע  והסדר 

לעשות  יהודי של  בכחו יש  נשמתו מצד  אבל 
מן  בסדר  ללכת  לא  למטה , מלמעלה  בדרך  עבודתו
עבודתו  את  מיד  לעשות  אלא  הכבד , אל  הקל 

שבת ", של  ב "אופן השלימות , מלאכת בתכלית 
למטה שמים  בגוף  נשמה  בהיותו שגם  כיון .

ממעל ", אלוקה  "חלק  הוא  הרי הממשות ) (בעולם 

ממעל  שמים  עם  יש קשור  - שמימי" "יהודי ,
את  לכתחילה  מעצמו לדרוש  הוא  וצריך  בכחו
- עד  ונפלאות , גדולות  - עד  העבודה , שלימות 
לחיי ומנוחה שבת שכולו ד"יום השלימות

.העולמים "

 ד "אני הענינים  שני הם  שאלו לומר  ויש 
(מלמעלמ "ט ) לי" ו"ודודי (מלמטלמ "ע ) לדודי"
בשנה  אלול  חודש  דראש  בקביעות  (גם ) שמרומזים 
מבטא  זה  שענין - הראשון וביום  השבת  ביום  - זו
צריך  שיהודי הנפש  דחשבון הכללי התוכן את 
בכל  שבעבודתו השנה : כל  במשך  מעבודתו לעשות 
- ויו"ט  השבת  ביום  והן חול  ביום  הן - ויום  יום 

להיות  הסדרים :צריכים 

וזה  מלמטלמ "ע . והדרגה  בסדר  עבודה  (א )
אפילו  טוב , וביום  השבת  ביום  גם  להיות  צריך 

בשנה " "אחת  תורה ,ביום  ושמחת  (יוהכ "פ )
והגבלה  ממדידה  שלמעלה  בעבודה  נמצאים  כאשר 
השבת  יום  גם  השנה , ימי שכל  בזה  כמודגש  -
השבוע  דימי הימים  מספר  ע "פ  נמנים  ויו"ט ,
כפי  וכו'), שני יום  ראשון, (יום  מלמטלמ "ע 
ומקריבים  אלו. דימים  יום " של  ב "שירו שאומרים 
יום  בכל  שמקריבים  התמיד  קרבן את  אז גם 

וכיו"ב ;

- החול  בימי גם  - יום  בכל  גיסא  ולאידך  (ב )
עבודה  היהודי) של  נשמתו (מצד  להיות  צריכה 
דרשת  ע "ד  דשבת , העבודה  בדוגמת  מלמעלמ "ט ,

לקדשו" השבת  יום  את  "זכור  על  שמאי ,(בית )
חלק  לך  נזדמן שאם  בשבת  מאחד  זוכרו "שתהא 

לשבת " מתקנו תהא  הזקן יפה  שמאי כהנהגת  ,
מצא  כיצד  שבת , לכבוד  אוכל  הי' ימיו "שכל 
אחרת  מצא  לשבת , זה  ואומר  לוקחה  נאה  בהמה 

כו'" לשבת  ומניחה  לוקחה  הימנה  זאת נאה  ,
אצלו  הורגש  החול  מימי יום  בכל  שגם  אומרת 
דשבת העבודה שלימות (מעין) עשה והוא
אומר  שהי' בו היתה  אחרת  מדה  "הלל  [משא "כ 
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רפ"ב.43) תניא
יום44) היום ראה  כאשר תרנ"ב בחורף זה): (יום

חלק  היא בישראל  השנית "ונפש התניא בספר עמי  למד  אאמו"ר
ובתיבת  ממעל  בתיבת הנושאים כי  הסביר ממש", ממעל  אלקה
תוארו  וממש שברוחניות רוחניות תוארו ממעל  הפכים. הם ממש
היותה  שעם השנית, נפש מעלת זהו כי  ויבאר שבגשמיות. גשמיות

שבגשמיות. בגשמיות פועלת שברוחניות רוחניות
ז.45) ב, בראשית
תוקף".46) "ונתנה פיוט 
יט .47) ג , בראשית
העמידה.48) תפילת בסוף נצור" "אלקי  בתפילת
העליונים 49) מן (אדה"ר) אותו בורא אני  ח : פי "ב, ב"ר ראה

. התחתונים באפיו ומן ויפח  התחתונים, מן האדמה מן עפר .
יא). פ"ח , שם גם (וראה העליונים מן ז) ב, (בראשית חיים נשמת
התחתונים  ומן העליונים מן עשאו באפיו: ויפח  עה"פ ובפרש"י 
ג , בראשית תו"א וראה - העליונים. מן ונשמה התחתונים מן גוף
ובכ "מ . תצה. ע' תרס"ו המשך  טו. מאמר ומעין קונטרס ואילך . ד 

שם.50) פרש"י  שם. פי "ב ב"ר וראה
מלאכת 51) - בשבת גם שמותרת אחת מלאכה שיש כידוע

6 ע' ח "ד  תשמ "ט  התוועדויות וראה - ספי "א. ב"ר ראה שמים,
ואילך .

ועוד .52) לט . ד , ואתחנן - הכתוב לשון
בסופה.53) תמיד 
לד .54) טז, אחרי  י . ל , תצוה
ח .55) כ , יתרו
יתרו 56) עה"פ ממכילתא ס"י , סרמ "ב או"ח  אדה"ז שו"ע

שם.
א.57) טז, מביצה שם, אדה"ז שו"ע



נב       

צרכינו"ברוך  לנו יעמס  יום  יום  סדר ה ' ,
מלמטלמ "ע  ].העבודה 

הם  אלו ענינים  שני - ישראל  בני ובכללות 
קאי  יששכר  וזבולון: יששכר  בין על החילוק 

התורה  לימוד  הוא  עבודתם  שעיקר  - תורה  ,מארי
שבת  זבולון בחי' למטה ; מלמעלה  עבודה  -

הואקאי עבודתם שעיקר העסק, בעלי על
גשמיים בדברים המלובשים המצוות, במעשה
עובדין  - ומתן) משא  ע "י (שהוא  הטבע  ודרכי
ראשון, (יום  למעלה  דמלמטה  בסדר  שהוא  דחול ,

וכו'). שני יום 
 בשנה) אלול  חודש  דראש  הימים  שני מתוך 

היום  - הוא  העיקרי היום  ראשון) ויום  שבת  - זו
 ראשון (יום  חודש  מנין דראש  מתחיל  שבו ,(

- חודש  דראש  א ' יום  (משא "כ  אלול  חודש  ימי
יום  הוא  - וענין שבת  ֿ אב ), מנחם  דחודש 

אלול  חודש  דראש  ב ' שביום  בכך  גם  מתבטא  זה 
אלול  דחודש  (והמנהגים ) הענינים  רוב  מתחילים 

שופר  בודדים (כתקיעת  ענינים  ורק  וכיו"ב ),
חודש . דראש  א ' ביום  מתחילים 

שנה  קביעות  עם  בקשר  לזה  הטעם  לומר  ויש 
זו:

לי" ודודי לדודי ד "אני הענין שבכללות  כשם 
המטה , עבודת  לדודי", "אני הוא  והעיקר  ההתחלה 

מלמע  ההמשכה  באה  כן ואח "כ  - ס "ב ) (כנ"ל  לה 
והיסוד  שהעיקר  עצמה , האדם  בעבודת  גם  הוא 
גופו  (מצד  מלמטלמ "ע  העבודה  - לדודי" "אני הוא 

(ובהוספה  - ואח "כ  העפר ), מן שהוא  היהודי של 
מלמעלמ "ט  העבודה  לי", "ודודי בא  - זה ) על 
לפעול  הכח  שלימות  מזה : ויתירה  נשמתו). (מצד 
דוקא  בא  הנשמה ) (גילוי לי" ד "ודודי העבודה  את 

כדלקמן. לדודי", ה "אני ע "י

הוא  הימים  מנין עיקר  הזמנים : במנין ועד "ז
הענין  ישנו זה  על  שבהוספה  אלא  ראשון; מיום 

הבריאה . קודם  דשבת 

העיקר  - חודש  דראש  ב ' יום  חל  לזה  ובהתאם 
ראשון  ביום  להיות  - אלול  חודש  ראש  ימי דשני
החשבון ועיקר ההתחלה שזוהי כיון בשבוע,
מלמטלמ "ע  לדודי" ד "אני העבודה  - אלול  דחודש 
חשבון  שזהו כיון אלא  ראשון). יום  של  (ענינו
את  גם  בו יש  - העבודה  עניני כל  את  הכולל 
הראשון  ביום  כמרומז - לי" ד "ודודי העבודה 
- (שענינו קודש  השבת  ביום  אלול , חודש  דראש 

מלמעלמ "ט ) .עבודה 

: בזה הביאור 

- הוא  האדם  בעבודת  וקבוע  הרגיל  הסדר 
היות  למעלה ), (מלמטה  לדודי" ד "אני העבודה 

דירה  יתברך  לו להיות  הקב "ה  ,שנתאוה 
התחתונים, גדרי ע"פ להיות העבודה צריכה
(תחתונים ) העולם  סדרי את  הקב "ה  קבע  בו והאופן
דמלמטה  בסדר  ללכת  שצריכים  הוא , הטבע  בדרך 
בן  למקרא , חמש  (בן הכבד  אל  הקל  מן למעלה ,

וכו' למשנה  שאע "פ עשר  נמצא  ועפ "ז וכיו"ב ). ,
ע "י  הן נפעלת  בתחתונים  דירה  דעשיית  שהעבודה 
העבודה ע"י והן למעלה דמלמטה העבודה
בהעבודה  יתירה  בהדגשה  זה  הרי - למטה  מלמעלה 

התחתונים ). גדרי (לפי למעלה  מלמטה 

"מן שהיא נשמה לו יש שיהודי והגם
(שמצד העליונים " ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  ,
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כ .58) סח , תהלים
בהלכה59) אמת הן הדיעות שב' יומתק ועפ"ז

אדה"ז  שו"ע (וראה חיים" אלקים דברי  ואלו "אלו ה'. בעבודת
וגם  כו'". לעשות נכון יותר ב"ש שכדברי  מודה הלל  ש"אף שם,
לשבת  ומניחה לוקחה הימנה נאה אחרת "מצא באם לשמאי 
הענינים: ב' צ"ל  יום בכל  כי  - בחול ") הראשונה את ואוכל 
מלמטלמ "ע  והעבודה שמאי ), (כהנהגת מלמעלמ "ט  העבודה

הלל ).( כהנהגת
ובפרש"י ).60) יח  לג , (ברכה באוהלך " "וישכר כמ "ש
כה,61) לאדהאמ "צ ביאוה"ז א). (קט , ס"ה אגה"ק תניא ראה

קלד . ע' ולהצ"צ ֿ ב. א
בברכות 62) ומרומז א. כט , זח "ג  (ראה שבת" איקרי  ד "ת"ח 

תשמ "ו. בהר ש"פ שיחת גם וראה - רע"א). קיט , שבת סע"ב. מז,
שם 63) ברכה - 60 (כבהערה בצאתך " זבולון "שמח  כמ "ש

ובפרש"י ).
שם 64) מג "א תקפא. ר"ס טואו"ח  בב"ח  השקו"ט  ראה

שם. אדה"ז לשו"ע השלמה סק"ב.
תוקעין 65) אלול  ובאדר"ח  .53 ע' חב"ד  המנהגים ספר

(שם). להתלמד 

הבא66) דר"ח  א' הוא השבת שיום ראשון והטעם יום
יש  - לי ") "ודודי  ואח "כ  לדודי " ד "אני  הסדר (היפך  דר"ח  ב'
גו' הארץ אל  תבואו "כי  בהר) (ר"פ במש"נ הביאור ע"ד  לומר
(אף  שדך " תזרע שנים "שש קודם לה'" שבת הארץ ושבתה
כי שנים), השש לאחרי  באה השמיטה ששנת הוא בפועל  שהסדר
העבודה  של  והתכלית הכוונה היא לה'" שבת הארץ "ושבתה
שקודם  לשבת בנוגע (ס"ג ) לעיל  המדובר ע"ד  שנים", ד "שש

ועצ"ע. בראשית. ימי  הששת
ו.67) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל "ו. תניא
ספ"ה.68) אבות
(69.49 בהערה לעיל  נסמן

       

- כנ"ל ) למטה , מלמעלה  לעבודה  כח  לו יש  זה 
גשמי, בגוף  למטה  זו נשמה  הוריד  הקב "ה  אבל 

התחתונים " "מן האדמה "),שהוא  מן ("עפר 
ממנו  למטה  תחתון שאין התחתון כיון בעוה "ז ,

- הענינים  דכל  הכוונה  תכלית  נמצאת  שבזה 
יתברך לו דירה יעשה בגוף, נשמה שיהודי,

בתחתונים .

עם  - יהודי של  והקבועה  העיקרית  עבודתו ולכן
בדרך  עבודה  בגוף , מלובשת  שהיא  כפי נשמתו
וטבע  הגשמי הגוף  גדרי ע "פ  מוגבלת  הטבע 
וגם  לדודי". "אני מלמטלמ "ע , עבודה  - העולם 

לי" ד "ודודי מלמעלמ "ט )העבודה  דגילוי(המשכה  ,
מהמטה , מובדל באופן לא  להיות  צריכה  הנשמה ,

בדרך  "ודודימלמעלה אלא  ,,"
(הגוף ). האדם  במציאות 

הזמן  מנין שעיקר  לכך  הטעם  לומר  יש  ועפ "ז
כיון  דלכאורה : בשבוע , ראשון מיום  - הוא  דבנ"י
הרי  אדם  וכל  - הששי ביום  היתה  האדם  שבריאת 
אדם  נברא  (ש "לפיכך  הראשון אדם  ע "ד  הוא 

עפר יחידי" האדם  את  ה "א  "וייצר  הי' שאז - (
נשמת  באפיו ד "ויפח  באופן אבל  האדמה ", מן

צריך חיים " הי' - ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  ,
(זאת  הששי מיום  להתחיל  האדם  ע "י הזמן מנין

מעשיך " תחלת  היום  "זה  - הששי שיום  אומרת 

היות  אלא  הראשון)?! יום  להיות  צריך  הי' -
דירה  לעשות  היא  בתחתון שהכוונה  ,

העבודה  צריכה  לכן ממנו, למטה  תחתון שאין
הששי), (דיום  העבודה  בשלימות  (לא  להתחיל 
כל  את  אלקים  "וירא  הבריאה , כל  שלימות  לאחרי

מאד " טוב  והנה  עשה  בשלימות אשר  ישנו והכל  ,
מיד" לסעודה (האדם) שיכנס אלא)"כדי ,

מלמטה  הכבד , אל  הקל  מן ביותר , מהתחתון
למעלה .

 לו הדירה  נעשית  בתחתונים  דוקא  :
לעצמותו  לו בנוגע יתברך , שהוא  כפי ע "ד  .

האמיתי  דיש  העצמות  שכח  הבריאה , להתהוות 
הנברא  ביש  דוקא  בכחו מתגלה  לבדו ש "הוא  ,
כו' מאין יש  לברוא  ."ויכלתו

ששלימות  וגוף , להנשמה  בנוגע  לומר  יש  ועד "ז
באפיו  ("ויפח  ממש " ממעל  אלוקה  דה "חלק  הגילוי
יוכל  שיהודי הכח  נותן שזה  - חיים ") נשמת 
ד "ודודי  (באופן השלימות  בתכלית  עבודתו לעשות 
כפי  בהנשמה  דוקא  מתגלה  - מלמעלמ "ט ) לי",
הממשות ), (בעולם  למטה  בהגוף  מלובשת  שהיא 
גדרי  (לפי לדודי" ד "אני מלמטלמ "ע  העבודה  וע "י

הגוף ).

העפר " מן הי' "הכל  החמה ,וע "ד  גלגל  גם  ,
השמ  צבא  - וכוכבים  בנוגע ים לבנה  י"ל  ועד "ז .

הנברא ) (ביש  שבו כיון העפר , מן שנעשה  להגוף 
על  נמשכים  לכן האמיתי), (יש  העצמות  כח  נמצא 

הנשמה  התלבשות  - גם ידו הענינים , כל  -
כולם  (שבאים  ממעל  בשמים  הנעלים  הענינים 

ית ') .מעצמותו

ומטה  התחתון דהעלאת  העבודה  ע "י ודוקא 
דהעליון  גם  העלי' שלימות  נפעלת  (הגוף ), ביותר 
המשל  וכידוע  ממש ". ממעל  אלוקה  ה "חלק  ביותר ,

הרים "לזה  בפלס  הענינים (מ "ושקל  שעליית  (
התחתון  העלאת  ע "י דוקא  נפעלת  נעלים  הכי
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שם.70) תניא
סע"א.71) לז, סנהדרין משנה
ח "ג72) מלוקט  סה"מ  וראה א. כז, מר"ה דר"ה, מוסף תפילת

וש"נ. בתחלתו.
לא.73) א, בראשית
(74.39 בהערה נסמן
מלוקט 75) בסה"מ  נסמנו - ובכ "מ . ג . ס"ע תרס"ו המשך 

.32 הערה רמא ע' ח "ב

ג .76) מג , בשלח  האמצעי  לאדמו"ר הזהר ביאורי  ראה
ובכ "מ .
רע"ב).77) (קל , ס"כ  אגה"ק תניא
כ .78) ג , קהלת
יא.79) פי "ב, ב"ר ראה
דוקא 80) ניתן מאין) יש מעין (שהוא הלידה שכח  וכידוע

הצמיחה  כח  וע"ד  למעלה). בהיותה להנשמה (ולא בגוף לנשמה
דוקא א).שניתן קלב, - ס"כ  אגה"ק (ראה הארץ

א.81) מה, נצבים לקו"ת ראה
יב.82) מ , ישעי '
להגבי '83) ד"כשצריכים  המשל מביא  א  ד, בראשית בתו "א

לאחוז צריכים  ליווע "ר הנקרא  ההגבהה  כלי  ע "י  הארץ  מן  דבר  איזה
. דוקא  שבו התחתונים מאמצעבחלקים  מתחיל הי ' אם  משא "כ .

שנשתנתה הטעם בזה ומבאר כו'". התחתונים מגבי ' הי ' לא  הכותל 
בפ "ע , נברא  האדם שגוף  הנבראים, כל משאר  האדם  גוף  יצירת 
חיים" נשמת באפיו "ויפח  אח "כ ורק  האדמה ", מן עפר גו ' "וייצר
סדר כל מעלה הבריאה) (תכלית  האדם  כי חיים), בעלי  כשאר (לא 

מכ  תחתון  היותר דומם  "מבחי ' גופו נברא  ולכן  ולם ".השתלשלות ,
בלקו"ת  המשל  ע"פ משא"כ  לתחתונים, רק נוגע זהו עפ"ז אבל 
שבה  שהכף שככל  מאזניים, (מהכף הרים" בפלס "ושקל  בענין
היא  השני ' שבכף המשא הגבהת יותר, למטה יורדת שוקלים
בגובה  ניתוסף הם ענינם מצד  בעליונים שגם נמצא יותר) למעלה



נג        

- כנ"ל ) למטה , מלמעלה  לעבודה  כח  לו יש  זה 
גשמי, בגוף  למטה  זו נשמה  הוריד  הקב "ה  אבל 

התחתונים " "מן האדמה "),שהוא  מן ("עפר 
ממנו  למטה  תחתון שאין התחתון כיון בעוה "ז ,

- הענינים  דכל  הכוונה  תכלית  נמצאת  שבזה 
יתברך לו דירה יעשה בגוף, נשמה שיהודי,

בתחתונים .

עם  - יהודי של  והקבועה  העיקרית  עבודתו ולכן
בדרך  עבודה  בגוף , מלובשת  שהיא  כפי נשמתו
וטבע  הגשמי הגוף  גדרי ע "פ  מוגבלת  הטבע 
וגם  לדודי". "אני מלמטלמ "ע , עבודה  - העולם 

לי" ד "ודודי מלמעלמ "ט )העבודה  דגילוי(המשכה  ,
מהמטה , מובדל באופן לא  להיות  צריכה  הנשמה ,

בדרך  "ודודימלמעלה אלא  ,,"
(הגוף ). האדם  במציאות 

הזמן  מנין שעיקר  לכך  הטעם  לומר  יש  ועפ "ז
כיון  דלכאורה : בשבוע , ראשון מיום  - הוא  דבנ"י
הרי  אדם  וכל  - הששי ביום  היתה  האדם  שבריאת 
אדם  נברא  (ש "לפיכך  הראשון אדם  ע "ד  הוא 

עפר יחידי" האדם  את  ה "א  "וייצר  הי' שאז - (
נשמת  באפיו ד "ויפח  באופן אבל  האדמה ", מן

צריך חיים " הי' - ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  ,
(זאת  הששי מיום  להתחיל  האדם  ע "י הזמן מנין

מעשיך " תחלת  היום  "זה  - הששי שיום  אומרת 

היות  אלא  הראשון)?! יום  להיות  צריך  הי' -
דירה  לעשות  היא  בתחתון שהכוונה  ,

העבודה  צריכה  לכן ממנו, למטה  תחתון שאין
הששי), (דיום  העבודה  בשלימות  (לא  להתחיל 
כל  את  אלקים  "וירא  הבריאה , כל  שלימות  לאחרי

מאד " טוב  והנה  עשה  בשלימות אשר  ישנו והכל  ,
מיד" לסעודה (האדם) שיכנס אלא)"כדי ,

מלמטה  הכבד , אל  הקל  מן ביותר , מהתחתון
למעלה .

 לו הדירה  נעשית  בתחתונים  דוקא  :
לעצמותו  לו בנוגע יתברך , שהוא  כפי ע "ד  .

האמיתי  דיש  העצמות  שכח  הבריאה , להתהוות 
הנברא  ביש  דוקא  בכחו מתגלה  לבדו ש "הוא  ,
כו' מאין יש  לברוא  ."ויכלתו

ששלימות  וגוף , להנשמה  בנוגע  לומר  יש  ועד "ז
באפיו  ("ויפח  ממש " ממעל  אלוקה  דה "חלק  הגילוי
יוכל  שיהודי הכח  נותן שזה  - חיים ") נשמת 
ד "ודודי  (באופן השלימות  בתכלית  עבודתו לעשות 
כפי  בהנשמה  דוקא  מתגלה  - מלמעלמ "ט ) לי",
הממשות ), (בעולם  למטה  בהגוף  מלובשת  שהיא 
גדרי  (לפי לדודי" ד "אני מלמטלמ "ע  העבודה  וע "י

הגוף ).

העפר " מן הי' "הכל  החמה ,וע "ד  גלגל  גם  ,
השמ  צבא  - וכוכבים  בנוגע ים לבנה  י"ל  ועד "ז .

הנברא ) (ביש  שבו כיון העפר , מן שנעשה  להגוף 
על  נמשכים  לכן האמיתי), (יש  העצמות  כח  נמצא 

הנשמה  התלבשות  - גם ידו הענינים , כל  -
כולם  (שבאים  ממעל  בשמים  הנעלים  הענינים 

ית ') .מעצמותו

ומטה  התחתון דהעלאת  העבודה  ע "י ודוקא 
דהעליון  גם  העלי' שלימות  נפעלת  (הגוף ), ביותר 
המשל  וכידוע  ממש ". ממעל  אלוקה  ה "חלק  ביותר ,

הרים "לזה  בפלס  הענינים (מ "ושקל  שעליית  (
התחתון  העלאת  ע "י דוקא  נפעלת  נעלים  הכי
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שם.70) תניא
סע"א.71) לז, סנהדרין משנה
ח "ג72) מלוקט  סה"מ  וראה א. כז, מר"ה דר"ה, מוסף תפילת

וש"נ. בתחלתו.
לא.73) א, בראשית
(74.39 בהערה נסמן
מלוקט 75) בסה"מ  נסמנו - ובכ "מ . ג . ס"ע תרס"ו המשך 

.32 הערה רמא ע' ח "ב

ג .76) מג , בשלח  האמצעי  לאדמו"ר הזהר ביאורי  ראה
ובכ "מ .
רע"ב).77) (קל , ס"כ  אגה"ק תניא
כ .78) ג , קהלת
יא.79) פי "ב, ב"ר ראה
דוקא 80) ניתן מאין) יש מעין (שהוא הלידה שכח  וכידוע

הצמיחה  כח  וע"ד  למעלה). בהיותה להנשמה (ולא בגוף לנשמה
דוקא א).שניתן קלב, - ס"כ  אגה"ק (ראה הארץ

א.81) מה, נצבים לקו"ת ראה
יב.82) מ , ישעי '
להגבי '83) ד"כשצריכים  המשל מביא  א  ד, בראשית בתו "א

לאחוז צריכים  ליווע "ר הנקרא  ההגבהה  כלי  ע "י  הארץ  מן  דבר  איזה
. דוקא  שבו התחתונים מאמצעבחלקים  מתחיל הי ' אם  משא "כ .

שנשתנתה הטעם בזה ומבאר כו'". התחתונים מגבי ' הי ' לא  הכותל 
בפ "ע , נברא  האדם שגוף  הנבראים, כל משאר  האדם  גוף  יצירת 
חיים" נשמת באפיו "ויפח  אח "כ ורק  האדמה ", מן עפר גו ' "וייצר
סדר כל מעלה הבריאה) (תכלית  האדם  כי חיים), בעלי  כשאר (לא 

מכ  תחתון  היותר דומם  "מבחי ' גופו נברא  ולכן  ולם ".השתלשלות ,
בלקו"ת  המשל  ע"פ משא"כ  לתחתונים, רק נוגע זהו עפ"ז אבל 
שבה  שהכף שככל  מאזניים, (מהכף הרים" בפלס "ושקל  בענין
היא  השני ' שבכף המשא הגבהת יותר, למטה יורדת שוקלים
בגובה  ניתוסף הם ענינם מצד  בעליונים שגם נמצא יותר) למעלה



נד       

 והעבודה החשבון שתוכן מובן הנ"ל  ע "פ 
"אני  שלו בר "ת  שמתבטא  כפי - אלול  דחודש 
העבודה  ענינים : משלשה  כלול  - לי" ודודי לדודי
חיבור  ו(ג ) לי", "ודודי (ב ) לדודי", "אני ד (א )

בתיבה  יחד , אלול :ובחודש שניהם  -

בבירור  האדם  עבודת  הוא  תוכנו לדודי" "אני
אל  הקל  מן למעלה , מלמטה  (הגוף ) התחתון
ד "דודי" להגילוי האדם  את  מביא  שזה  הגם  הכבד .
דלתתא  האתערותא  ע "פ  מוגבל  שהוא  כפי רק 
אבל  מ "אנכי"), שלמטה  (דה "אני", המטה  וגדרי

עבודת  ע "י בא  שזה  המעלה  בזה  וחודר יש 
בפנימיות . בו

יהודי עבודת  ע "י נפעל  לי" "ודודי ,
הנשמה  גילוי ע "י - למטה  מלמעלה  המשכה  בדרך 
שזה  ממש "). ממעל  אלוקה  "חלק  (שהיא  שלו
(כהעבודה בהתחתון כ"כ חודר אינו אמנם
דלמעלה , גילוי ע "י בא  שזה  כיון מלמטלמ "ע ),
בגילוי  יותר  הרבה  נעלית  בדרגא  מגיע  זה  אבל 
שב"אני ד"דודי" מהגילוי ("ודודי"), אלקות

(לדודי)".

החיבור  ישנו כאשר  היא  השלימות  ותכלית 
יחדיו: - לי" ו"ודודי לדודי" "אני - הענינים  דשני
מה"אני" שלמעלה ("דודי") דאלקות שהדרגא
בפנימיות מתגלית למטה), האדם (מציאות
דבר  נעשים  שהם  עד  התחתון. בגדרי בה "אני",
העצמות  גילוי ע "י - ביניהם  חילוק  בלי ממש , אחד 
- ותחתון) ומעליון ועליון, מתחתון (שלמעלה 

דלמטה . (יש ) ובה "אני" ע "י דוקא  שמתגלה 

לי" ד "ודודי הגילוי ששלימות  לעיל , כמדובר 
דיש  עד  ממש ") ממעל  אלוקה  ד "חלק  (הגילוי
ע "י  דוקא  ומתגלה  נפעלת  ית ', עצמותו האמיתי,

(לדודי)" יש ובה "אני הנברא , ד )יש  (העבודה  ,
זה  הרי העבודה ) (בתחלת  שמצ "ע  העשי', דעולם 
(עשי', למעלה  דמלמטה  העבודה  בסדר  הולך 
שה "אני  עי"ז - אח "כ  אבל  אצילות ), בריאה  יצירה ,
לי" ד "ודודי העבודה  את  לאחריו מביא  לדודי"
עשי'), יצירה , בריאה , אצילות , - (מלמעלמ "ט 
בה "אני", גם  מהבריאה  שלמעלה  אלקות  מתגלה 

"ודודי שנעשה  אינו עד  לי שנאמר  מקום  "כל  ,"

לעולם " נעשה זז הנברא ) (יש  דה "אני" שב "לי" ,
והמקום  הזמן מגדרי (למעלה  ונצחי האמיתי יש 

שינויים ).דהבריאה  עם  קשורים  מצ "ע  שהם  ,

 להיות שצריכה  עיקרית  נקודה  מובנת  מזה 
צדק החשבון אלול: דחודש הנפש בחשבון
להיות צריך השנה ימי כל במשך דהעבודה

ענינים  :בשלשה 

ד "אני  עבודתו את  יהודי עבד  מדה  באיזה  (א )
עצמו  כוחות  כמה  למעלה , מלמטה  בדרך  לדודי"
החשבון  - ובכללות  זו, בעבודה  השקיע  ויגיעה 

בעולם . וחלקו הגוף  בבירור  להעבודה  בנוגע 

רק  להסתפק  ליהודי אין - לזה  נוסף  (ב )
הכבד , אל  הקל  מן לעבודתו בנוגע  הנפש  בחשבון
עבודתו  את  עבד  כיצד  חשבון גם  לעשות  צריך  אלא 
עבודה למטה, מלמעלה בדרך לי" ד"ודודי
לדרוש  וצריך  יכול  יהודי שכל  שבת ) (של  בשלימות 
בעצמו, (שהקב "ה  נשמה  לו שיש  זה  מצד  מעצמו

וקיים " חי בוקר )."מלך  בכל  לו ונותן לו נתן ,

החיבור  גם  אצלו להיות  צריך  לזה  ונוסף  (ג )
אוחז  הוא  כאשר  אפילו יחדיו: הענינים  דשני
עם  קשור  להיות  צריך  ה "ז העבודה , בשלימות 
נמצא  שהוא  כפי ("אני") האדם  עם  לי", "(ודודי)
ה "אני  ע "י דוקא  ואדרבה : למטה . בגוף  כנשמה 

כנ"ל . לי", ד "ודודי הגילוי נפעל  לדודי"

בנוגע  צדק  חשבון עושה  שיהודי ועי"ז וכשם 
האדם  זה  קטן (דהעולם  עצמו עושה לעבודת  - (

בכחו  שיש  - עד  בעולם , דחלקו חשבון גם  הוא 
חשבונו  ונחשוב  "בואו העולם , דכל  חשבון לעשות 

עולם " הרמב "ם של  כפס "ד  , אחת מצוה  שע "י ,
כל  ואת  עצמו "את  להכריע  יהודי של  בכחו יש 

תשועה העולם  ולהם  לו וגרם  זכות  לכף 
והצלה ".
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שרה  חיי  ש"פ מוצאי  משיחת ר"ד  ראה - צדדי ) ענין מפני  (ולא
.19 ובהערה ֿ קיא קי  ע' ח "ד  מלוקט  סה"מ  בהערה. ס"ו תשל "ט 

ב.84) פ"ב, ויק"ר
פינחס 85) שם וראה ב. נ, שלח  ג . ט , במדבר לקו"ת ראה

סע"ב. עז,
וי "ל 86) כ ). טז, (שופטים תרדוף" צדק "צדק ממש"נ להעיר

מלמטלמ"ע צדק (חשבון) כנגד הם צדק פעמים שב'
יחד . שניהם וחיבור ומלמעלמ "ט ,

אני ".87) "מודה נוסח 
וראה88) א ). (ק , תס "ט  תקו "ז ג . פקודי  פל "א,תנחומא  אדר"נ

ועוד . ב. קלד , זח "א ד . א, קה"ר ג .
ב.89) עח , ב"ב - חז"ל  לשון
ה"ד .90) פ"ג  תשובה הל '

       

 דשבת הפרשה  עם  השייכות  גם  יובן עפ "ז
עקב : פ ' - אלול  מברכים 

כמה ישנם פרשתנו בריש "עקב" בתיבת
הקצה : אל  הקצה  מן פירושים  - ביניהם  פירושים .

"מצוות  הכוונה  ש "עקב " מפרש  שאדם רש "י
מפרשים "דש  אחרים  המקרא  פשטני .

בלשון  ["יקראו וסוף " "אחרית  פירושו ש "עקב "
יקראו  וכן כו' ראש  בלשון דבר  כל  תחלת  הקודש 
דמיונו  יתפוס  הלשון כי עקב , דבר  כל  אחרית 

וסוף " אחרית  בו והעקב  תחלה  והראש  ],באדם 
באחרונה " שכר  עקב , לעולם  אומרת ,"כמו זאת  .

שמקבלים  השכר  פירושו תשמעון" עקב  ש "והי'
שזה  העבודה ). (שלימות  העבודה  וסוף  באחרית 
פירושו  ש "עקב " הפשוט , הפירוש  עם  מתאים 

-"בעבור " עקב " "והי' : ש "תשמעון - זה 
אותם ", ועשיתם  ושמרתם  האלה  המשפטים  את 

גו' את  לך  אלקיך  ה ' "ושמר  השכר  את  ".נקבל 

ויתירה  פסוק , באותו הם  הפירושים  ששני כיון
וקשר  שייכות  שיש  מובן תיבה , באותה  - מזה 

שני ביניהם  בין השייכות  מהי להבין: וצריך  .
פירושים  רק  הם  אין לכאורה  - הנ"ל  הפירושים 

פירושים  אלא  מורה שונים , פרש "י ע "פ  :
דרגא על עד"עקב" בעבודה,

שצריך  אדם  קלות "), ("מצוות  שלא העבודה  זהירות 
על  בעקביו" "דש  משא "כ יהי' קלות "; ה "מצוות 

שבא  (השכר  על "עקב " מורה  השני הפירוש ע "פ
העבודה ואחרית) (סוף ושלימות גמר על)
ודיבור  מחשבה  ועשיתם ", ושמרתם  (ד "תשמעון

)?!ומעשה 

כבר  נאמר  עצמו: פרש "י על  גם  היא  השאלה 
בתורה  בקולי","קודם  אברהם  שמע  אשר 

ע "זו  מפרש  מעצמו אינו פשוט  זה  כי ,
או "בעבור" הוא ב"עקב" הפשוט שהפירוש
מקבל  בקולי" אברהם  ש "שמע  זה  (בעבור  "בגלל "

לה  בפרשתנו רש "י את  מכריח  מה  השכר ). וציא את 

ולפרש הפשוט מפירושה "עקב" תיבת את
דש  שאדם  קלות  "מצוות  פירושו כאן ש "עקב "

בעקביו".

דגמר  הגילוי הנ"ל : ע "פ  בזה  הביאור  לומר  ויש 
ואחרית ), סוף  בפירושו ("עקב " העבודה  ושלימות 
העבודה  התחלת  ע "י דוקא  נפעל  לי", "ודודי

ביותר  לדודי".(מצוות בהתחתון "אני ,(

- אלול  חודש  לכללות  בנוגע  שהוא  איך  ע "ד 
כל  (לאחרי בשנה  האחרון החודש  שהוא  שהגם 
באות  היא  התחלתו הרי השנה ), במשך  העבודה 
העבודה  התחלת  שע "י כיון אלול ), (ר "ת  אל "ף 
לשלימות מגיעים בהאל"ף) עדיין (כשאוחזים

העבודה .

 דחודש הנפש  בחשבון לימוד  נוסף  ומזה 
- גרמא  שהזמן ענין עם  בקשר  במיוחד  אלול 
ובפרט  כמ "פ  כמדובר  והשלימה , האמיתית  הגאולה 

שיבוא " יום  בכל  לו ש "אחכה  שכיון ,לאחרונה ,
"הנה  הרי הסימנים  כל  בא "וע "פ  ,(משיח )

אודות  ודיבור  במחשבה  הזמן כל  עסוקים  לכן
זה  דזמן הענינים  כל  את  לקשר  ומחפשים  הגאולה ,

היא דבנ"י והעבודה הגאולה, אתעם
הגאולה .

הפירוש  גם  בו יש  "עקב " על ובעניננו: שקאי ,
ובפרט  דמשיחא , דעקבתא  דרא  - בזמן "עקב "
נמצאים  אנו בו הזמן - דמשיחא  דעקבתא  עקבתא 

עכשיו.

שני  גם  ישנם  ב "עקב " הנ"ל  פירושים  שני וע "ד 
דמשיחא  עקבתא  בפירושו ב "עקב " :פירושים 
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(91. קלות מצוות כאן: תחת ובתנחומא אותן שמשליכין .
עקביהן.
כאן.92) עה"פ רמב"ן
כאן.93) עה"פ ראב"ע
שם).94) רמב"ן (ראה בת"א הוא ועד "ז שם. רמב"ן
ובכ "מ .95) .782 ע' ח "ג  לקו"ש ראה
פרשתנו.96) ריש אוה"ת
ה.97) כו, תולדות

בכ "ף 98) אאמו"ר של  היארצייט  יום עם גם זה לקשר ָויש
זה  שבת ביום הוא היום שעליית - שעבר) רביעי  (ביום ֿ אב מנחם
לשלימות  הגיע (שאז למעלה מלמטה נשמתו שהסתלקות -
היא  ומ "כ  ֿ סכ "ח ) סז"ך  אגה"ק - חייו ימי  כל  עבד  אשר עבודתו
כ "כ  קשה גלות היתה שלא [אף הגלות ובמקום לארץ, בחוץ דוקא
מקום  ע"י  דוקא כי  לכן], קודם שהי ' במקום הגלות התחלת כמו
שלימות  (כבפנים), גדולה הכי  העלי ' נעשית ביותר התחתון
כל  אצל  - נמשכת פעולה של  ובאופן הסתלקותו), (ביום עבודתו
בדרכיו  והולכים מהוראותיו ולומדים בספריו הלומדים אלו
בהפצת  לההתעסקות בנוגע - ובמיוחד  כו', הורנו אשר ואורחותיו
כמדובר  נפש, מסירת מתוך  חוצה והמעינות והיהדות התורה
ואילך )). 152 ס"ע (לעיל  זו שנה ֿ אב מנחם כ "ף שיחת (ראה כמ "פ

לקו"ש 99) וראה וכו'. בסידורים הנדפס מאמין" "אני  נוסח 
.394 ע' חכ "ג 

עה"פ.100) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
אות 101) הפ"ט " שנת ניסן י "א "קובץ גם ראה להלן, בהבא

סב.
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יקראו  וכן כו' ראש  בלשון דבר  כל  תחלת  הקודש 
דמיונו  יתפוס  הלשון כי עקב , דבר  כל  אחרית 

וסוף " אחרית  בו והעקב  תחלה  והראש  ],באדם 
באחרונה " שכר  עקב , לעולם  אומרת ,"כמו זאת  .

שמקבלים  השכר  פירושו תשמעון" עקב  ש "והי'
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אותם ", ועשיתם  ושמרתם  האלה  המשפטים  את 
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ויתירה  פסוק , באותו הם  הפירושים  ששני כיון
וקשר  שייכות  שיש  מובן תיבה , באותה  - מזה 
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שצריך  אדם  קלות "), ("מצוות  שלא העבודה  זהירות 
על  בעקביו" "דש  משא "כ יהי' קלות "; ה "מצוות 

שבא  (השכר  על "עקב " מורה  השני הפירוש ע "פ
העבודה ואחרית) (סוף ושלימות גמר על)
ודיבור  מחשבה  ועשיתם ", ושמרתם  (ד "תשמעון

)?!ומעשה 

כבר  נאמר  עצמו: פרש "י על  גם  היא  השאלה 
בתורה  בקולי","קודם  אברהם  שמע  אשר 

ע "זו  מפרש  מעצמו אינו פשוט  זה  כי ,
או "בעבור" הוא ב"עקב" הפשוט שהפירוש
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לה  בפרשתנו רש "י את  מכריח  מה  השכר ). וציא את 

ולפרש הפשוט מפירושה "עקב" תיבת את
דש  שאדם  קלות  "מצוות  פירושו כאן ש "עקב "

בעקביו".

דגמר  הגילוי הנ"ל : ע "פ  בזה  הביאור  לומר  ויש 
ואחרית ), סוף  בפירושו ("עקב " העבודה  ושלימות 
העבודה  התחלת  ע "י דוקא  נפעל  לי", "ודודי

ביותר  לדודי".(מצוות בהתחתון "אני ,(

- אלול  חודש  לכללות  בנוגע  שהוא  איך  ע "ד 
כל  (לאחרי בשנה  האחרון החודש  שהוא  שהגם 
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העבודה  התחלת  שע "י כיון אלול ), (ר "ת  אל "ף 
לשלימות מגיעים בהאל"ף) עדיין (כשאוחזים

העבודה .
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"הנה  הרי הסימנים  כל  בא "וע "פ  ,(משיח )
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דמשיחא  עקבתא  בפירושו ב "עקב " :פירושים 
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(91. קלות מצוות כאן: תחת ובתנחומא אותן שמשליכין .
עקביהן.
כאן.92) עה"פ רמב"ן
כאן.93) עה"פ ראב"ע
שם).94) רמב"ן (ראה בת"א הוא ועד "ז שם. רמב"ן
ובכ "מ .95) .782 ע' ח "ג  לקו"ש ראה
פרשתנו.96) ריש אוה"ת
ה.97) כו, תולדות

בכ "ף 98) אאמו"ר של  היארצייט  יום עם גם זה לקשר ָויש
זה  שבת ביום הוא היום שעליית - שעבר) רביעי  (ביום ֿ אב מנחם
לשלימות  הגיע (שאז למעלה מלמטה נשמתו שהסתלקות -
היא  ומ "כ  ֿ סכ "ח ) סז"ך  אגה"ק - חייו ימי  כל  עבד  אשר עבודתו
כ "כ  קשה גלות היתה שלא [אף הגלות ובמקום לארץ, בחוץ דוקא
מקום  ע"י  דוקא כי  לכן], קודם שהי ' במקום הגלות התחלת כמו
שלימות  (כבפנים), גדולה הכי  העלי ' נעשית ביותר התחתון
כל  אצל  - נמשכת פעולה של  ובאופן הסתלקותו), (ביום עבודתו
בדרכיו  והולכים מהוראותיו ולומדים בספריו הלומדים אלו
בהפצת  לההתעסקות בנוגע - ובמיוחד  כו', הורנו אשר ואורחותיו
כמדובר  נפש, מסירת מתוך  חוצה והמעינות והיהדות התורה
ואילך )). 152 ס"ע (לעיל  זו שנה ֿ אב מנחם כ "ף שיחת (ראה כמ "פ

לקו"ש 99) וראה וכו'. בסידורים הנדפס מאמין" "אני  נוסח 
.394 ע' חכ "ג 

עה"פ.100) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
אות 101) הפ"ט " שנת ניסן י "א "קובץ גם ראה להלן, בהבא

סב.



נו       

עקביים  מלשון כשם (א ) ביותר . הנמוכה  הדרגא  ,
האדם , בגוף  תחתון הכי החלק  הוא  הרגל  שעקב 
תחתון  הכי הדור  הוא  דמשיחא  דעקבתא  דרא  עד "ז
כפול  חושך  בעולם  שורר  שבו הדורות , כל  במשך 

בחז"ל וכמבואר הבלתיומכופל. הסימנים
(כ "בעקבות  דמשיחא  דעקבתא  החושך  על  רצויים 
סוף  מלשון (ב ) וכיו"ב ). יסגא " חוצפה  משיחא 
והימים , הגלות  ואחרית  סוף  על  קאי שזה  ואחרית ,

המשיח  ביאת  לפני ממש  ומיד , כבר תיכף  כי ,
לגאולה . מוכנים  ועומדים  הקיצין" כל  "כלו

כמ "פ ,ובפ  כמדובר  זה , ובזמננו זה  בדורנו רט 
את  גמרו שכבר  והודיע , העיד  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק 
הכפתורים ", את  "לצחצח  גם  וגמרו הענינים , כל 
של  אחת  התנועה  - הוא  שנשאר  היחידי והדבר 
ולהביאם  מהגלות  ישראל  בני את  שיוציא  הקב "ה 
יהודים  וצועקים  מבקשים  ולכן הקודש ... ארץ  אל 
- מפעם  בתוקף  יותר  עוד  ועכשיו - ועוה "פ  עוה "פ 

מתי"?!... "עד 

מצד  שדוקא  הוא , הפירושים  שני של  והחיבור 
בבחינת  ביותר  התחתון הוא  דמשיחא  שעקבתא  זה 
למעלה ), מלמטה  מזה  לעלות  (וצריך  עקביים 
בגאולה  המשיח  ביאת  של  השלימות  מתגלית 

למטה ). (מלמעלה  והשלימה  האמיתית 

יחד  הענינים  שני של  החיבור  שנעשה  ועד 
- הגאולה  נהיית  הגלות  של  ביותר  (שבתחתון

אל "ף  בתוס ' השלישי,"גולה " המקדש  בבית  - (
המקדש בית ג"כ חוטשהוא (ע"ד

(שהי'המשולש  ראשון בית  את  הן שכולל  ,(
למטה  מלמעלה  (בבחי'בבחי' שני בית  והן (

למעלה  נצחי מלמטה  ובית  ,( הנצחית בגאולה  ,
גלות אחרי' הגילוישאין שלימות כשיהי' ,

בתחתונים  ית ' ושלימות דעצמותו , ד "אני
זז  אינו לי שנאמר  מקום  "כל  לי", ודודי לדודי

לעולם ".

 צדק להחשבון בנוגע  לימוד  גם  ישנו ומזה 
בנוגע  במיוחד  להיות  שצריך  - אלול  דחודש 

דמשיחא : עקבתא  ד "עקב ", להמצב 

יהודים  ולעורר  עצמו לעורר  יהודי של  בכחו יש 
- הקב "ה  את  כביכול  לעורר  ובעיקר  אחרים ,
כל  לפי עולם ": של  חשבונו ונחשוב  ש "בואו
ובהניסים בתורתו הראה (שהקב"ה החשבונות
מזמן  כבר  הקב "ה  צריך  הי' בעולם ) עושה  שהוא 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  להביא 
כל שלפי זו, בשנה ובפרט (כנ"ל), צדקנו
המשיח  שמלך  ה "שנה  היא  והסימנים  החשבונות 

בו" האחרונים ),נתגלה  בחדשים  כמ "פ  (כמדובר 

שבנ"י  השבועות ", מ "שלושת  בבואנו ובפרט 
הבחירה ), (בית  המקדש  בית  הלכות  בלימוד  עסקו

הקב "ה  אומר  הם עליהם "אנישע "ז כאילו
בבנין עומד עוסקים  כבר  שהבית  ובפרט  הבית ",

למטה ובנוי לרדת  רק  וצריך  ,למעלה ,

ש "מכאן  באב , עשר  חמשה  לאחר  כבר  ונמצאים 
באב  עשר  "מחמשה  יוסיף ", דמוסיף  מאן ואילך 
בתורה  לעסוק  הימים  על  לילות  דמוסיף  ואילך 

חייו" על  חיים  ,יוסיף 

אחרי  שבתות  שתי לסיום ) (קרוב  כבר  ונמצאים 
כהלכתן  שבתות  שתי שמירת  שע "י באב , ט "ו

ש " התורה  מבטיחה  ",

אלול , חודש  מברכים  שבת  זו הרי לזה  ונוסף 
"ואז  בשדה ", כ "מלך  נמצא  הקב "ה  שבו החודש 

(ויכולים  פניו,רשאין להקביל  שרוצה  מי כל  (
פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  מקבל  והוא 

לכולם ", שוחקות 
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פ"ב.ראה102) תניא
ועוד .103) סוטה. מס' בסוף
העקב 104) על  קאי  דמשיחא" ש"עקבתא הפירוש לפי  ובפרט 

עמוס  (יל "ש משיח " של  לרגליו "צפה חז"ל : ובלשון משיח , של 
של  פעמיו שומעים וכבר בא משיח  שהנה תקמט )), (רמז בסופו

אדמו"ר). מו"ח  כ "ק (כפתגם משיח 
ג .105) לה, בהעלותך  לקו"ת ועוד . ספל "ב. ויק"ר ראה

(התוועדויות  זו שנה אמור וש"פ אחו"ק ש"פ שיחת וראה ובכ "מ .
וש"נ. ואילך ). 217 ע' ואילך ; 177 ע' ח "ג  תנש"א

יב.106) ד , קהלת
ואילך .107) 62 ע' ח "ט  לקו"ש בארוכה ראה
ת"ח .108) תקו"ז א. רכא, ח "ג  א. כח , ח "א זהר
פסחים 109) - ונאמר ה"ג  תוד "ה א. טו, בשלח  מכילתא ראה

ועוד . ב. קטז,

א).110) (מו, פל "ו תניא ראה
תצט .111) רמז ישעי ' יל "ש
(112412 ע' חי "ח  לקו"ש בארוכה וראה יד . צו תנחומא

ואילך .
ועוד .113) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י 
ובפרש"י .114) בסופה תענית
ב.115) קיח , שבת
בסד"ה116) אדמו "ר מו "ח כ"ק ֿ (ביאור) לביהוספת  אמר לך

ה 'שי "ת .107 ע ' ה 'ש"ת  (סה "מ  285).ה 'ש"ת  ע'



נז        

ובית  הכנסת  בבית  אנו נמצאים  - לזה  ונוסף 
ציבור  עם  וביחד  טובים , מעשים  ובית  המדרש 
(עשיריות) ציבורים וכמה ומכמה מישראל,

-מישראל 

הכחות  את  זה ) וזמן (במקום  יהודי מקבל 
הגדולה  ואחריות  הזכות  את  וגם  ביותר  הגדולים 

מתי"?!... "עד  להקב "ה : ולצעוק  לבקש  ביותר 

*
הענינים כל את סיימנו שכבר כיון

ועבודתינו" ותובעים ד "מעשינו צועקים  ובמילא  ,
השאלה  מיד  נשאלת  - לעיל ) (כמדובר  מתי" "עד 
- הענינים  כל  את  סיימנו שכבר  כיון המרעישה :
לא  עדיין צדקנו שמשיח  ֿ כן, אם  יתכן, כיצד 

בא ?!...

: לומר יש  ואולי

הבעש "ט  אגרת  את ידועה  מוסר  הוא  בה 
(דהבעש"ט) השאלה על המשיח מלך מענה
חוצה ". מעינותיך  "לכשיפוצו - מר " אתי "אימתי
בהפצת תלוי' המשיח שביאת אומרת זאת
יופצו  החסידות  תורת  שמעיינות  חוצה , המעיינות 

ב " עד  והכי ויגיעו חיצונים  הכי בפרטים  - "
דהבריאה . ביותר  רחוקים 

נשיאינו  דרבותינו הפעולות  ריבוי שלאחרי כיון
הכי  ובריבוי חוצה , המעיינות  בהפצת  עתה  עד 
עדיין  משיח  (כדלקמן) ישראל  חוגי בכל  עד  גדול ,
יהודי  סוג  עוד  שישנו לומר , אולי מסתבר  - בא  לא 
הגיעה, לא עדיין המעיינות הפצת שאליהם

כדלקמן.

נ  רבותינו כמה  עד  להאריך  צריכים  שיאינו לא 
כיון  - חוצה  המעיינות  בהפצת  פעלו הדורות  במשך 

יכול  אחד  זאת ,שכל 

הבעש "ט , ע "י החסידות  תורת  מגילוי החל 
ע "י  לדור  מדור  בזה  שנתוספה  ההוספה  - ואח "כ 
העבודה  שבו זה , לדורנו עד  נשיאינו, רבותינו
מו"ח  כ "ק  ע "י - התרחבה  חוצה  המעיינות  דהפצת 
כדור  לחצי בואו אחרי (ובפרט  דורנו נשיא  אדמו"ר 
שהי' כפי לגבי יותר  נעלה  באופן - התחתון)

לפנ"ז:

בפנימיות  וכו' והסברים  הביאורים  כל  על  נוסף 
ה  על  (מיוסד  זה  בדורנו שנתוספו התורה 

זה  לפני שניתנו התורה  נעשתה דפנימיות  ,(
חוצה  המעיינות  וחודר הפצת  שמקיף  - באופן

מקום , בכל  ביותר  הרחבים  היהדות  חוגי את 
בכל  תבל , קצוי בכל  והפצה  הסוגים  מכל  יהודים 
התרגום  ע "י - ובמיוחד  כולל  העולם . וקצות  חלקי
העולם , דאומות  ללשונות  בחסידות  ענינים  של 

אחד  לכל  אליהם  הגישה  את  ;שמאפשר 

החסידות  תורת  מעיינות  הגיעו - הנ"ל  כל  וע "י
"חוצה "לכל  גם  עד  ב "חוצה ", מבנ"י (עכ "פ )

באיזה  - יהודי שכל  באופן הימנה , חוצה  שאין
והיכולת  הכח  (עכ "פ ) לו יש  - שיהי' ודרגא  מקום 

שייכות  לו אין עדיין ֿ עתה  לעת  אם  (אפילו
ב  החסידות  למעיינות  ולהתקשר  להשתייך  לזה )

.

בהפצת  הפעולות  ריבוי כל  זה , כל  שלאחרי כיון
משיח  גדול , הכי ובריבוי עתה , עד  חוצה  המעיינות 
(לכאורה ), לומר  מקום  יש  אולי - בא  לא  עדיין

נותר  שאליו שעדיין ב "חוצה " מסויים  ותחום 
זוהי  ואולי עתה . עד  הגיעו לא  עדיין ה "מעיינות "
כתוצאה  (שבא  מר " ל "אתי האחרונה  המניעה 

חוצה ). המעיינות  מהפצת 

שישנו - סברא  בדעתי ועלתה  
 תורת מעיינות  הגיעו לא  עדיין שבו -

לכאן): שהגיעו הידיעות  (ע "פ  החסידות 

לראות  ביכולתם  שאין - ל "ע  - אנשים  עבור 
ֿ נהור " "סגי (בהיותם  מיוחד ,ר "ל  כתב  המציאו ,(

אותיות  שבו "ּברייל ", המדינה ) (בלשון ַשנקרא 
ֿ נהור  סגי שהוא  אדם  שגם  באופן בולטות , הכתב 
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רפל "ז.117) תניא ראה
ובכ "מ .118) בתחילתו. בכש"ט  נדפס

שתלמיד 119) מה "כל  כמארז"ל  - התורה בכללות שהוא ע"ד 
ב. יט , מגילה (ראה מסיני " למשה ניתן הכל  לחדש עתיד  ותיק
במק"א, ומבואר ועוד ). רפמ "ז. שמו"ר ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי 
פרטי מגלה ותיק" וה"תלמיד  התורה, כללי  למשה ניתנו שבמ "ת
מסיני למשה שניתנה בהתורה (בהעלם) וכלולים המיוסדים הדבר,

וש"נ). ואילך . 252 ע' חי "ט  לקו"ש (ראה
הביאורים 120) ע"י  דוקא כי  - בזה זה תלויים הענינים ושני 

להפיץ  הכח  ישנו זה, בדורנו שנתגלו החסידות בתורת וכו'
הימנו. חוצה שאין בחוצה עד  דרגא, ובכל  מקום בכל  המעיינות

וש"נ.121) ואילך . 43 ע' חל "ו לקו"ש ראה
פ"ל ,122) ב"ר ה"ה. פ"ה פאה ירושלמי  א. נו, ברכות ראה

ב. תתרלח , בראשית באוה"ת נתבאר - ועוד . יג . פל "ד , ויק"ר ט .
א'כד  ס"ע ח "ב ערה. ע' ח "א תער"ב המשך  לב. ע' תרס"ח  סה"מ 

ואילך .



נח       

את באצבעותיו ולהרגיש למשש יכול ר"ל,
שם . כתוב  מה  לדעת  ועי"ז האותיות ,

גמורומ ומצב מעמד שזהו מאליו, ובן
חוצה  שאין "חוצה " - מזה  ויתירה  ד "חוצה ",

כלהימנה שלאחר - גופא מזה כמובן ,
חוצה , המעיינות  בהפצת  ופעולות  ההשתדלויות 
הגיעו  לא  סי"ד ), (כנ"ל  מקום  בכל  הגיעו ֿ ידם  שעל 

זה . במקום  עתה ) (עד 

 האחרונים שבימים  חידוש , נתוסף  ועכשיו
חידוש  נפעל  שעי"ז - ב "ּברייל " התניא  ספר  ַהודפס 
חדש לסוג גם הגיע שזה המעיינות, בהפצת

ֿ נהור ")! "סגי (עבור  ד "חוצה "

בנ"י  לכל  לע "ע  הגיע  לא  זה  תניא  שספר  והגם 
בעולם  שישנה  הענין עצם  הרי - לזה  השייכים 
מביא  גופא  זה  - ב "ּברייל " תניא  ספר  של  ַמציאות 

בסוג  גם  דחסידות  ה "מעיין" ד "חוצה ";את 
 גם גישה  תהי' החסידות  שלמעיינות  אפשרות 

זה , ומצב  במעמד  ר "ל  הנמצאים  יהודים  לאותם 
החסידות . לתורת  שייכות  להם  תהי' שבחייהם 

זה , לבית  הגיע  כבר  זה  תניא  שספר  - ובפרט 
טובים  מעשים  ובית  המדרש , בית  הכנסת , בית 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  אמות  בד ' שנמצא 
(ד "קדושה  דין בעלמא  שלו האחרונות  שנים  בעשר 

ממקומה " זזה  המעיינות לא  להפצת  המקור  - (
עבודתו  להמשיך  וזכינו תבל . קצוי בכל  חוצה 
עריכת  ע "י (גם  זה  מעש "ט  ובית  וביהמ "ד  בביהכ "נ
כולל  זה ), במקום  וכיו"ב  חסידיות  התוועדויות 
חוצה, המעיינות דהפצת העבודה - ובמיוחד

בקודש  דמעלין באופן .ובהוספה 

"תורה  הוא  התניא  שספר  שכיון להוסיף , ויש 
דחסידות " כלולים שבכתב  שבתניא  מובן הרי ,

 החסידות הענינים דתורת  הבעש "ט  דמעיינות 

"ליכא  התושבע "פ , כל  כלולה  שבתושב "כ  [כפי
באורייתא " רמיזי דלא  לומר ,מידי שיש  ובפרט  .[

דחסידות ֿ פה שבעל תורה גם ישנה שבתניא
החמישי  חלק  - גופא ) - בתושב "כ  ,(תושבע "פ 

אחרון  החמישי),קונטרס  (ספר  דברים  ספר  ע "ד  ,
ל )"תורה  מקור  (והוא  שנקרא  - תורה " "משנה 

.שבע "פ "

הרי יז. - לעיל  האמור  בכל  העיקרית  הנקודה 
היא       

 שייכות ישנה  לעיל  להאמור  אם  בין - במילא  .
הרי - לאו אם  בין פעלו לזה , שכבר  (לאחרי

ברור , דבר  חוצה ) המעיינות  בהפצת  זה  ענין גם 
ש   הגאולה לבוא כבר צריכה

צדקנו! משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 
גם  בנ"י, דכל  הרפואה  שלימות  גם  תהי' ואז

כמארז"ל  - אלו העורים דיהודים  לבוא  "לעתיד 
שנאמר  עורים ".מתרפאים  עיני תפקחנה  אז

העולם  לרפאות  (הקב "ה ) "כשיבוא  - מזה  ויתירה 
העורים " אלא  תחילה  מרפא  שהם אינו באופן ,

אור  ריבוי להם  יש  למעליותא , ֿ נהור " "סגי נעשים 
הראי' מכח  ח "ו ממעט  זה  שאין (באופן בפשטות 

לקרוא הגשמי  האפשרות  להם  יש  ובמילא  ,(
כאחד  - הרגילות  הכתב  מאותיות  גם  תורה  וללמוד 
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ב).123) סד , (נדרים כו' כמו חשוב דסומא ממארז"ל  להעיר
א. כ , מנדרים גם ולהעיר

אלא להעיר124) נותן שאינו "ואף ב): (מג , פל "ד 
ובקרבנות  כו' לה' ידות הארבע כל  עמו מעלה החומש הרי  חומש
עשרון  ע"י  הצומח  וכל  אחת בהמה ע"י  לה' עולה החי  כל  הי '

כו'". בשמן בלול  אחד  סולת
אגה"ק 125) פ"א. של "ה פ"ג . של "ד  פ"ג . ד  שער ע"ח  ראה

א) (קמז, לסז"ך  ביאור
וש"נ.126) א. כח , ברכות
והערות 127) בקיצורים נדפס - אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב

רסא לת  ע' ח "ד  מהוריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ואילך . קיח  ע' ניא
צ. ע' ח "ה שם וראה ואילך .

(128.449 ע' חכ "א .183 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה
א.129) רכא, זח "ג  ראה
חלק !130) אחרון" ל"קונטרס  לקרות  האם  קו"א צ"ע  וכמו

.*חלק דאינו דמודגש להש"ך ,
פלפול 131) לק"א הס' חיבורו בעת (אדה"ז) כתב "אשר

התניא) לס' המחבר הגאון בני  הרבנים (הסכמת כו'" עמוק ועיון
עיקר  וג "ז ועוד  דתושב"כ . "פירושה" שהיא תושבע"פ בדוגמת -

בניו). (ע"י  אדה"ז הסתלקות לאחרי  שניתוסף -
ציונים  לו הציב מקומות ("שבכמה אגה"ק שגם י "ל , ואולי 
ניתוספה  היא וגם הנ"ל , בהסכמה כמ "ש שלו" אמרים לקוטי  בס'
גופא. דתניא בתושב"כ  תושבע"פ בבחי ' היא הסתלקותו) לאחרי 

(132- ב קמז, זח "א גם וראה א. רסא, (ח "ג  בזהר כמבואר
מקורה  והיא שבע"פ", "תורה נקרא תורה שמשנה תורה) בסתרי 

וש"נ. .42 ע' חל "ו לקו"ש וראה תושבע"פ. של 
וש"נ.133) רפצ"ה. ב"ר
לה.134) סה, ישעי '
ח .135) קמו, תהלים מדרש
(136.122 שבהערה חסידות דרושי  ראה

        

       

גם  יצטרכו לא  הגאולה ) (בזמן שאז ולהעיר ,
תורה  ישמעו בנ"י שכל  כיון - הכתב  לאותיות 

חדשה "תורה כמ"ש ומהות, מעצמות
האמיתיתצא " ותיק " ה "תלמיד  ע "י משיח , -

העם " כל  ש "ילמד חדשה "צדקנו, ה "תורה 
ולימוד  וכו', והסברה  ביאור  בתוספת  מעצומ "ה 

לאותיות דוקא בבחינת  יצטרכו שלא  באופן ,
ממש "כ  גם  וכמובן איש הכתב , עוד  ילמדו "ולא 

כולם  כי רעהו את  ." גדולם ועד  למקטנם 

שקודם  ברגע  עוד  ומיד  שתיכף  רצון, ויהי -

ע "י  הנ"ל  התניא  בספר  הלימוד  ע "י - הגאולה 
מזה  הקב "ה  אותם  ירפא  - עתה  לזה  הזקוקים 

כנ"ל  למעליותא  ֿ נהור " "סגי מיד  שיהיו ,תומ "י,
בלימוד  השלימות  תכלית  עד  תורה , וילמדו ויקראו
חדשה  "תורה  והשלימה , האמיתית  בגאולה  התורה 

כנ"ל . תצא ", מאתי

והשלימה  האמיתית  גאולה  - העיקר  והוא  ועוד 
משי  ידי ממש .על  ומיד  תיכף  צדקנו ח 
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ג .137) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
בכ "ז 138) וראה - ה"ב. פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם ראה

(התוועדויות  תצא" מאתי  חדשה תורה בענין "קונטרס בארוכה
וש"נ. ואילך ). 278 ע' ח "ג  תנש"א

ובכ "מ .139) א. יז, צו לקו"ת ראה
לג .140) לא, ירמי '

גדול 141) מקובל  הי ' הראב"ד ) (בן יצחק שרבינו להעיר
רבינו  ערך  להחיד "א (שה"ג  לטוב" זכור הנביא אלי ' אליו ש"נגלה
ב"ד ). אברהם (רבינו השני  הראב"ד  ערך  שם נהור. סגי  יצחק
תתקנ"ח ); ד "א בסדה"ד  (הובא כז לז, וישב ריקאנטי  וראה וש"נ.
ע' ה) (כרך  תתקנה; ע' ג ) (כרך  במדבר אוה"ת וראה כד . ו, נשא

" בשם ונקרא - א'תרסג )  אלקות מערכת בפי ' ובהחייט  ."
לחכמה  מצרף מס' שם שה"ג  גם וראה שם. בסדה"ד  (הובא פי "ד 
מת, או חי  זה אם באויר מרגיש והי ' נהור סגי  שהי ' אומר, ב) טו,

דוסא. בן חנינא כר' בתפלתו גדול  ושהי '
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העם " כל  ש "ילמד חדשה "צדקנו, ה "תורה 
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לאותיות דוקא בבחינת  יצטרכו שלא  באופן ,
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ג .137) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
בכ "ז 138) וראה - ה"ב. פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם ראה

(התוועדויות  תצא" מאתי  חדשה תורה בענין "קונטרס בארוכה
וש"נ. ואילך ). 278 ע' ח "ג  תנש"א

ובכ "מ .139) א. יז, צו לקו"ת ראה
לג .140) לא, ירמי '

גדול 141) מקובל  הי ' הראב"ד ) (בן יצחק שרבינו להעיר
רבינו  ערך  להחיד "א (שה"ג  לטוב" זכור הנביא אלי ' אליו ש"נגלה
ב"ד ). אברהם (רבינו השני  הראב"ד  ערך  שם נהור. סגי  יצחק
תתקנ"ח ); ד "א בסדה"ד  (הובא כז לז, וישב ריקאנטי  וראה וש"נ.
ע' ה) (כרך  תתקנה; ע' ג ) (כרך  במדבר אוה"ת וראה כד . ו, נשא

" בשם ונקרא - א'תרסג )  אלקות מערכת בפי ' ובהחייט  ."
לחכמה  מצרף מס' שם שה"ג  גם וראה שם. בסדה"ד  (הובא פי "ד 
מת, או חי  זה אם באויר מרגיש והי ' נהור סגי  שהי ' אומר, ב) טו,

דוסא. בן חנינא כר' בתפלתו גדול  ושהי '

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו מודיע טוב אשר אנשי קהלתו החליטו להוספה הגונה על משכורתו, 

ומה שנהניתי בזה הוא אשר זהו סימן שמוקירים ענין של רב ומורה דרך התורה והמצוה, ובטח נודע 

לו מפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר צריך להשמר בהרגש של שביעת רצון כי 

ע"פ רוב משתמש בזה היצה"ר להסביר להאדם אשר הוא כבר עשה דיו והראי' שאפילו הזולת מודה 

על זה ולא עוד אלא שמביעים הכרתם זו בפומבי, ואז נוסף ע"ז שבתורת המדות ה"ז ענין בלתי רצוי, 

הנה מפריע לעבודה כדבעי מכאן ולהבא ומי יאמר לתוספת בעבודה כפי דרישת השעה, ואדרבה בכל 

מאורע כזה צריך לעשות דו"ח בעצמו, ומה כשעשה במדה שעד עתה מכירים לו תודה וניכרת פעולה 

הרי אם הי' ממלא תפקידו כדבעי במלוא מובן המלה הרי הי' נעשה כ"פ ככה וא"כ יש לייקר כל רגע 

והזדמנות מכאן ולהבא למלאות את החסר והאריכות לדכוותי' בטח אך למותר, ולמותר ג"כ להוסיף 

אשר בליובאוויטש אין דרך להטיף מוסר, והכוונה בדבור או בכתיבה הוא רק מפני שחזק הבטחון 

שיביא לפועל ובמילא הרי אין זה מוסר אלא הכשר למצוה )הנעשית ע"י אחרים(.

מצער אותי שאינו מבשר טוב ע"ד הסתדרותו האמיתית והוא בנוגע לשידוך טוב ואף שידוע 

מרז"ל שקשה כו' הרי שוברו בצדו ג"כ בש"ס אשר לפום גמלא שיחנא ובמילא ניתן לכל אחד האפשרית 

שאם רק ילך, כהוראת חז"ל, בדרכו של איש - לחזור כו' הרי ימצא אשה וימצא טוב ויפק רצון מה' 

הטוב, וגם בזה כנ"ל אין כוונתי למוסר אלא לפו"מ. אף שכבר כתבתי לו אודות זה כ"פ, הנה כותבי 

עוה"פ בזה בטח לא יקפיד ע"ז, כי אין כוונתי אלא לטובה.

ימים אלו  יהפוך  יזכה בתוכנו את הרבים והשי"ת  ובטח  זה עתה  מוסג"פ הקונטרס שהו"ל 

לששון ולשמחה בעגלא דידן.

בברכה.
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

"‰ÂˆÓ‰ ÏÎ" ÏÚ È"˘ ˘ÂÈÙ

תשמרון 1בפסוק  היום מצוך  אנכי אשר  המצוה "כל 
המצוה" "כל  המילים את רש"י מצטט  לעשות..."

אגדה  ומדרש כפשוטו , במצוה 2ומפרש: התחלת אם
ב'). בסעיף (כדלהלן  אותה... גמור 

אשר  – "כפשוטו " – הראשון  בפירוש הקושי מהו 
מ "מדרש  ואף שני פירוש להביא רש"י צריך  כך  משום

אגדה"?

רש"י  קושי 3מפרשי יש זה שבפסוק מסבירים,
בלשון  היא "מצוה" המילה כי המצוה", "כל  בביטוי

מצוה – היא יחיד  "כל " המילה של  והמשמעות ,
–,המצוות

אינו  כאן  המצוה" "כל  הביטוי משמעות כך , ואם
"" אלא מובן :המצוות", לא עדיין  אך  מצוה".

"כל  להיאמר  צריך  היה לא זה "כל לפי אלא מצוה",
ה  ללא ?4מצוה",

אגדה...": ומדרש "כפשוטו , – רש"י אומר  לכן 
זהו  הרי "כפשוטו ", הראשון , שבפירוש הקושי לולא

והעיקרי הראשון  כדי הפירוש אך  מקרא. של 
שני, פירוש רש"י מביא הנ "ל , השאלה את לתרץ
– אותה" גמור  במצוה התחלת "אם – אגדה ממדרש

מצוה על  בפסוק מדובר  אכן  זה פירוש ,שלפי
" הביטוי את ומשמעות לקיים שצריך  היא, המצוה"

בלבד .5המצוה ממנה חלק ולא ,

הקושי  על  להשיב רש"י שכוונת לומר  אין  אך 
כי  כתוב 6דלעיל , כבר  – המצוה" "כל  – זהה ביטוי

  שם 7בחומש מסבירו  אינו  ורש"י הכרחי 8, .
רש"י  אצל  קושי זה שאין  גם 9לומר , רש"י לפי כי ,

– של  במשמעות להיאמר  יכול  המצוה" "כל  הביטוי
המצוות  .10כל 

הקושי  מהו  בעינה: הקושיה נשארת כן , ואם
המוזכרות המצוה" "כל  משום במילים אשר  ,

פירוש  מביא ואף "כפשוטו ", באמרו  רש"י, מסבירם כך 
אגדה'? מ 'מדרש נוסף

.
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"אם  – בהרחבה אגדה' מ 'מדרש שמביא בפירוש
גמור  במצוה המצוה 11התחלת נקראת שאינה אותה,

שנאמר  הגומרה, שם על  יוסף 12אלא עצמות ואת :
והלא  בשכם, קברו  ממצרים ישראל  בני העלו  אשר 
שלא  לפי אלא להעלותם, בהם נתעסק לבדו  משה

לגומרה  שמם"13הספיק על  נקראת – ישראל  וגמרוה
ומהם: רש"י. בלשון  דיוקים מספר  להבין  יש –

התחלת  "אם הפירוש, בתחילת די לכאורה, א)
"כל  הביטוי את להסביר  כדי אותה" גמור  במצוה
המצוה  נקראת "שאינה ההמשך  חשוב ומדוע המצוה".

הגומרה..." שם על  ?14אלא

לכך , בהוכחה צורך  יש מה לשם – ובמיוחד  ב)
ואת  "שנאמר  יוסף..."?ממשה עצמות

את  המדגישה הוכחה להביא רש"י ברצון  אם ג)
 היה יותר  מתאים מצוה, השלמת אי של 

בגמרא  חז "ל  לומדים שממנה ההוכחה את 15להביא
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א.1) ח, פרשתנו 
לשון ).2) (בשינוי  ו  עה"פ תנחומא
ועוד.3) לדוד. ומשכיל גו "א רע"ב, ראה
טו ).4) (ז , חולי  כל זה: לפני  – ע"ד
וכן 5) לגומרה. ויכל, כלה, מלשון  שהוא – ושפ"ח חיים מים בבאר

מהו  המצוה כל שנאמר מנין  אותן  שממציא למי  ד: פ"ח, מדב"ר משמע
רבה  (ובדברים שם מת"כ ראה המצות. כל שתכלה עד המצוה כל
תיבת  מוציא לא רש "י  אבל המצוה"). כל שתכלה "עד תשכ"ד ירושלים
כולה. שיעשה היינו  המצוה" "כל פירוש  ובפשטות ממשמעותה, "כל"
אלה  ובמדרש  כאן : בחיי  וראה כולה". את גומר "הוי  שם מתנחומא וכ"מ

המצוה כל רבה כו 'הדברים זה ובאור המצוה כל שתכלה עד מצוה
. שלפנינו רש "י  ל' ע"ד – כו ' דרשו 

כל 6) על דקאי  המצוה כתב דלכך לומר "ואין  כאן  בגו "א ומ"ש 
התורה" בכל יום באותו  נצטוו  דלא היום כו ' שייך לא כו ' כולה התורה

ס"ד. בפנים לקמן  ראה –
כה.7 ו , כח. ה, ואתחנן 

כז ,8) תבא ט. יט, שופטים ה. טו , ראה כב. ח. יא, עקב לקמן  וכן 
יא, דעקב (לבד מהנ "ל דברוב לחלק יש  ואולי  ה). לא, וילך גם (וראה א

"המצוה נאמר שם) ותבוא ".ח.
כן ".9) לדבר המקראות "דרך יג  לא, ויצא מפרש "י  ולהעיר

וראה 10) המצות. כל אמר וכאילו  המין  שם הוא מצוה ששם ברא"ם:
טוב. דבק

כו '.11) שאינה אותה גמור כלומר גומרה דרש "י : ב' בדפוס
לב.12) כד, יהושע
ישראל.13) וקברום הוא לקברן  דרש "י : ראשון  בדפוס
המצות.14) טעמי  לפרש  עה"ת בפירושו  רש "י  של דרכו  אין  והרי 
ב.15) יג , סוטה
ד.16) פ"ח, דב"ר ג . פפ"ה, ב"ר שם. תנחומא
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הקודש ללשון מתורגם 
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תשמרון 1בפסוק  היום מצוך  אנכי אשר  המצוה "כל 
המצוה" "כל  המילים את רש"י מצטט  לעשות..."

אגדה  ומדרש כפשוטו , במצוה 2ומפרש: התחלת אם
ב'). בסעיף (כדלהלן  אותה... גמור 

אשר  – "כפשוטו " – הראשון  בפירוש הקושי מהו 
מ "מדרש  ואף שני פירוש להביא רש"י צריך  כך  משום

אגדה"?

רש"י  קושי 3מפרשי יש זה שבפסוק מסבירים,
בלשון  היא "מצוה" המילה כי המצוה", "כל  בביטוי

מצוה – היא יחיד  "כל " המילה של  והמשמעות ,
–,המצוות

אינו  כאן  המצוה" "כל  הביטוי משמעות כך , ואם
"" אלא מובן :המצוות", לא עדיין  אך  מצוה".

"כל  להיאמר  צריך  היה לא זה "כל לפי אלא מצוה",
ה  ללא ?4מצוה",

אגדה...": ומדרש "כפשוטו , – רש"י אומר  לכן 
זהו  הרי "כפשוטו ", הראשון , שבפירוש הקושי לולא

והעיקרי הראשון  כדי הפירוש אך  מקרא. של 
שני, פירוש רש"י מביא הנ "ל , השאלה את לתרץ
– אותה" גמור  במצוה התחלת "אם – אגדה ממדרש

מצוה על  בפסוק מדובר  אכן  זה פירוש ,שלפי
" הביטוי את ומשמעות לקיים שצריך  היא, המצוה"

בלבד .5המצוה ממנה חלק ולא ,

הקושי  על  להשיב רש"י שכוונת לומר  אין  אך 
כי  כתוב 6דלעיל , כבר  – המצוה" "כל  – זהה ביטוי

  שם 7בחומש מסבירו  אינו  ורש"י הכרחי 8, .
רש"י  אצל  קושי זה שאין  גם 9לומר , רש"י לפי כי ,

– של  במשמעות להיאמר  יכול  המצוה" "כל  הביטוי
המצוות  .10כל 

הקושי  מהו  בעינה: הקושיה נשארת כן , ואם
המוזכרות המצוה" "כל  משום במילים אשר  ,

פירוש  מביא ואף "כפשוטו ", באמרו  רש"י, מסבירם כך 
אגדה'? מ 'מדרש נוסף
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"אם  – בהרחבה אגדה' מ 'מדרש שמביא בפירוש
גמור  במצוה המצוה 11התחלת נקראת שאינה אותה,

שנאמר  הגומרה, שם על  יוסף 12אלא עצמות ואת :
והלא  בשכם, קברו  ממצרים ישראל  בני העלו  אשר 
שלא  לפי אלא להעלותם, בהם נתעסק לבדו  משה

לגומרה  שמם"13הספיק על  נקראת – ישראל  וגמרוה
ומהם: רש"י. בלשון  דיוקים מספר  להבין  יש –

התחלת  "אם הפירוש, בתחילת די לכאורה, א)
"כל  הביטוי את להסביר  כדי אותה" גמור  במצוה
המצוה  נקראת "שאינה ההמשך  חשוב ומדוע המצוה".

הגומרה..." שם על  ?14אלא

לכך , בהוכחה צורך  יש מה לשם – ובמיוחד  ב)
ואת  "שנאמר  יוסף..."?ממשה עצמות

את  המדגישה הוכחה להביא רש"י ברצון  אם ג)
 היה יותר  מתאים מצוה, השלמת אי של 

בגמרא  חז "ל  לומדים שממנה ההוכחה את 15להביא
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א.1) ח, פרשתנו 
לשון ).2) (בשינוי  ו  עה"פ תנחומא
ועוד.3) לדוד. ומשכיל גו "א רע"ב, ראה
טו ).4) (ז , חולי  כל זה: לפני  – ע"ד
וכן 5) לגומרה. ויכל, כלה, מלשון  שהוא – ושפ"ח חיים מים בבאר

מהו  המצוה כל שנאמר מנין  אותן  שממציא למי  ד: פ"ח, מדב"ר משמע
רבה  (ובדברים שם מת"כ ראה המצות. כל שתכלה עד המצוה כל
תיבת  מוציא לא רש "י  אבל המצוה"). כל שתכלה "עד תשכ"ד ירושלים
כולה. שיעשה היינו  המצוה" "כל פירוש  ובפשטות ממשמעותה, "כל"
אלה  ובמדרש  כאן : בחיי  וראה כולה". את גומר "הוי  שם מתנחומא וכ"מ

המצוה כל רבה כו 'הדברים זה ובאור המצוה כל שתכלה עד מצוה
. שלפנינו רש "י  ל' ע"ד – כו ' דרשו 

כל 6) על דקאי  המצוה כתב דלכך לומר "ואין  כאן  בגו "א ומ"ש 
התורה" בכל יום באותו  נצטוו  דלא היום כו ' שייך לא כו ' כולה התורה

ס"ד. בפנים לקמן  ראה –
כה.7 ו , כח. ה, ואתחנן 

כז ,8) תבא ט. יט, שופטים ה. טו , ראה כב. ח. יא, עקב לקמן  וכן 
יא, דעקב (לבד מהנ "ל דברוב לחלק יש  ואולי  ה). לא, וילך גם (וראה א

"המצוה נאמר שם) ותבוא ".ח.
כן ".9) לדבר המקראות "דרך יג  לא, ויצא מפרש "י  ולהעיר

וראה 10) המצות. כל אמר וכאילו  המין  שם הוא מצוה ששם ברא"ם:
טוב. דבק

כו '.11) שאינה אותה גמור כלומר גומרה דרש "י : ב' בדפוס
לב.12) כד, יהושע
ישראל.13) וקברום הוא לקברן  דרש "י : ראשון  בדפוס
המצות.14) טעמי  לפרש  עה"ת בפירושו  רש "י  של דרכו  אין  והרי 
ב.15) יג , סוטה
ד.16) פ"ח, דב"ר ג . פפ"ה, ב"ר שם. תנחומא

   

הוכחה  – "קובר ..." מכך , ויותר  מגדולתו ", אותו 
מיהודה?

שלא  לפי "אלא רש"י דברי משמעות מהי ד )
לגומרה" ש"נקראת 17הספיק להסיק רוצה רש"י הרי –

גמר  לא מדוע לציין  חשוב ומדוע גומרה", שם על 
המצוה? את משה

הספיק..." "לא המילים את מוסיף שרש"י מזה
כי  המצוה, את גמר  לא הוא שבו  האופן  שחשוב מובן 
"לא  – אונס מתוך  אלא בו , תלוי היה לא הדבר 

.18הספיק"

.‚
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אין  מדוע השאלה: את להקדים יש זאת להבין  כדי
כמפרשים  המצוה", "כל  המילים את מפרש רש"י

הקודמים 19אחרים  בפסוקים לנאמר  מכוונות שהן  ,20

תביא  ולא תחמוד ... לא באש תשרפון  אלהיהם "פסילי
(כיון  ולכן  – זרה עבודה איסור  – ביתך ..." אל  תועבה

אחת  במצוה "המצוה"21שמדובר  התורה אומרת (
גם  ונקראת "כל " כך  על  נאמר  שני ומצד  יחיד ; בלשון 

כן  לפני רש"י שפירש כפי סתמי, באופן  :22"מצוה"
והנזהר  כולן , המצוות כל  כנגד  אלילים עבודת "שקולה

"כל 23בה  הלשון  מובן  זה ולפי כולן ", את כשומר 

 מדובר שעליה המצוה – הידיעה בה"א מצוה",
הסמוכים  .24בפסוקים

משה  אומר  הקודמים בפסוקים הוא: לכך  ההסבר 
מלכיהם  "ונתן  ישראל  ארץ את יקבלו  שהם לישראל ,

ולא 25בידך " תשרפון ... אלהיהם ש"פסילי ומזהירם ,
להזהר  איך  כלומר , תועבה...". הכניסה תביא

ישראל . ארץ של  והכיבוש

הכוונה  המצוה" "כל  שבמילים לומר  סביר  לא לכן 
תשרפון ... אלהיהם "פסילי אודות הקודם לציווי היא
המצוה...") ("כל  זה בפסוק כי – תועבה..." תביא ולא

" בהמשך  את 26תחיון ...נאמר  וירשתם
הארץ",  יזכו המצוה" "כל  לעשות" "תשמרון 

  ואילו ישראל , ארץ את ולרשת להיכנס
התקופה לגבי אמורים כן  שלפני הציוויים

בדוחק, לומר  ניתן  כי (אם הארץ". את וירשתם "באתם
ולאו  בכלל , עבודהֿזרה לאיסור  היא בכך  שהכוונה

לארץ  הכניסה לאחר  ).27דוקא

.„
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מדוע יובן  זה ומפרש לפי הפסוק, את רש"י
תורה' 'משנה את לומר  התחיל  רבינו  משה "כפשוטו ":

לחודש" באחד  חודש עשר  חודש 28"בעשתי ראש –
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הבאה.17) הערה ראה לשון , בשינוי  הוא ובתנחומא
דגלי 18) כיון  אנוס מקרי  ד"לא כאן  לדוד במשכיל מ"ש  צע"ג  עפ"ז 

כו '" אונס מקרי  לא ובה"ג  כו ' נכנס הי ' מריבה דמי  מעשה שלולא קרא
"שלא מפורש  ברש "י  דהרי  –, באשמתו שאי "ז  שמדגיש  לגומרה",

" בתנחומא אפ"ל משהמשא"כ שהי ' לארץ" נכנס ולא
מעשיו , ע"י  שנגרמה הקב"ה גזירת מצד הי ' שזה בזה שמרומז  בדוחק
שם  ובדב"ר לארץ". יכנס שלא עליו  שנגזר "לפי  שם בב"ר שכתב וכמו 

כו '". לא"י  הכניסן  שלא "וע"י 
ולא  ונאנס מצוה לעשות  אדם חשב אם קי "ל דהא שהקשה ובמה

.42 הערה סוף לקמן  ראה – עשאה כאילו  הכתוב עליו  מעלה עשה,
טוב 19) מלקח ולהעיר עה"פ. להאריז "ל הליקוטים וספר ל"ת ראה

"אלא  ובחזקוני  בסופו . כל עוד ד"ה עה"ת ש "ך עה"פ. בחיי  ורבינו 
כל  על עבר כאילו  חרם על שהעובר לך רמז  רזא: ובפענח קאי " תחמוד

.21 הערה לקמן  וראה כו '. המצות
ֿ ו .20) כה ז ,
ב'21) הנ "ל  בפסוקים מיוסד – נמנו  ההלכה) ש (בדרך להעיר אבל

ח  כה. כב , ל"ת  להרמב"ם (סהמ"צ ל"ת "לא מצות תכט) תכח מצוה ינוך
עליהם" וזהב כסף תחמוד לא כו ' לע"ז  בהן  שיקשטו  בתכשיטין  ליהנות
תביא  ולא כו ' ממנה נרחיק אבל ממוננו  אל מע"ז  דבר "מחבר כב). (ל"ת
הובאו  שם הליקוטים וספר שבל"ת ולהעיר כה). (ל"ת ביתך" אל תועבה
אם  לז "א וכו ' תועבה תביא ולא באש  תשרפון  אלקיהם "פסילי  הכתובים
"מלמד  ובלק"ט כו '". מעלה תשמרון  המצוה כל ותתעבנו  תשקצנו 

כו '".ששקולה המשקץ "כל ובבחיי  המצוה", כל כנגד ע "ז 

– המצוה" "כל קורא ע"ז  לאיסור השייכות המצות כל ובפשטות
יחיד. לשון 

ד"ה 22) כב שם (וראה כג  טו , שלח פרש "י  וראה יג . כג , משפטים
כח. יא, ראה פרש "י  וגו '). תשגו  וכי 

לעיל 23) ראה – לע"ז  השייכות המצות פרטי  לכל הכוונה שי "ל
.21 הערה

כאן :24) דכיא) (מירא רש "י  בדקדוקי  ע"ז . – הידועה המצוה או 
מקודם. הנזכרת המצוה הידיעה הא המצוה של ההא הוה הפשוטו  דלפי 
שתיבת  לומר דוחק לכאורה אבל "כפשוטו ". בפרש "י  כן  שמפרש  והיינו 
לכל  או  התיבה., של הפשוט לפירוש  כוונתו  ואולי  ע"ז , תורה "כפשוטו "

קודם. הנזכרות המצות
כד.25) ז ,
ש "פסילי 26) ע"ז  רק קאי  המצוה" ש "כל מסתבר שאין  מובן  ועפ"ז 

תועבה" תביא ולא גו ' תחמוד לא גו ' תשרפון  אלקיהם 
" נאמר שהרי  והירושה, ' גו ברית בעלי  וראה גו '".

עה"פ. פרשתנו  אברם
גו '27) תשכח שכח "אם יט ח, אח"כ הזהירם כבר שע"ז  אלא

תאבדון ". אבד גו ' ועבדתם
שמעתה  היינו  העתיד, על הזהירם שכאן  לומר דוחק ולכאורה

אלקיהם תשמרון  (פסילי  כן  אחרי  לעשות עצמכם על שתקבלו  ,
כבאלשיך  – הארץ את לירש  תזכו  כן  ידי  שעל לזכות תחשב שזה גו ')

ד"תשמרון  בפרש "י  מצינו  שלא – שמירהכאן  ענינו  ".
ג .28) א, דברים



סב   

חודש  בראש ידו  על  נאמרה עקב שפרשת כך  שבט ,
לאחריו . או  שבט 

אנכי  אשר  המצוה "כל  אומר  רבינו  שמשה וכיון 
לעשות תשמרון  היום ובאתם מצוך  ורביתם תחיון 

המצוות  כל  קיום שבזכות הארץ", את 30יזכו 29וירשתם

ישראל , ארץ את לקבל 

שעל  המצוה", "כל  בפסוק נאמר  מדוע מובן  אינו 
קיום יזכו ידי המצוות תרי"ג (" למען")

וירשתם" ובאתם ורביתם זו 31ל "תחיון  בתקופה והרי ,
יכלו  לארץ הכניסה לבין  שבט  חודש תחילת שבין 
היה  לא כי המצוות, תרי"ג של  בלבד  קטן  חלק לקיים
וכן  בארץ, התלויות המצוות את לקיים כלל  ביכלתם
כגון  לארץ, בחוץ הנוהגות רבות מצוות לקיים יכלו  לא

וכדומה. יוםֿטוב דיני

הכוונה אין  המצוה" שב"כל  לומר  ביותר  דחוק
מצוך  אנכי "אשר  למצוות רק אלא כי:32המצוות, ,

דוקא  הארץ" את וירשתם ל "באתם יזכו  מדוע א)
שנצטוו  המצוות קיום ידי יום?על 

" של  הפשוטה המשמעות זה ב) ליום אינה "
אלא בכלל בלבד , והכוונה 33הנוכחית ,

ולפחות  המצוות, לכל  היא היום" "מצוך  של  הפשוטה
לפני  שנאמר  וכפי תורה". ב"משנה המוזכרות המצוות
ואת  המצוה את "ושמרת ואתחנן  פרשת בסוף כן 

מצוך  אנכי אשר  המשפטים ואת החוקים
המצוות. לכל  כפשוטה, היא, והכוונה לעשותם",

היא הכוונה שב"היום" נאמר  אם ג) ,
ביום  שצוה המצוות מהן  ידוע איך  השאלה: מתעוררת
הכתוב  בא "לא כלל  ישנו  והרי זה)? היה יום (ואיזה זה

לפרש" אלא .34לסתום

הוא  כפשוטו ": – המצוה "כל  רש"י מפרש לפיכך 

שמצוי  כפי המצוות, לכל  היא שהכוונה מבהיר 
רבים  פרטים הכולל  המין " כ "שם יחיד  בלשון  השימוש

כך . כל  "חלק" זה אין  אם גם –

לכל  אלא המצוות, תרי"ג לכל  הכוונה אין  זה ולפי
לארץ. הכניסה עד  לקיימן  ישראל  בני שיכלו  המצוות

"כל  שהביטוי כך , לפרש דחוק זאת בכל  אך 
ללא  המצוות כל  את הכולל  המין " "שם הוא המצוה"
מתוך  מאד  קטן  לחלק היא הכוונה שני מצד  אך  הבדל ,
התחלת  "אם נוסף פירוש רש"י מביא ולכן  – המצוות
"כל  של  המשמעות זה לפי אשר  אותה", גמור  במצוה

 אלא בכלל , המצוות של  המין  שם איננה "
כדלעיל . המצוה, של  השלימות

לגמור  זה ציווי שבין  הקשר  מהו  להבין : צריך  אך 
מצוה  קיום שבזכות – לארץ הכניסה לבין  מצוה,
רש"י  מביא לכן  ישראל ? לארץ לכניסה יזכו  בשלימות
נקראת  "שאינה מפורט  באופן  הפירוש המשך  את
שיוסבר  כפי שנאמר ..." הגומרה שם על  אלא המצוה

להלן .

.‰

Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙ÂÎÊ Ï‡˘È ı‡Ï ‰ÒÈÎ‰

ÌÈÒÎ‰

היו  ישראל  ידי על  וירושתה ישראל  ארץ כיבוש
אך  לאבותיכם", ה' נשבע "אשר  השבועה עקב אמנם
ישראל  בני ידי על  המצוות בקיום גם תלוי היה הדבר 

בתורה 35הכובשים  במפורש משה כדברי ולכן 36, .
חטא  גרם לאבות, ניתנה שהשבועה שלמרות רואים,

ישראל  לארץ נכנס לא ההוא שהדור  לכך  .37המרגלים

מן  ישראל  בני גם אמנם, כאן : הפסוק  כוונת וזוהי
קיימו  – במדבר  השנה ארבעים של  – הקודם הדור 

לאופן  בכך  וסייעו  ישראל הכנ 38מצוות, לארץ ,39יסה
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כל 29) הסכימו  כבר כאן : ובאברבנאל עה"פ, ורמב"ן  ראב"ע ראה
המצות  כלל על המצוה כל כאן  שאמר בעצמו  האמת והוא כלם  המפרשים

כו '. בתורה שבאו  תעשו  ולא עשה
(30.35 הערה לקמן  ראה
רמז 31) לא ואפילו  המצוה" "כל תיבות רק מהכ' העתיק שרש "י  ומה

לכללות  כוונתו  כאשר כמ"פ) (כמדובר כי  – ב"וגו '" הכ' המשך עכ"פ
"וגו '". מוסיף ואינו  והענין , הכתוב תחלת רק מביא הענין  המשך

עה"פ.32) גו "א ראה
פרשתנו 33) ובפרש "י . ו  ו , ואתחנן  ובפרש "י . יו "ד א, מדברים להעיר

ועוד. א. ט,
כה.34) י , נח פרש "י 
ה"א 35) ושמר גו ' תשמעון  עקב "והי ' הפרשה בתחילת נאמר וכן 

וראה  ואילך. ח ז , ואתחנן  גם וראה גו '". נשבע אשר גו ' הברית את לך
שהשבועה  דאף ושמר ד"ה פרשתנו  ריש  יקר כלי  ט) (שם, ואתחנן  רשב"ם

י "ל  ועוד אחר. בדור השבועה תתקיים תזכה לא אם תנאי , על היתה לא
עקב  ש "פ בשיחת בארוכה נתבאר אופנים. בכמה אפ "ל הארץ דירושת

תשכ"ה.
לא 36) גו ' בצדקתי  גו ' בלבבך תאמר "אל ואילך ד ט, לקמן  ומש "נ 

הדברים כל מונה הרי  – גו '" בצדקתך  וראה ה'. את הקציפו 
הנ "ל. עקב ש "פ שיחת בארוכה

ור 37) .35 הערה הנ "ל יקר וכלי  רשב"ם ובפרש "י .ראה טז  טו , לך אה
(38.35 הערה לעיל ראה
ובאתם 39) גו ' תחיון  למען  גו ' המצוה "כל משה אזהרת בפשטות

היינו  – הנ "ל) פסוקים בשאר (וכן  גו '" אבל וירשתם להכנס, יזכו 
דדור  שנה ארבעים במשך התומ"צ שקיום בפשש "מ) (גם לומר קשה
עונם  מצד ואם הארץ, וירושת לכיבוש  ביחס כלל הועילה לא המדבר
ארבעים  לאחרי  רק לא"י  ונכנסו  במדבר נתעכבו  ישראל עם שכל נגרם
להכניסה  בנוגע גם ופעלו  גרמו  שלהם שהמצות פשיטא אעפ"כ הרי  שנה,



סג    

חודש  בראש ידו  על  נאמרה עקב שפרשת כך  שבט ,
לאחריו . או  שבט 

אנכי  אשר  המצוה "כל  אומר  רבינו  שמשה וכיון 
לעשות תשמרון  היום ובאתם מצוך  ורביתם תחיון 

המצוות  כל  קיום שבזכות הארץ", את 30יזכו 29וירשתם

ישראל , ארץ את לקבל 

שעל  המצוה", "כל  בפסוק נאמר  מדוע מובן  אינו 
קיום יזכו ידי המצוות תרי"ג (" למען")

וירשתם" ובאתם ורביתם זו 31ל "תחיון  בתקופה והרי ,
יכלו  לארץ הכניסה לבין  שבט  חודש תחילת שבין 
היה  לא כי המצוות, תרי"ג של  בלבד  קטן  חלק לקיים
וכן  בארץ, התלויות המצוות את לקיים כלל  ביכלתם
כגון  לארץ, בחוץ הנוהגות רבות מצוות לקיים יכלו  לא

וכדומה. יוםֿטוב דיני

הכוונה אין  המצוה" שב"כל  לומר  ביותר  דחוק
מצוך  אנכי "אשר  למצוות רק אלא כי:32המצוות, ,

דוקא  הארץ" את וירשתם ל "באתם יזכו  מדוע א)
שנצטוו  המצוות קיום ידי יום?על 

" של  הפשוטה המשמעות זה ב) ליום אינה "
אלא בכלל בלבד , והכוונה 33הנוכחית ,

ולפחות  המצוות, לכל  היא היום" "מצוך  של  הפשוטה
לפני  שנאמר  וכפי תורה". ב"משנה המוזכרות המצוות
ואת  המצוה את "ושמרת ואתחנן  פרשת בסוף כן 

מצוך  אנכי אשר  המשפטים ואת החוקים
המצוות. לכל  כפשוטה, היא, והכוונה לעשותם",

היא הכוונה שב"היום" נאמר  אם ג) ,
ביום  שצוה המצוות מהן  ידוע איך  השאלה: מתעוררת
הכתוב  בא "לא כלל  ישנו  והרי זה)? היה יום (ואיזה זה

לפרש" אלא .34לסתום

הוא  כפשוטו ": – המצוה "כל  רש"י מפרש לפיכך 

שמצוי  כפי המצוות, לכל  היא שהכוונה מבהיר 
רבים  פרטים הכולל  המין " כ "שם יחיד  בלשון  השימוש

כך . כל  "חלק" זה אין  אם גם –

לכל  אלא המצוות, תרי"ג לכל  הכוונה אין  זה ולפי
לארץ. הכניסה עד  לקיימן  ישראל  בני שיכלו  המצוות

"כל  שהביטוי כך , לפרש דחוק זאת בכל  אך 
ללא  המצוות כל  את הכולל  המין " "שם הוא המצוה"
מתוך  מאד  קטן  לחלק היא הכוונה שני מצד  אך  הבדל ,
התחלת  "אם נוסף פירוש רש"י מביא ולכן  – המצוות
"כל  של  המשמעות זה לפי אשר  אותה", גמור  במצוה

 אלא בכלל , המצוות של  המין  שם איננה "
כדלעיל . המצוה, של  השלימות

לגמור  זה ציווי שבין  הקשר  מהו  להבין : צריך  אך 
מצוה  קיום שבזכות – לארץ הכניסה לבין  מצוה,
רש"י  מביא לכן  ישראל ? לארץ לכניסה יזכו  בשלימות
נקראת  "שאינה מפורט  באופן  הפירוש המשך  את
שיוסבר  כפי שנאמר ..." הגומרה שם על  אלא המצוה

להלן .

.‰

Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙ÂÎÊ Ï‡˘È ı‡Ï ‰ÒÈÎ‰

ÌÈÒÎ‰

היו  ישראל  ידי על  וירושתה ישראל  ארץ כיבוש
אך  לאבותיכם", ה' נשבע "אשר  השבועה עקב אמנם
ישראל  בני ידי על  המצוות בקיום גם תלוי היה הדבר 

בתורה 35הכובשים  במפורש משה כדברי ולכן 36, .
חטא  גרם לאבות, ניתנה שהשבועה שלמרות רואים,

ישראל  לארץ נכנס לא ההוא שהדור  לכך  .37המרגלים

מן  ישראל  בני גם אמנם, כאן : הפסוק  כוונת וזוהי
קיימו  – במדבר  השנה ארבעים של  – הקודם הדור 

לאופן  בכך  וסייעו  ישראל הכנ 38מצוות, לארץ ,39יסה
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כל 29) הסכימו  כבר כאן : ובאברבנאל עה"פ, ורמב"ן  ראב"ע ראה
המצות  כלל על המצוה כל כאן  שאמר בעצמו  האמת והוא כלם  המפרשים

כו '. בתורה שבאו  תעשו  ולא עשה
(30.35 הערה לקמן  ראה
רמז 31) לא ואפילו  המצוה" "כל תיבות רק מהכ' העתיק שרש "י  ומה

לכללות  כוונתו  כאשר כמ"פ) (כמדובר כי  – ב"וגו '" הכ' המשך עכ"פ
"וגו '". מוסיף ואינו  והענין , הכתוב תחלת רק מביא הענין  המשך

עה"פ.32) גו "א ראה
פרשתנו 33) ובפרש "י . ו  ו , ואתחנן  ובפרש "י . יו "ד א, מדברים להעיר

ועוד. א. ט,
כה.34) י , נח פרש "י 
ה"א 35) ושמר גו ' תשמעון  עקב "והי ' הפרשה בתחילת נאמר וכן 

וראה  ואילך. ח ז , ואתחנן  גם וראה גו '". נשבע אשר גו ' הברית את לך
שהשבועה  דאף ושמר ד"ה פרשתנו  ריש  יקר כלי  ט) (שם, ואתחנן  רשב"ם

י "ל  ועוד אחר. בדור השבועה תתקיים תזכה לא אם תנאי , על היתה לא
עקב  ש "פ בשיחת בארוכה נתבאר אופנים. בכמה אפ "ל הארץ דירושת

תשכ"ה.
לא 36) גו ' בצדקתי  גו ' בלבבך תאמר "אל ואילך ד ט, לקמן  ומש "נ 

הדברים כל מונה הרי  – גו '" בצדקתך  וראה ה'. את הקציפו 
הנ "ל. עקב ש "פ שיחת בארוכה

ור 37) .35 הערה הנ "ל יקר וכלי  רשב"ם ובפרש "י .ראה טז  טו , לך אה
(38.35 הערה לעיל ראה
ובאתם 39) גו ' תחיון  למען  גו ' המצוה "כל משה אזהרת בפשטות

היינו  – הנ "ל) פסוקים בשאר (וכן  גו '" אבל וירשתם להכנס, יזכו 
דדור  שנה ארבעים במשך התומ"צ שקיום בפשש "מ) (גם לומר קשה
עונם  מצד ואם הארץ, וירושת לכיבוש  ביחס כלל הועילה לא המדבר
ארבעים  לאחרי  רק לא"י  ונכנסו  במדבר נתעכבו  ישראל עם שכל נגרם
להכניסה  בנוגע גם ופעלו  גרמו  שלהם שהמצות פשיטא אעפ"כ הרי  שנה,

   

שם  על  אלא המצוה נקראת "אינה זאת למרות אך 
שחיו  ישראל  בני אשר הגומרה", הארבעים, שנת

לעשות  תשמרון  המצוה... "כל  משה אומר  להם דוקא
 המצוות בזכות הן  וירושתה לארץ שהכניסה ...

.

למען " המצוה.. ב"כל  מודגש מדוע מובן  זה לפי
בכך  אותה": גמור  במצוה התחלת "אם של  הענין 

" ידי על  דוקא היא לארץ שהכניסה התורה מבהירה
את  השלימו  אשר  אלו  – ש"גומרה" ידי על  המצוה",

הארבעים. שנת בסוף המצוה, קיום

לגמרי  מבטל  אינו  אגדה' שה'מדרש מובן  זה לפי
הפירוש  לפי גם המצוה", "כל  של  הפשוט  הפירוש את
אלא  בלבד , אחת למצוה הכוונה אין  אגדה' 'מדרש של 
קיימו  שישראל  המצוות כל  – המצוות מכל  אחת לכל 
בני  של  כמצוות נחשבות במדבר  השנה ארבעים במשך 
הכניסה  לפני המצוות את "גמרו " אשר  הזה הדור 

לארץ.
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שהיו  ישראל  לבני ביחס השאלה: מתעוררת אך 
ישראל , לארץ להכנס וסרבו  המרגלים לעצת קשורים
הנכנסים  של  לזכותם נחשבות מצוותיהם מדוע מובן 
להכנס  רצו  לא שהם כיון  זה, לענין  ישראל , לארץ
להישאר  לישראל  גרמו  הם להיפך , אלא, ישראל , לארץ
המצוות  נחשבות אין  מדוע אך  שנה. ארבעים במדבר 
במדבר  ומתו  המרגלים עם השתתפו  לא אשר  אותם של 
כמצוות  ולמעלה" שנה "מעשרים הגזירה מפני רק

לארץ. לכניסה שהועילו 

בגיל  הגזירה בזמן  שהיו  ישראל  בני שני : מצד  וכן 
ישראל , לארץ להכנס רצו  לא אך  שנה, מעשרים צעיר 
המרגלים  דור  של  הגזירה עליהם חלה לא זאת ובכל 
על  המצוה נקראת מדוע – ישראל  לארץ נכנסו  והם

שמם?

"שנאמר  רש"י מבאר  יוסף...12לכן  עצמות ואת
משה לפיוהלא אלא להעלותם, בהם נתעסק

  אין א) מובן : זה ולפי ישראל ", וגמרוה

המצוה, את השלים לא הוא שבגללה לסיבה חשיבות
לגומרה", הספיק "לא שמשה כפי אונס, מתוך  ואפילו 

גומרה. שם על  רק המצוה נקראת אופן  ובכל 

שהיו  מצרים שמיוצאי למרות שני, מצד  וכך  ב)
את  הביאו  יותר  מאוחר  אשר  שנה, עשרים מגיל  פחות
רצו  לא בשכם, וקברום ישראל  ארץ אל  יוסף עצמות
יוסף  עצמות בהוצאת מצרים יציאת בעת למשה לסייע
המצוה  את גמרו  שהם כיון  זאת, למרות אך  ממצרים,

שמם. על  נקראת היא

נקראת  היא א) לארץ: הכניסה לגבי בעניננו , וכך 
אונס, מתוך  נכנסו  שלא אלו  כלפי גם הגומרה שם על 
אם  גם הגומרה שם על  נקראת היא ב) באשמתם. שלא
את  עשה ואף כן , לפני המצוה את התחיל  לא הגומר 

ממנה  .40ההיפך 

רש"י מציין  מדוע בפשטות מובן  זה ולפי
הגומרה" שם על  אלא המצוה נקראת "שאינה זה ענין 
של  הענין  את ולא – ממשה הוכחה לכך  ומביא
כי  – כדלעיל  מיהודה, ההוכחה ואת אותו ...", "מורידין 
מצוה  השלמת אי של  החומרה חשובה אין  כאן 
על  הגומרה", שם על  ש"נקראת... חשוב אלא מותחלת,
אותה  שהתחיל  מי כאשר  אף לארץ, שנכנס הדור  שם

אונס. מתוך  אותה להשלים זכה לא

.Ê
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פירוש  על  נוסף קושי יתורץ לעיל  האמור  כל  לפי
בתחילת  – כסופם דבריו  תחילת אין  לכאורה, רש"י:
התחלת  "אם רש"י אומר  אגדה, ממדרש פירושו ,
ואילו  ומצוה, חובה זוהי כלומר , אותה", גמור  במצוה
שם  על  אלא המצוה נקראת "שאינה אומר  הוא בהמשך 
כדי  – בלבד  כדאיות של  ענין  זהו  כלומר , הגומרה",
שהמצוה  לו  אכפת לא ואם שמו . על  תיקרא שהמצוה

לכאורה. להשלימה הכרח  אין  שמו  על  תיקרא לא

"שאינה  רש"י, דברי שהמשך  לעיל , האמור  לפי אך 
הרי  לעניננו , הקשר  את רק להסביר  באים נקראת...",

על  מובן : החובה הדבר  חלה אכן  41המצוה

את  להדגיש היא זה רש"י פירוש כוונת אך  לסיימה,
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פי ' שזהו  ובפרט שכרן , שזהו  מקומות בכמה הוא מפורש  שהרי  לא"י 
" ."

אבל  כו '", תקיימו  אם כו ' קדשו  "האומר יא: יג , בא מפרש "י  ולהעיר
.1 ע' מלעיל ולהעיר מיד. ליכנס צריכין  היו  יצי "מ לאחר שתיכף י "ל שם

(40.42 הערה לקמן  ראה
מכיון 41) דר"ה) ספ"א ה"ה. פ"י  (פסחים בירושלמי  משא"כ

מצד לא הוא שם שהכוונה שי "ל – מרק לו  אומר במצוה שהתחיל
אומרים על המצוה הותחלה זה שבזמן  דכיוון  החפצא. מצד אלא ,



סד   

של  יכול החידוש לא שהמתחיל  שלמרות המצוה,
כבעניננו  אונס, מתוך  המצוה את לגמור  לגבי 42היה

 ֿ הקדוש גזירת עקב ישראל  לארץ נכנסו  לא אשר  אלו 
נחשבת  זאת למרות – רבינו  למשה ובדומה ברוך ֿהוא,

הגומר .המצוה שם על 
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רש"י: בפירוש אשר  המופלאים הענינים מן 

על  אלא המצוה נקראת "שאינה בניסוח  בוחר  רש"י
בגמרא  ואילו  תנחומא, למדרש בדומה הגומרה", שם

עשאו ". כאילו  שגמרו  על  הכתוב עליו  "מעלה נאמר 

לשון  את מביא שרש"י לכך  הפשוטה הסיבה
אין  שבגמרא היא, הגמרא לשון  את ולא המדרש
כלל  מוזכרת ואין  המצוה" "כל  הפסוק על  מדובר 

העושה "כל  אלא אחר "מצוה", ובא גמרו  ולא
מוזכרת  במדרש ואילו  הכתוב...". עליו  מעלה וגמרו 
זה, לפסוק בקשר  נאמרים והדברים "מצוה" המילה

אודות זה פסוק מבאר  שרש"י דור וכיון  של 
המדרש. לשון  את מביא הוא לארץ, הנכנסים

שם  על  "נקראת הניסוח  שדוקא לכך , הסיבה ולגבי
ולא  מקרא, של  לפשוטו  מתאים כבמדרש, הגומרה",

שבעניננו , לומר , יש עשאו " "כאילו  שבגמרא הניסוח 
" אם אפשר גם אי הגומרה" שם על  המצוה...

"כאילו לומר , שזהו  ,43 בדיוק שזה – "
כאילו  . לכך קשר  שום לאחר  ואין  המצוה, את

"נקראת  – פרטים שני בכך  יש אחרות: במילים
ואילו  בלבד . הגומר  מצד  – הגומרה" שם על  המצוה...

המצוה  את להשלים החובה אמנם חלה המתחיל  ,44על 
לא  אם במיוחד  לגביו , נחשבת המצוה התחלת גם אך 

אונס  מתוך  אותה .45גמר 

במצוה  התחלת "אם מהניסוח  למעשה: מובן  מזה
לומדים  המצוה" "כל  שמהפסוק מובן , אותה", גמור 
אין  אך  בה, שהתחילו  מצוה להשלים החובה את רק
אפשר  אי אם במצוה, בכלל  להתחיל  שלא מכך  ללמוד 

כולה. את לעשות

בפשטות  מובנים זה, רש"י 46לפי ,47דברי
ערים 48(מהגמרא  שלש משה יבדיל  "אז  הפסוק על  ,(

שיבדלו  עד  קולטות שאינן  פי על  "ואף – הירדן " בעבר 
לקיימה  שאפשר  מצוה משה אמר  כנען , שבארץ אותן 
את  להשלים יוכל  שלא ידע שמשה למרות – אקיימנה"
הערים  שלוש את גם ולהבדיל  המקלט  ערי הבדלת
היא  המצוה התחלת שגם מכך  רואים ישראל , שבארץ
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לגומרה מרק לו   נקראת "שאינה הטעם שם הובא שלא ובפרט .
שבת  נמי  לדחות – שם בר"ה ביותר וכדמוכח הגומרה". ע"ש  אלא

ויגמור. ימשיך שהוא להגברא נוגע אינו  שם והרי  בהבהוב,
תשובה 42) בפתחי  חלקה (הובא סי "ג  חחו "מ ח"ב יעקב שב בשו "ת

גם  כאשר דוקא הוא גומרה ע"ש  שנקראת דזה סוסק"ג ) סקפ"ה לחו "מ
יוסף  עצמות וכנדון  המתחיל, שקדם לאו  אי  המצוה מתחיל הי ' הגומרה
כבודו  לו  הניחו  שאמרו  שם (וכבסוטה ממצרים מעלים היו  בנ "י  דגם
מתעורר  הי ' לא ואחר בזה שנתעורר הוא המתחיל כאשר אבל בגדולים).

הסת  מתרץ ובזה המתחיל. ע"ש  המצוה נקראת בזה למדרש בזה , ירה
כלל  זה הובא שלא בפרש "י  אבל שם). (ויל"ש  בתחלתו  ל' מזמור תהלים
(מקור  שבתנחומא (ובפרט לטפל יכולים היו  האחרים דגם ברמז ) לא (גם
בבזה  עוסקין  העם "כל מפורש  כ"א הנ "ל דסוטה הא נאמר לא פרש "י )
הגומרה  שם על המצוה שנקראת מוכח יוסף"), בעצמות מטפל הי ' ומשה
שרק  או  התחיל, לא ובכוונה להתחיל בידו  הי ' הגומר אם גם אופן , בכל

ע"ז . נתעורר המתחיל
ע"ש ", ב"נקראת דרגות שכמה י "ל, שם תהלים למדרש  והסתירה
מפרש "י  ולהעיר הגומרה. שם על אלא נקראת שאינה החידוש  ובגומרה
שם. כבתנחומא שמו ", על נקראת .. עליו  נפשו  "מסר שהביא א) (ז , נשא
כבמדרש  ולא א). לז , ויקהל בפרש "י  (ועד"ז  ועוד א*. טו , בשלח מכילתא
החמישי  התנאי  המצות, תנאי  החרדים הקדמת גם וראה הנ "ל. תהלים

ע"א). ריש  רמ, בשל"ה (הובא
"כאילו 43) הדיוק שבגמרא מה מובן  שם יעקב שב בשו "ת ועפמ"ש 

.למשה לו  הניחו  ואדרבה המצוה. מתקיים הוי  משה בלא גם כי  ,"
שהרג44) במצוה שהתחיל מי  הקב"ה אמר ו : לא, מטות בפרש "י 

חיוב, בגדר אינו  ולכן  המצוה אותה אי "ז  שם אבל יגמור. צור בת כזבי 
גם  ולהעיר המדינים להרוג  מצוה הי ' לא זמרי  את פינחס הרג  כאשר כי 
כנדו "ד. אינו  לכאורה אבל – כו ' דאיגרתא קריינא ז : כה, בלק מפרש "י 

מי 45) כמו  נעשית המצוה המצוה בגמר כי  "והטעם כאן : בגו "א
עליו  מצוה שם אין  גמר וקודם בית נקראת אז  הבנין  שבגמר בית שבנה
ואין  דקבורה דומיא רק אמרינן  ולא כו ' המצוה גמור לו  אומרים ולפיכך
לו  שאומרים שזה משמע ומדבריו  כו '". העלאה ולא הקבורה רק  המצוה
והיינו  – כלל מצוה בגדר אי "ז  הגמר ולפני  המצוה, מצד הוא גמור

הנפעל. כ"א הפעולה לא הוא המצוה שעיקר בדברים
איזו  מצוה בכל משמע במצוה" התחלת "אם רש "י  מלשון  א) אבל:
ע"ש  אלא המצוה נקראת "שאינה הטעם רש "י  כתב הרי  סו "ס ב) שתהי '.
בנדון  ג ) מצוה. (בגדר) היא הפעולה התחלת שגם ומשמע הגומרה"

אשר יוסף עצמות "ואת הוא בהכתוב הדיוק רש "י , שהביא דמשה
שלדבריו  אף הקבורה), רק (ולא שמם על נקראת ההעלאה דגם בנ "י ",
שיוסף  ולהעיר .(13 הערה הנ "ל א' בדפוס מהגי ' (ולהעיר מצוה בזה אין 

" אותם וראה השביע בשלח. ובר"פ ויחי  בס"פ  עצמותי " את
ס"י . בפנים לקמן  הנ "ל. חרדים

שם.46) חרדים ראה
מא.47) ד, ואתחנן 
א.48) י , מכות
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נחשבת  זאת למרות – רבינו  למשה ובדומה ברוך ֿהוא,

הגומר .המצוה שם על 

.Á

‰ÈÈ˘ÚÏ ˙˘Á ‰ÂˆÓ ˙ÏÁ˙‰ Ì‚

רש"י: בפירוש אשר  המופלאים הענינים מן 

על  אלא המצוה נקראת "שאינה בניסוח  בוחר  רש"י
בגמרא  ואילו  תנחומא, למדרש בדומה הגומרה", שם

עשאו ". כאילו  שגמרו  על  הכתוב עליו  "מעלה נאמר 

לשון  את מביא שרש"י לכך  הפשוטה הסיבה
אין  שבגמרא היא, הגמרא לשון  את ולא המדרש
כלל  מוזכרת ואין  המצוה" "כל  הפסוק על  מדובר 

העושה "כל  אלא אחר "מצוה", ובא גמרו  ולא
מוזכרת  במדרש ואילו  הכתוב...". עליו  מעלה וגמרו 
זה, לפסוק בקשר  נאמרים והדברים "מצוה" המילה

אודות זה פסוק מבאר  שרש"י דור וכיון  של 
המדרש. לשון  את מביא הוא לארץ, הנכנסים

שם  על  "נקראת הניסוח  שדוקא לכך , הסיבה ולגבי
ולא  מקרא, של  לפשוטו  מתאים כבמדרש, הגומרה",

שבעניננו , לומר , יש עשאו " "כאילו  שבגמרא הניסוח 
" אם אפשר גם אי הגומרה" שם על  המצוה...

"כאילו לומר , שזהו  ,43 בדיוק שזה – "
כאילו  . לכך קשר  שום לאחר  ואין  המצוה, את

"נקראת  – פרטים שני בכך  יש אחרות: במילים
ואילו  בלבד . הגומר  מצד  – הגומרה" שם על  המצוה...

המצוה  את להשלים החובה אמנם חלה המתחיל  ,44על 
לא  אם במיוחד  לגביו , נחשבת המצוה התחלת גם אך 

אונס  מתוך  אותה .45גמר 

במצוה  התחלת "אם מהניסוח  למעשה: מובן  מזה
לומדים  המצוה" "כל  שמהפסוק מובן , אותה", גמור 
אין  אך  בה, שהתחילו  מצוה להשלים החובה את רק
אפשר  אי אם במצוה, בכלל  להתחיל  שלא מכך  ללמוד 

כולה. את לעשות

בפשטות  מובנים זה, רש"י 46לפי ,47דברי
ערים 48(מהגמרא  שלש משה יבדיל  "אז  הפסוק על  ,(

שיבדלו  עד  קולטות שאינן  פי על  "ואף – הירדן " בעבר 
לקיימה  שאפשר  מצוה משה אמר  כנען , שבארץ אותן 
את  להשלים יוכל  שלא ידע שמשה למרות – אקיימנה"
הערים  שלוש את גם ולהבדיל  המקלט  ערי הבדלת
היא  המצוה התחלת שגם מכך  רואים ישראל , שבארץ
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לגומרה מרק לו   נקראת "שאינה הטעם שם הובא שלא ובפרט .
שבת  נמי  לדחות – שם בר"ה ביותר וכדמוכח הגומרה". ע"ש  אלא

ויגמור. ימשיך שהוא להגברא נוגע אינו  שם והרי  בהבהוב,
תשובה 42) בפתחי  חלקה (הובא סי "ג  חחו "מ ח"ב יעקב שב בשו "ת

גם  כאשר דוקא הוא גומרה ע"ש  שנקראת דזה סוסק"ג ) סקפ"ה לחו "מ
יוסף  עצמות וכנדון  המתחיל, שקדם לאו  אי  המצוה מתחיל הי ' הגומרה
כבודו  לו  הניחו  שאמרו  שם (וכבסוטה ממצרים מעלים היו  בנ "י  דגם
מתעורר  הי ' לא ואחר בזה שנתעורר הוא המתחיל כאשר אבל בגדולים).

הסת  מתרץ ובזה המתחיל. ע"ש  המצוה נקראת בזה למדרש בזה , ירה
כלל  זה הובא שלא בפרש "י  אבל שם). (ויל"ש  בתחלתו  ל' מזמור תהלים
(מקור  שבתנחומא (ובפרט לטפל יכולים היו  האחרים דגם ברמז ) לא (גם
בבזה  עוסקין  העם "כל מפורש  כ"א הנ "ל דסוטה הא נאמר לא פרש "י )
הגומרה  שם על המצוה שנקראת מוכח יוסף"), בעצמות מטפל הי ' ומשה
שרק  או  התחיל, לא ובכוונה להתחיל בידו  הי ' הגומר אם גם אופן , בכל

ע"ז . נתעורר המתחיל
ע"ש ", ב"נקראת דרגות שכמה י "ל, שם תהלים למדרש  והסתירה
מפרש "י  ולהעיר הגומרה. שם על אלא נקראת שאינה החידוש  ובגומרה
שם. כבתנחומא שמו ", על נקראת .. עליו  נפשו  "מסר שהביא א) (ז , נשא
כבמדרש  ולא א). לז , ויקהל בפרש "י  (ועד"ז  ועוד א*. טו , בשלח מכילתא
החמישי  התנאי  המצות, תנאי  החרדים הקדמת גם וראה הנ "ל. תהלים

ע"א). ריש  רמ, בשל"ה (הובא
"כאילו 43) הדיוק שבגמרא מה מובן  שם יעקב שב בשו "ת ועפמ"ש 

.למשה לו  הניחו  ואדרבה המצוה. מתקיים הוי  משה בלא גם כי  ,"
שהרג44) במצוה שהתחיל מי  הקב"ה אמר ו : לא, מטות בפרש "י 

חיוב, בגדר אינו  ולכן  המצוה אותה אי "ז  שם אבל יגמור. צור בת כזבי 
גם  ולהעיר המדינים להרוג  מצוה הי ' לא זמרי  את פינחס הרג  כאשר כי 
כנדו "ד. אינו  לכאורה אבל – כו ' דאיגרתא קריינא ז : כה, בלק מפרש "י 

מי 45) כמו  נעשית המצוה המצוה בגמר כי  "והטעם כאן : בגו "א
עליו  מצוה שם אין  גמר וקודם בית נקראת אז  הבנין  שבגמר בית שבנה
ואין  דקבורה דומיא רק אמרינן  ולא כו ' המצוה גמור לו  אומרים ולפיכך
לו  שאומרים שזה משמע ומדבריו  כו '". העלאה ולא הקבורה רק  המצוה
והיינו  – כלל מצוה בגדר אי "ז  הגמר ולפני  המצוה, מצד הוא גמור

הנפעל. כ"א הפעולה לא הוא המצוה שעיקר בדברים
איזו  מצוה בכל משמע במצוה" התחלת "אם רש "י  מלשון  א) אבל:
ע"ש  אלא המצוה נקראת "שאינה הטעם רש "י  כתב הרי  סו "ס ב) שתהי '.
בנדון  ג ) מצוה. (בגדר) היא הפעולה התחלת שגם ומשמע הגומרה"

אשר יוסף עצמות "ואת הוא בהכתוב הדיוק רש "י , שהביא דמשה
שלדבריו  אף הקבורה), רק (ולא שמם על נקראת ההעלאה דגם בנ "י ",
שיוסף  ולהעיר .(13 הערה הנ "ל א' בדפוס מהגי ' (ולהעיר מצוה בזה אין 

" אותם וראה השביע בשלח. ובר"פ ויחי  בס"פ  עצמותי " את
ס"י . בפנים לקמן  הנ "ל. חרדים

שם.46) חרדים ראה
מא.47) ד, ואתחנן 
א.48) י , מכות

       

   

מראש 51המצוה 50בקיום 49חלק  יודעים אם גם ,
לסיים. יוכלו  שלא

.Ë
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קשר  לעניננו  שאין  רואים לעיל , האמור  כל  לפי
הידוע  המצוה 52לדיון  מעשה או  משיעור  חלק אם

 ומוטלת לעצמו , המצוה של  חלק הוא בו 
חצי  לאכול  לדוגמא: לאו . אם זה, חלק לקיים החובה

וכדומה. מצה כזית

ר  שלפי לכך  בנוסף ב"אם כי, הכוונה אין  ש"י
אינה  מצוה שהתחלת לכך  אותה" גמור  במצוה התחלת
שהן  מצוות לגבי הוא זה דיון  הרי המצוה, מן  חלק

מצוה לקיים חייב והוא היחיד , ואילו 53חובת .
דוקא  לקיימן  החובה מוטלת שאין  במצוות מדובר  כאן 

מסויים יחיד  לקיימן כעל  התחיל  הוא אלא ,
" – ואז  – במצוה" "התחלת – התחלת למעשה

אותה" גמור  .54במצוה,

את  השביע "השבע – יוסף עצמות שבענין  כשם
  והעליתם אתכם אלקים יפקוד  פקד  לאמר 

אתכם" מזה עצמותי עצמות 55את הוצאת על  החובה ,
לאחר  אך  בשווה. ישראל  כל  על  הוטלה ממצרים יוסף
יוסף  עצמות את משה "ויקח  במצוה התחיל  שמשה
מעשה  את לגמור  החובה בפרט  עליו  חלה עמו "
לגומרה, הספיק לא אונס שמתוך  וכיון  המצוה,

שמם, על  נקראת היא ישראל ", בני "וגמרוה

הוא  לכך  שההסבר  לומר , על 56יש שחלים בענינים :
הוא לבצעם מתחיל  מישהו  כאשר  הציבור ,

חובה  עליו  ומוטלת זו , במצוה הציבור  ל "שליח "
המצוה  את לגמור  כשליח , .57מיוחדת,

.È
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לומר , ויש  ובני גד  בני של  הענין  היה
לעבדיך  הזאת הארץ את "יותן  בקשתם על  ראובן :

הירדן " את תעבירנו  אל  משה 58לאחוזה להם אמר 
פה" תשבו  ואתם למלחמה יבואו  "האחיכם ,59בתחילה

שענו  לאחר  בני 60ורק לפני חושים נחלץ "אנחנו 
ה' לפני תחלצו  "אם – משה זאת קבל  ישראל ..."
לפני  הארץ ונכבשה חלוץ... כל  לכם ועבר  למלחמה
הנה  כן  תעשון  לא "ואם מדגיש הוא זאת ועם ה'",

אתכם". תמצא אשר  חטאתכם ודעו  לה' חטאתם

עצמם  על  קבלו  הם אכן , לשאול : ניתן  ולכאורה
באופן  משה זאת הביע מדוע אך  חושים", ש"נחלץ
תעברו " "חלוצים של  באופן  לא שאם כך , כל  חמור 
לה'", "חטאתם אז  הרי ישראל " בני אחיכם ו "לפני
ישראל  כל  עם ויילחמו  ייצאו  אם שאף מובן  שמזה

"חטאתם" של  ענין  זהו  חלוצים, לא כי אם ,61.

"אם  לכלל  קשור  שזה לומר  ניתן  לעיל  האמור  ולפי
אותה": גמור  במצוה התחלת

מצוה  היא ישראל  ארץ כל 62כיבוש על  המוטלת
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שם.49) ואתחנן  מספורנו  להעיר
אי "ז 50) מקלט) (בערי  שבנדו "ד אלא יז . יב, בא פרש "י  גם ראה

המצוה. יגמור לא שבלא"ה כיון  מחמיצין  דאין  חיוב בגדר
קולטות 51) שאינן  "אעפ"י  שם) (ממכות רש "י  דמלשון  להעיר אבל

ערים  דג ' ההפרשה עצם דמ"מ משמע, כנען " שבארץ אותן  שיבדלו  עד
שם) וספרי  ב. ט, ממכות יג . , (לה מסעי  בפ' (והביא היא בפ"ע מצוה

 מקלט ערי  להפריש  מ"ע רוצח: מהל' רפ"ח וברמב"ם כו '). שאע"פ
שאפשרשנאמר מצוה רש "י  לשון  משינוי  ולהעיר כו '*. ערים

שבאה מצוה שם ובגמרא ברמב"ם אקיימנה. הוא ועד"ז  אקיימנה.
ואכ"מ. ואילך. 14 ע' חל"ט לקו "ש  וראה – ה"ג . שם

ד.52) אות סי "ד חו "מ מע' דינים אסיפת חמד בשדי  בהמובא ראה
וסכ"ח. ס"ז  חפץ אבני  שו "ת סקי "ד. סתע"ה החדש  חיים אורחות

חצי 53) עד"מ, – שיעור  חצי  אם בנוגע בעיקר השקו "ט דבכהנ "ל
אם או  בכלל, אכילה מעשה נק' זית דמצוה (סוכה פלגא

סא, (יומא נגמרה שלא עבודה עצמה, להעבודה ביחס או  וש "נ ), ב. נג ,
כו '. לגמור הגברא על בחיוב כבנדו "ד לא אבל ואילך). א

תקצב 54) סי ' שם אדה"ז  שו "ע ס"ד. תקפה סי ' או "ח רמ"א ראה

סי "ד  ר"ה מערכת דינים אסיפת שד"ח וראה סק"ז . תקפא סי ' מג "א ס"י .
ג . אות א

יט.55) יג , בשלח
שהוא56) דמכיון  המצוה: מצד הוא דהעיקר י "ל במצוה או 

בכדי  אותה לגמור הוא צריך וא"כ המצוה, וענין  תוכן  יותר ויודע מרגיש 
גומרה. כשאחר משא"כ יותר, בשלימות תעשה שהמצוה

(57.54 בהערה בהנסמן  וראה
ה.58) לב, מטות
ו .59) שם
ואילך.60) יז  שם,
"שגבורים 61) שפי ' ומה יז . שם, מטות פרש "י  ראה יח. ג , דברים

בנ "י . לפני  לילך להניחם אפשר הי ' איך – הסברה היינו  היו ",
הוא 62) והרמב"ן  דהרמב"ם והמחלוקת הדיעות. לכל – משה בזמן 

ד' מצוה המצות לספר בהשגות רמב"ן  ראה – לדורות מ"ע היא אם רק
לפרש "י  דגם נג  לג , מסעי  אוה"ח וראה שם. לסהמ"צ ובמג "א מהוספותיו ,

היא והורשתם.המצוה

                        
                    



סו   

הנחילו  כאשר  הציבור . חובת זוהי שווה, באופן  ישראל 
נעשתה  היא ראובן  ולבני גד  לבני ועוג סיחון  ארץ את

ישראל  מארץ ארץ 63חלק את שנחלו  ידי שעל  ויוצא, .
מצות את התחילו  הם ועוג סיחון   .

רש"י  בפירוש הסתירה גם מתורצת במקום 64בכך  :
משה65אחד  שנכנס "כיון  אומר  ובני הוא גד  בני

כלומר , נדרי". לי שהותר  כמדומה ואמר  שמח  ראובן ,
לאחר  מיד  נדרי", לי "שהותר  חשב לא רבינו  משה

לאחר  רק אלא ועוג, סיחון  ארץ ארץ כיבוש
ובני  גד  בני ("נחלת ראובן  ובני גד  לבני ועוג סיחון 

אחר  ובמקום "לאחר 66ראובן "). ארץ נאמר 
– הנדר " הותר  שמא דמיתי ועוג סיחון 

" נעשה זה ששטח  לאחר  רק ובני כי גד  בני
זו , היתה ולכן  ישראל , מארץ חלק נעשה הוא ראובן "

של  ההתחלה ישראל .למפרע, ארץ

נעשתה שבאמצעותם מצות וכיון  של 
מיוחדת חובה עליהם חלה ישראל , ארץ כיבוש

גמור  במצוה התחלת "אם לכלל  בהתאם הכיבוש את
דור  באותו  ישראל  לכל  הזהה לחובה בנוסף .67אותה",

ועוג  סיחון  ארץ את בקשו  הם כאשר  ולפיכך ,
 שעל ֿידיֿזה לדעת, שעליהם משה, להם ענה ,

ברצונם די ואין  במצוה" "המתחיל  נחשבים הם
הירדן  עבר  הארץ, כיבוש בהמשך  האחרים לשבטים
"חלוצים  להיות עליהם – אותה" "גמור  אלא מערבה,

מוטלת תעברו  עליהם כי ישראל ", בני אחיכם
ישראל  מכל  יותר  מיוחדת .68חובה
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הוראה  וכן  רש"י, בפירוש אשר  תורה" של  מ "יינה

הסימנים  כל  לפי הוא דורנו  לימינו : מזה 69הנלמדת

מהגלות  במהרה שיצא דמשיחא, עקבתא של  הדור 
משיח  ידי על  האמיתית בגאולה הקדושה לארצנו  וילך 

צדקנו ,

שם  על  אלא נקראת המצוה "אין  נאמר  כך  ועל 
יהודים  עסקו  הקודמים בדורות כי אם הגומרה":
דורנו , מאשר  יותר  ונעלה גדול  באופן  ובמצוות בתורה
הגומרה", שם על  אלא נקראת ש"אינה רואים זאת בכל 
מקיימים  שהיהודים המצוות בזכות באה שהגאולה

ידי על  הזה, דמשיחא.בדור  בעקבתא העבודה

יהודי  לכל  מיוחד  עידוד  ונותן , לתת, צריך  וזה
להחיש  ועל ֿידיֿזה והמצוות, התורה בקיום להוסיף

צדקנו . משיח  ידי שעל  הגאולה את

התחלת  "אם היא יהודי לכל  ההוראה גם שני, ומצד 
אותה": גמור  במצוה

הבעל ֿשםֿטוב  של  הקודש' 'אגרת שעל 70ידועה ,
"לכשיפוצו  המשיח  ענה מר " קאתי "אימתי שאלתו 
להפיץ  ישראל  כלל  על  חובה וחלה חוצה", מעיינותיך 
לכל  – חוצה הבעל ֿשםֿטוב, תורת המעיינות, את

ישראל .

"התחילו  אשר  לאלו  הדבר  חשוב במיוחד  אך 
המעיינות  בהפצת לעסוק שהתחילו  ייתכן 71במצוה", .

מתוך  בעבודה, התרשלות תיווצר  מסויים זמן  שכעבור 
זאת, להמשיך  אחר  למישהו  להשאיר  שניתן  מחשבה,

וכדומה. בייעוץ לו  ולסייע

אם  – אותה" גמור  במצוה "התחלת היא: וההוראה
לך ) (וזכות עליך  חובה המעיינות, בהפצת התחלת

העבודה. את ולהשלים להמשיך 

הרבות  הברכות כל  את רוצים כאשר  ובמיוחד 
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לקו "ש 63) ואתחנן . ר"פ לפרש "י  גו "א כא. כא, חוקת רמב"ן  ראה
.9 ע' ח"ט [המתורגם]

(64.39 הערה שם לקו "ש  גם ראה
יב.65) כז , פינחס
ואתחנן .66) ר"פ פרש "י 
בדור 67) בנ "י  בכל גם ישנו  במצוה התחלת אם דענין  י "ל בכללות כי 

א"י : לכיבוש  התחלה כעין  הי ' זה כי  ועוג , סיחון  כיבוש  לאחרי  ההוא
שלא  שומרם שהי ' מס לו  מעלין  היו  כנען  מלכי  "כל הרי  לסיחון  בנוגע
לשמרם  אלא כאן  יושב איני  עצמי  כל א"ל כו ' גייסות עליהם יעברו 

, ג (דברים נאמר עוג  לארץ ובנוגע כג ): כא, חוקת (פרש "י  כו '"
לאברהם", שנתתי  אותה "היא ופרש "י  רפאים" ארץ יקרא "ההוא יג )

מ"מ, ידם אבל על דוקא כי  ראובן , ובני  גד בני  על החיוב חל
כיבוש  ותחלת מא"י  חלק כבפנים.נעשה ממש ,

דהל'68) רפ"י  (רמב"ם היא שמ"ע קדשים לאכילת בנוגע עד"ז  וי "ל
רמב"ם  ואילך. ב צח, (זבחים חלק לו  יש  לעבודה הראוי  דכל מעה"ק)

(ראה  לאכול מחוייב דוקא העובד הכהן  אין  דיעות ולכמה הי "ד), שם
משאנץ  ר"ש  א. מב, סוכה – מהו  תוד"ה שם. רצה ובתוד"ה א. מ, יבמות
מנ "ח  סמ"ט. או "ח חת"ס שו "ת וראה ט). ב, (פרשתא ט ו , צו  לתו "כ
– ואילך) מעתה ד"ה סתע"ה או "ח להחיד"א ברכה מחזיק קלד. מצוה
להשתדל  או  לגומרה החיוב עליו  חל לאכול, שהתחיל מי  כי  י "ל מ"מ
ובכס"מ  סה"ו  פ"ט ק"פ הל' מרמב"ם ולהעיר נותר. לידי  יבא שלא שיגמר

קוקוס. מהר"י  בשם שם
סוטה.69) מס' דסיום
ובכ"מ.70) כש "ט. ספר בריש  יוסף. פורת בן  בסו "ס  נדפסה
כ"ק 71) ישיבת בעת אשר פט"ז ) ח"א רבי  (בית מהמסופר להעיר

עליו  שנתחזק לו  ואמרו  הבעש "ט עם הה"מ אצלו  באו  במאסר אדה"ז 
אצא  אם רבינו  שאלת ועל ובגילוי . הרבה חסידות דברי  שאומר על קטרוג 

" לו  השיבו  דא"ח, מלומר אפסיק האם מכאן   תפסיק לא
יותר". תאמר לכשתצא ואדרבה

             

          
         

           
         

       
         

          
         

  
        

        
       

     
         

       
       

  
       

      
          

    
        

       
         

   
        

         
        

         
        

       
        

  
        

         
       

      
         

       
        

       
     

   
      

         
        

      
        

      
        


         
        

        
       

        
       

       
           


          

        
         

         
          

         
       

         
        

       
         

      
        

       
         

  
        

         
      

         
         

        
 

     











































































































































































סז    

הנחילו  כאשר  הציבור . חובת זוהי שווה, באופן  ישראל 
נעשתה  היא ראובן  ולבני גד  לבני ועוג סיחון  ארץ את

ישראל  מארץ ארץ 63חלק את שנחלו  ידי שעל  ויוצא, .
מצות את התחילו  הם ועוג סיחון   .

רש"י  בפירוש הסתירה גם מתורצת במקום 64בכך  :
משה65אחד  שנכנס "כיון  אומר  ובני הוא גד  בני

כלומר , נדרי". לי שהותר  כמדומה ואמר  שמח  ראובן ,
לאחר  מיד  נדרי", לי "שהותר  חשב לא רבינו  משה

לאחר  רק אלא ועוג, סיחון  ארץ ארץ כיבוש
ובני  גד  בני ("נחלת ראובן  ובני גד  לבני ועוג סיחון 

אחר  ובמקום "לאחר 66ראובן "). ארץ נאמר 
– הנדר " הותר  שמא דמיתי ועוג סיחון 

" נעשה זה ששטח  לאחר  רק ובני כי גד  בני
זו , היתה ולכן  ישראל , מארץ חלק נעשה הוא ראובן "

של  ההתחלה ישראל .למפרע, ארץ

נעשתה שבאמצעותם מצות וכיון  של 
מיוחדת חובה עליהם חלה ישראל , ארץ כיבוש

גמור  במצוה התחלת "אם לכלל  בהתאם הכיבוש את
דור  באותו  ישראל  לכל  הזהה לחובה בנוסף .67אותה",

ועוג  סיחון  ארץ את בקשו  הם כאשר  ולפיכך ,
 שעל ֿידיֿזה לדעת, שעליהם משה, להם ענה ,

ברצונם די ואין  במצוה" "המתחיל  נחשבים הם
הירדן  עבר  הארץ, כיבוש בהמשך  האחרים לשבטים
"חלוצים  להיות עליהם – אותה" "גמור  אלא מערבה,

מוטלת תעברו  עליהם כי ישראל ", בני אחיכם
ישראל  מכל  יותר  מיוחדת .68חובה
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הוראה  וכן  רש"י, בפירוש אשר  תורה" של  מ "יינה

הסימנים  כל  לפי הוא דורנו  לימינו : מזה 69הנלמדת

מהגלות  במהרה שיצא דמשיחא, עקבתא של  הדור 
משיח  ידי על  האמיתית בגאולה הקדושה לארצנו  וילך 

צדקנו ,

שם  על  אלא נקראת המצוה "אין  נאמר  כך  ועל 
יהודים  עסקו  הקודמים בדורות כי אם הגומרה":
דורנו , מאשר  יותר  ונעלה גדול  באופן  ובמצוות בתורה
הגומרה", שם על  אלא נקראת ש"אינה רואים זאת בכל 
מקיימים  שהיהודים המצוות בזכות באה שהגאולה

ידי על  הזה, דמשיחא.בדור  בעקבתא העבודה

יהודי  לכל  מיוחד  עידוד  ונותן , לתת, צריך  וזה
להחיש  ועל ֿידיֿזה והמצוות, התורה בקיום להוסיף

צדקנו . משיח  ידי שעל  הגאולה את

התחלת  "אם היא יהודי לכל  ההוראה גם שני, ומצד 
אותה": גמור  במצוה

הבעל ֿשםֿטוב  של  הקודש' 'אגרת שעל 70ידועה ,
"לכשיפוצו  המשיח  ענה מר " קאתי "אימתי שאלתו 
להפיץ  ישראל  כלל  על  חובה וחלה חוצה", מעיינותיך 
לכל  – חוצה הבעל ֿשםֿטוב, תורת המעיינות, את

ישראל .

"התחילו  אשר  לאלו  הדבר  חשוב במיוחד  אך 
המעיינות  בהפצת לעסוק שהתחילו  ייתכן 71במצוה", .

מתוך  בעבודה, התרשלות תיווצר  מסויים זמן  שכעבור 
זאת, להמשיך  אחר  למישהו  להשאיר  שניתן  מחשבה,

וכדומה. בייעוץ לו  ולסייע

אם  – אותה" גמור  במצוה "התחלת היא: וההוראה
לך ) (וזכות עליך  חובה המעיינות, בהפצת התחלת

העבודה. את ולהשלים להמשיך 
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לקו "ש 63) ואתחנן . ר"פ לפרש "י  גו "א כא. כא, חוקת רמב"ן  ראה
.9 ע' ח"ט [המתורגם]

(64.39 הערה שם לקו "ש  גם ראה
יב.65) כז , פינחס
ואתחנן .66) ר"פ פרש "י 
בדור 67) בנ "י  בכל גם ישנו  במצוה התחלת אם דענין  י "ל בכללות כי 

א"י : לכיבוש  התחלה כעין  הי ' זה כי  ועוג , סיחון  כיבוש  לאחרי  ההוא
שלא  שומרם שהי ' מס לו  מעלין  היו  כנען  מלכי  "כל הרי  לסיחון  בנוגע
לשמרם  אלא כאן  יושב איני  עצמי  כל א"ל כו ' גייסות עליהם יעברו 

, ג (דברים נאמר עוג  לארץ ובנוגע כג ): כא, חוקת (פרש "י  כו '"
לאברהם", שנתתי  אותה "היא ופרש "י  רפאים" ארץ יקרא "ההוא יג )

מ"מ, ידם אבל על דוקא כי  ראובן , ובני  גד בני  על החיוב חל
כיבוש  ותחלת מא"י  חלק כבפנים.נעשה ממש ,

דהל'68) רפ"י  (רמב"ם היא שמ"ע קדשים לאכילת בנוגע עד"ז  וי "ל
רמב"ם  ואילך. ב צח, (זבחים חלק לו  יש  לעבודה הראוי  דכל מעה"ק)

(ראה  לאכול מחוייב דוקא העובד הכהן  אין  דיעות ולכמה הי "ד), שם
משאנץ  ר"ש  א. מב, סוכה – מהו  תוד"ה שם. רצה ובתוד"ה א. מ, יבמות
מנ "ח  סמ"ט. או "ח חת"ס שו "ת וראה ט). ב, (פרשתא ט ו , צו  לתו "כ
– ואילך) מעתה ד"ה סתע"ה או "ח להחיד"א ברכה מחזיק קלד. מצוה
להשתדל  או  לגומרה החיוב עליו  חל לאכול, שהתחיל מי  כי  י "ל מ"מ
ובכס"מ  סה"ו  פ"ט ק"פ הל' מרמב"ם ולהעיר נותר. לידי  יבא שלא שיגמר

קוקוס. מהר"י  בשם שם
סוטה.69) מס' דסיום
ובכ"מ.70) כש "ט. ספר בריש  יוסף. פורת בן  בסו "ס  נדפסה
כ"ק 71) ישיבת בעת אשר פט"ז ) ח"א רבי  (בית מהמסופר להעיר

עליו  שנתחזק לו  ואמרו  הבעש "ט עם הה"מ אצלו  באו  במאסר אדה"ז 
אצא  אם רבינו  שאלת ועל ובגילוי . הרבה חסידות דברי  שאומר על קטרוג 

" לו  השיבו  דא"ח, מלומר אפסיק האם מכאן   תפסיק לא
יותר". תאמר לכשתצא ואדרבה

   

ידי  על  משפיע שהוא מהקדושֿברוך ֿהוא, והשפע
מוריֿוחמי  ידי על  ובדורנו  ודור , דור  כל  נשיאי עבדיו ,

הרבי.

להמשיך  ובאמת בנחישות מחליטים וכאשר 
חוצה  המעיינות ובהפצת בכלל , התורה בהרבצת

על  להתגבר  כח  ונותן  הקדושֿברוך ֿהוא מסייע בפרט ,
הקשיים. כל 

המצוה, את משלימים ביחד , ישראל  כל  ובתוך 
טפחים  מעשרה למטה צדקנו  משיח  את ומביאים

ממש. בימינו  במהרה
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב



סח

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קנד

רמז בהמלך הח' "הדר" ואשתו "מהיטבאל", לעבודת כהן 
גדול ביום הכפורים בח' בגדים והטבילות, וזהו "מה נהדר 

הי' הכהן גדול" בחי' "הדר" דתיקון

מתהו,  שרשם  מיתה,  בהם  שכתוב  אדום  מלכי  ז' 

דתיקון שייך להדר1.

וכהן גדול משמש בח' בגדים על דרך הדר מלך הח'.

וביום הכפורים שהעבודה הוא רק בכהן גדול, מעכב 

ושם  אשה  לו  שיש  בהדר3  כמו  הוא  אשה2,  לו  שיהי' 

אשתו מהיטבאל.

המילה  שזכות  הקדש  אל  אהרן  יבא  בזאת  וכתיב4 

נכנסת עמו כדרז"ל5, מילה הוא בחי' מלך הח' הדר.

ואם שביום הכפורים הי' עבודתו בד' בגדי לבן, אך 

ודבין הערבים,  לבן דשחרית  בגדי  ד',  ב'6 פעמים  היו 

ביחד הם ח'.

ואומרים ביום הכפורים ובכן מה נהדר הי' כהן גדול 

כו', נהדר דוקא בחי' הדר.
קדושין  וי'  טבילות  הה'7  ג"כ  נרמז  ובמהיטבאל 

)שקדושין הוא ג"כ טבילת ידיו ורגליו( כי הוא תיבות 

א"ם טב"ל ה' י'.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד שמב

קנה

רמז מ"ש באתרג" )ר"ת "אל תביאני רגל גאוה"( "פרי 
עץ הדר" )ויקרא כג, מ(, רמז למלך הדר דתיקון — 

התאחדות והתכללות וכו'

בהם  נאמר  לא  חנן  בעל  עד  תהו, מבלע8  מלכי  בז' 

נשים, כי בתהו לא הי' נישואי איש ואשה.

והתחלה נשואי איש ואשה הוא מהדר, מקור עולם 

1( ראה לעיל סימן קמח.

2( משנה יומא פ"א משנה א'.

3( ראה זוהר ח"א דף רכג, ב. ח"ג דף קלה, ב. דף רצא, א. )מובא 

לעיל סימן קמו. קמז(.

4( ויקרא טז, ג.

5( שמות רבה פ' לח, ח. )ראה תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט 

ח"א עמוד עד ואילך(.

6( ראה רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד.

7( רמב"ם שם פרק ב הלכה ב.

8( פסוקים לא־לח.

התיקון9 שבו נאמר, ושם אשתו מהיטבאל.

כי נישואי איש ואשה הוא בחי' לשבת יצרה10, היפך 

דלתהו בראה וכו'.

וזהו 11כי יקח איש אשה חדשה, בעולם התיקון, ואז 

והיינו  דבר,  לכל  יעבור  ולא  בצבא  יצא  לא  הדין  הוא 

ענין  שרש  כי  והיינו  וכו',  כלל  במלחמה  יתעסק  שלא 

מחלוקת  כשיש  לומר  שייך  שמלחמה   — המלחמה 

ומריבה, ועצם המלחמה עצמה היא בחי' גבורות ודינים 

וכו' — הנה כ"ז שייך מצד תהו, שבתהו הי' מחלוקת 

לו  האורות  כל  ליקח  רצה  מהמלכים  שכ"א  ומריבה, 

לעצמו ותהו הוא בבחי' הגבורות והדינים וכו'.

משא"כ בתיקון אין שום מחלוקת ומריבה, אדרבה 

מנוחה  הוא  ושם  והתכללות,  ואחדות  שלום  הוא  שם 

שלוה והשקט וכו'.

יצא  לא  הראשונה  בשנה  ואשה  איש  בנשואי  ולכן 

אחת.  שנה  לביתו  יהי'  נקי  יעשה,  ומה  וכו',  בצבא 

ולא  ונקרא שנה אחת  הטעם למספר שנה אחת דוקא, 

והתכללות  בהתאחדות  כולם  להורות שהם  חדש,  י"ב 

כל הי"ב בחי' יחד.

וכמו שעפ"י פשוט בשנה יש כל שינויי הזמנים דקור 

וחום קיץ וחרף, וצריך להיות כל משך השנה נקי לביתו 

שזה  יחד,  והשנויים12  הזמנים  כל  ולחבר  לכלול  כדי 

מורה על ענין הביטול שיש בעולם התיקון.

משנה  באילנו  הדר  אתרוג13  לענין  במ"א  וכמ"ש 

שהוא  מפני  דהשנה  הזמנים  שנויי  כל  שסובל  לשנה, 

בחי' ביטול אל14 תביאני רגל15 גאוה.

היינו מלך  דוקא,  הדר  ואתרוג הוא פרי16 עץ הדר, 

17הדר דתיקון.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שטו, שיח

9( ראה זהר חלק א' דף רכג, ב. ח"ג דף קלה, ב. )מובא לעיל סימן 

קמו(. שם חלק ג' דף רצב, א )מובא לעיל סימן קמז(.

10( כמ"ש )ישעי' מה, יח( "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה". ראה 

לעיל סימן קמח.

11( דברים כב, יג.

12( ראה גם תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט ח"א עמוד קמג. 

קעג. ועוד.

13( סוכה לא:

14( תהלים לו, יב.

15( "אל תביאני רגל גאוה" הוא ר"ת אתרג כידוע. ראה ויק"ר פ"ל, 

יד. תורת מנחם התוועדויות ה'תש"י שיחות ר"ח סיון ס"ב. ה'תשכ"ג 

סוכות.  המועד  דחול  ג'  ליום  אור  ה'תשמ"א  השואבה.  בית  שמחת 

ועוד.

16( ויקרא כג, מ.

17( ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ד עמוד רלג־ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקב

לדבר  ככלותו  משה  אל  ויתן   – יח  לא, 
אתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן 

כתובים באצבע אלקים

א. הלוחות ארכן ששה טפחים וכו' משה תופס בטפחיים 
 – בטפחיים"  תופס  “והקב"ה  לבדו(,  משה  השגת  )כנגד 
“וטפחיים  לע"ל,  לבנ"א  להודיע  שעתיד  הנו"ן  שער  כנגד 

חלק" )כנגד מה שהשיגו כל ישראל(

ששה  ארכן  היו  הלוחות  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי 
בטפחיים  תופס  משה  והי'  טפחים  ששה  ורחבן  טפחים 
וכיון שעשו ישראל אותו  ריוח באמצע  והקב"ה בטפחיים 
מעשה בקש הקב"ה לחטפן מידו של משה וגברה ידו של 
משה וחטפן ממנו הוא שהקב"ה משבחו בסוף )דברים לד( 

ולכל היד החזקה. יהא שלמא על ידא דגברה על ימינא.
ירושלמי שקלים פ"ו ל"ב

ר"ש בר נחמני אומר הלוחות היו ארכן ו' טפחים ורחבן 
נבראו  בינה  שערי  שנו"ן  שידוע  לומר  נוכל  כו'.  טפחים  ו' 
דהיינו  אחד  חלק  חלקים,  לשלשה  חלוקים  והמה  בעולם, 
שער הנו"ן הוא בלתי נודע ונישג לבני אדם אפילו למרע"ה 
לעוה"ב  אדם  לבני  להודיע  ועתיד  תכליתית  בלתי  הוא  כי 
לכן היא לה' לבדו, חלק ב' היינו מה שהשיג מרע"ה עצמו 
בלתי  חכמה  ג"כ  היא  נגדה  כי  מפני  לישראל  הודיע  ולא 
מוגבלת ע"כ לא הודיע להם, חלק ג' היינו מה שהשיגו כל 

ישראל איש לפי ערכו.

והנה ידוע שהלוחות הם כלל התורה כולה, לכן כדי שלא 
נטעה לומר שאינו רק כללי התורה שהשיגו ישראל אבל לא 
כללו כל ג' חלקי החכמה בין שער הנו"ן שהוא לה' לבדו ובין 
להודיענו בדרך משל  ר"ש  לכן בא  חלק של השגת משה, 
ומליצה שהם כלולים מכל ג' חלקי החכמה ומחלק הלוחות 
לג' חלקים וקאמר שב' טפחים הי' תופס משה )היינו נגד 
תופס  הי'  טפחים  וב'  מכולם(,  יותר  שהשיג  החכמה  חלק 
וטפחיים  לבדו(,  הקב"ה  שמשיג  החלק  נגד  )היינו  הקב"ה 
ריוח )היינו חלק שהשיגו בו כל ישראל(, ואחר מעשה העגל 
שרמז  זהו  וגו'  רד  לך  כמש"כ  מרע"ה  מעלת  שנתמעטה 
שביקש הקב"ה לחטוף מידי משה הב' טפחים שבידו של 
משה  של  ידו  וגברה  ומסיים  החכמה  שישכח  כדי  מרע"ה 

בתפלתו ונשארו בידו )גליון ע"י(.
חידושי גאונים לירושלמי שקלים – מובא בעין יעקב

יודא  א"ר  פיהו  מנשיקות  ישקני  ע"פ  רבה  מדרש  ב. 

בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלקיך נתקע תלמוד תורה 
אצל  שבאו  וכיון  משתכחים  היו  ולא  למדים  והיו  בלבם 
ונשמעה חזרו להיות למדים  ואמרו דבר אתה עמנו  משה 
ומשתכחים עכ"ל. נראה מכאן שהשכחה באה משום דבר 
בפ"ה  דאמרינן  למאי  סותר  זה  ולכאורה  וכו',  עמנו  אתה 
דעירובין אר"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא 
נמי  נשתכחה תורה מישראל, דהא קודם שבירת הלוחות 

כבר באה השכחה משום דבר אתה עמנו.

ואיתא להא שכתב העשרה  ונראה לתרץ דאיתא להא 
ישראל  שכשאמרו  פי"ו  דין  חיקור  מאמר  ח"ב  מאמרות 
ישכחוה  שלא  כדי  מאז  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר  למשה 
האבן  לב  להסיר  האבן  לוחות  על  להכתב  התורה  ניתנה 
דבר  למשה  שאמרו  ע"י  לעולם  באה  השכחה  א"כ  עכ"ל. 
אתה עמנו וכו', אלא שבאה להם תקנה ע"י הלוחות ואח"כ 
שום  בלי  השכחה  נשארה  הלוחות  אותם  משה  ששיבר 
לוחות  את  לך  ואתנה  על  ואתחנן  בפ'  עוד  ועיין  תקנה, 
האבן וכו', ולפי שבאה השכחה בעולם הוצרך להוסיף להם 
לה'  חטאתם  והנה  וארא  ע"פ  במדרש  כדאי'  התורה  את 
הלוחות,  את  ששיבר  על  מצטער  משה  התחיל  אלקיכם 
א"ל הקב"ה אל תצטער, בראשונות לא היו אלא י' הדברות 

ובשניות אני נותן מקרא ומשנה עכ"ל.

הנביאים  כל  מרומזים  היו  שבלוחות  הוא  והענין 
בלב  כתובה  התורה  והיתה  והגמרא  והמשנה  והכתובים 
כל א' וא', וזהו מ"ש בירמי' נתתי תורתי בקרבם ועל לבם 
אכתבנה ולא היו צריכים ללמוד התורה כי כלם היו כאברהם 
ודי  חכמה,  נובעות  והיו  רבנים  כשני  כליותיו  ב'  לו  שנעשו 
והמצות  לידע הדינים  כדי  הי' להם החמשה חומשי תורה 
ולא היו משתכחים והיו מבינים כל הרמזים שבלוחות. אבל 
לאחר שחטאו נעלמו מהם מעינות החכמה ועוד נשתברו 

הלוחות שגרם להם השכחה.

ומש"ה התחיל משה מצטער דלמא לא יגלה עוד הקב"ה 
הראשונות,  בלוחות  שהיו  החכמה  תעלומות  כל  לישראל 
ואף אם יגלה להם דלמא ח"ו תהי' משתכחת מהם הואיל 
שאני  תצטער  אל  הקב"ה  וא"ל  בעולם,  השכחה  שבאה 
נותן להם מקרא ומשנה, דהיינו כל התורה שהיתה רמוזה 
יוכלו  מ"מ  מהם  נשכחת  שתהי'  ואף  הראשונות  בלוחות 
הפסד  להם  הי'  ולא  בידם  תתקיים  ובהכי  וללמדה  לחזור 
אחר רק הטורח שיצטרכו לעשות לחזור וללמדה וגם על 

טורח זה יקבלו שכר ועיין לעיל בפ' כי תשא באורך ע"ז.
זרע שמשון ריש שיר השירים

אגרות קודש

]כ"ג מנ"א תשי"ג[

בנועם קבלתי מכתבו מט"ו מנ"א, והרגיע את רוחי במ"ש שבאוצר המקוה נתמלאו בערך תשע 

מאות ליטר מים מי גשמים )רק אח"ז הוסיפו עליהם כו'(.
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. טי מ  י ח עד ת מצת,  גי ס ג'  ְְְִִִִִֵֵֶַָָֻיד ע 
האד ו כל , טע  לה  ה צת  ה ' טי מ'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

. יג מ  ְִִַָָמבינ
על  מ רה   אד ל  עקב חסיד ת, ספרי  מבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוה ה 
מא מה , מבי  א  ימר אינ העקב  הרי  על, ק לת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעני
יצטה   א   , הרא  א ה ב   רה י א ר כל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוע ה 
ראה  על־ידי ־זה , וה   א , תחיר  למי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלה נס 

. ח מְָ

את   מע עקב  "והיה  ה ס ק  את לפר  י ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועל־י ־זה 
, טע  עליה  מצת אפיל זה , נרמז ." טי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה
רק  ולא   מי מלכ ת על ק לת מ ד   מ לק  האד ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצה 

לבד .  ע ה ְִַַַַַמ ד 
   ס   ס  א י דע  מי  ,כל על רק   האד  יסמ  א ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹי 
את    יק מ ב  כל טח  להי ת כדי  .  יק  א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצת
– "עקב " בחינת  ת א   יק  א רק  זה  הרי  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָה צת,

על. ְַַָֹק לת
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ˆ‡E.מ ּמעיה  ˙zLÚÂ∑ּפר ׁש כב )מנחם  (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּכמ ֹו ה ּצאן, מבחר  ּבׁשן', יד )'א ּבירי "ע ׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

.'ענ 'ועדרי ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  חזק . ל ׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹקרנים ",
פד ) ׁשמם (חולין נקרא  ל ּמה  אמר ּו: ְְְְִֵַָָָָָור ּבֹותינּו

ּבעליהן  את  ׁשּמע ּׁשר ֹות  ."ע ׁשּתר ֹות "? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôeh˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

cÏÂ‡יג  CÈÂ CpbÒÈÂ CpÎÈÂ CpÓÁÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe CÓÁÂ CeÚ CÚ‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú‡ ÏÚ CÚ È„ÚÂ CÈB˙ È˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰‡Ï«¬»»»¿ƒ«»



    
      
    
    
      

   
    


  

    
  

     

    
     
    

     
     
    
     
    

     
    


     

    
      

     
    

   
    

      
    

     
     

   



עי               

     

     §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤
       §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À

     ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
ÔeÚÓLz ˜Ú ‰È‰Â∑ּדׁש ׁשאדם  ה ּקּלֹות , ה ּמצות  ּתׁשמע ּון אם  B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ÓLÂ∑ יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְִֹ

 הבטחת ֹול. ְְַָָ

             

   

 טי טי טי טיהההה אתאתאתאת      מע מע מע מע עקב עקב עקב עקב  |||| יב )והיהוהיהוהיהוהיה (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
. טי מ  י ח עד ת מצת,  גי ס ג'  ְְְִִִִִֵֵֶַָָֻיד ע 
האד ו כל , טע  לה  ה צת  ה ' טי מ'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

. יג מ  ְִִַָָמבינ
על  מ רה   אד ל  עקב חסיד ת, ספרי  מבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוה ה 
מא מה , מבי  א  ימר אינ העקב  הרי  על, ק לת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעני
יצטה   א   , הרא  א ה ב   רה י א ר כל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוע ה 
ראה  על־ידי ־זה , וה   א , תחיר  למי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלה נס 

. ח מְָ

את   מע עקב  "והיה  ה ס ק  את לפר  י ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועל־י ־זה 
, טע  עליה  מצת אפיל זה , נרמז ." טי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה
רק  ולא   מי מלכ ת על ק לת מ ד   מ לק  האד ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצה 

לבד .  ע ה ְִַַַַַמ ד 
   ס   ס  א י דע  מי  ,כל על רק   האד  יסמ  א ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹי 
את    יק מ ב  כל טח  להי ת כדי  .  יק  א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצת
– "עקב " בחינת  ת א   יק  א רק  זה  הרי  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָה צת,

על. ְַַָֹק לת

      ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
     Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
      §©§§´ŸŸ¤½©¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

 ̈¬¤¨«
EÈÙÏ‡Œ‚L∑ מ ׁשּגרת ׁשה ּנקבה  , ּבקר ולדי ¿«¬»∆ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מ ּמעיה  ˙zLÚÂ∑ּפר ׁש כב )מנחם  (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּכמ ֹו ה ּצאן, מבחר  ּבׁשן', יד )'א ּבירי "ע ׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

.'ענ 'ועדרי ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  חזק . ל ׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹקרנים ",
פד ) ׁשמם (חולין נקרא  ל ּמה  אמר ּו: ְְְְִֵַָָָָָור ּבֹותינּו

ּבעליהן  את  ׁשּמע ּׁשר ֹות  ."ע ׁשּתר ֹות "? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôeh˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

cÏÂ‡יג  CÈÂ CpbÒÈÂ CpÎÈÂ CpÓÁÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe CÓÁÂ CeÚ CÚ‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú‡ ÏÚ CÚ È„ÚÂ CÈB˙ È˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰‡Ï«¬»»»¿ƒ«»



    
      
    
    
      

   
    


  

    
  

     

    
     
    

     
     
    
     
    

     
    


     

    
      

     
    

   
    

      
    

     
     

   

              

     ̈¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
 ©«£¨−̈¦§¤§¤«

˜Ú∑ מ ֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

     §¥¦§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
       ̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

 «§¤«

      §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
      ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

    ¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

      ¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
  ¥¨¬©−§«¦¨«

EÏa Ó‡˙ Èk∑' ּדלמא' ל ׁשֹון , ּכרח על  ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ
לא  ר ּבים  ׁשהם  מ ּפני , ּבלבב ּתאמר  'ׁשּמא  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹה ּוא :
ולא  מהם . תירא  לא  ּכן, ּתאמר  אל  לה ֹוריׁשם ', ְְִִֵֵֶַַַָָֹֹֹא ּוכל 

ׁשּיּפל  'ּכי', ׁשל  ל ׁשֹונֹות  מ ּׁשאר  ּבאחד  לפר ׁשֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹיּתכן
מהם " תירא  "לא  ׁשּוב  .עליו ִֵֶָָָֹ

       ¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
   ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

     ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
     §©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

       ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
   ́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד )ּכג ֹון (שמות ««…ְִ¿»……ְ
לנח ׁש", ּבּיּבׁשת "(שם)"ויהי לדם  ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒ

ה ּמפלא ֹות  ‰ÊÁ˜‰.ה ּמּכֹות  „i‰Â∑ ה ּדבר זה. ְַַַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ
‰ÈeËp‰ Úf‰Â∑ּבכ ֹור ֹות זֹו מ ּכת  ׁשל  .החרב  ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

˜Úיד  C È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈa¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:CÈÚe ‡˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו ÏÎÂ ÔÈÚÓ Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

‰Èטז C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú„יח  Èc ˙È k„z k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈˆÓ ÏÎÏe ‰ÚÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓÓ ‡Ú„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈



    
 

 
     


    

     
      

      

    
 

     
   

       
    

    
   

    

   
     
     
      

  
       

    
   



עב              

       §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
    £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

‰Úv‰∑(לו מק ֹום (סוטה ּבכל  עיניהם  את  ּומס ּמאה  ּומסרס ּתן, מרה  ּבהם  זֹורקת  ׁשהיתה  הע ֹוף  ׁשרץ  מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נס ּתרים  .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

       ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
 ̈−§¨«

      §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
        §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

 ©©¬©¨¤«
‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰azŒÔt∑ אם והלא  ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

הח ּיה , מן מתיראין אין מק ֹום  ׁשל  רצ ֹונֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָע ֹוׂשין
ה)ׁשּנאמר  א ּלא (איוב  ?" ל ֿ ה ׁשלמה  ה ּׂשדה  "וח ּית  : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לחטא  ׁשעתידין לפניו היה  .ּגל ּוי ְֲֲִִֶַָָָָָֹ

       §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
 ©−¦¨«§¨«

ÌÓ‰Â∑ מ "ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ  נק ּוד  ¿»»ְִֵֵֶַָָֻ
אבל  א ֹותם , והם  ּכמ ֹו: ה ּוא  והרי היס ֹוד , מן ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָאחר ֹונה 

כח) חציֹו(ישעיה  לפיכ יס ֹוד , ּכּלֹו עגלת ֹו", ּגל ּגל  ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ"והמם 
א ֹות ּיֹות  ׁשל ׁש ׁשל  ּפעל  ּכׁשאר  ּפּתח , וחציֹו .קמץ  ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

     §¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
       ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

     §¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
        §¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤¦¨¥´½¦«£©²

   §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

     §«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
     ©¥§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È‚È ‡˙ÈÚÚ ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ enh‡„e e‡zL‡c ÔecÈc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ÚÊ ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈÙaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ÔepÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú  LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜ÁÓ È‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

ÓÁ‡כו È‰˙e C˙ÈÏ ˜ÁÓc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È‡ dp˜Áz ‡˜ÁÂ dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡ÓÁ∆¿»



   
      

     
     

     

    
    
     

    
   

    
      

     
  



עג               

       §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
    £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

‰Úv‰∑(לו מק ֹום (סוטה ּבכל  עיניהם  את  ּומס ּמאה  ּומסרס ּתן, מרה  ּבהם  זֹורקת  ׁשהיתה  הע ֹוף  ׁשרץ  מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נס ּתרים  .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

       ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
 ̈−§¨«

      §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
        §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

 ©©¬©¨¤«
‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰azŒÔt∑ אם והלא  ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

הח ּיה , מן מתיראין אין מק ֹום  ׁשל  רצ ֹונֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָע ֹוׂשין
ה)ׁשּנאמר  א ּלא (איוב  ?" ל ֿ ה ׁשלמה  ה ּׂשדה  "וח ּית  : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לחטא  ׁשעתידין לפניו היה  .ּגל ּוי ְֲֲִִֶַָָָָָֹ

       §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
 ©−¦¨«§¨«

ÌÓ‰Â∑ מ "ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ  נק ּוד  ¿»»ְִֵֵֶַָָֻ
אבל  א ֹותם , והם  ּכמ ֹו: ה ּוא  והרי היס ֹוד , מן ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָאחר ֹונה 

כח) חציֹו(ישעיה  לפיכ יס ֹוד , ּכּלֹו עגלת ֹו", ּגל ּגל  ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ"והמם 
א ֹות ּיֹות  ׁשל ׁש ׁשל  ּפעל  ּכׁשאר  ּפּתח , וחציֹו .קמץ  ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

     §¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
       ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

     §¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
        §¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤¦¨¥´½¦«£©²

   §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

     §«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
     ©¥§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È‚È ‡˙ÈÚÚ ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ enh‡„e e‡zL‡c ÔecÈc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ÚÊ ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈÙaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ÔepÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú  LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜ÁÓ È‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

ÓÁ‡כו È‰˙e C˙ÈÏ ˜ÁÓc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È‡ dp˜Áz ‡˜ÁÂ dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡ÓÁ∆¿»



   
      

     
     

     

    
    
     

    
   

    
      

     
  

              

     ̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦§©§²©−¦§§´
     ©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

   ¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
‰Âˆn‰ŒÏk∑ א ּגדה ּומדר ׁש :(תנחומא)ּכפ ׁשּוט ֹו. »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

א ֹות ּה, ּגמר  ּבמצוה , התחל ּת נקראת אם  ׁשאינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר  ה ּגֹומר ּה, ׁשם  על  א ּלא  כד )ה ּמצוה  :(יהושע  ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

מ ּמצרים  ֿ יׂשראל  בני ֿ העל ּו א ׁשר  יֹוסף  ֿ עצמ ֹות  ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ואת 

ּבהם  נתע ּסק  לב ּדֹו מ ׁשה  והלא  ּבׁשכם ", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקבר ּו
ּוגמר ּוה  לג ֹומר ּה הס ּפיק  ׁשּלא  לפי א ּלא  ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹלהעל ֹותם ?

ׁשמם  על  נקראת  .יׂשראל , ְְְִִֵֵַָָ

      §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¡Ÿ¤²
      ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
     ̈©¹©¤£¤¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

Â˙ÂˆÓ ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסה ּו אחריו ׁשּלא  .ּתהרהר  ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

      ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
        §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

      §©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
̈«¨¨«

        

    הההה אתאתאתאת  אכיל אכיל אכיל אכיל ו ו ו ו  רעב רעב רעב רעב ו ו ו ו  ג )ויע ויע ויע ויע יצד(ח, ,להבי  י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
ה א   האר מ  לח ה ה  לבאר,  וי ? רעב  ה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָע רר
 וי אחר; בר לא  ,מז (ה א   ל ע בר ל  מ ְְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻמגל,
אד ונקלט מתק ל ה א  ולכ לבד ), אחד   טע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָל
אלקי , מאכל , מי ה מ  לח היה   ה  א .ת א ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹמ יע 

   כ ה" יהל מאכל היה   ה  א ,  ס אי ה א  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מגל   אד א ר . ל ע  עמי ה ל ה לל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻמגל,
מק ל  ואינ לבד , מגל  טע מק ל ה א  זה , מאכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻא כל
ה א  י  רעב , ז אכילה   מע ררת לכ ; טעמי ב ל ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָלי 
רה ,  וא לתפיסה . לל נ א  ב ל, ה לי  אל  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹנמ
חקר, ל אי רה , ה גה  ל : , לח ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָריה 

וי תר. י תר לה יג  אוצ  רעב ְְְְְִִֵֵֶֶַָָמע ררת

          

י רד י תר,  ב ה ל יו , אד הוי ' י  מ צא  ר מ י תר למעלה  ה א  ד מ ־צמח ־חי  הוי ' י  מ צא  רְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
י תר. ְֵַָלמ ה 

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôehzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú‡ ˙È Ôe˙È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ Ca„ Èc ‡Á‡ Ïk ˙È k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡a„Óa ÔÈL ÔÈÚa‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt h˙‰ CaÏ Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»



    
    

     
   
     
    

     
     

    
    

   
   

    
     

     


    
   

     
     
     
    
   

  



עד              

        ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
 ©§¨¦¬¨¨«

‰˙Ï ‡Ï E˙ÏÓN∑ ׁשפים היּו ּכב ֹוד  ענני ƒ¿»¿…»¿»ְִֵַָָָ
ואף  מגהצים , ּכלים  ּכמין א ֹותם  ּומגהצים  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבכס ּותם 

ּגדלים , ׁשהיּו ּכמ ֹו ע ּמהם ,קט ּניהם , לב ּוׁשן ּגדל  היה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ע ּמֹו ׁשּגדל  חמט , ׁשל  ה ּזה  ˆ˜‰.ּכּלב ּוׁש ‡Ï∑ ְִֵֶֶֶֶַַָֹ…»≈»
ׁשרגליהם  יחף , ה ֹולכי  ּכדר ּכּבצק , נפחה  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא 

.נפ ּוח ֹות  ְ

      §¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
   §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

      §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
 §¦§¨¬Ÿ«

       ¦ §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤¤
      ©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

      ¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
 ¤−¤§¨«

ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן הע ֹוׂשים  .זיתים  ≈∆∆ִִֵֶֶָ

      ¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
       ¤§©¬−Ÿ¨®¤¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

 ©§¬Ÿ§«¤

      §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
   ̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

b‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ da ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ‡aו C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡Ú‡ז ‡˙Ë ‡Ú‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈeËe ÔÚ˜a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú‡ ÔÈBnÂ¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L„ ‡„Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈevÚ ‡Ï Èc ‡Ú‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰‡ Èc ‡Ú‡ da ÌÚcÓ Ïk ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰ehÓe ‡ÏÊÙ«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ‰È„ ‡˙Ë ‡Ú‡«¿»«¿»ƒ«»



    
   

  
     

    
     
     
      
    

      
   

   


     
   

    
     

     
      

    
      
      

     
 

     
    

 
    

    
  

     
      



עה               

        ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
 ©§¨¦¬¨¨«

‰˙Ï ‡Ï E˙ÏÓN∑ ׁשפים היּו ּכב ֹוד  ענני ƒ¿»¿…»¿»ְִֵַָָָ
ואף  מגהצים , ּכלים  ּכמין א ֹותם  ּומגהצים  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבכס ּותם 

ּגדלים , ׁשהיּו ּכמ ֹו ע ּמהם ,קט ּניהם , לב ּוׁשן ּגדל  היה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ע ּמֹו ׁשּגדל  חמט , ׁשל  ה ּזה  ˆ˜‰.ּכּלב ּוׁש ‡Ï∑ ְִֵֶֶֶֶַַָֹ…»≈»
ׁשרגליהם  יחף , ה ֹולכי  ּכדר ּכּבצק , נפחה  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא 

.נפ ּוח ֹות  ְ

      §¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
   §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

      §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
 §¦§¨¬Ÿ«

       ¦ §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤¤
      ©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

      ¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
 ¤−¤§¨«

ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן הע ֹוׂשים  .זיתים  ≈∆∆ִִֵֶֶָ

      ¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
       ¤§©¬−Ÿ¨®¤¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

 ©§¬Ÿ§«¤

      §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
   ̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

b‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ da ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ‡aו C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡Ú‡ז ‡˙Ë ‡Ú‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈeËe ÔÚ˜a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
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 לבב לבב לבב לבב  ור ור ור ור גו גו גו גו ',',',',  אלהי אלהי אלהי אלהי אתאתאתאת־ ־ ־ ־ יהיהיהיההההה     ־ ־ ־ ־ ח ח ח ח   ל ל ל ל ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹההההמרמרמרמר ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
גו גו גו גו ''''  כח כח כח כח יא־יד )ו ו ו ו (ח, ְְְְְְְְַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ד ל' מצת 'ספר סד )איתא  לא־תעשה  א(מצות ְְִִֵֶֶַָָ
 ל־מק מ ,אוי ה  ח י זה  עני מנה  לא   " הרמְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
 מני מנה  ד ל", "יס ד   ה  א  קי ס נהת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחרי 

י ראל". ני   אית א  "אזהרה  אוי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹה
ה אוה  עני את  " הרמ מנה  לא  מ ע   הק ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹכבר

.אוי ה  חְְִֶַָ
החסיד ת: ר על זה  למר  ְֲִֵֶֶֶַַַָוי

ני  עליה עבר  א אפיל העברת, לרב  נגע  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמצינ
תב   כמ ,  א ה "ה  כ עדי טז)י ראל, טז, (ויקרא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ה אוה , א ר ה א  נה   א ." טמאת ת   א כ ה"ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻ

ז"ל חכמינ אמר(א ה , ת (סוטה     אד "ל ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
אנ  אי ה "ה  א מר ע ל ".הרח , לד ר  לי יכ וה א  י  ְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

ב אר  העברת. מ ל י תר אוה  א ר חמ ר ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוהינ
 ־אימה ־ ה "ה .  ע ק ר  לאד נאר עדי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעברת,
י לאלק ת, ק ר  לאד היה  אי ־אפר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹגאוה 
לגמרי מנד  מתרחק  ה א  מ רה  זה  הרי  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָתאה 

.רחמנא ־ליצל ְֲִַַָָָָָלהק "ה ,
 עני את  " הרמ מנה  א   ע ה למר  י ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹועל־י ־זה 
נכלל  בר  סבירא ־לי י  ה א ,  פני ־עצמ לאו  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָה אוה 
ה א  עב דה ־זרה  ע בד   כמ עב דה ־זרה . א ר זה   ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָָע
מ ר  רח ק  על רה  גאוה , ה א   להק "ה , מ ר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָמנד 

.ְֲִַָָָרחמנא ־ליצל
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 מי מי מי מי  אי אי אי אי א א א א רררר .... .... והוהוהוהרא רא רא רא  טו )ההההד ד ד ד ל ל ל ל  ה ד ר (ח, רטי  ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
רחנית. ירידה  ל  ני  ילל  מזיללללר ד ד ד דהאד : ְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָ

ויהד ת   די יה ל  ל הע ואת ל'גד ל',  ל הע את ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמח יב 

. ל הע  ע מ ע  א  ה א  א ר עליו  מ יע  וזה  ,'ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָל'קט
מ 'ה נ נ נ נ רארארארא  ח ה א  א תיו , ד ' רי  ה א  א ר   : ְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

.' יי ה יאמר לענינינח נח נח נח ' ח' נהיה  ה א  , ח  ארס : ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
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עו              
קד ה . החמימ ת  מתמעטת ה לכת ולכ , ל הע ר ר ר ר: ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ

את  לגמרי  מכ ה  רפת  ל הע עניני  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחמימ ת
קד ה . ואדי עקרבעקרבעקרבעקרבהחמימ ת קר נהיה  ה א  קר,  ארס : ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

. אי בר זרה  חמימ ת אפיל א ר צ צ צ צ א א א א לגמרי ,   : ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
להקב "ה ,  אצ  וח תבה  מי מי מי מי ::::מתע רר  אי אי אי רה .אי ז ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ

מה . אל י דע  ואינ צמא  ְֵֵֵֶַַָה א 

      ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
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הקא ־סלקא ־  לילת א ד ת מד ר הי מי   מ ח ְְְִִִַַַַַָָָָיע ר
החיל  את לי  ע ה  ידי   צ וע חי   לבב ואמר"  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדע
ח  ל תהנ ה א  י   אלקי ה ' את וזכר"  אלא  ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה ",

חיל" יז־יח)לע ת ח,  תנ ר). ֲִֵַַָָָ

קא ־סלקא ־  ללל צריכה  אמת" "רת יו מ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהנה ,
 זק ה "מל ל קא ־סלקא ־דע א  ז אי ,ב מ ,ז  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָדע
לא  "פטני  הרי   ' כ טת ל עני לבד , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹסיל"
טת!... עניני  לילת מתעסקת אינה  ה רה  ,"ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעסקינ
אלא  ו כל, חכמה    מק ל  י עני ללל  י ־אְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
להרע ", המה   ד "חכמי פ א זה  הרי  גפא  ו כל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחכמה 
ל  י  א ה רה , לחכמת מתאימה  אינה  חכמה   ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָא
ה רה  יו מ  בעניננ . ל הע לעניני  יחס    ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמק
ידי  צ וע ד "חי   הקא ־סלקא ־דע את ללל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹצריכה 
היה  זאת ללי  למר הכרח  הזה ", החיל את לי  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹע ה 
קא ־  ללל ה רה  צריכה  לכ , למר כל   ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמק

.ז  ְְַַָָסלקא ־דע
ני  מאמיני"  די יה א ד ת מד ר י תר: מ ה  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכא רה 
 י תר נעלה  מצב  מעמד   ה פי  פרט ," ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמיני
מד ר  א ד תיו  המצב   זה)  לאר ה ניסה  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי 
נמצא  הנבחר"  ה "ע פי  ,הינ הי מי ),  מ ח ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָיע ר
 כ י יצד  ,  וא הק "ה , ידי  על ר עב נבחרה   ארְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
את  לי  ע ה  ידי   צ וע "חי  קא ־סלקא ־דע א   ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצל

הזה "?! ִֶַַַהחיל
קא ־סלקא ־  ללל מי חד  צי י   צריכי   די  ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד 

 מני זה  צי י  נמנה   סד ) (מל"ת הסמ "ג לדעת ,ז  ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדע
 מני אינ זה  וכי צא   " הרמ לדעת  א] מצת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרי "ג
ה א  גד ל "יס ד  הסמ "ג תב  כפי  מצת], ְְְְִִֵֶֶַַַָרי "ג

!"  ה ְְִֵַַיראת
זה : ְִֶַָוה יא ר

חלת ויקרא  רת רה ' 'לק טי  המב אר ג )יד ע  (א, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
  העלי  האד ל  חל ה א  מי ראל ואחד  אחד  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָל
ת מ" ,ת מ ( העלי)  אד ל  חל ה סא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָעל

." ממ ְְֵַַַַָדהמ לח 
ה 'לק טי נד ס  לפני  (ע ד  דתרה  נגלה  רמפ זה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועני

זכרנ ־לברכה  תינר מאמר  ב )רה '...) נט, "מאי(ב "מ  : ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ואמר  חיי קא  ' כ ע א  האי  ק ד א ־רי ־ה א  ְְְְְֲִִִַַַָָָָָעביד 
לנצח  ח  י ראל לבני   ני למר, נצח ני ", ני  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנצח ני 
הק "ה  את אפיל ( י ־א , ל הע הנהגת את רק  ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ(לא 

ביכ ל. , עצמְְְִַָ
 מ הק "ה , ל ניו   ת הי מ ני   דבר ה נימי   ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהטע

:" אלקיכ להויה    א  ני" ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹתב 
 עניני כמה   "' כ ל זכה  מ "ט)"האב  פ"ב  עדיות ,(ראה  ְְִִֵֶַַָָָָ

ה א   ,הינ ,"מה ללנ" מ ני   הדבר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוטע
אל  עניני  א והנה , י ראל. בני  הק "ה  אצל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה 
ח ת   ה אצל  מתגלי  לפעמי הרי   מהאב   ה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמק ל

אפי עדי נתגל לא  י תר  רז"ל נעלי מאמר האב , אצל ל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
 ח  זה  ה ט פיר האב ", מ ח   ה ח  ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"יפה 
ה נימי יר ה  ג נ וי האב . ל  ח מ י תר יפה   ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹל

ÔeÚ„Èטז ‡Ï Èc ‡a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
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עז               
קד ה . החמימ ת  מתמעטת ה לכת ולכ , ל הע ר ר ר ר: ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ

את  לגמרי  מכ ה  רפת  ל הע עניני  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחמימ ת
קד ה . ואדי עקרבעקרבעקרבעקרבהחמימ ת קר נהיה  ה א  קר,  ארס : ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

. אי בר זרה  חמימ ת אפיל א ר צ צ צ צ א א א א לגמרי ,   : ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
להקב "ה ,  אצ  וח תבה  מי מי מי מי ::::מתע רר  אי אי אי רה .אי ז ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ

מה . אל י דע  ואינ צמא  ְֵֵֵֶַַָה א 
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הקא ־סלקא ־  לילת א ד ת מד ר הי מי   מ ח ְְְִִִַַַַַָָָָיע ר
החיל  את לי  ע ה  ידי   צ וע חי   לבב ואמר"  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדע
ח  ל תהנ ה א  י   אלקי ה ' את וזכר"  אלא  ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה ",

חיל" יז־יח)לע ת ח,  תנ ר). ֲִֵַַָָָ

קא ־סלקא ־  ללל צריכה  אמת" "רת יו מ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהנה ,
 זק ה "מל ל קא ־סלקא ־דע א  ז אי ,ב מ ,ז  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָדע
לא  "פטני  הרי   ' כ טת ל עני לבד , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹסיל"
טת!... עניני  לילת מתעסקת אינה  ה רה  ,"ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעסקינ
אלא  ו כל, חכמה    מק ל  י עני ללל  י ־אְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
להרע ", המה   ד "חכמי פ א זה  הרי  גפא  ו כל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחכמה 
ל  י  א ה רה , לחכמת מתאימה  אינה  חכמה   ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָא
ה רה  יו מ  בעניננ . ל הע לעניני  יחס    ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמק
ידי  צ וע ד "חי   הקא ־סלקא ־דע את ללל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹצריכה 
היה  זאת ללי  למר הכרח  הזה ", החיל את לי  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹע ה 
קא ־  ללל ה רה  צריכה  לכ , למר כל   ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמק

.ז  ְְַַָָסלקא ־דע
ני  מאמיני"  די יה א ד ת מד ר י תר: מ ה  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכא רה 
 י תר נעלה  מצב  מעמד   ה פי  פרט ," ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמיני
מד ר  א ד תיו  המצב   זה)  לאר ה ניסה  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי 
נמצא  הנבחר"  ה "ע פי  ,הינ הי מי ),  מ ח ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָיע ר
 כ י יצד  ,  וא הק "ה , ידי  על ר עב נבחרה   ארְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
את  לי  ע ה  ידי   צ וע "חי  קא ־סלקא ־דע א   ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצל

הזה "?! ִֶַַַהחיל
קא ־סלקא ־  ללל מי חד  צי י   צריכי   די  ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד 

 מני זה  צי י  נמנה   סד ) (מל"ת הסמ "ג לדעת ,ז  ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדע
 מני אינ זה  וכי צא   " הרמ לדעת  א] מצת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרי "ג
ה א  גד ל "יס ד  הסמ "ג תב  כפי  מצת], ְְְְִִֵֶֶַַַָרי "ג

!"  ה ְְִֵַַיראת
זה : ְִֶַָוה יא ר

חלת ויקרא  רת רה ' 'לק טי  המב אר ג )יד ע  (א, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
  העלי  האד ל  חל ה א  מי ראל ואחד  אחד  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָל
ת מ" ,ת מ ( העלי)  אד ל  חל ה סא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָעל

." ממ ְְֵַַַַָדהמ לח 
ה 'לק טי נד ס  לפני  (ע ד  דתרה  נגלה  רמפ זה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועני

זכרנ ־לברכה  תינר מאמר  ב )רה '...) נט, "מאי(ב "מ  : ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ואמר  חיי קא  ' כ ע א  האי  ק ד א ־רי ־ה א  ְְְְְֲִִִַַַָָָָָעביד 
לנצח  ח  י ראל לבני   ני למר, נצח ני ", ני  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנצח ני 
הק "ה  את אפיל ( י ־א , ל הע הנהגת את רק  ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ(לא 

ביכ ל. , עצמְְְִַָ
 מ הק "ה , ל ניו   ת הי מ ני   דבר ה נימי   ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהטע

:" אלקיכ להויה    א  ני" ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹתב 
 עניני כמה   "' כ ל זכה  מ "ט)"האב  פ"ב  עדיות ,(ראה  ְְִִֵֶַַָָָָ

ה א   ,הינ ,"מה ללנ" מ ני   הדבר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוטע
אל  עניני  א והנה , י ראל. בני  הק "ה  אצל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה 
ח ת   ה אצל  מתגלי  לפעמי הרי   מהאב   ה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמק ל

אפי עדי נתגל לא  י תר  רז"ל נעלי מאמר האב , אצל ל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
 ח  זה  ה ט פיר האב ", מ ח   ה ח  ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"יפה 
ה נימי יר ה  ג נ וי האב . ל  ח מ י תר יפה   ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹל
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"מ ח  תצאה  א  (" ה ח  ("יפה  גפא  זה  עני ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ָָהאב ".
ת מה וה א  מהאב  נלקח   ה יו מ :ב מ אינ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכא רה 
יפה  יהיה   ה ל  ח כ י  אי  האב  ל ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹועצמ
למ כר   ד מה  הדבר למה  מ ל האב ?! ל  ח מ ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי תר
אצל  להי ת יכ ל לא   המ כר אצל אי דבר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוק נה ,
!?" לי מנא  חיא  ר' נה , לא  "רי  היד ע : בל ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהק נה .

ה ח ת  מצד  זה  עני נ י האב  אצל  ג זה : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוה יא ר
  ה אצל להתגלת הדבר יכ ל זה    מ , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהנעלמי
א האב , ל  ח ועצמי ת מ נימי ת ,הינ האב ", ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ"מ ח 
 ח יפה  לכ גלי , לידי  הדבר א  לא   עצמ האב  ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאצל

האב . ל  ח מ ( יהגל (ח ת  י תר  ה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹל
הגמרא  סי ר ה יא ר  ג  ב )[וזה כט, א ר (מנחות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ל  על ר ד עקיבא  רי  את ינר למ ה  הראה  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהק "ה 
הל , רי לאח חזר ל "אמר הלכ ת, ל ילי ילי    וק   ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָק
, מרי א ה מה  י דע  היה  ולא  רת, מ נה    ס ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹוי ב 
רי למידיו , ל אמר אחד , לדבר הגיע  יו . ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
 " דע נתי בה  מסיני , למשה  הלכה  ,לה אמר ,ל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמני
קי ל   הרא המק ל היה  ינר מ ה  מ ה : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹדלכא רה 
 כ י  אי ,  וא הד רת, ל   ס עד מהק "ה  ה רה  ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאת
למ ה   עי יד  הי לא   עניני רה  דר עקיבא  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹרי 

!?ינר ממ ה  לא   א עקיבא  רי   ל קי מני  ינְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹר
אצל  ,ולכ נאמרה , פרטת ללת ה רה  זה : ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוה יא ר
"לל" ל פ א הדבר, "ללת" גלי  היה  ינר ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמ ה 

ואיל , לפרטי עדי נתרט עקיבא לא  את רי  גילה   ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה רה  המד ת י "ג ידי  על מה "לל"  הדברי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָרטי 
אצל  נתגל לפני  ע ד   רטי ה נתגל  , ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנדרת

.[ינר ֵֶַֹמ ה 
נצח ני ": ני  ד "נצח ני  לעני נגע  ב מ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל־דר־זה 

ה לימ ת  כלית אינ אלק ת גלי  א ד ת מד ר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָא ר
על   ג המ רה  א למ תא , סיהרא  דקימא  פ א ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ[לא 
ד "אל הדרגא  זהי  ,[ מ  המ יע  אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה לימ ת
 עמ ד "הוי ' ה לימ ת [לפני  " חיי  אלקי דברי  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַֹואל
מנגדת, ניה  דעה  להי ת יכ לה  אזי   ["ת מ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהלכה 
ד גמת  נצח ני ", ני  "נצח ני  א מר הק "ה    די  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד 
הנעלמי ה ח ת  מתגלי אצל דוקא   ה ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלת

. עצמ האב  אצל  מתגלי לפני  ע ד  האב , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָל
ה ,הינ הק "ה , ל ניו   ה י ראל ני  יו מ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלמר:
 העני  אצל להי ת יכ ל ,לכ  הק "ה   ע אחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמציא ת
ל הע לא מ ת נגע  ־אימה ־ נצח ני "; ני  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד "נצח ני 
 העני לל כ י לא     הה ללת סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹכללת

ְְִִד "נצח ני ".
צ וע ד "חי   הקא ־סלקא ־דע יר מ בנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹועל־י ־זה 
ה א   מרגי יה די  יו דמ  הזה " החיל את לי  ע ה  ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָידי 
ידי  צ וע "חי  אצל להתק ל יכ ל אזי  הק "ה , ל נְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הק "ה , ל ה ח  ה א   ח יו מ הזה ", החיל את לי  ִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹע ה 

אביו .  הק "ה   ע אחת מציא ת ה א  ְֲִִִֵֶַַַָָָהרי 
 תהנ ה א   אלקי ה ' י  וזכר"  ה רה  ציו י  א  זה  ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
האב ", "מ ח  ה א  גפא  זה  עני ,הינ חיל", לע ת ח  ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹל

האב . ל ת ועצמ ת נימי ְְְִִִֶַָָמ

     §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
     §¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨

      ̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

      ©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
      ¥¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

     §©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
      ̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

  §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦

jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מ ּמּך עצ ּומים  והם  עצ ּום , .א ּתה  ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„Èz „ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

cÈ‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ Ú z‡ Ï‡NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ ÔÈÓÓÚ ˙ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈÎe Ô ÔÈÂƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»



    
     

  
   

     
    



עח              

      ©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
      §©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

       §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
       ¥´«Ÿ§½̈©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

      §«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

     

      ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
      ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

     ¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
  «¦¨¬¦¨¤«

EÏa Ó‡zŒÏ‡∑ ור ׁשעת ּגרמ ּוצדקתי ּכֹוכבים ' .ה 'ע ֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

      ́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
     ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

      ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
      £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
§©«£«Ÿ

'B‚Â ˙LÏ ‡ ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚLa Èk.' א ּלא' ּבל ׁשֹון: מ ׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

        §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
     ¤¨¨¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

 −Ÿ¤¨«¨

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡ia‚ Èa ÛÈw˙Â  ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡ia‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ dÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„B˙Â ÔepÎ˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈÙaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ zÈ„a CaÏa ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈBÁe ‡„‰ ‡Ú‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜e C˙eÎÊ ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ ÈBÁa È‡ ÔB‰Ú‡ ˙È ˙ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„e CÓ„wÓ ÔB‰Î˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ ‡Ï È‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È‡ d˙ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙Ë ‡Ú‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿
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  «¦¨¬¦¨¤«
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      ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
      £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
§©«£«Ÿ

'B‚Â ˙LÏ ‡ ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚLa Èk.' א ּלא' ּבל ׁשֹון: מ ׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

        §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
     ¤¨¨¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

 −Ÿ¤¨«¨

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡ia‚ Èa ÛÈw˙Â  ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡ia‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ dÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„B˙Â ÔepÎ˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈÙaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ zÈ„a CaÏa ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈBÁe ‡„‰ ‡Ú‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜e C˙eÎÊ ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ ÈBÁa È‡ ÔB‰Ú‡ ˙È ˙ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„e CÓ„wÓ ÔB‰Î˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ ‡Ï È‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È‡ d˙ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙Ë ‡Ú‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈
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    §ŸÆ©¦§©½¥£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
    ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

     ¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
  ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

      §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©§Ÿ̈²¨¤−
 §©§¦¬¤§¤«

     ©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
     ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
      ©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤¤´Ÿ¨©½§¦

  ©−¦¬Ÿ¨¦«¦
‰a L‡Â∑(כא 'יׁשיבה '(מגילה ע ּכבה אין ל ׁשֹון .א ּלא  »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

      ©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
     §¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

      §Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

      ©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
      §Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות ל ּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב , …ְְִֵֶֶַָ

        ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ ¦¥´
      ©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

    £¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

      ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
  §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ÈÈז Ì„˜ ‡zÊb‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb‡ Áe¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i‡ ÈÁeÏ qÓÏ ‡eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡eËa ˙È˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈÈ˙kי  ‡i‡ ÈÁeÏ ÔÈz ˙È ÈÏ ÈÈ ‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i‡ ÈÁeÏ ÔÈz ˙È ÈÏ ÈÈ ‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡Èיב  ‡kÓ ÚÈÙa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈÙa eËÒ ÌÈˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«
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     ¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
     ©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

      ̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
    ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

     ̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
      ̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

  ¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

      ̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
 ̈«£©§¥−§¥«¥¤«

             

   

רררר וא וא וא וא ידי ידי ידי ידי  י י י י  מעל מעל מעל מעל   לכ לכ לכ לכ וא וא וא וא ההההחתחתחתחת ני ני ני ני  ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽואתואתואתואת ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
:::: לעיניכ לעיניכ לעיניכ יז)לעיניכ (ט, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֽֽֽֽֽֽֽֽ

דר בסופו )איתא  ג ' ב , פרק ,נת דרבי (מ ה )(אבות "נס ל ְְִִִֵֶַַָָֹ
לה תנ אני   האי אמר ,מעליה תב  רח  וראה  ,הְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אאחז  א א  , מ  ה אי ה ח ת את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלי ראל

."'ג ואת אמר , ר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹוא
ה ח ת   הי בר מההר מ ה  רדת הרי  ה אלה , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויד עה 

? ליכ לה כדי  ב   פסלת הזקק  מה   ל , ידְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
תלקנ די  היה  ח ת ה פיסה   טע זה , לבאר  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוי

: ברל י כל על־ידי ־זה  ורק  לגמרי ,   היְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ני 'ג  א לד ר ת כ מ ה  אל  ו" ה ס ק  על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה ה 

ז" חכמינ ר "'ג העדת ועוד )ל:לח ת א לח, נדרי) ְֲֵֵֵַָָֻ
למ ה , מ נה  ננ רה  ברי  מ נה , ל ""ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה ח ת, על ( ) קאי  "" ה תב  ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָמ טת
ה נת  ח ת  כמ למ ה . ננ ה ח ת   ב ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹמ

ז"ל חכמינ ט)אמר פרשתנו  טבה (תנחומא, עי  ה הג ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ח ת  היה  למר  י על־ר־זה  לי ראל,  נתנְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לי ראל.  נל רצה  "עי "טב  ת להי ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהרא נת,
ר וא 'ג ה ח ת ני  ואת" ה תב  מיענ מ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוזה 
 ח ל לי  ה ח ת לר למ ה  מ ר היה  בכדי  "'ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻג
להפקיע די  מיחדת פי ה  צר היה  ,' וכ זל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻא ר
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י ראל, לל עב ר נפ מסירת מ ה , ל י ראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבת
ה ח ת, בירת לעני כ ת ל י ראל מ ני  לס ק  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרצה 

לגמרי .   הי ה ח ת "פ" ְְְְִֵֵֶֶַַַָָולכ
ל  יתת" ז"ל חכמינ מאמר לפר  י ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־י ־זה 
מ ה  הלח ת" בירת ה "ה  לפני  ק ה   יקיְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָצ
מי  ה ב מ , העניני מ וה  מד ה  אמת' 'ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָרת
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רררר וא וא וא וא ידי ידי ידי ידי  י י י י  מעל מעל מעל מעל   לכ לכ לכ לכ וא וא וא וא ההההחתחתחתחת ני ני ני ני  ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽואתואתואתואת ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
:::: לעיניכ לעיניכ לעיניכ יז)לעיניכ (ט, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֽֽֽֽֽֽֽֽ

דר בסופו )איתא  ג ' ב , פרק ,נת דרבי (מ ה )(אבות "נס ל ְְִִִֵֶַַָָֹ
לה תנ אני   האי אמר ,מעליה תב  רח  וראה  ,הְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אאחז  א א  , מ  ה אי ה ח ת את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלי ראל

."'ג ואת אמר , ר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹוא
ה ח ת   הי בר מההר מ ה  רדת הרי  ה אלה , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויד עה 

? ליכ לה כדי  ב   פסלת הזקק  מה   ל , ידְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
תלקנ די  היה  ח ת ה פיסה   טע זה , לבאר  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוי

: ברל י כל על־ידי ־זה  ורק  לגמרי ,   היְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ני 'ג  א לד ר ת כ מ ה  אל  ו" ה ס ק  על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה ה 

ז" חכמינ ר "'ג העדת ועוד )ל:לח ת א לח, נדרי) ְֲֵֵֵַָָֻ
למ ה , מ נה  ננ רה  ברי  מ נה , ל ""ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה ח ת, על ( ) קאי  "" ה תב  ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָמ טת
ה נת  ח ת  כמ למ ה . ננ ה ח ת   ב ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹמ

ז"ל חכמינ ט)אמר פרשתנו  טבה (תנחומא, עי  ה הג ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ח ת  היה  למר  י על־ר־זה  לי ראל,  נתנְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לי ראל.  נל רצה  "עי "טב  ת להי ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהרא נת,
ר וא 'ג ה ח ת ני  ואת" ה תב  מיענ מ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוזה 
 ח ל לי  ה ח ת לר למ ה  מ ר היה  בכדי  "'ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻג
להפקיע די  מיחדת פי ה  צר היה  ,' וכ זל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻא ר

לגמרי .   הי  לעצמ  תולקנ ה דמת,  ב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָמח
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:::: לעיניכ לעיניכ לעיניכ יז)לעיניכ (ט, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֽֽֽֽֽֽֽֽ

ה סר  דר למר  י ח ת, מ ה  פיסת  טעְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ְֲִַוהחסיד ת:

 ל " אלקי ה ' "אנכי  אמירת  טע ז"ל חכמינ ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹאמר
מע ה  ס גריא  ללד  למ ה  ה   תח ל"  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיחיד 

לב י ". לי  א א  . . צית  לה לא  . . ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעגל
דל  ד  ה ח ת, לבירת נגע  למר  י ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ר־זה 
י ראל, לל עב ר נפ מסירת מ ה , ל י ראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבת
ה ח ת, בירת לעני כ ת ל י ראל מ ני  לס ק  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרצה 

לגמרי .   הי ה ח ת "פ" ְְְְִֵֵֶֶַַַָָולכ
ל  יתת" ז"ל חכמינ מאמר לפר  י ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־י ־זה 
מ ה  הלח ת" בירת ה "ה  לפני  ק ה   יקיְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָצ
מי  ה ב מ , העניני מ וה  מד ה  אמת' 'ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָרת
 א א  , רמי  ה וה ער ה י  גדל רק  לא  לזה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹזה 

כנ: ת  ְְָָ
ניא  מבאר מכ רת,  יקיצ יתת ז"ל חכמינ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
ה רנת, על־ידי  ה רה  לגי  ז כ רה   ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהח
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ה ד נת". על    א ְַַַַַה ר

היתה  א   א ה ח ת, בירת    מד זה  ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻועני
לבד ז לא    ל־מק מ העגל, לחטא  כ ת   ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלמ ה 

בירת    א א  החטא , על רה  לפעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה ל
רק  אפ מ ה  ע ה  העגל, חטא  ס ת אה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻה ח ת

לזה . האחראי  ְֲִֶַָָה א 
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לב )ׁשּנאמר  א ּולי (שמות ה ' אל  אעלה  "וע ּתה  : ְֱֱֶֶֶֶֶַַַָ
יֹום , אר ּבעים  נתע ּכב ּתי על ּיה  ּבא ֹות ּה ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָאכ ּפרה ",

ּבת ּמּוז,נ  ּבי"ח  עלה  ׁשה ּוא  ּבאב : ּבכ "ט  ּכלים  מצא ּו ְְְְְְִִֶַָָָָ
ואמר ּבֹו ליׂשראל , ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש נתר ּצה  ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבּיֹום 

למ ׁשה  לד )ל ֹו ע ֹוד (שם ע ׂשה  ֿ ל ּוחת ". ׁשני  ל ֿ "ּפסל  : ְְְְֵֶָָָֹֹ
ּבּיֹום  ּבֹו ה ּכּפּורים . ּביֹום  ּכלים  נמצא ּו יֹום , ְְְְִִִִִַַַָָאר ּבעים 

ואמר  ּבׂשמחה , ליׂשראל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָנתר ּצה 
למ ׁשה  יד )ל ֹו הק ּבע (במדבר  לכ ," ּכדבר "סלח ּתי : ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

ׁשלם ? ּברצ ֹון ׁשּנתר ּצה  ּומ ּנין ולסליחה . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָלמחילה 
אחר ֹונֹות  ל ּוח ֹות  ׁשל  ּבאר ּבעים  י )ׁשּנאמר  :(דברים ְְֱֲִֶֶֶַַַָ

מה  הרא ׁשֹונים ", ּכּימים  ּבהר  עמד ּתי ְְִִִִִַַָָָָָָָֹ"ואנכי
אמר  ּברצ ֹון; האחר ֹונים  אף  ּברצ ֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהרא ׁשֹונים 

ּבכעס  היּו אמצע ּיים  .מע ּתה , ְְִִֵֶַַַָָָ
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.ה ּׁשנים  ְִַַ
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:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
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‡Â‰‰ ˙Úa∑ לי אר ּבעים לס ֹוף נתר ּצה  יֹום  »≈«ƒְְְִִִַַָָ

אר ֹון",  ל "וע ׂשית  :ּכ ֿ ואחר  ," ל ֿ "ּפסל  לי: ְְְְְְֲִִַַַָָָָָואמר 
ּבידי, וה ּלּוח ֹות  ׁשּכׁשאבא  ּתח ּלה , אר ֹון ע ׂשיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
ּבצלאל , ׁשע ׂשה  האר ֹון ה ּוא  זה  ולא  א ּתנם ? ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיכן
ה ּכּפּורים , יֹום  לאחר  עד  ּבֹו נתע ּסק ּו לא  מ ׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשהרי

ה ּמׁשּכן, מלאכת  על  להם  צ ּוה  ההר  מן ּברד ּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
וכלים . אר ֹון ּכ ֿ ואחר  ּתח ּלה , מ ׁשּכן ע ׂשה  ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּובצלאל 
ע ּמהם  יֹוצא  ׁשהיה  וזה ּו היה , אחר  אר ֹון זה  ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנמצא 
למלחמה  יצא  לא  ּבצלאל , ׁשע ׂשה  וא ֹות ֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלמלחמה .

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי .א ּלא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

               

 ע ע ע ע     אראראראר  ל ל ל ל א)וע וע וע וע יתיתיתית ע ע ע ע הההה(י, י י י י צא צא צא צא  היההיההיההיה זהזהזהזה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
'רח (רש"י)ל ל ל ל לחמהלחמהלחמהלחמה נגד  מלחמה  ל זמ ה א  ה לת זמ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

וק ה  י תר חזקה  ז מלחמה  ה ה .  ל ע  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻה מאה '
ועל  להד ת, קרירת ל אוירה  ררת    מק ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָי תר
מצא  מי  .ז אוירה   ח לה  צריכי ו על צעד  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָל

,נר מ ה  ע ה  'אר'  לדעת,  צרי זה    מקְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
עליו  .' יועקר  י נח ו 'ה רג לפניו   ע י צא  זה  ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָואר
לחמה  לנח  ה ח  את ל  י וזה  זה ,  אר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהאחז

י תר.   בהק י תר ְְְְֵֵֵֶַָָהצלחה 

     §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
     ©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

     ̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
      £¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

     ©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥£¤´¤
      ©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

     ̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

     ̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
      £¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

       §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
       ¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

Ô˜ÚÈŒÈa ˙‡aÓ eÚÒ Ï‡NÈ Èe¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»
‰ÒBÓ∑ מ ּבאר ֹות וכי וע ֹוד , לכאן? זה  ענין מה  ≈»ְְְְְִִִֵֶָָָ

ּבא ּו מ ּמֹוסר ֹות  והלא  למ ֹוסרה , נסע ּו ֿ יעקן ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר  ֿ יעקן, לג )לבני מ ּמסר ֹות (במדבר "וּיסע ּו : ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מת ? ההר  ּבהר  והלא  אהרן, מת  ׁשם  וע ֹוד , ְְְֲֲֵֵַַָָָֹֹֹוג ֹו'"?
להר  מ ּמֹוסר ֹות  מ ּסע ֹות  ׁשמ ֹונה  ותמצא  וח ׁשב , ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹצא 
ע ׂשיתם , זאת  וע ֹוד  ה ּתֹוכחה : מן זֹו אף  א ּלא  ְֲִִֶֶַַָָָָָֹההר .

ׁשנה  אר ּבעים  לס ֹוף  ההר  ּבהר  אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת 
 מל מ ּמלחמת  לכם  יראתם  ּכב ֹוד , ענני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָונס ּתּלק ּו
וחזר ּתם  למצרים , לחזר  רא ׁש ּונת ּתם  ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹערד 
ּומ ּׁשם  ֿ יעקן, ּבני עד  מ ּסע ֹות  ׁשמנה  ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלאח ֹוריכם 
מ ּכם  והרג ּו לוי ּבני לכם  נלחמ ּו ׁשם  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמ ֹוסרה .
חזרתכם ,  ּבדר אתכם  ׁשהחזיר ּו עד  מהם , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָוא ּתם 

ה ּגד ּגד  חר  ה ּוא  ה ּגד ּגדה , חזר ּתם  .ּומ ּׁשם  ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B‡a ÔepeL˙e ‡z˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈzג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B‡ ˙È„ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ˙e ‡eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„Ú Èc ‡B‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו Èa ˙B‡aÓ eÏË Ï‡NÈ Èe¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ˜˙‡Â Ô‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz da ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ
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אהראהראהראהר מתמתמתמת      .... ....  נסע נסע נסע נסע י י י י ראל ראל ראל ראל  ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽבני בני בני בני  ֹֹ
 ר   ה "ה  לפני   יקיצ ל מיתת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָק ה 

ז)ה ח ת י, רש"י ובפירוש ו . .(י, ַ
יקיצ ל מיתת ק ה  א למר אפר  אי להבי  ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו   והי" זר  עצמ ה "ה  הרי  ה "ה , ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני 
ל ו  רי ע מאה   היה  ואהר נה ",  רי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוע

?פטירתְִִָ
 ר   י ר"י , ל נל ק  להבי  י  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ
ר"י ל ר מק בפרט ה ח ת, בירת ולא  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹה ח ת

ועוד ) א. הלכה  א, פרק יומא בירת (ירושלמי ה א   ְִִַַָה
ַה ח ת?

ר"י  ר מ ה ח ת, ר   י נבל לבאר  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָוי
 י ה א   יקיצ ל מיתת ה י  באמת ה "ל, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻק יא 

וק    מס   י ה בר ארע  מה  ,לפימיתת ה א  א , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ר  ל מה  זה  ודבר רצי , לי    י ה א  זה   ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ה ח ת. ַ
ה י  מד ה ח ת לבירת נגע    י תר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימ ק 
לבירת   ר העגל מע ה  הרי  ," ר   י"ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מרת  ונמצא , פני ־זה .   היה  בר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָה ח ת
מ ע ה  תצאה  הכרחי  בר  מ היה  ה ח ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָבירת
 ר   ק י   י י ־כ־על־ א פני ־זה , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַה ח ת.

     ¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
©«£¥¨«¦

'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל ע ׂשיתם  ּובמ ֹוסרה  ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ
ונדמה  זאת , לכם  ׁשּגרמה  אהרן ׁשל  מיתת ֹו על  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד 

מ  ּכא ּלּו ל ׁשבירת לכם  זֹו ּתֹוכחה  מ ׁשה   וסמ ׁשם . ת  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לפני  צ ּדיקים  ׁשל  מיתתן ׁשּקׁשה  ל ֹומר  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָה ּלּוח ֹות ,

ה ּלּוח ֹות , ּבֹו ׁשּנׁשּתּבר ּו ּכיֹום  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ְְְִֶַַַָָה ּקד ֹוׁש
רא ׁש", "נּתנה  ּׁשאמר ּו: מה  ל ֹו ׁשהק ׁשה   ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולה ֹודיע

העגל  את  ּבֹו ׁשע ׂשּו ּכיֹום  מ ּמּנּו, .לפר ׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

      ̈¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
      ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

    §¨¥´¦§½©−©¬©¤«
'B‚Â '‰ ÏÈc‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ לענין מ ּוסב  »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִָָָ

‰‰Â‡.הרא ׁשֹון  ˙Úa∑ לצאתכם הרא ׁשֹונה  ּבּׁשנה  ִָ»≈«ƒְְִֵֶַָָָָ
הב ּדילם  טע ּו, לא  לוי ּובני ּבעגל , ּוטעיתם  ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמ ּמצרים ,
ֿ יעקן, ּבני לחזרת  זה  מקרא   וסמ מ ּכם . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּמק ֹום 

עמד ּו א ּלא  לוי, ּבני ּבּה טע ּו לא  ּבזה  ׁשאף  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹל ֹומר 
‡˙ÔB‡Œ.ּבאמ ּונתם  ˙‡NÏ∑ ה ּלוּיים.„ÓÚÏ ֱֶָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…

BÓLa CÏe B˙LÏ '‰ ÈÙÏ∑ וה ּוא ה ּכהנים , ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ְֲִַֹ
ּכּפים  .נׂשיאת  ְִִַַַ

       ©¥º«Ÿ¨¨§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
       ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑, מזּבח לעב ֹודת  ׁשהב ּדל ּו ולזרע לפי לחר ׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס ה ּמל נֹוטל  מ ּבית  .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

ËÈÏ˙ז „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח  ‡ËL ˙È ÈÈ LÙ‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL ‡ÎÏe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈
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אהראהראהראהר מתמתמתמת      .... ....  נסע נסע נסע נסע י י י י ראל ראל ראל ראל  ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽבני בני בני בני  ֹֹ
 ר   ה "ה  לפני   יקיצ ל מיתת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָק ה 

ז)ה ח ת י, רש"י ובפירוש ו . .(י, ַ
יקיצ ל מיתת ק ה  א למר אפר  אי להבי  ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו   והי" זר  עצמ ה "ה  הרי  ה "ה , ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני 
ל ו  רי ע מאה   היה  ואהר נה ",  רי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוע

?פטירתְִִָ
 ר   י ר"י , ל נל ק  להבי  י  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ
ר"י ל ר מק בפרט ה ח ת, בירת ולא  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹה ח ת

ועוד ) א. הלכה  א, פרק יומא בירת (ירושלמי ה א   ְִִַַָה
ַה ח ת?

ר"י  ר מ ה ח ת, ר   י נבל לבאר  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָוי
 י ה א   יקיצ ל מיתת ה י  באמת ה "ל, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻק יא 

וק    מס   י ה בר ארע  מה  ,לפימיתת ה א  א , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ר  ל מה  זה  ודבר רצי , לי    י ה א  זה   ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ה ח ת. ַ
ה י  מד ה ח ת לבירת נגע    י תר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימ ק 
לבירת   ר העגל מע ה  הרי  ," ר   י"ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מרת  ונמצא , פני ־זה .   היה  בר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָה ח ת
מ ע ה  תצאה  הכרחי  בר  מ היה  ה ח ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָבירת
 ר   ק י   י י ־כ־על־ א פני ־זה , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַה ח ת.

     ¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
©«£¥¨«¦

'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל ע ׂשיתם  ּובמ ֹוסרה  ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ
ונדמה  זאת , לכם  ׁשּגרמה  אהרן ׁשל  מיתת ֹו על  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד 

מ  ּכא ּלּו ל ׁשבירת לכם  זֹו ּתֹוכחה  מ ׁשה   וסמ ׁשם . ת  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לפני  צ ּדיקים  ׁשל  מיתתן ׁשּקׁשה  ל ֹומר  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָה ּלּוח ֹות ,

ה ּלּוח ֹות , ּבֹו ׁשּנׁשּתּבר ּו ּכיֹום  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ְְְִֶַַַָָה ּקד ֹוׁש
רא ׁש", "נּתנה  ּׁשאמר ּו: מה  ל ֹו ׁשהק ׁשה   ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולה ֹודיע

העגל  את  ּבֹו ׁשע ׂשּו ּכיֹום  מ ּמּנּו, .לפר ׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

      ̈¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
      ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

    §¨¥´¦§½©−©¬©¤«
'B‚Â '‰ ÏÈc‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ לענין מ ּוסב  »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִָָָ

‰‰Â‡.הרא ׁשֹון  ˙Úa∑ לצאתכם הרא ׁשֹונה  ּבּׁשנה  ִָ»≈«ƒְְִֵֶַָָָָ
הב ּדילם  טע ּו, לא  לוי ּובני ּבעגל , ּוטעיתם  ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמ ּמצרים ,
ֿ יעקן, ּבני לחזרת  זה  מקרא   וסמ מ ּכם . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּמק ֹום 

עמד ּו א ּלא  לוי, ּבני ּבּה טע ּו לא  ּבזה  ׁשאף  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹל ֹומר 
‡˙ÔB‡Œ.ּבאמ ּונתם  ˙‡NÏ∑ ה ּלוּיים.„ÓÚÏ ֱֶָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…

BÓLa CÏe B˙LÏ '‰ ÈÙÏ∑ וה ּוא ה ּכהנים , ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ְֲִַֹ
ּכּפים  .נׂשיאת  ְִִַַַ

       ©¥º«Ÿ¨¨§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
       ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑, מזּבח לעב ֹודת  ׁשהב ּדל ּו ולזרע לפי לחר ׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס ה ּמל נֹוטל  מ ּבית  .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

ËÈÏ˙ז „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח  ‡ËL ˙È ÈÈ LÙ‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL ‡ÎÏe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈



    
    

    
      

     
    

  
    

     
    
       

     

              

     §¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
       ½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©©©´©

   ©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
‰ Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑, האחר ֹונֹות ה ּלּוח ֹות  לק ּבל  ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְֲֵַַַָ

ּבעל ּיה  ּבהר  עמד  ּכּמה  למעלה  ּפר ׁש ׁשּלא  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּולפי
ּבּה והתחיל  חזר  זֹו, ‰ÌÈL‡.אחר ֹונה  ÌÈÓik∑ ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒ

ּברצ ֹון, א ּלּו אף  ּברצ ֹון, הם  מה  הרא ׁשֹונֹות : ל ּוח ֹות  ְְִֵֵֶַַָָָׁשל 
היּו עליכם  להת ּפּלל  ׁשם  ׁשעמד ּתי האמצע ּיים  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל 

.ּבכעס  ְַַ

       ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
    §¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

  ̈¥¬¨¤«
'B‚Â ÈÏ‡ '‰ Ó‡iÂ∑לי אמר  ּבעגל , ּוטעיתם  מאחריו ׁשּסר ּתם  ֿ ּפי ֿ על  לב )אף  העם (שמות את  נחה   ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וג ֹו'" ְ

     

        §©¨Æ¦§¨¥½¨§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
     ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

      §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
§¨©§¤«

Ï‡NÈ ‰zÚÂ∑, זאת ּכל  ׁשע ׂשיתם  ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿«»ƒ¿»≈ֲִִֶֶַַָֹ
ּׁשחטאתם  מה  ּומ ּכל  עליכם , וח ּבת ֹו רחמיו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָע ֹוד ּנּו

מ ּכם  ׁשֹואל  אינֹו B‚Â'.לפניו, ‰‡ÈÏŒÌ‡ Èk∑ ברכות) ְִֵֵֶָָƒƒ¿ƒ¿»¿

ׁשמים ,לג ) ּבידי 'ה ּכל  מ ּכאן: ּדר ׁשּו ח ּוץ ר ּבֹותינּו ְִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמים ' .מ ּיראת  ְִִִַַָ

      ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
   §©§−©®§−¨«

'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתק ּבל ּו לכם  לט ֹוב  א ּלא : לח ּנם , לא  היא  .ואף  ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

       ¥©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
§¨£¤¨«

EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑, ה ּכל ה ּכל מן ה '" ח ׁשק  ּבאבתי "רק  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  .ואף  ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú‡ ˙È Ôe˙ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Úz C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎe CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d Èc ÏÎÂ¿»ƒ«



    
     

    
     

     
    

    

     
    


     

  
    

       

    
  

     
      
     

    



פו              

      ©©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
     §©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

ÌÎa∑ ׁשא ּתם אתכם)ּכמ ֹו ה ּזה ח ׁשּוקים (רֹואים ה ּיֹום  ּכֹוכבים ' ה 'ע ֹובדי .מ ּכל  »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

      ©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
«

ÌÎÏ ˙ÏÚ∑ לבבכם .וכ ּסּויֹואטם  »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

      ¦ §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
      ̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

   ̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מ ּיד ֹו אתכם  לה ּציל  אד ֹון ׁשּום  יּוכל  ÌÈÙ.לא  ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרק ּו ÁwÈ.ע ּלֹואם  ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממ ֹון .לפ ּיס ֹו …«ְְְַָ

       Ÿ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
 ¤¬¤§¦§¨«

‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑, ּגב ּורה הרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ
ענותנּות ֹו מ ֹוצא  א ּתה  ּגב ּורת ֹו לא)ואצל  ‰‡Â.(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ¿…≈

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï b∑, זה ה ּוא  ח ׁשּוב  ודבר  ≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְֶָָָ

לי  "ונתן הת ּפּלל : זה  על  אבינּו יעקב  ׁשל  עצמ ֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל 
לל ּבׁש ּובגד  לאכל  ."לחם  ְֱִֶֶֶֶֶֹֹ

        

ו ו ו ו מלהמלהמלהמלה  לח לח לח לח  ל ל ל ל לתתלתתלתתלתת רררר יח)וא וא וא וא הבהבהבהב ....(י, רהרהרהרה  ז ז ז ז  לח לח לח לח ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ
טטטטיתיתיתית  ז ז ז ז מלהמלהמלהמלה קכג ).... רמז שמעוני ה פרררר(ילקוט היינ – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

וכ באר  .ל לא   אר ,  ה גלת היא  ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,
ה ס ק  על א)חסיד ת מט, קר),חתי א ר ה ר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֻ

.  ה את ה ח ה  האלקי   ל היינלח לח לח לח ה נה  – ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

נימי . א ר היא  ה רה , ק מלה מלה מלה מלה לד  היינ – ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָָ
תניא  וכ באר . י מ א ר פ"ה )ה צו ת,  היא (ס רה  , ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

מעי  ת רתות למה , מז ט)חינת מ , ר (תהילי א , ְְְְְִֵַַָָָָָ
. י מ א ר למה ,  לב חינת היא  מצוה  ְְְְְִִִִִִַַַָָָנימי ;

ÔB‰˙Èטו ÌÁÓÏ ÈÈ Èˆ C˙‰‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È˙a ÔB‰Èa ÈÚz‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

Ï‡טז ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

ÈÓeיז ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡ab ‡a ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡Bib ÌÁÂ ‡ÏÓ‡Â ÌzÈ ÔÈc „Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿



    
    
      
     
    

     
   

 

    
     
    

  
     

     

     
    

    
    

    
 
    

   
    
   


     

  
    

      


    
  

      
      

  
      

    
     

      
    
     

  



פז               

      ©©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
     §©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

ÌÎa∑ ׁשא ּתם אתכם)ּכמ ֹו ה ּזה ח ׁשּוקים (רֹואים ה ּיֹום  ּכֹוכבים ' ה 'ע ֹובדי .מ ּכל  »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

      ©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
«

ÌÎÏ ˙ÏÚ∑ לבבכם .וכ ּסּויֹואטם  »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

      ¦ §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
      ̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

   ̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מ ּיד ֹו אתכם  לה ּציל  אד ֹון ׁשּום  יּוכל  ÌÈÙ.לא  ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרק ּו ÁwÈ.ע ּלֹואם  ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממ ֹון .לפ ּיס ֹו …«ְְְַָ

       Ÿ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
 ¤¬¤§¦§¨«

‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑, ּגב ּורה הרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ
ענותנּות ֹו מ ֹוצא  א ּתה  ּגב ּורת ֹו לא)ואצל  ‰‡Â.(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ¿…≈

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï b∑, זה ה ּוא  ח ׁשּוב  ודבר  ≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְֶָָָ

לי  "ונתן הת ּפּלל : זה  על  אבינּו יעקב  ׁשל  עצמ ֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל 
לל ּבׁש ּובגד  לאכל  ."לחם  ְֱִֶֶֶֶֶֹֹ

        

ו ו ו ו מלהמלהמלהמלה  לח לח לח לח  ל ל ל ל לתתלתתלתתלתת רררר יח)וא וא וא וא הבהבהבהב ....(י, רהרהרהרה  ז ז ז ז  לח לח לח לח ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ
טטטטיתיתיתית  ז ז ז ז מלהמלהמלהמלה קכג ).... רמז שמעוני ה פרררר(ילקוט היינ – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

וכ באר  .ל לא   אר ,  ה גלת היא  ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,
ה ס ק  על א)חסיד ת מט, קר),חתי א ר ה ר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֻ

.  ה את ה ח ה  האלקי   ל היינלח לח לח לח ה נה  – ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

נימי . א ר היא  ה רה , ק מלה מלה מלה מלה לד  היינ – ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָָ
תניא  וכ באר . י מ א ר פ"ה )ה צו ת,  היא (ס רה  , ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

מעי  ת רתות למה , מז ט)חינת מ , ר (תהילי א , ְְְְְִֵַַָָָָָ
. י מ א ר למה ,  לב חינת היא  מצוה  ְְְְְִִִִִִַַַָָָנימי ;

ÔB‰˙Èטו ÌÁÓÏ ÈÈ Èˆ C˙‰‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È˙a ÔB‰Èa ÈÚz‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

Ï‡טז ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

ÈÓeיז ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡ab ‡a ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡Bib ÌÁÂ ‡ÏÓ‡Â ÌzÈ ÔÈc „Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿



    
    
      
     
    

     
   

 

    
     
    

  
     

     

     
    

    
    

    
 
    

   
    
   


     

  
    

      


    
  

      
      

  
      

    
     

      
    
     

  

              

    ©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
¦§¨«¦

Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ‚ŒÈk∑ לחבר ּתאמר  אל  ,ׁשּב .מ ּום  ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

       ¤§Ÿ̈¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
 ¦§−¦¨¥«©

‡Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,ה ּלל ּו ה ּמּדֹות  ּכל  ּב ׁשּיהיּו ּולאחר  ּבֹו, ותד ּבק  ל ֹו ּתּׁשבע ותעבד  ּבׁשמ ֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

      ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
      ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

      §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
      ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

      §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
   §ªŸ¨¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

      ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
     ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

   ¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכח ּתי ּתנּו ּולק ּבל  ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת  ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכל ּו עכ ׁשו, מד ּבר  אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה ' ּבכל  ראינּו ולא  ידענּו לא  'אנּו .ל ֹומר : ְְְִֶַַָָָָֹֹ

    §¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
   ¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

      ©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
      ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

    ©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈic È‡ ‡Bib ˙È ÔeÓÁ˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓLe ˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈˆÓÏכב  C˙‰‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚLa¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL ÈÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

dÓÈÓא  ˙hÓ h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓÓ dÚ„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e¿≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „Ú Èc È‰B„BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ ‰ÚÙÏ ÌÈˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈˆÓ ˙ÈMÓÏ „Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„B‡Â ÔBÎÈ˙a ÔB‰ÙcÓa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈



   
    

  
     

   

 
    

   
      

    

     
   
   

  



פח              

     ©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
©¤«

      ©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
     £¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
    §¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

 §¤−¤¨¦§¨¥«
Ï‡NÈŒÏk ˜a∑ אחד ׁשהיה  מק ֹום  ּכל  ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶֶָָָָָ

א ּלּו ּוב ֹולע ּתֹו, מ ּתח ּתיו נבקעת  הארץ  ּבֹורח , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם 
ּכבר  'והלא  נחמיה : ר ּבי ל ֹו אמר  יה ּודה . ר ּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדברי

טז)נאמר  ולא (במדבר ּפיה ", את  הארץ  "וּתפ ּתח  : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכל ֿ "ּבקרב  מק ּים  אני 'ּומה  ל ֹו: אמר  ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּפּיֹותיה '?

מדר ֹון  הארץ  ׁשּנע ׂשית  ל ֹו: אמר  ּכמ ׁשּפ,יׂשראל "'? ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד  ּובא  מת ּגל ּגל  היה  מהם , אחד  ׁשהיה  מק ֹום  ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכל 

ה ּבקיעה  Ì‰ÈÏ‚a.מק ֹום  L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆
רגליו  על  ׁשּמעמיד ֹו אדם , ׁשל  ממ ֹונֹו .זה  ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

      ¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
 £¤−¨¨«

˙‡‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ אם ֿ ּכי וג ֹו'", ידע ּו לא  א ׁשר  ּבניכם  את  לא  "ּכי למעלה : האמ ּור  ה ּמקרא  על  מ ּוסב  ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וג ֹו' הראת  "עיניכם  א ׁשר  ."ע ּמכם  ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

     §©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
     §©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

   ©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

     §©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
       §Ÿ̈©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

 §¨«

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡a„Óa ÔBÎÏ „Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡˙‡«¿»»≈

aו ‡ÈÏ‡ Èa ÌÈ‡ÏÂ Ô˙„Ï „Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏe dÓet ˙È ‡Ú‡ ˙Á˙Ù Èc Ôe‡¿≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

a‡ז ÈÈ„ ‡„BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙ÈÓÏ Ônz ÔÈÚ Ôez‡ Èc ‡Ú‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎB˙c ÏÈ„e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú‡ ÔB‰ÈÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L„e ÏÁ ‡„Ú»¿»¬«¿»



     
    

    
     

    
      

    

    
    

     
     

      
  

  

   
     

    
     

    
     



פט               

     ©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
©¤«

      ©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
     £¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
    §¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

 §¤−¤¨¦§¨¥«
Ï‡NÈŒÏk ˜a∑ אחד ׁשהיה  מק ֹום  ּכל  ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶֶָָָָָ

א ּלּו ּוב ֹולע ּתֹו, מ ּתח ּתיו נבקעת  הארץ  ּבֹורח , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם 
ּכבר  'והלא  נחמיה : ר ּבי ל ֹו אמר  יה ּודה . ר ּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדברי

טז)נאמר  ולא (במדבר ּפיה ", את  הארץ  "וּתפ ּתח  : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכל ֿ "ּבקרב  מק ּים  אני 'ּומה  ל ֹו: אמר  ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּפּיֹותיה '?

מדר ֹון  הארץ  ׁשּנע ׂשית  ל ֹו: אמר  ּכמ ׁשּפ,יׂשראל "'? ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד  ּובא  מת ּגל ּגל  היה  מהם , אחד  ׁשהיה  מק ֹום  ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכל 

ה ּבקיעה  Ì‰ÈÏ‚a.מק ֹום  L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆
רגליו  על  ׁשּמעמיד ֹו אדם , ׁשל  ממ ֹונֹו .זה  ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

      ¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
 £¤−¨¨«

˙‡‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ אם ֿ ּכי וג ֹו'", ידע ּו לא  א ׁשר  ּבניכם  את  לא  "ּכי למעלה : האמ ּור  ה ּמקרא  על  מ ּוסב  ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וג ֹו' הראת  "עיניכם  א ׁשר  ."ע ּמכם  ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

     §©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
     §©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

   ©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

     §©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
       §Ÿ̈©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

 §¨«

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡a„Óa ÔBÎÏ „Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡˙‡«¿»»≈

aו ‡ÈÏ‡ Èa ÌÈ‡ÏÂ Ô˙„Ï „Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏe dÓet ˙È ‡Ú‡ ˙Á˙Ù Èc Ôe‡¿≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

a‡ז ÈÈ„ ‡„BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙ÈÓÏ Ônz ÔÈÚ Ôez‡ Èc ‡Ú‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎB˙c ÏÈ„e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú‡ ÔB‰ÈÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L„e ÏÁ ‡„Ú»¿»¬«¿»



     
    

    
     

    
      

    

    
    

     
     

      
  

  

   
     

    
     

    
     

              

     

      ¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
       §¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

    ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
‡Â‰ ÌÈˆÓ ı‡Î ‡Ï∑, הימ ּנה ט ֹובה  א ּלא  …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֵֶֶָָָ

מ ּמצרים , ּביציאתם  ליׂשראל  זֹו הבטחה  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָונאמרה 
ויפה  ט ֹובה  ארץ  אל  נבא  לא  'ׁשּמא  א ֹומרים : ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהיּו

להם :(ספרי )ּכזֹו'. אמר   וכ מד ּבר , ה ּכת ּוב  ּבגנּות ּה יכל  ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּתלמ ּוד  הימ ּנה '? רעה  א ּלא  היא , מצרים  כארץ  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ'לא 

יג )ל ֹומר : אדם (במדבר וג ֹו'", נבנתה  ׁשנים  ׁשבע  "וחבר ֹון ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
וחבר ֹון  ּבנֹו, למצרים  צען ּבנה  וחם  ּבנאן, ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאחד 
ּבֹונה  ּכ ֿ ואחר  ה ּנאה  את  ּבֹונה  אדם  ֿ ארץ   ּדר ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלכנען,

ה ּכע ּור  הּגרּוע )את  אחרים: ׁשּפ(ספרים ה ּוא , רא ׁשֹון, ׁשל  סל ּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
למד ּת הא  ק ֹודם . החביב  מק ֹום  ּובכל  ּבּׁשני, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹותן
הארצ ֹות , מ ּכל  מ ׁשּבחת  ּומצרים  מ ּצען, יפה  ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשחבר ֹון

יג )ׁשּנאמר  וצע (בראשית מצרים ", ּכארץ  ה ' "ּכגן ׁשבח : ן ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַֹ
א ֹומר  ה ּוא  ׁשּכן מלכ ּות , מק ֹום  ׁשהיתה  היא , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצרים 

ל ) ׁשל (ישעיה ּפסל ּתּה וחבר ֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי :ְְְְְִֶֶַָָָָָֹ
ֿ על ֿ ואף  מתים , לקב ּורת  הקצ ּוה   לכ יׂשראל , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארץ 

ּוב 'כת ּוּבֹות ' מ ּצען. יפה  היא  ֿ כן קיב )ּפי ּבענין (דף  ּדר ׁשּו ְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ּכ ֿ ואחר  ה ּקטן, לבנֹו ּבית  ּבֹונה  אדם  אפ ׁשר  ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר :

ׁשּמב ּנה  א ּלא  ה ּגד ֹול ? ּבצען לבנֹו מ ּׁשבעה  אחד  .על  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ÌMÓ Ì˙‡ˆÈ L‡∑ רעמסס ארץ  א ׁשר אפ ּלּו ¬∆¿»∆ƒ»ְְֲֲִֵֶֶֶַ

ׁשּנאמר  מצרים , ארץ  ּבמיטב  והיא  ּבּה, (בראשית יׁשב ּתם  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּכארץ מז) אינּה היא  אף  וג ֹו'", הארץ  "ּבמיטב  :ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

EÏ‚.יׂשראל  ˙È˜L‰Â∑ היתה מצרים  ארץ  ְִֵָ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְִִֶֶַָָ
ּולה ׁשק ֹות ּה, ," ּברגל" מ ּניל ּוס : מים  להביא  ְְְְְְְִִִִִַַַָָָצריכה 
ולא  ׁשֹותה  וה ּנמ ּו ולעמל , , מ ּׁשנת לנדד  א ּתה  ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֹוצרי
זֹו: אבל  ל ּגב ּה, ה ּנמ ּו מן המים  מעלה  וא ּתה  ְֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹה ּגב ּה,
, מ ּטת על  יׁשן א ּתה  מים ", ּתׁשּתה  ה ּׁשמים  ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"למטר 
וׁשאינֹו ּגל ּוי וגב ּה, נמ ּו מ ׁשקה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוה ּקד ֹוׁש

ּכאחת  ‰i˜.ּגל ּוי Ô‚k∑, ּבג ׁשמים ל ֹו ּדי ׁשאין ְַַָ¿««»»ְִִֵֶַָ
ּובכתף  ּברגל  א ֹות ֹו .ּומ ׁשקין ְְְִֵֶֶַָ

                 

מימימימיהההה למטרלמטרלמטרלמטר .... .... היא היא היא היא   מצרי מצרי מצרי מצרי  אר אר אר אר לא לא לא לא  .... ....  האר האר האר ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹהאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
 מי מי מי מי י־יא)הההה וה ילס (יא, ,  י רד  לא   מצרי ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לא  ר עיני  יו מ ה ד ת. את מ קה  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹע לה 
הקב "ה  לח   ליעל ה ', עזרת צר   י יְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹמר
מצרי מל רעה  ,ואכ חיל. לע ת ח  ל ת ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹה א 

יא רי  לי   י י  , ני לעלי  צרי איני  ג אמר כט, (יחזקאל ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ש מצרי ,וברש"י ל זרה ' ה 'עב דה  ה ילס  היה  ולכ .ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רז"ל יג )מאמר ז, וארא טוב  לקח מ קה (מדרש וזה  ה איל ְְְֲִֶֶַַָ

לע ת  י ראל,  אר אלקה . ה א  ו אי  . . כרמינ תינ דְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ
לג ק ק  מי  , מי ה   מי ה למטר הרי  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזאת,
לי ה א  הרי  רב  פע  ל    ה ' על י ח  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא 

. מי ְְִֵַַָחסדי 

      §¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
    ̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

˙Ú˜e ÌÈ‰ ı‡∑. ה ּמיׁשֹור מן ההר  מ ׁשּבח  ∆∆»ƒ¿»…ְִִַָָָֻ
ההר , אבל  ּכֹור . זֹורע  א ּתה  כ ֹור  ּבבית  ְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשה ּמיׁשֹור ,

מאר ּבע  אר ּבע  ּכֹורין: חמ ׁשת  מ ּמּנּו, ּכֹור  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּבבית 
ּברא ׁשֹו ואחד  מיׁשֹור ∑Ú˜e˙.ׁשּפּועיו, .הן ְְִֶָָֹ¿»…ִֵ

       ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
       §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

 ̈¨«

Ï‡י  d˙ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú‡ È‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

ÚÊ˙‡˙‚k CÏ‚a dÏ ˙˜LÓe CÚÊ ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜È«¿»

‡Úיא  d˙ÈÓÏ Ônz ÔÈÚ Ôez‡ Èc ‡Ú‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ËÓÏ ÔÚ˜e ÔÈeËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡È„z d˙È Úz C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈÓ da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»



     
    

    
  

    
    

    

    
     

   



צ              
d˙‡ Lc EÈ‰Ï‡ '‰ŒL‡∑ ּכל והלא  ¬∆¡…∆…≈…»ֲַָֹ

ׁשּנאמר  ּדֹור ׁש, ה ּוא  לח)הארצ ֹות  על ֿ(איוב  "להמטיר  : ְְֱֲִֵֶֶַַַָָ
א ֹות ּה, א ּלא  ּדֹור ׁש אינֹו ּכביכל  א ּלא  ֿ איׁש"? לא  ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹארץ 

א  ּדֹור ׁש ׁשּדֹור ׁשּה, ּדריׁשה  א ֹות ּה ידי הארצ ֹות ועל  ּכל  ת  ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

da.ע ּמּה EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ היא מה  לרא ֹות  ִָ»ƒ≈≈¡…∆»ְִִַ
ּבה  ּולח ּדׁש ע ּתים צריכה , לרעה ּגזר ֹות : וע ּתים  לט ֹובה  ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ה ּׁשנה " ּב"רא ׁש ּכדאיתא  ‰M‰.(יז)וכ ּו', ˙ÈLÓ∑ ְְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»
ח) ּבס ֹופ ּה(שם יהא  מה  נּדֹון ה ּׁשנה  .מרא ׁש ְְִֵֵַַָָָֹ

     §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¨«Ÿ¦²
     §©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

  §¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑" האמ ּור על  מ ּוסב  והיה " ¿»»ƒ»…«ְַָָָָָ

"למטר  מים "למעלה : ּתׁשּתה  ‡Ì.ה ּׁשמים  ‰È‰Â ְְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»»ƒ
eÚÓLz ÚÓL∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע  ּתׁשמע אם  »…«ƒ¿¿ְְְִִִַַָָ

וכן ח)ּבחד ׁש, אם (דברים ּתׁשּכח ", ׁשכח  אם  "והיה  : ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח   ס ֹופ ל ׁשּכח , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחל ּת

אעזב ּך יֹומים  יֹום , ּתעזבני אם  eˆÓ‰.ּבמג ּלה : ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆
ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ ׁשמע ּתם ּכא ּלּו חד ׁשים , עליכם  ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי )ּבּיֹום ּבֹו ‰‰‡Ï∑ הרי' ּתאמר : ׁשּלא  ַ¿«¬»∆ֲֵֶַֹֹ
רב , ׁשא ּקרא  ּבׁשביל  ע ׁשיר , ׁשאהיה  ּבׁשביל  ל ֹומד , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאני
ע ׂשּו - ּׁשּתע ׂשּו מה  ּכל  א ּלא  ׂשכר ', ׁשאק ּבל  ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשביל 

לבא מאהבה , ה ּכב ֹוד  ÌÎÏŒÏÎa.וס ֹוף  B„ÚÏe∑ ְֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆
קר ּויה  ׁשה ּתפ ּלה  ּתפ ּלה , היא  וזֹו ּבּלב , ׁשהיא  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָעב ֹודה 

ׁשּנאמר  ו)עב ֹודה , ל ּה(דניאל  ּפלח  אנּת ּדי  אלה" : ְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהיה  על  א ּלא  ּבבבל ? ּפלחן יׁש וכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבתדירא ",

ׁשּנאמר  וכן (שם)מת ּפּלל , וג ֹו'", ל ּה ּפתיחן "וכ ּוין : ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָ
א ֹומר  ה ּוא  קמא)ּבדוד  קטרת (תהלים ּתפ ּלתי "ּתּכֹון : ְְְִִִִֵֶָָֹ

"לפני.ÌÎLÙŒÏÎe ÌÎÏŒÏÎa∑ ּכבר והלא  ְֶָ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְֲַָֹ
ו)הזהיר  אזהרה (דברים א ּלא  ,"נפ ׁש ּובכל   לבב "ּבכל  : ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

לצ ּבּור  אזהרה  .ליחיד , ְְְִִַָָָ

             

   

לבבכלבבכלבבככל כל כל כל ־ ־ ־ ־ לבבכ  לעבד לעבד לעבד לעבד .... ....  מע מע מע מע א א א א ־ ־ ־ ־ מע מע מע מע  ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
:::: כ כ כ כבכל בכל בכל בכל ־ ־ ־ ־ נפנפנפנפְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽֽ

פה , היא  וז ב , היא  עב דה  –  לבבכ כל  לעבדְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
עב דה  קריה  רש"י)ה פה  ובפירוש יג . .(יא, ְְֲִֶַָָָ

רכ ת מ כת נ( ה פרק א א (ריש להתל מדי ע אי" ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עזריט מ ה יד  הרב  וכתב  ," רא בד   תורה מ (אור  ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(עומדי אי המתחיל' בד'דבור   מ א א  ' כ מדי ע אי" ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  תל . . ל חסר בר ביל תל אל . .  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹרא
ל  היה  . . ביכ ל כינה  . .  רא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹה ביד ת
ל  בד  היינ  רא בד  . .  ע כינת לה יע  נתְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ

."י רי כל ְִֵֵָָרי א 

הרי , ־ע צרי על־יולכא רה  ה פה  דר הפ  זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
וקא   האד צרכי  ת ענינ תפלה הלכה , הלכות " רמב) ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב ־ד ) הלכה  א ?פרק
 רי היא  ה יד  הרב  נת זה , ה א ר למר  ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוי
לגמרי טל ה ', עב דת נעלית דרא  להי ת  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאד
לה  ־  ל א א  אינ ת מציא ל ועד  ,רית  י ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָק

.רְִֵָית
וכל  , לעצמ מא מה   צרי אינ צרכיו , ת זהי  ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָבמילא 
 רצ תמ א  ," ב צר" א א   אינ צרכיו   ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמב
ביכ ל, ה כינה  וחסר "בד " על מתל ולכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה כינה ,

."י רי כל ְִֵֵָָ"רי א 

    §¨«©¦§©©§§¤²§¦−¤´©§®
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ÌÎˆ‡ŒËÓ Èz˙Â∑( ספרי) מה ע ׂשיתם  ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ּׁשעליכם , מה  אע ׂשה  אני ּבּליל ֹות ,∑BzÚa.אף  ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒֵַ

אחר  ּדבר  אתכם . יטריח ּו ּבלילי (שם)ׁשּלא  "ּבע ּתֹו", : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבב ּתיהם ׁשּבת ֹות  מצ ּויין ו)∑BÈ‰.ׁשה ּכל  היא (תענית ְְִֵֶֶַַָָֹ∆ִ

הארץ  את  ׁשּמרוה  ה ּזריעה , לאחר  ה ּנֹופלת  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרביעה 
ה ּזרעים  סמ ּוLB˜ÏÓe∑.ואת  ה ּיֹורדת  רביעה  ְְִֶַָ«¿ְִֶֶַָָ

ּבק ּׁשיה , ה ּתב ּואה  למ ּלא ֹות  ּול ׁשֹון (שם)ל ּקציר , ְְְְְִֶַַַַָָָ
ּכדמתר ּגמינן: ה ּמאחר , ּדבר  ל )'מלק ֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎe ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»
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צי               
d˙‡ Lc EÈ‰Ï‡ '‰ŒL‡∑ ּכל והלא  ¬∆¡…∆…≈…»ֲַָֹ

ׁשּנאמר  ּדֹור ׁש, ה ּוא  לח)הארצ ֹות  על ֿ(איוב  "להמטיר  : ְְֱֲִֵֶֶַַַָָ
א ֹות ּה, א ּלא  ּדֹור ׁש אינֹו ּכביכל  א ּלא  ֿ איׁש"? לא  ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹארץ 

א  ּדֹור ׁש ׁשּדֹור ׁשּה, ּדריׁשה  א ֹות ּה ידי הארצ ֹות ועל  ּכל  ת  ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

da.ע ּמּה EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ היא מה  לרא ֹות  ִָ»ƒ≈≈¡…∆»ְִִַ
ּבה  ּולח ּדׁש ע ּתים צריכה , לרעה ּגזר ֹות : וע ּתים  לט ֹובה  ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ה ּׁשנה " ּב"רא ׁש ּכדאיתא  ‰M‰.(יז)וכ ּו', ˙ÈLÓ∑ ְְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»
ח) ּבס ֹופ ּה(שם יהא  מה  נּדֹון ה ּׁשנה  .מרא ׁש ְְִֵֵַַָָָֹ

     §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¨«Ÿ¦²
     §©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

  §¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑" האמ ּור על  מ ּוסב  והיה " ¿»»ƒ»…«ְַָָָָָ

"למטר  מים "למעלה : ּתׁשּתה  ‡Ì.ה ּׁשמים  ‰È‰Â ְְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»»ƒ
eÚÓLz ÚÓL∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע  ּתׁשמע אם  »…«ƒ¿¿ְְְִִִַַָָ

וכן ח)ּבחד ׁש, אם (דברים ּתׁשּכח ", ׁשכח  אם  "והיה  : ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח   ס ֹופ ל ׁשּכח , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחל ּת

אעזב ּך יֹומים  יֹום , ּתעזבני אם  eˆÓ‰.ּבמג ּלה : ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆
ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ ׁשמע ּתם ּכא ּלּו חד ׁשים , עליכם  ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי )ּבּיֹום ּבֹו ‰‰‡Ï∑ הרי' ּתאמר : ׁשּלא  ַ¿«¬»∆ֲֵֶַֹֹ
רב , ׁשא ּקרא  ּבׁשביל  ע ׁשיר , ׁשאהיה  ּבׁשביל  ל ֹומד , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאני
ע ׂשּו - ּׁשּתע ׂשּו מה  ּכל  א ּלא  ׂשכר ', ׁשאק ּבל  ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשביל 

לבא מאהבה , ה ּכב ֹוד  ÌÎÏŒÏÎa.וס ֹוף  B„ÚÏe∑ ְֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆
קר ּויה  ׁשה ּתפ ּלה  ּתפ ּלה , היא  וזֹו ּבּלב , ׁשהיא  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָעב ֹודה 

ׁשּנאמר  ו)עב ֹודה , ל ּה(דניאל  ּפלח  אנּת ּדי  אלה" : ְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהיה  על  א ּלא  ּבבבל ? ּפלחן יׁש וכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבתדירא ",

ׁשּנאמר  וכן (שם)מת ּפּלל , וג ֹו'", ל ּה ּפתיחן "וכ ּוין : ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָ
א ֹומר  ה ּוא  קמא)ּבדוד  קטרת (תהלים ּתפ ּלתי "ּתּכֹון : ְְְִִִִֵֶָָֹ

"לפני.ÌÎLÙŒÏÎe ÌÎÏŒÏÎa∑ ּכבר והלא  ְֶָ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְֲַָֹ
ו)הזהיר  אזהרה (דברים א ּלא  ,"נפ ׁש ּובכל   לבב "ּבכל  : ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

לצ ּבּור  אזהרה  .ליחיד , ְְְִִַָָָ

             

   

לבבכלבבכלבבככל כל כל כל ־ ־ ־ ־ לבבכ  לעבד לעבד לעבד לעבד .... ....  מע מע מע מע א א א א ־ ־ ־ ־ מע מע מע מע  ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
:::: כ כ כ כבכל בכל בכל בכל ־ ־ ־ ־ נפנפנפנפְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽֽ

פה , היא  וז ב , היא  עב דה  –  לבבכ כל  לעבדְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
עב דה  קריה  רש"י)ה פה  ובפירוש יג . .(יא, ְְֲִֶַָָָ

רכ ת מ כת נ( ה פרק א א (ריש להתל מדי ע אי" ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עזריט מ ה יד  הרב  וכתב  ," רא בד   תורה מ (אור  ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(עומדי אי המתחיל' בד'דבור   מ א א  ' כ מדי ע אי" ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  תל . . ל חסר בר ביל תל אל . .  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹרא
ל  היה  . . ביכ ל כינה  . .  רא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹה ביד ת
ל  בד  היינ  רא בד  . .  ע כינת לה יע  נתְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ

."י רי כל ְִֵֵָָרי א 

הרי , ־ע צרי על־יולכא רה  ה פה  דר הפ  זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
וקא   האד צרכי  ת ענינ תפלה הלכה , הלכות " רמב) ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב ־ד ) הלכה  א ?פרק
 רי היא  ה יד  הרב  נת זה , ה א ר למר  ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוי
לגמרי טל ה ', עב דת נעלית דרא  להי ת  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאד
לה  ־  ל א א  אינ ת מציא ל ועד  ,רית  י ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָק

.רְִֵָית
וכל  , לעצמ מא מה   צרי אינ צרכיו , ת זהי  ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָבמילא 
 רצ תמ א  ," ב צר" א א   אינ צרכיו   ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמב
ביכ ל, ה כינה  וחסר "בד " על מתל ולכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה כינה ,

."י רי כל ְִֵֵָָ"רי א 
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ÌÎˆ‡ŒËÓ Èz˙Â∑( ספרי) מה ע ׂשיתם  ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ּׁשעליכם , מה  אע ׂשה  אני ּבּליל ֹות ,∑BzÚa.אף  ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒֵַ

אחר  ּדבר  אתכם . יטריח ּו ּבלילי (שם)ׁשּלא  "ּבע ּתֹו", : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבב ּתיהם ׁשּבת ֹות  מצ ּויין ו)∑BÈ‰.ׁשה ּכל  היא (תענית ְְִֵֶֶַַָָֹ∆ִ

הארץ  את  ׁשּמרוה  ה ּזריעה , לאחר  ה ּנֹופלת  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרביעה 
ה ּזרעים  סמ ּוLB˜ÏÓe∑.ואת  ה ּיֹורדת  רביעה  ְְִֶַָ«¿ְִֶֶַָָ

ּבק ּׁשיה , ה ּתב ּואה  למ ּלא ֹות  ּול ׁשֹון (שם)ל ּקציר , ְְְְְִֶַַַַָָָ
ּכדמתר ּגמינן: ה ּמאחר , ּדבר  ל )'מלק ֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎe ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»
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נקראת   לכ אחר : ּדבר  'ל ּקׁשיא '. ללבן", ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעט ּופים 

ה ּמליל ֹות  על  ׁשּיֹורדת  ה ּקּׁשין מלק ֹוׁש, zÙÒ‡Â.ועל  ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»
E‚„∑ ּתאס ּכענין א ּתה  ,א ֹויבי ולא  ה ּבית  אל  פ ּנּו ¿»∆ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

סב )ׁשּנאמר  מאספיו (ישעיה ּכי וג ֹו' ּדגנ את  א ּתן "אם  : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  ּכענין ולא  ו)יאכלה ּו", זרע (שופטים אם  "והיה  : ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וג ֹו' ."יׂשראל  ְְִֵָ

     §¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨
E„Na NÚ Èz˙Â∑( ספרי) ּתצטר ׁשּלא  ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ

ּגֹוזז  ׁשּתהיה  אחר : ּדבר  למד ּבר ּיֹות . ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלה ֹוליכ ּה
,ּבהמ ּת לפני ּומ ׁשלי ה ּגׁשמים  ימ ֹות  ּכל   ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָּתב ּואת
ואינּה ל ּקציר  קדם  יֹום  ׁשל ׁשים  מ ּמּנה   יד מ ֹונע  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוא ּתה 

מ ּדגנּה zÚNÂ.ּפֹוחתת  zÏÎ‡Â∑ ּברכה זֹו הרי ְִֶֶָָ¿»«¿»¿»»¿»ְֲֵָָ
ה ּמעים . ּבת ֹו ּבּפת  מצ ּויה  ּברכה  ׁשּתהא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחרת :

וׂשבע ּת .""ואכל ּת ְְְְַָָָָָ

     ¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
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ÌÎÏ eÓM‰∑, ּוׂשבעים א ֹוכלים  ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְִִִֵֵֶָ
מ ֹורד  אדם  ׁשאין ּתבעט ּו, ׁשּלא  לכם  ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹה ּׁשמר ּו

ׁשּנאמר  ׂשביעה , מ ּתֹו א ּלא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ (דברים ּבה ּקד ֹוׁש ְְֱִִֶֶֶַַָָָָ
מה ח) יר ּבין", וצאנ  ּובקר" וׂשבע ּת", ּתאכל  "ּפן :ְְְְְְְְִֶַַָָָָֹֹֻ

וׁשכח ּת"  לבב "ורם  אחריו? א ֹומר  ∑ÌzÒÂ.ה ּוא  ְְְְֲֵֶַַָָָָָ¿«¿∆
ה ּתֹורה , מן אלהים לפר ׁש "ועבד ּתם  :ּכ ּומ ּתֹו ְְֱֲִִִִֶַַַָָֹֹ

 ה ֹול ה ּתֹורה , מן ּפֹור ׁש ׁשאדם  ׁשּכיון ֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאחרים ",

א ֹומר  ּדוד  וכן ּכֹוכבים , ּבעב ֹודת  כו)ּומ ּדּבק  ֿ א :(שמואל  ְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עבד   ל לאמר  ה ' ּבנחלת  מהס ּתּפח  ה ּיֹום  ֿ ּגר ׁשּוני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹֹ"ּכי
מ ּלעסק  מגר ׁש ׁשאני ּכיון א ּלא  ?ּכ ל ֹו אמר  ּומי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוג ֹו'",

ּכֹוכבים  עב ֹודת  לעבד  קר ֹוב  הריני ‡ÌÈ‰Ï.ּבּתֹורה , ֲֲֲִִֵַַַָָָֹ¡…ƒ
ÌÈÁ‡∑( ספרי) אליו צ ֹועק  לע ֹובדיהם , אחרים  ׁשהם  ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָ

ּכנכרי  ל ֹו ע ׂשּוי נמצא  ע ֹונה ּו, .ואינֹו ְְְְִִֵֵָָָ

     §¨¸̈©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
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dÏeÈŒ˙‡∑ ּכענין ל ּה, מ ֹוביל  ּׁשא ּתה  מה  אף  ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ
א)ׁשּנאמר  מעט "(חגי  והבא  הר ּבה  "זרע ּתם  :. ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ

‰‰Ó Ìz„‡Â∑ ה ּיּסּורין ׁשאר  ּכל  אתכם על  אגלה  «¬«¿∆¿≈»ְְְִִֶֶֶַַַָָ
לחטא . לכם  ׁשּגרמה  האדמה  למי (ספרי )מן מ ׁשל  ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹ

אל  ּומפ ּקד ֹו: יֹוׁשב  והיה  ה ּמׁשּתה , לבית  ּבנֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשלח 
ה ׁשּגיח  ולא  . לבית נקי ׁשּתבא  ,מ ּצר ּכ יֹותר  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתאכל 
וט ּנף  והקיא  מ ּצר ּכֹו, יֹותר  וׁשתה  אכל  הה ּוא , ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָה ּבן

ּוזרק ּוה ּו ּוברגליו, ּבידיו נטל ּוה ּו ה ּמס ּבה . ּבני ּכל  ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָאת 
ּפלטרין  אר ּכה ,(שם)∑‰Ó‰.אח ֹורי לכם  נֹותן איני ְֲִֵֵַ¿≈»ְִֵֵֶַָָ

ה ּמּבּול , לד ֹור  אר ּכה  נּתנה  והלא  ּתאמר ּו: ְְְְְֲִִַַַַָָֹֹואם 
ו)ׁשּנאמר  ׁשנה "?(בראשית וע ׂשרים  מאה  ימיו "והיּו : ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

לכם  יׁש וא ּתם  ללמד , מ ּמי להם  היה  לא  ה ּמּבּול  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּדֹור 
ללמד  .מ ּמי ְִִִֹ

    §©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
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ÈcŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑( ספרי),ׁשּתגל ּו לאחר  אף  ¿«¿∆∆¿»«ְְִֶַַַ

ּבמצות : מצ ּינים  ּכדי היּו מזּוזֹות , ע ׂשּו ּתפ ּלין, הניח ּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵָָֹֻ
א ֹומר  ה ּוא  וכן ּכׁשּתחזר ּו, חד ׁשים  לכם  יהיּו (ירמיה ׁשּלא  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

צ ּינים לא)  ל "ה ּציבי :". ִִִִַָֻ

ÏeÎÈ˙Âטו CÈÚÏ CÏ˜Á ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ enzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú‡Â ‡ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
‰È ÈÈc ‡˙Ë ‡Ú‡ ÏÚÓ ÚÈÙa Ôe„È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È ÔeË˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈



    
    

 

    
  

    



צב              
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Ìa a„Ï∑( ספרי), לד ּבר יֹודע  ׁשה ּבן מ ּׁשעה  ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ
ל ּמּוד  זה  ׁשּיהא  מ ׁשה ", לנּו צ ּוה  "ּתֹורה  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹל ּמדה ּו:
אביו  לד ּבר , מתחיל  ּכׁשה ּתינֹוק  אמר ּו: מ ּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּור ֹו,

לא  ואם  ּתֹורה , ּומל ּמד ֹו ה ּקד ׁש ּבל ׁשֹון ע ּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמ ׂשיח 
"ול ּמד ּתם  ׁשּנאמר : ק ֹובר ֹו, ּכא ּלּו ה ּוא  הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָע ׂשה 

ֿ ּבניכם  את  וג ֹו'אתם  ּבם  ."לד ּבר  ְְְֵֵֶֶַָָֹ

             

מידימידימידימידי חי חי חי חי ב ב ב ב    הילדי הילדי הילדי הילדי  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָחינ חינ חינ חינ
 לד ר  ניכ את  את   דול" תב  תנרְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

" מ בק  כ ב ר ב  בלכ בית  ב.(יט (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
" מ בק  כ ב" נגע  ה תב    סי  מדיל לל דרְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
 אי  א רה . למ ד  מצות מע  קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי 
 בלכ בית  ב" ,ט מידי  י צא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא 
ניכ את  את   דול" על קאי  " מ בק  כ ב ר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹב
ילדיו  חינ ק ע  להי ת  האד על והינ ,"  ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלד ר

ו עה . עת ְְֵָָָכל
,  י  י מס זמ מה  ל די   האד יאמר אל ,א מְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עת ה י ראל ילדי   א ילדיו  חינ א ד ת ה א  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָח ב 

להי ת  צריכה   הילדי חינ א ד ת המח בה  אלא  , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליה
ל ה א ר ואפיל ,"בית  ב" מ החל ,הזמ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָל
ל אס ר ,"בדר  לכ"  ל עניניו  וע סק  דרְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

." ניכ את  את   דמ "ול ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלח 
הנה  לנח , ל וה   הי  מ דת מעב  עי א ר  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוג
צריכ ת  " כ" ה ינה  לקראת  עצמ מכי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָא ר
ק א ר מיד  . הילדי לחינ נגע  להי ת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמח ב תיו 
ל ע לה  הרא נה  המח בה  הנה  ," מ בק" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטת

." ניכ את  את   דול" על להי ת צריכה   ראְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

    §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
        

א ה : ימינ מיחד  מזזה ", "מבצע  ה ד לה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻה כ ת
זר ע , זאבי  בעי י אחת כב ה  ה א  י ראל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָע
איר לאחר במיחד  ,"...מר ו  ה "רעה  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻה א 
יה ב לאחרנה ,  ארע  ני מארע ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ ח ת,

 בלי בלי בלי בליהההה ה ל ל ל ל  ג מזזה , מצות   ק  ג היה  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
־ד ־י ,   ה זזה , גלילת לאחר ראה  אפ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹה כ ב 
. אצל חסר היה  י ראל', לתת 'מר ל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרא י ־ב ת

לה ל  צרי מזזת י י י י תר תר תר תר הרי  היינה  יה די  ית כל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ההההתחיתחיתחיתחיעל קבל ל ל ל   הי ו מזזה ,  בי לפיהח  עי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ֲַָָההלכה .
ינ אצל וה , יאנ אצל ה זה  עני לה ל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָי
ה מרא : הס ר מיחד  , יאנ ד ק  מזזה  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהח ב ת

לחי ת,  צריכי  ברי=] ח י "? עי  לא  ני  ח י , עי  ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ברי 
ה ית", "עקרת ת הי וע ד : לחי ת?]. צריכ ת אינ  יְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנ
לל  ה ית, לעניני  לדאג מיחדת ח בה  הא ה  על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמ לת

"מזזת על־ידי  מירתיתיתיתית."... ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
. ה מצא  ל ועל ה ית, על ה מירה  ח ה  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי ־זה 
"הוי ' ל אפ זהר, מ בא  היא , ה מירה  :ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־

ה ית.צאתצאתצאתצאתי מר מ יציאה     " ל ע ועד  מע ה   א ב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי אחת", "ק מה    וכ זה , זה   ערבי י ראל ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיו

ל מזזה  מצות ר ,ב יחידיחידיחידיחידמ חדרחדרחדרחדר הח בל ל ל ל  ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
י ראל, ל ל  ה מה  מירת  סי מ ללללמזזה  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻ

ה א .   מק כל , וט  ינ  יאנ ְְֲִִִֶַָָָָָיה די ,
." ל ע ועד  מע ה   א ב צאת י מר "הוי ' ה תב : בלְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
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Ìa a„Ï∑( ספרי), לד ּבר יֹודע  ׁשה ּבן מ ּׁשעה  ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ
ל ּמּוד  זה  ׁשּיהא  מ ׁשה ", לנּו צ ּוה  "ּתֹורה  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹל ּמדה ּו:
אביו  לד ּבר , מתחיל  ּכׁשה ּתינֹוק  אמר ּו: מ ּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּור ֹו,

לא  ואם  ּתֹורה , ּומל ּמד ֹו ה ּקד ׁש ּבל ׁשֹון ע ּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמ ׂשיח 
"ול ּמד ּתם  ׁשּנאמר : ק ֹובר ֹו, ּכא ּלּו ה ּוא  הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָע ׂשה 

ֿ ּבניכם  את  וג ֹו'אתם  ּבם  ."לד ּבר  ְְְֵֵֶֶַָָֹ

             

מידימידימידימידי חי חי חי חי ב ב ב ב    הילדי הילדי הילדי הילדי  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָחינ חינ חינ חינ
 לד ר  ניכ את  את   דול" תב  תנרְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

" מ בק  כ ב ר ב  בלכ בית  ב.(יט (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
" מ בק  כ ב" נגע  ה תב    סי  מדיל לל דרְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
 אי  א רה . למ ד  מצות מע  קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי 
 בלכ בית  ב" ,ט מידי  י צא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא 
ניכ את  את   דול" על קאי  " מ בק  כ ב ר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹב
ילדיו  חינ ק ע  להי ת  האד על והינ ,"  ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלד ר

ו עה . עת ְְֵָָָכל
,  י  י מס זמ מה  ל די   האד יאמר אל ,א מְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עת ה י ראל ילדי   א ילדיו  חינ א ד ת ה א  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָח ב 

להי ת  צריכה   הילדי חינ א ד ת המח בה  אלא  , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליה
ל ה א ר ואפיל ,"בית  ב" מ החל ,הזמ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָל
ל אס ר ,"בדר  לכ"  ל עניניו  וע סק  דרְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

." ניכ את  את   דמ "ול ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלח 
הנה  לנח , ל וה   הי  מ דת מעב  עי א ר  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוג
צריכ ת  " כ" ה ינה  לקראת  עצמ מכי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָא ר
ק א ר מיד  . הילדי לחינ נגע  להי ת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמח ב תיו 
ל ע לה  הרא נה  המח בה  הנה  ," מ בק" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטת

." ניכ את  את   דול" על להי ת צריכה   ראְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

    §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
        

א ה : ימינ מיחד  מזזה ", "מבצע  ה ד לה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻה כ ת
זר ע , זאבי  בעי י אחת כב ה  ה א  י ראל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָע
איר לאחר במיחד  ,"...מר ו  ה "רעה  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻה א 
יה ב לאחרנה ,  ארע  ני מארע ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ ח ת,

 בלי בלי בלי בליהההה ה ל ל ל ל  ג מזזה , מצות   ק  ג היה  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
־ד ־י ,   ה זזה , גלילת לאחר ראה  אפ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹה כ ב 
. אצל חסר היה  י ראל', לתת 'מר ל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרא י ־ב ת

לה ל  צרי מזזת י י י י תר תר תר תר הרי  היינה  יה די  ית כל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ההההתחיתחיתחיתחיעל קבל ל ל ל   הי ו מזזה ,  בי לפיהח  עי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ֲַָָההלכה .
ינ אצל וה , יאנ אצל ה זה  עני לה ל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָי
ה מרא : הס ר מיחד  , יאנ ד ק  מזזה  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהח ב ת

לחי ת,  צריכי  ברי=] ח י "? עי  לא  ני  ח י , עי  ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ברי 
ה ית", "עקרת ת הי וע ד : לחי ת?]. צריכ ת אינ  יְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנ
לל  ה ית, לעניני  לדאג מיחדת ח בה  הא ה  על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמ לת

"מזזת על־ידי  מירתיתיתיתית."... ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
. ה מצא  ל ועל ה ית, על ה מירה  ח ה  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי ־זה 
"הוי ' ל אפ זהר, מ בא  היא , ה מירה  :ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־

ה ית.צאתצאתצאתצאתי מר מ יציאה     " ל ע ועד  מע ה   א ב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי אחת", "ק מה    וכ זה , זה   ערבי י ראל ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיו

ל מזזה  מצות ר ,ב יחידיחידיחידיחידמ חדרחדרחדרחדר הח בל ל ל ל  ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
י ראל, ל ל  ה מה  מירת  סי מ ללללמזזה  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻ

ה א .   מק כל , וט  ינ  יאנ ְְֲִִִֶַָָָָָיה די ,
." ל ע ועד  מע ה   א ב צאת י מר "הוי ' ה תב : בלְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
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ÔeÓLz ÓL∑, הר ּבה ׁשמיר ֹות  אזהרת  »…ƒ¿¿ְְְִֵַַַָ

יׁשּתּכח  ׁשּלא  ּבתלמ ּוד ֹו ÂÈÎcŒÏÎa.לה ּזהר  ˙ÎÏÏ∑ ְְְְִִֵֶַַַָֹ»∆∆¿»¿»»
חסדים , ּגֹומל  ה ּוא  רח ּום . ּתהא  וא ּתה  רח ּום , ְְֲִֵֵַַַָָה ּוא 

חסדים  ּגֹומל  ּכן,∑BŒ‰˜„Ïe.וא ּתה  ל ֹומר  אפ ׁשר  ְֲִֵַָָ¿»¿»ְֵֶַָ
ּבּתלמידים  ה ּדבק  א ּלא  ה ּוא "? א ֹוכלה  "א ׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹוהלא 

ּבֹו נד ּבק ּת ּכא ּלּו עלי אני ּומעלה  .ּובחכמים , ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָ

             

מע מע מע מע הההה???? יע יע יע יע הההה  אד אד אד אד ל ל ל ל  רררר די די די די אפאפאפאפרררר  ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאי אי אי אי
" לדבקה  דרכיו  כל "ללכת תב  תנפר( כב ,(יא, ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָ

.  המק דרי  ללכת נצטוינְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ר די מע ה , ע ה  הק "ה  ל ר די מצינ ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהנה 

. ל הע את רא  ְִֶַָָָָלבד 
ג מזה , ללמ ד   י דרכיו ", "כל ללכת עלינ יו מְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

מע ה .  יע ד ריו  לה דל  צרי  ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהאד

: רטי ב ני  המד ר,  אד הדבר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָו לי 
ללב  נכנסי אזי  הלב , מ  צאי הי  דברי לד ר  י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא .
יהא   צרי ב . היד ע .  פתג , לת ע  עליפ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָה מע 

חז"ל מאמר , מי יראת ( ב ו , י (ברכות  אד "ל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
." מעינ דבריו   מי יראת ְְְִִִִַַָָָָ

מע ה . יע ה    אד ל ר  ג ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

    §¦§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
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'‰ LÈB‰Â∑, ּׁשעליכם מה  אני ע ׂשיתם  אף  ¿ƒֲֲֲִִֵֶֶֶַַ
ּׁשעלי  מה  ÌkÓ.אע ׂשה  ÌÈÓˆÚÂ∑ ּגּבֹורים א ּתם  ֱֶֶֶַַָ«¬Àƒƒ∆ִִֶַ

מה  ּגּבֹורים , ׁשּיׂשראל  לא  ׁשאם  מ ּכם , ּגּבֹורים  ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם 

ׁשּמׁשּב הה ּוא  ל ֹומר :ה ּׁשבח  האמ ֹור ּיים , את  ח  ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ה 'ע ֹובדי  מ ּׁשאר  ּגּבֹורים  א ּתם  א ּלא  מ ּכם "? ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"ועצמים 

מ ּכם  ּגּבֹורים  והם  .ּכֹוכבים ', ְִִִִֵֶָ

     ̈©¨À£¤̧¦§Ÿ©©§§¤²−¨¤´
     ¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

   ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

         

 לכ לכ לכ לכ ב ב ב ב יהיהיהיהיהיהיהיה     האחרהאחרהאחרהאחר     הההה כד )ועד ועד ועד ועד  רכה (יא, פרת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
א־ב ) י ראל,(לד ,  אר ל את למ ה  הראה  הק "ה  ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמר

קרי  אל רש "י : פר ,האחר   ה א א ה ה ה ה     עד  ,האחר ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
     ה ה ה ה וי .מ ה ללת   לס רמז 'ש 'אחר ,והיינ ,האחר ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָָ

רמז  י ראל,  אר ל   וה ה ב ל ,האחר   ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלמר,

אר  הרי  .  ק ה ללת   ס , ל הע   לס  ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
לק ה  עד  ,  ל הע ל ברר    לל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻי ראל
דרי  ה ,זמ   מק ל י תר) (ה מ כה  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאחרנה 
תט  י ראל  אר עתידה  לעתיד ־לב א   , ל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהע

הארצת. ְֲָָָבכל

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôehz hÓ Ì‡ È‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ ÔÈÓÓÚ Ôe˙È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

daכד  ÔBÎÏ‚ ˙Òt CB„˙ Èc ‡˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
‰ ‡‰ ÔÓ ÔÏÂ ‡a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿
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'B‚Â LÈ‡ vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם),איׁש א ּלא  לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ִִֵֶָ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ּבכ ׁשפיה  וא ּׁשה  ּומ ׁשּפחה  ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻא ּמה 
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  ּכן, אם  ֿ מק ֹום . מ ּכל  יתיּצב ", ְְִִִֵֵַַַַָָֹ"לא 

ה ּבׁשן   מל ּכע ֹוג  אפ ּלּו ÌÎcÁt."איׁש"? ְֲִִֶֶַָָ«¿¿∆
ÌÎ‡BÓe∑ ּפח ּדכם א ּלא , מ ֹורא ? ה ּוא  ּפחד  והלא  «¬∆ְְֲֶֶַַַַָָֹ

הרח ֹוקים  על  - ּומ ֹוראכם  ה ּקר ֹובים , על  -.„Át∑ ְְֲִִֶַַַַָ««
ּפתאם  ּבעיתת  מ ּימים ∑BÓ‡.ל ׁשֹון ּדאגה  ל ׁשֹון ְְְִִַֹ»ְְִִָָָ

ÌÎÏ.ר ּבים  ac L‡k∑? ּדּבר כג )והיכן (שמות ִַ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ
וג ֹו' לפני א ׁשּלח  אימתי ":"את  ְְֲִֵֶֶַַָָ

.סימ יעל"א ,פסוקי עקב קי"א והיה פרשת חסלת

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

      



      

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

מרת העניא תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב,

בביה"ס אהלי  לימוד שעברה,  דשנת  בשבועות האחרונים  ר"פ מפעולותי'  בו  לקרות  לי  נעם 

יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בקרית גת. והתקוה שבתוככי כללות סגל המורים-ות דהרשת התייעצו 

איך להחזיק קשר עם התלמידים-ות במשך החופש הארוך.

והתועלת גדולה שבזה - בודאי למותר להאריך בה.

לכתבה לענין זמן קביעות החתונה - יהי רצון שאיך שיחליטו יהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים, ובקשר עם יום הולדתה - לשנת הצלחה בכל.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במענה לשאלתה - צדקת המעשר תפריש מחציתה לביה"ס הרשת, ומחציתה - לשאר צדקות 

)בעצמה, או ע"י אבי' שי'(
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וג ֹו' לפני א ׁשּלח  אימתי ":"את  ְְֲִֵֶֶַַָָ

.סימ יעל"א ,פסוקי עקב קי"א והיה פרשת חסלת
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יום ראשון - י"ז מנחם־אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' מנחם־אב
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח מנחם־אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א מנחם־אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט מנחם־אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב מנחם־אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג מנחם־אב
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת עקב 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 



a`Îmgpnצו f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז ראשון יום
אגרת ה  ,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg

lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
mc`y cqgd ici lr
.cqge dwcv dyer dhnl
ly cqge dwcvay ixd
"lret" `ed ,dhnl icedi
ly c"eidn dkyndd z`
'dl - "dnkg" - 'ied my

"dyer" `ed dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly
:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynneíãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨

úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§
ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ± ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨

Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨
,õ÷ ïéàì äfî øúéå ,ìLî-Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨¤¤¦¤§¥¥
íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä̈¨¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦
àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦

,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà`idy - ¤¥£¨¨¨
,"àìél÷ àúà",zg` ze` `idy cala ef `l - ,"dlw" ze` - ¨¨©¦¨

.ynn da oi`y "dlw" ze` ,"`lilw `z`" z`xwp mb `idBîk§
,"íàøa 'äa" ¯ "íàøaäa" :áeúkLaezky enk -30: ¤¨§¦¨§¨§§¨¨

l"f epinkg eyxc jk lre ,"m`xada"31'd ze`a ,"m`xa 'da" :

aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z` ,mze` `xa `ed
,"m`xada"àéä`id ,'d ze`d ±úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨

úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðLéîð"c`ed mby ±øîàî ¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥©£¨
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,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
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,llk dhnln zexxerzd
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"äðaé37"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå .38,epinkgy dn df - ¦¨¤§¤§¦¨§¨§©§¨¨
,"mdxa`a" zeize` dfy "m`xada" weqtd lr mixne` l"fék39 ¦

'eë "íäøáàì ãñç"40.edfe ,cqg zpiga `ed mdxa` ± ¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada"øçà Cà©©©

íãàä úàéøa`ed epipry ±,"'eë dãáòì"jiyndle - §¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekyndòúà ìk éæààúeø £©¨¦§¨¨

àìéòìcdlrnlny zexxerzd lk ±,ïBéìò ãñç úcî øøBòì ¦§¥¨§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàa àeäly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxern `edy ,dhnl mc`dä÷ãöa¦§¨¨
ãñçå41.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLcqge dwcv ici lr ,ixd ± ¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤
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ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
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צז a`Îmgpn f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז ראשון יום
אגרת ה  ,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg

lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
mc`y cqgd ici lr
.cqge dwcv dyer dhnl
ly cqge dwcvay ixd
"lret" `ed ,dhnl icedi
ly c"eidn dkyndd z`
'dl - "dnkg" - 'ied my

"dyer" `ed dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly
:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynneíãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨

úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§
ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ± ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨

Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨
,õ÷ ïéàì äfî øúéå ,ìLî-Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨¤¤¦¤§¥¥
íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä̈¨¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦
àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦

,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà`idy - ¤¥£¨¨¨
,"àìél÷ àúà",zg` ze` `idy cala ef `l - ,"dlw" ze` - ¨¨©¦¨

.ynn da oi`y "dlw" ze` ,"`lilw `z`" z`xwp mb `idBîk§
,"íàøa 'äa" ¯ "íàøaäa" :áeúkLaezky enk -30: ¤¨§¦¨§¨§§¨¨

l"f epinkg eyxc jk lre ,"m`xada"31'd ze`a ,"m`xa 'da" :

aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z` ,mze` `xa `ed
,"m`xada"àéä`id ,'d ze`d ±úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨

úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðLéîð"c`ed mby ±øîàî ¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥©£¨
"àeä32,"xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa" lr -

mixn`nd x`y enk
oeyld aezk mday
`edy `l` ,"xn`ie"
xewnde iy`xd xn`nd

zexn`nd x`yl33,àéä¦
úàø÷pä äîëç úðéça§¦©¨§¨©¦§¥

."úéLàø"ziy`x" ± ¥¦
dcixid ,ixd ,"dnkg
'h xewn ,"dnkg"n
,xeaicl ,zexn`nd
mevnv `id ± "zekln"

.xzeia lecbæà Cà± ©¨
,d`ixad zligzaäúéä̈§¨

Bæ äãéøéå äëLîä± ©§¨¨¦¦¨
± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd
ék"34"'eë ãáòì ïéà íãà35,ceariy mc`d f` ixd did `l - ¦¨¨©¦©£Ÿ

,dhnln zexxerzdd z` dyrie"àeä ãñç õôç ék" ÷ø36,- ©¦¨¥¤¤
,cqg utg `ed d"awdy df cvn dzid d`ixadãñç íìBò"å§¨¤¤

"äðaé37"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå .38,epinkgy dn df - ¦¨¤§¤§¦¨§¨§©§¨¨
,"mdxa`a" zeize` dfy "m`xada" weqtd lr mixne` l"fék39 ¦

'eë "íäøáàì ãñç"40.edfe ,cqg zpiga `ed mdxa` ± ¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada"øçà Cà©©©

íãàä úàéøa`ed epipry ±,"'eë dãáòì"jiyndle - §¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekyndòúà ìk éæààúeø £©¨¦§¨¨

àìéòìcdlrnlny zexxerzd lk ±,ïBéìò ãñç úcî øøBòì ¦§¥¨§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàa àeäly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxern `edy ,dhnl mc`dä÷ãöa¦§¨¨
ãñçå41.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLcqge dwcv ici lr ,ixd ± ¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤
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ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
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ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא ע"י ıÙÁפשוטה (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

חסד  כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם
)Í˘Ó˘" בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. רפמ"ט):Â‰ÊÂונותן) ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "
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a`Îmgpn g"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח שני יום
,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

± 'ied my ly c"eidn jiynn `ed ,dhnl dyer icediy
"dyer" `edy ixd - ,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n

.'ied my z` jiynneäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì42ìk : ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¨
äøBz elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz àlà Bì ïéà øîBàä̈¥¥¤¨¨§¦§¦£¨¦£¦¨

àlà ,Bì ïéàjixv÷ñòì ¥¤¨¨¦©£Ÿ
úeìéîâáe äøBza©¨¦§¦
íâä ,äpä ék .íéãñç£¨¦¦¦¥£©
äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨

ú÷ôð43,dxezy zexnl - ¨§©
,"dnkg"n d`a
íi÷úî àúéøBàáe§©§¨¦§©¥

àîìò44,dxez ici lre - ¨§¨
,mlerd miiwznïeðéàáe§¦

da ïàòìc45,ici lre - §¨¨¨
mixacne miwqery dl`

,(dxeza) daíøeaãa ék± ¦§¦¨
,dxez ixeaicíéëéLîî©§¦¦

úBòtLäå úBøàäçqð) ¤¨§©§¨ª¨
úBàøLäå :øçàäîëç ( ©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨
úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©

eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ46éða éø÷z ìà" :éðBa àlà C"Cicinlz ± ¦§¨¦§¨¨©¦§¥¨©¦¤¨¨¦

,jly mipad ,"jipa" wx `l md ,dxeza miwqerd mdy minkg
ici lr mlerd z` miniiwne mipea md ,"jipea" mb md `l`

- dxez mcenilBæ äëLîä éøä,xeaicd zeize`l "dnkg"n ± £¥©§¨¨
éøö äæìå ,äìBãb äãéøé úðéça àéä,ïBéìò ãñç øøBòì C ¦§¦©§¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤¤§

íénk CLîpämewnl deab mewnn mikynp mdy mind rah ± ©¦§¨©©¦
,minl lynpy oeilrd cqgd jynp mb jk ,jenpdBáb íB÷nî¦¨¨©

,Ceîð íB÷îìdbixcnle mewnl mideab dbixcne mewnn - §¨¨
jynp df cqge ,mikenp,àzúìc àúeøòúàazexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,dhnln,äàzz ãñçå ä÷ãöamiyrpd cqge dwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨
,zeinyba dhnlíéëéLînL,mipzepe ±úBéçäì ,ãñçå íéiç ¤©§¦¦©¦¨¤¤§©£

.íéàkãðå íéìôL çeø± ©§¨¦§¦§¨¦
miigde cqgd ici lr
iprl mikiynne mipzepy
z` mikiynn ,`kcpe lty
ick ,dlrnly cqgd
zpigan "miig" jiyndl
jenp mewnl cxiy "dnkg"
ody xeaicd zeize`l ±

.mi`xapd lk xewneäæå§¤
áeúkL47ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd48,
:ote`a likyny miiqneék¦
,"'eë ãñç äNò 'ä éðà- £¦Ÿ¤¤¤

z` milldny ixd
dyer `idyk "dnkg"d

,cqg dyer 'd f`y ,cqg zlreteãñçä ékdyer mc`dy ± ¦©¤¤
dyer 'd ip`"y ,dlrnly cqgd z` jiynne,diyray ± "cqg

éLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Cjynei xeaicd zeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨
.dhnl jynei dfy ick ,mi`xapd xewnåàì íàådxqg m` ± §¦¨

dxezd cenil ly ± dnkg ly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr
,cala,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð éøämkg lldzi l`" aezkk - £¥¦§¥¨§¨§©

,ely dnkga ± "eznkgaäpnî íéiç úëLîä éìa"dnkg"d ± §¦©§¨©©¦¦¤¨
,dlrnly.íBìLå-ñç©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî 'á LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥
ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî¦§¨§¦¦§¨¨
.íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦
íb éøä ,äøBàëìc§¦§¨£¥©
íéëéøö íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦§¦¦
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì©£Ÿ¦§¦£¨¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨
."Bì ïéà äøBz elôà"L¤£¦¨¥

mb ,micqg zelinb ila dxez `l` el oi`y xne` `ed m` ±

ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez
?odini lk dxeza zewqerd zenypàlàowfd epax xiaqi ± ¤¨

dpeekd oi`y ,oldl
zewqrzn el` zenypy
opi`e cala dxeza
micqg zelinba zewqer
`id dpeekd `l` ,e"g
,dxez `ed opipr xwiry

íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
áøå øwò ïúøBzL¤¨¨¦¨§Ÿ
èeòîe ,da íäéîé§¥¤¨¦

íäéîémiwqer md ±íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa §¥¤¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
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úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå
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אליהו").51. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:52.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל
ובכ"מ.53.ויצירה". ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").54.ע"פ ("פתח בהקדמה Î"˜55.תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.56."לכאורה לב, ישעי'
.57:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:58."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(בנקודה  י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:

a`Îmgpn h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ט שלישי יום
אגרת ו  ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m`Îik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîàzcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy ,ixd - ¡¤§©£Ÿ

idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit itly ,`l` ,zn`d
dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d zghady ,dywa
,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi` ixd ,'eke eipal

:owfd epax xne` okléøa-àLã÷c àçáLåàéáð øcñî àeä-C §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,'eë,d"awd ly egay o`k xcqn `iapd -øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

LBãwä4,`edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y - ©¨
.awril "zn`" ozepLeøtixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edy zeidl lekiz`dghaddgihady) zn` ly
z` awril ozep `edy `le ,(awrilzcnxne` okl ± zn`d

:`id dpeekdy owfd epaxïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥
éøöå .á÷òéì úîà úcîá÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C ¦©¡¤§©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL ãò íBìLå-ñç©§¨©¤©¨¨¦¥¦§©§¨

úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©
,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨

,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©
úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨

ziniptd dceardy myk
oipr `id cqgd zcn ly
dcearde ,dad`d
dxeabd zcn ly ziniptd
`id jk ,d`xi `id
ly ziniptd dceard

,zepngxd zcnàéä¦
úeøøBòúäî äàaä©¨¨¥¦§§
íãàä áìa íéaø íéîçø©£¦©¦§¥¨¨¨
úe÷ìà õBöéð ìò©¦¡Ÿ

ä÷Bçøä ,BLôðaL± ¤§©§¨§¨
,dwegx ely ytpdøBàî¥

CìBä øLàk 'ä éðt§¥©£¤¥
íìBò éìáä CLçaf`y ± §Ÿ¤©§¥¨

,'d ipt xe`n dwegx eytp
'd zcear ef ixd
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäåezrc z` winrne oian `edy dn - §©©©¦§ª©
,eilry dlecbd zepngxa yge yibxn `ed f`y ± 'd zlecba

`id zeppeazdde ,'d ipt xe`n wegx `edy lréàelôàL C ¥¤£¦
õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì íéðBéìòä úBîìBòä,md mb ± ¨¨¨¤§¦§©§¨©§¨©¥¥

,dén÷ éáéLç Lnî àìkiabl ynn melkk miaygp md - §¨©¨£¦¥©¥
.d"awdíúeiçå íòôL ìk ék,mixen`d zenlerd ly ±Bðéà ¦¨¦§¨§©¨¥

ãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø,zg` ±úé BîMî,Cøa ©¦¦§¤¨¨¥¤¨¦§¦§¨¥
øîàîk6::l"f epinkg -."'eë àaä íìBò àøáð ã"eéa"± §©£©§¦§¨¨©¨

mler" illkd mya millkpd ,mipeilrd zenler mby ,ixd
.'ied my ly (c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad
BîMî úeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©¦§

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé,`wec dfa -LiL àeä ¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦¤¥
àøáð äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤¦§¨
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ùã÷ä úøâà
òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö

úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
íéîçøíéáøáìáíãàäìòõåöéðúå÷ìàåùôðáùä÷åçøä

úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
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מובן אינו לעניןÏÏÎעכ"פ): הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘הוא ‰˜·"‰של וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו וע"פ ÂÓ˘Âההכרח - בלבד

כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל
ˆÌÂˆÓ"אליהם") Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו -·ÂÈאליהם", עצמו" "בלבד"),·לבין שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז , יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע ".·„Â·È¯שגם
יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א ירושלמי 6."להעיר ב. כט, מנחות

ס"ה. לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה



a`Îmgpnק h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'äa,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - §§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my

± "dnkg" zpigany
,'ied my ly c"ei ze`d
mipeilr oia lcaddy ixd
exewn mipezgzl
enyn zeigd zehytzda
eif `ed df lk ,j` .jxazi
zpigan cala dx`de
envrlyk "my") myd
enk ,dx`d ly oipr `ed
epi` mydy mc`a lynl
wx rbep `ede mvrd
eze` `exwl lkeiy zlefl

.(enyaééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBò ìëaL íéèøtä©§¨¦¤§¨¨

íìBòålr xaec lirl ± §¨
,zenlerd ly llkd
mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerde
epax xne` o`k eli`e
mihxta ipeydy ,owfd
zenlera mb ,mler lkay
zenlera mbe mipeilrd

mipezgzdéôì àeä§¦
,úBiúBàä éôeøö ééepéL,e`xap mdny -íépîfä ééepL ïëå ¦¥¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦

¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepéLå ,ãéúòå äåä øáòa§¨¨Ÿ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦
ìkä,`a ±ïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMî,zeize`d itexiv ± ©Ÿ¦¦¥¥¥¨¦¤¥

øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä úëLîä ïä¥©§¨©©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øtzecndn zkynpd zeigd zkynday ± ¤¤
miiepiyd lk mikiiy dfa ± xeaicd zeize` ici lr dhnl d`ae

,cizre ded ,xar ,onfd iiepiye zeigd lyBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7,"éúéðL àì 'ä éðà" :mey oi` - §©§¦§¨¥§¦£¦Ÿ¨¦¦

,d`ixad ixg`ll d`ixad iptl oia jxazi ea iepiyïéa¥
ìzLää ééepéL úðéçáaúBìònä íeøî úeìL,zebixcnde ± ¦§¦©¦¥©¦§©§§¥©©£

,ähî ähîì ãòzenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©§©¨©¨
;xzeia mipezgzda éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ± ¤§¤¦§¨¥¨¨

a äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìòzenler ±íéðBzçz ¤§¦¨©¨§¨¤©©§¦
íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtq ±à ÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

,(àð ÷øtzenler oia lcad mey oi` ,envr d"awd iably - ¤¤
zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd
jxazi `ede ,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl

oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp
epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr
ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi

.mipezgzd zenlera xy`n,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáemb - ¥¦§¦©¦¥©§©
iabl iepiy mey oi` dfa

,d"awdäéäL BîkL¤§¤¨¨
,àeä Bcáì àeä- §©
ly ze`ivn ote`aeãéçé̈¦

éîé úLL éðôì ,ãçéîe§ª¨¦§¥¥¤§¥
àeä Ck ¯ úéLàøa§¥¦¨
,äàéøaä øçà äzò©¨©©©§¦¨

eðéäåetqezipy zexnl ± §©§
`ed z`f lkae ,mi`xap
cigi `ede ,`ed ecal

,cgeineìkäL íeMî¦¤©Ÿ
éaâì Lnî ñôàå ïéàk§©¦§¤¤©¨§©¥

,Búeîöòå Búeäîokle - ¨§©§
e`xapy mi`xapd oi`
eze`ivna iepiyl minxeb
oi`k md oky ,ezecg`ae

,jxazi eiabl qt`eBîëe§
ãçà úBà,zg` ± ¤¨

Bà íãà ìL Bøeacî¦¦¤¨¨
éaâì BzáLçnî elôà£¦¦©£©§§©¥
Lôpä úeäî úeììk§¨¨©¤¤
,dúeîöòå úéìëOä©¦§¦§©§¨

ì ,ìLî-Cøc-ìòCkL ©¤¤¨¨§©¥
,ïæàä úàxzei aexwe oicr yeal `id daygndy zexnl - ¤¨Ÿ¤

lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl
odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne ,zilkyd ytpd
dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde daygnd ze`a
zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg` ze` ixd ,(lkyd oiprn
lkez ofe`dy lyn mieedn mixen`d mixacd ,llk mewn

.d"awd iabl d`ixad zeqt` biydle oiadlïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,ze` enk dfy mcew epxn`y itk `ly - £¥¤§¦

ze`l ixdy ,dlek ytpd iabl daygn e` xeaic ly zg`
oi` d"awd iabl eli`e ,"`edy lk" jxr miptÎlkÎlr yi zg`d

,llk jxr mey mi`xapløçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
íéøîà éèewìa),"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

"dpen`de:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (è ÷øt,dltza - ¤¤©¥¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxd oipr lr miywanyk
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaä,mi`xapde zenlerd ly ±,àeä Bcáì àeä äéä- ©§¦¨¨¨§©
,miiw did `l ecrla xac meyeäzò Ckzeedzd ixg` ± ¨©¨

e zenlerd,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy - §¨
äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e¦§©¥¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨
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ùã÷ä úøâà
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, תהלים



קי a`Îmgpn h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'äa,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - §§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my

± "dnkg" zpigany
,'ied my ly c"ei ze`d
mipeilr oia lcaddy ixd
exewn mipezgzl
enyn zeigd zehytzda
eif `ed df lk ,j` .jxazi
zpigan cala dx`de
envrlyk "my") myd
enk ,dx`d ly oipr `ed
epi` mydy mc`a lynl
wx rbep `ede mvrd
eze` `exwl lkeiy zlefl

.(enyaééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBò ìëaL íéèøtä©§¨¦¤§¨¨

íìBòålr xaec lirl ± §¨
,zenlerd ly llkd
mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerde
epax xne` o`k eli`e
mihxta ipeydy ,owfd
zenlera mb ,mler lkay
zenlera mbe mipeilrd

mipezgzdéôì àeä§¦
,úBiúBàä éôeøö ééepéL,e`xap mdny -íépîfä ééepL ïëå ¦¥¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦

¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepéLå ,ãéúòå äåä øáòa§¨¨Ÿ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦
ìkä,`a ±ïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMî,zeize`d itexiv ± ©Ÿ¦¦¥¥¥¨¦¤¥

øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä úëLîä ïä¥©§¨©©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øtzecndn zkynpd zeigd zkynday ± ¤¤
miiepiyd lk mikiiy dfa ± xeaicd zeize` ici lr dhnl d`ae

,cizre ded ,xar ,onfd iiepiye zeigd lyBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7,"éúéðL àì 'ä éðà" :mey oi` - §©§¦§¨¥§¦£¦Ÿ¨¦¦

,d`ixad ixg`ll d`ixad iptl oia jxazi ea iepiyïéa¥
ìzLää ééepéL úðéçáaúBìònä íeøî úeìL,zebixcnde ± ¦§¦©¦¥©¦§©§§¥©©£

,ähî ähîì ãòzenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©§©¨©¨
;xzeia mipezgzda éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ± ¤§¤¦§¨¥¨¨

a äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìòzenler ±íéðBzçz ¤§¦¨©¨§¨¤©©§¦
íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtq ±à ÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

,(àð ÷øtzenler oia lcad mey oi` ,envr d"awd iably - ¤¤
zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd
jxazi `ede ,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl

oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp
epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr
ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi

.mipezgzd zenlera xy`n,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáemb - ¥¦§¦©¦¥©§©
iabl iepiy mey oi` dfa

,d"awdäéäL BîkL¤§¤¨¨
,àeä Bcáì àeä- §©
ly ze`ivn ote`aeãéçé̈¦

éîé úLL éðôì ,ãçéîe§ª¨¦§¥¥¤§¥
àeä Ck ¯ úéLàøa§¥¦¨
,äàéøaä øçà äzò©¨©©©§¦¨

eðéäåetqezipy zexnl ± §©§
`ed z`f lkae ,mi`xap
cigi `ede ,`ed ecal

,cgeineìkäL íeMî¦¤©Ÿ
éaâì Lnî ñôàå ïéàk§©¦§¤¤©¨§©¥

,Búeîöòå Búeäîokle - ¨§©§
e`xapy mi`xapd oi`
eze`ivna iepiyl minxeb
oi`k md oky ,ezecg`ae

,jxazi eiabl qt`eBîëe§
ãçà úBà,zg` ± ¤¨

Bà íãà ìL Bøeacî¦¦¤¨¨
éaâì BzáLçnî elôà£¦¦©£©§§©¥
Lôpä úeäî úeììk§¨¨©¤¤
,dúeîöòå úéìëOä©¦§¦§©§¨

ì ,ìLî-Cøc-ìòCkL ©¤¤¨¨§©¥
,ïæàä úàxzei aexwe oicr yeal `id daygndy zexnl - ¤¨Ÿ¤

lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl
odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne ,zilkyd ytpd
dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde daygnd ze`a
zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg` ze` ixd ,(lkyd oiprn
lkez ofe`dy lyn mieedn mixen`d mixacd ,llk mewn

.d"awd iabl d`ixad zeqt` biydle oiadlïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,ze` enk dfy mcew epxn`y itk `ly - £¥¤§¦

ze`l ixdy ,dlek ytpd iabl daygn e` xeaic ly zg`
oi` d"awd iabl eli`e ,"`edy lk" jxr miptÎlkÎlr yi zg`d

,llk jxr mey mi`xapløçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
íéøîà éèewìa),"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

"dpen`de:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (è ÷øt,dltza - ¤¤©¥¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxd oipr lr miywanyk
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaä,mi`xapde zenlerd ly ±,àeä Bcáì àeä äéä- ©§¦¨¨¨§©
,miiw did `l ecrla xac meyeäzò Ckzeedzd ixg` ± ¨©¨

e zenlerd,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy - §¨
äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e¦§©¥¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨
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ùã÷ä úøâà
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, תהלים

a`Îmgpn 'k iriax mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' רביעי יום
,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨§©§§¦
"íìBò úBîé" ìk úeiçL,onfd oipr ±úðéçaî ÷ø àeä ¤©¨§¨©¦§¦©

,"'eë Cìnä"zpiga `idy ,"zekln" zxitqe zpigan - ©¤¤
zxitqa mikiiy ,"onf"d oipr mdy ,cizre ded ,xary ,"jlnd"

dilry ,cala "zekln"d
ly lcadd z` mixne`
mdy ,jelnie jln jln
eli`e ,cizre xar ,ded
dlrnly zecne zexitqa
oiicr jiiy `l "zekln"n

,"onf"d oiprBîëe§
øçà íB÷îa øàBáîL9. ¤§¨§¨©¥

,úàæì éàå,jk m`e - §¦¨Ÿ
`ypzne mnexn d"awdy
d`ixad oiprn ixnbl

,jxazi eiabl llk jxr dl oi`e mewn zqtez dppi`y
ìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøäõBöépäwlg `edy ± ¨©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©©¦

lrnn dwel` wlg ,d"awdn10,,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä©¥©¤¨§¨¨¥
`xwpd -àéåçc àëLî11,,(ipencwd) ygpd ly xerd - ¨§¨§¦§¨

äàîè ìa÷ì ìeìòäyelyny xeqi` ly mipipr ici lr ± ¤¨§©¥ª§¨
,ixnbl ze`nhd zetilwd-àðîçø úBåàzä ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨©©£©£¨¨

,ïìvì,j` ,"dbep" ztilwny xzid ly mipiprn od m` s`y - ¦§©
ly ote`a odykzee`zdl` lkl ,dfn jlkeln sebd dyrp

,ribdl sebd lelrïúBðå Bì ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL éìeì¥¤©¨¨¨¥§¥
óebä íò íçìì úBîeöòúå æò Bì,ïçvðìe åéúBàúå,j` - Ÿ§©£¦§Ÿ¦©§©£¨§©§¨

d"awd ly ezxfr ilan
lelr ,zee`zd z` gvpl
,df lkl envr cvn sebd
oipr ixd `ed envr dfe
dfyk mb ± zezigp ly
epi`e cala geka x`yp
l`bzdl lret icil `a
.zee`zd ici lr dlilg
jk lk `edy df sebae
ly uevipd okey ± zegp

.dnypd:íéøîBàL eäæå§¤¤§¦
,d`ixadn d"awd `yepne mnexn dnk cr mixne`y ixg` -
mler iwl`" miywan ,(lirl xkfpk) "ecal mnexnd jlnd"

miniiqne "epilr mgx miaxd jingxaïâî 'eë eðfò ïBãà"£ª¥¨¥
."'eë eðòLéxe`a d"awd ozepy gekd lr `id dpeekdy ± ¦§¥

mc`d lkeiy ± miinvrd eizegeke mc`dn dlrnly siwn
.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera cenrl

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mipin ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîlr 'd zad`e 'd z`xi envrl biyd mc`dy ixg` - ©¨¨
dpzn ly jxca dad`de d`xid ze`a ,zeppeazd ici

,dlrnlne÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîë13úãBáò" : §¤¦§¨¥§¨©¥©¨£©
àéäL ,"íëúpäk úà ïzà äðzî`id ,mkzpedk -úcî ©¨¨¤¥¤§ª©§¤¤¦¦©

,äáäà`edy dad` ly df ote` epyiy weqtd xne` jk lre - ©£¨
,dlrnln dpzn jxca ,dpzn zcearàeä ïëå,xacd jke -íb §¥©

.äàøia ïkdpzn jxca `idy d`xia dbixcn dpyiy - ¥©¦§¨
.dlrnlnéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéa ììk CBøò ïéà §¦¥©©¥£§¨¥

úBðBLàøämibeqd oia - ¨¦
,dad`e d`xia mipey`xd
ìëOä úBãìBz ïäL¤¥§©¥¤
úBðBøçàä éaâì ,àøápä©¦§¨§©¥¨©£
mipexg`d mibeqd oial -

,dad`e d`xiaïäL- ¤¥
,dpzn ly jxcaàøBaäî¥©¥
,BîL Cøaúémyk - ¦§¨¥§

`xap oia jxr mey oi`y
jxr mey oi` jk ,`xeal
ly oey`xd beqd oia
lr xvepy d`xie dad`
dad` ly oexg`d beqd oial (elky zervn`a) `xapd ici

.`xeadn `ay d`xieïä ïëìå,zepexg`d dad`de d`xid - §¨¥¥
-Ceøa-LBãwä ìL BîúBç" ék ,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä¥©¦§¨§¥¡¤¦¨¤©¨¨

"úîà àeä14íéàøápaL úîàä ìëå ,ézîàä úîà àeäL , ¡¤¤¡¤¨£¦¦§¨¨¡¤¤©¦§¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
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a`Îmgpnקב `"k iying mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"א חמישי יום
אגרת ז  ,`iw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äî åðéøùà æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

.dén÷ éáéLç àìk,okl .jxazi eiptl melkk zaygp - §¨£¦¥©¥
mya ze`xwp ,`xeadn dpzn jxca ze`ad dad`de d`xid

."zn`","'ä úîà"ì íãàä äkæiL Cøcä äæéà Càdkfiy - ©¥¤©¤¤¤¦§¤¨¨¨§¡¤
ly "zn`"d zpigan "zn`" ody dad`e d`xil mc`d

,d"awdéãé-ìò àeä äpä¦¥©§¥
íéaø íéîçø øøBòiL¤§¥©£¦©¦
õBöépä ìò 'ä éðôì¦§¥©©¦

àéäL ,BLôðaLzcn - ¤§©§¤¦
`id ,mingxdìL Búcî¦¨¤

äöwäî çéøáî ,á÷òé©£Ÿ©§¦©¥©¨¤
eðééäc ,äöwä ìà- ¤©¨¤§©§

,xnelkúBìònä íeøî¥©©£
,zebixcnde -ähîì ãò©§©¨

,ähîzxaer - ©¨
mingxd zcn zxfzyne
- jky oeeikne ,awri ly

dgeka yiéLîäìC §©§¦
íìBòì "'ä úîà"¡¤¨¨
,CeLçä äfä ìôMä©¨¨©¤¤¨

áeúkL Bîëe15ék" : §¤¨¦
CLça áLàly - ¥¥©Ÿ¤

,dfd mlerd."éì øBà 'ä¦
eäæåaezky dn -16:ék" §¤¦

."'eë Bcñç eðéìò øáb- ¨©¨¥©§
lr xabzn 'd cqgy
ytpae ,dfd mlerd jyeg
- seba z`vnpd mc`d
,ixd .'dn xe` ielib xi`n

ici lr `id ,"'d zn`" zkyndl jxcdy ,miptÎlkÎlr
.miax mingx zexxerzdéðôì íéaø íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦©¦¦§¥

éøö ¯ 'äBlL úîàa àeäLk íâå ,úîàa ïk íb úBéäì C ¨¦¦§©¥¤¡¤§©§¤¨¡¤¤
éà ¯íéðBéìò íéîçø øøBòì BlL úîà éãé-ìò ìëeé C ¥©©§¥¡¤¤§¥©£¦¤§¦

?"'ä úîà"î"`lk" `id `xap ly zn` lk ,xen`ky oeeik - ¥¡¤
.d"awd ly zn`d iabl,ä÷ãvä úcî àéä äæì äöòä Cà©¨¥¨¨¤¦¦©©§¨¨

déîøbî déì úéìc ïàî ìò íéîçøä úcî àéäLinl - ¤¦¦©¨©£¦©©§¥¥¦©§¥
,melk envrn el oi`y,'eë íéìôL çeø úBéçäì§©£©§¨¦
àzúìc àúeøòúàáe- "dhnlny zexxerzda" - §¦§¨¨¦§©¨

,àìéòìc àúeøòúà,"dlrnln zexxerzd" d`a -'ä ¦§¨¨¦§¥¨

íéaø íéîçø úðéça íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥§¦©©£¦©¦
íéðBéìò íéãñçå,íéîìòpäly oipr md dncxze dpiy - ©£¨¦¤§¦©¤§¨¦

oyi `edyk mc`a lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd
micqgde 'miax mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek
minlrp mdy ,mipeilrd
"mipyi" - mvra
d"awd mze`e ,"mincxp"e

uiwne xxernúàöì̈¥
éelbä ìà íìòääî¥©¤§¥¤©¦
øBàì" ,äaø äøàäå§¤¨¨©¨¥
'ä úîà" ,"íéiçä øBàa§©©¦¡¤

ì eäæå ."íìBòìïBL §¨§¤§
,ä÷ãöa øîàpä äòéøæ§¦¨©¤¡©¦§¨¨
"dwcv rxef" enk -
e` ,zxb`d zligzay

"dwcvl mkl erxf"17,
çéîöäìenk ,zelble - §©§¦©

ly ielibd `idy dginv
,drixfd,ïBéìòä úîà¡¤¨¤§

,èøôáe ."'ä úîà"¡¤¦§¨
úîà ìL ãñçå ä÷ãöa¦§¨¨¨¤¤¤¡¤
õøà íò íéNBòL¤¦¦¤¤
ïðBkúå äðaz Lãwä©Ÿ¤¦¨¤§¦¥
,ïîà eðéîéa äøäîa¦§¥¨§¨¥¨¥

áeúkL äî íi÷ì18: §©¥©¤¨
,"çîöz õøàî úîà"- ¡¤¥¤¤¦§¨

,"l`xyi ux`" df dhnl
zxitq df dlrnle

,"ux`" mya z`xwpd "zekln"d,da ä÷ãvä úòéøæ éãé-ìò©§¥§¦©©§¨¨¨
,l`xyi ux`a -íéè÷ìðå íéôñàpä íéaø íéîçøå ãñçå§¤¤§©£¦©¦©¤¡¨¦§¦§¨¦

íéðeôvä íéðBéìò íéãñç ïk íb íéøøBòî íä ,dëBúì§¨¥§§¦©¥£¨¦¤§¦©§¦
íéîìòðå(da :øçà çqða)áeúkL Bîk ,19:jaeh ax dn" - §¤§¨¦§ª¨©¥¨§¤¨

.dîé÷äìå dððBëì ¯ "'eë zðôö øLà"dhnly ux`d z` - £¤¨©§¨§§¨§©£¦¨
zcxeid ,"zeliv`c zekln" dlrnly ux`d z`e ,l`xyi ux`
,"zeliv`"d mlern dhnly zenlerle mi`xapl xewn zeidl

,dzelrdle dniwdl yieáeúkL eäæå20:"éððBkz ä÷ãöa" : §¤¤¨¦§¨¨¦¨¦
zekln" - dlrnlye dhnly l`xyi zqpk lr aqend -

."l`xyi zqpk" z`xwpd "zeliv`c

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
xcqa mixne` dl`
- "eced" iptly dltzd
xywle aexiwl xywda
,l`xyi ipae d"awd ly

`ed mirp dne ,epwlg `ed aeh dn ,epl ixy` - mixne` ep`
dne (miniiqne) eplxeb
miiehiad .epzyexi dti
miqgiizn "lxeb"e "wlg"
ziwl`d zelbzdl
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
'ä úîà íééçä øåàá øåàì äáø äøàäå éåìéâä ìà
çéîöäì ä÷ãöá øîàðä äòéøæ ïåùì [åäæå] (äæå) íìåòì
úîà ìù ãñçå ä÷ãöá èøôáå 'ä úîà ïåéìòä úîà
õøàî úîà ù"î íéé÷ì à"ááåú ÷"äà íò íéùåòù
íéôñàðä ø"øå ãñçå äá ä÷ãöä úòéøæ éãé ìò çîöú
íéðåôöä íéðåéìò íéãñç ë"â íéøøåòî íä äëåúì íéè÷ìðå

) íéîìòðåà"ðáäððåëì 'åë úðôö øùà ù"îë (äá
:éððåëú ä÷ãöá ù"æå äîé÷äìå

åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî
íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
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ח.15. ז, ב.16.מיכה קיז, ח.17.תהלים סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ישעי'



קג a`Îmgpn `"k iying mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

aezky enke ,icedil1:."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî 'ä"xg`le) §¨¤§¦§¦§
okn2(:aezk."'Bâå éì eìôð íéìáç"lxeba miwlg -3il eltp £¨¦¨§¦§

,lxeba il eltpy miwlgdy ,"minirpa" miiqn `edy itk) 'ek
,"ilxeb jinez dz`" xn` ixd `ed ok iptl ,oky .il minirp

jnez ,d"awd ,dz`
wlgd didiy ,ilxeb
ep` mi`veny ixd .(aehd
,lxeb lr "wlg" oeyld
dxi`nd zewl`d lr

.icedi ly eznypaïéáäì§¨¦
ì"eðìøBâ"å "eð÷ìç" ïBL §¤§¥§¨¥

,zewl`d z`xwp recn -
ly dnypa dxi`nd
"wlg" mya ,icedi
ly ezernyn ,"lxeb"e
zeidl dleki "wlg"
,ipyl dey cg` wlgy
wlg ernyn "lxeb" eli`e
wxe ,llkd on `vei `edy
wlgy rawp lxeb it lr
dkefy inl didi df

,lxebaéøöáèéä øàáì C ¨¦§¨¥¥¥
ìøeâMä ïBL4éøîàîa ¨©¨§©£¨¥

-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
÷ìç Bì ïéà" :äëøáì¦§¨¨¥¥¤

iL àì äøBàëìc íâä ék ,"ìàøNé éäìàaì C"÷ìç" ïBL ¥Ÿ¥¦§¨¥¦£©§¦§¨Ÿ©¨§¥¤
.íBìLå-ñç íé÷ìçì ÷lçúî BðéàL ,Cøaúé úe÷ìàa ììk§¨¨¡Ÿ¦§¨¥¤¥¦§©¥©£¨¦©§¨
jtid `id zehiyte ,zehiytd zilkza heyt ixd `ed d"awd -
z`f lkae ,"wlg" oeyld zewl`a jiiy `ly ixd - miwlgn
epilr o`kn ,zewl`a "wlg" iehiaa l"f epinkg miynzyn
zewl`a j` ,zehiyt ly oipr `id zewl`y zexnly ,oiadl
,oky ."wlg" oeyld jiiy - l`xyi zenypl zcxeie dxi`nd

`idzcxeiitk ,miwlg ly zelbzda.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà©¨¦§¨
,`ed -á÷òéa áeúkL Bîk5,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" : §¤¨§©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥
Leøt(` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta ,oky - ¥

o`k eli`e ,"awri" mya ef dyxta miynzyn ,df weqtl cr
(iwl` lÎ`)" xn`pl`xyiaezky dnl zekiiyd `id dn (a ."

iwl` lÎ`" oipra yecigd dn (b ."gafn my avie" df iptl
:`ed weqta "yexit"dy ,owfd epax xiaqn jk lr ."l`xyiék¦

,àeä ïk BîLk àeä-Ceøa-LBãwä úîàa äpä`edy ,`ed - ¦¥¤¡¤©¨¨¦§¥
jynp `ed - "`ed jexa" `ed ,mlerdn mnexne lcaen ,"yecw"
df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd oeyln dkxa) dlbzne
:owfd epax oeylae ,zelbzde dkynda cxi ,mlrpe xzqp ,"`ed"

íéðBzçúå íéðBéìò ïéîìò ìk àlîî eäéàc óà ékzexnl - ¦©§¦§©¥¨¨§¦¤§¦§©§¦
,mipezgzde mipeilrd ,zenlerd lk `lnn `edyíeøî¥

úBìònä,zebixcnde -,úéøîçä Bælä õøàì úçzî ãò- ©©£©¦©©¨¨¤©¥©¨§¦
oi` o`k oky ,deeya mewn lka `vnpe mlek z` d"awd `lnn
lk `lnn"a dpeekd
jxca xaqeny itk "oinlr
dbixcnl xywda llk
lka znvnevnd zewl`a
ezlrnl m`zda mler

`l` ,ezbixcnleo`k
dnl `id dpeekd
`vnpe `lnn d"awdy

,zenlerd lkaBîk§
áeúkL6úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤

éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
,Lnî "éðà" ¯ "àìî̈¥£¦©¨
Búeîöòå Búeäî eðééäc§©§¨§©§
BãBák àìå ìBëéák¦§¨§Ÿ§

,ãáìaezky itk - §©
xg` mewna7lk `ln" :

xaecn my ,"eceak ux`d
"d zece`ely "ceak

,jxazi ez`n dx`dde
" aezky ,o`k eli`eip`

ezenvrl dpeekd - "`ln
`lnn ezenvre ezedna d"awdy zexnl ,ixd .jxazi ezedne

,zenlerd lka `vnpeìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨ª§¨
,íéðBzçúå íéðBéìòîmi`xapde zenlerdn wx `l - ¥¤§¦§©§¦

,mipeilrd zenlerdn mb `l` - mipezgzdììk ñtúð Bðéàå§¥¦§¨§¨
íBìLå-ñç íëBúartyen didiy ea elrti zenlerdy - §¨©§¨

,mdn,ìLî-Cøc-ìò Bôeâa íãàä úîLð úñéôúk- ¦§¦©¦§©¨¨¨§©¤¤¨¨
`ed eli`e ,sebay miiepiydn zrtyen ,seba zqtzpd dnypd
drtyd melyeÎqg mdl didzy ,zenlera qtzp epi` jxazi

,eilrúeëéøàa øçà íB÷îa øàBáîL Bîk8úàæìe .,okle - §¤§¨§¨©¥©£¦§Ÿ
,zenlern ixnbl dlrnle lcaene yecw d"awdy oeeikeéä àìŸ¨

÷ø ,ìBëéák Bcáì Búeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¦¨§©§§©¦§¨©
íéðBéìò äiçî àeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä¦§©§©©£¤©¨¨§©¤¤§¦
BîMî äøéàî äøàä Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,àeä íéðBzçúå§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨§¦¨¦§

,Cøaúézpxew mydne ,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - ¦§¨¥
,dx`d dxi`ne,ãçà BîLe àeäLdx`d geka yi okly - ¤§¤¨

,zenlerd lk zeigdl enynáeúkL Bîëe9BîL ábNð ék" : §¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby -"ecal",mlerdn dlrnl -Båéæ ÷ø §©©¦
BãBä"å,myd ly -."'Bâå íéîLå õøà ìòux` ly zeigd - §©¤¤§¨¨¦§
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ùã÷ä úøâà
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
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ה.1. טז, ו.2.תהלים ˘ËÈÏ"‡3.שם, È·¯‰ שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" "איןֿסוף איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין
המובן". והשכל הדעת מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' ˘ËÈÏ"‡:4.האדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא מצאתי לא "לע"ע

וי"ל  ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא
וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה כ.5.שלא לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א תהלים 9.בלק"א

יג. קמח,



a`Îmgpnקד a"k iyiy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב שישי יום כ"ב
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàä äðäå,222 'nr cr.áåøî øôñé

myd ,xen`ky ,enyn dx`d - cala eife ced `id ,minye
mb `ed envrlykzenlerd zeig dyrnly jk ,cala dx`d ok

.dx`dn dx`d `id mi`xapdeäøàäådx`dn -úLaìúî Bæ §¤¨¨¦§©¤¤
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòa Lnîlr xaecn xak o`k - ©¨§¤§¦§©§¦§©£¨

zeyalzdynnwx `l .
`l` ,mda z`vnp `idy
zeigdy zeyalzd
zn`zene znvnevn
,mlerd zbixcnl m`zda
,mlerd mr zcg`zne

,íéaø íéòvîî éãé ìò íëBúa úñtúðåenk ody zebixcn - §¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦©¦
zekiiy odl yi ,oky .dpezgze dpeilr dbixcn oia "mirvenn"
okle ,zepezgzd zebixcnl mbe zepeilrd zebixcnl mb
dbixcndn zeigde rtyd zcixil "mirvenn" od zeynyn

,dpezgzd dbixcnl dpeilrdíéaø íéîeöîöåminevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv lk ici lry ,zenka miax

,íéîeöòå,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay minevnv - ©£¦
xg` beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx `l `ed ,mevnvd ixg`l
xe`d xy`n xe` ly
,mevnvd iptly

ìzLäaúBâøãnä úeìL §¦§©§§©©§¥
,zenlerd ly -älò Cøc¤¤¦¨

.'eëå ìeìòåmleray - §¨§
ly xcq yi envr cg`
dlir `id zg` dbixcn ,aaeqn - "lelr"e - daiq - "dlir"
ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy dpezgzd dbixcnl daiqe
ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d ly zecixide minevnvd lk

.mda qtzp `edy

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

àaø àøãàa10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
,â"éøz øtñîì ììk Cøc,613 -úBöî â"éøz ãâðk ¤¤§¨§¦§©©§©§¤¤©§©¦§

øBàî Bæ äøàä úBëLîä éðéî â"éøz ïä ïäL ,äøBzä©¨¤¥¥©§©¦¥©§¨¤¨¨¥
äìeìkä íãàä úîLðì øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¨¦§¦§©¨¨¨©§¨

ç"îøî248 -ä"ñLe íéøáà365 -,íéãébmd cgiay - ¥§¨¥¨¦§¨¦¦
,(613) b"ixzdøeáòa øLà,icedi ly eznyp liaya -àeä £¤©£¨

ìëì ähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé úéìëz øwò¦©©§¦§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨§¨
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,dlabdn dlrnly zenlerd znerlïlk úéìëzLlk ly - ¤©§¦ª¨
,miyrpde mixvepd ,mi`xapd:òãBpk ,íãàä àeä,ixd - ¨¨¨©©

`ed zewl`y zexnl
,zehiytd zilkza heyt
oipr zewl`a jiiy `le
dx`dda j` ,miwlg ly
dxi`nd ziwl`d
mxwiry dhnl zenlera
ly eznyp `id mzilkze
ly oiprd jiiy - icedi
md illk ote`ae .miwlg
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,øtñî íäìzg` lkay zekldd ihxtl xtqn oi` - ¨¤¦§¨
,zeevndnáeúkL Bîk11"úBëìî änä íéML" :miyxec - §¤¨¦¦¥¨§¨
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, שה"ש



קה a`Îmgpn a"k iyiy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב שישי יום כ"ב
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàä äðäå,222 'nr cr.áåøî øôñé

myd ,xen`ky ,enyn dx`d - cala eife ced `id ,minye
mb `ed envrlykzenlerd zeig dyrnly jk ,cala dx`d ok

.dx`dn dx`d `id mi`xapdeäøàäådx`dn -úLaìúî Bæ §¤¨¨¦§©¤¤
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòa Lnîlr xaecn xak o`k - ©¨§¤§¦§©§¦§©£¨

zeyalzdynnwx `l .
`l` ,mda z`vnp `idy
zeigdy zeyalzd
zn`zene znvnevn
,mlerd zbixcnl m`zda
,mlerd mr zcg`zne

,íéaø íéòvîî éãé ìò íëBúa úñtúðåenk ody zebixcn - §¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦©¦
zekiiy odl yi ,oky .dpezgze dpeilr dbixcn oia "mirvenn"
okle ,zepezgzd zebixcnl mbe zepeilrd zebixcnl mb
dbixcndn zeigde rtyd zcixil "mirvenn" od zeynyn

,dpezgzd dbixcnl dpeilrdíéaø íéîeöîöåminevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv lk ici lry ,zenka miax

,íéîeöòå,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay minevnv - ©£¦
xg` beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx `l `ed ,mevnvd ixg`l
xe`d xy`n xe` ly
,mevnvd iptly

ìzLäaúBâøãnä úeìL §¦§©§§©©§¥
,zenlerd ly -älò Cøc¤¤¦¨

.'eëå ìeìòåmleray - §¨§
ly xcq yi envr cg`
dlir `id zg` dbixcn ,aaeqn - "lelr"e - daiq - "dlir"
ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy dpezgzd dbixcnl daiqe
ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d ly zecixide minevnvd lk

.mda qtzp `edy

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©
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,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

àaø àøãàa10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
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,(613) b"ixzdøeáòa øLà,icedi ly eznyp liaya -àeä £¤©£¨

ìëì ähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé úéìëz øwò¦©©§¦§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨§¨
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,miyrpde mixvepd ,mi`xapd:òãBpk ,íãàä àeä,ixd - ¨¨¨©©
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dx`dda j` ,miwlg ly
dxi`nd ziwl`d
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ly eznyp `id mzilkze
ly oiprd jiiy - icedi
md illk ote`ae .miwlg
mda miwlg (613) b"ixz
,dx`dd zwlgzn
epax xiaqi - zeihxtae
lk wlgzn - oldl owfd
,dl` miwlgn cg`
.miihxt miwlg daxdl

äæ øtñî ,äpäåb"ixz - §¦¥¦§¨¤
b"ixz cbpk - (613)

,dxezd zeevnàeä
,ììk Cøãaote`a - §¤¤§¨

,miwlg (613) b"ixzl dx`dd zwlgzn illkèøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨
õ÷ ïéàì íéaø íéèøôì ú÷lçúî äåöîe äåöî ìk äpä ¯¦¥¨¦§¨¦§¨¦§©¤¤¦§¨¦©¦§¥¥
ïéàL äåöî ìëaL úBièøt úBëìä éôeb ïä ïäå ,úéìëúå§©§¦§¥¥¥£¨§¨¦¤§¨¦§¨¤¥

,øtñî íäìzg` lkay zekldd ihxtl xtqn oi` - ¨¤¦§¨
,zeevndnáeúkL Bîk11"úBëìî änä íéML" :miyxec - §¤¨¦¦¥¨§¨
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, שה"ש

a`Îmgpn b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ג קודש שבת יום
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òéã 'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

l"f epinkg12:úBzëqî 'ñ ïä,q"yd -ïéà úBîìòå" ,'eë ¥©¤§©£¨¥
"øtñî:l"f epinkg miyxec -,'eë úBëìää ïäila ody - ¦§¨¥©£¨
,xtqn.'eë ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäLoevxdy oeeike - ¤¥©§¨©§¨¤§

ihxt mdy ,zekldd ihxt mb jk ,leab ila ixd `ed oeilrd
oeilrd oevxdn zekynd
myke .leab ila md -
miwlgd b"ixz iably
zwlgzn mda miillkd
,lirl xn` ,dx`dd
,mze` zhlewd ,dnypay
g"nx ,mipipr b"ixz mpyi
jk ,micib d"qye mixa`
zekyndd ihxt iabl mb
ila mdy ,dx`ddny
zenypl yi - leab
miihxt milk l`xyi
dx`dn mihxtd helwl

:owfd epax oeylae .ef dkynde.íãàä úîLða Lnî àeä ïëå§¥©¨§¦§©¨¨¨
dkyndn miiteqÎoi`d mihxtd zhilwl milk dnypl yiy -

.ef dx`dea úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä ék- ¦¦¥¨©§¨¤¨¨¨§¨
ly eznypïBLàøä íãà13êøãå ,BúîLð äúéä ììkly - ¨¨¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

,oey`xd mc`ä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨
ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥
úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð¦§¨¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©¦©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä14øtñî äéäå" : ©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
,íiä ìBçk ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©¨
øôqé àìå ãné àì øLà£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥

"áøî15.xen`d lkn - ¥Ÿ
mc` znypy ,oaen
zwlgznd) oey`xd
ly xetq oi` zevevipl
dgeka did (zenyp
Îoi`d mihxtd likdl
dkynddn miiteq
oevxd ly dx`dde
zeigde xe`d ,oeilrd
zenypl jynpd iwl`d
epax xiaqi oldl .l`xyi
iwl` lÎ` el `xwie" aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd
dx`ddn mihxtd lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi
oeylae .oey`xd mc`a xacd didy jxcÎlre itk ,ziwl`d

:owfd epax

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -ìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

"`iqkz`c `nlr"n
,(miqeknd zenlerdn)
`nlr"n zenypd mbe
zenlerdn) "`ilbz`c
zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
äøBúì äákøî¤§¨¨§¨
úàø÷pL ,äìòîlL¤§©§¨¤¦§¥

,"íãà" íLaz`f" - §¥¨¨
"mc` dxezd17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥

,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§
`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.áeúkL Bîëe20"'eë ìàøNéa íéðôì úàæå" : §¤¨§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta z`fe -äøBz àlà úàæ ïéà"21,"'eë- ¥Ÿ¤¨¨

,l`xyia mcewn did ,dxez ,"z`f"yúLaìîe äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨§ª¤¤

,"àáñ ìàøNé" úîLða`xwpd dhnl epia` awri lr aqend - §¦§©¦§¨¥¨¨
l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq l`xyi"

,"`aqäìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -.úBîLpä ìkî- ©§¨¦¨©§¨
.dxezd xe`l ilk did `ede"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæå§¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

ì "ìà" ¯úëLîä ïBL ¥§©§¨©
äøàäälÎ` myd ,oky - ©¤¨¨

,cqgd zcn lr fnex
,drtyde dkyndøBàî¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,éelbä ìà íìòääî- ¥©¤§¥¤©¦

seqÎoi` xe`l dpeekd
,dxeza yaelndøéàäì§¨¦

,BúîLða éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§¨
áeúkL Bîëe22'ä ìà" : §¤¨¥

;"eðì øàéå"lÎ`"y ixd - ©¨¤¨
edfe ,dx`d oeyl `ed
iwl` lÎ` el `xwie"
`xw awriy ,"l`xyi

jiyndellkd ,seq oi` xe` ly zillkd dx`ddn zelbzdd
xi`z zelbzddy - zeevne dxezay mihxtd lk ekeza liknd

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥
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úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
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äéøôåù äðäå
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ובכ"מ.12. שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שם) אחר" מפסוק "סיום
י). ובכ"מ.16.טז, א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל 19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, זח"ג

כז.22. קיח, ˘ËÈÏ"‡23.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :



a`Îmgpnקו b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`xie 'd zad` ly zexxerzd mdl yi xy`e mala `a mgena
,zeevn mneiwae dxez mcenila zeig dqipknd ,'díé÷ñBòä̈§¦

úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe äøBza©¨©¦§¥¦¥¨¦§¦©
,íúîLða éelb" z`xwp ef "dx`d" -epiwlgaeh dn epixy`) " ¦§¦§¨¨

epiwlgdx`dd ,xnelk ,("
dxi`nd zihxtd ziwl`d
`idy ,devn lk ici lr
.zillkd dx`ddn wlg
,lirl xaqedy itke
zcxei `idyk ef dx`dy
ly ote`a `id ,dhnl
(613) b"ixzl zewlgzd

ly dnypa xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg

aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icediepiwlg."ïîæe§©
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øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä24.ici lr ,oky -mleq ©§¦¨§¤§¨§¨©¥
mleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn miler dltzd
ziwl`d dx`dd
.dizeawray zelbzdde
owfd epax xiaqd o`k cr
oldl ."epiwlg" oeyld
mirp dn" oeyld xiaqi

epilxebdxen ixd lxeby ,"
wxe llkd on `vei wlg lr
wlga mikef lxeb it lr
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ד מלקמן "להעיר
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z`xie 'd zad` ly zexxerzd mdl yi xy`e mala `a mgena
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zcxei `idyk ef dx`dy
ly ote`a `id ,dhnl
(613) b"ixzl zewlgzd

ly dnypa xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg
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ziwl`d dx`dd
.dizeawray zelbzdde
owfd epax xiaqd o`k cr
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' א

              

         
          

     
         

        
       

       
        

          

          
         

          
           

          
         

          
         

        





































המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' א



קז היום יום . . .  a`Îmgpn b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`xie 'd zad` ly zexxerzd mdl yi xy`e mala `a mgena
,zeevn mneiwae dxez mcenila zeig dqipknd ,'díé÷ñBòä̈§¦

úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe äøBza©¨©¦§¥¦¥¨¦§¦©
,íúîLða éelb" z`xwp ef "dx`d" -epiwlgaeh dn epixy`) " ¦§¦§¨¨

epiwlgdx`dd ,xnelk ,("
dxi`nd zihxtd ziwl`d
`idy ,devn lk ici lr
.zillkd dx`ddn wlg
,lirl xaqedy itke
zcxei `idyk ef dx`dy
ly ote`a `id ,dhnl
(613) b"ixzl zewlgzd

ly dnypa xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg

aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icediepiwlg."ïîæe§©
úòLa àeä íaìå íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨¦§©

øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä24.ici lr ,oky -mleq ©§¦¨§¤§¨§¨©¥
mleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn miler dltzd
ziwl`d dx`dd
.dizeawray zelbzdde
owfd epax xiaqd o`k cr
oldl ."epiwlg" oeyld
mirp dn" oeyld xiaqi

epilxebdxen ixd lxeby ,"
wxe llkd on `vei wlg lr
wlga mikef lxeb it lr
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ד מלקמן "להעיר

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן־ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם' – ּבְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר־ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם', ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קח

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א, "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ  – ְלָבֵרְך  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

יום 
רביעי
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קט היום יום . . . 

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

שבת 
קודש

             

         
         

           
          
        

         
          
          


         

       
       

         
       

       
         
          
           
         
          
          
         
        
          

    
         

          
           

         
          

         
         
          

        
        

        
          

           
           

           

         
          

   
          

        
       

          
         

  
          

         
        

         
        

       
         

         
      

        
      

        
        

          
          

         
       

        
      
  

          
           

        
         

      
       

        
        

        
       

        

































































































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' ב



קי            

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ז ראשון יום       ' '

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ 
        
         

       
בו  וחזר ממון  לו  שחייב  לחברו במודה  הפוסקים נחלקו

בכך הודה  מדוע  הסבר  ונתן נכונה  אינה  שהודאתו וטען

מתקבלת ? חזרתו האם  מלכתחילה .

במשנה מצאנו  דומה  לשאלה  א)התייחסות  כב, :(כתובות

חזרה מכן ולאחר  נשואה  שהיא דין בית  בפני  שהודתה אשה 

טענה מלכתחילה מדוע  הסבר  ונותנת פנויה שהיא  וטוענת  בה 

פנויה . שהיא  לטעון נאמנת היא  הרי – נשואה  שהיא

בדיני להודאה  מכאן ללמוד  ניתן האם הפוסקים ונחלקו

ממונות:

הלוי מהר "ש  כ ֿכא)בשו"ת  סי ' בממון (ח"א שגם  כתב 

ערווה באיסור  הקלו  אם וחומר: קל והדברים  חזרה. מועילה

הקל . בממון שכן כל  החמור ,

חסון המהר"א  א)אך פ, החושן  בקצות דבריו  לחלק (הובאו  כתב 

מפקיעה אינה נשואה  שהיא  מהודאתה בה שחוזרת  אשה  כי 

בא ממון של מהודאה החוזר אך  אדם, אף  של  זכותו את 

השני של זכותו את  לו )להפקיע  חייב הוא הראשונים דבריו  פי  (שעל 

בכוחו. אין וזאת 

הלוי  מהר"ש  שם)ובשו "ת כב מוכח (סי ' שכדבריו כתב 

ובאו  דין בבית  טענה  שהטוען זו בהלכה הרמב "ם  מדברי 

אחרת לטענה  להשיאו יכול "אינו דבריו, את  והכחישו  עדים 

       מפורש הרי  ."

בו! לחזור יכול אמתלא ידי  שעל

החושן' ה 'קצות  לשון (שם)אך דיוק  מתוך  זו ראיה דוחה

עליה , שסמך  לטענה  אמתלא  נתן כן אם  "אלא  הרמב "ם
     ,כלומר ."

באפשרותו אם רק  מועילה  הראשונה  מהטענה 
  אין אך  היטב , הובנו שלא  ולטעון

טענה שטען ולומר הראשונים דבריו את לבטל באפשרותו

אמתלא . לכך  כשנותן אף  אמת, שאינה 

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ח שני יום          

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ 
          
            

       
מערער בא כאשר אך שנים , בשלוש  היא קרקעות חזקת

ולעומתו  בה, המחזיק  ביד גזולה  והיא  שלו שהשדה  וטוען 

לו  סייע  עצמו שהמערער  ומוסיף  לו שנמכרה  המחזיק  טוען

הוי "לאלתר - כך  על  עדים  והביא  מהשדה , הפירות  בלקיחת 

או  מכר לא  "שאילו שנים , שלוש  להמתין צריך ואינו חזקה",

פירותיה", לו ונותן זו בשדה  משמש .. (המערער ) היה  לא  נתן,

למחזיק  שייכת שהשדה כמודה  זה  הרי  כן, שעשה  (ב"ב וכיון

שם) רשב"ם ב. .לה,

קנייתה , את  להוכיח  שטרֿמכר  בשדה למחזיק  שאין ואף 

לזה , חוששים  אין - בשטרו להחזיק  עליו שנים שלוש  ועד

גדולה ' 'ראיה היא בשדה  לו  סייע  שהמערער העובדה כי 

שלו הח שהיא סק"ב)(קצות קלה סי ' .ושן 

למחזיק  שסייע  מודה  עצמו המערער אך עדים , אין ואם 

משפט' ה'שערי  לדעת  סק"א)בפירות , קמג סי ' אף (חו "מ ,

לומר היה שיכול 'מיגו' לו יש  שלו שהשדה  הטוען שהמערער

כמודה הוא  הרי  למחזיק  בסיועו  כי  נאמן, אינו סייעתי ', 'לא

דמי ' עדים  כמאה  דין בעל  ו'הודאת לו נתנה  או (לעיל שמכרה

ה"ג) אמרינן'פ"ו  לא עדים  במקום ב)ו'מיגו  כז , .(כתובות

המשפט ' ה'נתיבות  לדעת שם)אך נאמן (חו "מ עדים , אין אם

ביד היא  וגזולה  השדה  את מכר שלא בטענתו  המערער

זה הרי  הודאתו, על מבוססת הטענה  שכל כיון כי המחזיק ,

שהתיר' הפה הוא  שאסר 'הפה כב,א)בבחינת וזו (כתובות

את מכר  שלא טענתו מועילה  ולכן 'מיגו', על עדיפה  נאמנות

כעדות שהיא הודאתו כנגד  אף  דין ...')השדה בעל  אך('הודאת .

למחזיק  סייע  אכן מדוע  מתקבל הסבר לתת  המערער צריך 

בזה". וכיוצא  הייתי  אנוס  "שיאמר  כגון בידו, שגזולה  אף 

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ט ג ' יום              

: ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ 
        

        
אומר בקרקע  המחזיק  אם  שאפילו משמע  זו מהלכה

על מתבטלת , העדות  אין שעורים, ולא חיטים שאכל  בפירוש 

מניחים כי  שעורים , שאכל  האומר העד את שמכחיש  אף 

שעורים . שהם וחשב  חיטים  אוכל אותו ראה  שהעד 

מחברו  מנה לווה  שאדם  המעידים  עדים בשני מצינו וכן

שהיה אומר והשני  שחור היה שהמנה  אומר מהם אחד אך 

אמנם שלימה. אחת  לעדות מצטרפים  כן פי  על  ואף  לבן,

ל )ה'טור' סי ' מצטרפת(חו "מ שהעדות  וקובע  זו הלכה  מסייג

ואינו  לבן וגם שחור מנה  גם שהלווה  טוען התובע  אם רק 

מנה רק  שהלווה  טוען אם  אך  מהעדים , אחד  אף  מכחיש 

את מכחיש  התובע  כי  מתבטלת העדות לבן, רק  או שחור

העדים . אחד

ה'טור' זה  במקרה קמה)אך סי ' ולא(חו "מ זו הלכה  הביא



קיי             

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ז ראשון יום       ' '

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ 
        
         

       
בו  וחזר ממון  לו  שחייב  לחברו במודה  הפוסקים נחלקו

בכך הודה  מדוע  הסבר  ונתן נכונה  אינה  שהודאתו וטען

מתקבלת ? חזרתו האם  מלכתחילה .

במשנה מצאנו  דומה  לשאלה  א)התייחסות  כב, :(כתובות

חזרה מכן ולאחר  נשואה  שהיא דין בית  בפני  שהודתה אשה 

טענה מלכתחילה מדוע  הסבר  ונותנת פנויה שהיא  וטוענת  בה 

פנויה . שהיא  לטעון נאמנת היא  הרי – נשואה  שהיא

בדיני להודאה  מכאן ללמוד  ניתן האם הפוסקים ונחלקו

ממונות:

הלוי מהר "ש  כ ֿכא)בשו"ת  סי ' בממון (ח"א שגם  כתב 

ערווה באיסור  הקלו  אם וחומר: קל והדברים  חזרה. מועילה

הקל . בממון שכן כל  החמור ,

חסון המהר"א  א)אך פ, החושן  בקצות דבריו  לחלק (הובאו  כתב 

מפקיעה אינה נשואה  שהיא  מהודאתה בה שחוזרת  אשה  כי 

בא ממון של מהודאה החוזר אך  אדם, אף  של  זכותו את 

השני של זכותו את  לו )להפקיע  חייב הוא הראשונים דבריו  פי  (שעל 

בכוחו. אין וזאת 

הלוי  מהר"ש  שם)ובשו "ת כב מוכח (סי ' שכדבריו כתב 

ובאו  דין בבית  טענה  שהטוען זו בהלכה הרמב "ם  מדברי 

אחרת לטענה  להשיאו יכול "אינו דבריו, את  והכחישו  עדים 

       מפורש הרי  ."

בו! לחזור יכול אמתלא ידי  שעל

החושן' ה 'קצות  לשון (שם)אך דיוק  מתוך  זו ראיה דוחה

עליה , שסמך  לטענה  אמתלא  נתן כן אם  "אלא  הרמב "ם
     ,כלומר ."

באפשרותו אם רק  מועילה  הראשונה  מהטענה 
  אין אך  היטב , הובנו שלא  ולטעון

טענה שטען ולומר הראשונים דבריו את לבטל באפשרותו

אמתלא . לכך  כשנותן אף  אמת, שאינה 

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ח שני יום          

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ 
          
            

       
מערער בא כאשר אך שנים , בשלוש  היא קרקעות חזקת

ולעומתו  בה, המחזיק  ביד גזולה  והיא  שלו שהשדה  וטוען 

לו  סייע  עצמו שהמערער  ומוסיף  לו שנמכרה  המחזיק  טוען

הוי "לאלתר - כך  על  עדים  והביא  מהשדה , הפירות  בלקיחת 

או  מכר לא  "שאילו שנים , שלוש  להמתין צריך ואינו חזקה",

פירותיה", לו ונותן זו בשדה  משמש .. (המערער ) היה  לא  נתן,

למחזיק  שייכת שהשדה כמודה  זה  הרי  כן, שעשה  (ב"ב וכיון

שם) רשב"ם ב. .לה,

קנייתה , את  להוכיח  שטרֿמכר  בשדה למחזיק  שאין ואף 

לזה , חוששים  אין - בשטרו להחזיק  עליו שנים שלוש  ועד

גדולה ' 'ראיה היא בשדה  לו  סייע  שהמערער העובדה כי 

שלו הח שהיא סק"ב)(קצות קלה סי ' .ושן 

למחזיק  שסייע  מודה  עצמו המערער אך עדים , אין ואם 

משפט' ה'שערי  לדעת  סק"א)בפירות , קמג סי ' אף (חו "מ ,

לומר היה שיכול 'מיגו' לו יש  שלו שהשדה  הטוען שהמערער

כמודה הוא  הרי  למחזיק  בסיועו  כי  נאמן, אינו סייעתי ', 'לא

דמי ' עדים  כמאה  דין בעל  ו'הודאת לו נתנה  או (לעיל שמכרה

ה"ג) אמרינן'פ"ו  לא עדים  במקום ב)ו'מיגו  כז , .(כתובות

המשפט ' ה'נתיבות  לדעת שם)אך נאמן (חו "מ עדים , אין אם

ביד היא  וגזולה  השדה  את מכר שלא בטענתו  המערער

זה הרי  הודאתו, על מבוססת הטענה  שכל כיון כי המחזיק ,

שהתיר' הפה הוא  שאסר 'הפה כב,א)בבחינת וזו (כתובות

את מכר  שלא טענתו מועילה  ולכן 'מיגו', על עדיפה  נאמנות

כעדות שהיא הודאתו כנגד  אף  דין ...')השדה בעל  אך('הודאת .

למחזיק  סייע  אכן מדוע  מתקבל הסבר לתת  המערער צריך 

בזה". וכיוצא  הייתי  אנוס  "שיאמר  כגון בידו, שגזולה  אף 

ה'תשע''ח  אב מנחם  י"ט ג ' יום              

: ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ 
        

        
אומר בקרקע  המחזיק  אם  שאפילו משמע  זו מהלכה

על מתבטלת , העדות  אין שעורים, ולא חיטים שאכל  בפירוש 

מניחים כי  שעורים , שאכל  האומר העד את שמכחיש  אף 

שעורים . שהם וחשב  חיטים  אוכל אותו ראה  שהעד 

מחברו  מנה לווה  שאדם  המעידים  עדים בשני מצינו וכן

שהיה אומר והשני  שחור היה שהמנה  אומר מהם אחד אך 

אמנם שלימה. אחת  לעדות מצטרפים  כן פי  על  ואף  לבן,

ל )ה'טור' סי ' מצטרפת(חו "מ שהעדות  וקובע  זו הלכה  מסייג

ואינו  לבן וגם שחור מנה  גם שהלווה  טוען התובע  אם רק 

מנה רק  שהלווה  טוען אם  אך  מהעדים , אחד  אף  מכחיש 

את מכחיש  התובע  כי  מתבטלת העדות לבן, רק  או שחור

העדים . אחד

ה'טור' זה  במקרה קמה)אך סי ' ולא(חו "מ זו הלכה  הביא

            

שעורים . וגם חיטים  גם  שאכל  טוען בקרקע  שהמחזיק  כתב 

החושן' ה 'קצות  מבאר החילוק  יט)ובטעם פב, :(סי '

בעל ֿהדין  דברי  את  לגמרי  תואמים  אינם  העד דברי  כאשר 

הכחשה  ספק  כאן יש  מעיד, הוא וודאית,שלטובתו הכחשה (ולא

זה) בפרט טעה שהעד  יתכן  רק כי  מועילה  העדות הספק  ומחמת 

ולכן, מאחר. להוציא  לא אך המוחזק  ביד הממון את  להחזיק 

המוחזק , ביד הקרקע  את להשאיר  העדות  מועילה  זו בהלכה 

המנה את להוציא  מועילה העדות אין מנה  תביעת לגבי  אך 

מהנתבע .

המשפט ' ג)וה'נתיבות ל , אחר:(סי ' באופן מחלק 

לבעל ֿדין העד דברי בין סתירה  קיימת  כאשר 
צדדי בפרט  היא  הסתירה  כאשר אך  בטלה , העדות ,

שחור מנה בין בסתירה לכן, בטלה. איננה  משמעותי , לא 

לבן מנה של  שוויו כי  בטלה, העדות  לבן גבוה(חדש )למנה 

שחור מנה של  העדות ,(ישן )משוויו בתוכן סתירה זו והרי  ,

שעורים ואכילת  חיטים  אכילת  אך החיוב , בגובה  היינו

ואין  ומאחר  מידה, באותה המחזיק  בעלות על מוכיחות

בטלה . היא אין העדות  בתוכן ביניהם סתירה 

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ' רביעי יום          

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰  
     

משנה ': ה'מגיד כתב 

גירושין  ספק  שנתגרשה שאשה זו הלכה למד  הרמב "ם

ה"ג) ופ"ה ה"ו  פ"ג גרושין  הל ' לדוגמה יורשה ,(ראה הבעל  אין ומתה ,

הגמרא ב)מדברי  מה, אביהלגבי(קדושין  והלך שנתקדשה 

אביה מדעת שלא ונישאת הים  נשואהלמדינת  ספק  היא והרי

חלים) אינם הנישואין  יתנגד , אביה אם יורשה .(כי  בעלה  אין מתה, שאם

לנישואיה נתרצה האב  אם  להסתפק  יש  כי הוא  והטעם 

כארוסה ודינה  נתרצה  לא או יורשה, ובעלה  נשואה  ונעשית

יורשה הבעל הל 'שאין ראה – בחייה לנישואין  הסכים שהאב שיתברר  (עד 

ה"ה) פכ "ב קרוביהאישות בחזקת הירושה ממון את  מעמידים  כי  ,

הבעל אין גירושין, ספק  שנתגרשה באשה  גם  וכך היורשים .

העיטור  בספר כתב  שכן והביא  ח"ג)יורשה . שמכאן (קידושין 

הבעל אין ומתה, גירושין וספק  קידושין ספק  בכל כי  למדים

יורשה .

ומתה , גירושין ספק  שנתגרשה מי הראב "ד, לדעת אך 

על להקשות שאין משנה' ה'מגיד  וביאר יורשה. הבעל 

יורשה הבעל  אין נישואין שבספק  מכך בגמרא הראב "ד (כמבואר 

לחלק :הנ "ל ) יש  כי  ,

בחזקת היא  הירושה  הנישואין קודם  הרי נישואין, בספק 

אבל מחזקתו. אותה  מוציאים אין  נישואין ומספק  האב ,

אין  גירושין ומספק  הבעל, בחזקת  היא  הירושה  משנישאת 

מחזקתו. אותה מוציאים 

יעקב ' סק"ה)וה 'בית צ, סי ' ביאר:(אהע"ז 

הבעל את  כופים שאם  האומרים  כדעת נקט הרמב "ם

אשתו את ותחבולות),להוציא  ברמאות וקידשה כהוגן  שלא אם(כשנהג

אותה  יורש  אינו שגירשה , קודם  שם מתה ח"מ עז , סי ' אהע"ז  (רמ"א

להסקכ "ח) לתת  הבעל את  כופים  בגירושין, ספק  יש  וכאשר .

אינו  אשתו, את  להוציא  אותו  שכופים  והבעל  כשר, שני  גט 

יורשה .

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"א חמישי יום  '   '    

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰   
           

        
הרשב "ם ליורשו ),לדעת  ד "ה ב קלד , בתרא האדם(בבא נאמנות

היא יורשו) (והוא כבנו הוחזק  שלא  מי  על  בני ' 'זה  לומר

זה ולפי במתנה , נכסיו את  לו לתת יכול שהרי  'מיגו' מתורת 

היה לא  בני ' 'זה  אמירתו ובשעת מכן לאחר לו  שנפלו נכסים 

'מיגו' לו ואין לעולם ' בא  שלא  'דבר  זה  הרי  כי  להקנותם  יכול

נאמן. אינו -

על חז"ל  כדרשת בכור ', בני 'זה לומר אדם  שנאמן  ואף 

יכירנו  - שנים  פי  לו לתת  יכיר הבכור... "את הפסוק 

גם בירושה  שניים  פי  שייטול כבכור לקובעו ונאמן לאחרים ",

כך אחר  שיפלו ב)בנכסים קכז , כשידוע (ב"ב רק  זה  הרי  –

אם יודעים לא  שאם  תורה וחידשה  ליורשו , וראוי  בנו שהוא 

כלל ידוע  לא  אם  אבל כבכור, 'להכירו' נאמן הבכור, הוא 

מתורת אלא 'יכיר' מתורת  עליו להעיד נאמן אינו בנו, שהוא 

בהם ושייך  ברשותו עתה  שהם בנכסים רק  ולכן, 'מיגו'.

נאמן. - 'מיגו'

מוחזקים שאינם  באנשים גם הרמב "ם  לשיטת אבל

וביאר אותו. ויורשים הם שקרוביו לומר נאמן כקרוביו

מתורת (ולא 'יכיר' מתורת  היא שהנאמנות  משנה ' ה'לחם

הוא , שבנו לומר נאמן כבנו הוחזק  שלא מי  על וגם  'מיגו'),

הפשיטות  בחלק  שכן כל נאמן הבכורה  בחלק  אם (מאירי כי 

קלד ,ב) שעהב"ב באותה  היו שלא בנכסים  גם  נאמן ולכן .

הנכסים . בין חילק  לא  הרמב "ם שהרי  ברשותו

שאר על להעיד נאמן מדוע  כן, אם  והקשה : הוסיף  אך 

ולא בנו לגבי  רק  נאמרה  'יכיר' של  הנאמנות  והרי קרוביו,

היה 'מיגו' בתורת  היא הנאמנות  ואם  הקרובים, לשאר 

רק  הקרובים) (בשאר להוריש  שנאמן לומר צריך הרמב "ם

ולא כך אחר לו שנפלו בנכסים  ואילו ברשותו, שהיו נכסים 

נאמן? אינו  - 'מיגו' בהם שייך

נאמן  האם  בני ' 'זה לומר שנאמן זו בהלכה לעיין יש  ועוד

אם  גם בנו שהוא  לומר  ?

הסמ "ע  כך על סקכ "ד )וכתב  רעז  סי ' ידי(חו "מ על הוחזק  אם  :

לחזור יכול אינו בנו, שאינו עליו לומר היה  שרגיל  זה  אדם

משנה' ה 'מגיד  הביא  (וכן בנו שהוא עתה  ולומר  פ"ב בו (לעיל 
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א

            

בכורו הי "ד ) שהוא אחד  על אמר  שאם  והרשב "א הרמב "ן בשם 

שוב  שהכיר, "דכיון בכורו שהוא  אחר  על לומר נאמן אינו

שנולד שהעידו עדים  ידי  על הוחזק  ואם ומכיר"). חוזר אינו

העדים . את להכחיש  נאמן  אינו - אחרת מאשה 

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ב שישי יום       

:‡È ‰ÎÏ‰ Â ˜Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰  
        
         
         

  
מהיורש . ירושה  בהעברת איסור יש  שאף  הרא"ש  וכתב 

אחרונים  כתבו ג)וכן כלל  ל  מע' כללים חמד , בשדי  .(הובאו 

מזרחי  אליהו רבי  ו )והקשה  כד , :(בראשית

רש"י  וכתב  ליצחק  לו  אשר כל  את  נתן אבינו (שם)אברהם 

לו" אשר כל  על  ליצחק  כתב  מתנה ליצחק "שטר נכסיו  את (וזיכה

ראה  - ערטילאי  הוא וישאר  בחיים שיתנם מסתבר לא כי  מיתה, ולאחר  מעכשיו 

ו ) ס"ק שם מישמעאלשד "ח הירושה את אברהם  העביר ואיך ,

שאינו  מבן "אפילו ירושה  להעביר  אין והרי  ליצחק , ונתנה

כשורה "? ונוהג חכם שהוא  לאחיו  כשורה  נוהג

זרע " לך יקרא  ביצחק  "כי  לאברהם ה' שאמר כיון ותירץ :

יב), כא, שרה(בראשית וכדברי  ירושה , מכל  שונה  יצחק  ירושת

יצחק ". עם בני  עם  הזאת האמה בן יירש  לא  "כי 

שבע ' ב)וה 'באר  צא, מבאר:(סנהדרין 

בגמרא א)אמרו נג, מבן (כתובות אפילו נחלה  להעביר  שאין 

מהם ייצא  זרע  איזה לדעת שאין משום  הגון לבן הגון שאינו

יותר וראויים  צדיקים  יהיו הגון  שאינו הבן  שצאצאי  ויתכן

של שזרעו קדשו ברוח ידע  אבינו שאברהם וכיון לירושה ,

ליצחק . רק  הוריש  כשורה, ינהגו לא  ישמעאל

סופר ' ה 'חתם כתב  הוא)וכן גם ד "ה ויחי  משה, שיעקב (תורת

מנשה לפני  אפרים את  בברכתו יד )הקדים מח, אף (בראשית ,

הבכורה נחלת ובהעברת  הבכור, הוא  יגדל שמנשה  הקטן  ("אחיו 

רע ממנו ") היה  כך  ומשום  לבן, מבן נחלה העברת  משום יש 

יעק  של  ימינו יד  השתת  יוסף  כיבעיני אפרים , ראש  על ב 

שלא קדשו ברוח  יעקב  שצפה משום היא הסיבה  שמא  חשש 

אלא חלילה! יעקב : השיב  כך ועל ממנשה. הגונים בנים יצאו

מזרע  הצדיקים ואת  משניהם  שייצאו הצדיקים  את  יעקב  ראה 

על רש "י  כפירוש מנשה , שמזרע  לאלה  להקדים יש  אפרים

יגדל" הוא  "גם יט)הפסוק  שם לצאת(שם, גדעון "שעתיד  –

לצאת יהושע  שעתיד ממנו, יגדל הקטן  אחיו ואולם ממנו,

אפרים את  הקדים ולכן לישראל", תורה וילמד ממנו...

למנשה .

ה'תשע''ח  אב מנחם  כ"ג  קודש  שבת       

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰  
         

כל דמסתמא  'משום משנה ': ה'כסף  מבאר  הדין בטעם 

שמותר מצינו וכן מממוניה '. צדקה  למעבד ליה  ניחא  אדם

רשות נטילת  ללא מצוה  למטרת  אדם של בחפץ  להשתמש 

ברכושו. מצוה שיקיימו מסכים הוא  הסתם  מן כי  ממנו,

הפסד שאין  במקום  אלא  כן אומרים  אין דעות לכמה  אך 

ואסור שיסכים  וודאות  אין הפסד  במקום  אך לבעלים ,

יוסף ' ה 'בית הביא וכן רשותו. ללא בממונו (או "ח להשתמש 

יד ) בביתסי ' ציצית שלוקחים  'ואותם ירוחם: רבינו בשם

שם שיחזירנו ובלבד  . . מותר בעליהם  ידיעת  בלא הכנסת

שהיה , כמו מקופל       
  קיפול אי  כגון קלוש  בהפסד שאפילו הרי ,

ממון, הוצאת  של בהפסד שכן וכל  הבעלים , מקפידים הטלית 

להפסיד מותר איך זו: בהלכה להבין צריך אלו דעות  ולפי 

רשות ? ללא  לצדקה  מממונו ולקחת  החרש  או השוטה את 

לבאר: ויש 

מצוה , בכך  מקיים  עצמו הוא  מממונו צדקה  נותנים  כאשר 

מדובר כאשר  אך ממון, להוציא אף  מסכים הוא כך ולשם

וכדומה , בטליתו להתעטף  כגון מצוה, לקיים  לאחר  בסיוע 

או  נזק  שום מכך לו  נגרם  לא  כאשר אלא  מסכים הוא אין

ב)הפסד סי ' אפרים .(שער 

סופר' ב)וה 'חתם  סי ' משאר(או "ח שונה  צדקה כי  מבאר,

'צדקה הרי  המצוה  קיום של  המעלה  מלבד  שכן המצוות ,

חיים סם לו קנו כאילו  מממונו צדקה ובנתינת  ממוות ', תציל 

מסכים . אדם כל בוודאי  ולכך לרפואתו
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ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ז ראשון  יום 


  

   





ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני  מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב 
נשבעתי , או פרעתי  ואמר וחזר ויצא לו הישבע  או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C„a Ô‰Ï Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ ÚBz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È‰ 3eÈ‰ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚz . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÌÏBÚÓ ÌÈ„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL  „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5Cc Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡  È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡  BnÚ ÚBz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡‰Ï È„k :ÓBÏÂ7Ì‡ Ï‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡  »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני  שאמר עדי3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני  כראוי , זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק  (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי  ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי 

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב , כט . סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט  חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני  חייב  שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי  הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע  - "אמר"
שיאמר  צריך רב  אמר יהודה לרב  ליה "מסייע  שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני  אמר כשלא היינו, עדי ". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב  וכן עדי . כאתם נידון הודאה
מירושלמי זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף  הלוי .

שם). (ראה ג פרק  להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע , בפני  שלא כשהודה רק  מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא  שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע  שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף  כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק  עצמו דברי  סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף 
- בידך לי  מנה עדים: בפני  לחבירו האומר "וכן ח : הלכה
וכו' בו הייתי  משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע  פטור - נתכוונתי  עצמי  את להשביע  שלא או

"וכן  בבא על נאמר לא להשביע  שלא שדין בדוחק , ומיישב 
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק  ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי .8)מעולם"

.‰„Bn‰ Ïk9:ÓBÏÂ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈

‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ Ï‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»
.È„Ú Ìz‡ :ÓB‡k ‰Ê È‰  ‰È„B‰ C„a ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«

ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ Ï‡11e˙k :Ì‰Ï Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e‡aL14,BÏ eÁÏML Á‡ ÔÈc ˙Èa ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ˙Bk el‡ È‰  ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.Á‡ LÈ‡ iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט :12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י "א 14)לשאול בפרק 
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה  נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק  ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈLBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï˜Â ÚBz‰ ‡e ,Ô‰Ï Úew‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

 Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï‡ .BÈc ÏÚÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ˙Bk el‡ È‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡  È˙È„B‰ ÈÏ e˙k :Ó‡Â ÚBz‰ Ck Á‡ ‡e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ ÚBz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
ËMa22Ï‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È‰  e˙e e˙k :Ì‰Ï Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚBz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף  לפלוני  שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי "ף  פסק  וכן שם. אשי  רב  בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי  רב  דעת גם היא שזו והוסיף ,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב : שלנו בגמרות הנדפס  חננאל רבינו
ובהגהה  אשי )" רב  בר כמר הלכה (ואין אשי  רב  בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי  שם:

אשי "). רב  בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני22) כשהודה אבל פרעתי , לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף  זו להודאה יש דין, בית
ידי על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי , לטעון נאמן
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והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע  מוחזק  היה
שם). (רש"י  התובע  של רכושו הוא זה שקרקע  לתובע 

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי 

.„‰È„B‰ ËL26‡ˆiL27Ó‡ :Ba e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;Lk ‰Ê È‰  BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï  e˙e eÓ˙ÁÂ e˙k :Ì‰Ï Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :ËMa e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ  ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙Èa ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב  המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני  להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי . - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e‡a k31˙Èa ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙Èa ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
ËLa ‰e˙k‰ ‰ÂÏÓk  ÔÈc32ÔÈ˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚÏ ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :Ó‡Â BÁ ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ iÁ :ÔÈic‰ eÓ‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :eÓ‡L ÔÈa ,36ÈzÚt :Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ 38ÚBz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚtL ˙q‰ ÚMÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ÊÁ39ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  È˙È„B‰ ÈÏ e˙k :Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚt ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙Èa ‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡  ÈzÚaL :Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰ÚeL d˙B‡Ï ÔÙk ˜ÊÁ‰  ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡ÈÈ»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י "א גובה 32)בפרק 
פרעתי . לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף  אינו השטר בהלכה 34)שהרי 

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי "ף ).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי  מציעא בבבא זביד כרב 
עימו.39) הנתבע  כאן.40)ואין הרי "ף  פסק  וכן
שבועה 41) לחבירו חייב  "היה יוחנן: רב  אמר שם בגמרא

נשבע , שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי , ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי  על שהוכחש (אחר נשבעתי  ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני  להישבע  וחייב  שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק  לא שאם שם) (בהלכותיו הרי "ף  דייק  זו

נאמן. - האי42)שבועה רב  בשם כתב  כאן יוסף  בנימוקי 
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב  שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב "א. הרמב "ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע 

נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד
שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים

הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44eÓ‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚt :Ó‡Â ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚt ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï ÔÙk ˜ÊÁ‰  ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ iÁ :BÏ eÓ‡ .48ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï  BÚt ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚt :Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;ÔÙk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚtL ÔÚËÂ ˙Á‡ ÌÚt ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚtL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ÓB‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰ÚeL iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÚMÈ ‡lL B‡ ÈÚÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע .45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע . ראו ולא הנתבע  או התובע  יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי  אחר פרעתי  לומר נאמן ידיואינו על נית
דין. ציווי :48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט  כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט  לעסוק  ימשיכו

יזכוהו. ואולי  החלטי , צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט "ו פרק  ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע  שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52ÚBz‰ ‰ÊÏ iÁ È‡L :ÔÈc ˙Èa ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê BBÁ BÏ ÈzÚtL ÈzkÊ :Ó‡ Ck Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È‰  ÌÈ„Ú È‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי . עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני  בו חזר שהרי 
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע  שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי  לא כאומר לוויתי  לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י "ד  (בפרק  עצמו לדברי  סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי  באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע  שם שפסק  כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי  כולו פרעתי  ויטעון בו יחזור לא ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק  (ראה כפרן שהוחזק  משום פרעתי לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק  לא הרי  מחצה פרעתי  כשטוען
רק  שפרע  בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ÊÁÏ ÔÈc ˙Èa ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»
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קטו                 
         

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע  מוחזק  היה
שם). (רש"י  התובע  של רכושו הוא זה שקרקע  לתובע 

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי 

.„‰È„B‰ ËL26‡ˆiL27Ó‡ :Ba e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;Lk ‰Ê È‰  BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï  e˙e eÓ˙ÁÂ e˙k :Ì‰Ï Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :ËMa e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ  ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙Èa ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב  המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני  להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי . - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e‡a k31˙Èa ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙Èa ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
ËLa ‰e˙k‰ ‰ÂÏÓk  ÔÈc32ÔÈ˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚÏ ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :Ó‡Â BÁ ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ iÁ :ÔÈic‰ eÓ‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :eÓ‡L ÔÈa ,36ÈzÚt :Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ 38ÚBz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚtL ˙q‰ ÚMÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ÊÁ39ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  È˙È„B‰ ÈÏ e˙k :Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚt ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙Èa ‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡  ÈzÚaL :Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰ÚeL d˙B‡Ï ÔÙk ˜ÊÁ‰  ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡ÈÈ»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י "א גובה 32)בפרק 
פרעתי . לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף  אינו השטר בהלכה 34)שהרי 

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי "ף ).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי  מציעא בבבא זביד כרב 
עימו.39) הנתבע  כאן.40)ואין הרי "ף  פסק  וכן
שבועה 41) לחבירו חייב  "היה יוחנן: רב  אמר שם בגמרא

נשבע , שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי , ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי  על שהוכחש (אחר נשבעתי  ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני  להישבע  וחייב  שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק  לא שאם שם) (בהלכותיו הרי "ף  דייק  זו

נאמן. - האי42)שבועה רב  בשם כתב  כאן יוסף  בנימוקי 
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב  שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב "א. הרמב "ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע 

נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד
שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים

הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44eÓ‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚt :Ó‡Â ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚt ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï ÔÙk ˜ÊÁ‰  ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ iÁ :BÏ eÓ‡ .48ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï  BÚt ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚt :Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;ÔÙk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚtL ÔÚËÂ ˙Á‡ ÌÚt ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚtL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ÓB‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰ÚeL iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÚMÈ ‡lL B‡ ÈÚÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע .45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע . ראו ולא הנתבע  או התובע  יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי  אחר פרעתי  לומר נאמן ידיואינו על נית
דין. ציווי :48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט  כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט  לעסוק  ימשיכו

יזכוהו. ואולי  החלטי , צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט "ו פרק  ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע  שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52ÚBz‰ ‰ÊÏ iÁ È‡L :ÔÈc ˙Èa ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê BBÁ BÏ ÈzÚtL ÈzkÊ :Ó‡ Ck Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È‰  ÌÈ„Ú È‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי . עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני  בו חזר שהרי 
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע  שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי  לא כאומר לוויתי  לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י "ד  (בפרק  עצמו לדברי  סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי  באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע  שם שפסק  כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי  כולו פרעתי  ויטעון בו יחזור לא ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק  (ראה כפרן שהוחזק  משום פרעתי לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק  לא הרי  מחצה פרעתי  כשטוען
רק  שפרע  בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ÊÁÏ ÔÈc ˙Èa ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»
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‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÁ‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡‰59LÈ  ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆiL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡BiL Á‡Ó Ï‡ .ÌÈ„Ú e‡BiL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÈÏÚ CÓqL ‰BÁ‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ

‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»
‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…

Ì‡ Ï‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL Á‡ ÔÚËÏÂ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי .56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב  שם וברי "ף  אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב  "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי  על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף  בנימוקי  וכתב  מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י  רבו דעת

עדים. ידי  על טענתו כשהוכחשה רק  פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט : זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי "ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי  של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי כאילו זו שדה על בבעלותי  כך כל בטוח  אני  לומר:

מאבותי . אותה
שם.63) גמרא

    
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני  מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÚBz‰ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eLa Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È‰  ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ BzÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע  או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ  B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ .6) המשכון.7)המחזיק  של בפי "ג 8)שוויו

של  כעין נשבע  במשכון שהמחזיק  ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי . הוא לקוח  לטעון: שיכול ב 'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב 'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙BÙe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈc Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰BÁÒ ÏL ÌÈ„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…

Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ÌÈ„Úa BÏ BÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ôe‡ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ôe‡e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡  È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ôe‡.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ôe‡ È‰  ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12eB‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ ÚMiL :ÌÈB‡b‰13.LBÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי ', ב 'שער שם הרי "ף  כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב  ששלח  מה על
אינו  - בידי  הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע , של שהם מעידים העדים שהרי 
מפני זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע  של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע  כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב 'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע , ביד זה כלי  שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק  "רבא
וספר  ה"י ) (ראה סרבל עושי  של מספרים זוג יתומים מידי 

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים ֿ 13)אגדה) אף 
לקמן  המוריש. בידי  הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי 

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב  ה"ה פ "ט 

.„?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14‰‡ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15Ó‡Â ÔÚË Ôe‡ Ì‡ Ï‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
 ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ BzÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים ראו
שכרתי .16) ולא שאלתי  לקמן 17)לא והחזרתי . שאלתי 

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב  ה"ב  פ "ט 
החזרתי . של ב 'מיגו' קניתי ,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈeÓ‡ el‡‰ ÌÈc‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
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קטז                
         

e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰eÎÓ ÌÈÁ‡ Ï‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈcÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע  אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי  כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ "ז ראש שבועות ברי "ף  מבואר זה דין של העיקרי 
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי  אינשי  "אחזוקי  הששי :
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע  טענתו
מודה  הוא שהרי  בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע 
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê ÚMÈ 23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e‡aL BÓk ,ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈcÓ27‰Ê È‰  ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

Ó‡ Ì‡ ,ËtÈÂ ˙q‰ ÚMÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a ÚMÈ  CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע  התובע , של כלים שנגנבו הדבר ידוע 
אותם. תובע  שאתה הכלים לי  מכר אחר הנתבע .23)אדם

ונוטל.24) נשבע  הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע 
ה"ב .26)שהוציא. עשוי27)פ "ה כשאינו ואפילו

מפלוני טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי . מכרת אתה טוען: לבין קניתי ,
שהרי ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע  יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע , כלים שנגנבו הדבר ידוע 
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע  לא ואולי  הגנב , מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע  ואף ֿעלֿפי  לי , מכרת אתה
משמע , רבינו [מדברי  (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי  -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי , מכרת
טוען: כשהתובע  עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי גניבה). שם יצא בלא יט  הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי או השאלתי  לטעון: שיכול ב 'מיגו', נאמן התובע 

וצ "ע ]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי . לקוחים לטעון: שיכול ב 'מיגו' הקלה, היסת בשבועת

'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה
מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈc ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ ÌÎÓ ÈBÏt Ï‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰zÓa32‰Ê ‡È‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי  אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי  שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי  אינשי  שאחזוקי  למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי  אדם שכל משמע , מלשונו

העשוי אדם בין פעם אף  הבדיל לא זה שבפרק  הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי  שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני  בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ "ט  (לקמן רבינו פסק  וכן
ראב "ד  (ראה שלפנינו שבפרק  בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈzkO‰ È‡L :Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ 35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È‰  ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע  ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט ,35)התובע  זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי .37)הנתבע .36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈc ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔkcL ÌÈ„Ï ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡ ÌÈc‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈc Ï‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

ÔÎO ÏhÏÂ ÔÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚÏ Ô‰ È‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙Bt ÏÎB‡L ,Ú˜«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙BBi‰ ÔB‚k .ÔÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙Èa Ô‰a ÔÈÏMnL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈÎBOL ‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈÁ‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙Èa¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÎO ÏhÏÂ ÔÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
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קיז                 
         

e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰eÎÓ ÌÈÁ‡ Ï‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈcÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע  אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי  כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ "ז ראש שבועות ברי "ף  מבואר זה דין של העיקרי 
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי  אינשי  "אחזוקי  הששי :
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע  טענתו
מודה  הוא שהרי  בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע 
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê ÚMÈ 23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e‡aL BÓk ,ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈcÓ27‰Ê È‰  ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

Ó‡ Ì‡ ,ËtÈÂ ˙q‰ ÚMÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a ÚMÈ  CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע  התובע , של כלים שנגנבו הדבר ידוע 
אותם. תובע  שאתה הכלים לי  מכר אחר הנתבע .23)אדם

ונוטל.24) נשבע  הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע 
ה"ב .26)שהוציא. עשוי27)פ "ה כשאינו ואפילו

מפלוני טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי . מכרת אתה טוען: לבין קניתי ,
שהרי ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע  יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע , כלים שנגנבו הדבר ידוע 
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע  לא ואולי  הגנב , מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע  ואף ֿעלֿפי  לי , מכרת אתה
משמע , רבינו [מדברי  (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי  -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי , מכרת
טוען: כשהתובע  עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי גניבה). שם יצא בלא יט  הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי או השאלתי  לטעון: שיכול ב 'מיגו', נאמן התובע 

וצ "ע ]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי . לקוחים לטעון: שיכול ב 'מיגו' הקלה, היסת בשבועת

'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה
מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈc ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ ÌÎÓ ÈBÏt Ï‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰zÓa32‰Ê ‡È‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי  אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי  שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי  אינשי  שאחזוקי  למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי  אדם שכל משמע , מלשונו

העשוי אדם בין פעם אף  הבדיל לא זה שבפרק  הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי  שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני  בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ "ט  (לקמן רבינו פסק  וכן
ראב "ד  (ראה שלפנינו שבפרק  בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈzkO‰ È‡L :Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ 35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È‰  ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע  ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט ,35)התובע  זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי .37)הנתבע .36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈc ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔkcL ÌÈ„Ï ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡ ÌÈc‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈc Ï‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

ÔÎO ÏhÏÂ ÔÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚÏ Ô‰ È‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙Bt ÏÎB‡L ,Ú˜«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙BBi‰ ÔB‚k .ÔÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙Èa Ô‰a ÔÈÏMnL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈÎBOL ‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈÁ‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙Èa¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÎO ÏhÏÂ ÔÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
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„ÈÓz BÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ
kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט : שכוונת תחשוב  אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי39)ולהשכיר"

נוסף . ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èe ,BÎOÓ ‰aÓ B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰  e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê BÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏhÓ ÔÈ‡ 42È‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ„Ï ‰È‡ .44‡ È‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïaq‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈcÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡  ÌÈÙq‰ ‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b wÚ ‰Ê „Â .ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡L ÌÚË ÏL „ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ee»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

  

     

כ "כ ולהפליג להארי דרכו  אי שהרי  לשונו , להבי וצרי
: ענייני ארבעה  בו  ולמנות  מסוי כלל של בחשיבותו 

למוצאי הוא  "ברור " טע של "דבר "בדי גדול "עיקר
שמדגיש   כללי שמצינו   והג ילוז", "ולא  הדעת"
, ענייני ארבעה  וביאור כזו  אריכות מצינו  לא   חשיבות
הדיוק . ובתכלית קצרה " בלשו" חיבורו  את שכתב  ובפרט
את  לבאר  המפרשי התעכבו  לא  מדוע  תמוה  וביותר

בש "ס .  מראה ־מקו  שו לו  שאי זה  לשונו 
שלבי ארבעה   ה אלו   ענייני שארבעת לומר ויש 

השכל: בהשגת
כבר  הוא  שכלי , עניי לברר ניגש   שאד לפני  עוד  א .

"  חשוב  עניי כא ש "מונח " מרגיש   ."
בשכלו  שתעלה  יתכ בשכלו , להתבונ מתחיל כאשר ב .

" הפוכה  סברא    להתבונ שיארי וככל "
סברות. עוד  אצלו  יעלו  בשכלו 

מסקנת  לבירור מגיע  וטריא , השקלא  אריכות לאחרי  ג.
"  העני    כח ידי  על שנעשה   "

שבשכלו . הדעת
יוכל  לא  דבר  ששו עד  גדול  תוק מקבלת מסקנתו  ד .
 בפועל  הדברי  בקיו  ג ועל־דר־זה  ממקומו , להזיזו 

" ."

 שדי משמע  הנ"ל בדי אלה   ענייני ארבעת שכתב  ומכיו
ארבעת  בכל  התוק בכל בשכלו  אצלו  והונח  נתקבל זה 

פרטיו .
מהו  , ש משנה ' ה 'מגיד  קושיית מתורצת ועל־פי ־זה 
שהרי " בעדי לו  שנתברר "ולולי   " הרמב לדברי  המקור
"נתברר  להיות שצרי כלל ברור לא   ש הגמרא  למסקנת

להלכה .  " הרמב זאת פסק  ומדוע  " בעדי לו 
הכי  בתוק  " הרמב של בשכלו  התברר הנ"ל שכל אלא ,
 ובלשו מהגמרא , כ על ראיה  להביא  צרי שאינו  עד  גדול
מקומות  שמצינו  ומה  היא ". סברא  קרא , לי  "למה  הידוע 
בתוק חלישות על הלשו מראה   ש לי " "יראה  שכתב 
עד כ "כ  פשוט שהדבר כא ־כמה ־שאי בשכל, ההנחה 

במקור. צור שאי
למעלה  מלמטה  האחד  , אופני שני  יתכנו  השכל במסקנת
למסקנה   האד מגיע  ושקלא ־וטריא  פלפול של שבדר
הדבר  הונח  שמלכתחילה  למטה  מלמעלה  והשני  מסוימת.
א  ג זה  ובאופ שכלו , להבנת נמש אח "כ  ורק  בשכלו 
 אי הבנתו , על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא  לא 
 על־דר סברתו , נכונות על דעתו   בתוק מאומה  משנה  זה 
תשובות  לו  היו  שלא  כיו רב " ש "שתיק  בגמרא  שמצינו 

מסברתו . בו  חזר לא  זאת  ובכל ששאלוהו  השאלות על
כמה  עד  להדגיש  כדי  בלשונו  כ כל  " הרמב הארי לכ
ישנו  לא   שבעול הקושיות כל ולאיד בשכלו , הדבר מונח 

זה . בעניי דעתו  את
בתחילת  למבואר  ג קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בעני  " הרמב ספר  וסיו
שממנה  שכלית ידיעה  "ראשו מצוי   ש שיש  "לידע  היא :
אחרי בא  בספרו  הלימוד  כי  ית', ויראתו  לאהבתו  בא   האד
אודות  לדבר צור שאי ופשוט שבכתב , בתורה  הלימוד 
ידיעה   ג שתהיה  הוא  הקב "ה  של רצונו  אבל האמונה . עני
צריכה  לראש  שלכל , הדברי סדר זהו  כי  שכלית והבנה 
שמגיעי עד  השכלית הידיעה  אח "כ  ורק  האמונה  להיות
אלא   העול כל עסק  יהיה  "ולא   " הרמב  בסיו למוזכר
והסברה  בהבנה  כלל צור יהיה  לא  שאז ה '" את לדעת
מהקב "ה  היא   חיות שכל ירגישו   הנבראי כל כי שכלית
שהוא   המרגישי  שבי  הנבראי כמו  " מכסי  לי  כמי"

. חיות מקור
להיות  צריכה   שקוד הפו  הדברי סדר הזה  בזמ אבל
מצוי  ש שיש  "לידע  ואח "כ  גדול" "עיקר  האמונה 
"דבר  שנעשה  עד  חיל אל מחיל הליכה  של ובאופ "ראשו

ילוז". "לא  של ובאופ הדעת" למוצאי  ברור
       

שלא 40) מקפידים אדם שבני  רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל
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אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב ). זוגא אפיק  "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי , דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק  ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב 'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע 
מוכיח  ומכאן זאת). ידע  שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט : שבהלכה הדינים שני  רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב . "עשויים";
דינם  הרי  - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס  צורך כל אין זה, הסבר לפי  כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי  שלנו בסוגיא אחרת גירסא

    
יוצא 1) ודין אומן, בני  ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני  של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי  על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡  »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
‡L „Á‡Â ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
BÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL Á‡ ÈÏ BzÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa  ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚMÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡  BÏ BÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ Ï‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡  ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡  BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב . בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי  נמסרים כאלה כלים גם שהרי 
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ "ח 
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי  עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי  הזה הכלי  לטעון שיכול ב 'מיגו' לי , מכרתו
מיגש]. הר"י  רבו דעת [עלֿפי  מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי "ף  הכלי , בעל

לידו  בא שהכלי  מודה כשהוא ב 'מיגו', אפילו נאמן אומן
הזה.7)מהתובע . הכלי  את בכלל לידי  מסרת לא

שלו.8) שהכלי  עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי  שבעל
להד"ם.9) טענת של ב 'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי  עדים מביא כשהתובע 
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב  ששלח  אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי : בעל של לזכותו נימוקים שני  שיש משום
באומן  והרי  ולהשכיר, להשאיל עשוי  ב . שלו; היה שהכלי 
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי  נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי  לומר אין התובע , של הוא שהכלי 

ב 'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.ÈÏk :Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
BzÎÓe zÊÁ :ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰  ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓBÏ10Ôw˙Ï BÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;ÈzÊÁ‰ :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰  ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
ÈÊÁ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ÌÈ„Úa BÁ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡ÈÓ ˙Èa‰ ÏÚa È‰  ‰‡Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ BÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e‡aL12ÌÈzL :Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
ÈÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14 ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙eÈÎOa e‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰  Ì‰ÈÙa ‰‡ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי  להוכיח  יכול אינו הרי  הכלי , ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי  עדים אין כמו זה והרי  האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי  לו שהיה מעידים שעדים אף ֿעלֿפי 

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק  וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי "א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי  שקיבל מודה הוא
דינרים. שני  מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח 

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק 
לא  אבל פרעתי , טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב .16)בטענת פ "ח  למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „iL18Ôn‡‰ Ôe ,19Ô‰ È‰  À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק  הפסיק 
ד"ה 19) שם ב 'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי  של מימרא
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אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב ). זוגא אפיק  "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי , דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק  ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב 'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע 
מוכיח  ומכאן זאת). ידע  שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט : שבהלכה הדינים שני  רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב . "עשויים";
דינם  הרי  - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס  צורך כל אין זה, הסבר לפי  כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי  שלנו בסוגיא אחרת גירסא

    
יוצא 1) ודין אומן, בני  ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני  של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי  על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡  »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
‡L „Á‡Â ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
BÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL Á‡ ÈÏ BzÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa  ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚMÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡  BÏ BÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ Ï‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡  ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡  BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב . בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי  נמסרים כאלה כלים גם שהרי 
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ "ח 
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי  עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי  הזה הכלי  לטעון שיכול ב 'מיגו' לי , מכרתו
מיגש]. הר"י  רבו דעת [עלֿפי  מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי "ף  הכלי , בעל

לידו  בא שהכלי  מודה כשהוא ב 'מיגו', אפילו נאמן אומן
הזה.7)מהתובע . הכלי  את בכלל לידי  מסרת לא

שלו.8) שהכלי  עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי  שבעל
להד"ם.9) טענת של ב 'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי  עדים מביא כשהתובע 
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב  ששלח  אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי : בעל של לזכותו נימוקים שני  שיש משום
באומן  והרי  ולהשכיר, להשאיל עשוי  ב . שלו; היה שהכלי 
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי  נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי  לומר אין התובע , של הוא שהכלי 

ב 'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.ÈÏk :Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
BzÎÓe zÊÁ :ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰  ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÓBÏ10Ôw˙Ï BÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;ÈzÊÁ‰ :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰  ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
ÈÊÁ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ÌÈ„Úa BÁ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡ÈÓ ˙Èa‰ ÏÚa È‰  ‰‡Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ BÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e‡aL12ÌÈzL :Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
ÈÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14 ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙eÈÎOa e‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰  Ì‰ÈÙa ‰‡ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי  להוכיח  יכול אינו הרי  הכלי , ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי  עדים אין כמו זה והרי  האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי  לו שהיה מעידים שעדים אף ֿעלֿפי 

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק  וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי "א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי  שקיבל מודה הוא
דינרים. שני  מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח 

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק 
לא  אבל פרעתי , טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב .16)בטענת פ "ח  למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „iL18Ôn‡‰ Ôe ,19Ô‰ È‰  À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק  הפסיק 
ד"ה 19) שם ב 'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי  של מימרא
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בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב , זמן בידו ונשתהו שירד לפני  לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי  כלים להשאיר אדם בני  של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי ", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע  שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa BÁ ÏL B˙ÈÏ ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
ÊÁ‰ :BÏ Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚz ÔÓÊ Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡  È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa eÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙Èa‰ ÏÚÏ ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bkc ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,ÈÊÁ‰Ï22Ï‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ Cc ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È‰  ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ÂÈÏk ˙‡ kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎËˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„Ïe .ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈcÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈc Ï‡ ;ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ  ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ BÎnL ‰È‡ ‡ÈiL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב  של מימרא
כאן. כדבריו גורס  ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק  בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב 
הנתבע , ביד עכשיו הכלי  כשנראה נאמר זה שדין הרמב "ן,
החזרתי . של ב 'מיגו' לקוח , לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני  אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי . הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי  רב  גירסת עלֿפי 
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב 'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי 
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע , של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י  נאמן רצוי26)אינו
העשוי . בפרק 27)לגרוס : שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי  נקרא שאינו ה"ט , הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע 

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי ", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי  עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי "א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰ÚeL ‡Ïa LBi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË LBi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È‰  BÏ BÎÓ B‡ È‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ‡Lk ,˙q‰34e‡a Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

ÈÊÁÈ Ck Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚMiL :‰B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
LBi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק  כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף  תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ 

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב "ד שם.
כל  כדין חפץ , בנקיטת שבועה מחוייב  שהתובע  ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע  אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי '. וטוען חי  כשהנתבע  שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב "ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק . בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ‰ :Ó‡Â Ìc˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È‰  Ï˜c‰ ˙ÎÂ ,ÈÏ BÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL  e‰eÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙Bk‰39 ˙ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ‡Lk ‡e‰ È‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙Bt ÏÎ‡Â BÁ¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eLa ‡lL „È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„È E˙eLa :ÓB‡ „Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È‰  ‰È˙Bt≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙Bt ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙Bt ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙Bt‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈

EËL ‡‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ Ó‡pL È„k ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba ÌÈL ‰È˙Bt ÏÎ‡ Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â43 ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ ÚMÈÂ ,Èz„È ˙BÙÏ :ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני )" של הדקל ואקצוץ  (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י  בהלכותיו. הרי "ף  גרס  וכן
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קכ                
         

התמרים  את אלקט  פירוש ואקטוף )", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ  או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי  אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק  ולמה הי "ג), ומזיק  חובל מהלכות בפ "ז כך
והרשב "א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ , כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ , שהולך מתחילה שהודיע 
הדבר  יוודע  שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ . וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי  לא ואומר הקציצה, לפני 
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע  דינו לקרקע  המחובר
של  מלשונו משמע  (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב "א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ , שהולך ברבים מתחילה כשהודיע  אלא נאמן שאינו
בלי גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב "ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ , זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב  זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי  כבר, שלקט 
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי  אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח  בהגדרת ה"ט  פ "ח  למעלה רבינו לשיטת
בידי , הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע  ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי 
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט 
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי ' חו"מ  'טור' וראה טעין. ואי  ד"ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק  משלוש
מיחה. לא הקרקע  ובעל פי "א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב ,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי . היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈÎB eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ÎB „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰ÓÚ „ˆa ÔÈLBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk  ÈlL Ïk‰ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰ÚeLe .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ BÁ ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰ÚeL¿»

  

    

בכמה  התבאר  בטלית", אוחזי  שני" של העני בפנימיות
על־ידי הנמש  מקי אור הוא  ש "טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  , לבושי נקראות שהמצוות וכידוע  המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה  יחד   מקיימי  יהודי שני 
אומר  וזה  מצאתיה  אני  אומר "זה  ולכ , שניה על  מקי
וגילוי המשכת  גר שהוא  טוע אחד  וכל מצאתיה ", אני 
שכל  הפסק  בא  כ ועל שלו , והשכר הגילוי  כל ולכ האור

שכרו . על יבוא  אחד 
מנת  על שלא  היא  העבודה  שלמות הלא  א . :להבי וצרי
כל  את לקבל כדי  שלי  כולה  שיטע יתכ ואי פרס , לקבל
להביא  שמוכ השכר על כ כל להוט שהוא  ובפרט השכר?
להישבע שלא  להיזהר צרי והלא  שבועה , לידי  עצמו  את

. " ברמב כמבואר אמת דבר על אפילו 
אינה  השבועה  שמטרת משמע   " הרמב מדברי  ב .
ביניה לעשות כדי  היינו  ויטול, ישבע  אלא  להפחידו 
בפשרה  זאת לעשות שלא  מדוע  וא "כ  וחלוקה , פשרה 

שבועה ? ובלא 
בשביל  אינו  מצאתיה " אני  אומר "זה  הביאור: לומר ויש 
 מלשו הוא  בחסידות כמבואר ש 'פרס ' אלא  שכר לקבל
הקב "ה , של עצמותו   ע וחיבור צוותא  היינו  "פרוסה "
לוותר  יוכל ואי ממש  האלוקית נפשו  בחיי  נוגע  זה  ועניי
אינו  שבועה  של בעניי "להסתכ" שצרי ומה  זה . בעניי
ית'. ומהותו  עצמותו   ע והחיבור הצוותא  לגבי  כלל נחשב 
       

ב .45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי  הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב  פסק  כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י  שלי . כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב  וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי  במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח  וכן ממנה, בחלק 
שבוודאי ארגתיו, אני  אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח  יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף ' ב 'בית כתב  וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי  כשיש

קלח ). סי ' ג.48)שם שם יוחנן, רבי  של מימרא

.ÁÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L ÚMÈ ÈlL dlk ÓB‡‰ »≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L ÚMÈ ÈlL dÈˆÁ ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈÓ ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



קכי                 
         

התמרים  את אלקט  פירוש ואקטוף )", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ  או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי  אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק  ולמה הי "ג), ומזיק  חובל מהלכות בפ "ז כך
והרשב "א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ , כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ , שהולך מתחילה שהודיע 
הדבר  יוודע  שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ . וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי  לא ואומר הקציצה, לפני 
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע  דינו לקרקע  המחובר
של  מלשונו משמע  (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב "א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ , שהולך ברבים מתחילה כשהודיע  אלא נאמן שאינו
בלי גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב "ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ , זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב  זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי  כבר, שלקט 
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי  אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח  בהגדרת ה"ט  פ "ח  למעלה רבינו לשיטת
בידי , הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע  ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי 
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט 
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי ' חו"מ  'טור' וראה טעין. ואי  ד"ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק  משלוש
מיחה. לא הקרקע  ובעל פי "א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב ,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי . היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈÎB eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ÎB „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰ÓÚ „ˆa ÔÈLBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk  ÈlL Ïk‰ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰ÚeLe .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ BÁ ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰ÚeL¿»

  

    

בכמה  התבאר  בטלית", אוחזי  שני" של העני בפנימיות
על־ידי הנמש  מקי אור הוא  ש "טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  , לבושי נקראות שהמצוות וכידוע  המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה  יחד   מקיימי  יהודי שני 
אומר  וזה  מצאתיה  אני  אומר "זה  ולכ , שניה על  מקי
וגילוי המשכת  גר שהוא  טוע אחד  וכל מצאתיה ", אני 
שכל  הפסק  בא  כ ועל שלו , והשכר הגילוי  כל ולכ האור

שכרו . על יבוא  אחד 
מנת  על שלא  היא  העבודה  שלמות הלא  א . :להבי וצרי
כל  את לקבל כדי  שלי  כולה  שיטע יתכ ואי פרס , לקבל
להביא  שמוכ השכר על כ כל להוט שהוא  ובפרט השכר?
להישבע שלא  להיזהר צרי והלא  שבועה , לידי  עצמו  את

. " ברמב כמבואר אמת דבר על אפילו 
אינה  השבועה  שמטרת משמע   " הרמב מדברי  ב .
ביניה לעשות כדי  היינו  ויטול, ישבע  אלא  להפחידו 
בפשרה  זאת לעשות שלא  מדוע  וא "כ  וחלוקה , פשרה 

שבועה ? ובלא 
בשביל  אינו  מצאתיה " אני  אומר "זה  הביאור: לומר ויש 
 מלשו הוא  בחסידות כמבואר ש 'פרס ' אלא  שכר לקבל
הקב "ה , של עצמותו   ע וחיבור צוותא  היינו  "פרוסה "
לוותר  יוכל ואי ממש  האלוקית נפשו  בחיי  נוגע  זה  ועניי
אינו  שבועה  של בעניי "להסתכ" שצרי ומה  זה . בעניי
ית'. ומהותו  עצמותו   ע והחיבור הצוותא  לגבי  כלל נחשב 
       

ב .45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי  הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב  פסק  כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י  שלי . כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב  וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי  במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח  וכן ממנה, בחלק 
שבוודאי ארגתיו, אני  אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח  יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף ' ב 'בית כתב  וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי  כשיש

קלח ). סי ' ג.48)שם שם יוחנן, רבי  של מימרא

.ÁÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L ÚMÈ ÈlL dlk ÓB‡‰ »≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L ÚMÈ ÈlL dÈˆÁ ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈÓ ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
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,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰eÓÁ ‰ÚeL ÔÈa ‰l˜ ‰ÚeL ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב .49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי  וזה, ד"ה שם ב 'תוספות'

ב 'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע  נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי ? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק  שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ : עוד מביא ט  אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב 'מיגו' חצי ) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב "א [וכתב  השני ).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק , הניתן

מחצי ליטול שלי  כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי  תו
רביע . ונוטל השני  חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע 
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק  יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע . את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ "א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע 

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê  ÈlL dlk :ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
BÁ ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck  ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב  תני  ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב 
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי  אחד כל נוטל שבידו החלק  אבל
מחוי , ד"ה שם [ב 'תוספות' גאון. האי  ורב  גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע  כתבו

ה]. ס "ק  שם ש"ך ראה קלח . סי ' חו"מ  דיני54)וה'טור'
הי "ב . פ "א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע , על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי  רק  היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ  ˙Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a  Ô‡k ‰eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע  "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע  וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È‰  da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa BÁ59ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ 65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני  רבי 

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק 
שחשב  משום ששתק  לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי 
המוחזק  מיד מספק  מוציאים שאין רבינו ופסק  החפץ . את
שלא  בעיא כל - כספק  דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
 ֿ [במגיד כמי ). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
 ֿ "אםֿתמצי  שם: שאמרו משום נימוק , עוד מוסיף  משנה
 ֿ כאם לפסוק  רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי  תמוהים, ודבריו תמצי ֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמצי ֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני  שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב "ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי  הנימוק : כאן אין שהרי  התוקף ,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ  הרשב "א, ודעת
לגלות  אדם בני  של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ  צווח .62)טענותיהם ולבסוף  ששתק  זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח  לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני , מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח . ולבסוף  שתק  כשהשני  אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני  הודה השני  הרי  לומר: שאפשר מפני  דבר,
פנים  שיש ומפני  בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח  כשלא
המגידֿמשנה  וכתב  השקול. בספק  נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני  צווח  שאפילו
שם  ערוך' ב 'שולחן אולם ו). ס "ק  שם חו"מ  ש"ך (ראה

) צווח  אפילו חולקים.הגירסא - סוף  ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני  של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף , וזה תקף 
ואחרֿכך  סוף  ועד מתחילה השני  כששתק  הדין מה רבינו
מדייק  ז ס "ק  שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף .
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי  להעמיד עלינו זה, ולפי  מידו. מוציאים - ותקף 

בלבד]. צווח  ולבסוף  בשתק  כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï eÓ‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È‰Â eÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈzÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ab˙ B‡ ,70 dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê ÚMÈ ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק .67)גמרא הודה השני 
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קכב                
         

שלי . השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ "ל הוסיף  זה דין
שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען

ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני  לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי . נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב "ן  שם. הרא"ש כתב  וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב "א
ב 'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק  לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני  פלוני  בפני  השכרתיה טען

זה. ב 'מיגו'

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ח שני יום 

    
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי  שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡  ‰ÚBÂ ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

ÚBz‰ ‡È‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡  ÈÏ dzÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È‰L ,‰È‡ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

ÊÁz  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eLa ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
ÚMÈÂ ,‰ÈÏÚÏ ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע 
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.‰eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚBÏ ‰eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È‰L Èt ÏÚ9‰ È‰  BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dzÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ ÚMÈ  ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח  מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק . תשלום ותבע  העיזים את ותפס  הניזק  ובא אחרים
שוויים  כדי  עד לתבוע  נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק 
בגמרא  והקשו לי . מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים  של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי 
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי . מכרתה אתה לטעון המחזיק  יכול

.‚‰eÓL ‰˙È‰L BÁ ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ

‰z‡ Ï‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ  CÎÂ Ck ÌlLÏ iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚMÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע  ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב  כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע  רבינו כתב  הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י "ג בפרק  רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק  והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע  ועליו

ונוטל. נשבע 

.„ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡  Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,BcÚ ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„Ú‰ ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡  ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ ÚMÈÂ ,ÂÈÏÚÏ14‡È‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„Ú‰L C„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ ÚMiL Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „Ú Ï‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ‡Lk ‡e‰ È‰  B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰  B˙eLa ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח . שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי  א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי  מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק  כמו נאמן הנתבע 
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע , הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י "א
שם  כתב  (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב "ם סימן משפט  חושן הטור סק 
לאלתר  בין בבהמה חילק  לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי  מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע  של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :Ó‡Â BÁ ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
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קכג                 
         

שלי . השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ "ל הוסיף  זה דין
שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען

ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני  לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי . נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב "ן  שם. הרא"ש כתב  וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב "א
ב 'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק  לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני  פלוני  בפני  השכרתיה טען

זה. ב 'מיגו'

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ח שני יום 

    
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי  שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡  ‰ÚBÂ ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

ÚBz‰ ‡È‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡  ÈÏ dzÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È‰L ,‰È‡ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

ÊÁz  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eLa ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
ÚMÈÂ ,‰ÈÏÚÏ ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע 
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.‰eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚBÏ ‰eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È‰L Èt ÏÚ9‰ È‰  BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dzÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ ÚMÈ  ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח  מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק . תשלום ותבע  העיזים את ותפס  הניזק  ובא אחרים
שוויים  כדי  עד לתבוע  נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק 
בגמרא  והקשו לי . מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים  של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי 
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי . מכרתה אתה לטעון המחזיק  יכול

.‚‰eÓL ‰˙È‰L BÁ ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ

‰z‡ Ï‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ  CÎÂ Ck ÌlLÏ iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚMÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע  ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב  כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע  רבינו כתב  הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י "ג בפרק  רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק  והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע  ועליו

ונוטל. נשבע 

.„ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡  Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,BcÚ ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„Ú‰ ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡  ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ ÚMÈÂ ,ÂÈÏÚÏ14‡È‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„Ú‰L C„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ ÚMiL Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „Ú Ï‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ‡Lk ‡e‰ È‰  B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰  B˙eLa ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח . שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי  א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי  מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק  כמו נאמן הנתבע 
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע , הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י "א
שם  כתב  (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב "ם סימן משפט  חושן הטור סק 
לאלתר  בין בבהמה חילק  לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי  מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע  של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :Ó‡Â BÁ ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆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

                
         

,Èk ‡Ï :Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È‰Â ,È˙MÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :Ó‡Â ÔÚËp‰ ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
ÈzÓ‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ BzÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B‡Ó ÂÈzLiL ‡Ï  È˙MÈ¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ÂÈzLÈ el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e‡a18ÚÓLp‰ c ÔÚËÏ ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק  שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח . הלכה ז הראשונה 19)פרק  טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי  על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו  לגמרי 

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :ÓB‡ ‰Ê21e‡e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

Ó‡Â ÔÈc ˙ÈÏ22ÌÈ„Ú ‡È‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ 24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡ÈiL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰ÚeLe ÌBˆa e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק  מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק  אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט "ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק : ופוסקים בתלמוד ידוע  זה [דין ז). הלכה ט  פרק 

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי 
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני , בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף  לתפוס  הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס , שכדין להישבע  חייב  שהתופס  כתב , א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף  בזה זכיתי  הרי  לטעון
הדין  בית כי  בספק , מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי  בעליו התופס  שזה קבע  לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי  לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט  פרק  למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי  הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.

שלא  כדי  לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע  שהשני  לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

    
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚÏ ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ÌÈÁ‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C„k ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ôe‡ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈÁ‡Ï dÈkOÓe ,da c :Ô‰È˙BˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ Á‡Â ,˙BÒÂ ‰Be∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ôe‡ BÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dzÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ôe‡ ÚaL  BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È‰ Ì‡ Ï‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰  ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ dÎnL ‰È‡ ‡‰ :Ôe‡Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ôe‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע  קב :) (בבאֿמציעא נחמן רב  של מימרא
הבתים  "חזקת (כח .): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק  אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי  - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי  שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ "ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי "ף  כתב  כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק  הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח 

.ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na5‡È‰Ï Ôe‡ ÔÈÎÈˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰aÓ ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜˜ ˙Bt ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚaÏ LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ôe‡ ÚMÈÂ ,Ôe‡ „Èa8ÔBÚÓL BÏ dÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈÓB‡L ÈtÓ .ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ zÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜˜a ‰L Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ËL ‡ÏÂ ˙eÈÎO ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

Ó‡Â ÔÚË10c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL LÙ‡ È‡ :ÌÈÓB‡  ‰˜BÁ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
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קכד                
         

‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈe Ôe‡ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎc LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13OÚ Ôe‡ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי ).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק  שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע . צריך אינו שנים שלש

סק "ג). שם וסמ "ע  ב  סעיף  קמ  אמרו 9)סי ' זה נימוק 
שם. לח .10)בגמרא שם וגמרא ידעתי11)משנה לא

שלי . שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק , בפני  ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה , ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי  בין מלחמתי 

.‚‡È‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ôe‡ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈÓB‡  ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „eË :Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19ÈˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È‰  ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „eË Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡  ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈÙka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„eË¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא  שם
"או  המילים את רבינו והוסיף  שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי  נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק . לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי "ף  פירש כך
זמן  לי  היה ולא הייתי  טרוד פירש, ורשב "ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי  רב  בשם הרי "ף  [וכתב  שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק  וכן

.„‰Ó ÈtÓe22c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ôe‡Ï ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
ËMa z‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â BËLa ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ËLa ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
eL  Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡BL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט .22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È‰23‰˜BÁ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:Ó‡ÈÂ Ôe‡ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈÓB‡L ÈtÓ ?ËMa ‰f‡L25BÏ LÈ EÁ : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,Á BÏ LÈ BÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z‰Ê ‡ÏÂ ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח :23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡  ÌÎÈtÓ ‰Ê „ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È‰  eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL BÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ eÓ‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb  ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈÁ‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê „Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק 

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי 
יפרסם,30) שלא כך לפני  שאמר למה לב  שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט . שם יהושע , רב  בר הונא כרב  פסק  כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק , יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי  מיותרת, זו בבא
זו  הרי  - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב  בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק  שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק  הוצרך
יספרו  האחרים והרי  יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק 
לדעת  אבל המחזיק , לאזני  הדבר ויגיע  הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע , רב  בר הונא כרב  שפסק  רבינו
דין  הרי  - מאחרים זה על שנצטווה בלי  מעצמו שאמר למה

לגמרי ]. מיותר זה

.ÊÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ ÈˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰eÎO :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ ÚBz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ ÈzÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È‰  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ ÚBz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
ÈˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:ÓB‡ Ôe‡ È‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡  ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
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קכה                 
         

‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈe Ôe‡ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎc LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13OÚ Ôe‡ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי ).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק  שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע . צריך אינו שנים שלש

סק "ג). שם וסמ "ע  ב  סעיף  קמ  אמרו 9)סי ' זה נימוק 
שם. לח .10)בגמרא שם וגמרא ידעתי11)משנה לא

שלי . שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק , בפני  ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה , ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי  בין מלחמתי 

.‚‡È‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ôe‡ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈÓB‡  ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „eË :Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19ÈˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È‰  ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „eË Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡  ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈÙka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„eË¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא  שם
"או  המילים את רבינו והוסיף  שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי  נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק . לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי "ף  פירש כך
זמן  לי  היה ולא הייתי  טרוד פירש, ורשב "ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי  רב  בשם הרי "ף  [וכתב  שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק  וכן

.„‰Ó ÈtÓe22c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ôe‡Ï ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
ËMa z‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â BËLa ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ËLa ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
eL  Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡BL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט .22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È‰23‰˜BÁ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:Ó‡ÈÂ Ôe‡ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈÓB‡L ÈtÓ ?ËMa ‰f‡L25BÏ LÈ EÁ : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,Á BÏ LÈ BÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z‰Ê ‡ÏÂ ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח :23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡  ÌÎÈtÓ ‰Ê „ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È‰  eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL BÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ eÓ‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb  ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈÁ‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê „Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק 

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי 
יפרסם,30) שלא כך לפני  שאמר למה לב  שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט . שם יהושע , רב  בר הונא כרב  פסק  כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק , יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי  מיותרת, זו בבא
זו  הרי  - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב  בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק  שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק  הוצרך
יספרו  האחרים והרי  יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק 
לדעת  אבל המחזיק , לאזני  הדבר ויגיע  הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע , רב  בר הונא כרב  שפסק  רבינו
דין  הרי  - מאחרים זה על שנצטווה בלי  מעצמו שאמר למה

לגמרי ]. מיותר זה

.ÊÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ ÈˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰eÎO :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ ÚBz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ ÈzÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È‰  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ ÚBz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
ÈˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:ÓB‡ Ôe‡ È‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡  ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
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CÎÈÙÏe ,„Ïa È˙B‡ ÛÁ ‡nL ÈzÓ‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
.ÈËLa Èz‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח :33) שם זביד, רב  של משמע ,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב 'תוספות' קמו). סי ' שם ב 'טור' (מובאה חננאל רבינו
אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י , בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי  - שדי  פירות שאוכל גזלן הוא פלוני  אמר
שם  יוסף ' [ב 'בית כר"י . פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי  גם לפרש שאפשר כתב ,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב  דברי  והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף , לי  ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני  אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי  משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף , הוא מי  את בדיוק 
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי  שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ  ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e˙k Ì‰Ï Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡  ‰BL‡ƒ»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈˆ Ï‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈˆ CÎÈÙÏ .˙BeÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40Á‡Â ,˙BeÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡  ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ .35) - לט  צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף  לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני  למחות

נחמן. ורב  כרבא רבינו ופסק  יוחנן, העדים 37)רבי 
למוחה, הכתב  את ומוסרים בפלוני  מיחה שפלוני  כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני  שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב  עדות הרי  הכתב ? יועיל מה ועוד, המחזיק ?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב 'תוספות' עדות?
בעליה. לידי  הקרקע  ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ  ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב  את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ "ח  עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח : שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק , להודיע  היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב  שהרי  כמותו, פוסק  אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי  צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואף ֿעלֿפי  לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני  כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב ,
כל 40)לט : בסוף  למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי  אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש

(ראה  בפירוש עליה חלק  לא אבל קפרא, בר של בשמועתו
ח ). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È‰41Ôe‡42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz  BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙Bt ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ dÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ôe‡¿≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙Bt BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ôe‡44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב  של מימרא
שנים.43)המחזיק .42)"רבינא"). שלש החזיק  ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :Ó‡Â ÔBÚÓL46˙BÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï‡ ,˙Bt‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ÊBÁÂ ,ÔÓ‡  ÈzÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ôe‡¿≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב  לראובן עזרתי  בעצמי  שאני 
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי  או מכרתי 

עצמה.48) וה"ב .49)השדה ה"א למעלה

    
ודין 1) חזקה. שני  הם וכמה חזקה שני  אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק  שלא אחד בחלק  מחזיק 
בפירות. ואחד בקרקע 

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ  eÓ‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  „Á‡ ÌBÈ ÌÈÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na3˙Bt ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙BBa‰Â ,˙BˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙BÚn‰Â6,˙B‡ˆÁn‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎBM‰Â7ÔÈca‰ Èze8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚBÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒct‰Â9e‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡  ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡ez LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È‰  „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
„‚Â ÌÈÓz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙BÈ„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙BÈˆa LÏL ˆe ÌÈÚ ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È‰  ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡k ‰˜Á‰ Ô‰ÈÈa16LÈÏ ÔÙBÒ È‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰  ˙B‡ez LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח .2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
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קכו                
         

שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל
ה"ד.10)השנה. פ "י  אינם 11)למעלה והבעלים

שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים
היבול. איסוף  ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות

אחד. בפרק  האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה
"ותבואת  כב ): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים

-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף 
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואף ֿעלֿפי 

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע  בא ששמואל
אלא  לגרוע  בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף ,
כאן  אין - יבולים שני  רק  ולקט  שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב  מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב "ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי ' חו"מ  ה'טור' וכן והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח  כדי  לאילן, אילן בין פנוי  מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי  שטח  ביניהם וכשאין

מזון. חמרי  אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.ÌÈ„Ú ‡È‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ˆÁa „ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
dÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È‰  ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

ˆÁ‰21‰ÏÈle ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï dÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡Èz B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È‰  ‰ÏÈle««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈle ÌBia ˙BeÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e„ e‡Â ÈkO‰ eÏ :eÓ‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡ÈÈ :Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈle ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈˆ  ‰ÏÈle ÌBia da ecL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡ ‡È‰Ï23ÈeÏz c‰ ‰fL ;„ÈÓz da ecL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט .19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ "ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי22)שם. ליתי  ואמר טעין "ואי  אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני  תלת ביה דדר ליה לאסהודי  סהדי 
עדים  שני  יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב "ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק  את  מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי ' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ ]. סי ' שם ה'טור' פסק  וכן הרשב "ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק  - לשלם למי  הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק , כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי  שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק  את לדין לתבוע  ולטרוח 

שם, רבא לדברי  בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף  זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק  יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע  טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק  רבינו הוסיף  ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואף ֿעלֿפי  זו, לעדות תוקף 
אחרים. מעשי  על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט "ו רבינו שכתב  ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי  ששילם לפני 
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ ]. סי ' חו"מ  יוסף ' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da ecL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÚa ÔÈfÁÓ‰ ÔÈÏÎB‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡ÈiLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈle ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈze ˙BˆÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï‡ ;‰ÏÈle ÌBia ÔÎB˙a e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈc ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈbz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È‰ ÌBia ÌÈL LÏL da cL ÔÂÈk ≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב , עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאף ֿעלֿפי  רבינו,
שם. רשב "ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב , יוסף ' [וב 'נמוקי 
שזה  הדבר, אפשר ברשב "ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ  להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק 
בבית  מחזיק  הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב 
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב  לעיר מחוץ  הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק  שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ "ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב  פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב  "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב 'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי אלא מספיקות, שלימות) (בלתי  מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב "ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ eÈ‰iL CÈˆ ,eÓ‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
dÈB‰Â ‰L dÚÊe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È‰ .BÊ Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L dÈB‰Â ‰L dÚÊe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»
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קכז                 
         

שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל
ה"ד.10)השנה. פ "י  אינם 11)למעלה והבעלים

שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים
היבול. איסוף  ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות

אחד. בפרק  האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה
"ותבואת  כב ): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים

-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף 
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואף ֿעלֿפי 

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע  בא ששמואל
אלא  לגרוע  בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף ,
כאן  אין - יבולים שני  רק  ולקט  שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב  מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב "ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי ' חו"מ  ה'טור' וכן והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח  כדי  לאילן, אילן בין פנוי  מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי  שטח  ביניהם וכשאין

מזון. חמרי  אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.ÌÈ„Ú ‡È‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ˆÁa „ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
dÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È‰  ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

ˆÁ‰21‰ÏÈle ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï dÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡Èz B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È‰  ‰ÏÈle««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈle ÌBia ˙BeÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e„ e‡Â ÈkO‰ eÏ :eÓ‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡ÈÈ :Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈle ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈˆ  ‰ÏÈle ÌBia da ecL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡ ‡È‰Ï23ÈeÏz c‰ ‰fL ;„ÈÓz da ecL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט .19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ "ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי22)שם. ליתי  ואמר טעין "ואי  אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני  תלת ביה דדר ליה לאסהודי  סהדי 
עדים  שני  יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב "ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק  את  מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי ' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ ]. סי ' שם ה'טור' פסק  וכן הרשב "ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק  - לשלם למי  הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק , כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי  שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק  את לדין לתבוע  ולטרוח 

שם, רבא לדברי  בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף  זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק  יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע  טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק  רבינו הוסיף  ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואף ֿעלֿפי  זו, לעדות תוקף 
אחרים. מעשי  על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט "ו רבינו שכתב  ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי  ששילם לפני 
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ ]. סי ' חו"מ  יוסף ' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da ecL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÚa ÔÈfÁÓ‰ ÔÈÏÎB‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡ÈiLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈle ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈze ˙BˆÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï‡ ;‰ÏÈle ÌBia ÔÎB˙a e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈc ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈbz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È‰ ÌBia ÌÈL LÏL da cL ÔÂÈk ≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב , עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאף ֿעלֿפי  רבינו,
שם. רשב "ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב , יוסף ' [וב 'נמוקי 
שזה  הדבר, אפשר ברשב "ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ  להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק 
בבית  מחזיק  הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב 
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב  לעיר מחוץ  הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק  שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ "ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב  פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב  "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב 'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי אלא מספיקות, שלימות) (בלתי  מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב "ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ eÈ‰iL CÈˆ ,eÓ‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
dÈB‰Â ‰L dÚÊe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È‰ .BÊ Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L dÈB‰Â ‰L dÚÊe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»
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‰Ê È‰  ‰L ÔÈÈBÓe ‰L ÔÈÚBÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ ÈzB‰ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰ È‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈf‰ ˙La ‰a‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי .32) יותר הקרקע  את להכחיש שלא שדה 33)כדי 

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב "ם, וכתב 
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני  בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק  שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע  שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈe ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡ ‡lL ÔÂÈk :ÓB‡ Ú˜w‰ ÏÚa È‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL eÚL ÔÂÈk 36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ËM‰L37„a‡  ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ËL e˙k Ì‡ ,‰L Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È‰ ¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב , עמוד שאין 35)שם שראיתי  משום
רבא: נימק  שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק  שלא כדי  לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי , חלק  קניתי  ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף  חזקה כאן שאין
משפטי , נימוק  בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע . בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי 
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס  הגיוני  הסבר אלא מב .)
של  ההגיוני  הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק  כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב "ם חזקה. זו הרי 
ונחתם  שנכתב  שמע  שבוודאי  משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב : שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק  אחד ששותף  כדי  חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ  סי ' חו"מ  וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב  בעל וידע 
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,dÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
ÎÓe ‰L39‰Ê eÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È‰Â ,ÔÈÙËˆÓ ÔzLÏL  ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡  ËLa ‡lL eÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈÓB‡ ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה  הובאה שם, הלוקח .39)ברייתא
באו.40) אחד מכוח  ששלשתם וידע  קול, לו יש ושטר
שני .41) ללוקח  מכר והלוקח  לזה, מכר שזה ידעתי  ולא

.Ê‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È‰  ‰L44ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב .42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע  "והבן", סתם: כתב 
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב ) (פי "ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב  התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי 
בין  קשר שיש השדה בעל ידע  ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק  ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙe ,ÌÈzL ‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙeƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙe ,‰L Ba ÈÙe ,‰L ‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È‰  ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50Èk‰ ‡Ï È‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï‡ ;BËLa ‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡  dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי "ד (לקמן קטן בנכסי  מחזיקים אין שהרי  חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב . בחיי  לאכול שהתחיל ואף ֿעלֿפי 
שהרי לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק , הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק  ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי  שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק  אף ֿעלֿפי  השדה את קניתי  לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי  ואחת האב  בחיי  שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי  מחזיקים אין הונא: רב  דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי .48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי  טוען והלוקח  מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי  על עלה לא לטעון ויכול

[ב 'טור' שם). רשב "ם פירוש (ע "פ  מאביך שקניתי  זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב , קמד סי ' שם

שם]. ב "ח  ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק  שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב  כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע 
והסברא  והרמ "ה, הר"י  פסקו שכן כתב , שם וה'טור'
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קכח                
         

מועילה  עדים שני  בפני  מחאה שהרי  לשיטתם מסייעת
כסף ֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי  ואפילו

.Ëd53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡  da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»

ÌÈn‰ ÈÏÈL56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡  ˙Bt≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי  ישמעאל שרבי  אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי  משתמשים

.ÈdÚÊ58ÛÒ‡Â Bk ÚÊ ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï 61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ ÚÊÏ Ôkc62.‰˜ÊÁ BÊ È‰  «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף , רב  של לפני60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי  בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.ÈdÏÎ‡63‰ÏÚ64˙ÈÚÈL65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È‰  ‰Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט , (ויקרא הכתוב  מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב "ם זו: בברייתא גירסאות שתי 

שבידינו), הגמרא בספרי  נדפס  (וכן חזקה" "אינה גורס :
"הוה  גורס : הכי ) ד"ה שם ב 'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני 
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס  טבעי , והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס 
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה

הראב "ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק  שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי  לפרש הוא שדוחק 
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡‰ „a Ba ˙B‰Ï CÈˆ  ‰ÚÈÊÏ Èe‡ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙Bt‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  BÏ Èe‡‰ „a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט :68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב : בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע  דבש "ויניקהו יג: לב , (דברים הכתוב 
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,BÁ¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏÊ ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁÂ ÌÈÈÎÂ epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :Ó‡Â ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈle««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È‰  ÈÏ BzÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק  בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק  שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף 
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י  ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי  נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף  שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ "ה וכתב 
החזיק ", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב "ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף ']. וב 'בית קמ  סי ' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡e ,„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â „bÏ ıeÁ ÚÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
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קכט                 
         

מועילה  עדים שני  בפני  מחאה שהרי  לשיטתם מסייעת
כסף ֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי  ואפילו

.Ëd53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡  da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»

ÌÈn‰ ÈÏÈL56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡  ˙Bt≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי  ישמעאל שרבי  אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי  משתמשים

.ÈdÚÊ58ÛÒ‡Â Bk ÚÊ ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï 61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ ÚÊÏ Ôkc62.‰˜ÊÁ BÊ È‰  «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף , רב  של לפני60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי  בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.ÈdÏÎ‡63‰ÏÚ64˙ÈÚÈL65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È‰  ‰Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט , (ויקרא הכתוב  מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב "ם זו: בברייתא גירסאות שתי 

שבידינו), הגמרא בספרי  נדפס  (וכן חזקה" "אינה גורס :
"הוה  גורס : הכי ) ד"ה שם ב 'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני 
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס  טבעי , והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס 
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה

הראב "ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק  שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי  לפרש הוא שדוחק 
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡‰ „a Ba ˙B‰Ï CÈˆ  ‰ÚÈÊÏ Èe‡ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙Bt‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  BÏ Èe‡‰ „a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט :68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב : בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע  דבש "ויניקהו יג: לב , (דברים הכתוב 
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,BÁ¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏÊ ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁÂ ÌÈÈÎÂ epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :Ó‡Â ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈle««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È‰  ÈÏ BzÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק  בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק  שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף 
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י  ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי  נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף  שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ "ה וכתב 
החזיק ", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב "ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף ']. וב 'בית קמ  סי ' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡e ,„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â „bÏ ıeÁ ÚÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ‰L Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
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ÚBf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚ ‡l‡ ,eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב  של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰  ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
Ba ‰‰ ‡lL Ú ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»

‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈
BÏ Èe‡k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡  »»≈»∆¬»»

כט :75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח 
תבואה. בטל 77)הקב  כזה קטן ששטח  אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח  אבל רובע , בבית ודווקא השדה. לגבי 
קמא). סי ' שם ('טור' בו גם החזיק  וכאילו השדה, לגבי  בטל

לזריעה.78) ראוי  וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי "ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙Bt ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙Bt ÏÎ‡Â dÚÊe Ú˜wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê  ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ  ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈvL Ú˜˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜w‰ ‡L BÏ LÈ  Ú˜wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט  שתופס  המקום
מיני לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף  = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י  פירות.
בזיתים; - מוסק  בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט  למקום מחוץ 
פפא: רב  אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט  הענפים
ומפרש  קרקע ", חצי  קנה וזה קרקע , וחצי  אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע " "וחצי  שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב "ם פירש (וכן
פב :) (שם יוחנן רבי  ומפרש קרקע ", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק  מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע , לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני  מוכר
שנים  בין חילק  לא לקוחות, בשני  וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע . לו יש אילנות בשני  שגם ונראה לשלושה,
בשני אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב "ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני  משום קרקע , קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי  לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי 
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע  והשאיר
אילנות, שני  כשמכר הקרקע  כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי  אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע  קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙Bt Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ zÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ ÈÚk Ú˜˜ BÏ LÈ ‰Ê È‰ 86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח .83) לז: אחד.84)שם אילן לי85)אפילו מכרת
האי שתחת הקרקע  את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע  לו אין אילנות שני  כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע  יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי  שטרי  ואבד הקרקע  את גם בשטר קניתי  טוען
"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע . וקנה נאמן זה הרי  - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח  טענת לסתור כדי  קרקע , בלא אילן שמכר
חזקה? לי  ויש הקרקע  גם קניתי  ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני  עדים בפני  למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי בלבד האילן את שמכרתי  דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי  מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע .

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי  אינו הקרקע  ובעל במקומו, אחר יטע 

רב . בעומק  אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡ ‰La ‰OÚ ÏÎ‡Â ,90‰OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰  ˙ÈLÈÏL ‰La ‰OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙BfÙÓ ÏÎ‡L ‰OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï‡ ;˙Bt ˙BÏÈ‡‰ ‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï  ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙Bt ˙BÏÈ‡‰ ‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח 
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח  תבואה
ממטע ). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי .90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי ).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק  לא ולפיכך עצמו, בפני 
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב "ם [כתב  פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח  בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני  חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי  בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע  ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב "ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙Bt‰ ‡L ÌÚ‰ eÊÊe ˙Bt‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙Bt≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰  ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙Bt Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק  לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף  "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי ". דבאזי 
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק , לקט 
וכן  והרשב "ם, בכולו? החזיק  לא אימתי  הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי " "דבזו חזקה? זו אימתי  מפרשים: הראב "ד
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קל                
         

היינו  הסאה, בתי  שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע  ח : ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע  בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
שם, ב 'טור' [כתב  מפירושם. שנטה אף ֿעלֿפי  זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב "ם, בשם עוד וכתב  לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק , הלוי  מאיר ורבינו שהחזיק . במה אלא קנה לא -
הרי אילן לכל אמות ארבע  עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע  בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ט  ג' יום 

     
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtBËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ‡‰Â ,ÂÈ‡ ÈÒÎa Ôe ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡ e‡È‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜w‰ ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ ÚMÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜w‰ ˙‡fL6eÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב .2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב "ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט ). פרק  למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת  שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס  בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב , א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס  ומי  במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק  לקבל מנת על שדות חוכרי 
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט 

.ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡9„BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡  ÌÈÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚBÊ10,‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡  ÔË˜Â ‰ËBL LÁ ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡  ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי  לא גלותא ריש דבי  הני  אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב  ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק  שם והרשב "ם השני . הדין על  לגמרי  ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני ,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי  על אף  בכוח  המחזיקים מידי  יוציאום וכשירצו

והרי11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק , מפרשים יש בשם
י "ב  פרק  למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב "ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב "א

לט .12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ôe‡ ?Ô„Èa Ú˜w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ôe‡L ÌÈ„Ú ‡È‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
ÊÁz  ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtBËBt‡ B‡ BÒÈ‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ÎÓ ‡lL ˙q‰ ÚMÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ôe‡ ‡l‡ ,ÒÈ‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ôe‡L ‰È‡¿»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
 ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È‰14.Ì„‡ Ïk ‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה  שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף  אינני  לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„È .˙Ba ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ  Ô˙en‡Ó e„iL Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני16)ברייתא לידו שנמסר בבית  אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט  פרק  למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ‡‰17ÂÈ‡Ï ÒÈ‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע  אריס 
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין
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היינו  הסאה, בתי  שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
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לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב "ם, בשם עוד וכתב  לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק , הלוי  מאיר ורבינו שהחזיק . במה אלא קנה לא -
הרי אילן לכל אמות ארבע  עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע  בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].
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האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.
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ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtBËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ‡‰Â ,ÂÈ‡ ÈÒÎa Ôe ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡ e‡È‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜w‰ ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ ÚMÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜w‰ ˙‡fL6eÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב .2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב "ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט ). פרק  למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת  שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס  בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב , א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס  ומי  במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק  לקבל מנת על שדות חוכרי 
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט 

.ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡9„BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡  ÌÈÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚBÊ10,‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡  ÔË˜Â ‰ËBL LÁ ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡  ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי  לא גלותא ריש דבי  הני  אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב  ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק  שם והרשב "ם השני . הדין על  לגמרי  ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני ,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי  על אף  בכוח  המחזיקים מידי  יוציאום וכשירצו

והרי11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק , מפרשים יש בשם
י "ב  פרק  למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב "ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב "א

לט .12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ôe‡ ?Ô„Èa Ú˜w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ôe‡L ÌÈ„Ú ‡È‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
ÊÁz  ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtBËBt‡ B‡ BÒÈ‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ÎÓ ‡lL ˙q‰ ÚMÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ôe‡ ‡l‡ ,ÒÈ‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ôe‡L ‰È‡¿»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
 ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È‰14.Ì„‡ Ïk ‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה  שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף  אינני  לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„È .˙Ba ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ  Ô˙en‡Ó e„iL Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני16)ברייתא לידו שנמסר בבית  אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט  פרק  למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ‡‰17ÂÈ‡Ï ÒÈ‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע  אריס 
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין
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או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי  שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק  נטלתי  אריס  כשהייתי  לטעון:
רבי ומתרץ  מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי 
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי  "באריסי  יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם

.ÂÒÈ‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ‡ „ÈB‰L ˙B‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈÁ‡ ÌÈÒÈ‡ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ 24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡  da eÈ‰L ÌÈÁ‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ‡‰25ÒÈ‡Â .26B˙eÒÈ‡Ó „iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰  „iL Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב  של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק  האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק  כן גם מתעסק  והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק  כשקיבל 28)הפסיק  אפילו

מאריסותו. שירד לפני  באריסות

.ÊÏÚ ÒBtBËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtBËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtBËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡  ˙eLa ÔÈLnzLÓ32eÚ . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtBËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È‰  eÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי  דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי  כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי  לידו שמוסרים לפני  אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס  מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק  שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי  את השאירו
האפוטרופוס . רבינו:32)בידי  כותב  ז) הלכה יד (פרק  לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס ) שאינו נכרי  (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס 
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני  לשאר אפוטרופוס 
(ראה  לט :) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י "ד פרק  ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י 

שם). הערותינו ראה לגבי33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס . רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰  ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
 ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ÓB‡ È‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ zÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙Bt BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pLÈÈ ‡lL ‰Òe‡ ‡È‰Lk40‰e ÏÎ‡ Ck Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»
‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙Bt≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»
O ‰ÏÎ‡Â‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡  ˙BÁ‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈

Ôa‰45LÁÂ ÂÈ‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»
ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ 46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב :34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק  רגיל לעיבוד ראוי  חלק  כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי36)דין לטעון יכול השותף 
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע  או שלוש תאכל שאתה
רצוי ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני 

חלקים. לשני  הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף  אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי 
כשיש  כאן רבינא, ותירץ  חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס  לא ששמואל
שני כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב 
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני  משמע  חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב .
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט  סימן משפט  חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי "ף  חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק  וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב : שהרי  רבינו כשיטת
שם]. משפט  חושן יוסף  בית ראה לכולה". (וירד) נחית  וקא

מט .38) וגמרא מב . שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי  חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי 

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני  הותנה אם זה, ותנאי 
שהסתלק  פי  על שאף  רבינו, ומשמיענו מט . שם כהנא כרב 
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי  שהיא זכות מכל לגמרי 
מחיתי . לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי  זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי 
חושן  סמ "ע  וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק 

ויב ). יא י , קטן סעיף  קמט  סימן לטובת 41)משפט 
למחות, צריכה הקרקע , את וקלקל הזיק  אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב 
רבינו  דברי  פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק  ומזה חזקה, לו אין כן פי  על ואף  בקלקל
מדברי מכרעת הוכחה אין אולם יוסף . כרב  אלא כרבא פסק 
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קלב                
         

למחות, צריכה אינה והזיק  בורות בה שבחפר שם, יוסף  רב 
אחר, באופן רב  של דבריו מפרש רק  שהוא אפשר שהרי 
הוא  יוסף  (רב  והתלמיד הרב  בין מחלוקת לקבוע  לנו ולמה

רבא)]. של מב .42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב  מב .45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב "ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים

.ËÔe47LtL48elÙ‡ ‰Lb˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLeb ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ‡Lk Ô‰ È‰ 50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

  

         


לה '  את  בני" שנאמר וב לאב  נמשלו  וישראל הקב "ה 
במדרשי כמבואר ואשה  לבעל נמשלו  כ וכמו  ," אלוקיכ
וא וכלה . לחת וישראל הקב "ה  את  המדמי  רבי חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה  זו  הלכה  להסביר נבוא 
 אי בעלה  בנכסי  ואשה  אביו  בנכסי  שב הדי את להסביר
שכר  ה בשכר, קשורה  ה ' עבודת כל והלא  חזקה ,  לה
("שיסיר  הזה   בעול גשמי  שכר וה הבא   בעול רוחני 
וישפיע ... כו ' מלעשותה  אותנו   המונעי  הדברי כל ממנו 
של  עבודתו  שתכלית אלא  עוד , ולא  כו '"). הטובות כל לנו 
 ואי בראשית" במעשה  לקב "ה   שות" שנעשה  היא   אד
חזקה ". לו  אי אביו  בנכסי  ש "ב הדי  ע זה  כל  מתאי

 בלשו היא  לאביו  הב שעבודת אמת ה הוא : וההסבר
ואימי ' אבוי  בתר דאשתדל "כברא  בתניא  שהובא  הזוהר
ומסר  כו ' ונשמתי ' ורוחי ' ונפשי ' מגרמי ' יתיר לו  דרח
הוא  וכ הביטול, תכלית כלומר כו '" עלייהו  למיתה  גרמי '
שהעבודה   וא בעלה " רצו שעושה  כשרה  "אשה  לגבי   ג
של  רצונו  זאת בכל העבודה , וראשית יסוד  הוא  והביטול
מציאותו , כל את החודר באופ  ג תהיה  שהעבודה  הקב "ה 
נפשו  כוחות פרטי  כל  ע  האד מציאות שתהיה  היינו 

באלקות. חדורה  מציאותו  תהיה  זאת ובכל
שמלבד מבעלה ", שנתגרשה  ואשה  מאביו  שפירש  ב" וזהו 
עבודה   ג מיהודי  נדרשת הנפש , ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה ". או  ב "פירש " רק  מתאפשרת וזו  עצמו  בכח 
חכמתו  שהיא   שהג התורה  בלימוד   ג הוא  הזה  כסדר
בשאלות  כרו תורה  תלמוד  זאת, בכל הקב "ה , של ורצונו 
כל  את תחדור שהתורה  כדי   אד של שבשכלו  והבנות
עבודת  היינו  ובעלה " ל"אשה  בנוגע  הוא  וכ מציאותו .
 באופ ה ' אהבת היא  התפילה  עבודת שכללות התפילה 
ה ' אהבת צריכה  זאת  ע וביחד  כלל, מציאות שאינו 
דווקא . "נפש ובכל לבב "בכל  האד מציאות את לחדור
       

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק  ואינו אביו בית את עזב 

אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב . שם
חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי  מז: שם

(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל
במזונותיה". חייב  בעלה שם 50)גירושין) בתוספות

שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור
אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה
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ב .51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים
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זו 53) שדה על שהוחזק  "כגון יוחנן: רב  אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק  אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק  לא עצמו שהוא פי  על אף 
ממון". עסקי  על שהורגין פלוני  דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק  בעולם. קרקע  שום על חזקה להם שאין מובן
שם: הרשב "ם כתב  וכן חסדא, וכרב  יוחנן כרב  - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

      
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי  ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי  חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני  קניתי 
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‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï eÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡ Ô˙È‡ 4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?eÓ‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ˙kL ‰„Oe , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„Oe10 ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰È‡ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק  שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אף ֿעלֿפי  בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני 
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
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למחות, צריכה אינה והזיק  בורות בה שבחפר שם, יוסף  רב 
אחר, באופן רב  של דבריו מפרש רק  שהוא אפשר שהרי 
הוא  יוסף  (רב  והתלמיד הרב  בין מחלוקת לקבוע  לנו ולמה

רבא)]. של מב .42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב  מב .45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב "ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים
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לה '  את  בני" שנאמר וב לאב  נמשלו  וישראל הקב "ה 
במדרשי כמבואר ואשה  לבעל נמשלו  כ וכמו  ," אלוקיכ
וא וכלה . לחת וישראל הקב "ה  את  המדמי  רבי חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה  זו  הלכה  להסביר נבוא 
 אי בעלה  בנכסי  ואשה  אביו  בנכסי  שב הדי את להסביר
שכר  ה בשכר, קשורה  ה ' עבודת כל והלא  חזקה ,  לה
("שיסיר  הזה   בעול גשמי  שכר וה הבא   בעול רוחני 
וישפיע ... כו ' מלעשותה  אותנו   המונעי  הדברי כל ממנו 
של  עבודתו  שתכלית אלא  עוד , ולא  כו '"). הטובות כל לנו 
 ואי בראשית" במעשה  לקב "ה   שות" שנעשה  היא   אד
חזקה ". לו  אי אביו  בנכסי  ש "ב הדי  ע זה  כל  מתאי

 בלשו היא  לאביו  הב שעבודת אמת ה הוא : וההסבר
ואימי ' אבוי  בתר דאשתדל "כברא  בתניא  שהובא  הזוהר
ומסר  כו ' ונשמתי ' ורוחי ' ונפשי ' מגרמי ' יתיר לו  דרח
הוא  וכ הביטול, תכלית כלומר כו '" עלייהו  למיתה  גרמי '
שהעבודה   וא בעלה " רצו שעושה  כשרה  "אשה  לגבי   ג
של  רצונו  זאת בכל העבודה , וראשית יסוד  הוא  והביטול
מציאותו , כל את החודר באופ  ג תהיה  שהעבודה  הקב "ה 
נפשו  כוחות פרטי  כל  ע  האד מציאות שתהיה  היינו 

באלקות. חדורה  מציאותו  תהיה  זאת ובכל
שמלבד מבעלה ", שנתגרשה  ואשה  מאביו  שפירש  ב" וזהו 
עבודה   ג מיהודי  נדרשת הנפש , ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה ". או  ב "פירש " רק  מתאפשרת וזו  עצמו  בכח 
חכמתו  שהיא   שהג התורה  בלימוד   ג הוא  הזה  כסדר
בשאלות  כרו תורה  תלמוד  זאת, בכל הקב "ה , של ורצונו 
כל  את תחדור שהתורה  כדי   אד של שבשכלו  והבנות
עבודת  היינו  ובעלה " ל"אשה  בנוגע  הוא  וכ מציאותו .
 באופ ה ' אהבת היא  התפילה  עבודת שכללות התפילה 
ה ' אהבת צריכה  זאת  ע וביחד  כלל, מציאות שאינו 
דווקא . "נפש ובכל לבב "בכל  האד מציאות את לחדור
       

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק  ואינו אביו בית את עזב 

אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב . שם
חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי  מז: שם

(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל
במזונותיה". חייב  בעלה שם 50)גירושין) בתוספות

שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור
אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה
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ב .51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

 ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק  "כגון יוחנן: רב  אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק  אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק  לא עצמו שהוא פי  על אף 
ממון". עסקי  על שהורגין פלוני  דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק  בעולם. קרקע  שום על חזקה להם שאין מובן
שם: הרשב "ם כתב  וכן חסדא, וכרב  יוחנן כרב  - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

      
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי  ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי  חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני  קניתי 

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È‰ Ì‡ ,‰È‡ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï eÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡ Ô˙È‡ 4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?eÓ‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ˙kL ‰„Oe , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„Oe10 ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰È‡ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק  שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אף ֿעלֿפי  בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני 
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
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ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח ) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב  אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט : שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס  גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב "ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב "ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי  היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע . לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי  כאן
רבינו  נושאי ֿכלי  ונלאו הי "ח . פכ"ב  אישות בהלכות גם כתב 
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק  ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני  היינו בכתובתה", לה "שכתב  מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי  שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע  הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב  ולא לכתובתה, כאפותיקי 
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב "ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף  התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי  הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי  לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב 
רוח  נחת לומר: שיכולה נט ), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי  ולא הבית, שלום למען לבעלי , עשיתי 

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני  מלוג", "נכסי  נקראים - להם בנוגע  אחריות
השלם). ערוך - מורטט  = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי  הוא: ההבדל וטעם הי "ז. פכ"ב 
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי 
את  יאמר: לו, למכור תסרב  אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי  אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ eÎÓ ‡Ï :ÌÈÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  CÎÂ16BÏ ÔÈÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי "א.13)שם הקודם בפרק  מבואר
דמים.14) שלקח  הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף  מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני  הט "ו.17)אלא פ "ט 

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי  רב , דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני  כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב  שאם רבינו, פירש שלא
ואולי שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת

כדי לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס , (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק  אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק  מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט "ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtBËBt‡‰ Ôe ÒÈ‡‰ Ôe ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï eÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ  Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ
Ô‰Ï ÔÈ‡  ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È‡Ó Ô‰Ï ‰MÈ¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆

‰˜ÊÁ19Ô‰È‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆
‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰eÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆

Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי  של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי  הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי 
– ואפוטרופוס  ואריס  אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס  רבינו
הרי "ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי 
שהרי זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי  גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס 
"כגון  רבינוֿתם: גורס  אלו, מקושיות להימלט  וכדי  נאמנים.
הבעלים  הודו בפני  טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני  לטעון: היה שיכול ב 'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני  שאכל עדים יש והרי 

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e‡aL BÓk ,‰È‡ dÈ‡  ÎnL ÂÈ‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï‡23BÏ LÈ  ÂÈ‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ‡ È‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡  ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי  של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני  כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס . הקודמת.22)בן שהרי24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני  ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי  בידו היא

.‰ÌÈÎBk „BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡  »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ÊÁz  ËL ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙ÚeL ewz ‡lL ,‰ÚeL ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡OÈÂ .Ï‡OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈÎBk31ÌÈÎBk „BÚk ‡e‰ È‰ 32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי  וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי  שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק  שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי  שם: רב  מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני  בלי  נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
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קלד                
         

גוי . סתם לבין אנס , או כגזלן הידוע  אדם בין לחלק  שיש
רב  על חולק  ששמואל מצאנו לא הרי  זה: להבדל וסיוע 

שטר]. שהביא גוי  מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי  ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי 

אין  ולמה שבועה. בלי  שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי  'ברי ' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ "א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי 

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם , ברשב "ם
לידי השדה הגיע  כיצד יודע  אינו שהישראל משום הי "ב ),
קנין  שטר לי  מסר הגוי  הלוקח : טען שאם יוצא, ומזה הגוי .
נאמן  - יותר בו נזהרתי  לא שנים שלש שאכלתי  ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב 'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ÎnL ÌÈÎBk „BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ ÚMÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ÈÏÚ ÚÚÓ‰ Ï‡Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡  ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ zÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
Á‡ ˙BÙeˆ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט .35) שמע ֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב  שאמר (מזה הונא מדרב 
בנכסי מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי  כאפוטרופוס 
הדבר  יישכח  שמא הוא הונא רב  של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי , באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס 
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב , שאינו שבאפוטרופוס  רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי  מחזיקים אין ודאי  אלא חזקה? שני  ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס  למה נימק  ה"ז) פי "ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק  כיצד קשה: ולפי ֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי  מחזיקים שאין הונא רב  מדברי 
בדיני עוסק  הונא רב  הרי  נכסיו? על אפוטרופוס  שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס ?
שני לומדים אנו הונא, רב  מדברי  כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב . קטן; בנכסי  לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע  ואינו אביו בנכסי  מכיר
בכל  שהרי  ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי  אפילו קטן בנכסי 
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני  ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמע ֿמינה). ד"ה שם ב 'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני  רבינו נימק  למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י 
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו

גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי  איפה הבן חקר שבוודאי  אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב "ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע 
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב "ד כתב  וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב "א הרמב "ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי  רב  דעת מביא קמט , סי ' חו"מ  [ב 'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק  מאביו שקנאה המחזיק  טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק  ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי  השדה את מהבן קניתי  כשטען
אביו, בחיי  בקטנותו לה שירד אף ֿעלֿפי  חזקה, זו הרי 
אביו  של שהוא שידע  הוכיח  - השדה את שמכר שמכיון

כט ). ס "ק  שם שו"ע  וסמ "ע  כג, אות שם 'פרישה' (ראה
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שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב : בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי  אביו בחיי  שנים שלש החזיק  לא אפילו

שם). מיגש הר"י  למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע  ה"א) (פי "א
יב  בפרק  למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק  נאמן
אין  חזקה שני  אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי  השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני  שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי  כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי  צריכים אנו אין - בה מחזיק 

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי  מפירותיה,
ה"ט ). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב . בחיי  חזקה שני  חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק  חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב "ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק  חזקת אפילו מבטל שהקול
סי ' חו"מ  וב 'טור' שם. בפירושו רשב "ם כתב  וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי  רב  דעת גם היא שזאת כתב  קמט ,
הוא  שנים, שלש גמר לפני  הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב  בחיי  שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי  מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי  רב  על חולק  אינו שהרמב "ם
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קלה                 
         

גוי . סתם לבין אנס , או כגזלן הידוע  אדם בין לחלק  שיש
רב  על חולק  ששמואל מצאנו לא הרי  זה: להבדל וסיוע 

שטר]. שהביא גוי  מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי  ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי 

אין  ולמה שבועה. בלי  שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי  'ברי ' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ "א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי 

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם , ברשב "ם
לידי השדה הגיע  כיצד יודע  אינו שהישראל משום הי "ב ),
קנין  שטר לי  מסר הגוי  הלוקח : טען שאם יוצא, ומזה הגוי .
נאמן  - יותר בו נזהרתי  לא שנים שלש שאכלתי  ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב 'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ÎnL ÌÈÎBk „BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ ÚMÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ÈÏÚ ÚÚÓ‰ Ï‡Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
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.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡  ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ zÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
Á‡ ˙BÙeˆ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט .35) שמע ֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב  שאמר (מזה הונא מדרב 
בנכסי מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי  כאפוטרופוס 
הדבר  יישכח  שמא הוא הונא רב  של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי , באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס 
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב , שאינו שבאפוטרופוס  רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי  מחזיקים אין ודאי  אלא חזקה? שני  ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס  למה נימק  ה"ז) פי "ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק  כיצד קשה: ולפי ֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי  מחזיקים שאין הונא רב  מדברי 
בדיני עוסק  הונא רב  הרי  נכסיו? על אפוטרופוס  שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס ?
שני לומדים אנו הונא, רב  מדברי  כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב . קטן; בנכסי  לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע  ואינו אביו בנכסי  מכיר
בכל  שהרי  ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי  אפילו קטן בנכסי 
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני  ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמע ֿמינה). ד"ה שם ב 'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני  רבינו נימק  למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י 
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו

גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי  איפה הבן חקר שבוודאי  אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב "ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע 
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב "ד כתב  וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב "א הרמב "ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי  רב  דעת מביא קמט , סי ' חו"מ  [ב 'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק  מאביו שקנאה המחזיק  טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק  ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי  השדה את מהבן קניתי  כשטען
אביו, בחיי  בקטנותו לה שירד אף ֿעלֿפי  חזקה, זו הרי 
אביו  של שהוא שידע  הוכיח  - השדה את שמכר שמכיון

כט ). ס "ק  שם שו"ע  וסמ "ע  כג, אות שם 'פרישה' (ראה
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שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב : בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי  אביו בחיי  שנים שלש החזיק  לא אפילו

שם). מיגש הר"י  למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע  ה"א) (פי "א
יב  בפרק  למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק  נאמן
אין  חזקה שני  אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי  השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני  שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי  כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי  צריכים אנו אין - בה מחזיק 

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי  מפירותיה,
ה"ט ). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב . בחיי  חזקה שני  חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק  חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב "ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק  חזקת אפילו מבטל שהקול
סי ' חו"מ  וב 'טור' שם. בפירושו רשב "ם כתב  וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי  רב  דעת גם היא שזאת כתב  קמט ,
הוא  שנים, שלש גמר לפני  הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב  בחיי  שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי  מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי  רב  על חולק  אינו שהרמב "ם
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שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה
האב ]. בחיי  ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו

שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט  שאמרנו ומה בגרות. סימני 
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע  למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב "ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי  נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע  לביתֿדין יזמינם

.ËÔ‰È‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ  ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
BÁ :ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙Bt‰ ÔÓ B˙B‡ ‰B‚Â ,Ô‰È‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰ÚeLa ‡lL49.Ô‰ ÈlL :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי .47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב "ד גבי  ה"ב  פ "ח  למעלה

בידי , הם משכון טוען והנתבע  התובע , של שהם הידועים
כאן  כתב  ולמה חפץ , בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב 
 ֿ ובמגיד רבינו. על כך השיג הראב "ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע  לדמות שאין מיישב , משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי '. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁBa50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ ÁaL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡  B˙ÈÓ‰Ï LwÓ CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡  Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚÏ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ ÁBa‰ Ï‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È‰  ÔBÓÓ52 ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח : שם
ומפחד 51)בורח ". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע  מחאתו עלֿידי  פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף , בידו שאין יודעים נושיו שהרי  אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב "ם לפרוע  שיוכל עד להשתמט  ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
 CÈÏÚe z‡ ÈÏ dzÎÓ :Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡  dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי54)שם אשתו, נכסי  למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי  כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי  חזקה שני  מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי  ה"ז) פי "ב  (למעלה שאמרנו הבן, בחיי  ומקצתן

החזקה  היתה האב  בחיי  שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡  ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙Bt ÏÎ‡L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ Ó‡Â ÚÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ Ó‡Â BÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡  dÎB˙Ï Èz„È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»
‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…

dLiL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ÚÚÓ‰ ‰Ê ‡ÈiL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ÊÁz  ÌÈ„Ú ‡È‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙Bt‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„‡Â EÏ ‰È‰ ËL ‡nL :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙Bt‰ Ïk ÈÊÁÈ  ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa 61ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙Bt‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי "ד.56)משנה לקמן ראה
לי .57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע  המחזיק , משמע ,59)לב 

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע  "איני  תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי  כך ומשום שטרי , ואבד ממך קניתי ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק , שם, רשב "ם כתב  [וכן שטענתי .
ה"ח ) פ "ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי  - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי  הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק  שם ביכורים' ב 'מנחת ה"א. פ "ב  בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי  היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף  לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62cL ‰È‡ ‡È‰Ï CÈˆ  ‰MÈ ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

 ÂÈ‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
cL ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
ÚÚÓÏ ˙Bt‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ÊÁz  ÏÏk ÂÈ‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B‡Ï BÊ Ú˜˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ‡ da ‰‡pL ‰È‡ ‡È‰64ÌeÏk dÈ‡ 65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡ ‡È‰Ï CÈˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ wÏ ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ‡ cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב , עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי  השדה הגיעה
בעי ראיה אבל צריך), (אינו בעי  דלא הוא "טענה רבא:

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



קלו                
         

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È‰66ÚÚÓ‰ ‡e ,˙Ba ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ dÎÓ ÈBÏt Ï‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ÎnL ÈBÏt :ÚÚÓ‰ BÏ Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ÊÁz ˙Bt‰ ÏÎÂ ‰68ÚÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ÚÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…

ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ÈÏ dÎÓ Ck Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È‰L72ÔÚË ‰ˆ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי  אמר המחזיק .68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק : ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי  שהשדה מודה הנך שהרי  שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי ? זכותך היא מה ואםֿכן ממני , אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח  הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי 
שלי . למוכר שמכרת שני73)אני  אכלה לא שאם משמע 

עדים  למערער שאין ואף ֿעלֿפי  מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח , ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע  יכול הלוקח  אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני , קניתיה לטעון רק  לך היה שלו? שהיא לך שידוע 
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי  לדין, אותי  התובע  היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב 'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב 
ראשונה. כסברא פסק  בהלכותיו שהרי "ף  וכותב  וממשיך
שכתב  ומה ברי "ף , לדבריו סמך כל מצאתי  ולא חיפשתי 
דאפסיד  איהו - ליה דאודי  בהאי  פסידא ליה אית "ואי 
אלם  או עני  שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח  לו), יש (ואם ליה אית ואי  ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח , הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי 

      
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק  השדה על עורר דין מבאר

ואימתי לעדות מצטרפים אימתי  חזקה עדי  ודין חזקה, שני 
של  אומר וזה אבותי  של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי ,

.‡ÚÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È‰Â4BÏ ÌÈÓB‡  ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ

EËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,BË È‰  Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ
ËMa6BÓi˜Ï BÏ LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈

‰˜ÊÁ8˙q‰ ÚMÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע :2) - קסט : אחר.3)בבאֿבתרא של  בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט : שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי . דברי  בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי הלכה רב , אמר גידל רב  "אמר קע .): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי  שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב "ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי  ואף 

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש ֿ (להוכיח ) בבית נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי  להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף  שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ . סי ' חושןֿמשפט  ב 'טור' הובאה גאון, האי  רב 
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף , חננאל

שלש 9) שהמחזיק  רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב ). פי "א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב  - שנים

.‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
 ÌÈBÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈe ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙ÙËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡  ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙Bt‰Â Ú˜w‰ ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב  של לזה 11)מימרא לב  שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע 
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב 'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני  שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי 
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב  דברי  הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע  שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי  שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי "ב  למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק  מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב 'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב . אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני 

זו  הרי  - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני  שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק  רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי ' שם [וה'טור' חזקה.
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שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È‰66ÚÚÓ‰ ‡e ,˙Ba ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ dÎÓ ÈBÏt Ï‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ÎnL ÈBÏt :ÚÚÓ‰ BÏ Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ÊÁz ˙Bt‰ ÏÎÂ ‰68ÚÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ÚÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…

ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ÈÏ dÎÓ Ck Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È‰L72ÔÚË ‰ˆ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי  אמר המחזיק .68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק : ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי  שהשדה מודה הנך שהרי  שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי ? זכותך היא מה ואםֿכן ממני , אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח  הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי 
שלי . למוכר שמכרת שני73)אני  אכלה לא שאם משמע 

עדים  למערער שאין ואף ֿעלֿפי  מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח , ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע  יכול הלוקח  אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני , קניתיה לטעון רק  לך היה שלו? שהיא לך שידוע 
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי  לדין, אותי  התובע  היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב 'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב 
ראשונה. כסברא פסק  בהלכותיו שהרי "ף  וכותב  וממשיך
שכתב  ומה ברי "ף , לדבריו סמך כל מצאתי  ולא חיפשתי 
דאפסיד  איהו - ליה דאודי  בהאי  פסידא ליה אית "ואי 
אלם  או עני  שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח  לו), יש (ואם ליה אית ואי  ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח , הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי 

      
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק  השדה על עורר דין מבאר

ואימתי לעדות מצטרפים אימתי  חזקה עדי  ודין חזקה, שני 
של  אומר וזה אבותי  של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי ,

.‡ÚÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È‰Â4BÏ ÌÈÓB‡  ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ

EËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,BË È‰  Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ
ËMa6BÓi˜Ï BÏ LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈

‰˜ÊÁ8˙q‰ ÚMÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע :2) - קסט : אחר.3)בבאֿבתרא של  בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט : שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי . דברי  בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי הלכה רב , אמר גידל רב  "אמר קע .): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי  שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב "ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי  ואף 

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש ֿ (להוכיח ) בבית נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי  להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף  שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ . סי ' חושןֿמשפט  ב 'טור' הובאה גאון, האי  רב 
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף , חננאל

שלש 9) שהמחזיק  רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב ). פי "א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב  - שנים

.‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
 ÌÈBÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈe ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙ÙËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡  ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙Bt‰Â Ú˜w‰ ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב  של לזה 11)מימרא לב  שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע 
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב 'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני  שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי 
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב  דברי  הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע  שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי  שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי "ב  למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק  מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב 'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב . אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני 

זו  הרי  - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני  שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק  רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי ' שם [וה'טור' חזקה.
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שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף  שאם אחר: מנימוק 
אכל  והוא מובירים כולם שהרי  המקום, אנשי  כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי  רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב  אחד 15)לא שאם כתב  שם ב 'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני  ג. ב . א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק , כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי , לא לטעון שיכול ב 'מיגו' אכלתי  שלי 
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים , נגד
יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי  עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב  לא עצמו וה'טור'
בין  חילק  ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב  ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב , סק "ג שם חו"מ  ובסמ "ע  הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע "ג מורגש. והדוחק  הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„iL ÈÓ16ÏÎ‡Â LBÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡Â epnÓ B˜ ‡e‰L Á‡ LBÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙Bt≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dLÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙Bt‰ Ïk ÈÊÁ‰Ï iÁ  ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב  לפני  שבא מעשה לג. שם כאביי17)גמרא
כתובה  שהיא כפי  כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב "ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק  יותר, קרוב  מי  מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע  את שמחזיר חסדא רב  ופסק  יותר, קרוב  דינו
חלקו  ורבא ואביי  כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי  שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי  כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואף ֿעלֿפי 

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס  שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈBÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È‰L B‡ ,‰È‡ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„È ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ  dÎB˙Ï „ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני21)כרב 

הדין. מבעלי  אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים
רשב "ם), (ראה לה: שם אשי , רב  של כמסקנתו השנים. לפני 
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי  דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú Á‡‰ ‡È‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ  B„È ˙Áz ‡È‰ È‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓe ,ÂÈ˙B‡24ÈM‰ ÊÁ .25‡È‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È‰L ,ÂÈ˙B‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈÊBÁ  ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „È ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב  פסק  האבות.

(רשב "ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי לזילותא שאמר: לב ). (שם אשי  כרב  אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני  בה מוחזק 
היה  כשהשני  אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק 
את  מחזירים - אבות עדי  השני  הביא ואחרֿכך אבות, עדי 
שאין  - בה מוחזק  היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.ÂÓB‡ ‰Ê28È˙B‡ ÏL29,È˙B‡ ÏL ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È‰L ‰ÊÏ ÊÁz  ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È‰L ;ÏÎ‡L ˙Bt‰ ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡  ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dzÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B‡ ÏL Ôk :Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,ÓBÏk  È˙B‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:Ó‡L B‡ ,È˙B‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B‡ Ï33‰ÚË BÊ È‰  ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡‰ ÂÈ„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  EÈ˙B‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני .29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי  הוכחשה אבותי " "של

לידו. הגיעה כיצד הי "ב .31)ביאר פי "ד למעלה כמבואר
ב 'מיגו' נאמן חזקה עדי  שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני  ואכלתיה ממך השדה קניתי  לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי  עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק  ורבינו עדים. במקום
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קלח                
         

אין  למה הקשו לי , מה ד"ה (לא.) ב 'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי  אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע  אבותי " "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק  מועילה זו שטענה מתרץ ,
אין  וכאן הי "ג), (פי "ד למעלה כמבואר אחד, יום  אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני : ותירוץ  כזו. ראיה לו
אין  'ברי ' טענת כשטוען אבל 'ברי ', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר

למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ "ז למעלה שכתב 
עלֿידי טענתו הוכחשה כאן שהרי  היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔe‡37ÚÚÂ ÔBÚÓL ‡e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ôe‡ Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :Ó‡Â Ôe‡ ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ôe‡ ˙ÚË È‰  EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba ÌÈLÏ ‡B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL ÚL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ôe‡ ‡È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
 ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
ÚMÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ÊÁz  »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ôe‡ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ dÎÓ È‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב "ם
היינו  לא חזקה, שני  רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע  שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני  יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי  עלֿידי  הוכחשה

של 39) חזקה שני  שמלאו לפני  לשמעון לוי  מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי  המחאה, הועילה
פי "א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח . ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב : והוא שנים? שבע  צריך ולמה ה"ח )
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף  למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי  מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח . ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע  כל על עדים להביא
לפני שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב 'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ , מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע  לא קניתיה, מלוי  שטען: שבשעה משום

החזרת  המוכר יתבע  שמא וחשש קנין, שטר יש המערער
ו  לגביהקרקע , טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה

פי "ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי  המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי "ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ , אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי  צרכו, כל הענין לי  נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני  לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ "ע ]. מא:) (שם חייא רב  בשם רב  שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È‰Â È˙B‡ ÏL ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È‰L ‰ÊÏ ÊÁz  ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙Bt Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
ÓB‡ ‡e‰ È‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי  לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי . שלא ב 'מיגו' אכלתי , שלי  לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ÚÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,ÈËL È‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ÚÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :Ó‡Â ËM‰ ÏÚa45ËL ÈÏ ‰È‰ Ï‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„‡Â Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

ÓB‡46‰Ê È‰  ‡e‰ Ìi˜Ó È‰L ,BËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ ÚMÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב : "והא 44)שם סתם: כתוב  שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף 

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ "ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י 

בזה:48)ב 'מיגו'.47) יוסף  ורב  רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף  ורב  ב 'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף  רב  של טעמו פירש וברשב "ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף  שהשטר בעצמו הודה שהרי  עדים,
הטענות  ששתי  במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב 'תוספות' בקרקע . כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע  להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע  בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף  ורב  רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף  כרב  הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי "ד (ראה בעלים בחזקת הכסף  שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ÚÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
ÚÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ
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אין  למה הקשו לי , מה ד"ה (לא.) ב 'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי  אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע  אבותי " "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק  מועילה זו שטענה מתרץ ,
אין  וכאן הי "ג), (פי "ד למעלה כמבואר אחד, יום  אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני : ותירוץ  כזו. ראיה לו
אין  'ברי ' טענת כשטוען אבל 'ברי ', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר

למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ "ז למעלה שכתב 
עלֿידי טענתו הוכחשה כאן שהרי  היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔe‡37ÚÚÂ ÔBÚÓL ‡e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ôe‡ Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :Ó‡Â Ôe‡ ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ôe‡ ˙ÚË È‰  EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba ÌÈLÏ ‡B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL ÚL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ôe‡ ‡È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
 ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
ÚMÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ÊÁz  »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ôe‡ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ dÎÓ È‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב "ם
היינו  לא חזקה, שני  רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע  שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני  יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי  עלֿידי  הוכחשה

של 39) חזקה שני  שמלאו לפני  לשמעון לוי  מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי  המחאה, הועילה
פי "א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח . ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב : והוא שנים? שבע  צריך ולמה ה"ח )
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף  למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי  מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח . ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע  כל על עדים להביא
לפני שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב 'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ , מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע  לא קניתיה, מלוי  שטען: שבשעה משום

החזרת  המוכר יתבע  שמא וחשש קנין, שטר יש המערער
ו  לגביהקרקע , טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה

פי "ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי  המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי "ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ , אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי  צרכו, כל הענין לי  נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני  לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ "ע ]. מא:) (שם חייא רב  בשם רב  שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È‰Â È˙B‡ ÏL ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È‰L ‰ÊÏ ÊÁz  ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙Bt Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
ÓB‡ ‡e‰ È‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי  לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי . שלא ב 'מיגו' אכלתי , שלי  לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ÚÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,ÈËL È‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ÚÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :Ó‡Â ËM‰ ÏÚa45ËL ÈÏ ‰È‰ Ï‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„‡Â Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

ÓB‡46‰Ê È‰  ‡e‰ Ìi˜Ó È‰L ,BËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ ÚMÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב : "והא 44)שם סתם: כתוב  שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף 

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ "ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י 

בזה:48)ב 'מיגו'.47) יוסף  ורב  רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף  ורב  ב 'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף  רב  של טעמו פירש וברשב "ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף  שהשטר בעצמו הודה שהרי  עדים,
הטענות  ששתי  במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב 'תוספות' בקרקע . כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע  להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע  בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף  ורב  רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף  כרב  הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי "ד (ראה בעלים בחזקת הכסף  שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ÚÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
ÚÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ
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‰È‰ ÚÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡ ‡È‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È‰ ‡Ï Ì‡Â .kÓiL LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט : מפרש 50)שם בהלכותיו הרי "ף 
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי "ף : ופירש הואי ", גואי  בשכוני 
בשעת  שלא שאפילו משמע , לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב "ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק  מכיון ושאלו: והרשב "א,
ליום  שבא אפשר הרי  ראיה? להביא המחזיק  על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח ? עלֿידי  מכר או ומכר, אחד
אי ֿאפשר  הקרקע : לבעל שאומרים ה"ב , בפי "א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי ' חו"מ  וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C„ ‰„‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55 ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C„ ‡nL :ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ ÈÁ ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÈÂ‡a ÁÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È‰L ;Cc ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡  ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡  BËL „Á‡ ÏÎÏ ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ÓB‡ ‰Ê È‰  ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆiL ‰„O BÊ È‡a ‰ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èkc«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
Cca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk„ ‡È‰ BÊ :ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ 60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰ea ‰È‡a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט :52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי . יודע  עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני 

אחרים. השדות 55)לידי  ארבע  מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני  השדות הזכות 58)בעלי  וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני 

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות ֿ 61)בעל במגיד
 ֿ ובכסף  שנים. שלש בה כשהחזיק  שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק  שאם וכתב , פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ' רביעי יום 

     
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני  שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני  הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק ".

.‡Ôe‡2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ôe‡L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ÚÚÏ ÈÂÏ ‡e ,ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡ÈiL ˙BÈ‡ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B˙Â În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .ÚÚ˙e4:Ba e˙kL ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,ÚÓ B‡ ÁÊÓ „vÓ Ôe‡ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
 ËMa „ÈÚ‰Â Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈÓB‡L ;ÚÚÏe ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba e˙kL ‰Ê ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ÚÚ˙e ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

  

       

גזל  שראוב ולומר יכול אינו  שלוי  הוא  הדי זה , במקרה 
א  שג יותר גדול החידוש  שאח "כ  ובהלכה  ממנו , אותה 
בו  שכתוב  אלא  מכר שטר שאינו  בשטר עד  לוי  היה 
אינו  אז  ג מערב , או  מזרח  בצד  ראוב של פלונית ששדה 

ממנו . שנגזלה  ולומר לערער יכול
 ראוב : הענייני פנימיות על־פי  ההלכות שתי  לבאר ויש 
העבודה  על ושמעו ראיה , בבחינת העבודה  על מורה 
שלמעלה  בחינה  על מורה  לוי  אבל שמיעה , שבבחינת

. משניה
שינוי שעניינה  במכירה , ההלכות: שתי  לבאר יש  ועל־פי ־זה 
 ולכ משפיע  בבחינת הוא  המוכר לרשות, מרשות והוצאה 
בדרגא  הקונה  ואילו  לאחר, הבעלות להעביר בכוחו  יש 
ג ישנה  שבמכר אלא  מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה 

. הכס נתינת היינו  הקונה , של עבודתו 
בדרגא  היותו  בגלל ,שראוב "לשמעו שמכר ראוב" וזהו 
שמיעה . שבבחינת לשמעו משפיע   ראיה   יותר נעלית

לז   נעשה ובנוס זה  שעניי השטר  קיו את לפעול צרי ה 
מעדי "לוי    משניה שלמעלה  מבחינה  המשכה  ידי  על
מצד הרי  יותר, נעלית בחינה  הוא  שלוי  ואע "פ השטר".
לוי "בא  ח "ו  רצוי  בלתי  באופ זאת לנצל אפשר הבחירה 

לערער".
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קמ                
         

רק  שלא  היינו  לו " שומעי אי"  " הרמב פוסק  זה  ועל
לו  שומעי אי מלכתחילה   שג אלא  דבריו   מקבלי שלא 
 ומקור שורש מצד  אתה   א שהרי  כו ' משגיחי ואי

לערער. תבוא  כיצד  המכר, על העדת
מתייחסת  אינה  עדותו   א  שג שאח "כ  בהלכה  וממשי
לערער  זכותו  מאבד  אז  ג השדה  על לבעלות ישירות
על  מורה  וקונה  שמוכר בפנימיות, ההלכה  וביאור עליה .
העול כל את לישראל מוכר שהקב "ה  וישראל הקב "ה 
שיעשו  כדי  השתלשלות סדר כולל  עבודת בזכות כולו 
לערער  מישהו  יבוא   וא , בתחתוני יתבר לו  דירה  ממנו 
(שמעו) הקונה  של ומצבו  שמעמדו  ולומר המכירה  על
 שכ כו '" משגיחי ואי לו  שומעי ש "אי הרי  כדבעי אינו 
כל  ועל  העול על הבית בעלי   ה שישראל הוא  ברור דבר
נפש  במסירות  עבודת על־ידי  קנוהו  כי  השתלשלות סדר
בשביל  אלא  נברא  לא  כולו   העול וכל הדורות, כל במש

ישראל.
       

קט .2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי  נוח  (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי  נוח 
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח 
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב  לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי  שלי , שדה גובלת פלוני 
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י  פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי " דאעורר הלשון מתוך "משמע  כתבו: עשאה
פלוני מצד בשטר: וכתב  אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי  את כלל הביא לא למה לתרץ 
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי ]. מן רש"י  לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י  של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי  זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי  נוח  השני  לטענה:

.ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„Ïa ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È‰  Ôe‡ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ÚÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï‡ ;ÚÚÏ9ËM‰ ÌiwL10,ÚÚÏ BÏ LÈ  ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡˜ ‡lL11ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב .5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב  של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב  וכן הרמב "ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט  חושן בטור שם.9)הובאו כאביי 
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק  שהרי 
בשטר. הכתוב  כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ‰ :BÏ Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚe ,Ôe‡Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ  ‡È‰ ‰BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ÚÚÏ14‰OÚ ‡Ï È‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ :ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ôe‡¿≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב "ם  [כתב  לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני  הלוקח  אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח  שהרי  טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח  יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט "ו פרק  למעלה (ראה

.„Ôe‡16ÈÈ‡ :Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ÚÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ôe‡ BÏ Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ zÓ‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡ BÊ ÔÈ‡  BÊ ‰„O ÈÏ ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ :ÓBÏ18‡ÏÂ ÚÚz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈËz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡  BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי  עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי  - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח  טען שם בגמרא שהובא

.‰ÚÚL Ôe‡20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dzÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :Ó‡ Ôe‡e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙Bt‰ ÈÊÁ‰Ï iÁ BÈ‡  »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :ÓB‡ ‡e‰ È‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È‰L ,˙Bta B˙B‡ ÔÈiÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ  ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰  Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
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קמי                 
         

רק  שלא  היינו  לו " שומעי אי"  " הרמב פוסק  זה  ועל
לו  שומעי אי מלכתחילה   שג אלא  דבריו   מקבלי שלא 
 ומקור שורש מצד  אתה   א שהרי  כו ' משגיחי ואי

לערער. תבוא  כיצד  המכר, על העדת
מתייחסת  אינה  עדותו   א  שג שאח "כ  בהלכה  וממשי
לערער  זכותו  מאבד  אז  ג השדה  על לבעלות ישירות
על  מורה  וקונה  שמוכר בפנימיות, ההלכה  וביאור עליה .
העול כל את לישראל מוכר שהקב "ה  וישראל הקב "ה 
שיעשו  כדי  השתלשלות סדר כולל  עבודת בזכות כולו 
לערער  מישהו  יבוא   וא , בתחתוני יתבר לו  דירה  ממנו 
(שמעו) הקונה  של ומצבו  שמעמדו  ולומר המכירה  על
 שכ כו '" משגיחי ואי לו  שומעי ש "אי הרי  כדבעי אינו 
כל  ועל  העול על הבית בעלי   ה שישראל הוא  ברור דבר
נפש  במסירות  עבודת על־ידי  קנוהו  כי  השתלשלות סדר
בשביל  אלא  נברא  לא  כולו   העול וכל הדורות, כל במש

ישראל.
       

קט .2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי  נוח  (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי  נוח 
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח 
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב  לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי  שלי , שדה גובלת פלוני 
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י  פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי " דאעורר הלשון מתוך "משמע  כתבו: עשאה
פלוני מצד בשטר: וכתב  אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי  את כלל הביא לא למה לתרץ 
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי ]. מן רש"י  לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י  של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי  זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי  נוח  השני  לטענה:

.ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„Ïa ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È‰  Ôe‡ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ÚÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï‡ ;ÚÚÏ9ËM‰ ÌiwL10,ÚÚÏ BÏ LÈ  ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡˜ ‡lL11ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב .5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב  של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב  וכן הרמב "ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט  חושן בטור שם.9)הובאו כאביי 
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק  שהרי 
בשטר. הכתוב  כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ‰ :BÏ Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚe ,Ôe‡Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ  ‡È‰ ‰BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ÚÚÏ14‰OÚ ‡Ï È‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ :ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ôe‡¿≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב "ם  [כתב  לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני  הלוקח  אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח  שהרי  טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח  יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט "ו פרק  למעלה (ראה

.„Ôe‡16ÈÈ‡ :Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ÚÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ôe‡ BÏ Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ zÓ‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡ BÊ ÔÈ‡  BÊ ‰„O ÈÏ ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ :ÓBÏ18‡ÏÂ ÚÚz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈËz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡  BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי  עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי  - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח  טען שם בגמרא שהובא

.‰ÚÚL Ôe‡20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dzÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :Ó‡ Ôe‡e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙Bt‰ ÈÊÁ‰Ï iÁ BÈ‡  »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :ÓB‡ ‡e‰ È‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È‰L ,˙Bta B˙B‡ ÔÈiÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ  ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰  Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
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B„Èa ˙„ÓBÚ24ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ôe‡ ÚMÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«
BÏ iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL ÚMÈÂ ,‰„O‰ BÏ ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»

ÏÎ‡L ˙Bta ÌeÏk25.ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב  אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע , יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב  אינו כן פי  על אף  - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב "ם
התכוונתי - "אכלתי " בתחילה; שאמרתי  ומה אכלתי ,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק : קמה סימן משפט  חושן ובטור י ). הלכה י "ב  פרק 
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב ). הלכה ט "ו פרק  למעלה הערות (ראה בו החזיק  שהרי 
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף  שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב , קטן סעיף  שם הש"ך מסיק  ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי  החזיק . לא - אכל אפילו שהרי  עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב : ו הלכה

להחזיר]. חייב  אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע  גם המחזיק  יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי  אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע  ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע  מהם אחד הרי  כך,

בידו. הקרקע  להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙Bt‰ Ïk ÈÊÁÈ  ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È‰L ;ÂÈt ÏÚ ÈÊÁ‰Ï iÁ  „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰ÚeL iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,ÚM‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע  כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי  שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני  מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי 

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי  פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני  מפני  מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב  שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע  יכול ואינו

בשם  כלל וידוע  אמר אבא שרב  משום אבא", דרב  "נסכא :
מהותכה  כסף  חתיכת חטף  שאחד במעשה לב :) (שבועות זה
היא, שלי  אבל חטפתי  אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב  אבא רב  ופסק  שחטף . העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Bt‰ ÈÊÁ‰Ï iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ÚLk Ô˙B‡ ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙Bt eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙Bt≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»

ÔÈÓÈÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ  ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ
.ÌlLÈ ‡ÏÂ ˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע  את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.ÁÈÊÁn‰ Ïk32dÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
 ÔÈÓi˜ ÔÈÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚÏ ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚB˙Â ÔÈÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט .32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק 
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי  להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .BkÚÏ È„k B‡35 ‰Ó BÁa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰ÚeL36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï  ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙Èa Ïk‰ tÎ‡ :Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰ÚeL BÏ iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈÏ39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע ";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע ", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי  צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע  טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי  ויגלגל

אדם  מעדיף  לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע 

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï  Ô‰a ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ÚBz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41e˙k‰ È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈc ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Áz ˜L cÓ :Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע  הכסף  את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»


 

.˙BÏÁ „Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

    
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ „Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eLÈÈ 4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÎf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
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קמב               
         

לו,4) אין ובן ימות כי  "איש ח ): כז, (במדבר בתורה כתוב 
את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב ,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח ): לו, (שם מהכתוב 

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.ÌB˜Ó ÏÎa5‰MÈ Îf‰ ÌÚ ‰˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ‡ epLÈÈ  ÌÈa BÏ7˙‡ ˙LBÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê „Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב  בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב  זה דין למדו קח : שם בגמרא

יח , (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב ): קט :) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב  אף ֿעלֿפי 
אליו  "הקרוב  מסיים: שהכתוב  משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב ): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי  קורא רבינו אולם הכתוב , מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎÈ È‡ˆBÈ  ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ LBÈ 13ÔÈiÚÓ  ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,ÚÊ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚÊa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰  ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ LÈz14Ôa ÚÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈÊBÁ  ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ LÈz  ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ ÚÊ ÏÚ ÔÈiÚÓ  ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,ÚÊ dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
 ˙a ÚÊ dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ LBÈ ‡e‰  ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ‡Ï ‰MÈ‰ ˙ÊBÁ16ÔÈiÚÓ  Ìi˜ ÂÈ‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
ÚÊ B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,‡‰ ÚÊ ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ LBÈ  Á‡17ˆ‡ ÔÈÊBÁ  Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ LBÈ  dÚÊ B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ ÚÊ ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ ÚÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

‡‰ È‡Ï ‰MÈ‰ ÊÁz  ÚÊ ‡Ï18È‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,‡‰ È‡ ÏL ÚÊ ÏÚ ÔÈiÚÓ  Ìi˜ ‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚÊÂ ,˙B˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÎf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚÊa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
Cc‰ ÏÚÂ .‡‰ È‡ È‡Ï ‰MÈ‰ ÊÁz  ÔÚÊ«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ôe‡ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È‡ È‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»

Ì„B˜ ˙n‰ È‡Â .‰È‡ È‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎÈ È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎÈ È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È‡ È‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ‡‰ È‡ .‰È‡ È‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎÈ È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ‡ È‡ È‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ Cc ÏÚÂ .ÂÈ‡ È‡ È‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙BBc‰ L‡ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈLBÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי  נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי  נפש כל ויהי  קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח : שם בגמרא וכו'). יעקב 

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף  האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי  בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי13)לפי  ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח  באה שהיא משום

אחריו.15) זרע  כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח , עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי  חזרה שהירושה משום האח ,
קודם  וזרעו המת, אחי  שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב  אבי  אין - המוריש של האב 
קטז:) (שם חמא בר רמי  פירש ירכו", יוצאי  לכל קודם
אבי שהוא בנו ירך ליוצאי  קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי 
שהם  - המת ואחי  בנו, את ירש המת שהאב  משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק  משום לאברהם, קודם יעקב  - עשו בנכסי 

יצחק . את יורש ויעקב  בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב ) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף  הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי  את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב . עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב . מבני 
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי , והשיב 
[ברשב "ם  יעקב . עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי  מהכתוב  אביי , לדברי  סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב  סוף 22)בני  עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק  ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ LÈ˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰  ˙BB„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
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קמג                
         

לו,4) אין ובן ימות כי  "איש ח ): כז, (במדבר בתורה כתוב 
את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב ,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח ): לו, (שם מהכתוב 

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.ÌB˜Ó ÏÎa5‰MÈ Îf‰ ÌÚ ‰˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ‡ epLÈÈ  ÌÈa BÏ7˙‡ ˙LBÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê „Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב  בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב  זה דין למדו קח : שם בגמרא

יח , (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב ): קט :) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב  אף ֿעלֿפי 
אליו  "הקרוב  מסיים: שהכתוב  משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב ): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי  קורא רבינו אולם הכתוב , מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎÈ È‡ˆBÈ  ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ LBÈ 13ÔÈiÚÓ  ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,ÚÊ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚÊa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰  ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ LÈz14Ôa ÚÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈÊBÁ  ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ LÈz  ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ ÚÊ ÏÚ ÔÈiÚÓ  ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,ÚÊ dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
 ˙a ÚÊ dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ LBÈ ‡e‰  ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ‡Ï ‰MÈ‰ ˙ÊBÁ16ÔÈiÚÓ  Ìi˜ ÂÈ‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
ÚÊ B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,‡‰ ÚÊ ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ LBÈ  Á‡17ˆ‡ ÔÈÊBÁ  Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ LBÈ  dÚÊ B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ ÚÊ ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ ÚÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

‡‰ È‡Ï ‰MÈ‰ ÊÁz  ÚÊ ‡Ï18È‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,‡‰ È‡ ÏL ÚÊ ÏÚ ÔÈiÚÓ  Ìi˜ ‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚÊÂ ,˙B˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÎf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚÊa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
Cc‰ ÏÚÂ .‡‰ È‡ È‡Ï ‰MÈ‰ ÊÁz  ÔÚÊ«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ôe‡ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È‡ È‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»

Ì„B˜ ˙n‰ È‡Â .‰È‡ È‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎÈ È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎÈ È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È‡ È‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ‡‰ È‡ .‰È‡ È‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎÈ È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎÈ È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ‡ È‡ È‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ Cc ÏÚÂ .ÂÈ‡ È‡ È‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙BBc‰ L‡ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈLBÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי  נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי  נפש כל ויהי  קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח : שם בגמרא וכו'). יעקב 

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף  האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי  בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי13)לפי  ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח  באה שהיא משום

אחריו.15) זרע  כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח , עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי  חזרה שהירושה משום האח ,
קודם  וזרעו המת, אחי  שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב  אבי  אין - המוריש של האב 
קטז:) (שם חמא בר רמי  פירש ירכו", יוצאי  לכל קודם
אבי שהוא בנו ירך ליוצאי  קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי 
שהם  - המת ואחי  בנו, את ירש המת שהאב  משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק  משום לאברהם, קודם יעקב  - עשו בנכסי 

יצחק . את יורש ויעקב  בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב ) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף  הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי  את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב . עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב . מבני 
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי , והשיב 
[ברשב "ם  יעקב . עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי  מהכתוב  אביי , לדברי  סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב  סוף 22)בני  עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק  ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ LÈ˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰  ˙BB„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
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ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ‡ ÈÁ‡ Ôa ˙Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈
.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי  כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ  Ô˜f‰ ˙Ó Ck Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙LBÈ Ba ˙e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈLBÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ Cc ÏÚÂ .ÂÈ‡ ˜ÏÁ LBÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡ „Ú ‡‰ ÈÁ‡ Èe ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙BBc‰28. «

קיח :26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי  הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי  תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי  נחלת זו - אביהן" אחי  "בתוך
אבי חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני  היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק  אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי  10 או שנים), פי  לקח  (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי  5 = שליש לקח  לצלפחד) היה אחד שאח 

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח  מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰MÈ ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30 Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈLBÈ  ‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „Ïa ÂÈ‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט :29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואף ֿעלֿפי ֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח ): לו, (במדבר הכתוב 
(מטות=שבטים) מטות שני  יורשת שהיא משמע  - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט  ואמה אחד משבט  שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈBw‰ Ïk33‰Úa34?„ˆÈk .ÌÈLkk ÔÈLBÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È‰  ÊÓÓ Á‡ B‡ ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ‡LÎÂ ÌÈa ‡Lk35Ï‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ „Ï Ôa BÈ‡  ˙ÈÎp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk LBÈ BÈ‡Â ,ÌÈc‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב .33) עמוד שם וגמרא כב . יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה

הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי  בן שמעון רבי  למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי ", בנך את יסיר "כי  ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח  לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי 

בנך. קרוי  אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙LBÈ dÈ‡40LBÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈÙBÒ ÈcÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙MÈa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Leb ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
LÁ ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ LBÈ ‡e‰ 47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח .39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ "ט  לקמן (ראה האישות בלי  גם כרבי41)אותו

משיג  [הראב "ד פח :). (כתובות וכרב  נב :), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב  התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסף ֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי  לה קורא מדרשה, קיא:) (ב "ב  ולמדוה
הרמב "ם  כללי  חמד' וב 'שדי  הרמב "ם. כללי  מלאכי , יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב  שגם כתב ,
ה"ב )]. סוף  למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים

לבניה.42) איסורי43)אפילו ובין דרבנן איסורי  בין
בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין

ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי 
ומי בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי  אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ "ב  יבמות ה"י .45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט ). פ "ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי  קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב  נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי  לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k48LBÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eLa ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49LBÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙LÁ ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙LÁ‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ LBÈ ‡e‰L ,e‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eLÏ e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dLBÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ‰˙ÓÂ ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Lb˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב .48) ה "א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס 
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי "א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב 
ה"א  אישות מהל' פט "ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב ,54)וה"ב ). אמר - נישואין ספק  גבי  מה: בקידושין
גירושין  לספק  רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם

(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡  ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
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קמד               
         

‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È‰L ,dLBÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dLBÈ BÈ‡  ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח  ה"ז פ "ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי  רוצה איני  עדים) שני  (בפני  ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אף ֿעלֿפי  משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È‡ ˙Ó Ck Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡  d˙B‡ ÔÈLÈBn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ LBÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚÊ Ô˙B‡ LBÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰MÈ‰ ÊÁz B‡ ,ÚÊ∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ Á‡Ï ‡BÏ ÔÈÈe‡‰ ÌÈÒÎ LBÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰MÈÏ e‡a kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב  "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק ". בראוי  נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע 
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב ). למעלה

.ÈÔÎÂ59,wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ LBÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈLBi‰ ‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  BzL‡ ‰˙Ó Ck Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈLBÈ Ck ,d˙MÈa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈLBÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈLBÈ ‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈLBi‰ Ì‰ ‰È‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב , בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אף ֿעלֿפי  בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k wa Bn‡ ˙‡ LBÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈLBÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈLBÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈLBÈ ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pLÈiL ‡e‰ da ÚÊ ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙MÈ ÊÁz  ÚÊ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,ÚÊ BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï‡ .‰È‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈

LBÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È‰ ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»
ÂÈ‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי  בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ 'גזירה זה למדו קנט : ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח ). (ראה לכל קודם הוא הרי  - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק  מד. נדה
החודש 64) לפני  או להריונה השמיני  בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי  השביעי ,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני  מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי  לא.
והראב "ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

    
שניים.1) פי  שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :Ó‡pL ,ÂÈ‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB BÎa‰  BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB BÎa‰ („Á‡‰) È‰ 4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙ÈÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב :2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני  נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי  היינו,

.BÎa5ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡  ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
ÈÂ‡Ï BL‡ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È‰  ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב :5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב "ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי  בין מת והאב  תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי  אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח .8)כזאת יוחנן רבי  מחלוקת
יוחנן. כרבי  ופסק  מו:, בבכורות לקיש

.‚BÎa10Ú˜pL11Èt ÏËB BÈ‡  ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡  ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú  ÌÈ BÏ e„ÏÈÂ :Ó‡pL ;‰BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי , רב  של שעור 11)מימרא טומטום,
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קמה                
         

‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È‰L ,dLBÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dLBÈ BÈ‡  ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח  ה"ז פ "ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי  רוצה איני  עדים) שני  (בפני  ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אף ֿעלֿפי  משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È‡ ˙Ó Ck Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡  d˙B‡ ÔÈLÈBn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ LBÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚÊ Ô˙B‡ LBÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰MÈ‰ ÊÁz B‡ ,ÚÊ∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ Á‡Ï ‡BÏ ÔÈÈe‡‰ ÌÈÒÎ LBÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰MÈÏ e‡a kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב  "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק ". בראוי  נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע 
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב ). למעלה

.ÈÔÎÂ59,wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ LBÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈLBi‰ ‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  BzL‡ ‰˙Ó Ck Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈLBÈ Ck ,d˙MÈa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈLBÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈLBÈ ‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈLBi‰ Ì‰ ‰È‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב , בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אף ֿעלֿפי  בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k wa Bn‡ ˙‡ LBÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈLBÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈLBÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈLBÈ ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pLÈiL ‡e‰ da ÚÊ ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙MÈ ÊÁz  ÚÊ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,ÚÊ BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï‡ .‰È‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈

LBÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È‰ ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»
ÂÈ‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי  בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ 'גזירה זה למדו קנט : ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח ). (ראה לכל קודם הוא הרי  - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק  מד. נדה
החודש 64) לפני  או להריונה השמיני  בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי  השביעי ,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני  מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי  לא.
והראב "ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

    
שניים.1) פי  שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :Ó‡pL ,ÂÈ‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB BÎa‰  BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB BÎa‰ („Á‡‰) È‰ 4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙ÈÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב :2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני  נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי  היינו,

.BÎa5ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡  ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
ÈÂ‡Ï BL‡ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È‰  ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב :5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב "ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי  בין מת והאב  תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי  אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח .8)כזאת יוחנן רבי  מחלוקת
יוחנן. כרבי  ופסק  מו:, בבכורות לקיש

.‚BÎa10Ú˜pL11Èt ÏËB BÈ‡  ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡  ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú  ÌÈ BÏ e„ÏÈÂ :Ó‡pL ;‰BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי , רב  של שעור 11)מימרא טומטום,
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או  זכר הוא אם ידוע  ולא שלו, המין איברי  את מכסה הגוף 
קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È‰ ?‰BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe BÎa Ôa14Ú˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ ÏËB BÎa‰  ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

‡Lp‰ ÚÈe ÈˆÁÂ ,„Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa BÎa‰ ÌÚÂ Ú˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי  זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי  נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק  ממעט 

הבכורה. בחלק  ממעט  אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי  שלשה היינו רבעים, משלשה רבע  נוטל

.‰ÔË˜18Ï‡ ,‰BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ  „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ôe .20BÈ‡  ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב :18) ואף ֿעלֿפי19)שם לידתו. לפני  לחלק  כשבאים
טומטום. באח  כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא

ממעט ,20) אינו שעובר רבינו כתב  למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡  Á‡ ÌÚ Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22ek‰ Ì‡23ÔÈ˙Bk  eÚ˙ ÛBqÏe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡BÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,ek‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L‰ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי .22)ברייתא, רב  בשם אמרו שם,
פשוט .23) ומי  בכור מי  היה ידוע  כח 24)כשנולדו, יפוי 

הבכורה. חלק  בא 25)לגבות הכוח , יפוי  שקיבל ומי 
אחי . בשביל או בשבילי  הבכורה חלק  לי  תנו ותובע :

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי 
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני  הכוח 27)בחושך, יפוי 

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב  חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע  אף  כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa LBÈ ËeLt‰ Ôa È‰  Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙LBÈ BÎa‰ ˙e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32Èa ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈLBi‰ ÏÎe ‡‰ ÈÁ‡ Èe »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰BÎa ˜ÏÁ ÏËB  BÎa ÌÈLBi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ LBi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח  אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק  נחלת ישראל): ארץ  אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי  חפר בנכסי  אחיו עם
ה"ה). סוף  פ "א למעלה (ראה חלקים" שני  נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני  א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני  בלי  יעקב  שמת כגון

יעקב  נכסי  לירש יצחק  בני  ובאים יצחק , מת ואחרֿכך
בכורה  חלק  יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי ירש יצחק  שהרי  מאוד, פשוט  זה ודין יעקב . בנכסי 
וקשה  עצמו. כנכסי  בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב ,

בהערות). ה"א פ "ג לקמן (ראה נכתב  למה להבין

.ÁBÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ  Ôn‡ eLiL ËeLÙe BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ BÎa ‰È‰L36ÌÁ Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי 
אשר  בכל שנים פי  לו לתת (שם): בתורה כתוב  (פירוש,

לה. ולא - לו) האב .36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי , באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי ). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי  ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ BÎa38:Ó‡pL ,ÔBL‡ ‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
LBÈ  ÂÈ‡Ï ÔBL‡ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ "ח .38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ Á‡40ÏÙp‰ L‡ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰  ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ BÎa ÂÈÁ‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42BÎa ÂÈÁ‡ ‡a‰  ˙Ó BL‡ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡ :Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈÁ‡ ‡a‰  ÈÁ BL‡  ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי . בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי 

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי  ראוי  שהרי  נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי  חי ,
משמע , לנחלה)". בכור זה (הרי  מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי  ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈBÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL  ÂÈÁ‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ  ÔBL‡‰46;ÌÈ BÏ e„ÏÈÂ :Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.Á‡ BÓ„˜ È‰L  ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי 
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קמו               
         

.ÈÌÈa BÏ eÈ‰47 ib˙Â ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡OÈ Ï‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe˜ BÈ‡Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49 «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ BÎa ˙ÈÏ‡Oi‰ ÔÓ ÂÈÁ‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני  לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי  מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי  פ "א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב 'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב ., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי ' חו"מ  יוסף '
השפחה  מן בן לו שיש ממי  חוץ  דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע , הגויה". ומן

.‚ÈBÎa‰ ‰È‰51:Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB  ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ  ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Leb Ôa ‰È‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי  שם:
 ֿ "מכל ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב , עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי 
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי  פפא, רב  של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי  תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי  לאיש תהיינה "כי  תורה: שכתבה מפני 
בה  שיש משמע  "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי  ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי  ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב  מצא ולא כריתות. מחייבי  אלא
(ויקרא  מהכתוב  נלמד ממזר שדין כתב  שם יוסף ' [ב 'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט ): יח ,
כקרוב  נחשב  שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי 

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ  ‰iÁ .ÂÈ‡Â57ÔBL‡ ‡ˆÈ ‰Ê :‰Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ
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עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י ). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי  אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני  זה "האומר קלד.) (ב "ב  שנינו

הוא  בכורי  לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון
שם). יוסף ' [ב 'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי 

זה. בדין ורמב "ן רשב "ם בין מחלוקת מביא רעז סי ' חו"מ 
בקול, בהוחזק  רק  בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב "ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב "ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב  נאמן - בעדים הוחזק  אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי  זה ואמר החזיקו עצמו
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עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח  ממנו אם 65)ניטל
לקוי . אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע :). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או
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קכו:67) זה 68)ב "ב  אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע  הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡  BÎa Èa ‰Ê :Ó‡L ‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
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שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני  זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי  נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"א חמישי יום 

    
במוחזק 1) אלא שניים פי  נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח  ולא בראוי 
חלוקה.

.‡BÎa‰ ÔÈ‡2‡BÏ ÔÈÈe‡‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï3ÂÈ‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ L‡ ÏÎa :Ó‡pL ;B˙eLÏ e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ‡ ÈLÈBnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈLBÈ ËeLt‰Â BÎa‰ «¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ‡Ï6ÔÈLBÈ  Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ
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נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע  שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב  "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי  נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב "ד ִ
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.ÈÌÈa BÏ eÈ‰47 ib˙Â ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡OÈ Ï‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe˜ BÈ‡Â ,ÌÈÎBk ˙„BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49 «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ BÎa ˙ÈÏ‡Oi‰ ÔÓ ÂÈÁ‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני  לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי  מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי  פ "א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב 'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב ., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי ' חו"מ  יוסף '
השפחה  מן בן לו שיש ממי  חוץ  דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע , הגויה". ומן

.‚ÈBÎa‰ ‰È‰51:Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB  ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ  ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Leb Ôa ‰È‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי  שם:
 ֿ "מכל ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב , עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי 
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי  פפא, רב  של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי  תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי  לאיש תהיינה "כי  תורה: שכתבה מפני 
בה  שיש משמע  "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי  ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי  ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב  מצא ולא כריתות. מחייבי  אלא
(ויקרא  מהכתוב  נלמד ממזר שדין כתב  שם יוסף ' [ב 'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט ): יח ,
כקרוב  נחשב  שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי 

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
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BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ  ÂÈ‡ .60ÏÚ ‡‰ Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«
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ÔÓ‡61:BBÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿
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עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י ). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי  אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני  זה "האומר קלד.) (ב "ב  שנינו

הוא  בכורי  לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון
שם). יוסף ' [ב 'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי 

זה. בדין ורמב "ן רשב "ם בין מחלוקת מביא רעז סי ' חו"מ 
בקול, בהוחזק  רק  בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב "ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב "ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב  נאמן - בעדים הוחזק  אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי  זה ואמר החזיקו עצמו
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עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח  ממנו אם 65)ניטל
לקוי . אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע :). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או
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קכו:67) זה 68)ב "ב  אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע  הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡  BÎa Èa ‰Ê :Ó‡L ‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71Ó‡iL „Ú .72.ÈBÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני  זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי  נוטל "אינו לפיסקא: נמשך
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במוחזק 1) אלא שניים פי  נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח  ולא בראוי 
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נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע  שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב  "אמר קכה: בתרא בבא
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דמי להקדש ליתן מתחייב  אני  (פירוש: עלי  ערכי  שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי , פלוני  ערך או שוויי )
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי  ידו תשיג כאשר נותן - עני  הוא ואם
או  ריבוא לו והניח  מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב "ד דברי  לפי  - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק  ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי 

.ÁÈp‰8˙kÁÓ B‡ ˙kOÓ ‰t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
Ù‡a ‰ÚB10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB BÎa‰ 12d„ÏÂe »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע , סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח  משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי  נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה  בעול
בכור  אומר: רבי  המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח 
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי  נוטל
הנכס , של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח  פפא, רב 
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק  דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי  שנוטל מודים
רעח  סימן משפט  חושן סמ "ע  (ראה שינוי  כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף  שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף 
מעוברת  בהמה גבי  מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי  על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי  כל חל שלא משום למזבח , להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב  א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק  ופסק 
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י "ב ) (הלכה שם פסק  שינוי  שיש במקום שהרי  כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי  נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי רבינו, על משיג [הראב "ד שם). המשפט  נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי  זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק  ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב  מדברי  מופרך רבי " דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי כשאין שניים פי  שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי , אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס . בגוף 
רבינו  דברי  נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ "ע  שניים". פי  נוטל
כתב  שם בסמ "ע  השכירות. דמי  בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע  והוולד, הפיטום שבח  שנוטל
שדמי מפני  כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע  וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי בין מחלק  א קטן סעיף  שם משפט  חושן המשפט 
בעד  המגיעים אלה ובין האב  מיתת שמלפני  השכירות

כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת
ונוטל]. - מאליו הבא שבח  הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ‡ ÈÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB  ÂÈ‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב .14) עמוד קכג, דף  שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח , (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע  היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף  אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„BÎa‰ ÔÈ‡17eÁML ÁMa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
ÁM‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓk22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

ÌÈÓz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁL Ï‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı‡Â ,‰ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBËO25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt ÁMa ÏËB ‰Ê È‰  ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡  ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע  השבח  כדמי  שמחירו קרקע  לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע  השבח 19)בכורה דמי  מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט  כאחיו בו חלק  נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב  של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב 

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני  התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי  ונשתנה

איתו 25)הפרי . גורף  הסמוכות השדות את מציף  כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט  רפש

שם.26)הקרקע . גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
ËLa ‡e‰L28BÁa Ú˜˜ ebL b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È‡29‰ÂÏÓ ‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È‰  BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pLÈÈ ÂÈ‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע  שגבו בין במלווה, שניים פי  ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב "ם וכתב  בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי  נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב , שם והטור משכון, קונה

שאי נוטל,הלוואתו, פב .) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב  של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
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וכפל  וכמצוי , כגבוי  נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף  שם בסמ "ע  בקיצור  עצמו דברי 
גבי יצחק  מדרב  המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי 
(בבא  יהושע  רב  בן הונא ורב  פפא רב  אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי  באתרא משכנתא "האי  סז.) מציעא
פי נוטל ובכור ... מסלקי  דלא ובאתרא שניים פי  בה נוטל
בתנאי , קרקע , שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב , שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע 
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב , זמן לכל קצוב  סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני  - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי  ניכוי  אחר לו המגיע  החוב  מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי ") "באתרא נקרא (זה הקרקע  מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע  אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב  ומלמדנו מסלקי ). דלא (באתרא הקצוב  הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע  שיש פי  על ואף  מלווה, באותו שניים ִפי 
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי 
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף 
בטור  (הובא מיגאש והר"י  לזמן. לו כקנוי  הקרקע  - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח ) סימן משפט  חושן
שאז  פירעון, זמן לפני  אביו כשמת רק  נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי  פירעון זמן כשהגיע  אבל לו, קנוי  היה הקרקע 
כאן  ורבינו המשכון. בגוף  זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני  כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב , ד הלכה ז פרק  מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי "ף 
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק  ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב  הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי ".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק  המוטל שממון הלכה

.ÂBÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰BÎa ˜ÏÁ ÎnL34BkÓÓ  ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰BÎa ˜ÏÁ BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜˜a35zÂ  ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈÚ :ÌÈL ÈÙa Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
 ‰BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ‡La zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈÚa39 ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìeˆe ,ÌÈaÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ‡La zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎc Ì‡ Ï‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

zÂ  ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈÚa.Ïka zÂ È‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב  בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני  בכורה חלק  לבכור אין רבא: בשם
בין  האב  נכסי  חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק  זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק  זוכה לא חלוקה ולפני  יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני  יורשיו, בין האב  נכסי  חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי  ורב  למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב  עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי .
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק  ודעתם, עשה.
ששותף  סב :) (שם אמרו שהרי  ונימק , שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב : שהרי  כרשב "ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף  והבית
אינו  פשיטות שחלק  ומשמע  וכו' בכורה חלק  שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי "ף  [כתב  למכור. יכול
לידו, הגיע  שלא פי  על ואף  במלווה שניים פי  נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע  טרם בכורה בחלק  שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני  בין מכריע  הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי ומכל בידו, מצוי  היה הבכורה חלק  אבל מצוי , אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי  לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי  על ואף  במלווה נוטל שאינו פסק  שהרי  ִסברתו,

חלוקה]. לפני  הבכורה חלק  כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי  רב  אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי  רב  ופירש וויתר. - כפשוט  חלק 
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני  בכורה חלק  לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב  למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק  חלוקה, לפני  לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק  אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס  הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט  חלק  בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי  רב  הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי  על מיגאש הר"י  ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב : [הראב "ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב "ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח  התכוון אסי  שרב 
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וכפל  וכמצוי , כגבוי  נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף  שם בסמ "ע  בקיצור  עצמו דברי 
גבי יצחק  מדרב  המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי 
(בבא  יהושע  רב  בן הונא ורב  פפא רב  אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי  באתרא משכנתא "האי  סז.) מציעא
פי נוטל ובכור ... מסלקי  דלא ובאתרא שניים פי  בה נוטל
בתנאי , קרקע , שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב , שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע 
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב , זמן לכל קצוב  סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני  - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי  ניכוי  אחר לו המגיע  החוב  מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי ") "באתרא נקרא (זה הקרקע  מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע  אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב  ומלמדנו מסלקי ). דלא (באתרא הקצוב  הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע  שיש פי  על ואף  מלווה, באותו שניים ִפי 
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי 
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף 
בטור  (הובא מיגאש והר"י  לזמן. לו כקנוי  הקרקע  - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח ) סימן משפט  חושן
שאז  פירעון, זמן לפני  אביו כשמת רק  נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי  פירעון זמן כשהגיע  אבל לו, קנוי  היה הקרקע 
כאן  ורבינו המשכון. בגוף  זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני  כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב , ד הלכה ז פרק  מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי "ף 
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק  ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב  הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי ".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק  המוטל שממון הלכה

.ÂBÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰BÎa ˜ÏÁ ÎnL34BkÓÓ  ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰BÎa ˜ÏÁ BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜˜a35zÂ  ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈÚ :ÌÈL ÈÙa Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
 ‰BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ‡La zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈÚa39 ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìeˆe ,ÌÈaÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ‡La zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎc Ì‡ Ï‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

zÂ  ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
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Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈÚa.Ïka zÂ È‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב  בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני  בכורה חלק  לבכור אין רבא: בשם
בין  האב  נכסי  חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק  זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק  זוכה לא חלוקה ולפני  יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני  יורשיו, בין האב  נכסי  חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי  ורב  למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב  עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי .
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק  ודעתם, עשה.
ששותף  סב :) (שם אמרו שהרי  ונימק , שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב : שהרי  כרשב "ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף  והבית
אינו  פשיטות שחלק  ומשמע  וכו' בכורה חלק  שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי "ף  [כתב  למכור. יכול
לידו, הגיע  שלא פי  על ואף  במלווה שניים פי  נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע  טרם בכורה בחלק  שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני  בין מכריע  הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי ומכל בידו, מצוי  היה הבכורה חלק  אבל מצוי , אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי  לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי  על ואף  במלווה נוטל שאינו פסק  שהרי  ִסברתו,

חלוקה]. לפני  הבכורה חלק  כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי  רב  אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי  רב  ופירש וויתר. - כפשוט  חלק 
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני  בכורה חלק  לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב  למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק  חלוקה, לפני  לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק  אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס  הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט  חלק  בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי  רב  הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי  על מיגאש הר"י  ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב : [הראב "ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב "ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח  התכוון אסי  שרב 
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את 42) לישא בנים בלי  המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם  אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק . - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב  מוציאה זו (דרשה

נב .47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק  כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח . מיתת לפני  שמת האב , בנכסי  המת
בנכסי שהמדובר רבינו ומפרש בשבח " נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק  הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני  שמת האב 
כולם  המת האח  נכסי  שהרי  מוכרח , ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב  משנה [במגיד השבח . של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב  בחיי  הבן מת שאם והרשב "א, הרמב "ן
בהם  זכה שלא משום האב , בנכסי  המת אחיו חלק  נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף  מוחזקים ולא ראויים הם והרי  האח 
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק  ונראה כך.

כולם"]. בחיי  בנכסיו.50)האב  אביי51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי  נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק  שם ורבא
ירושת  דיני  כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ 
למעלה  (ראה אביו בנכסי  בכור כדיני  האח  בנכסי  המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e‡a k52ÈL ÏËB BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ìi‰ Ï‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB  ÂÈ‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
ÏB‚a ÂÈÁ‡56 ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏB‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב .52) הלכה י "ב  שיש 54)בגבול.53)פרק  פי  על ואף 
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי  שם
טובה  שדה רק  הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני  לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה ואחיו
החלקים  שני  והטעם: חשבון. לפי  דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק  נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק  שאם שם, למדנו לחלוק  שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע  אחד יב :55)וחלק  בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני  מנמק : שם רש"י  כבכור.
מירושת  והשני  אביו מירושת אחד חלק  מורישים, משני 

אחיו.

.ËÌÈ ˙ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈLBÈ ‰È‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ  »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈLBÈ ÏÚa‰ ÈLBÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈLBÈÂ .ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eLÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙e˜a ÔÈiÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי  שמת האח  אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף  קידושי  גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי  ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי  שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב  פרק  יבמות המת 59)טוב  שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח  - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב . מרצונו לה שכתב  התוספת עם לה לתת מחוייב 

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י "ב  פרק  אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

    
וחזר 1) בני  זה אמר או אחי , זה או בני  זה אמר דין מבאר

או  פלוני  אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי , זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי  ודין פלונית, אמא
עדי שם שאין פי  על אף  בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי  נאמן שאינו אחי  זה אומר ודין ייחוס ,

בחלקו. עימו ויטול

.‡ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈLBi‰ ‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ÂÈB˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epLÈÈÂ5Ó‡L ÔÈa ‡Èa ‡e‰Lk Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
ÚÓ ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ˙Îa ˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba  BLBÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי  "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי  בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב 'מיגו' שנאמן כתב , שם ברשב "ם
לו  אין ואז גוסס , כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק , ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני , זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק  נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע ", שכיב  "בין כתב  שהרי  כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
רעט , סי ' חושןֿמשפט  וב 'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף ' וה'בית גוסס ". כשהוא "אפילו בפירוש כתב 
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ  קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט . בן גם שכולל
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בצ "ע . והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב 'מיגו' שנאמן מיישב , סק "ג שם החושן' וב 'קצות
ס "ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב ]. ונוטה חולה פ "ב 7)שוכב  למעלה נתבאר
הט "ו.

.,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï‡ .ÔÓ‡ BÈ‡  È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡ÈÂ .epLÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ
ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«

ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»
ÔÈÚÏ ‡e‰.epLÈÈ ‡ÏÂ ,‰MÈ ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב  את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי 
ומלמדנו  הי "ד). שם למעלה (ראה בני  זה אין או בני  זה
לגבי לא אבל בן, לגבי  אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי  לפני  בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי  לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי בניך" בני  את לפסול נאמן אתה ואי  בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב 'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני  פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע  וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט "ו  מלשונו משמע  וכן בני ". איני  לומר עליו נאמן

הט "ו. ביאה איסורי  מהלכות

.‚ÓB‡‰11BÈ‡  ‡e‰ ÈcÚ :Ó‡Â ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :Ó‡Â ÊÁÂ ,ÈcÚ :Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

 ÈcÚ Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡  „Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „Ú :BÏ ÔÈB˜ eÈ‰ Ì‡Â .„Úk ÈÏ ‡e‰L ,ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÌÈ„ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב "ב  יוחנן, רבי  של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני , זה לומר

שם.13) יצחק , בר נחמן רב  של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡  ÈcÚ :Ó‡Â Ck Á‡ ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
ÈcÚ :ÒÎBn‰ ˙Èa Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡  ‡e‰ Èa :Ó‡Â ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס  ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס 

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈB˜ ÔÈ‡  ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz c‰ ÔÓ ‡BÈ ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,˙BÈa ÔÈeLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»

È„Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈
‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B˜Ï zÓ el‡ È‰  ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני  כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי ". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epLÈÈ ‰Ê È‰  ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡ÈiL „Ú Ï‡OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
Á‡Â Bn‡ ‰ÁzLpL ‰È‡È‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈÈ˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡Â ,c ÏÎÏ „Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ 25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈÎBÓ26˙L‡  epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ ÈwÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰ekÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ‡LÏ ÌÈLk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BLBÈÏ elÙ‡L ,‰B‰L ÈÓ LÈÂ .„Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡OÈa27‰Ê c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי  חוץ  דבר, לכל ובנו . . "מי . כב . ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי "ף  כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי  רב  בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני  שיחררה ובוודאי  זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי "ף  ופסק  בדבר, מפקפק  אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ "ט  רבינו אולם וודאים.
שהיא  אף ֿעלֿפי  כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני  הוולד זה הרי  - שפחתו
שדרש  ב , פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב  מן נתן רבי 
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב 
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב : של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי  כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי  דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי "ט , גירושין מהלכות בפ "י  לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי "ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק 
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף  בלבד, לירושה ההבדל
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קני                
         

בצ "ע . והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב 'מיגו' שנאמן מיישב , סק "ג שם החושן' וב 'קצות
ס "ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב ]. ונוטה חולה פ "ב 7)שוכב  למעלה נתבאר
הט "ו.

.,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï‡ .ÔÓ‡ BÈ‡  È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡ÈÂ .epLÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ
ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«

ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»
ÔÈÚÏ ‡e‰.epLÈÈ ‡ÏÂ ,‰MÈ ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב  את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי 
ומלמדנו  הי "ד). שם למעלה (ראה בני  זה אין או בני  זה
לגבי לא אבל בן, לגבי  אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי  לפני  בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי  לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי בניך" בני  את לפסול נאמן אתה ואי  בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב 'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני  פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע  וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט "ו  מלשונו משמע  וכן בני ". איני  לומר עליו נאמן

הט "ו. ביאה איסורי  מהלכות

.‚ÓB‡‰11BÈ‡  ‡e‰ ÈcÚ :Ó‡Â ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :Ó‡Â ÊÁÂ ,ÈcÚ :Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

 ÈcÚ Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡  „Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „Ú :BÏ ÔÈB˜ eÈ‰ Ì‡Â .„Úk ÈÏ ‡e‰L ,ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÌÈ„ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב "ב  יוחנן, רבי  של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני , זה לומר

שם.13) יצחק , בר נחמן רב  של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡  ÈcÚ :Ó‡Â Ck Á‡ ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
ÈcÚ :ÒÎBn‰ ˙Èa Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡  ‡e‰ Èa :Ó‡Â ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס  ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס 

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈB˜ ÔÈ‡  ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz c‰ ÔÓ ‡BÈ ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,˙BÈa ÔÈeLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»

È„Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈
‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B˜Ï zÓ el‡ È‰  ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני  כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי ". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epLÈÈ ‰Ê È‰  ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡ÈiL „Ú Ï‡OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
Á‡Â Bn‡ ‰ÁzLpL ‰È‡È‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈÈ˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡Â ,c ÏÎÏ „Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ 25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈÎBÓ26˙L‡  epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ ÈwÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰ekÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ‡LÏ ÌÈLk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BLBÈÏ elÙ‡L ,‰B‰L ÈÓ LÈÂ .„Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡OÈa27‰Ê c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי  חוץ  דבר, לכל ובנו . . "מי . כב . ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי "ף  כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי  רב  בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני  שיחררה ובוודאי  זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי "ף  ופסק  בדבר, מפקפק  אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ "ט  רבינו אולם וודאים.
שהיא  אף ֿעלֿפי  כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני  הוולד זה הרי  - שפחתו
שדרש  ב , פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב  מן נתן רבי 
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב 
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב : של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי  כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי  דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי "ט , גירושין מהלכות בפ "י  לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי "ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק 
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף  בלבד, לירושה ההבדל
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אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה
של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט 
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט 
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב  לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס ? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי  רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט . שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי "ט .

.ÊÔÈLBi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈLBÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈLBÈ el‡ È‰  ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ .29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע  אינני 
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק  למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי  קרוב  הוא  שפלוני 
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי  ברב  המעשה עלֿפי  רפד סי ' חו"מ 

לג.). בבבאֿבתרא

.Á˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ôe‡ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ôe‡ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È‰  «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ôe‡e ,35È‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ôe‡Ï ˙e˙M‰ ÊÁÈ 38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ôe‡ È‰L ,ÔBÚÓLÂ Ôe‡ Ô˙B‡ e˜lÁÈ  ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ ÁM‰ È‰  ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈÚ ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈÁ‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
BcÏ Ôe‡ ÏL Ô‰ È‰  ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
LÈÈ ‡Ï  ÈÂÏ ˙Ó Ck Á‡Â ,e‡aL BÓk Ôe‡¿≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44LÈÈ BcÏ Ôe‡ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈÁ‡ ÌÈÒÎ ‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿
ÌÈÁ‡ ÔÈLBÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈLBi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ

.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט .33)משנה, מכחיש  אינו
הבא 34) ללוי : אומר והוא בלבד, בנים שני  שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי  שאתה לפי35)ראיה לו המגיע  כפי 
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי  ראובן, של מחלקו שליש חלק  נוטל לוי 
ללוי נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע  הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי  לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע  איני  בנים.37)שמעון בלי 
אח 38) אינו ובין אח  לוי  אם שבין כלום, יורש שמעון ואין

חלקו. נטל וכבר מחצי , יותר לו מגיע  אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי . זה אם יודע " "איני  שמעון כשאמר נאמר
אחי . זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי41)בעיא
לוי . עלֿידי  הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי  לך, תיבעי  לא לכתפים המגיע 
דמי ". הרי "ף 43)אחר גירסת (עלֿפי  הקרקע  כגוף  דינם

נשארה  שהבעיא ואף ֿעלֿפי  שם). בגמרא מיגש, והר"י 
ודאי יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ "ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק , ושמעון
כלום. לספק  אין - ספק  ויורש ודאי  יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי  אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי  זה

    
ספק 1) ודין ספק , ואחד וודאי  אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק  יורשים ודין בירושה, לחלוק  שבאו יבם ובני 
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי  יודעים ואין אביו, ועל עליו

.‡ÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈLBÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈLBÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡  ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ LBÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

LBi‰ ‰Ê ‡nL B‡ LBi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚Bc‡ B‡6˙‡ LBÈ Ôa‰ È‰  ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BLBÈ  ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי  נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק  המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי 
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף , שיש 6)בתוך

"גיני " גבר, - "אנדרי " (ביוונית והנקבות הזכרות אברי  לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב  פ "א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי :8)כלום רבי  "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני  בריה אנדרוגינוס 
המשנה, מן למדו פב :) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק  הוא, ספק  אנדרוגינוס  חכמים: שלדעת
הוא, ספק  יוסי  רבי  לדברי  שגם כתבו, פג. שם [ב 'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק 
יוסי , כרבי  ופסק  כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי . כרבי  הלכה רב , בי  אמרי  שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני  בריה דאנדרוגינוס 
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קנב               
         

נוטל 9) - ובת טומטום הניח  שאם כתב , רפ  סי ' חו"מ  ב 'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק  והבת חלקים, שלושה הטומטום
הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי  הנכסים חצי 
הכול, ויורש בן הוא ספק  - הנשארים הנכסים ובחצי  בת,
חצי נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק 
[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק  נימוק  מצאתי  ולא אלה. נכסים
בכלל  נוטל טומטום למה רק  מנמק  שם, יוסף ' ה'בית שכתב 
מאוד  פשוט  זה הרי  כי  דעתו לסוף  ירדתי  ולא בירושה, חלק 
להסביר  צריך ואדרבה, ספק , הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק  בתוספת הנכסים חצי  נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e‡a ÌLÂ .Ô˙ÒÙe Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eLÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ ≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒt˙ÈÂ13ÌÈÒÎ eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊe ;Ô‰ÈÏÚÏ15ÌÈaÏ ÔÈ‡  ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙Be ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈLBÈ ÌÈa‰  ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊe ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙BÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ «»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק .10) סוף  עד הי "ז מן לאחר 11)פי "ט  הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי  להן  מעשרה.14)יוענק  אחד 
הבנות.15) מזונות כדי  מספיקים ֿ 16)ואינם בבא משנה

קמ : אביי ,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם  שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡Ï21ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡  »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ LBÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLBÈ Ô‰ÈL  «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ‡ ‰Ê B‡ ÂÈ‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק :18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי  תשעה אחר ונולד הראשון,
נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר

חז"ל  לידתו. לפני  חדשים שבעה השני  לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי  היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי 

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח  בנים בלי  הספק 

.„‰ÓÈ24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa B‡ ÔBL‡Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È‡ ÈÒÎ ˙‡ LÈ‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :ÓB‡ Ìi‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ìi‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ  ÌÈ BÈ‡ B‡ ‡e‰ ÌÈ ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ìi‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28Èe ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL Á‡ Ìi‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ìi‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È‡ LÈÏ ÌÈÈe‡‰ Ìi‰ Èa e‡e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ eÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰MÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡  ÌÎÈ‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק  אחד ואין היבם 27)בספק  כשמת המדובר,

הספק , ובין בינו בנים, בלי  שמת אחיו נכסי  שחולקו לפני 
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני  הספק  וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק  אתה, אחינו טוענים: היבם ובני 

(גם 28)בשווה. ספק  ואידי  אידי  הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק  אע "פ  פירוש, מספק ), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי  כאן, בנידון ודאי  הוא -
משום  כספק , נידון הוא - יורש הוא הרי  השני , בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי  מכוח  יודע  שאינו
(רש"י ודאי  מידי  מוציא ספק  אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס "ק  קסג סי ' אבןֿהעזר שמואל' וב 'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני  רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק : שם אבןֿהעזר [ב 'טור' היבם. של יורשו ודאי  אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני  החלק  תחילה נוטל שהספק 

בשווה] שם.29).חולקים רב ,30)גמרא בשם אבא כרב 
לפני הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי  שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי , הם היבם ובני  ספק , בטענת בא זה הרי  היבם וכשמת

ודאי . מידי  מוציא ספק  ואין

.‰Ìi‰Â ˜ÙÒ31‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È‰  »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
 ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ LBÈ Ìi‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ìi‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ LBÈ Ìi‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡  Ìi‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ìi‰ ÁÈp‰ .34Ck Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ìi‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :ÓB‡ ˜Ùq‰ È‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ìi‰ Ôe ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB  Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ  ‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB  BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ
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קנג                
         

נוטל 9) - ובת טומטום הניח  שאם כתב , רפ  סי ' חו"מ  ב 'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק  והבת חלקים, שלושה הטומטום
הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי  הנכסים חצי 
הכול, ויורש בן הוא ספק  - הנשארים הנכסים ובחצי  בת,
חצי נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק 
[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק  נימוק  מצאתי  ולא אלה. נכסים
בכלל  נוטל טומטום למה רק  מנמק  שם, יוסף ' ה'בית שכתב 
מאוד  פשוט  זה הרי  כי  דעתו לסוף  ירדתי  ולא בירושה, חלק 
להסביר  צריך ואדרבה, ספק , הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק  בתוספת הנכסים חצי  נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e‡a ÌLÂ .Ô˙ÒÙe Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eLÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ ≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒt˙ÈÂ13ÌÈÒÎ eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊe ;Ô‰ÈÏÚÏ15ÌÈaÏ ÔÈ‡  ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙Be ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈLBÈ ÌÈa‰  ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊe ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙BÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ «»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק .10) סוף  עד הי "ז מן לאחר 11)פי "ט  הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי  להן  מעשרה.14)יוענק  אחד 
הבנות.15) מזונות כדי  מספיקים ֿ 16)ואינם בבא משנה

קמ : אביי ,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם  שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡Ï21ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡  »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ LBÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLBÈ Ô‰ÈL  «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ‡ ‰Ê B‡ ÂÈ‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק :18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי  תשעה אחר ונולד הראשון,
נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר

חז"ל  לידתו. לפני  חדשים שבעה השני  לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי  היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי 

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח  בנים בלי  הספק 

.„‰ÓÈ24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa B‡ ÔBL‡Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È‡ ÈÒÎ ˙‡ LÈ‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :ÓB‡ Ìi‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ìi‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ  ÌÈ BÈ‡ B‡ ‡e‰ ÌÈ ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ìi‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28Èe ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL Á‡ Ìi‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ìi‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È‡ LÈÏ ÌÈÈe‡‰ Ìi‰ Èa e‡e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ eÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰MÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡  ÌÎÈ‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק  אחד ואין היבם 27)בספק  כשמת המדובר,

הספק , ובין בינו בנים, בלי  שמת אחיו נכסי  שחולקו לפני 
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני  הספק  וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק  אתה, אחינו טוענים: היבם ובני 

(גם 28)בשווה. ספק  ואידי  אידי  הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק  אע "פ  פירוש, מספק ), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי  כאן, בנידון ודאי  הוא -
משום  כספק , נידון הוא - יורש הוא הרי  השני , בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי  מכוח  יודע  שאינו
(רש"י ודאי  מידי  מוציא ספק  אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס "ק  קסג סי ' אבןֿהעזר שמואל' וב 'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני  רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק : שם אבןֿהעזר [ב 'טור' היבם. של יורשו ודאי  אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני  החלק  תחילה נוטל שהספק 

בשווה] שם.29).חולקים רב ,30)גמרא בשם אבא כרב 
לפני הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי  שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי , הם היבם ובני  ספק , בטענת בא זה הרי  היבם וכשמת

ודאי . מידי  מוציא ספק  ואין

.‰Ìi‰Â ˜ÙÒ31‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È‰  »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
 ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ LBÈ Ìi‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ìi‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ LBÈ Ìi‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡  Ìi‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ìi‰ ÁÈp‰ .34Ck Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ìi‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :ÓB‡ ˜Ùq‰ È‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ìi‰ Ôe ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB  Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ  ‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB  BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
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˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :ÓB‡ Ìi‰ È‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ
L :ÓB‡ Ìi‰ È‡Â ,epLÈ‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈

epLÈ‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ 41Ìi‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»
:ÓB‡ Ìi‰ È‡Â ,epLÈ‡Â È‡ Ba :ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ  epLÈ‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח .31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני  אם הספק : וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק  לי  תנו - אחיכם אני  ואם הזקן, נכסי  מחצית לי 
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי  בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי  היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי  צ "ל
תימן. בכת"י  אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי  בנכסי 

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח  שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב ,40)והיבם פ "א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב  משום
ספק . טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח  ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין ֿ משנה מגיד בעל בידי 
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈLBÈ ÏÚa‰ ÈLBÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈLBÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk  ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈLBÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈLBÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈLBÈ ˙˜ÊÁa 48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊa Ô‡ˆ49ÈLBÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈLBÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈLBÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ 52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈLBÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ  Ôa‰ ÈLBÈ Ï‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡  ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח .43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח . פ "א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף  משום

 ֿ כבית בלבד. בפירותיהם רק  זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי  פירוש: האב ", יורשי  מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף 

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע  לא הבעל שבחיי  משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב  הכסף  הרי  כלום,

שם). (רש"י  לדברי49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט ) ס "ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי  יורשו; ואני  הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי "ג. פ "א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי52)להנחיל

רבי בגמרא שביארו כפי  בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,
זירא. ורבי  מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים

הדינים  שבעלי  הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק  שהוא האם של לשבט  הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי , מפרש וכן מספק . ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט ". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי  יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי 
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק  שם הרשב "ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב 'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ : סי ' חו"מ  ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף , יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב , נתאלמנה
יוסף , וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב  בן ראובן וטוען
רחל  אחי  ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני  הרי  יוסף  וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני  תחילה, מת יוסף  טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני 
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי , שירשתי  שלי  כולה בנימין: טוען - מיעקב ) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף  בנה
יוסף  וכשאחי  מחצית, ויוסף  מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני  הרי  מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי  לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי  שגם אחר,
למעלה  (ראה האב  בנכסי  ויבם ספק  כמו ודאי , נקרא הוא
- וספק  ספק  זה הרי  - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח ).
עליו. חולק  שאין שם, אביי  לדברי  מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע "ג].

.Ê˙Èa‰ ÏÙ54˙Ó ‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈
ÈLBÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epLÈÈ Bza Ôa  ‰lÁz¿ƒ»∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
˙‡ LBÈ Ôa‰ ÔÈ‡  ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â ;Ôa‰«≈¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆

e‡aL BÓk ,wa Bn‡55ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , ƒ«∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .‡‰ ÈLBÈ56ÈLBÈ ÌÚ ‡‰ ÈLBÈ ¿≈»»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈

‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ Ôa57Bza Ôa ˙Óe ∆««¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ
‰È„na58Ôa‰ ‰aLpL B‡ ,59‰È„na Bn‡ È‡ ˙Óe «¿ƒ»∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»

.˙a‰ Ôa ÈLBÈ ÌÚ ‡‰ ÈLBÈ e˜ÏÁÈ «¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב  קנט : שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף  רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק  טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי "ג.55) פ "א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב "א
בהלכה  פסק  שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק  למה השבט , חזקת היינו האם,
מספיק . תירוץ  מצאו ולא האב ? שבט  מחזקת הנכסים חצי 
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי  יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק . ספק  כאן שהרי  זו, הלכה גם יפה תתבאר
ומשום  אביי , לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט 
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
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קנד               
         

ועל  עליו הבית נפל לדין אביי  דברי  מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי  נוטל הבעל למה לנמק  ובא אשתו,
השבט ", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי 
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט  הכוונה
ב 'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי  (בלי  זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי  "בחזקת ופירש אביי ,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני  הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט " "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני  משבטי  לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי  ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי 
אביי , של נימוקו בטל ישראל, שבטי  של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי  וגם אחר. נימוק  הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב "א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק  ובא דוקא, לאו ושבט  משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב  "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי  מטה", אל
כאן) בכסף ֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב "א, קושיית מיישב 
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב  ובין תחילה הבת
ליורשי - למעלה או בנה ליורשי  - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי  רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי  ידוע  בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈBÓ ‡L B‡ ÂÈ‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈÓB‡ ‡‰ ÈLBÈ ,BÁ ÈÏÚe ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

BÁ‰ „‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ‡‰ :ÌÈÓB‡ ˙BBÁ ÈÏÚe«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙MÈaÌÈÒÎp‰ È‰  B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈLBi‰ ˙˜ÊÁa64‡È‰Ï ˙BBÁ ÈÏÚe ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע  חייבים אינם האב  שיורשי 

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי , יורשים הם שהרי 
תחילה.65)קודם. מת שהאב 

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚhL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc  ˙Á‡ ‰È„Óa Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ב שישי יום 

    
ליורשו 1) ראוי  שאינו מי  להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BLÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÓÏ LÈB‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,LBi‰ ÔÓ ‰MÈ‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4ÈÏ ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙LÙa Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :ÓBÏ  ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
ÚÓ ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡Èa6˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ ≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי  תנאי  כל מועיל ממון שבענייני  בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט : לא תימן: יד בכתב 
אנוש.6) חולה

.CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï ÈBÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï  ÂÈÁ‡ ÌÚ LÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈLÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10Ó‡ ‡Ï  Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈLÈz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈLBÈ BÏ eÈ‰ Ï‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈLÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :ÚÓ ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈLÈz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈc  ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï‡ .˙Îa ˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
BcÏ ÈLÈÈ Èa ÈBÏt :Ó‡ Ì‡15ÏÚ Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

 BÏ ÂÈÒÎ Ïk ˙k Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈc  ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtBËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי12)שאינו מבין היחידי  הוא

אותי . בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי 
קיימים", דבריו ליורשו שראוי  מי  על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי  לכל להנחיל לאב  רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק  שם 16)רבינו
אמר יהודה רב  "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב  שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס  אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב  הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק 

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב  שם: שמואל
יירשני ", בני  "פלוני  כתב  ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי "ף  אמרו כתב , ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי  "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ LÈÈ Èa ÈBÏt :Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈc 18LÈÈ BÎa‰ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

 ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt LÈÈ ‡Ï :Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ kÏ ÏÎeÈ ‡Ï :Ó‡pL ;ÌeÏk Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆
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קנה                
         

ועל  עליו הבית נפל לדין אביי  דברי  מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי  נוטל הבעל למה לנמק  ובא אשתו,
השבט ", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי 
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט  הכוונה
ב 'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי  (בלי  זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי  "בחזקת ופירש אביי ,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני  הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט " "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני  משבטי  לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי  ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי 
אביי , של נימוקו בטל ישראל, שבטי  של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי  וגם אחר. נימוק  הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב "א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק  ובא דוקא, לאו ושבט  משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב  "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי  מטה", אל
כאן) בכסף ֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב "א, קושיית מיישב 
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב  ובין תחילה הבת
ליורשי - למעלה או בנה ליורשי  - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי  רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי  ידוע  בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈBÓ ‡L B‡ ÂÈ‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈÓB‡ ‡‰ ÈLBÈ ,BÁ ÈÏÚe ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

BÁ‰ „‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ‡‰ :ÌÈÓB‡ ˙BBÁ ÈÏÚe«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙MÈaÌÈÒÎp‰ È‰  B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈLBi‰ ˙˜ÊÁa64‡È‰Ï ˙BBÁ ÈÏÚe ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע  חייבים אינם האב  שיורשי 

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי , יורשים הם שהרי 
תחילה.65)קודם. מת שהאב 

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚhL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc  ˙Á‡ ‰È„Óa Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ב שישי יום 

    
ליורשו 1) ראוי  שאינו מי  להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BLÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÓÏ LÈB‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,LBi‰ ÔÓ ‰MÈ‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4ÈÏ ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙LÙa Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :ÓBÏ  ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
ÚÓ ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡Èa6˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ ≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי  תנאי  כל מועיל ממון שבענייני  בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט : לא תימן: יד בכתב 
אנוש.6) חולה

.CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï ÈBÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï  ÂÈÁ‡ ÌÚ LÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈLÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10Ó‡ ‡Ï  Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈLÈz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈLBÈ BÏ eÈ‰ Ï‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈLÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :ÚÓ ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈLÈz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈc  ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï‡ .˙Îa ˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
BcÏ ÈLÈÈ Èa ÈBÏt :Ó‡ Ì‡15ÏÚ Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

 BÏ ÂÈÒÎ Ïk ˙k Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈc  ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtBËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי12)שאינו מבין היחידי  הוא

אותי . בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי 
קיימים", דבריו ליורשו שראוי  מי  על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי  לכל להנחיל לאב  רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק  שם 16)רבינו
אמר יהודה רב  "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב  שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס  אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב  הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק 

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב  שם: שמואל
יירשני ", בני  "פלוני  כתב  ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי "ף  אמרו כתב , ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי  "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ LÈÈ Èa ÈBÏt :Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈc 18LÈÈ BÎa‰ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

 ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt LÈÈ ‡Ï :Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ kÏ ÏÎeÈ ‡Ï :Ó‡pL ;ÌeÏk Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆
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Îa‰ ‰‡eO‰ Ô Èt ÏÚ ‰e‰‡‰19Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי  כל יירש אמר אפילו שהרי  פשוט , זה דין
הבבא  משום ונכתב  הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק  של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי  שהאב  מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק  של ומסופו ב , הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק  רק  לאב  ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י  הבכורה.
דבריו  נכסיי  חצי  ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני 
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק  למעט  יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי  גם בטלה זה, חלק  לגבי  צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי 

.„‡Èa ‰È‰ Ì‡Â20,Ú‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈLBi‰ ‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי "ף  מספק  היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na21;‰MÈ ÔBLÏa Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈc  ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈÏ ÂÈt ÏÚ23ÚÓ ÈÎL ‡e‰Lk24‰a , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈc  BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‰MÈ ÌeMÓ Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי  שאינו למי  להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי ". וכמסורין "ככתובין מרע  שכיב  שדברי  משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני  של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק  - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי  ירושה, סדרי 

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב "ם
רשאי אינו ליורשו בראוי  שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי  שאומר, מי  ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי 
כלום, אמר לא פשוטים לגבי  וגם היא הכול דברי  השלישי :
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני 
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י 
הר"י רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח  שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰MÈ ÔBLÏ ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈc  ÛBqe«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pLÈÈ :Ó‡L B‡ ,‰pLÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈

ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pLÈÈ B‡ ,‰pLÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰MÈ ÔBLÏ ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈc  ÛBqe28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt LÈÈ :Ó‡Â ,ÔÈLBÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt LÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜  ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰MÈ29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
ea„ È„k ‰ÈÓ‡Ï ‰ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈˆ  ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט .27) שם בגמרא שנתפרשה כפי  שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י  של כפירושו בסוף , או באמצע  או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי  שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי  תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי 
הוא  דיבור כדי  שתוך ומורי ", רבי  עליך "שלום לרב :

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:Ó‡È  ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eLÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeLÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :Ó‡È  ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeLÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt LÈÈ :Ó‡È  ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף  שנאמר בשלושתן מעורב  נוסח 
שם.32) לקיש ריש של בשתי33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני  ושני  שדות

.ÁÏÚa‰ ˙MÈ34Ì‰ÈcÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰Bz ÏLk Ì‰È„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰Òe‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי  התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק 

באריכות. זה כל נתבאר א פרק  למעלה ו. והלכה

.ËLBÈ ÌÈÎBk „BÚ‰39Ï‡ .‰Bz c ÂÈ‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  Ô‰È˙BMÈ ‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי  שנמכר ישראל גבי  הכתוב  על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי  עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב 
תשלום  כל ללא לחירות הישראלי  עבדו יצא הגוי  אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי  שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט ) ב , (דברים מהכתוב  זה למד יח .) (שם יוחנן ורבי  אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי  לוט  לבני  "כי 
שמפני לומר שאפשר משום יוחנן, רבי  של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב "ה לו העניק  דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.Èb‰Â40‡l‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÂÈ‡ ˙‡ LBÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
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Ì‰ÈcÓ41ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk LÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…
BcÓÏ42BÊ ‰MÈa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»

˙w˙a „ÓÚÏ iÁÓ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«
ÌÈÓÎÁ44,b‰ ÂÈ‡ ˙‡ LBÈ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈

LBÈ ‚ ‡ÏÂb ˙‡45ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי  על שאף  גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב  ישראל בדיני  בקי  שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני  התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני  עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח  הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי  על

האמור. מטעם התנאי  אחים 45)מועיל שני  או ובנו האב 
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע  נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי  כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈLBi‰ ÁÈp‰Â ÌÈÁ‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe ÔÈ‡  ‰eMk ÔÈ‚‰B ÔÈLBi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈÁ‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,LBi‰ ÔÓ ‰MÈ‰ Ba ÔÈÈÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק  שם). (רש"י  דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב . זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב  כך הורה שמואל

.ÈÏ‡OÈ51ÈÓ‰L52ÂÈB˜ ˙‡ LBÈ  ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,LÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL‰  ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï Óen‰ Ô‰È‡ ˙MÈ Ô˙pz ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי53)החליף  על אף 
אביו  את יורש שגוי  דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי  לעשיו ירושה "כי  ה): (שם מהכתוב 
ומכאן  שאני ". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי  אירופה בארצות
רבינו. מגורי  מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙eÁz È„ÈÏ e‡BÈ ‡lL ,ËÚeÓ „a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י :56) יעדיף .57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב  לו

    
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח  לנכסי  או שבוי  לנכסי  קרוב  הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי 

.‡ÔÈLBi‰ ÔÈ‡2‰ea ‰È‡ e‡ÈiL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï‡ .ÔLÈBÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡  ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈLBi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי ,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי  לאחר, "כשתינשאי  בכתובה: לכתוב 

לאחר. נישאה והרי  ממון 4)ליכי ", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי  שנים, עלֿפי  אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב .) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי 
מפי אשה, מפי  עבד, מפי  עד, מפי  עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓÈ È‰ 7Ìe˜È :Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס  (מ :):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב  מן זה  למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב  דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי  - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב 

המת. נכסי  בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי 

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa ÚhL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
BÎÊ „‡Â Ì‰ÈÙa ÚhL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈLBi‰ È‰  «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11‚Ï ÏÙpL e‰e‡L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â eÏˆ e‰e‡L B‡ ,ÌÈÓe ˙BÈ‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
eÈk‰ ‡ÏÂ ‚‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
eÈk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ ÏÎa  »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„BÈ  Ck Á‡ BÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
eÈÓÁ‰ ‡lL :ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙k eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ„a13ÔÈÚÏ Ï‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck Á‡Â ,BÎÊ „‡Â ÌÈc‰ Ô˙B‡ e‡L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»
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Ì‰ÈcÓ41ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk LÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…
BcÓÏ42BÊ ‰MÈa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»

˙w˙a „ÓÚÏ iÁÓ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«
ÌÈÓÎÁ44,b‰ ÂÈ‡ ˙‡ LBÈ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈

LBÈ ‚ ‡ÏÂb ˙‡45ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי  על שאף  גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב  ישראל בדיני  בקי  שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני  התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני  עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח  הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי  על

האמור. מטעם התנאי  אחים 45)מועיל שני  או ובנו האב 
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע  נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי  כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈLBi‰ ÁÈp‰Â ÌÈÁ‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe ÔÈ‡  ‰eMk ÔÈ‚‰B ÔÈLBi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈÁ‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,LBi‰ ÔÓ ‰MÈ‰ Ba ÔÈÈÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק  שם). (רש"י  דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב . זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב  כך הורה שמואל

.ÈÏ‡OÈ51ÈÓ‰L52ÂÈB˜ ˙‡ LBÈ  ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,LÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL‰  ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï Óen‰ Ô‰È‡ ˙MÈ Ô˙pz ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי53)החליף  על אף 
אביו  את יורש שגוי  דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי  לעשיו ירושה "כי  ה): (שם מהכתוב 
ומכאן  שאני ". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי  אירופה בארצות
רבינו. מגורי  מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙eÁz È„ÈÏ e‡BÈ ‡lL ,ËÚeÓ „a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י :56) יעדיף .57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב  לו

    
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח  לנכסי  או שבוי  לנכסי  קרוב  הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי 

.‡ÔÈLBi‰ ÔÈ‡2‰ea ‰È‡ e‡ÈiL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï‡ .ÔLÈBÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡  ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈLBi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי ,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי  לאחר, "כשתינשאי  בכתובה: לכתוב 

לאחר. נישאה והרי  ממון 4)ליכי ", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי  שנים, עלֿפי  אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב .) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי 
מפי אשה, מפי  עבד, מפי  עד, מפי  עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓÈ È‰ 7Ìe˜È :Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס  (מ :):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב  מן זה  למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב  דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי  - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב 

המת. נכסי  בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי 

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa ÚhL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
BÎÊ „‡Â Ì‰ÈÙa ÚhL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈLBi‰ È‰  «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11‚Ï ÏÙpL e‰e‡L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â eÏˆ e‰e‡L B‡ ,ÌÈÓe ˙BÈ‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
eÈk‰ ‡ÏÂ ‚‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
eÈk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ ÏÎa  »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„BÈ  Ck Á‡ BÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
eÈÓÁ‰ ‡lL :ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙k eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ„a13ÔÈÚÏ Ï‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck Á‡Â ,BÎÊ „‡Â ÌÈc‰ Ô˙B‡ e‡L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»
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˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È‰ ‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê „a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף  להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף  להם שיש
היינו  סוף , להם שיש מים מפרש, שם ואביי  אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע  ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי  יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע 

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח . "לכתחילה",10)ממנו וכתב  רבינו דייק 

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי "ט  גירושין מהלכות בפי "ג כמבואר לגרשה, מחויב 

הבעל). מיתת עדות דיני  בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב .12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי  שהרי  "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט  ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי  כרת עונשה -

שמת".14) נשמע  "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב  שלו) הבית' (ב 'בדק  רפד סימן חו"מ  יוסף ' וב 'בית
אלא  נוסף , תנאי  זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני נוטלת, שאינה אומר כאן הראב "ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי  לאחר כשתינשאי  בה: קורא אני  "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„ÈeL15ÂÈLBÈ e„ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ ÁBa‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈLBÈ e„ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡ e‡ÈiL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈBÓƒ»

ולט .15) לח : ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף  לירש
הפירות). חלק  לקבל כאריסים רק  (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י 
אומרים: אנו השני , במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס 
רוצה  שאינו נראה לנכסי , קרובי  הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני  ברח  או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי  רכושו לעניני  לב  שם שלא או לצוות הספיק 

המגידֿמשנה). של

.‰ÈeL20 ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ ÁBe ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈiÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈

ÔÈÈe‡‰ ÔÈB˜ ˙BÚ˜w‰ CB˙Ï ÔÈ„ÈBÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ
˙BÚ˜w‰ ˙‡ „ÚÏ È„k ‰MÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«

ÈeM‰ ‡BiLÎÏÂ .e‡BiL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„e‰L ÌÈBw‰ el‡ ÔÈÓL  ÁBa‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtBËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡BiL „Ú ,˙BÚ˜˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtBËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈiÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט .20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי  מהיבול שכר,23)חלק  נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני 
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י  מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח  עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח  כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי  אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף ' [ב 'נמוקי 
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב , שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב "א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי  אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי  קרוב  אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי ' ה'טור' כתב  וכן יפסיד. לא - כאריס 
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף , והוא הרא"ש,

אפוטרופוס ].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Áe ÈeM‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
ˆ˜Ï27 ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ c‚Ï ÌÈÓz ,ˆÏ ÌÈÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙Bt‰ ÎBÓe ,˜ÒBÓe „B‚Â ˆBe ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck Á‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËÏhn‰ ‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ Bw‰ ÔÈ„ÈBÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»

Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙Bt‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»
˙BÈ˜cÙe ˙BˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬

Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁË ‡ÏÂ ‰„BÚ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»
˙eÒÈ‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;LBÈ Ì‰Ï ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈

˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ÎO‰ ‰B‚ È‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙Èa ÁpÓ ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.BÎO ÏhÈÂ ‡BiL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡ ‡ÈiL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב  של תבואה 26)מימרא
לקרקע . יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע : גידולי  של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
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קנח               
         

בזה. שיעסוק  אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן
לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב  בתי 
ההכנסה.31) מן חלק  יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי  כאריס ,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב  זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי  הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ Bw‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÎe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע , מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק  רק  מקבל
בהשגותיו  והראב "ד הפירות. דמי  מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק ,
(ראה  אריסות חלק  נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ B˜ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  BÏ Ú‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡  „È Ì‡Â35ÔÈÎÈˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜˜Ï ‡Ï ,ÒBtBËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ  ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡BiL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈLBi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי  "היורד לח : שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט .) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב 'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב  שם, חו"מ  יוסף '
תימן). בכת"י  הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
ÎO epnÓ38 ÒÈ‡ Ô‰a ‰È‰L ÌÎ B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

ÌÎ B‡ ‰„OÂ .‡BiL „Ú BÁÈp‰L BÓk e‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈea ÌÁÈp‰L39ÌÈea e‡MÈ 40‡e‰ È‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆaƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.dÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי  אם פירוש, תימן. כת"י  - "שוכן" צ "ל
לדעתו. שיצא לפני  בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי  ואף 
ייפסד. שהקרקע  עלֿפי 

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È‰  ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓkÏÂ ˙B„OÏ Bw‰ ÔÈ„ÈBÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆

ÒÈ‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰ea ‰È‡ ‡ÈiL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«
.‡BiL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי  שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב "ן 43) שבוי . בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב "א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב  מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב  לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח  אין אבל כזו, לשמועה

    
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי 

.‡ÔÈ„ÈBnLk2B‡ ÁBa B‡ ÈeM‰ ÈÒÎÏ B˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„ÈBÈ ‡Ï  ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3B˜ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡ B˜ ˙ÓÁÓ B˜ elÙ‡Â .È˙MÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  Áa B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :Ó‡È ÌÈL Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙MÈa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰MÈ ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzLÈ È‡ ˙ÓÁnL :Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט .2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב  של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי  קרוב  ולא שבוי , לנכסי  קטן מורידים

קטן". לנכסי  קרוב  רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי , עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי , בקטן הונא,
אפילו  קרוב  מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק : שהרי  שבוי , שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי  בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב :
קרוב , מחמת קרוב  רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף 
יורשי שאינם האם (אחי  דאימא"? "באחי  בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואף ֿעלֿפי ֿכן הקטן, אבי 
אינו  שלפנינו שהדין לי , ונראה ה"ב ). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב ", המונח  הרחבת אלא קרוב , מחמת לקרוב  ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי 
- חי  שאחיו אף ֿעלֿפי  – משמעותו רבינו שכתב  "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב , מחמת קרוב  ודין ירשתי . אבי 
את  מיישר זה פשוט  [פירוש שם). ביאורנו (ראה  הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס  מבלי  ההדורים

משנה].
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קנט                
         

בזה. שיעסוק  אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן
לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב  בתי 
ההכנסה.31) מן חלק  יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי  כאריס ,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב  זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי  הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ Bw‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÎe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע , מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק  רק  מקבל
בהשגותיו  והראב "ד הפירות. דמי  מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק ,
(ראה  אריסות חלק  נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ B˜ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  BÏ Ú‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡  „È Ì‡Â35ÔÈÎÈˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜˜Ï ‡Ï ,ÒBtBËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ  ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡BiL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈLBi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי  "היורד לח : שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט .) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב 'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב  שם, חו"מ  יוסף '
תימן). בכת"י  הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
ÎO epnÓ38 ÒÈ‡ Ô‰a ‰È‰L ÌÎ B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

ÌÎ B‡ ‰„OÂ .‡BiL „Ú BÁÈp‰L BÓk e‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈea ÌÁÈp‰L39ÌÈea e‡MÈ 40‡e‰ È‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆaƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.dÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי  אם פירוש, תימן. כת"י  - "שוכן" צ "ל
לדעתו. שיצא לפני  בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי  ואף 
ייפסד. שהקרקע  עלֿפי 

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È‰  ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓkÏÂ ˙B„OÏ Bw‰ ÔÈ„ÈBÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆

ÒÈ‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰ea ‰È‡ ‡ÈiL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«
.‡BiL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי  שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב "ן 43) שבוי . בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב "א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב  מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב  לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח  אין אבל כזו, לשמועה

    
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי 

.‡ÔÈ„ÈBnLk2B‡ ÁBa B‡ ÈeM‰ ÈÒÎÏ B˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„ÈBÈ ‡Ï  ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3B˜ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡ B˜ ˙ÓÁÓ B˜ elÙ‡Â .È˙MÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  Áa B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :Ó‡È ÌÈL Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙MÈa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰MÈ ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡  ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzLÈ È‡ ˙ÓÁnL :Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט .2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב  של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי  קרוב  ולא שבוי , לנכסי  קטן מורידים

קטן". לנכסי  קרוב  רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי , עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי , בקטן הונא,
אפילו  קרוב  מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק : שהרי  שבוי , שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי  בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב :
קרוב , מחמת קרוב  רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף 
יורשי שאינם האם (אחי  דאימא"? "באחי  בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואף ֿעלֿפי ֿכן הקטן, אבי 
אינו  שלפנינו שהדין לי , ונראה ה"ב ). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב ", המונח  הרחבת אלא קרוב , מחמת לקרוב  ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי 
- חי  שאחיו אף ֿעלֿפי  – משמעותו רבינו שכתב  "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב , מחמת קרוב  ודין ירשתי . אבי 
את  מיישר זה פשוט  [פירוש שם). ביאורנו (ראה  הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס  מבלי  ההדורים

משנה].
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.elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ B˜ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ B˜7‰˜Á‰ .LÈÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰˙È8‰wÏÁ ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e˙k :Ó‡ elÙ‡Â .„È ‡Ï  ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ‡ ËL ÈÏÚ11˙BËM‰ e„‡È ‡nL ;„È ‡Ï  »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰MÈ ˜ÏÁ ‰fL Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈBÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL  ÌÈÒÎpÏ ‰‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ B˜ ÔÈ„ÈBÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL  ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÈeL ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„ÈBÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtBËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈvL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtBËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „z :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„ÈÂ ;d˙MÈ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰ÈeM‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ  ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtBËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰ÈeM‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי  שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי  מחמת
מי כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי  בחזקת
בני כגון מצויים, במקרים הקטן אבי  נכסי  את לירש שראוי 
התקנה  ועיקר "קרוב ", בגדר נכנסים - אחיו ובני  אחיו המת,
החוקי היורש אני  יאמר שלא מנומקת: קרוב , להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב ", מחמת "קרוב  ב . הנכסים; אותם של
מן  רחוק  במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות  לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואף ֿעלֿפי ֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי  בין לחלק  נכנסו לא - קרוב  להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי  אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי  כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב  רפה: סי ' חו"מ  ב 'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק  שיכול צד בו יש אם קרוב ",
שהרי ממנה, להימלט  אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב  מחמת קרוב  בין מסויים גבול לקבוע  מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי  כן לא שאם רחוק ,
תחומי כך מגביל רש"י  שגם (ונראה אבינו יעקב  צאצאי 
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב ). מחמת הקרוב 
מאמא" ל"אחי  בנגוע  בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב  שבדברי 
כמסקנת  פסק  שהרי  - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב "אחי 

עצמה. דברי  לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא
בפשטות]. זו סתירה שיישב  שי "ף  מהר"ם גמרא 8)ראה

ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי  יורשי 
הקרוב : יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי 
בירושה. הם חלקי  - בהם מטפל שאני  אלה נכסים

קרוב ,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני 
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ  הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק  שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי  אמו חלק  יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט  "המביא כח . בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב 'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי  הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי  משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי  יורש והקטן השבויות, שתי  מתו שמא

חצי . - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי  לבת שמוסרים אביי ,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ "ז (כלמעלה שבוי  לנכסי 

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי  נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי "ף  [כתב  הנכסים.
מזומן) (כסף  מעות זצ "ל, גאון צמח  דרב  משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב , אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי 
לקרוב  רחוק  בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב ),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי "ף  ופסק  וכו'.

ה"ו]. סוף  פ "י  לקמן

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ג ש "ק יום 

    
ודין 1) לאמצע , שהשבח  נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח  לו ולבא הנכסים שהשביח  יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי  המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב  ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף  הירושה מכספי 
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È‡ ˙MÈ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È‰  Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È‰  ÔÈLBi‰ ‡La ÔÎÂ .c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈBÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ÎO‰ 4. ¿»∆«»»»∆¿«

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



קס               
         

  

נעי ומה  חלקנו  טוב  מה  "אשרינו  נאמר התפילה , בנוסח 
חלק ,  מישראל אחד  שבכל  ענייני שלושה   וה גורלנו "
לקונו .  האד בעבודת  ענייני שלושה   וה וירושה . גורל

מישראל  ואחד  אחד  לכל שיש   הענייני  ה "ירושה " א .
"אהבה  (פי "ח ) התניא  ובלשו והאמהות, מהאבות בירושה 
מצד מגיע  זה  ואי מאבותינו ", לנו  ירושה  שהיא  מסותרת
במעמדו  להתחשב  שמבלי  מירושה , אלא   האד יגיעת

הכל". "יורש  הוא   ומצבו 
העבודה  היינו  עצמו , בכח   האד עבודת היא  "חלק " ב .

ומדות. שכל  שלו   הפנימיי בכוחות
בחינת    המקיפי הכוחות על־ידי  העבודה  היא  "גורל" ג.

שבנפש . 'יחידה '
בכל  הכל" "יורש  ויהודי  יהודי  שכל זו , מהלכה  ההוראה 
בכל  אצלו  חדורה  הירושה  שתהיה  וצרי , האופני שלושת

. והמקיפי  הגלויי  הנפש  כוחות
זו : מהלכה  פרטית הוראה   ג ישנה  לזה  בהמש

ו  שנשא  וכל ...אביה ירושת חלקו  לא  שעדיי האחי" נת
לאמצע ". השכר זה , בממו מה אחד  כל

מישראל  אחד  כל שמקבל שהירושה  היא , בכלל העבודה 
העיקר", הוא  "המעשה   בפועל בעבודה  ותומש תתגלה 
יש  ובזה  בירושה . שבא  בממו ומת משא  ניהול על־דר
שאז  הירושה , את  שמחלקי לפני  האחד  , אופני שני 
שכל  והשני , לאמצע . השכר ולכ , שותפי עדיי  כול

חלקו . את ומקבל לעצמו  ונות נושא  ואחד  אחד 
את  עובד  ואחד  אחד  שכל הוא  הרגיל הסדר ובעבודה ,
ענייני  ישנ אבל שכרו , את ומקבל לעצמו  עבודתו 

עד "מ . בציבור תפילה  כגו ביחד , להעשות  שחייבי
שהיורש  הירושה  עניי ישנו  אלו ,  ענייני משני  ולמעלה 
 ב בבחינת אינה  עבודתו  ואז המוריש ,  במקו עומד 
בכל  שייכת זו  ועבודה  ממש . המוריש  שהוא  אלא  שיורש ,

:הקווי ג'
 תע" הביטול בתכלית הוא  שלו  התורה  שלימוד   בתורה 
ממש , ה ' דבר האומר אחר כעונה  שהוא  "אמרת לשוני 

מסיני . למשה  שנאמר מה 
ש "יגיד " ,"תהילת יגיד  ופי  תפתח  שפתי  "ה '  בתפילה 
ויתגלה  שיומש כלי  רק  הוא  שהפה  המשכה , לשו הוא 

ית'. דיבורו  על־ידו 
אלא  שאינו  ,שנות ובגמ "ח  בצדקה  שמרגיש   ובגמ "ח 
שהוא  ית' משלו  היא  שנות הצדקה  וכל הקב "ה , של שליח 

." וברחמי בחסד  בח בטובו  כולו   העול את הז"
      

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב  של ממעשה נלמד זה בשווה.

האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב  גדול שאדם רבא, ופסק  חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי  בוודאי  וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי  עושה,
ואינו  לאמצע  השכר - ספרא רב  של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי , ובשבילי  - והרווחתי  טרחתי  אני  לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח  אומרים

.ÔÈLBi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6eÓ‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ 7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL ÁM‰ 9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ ÁM‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁL Ï‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï ÁM‰  «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח . יכולים לפני7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב "ם השבח . את נוטלים
- עדים בפני  אלא דין בית בפני  אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע  שכן כתב , כאן משנה ובמגיד התנאי . מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי  רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט  פרק  בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני 
וכן  דין. בית בפני  אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי 
הב "ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי  בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב  הרשב "ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק  ט ) סימן ט  (פרק  והרא"ש הירושלמי ]. דברי  את
שמא  דין, בית בפני  שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח  אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני  תנאי  מספיק  שהאחרים,9)בגדולים מפני 
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני  אינם "קטנים כב :): מציעא
אינם  שהרי  כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח  יכולים

שם). על 11)בתנאי .10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף  גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙LBi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡ :‰Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï ÁM‰  ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL ÁM‰ È‰  ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח  מת ושמעון בנים בלי  ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי 

בחיים. היה אילמלי  יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח , עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף  שם ורשב "ם בנות.

הבנים. בין אשתי  תירש
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נעי ומה  חלקנו  טוב  מה  "אשרינו  נאמר התפילה , בנוסח 
חלק ,  מישראל אחד  שבכל  ענייני שלושה   וה גורלנו "
לקונו .  האד בעבודת  ענייני שלושה   וה וירושה . גורל

מישראל  ואחד  אחד  לכל שיש   הענייני  ה "ירושה " א .
"אהבה  (פי "ח ) התניא  ובלשו והאמהות, מהאבות בירושה 
מצד מגיע  זה  ואי מאבותינו ", לנו  ירושה  שהיא  מסותרת
במעמדו  להתחשב  שמבלי  מירושה , אלא   האד יגיעת

הכל". "יורש  הוא   ומצבו 
העבודה  היינו  עצמו , בכח   האד עבודת היא  "חלק " ב .

ומדות. שכל  שלו   הפנימיי בכוחות
בחינת    המקיפי הכוחות על־ידי  העבודה  היא  "גורל" ג.

שבנפש . 'יחידה '
בכל  הכל" "יורש  ויהודי  יהודי  שכל זו , מהלכה  ההוראה 
בכל  אצלו  חדורה  הירושה  שתהיה  וצרי , האופני שלושת

. והמקיפי  הגלויי  הנפש  כוחות
זו : מהלכה  פרטית הוראה   ג ישנה  לזה  בהמש

ו  שנשא  וכל ...אביה ירושת חלקו  לא  שעדיי האחי" נת
לאמצע ". השכר זה , בממו מה אחד  כל

מישראל  אחד  כל שמקבל שהירושה  היא , בכלל העבודה 
העיקר", הוא  "המעשה   בפועל בעבודה  ותומש תתגלה 
יש  ובזה  בירושה . שבא  בממו ומת משא  ניהול על־דר
שאז  הירושה , את  שמחלקי לפני  האחד  , אופני שני 
שכל  והשני , לאמצע . השכר ולכ , שותפי עדיי  כול

חלקו . את ומקבל לעצמו  ונות נושא  ואחד  אחד 
את  עובד  ואחד  אחד  שכל הוא  הרגיל הסדר ובעבודה ,
ענייני  ישנ אבל שכרו , את ומקבל לעצמו  עבודתו 

עד "מ . בציבור תפילה  כגו ביחד , להעשות  שחייבי
שהיורש  הירושה  עניי ישנו  אלו ,  ענייני משני  ולמעלה 
 ב בבחינת אינה  עבודתו  ואז המוריש ,  במקו עומד 
בכל  שייכת זו  ועבודה  ממש . המוריש  שהוא  אלא  שיורש ,

:הקווי ג'
 תע" הביטול בתכלית הוא  שלו  התורה  שלימוד   בתורה 
ממש , ה ' דבר האומר אחר כעונה  שהוא  "אמרת לשוני 

מסיני . למשה  שנאמר מה 
ש "יגיד " ,"תהילת יגיד  ופי  תפתח  שפתי  "ה '  בתפילה 
ויתגלה  שיומש כלי  רק  הוא  שהפה  המשכה , לשו הוא 

ית'. דיבורו  על־ידו 
אלא  שאינו  ,שנות ובגמ "ח  בצדקה  שמרגיש   ובגמ "ח 
שהוא  ית' משלו  היא  שנות הצדקה  וכל הקב "ה , של שליח 

." וברחמי בחסד  בח בטובו  כולו   העול את הז"
      

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב  של ממעשה נלמד זה בשווה.

האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב  גדול שאדם רבא, ופסק  חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי  בוודאי  וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי  עושה,
ואינו  לאמצע  השכר - ספרא רב  של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי , ובשבילי  - והרווחתי  טרחתי  אני  לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח  אומרים

.ÔÈLBi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6eÓ‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ 7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL ÁM‰ 9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ ÁM‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁL Ï‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï ÁM‰  «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח . יכולים לפני7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב "ם השבח . את נוטלים
- עדים בפני  אלא דין בית בפני  אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע  שכן כתב , כאן משנה ובמגיד התנאי . מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי  רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט  פרק  בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני 
וכן  דין. בית בפני  אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי 
הב "ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי  בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב  הרשב "ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק  ט ) סימן ט  (פרק  והרא"ש הירושלמי ]. דברי  את
שמא  דין, בית בפני  שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח  אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני  תנאי  מספיק  שהאחרים,9)בגדולים מפני 
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני  אינם "קטנים כב :): מציעא
אינם  שהרי  כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח  יכולים

שם). על 11)בתנאי .10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף  גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙LBi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡ :‰Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï ÁM‰  ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL ÁM‰ È‰  ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח  מת ושמעון בנים בלי  ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי 

בחיים. היה אילמלי  יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח , עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף  שם ורשב "ם בנות.

הבנים. בין אשתי  תירש

1
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.„LiL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck Á‡Â ,‰e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï ÁM‰  Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ‡k BÏ ÔÈÓL  ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡  ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„È ˙eLa ‡Ï È‰L ,ÚˆÓ‡Ï ÁM‰ ‡l‡ ,ÒÈ‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ .15) לט : מציעא כאריס 16)בבא חלק  נוטל ואינו
מרי של במעשה שם חסדא כרב  אחיו. של הירושה בחלק 
קטן  לנכסי  קרוב  מורידים שאין משום והטעם, איסק . בר
ולפיכך  א) הלכה ח  פרק  למעלה (ראה שבוי  הוא אפילו
על  ואף  כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע  שלא פי 

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח  היבול חלק  נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח  או שבוי  לנכסי  קרוב  שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק  למעלה (ראה כאריס  חלק 
דין  בית - המוריש שמת לפני  רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי  שבוי , בנכסי  כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי  נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח ) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע  אבל אחים, לו שיש ידע  כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני  התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב , טורח  או כסף 
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי "ף  בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע  "ואם כתוב : הראב "ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי  לנכסי 

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ÎO‰ È‰  ˙Á‡ ‰ÚL B˙Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ CˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב  מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב "ן שלו. השכר שכל משמע 

שכר  וגם חלקו לקח  ספרא שרב  כתב , כאן משנה במגיד
כאן  יוסף  [בנימוקי  המדינה. מנהג כפי  אחיו בחלק  טירחתו
וכולם  ספרא כרב  חכמים תלמידי  לנו אין שעכשיו כתב ,
חושן  יוסף  ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף  הנימוקי  שיטת מביא רפז סימן משפט 

שם). משה דרכי  (ראה כלל" לי  נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח  עליו מוטל עצמו
והרי אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף  שם (סמ "ע  ארץ 
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי  ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע  רק  מועיל שהתנאי  רבינו,
שרב  לומר, ואין ב ). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי  משלו, כסף  השקיע  ספרא
זוזים, אביו (הניח  עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי  אבוה
הפוסקים  בדברי  מצאנו ולא עסק )", בהם ועשה לקחם

כסף . בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„BÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
Ó‡Â ,‰Ê „a Úe„È Ô‰È‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Òt‰  ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„BÚa kzOiL ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡Â ˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È‰  e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע  וכן הבית). בבדק  קעז סימן שם יוסף 

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק  או קצוב  שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב 
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב : שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי  שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י  למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי  קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק  לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28BcÏ BÓLa ÌÈ„Ú ‰˜Â ,29ÌÈÁ‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ

el‡ ˙BÚÓ :Ó‡Â ,BcÏ BÓLa BÁ‰ ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ ÈcÏ ÈlL el‡ ÌÈ„Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡ ‡È‰Ï ÂÈÏÚ  ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙Á‡ ‰MÈ32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙BBÁ ÈËLÂ ÌÈ„Ú kÓÓ ÈËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈

‰MÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡ ‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  È˙B‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»
Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ

:‰Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙BËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰MÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡ ‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ .˙Ó‡  ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡ ‰‡È‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È‰  ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈLBi‰«¿ƒ

נב .27) שם ושמואל רב  ענייני28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי  כתוב  הקניין בשטר

הירושה. בכספי  שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב  מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי  על אף  כרב .
ששנינו  משום כרב , כאן רבינו פסק  ממונות, בדיני  כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב 
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב  הירושה, מנכסי  שאינו משלו כסף  לו שיש
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קסב               
         

בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק  שבוודאי  דין

כרבה. רבינו ופסק  נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק  בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע  שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי  המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי  שלא שם הגמרא מדברי  ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב  [בפרק  יתומים. מנכסי  הוא שכן
ובמגיד  לי , נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב  ל
ואין  ו. פרק  כתובות בירושלמי  הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי יתומים נכסי  לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח  יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי  לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡e ÌÈÁ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;40 ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡ ‡È‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡ ‡È‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ  ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני  בית משק  ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק  של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב  עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב ) אבא לי  "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח  על אבל אביהם. בעיסקי  בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב "ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי  על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק  כן פי  על ואף  בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי  "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי דברי  בטלו תיובתא, - דפלוני  תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי  בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי , עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי פירוקא אישתכח  דלא אלא לגמרי , זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני  "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ  שעה לפי  מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45BÁ ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ‡L ‰È‡ ‡È‰Ï ÂÈÏÚ 48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰ÈÒÓe49Ì‡Â ;ÚÓ ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È‰  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני . לי  נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב  שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי  נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק  ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL Á‡ Ï‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰Bb  ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È‰Ï CÈˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿»»

אחר 50) באדם ורבא אביי  נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב  חוב  שטר שהוציא אחים) בין אח  (לא
צריך  - אומר אביי  מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק  צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי  מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב  (שם)
אבל  בו, מוחזק  שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי , הדברים בעל אינך לטעון: יכול  הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י  רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ  ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙ka ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k BcÏ „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי 
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס  ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי 

ברכת). המתחיל

.È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡  ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒt˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Òt «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ  Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈpËw‰ eÓ‡Â ,Ô‰È‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C„k61ÔÈ‡  ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙  Ì‰È‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי  קלט . שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב  יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי  משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי  והוציאו נשים,
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קסג                
         

בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק  שבוודאי  דין

כרבה. רבינו ופסק  נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק  בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע  שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי  המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי  שלא שם הגמרא מדברי  ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב  [בפרק  יתומים. מנכסי  הוא שכן
ובמגיד  לי , נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב  ל
ואין  ו. פרק  כתובות בירושלמי  הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי יתומים נכסי  לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח  יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי  לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡e ÌÈÁ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;40 ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡ ‡È‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡ ‡È‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ  ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני  בית משק  ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק  של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב  עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב ) אבא לי  "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח  על אבל אביהם. בעיסקי  בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב "ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי  על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק  כן פי  על ואף  בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי  "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי דברי  בטלו תיובתא, - דפלוני  תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי  בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי , עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי פירוקא אישתכח  דלא אלא לגמרי , זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני  "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ  שעה לפי  מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45BÁ ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ‡L ‰È‡ ‡È‰Ï ÂÈÏÚ 48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰ÈÒÓe49Ì‡Â ;ÚÓ ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È‰  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני . לי  נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב  שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי  נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק  ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL Á‡ Ï‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰Bb  ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È‰Ï CÈˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿»»

אחר 50) באדם ורבא אביי  נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב  חוב  שטר שהוציא אחים) בין אח  (לא
צריך  - אומר אביי  מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק  צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי  מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב  (שם)
אבל  בו, מוחזק  שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי , הדברים בעל אינך לטעון: יכול  הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י  רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ  ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙ka ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k BcÏ „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי 
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס  ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי 

ברכת). המתחיל

.È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡  ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒt˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Òt «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ  Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈpËw‰ eÓ‡Â ,Ô‰È‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C„k61ÔÈ‡  ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙  Ì‰È‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי  קלט . שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב  יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי  משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי  והוציאו נשים,
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החלוקה. לפני  הירושה הירושה 60)מנכסי  מנכסי 
האב .61)המשותפים. מחיים.62)בחיי  מתנה זה שהרי 

.‚È‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈLBL ‰ÁlzLÂ ,‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

‡‰ ÈiÁa65˙ÊBÁ ‡È‰Lk ,66 ‡‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙ÊBÁ dÈ‡ ≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט  "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק  כדי  מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי  בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק  רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב  ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי  שם (ראה אשה כשיישא לשולח  להחזירה מחוייב 

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח  שהאב  ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי  משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח 
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי  השושבינות הוא ולקח 

שקיבל 69) מי  הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח  שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈLBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈLBM‰ ÊÁzLk71‡È‰ È‰  Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ÊÁz  ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

dÈÊÁ‰Ï iÁ74È‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈLBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ÈÊÁÓ  »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È‰Â ,„Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב .71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב  שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב  איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב  אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי  על המגיע  החלק  אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף  והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe LBÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LBÏ ‰Ê È‰  ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט .76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי 
המשותפים.

    
ודין 1) הים, ממדינת אח  להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי  לפלוני  דקל תנו המצווה
מינוי ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס 

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ BÁ ÏÚa ‡e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5 ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב  היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע  שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב  אין כן, לא שאם לבעלֿחוב . אפותיקי 
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק "ה  שם ובסמ "ע  קעה. סי ' חו"מ  ('טור' בירושה חלקו כפי 
לגבות  החוב  בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני  מבאר
מדמי יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי  אחת שדה
חצי ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ "א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי  מזה שדה
במקום  הוא השני  של כשחלקו ב . קטן; קרקע  שטח  לחלק 
שדות  בשתי  רוצה אינני  לומר החוב  בעל יכול אחר,

כא). ס "ק  קז סי ' סמ "ע  ראה מזו. זו ֿ 5)מרוחקות בבא
ט . אמרו:6)קמא שם) (ב "ב  שבמסקנא משום כרב ,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים

שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני  קרקע  אחד [בלקח 
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע  גבה שאם אחרון , בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי  וקיבלתי  כספים נטלתי  אני 
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק  כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק  מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי , רבי  דברי  בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי  רק  נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב , דעת לפי  אבל לגמרי . מחלוקת

וכספים]. קרקע  לבין וקרקע  קרקע  בין הבדל אין

.‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿
‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È‰ ¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈÊBÁ Ck Á‡Â ,ÔLÈBÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט :8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL 10Ï‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙Be Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡  ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL  „ÚBÓe ˙aL È„‚a Ï‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני  הירושה מנכסי  אותם וקנו לובשים,
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קסד               
         

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף . הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע  כדי  לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף 
(קידושין 13) בירושלמי  מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי "ף 

ה"ד). פ "א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆÂ , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtBËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ  Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
 eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï Be ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18 »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19Á‡ ˙Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב .14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב  בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק ".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי  גדולים כולם
לידי יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס . נחמן, מדייק 17)כרב  זה, מלשונו
דעת  על לחלוק  רשאי  אינו שאפוטרופוס  המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי  אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע  מששה שום 19)אחד צט : בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י ). מכירה מהל' פי "ג

.‰CÈˆ  ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈLBÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtBËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈiÁ  ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב . גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס .

בחייו,21) להם שחלק  "והוא מוסיף : בהשגותיו הראב "ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח  - חלק  לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב  לאמצע 
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח , מן שייהנו כדי  בידיהם, הקטנים חלק  את מניחים
רבינו  שכתב  ומה (מגידֿמשנה). ה"ב  פ "ט  למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי "ב ) (פ "ט  למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈBn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL‰  da ‰OÚÈ ‰ˆiM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtBËBt‡ LÈBn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï‡ .B„Èa ˙eL‰  „Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtBËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı‡‰23‡l‡ .˙BÚ‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ‰Ïe ÌÈÒÎ ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ B˜ ‰È‰iL26‡Ï  B˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜wÏ „È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי  מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי  הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי23) שני  שישנם מבאר שם ברי "ף  מט : פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ :
על  החשוד ב . שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ  ממנים שאין ששנינו ומה רופוס ,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב  ובמגידֿמשנה ב . לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב  מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ  של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק : גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק "ו). רצ  סי ' סמ "ע  (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי ,

וה"ב .26)קט : ה"א פ "ח  למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtBËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
cÓ ˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ  Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡  ÌÈÓB˙È È‡ e‰pÓ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ  ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È‡ e‰pnL ÒBtBËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„BÂ LÈ ‰È‰Â ,‰BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ„a ıtL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ„a CÏB‰Â ‡BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈiÁ ÔÈc ˙Èa  ÏÊb ˜‡e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .Lk ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èe≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב :27) נחמן,28)גיטין לרב  שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי  על שאפוטרופוס 
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי , למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב  וסירב  יתומים, מנכסי 
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב  דבי  עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי  יתומים, אבי  במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב  שדבי 
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי  מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
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קסה                
         

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף . הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע  כדי  לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף 
(קידושין 13) בירושלמי  מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי "ף 

ה"ד). פ "א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆÂ , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtBËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ  Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
 eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï Be ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18 »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19Á‡ ˙Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב .14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב  בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק ".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי  גדולים כולם
לידי יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס . נחמן, מדייק 17)כרב  זה, מלשונו
דעת  על לחלוק  רשאי  אינו שאפוטרופוס  המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי  אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע  מששה שום 19)אחד צט : בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י ). מכירה מהל' פי "ג

.‰CÈˆ  ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈLBÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtBËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈiÁ  ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב . גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס .

בחייו,21) להם שחלק  "והוא מוסיף : בהשגותיו הראב "ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח  - חלק  לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב  לאמצע 
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח , מן שייהנו כדי  בידיהם, הקטנים חלק  את מניחים
רבינו  שכתב  ומה (מגידֿמשנה). ה"ב  פ "ט  למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי "ב ) (פ "ט  למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈBn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL‰  da ‰OÚÈ ‰ˆiM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtBËBt‡ LÈBn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï‡ .B„Èa ˙eL‰  „Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtBËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı‡‰23‡l‡ .˙BÚ‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ‰Ïe ÌÈÒÎ ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ B˜ ‰È‰iL26‡Ï  B˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜wÏ „È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי  מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי  הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי23) שני  שישנם מבאר שם ברי "ף  מט : פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ :
על  החשוד ב . שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ  ממנים שאין ששנינו ומה רופוס ,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב  ובמגידֿמשנה ב . לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב  מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ  של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק : גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק "ו). רצ  סי ' סמ "ע  (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי ,

וה"ב .26)קט : ה"א פ "ח  למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtBËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
cÓ ˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ  Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡  ÌÈÓB˙È È‡ e‰pÓ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ  ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È‡ e‰pnL ÒBtBËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„BÂ LÈ ‰È‰Â ,‰BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ„a ıtL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ„a CÏB‰Â ‡BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈiÁ ÔÈc ˙Èa  ÏÊb ˜‡e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .Lk ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èe≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב :27) נחמן,28)גיטין לרב  שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי  על שאפוטרופוס 
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי , למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב  וסירב  יתומים, מנכסי 
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב  דבי  עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי  יתומים, אבי  במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב  שדבי 
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי  מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
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יתומים, אבי  במינהו היה נחמן רב  לפני  שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב  וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק  דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי  על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אף ֿעלֿפי  אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי  ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
 ֿ (מגיד הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב  רבינו ופסק  שם.29)משנה), שלא 30)רי "ף 
שנפסקה  אף ֿעלֿפי  היתומים, מנכסי  כלום לעצמו לקח 
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב .) (שם הלכה

ה"ה). פי "א לקמן (ראה יתומים אבי  אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב  ידע  שאילו אומרים,
בלתי אדם האב  מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב  ממנהו.
כזה. באפוטרופוס  רצה שהרי  אותו, מסלקים ב "ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  ‰Ú C„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtBËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈBÓ B‡ ÂÈ‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È‰  LÁ‰Â ‰ËBM‰Â .‰aÓ¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני  "אפוטרופא אמרו: לט . בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי  אפוטרופוס  מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי  אמרו: מח . בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק  אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט  מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב  הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס 

וצ "ע . אפוטרופוס . לו מעמידים שאין ומשמע 

    
שיש 1) מי  ודין אותם, מוסרין למי  יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ , שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי  לקנות או למכור יוכל מה  אפוטרופוס 

יתומים. מנכסי  צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡  Ô‰È‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtBËBt‡ ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈÁ‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙Èa ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁÂ ÎOÏ B˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ï Ô˙pÈ  Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
eL ‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁÂ ÎOÏ B˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈÁ‡ ÏL ‡nL ?‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡iM ‰Ó ÈÙk ?ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿

ÎO‰ ÚÈ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ  Ì‰Ï ‰wz BfL e‡ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
B˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È‰  ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ eÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtBËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע .2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף  הכסף , מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי  גדולים להרוויח  שהסיכויים בעסק 
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי  ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי  להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט .8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב  מריה "ואתי  סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע , אותו)". ויקח  סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף  ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף  מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי , הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ "ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב  ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ  את שיקח  הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב 'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף .10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי  (ראה שלא 12)כאלה כדי  בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע 

בטוח .

.ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL  ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ ÔÈÎBÓe15B˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ  «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק :14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
 ֿ בית מושב  במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL  ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL  ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È‰ ,Cca Ò‡ BÚ‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס , סכנת שיש במקום לשוק  יתומים
אבל  הפסד, ספק  קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי  להכניס  אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח . כדי  בסכנה
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.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈÒBÓ ,ÒBtBËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.ekÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,BLÂ ˙BÒÂ ‰Be ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ BË ‰fL ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,ÚBÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂÈ ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב .19) במצב 20)גיטין אדם בני  שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי 

.‰,ÔLÈBÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B  ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈc ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtBËBt‡ Ï‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡  ÔÈLÈBn‰ ‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtBËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈc ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק  שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי  מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי "ף  כתב  וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי  "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב "ג, אביו על חולק  שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי ). לחשב  "וצריך כתוב : שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב " צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי  וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי  והשניה לאפוטרופוס  מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ  בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס  על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי . יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח  במגידֿמשנה) (מובא הרמב "ן
אפילו  פטור האב  וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב  בשכר
מראש  יימנע  - תחייבו שאם כראוי , שמר ולא פשע  אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי  שרב  כתב , רצ  סי ' חו"מ  וב 'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי  שרב  כתב  כאן (במגידֿמשנה כך פסק 

'ברי '25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח  שהאפוטרופוס 

שם). קטנים 26)(רי "ף  יתומים קרובי  שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס  על והתלוננו נחמן, רב  לפני 
"כי נחמן: רב  להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש

הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי  מיליה דלישתמען היכי 
כאן. רבינו דברי 

.ÂÒBtBËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„ÚÂ ‰Ó‰a kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈÎBÓ ÔÈ‡ Ï‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓÎe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙BÁ‡ ˙B„O ˙„BÚÏ ÌÈÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk wÚ Ô‰ ÌÈÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא , להיגנב  נוחים אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף 

שם). שם.29)(רש"י  בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י :
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע  רבי  של בשכינותו באפוטרופוס  מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי  עבודת בלי 

לשווריו  קרא יוסי  שרבי  אמרו שם בגמרא היבול. יצליח  לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי ",

.ÊÔÈtBËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁa kÓÏ ÔÈ‡M34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
B˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Úa kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח  שיותר אף ֿעלֿפי 
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אף ֿעלֿפי 
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק 

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב 
שלא  עשו שהרי  היתומים, את מחייב  זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי  ברשות
שהדין  משמע  רש"י  מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב 'טור' כאן. בהשגותיו הראב "ד כתב  וכן קיים,
רבינו  מדברי  שלמד נראה, הראב "ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtBËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙eÁÏ42ÌÈÓc „Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ Ï‡ .˙eÁÏ44ÌÈÁ‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙eÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈÁ‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י  לאפוטרופוס  אחרים 43)קנוי  לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי במחלוקת שם שנוי  זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי  כחכמים, רבינו ופסק  וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי  להאכיל כדי 
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם
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ÈcÓ ˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂÈ ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב .19) במצב 20)גיטין אדם בני  שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי 

.‰,ÔLÈBÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B  ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈc ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtBËBt‡ Ï‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡  ÔÈLÈBn‰ ‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtBËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈc ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק  שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי  מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי "ף  כתב  וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי  "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב "ג, אביו על חולק  שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי ). לחשב  "וצריך כתוב : שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב " צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי  וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי  והשניה לאפוטרופוס  מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ  בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס  על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי . יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח  במגידֿמשנה) (מובא הרמב "ן
אפילו  פטור האב  וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב  בשכר
מראש  יימנע  - תחייבו שאם כראוי , שמר ולא פשע  אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי  שרב  כתב , רצ  סי ' חו"מ  וב 'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי  שרב  כתב  כאן (במגידֿמשנה כך פסק 

'ברי '25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח  שהאפוטרופוס 

שם). קטנים 26)(רי "ף  יתומים קרובי  שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס  על והתלוננו נחמן, רב  לפני 
"כי נחמן: רב  להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש

הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי  מיליה דלישתמען היכי 
כאן. רבינו דברי 

.ÂÒBtBËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„ÚÂ ‰Ó‰a kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈÎBÓ ÔÈ‡ Ï‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓÎe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙BÁ‡ ˙B„O ˙„BÚÏ ÌÈÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk wÚ Ô‰ ÌÈÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא , להיגנב  נוחים אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף 

שם). שם.29)(רש"י  בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י :
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע  רבי  של בשכינותו באפוטרופוס  מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי  עבודת בלי 

לשווריו  קרא יוסי  שרבי  אמרו שם בגמרא היבול. יצליח  לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי ",

.ÊÔÈtBËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁa kÓÏ ÔÈ‡M34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
B˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Úa kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח  שיותר אף ֿעלֿפי 
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אף ֿעלֿפי 
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק 

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב 
שלא  עשו שהרי  היתומים, את מחייב  זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי  ברשות
שהדין  משמע  רש"י  מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב 'טור' כאן. בהשגותיו הראב "ד כתב  וכן קיים,
רבינו  מדברי  שלמד נראה, הראב "ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtBËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙eÁÏ42ÌÈÓc „Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ Ï‡ .˙eÁÏ44ÌÈÁ‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙eÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈÁ‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י  לאפוטרופוס  אחרים 43)קנוי  לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי במחלוקת שם שנוי  זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי  כחכמים, רבינו ופסק  וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי  להאכיל כדי 
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם
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עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף  "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי  היא: והכוונה כתנאי ; זה מנת"

.ËÔÈtBËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈOÚÓe ÔÈÓBz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙Bt ÁÈp‰Ï È„k eÓ˙È ‡ÏÂ eOÚÈ ‡Ï Ï‡ .eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49 Ôw˙Ï ‰ˆB‰Â ,ÏË Ô˙B‡ ekÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב .47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב "ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי  אדם בני  להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי  מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי  לחברים רק  ולמכור לדייק  לאפוטרופוס 
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח  מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח  למכור

.ÈÔÈtBËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰Bz ÙÒ ,ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ  ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰L ÔÈa ‰Bz ÈcÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈiÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈeL ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

  

        
    

שעתא  בכל "דהא  גיטי מסכת ברש "י   הטע ונתבאר
" כלי  נכסיה נמצאו  , עניי קיימי 

:להבי וצרי
ולא  אחד  בכל שיי קצבה ) לה שאי) זה   טע הלא  א .
ממצות   היתומי את דווקא  לפטור ומדוע  , ביתומי רק 

צדקה .
ומדוע חומש , או  מעשר שיעור לה  יש  צדקה  מצות הלא  ב .

שיעור". לה  ש "אי מצוה  שהיא  כתב 
עליה פוסקי ושוטה  שחרש  כתב  שאח "כ  בהלכה  ג.
שיכלה  חוששי ואי  מיתומי  שוני  ה ובמה  צדקה ,

. ממונ
" הרמב שכתב  כמו  הוא  הנ"ל ההלכה  יסוד  בזה : והביאור
המצוות, אלו  בכל  חייבי שאינ  הג במצוות", לחנכ "כדי 
זה  שדבר חשש  שאי  במקו רק  הוא  החינו שחיוב  ומוב
וכד '. תמיהה  כדי  עד  ובהבנתו  בשכלו  להתקבל יוכל לא 
 הקט בפרט,  שבויי ובפדיו בכלל הצדקה  במצות והנה ,
מצות   לש וחומש  ממעשר יותר ית שלא  מדוע  מבי אינו 
להוציאו  בכדי   כס מספיק  בידו  יש  והלא  , שבויי פדיו

אינו  במצוות" לחנכ "כדי  של העניי כל וא "כ  לפדותו ,
שיעור", לה  שאי "מצוה  שהיא  שכתב  ומה  זה . בעניי  קיי
לה  יש  באמת אבל שיעור, לה  אי הקט שבעיני  היינו 
החיוב כי  ושוטה  חרש  על צדקה  פוסקי ולכ שיעור,
 שיי אי ולכ ,חינו מצד  ולא   אד כל  על כמו  הוא   עליה

האמור. החשש  כא
      

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54LÁ˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa  ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח .54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ "י ). סוף  שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי  עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי  מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב  ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף  ורב  תכשיט ,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט  דאמר "מאן הרי "ף ):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט  אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי 
זה  שהרי  מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק 
שהם  ואע "פ  יוסף , רב  ושל חסדא רב  של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט , כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י : גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט  דאמר
צדקה, זה יוסף : רב  ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק 

.È˙BOÚÏ CÈˆ ÒBtBËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa MÁÏ CÈˆ ,e‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È‡Ó ‰a‰ ‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙BÚ ÎB ‡e‰L57˙BÚa ÎÏ elÒ :Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

  

       
        



:להבי וצרי
הוא  בערבות" שה "רוכב  ראיה  יש   אמנ הנ"ל מהפסוק  א .
הקשר  מה  ביאור, צרי גופא  בפסוק  אבל ," יתומי "אבי 

." יתומי ל"אבי  בערבות" "רוכב  בי
בחו   אחרי  מפסוקי ראיה   " הרמב הביא  לא  מדוע  מש ב .
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קסח               
         

בשמות  הקב "ה  נקרא   ובה , בתהילי הפסוק  שלפני  "ובנ
הביא  ומדוע  , נמחקי שאינ שמות מז'  שה  אחרי
בכללי וכידוע  כו '". בערבות "רוכב  הפסוק  את דווקא 
להביא   " הרמב של שדרכו  ס "ד ) מלאכי  (יד   " הרמב
הראיה  לו  נראית  א בגמרא , הוזכרו  שלא   מפסוקי ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד העניי נתבאר חגיגה  מסכת בגמרא  בזה : והביאור
ששמו  לרקיע  ובנוגע  , הרקיעי משבעת אחד  שבכל
ומשפט  צדק  שבו  "ערבות הגמרא  אומרת "ערבות"

." המתי את בו  להחיות הקב "ה  שעתיד  וטל וצדקה ...
תוכנו  כי  זה , בפסוק   " הרמב בחר מדוע  מוב ועל־פי ־זה 
ולהזהר  ביותר ולדקדק  לחשב  ש "צרי לעניי  מתאי
גודל  את מדגיש  ובזה  כו '",  היתומי אלו  של מאביה
, היתומי של  בענייניה מהאפוטרופוס  הנדרשת הזהירות
"טל  וכ ומשפט, צדק  ובו  "ערבות" ששמו  הרקיע  מפני 
של   הוריה  ובכלל " המתי את בו  להחיות שעתיד 

אלו .  יתומי
תחילת  את  ג  " הרמב שציטט  הטע ולבאר  להוסי ויש 

מ "רוכב לראיה  כל־כ נוגע  שאינו   הג "סולו ", הפסוק 
הפסוק  על  לתהילי הצ"צ ברשימות ." יתומי אבי  ערבות
מסילה  לו  "לעשות מסילה  מלשו הוא  ש "סולו " כתב  הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה  על־דר למטה , ולהתגלות לירד  כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו  זהו  כי  כו '" דר פנו  סולו  סולו 
להנהגה  בחינו  היתומי של  בלבב מסילות לעשות
ימי כל למש סלולה  דר  אצל שתעשה  תורה  על־פי 

. חייה
      

בשמים.57) יושב 

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙ÊÚa ,OÚ ‰LÏL ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
 ˙eÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚLÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
 ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈOÚ  ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
OÚ ‰ML  ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰ÚLÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

OÚ „Á‡  ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t.ÌÈ˜t ¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ



      

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ז ראשון  יום 


 

    
באונות;1) סריך או חליף  או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰ÒÁÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈÈ‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓLÓÁÂ .ÌÈÏ‚‰Â ‰‡‰ :Ô‰ el‡Â .‰ÙË  ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL  ÂÈt „‚k ‰‡≈»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆe .Ï‡ÓO‰‰pË˜ ÔÊ‡ BÓkdÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡cÂ ˙‡˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓCÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ., ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk„ ‡È‰ CkL .˙zÓ  ‡ce‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈

‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰adlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»
‰ÙË BÊ È‰  ˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני  משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב . פ "ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני , כלומר,

רבינו, ודעת קבוע . ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק 
"נקובה" במין ונכלל כנקוב  שהוא מפני  טריפה, - חסר
- ניקב  שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי 
ה"כ. בפ "ו שכתב  כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב , ד"ה א. מב , שם [וב 'תוספות' משנה' ב 'לחם וראה
למיתני , איצטריך לא והדקין, והריאה הלב  וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף  כותב  ה"ט  בפ "י  לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב  וקשה טריפות", כג פרט  חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי  כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י ).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס  סרוכה רק  שהיא הגאונים

מגין. הכיס  ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.˙Bp‡‰ ÔÈÓ ÒÁB‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



קסט                
         

בשמות  הקב "ה  נקרא   ובה , בתהילי הפסוק  שלפני  "ובנ
הביא  ומדוע  , נמחקי שאינ שמות מז'  שה  אחרי
בכללי וכידוע  כו '". בערבות "רוכב  הפסוק  את דווקא 
להביא   " הרמב של שדרכו  ס "ד ) מלאכי  (יד   " הרמב
הראיה  לו  נראית  א בגמרא , הוזכרו  שלא   מפסוקי ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד העניי נתבאר חגיגה  מסכת בגמרא  בזה : והביאור
ששמו  לרקיע  ובנוגע  , הרקיעי משבעת אחד  שבכל
ומשפט  צדק  שבו  "ערבות הגמרא  אומרת "ערבות"

." המתי את בו  להחיות הקב "ה  שעתיד  וטל וצדקה ...
תוכנו  כי  זה , בפסוק   " הרמב בחר מדוע  מוב ועל־פי ־זה 
ולהזהר  ביותר ולדקדק  לחשב  ש "צרי לעניי  מתאי
גודל  את מדגיש  ובזה  כו '",  היתומי אלו  של מאביה
, היתומי של  בענייניה מהאפוטרופוס  הנדרשת הזהירות
"טל  וכ ומשפט, צדק  ובו  "ערבות" ששמו  הרקיע  מפני 
של   הוריה  ובכלל " המתי את בו  להחיות שעתיד 

אלו .  יתומי
תחילת  את  ג  " הרמב שציטט  הטע ולבאר  להוסי ויש 

מ "רוכב לראיה  כל־כ נוגע  שאינו   הג "סולו ", הפסוק 
הפסוק  על  לתהילי הצ"צ ברשימות ." יתומי אבי  ערבות
מסילה  לו  "לעשות מסילה  מלשו הוא  ש "סולו " כתב  הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה  על־דר למטה , ולהתגלות לירד  כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו  זהו  כי  כו '" דר פנו  סולו  סולו 
להנהגה  בחינו  היתומי של  בלבב מסילות לעשות
ימי כל למש סלולה  דר  אצל שתעשה  תורה  על־פי 

. חייה
      

בשמים.57) יושב 

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙ÊÚa ,OÚ ‰LÏL ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
 ˙eÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚLÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
 ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈOÚ  ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
OÚ ‰ML  ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰ÚLÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

OÚ „Á‡  ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t.ÌÈ˜t ¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ



      

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ז ראשון  יום 


 

    
באונות;1) סריך או חליף  או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰ÒÁÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈÈ‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓLÓÁÂ .ÌÈÏ‚‰Â ‰‡‰ :Ô‰ el‡Â .‰ÙË  ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL  ÂÈt „‚k ‰‡≈»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆe .Ï‡ÓO‰‰pË˜ ÔÊ‡ BÓkdÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡cÂ ˙‡˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓCÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ., ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk„ ‡È‰ CkL .˙zÓ  ‡ce‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈

‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰adlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»
‰ÙË BÊ È‰  ˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני  משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב . פ "ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני , כלומר,

רבינו, ודעת קבוע . ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק 
"נקובה" במין ונכלל כנקוב  שהוא מפני  טריפה, - חסר
- ניקב  שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי 
ה"כ. בפ "ו שכתב  כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב , ד"ה א. מב , שם [וב 'תוספות' משנה' ב 'לחם וראה
למיתני , איצטריך לא והדקין, והריאה הלב  וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף  כותב  ה"ט  בפ "י  לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב  וקשה טריפות", כג פרט  חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי  כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י ).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס  סרוכה רק  שהיא הגאונים

מגין. הכיס  ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.˙Bp‡‰ ÔÈÓ ÒÁB‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

               
         

ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰ÙË  ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ
˙zÓ BÊ È‰  ‡ce‰ ˙‡ÊÂ. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי 
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני  משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסף ֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓLÏM‰ ÌÚ „e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰ÒÁ ‡È‰L ,‰ÙË BÊ È‰  Ï‡ÓO „ˆa„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
בימין. שלש יש והרי  הסמוכה, בהלכה שכתב  כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני 
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע  משלמת.
כשרה, – וורדות שתי  נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י . לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz‰˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

 ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .ÒÁk ˙i‰L ;‰ÙË BÊ È‰BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚÔÊ‡ dÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt Ï‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙zÓeÀ∆∆

א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי , שם: בגמרא
לאחר 20)בגדלה.19) רק  הדס  של כעלה בה יש ואפילו

וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסף ֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב "ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי  הדבר,

מכת"י ).

.‰‰˜ec ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡ dÏ ‰ÎeÓq‰ dzÁa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰ÙË  ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי  מכת"י , משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב  מגב 
ב 'כסף  ראה רבינו. בדברי  כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי  משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב  על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב 
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב  מחיתוך או לגב  מגב  אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק  אין ולפיה שלפנינו, כנוסח  משנה' ה'כסף  גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב , גב  ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק  שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה
ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי  פירשו שכן משנה' ב 'כסף 

להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק 
לינקב . וסופו

.Â˙B‡ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜ec ÌÈzLk‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa ÔwÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;˙zÓ  ˙B˜ec ÌÈzL Ô‰L kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰ÒÁ BÊ.‰ÙËe ¬≈»¿≈»

ב :23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי  הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו
כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי  כן הדס , של עלה

מכת"י ). (מגידֿמשנה הדס  של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚eÚ ÈzL dlk ˙‡ˆÓ ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰ÙË ‰‡‰ Ûeb ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ÒÁL ÈÓk BÊ È‰  ‰w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰ÙËeÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .LÈ ÌB˜Ó ‰pn„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
CtiLÒÁk BÊ È‰  ÔtvaelÙ‡Â ,‰ÙËe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ

‡e‰L Ïk ‰È‰. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוף ֿסוף 
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי  הקודמת בהלכה שפסק  אחרי 
רבינו: דברי  מסיום נראה וכן משנה'. ב 'כסף  וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי  זה קיים.28)הרי  שהקרום אע "פ 
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק  ה"ט  בפ "ז הרי  תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי  כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב  שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט 
 ֿ כל ההפסד שנתפשט  כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב  שסופה חשש יש אם כך,

(כסף ֿמשנה). ב .30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסף ֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב "ד הט "ז, בפ "ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈÁ wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡ ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚ ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÒB‡ ¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna Ó‡L BÓk ,ÔBqÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק  יח , הלכה שם
אמר  ב : מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ "ז. המגיד הרב  כמ "ש דקל של חריות אופתא
דאמרי איכא רפרם: דברי  בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ . שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי רבינו ופסק  דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי 
וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני  הלשונות,
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קע               
         

מספק ". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות
ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰‰‡‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰LÈ ˙BÈ‰Ï ‰˜Â dlL, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡ B‡ ÌÚ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙zÓ eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰ÒÁk BÊ È‰  ‰Ê ‡ˆBiÎÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰ÙËe. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב . נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני  דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,

שם. שנעשה 37)רש"י  מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני38)בידי  מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי 
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי 
רבי של בפלוגתא לדון כלל נכנס  לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י ). (רדב "ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈkÌÈÓa ‰‡‰ ˙‡ ÔÈÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈÈLBÓ  w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎe ,ÔÈLBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«

eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«
ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÈLBÓ  ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó‰ÊÁ Ì‡ .ÌÈ˜ e‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»
d˙iÏ‡Ï Ì‡Â ;˙zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È‰  ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…

.‰ÙËe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa  ‰ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט  עשויים כלים כלומר חיורי , משיכלי 
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי "ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚ ‰ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a d˙ia ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
ÒÁk  ˙i‰ ÏkL ;Ï‚ ‰˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙zÓ˙zÓ  dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ‡‰ ÔÓ :Ï‚‰ CzÁÔÓ ;‰ÙË  ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ‡‰‰aÎ‡ BÊ È‡a .˙zÓ  ‰hÓÏe?eÓ‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ Ci‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ‡a. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני , האיבר דיני  לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב , שם רש"י  מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי  ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב 

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי 
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק 
ב . בפ "ה 48)נח , ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב . אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק , נקרא שני  עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני  העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט  ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י ). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי , בעצם
טריפה  והיא לה מכאיב  מקום באותו שהחיתוך מחמת

בהט "ו. ועי ' (מגידֿמשנה).

.ÈÌˆÚ‰ aL‰aÎ‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È‰  ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

BÚ‰ B‡ Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÙËeBÈÚ  ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ Â˙zÓ BÊ È‰  aLpL ÌˆÚ ÏL. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡ÂÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
Ok ÔÈeLÁ ÔÈ‡ ÌÈk‰. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י : ופירש א. עו, חולין משנה,
מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל

ב . שם, כרב  לחוץ , כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,
שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי  זה מה מפרש אינו רבינו

שלא  עוביו, רוב  מפרש: רש"י  היקפו. רוב  זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט  אלא לחוץ  השבירה עובי  רוב  יצא
על  העצם שסביב  הבשר היקף  רוב  היקפו, רוב  נכסה. ורובו
החלל  רוב  יצא שלא היינו היקפו, ורוב  עוביו ורוב  השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף  רוב  ושיהא הבשר, נקב  דרך
ורוב  עוביה רוב  כעין היקפו, ורוב  עוביו רוב  מפרש: ור"י 
ובמקום  דק , אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב  ולא לחוץ  עוביו רוב  יצא ופעמים גס , אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב  עוביו רוב  מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב  שנשבר, האבר היינו מותר, נמי 
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אף ֿעלֿפי  רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב "א  בשם (כסף ֿמשנה העצם שחסר אע "פ  ארוכה

הבית'). הסוף ,59)ב 'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב . עמ ' שם, חיפוי . אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ‰iÁe ‰Ó‰aa Ô‰ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
˜Ú‰ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜naÔ‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈÏ ÔÈ„È‚ ‰LÏL‰Ú „Á‡ :.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓeÌÈL˜ Ô‰ÂeÒiL „Ú ÌÈÏe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰  Ck˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ôl‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
BLa ˙BÚaˆ‡ ‰OÚ LL C‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
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קעי                
         

מספק ". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות
ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰‰‡‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰LÈ ˙BÈ‰Ï ‰˜Â dlL, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡ B‡ ÌÚ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙zÓ eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰ÒÁk BÊ È‰  ‰Ê ‡ˆBiÎÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰ÙËe. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב . נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני  דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,

שם. שנעשה 37)רש"י  מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני38)בידי  מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי 
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי 
רבי של בפלוגתא לדון כלל נכנס  לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י ). (רדב "ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈkÌÈÓa ‰‡‰ ˙‡ ÔÈÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈÈLBÓ  w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎe ,ÔÈLBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«

eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«
ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÈLBÓ  ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó‰ÊÁ Ì‡ .ÌÈ˜ e‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»
d˙iÏ‡Ï Ì‡Â ;˙zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È‰  ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…

.‰ÙËe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa  ‰ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט  עשויים כלים כלומר חיורי , משיכלי 
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי "ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚ ‰ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a d˙ia ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
ÒÁk  ˙i‰ ÏkL ;Ï‚ ‰˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙zÓ˙zÓ  dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ‡‰ ÔÓ :Ï‚‰ CzÁÔÓ ;‰ÙË  ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ‡‰‰aÎ‡ BÊ È‡a .˙zÓ  ‰hÓÏe?eÓ‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ Ci‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ‡a. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני , האיבר דיני  לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב , שם רש"י  מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי  ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב 

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי 
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק 
ב . בפ "ה 48)נח , ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב . אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק , נקרא שני  עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני  העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט  ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י ). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי , בעצם
טריפה  והיא לה מכאיב  מקום באותו שהחיתוך מחמת

בהט "ו. ועי ' (מגידֿמשנה).

.ÈÌˆÚ‰ aL‰aÎ‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È‰  ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

BÚ‰ B‡ Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÙËeBÈÚ  ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ Â˙zÓ BÊ È‰  aLpL ÌˆÚ ÏL. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡ÂÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
Ok ÔÈeLÁ ÔÈ‡ ÌÈk‰. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י : ופירש א. עו, חולין משנה,
מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל

ב . שם, כרב  לחוץ , כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,
שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי  זה מה מפרש אינו רבינו

שלא  עוביו, רוב  מפרש: רש"י  היקפו. רוב  זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט  אלא לחוץ  השבירה עובי  רוב  יצא
על  העצם שסביב  הבשר היקף  רוב  היקפו, רוב  נכסה. ורובו
החלל  רוב  יצא שלא היינו היקפו, ורוב  עוביו ורוב  השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף  רוב  ושיהא הבשר, נקב  דרך
ורוב  עוביה רוב  כעין היקפו, ורוב  עוביו רוב  מפרש: ור"י 
ובמקום  דק , אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב  ולא לחוץ  עוביו רוב  יצא ופעמים גס , אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב  עוביו רוב  מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב  שנשבר, האבר היינו מותר, נמי 
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אף ֿעלֿפי  רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב "א  בשם (כסף ֿמשנה העצם שחסר אע "פ  ארוכה

הבית'). הסוף ,59)ב 'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב . עמ ' שם, חיפוי . אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ‰iÁe ‰Ó‰aa Ô‰ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
˜Ú‰ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜naÔ‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈÏ ÔÈ„È‚ ‰LÏL‰Ú „Á‡ :.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓeÌÈL˜ Ô‰ÂeÒiL „Ú ÌÈÏe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰  Ck˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ôl‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
BLa ˙BÚaˆ‡ ‰OÚ LL C‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
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בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו
הקטן  העצם הוא עקב  והשם הי "א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי  בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסף ֿמשנה). דפרעי  היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי " מונה שם, בגמרא

ב .65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק , מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י ). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני "67)ושלש
הגידים. צומת של השני  הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע  "בטדא" רבינו ומפרש בטדי , ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע . "בטדא" מפרש, ורש"י 
כפירוש  כתב  בתשובה והרשב "א אצבעות. ארבע  הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי  רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע  יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסף ֿמשנה). אצבעות ארבע  הוא ש"בטדא" היא

וע "ש. "בטרי " בגמרא גורס 

.„ÈÔÈ„Èb OÚ ‰ML  ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁzÛBÒ „Ú ‰˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי  בספרים, שנפלה היא טעות
כתב  בעצמו ורבינו בעוף . כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי  בתשובה
 ֿ (כסף  בבהמה שהם במקום בעוף  הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב : בהשגותיו והראב "ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף . את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב  והרשב "א

(כסף ֿמשנה). בבהמה כמו בעוף  הגידים

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚ eÎzÁpL ‰Ó‰a ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰ÙË‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ‡‰CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏC˙Áz ,˙BÙhaL ?‰eÒ‡  ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙh‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

‡a˙iL. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי "א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי  ששני  מכיון

(כסף ֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי "ז.76)והשני 

.ÊË‰ÏeËÔ‰ ÌÈÈ‡ ‰LÏL ?„ˆÈkÌ‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ
‡ÏÂ ˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÙË  eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔBqÁ ÔÈc„k‰Â ,ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני ,77) למשה שנאמרו טרפות מיני  משמונה אחת
ה"ב . פ "ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ "ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב  שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי ' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב  דין בו אין
ה"ח . בפ "ו עי '

.ÊÈe‡a ÎeÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰ÙË eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
ÌcÏ ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È‰L ,‰ÙË  ˙Ói˜ Ï‚‰Â. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט "ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב "ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון

.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ;˙zÓ  BcÏ ‰Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e‡L È‰L ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰Ú‰ „Á‡‰ È‰L ;˙zÓ‡Ï È‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk ÏhÏk ÏL Ba CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰ÙË  Ô‰Ó „Á‡Ôlk eÎzÁpL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב .83) עו, מנין.84)חולין רוב  שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב  נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב "ד
בפ "ט  ראה הרוב . שנפסק  אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב  בנין רוב  לו שהלך ומשום שם, כרב 
בכת"י , (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסף ֿמשנה).

.ËÈÛBÚe„Á‡ (Ïk) ÏL Ba CzÁ elÙ‡ ,ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
OÚ ‰MM‰.‰ÙË  «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף , ומחמירים והואיל טריפה.
(כסף ֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי "ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ eazLpL ÛBÚÂeÎzÁpL ‰Ó‰k ,zÓ  ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב : נו, שם בהי "א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף  שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף  סמוך

.‡Îdlk ‰ÏhpL „kizL Ì‡Â .‰ÙË  »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
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קעב               
         

‰pnÓBa ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ
‰Ó ÌB˜Óa„k‰ ‰ÏcÏc .˙zÓ BÊ È‰ È‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈

Ltha ‰ÚÓ ‡È‰˙zÓ  dlL‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»
Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜ÓÈt ÏÚ Û‡Â ,‰n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ

‰ÙË  ‡e‰L BÓk Ìi˜ ‡M‰L. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב , שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י  ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני96)תלייתה
שם. פפא כרב  הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י ).98)(רש"י ). קיימת וכולה מעט  וכאן מעט  כאן
כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו

ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,
כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני  שאלו

שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי  ניטלו ואם הכבד, של
(כסף ֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.Î˙ÈÊk da ‡LÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ fÙÓ ‰È‰ Ï‡ .‰Lk  Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„cÓ ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È‰  ‰Úeˆk C‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰eÒ‡. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן
מרה  במקום כזית וכתב : לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י ).103) רבינו,104)מרוקע  דברי  בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב  בעיית שהרי 
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק  כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי  "ויראה רבינו
משני כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף  ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע  כרצועה, או מפוזר והשני  שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי  והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק  משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט  והשני 
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק 
מתלקט  אולי  שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי  להשאר
שהיא  לי  ויראה שכתב : מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני  דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי  אסורה.
מספק . אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק 

.‚Î‰ÙË  ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏÏh Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e˜Ú˙zÓ BÊ È‰ . ∆∆¿¬≈À∆∆

  

    

להוסי הדעת על יעלה  אי ,' כלי ה 'נושאי  והקשו 
הוקשה  לוניל "וחכמי  כלל, בתלמוד  נזכרו  שלא  טריפות

בעניותנו  ואנו  טריפה , העליו לחי  שניטל במה  ...כ  לה
הזה ..".  היו עד  שמענו  לא 

"כל  הרוגוצו 'בי  כתב  ,העליו ללחי  בנוגע  בזה : והביאור
בעצמו  זה  דבר שלא   א מתה , היא  הסיבה  שעל־ידי ־זה 
נטילת  כלומר, טריפה ".  מכל־מקו אחר, דבר רק  לה   גר
סיבה  זוהי  אלא  שתמות,  גור אינו  בעצמו  העליו לחי 
הלחי נטילת שעל־ידי  לריאה , קר אויר כניסת אחר, לדבר
היא  הקר האויר וכניסת מגולה , הקנה  פי  נעשה  העליו

הבהמה . למיתת הגורמת
בעצמו  ש "זה  טריפה  א . טריפות: סוגי  שני  שיש  ונמצא ,
שהוא  אחר לדבר סיבה  שהיא  טריפה  ב . שתמות". לה   גר
נשנית  שלא  מה   לתר יש  ועל־פי ־זה  שתמות. לה   שגר
רק  מונה  טריפות" "ואלו  המשנה  כי  במשנתנו , זו  טריפה 
"ואלו  הלשו  וג למיתה , גורמות עצמ שה טריפות

.עצמ שמצד  טריפות שה כ על מלמד  טריפות"
רבי "הגלודה , במשנה : איתא  , נוס דיוק  לבאר יש  ועפ"ז
 די נאמר מדוע  ולכאורה  ,"פוסלי  וחכמי מכשיר מאיר
שלדעת  טריפות", ב "אלו  ולא  כשרות" "אלו  במשנה  זה 
שנקל בהמה  שהיא  ש "גלודה " אלא  טריפה . היא   חכמי
קילו והנה  ,שחי מחמת או  המלאכה  טורח  מפני  עורה 
בה  ש "שליט אלא  שתמות  גור אינו  כשלעצמו  העור
במשנה  למנותה  אי  חכמי לדעת  ג ולכ ומתה ". אוירא 
 שה הטריפות סוג רק  נימנו  שבה  מפני  טריפות" "אלו 

המיתה . את גורמות עצמ
      

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי  שאלו
חיבור  בשום כתוב  מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי  (שניטל לשון בכל  שנעשה
לחי ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע "פ  אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי  וכלֿשכן (סימנים)

ע  את הנשימה,להם בתהליך העליון הלחי  של רכו
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס  שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי . דאיגום א: מד,

.„Î‰ÙË  ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba Ó‡pL ‡ Ïk, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba Ó‡pL ‡ Ï‡ .‰ÙË  Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰ÙË B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
‡BÊ È‰  ‡ B˙B‡ ‰ÒÁ ˙‡ Ì‡ Ï‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙zÓ‰ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
 Ïh Ì‡L :Ba Ó‡pL ‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡ ‡ÏÂ d˙ia ˙lÁzÓ ÒÁ Ì‡ ÓÁÂ Ï˜ ,˙zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙zÓ ‡È‰L ∆ƒÀ∆∆
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קעג                
         

‰pnÓBa ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ
‰Ó ÌB˜Óa„k‰ ‰ÏcÏc .˙zÓ BÊ È‰ È‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈

Ltha ‰ÚÓ ‡È‰˙zÓ  dlL‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»
Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜ÓÈt ÏÚ Û‡Â ,‰n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ

‰ÙË  ‡e‰L BÓk Ìi˜ ‡M‰L. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב , שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י  ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני96)תלייתה
שם. פפא כרב  הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י ).98)(רש"י ). קיימת וכולה מעט  וכאן מעט  כאן
כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו

ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,
כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני  שאלו

שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי  ניטלו ואם הכבד, של
(כסף ֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.Î˙ÈÊk da ‡LÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ fÙÓ ‰È‰ Ï‡ .‰Lk  Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„cÓ ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È‰  ‰Úeˆk C‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰eÒ‡. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן
מרה  במקום כזית וכתב : לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י ).103) רבינו,104)מרוקע  דברי  בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב  בעיית שהרי 
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק  כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי  "ויראה רבינו
משני כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף  ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע  כרצועה, או מפוזר והשני  שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי  והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק  משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט  והשני 
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק 
מתלקט  אולי  שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי  להשאר
שהיא  לי  ויראה שכתב : מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני  דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי  אסורה.
מספק . אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק 

.‚Î‰ÙË  ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏÏh Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e˜Ú˙zÓ BÊ È‰ . ∆∆¿¬≈À∆∆

  

    

להוסי הדעת על יעלה  אי ,' כלי ה 'נושאי  והקשו 
הוקשה  לוניל "וחכמי  כלל, בתלמוד  נזכרו  שלא  טריפות

בעניותנו  ואנו  טריפה , העליו לחי  שניטל במה  ...כ  לה
הזה ..".  היו עד  שמענו  לא 

"כל  הרוגוצו 'בי  כתב  ,העליו ללחי  בנוגע  בזה : והביאור
בעצמו  זה  דבר שלא   א מתה , היא  הסיבה  שעל־ידי ־זה 
נטילת  כלומר, טריפה ".  מכל־מקו אחר, דבר רק  לה   גר
סיבה  זוהי  אלא  שתמות,  גור אינו  בעצמו  העליו לחי 
הלחי נטילת שעל־ידי  לריאה , קר אויר כניסת אחר, לדבר
היא  הקר האויר וכניסת מגולה , הקנה  פי  נעשה  העליו

הבהמה . למיתת הגורמת
בעצמו  ש "זה  טריפה  א . טריפות: סוגי  שני  שיש  ונמצא ,
שהוא  אחר לדבר סיבה  שהיא  טריפה  ב . שתמות". לה   גר
נשנית  שלא  מה   לתר יש  ועל־פי ־זה  שתמות. לה   שגר
רק  מונה  טריפות" "ואלו  המשנה  כי  במשנתנו , זו  טריפה 
"ואלו  הלשו  וג למיתה , גורמות עצמ שה טריפות

.עצמ שמצד  טריפות שה כ על מלמד  טריפות"
רבי "הגלודה , במשנה : איתא  , נוס דיוק  לבאר יש  ועפ"ז
 די נאמר מדוע  ולכאורה  ,"פוסלי  וחכמי מכשיר מאיר
שלדעת  טריפות", ב "אלו  ולא  כשרות" "אלו  במשנה  זה 
שנקל בהמה  שהיא  ש "גלודה " אלא  טריפה . היא   חכמי
קילו והנה  ,שחי מחמת או  המלאכה  טורח  מפני  עורה 
בה  ש "שליט אלא  שתמות  גור אינו  כשלעצמו  העור
במשנה  למנותה  אי  חכמי לדעת  ג ולכ ומתה ". אוירא 
 שה הטריפות סוג רק  נימנו  שבה  מפני  טריפות" "אלו 

המיתה . את גורמות עצמ
      

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי  שאלו
חיבור  בשום כתוב  מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי  (שניטל לשון בכל  שנעשה
לחי ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע "פ  אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי  וכלֿשכן (סימנים)

ע  את הנשימה,להם בתהליך העליון הלחי  של רכו
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס  שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי . דאיגום א: מד,

.„Î‰ÙË  ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba Ó‡pL ‡ Ïk, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba Ó‡pL ‡ Ï‡ .‰ÙË  Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰ÙË B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
‡BÊ È‰  ‡ B˙B‡ ‰ÒÁ ˙‡ Ì‡ Ï‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙zÓ‰ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
 Ïh Ì‡L :Ba Ó‡pL ‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡ ‡ÏÂ d˙ia ˙lÁzÓ ÒÁ Ì‡ ÓÁÂ Ï˜ ,˙zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙zÓ ‡È‰L ∆ƒÀ∆∆
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הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ "ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע .112) יותר אדם בידי  שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ‰˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,.˙zÓ BÊ È‰  »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏLÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk˙zÓ  ‡ÈÏk‰ ‰w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙zÓ. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י ).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח  וכן ב . נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ "ו רבינו שהשמיענו
ומפני טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב  אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙zÓ  ‰ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡‰w„a ‰pËw‰Â ,„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚e ÏBÙkÚk „Ú‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË  ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰dOa ‰OÚiL ‡e‰Â ,˙n‰ Ok «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ Á‡ LÈ‡‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ôl‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»

‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«
ÔÈeÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰ÁeÒ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ

ÌÈÁeÒ B‡da e‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ ;‰ÙË BÊ È‰  ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»
.˙zÓ BÊ È‰  ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆

(120 ֿ (לחם ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק  אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי  מחמת

(כסף ֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף  בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י ). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה  פירש שם ורש"י 
הלבן.126) מקום והוא החריץ  עד שהגיע  בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ח שני יום 

    
גבי1) על שנחבט  עוף  כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.‡‰˜eÒt2BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰ÙË  Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰  ˜ÒtiL „Ïe . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï‡4w B‡ Bk‡Ï5ÔÎÂ .˙zÓ  ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰„M‰ ‰aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7BBÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙zÓ BÊ È‰  Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני .2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני  משמונה אחד
קיים.3) שהמוח  פי  על מגרגרת 4)אף  זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק  עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי  מפולש נקב  ניקבה בגרגרת מדוע  לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק  כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף  הקשה וכן נקב .
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט  ונפסק  השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס . ולא מעלה לא זה מוח  שאמרו: וכמו

.„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ CÓ‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È‰  „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È‰  BcÎ ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰ÙË¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי  מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰Lt ÛBÒ „Ú ,ÛÚ‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰Lt ‡l‡ ‰ÈÁ‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiLt LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜ec¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú  ÛBÚa ‰„M‰10‰hÓÏ Ï‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ CÓpL ÔÈa BBÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף . מתחברים העוף  שאגפי  מקום מפרשים, יש
הגוף . על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק . בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe˜11Òk‰  ˙‡ ‰ÙBÁ‰ Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Òk‰ ‡ˆÈ ÚwÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰ÙË  ‰Ê Oa Ú˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
ÈÚ  Ú˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡pL „Ú ÒkÏ Úw‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ Oa‰15Úw‰ eÚL ‰nÎÂ .‰ÙË  Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C‡ ?Bk‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Òk‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ Oa‰ C‡ ……∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da Ú˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÙË  ÁÙË Úw‰ C‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני .11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני  משמונה אחד
רוב 12) שנקרע  או שניקבה הפנימית הכרס  שנינו: במשנה

הפנימי כרס  כולו הכרס  כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס . רוב  את החופה בשר החיצון כרס  ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב  קרום פירש שם ורש"י 
פנצא  הקרוי  והכרס  הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
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קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו
כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס  ממקום אם ולא 15)אבל

טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע 

.Âc˜16‰È‰ Ì‡ ,C‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚb LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰ÙË BÊ È‰  ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ  ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף  חוט 
שליש  הסלע  רוחב  ונמצא טפח  יהיה לכשימתח  הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח  ברוחבו שיש (שכל טפח 

.ÊÚ˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È‰  BÚ ‡Ïa Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰ÙË19‰„eÏb ˙‡˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ÁÂ ,‰„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ Á »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È‰  ‰ÈÈ‡ ÈL‡ ÏÚ ÚÏÒ ÁÂ ,eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ Ák Ïh Ì‡Â .˙zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ‡Le ,‰ÈÈ‡ ÈL‡ ÏÚÓ B‡ ,eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈÈznL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È‰  Ìi˜ BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי  ההכרחיים מהדברים שהעור ספק  אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי  אפשר אי  כולו וכשנפשט 
במקום  כסלע  יישאר שאם התלמוד, חכמי  בידי  מקובל
עד  מעט  מעט  להתפשט  ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע  ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי  האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע  מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב . השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי  כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע  שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק  הבעיא נפשטה שלא פי  על
ורבי רב  דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע  נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי  ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק  עוד שיש במקום דעתם  על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף  אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰bL ,dBb24‡ ˜q˙Â ,˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  ‰ÈÈ‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ‡‰ ıˆB˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B‡˙Â B˙eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈÈ‡ ‰Ê È‡a .‰ÙË  ‰ÈÈ‡Ó ‡ ıˆÂ ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈÈ‡a ?eÓ‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני .23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי  משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב 

שם  במשנה כתב  ורש"י  מסיני . למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי 

הן". מסיני  למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ  ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק  שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ . עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  ı‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÈÏ‚ ˙36e˜q˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰ÈÈ‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק 
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי בכוח . אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק  חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני  שנפלה, נודע  לא אם
הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈBbL ÌÈpb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Èc‰ ÈBÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈÈ‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â ÌeÈÊÁ‰ Ì‡Â .eazLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡  ‰eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL ÌÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa‰L BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
 B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈtˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי39)ואפילו על ואף 
רוצים  אדם שבני  מרגיש כשהוא בכוח  אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ  נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי  זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב 

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â dÊ ÏÚ B‡ ,dÊ¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ  ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»

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



קעה                
         

קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו
כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס  ממקום אם ולא 15)אבל

טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע 

.Âc˜16‰È‰ Ì‡ ,C‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚb LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰ÙË BÊ È‰  ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ  ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף  חוט 
שליש  הסלע  רוחב  ונמצא טפח  יהיה לכשימתח  הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח  ברוחבו שיש (שכל טפח 

.ÊÚ˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È‰  BÚ ‡Ïa Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰ÙË19‰„eÏb ˙‡˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ÁÂ ,‰„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ Á »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È‰  ‰ÈÈ‡ ÈL‡ ÏÚ ÚÏÒ ÁÂ ,eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ Ák Ïh Ì‡Â .˙zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ‡Le ,‰ÈÈ‡ ÈL‡ ÏÚÓ B‡ ,eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈÈznL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È‰  Ìi˜ BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי  ההכרחיים מהדברים שהעור ספק  אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי  אפשר אי  כולו וכשנפשט 
במקום  כסלע  יישאר שאם התלמוד, חכמי  בידי  מקובל
עד  מעט  מעט  להתפשט  ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע  ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי  האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע  מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב . השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי  כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע  שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק  הבעיא נפשטה שלא פי  על
ורבי רב  דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע  נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי  ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק  עוד שיש במקום דעתם  על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף  אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰bL ,dBb24‡ ˜q˙Â ,˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  ‰ÈÈ‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ‡‰ ıˆB˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B‡˙Â B˙eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈÈ‡ ‰Ê È‡a .‰ÙË  ‰ÈÈ‡Ó ‡ ıˆÂ ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈÈ‡a ?eÓ‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני .23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי  משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב 

שם  במשנה כתב  ורש"י  מסיני . למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי 

הן". מסיני  למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ  ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק  שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ . עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  ı‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰ÈÏ‚ ˙36e˜q˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰ÈÈ‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק 
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי בכוח . אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק  חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני  שנפלה, נודע  לא אם
הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈBbL ÌÈpb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Èc‰ ÈBÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈÈ‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â ÌeÈÊÁ‰ Ì‡Â .eazLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡  ‰eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL ÌÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa‰L BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
 B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈtˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי39)ואפילו על ואף 
רוצים  אדם שבני  מרגיש כשהוא בכוח  אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ  נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי  זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב 

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â dÊ ÏÚ B‡ ,dÊ¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ  ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
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ÔÈLLBÁ  ‰„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ  ‰„M‰ ÁÏ dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL Èk ÔB‚k ,‰L˜ c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eqÏ ÔÈLLBÁ  À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ Ù‡‰Â Ôz‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק  שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי  על
איברים. ריסוק  משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ  BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף  קטן דף  על מרוח  שהדבק  רש"י  פירש
ומתחבט . ונופל קצת ופורח  ונחבט .42)ומתאמץ  ונפל

לאט .43) לאט  ונופל בשנייה עמד 44)שפורח  כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

 ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô˙Ï Ì„˜48È‰  ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני  על כורחו על נפל רש"י  שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט  אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט 

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈzÓ  'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.‡ ˜q˙ ‡nL ˜cÏ CÈˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
 dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜cÏ CÈˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙh‰ ÔÓ ‰ÙË da ‡ˆÓ Ì‡ .Ci‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈÈ‡‰ ÔÓ ‡ ˜q˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q˙ elÙ‡ .‰ÙË BÊ È‰ 52ÌÈÈ‡‰ ÔÓ ‡ ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È‰  ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰ÙË53BÊ È‰  ˜q˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח  מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב  מאמר מפרש רבינו

מפני לו חוששין אין נתרסק  שאפילו איברים", ריסוק  משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק  אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י  אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי  על ואף  צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק  מפני  לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט  השחיטה, הם 55)סימני  קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ eÒ‡  ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰ÙË BÊ È‰ 57˙ÚÏ ˙ÚÓ Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈˆ ¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק  שאין

צורתו. תיפסד ריסוק  בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב  לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚a ÒcL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒcL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
 ÒkÙÓ ‡e‰ È‰Â ,Ï˙kÏ BÙhL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e‡aL Cck B˙B‡ ÔÈ˜„Be¿ƒ«∆∆∆≈«¿

לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי  חוששין 59)עוף  אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק 

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰ÙË  Ôa eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ È‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıaz  ˜t˙ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡ ıaz‰ ÔÈ‡L ;˙zÓ BÊ È‰  «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני  ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי  כולו נתפרק  ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי  הלחי  מן נעקר כולו ותרבץ 

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ט  שלישי יום 

    
מעיקרו;1) העוף  כנף  נשמט  ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני האסורה היקפה; רוב  או גובהה רוב  שנחבט  גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף  שיש טרפיות שתי  הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח  אלו; טרפיות על להוסיף 

.‡‰eL.‰È˙BÚÏˆ  eazLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
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קעו               
         

˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL eazL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««
‰ÙË  Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰OÚeaLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿

‰„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני ,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי  משמונה אחד
ב . הלכה ה פרק  עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף , צלע  בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול  של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס "ק  נד יורהֿדעה טורי ֿזהב  ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס "ק  וש"ך

.˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL eaLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰ÙË  ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„bÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

 ‰„M‰ ÈtÏk eaLpL Èt ÏÚ Û‡Â  Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ  e˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙zÓÌ‡Â .‰ÙË  À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d ‰Úe˜zÔÓ ‰˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰„M‰˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlLBÊ È‰  ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰ÙË¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק  זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח . עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני  של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע  ופירש"י  ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי  מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב , באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי . בשלהי 

.‚dlL Ci‰ ËÓLpL ‰Ó‰aÛk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ BwÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlLÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiLBÊ È‰  B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰ÙË˙zÓ  eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי והני  טריפה, מדוכתיה דשף  דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק  הירך כף  פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק  נאמר וזה טריפה. בגוף  בו תקוע 
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב "ד  והרי "ף . רש"י  דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף 
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף  דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף  דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע  השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק  טריפה
וזה  הגוף , מן שניתק  עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב "ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט  ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰ÙË  BÎÈ ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
BwÚÓ BÙk,BlL ‰‡‰ ‰w ‡nL ÔÈLLBÁ  ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe‰Ó‰e .ÏÎ‡È Ck Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpLÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙zÓ  dwÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף , שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס  בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק , או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח  בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י  וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב  ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני  כשמואל,

והרשב "א. שם.18)הרי "ף  יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף  שעובי  הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏbÛ‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰ÙË  Ìew‰ w ‡lL Èt ÏÚ‡Â .ÌÈ˜ ew Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔBqÁ Ô‰a LiL.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙËˆÓ Ôlk  ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע ", כיתר - "כסלע  נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י  כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח , של קרום ניקב  ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע . ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח , מלא לכדי  מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי 
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע . שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂd‰b  dÙw‰ Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìew‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙË¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰  È‰Â d‰b  ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È‰  Ìi˜ d‰b  È‰Â dÙw‰  ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰ÙËd˙B‡ ÔÈÒB‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב . חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב 

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי26)בגמרא ויראה רבינו: כתב 

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע "פ 
אפשר  שמואל. דברי  בפירוש ספיקא ספק  כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב  שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב  או ספק  יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב  או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק  יש
היקפה, ברוב  או גבהה ברוב  אז רק  היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע  שמע ֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט  פרק 
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קעז                
         

˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL eazL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««
‰ÙË  Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰OÚeaLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿

‰„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני ,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי  משמונה אחד
ב . הלכה ה פרק  עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף , צלע  בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול  של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס "ק  נד יורהֿדעה טורי ֿזהב  ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס "ק  וש"ך

.˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL eaLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰ÙË  ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„bÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

 ‰„M‰ ÈtÏk eaLpL Èt ÏÚ Û‡Â  Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ  e˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙zÓÌ‡Â .‰ÙË  À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d ‰Úe˜zÔÓ ‰˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙË BÊ È‰  ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰„M‰˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlLBÊ È‰  ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰ÙË¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק  זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח . עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני  של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע  ופירש"י  ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי  מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב , באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי . בשלהי 

.‚dlL Ci‰ ËÓLpL ‰Ó‰aÛk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ BwÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlLÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiLBÊ È‰  B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰ÙË˙zÓ  eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי והני  טריפה, מדוכתיה דשף  דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק  הירך כף  פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק  נאמר וזה טריפה. בגוף  בו תקוע 
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב "ד  והרי "ף . רש"י  דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף 
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף  דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף  דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע  השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק  טריפה
וזה  הגוף , מן שניתק  עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב "ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט  ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰ÙË  BÎÈ ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
BwÚÓ BÙk,BlL ‰‡‰ ‰w ‡nL ÔÈLLBÁ  ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe‰Ó‰e .ÏÎ‡È Ck Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpLÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙zÓ  dwÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף , שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס  בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק , או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח  בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י  וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב  ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני  כשמואל,

והרשב "א. שם.18)הרי "ף  יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף  שעובי  הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏbÛ‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰ÙË  Ìew‰ w ‡lL Èt ÏÚ‡Â .ÌÈ˜ ew Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔBqÁ Ô‰a LiL.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙËˆÓ Ôlk  ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע ", כיתר - "כסלע  נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י  כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח , של קרום ניקב  ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע . ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח , מלא לכדי  מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי 
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע . שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂd‰b  dÙw‰ Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìew‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙË¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰  È‰Â d‰b  ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È‰  Ìi˜ d‰b  È‰Â dÙw‰  ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰ÙËd˙B‡ ÔÈÒB‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב . חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב 

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי26)בגמרא ויראה רבינו: כתב 

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע "פ 
אפשר  שמואל. דברי  בפירוש ספיקא ספק  כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב  שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב  או ספק  יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב  או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק  יש
היקפה, ברוב  או גבהה ברוב  אז רק  היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע  שמע ֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט  פרק 
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BzÏbÏb ÁÓ ÏL Ìe˜ w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«
Í BÓewL ÈtÓ ,‰ÙËezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«

BL‡ ÏÚ ‰cÏÁÁÈpÓ  ıÚa B‡ Ô‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«
ıÚBÂ ˜p‰ „ˆa B„ÈÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„ÂÚe„Èa  ˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«
.zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÙËe Ìew‰ wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב  כתב  רבינו אבל העצם.

בכסף ֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק  כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי "ף  פירש כן לוחץ .

לפנים". ידו "מכניס  שם בגמרא ולוי  ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י  פירשו כן

הללו. האופנים משני  באחד לבדוק  ומותר הפירושים, כשני 

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ‰ ÌÈÓ˙zÓ BÊ È‰ ‚B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙zÓ  B ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰eÒ‡Â ,‰ÙË ÌeMÓ. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח : שם במשנה
בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס  מחמת שחלתה
ואולי36) מגולים. מים פירש"י  הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי  אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי "א. פ "ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי  אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי  היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק  למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.ËLÙ‡Â eËtiLk ˙BÈen‰ ˙BÙh‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚL  ‰iÁÂ ‰Ó‰a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê eaÁa e‡a˙pLıaz w ( .‰Òec (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe˜ w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚÏ BÓˆÚ l‰ w (‰ .‰˜ w (Â .BÏÏÁ ˙È «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰w (Ë .„k‰ È˜ ew (Á .‰n‰ ‰w (Ê .l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa w (È .ÒÒn‰ w (‡È .Òk‰ w (È .‰w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ ew (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰n‰ ‰ÒÁ (ÊË .BÈÚa ÏBÁh‰ w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙BÓ ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ(ËÈ .‰w‰ ‰ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Òk‰ ÒÁ (Î .˙B˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ÒÁ (Î .ÌÈÒk¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡‰ ‰w (ÁÎ .ÌÈÚÓ‰hÓÏ ‰w‰ w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»

ÔBtÓÒ w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .BÁÏ elÙ‡ ,‰‡ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡‰(‚Ï .‰‡‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡a ‰ÁeÒ ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁeÒ¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰ÎÒ (Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ eÈ˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó LÈ (‰Ó .‰‡‰ ˙ˆ˜Ó ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓB˙ia ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚‰ ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa‰Ïh ( .Ï‚ ‰˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓˆÈÁÏ Ïh ( .„k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁeÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁeÒ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰„M‰ ËeÁ ÁÓ CÓ (Ë .‰„M‰(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Òk‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ Oa‰  Ú˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰ÈÈ‡ e˜q˙ (Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
 e˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ  eazL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .BwÚÓ Ci‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰˙ÏbÏb‰  ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסף ֿמשנה
מסיני למשה לו שנאמרו טריפות סוגי  שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי  סדרם לך והא ב , הלכה ה בפרק  כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב , יא, י , ט , ח , ז, ו, ה, ד, ג, ב , באותיות  טרפיות:
חסרה  מב . לח , לז, לו, לה, לד, לג, לב , לא, ל, כט , כח , טו,
כד, כג, כב , כא, כ, יט , יח , יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט . מט , מח , מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ , לט , כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב , נא, נ, אותיות טרפיות: ח  - נטולה
טרפיות: ב  - נפולה סא. ס , אותיות טרפיות: ב  - קרועה
שבורה  נט . נח , אותיות טרפיות: ב  - פסוקה סג. סב , אותיות

ע . סח , סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק  כמבואר נבילה, הושט  נקובה,41)ניקב  משום

לינקב . מוח  של קרום שסוף  שמונה 42)מפני  היתרות כל
דמי , כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח  בפרק  ניקבה 43)כמ "ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק  כשרה, שמים בידי  אבל
ט . הלכה ח  בפרק 46)בפרק  וכמבואר חסר, מטעם טריפה

כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח 
טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן
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קעח               
         

הגידין, צומת בנחתכו והראב "ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח 
בכלל  הוא הראב "ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק , החוט 

השדרה. בחוט  הפוסלת הכסף ֿמשנה:49)הטרפות כתב 
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה אי ֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי  מנאם, לא אחת,
ולב , מוח  כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאי ֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע  דברים שהם מפני  מנה לא וקנה, ושט 

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚM‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡a˙ k ,‰ÙË ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc  ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈÈ‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚe‡ÈÏkaL ˙BÙËÓ ıeÁ ; »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂBÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡  ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„ÈÏBÁËk BÈ‡Â ,Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰aÔ˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙËe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aae˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי: תני  נו. בחולין
בעוף . שימצא בדבר היינו בעוף , גג 51)כנגדן ניקב  כגון

שהם  מפני  טריפה, הזפק  ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב  הזפק ,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס  כנגד בעוף  המזון אברי 

הוא. בעוף ,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי  משמע 
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח  פרק  מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח . פרק  למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואי ֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף  טחול אין

בעוף . וכנגדן טריפות 56)עליו רק  והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק  אמורה לוי  של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח  פרק  טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙË ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈÈ‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡Ó epzLpLÌÈn‰ ÛBÚÂ ,e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡ ÌˆÚ wpL. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף  יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף ,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף  טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי  זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני  וגם עליה, מגינים הצלעות עובי  וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי  ליחמר,

שלא 61) אע "פ  העצם, נשבר העוף , עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף  בגמרא ומפרש מוח . של קרום ניקב 
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י 

.ÈÏÏk el‡ ˙BÙË ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ÂÚ‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡OÈ ÈÈ„ Èza Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡‰ ˙BB„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ‰ CcÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL LÙ‡ ∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף  וכי  נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי שכל אע "פ  כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  אי ֿאפשר כליות שבלי  פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי  האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי  ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק  מבואר כוליא,
רבינו  כתב  וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי  אחרי  ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב  שם ולמעלה חכמים. דברי  קבלת אחרי 
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי  הכליות
לגמרי כליות חסרת נבראת אם כתב  לא ולמה מותרת.
לגמרי כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי  נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסף ֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב "ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי בתשובתו רבינו (דברי  כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק  למעלה שהבאנו העליון, הלחי  ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי  אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי ניטל המשנה, דברי  לפרש כדי  הטבע , בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי  כשרה, התחתון
אי ֿאפשר  כי  טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי  בלי  לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰ÙË Ô‰L eÓ‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ‰ ÈÎ„a ‰‡iLÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó ‰ÈÁzL LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰Bz‰ Èt ÏÚ :Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEeBÈ L‡. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי ופירושו תורה מדברי  שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È‰Â el‡‰ ˙BÙh‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙eLk ˙˜ÊÁaBÓˆÚÏ ˜cÏÂ ËÁLÏ BÏ zÓ  ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈeq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e‡a ÎeËÁBML ÁahÓ Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
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קעט                
         

הגידין, צומת בנחתכו והראב "ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח 
בכלל  הוא הראב "ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק , החוט 

השדרה. בחוט  הפוסלת הכסף ֿמשנה:49)הטרפות כתב 
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה אי ֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי  מנאם, לא אחת,
ולב , מוח  כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאי ֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע  דברים שהם מפני  מנה לא וקנה, ושט 

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚM‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡a˙ k ,‰ÙË ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc  ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈÈ‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚe‡ÈÏkaL ˙BÙËÓ ıeÁ ; »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂBÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡  ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„ÈÏBÁËk BÈ‡Â ,Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰aÔ˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙËe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aae˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי: תני  נו. בחולין
בעוף . שימצא בדבר היינו בעוף , גג 51)כנגדן ניקב  כגון

שהם  מפני  טריפה, הזפק  ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב  הזפק ,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס  כנגד בעוף  המזון אברי 

הוא. בעוף ,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי  משמע 
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח  פרק  מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח . פרק  למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואי ֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף  טחול אין

בעוף . וכנגדן טריפות 56)עליו רק  והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק  אמורה לוי  של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח  פרק  טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙË ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈÈ‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡Ó epzLpLÌÈn‰ ÛBÚÂ ,e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡ ÌˆÚ wpL. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף  יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף ,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף  טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי  זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני  וגם עליה, מגינים הצלעות עובי  וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי  ליחמר,

שלא 61) אע "פ  העצם, נשבר העוף , עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף  בגמרא ומפרש מוח . של קרום ניקב 
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י 

.ÈÏÏk el‡ ˙BÙË ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ÂÚ‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡OÈ ÈÈ„ Èza Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡‰ ˙BB„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ‰ CcÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL LÙ‡ ∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף  וכי  נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי שכל אע "פ  כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  אי ֿאפשר כליות שבלי  פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי  האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי  ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק  מבואר כוליא,
רבינו  כתב  וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי  אחרי  ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב  שם ולמעלה חכמים. דברי  קבלת אחרי 
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי  הכליות
לגמרי כליות חסרת נבראת אם כתב  לא ולמה מותרת.
לגמרי כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי  נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסף ֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב "ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי בתשובתו רבינו (דברי  כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק  למעלה שהבאנו העליון, הלחי  ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי  אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי ניטל המשנה, דברי  לפרש כדי  הטבע , בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי  כשרה, התחתון
אי ֿאפשר  כי  טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי  בלי  לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰ÙË Ô‰L eÓ‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ‰ ÈÎ„a ‰‡iLÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó ‰ÈÁzL LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰Bz‰ Èt ÏÚ :Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEeBÈ L‡. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי ופירושו תורה מדברי  שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È‰Â el‡‰ ˙BÙh‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙eLk ˙˜ÊÁaBÓˆÚÏ ˜cÏÂ ËÁLÏ BÏ zÓ  ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈeq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e‡a ÎeËÁBML ÁahÓ Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
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ÔÓfa Ï‡OÈ ı‡a B‡ ı‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„Be≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰ÙË ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈÈÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ  B„È ˙ÁzÓBÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙eLÎÏ ÊBÁÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰ÙË ‡ÈˆBÈ B‡ eLÁ „a ‰„‡ ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
eLÁ „a BÓˆÚÏ. ¿«¿¿»»»

לט .66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח . הלכות ח  פרק  אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק  וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק 
יין. "שמתיה 68)לענין הרי "ף  גירסת לפי  כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק  כתב  כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב ,
אינו  לכשרותו שרק  המגידֿמשנה, מדייק  ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי  בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח ).
 ֿ המגיד ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי  וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח  כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי 
שוודאי חשוב , בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ' רביעי יום 

    
אלו;1) מטרפות טרפות ספק  בה שנולד עוף  או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף  חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙË ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙhÓB‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò„pL„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ÎÊ ‰È‰˙˜ÊÁa BÊ È‰  »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL„Ú  ‰˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL‰˜e ,L„Á OÚ ÌÈL  ÎÊa :ÛBÚe . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú «∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב  נשתברו שמא כתב : - א לד, ביצה

הי "ט . פ "ט  ראה פ "ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי 
י "ב 4)ה"ט . של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב . נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק  שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
אם  ומספיק  חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב  רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע 

שהשליכן  דרוסות ספק  של בסל - ב  נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי  יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י  שתלדנה. לפני  או חודש י "ב  לפני  מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק 
רק  אחד, עוף  שאפילו משמע  שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב ]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÎÏ BÊ ‰ÙË ˜ÙÒ kÓÏ eÒ‡Â, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡OÈÏ ‰pkÓÈ ‡nL. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק  שהיא יודע  שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡Èa ˙˜ÊÁa  ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏkÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰ÙË Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ‰Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡Ô‰ È‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
z‰ ˙˜ÊÁa,BÏ ÔÈLLBÁL c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„Ïa „ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב .9) יא, שם רוב . א.10)מטעם לד, ביצה רש"י  ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט , חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי , לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק  מצוי  שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח , שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי  הסדרה)

משנה). (כסף ֿ שכיח  לא השדרה

.„?„ˆÈkÛb‰ ËÓLpL ÔB‚kÔÈ˜„Ba  ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰w ‡nL ‰‡‰ ˙‡ÔÈ˜„Ba  ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv˙ .‰ÈÈ‡ e˜q˙ ‡nL d˙B‡ L‡‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
 dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ B‡ ıÁ da ˜Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙È˜a ÛhzL ÔÈÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ "ט 14)פ "י 
ה"ז.15)הי "ז. למעלה 16)פ "י  נאמר לא זה דין

פ "ו  למעלה כסף ֿמשנה ראה אגב . דרך כאן אלא  במקומו,
הי "ב .

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎÒB‡ lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈˆe ,‰w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ  „k‰ LtËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„ ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ w ‡nL ÔÈLLBÁ‰ÎÈˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ "ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י : בפ "ז כתב  וכן

ניקב  ואם משיג: והראב "ד ניקב . לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו
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.Â‰‡‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ Cc ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎÒa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
 „k‰ LtËÏ B‡ lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Îq‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈLBÙa d˙B‡Ì‡Â ;‰ÙË  ‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È‰  ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡ÎÒÂ ,˙zÓe‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe˜ wÈÓ eÈ‡ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח .20) פ "ז ודעת 21)ראה נקב , בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב  בלא סירכא שאין רש"י 

ה"א.22) פ "ז שכשר,

.ÊÈcÓ ÔÈ‡p‰ ÌÈc‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡Ób‰ ÈÓÎÁ:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚB˜  ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡‰ ˙‡ ÔÈ˜„Be ,„k ÏL Lth‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡ÎÒ ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Îq ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

OaÏÂ ‰‡‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡ÔÈa ,d˙ˆÈ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ÎÒÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰.d˙B‡ ÔÈÈzÓ el‡ È‰  «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן
במה  לך שיוודע  עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל

(כסף ֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ "ז ראה 25)ראה
ה"ה. -26)פ "ח  לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי 

גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב "ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט  ובסוף  כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי  או רביצתה במקום "אפילו גורס : הסדר, על
כותב : זה ואחרי  אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי  התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי  הגיעו אלינו גם עוז': ב 'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי  לאחר אבל כך. במקצתם כתוב  והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי  להגיה זכיתי  הצבי , בארץ 
בהם, כתוב  היה ולא דקדקתי  ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב  שהיה הרבה ספרים מצאתי  מחפש ובהיותי 
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ 

מאתו. היתה לא כי  וידעתי  בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈÒB‡  ‰ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡ceÏ B‡ l‰ ÒÈÎÏ B‡ „k‰ LtËÏ‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡cÂ ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈÒB‡  ‰ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜ec ˙‡ˆÓpL‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈÒB‡  dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈÒB‡  „q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ "ז בכיס .28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡ÎÒ e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ OaÏ‰ÈzLa ‰˜e„ ‡Îq‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈÒB‡ ÔÈÒB‡‰ ÔÓ ÈÓ ‡a‡Â .ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈÈzn‰‰˜a„ elÙ‡ ÔÈÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

ÒB‡ È‡Â ,BcÏ ÌˆÚa. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אף ֿעלֿפי 
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב  הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי  לדקדק , יש
זה  ובחיבורו מ "ד) פ "ו (שבועות ז"ל מארי  אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי  אומר אינו כן אחרי  שנתחבר
אביו  על לומר חייב  שהבן אמרו, – ב  לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק  הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי  אביו, דברי 
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י  ופירש יכריע ",

פלוני . דבר נראים יאמר לא בפ "ז 33)הלכה, שכתב  וכמו
מתיר  והראב "ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב , לענין ה"ד
נקב  בין לחלק  בהשגתו פ "ז שם שכתב  וכמו בסירכא.

לסירכא.

.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
˜„ÏB ‡Ï È‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ ÌBbL c‰‡ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL „ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ Úne „ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני34) למשה הלכה ב : יב , בחולין רש"י  לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י "ח  כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח  על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡  Ôlk el‡‰ ÌÈ„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e‡aL BÓk ,‚‰n‰ ÈtÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓÌ„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈÎBk „BÚ B‡ ÏÎ ‡a ‰‡‰ ˙‡ ˜ciL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .˙zÓ BÊ È‰  BÏ CÏ‰Â ‰‡‰ ˙‡: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰e˜ ‡nLÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡ .eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
‰ÙË ‰naÁÓ Ìe˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«

.‰„‡L ‰‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»
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.Â‰‡‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ Cc ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎÒa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
 „k‰ LtËÏ B‡ lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Îq‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈLBÙa d˙B‡Ì‡Â ;‰ÙË  ‰e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È‰  ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡ÎÒÂ ,˙zÓe‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe˜ wÈÓ eÈ‡ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח .20) פ "ז ודעת 21)ראה נקב , בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב  בלא סירכא שאין רש"י 

ה"א.22) פ "ז שכשר,

.ÊÈcÓ ÔÈ‡p‰ ÌÈc‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡Ób‰ ÈÓÎÁ:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚB˜  ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡‰ ˙‡ ÔÈ˜„Be ,„k ÏL Lth‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡ÎÒ ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Îq ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

OaÏÂ ‰‡‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡ÔÈa ,d˙ˆÈ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ÎÒÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰.d˙B‡ ÔÈÈzÓ el‡ È‰  «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן
במה  לך שיוודע  עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל

(כסף ֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ "ז ראה 25)ראה
ה"ה. -26)פ "ח  לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי 

גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב "ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט  ובסוף  כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי  או רביצתה במקום "אפילו גורס : הסדר, על
כותב : זה ואחרי  אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי  התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי  הגיעו אלינו גם עוז': ב 'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי  לאחר אבל כך. במקצתם כתוב  והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי  להגיה זכיתי  הצבי , בארץ 
בהם, כתוב  היה ולא דקדקתי  ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב  שהיה הרבה ספרים מצאתי  מחפש ובהיותי 
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ 

מאתו. היתה לא כי  וידעתי  בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈÒB‡  ‰ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡ceÏ B‡ l‰ ÒÈÎÏ B‡ „k‰ LtËÏ‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡cÂ ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈÒB‡  ‰ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜ec ˙‡ˆÓpL‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈÒB‡  dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈÒB‡  „q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ "ז בכיס .28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡ÎÒ e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ OaÏ‰ÈzLa ‰˜e„ ‡Îq‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈÒB‡ ÔÈÒB‡‰ ÔÓ ÈÓ ‡a‡Â .ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈÈzn‰‰˜a„ elÙ‡ ÔÈÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

ÒB‡ È‡Â ,BcÏ ÌˆÚa. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אף ֿעלֿפי 
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב  הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי  לדקדק , יש
זה  ובחיבורו מ "ד) פ "ו (שבועות ז"ל מארי  אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי  אומר אינו כן אחרי  שנתחבר
אביו  על לומר חייב  שהבן אמרו, – ב  לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק  הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי  אביו, דברי 
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י  ופירש יכריע ",

פלוני . דבר נראים יאמר לא בפ "ז 33)הלכה, שכתב  וכמו
מתיר  והראב "ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב , לענין ה"ד
נקב  בין לחלק  בהשגתו פ "ז שם שכתב  וכמו בסירכא.

לסירכא.

.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
˜„ÏB ‡Ï È‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ ÌBbL c‰‡ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL „ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ Úne „ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני34) למשה הלכה ב : יב , בחולין רש"י  לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י "ח  כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח  על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡  Ôlk el‡‰ ÌÈ„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e‡aL BÓk ,‚‰n‰ ÈtÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓÌ„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈÎBk „BÚ B‡ ÏÎ ‡a ‰‡‰ ˙‡ ˜ciL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .˙zÓ BÊ È‰  BÏ CÏ‰Â ‰‡‰ ˙‡: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰e˜ ‡nLÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡ .eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
‰ÙË ‰naÁÓ Ìe˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«

.‰„‡L ‰‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»
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והואֿהדין 37) מעיים, בבני  זו הלכה אמורה ט . שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב "ד

שאינן  מעיים בני  בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי  - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ "ח  ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב 
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק  הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי  או כלב  שיבוא מצוי  אינו כי  ולהטריף , להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡Oi‰ B‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB  ˙Ói˜ ‡È‰ È‰Â ,˜„azL Ì„˜, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב  מנהג לפי  זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק  קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎÒ e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜ec ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê „Â .d˙B‡ ÔÈÒB‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ùˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙zÓ BÊ È‰  ˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב "א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי  שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב  מחמת הבאה שסירכא לפי  מותרת, - נקב 
וחזק  עבה חוט  ונעשה המשקה יוצא הנקב  שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע  אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסף ֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני כאן גם טעמו בוודאי  בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי "ד. שכתב  כמו המנהג, פשוט 

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"א חמישי יום 

    
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט  יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני  לשחוט 
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי  הבת וזה האם זה בהמות שתי  שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט ;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2zÓ Oa‰  „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«

CÎÈÙÏ .ÔBÁ‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»
.‰˜BÏ BÁ  ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ BÁ¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב  כמו זכר לשון רבינו נקט 
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב  אבל בתה, או ובנה אם פירוש:

את 3)מספק . לאכול שאסור כותב  גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי  ביום, בו הואיל 4)השני 

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב 
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט  בין

תחילה. הבן את שחט  ובין תחילה

.ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡6ÌB˜Ó ÏÎe7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Óe ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰ÊÚa ËÁML ÔBL‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔBÁ‡ ËÁML ‰Ê  ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני  ושלא הבית לארץ .7)בפני  ובחוץ  בארץ 
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי  על אף  על 10)הנשרפים. אף 
ופסול. הוא חוץ  שחוטי  כן ואם קדשים היה שהשני  פי 

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני  שהיה פי  על אף 
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa  eËÁL˙ ‡Ï :Ó‡pL ;„Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

Á Ì‡ Ï‡ .eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡‰13 »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ÁÂ ÔBL‡‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.eËt  B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני  ב , שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב 

אסורה. שניהם שחיטת שרק  מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL LÁ15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÁ‡ ÈL ËÁLÏ zÓ  ÔBL‡‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני את לשחוט  ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי 

.‰ ‰Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È‰Â ÔBL‡‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡  BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט  שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק  על לוקים שאין מפני  הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL  ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰ÙË B‡ ‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»
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קפב               
         

Ï˜Òp‰ BL18B‡ ,‰n„‡ ‰Ùe ‰ÙeÚ ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔBÁ‡‰ ‡e ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ  ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔBÁ‡‰ ‡e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È‰  ‰n„‡ ‰Ùe ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי  על אף 

.ÊBËÁL19eËt  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa iÁ˙ È‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„BÚ ÌeMÓ Ba e˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈÎBk23‰˜BÏ 24. »ƒ∆

השני .19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב  לא

מיתה. ותתחייב  זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב ,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי  שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי  זרה עבודה באיסור ששגג ומפני 
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב  זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á‰Ó‰a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ BLÂ :Ó‡pL :„Ïa ‰B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
Èˆ26‰˜BÏ  da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆

d˙B‡ ËÁLÏ eÒ‡  ‰iv‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28de ‰t .‰˜BÏ BÈ‡  ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.de ‰iˆ ‡Ï ,‰Bz ‰Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב  ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב 

כחכמים. ופסק  וחכמים אליעזר ר' הרשב "א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט  לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק 
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב  שה 29)כדברי  אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי  הכוונה אבל ובנו, צבי  ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב 

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰˜ ˙‡f‰ ‰iv‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ  da ˙‡Â ‰iv‰ ˙a ‰˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe Ok ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ OkÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ‰Ok‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב  האב  לזרע  שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים שה.

הגדי .31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ CÈ aÚ .˙aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈÙ‰Â ‰ËÈÁL Á‡ ÈÁ aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ ≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב : הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק  כמבואר מטהרתו, אמו
גבי על בהפריס  מודים שחכמים כהנא רב  מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע 
שזורי , שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק  ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡  ÂÈ‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡  ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב "ז: משנה המגיד לפני  הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק  אבל בנקבות אלא בוודאי  נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק  מחלוקת 37)משום

כמי . הלכה וספק  בברייתא היא חכמים

.ÈËÁL Ck Á‡Â ‰t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ 39Ck Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ  ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆
ÌÈzL ‰˜BÏ  dza41Ck Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ  ˙a‰ ˙‡ ËÁL42Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי  ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב  בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק  מפני  אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי 

בש  וכן תשחטו לא בנו אחריואת ששחטו בתה בן חיטת
פי על ואף  באיסור, מעשים שני  עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני  אף 
עבירות: שתי  על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי 
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי  בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי  ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט  ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡e44ÔBL‡ ËBÁLÈ ÔBL‡ Á˜lL ‰Ê 45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ
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קפג                
         

Ï˜Òp‰ BL18B‡ ,‰n„‡ ‰Ùe ‰ÙeÚ ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔBÁ‡‰ ‡e ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ  ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔBÁ‡‰ ‡e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È‰  ‰n„‡ ‰Ùe ‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי  על אף 

.ÊBËÁL19eËt  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa iÁ˙ È‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„BÚ ÌeMÓ Ba e˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈÎBk23‰˜BÏ 24. »ƒ∆

השני .19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב  לא

מיתה. ותתחייב  זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב ,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי  שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי  זרה עבודה באיסור ששגג ומפני 
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב  זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á‰Ó‰a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ BLÂ :Ó‡pL :„Ïa ‰B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
Èˆ26‰˜BÏ  da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆

d˙B‡ ËÁLÏ eÒ‡  ‰iv‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28de ‰t .‰˜BÏ BÈ‡  ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.de ‰iˆ ‡Ï ,‰Bz ‰Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב  ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב 

כחכמים. ופסק  וחכמים אליעזר ר' הרשב "א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט  לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק 
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב  שה 29)כדברי  אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי  הכוונה אבל ובנו, צבי  ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב 

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰˜ ˙‡f‰ ‰iv‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ  da ˙‡Â ‰iv‰ ˙a ‰˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe Ok ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ OkÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ‰Ok‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב  האב  לזרע  שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים שה.

הגדי .31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ CÈ aÚ .˙aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈÙ‰Â ‰ËÈÁL Á‡ ÈÁ aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ ≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב : הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק  כמבואר מטהרתו, אמו
גבי על בהפריס  מודים שחכמים כהנא רב  מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע 
שזורי , שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק  ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡  ÂÈ‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡  ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב "ז: משנה המגיד לפני  הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק  אבל בנקבות אלא בוודאי  נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק  מחלוקת 37)משום

כמי . הלכה וספק  בברייתא היא חכמים

.ÈËÁL Ck Á‡Â ‰t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ 39Ck Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ  ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆
ÌÈzL ‰˜BÏ  dza41Ck Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ  ˙a‰ ˙‡ ËÁL42Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי  ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב  בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק  מפני  אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי 

בש  וכן תשחטו לא בנו אחריואת ששחטו בתה בן חיטת
פי על ואף  באיסור, מעשים שני  עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני  אף 
עבירות: שתי  על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי 
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי  בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי  ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט  ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡e44ÔBL‡ ËBÁLÈ ÔBL‡ Á˜lL ‰Ê 45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ
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‰ÎÊ  ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.ÁÓÏ „Ú ÔBL‡‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני  אומר והשני  לשחוט  האחד שבא
והשני לשחוט  כך אחר לי  יהיה אסור תשחוט  אתה ואם
לי יהיה אסור תשחוט  אתה ואם ממך יותר צריך אני  אומר

שקניתי . השני  את לשחוט  כך זכותו 45)אחר שקנה מפני 
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי  השני  קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜t ‰Úa‡a47BÁÏ ‰Ó‰a ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ ÈzÎÓ k :BÏ ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈˆ »ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔBÁ‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ Ú :Ô‰ el‡Â .ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ ,50ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙ˆÚ51‰M‰ L‡ ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח  וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני  ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני  בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני 
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב . הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי  שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב 

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע . על נאכל יהיה שהפסח  כדי  ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי  משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף  את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי  על הנפש הנאת על רק  לסמוך
מפני רש"י , של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי 
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי  ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב  להודיע  צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי  ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב  רבינו בראשון. להקריב  מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי  שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני 

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰BÁ‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡  ÌBia ÁÂ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈˆ  ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰  Ba ˙‡Â B˙B‡a eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡ ËÁML È‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï  ÈÚÈ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL  ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï  ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡  ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי  יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק  יום סוף 57)ספק  של השמשות בין שמא
חמישי . ליל תחילת היה מספק .58)רביעי 

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ב שישי יום 

     
שלא 1) כדי  אגפיה קצץ  ואם הבנים; על אם הלוקח  יבאר

הבנים  לקח  או אותה, וצד וחזר האם את שלח  תעוף ;
עוף  זה באי  הקן שלוח  עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף  במקודשין; נוהג הקן שלוח 

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰zÓ Oa‰  dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a‡Ï :Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

eËt  dÁ˜lL Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ . ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב  מכיון 3)עוף  כלומר,
את  תשלח  ד"שלח  ה'עשה' את לקיים לו אי ֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח  "לא על לוקה לפיכך האם",

ח . הערה אף ֿעלֿפי4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח  וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק 
תקח ' ה'לא ניתק  הרי  תשלח , שלח  ואחרֿכך האם תקח 
אחר  האם שלח  אם ולפיכך תשלח ', 'שלח  של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב  זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט  את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י  דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי  דיבור כדי  תוך שלחה אם

.iÁ  ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï‰˜BÏ  BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק  לאו על במלקות חייב  אימתי  מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע  מעשה
לא  שהרי  לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע 
קיים  לא רק  אם אומר: והשני  ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף  ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב  שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק , ורבינו ב 'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
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הקודמת, בהלכה פסק  וכן בידיו. ביטל שלא אע "פ  קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי  יוחנן כר' פסק  ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסף ֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a‰ÁaL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓÁlL :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú  ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף  דוקא
מי שלחה כאילו והרי  שלוחו נעשה הוא הרי  שלקחה,
רבינו. מדברי  נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח 

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח  כן גם זה הרי  לברוח , האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  dÁlLÂ ,ÛeÚz‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È‰L ,‰˜BÏ  ‰„‡Â ‰Áa B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי  ופירש"י  קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי  שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח 
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני  משלחה שאם משמע  מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק  יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa‡ elÙ‡ ,‰ÊÁÂ dÁlLÂ ‰ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :Ó‡pL ;ÁlLÏ iÁ  ÌÈÓÚt. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח ? במה יהודה. ורב  הונא רב  מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב  ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסף ֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב 
שרב  שם רש"י  של השני  כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ  אף ֿעלֿפי  פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב  שילוח . של 'עשה' קיים לעוף , יכולה
ולפי אותן. קיצץ  שלא היינו בכנפיה, לעוף  יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב  שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף , האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק  דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק  נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט  רבינו
"שלח " המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני , לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב " לא.

רב ֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ iÁ ˙‡ ÁlLz ÁlL :Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב " לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב  ולא שם,

.ÊÔwÏ ÔÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï‰ÊÁ Ck Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ eËt  Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡Ï .zÓ ‰Ê È‰  ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈLa ÁÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁÓ ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÁÙ‡‰ ÏÚ ˙ˆB„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.zÓ  d˙B‡ „ˆÂ ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח . כשמצא 18)הלכה שילוח  מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי  עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.ÁB‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelLBÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓCBL ÈBÈ ÔB‚k ,ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òcta‡wÈ Èk :Ó‡pL ,ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚˙Â ÔÈÊe‡iÁ BÈ‡  «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי  שנאמר מפרש בגמרא קלח . שם משנה
קלט : שם עוף , רק  צפור נקרא אינו טמא ועוף  לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני 
לברוח .22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע 

קלט : שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁBÙ‡‰ eÈ‰Ôn‡Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BÊeÓ ÌÈˆÈa B‡ÁlLÏ iÁ BÈ‡ eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

eËÙe ,˙BÊeÓ ÌÈˆÈk el‡ È‰  ˙BÙË ÔÈÁBÙ‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ. ƒ¿«≈«

קמ :25) שם משנה לפרוח . פירש"י26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי  תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט ,
- מוזרות שפירוש משמע  תאכלם, איסטניס ) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני ביצים אף  קיימא, בני  אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני  שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף  לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי טריפות, "אפרוחין שכתב  כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי לשניהם. אחד שטעם משמע , מוזרות", כביצים אלו
משילוח , פטורות שטריפות כהנא רב  למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח  מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני  שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני  שרוב  מפני  לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני 
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קפה                
         

הקודמת, בהלכה פסק  וכן בידיו. ביטל שלא אע "פ  קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי  יוחנן כר' פסק  ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסף ֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a‰ÁaL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓÁlL :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú  ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף  דוקא
מי שלחה כאילו והרי  שלוחו נעשה הוא הרי  שלקחה,
רבינו. מדברי  נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח 

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח  כן גם זה הרי  לברוח , האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  dÁlLÂ ,ÛeÚz‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È‰L ,‰˜BÏ  ‰„‡Â ‰Áa B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי  ופירש"י  קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי  שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח 
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני  משלחה שאם משמע  מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק  יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa‡ elÙ‡ ,‰ÊÁÂ dÁlLÂ ‰ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :Ó‡pL ;ÁlLÏ iÁ  ÌÈÓÚt. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח ? במה יהודה. ורב  הונא רב  מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב  ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסף ֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב 
שרב  שם רש"י  של השני  כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ  אף ֿעלֿפי  פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב  שילוח . של 'עשה' קיים לעוף , יכולה
ולפי אותן. קיצץ  שלא היינו בכנפיה, לעוף  יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב  שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף , האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק  דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק  נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט  רבינו
"שלח " המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני , לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב " לא.

רב ֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ iÁ ˙‡ ÁlLz ÁlL :Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב " לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב  ולא שם,

.ÊÔwÏ ÔÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï‰ÊÁ Ck Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ eËt  Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡Ï .zÓ ‰Ê È‰  ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈLa ÁÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁÓ ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÁÙ‡‰ ÏÚ ˙ˆB„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.zÓ  d˙B‡ „ˆÂ ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח . כשמצא 18)הלכה שילוח  מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי  עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.ÁB‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelLBÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓCBL ÈBÈ ÔB‚k ,ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òcta‡wÈ Èk :Ó‡pL ,ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚˙Â ÔÈÊe‡iÁ BÈ‡  «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי  שנאמר מפרש בגמרא קלח . שם משנה
קלט : שם עוף , רק  צפור נקרא אינו טמא ועוף  לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני 
לברוח .22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע 

קלט : שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁBÙ‡‰ eÈ‰Ôn‡Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BÊeÓ ÌÈˆÈa B‡ÁlLÏ iÁ BÈ‡ eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

eËÙe ,˙BÊeÓ ÌÈˆÈk el‡ È‰  ˙BÙË ÔÈÁBÙ‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ. ƒ¿«≈«

קמ :25) שם משנה לפרוח . פירש"י26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי  תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט ,
- מוזרות שפירוש משמע  תאכלם, איסטניס ) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני ביצים אף  קיימא, בני  אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני  שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף  לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי טריפות, "אפרוחין שכתב  כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי לשניהם. אחד שטעם משמע , מוזרות", כביצים אלו
משילוח , פטורות שטריפות כהנא רב  למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח  מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני  שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני  שרוב  מפני  לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני 
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ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני  לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ . שם
כהנא  רב  אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי ? הני  מנא משילוח ,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח  קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק 

.ÈıB B‡ˆnL ÎÊÛBÚ .ÁlLlÓ eËt  Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ıB ‡ÓËıB B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ eËt  ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב .29) ולא בתורה כתוב  אם טמא 30)שם, בעוף  והטעם
צפור  שקן משום משילוח , פטור טהור עוף  ביצי  על רובץ 
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף  ביצי  על רובץ  טהור ובעוף 
באכילה, אסורים טמא עוף  וביצי  לכלביך, ולא לך תקח 
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב  כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני  הטעם בפירוש אמרו קמ . בדף  שם שהרי  עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È‰  ÔÈB‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ.dÁlLÏ iÁ  ‰ÙË Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק  שם. נפשטה שלא בעיא
הספק .32) על לוקין שאין

.ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ iÁ .‰˜BÏ BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח ,33) שחייב  ספק  כל אין בקנה אבל הושט , מיעוט 
רובה. נפסק  אם רק  טריפה הגרגרת פסוקת שהרי 

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט  שמפרש
הטור  רבינו, דברי  מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט  מפרש ורש"י  והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח  לחייבו מהו ובעי  האם,
בשילוח , וחייב  הוא לך תקח  באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק  ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח  פטור
הלכה  ג פרק  למעלה ראה שהיה, שיעור כדי  בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי  אבל ב .
רבינו  לשלח . חייב  ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח . בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט  שנקובת לשיטתו

בספק .35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚ÈiÁ  Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ eËt  Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ . ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡‰Ê È‰  Ôw‰ ÔÈe ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ‰˜BÏ BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב  הדינים שני  למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",

שלאו  משמע  "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח . חייב  ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק , להחמיר נפשטה.פסק  לא יא
מספק .40)

.„ÈÌÈˆÈa È„Ò ÈL eÈ‰„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙BÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È‰  Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡  ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ  Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב  שינה וכאן משלח ", זה "הרי  רבינו כתב  הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח ".
כאילו  שזה מפני  והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח " כתב  ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח . חיובי  בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני הבנים את לקחת מותר אם רק  ושאל שניהם, לקחת
לפני בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי  האם, שילוח 
ירמיה  ר' היה ומסופק  יח ), הלכה לקמן (וכן האם שילוח 
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח " "לא רבינו כתב  ולכן האם. שליחת לפני  הבנים לקיחת
את  אחרי ֿכן לשלח  עלֿמנת אפילו הבנים יקח  שלא היינו,
אינו  שלח  לא ואם אומר: רבינו שהרי  תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק , מפני  לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁBÙ‡‰ ÔÈa ˙LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡ÂÁlLlÓ eËt ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ eËt  BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אף ֿעלֿפי  מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי  כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי  עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע  מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב  ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ "ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰Â:ÔÈ‡B  Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ iÁ  Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי  שני  בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁBÙ‡ ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ iÁ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«
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קפו               
         

ÌÈiÁ ÈÏÚa ÈabÌÈÁÙ‡ :Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ iÁ  «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ B‡‡l‡ ,ı‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a e˙k‰ acL. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח  ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף  רש"י : ופירש בים, קן קלט : שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב  ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעלי ֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב  טו, בשמואלֿב  שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח  בלשון 49)ארץ ,
לשלח . חייב  באחת אפילו שהרי  ביצה, או אפרוח  ולא רבים,

אחד.50) אפרוח  או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי  שהוא הארץ " על או עץ  "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆB Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡  BÎBLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁBÙ‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .BˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
BˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈÁ‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי  מצי  דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי  חצירו ליה, זכי  מצי  לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב  ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסף ֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח , שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק  אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח . ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Úˆn‰.ÁlLÏ iÁ  Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ  ÁlL ‡Ï Ì‡Â‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח , קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח  לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב . בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב 'תוספות' ה'עשה'. מפני  נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני  נדחה שהלאו ריב "א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי  מוסב  זה נימוק  'עשה'. מפני  נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט 
שכבר  אף ֿעלֿפי  לשלח ", חייב  לקח  "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח  לא של הלאו על עבר
- מצורע  טהרת 'עשה' אין תשלח ", "שלח  ה'עשה' חיוב 

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„ÏB„iÓ ÁÙeÈ‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁBÙ‡‰ ÏÚ ıB B‡ˆÓe BÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ  ÌÈˆÈa‰aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡ÈÓeÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח ,58)שלו לקדשי  וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק  לקרבן. הראויים יונה בני  או תורים כגון

רב . נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי  מרשותו, ויצא
קלט . חולין ח ) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח  הבנים גם

האם. ובדברי61)תחת הקדש. כולם שהרי  האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי  תשלח ", "שלח  דכתיב  משום
גזבר. לידי  להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי  זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק  לקדשי  רק  מתאים זה טעם
מעילה  רש"י  מעילה. דין בהם שאין מפני  לא, מזבח  קדשי 
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח : חולין ב 'תוספות' מובא יב ,
רק  עוסקת המשנה רב , שלדעת מפני  בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי  יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח , בקדשי 
זה, טעם מעדיף  - הבית בדק  קדשי  בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט , יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ eËt  LÙp‰ ˙‡ ‚‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙ÈÏ B‡È‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ג ש "ק יום 

      
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט  ואם והקדישן; חולין שחט  הטהורים;
עוף  השוחט  בשבת; לחולה השוחט  או חיה; או בהמה ספק 
ונבלע  שחט  במים; שנתערב  ודם אחד; במקום חיה ומיני 
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט  או בקרקע ; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח 

.‡B‡ ‰B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
B‰Ë ÛBÚÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ L‡ :Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È L‡ ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ CÏ iÁz‡ Cea :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ÌÏBÚ‰. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי  פטור - ששחטו טמא עוף  אבל
ועי ' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי  דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף , או חיה ודוקא שם. ב 'תוספות'
ב . פג, שם משנה, עוף . או חיה אלא כתוב  שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב : גדולות' וב 'הלכות ב . ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק  הדם שכיסוי  יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי  שחיטה בין המצוה ובאמצע  הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק  תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.ÔnÊÓ BÈ‡Le ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…

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



קפז                
         

ÌÈiÁ ÈÏÚa ÈabÌÈÁÙ‡ :Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ iÁ  «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ B‡‡l‡ ,ı‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a e˙k‰ acL. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח  ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף  רש"י : ופירש בים, קן קלט : שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב  ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעלי ֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב  טו, בשמואלֿב  שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח  בלשון 49)ארץ ,
לשלח . חייב  באחת אפילו שהרי  ביצה, או אפרוח  ולא רבים,

אחד.50) אפרוח  או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי  שהוא הארץ " על או עץ  "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆB Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆB ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡  BÎBLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁBÙ‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .BˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
BˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈÁ‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי  מצי  דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי  חצירו ליה, זכי  מצי  לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב  ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסף ֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח , שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק  אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח . ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Úˆn‰.ÁlLÏ iÁ  Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ  ÁlL ‡Ï Ì‡Â‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח , קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח  לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב . בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב 'תוספות' ה'עשה'. מפני  נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני  נדחה שהלאו ריב "א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי  מוסב  זה נימוק  'עשה'. מפני  נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט 
שכבר  אף ֿעלֿפי  לשלח ", חייב  לקח  "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח  לא של הלאו על עבר
- מצורע  טהרת 'עשה' אין תשלח ", "שלח  ה'עשה' חיוב 

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„ÏB„iÓ ÁÙeÈ‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁBÙ‡‰ ÏÚ ıB B‡ˆÓe BÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ  ÌÈˆÈa‰aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡ÈÓeÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח ,58)שלו לקדשי  וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק  לקרבן. הראויים יונה בני  או תורים כגון

רב . נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי  מרשותו, ויצא
קלט . חולין ח ) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח  הבנים גם

האם. ובדברי61)תחת הקדש. כולם שהרי  האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי  תשלח ", "שלח  דכתיב  משום
גזבר. לידי  להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי  זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק  לקדשי  רק  מתאים זה טעם
מעילה  רש"י  מעילה. דין בהם שאין מפני  לא, מזבח  קדשי 
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח : חולין ב 'תוספות' מובא יב ,
רק  עוסקת המשנה רב , שלדעת מפני  בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי  יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח , בקדשי 
זה, טעם מעדיף  - הבית בדק  קדשי  בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט , יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ eËt  LÙp‰ ˙‡ ‚‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙ÈÏ B‡È‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ג ש "ק יום 

      
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט  ואם והקדישן; חולין שחט  הטהורים;
עוף  השוחט  בשבת; לחולה השוחט  או חיה; או בהמה ספק 
ונבלע  שחט  במים; שנתערב  ודם אחד; במקום חיה ומיני 
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט  או בקרקע ; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח 

.‡B‡ ‰B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
B‰Ë ÛBÚÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ L‡ :Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È L‡ ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ CÏ iÁz‡ Cea :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ÌÏBÚ‰. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי  פטור - ששחטו טמא עוף  אבל
ועי ' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי  דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף , או חיה ודוקא שם. ב 'תוספות'
ב . פג, שם משנה, עוף . או חיה אלא כתוב  שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב : גדולות' וב 'הלכות ב . ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק  הדם שכיסוי  יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי  שחיטה בין המצוה ובאמצע  הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק  תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.
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„eˆÈ L‡ :Ó‡‰Â‰a ‡l‡ ,‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…
ÔÈLc˜ÓaÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆

˙Èa‰ÔËÁLe Ú Ì‡Â .˙‡ ˙BqÎÏ iÁ BÈ‡  ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆
.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק  דמשמע 
מצוי .8)באקראי . שם.9)דבר ובני10)משנה, תורים

ליקרב . שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק  קדשי  של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסף ֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח  קדשי  שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁLLÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡˙BqÎÏ iÁ . ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק 
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק  עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב 'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי  מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk‰Èa ÔÎÂ ,‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒCÓ BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈˆ  ‰iÁ B‡. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL Á‡Ï ˙BqÎÏ iÁ  ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ  BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

BË ÌBÈ Á‡Ï. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק , שהוא מפני  בכוי  ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי ? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני  בריה אומרים,
כשתי רבינו ופסק  א. פ , שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסף ֿמשנה). לכסות וחייב  ספק  שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי  בכלאים נוהג הדם כיסוי  בתוספתא:

בכיסוי .18) חייב  פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב 
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק  שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס  וכן ה"ו: פ "ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף  שם והביא ודאי . זכר אינו שהוא מפני  מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי  שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק  ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק  כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק 
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי  שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק  האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי  שהיה בין עליו, שמברכים

ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק 

לענין ואף ֿע  בכוי  והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי 
מצוה. ספק  לכל והואֿהדין הדם, ב .20)כיסוי  פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח  מפני  נדחה שחיטה שאיסור אף ֿעלֿפי 
הותר. לא נפש, פיקוח  בו שאין שם 21)הכיסוי  משנה,

ב . ח , ביצה וראה ב . פג,

.‰CÓ  „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Îa„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב .22) פו, שם הכיסוי , שם.23)ברכת כחכמים,

.ÂiÁ  Ì„ ‰‡Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏÌ„a B‡ ÔÈÈa Ú˙ .eËt  Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B  ‰Ó‰aLÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê eÚLk B˙BqÎÏ iÁL Ìc‰ ‰‡Ó ‰‡iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ iÁ  ÌÈÓ ‰È‰.eËt  Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני 
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף  דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף . דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ iÁ BÈ‡  ‰lb˙Â e‰qk. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ iÁ BÈ‡  Áe‰ e‰˙qkÁ‡ ‰lb˙Â ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ iÁ  Áe‰ e‰˙qkL. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב  ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה

ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט ,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני  בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח 
 ֿ ואף ֿעל לכסותו, חייב  הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי 

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי  שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰.˙BqÎÏ iÁ «»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי  פסק  הדם. מן מקצת יכסה אם די  זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי ". בלשון נאמרו שדבריו מפני  שם, במשנה
לחלוק , ולא חכמים דברי  לפרש בא "אימתי " שכל רבינו,

א. פב , עירובין יוחנן, ורבי  לוי  בן יהושע  כרבי 

.Ëk BÓeM Ì‡ :Ú˜wa Ìc‰ ÚÏÂ ËÁL »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ iÁe‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe‰.˙BqÎlÓ eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי 

.È‰Èe‡‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
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קפח               
         

ÏÎ‡È L‡ :Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡ÏËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈
‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰ÙË ˙‡ˆÓÂB‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»

‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈
B„Èa ‰Ïa˙Â‰ËBL LÁ ÔÎÂ .˙BqÎlÓ eËt  ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆

ÔÈeËt  ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÔÈa eËÁML ÔË˜Â˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«
.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי "ב 35) רבינו פסק  בנו" ואת "אותו שלענין אף ֿעלֿפי 
בכיסוי שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי  ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי "ב  (למעלה בנו" ואת ב "אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף  חיה לשחוט  דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ "א. פ "א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק  ב . נד,
א. קמ , חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי  של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט  ה"ג, שם למעלה רבינו פסק  וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק  אף ֿעלֿפי  פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואף ֿעלֿפי  הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב  השוחט , כיסה לא שאם בהט "ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני  לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na˙ÈÒÙ‚e „ÈÒa˜c ÏÊa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁeBL˙ÎÏ CÈˆ˙˜ÈÁLe , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙Úe ,ÌÈOÁÂ ÌÈ‡˙Òe ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈLÁ˙ÈÒÁÂ ‰Ïe ,‰wc;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï‡ .Ô‰ ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
ÙÚa :Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈ‡a e‰qk. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח , חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס .42)זו. כלי  שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב  הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני  מבין קטנים עץ  פתיתי  נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י 
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב  שהרי  אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי  לחוד
כפירש"י רעפים, כתושי  לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס 
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי  - א סט , בבאֿקמא
בחרס , דק  חרסית, אומר: מ "ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט  שכבת וב 'ערוך'היינו שם. רש"י  וראה כחרס , ה
הקרקע . מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני  עפר, בכלל הם וחרס  לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני  ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.ÈÒb ÏÊa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒeÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„Ïa ‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ

;BÏ ‰Ê ˙ÙÚÂ :Ó‡pL .ÙÚ ‡˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»
ÙÚÏ ˜c L‡ „Ú :ÓB‡Â. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי ' זהב , ועפרות מאיוב : המקרא ורק  הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב 'לחם

.‚ÈÔLk‰ ÁÈt ‡e‰Â ,eÁÈLa ÔÈqÎÓÏÁÎe ,, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙˜eÙ‡e ,Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚aÙÚÓ :e˙k È‰L ,ÛOpL Oa Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙ÙO˙Ácp‰ ÈÚ ÙÚa ˙BqÎÏ zÓe .. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס  ורש"י  ב . פח , שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח  ונשי  כחול, שצבעו אבק 

ל). י , (מלכיםֿב  פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י : ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב .54)הריחיים. פח , חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף  נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואף ֿעלֿפי  א. פט ,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ÙÚ ÔzÏ CÈˆ ËÁBM‰Ck Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
ÙÚa ‰qÎÈ Ck Á‡Â Ba ËBÁLÈËBÁLÈ ‡Ï Ï‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎaÙÚa ‰qÎÈÂ. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח "58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק  עפר ב . פג, שם
עפר, קרוי  אינו לחה קרקע  אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי  למנותו שאפשר עפר שרק  מזה, ולמדים הארץ ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח .
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי  בכלי  לשחוט  הרי 
ויש  ה"ה? בפ "ב  למעלה רבינו שכתב  כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי  לשחוט  כגון לומר,
משנה'. ב 'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט  אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂËÙÚa e‰qÎÂ :Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ iÁ  Á‡ e‰‡Â e‰qk ‡Ï Ì‡ÂBfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ.„Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי  והיינו דמו, את ושפך כתוב  זה ולפני 
א. פז, לבני63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי , דם שרואה ישראל בני  לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי 

מצות  סיום הוא שכיסוי  גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט  תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚a ‰qÎÈ ‡Ï  ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓÏL ÔÓˆÚÏ „Bk‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
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קפט                
         

ÏÎ‡È L‡ :Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡ÏËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈
‰ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰ÙË ˙‡ˆÓÂB‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»

‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈
B„Èa ‰Ïa˙Â‰ËBL LÁ ÔÎÂ .˙BqÎlÓ eËt  ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆

ÔÈeËt  ÔÓˆÚ ÔÈÏ ÔÈa eËÁML ÔË˜Â˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«
.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי "ב 35) רבינו פסק  בנו" ואת "אותו שלענין אף ֿעלֿפי 
בכיסוי שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי  ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי "ב  (למעלה בנו" ואת ב "אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף  חיה לשחוט  דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ "א. פ "א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק  ב . נד,
א. קמ , חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי  של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט  ה"ג, שם למעלה רבינו פסק  וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק  אף ֿעלֿפי  פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואף ֿעלֿפי  הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב  השוחט , כיסה לא שאם בהט "ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני  לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na˙ÈÒÙ‚e „ÈÒa˜c ÏÊa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁeBL˙ÎÏ CÈˆ˙˜ÈÁLe , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙Úe ,ÌÈOÁÂ ÌÈ‡˙Òe ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈLÁ˙ÈÒÁÂ ‰Ïe ,‰wc;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï‡ .Ô‰ ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
ÙÚa :Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈ‡a e‰qk. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח , חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס .42)זו. כלי  שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב  הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני  מבין קטנים עץ  פתיתי  נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י 
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב  שהרי  אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי  לחוד
כפירש"י רעפים, כתושי  לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס 
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי  - א סט , בבאֿקמא
בחרס , דק  חרסית, אומר: מ "ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט  שכבת וב 'ערוך'היינו שם. רש"י  וראה כחרס , ה
הקרקע . מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני  עפר, בכלל הם וחרס  לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני  ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.ÈÒb ÏÊa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒeÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„Ïa ‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ

;BÏ ‰Ê ˙ÙÚÂ :Ó‡pL .ÙÚ ‡˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»
ÙÚÏ ˜c L‡ „Ú :ÓB‡Â. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי ' זהב , ועפרות מאיוב : המקרא ורק  הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב 'לחם

.‚ÈÔLk‰ ÁÈt ‡e‰Â ,eÁÈLa ÔÈqÎÓÏÁÎe ,, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙˜eÙ‡e ,Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚aÙÚÓ :e˙k È‰L ,ÛOpL Oa Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙ÙO˙Ácp‰ ÈÚ ÙÚa ˙BqÎÏ zÓe .. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס  ורש"י  ב . פח , שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח  ונשי  כחול, שצבעו אבק 

ל). י , (מלכיםֿב  פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י : ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב .54)הריחיים. פח , חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף  נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואף ֿעלֿפי  א. פט ,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ÙÚ ÔzÏ CÈˆ ËÁBM‰Ck Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
ÙÚa ‰qÎÈ Ck Á‡Â Ba ËBÁLÈËBÁLÈ ‡Ï Ï‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎaÙÚa ‰qÎÈÂ. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח "58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק  עפר ב . פג, שם
עפר, קרוי  אינו לחה קרקע  אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי  למנותו שאפשר עפר שרק  מזה, ולמדים הארץ ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח .
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי  בכלי  לשחוט  הרי 
ויש  ה"ה? בפ "ב  למעלה רבינו שכתב  כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי  לשחוט  כגון לומר,
משנה'. ב 'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט  אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂËÙÚa e‰qÎÂ :Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ iÁ  Á‡ e‰‡Â e‰qk ‡Ï Ì‡ÂBfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ.„Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי  והיינו דמו, את ושפך כתוב  זה ולפני 
א. פז, לבני63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי , דם שרואה ישראל בני  לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי 

מצות  סיום הוא שכיסוי  גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט  תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚a ‰qÎÈ ‡Ï  ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓÏL ÔÓˆÚÏ „Bk‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
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˙BˆÓ‰ ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Cea Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»
CLÁa LMÓlÓe˙B‡ CÚÂ ,MÈÏ  ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈

‡e‰ ÔÎÂ .Li‰ ˙BÈ˙ ˙BB‰Ï B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈
ÓB‡.È˙È˙Ï B‡Â ,Ec ÈÏ‚Ï  : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

  

         

והתחיל  הברייתא , מלשו שינה  מדוע  ,להבי צרי
 ושפ" הלימוד  השמיט  וג ברגלו ", יכסנו  לא  ב "וכשמכסה 
רצה  בלשונו  בזה : והביאור יכסה ". בו   ששפ במה  וכיסה ,
הקפידא  שעיקר בב "ח  המובאת מהסברא  לאפוקי   " הרמב
 בסכי כגו ,בזיו דר שהוא  ברגל יכסנו  שלא  דווקא  הוא 
 וכ ,הסכי ביד  לכסות נוהגי ועכשיו  כו ' אחר בכלי  או 
נמצא , .ששפ בסכי לכסות המצוה  שעיקר בסמ "ג משמע 
ועל־פי ־זה  ,ששפ במה  לכסות החיוב  הוא  הציווי  שעיקר
שאינו  לפי  בעיקר הוא  ברגל לכסות שאסור שמה  מוב
בברייתא   מוסי שאח "כ  אלא  יכסה ", ששפ "במה  בכלל
המצוות. ביזוי   משו יש  הרגל על־ידי  שבכיסוי  עניי עוד 
יכסנו  לא  "וכשמכסה  ומתחיל  " הרמב שמדייק  וזהו 
בא  זה  די שעיקר ולהשמיענו  זו , משיטה  לאפוקי  ברגלו ",
השמיט   ג ולכ ,בזיו דר שהוא  לפי  ברגל כיסוי  לשלול
חיוב שיש  לטעות  מקו נות כי  וכסה " ושפ" הלימוד 
 אבוהו" שבת בגמרא  ומקורו  דווקא . ששפ במה  לכסות
למדי שממנו  המקור הוא   הד שכיסוי  " ד דכולהו 
שכל  מזה  ומשמע  ,כול המצוות בכל מצוה  ביזוי  איסור
רק  הוא  וכסה " ושפ" מהפסוק  והלימוד  הכתוב  כוונת

מצוה . ביזוי  לאסור
     

  

       
     

" הרמב סידר מדוע  א . : דברי כמה  להבי יש  זו  בהלכה 
פשר  מה  ב . 'קדושה '. ספר  בסו  הד כיסוי  של הלכה 
כו '", בחוש מלמשש  "והצילנו  דבריו   בסיו האריכות
ג. 'קדושה '. ספר של  והחות  הסיו  ע זה  קשור ומדוע 
להשמיענו  התורה  בחרה  מדוע  להבי צרי דבר, של לגופו 
 לשו ד . דווקא .  הד כיסוי  ממצות המצוות ביזוי  איסור
דכולהו  ואבוהו" : הד מכיסוי  זה  די הלומדת בשבת הגמ '
אלא  המצוות ביזוי  איסור למדנו   מד לא  ולכאורה  ," ד
 אבוהו הגמרא  אמרה  לא  ומדוע  , הד כיסוי  ממצות

. הד כיסוי  או   הד כיסוי  מצות דכולהו 
, סוגי לשלושה  נחלקו  מצוות התרי "ג כל בזה : והביאור

המצוות: כל ממנו  נלמדו  לכ השחיטה ,  בד ודוגמת
מאיסור, גמורה  פרישה  עניינ שכל לא ־תעשה , מצוות א .
המכשירות  מצוות ב . וכו ' אסורות ומאכלות כעבודה ־זרה 

וכו ', ומעשרות תרומות השחיטה , כדיני  הרשות, דברי 
קודש , שגופ מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־יד

. האד על קדושה  המשכת ועניינ
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה  בכללות  ד
לכסות, א "צ דקדושה  חיות אבל לכסותה . יש  קדושה   לש
הקדושה , לענייני  בה  ולהשתמש  לגלותה  צרי ואדרבה 

: בד מצינו  אלו   עניני שלושת ודוגמת
קרבי  שאינ  ובעו בחיה  רק  נוהגת  הד כיסוי  מצוות א .
 קרבי שאינ רובא  בתר אזלינ (שבעופות המזבח  גבי  על

לקדושה ,ע שאינה  חיות על מורה  זה   ד כי  המזבח ), "ג
לכסותו . צרי כ ועל

חייבי אי המזבח ) על קרב  (שמינה  חולי בהמת  ד ב .
עד הרשות) (ענייני  החולי את תיק  האד כי  לכסות,

קדושה . שנעשו 
א "צ  כ ועל קודש , שעניינו  המזבח  על הקרבה  בהמה   ד ג.

לכסותו .
המצוות  ביזוי  איסור להשמיענו  התורה  בחרה  זה   מטע
נחלקו  המצוות תרי "ג כללות כי  דווקא ,  הד כיסוי  ממצות
 אבוהו הגמ ' אומרת ולכ , שבד  סוגי שלושה   לאות

.( הד כיסוי  (ולא   ד דכולהו 
ג שהיא  ההלכה   בסו  " הרמב שהביא  הפסקאות שלוש 
שלושת  את להפליא   תואמי 'קדושה ', לספר  הסיו
למצוות  מכוו "בחוש מלמשש  א ."הצילנו  הנ"ל:  העניני
ב . .מה הפרישה  על התורה  שציוותה  (חוש) לא ־תעשה 
למצוות  מכוו " המעקשי ליישר נר  אות וער"
ג. קדושה .  לש הרשות דברי  את ומכינות המיישרות
הקדושי  הדברי  ה היושר" נתיבות להורות "ואור

. מעקשי ללא  נתיבות  מעיקרא 
ספר   בסיו הנ"ל  הפסוקי  ע זו  הלכה   " הרמב סידר לכ
אלו :  ענייני שלושה  כוללת "קדושה " המילה  כי  'קדושה ',
אסורות" ו "מאכלות ביאה " כ "איסורי  הפרישה  ענייני  א .
על־ידי הוא  ,ל במותר עצמ קדש  ב . הספר. שבתחילת
לדברי  ג שייכות שחיטה  הלכות ג. שחיטה . (הלכות)

מזבח . כקדשי   בעצ  הקדושי
     

  

       
        

מעקשי של מציאות שישנה  יתכ אי ,להבי וצרי
בתכלית  עולמו  את ברא  הקב "ה  והלא  ליישר, שצרי
של  השלימות בדיוק  שזוהי  הוא , והביאור השלימות.
בעבודתו  מתייגע   שאד ועל־ידי  ,לתק כדי  שנברא   העול
ו "נהמא  מתנה  בצורת לא  הכל ומקבל " המעקשי "ליישר
אגרא ". צערא   ו "לפו ויגיעה  עבודה  על־ידי  אלא  דכיסופא "
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קצ        
  

מחיל  הול ואח "כ  "נר" הוא  העבודה  שבתחילת הוא  הסדר
"נר   ג שהוא  החידוש  , בנוס באור.  ומוסי חיל אל
הוא   שא  שבאד תחתונה  היותר לבחינה  היינו  ִָלרגלי ",
ש  שג עול ־הזה  בענייני  העסק  על לרמז , באר הול
ב "אור  הוא  גדול היותר והחידוש  לרגלי ", ה "נר ישנו 
ג אלא  וסלולה  ישרה  בדר רק  שלא  היינו  לנתיבתי ",
לנתיבתי ", "אור ישנו  וצדדי , קט שביל שהוא  ב "נתיב "
חשובי  בדברי רק  לא  היא   אד של ששליחותו  מפני 
אות  שג  והצדדיי  הקטני  בפרטי  ג אלא   וגדולי

. בתחתוני יתבר לו  דירה  לעשות צרי
      

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי  באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף  עליו בזויות יהיו

למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב . שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי 

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי  או ביד פי67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק  ג חלק  נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י  הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי 

ÂÈ˜t ÔÈÓe .‰M„˜ ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL  ‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ
‰ÚL  ˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜t OÚ ‰Úa‡  ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ



     

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ז ראשון  יום 

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא יאמר  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַַָֹ

 ּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶֶֶַָ
  ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרקקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ח שני יום 

רמו. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה הרמ"ו ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ט  שלישי יום 

רמו. עשה מצות
ראשון ביום נדפסה הרמ"ו ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ' רביעי יום 

רמח. רמו. עשה מצות
יוםראשוןֿ שבתֿ קודשי"זֿ כ"גמנחםֿ אב

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַַָֹ
 ּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶֶֶַָ

  ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרקקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

  הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

      .

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"א חמישי יום 

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
  הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

      .

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ב שישי יום 

רמח. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ג ש "ק יום 

רמח. עשה מצות
חמישי ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה
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(‡)     קלקלתא בר  ליתי

בר  ולוכח  הזונה מרחב בא ירמיה עובדוהי דתקנן 
שקלקלו  ישראל  אלו  עובדוהי דמקלקלן  מתקנתא

כשר : מזרע שבאו  ()מעשיהן     
: הזמן באותו  עליו  לשרות שכינה התחילה אשר 
(‚)   יאשיהו ימי כל  נביא ויהי

תום  עד  בנו  צדקיהו  וימי בנו  יהויקים וימי הנותרים
בחדש  ירושלים גלות עד  השנה היא שנה עשרה עשתי

(‰)החמישי:    אדם מימי
ונביאיו : ודור  דור  לאדם הקב"ה הראהו  הראשון 

צורה: נודעתי לשון  לא כמו  בלעז  קנייושט "וי
ו )להם לכך ::(שמות זמנתיך  

בספרי  נדרש כך  כעכו "ם עצמם נוהגים שהיו  לישראל 
וגו ' מקרבך  יח )נביא למכחישי (דברים ולא לך  יקים

ישראל  בבני נתתיך  לגוים נביא מקיים אני מה  הא תורה
מרחם  תצא בטרם ד "א כעכו "ם. נוהגים שהיו 
כמוך  להם אקים נביא למשה אמרתי עליך  הקדשתיך 

יח ) ארבעים (דברים נתנבא זה הוכיחם  וזה הוכיחם זה
שנה: ארבעים נתנבא וזה יילל (Â)שנה ל '

בלע"ז : קונפליינ "ט    להוכיחן כדאי איני
בכמה  בעיניהם נחשב כבר  למיתתו  סמוך  הוכיחן  משה
הים  את להם וקרע ממצרים הוציאם להם שעשה נסים
התורה  את להם נתן  השליו  את הגיז  המן  את הוריד 
בא  אני שליחותי בתחלת אני הבאר , את העלה

(Ê)להוכיחם:   :העכו "ם אל 
  : תדבר (Ë)לישראל    

כתרגום  ל "א הושטה לשון  יד  אצל  שהוא שליחות כל 
נביאותיה: פתגמי ית ה' ושלח 

 
(‡).Â‰ÈÓÈ È„:' וכו ירמיהו  דברי  הם Â˙Ú˙.אלה ˘‡

בנימין: בנחלת  שהיא בענתות ישב  ÂÎÂ'.()אשר ‰È‰ ˘‡
.Â‰È˘‡È ÈÓÈ:'וכו יאשיהו בימי  היה בו ה' דבר  תחלת 

(‚).ÌÈ˜ÈÂ‰È ÈÓÈ È‰ÈÂ בנו יהויקים בימי גם מתנבא  היה
וכו ' לצדקיהו שנה עשרה עשתי  כלות עד  נבואתו והתמידה 
בחודש שהיתה ירושלים גלות עד אמר  ביאור ולתוספת

אב : חודש  הוא ‰'.(„)החמישי „ È‰ÈÂ ירמיה דברי  וזהו 
לישראל: לנבואה:ÌË.(‰)שאמר  ומוכן  הגון שתהיה  בך הכרתי  אמך  מבטן  יצרתיך לא וחזר‰˜„˘˙ÍÈ.עד אותך  קדשתי 

כולם : העכו''ם  על להתנבאות נביא להיות שנתתיך  במה קדשתיך בזה  לומר  ÂÎÂ'.(Â)ופי' ÓÂ‡Â על לי  אוי ה ' אהה אמרתי
בזה: הורגלתי ולא  בשנים רך אני  עדיין כי הלשון בצחות הנבואה  דברי  לסדר  ידעתי לא אשר  בי הנמצא והמבטל  המניעה

(Ê).Ó‡˙ Ï‡:הנערות בעבור בדבר  תמאן  אל ÏÎ.ר ''ל  ÏÚ ÈÎאשר כל  את ותדבר תלך  אשלחך אשר הדברים כל על אלא 
˙È‡.(Á)אצוך: Ï‡ הבאים מיד להצילך עמך אני  כי עליך ויקצפו  בלשונך תכשל פן  אליהם אשלחך אשר  מי מפני תפחד  אל 

עמך : פיו :ÁÏ˘ÈÂ.(Ë)להרע אל הנבואה נותן  כאילו פיו  על ונגע  ידו הושיט  המקום כאילו לו נראה È˙˙.בנבואה ‰‰ בזה
בפיך: הנבואה  דברי נתתי  בפיך  ידי  שנגעתי

 
(‚).Ì˙ הכסף תם  אם כי כמו  השלמה מז )ענין  :(בראשית
(‰).Íˆ‡:יצירה ושמואל ÍÈ˙Ú„È.לשון  כמו  הכרה  ענין

ה' את ידע  ג)טרם קדושה:‰˜„˘˙ÍÈ.:(ש ''א ÍÈ˙˙.מלשון
לפרעה אלהים  נתתיך כמו  ופקידות מינוי ז )ענין :(שמות

(Â).‰‰‡'ה אהה ואומר  כמו הוא  יללה לשון  ד )ענין  :(יחזקאל 
(Ë).ÁÏ˘ÈÂ ואחוז ידך  שלח  וכן  הושטה  ד )ענין :(שמות



קצי         
  

מחיל  הול ואח "כ  "נר" הוא  העבודה  שבתחילת הוא  הסדר
"נר   ג שהוא  החידוש  , בנוס באור.  ומוסי חיל אל
הוא   שא  שבאד תחתונה  היותר לבחינה  היינו  ִָלרגלי ",
ש  שג עול ־הזה  בענייני  העסק  על לרמז , באר הול
ב "אור  הוא  גדול היותר והחידוש  לרגלי ", ה "נר ישנו 
ג אלא  וסלולה  ישרה  בדר רק  שלא  היינו  לנתיבתי ",
לנתיבתי ", "אור ישנו  וצדדי , קט שביל שהוא  ב "נתיב "
חשובי  בדברי רק  לא  היא   אד של ששליחותו  מפני 
אות  שג  והצדדיי  הקטני  בפרטי  ג אלא   וגדולי

. בתחתוני יתבר לו  דירה  לעשות צרי
      

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי  באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף  עליו בזויות יהיו

למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב . שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי 

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי  או ביד פי67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק  ג חלק  נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י  הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי 

ÂÈ˜t ÔÈÓe .‰M„˜ ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL  ‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ
‰ÚL  ˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜t OÚ ‰Úa‡  ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ



     

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ז ראשון  יום 

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא יאמר  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַַָֹ

 ּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶֶֶַָ
  ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרקקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ח שני יום 

רמו. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה הרמ"ו ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב י"ט  שלישי יום 

רמו. עשה מצות
ראשון ביום נדפסה הרמ"ו ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ' רביעי יום 

רמח. רמו. עשה מצות
יוםראשוןֿ שבתֿ קודשי"זֿ כ"גמנחםֿ אב

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַַָֹ
 ּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶֶֶַָ

  ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרקקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

  הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

      .

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"א חמישי יום 

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
  הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

      .

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ב שישי יום 

רמח. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  מנחם ֿאב כ"ג ש "ק יום 

רמח. עשה מצות
חמישי ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה
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(‡)     קלקלתא בר  ליתי

בר  ולוכח  הזונה מרחב בא ירמיה עובדוהי דתקנן 
שקלקלו  ישראל  אלו  עובדוהי דמקלקלן  מתקנתא

כשר : מזרע שבאו  ()מעשיהן     
: הזמן באותו  עליו  לשרות שכינה התחילה אשר 
(‚)   יאשיהו ימי כל  נביא ויהי

תום  עד  בנו  צדקיהו  וימי בנו  יהויקים וימי הנותרים
בחדש  ירושלים גלות עד  השנה היא שנה עשרה עשתי

(‰)החמישי:    אדם מימי
ונביאיו : ודור  דור  לאדם הקב"ה הראהו  הראשון 

צורה: נודעתי לשון  לא כמו  בלעז  קנייושט "וי
ו )להם לכך ::(שמות זמנתיך  

בספרי  נדרש כך  כעכו "ם עצמם נוהגים שהיו  לישראל 
וגו ' מקרבך  יח )נביא למכחישי (דברים ולא לך  יקים

ישראל  בבני נתתיך  לגוים נביא מקיים אני מה  הא תורה
מרחם  תצא בטרם ד "א כעכו "ם. נוהגים שהיו 
כמוך  להם אקים נביא למשה אמרתי עליך  הקדשתיך 

יח ) ארבעים (דברים נתנבא זה הוכיחם  וזה הוכיחם זה
שנה: ארבעים נתנבא וזה יילל (Â)שנה ל '

בלע"ז : קונפליינ "ט    להוכיחן כדאי איני
בכמה  בעיניהם נחשב כבר  למיתתו  סמוך  הוכיחן  משה
הים  את להם וקרע ממצרים הוציאם להם שעשה נסים
התורה  את להם נתן  השליו  את הגיז  המן  את הוריד 
בא  אני שליחותי בתחלת אני הבאר , את העלה

(Ê)להוכיחם:   :העכו "ם אל 
  : תדבר (Ë)לישראל    

כתרגום  ל "א הושטה לשון  יד  אצל  שהוא שליחות כל 
נביאותיה: פתגמי ית ה' ושלח 

 
(‡).Â‰ÈÓÈ È„:' וכו ירמיהו  דברי  הם Â˙Ú˙.אלה ˘‡

בנימין: בנחלת  שהיא בענתות ישב  ÂÎÂ'.()אשר ‰È‰ ˘‡
.Â‰È˘‡È ÈÓÈ:'וכו יאשיהו בימי  היה בו ה' דבר  תחלת 

(‚).ÌÈ˜ÈÂ‰È ÈÓÈ È‰ÈÂ בנו יהויקים בימי גם מתנבא  היה
וכו ' לצדקיהו שנה עשרה עשתי  כלות עד  נבואתו והתמידה 
בחודש שהיתה ירושלים גלות עד אמר  ביאור ולתוספת

אב : חודש  הוא ‰'.(„)החמישי „ È‰ÈÂ ירמיה דברי  וזהו 
לישראל: לנבואה:ÌË.(‰)שאמר  ומוכן  הגון שתהיה  בך הכרתי  אמך  מבטן  יצרתיך לא וחזר‰˜„˘˙ÍÈ.עד אותך  קדשתי 

כולם : העכו''ם  על להתנבאות נביא להיות שנתתיך  במה קדשתיך בזה  לומר  ÂÎÂ'.(Â)ופי' ÓÂ‡Â על לי  אוי ה ' אהה אמרתי
בזה: הורגלתי ולא  בשנים רך אני  עדיין כי הלשון בצחות הנבואה  דברי  לסדר  ידעתי לא אשר  בי הנמצא והמבטל  המניעה

(Ê).Ó‡˙ Ï‡:הנערות בעבור בדבר  תמאן  אל ÏÎ.ר ''ל  ÏÚ ÈÎאשר כל  את ותדבר תלך  אשלחך אשר הדברים כל על אלא 
˙È‡.(Á)אצוך: Ï‡ הבאים מיד להצילך עמך אני  כי עליך ויקצפו  בלשונך תכשל פן  אליהם אשלחך אשר  מי מפני תפחד  אל 

עמך : פיו :ÁÏ˘ÈÂ.(Ë)להרע אל הנבואה נותן  כאילו פיו  על ונגע  ידו הושיט  המקום כאילו לו נראה È˙˙.בנבואה ‰‰ בזה
בפיך: הנבואה  דברי נתתי  בפיך  ידי  שנגעתי

 
(‚).Ì˙ הכסף תם  אם כי כמו  השלמה מז )ענין  :(בראשית
(‰).Íˆ‡:יצירה ושמואל ÍÈ˙Ú„È.לשון  כמו  הכרה  ענין

ה' את ידע  ג)טרם קדושה:‰˜„˘˙ÍÈ.:(ש ''א ÍÈ˙˙.מלשון
לפרעה אלהים  נתתיך כמו  ופקידות מינוי ז )ענין :(שמות

(Â).‰‰‡'ה אהה ואומר  כמו הוא  יללה לשון  ד )ענין  :(יחזקאל 
(Ë).ÁÏ˘ÈÂ ואחוז ידך  שלח  וכן  הושטה  ד )ענין :(שמות



קצב     
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(‚)   ולשמור להבטיח  נאות
לה  שאמרו  הזונה לרחב המרגלים שעשו  כמו  הבטחת'
הבטחתם: ושמרו  וגו ' השני חוט  תקות את ב) (יהושע

 הנדברים לג) (יחזקאל  מגזרת הוא והרי דבורך 
פרל "ריץ  ה' יראי נדברו  אז  ג) (מלאכי הקירות אצל  בך 

בלע"ז בלעז : פומי"ליש שקורין  הפנים גובה היא
דאפי  רומני אותו  קורין  גמרא ובלשון  העינים אצל 
הרי  וסגלגל  אדום שהוא בחוץ רמון  חצי לפלח  ודומין 
שביך  ריקני' רבותינו  פירשו  והדוגמא אשה בנוי קילוס

כרמון : מצות מלאים : לקישוריך מבפנים
(„)   באשה נוי זקופה קומה

חוזק  מקום שהוא ציון  מצודת הוא דוד  כמגדל  והדוגמא
שהיתה  הגזית לשכת זו  צוארך  הוא כך  ומבצר  ועופל 
לתלפיות  בנוי המגדל  ואותו  ישראל  של  ומבצרן  חזקן 
ונוי  צורותיו  ללמוד  בו  מסתכלין  הכל  להיות לנוי בנוי
מבהמו ' מלפנו  לה) (איוב מגזרת והוא תבניתו  מלאכת
ובתבנית: שבתרמית תי"ו  כמו  בתלפיות והתי"ו  ארץ

    מגיניהם לתלות השרים מנהג כך 
המגדלים: בכותל  שנותנין ושלטיהם אשפות

השלטים  מלאו  החצים הברו  נא) (ירמיה כמו  חצים בהם

שהתורה  יוצאה הוראה שמשם הגזית לשכת לו  ודומה
על  האלף מגן  כמו  המגן  אלף לומר  ויש לישראל  מגן 

דור : לאלף צוה דבר  טז ) א (ד "ה שם  
ושלטים  חצים שם על  נקראים שהתלמידים מצינו 
בני  כן  גבור  ביד  כחצים קכז ) (תהלים שנאמר  כעניין 

מהם: אשפתו  מלא אשר  הגבר  אשרי (‰)הנעורים
: ואהרן משה זה אותך  המניקות 

  שניהם כך  תאומים יולדת להיות צביה דרך 
א  דבר  כזה, זה שקולים שם שוים על  שדיך  שני חר 

וחמשה  אחת במדה מכוונות שהם צביה תאומי הלוחות
דבור , כנגד  דבור  מכוונין  זו  על  וחמשה זו  על  דברות
של  הדמות את ממעט  שהרוצח  תרצח  לא כנגד  אנכי
אחר  שהזונה תנאף לא כנגד  לך  יהיה לא הקב"ה,
את  תקח  אישה תחת המנאפת אשה דרך  עבודהֿזרה
לישבע  סופו  שהגונב תגנוב לא כנגד  תשא לא זרים,
מעיד  השבת את שהמחלל  תענה לא כנגד  זכור  לשקר ,
כבד  בראשית, בשבת שבת שלא לומר  בבוראו  שקר 
אותו  שמקלה בן  להוליד  סופו  שהחומד  תחמוד  לא כנגד 

אביו : שאינו  למי בשושנים ומכבד  צאנם את
וישרה: נוחה בדרך  אותם ומדריכים

 
(‚).'Â‚Â ËÂÁÎ כחוט ואדומות  דקות היו המה פיך שפתי 

שהיו  הנביאים  על  הוא  והנמשל יופי . ענין  והוא השני,
מקוימים  היו  ודבריהם רחוקות. לעתות ומודיעים מתנבאים 

בקושי : אם כי  תוסר ולא  למרחוק הנראה אדום  Í„ÓÂכצבע
.‰Â‡ ובחן המליצה במיטב  ונחמדים נאים היו  המה פיך דברי

לדבר הדוכן על עומדים שהיו הלוים על  הוא והנמשל המבטא.
בשפתותם : מוצק  היה והחן  Â‚Â'.בשיר , ÁÏÙÎ מזה פניך גובה

חתיכה  כמראה בלובן ומעורב  ואדום, סגלגל היה ומזה
ובזה  למסוה, מבפנים נסתרים היו והמה הרמון, מן  הנבקעת
מסוה. מבלי גלוים היו  מאילו  יותר וחשק  אהבה ממשיכים היו 

היו  והמה גרגרים, לה המלאה כרמון  ומדע , חכמה בכל ממולאים והיו  הדור , פני שהם העדה שופטי הסנהדרין על הוא והנמשל
אנשים: בפני  התפארו  ולא בלבותם החכמה Â‚Â'.(„)מסתירים Ï„‚ÓÎ הוא דוד, של  המגדל כמו  ומיושר זקוף  היה שלך צואר 

יפנו: אנה לדעת להם סימן  והיה למרחוק , נראה  היה הגובה רוב  לפי כי אורח , להולכי  להתלמד הנבנה ציון  ‰Ô‚Ó.מצודת ÛÏ‡
שנאמר וכמו ולפאר , להדר  להיות המגדל  כתלי  על  המגינים לתלות  הדרך היה כן  כי  המגן . אלף  תלוי היה ההוא המגדל על  אשר 

הדרך: נתנו  המה בך  תלו  וכובע  ‰‚ÌÈÂ.מגן ÈËÏ˘ ÏÎ הוא והכונה מרובה, מספר  אחז המגן , אלף  שאמר  מה אמריו  יפרש  בזה 
כמגדל, ומיושר  זקוף שצוארה לומר  החשוקה  את בזה ישבח  וכאילו לבד , אלף ולא המלחמה  אנשי  הגבורים  שלטי כל  לומר
של  ומבצרן חזקן  מאז שהיה  המקדש  בית על הוא והנמשל וליפותה. לקשטה  צורה  על תלוים  היו  כתם וחלי עדי מיני והרבה
בהמובחר בנוי והיה ישראל , לכל הוראה  יצא ומשם ותלול, גבוה הר  על  עומד והיה האדם, חוזק  שהוא הזה כצואר  ישראל,

א': במלכים שכתוב  כמו ציצים ופטורי  ותמרות כרובים מקלעות בפתוחי זהב  ומצופה  ˘„ÍÈ.(‰)שבבניניה È˘ שוים היו דדיך 
העין  אל ביותר נחמדים המה שאז  השושנים בין רועים וכשהם גמור. בשווי  שהם  תאומים שנולדו  צבי ילדי כשני  זה עם זה
במלחמתו  המלך טובה, לה ומשפיעים מאז  אותם מניקים  שהיו  גדול וכהן  המלך  על הוא והנמשל שדיך. היו  נחמדו  וכן  הרואה,
וכו': עפרים  כשני  האומה על מקובלים והיו  אהובים , כרעים לזה  זה ונשמעים ומסכימים בגדולה  שוים והיו בעבודתו, גדול וכהן

 
(‚).È˘‰ ËÂÁÎ יט (במדבר  תולעת ושני  כמו  אדום. צבוע  פתיל 
ויפה:Â‡‰.דבורך:Í„ÓÂ.ו): כמו ÁÏÙÎ.נאה בקוע. ענין

טז): מא (איוב תחתית שאצל Í˙˜.כפלח  הפנים גובה הוא 
בהם. אשר  הבשר  ורקות מיעוט  על כן ויקרא ומזה מזה העין 

כא ): ד (שופטים ברקתו  היתד את ותתקע  ÂÈÙÏ˙Ï˙.(„)וכן 
י ), לה (איוב  ארץ  מבהמות מלפנו  כמו ולמוד. הוראה ענין

ובתבנית: שבתרמית  תי"ו  כמו הוא שבתפליות ˘ÈËÏ.והתי"ו 
ז): יח  (דה"א הזהב  שלטי  את וכן  המגן. הם ˘„ÍÈ.(‰)הוא 

האשה : והאילה:ÌÈÙÚ.דדי  הצביה ילדי  יקראו  כן

a dpyn iyy wxt xifp zkqn

Êøîàå éBkä úà äàø:äiç äfL øéæð éðéøä;äiç Bðéà äfL øéæð éðéøä;äfL øéæð éðéøääîäa;ïéàL øéæð éðéøä ¨¨¤©§¨©£¥¦¨¦¤¤©¨£¥¦¨¦¤¤¥©¨£¥¦¨¦¤¤§¥¨£¥¦¨¦¤¥
äîäa äæ;éðéøääîäáe äiç äfL øéæð;äîäa àGå äiç àG äæ ïéàL øéæð éðéøä;øéæð íkî ãçàL øéæð éðéøä; ¤§¥¨£¥¦¨¦¤¤©¨§¥¨£¥¦¨¦¤¥¤©¨§§¥¨£¥¦¨¦¤¤¨¦¤¨¦

øéæð íkî ãçà ïéàL øéæð éðéøä;ïéøéæð íëlkL øéæð éðéøä–íéøéæð ílk éøä. £¥¦¨¦¤¥¤¨¦¤¨¦£¥¦¨¦¤ª§¤§¦¦£¥ª¨§¦¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡GLøéæpa ïéøeñà ïéðéî äL:ïôbä ïî àöBiäå úçìâzäå äàîhä.äæ íò äæ ïéôøèöî ïôbä ïî àöBiä ìëå.Bðéàå §¨¦¦£¦©¨¦©ª§¨§©¦§©©§©¥¦©¤¤§¨©¥¦©¤¤¦§¨§¦¤¦¤§¥
úéfk íéáðòä ïî ìëàiL ãò áiç;äðBLàø äðLî:ïéé úéòéáø äzLiL ãò;àáé÷ò éaøøîBà:Bzt äøL elôà ©¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦¦§¨¦¨©¤¦§¤§¦¦©¦©¦£¦¨¥£¦¨¨¦

ïéia,úéfk óøöì éãk da Léå–áiç. ©©¦§¤¨§¥§¨¥©©¦©¨
·Bîöò éðôa ïéiä ìò áiçå,ïîöò éðôa íéáðòä ìòå,ïîöò éðôa íépöøçä ìòå,ïîöò éðôa íébfä ìòå.øæòìà éaø §©¨©©©¦¦§¥©§§©¨£¨¦¦§¥©§¨§©©©§©¦¦§¥©§¨§©©©¦¦§¥©§¨©¦¤§¨¨

ffff.iekd z` d`xøéæð éðéøä éùéìùä øîàå ,äéç åðéà íà øéæð éðéøä éðùä øîàå ,äéç äæ íà øéæð éðéøä ïäî ãçà øîàå ,éåëä úà åàøù íãà éðá äùù
àìå äéç àì åðéà íà øéæð éðéøä éùùä øîàå ,äîäáå äéç àåä íà øéæð éðéøä éùéîçä øîàå ,äîäá åðéà íà øéæð éðéøä éòéáøä øîàå ,äîäá àåä íà
éùéìùä øîàå ,øéæð íëî ãçà ïéà íà øéæð éðéøä éðùä øîàå ,øéæð íëî ãçà íà øéæð éðéøä äùùä åìéàì åäééðî ãç øîàå àîìòî éðéøçà 'â åúàå ,äîäá
åîéé÷úðù åúåà ïéáå ,úåøéæð éåä úåòèá úåøéæðã ,éàãå íéøéæð ååä ù"áì .íéðåøçàä äùìùäå íéðåùàøä äùùä .íéøéæð ïìåë ,íéøéæð íëìåë íà øéæð éðéøä

:äîöò éðôá äéøá ÷ôñ äéç ÷ôñ äîäá ÷ôñ éåëäù éðôî ,÷ôñ úåøéæð éåä ììä úéáìå .øéæð éåä åéøáã åîéé÷úð àìù åúåà ïéáå åéøáã
e`̀̀̀.d`nehd ,xifpa oixeq` oipin dylyáéúëã('å øáãîá):àáé àì úî úåùôð ìë ìò.zglbzdáéúëã(íù):åùàø ìò øåáòé àì øòúon `veide

.otbdáéúëã(íù):ìëàé àì íéùáéå íéçì íéáðòå.otbd on `veid lk:ïäéìò úå÷ìì úéæëì ïéôøèöî íéâæå íéðöøç íéùáéå íéçì íéáðò ïåâëaiig epi`e
.zifk miaprd on lk`iy cr:úéæëá äéúù óà úéæëá äìéëà äî äðéî ïðéøîâ ,ìëàé àì íéùáéå íéçì íéáðòå áéúëã ïåéëã .úéæëá äéúù øåòéùì ä"äå

.oii ziriax dzyiy cr dpey`x dpynøëù ïðéøîâã ,úéòéáø øéæðá äééúù øåòéùå ,äééúùî äìéëà ïðéøîâã ,äì ïðéòîù àëôéà äðåùàø äðùî ìáà
:úéòéáøá äìéëà øåñéà øåòéù óà ,úéòéáøá äééúù øåñéà øåòéù äîå ,ùã÷îî øëùoiia ezt dxy elit`.aiig zifk sxvl ick da yie'øì ì"ñã

:ò"øë äëìä ïéàå .øåòéùëì íéìùäì øåñéàì óøèöî øúéäå ,úéæëá äéúùá ïéá äìéëàá ïéá øéæð éøåñéà øåòéù àáé÷ò
aaaa.obfe mipvxg ipy lk`iy cráéúëã('å øáãîá)ìëåàä àìà ,äéøæò ïá øæòìà éáøë äëìä ïéàå .ãçà âæ íäì ùéå íéðù íéðöøç èåòéîå ,âæ ãòå íéðöøçî

`xephxa yexit
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אם  מוגדר היה לא וטיבו המשנה, חכמי  של בימיהם שהיה חי בעל  הוא "הכוי"
אומרים: ויש  הבר ; איל  זה "כוי" מובא: א) פ, (חולין  בגמרא בהמה. או  חיה הוא
הכריעו ולא היא, עצמה בפני  בריה כוי  אומר: יוסי  רבי והצביה. התיש  מן  הנולד זה
"הכוי ח): (ב, ביכורים במסכת ושנינו  בהמה. מין או חיה מין הוא אם חכמים,
לבהמה  שווה דרכים בו ויש  לבהמה, שווה דרכים בו  ויש לחיה, שווה דרכים בו  יש

לבהמה". ולא לחיה לא שווה שאינו דרכים בו  ויש ולחיה,

éBkä úà äàø וראו בדרך , מהלכת אנשים תשעה של  סיעה היתה – ÈÈÆÇ
מרחוק, הכוי  מהם:øîàåאת אחד –;äiç äfL øéæð éðéøä ÀÈÇÂÅÄÈÄÆÆÇÈ

השני: äiç;ואמר  Bðéà äfL øéæð éðéøä:השלישי éðéøäואמר  ÂÅÄÈÄÆÆÅÇÈÂÅÄ
;äîäa äfL øéæð:הרביעי äîäa;ואמר äæ ïéàL øéæð éðéøä ÈÄÆÆÀÅÈÂÅÄÈÄÆÅÆÀÅÈ

החמישי: äîäáe;ואמר äiç äfL øéæð éðéøä: הששי ואמר  ÂÅÄÈÄÆÆÇÈÀÅÈ
;äîäa àGå äiç àG äæ ïéàL øéæð éðéøäאל השביעי ואמר  ÂÅÄÈÄÆÅÆÇÈÀÀÅÈ

הראשונים: øéæð;השישה íkî ãçàL øéæð éðéøä להם ואמר  ÂÅÄÈÄÆÆÈÄÆÈÄ
øéæð;השמיני : íkî ãçà ïéàL øéæð éðéøä: התשיעי להם ואמר ÂÅÄÈÄÆÅÆÈÄÆÈÄ

ïéøéæð íëlkL øéæð éðéøä סיעה זו  היתה שבתחילה מפרשים יש  – ÂÅÄÈÄÆËÀÆÀÄÄ
שלושת  אליהם באו  כך  ואחר  הכוי, את שראו אנשים, ששה של

íéøéæðהאחרונים, ílk éøä,ודאי נזירים כולם שמאי בית לדעת – ÂÅËÈÀÄÄ
במשנה  שלמדנו כפי הלל, בית ולדעת היא; נזירות בטעות שנזירות
שאף  מבארים, ויש ספק. נזירות כאן  יש שמעון , רבי לדברי  הקודמת

שווה  דרכים בו  יש והכוי שהואיל  ודאי , נזירים כולם הלל בית לדעת
לבהמה  שווה דרכים בו  ויש לבהמה, שווה דרכים בו  ויש  לחיה,

שהזכרנו  כמו  לבהמה, ולא לחיה לא שווה שאינו  דרכים בו ויש  ולחיה,
ואחד אחד כל  של  דבריו שנתקיימו נמצא לעיל, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).כבר 
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GLøéæpa ïéøeñà ïéðéî äL: בנזיר יש  איסורים מיני  שלושה – ÀÈÄÄÂÄÇÈÄ
äàîhä שנאמר כמו למת, להיטמא לו שאסור וווו):):):):– וווו,,,, "כל((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÇËÀÈ

יבוא"; לא מת נפש על לה' הזירו  לגלח úçìâzäåימי לו שאסור  – ÀÇÄÀÇÇ
שנאמר  כמו ראשו, ה ה ה ה ):):):):שער שם שם שם שם ,,,, יעבור((((שם שם שם שם  לא תער נזרו  נדר ימי "כל 

ראשו"; ïôbäעל  ïî àöBiäåמכל לשתות או  לאכול לו שאסור – ÀÇÅÄÇÆÆ
שנאמר  הגפן , מן  גגגג----דדדד):):):):היוצא שם שם שם שם ,,,, יין ((((שם שם שם שם  חומץ יזיר , ושכר "מיין 

לחים  וענבים ישתה, לא ענבים משרת וכל  ישתה, לא שכר  וחומץ
מחרצנים  היין , מגפן יעשה אשר מכל נזרו ימי  כל  יאכל. לא ויבשים

יאכל ". לא זג ïôbäועד ïî àöBiä ìëå חרצנים ענבים, כגון – ÀÈÇÅÄÇÆÆ
èöîäæוזגים, íò äæ ïéôøהרי כזית, שיעור מכולם אכל  שאם – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

מלקות. חייב áiçזה Bðéàå,מלקות –íéáðòä ïî ìëàiL ãò ÀÅÇÈÇÆÙÇÄÈÂÈÄ
úéfk הוא מלקות לחיוב ששיעורם וזגים, בחרצנים הדין והוא – ÇÇÄ

itleäðBLàøבכזית; äðLî, למשנתנו קודם שנשנתה –ãò ÄÀÈÄÈÇ
ïéé úéòéáø äzLiL מלקות חייב אינו  יין ששתה נזיר כלומר  – ÆÄÀÆÀÄÄÇÄ

הליטר), (כ1/8ֿ הלוג רביעית כשיעור  שתה כן אם àáé÷òאלא éaøÇÄÂÄÈ
áiç ,úéfk óøöì éãk da Léå ,ïéia Bzt äøL elôà :øîBàÅÂÄÈÈÄÇÇÄÀÆÈÀÅÀÈÅÇÇÄÇÈ
יין  בשתיית שאף וסובר , ראשונה משנה על  חולק עקיבא רבי  –
הנשפך היין  כשיעור והיינו  בכזית, הוא מלקות לחיוב בנזיר  השיעור

דברים  מצטרפים הלכך זית, לתוכה כשמכניסים יין, מלאה מכוס
עוד ולא כזית, לשיעור  לשתיה הראויים דברים עם לאכילה הראויים

ששנינו , וזהו לכזית, להשלימו לאיסור מצטרף ההיתר  שאף אלא
oiia ezt dxy elit`y זה הרי  לכזית, להצטרף כדי היין  עם בפת ויש 

מלקות עקיבא,((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).חייב כרבי סובר  קמא שתנא מפרשים, יש 

שיעורה  שתיה אף בכזית, שיעורה אכילה מה מאכילה, שתיה שלמדים
בנזיר השיעור שעיקר להיפך , סוברת ראשונה משנה ואילו  בכזית,

שיעורה  שתיה מה משתיה, אכילה ולמדים השתיה, שיעור הוא
ברביעית שיעורה אכילה אף ששני((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).ברביעית, כותבים, ויש 

שיעורים  לשתיה, רביעית ושיעור  לאכילה כזית שיעור  הללו, השיעורים
וזהו  כזית, על עומד הוא קרוש  כשהוא יין  רביעית שאף הם, שווים

עקיבא: רבי  zifkשאמר sxvl ick da yie oiia ezt dxy elit`–
רביעית  שנבלעה כגון כזית, לצרף כדי בפת שנבלע ביין שיש  כלומר

מלקות  חייב הריהו  אחת, בבת הפת שאכל כל הפת, באותה יין
יריירייריירי).).).).((((המא המא המא המא 
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דברים  וארבעה הגפן, מן היוצא בכל  הנזיר  של באיסורו  פרטים ללמד  באה משנתנו
במשנתנו, תנאים ונחלקו  וזגים; חרצנים ענבים, יין , הנזיר : על האסורים הם עיקריים

זגים? הם ומה חרצנים הם מה

izdw - zex`ean zeipyn
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(‚)   ולשמור להבטיח  נאות
לה  שאמרו  הזונה לרחב המרגלים שעשו  כמו  הבטחת'
הבטחתם: ושמרו  וגו ' השני חוט  תקות את ב) (יהושע

 הנדברים לג) (יחזקאל  מגזרת הוא והרי דבורך 
פרל "ריץ  ה' יראי נדברו  אז  ג) (מלאכי הקירות אצל  בך 

בלע"ז בלעז : פומי"ליש שקורין  הפנים גובה היא
דאפי  רומני אותו  קורין  גמרא ובלשון  העינים אצל 
הרי  וסגלגל  אדום שהוא בחוץ רמון  חצי לפלח  ודומין 
שביך  ריקני' רבותינו  פירשו  והדוגמא אשה בנוי קילוס

כרמון : מצות מלאים : לקישוריך מבפנים
(„)   באשה נוי זקופה קומה

חוזק  מקום שהוא ציון  מצודת הוא דוד  כמגדל  והדוגמא
שהיתה  הגזית לשכת זו  צוארך  הוא כך  ומבצר  ועופל 
לתלפיות  בנוי המגדל  ואותו  ישראל  של  ומבצרן  חזקן 
ונוי  צורותיו  ללמוד  בו  מסתכלין  הכל  להיות לנוי בנוי
מבהמו ' מלפנו  לה) (איוב מגזרת והוא תבניתו  מלאכת
ובתבנית: שבתרמית תי"ו  כמו  בתלפיות והתי"ו  ארץ

    מגיניהם לתלות השרים מנהג כך 
המגדלים: בכותל  שנותנין ושלטיהם אשפות

השלטים  מלאו  החצים הברו  נא) (ירמיה כמו  חצים בהם

שהתורה  יוצאה הוראה שמשם הגזית לשכת לו  ודומה
על  האלף מגן  כמו  המגן  אלף לומר  ויש לישראל  מגן 

דור : לאלף צוה דבר  טז ) א (ד "ה שם  
ושלטים  חצים שם על  נקראים שהתלמידים מצינו 
בני  כן  גבור  ביד  כחצים קכז ) (תהלים שנאמר  כעניין 

מהם: אשפתו  מלא אשר  הגבר  אשרי (‰)הנעורים
: ואהרן משה זה אותך  המניקות 

  שניהם כך  תאומים יולדת להיות צביה דרך 
א  דבר  כזה, זה שקולים שם שוים על  שדיך  שני חר 

וחמשה  אחת במדה מכוונות שהם צביה תאומי הלוחות
דבור , כנגד  דבור  מכוונין  זו  על  וחמשה זו  על  דברות
של  הדמות את ממעט  שהרוצח  תרצח  לא כנגד  אנכי
אחר  שהזונה תנאף לא כנגד  לך  יהיה לא הקב"ה,
את  תקח  אישה תחת המנאפת אשה דרך  עבודהֿזרה
לישבע  סופו  שהגונב תגנוב לא כנגד  תשא לא זרים,
מעיד  השבת את שהמחלל  תענה לא כנגד  זכור  לשקר ,
כבד  בראשית, בשבת שבת שלא לומר  בבוראו  שקר 
אותו  שמקלה בן  להוליד  סופו  שהחומד  תחמוד  לא כנגד 

אביו : שאינו  למי בשושנים ומכבד  צאנם את
וישרה: נוחה בדרך  אותם ומדריכים

 
(‚).'Â‚Â ËÂÁÎ כחוט ואדומות  דקות היו המה פיך שפתי 

שהיו  הנביאים  על  הוא  והנמשל יופי . ענין  והוא השני,
מקוימים  היו  ודבריהם רחוקות. לעתות ומודיעים מתנבאים 

בקושי : אם כי  תוסר ולא  למרחוק הנראה אדום  Í„ÓÂכצבע
.‰Â‡ ובחן המליצה במיטב  ונחמדים נאים היו  המה פיך דברי

לדבר הדוכן על עומדים שהיו הלוים על  הוא והנמשל המבטא.
בשפתותם : מוצק  היה והחן  Â‚Â'.בשיר , ÁÏÙÎ מזה פניך גובה

חתיכה  כמראה בלובן ומעורב  ואדום, סגלגל היה ומזה
ובזה  למסוה, מבפנים נסתרים היו והמה הרמון, מן  הנבקעת
מסוה. מבלי גלוים היו  מאילו  יותר וחשק  אהבה ממשיכים היו 

היו  והמה גרגרים, לה המלאה כרמון  ומדע , חכמה בכל ממולאים והיו  הדור , פני שהם העדה שופטי הסנהדרין על הוא והנמשל
אנשים: בפני  התפארו  ולא בלבותם החכמה Â‚Â'.(„)מסתירים Ï„‚ÓÎ הוא דוד, של  המגדל כמו  ומיושר זקוף  היה שלך צואר 

יפנו: אנה לדעת להם סימן  והיה למרחוק , נראה  היה הגובה רוב  לפי כי אורח , להולכי  להתלמד הנבנה ציון  ‰Ô‚Ó.מצודת ÛÏ‡
שנאמר וכמו ולפאר , להדר  להיות המגדל  כתלי  על  המגינים לתלות  הדרך היה כן  כי  המגן . אלף  תלוי היה ההוא המגדל על  אשר 

הדרך: נתנו  המה בך  תלו  וכובע  ‰‚ÌÈÂ.מגן ÈËÏ˘ ÏÎ הוא והכונה מרובה, מספר  אחז המגן , אלף  שאמר  מה אמריו  יפרש  בזה 
כמגדל, ומיושר  זקוף שצוארה לומר  החשוקה  את בזה ישבח  וכאילו לבד , אלף ולא המלחמה  אנשי  הגבורים  שלטי כל  לומר
של  ומבצרן חזקן  מאז שהיה  המקדש  בית על הוא והנמשל וליפותה. לקשטה  צורה  על תלוים  היו  כתם וחלי עדי מיני והרבה
בהמובחר בנוי והיה ישראל , לכל הוראה  יצא ומשם ותלול, גבוה הר  על  עומד והיה האדם, חוזק  שהוא הזה כצואר  ישראל,

א': במלכים שכתוב  כמו ציצים ופטורי  ותמרות כרובים מקלעות בפתוחי זהב  ומצופה  ˘„ÍÈ.(‰)שבבניניה È˘ שוים היו דדיך 
העין  אל ביותר נחמדים המה שאז  השושנים בין רועים וכשהם גמור. בשווי  שהם  תאומים שנולדו  צבי ילדי כשני  זה עם זה
במלחמתו  המלך טובה, לה ומשפיעים מאז  אותם מניקים  שהיו  גדול וכהן  המלך  על הוא והנמשל שדיך. היו  נחמדו  וכן  הרואה,
וכו': עפרים  כשני  האומה על מקובלים והיו  אהובים , כרעים לזה  זה ונשמעים ומסכימים בגדולה  שוים והיו בעבודתו, גדול וכהן

 
(‚).È˘‰ ËÂÁÎ יט (במדבר  תולעת ושני  כמו  אדום. צבוע  פתיל 
ויפה:Â‡‰.דבורך:Í„ÓÂ.ו): כמו ÁÏÙÎ.נאה בקוע. ענין

טז): מא (איוב תחתית שאצל Í˙˜.כפלח  הפנים גובה הוא 
בהם. אשר  הבשר  ורקות מיעוט  על כן ויקרא ומזה מזה העין 

כא ): ד (שופטים ברקתו  היתד את ותתקע  ÂÈÙÏ˙Ï˙.(„)וכן 
י ), לה (איוב  ארץ  מבהמות מלפנו  כמו ולמוד. הוראה ענין

ובתבנית: שבתרמית  תי"ו  כמו הוא שבתפליות ˘ÈËÏ.והתי"ו 
ז): יח  (דה"א הזהב  שלטי  את וכן  המגן. הם ˘„ÍÈ.(‰)הוא 

האשה : והאילה:ÌÈÙÚ.דדי  הצביה ילדי  יקראו  כן
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Êøîàå éBkä úà äàø:äiç äfL øéæð éðéøä;äiç Bðéà äfL øéæð éðéøä;äfL øéæð éðéøääîäa;ïéàL øéæð éðéøä ¨¨¤©§¨©£¥¦¨¦¤¤©¨£¥¦¨¦¤¤¥©¨£¥¦¨¦¤¤§¥¨£¥¦¨¦¤¥
äîäa äæ;éðéøääîäáe äiç äfL øéæð;äîäa àGå äiç àG äæ ïéàL øéæð éðéøä;øéæð íkî ãçàL øéæð éðéøä; ¤§¥¨£¥¦¨¦¤¤©¨§¥¨£¥¦¨¦¤¥¤©¨§§¥¨£¥¦¨¦¤¤¨¦¤¨¦

øéæð íkî ãçà ïéàL øéæð éðéøä;ïéøéæð íëlkL øéæð éðéøä–íéøéæð ílk éøä. £¥¦¨¦¤¥¤¨¦¤¨¦£¥¦¨¦¤ª§¤§¦¦£¥ª¨§¦¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡GLøéæpa ïéøeñà ïéðéî äL:ïôbä ïî àöBiäå úçìâzäå äàîhä.äæ íò äæ ïéôøèöî ïôbä ïî àöBiä ìëå.Bðéàå §¨¦¦£¦©¨¦©ª§¨§©¦§©©§©¥¦©¤¤§¨©¥¦©¤¤¦§¨§¦¤¦¤§¥
úéfk íéáðòä ïî ìëàiL ãò áiç;äðBLàø äðLî:ïéé úéòéáø äzLiL ãò;àáé÷ò éaøøîBà:Bzt äøL elôà ©¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦¦§¨¦¨©¤¦§¤§¦¦©¦©¦£¦¨¥£¦¨¨¦

ïéia,úéfk óøöì éãk da Léå–áiç. ©©¦§¤¨§¥§¨¥©©¦©¨
·Bîöò éðôa ïéiä ìò áiçå,ïîöò éðôa íéáðòä ìòå,ïîöò éðôa íépöøçä ìòå,ïîöò éðôa íébfä ìòå.øæòìà éaø §©¨©©©¦¦§¥©§§©¨£¨¦¦§¥©§¨§©©©§©¦¦§¥©§¨§©©©¦¦§¥©§¨©¦¤§¨¨

ffff.iekd z` d`xøéæð éðéøä éùéìùä øîàå ,äéç åðéà íà øéæð éðéøä éðùä øîàå ,äéç äæ íà øéæð éðéøä ïäî ãçà øîàå ,éåëä úà åàøù íãà éðá äùù
àìå äéç àì åðéà íà øéæð éðéøä éùùä øîàå ,äîäáå äéç àåä íà øéæð éðéøä éùéîçä øîàå ,äîäá åðéà íà øéæð éðéøä éòéáøä øîàå ,äîäá àåä íà
éùéìùä øîàå ,øéæð íëî ãçà ïéà íà øéæð éðéøä éðùä øîàå ,øéæð íëî ãçà íà øéæð éðéøä äùùä åìéàì åäééðî ãç øîàå àîìòî éðéøçà 'â åúàå ,äîäá
åîéé÷úðù åúåà ïéáå ,úåøéæð éåä úåòèá úåøéæðã ,éàãå íéøéæð ååä ù"áì .íéðåøçàä äùìùäå íéðåùàøä äùùä .íéøéæð ïìåë ,íéøéæð íëìåë íà øéæð éðéøä

:äîöò éðôá äéøá ÷ôñ äéç ÷ôñ äîäá ÷ôñ éåëäù éðôî ,÷ôñ úåøéæð éåä ììä úéáìå .øéæð éåä åéøáã åîéé÷úð àìù åúåà ïéáå åéøáã
e`̀̀̀.d`nehd ,xifpa oixeq` oipin dylyáéúëã('å øáãîá):àáé àì úî úåùôð ìë ìò.zglbzdáéúëã(íù):åùàø ìò øåáòé àì øòúon `veide

.otbdáéúëã(íù):ìëàé àì íéùáéå íéçì íéáðòå.otbd on `veid lk:ïäéìò úå÷ìì úéæëì ïéôøèöî íéâæå íéðöøç íéùáéå íéçì íéáðò ïåâëaiig epi`e
.zifk miaprd on lk`iy cr:úéæëá äéúù óà úéæëá äìéëà äî äðéî ïðéøîâ ,ìëàé àì íéùáéå íéçì íéáðòå áéúëã ïåéëã .úéæëá äéúù øåòéùì ä"äå

.oii ziriax dzyiy cr dpey`x dpynøëù ïðéøîâã ,úéòéáø øéæðá äééúù øåòéùå ,äééúùî äìéëà ïðéøîâã ,äì ïðéòîù àëôéà äðåùàø äðùî ìáà
:úéòéáøá äìéëà øåñéà øåòéù óà ,úéòéáøá äééúù øåñéà øåòéù äîå ,ùã÷îî øëùoiia ezt dxy elit`.aiig zifk sxvl ick da yie'øì ì"ñã

:ò"øë äëìä ïéàå .øåòéùëì íéìùäì øåñéàì óøèöî øúéäå ,úéæëá äéúùá ïéá äìéëàá ïéá øéæð éøåñéà øåòéù àáé÷ò
aaaa.obfe mipvxg ipy lk`iy cráéúëã('å øáãîá)ìëåàä àìà ,äéøæò ïá øæòìà éáøë äëìä ïéàå .ãçà âæ íäì ùéå íéðù íéðöøç èåòéîå ,âæ ãòå íéðöøçî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

אם  מוגדר היה לא וטיבו המשנה, חכמי  של בימיהם שהיה חי בעל  הוא "הכוי"
אומרים: ויש  הבר ; איל  זה "כוי" מובא: א) פ, (חולין  בגמרא בהמה. או  חיה הוא
הכריעו ולא היא, עצמה בפני  בריה כוי  אומר: יוסי  רבי והצביה. התיש  מן  הנולד זה
"הכוי ח): (ב, ביכורים במסכת ושנינו  בהמה. מין או חיה מין הוא אם חכמים,
לבהמה  שווה דרכים בו ויש  לבהמה, שווה דרכים בו  ויש לחיה, שווה דרכים בו  יש

לבהמה". ולא לחיה לא שווה שאינו דרכים בו  ויש ולחיה,

éBkä úà äàø וראו בדרך , מהלכת אנשים תשעה של  סיעה היתה – ÈÈÆÇ
מרחוק, הכוי  מהם:øîàåאת אחד –;äiç äfL øéæð éðéøä ÀÈÇÂÅÄÈÄÆÆÇÈ

השני: äiç;ואמר  Bðéà äfL øéæð éðéøä:השלישי éðéøäואמר  ÂÅÄÈÄÆÆÅÇÈÂÅÄ
;äîäa äfL øéæð:הרביעי äîäa;ואמר äæ ïéàL øéæð éðéøä ÈÄÆÆÀÅÈÂÅÄÈÄÆÅÆÀÅÈ

החמישי: äîäáe;ואמר äiç äfL øéæð éðéøä: הששי ואמר  ÂÅÄÈÄÆÆÇÈÀÅÈ
;äîäa àGå äiç àG äæ ïéàL øéæð éðéøäאל השביעי ואמר  ÂÅÄÈÄÆÅÆÇÈÀÀÅÈ

הראשונים: øéæð;השישה íkî ãçàL øéæð éðéøä להם ואמר  ÂÅÄÈÄÆÆÈÄÆÈÄ
øéæð;השמיני : íkî ãçà ïéàL øéæð éðéøä: התשיעי להם ואמר ÂÅÄÈÄÆÅÆÈÄÆÈÄ

ïéøéæð íëlkL øéæð éðéøä סיעה זו  היתה שבתחילה מפרשים יש  – ÂÅÄÈÄÆËÀÆÀÄÄ
שלושת  אליהם באו  כך  ואחר  הכוי, את שראו אנשים, ששה של

íéøéæðהאחרונים, ílk éøä,ודאי נזירים כולם שמאי בית לדעת – ÂÅËÈÀÄÄ
במשנה  שלמדנו כפי הלל, בית ולדעת היא; נזירות בטעות שנזירות
שאף  מבארים, ויש ספק. נזירות כאן  יש שמעון , רבי לדברי  הקודמת

שווה  דרכים בו  יש והכוי שהואיל  ודאי , נזירים כולם הלל בית לדעת
לבהמה  שווה דרכים בו  ויש לבהמה, שווה דרכים בו  ויש  לחיה,

שהזכרנו  כמו  לבהמה, ולא לחיה לא שווה שאינו  דרכים בו ויש  ולחיה,
ואחד אחד כל  של  דבריו שנתקיימו נמצא לעיל, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).כבר 

א ה נ ש מ ר ו א ב

GLøéæpa ïéøeñà ïéðéî äL: בנזיר יש  איסורים מיני  שלושה – ÀÈÄÄÂÄÇÈÄ
äàîhä שנאמר כמו למת, להיטמא לו שאסור וווו):):):):– וווו,,,, "כל((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÇËÀÈ

יבוא"; לא מת נפש על לה' הזירו  לגלח úçìâzäåימי לו שאסור  – ÀÇÄÀÇÇ
שנאמר  כמו ראשו, ה ה ה ה ):):):):שער שם שם שם שם ,,,, יעבור((((שם שם שם שם  לא תער נזרו  נדר ימי "כל 

ראשו"; ïôbäעל  ïî àöBiäåמכל לשתות או  לאכול לו שאסור – ÀÇÅÄÇÆÆ
שנאמר  הגפן , מן  גגגג----דדדד):):):):היוצא שם שם שם שם ,,,, יין ((((שם שם שם שם  חומץ יזיר , ושכר "מיין 

לחים  וענבים ישתה, לא ענבים משרת וכל  ישתה, לא שכר  וחומץ
מחרצנים  היין , מגפן יעשה אשר מכל נזרו ימי  כל  יאכל. לא ויבשים

יאכל ". לא זג ïôbäועד ïî àöBiä ìëå חרצנים ענבים, כגון – ÀÈÇÅÄÇÆÆ
èöîäæוזגים, íò äæ ïéôøהרי כזית, שיעור מכולם אכל  שאם – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

מלקות. חייב áiçזה Bðéàå,מלקות –íéáðòä ïî ìëàiL ãò ÀÅÇÈÇÆÙÇÄÈÂÈÄ
úéfk הוא מלקות לחיוב ששיעורם וזגים, בחרצנים הדין והוא – ÇÇÄ

itleäðBLàøבכזית; äðLî, למשנתנו קודם שנשנתה –ãò ÄÀÈÄÈÇ
ïéé úéòéáø äzLiL מלקות חייב אינו  יין ששתה נזיר כלומר  – ÆÄÀÆÀÄÄÇÄ

הליטר), (כ1/8ֿ הלוג רביעית כשיעור  שתה כן אם àáé÷òאלא éaøÇÄÂÄÈ
áiç ,úéfk óøöì éãk da Léå ,ïéia Bzt äøL elôà :øîBàÅÂÄÈÈÄÇÇÄÀÆÈÀÅÀÈÅÇÇÄÇÈ
יין  בשתיית שאף וסובר , ראשונה משנה על  חולק עקיבא רבי  –
הנשפך היין  כשיעור והיינו  בכזית, הוא מלקות לחיוב בנזיר  השיעור

דברים  מצטרפים הלכך זית, לתוכה כשמכניסים יין, מלאה מכוס
עוד ולא כזית, לשיעור  לשתיה הראויים דברים עם לאכילה הראויים

ששנינו , וזהו לכזית, להשלימו לאיסור מצטרף ההיתר  שאף אלא
oiia ezt dxy elit`y זה הרי  לכזית, להצטרף כדי היין  עם בפת ויש 

מלקות עקיבא,((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).חייב כרבי סובר  קמא שתנא מפרשים, יש 

שיעורה  שתיה אף בכזית, שיעורה אכילה מה מאכילה, שתיה שלמדים
בנזיר השיעור שעיקר להיפך , סוברת ראשונה משנה ואילו  בכזית,

שיעורה  שתיה מה משתיה, אכילה ולמדים השתיה, שיעור הוא
ברביעית שיעורה אכילה אף ששני((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).ברביעית, כותבים, ויש 

שיעורים  לשתיה, רביעית ושיעור  לאכילה כזית שיעור  הללו, השיעורים
וזהו  כזית, על עומד הוא קרוש  כשהוא יין  רביעית שאף הם, שווים

עקיבא: רבי  zifkשאמר sxvl ick da yie oiia ezt dxy elit`–
רביעית  שנבלעה כגון כזית, לצרף כדי בפת שנבלע ביין שיש  כלומר

מלקות  חייב הריהו  אחת, בבת הפת שאכל כל הפת, באותה יין
יריירייריירי).).).).((((המא המא המא המא 
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דברים  וארבעה הגפן, מן היוצא בכל  הנזיר  של באיסורו  פרטים ללמד  באה משנתנו
במשנתנו, תנאים ונחלקו  וזגים; חרצנים ענבים, יין , הנזיר : על האסורים הם עיקריים

זגים? הם ומה חרצנים הם מה

izdw - zex`ean zeipyn
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äéøæò ïaøîBà:ïbæå íépöøç éðL ìëàiL ãò áiç Bðéà.íépöøç ïä elà?íébæ ïä elà?íéðBöéçä elà íépöøçä, ¤£©§¨¥¥©¨©¤Ÿ©§¥©§©¦§©¨¥¥©§©¦¥¥©¦©©§©¦¥©¦¦
íéîéðtä elà íébfä;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:äòèz àHL,äîäa ìL âeæk,ìaðò éîéðtäå âeæ ïBöéçä. ©©¦¥©§¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¦§¤§¤§¥¨©¦§©§¦¦¦§¨

‚GL úeøéæð íúñíBé íéL.íéèñì eäeçlbL Bà çlb–GL øúBñíBé íéL.øòza ïéa âefa ïéa çlbL øéæð,Bà §¨§¦§¦¦©¤¦§¦§¦¥§¦¨¦¤¦©¥©¥©©©
àeäL ìk óñôqL–áiç.ñtñôîe óôBç øéæð,÷øBñ àG ìáà.ìàòîLé éaøøîBà:äîãàa óçé àG,úøMnL éðtî ¤¦§¥¨¤©¨¨¦¥§©§¥£¨¥©¦¦§¨¥¥¨Ÿ¨£¨¨¦§¥¤©¤¤

øòOä úà. ¤©¥¨
„íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð,úçà àlà áiç Bðéà;Bì eøîà:äzLz ìà,äzLz ìà;äúBL àeäå–áiç ¨¦¤¨¨¤©¦¨©¥©¨¤¨©©¨§©¦§¤©¦§¤§¤©¨

úçàå úçà ìk ìò.íBiä ìk çlâî äéä,úçà àlà áiç Bðéà;Bì eøîà:çlâz ìà,çlâz ìà;çlâî àeäå– ©¨©©§©©¨¨§©¥©¨©¥©¨¤¨©©¨§©§©©©§©©§§©¥©
úçàå úçà ìk ìò áiç.íBiä ìk íéúnì ànhî äéä–úçà àlà áiç Bðéà;Bì eøîà:ànhz ìà,ànhz ìà; ©¨©¨©©§©©¨¨¦©¥©¥¦¨©¥©¨¤¨©©¨§©¦©¥©¦©¥

:úéæë ïäî ìëàéù ãò ä÷åì åðéà âæäå ïöøçä ïî.drhz `ly xne` iqei iax:äòèú àìù ïîéñ ïúåð äéä éñåé éáø.dnda ly bef:âåæ éåø÷ ïåöéçäù
bbbb.mei miyly zexifp mzq:àëä äéì àðú øãä ,íåé íéùìù øúåñ íéèñéì åäåçìâù åà çìéâ àôéñ éðúéîì éòáã íåùî ,ìéòì äì éðúã â"òàxzeq

.mei miyly:äåöî ìù úçìâú çìâî àåäùë íåé íéùìù ìù øòù ìåãéâ åì äéäéù ãò øúåñ øîåìë.`edy lk sqtqy e`øòù åìéôà øéùäå ø÷òù
áéúëã ,áééç ,ãçà('å øáãîá):ïéøéáòîä ìë úåáøì ,øåáòé àì øòú.steg:åãéá êëçî.qtqtneïéàù øáãã ,øéùäì ïéåëúé àìù ãáìáå ,éìëá åà åéðøôöá

:øúåî ïéåëúî.wxeq `l la`çìâéù ãò íåé 'ì øúåñ åðéà î"î ,ä÷åì 'à øòù åìéôà øéùîäã â"òà .øåñàå äéùéø ÷éñô éåäã ÷øñîáøòúá åøòù áåø
:øòù ìù åø÷éò ãöá íéøôñîá åà.dnc`a segi `l:ìàòîùé éáøë äëìäå .äéùéø ÷éñô éåä éîð àäã øòùä úøùî àéäù äîãà éðéîî ïéî

cccc.meid lk oii dzey didy xifp:úçà àìà åá åøúä àìå.dzyz l` dzyz l`:äééúùì äééúù ïéá åá åøúäù

`xephxa yexit

ìòå ,ïîöò éðôa íéáðòä ìòå ,Bîöò éðôa ïéiä ìò áiçåÀÇÈÇÇÇÄÄÀÅÇÀÀÇÈÂÈÄÄÀÅÇÀÈÀÇ
ïîöò éðôa íébfä ìòå ,ïîöò éðôa íépöøçä או שתה אם – ÇÇÀÇÄÄÀÅÇÀÈÀÇÇÇÄÄÀÅÇÀÈ

אם  וכן  מלקות, חייב הריהו  איסורו , כשיעור בלבד  אחד  ממין  אכל

וכזית  ענבים כזית ואכל  יין , רביעית ששתה והיינו כאחד, כולם אכל
עצמו . בפני ומין מין כל על  מלקות חייב הריהו זגים, וכזית חרצנים

éðL ìëàiL ãò áiç Bðéà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÅÇÈÇÆÙÇÀÅ
ïbæå íépöøç אינו בלבד , זגים או בלבד  חרצנים הנזיר אכל  אם – ÇÀÇÄÀÇÈ

כלומר שלהם, וזג חרצנים שני כאחד  אכל כן  אם אלא מלקות, חייב
ומיעוט  זג", ועד  "מחרצנים שנאמר: שלהם, והקליפה גרעינים שני 

ו "זג" רבים בלשון  "חרצנים" וכתוב הואיל  כלומר  שניים, "חרצנים"
שני הפחות לכל שיאכל עד חייב שאינו  למדים אנו  יחיד , בלשון 

להלן  האומר  יוסי, כרבי סובר  עזריה בן אלעזר  ורבי וזגם. חרצנים
חולקים  שכן הקליפה, היינו ו"זג" הגרעינים הם ש"חרצנים" במשנתנו 

הללו: המלים בביאור  íébæ?תנאים ïä elà ?íépöøç ïä elàÅÅÇÀÇÄÅÅÇÄ
íéðBöéçä elà íépöøçä,הקליפות היינו  –íéîéðtä elà íébfä ÇÇÀÇÄÅÇÄÄÇÇÄÅÇÀÄÄ

הגרעינים; היינו –àHL :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÅÆ
äòèz,הדברים חילוף ואומר  יהודה, רבי  על  חולק יוסי  רבי  – ÄÀÆ

כמו  הקליפות, הם וזגים הגרעינים הם לעיל,שחרצנים הזכרנו שכבר
סי נותן  תטעה:והוא שלא כדי  äîäaמן, ìL âeækכ התלויפעמ – ון  ÀÆÀÅÈ

בהמה: של âeæבצואר ïBöéçä, הפעמון של החיצוני  החלק – ÇÄ
נקרא בתוכו , befìaðò,שהמקוש  éîéðtäå היינו הפנימי, והחלק – ÀÇÀÄÄÄÀÈ

החיצוני. החלק הוא הזג בענבים וכך ענבל, נקרא הנוקש , המקוש

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הגילוח  באיסור  ויש  בנזיר, הגילוח איסור  של הדינים פרטי ללמד באה משנתנו
מן ביוצא ושותה האוכל שנזיר  הגפן , מן ביוצא ושתיה אכילה באיסור שאין  מה
אינו ימים, כמה ואפילו  במזיד , שתה או  אכל  ואפילו נזירותו, סותר אינו  הגפן 
סותר  והוא יש  נזירותו בתוך  ראשו שער  וגילח שעבר נזיר  ואילו  כלום, סותר 

באונס. או בשגגה ואפילו ראשו , רוב גילח אם כגון  יום, שלושים

GL úeøéæð íúñíBé íéL,(ג (א, לעיל  כבר נשנתה זו  הלכה – ÀÈÀÄÀÄ
יום; משלושים פחות בנזיר  שער  גידול שאין  ללמדנו , כאן באה והיא

m` jkitlçlb,בשגגה או  בזדון נזירותו , ימי בתוך שערו את הנזיר – ÄÇ
íéèñì eäeçlbL Bà,באונס גלחוהו  אפילו  כלומר –øúBñ ÆÄÀÄÀÄÅ

GLíBé íéLשל שער  גידול  לו שיהיה עד  שסותר מפרשים, יש – ÀÄ
מלאת  לאחר  מצוה של  התגלחת את לגלח בא כשהוא יום, שלושים
שלושים  נזירותו ימי סוף עד שגילח מיום אין אם כלומר נזירותו , ימי

אם  אבל יום, שלושים להמתין  הוא צריך מועטת, בנזירות כגון יום,

כלל, סותר  אינו  מרובה, בנזירות כגון יום, שלושים למנות עוד לו יש
שערו  לגידול יום שלושים עדיין  לו ויש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הואיל ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

וכל מרובה, בנזירות אפילו יום, שלושים סותר  שלעולם מפרשים, ויש 
עליו , נזירות דקדוקי כל  יום שלושים מן אותם לו  עולים שאין אלא

מה  וכל  נזירותו, משלים הוא הרי אלו, יום שלושים ולאחר המנין,
עולה שגילח, קודם המניןשמנה מן  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לו çlbL((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; øéæðÈÄÆÄÇ

במזיד , –âefa ïéa ב mipikq),מספריים– bef mda yiy)øòza ïéa ÅÇÅÇÇÇ
לגילוח, בסכין –àeäL ìk óñôqL Bà שערה אפילו ביד  שעקר – ÆÄÀÅÈÆ

מעיקרה, השערáiçאחת שנעקר כל  בגמרא: ומבואר מלקות, – ÇÈ
חייב. הוא הרי לעיקרו, ראשו לכוף כדי  ממנו  נשאר שלא עד  מעיקרו,

ראשו . רוב שיגלח עד סותר  אינו  סתירה, לענין  אבל למלקות, זה וכל 
óôBç øéæðבנתר משפשף מפרשים: ויש שערותיו ; את בידו מחכך  – ÈÄÅ

בחול, מפרידñtñôîeאו  מפרשים: ויש  שערו; על בצפרניו  חוכך – ÀÇÀÅ
פי על ואף שערות; להשיר יתכוון  שלא ובלבד מזו , זו  שערותיו

שכל חושש , אינו  בפספוסו , או  בחפיפתו שערות משיר הוא שפעמים
מותר , לכך מתכוון  øBñ÷שאין àG ìáà שהמסרק מפני במסרק, – ÂÈÅ

שערות. משיר  äîãàaודאי óçé àG :øîBà ìàòîLé éaø– ÇÄÄÀÈÅÅÈÙÈÂÈÈ
השערות, את בה שמנקים אדמה ממיני  במין שערותיו יחכך  éðtîÄÀÅלא

øòOä úà úøMnL משרת ודאי  היא אף באדמה שהחפיפה – ÆÇÆÆÆÇÅÈ
שערות.

i y i l y m e i
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שכולם משנ בנזיר , האסורים המינים בשלושת מלקות חיוב דיני ללמד  באה תנו
אלא  עליה חייב אינו  מלקות, שעונשה עבירה שהעובר  הוא, ודין זה. לענין  שווים
חייב  יהא אותה יעשה ואם העבירה, את יעשה שלא כן, לפני בו התרו  כן אם

a)מלקות ,ai oixcdpq 'ld m"anx oiir).

íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð,אחת פעם אלא בו  התרו  ולא – ÈÄÆÈÈÆÇÄÈÇ
úçà àlà áiç Bðéà; בלבד אחת פעם אלא מלקות חייב אינו – ÅÇÈÆÈÇÇ

äúBL àeäå ;äzLz ìà ,äzLz ìà :Bì eøîà בו שהתרו  – ÈÀÇÄÀÆÇÄÀÆÀÆ
מלשתות, נמנע ולא לשתיה, שתיה úçàåבין  úçà ìk ìò áiç– ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

ושתיה. שתיה כל  על מלקות zglbza:חייב oicd okeìk çlâî äéäÈÈÀÇÅÇÈ
íBiä,אחת פעם אלא בו  התרו  ולא –úçà àlà áiç Bðéà– ÇÅÇÈÆÈÇÇ

בלבד ; אחת פעם àeäåמלקות ;çlâz ìà ,çlâz ìà :Bì eøîàÈÀÇÀÇÇÇÀÇÇÀ
çlâî,בגילוח והמשיך ושערה, שערה בכל  בו  שהתרו  –ìò áiç ÀÇÅÇÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt xifp zkqn

nhî àeäåà–úçàå úçà ìk ìò áiç. §¦©¥©¨©¨©©§©©
‰GLøéæpa ïéøeñà ïéðéî äL:ïôbä ïî àöBiäå úçìâzäå äàîhä.ïôbä ïî àöBiaî úçìâzáe äàîha øîç, §¨¦¦£¦©¨¦©ª§¨§©¦§©©§©¥¦©¤¤Ÿ¤©ª§¨©¦§©©¦©¥¦©¤¤

ïéøúBñ úçìâzäå äàîhäL,øúBñ Bðéà ïôbä ïî àöBiäå.úçìâzáe äàîhaî ïôbä ïî àöBia øîç:ïî àöBiäL ¤©ª§¨§©¦§©©§¦§©¥¦©¤¤¥¥Ÿ¤©¥¦©¤¤¦©ª§¨©¦§©©¤©¥¦
Bììkî øzä àG ïôbä,äåöî úîáe äåöî úçìâúa ïììkî eøzä úçìâzäå äàîhäå.úçìâzaî äàîha øîçå, ©¤¤ª©¦§¨§©ª§¨§©¦§©©ª§¦§¨¨§¦§©©¦§¨§¥¦§¨§Ÿ¤©ª§¨¦©¦§©©

ìkä úà úøúBñ äàîhäL,ïaø÷ äéìò ïéáiçå,úçìâzäåGL àlà úøúBñ dðéàíBé íéL,äéìò ïéáiç ïéàå ¤©ª§¨¤¤¤©Ÿ§©¨¦¨¤¨¨§¨§©¦§©©¥¨¤¤¤¨§¦§¥©¨¦¨¤¨
ïaø÷. ¨§¨
Âãöék äàîhä úçìâz?éLéìMa äfî äéäéòéáMáe,éòéáMa çlâîe,éðéîMa åéúBðaø÷ àéáîe.çlb íàå ¦§©©©ª§¨¥©¨¨©¤©§¦¦©§¦¦§©¥©©§¦¦¥¦¨§§¨©§¦¦§¦¦©

dddd.mixzeq zglbzde d`nehdyäàîåèá áéúëã(íù)åùàø øòù òøô ìãâ ïðéòáã íéùìù úøúåñ úçìâúå .åìôé íéðåùàøä íéîéäå ,(íù)ìåãéâ ïéàå
:íåé 'ìî úåçô òøô.ellkn xzed `l otbd on `veidyøéæé øëùå ïééî ïðéøîàã ,äåöî ïéé úåúùì ïåâë(íù):úåùøä ïééë äåöî ïéé øåñàìzglbze d`neh

.ollkn exzedáéúëã ,äåöî úîì ,äàîåè('å øáãîá),òøåöî øéæðì ,úçìâúå .äåöî úîì àîèéî ìáà àîèéî åðéàã àåä åéáàì ,àîèé àì åîàìå åéáàì
åøòù ìë úà çìâåã äùò éúàã(ã"é àø÷éå)åùàø ìò øåáòé àì øòúã äùòú àì úà éçãå('å øáãîá):

eeee.ipinya oaxw `iane iriaya glbnáéúëãë(íù):íùàì ùáëå 'åâå íéøåú éúù àéáé éðéîùä íåéáå .åðçìâé éòéáùä íåéá åúøäè íåéá åùàø çìâå
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úçàå úçà ìk.שהותרה כפי  ושערה, שערה כל  על  מלקות חייב – ÈÇÇÀÇÇ
:d`neh xeqi`a okeíBiä ìk íéúnì ànhî äéä בו התרו  ולא – ÈÈÄÇÅÇÅÄÈÇ

אחת, פעם úçàאלא àlà áiç Bðéà.בלבד אחת פעם מלקות – ÅÇÈÆÈÇÇ
ànhî àeäå ;ànhz ìà ,ànhz ìà :Bì eøîà בו שהתרו – ÈÀÇÄÇÅÇÄÇÅÀÄÇÅ

להיטמא, הוסיף והוא וטומאה, טומאה כל úçàעל  ìk ìò áiçÇÈÇÈÇÇ
úçàå למת נטמא אם כגון  וטומאה, טומאה כל  על  מלקות חייב – ÀÇÇ

וכיוצא  מת, בו  שיש  לאוהל  שנכנס או  אחר  במת ונגע וחזר  ופירש,
ואפילו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בזה המת, מן הטומאות בכל  נוהג מלקות של  זה ודין

הטומאה תגלחת עליהן מגלח הנזיר שאין  הטומאות ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;באותן 

ה ה ה ה ).).).). גגגג,,,, לעיללעיללעיללעיל המשנההמשנההמשנההמשנה לבאורלבאורלבאורלבאור בהקדמתנובהקדמתנובהקדמתנובהקדמתנו ועייןועייןועייןועיין

הבבות באלו שאמרנו "זה כותב: למשנתנו בפירושו `l`הרמב"ם aiig epi`"
,"zg`,ההתראה אחר  אלא מלקות מחוייב שאינו אדם, בדיני  אלא זה אין

רביעית  ששתה זמן  כל  שמים, בדיני אבל  מלקות... כל על  התראה צריך ולכך
עבירה. – שיטמא טומאה וכל עבירה, – (שערה) גילוח כל  ועל עבירה, – יין 
לאו איסור  בין בזה הפרש אין שבתורה, איסורים לכל היקש תעשה זה ועל
איזו הערווה, על  שהבא תדע, אבל דין. בית מיתת איסור או  כרת איסור ובין 

בכלל  וביאה ביאה כל על  חייב שתהיה, `xg:ערווה gqep)אנחנו ואם בפרט),
ועבירה. עבירה כל  על  אותו  מעניש הקב"ה אחד , עונש אלא להענישו נוכל לא
על לו  מתכפר  – והתוודה העבירות, מאלו  אחת על  דין  בית אותו  המיתו  ואם
יכפר דין בית אותו שמענישים האחד שהעונש מצד לא התשובה, מצד הכל

הרבה". עוונות
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GLïî àöBiäå úçìâzäå äàîhä :øéæpa ïéøeñà ïéðéî äL ÀÈÄÄÂÄÇÈÄÇËÀÈÀÇÄÀÇÇÀÇÅÄ
ïôbä.בפרקנו א במשנה שנינו  שכבר  כמו  –äàîha øîç ÇÆÆÙÆÇËÀÈ

ïôbä ïî àöBiaî úçìâzáe חמורים והתגלחת הטומאה איסורי  – ÇÄÀÇÇÄÇÅÄÇÆÆ
הגפן , מן  היוצא מכל והשתיה האכילה úçìâzäåמאיסור äàîhäLÆÇËÀÈÀÇÄÀÇÇ

ïéøúBñסותר זה הרי  למת, נטמא נזיר  שאם מנה, שכבר  הימים את – ÀÄ
זה נז  הרי נזירותו , ימי  בתוך גילח ואם להלן, כמבואר  לגמרי, ירותו 

ג), (משנה לעיל שבארנו  כמו יום, שלושים ïôbäסותר ïî àöBiäåÀÇÅÄÇÆÆ
øúBñ Bðéàסותר אינו  הגפן , מן היוצא מכל שתה או שאכל נזיר  – ÅÅ

נזירותו . מימי úçìâzáeכלום äàîhaî ïôbä ïî àöBia øîçÙÆÇÅÄÇÆÆÄÇËÀÈÇÄÀÇÇ
שאינה  חומרה הגפן  מן  היוצא מכל והשתיה האכילה באיסור ויש –

והתגלחת, הטומאה Bììkîבאיסורי  øzä àG ïôbä ïî àöBiäLÆÇÅÄÇÆÆËÇÄÀÈ
מצוה, יין  ואפילו יין , לשתות לנזיר היתר כל שאין  איסורו , מכלל –

הכתוב את חכמים דרשו גגגג):):):):שכן וווו,,,, xifi"((((במדברבמדברבמדברבמדבר xkye oiin"לאסור –

יין , לשתות שנשבע כגון בגמרא: ומבואר  הרשות, כיין  מצוה יין
על הנזירות חלה בנזיר, נדר כך ואחר  לשתות, עליו  שמצוה ונמצא
והבדלה, קידוש ביין אסור  שהוא לומר  צריך  ואין ביין; ואסור  שבועתו,

סופרים מדברי אלא אינו  היין על קידוש  הלהלהלהל''''שהרי  רמברמברמברמב""""םםםם ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

יאיאיאיא),),),), ז ז ז ז ,,,, ïììkîנזירות נזירות נזירות נזירות  eøzä úçìâzäå äàîhäå, איסורן מכלל  – ÀÇËÀÈÀÇÄÀÇÇËÀÄÀÈÈ

äåöî úçìâúaימי בתוך מצרעתו  ונרפא נצטרע, נזיר שאם – ÀÄÀÇÇÄÀÈ
מצוות  היא המצורע שתגלחת לפי  שערו, כל את מגלח  זה הרי  נזירותו ,

בו  שנאמר ח ח ח ח ):):):):"עשה", יד יד יד יד ,,,, מקום ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  וכל  שערו", כל  את "וגלח
– שניהם את לקיים אפשר  אם תעשה" ו"לא "עשה" מצוות שיש 

"עשה" בא לפיכך  תעשה"; "לא ודוחה "עשה" בא לאו, ואם מוטב,
בנזיר  האמור תעשה" "לא ודוחה המצורע תגלחת ה ה ה ה ):):):):של  וווו,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

ראשו " על  יעבור לא תורהתורהתורהתורה"""""תער  """"משנהמשנהמשנהמשנה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;; המשניותהמשניותהמשניותהמשניות ((((פירוש פירוש פירוש פירוש 

טוטוטוטו),),),), ז ז ז ז ,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות äåöîהלהלהלהל'''' úîáe,מצוה למת להיטמא לנזיר  שמותר – ÀÅÄÀÈ
בקבורתו , שיטפל  מי שם שאין  במת ופגע בדרך מהלך  היה אם כגון

וקוברו , לו  מיטמא הוא בנזיר הרי  ז ז ז ז ):):):):שנאמר  וווו,,,, ולאמו ...((((במדברבמדברבמדברבמדבר "לאביו
ודרשו  יטמא", הקבלההקבלההקבלההקבלה):):):):לא פי פי פי פי  הוא ((((עלעלעלעל מטמא אבל  יטמא, לא לאביו

מצוה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).למת úçìâzaî((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; äàîha øîçåויש – ÀÙÆÇËÀÈÄÇÄÀÇÇ
בתגלחת, שאינה חומרה ìkäבטומאה úà úøúBñ äàîhäL– ÆÇËÀÈÆÆÆÇÙ

שמנה  נזירותו  ימי  כל את סותרת הטומאה הרי למת, נטמא נזיר  שאם
שנאמר  שנטמא, יביביביב):):):):עד  וווו,,,, כמו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר יפלו", הראשונים "והימים

ג-ד ), ג, (לעיל כבר ÷ïaøשבארנו  äéìò ïéáiçå תגלחת קרבנות – ÀÇÈÄÈÆÈÈÀÈ
לעולה, ואחד לחטאת אחד  יונה, בני  שני  או תורים שתי  הטומאה:

לאשם יייי----יביביביב),),),),וכבש שםשםשםשם,,,, הבאה,((((שם שם שם שם  במשנה dðéàכמבואר úçìâzäåÀÇÄÀÇÇÅÈ
GL àlà úøúBñíBé íéLימי בתוך  שערו את הנזיר גילח שאם – ÆÆÆÈÀÄ

בו  שיתקיים כדי  יום, שלושים אלא סותרת התגלחת אין  "lcbנזירותו ,
"ey`x xry rxt שבארנו כמו יום, שלושים שהוא נזירות, סתם של 

ג), (משנה ÷ïaøלעיל äéìò ïéáiç ïéàå שגילח הנזיר, ואין  – ÀÅÇÈÄÈÆÈÈÀÈ
קרבן . כל  להביא חייב נזירותו , ימי בתוך

לפי הרמב"ם, של הטעם הבאנו  מצוה, בתגלחת מותר  שהנזיר  ששנינו , בענין 
– תעשה" "לא דוחה המצורע תגלחת של  "עשה" xeariשמצוות `l xrz"

± "ey`x lr– ואמנם בנזיר. ±האמור  m"anxd siqen והלא" קושיה: כאן  יש
ה): ו , (במדבר שנאמר  ו "עשה", תעשה" "לא על עבר  נזרו בימי  שגילח נזיר

נזרו  נדר  ימי ey`x..."כל  lr xeari `l xrz,("תעשה "לא מצוות yecw(הרי 
"ey`x xry rxt lcb didi דוחה "עשה" אין מקום ובכל  "עשה"), מצוות (הרי

לנזירות?" הנגע תגלחת של "עשה" דוחה ולמה ו"עשה", תעשה" "לא
לו, עולים אין  חלוטו  וימי  בצרעת, הנזיר  נטמא שכבר "מפני היא: והתשובה
תעשה", "לא אלא נשאר  ולא מאליו, ה"עשה" ובטל  בהם, קדוש אינו והרי 
הצרעת  תגלחת של  "עשה" בא ולפיכך ראשו", על  יעבור לא "תער שהוא

אותו aeh").ודוחה mei zetqez" oiire ;eh ,f zexifp 'ld)על משיג  הראב"ד ברם,
שהואיל יבמות, מסכת בראש שאמרו כפי אחר , טעם מביא והוא הרמב"ם,
מצורע  תגלחת של  "עשה" בא ולפיכך היא, קלה בשאלה, ישנה והנזירות

נזירות של ו "עשה" תעשה" "לא m"anxd).ודוחה ly eilk i`yepa oiir)
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"תגלחת": גדרי  שלושה בנזיר  ישנם למדנו, שכבר  x`.כפי  e q i ` z g l b zשבתוך –

izdw - zex`ean zeipyn
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äéøæò ïaøîBà:ïbæå íépöøç éðL ìëàiL ãò áiç Bðéà.íépöøç ïä elà?íébæ ïä elà?íéðBöéçä elà íépöøçä, ¤£©§¨¥¥©¨©¤Ÿ©§¥©§©¦§©¨¥¥©§©¦¥¥©¦©©§©¦¥©¦¦
íéîéðtä elà íébfä;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:äòèz àHL,äîäa ìL âeæk,ìaðò éîéðtäå âeæ ïBöéçä. ©©¦¥©§¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¦§¤§¤§¥¨©¦§©§¦¦¦§¨

‚GL úeøéæð íúñíBé íéL.íéèñì eäeçlbL Bà çlb–GL øúBñíBé íéL.øòza ïéa âefa ïéa çlbL øéæð,Bà §¨§¦§¦¦©¤¦§¦§¦¥§¦¨¦¤¦©¥©¥©©©
àeäL ìk óñôqL–áiç.ñtñôîe óôBç øéæð,÷øBñ àG ìáà.ìàòîLé éaøøîBà:äîãàa óçé àG,úøMnL éðtî ¤¦§¥¨¤©¨¨¦¥§©§¥£¨¥©¦¦§¨¥¥¨Ÿ¨£¨¨¦§¥¤©¤¤

øòOä úà. ¤©¥¨
„íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð,úçà àlà áiç Bðéà;Bì eøîà:äzLz ìà,äzLz ìà;äúBL àeäå–áiç ¨¦¤¨¨¤©¦¨©¥©¨¤¨©©¨§©¦§¤©¦§¤§¤©¨

úçàå úçà ìk ìò.íBiä ìk çlâî äéä,úçà àlà áiç Bðéà;Bì eøîà:çlâz ìà,çlâz ìà;çlâî àeäå– ©¨©©§©©¨¨§©¥©¨©¥©¨¤¨©©¨§©§©©©§©©§§©¥©
úçàå úçà ìk ìò áiç.íBiä ìk íéúnì ànhî äéä–úçà àlà áiç Bðéà;Bì eøîà:ànhz ìà,ànhz ìà; ©¨©¨©©§©©¨¨¦©¥©¥¦¨©¥©¨¤¨©©¨§©¦©¥©¦©¥

:úéæë ïäî ìëàéù ãò ä÷åì åðéà âæäå ïöøçä ïî.drhz `ly xne` iqei iax:äòèú àìù ïîéñ ïúåð äéä éñåé éáø.dnda ly bef:âåæ éåø÷ ïåöéçäù
bbbb.mei miyly zexifp mzq:àëä äéì àðú øãä ,íåé íéùìù øúåñ íéèñéì åäåçìâù åà çìéâ àôéñ éðúéîì éòáã íåùî ,ìéòì äì éðúã â"òàxzeq

.mei miyly:äåöî ìù úçìâú çìâî àåäùë íåé íéùìù ìù øòù ìåãéâ åì äéäéù ãò øúåñ øîåìë.`edy lk sqtqy e`øòù åìéôà øéùäå ø÷òù
áéúëã ,áééç ,ãçà('å øáãîá):ïéøéáòîä ìë úåáøì ,øåáòé àì øòú.steg:åãéá êëçî.qtqtneïéàù øáãã ,øéùäì ïéåëúé àìù ãáìáå ,éìëá åà åéðøôöá

:øúåî ïéåëúî.wxeq `l la`çìâéù ãò íåé 'ì øúåñ åðéà î"î ,ä÷åì 'à øòù åìéôà øéùîäã â"òà .øåñàå äéùéø ÷éñô éåäã ÷øñîáøòúá åøòù áåø
:øòù ìù åø÷éò ãöá íéøôñîá åà.dnc`a segi `l:ìàòîùé éáøë äëìäå .äéùéø ÷éñô éåä éîð àäã øòùä úøùî àéäù äîãà éðéîî ïéî

cccc.meid lk oii dzey didy xifp:úçà àìà åá åøúä àìå.dzyz l` dzyz l`:äééúùì äééúù ïéá åá åøúäù

`xephxa yexit

ìòå ,ïîöò éðôa íéáðòä ìòå ,Bîöò éðôa ïéiä ìò áiçåÀÇÈÇÇÇÄÄÀÅÇÀÀÇÈÂÈÄÄÀÅÇÀÈÀÇ
ïîöò éðôa íébfä ìòå ,ïîöò éðôa íépöøçä או שתה אם – ÇÇÀÇÄÄÀÅÇÀÈÀÇÇÇÄÄÀÅÇÀÈ

אם  וכן  מלקות, חייב הריהו  איסורו , כשיעור בלבד  אחד  ממין  אכל

וכזית  ענבים כזית ואכל  יין , רביעית ששתה והיינו כאחד, כולם אכל
עצמו . בפני ומין מין כל על  מלקות חייב הריהו זגים, וכזית חרצנים

éðL ìëàiL ãò áiç Bðéà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÅÇÈÇÆÙÇÀÅ
ïbæå íépöøç אינו בלבד , זגים או בלבד  חרצנים הנזיר אכל  אם – ÇÀÇÄÀÇÈ

כלומר שלהם, וזג חרצנים שני כאחד  אכל כן  אם אלא מלקות, חייב
ומיעוט  זג", ועד  "מחרצנים שנאמר: שלהם, והקליפה גרעינים שני 

ו "זג" רבים בלשון  "חרצנים" וכתוב הואיל  כלומר  שניים, "חרצנים"
שני הפחות לכל שיאכל עד חייב שאינו  למדים אנו  יחיד , בלשון 

להלן  האומר  יוסי, כרבי סובר  עזריה בן אלעזר  ורבי וזגם. חרצנים
חולקים  שכן הקליפה, היינו ו"זג" הגרעינים הם ש"חרצנים" במשנתנו 

הללו: המלים בביאור  íébæ?תנאים ïä elà ?íépöøç ïä elàÅÅÇÀÇÄÅÅÇÄ
íéðBöéçä elà íépöøçä,הקליפות היינו  –íéîéðtä elà íébfä ÇÇÀÇÄÅÇÄÄÇÇÄÅÇÀÄÄ

הגרעינים; היינו –àHL :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÅÆ
äòèz,הדברים חילוף ואומר  יהודה, רבי  על  חולק יוסי  רבי  – ÄÀÆ

כמו  הקליפות, הם וזגים הגרעינים הם לעיל,שחרצנים הזכרנו שכבר
סי נותן  תטעה:והוא שלא כדי  äîäaמן, ìL âeækכ התלויפעמ – ון  ÀÆÀÅÈ

בהמה: של âeæבצואר ïBöéçä, הפעמון של החיצוני  החלק – ÇÄ
נקרא בתוכו , befìaðò,שהמקוש  éîéðtäå היינו הפנימי, והחלק – ÀÇÀÄÄÄÀÈ

החיצוני. החלק הוא הזג בענבים וכך ענבל, נקרא הנוקש , המקוש

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הגילוח  באיסור  ויש  בנזיר, הגילוח איסור  של הדינים פרטי ללמד באה משנתנו
מן ביוצא ושותה האוכל שנזיר  הגפן , מן ביוצא ושתיה אכילה באיסור שאין  מה
אינו ימים, כמה ואפילו  במזיד , שתה או  אכל  ואפילו נזירותו, סותר אינו  הגפן 
סותר  והוא יש  נזירותו בתוך  ראשו שער  וגילח שעבר נזיר  ואילו  כלום, סותר 

באונס. או בשגגה ואפילו ראשו , רוב גילח אם כגון  יום, שלושים

GL úeøéæð íúñíBé íéL,(ג (א, לעיל  כבר נשנתה זו  הלכה – ÀÈÀÄÀÄ
יום; משלושים פחות בנזיר  שער  גידול שאין  ללמדנו , כאן באה והיא

m` jkitlçlb,בשגגה או  בזדון נזירותו , ימי בתוך שערו את הנזיר – ÄÇ
íéèñì eäeçlbL Bà,באונס גלחוהו  אפילו  כלומר –øúBñ ÆÄÀÄÀÄÅ

GLíBé íéLשל שער  גידול  לו שיהיה עד  שסותר מפרשים, יש – ÀÄ
מלאת  לאחר  מצוה של  התגלחת את לגלח בא כשהוא יום, שלושים
שלושים  נזירותו ימי סוף עד שגילח מיום אין אם כלומר נזירותו , ימי

אם  אבל יום, שלושים להמתין  הוא צריך מועטת, בנזירות כגון יום,

כלל, סותר  אינו  מרובה, בנזירות כגון יום, שלושים למנות עוד לו יש
שערו  לגידול יום שלושים עדיין  לו ויש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הואיל ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

וכל מרובה, בנזירות אפילו יום, שלושים סותר  שלעולם מפרשים, ויש 
עליו , נזירות דקדוקי כל  יום שלושים מן אותם לו  עולים שאין אלא

מה  וכל  נזירותו, משלים הוא הרי אלו, יום שלושים ולאחר המנין,
עולה שגילח, קודם המניןשמנה מן  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לו çlbL((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; øéæðÈÄÆÄÇ

במזיד , –âefa ïéa ב mipikq),מספריים– bef mda yiy)øòza ïéa ÅÇÅÇÇÇ
לגילוח, בסכין –àeäL ìk óñôqL Bà שערה אפילו ביד  שעקר – ÆÄÀÅÈÆ

מעיקרה, השערáiçאחת שנעקר כל  בגמרא: ומבואר מלקות, – ÇÈ
חייב. הוא הרי לעיקרו, ראשו לכוף כדי  ממנו  נשאר שלא עד  מעיקרו,

ראשו . רוב שיגלח עד סותר  אינו  סתירה, לענין  אבל למלקות, זה וכל 
óôBç øéæðבנתר משפשף מפרשים: ויש שערותיו ; את בידו מחכך  – ÈÄÅ

בחול, מפרידñtñôîeאו  מפרשים: ויש  שערו; על בצפרניו  חוכך – ÀÇÀÅ
פי על ואף שערות; להשיר יתכוון  שלא ובלבד מזו , זו  שערותיו

שכל חושש , אינו  בפספוסו , או  בחפיפתו שערות משיר הוא שפעמים
מותר , לכך מתכוון  øBñ÷שאין àG ìáà שהמסרק מפני במסרק, – ÂÈÅ

שערות. משיר  äîãàaודאי óçé àG :øîBà ìàòîLé éaø– ÇÄÄÀÈÅÅÈÙÈÂÈÈ
השערות, את בה שמנקים אדמה ממיני  במין שערותיו יחכך  éðtîÄÀÅלא

øòOä úà úøMnL משרת ודאי  היא אף באדמה שהחפיפה – ÆÇÆÆÆÇÅÈ
שערות.

i y i l y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

שכולם משנ בנזיר , האסורים המינים בשלושת מלקות חיוב דיני ללמד  באה תנו
אלא  עליה חייב אינו  מלקות, שעונשה עבירה שהעובר  הוא, ודין זה. לענין  שווים
חייב  יהא אותה יעשה ואם העבירה, את יעשה שלא כן, לפני בו התרו  כן אם

a)מלקות ,ai oixcdpq 'ld m"anx oiir).

íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð,אחת פעם אלא בו  התרו  ולא – ÈÄÆÈÈÆÇÄÈÇ
úçà àlà áiç Bðéà; בלבד אחת פעם אלא מלקות חייב אינו – ÅÇÈÆÈÇÇ

äúBL àeäå ;äzLz ìà ,äzLz ìà :Bì eøîà בו שהתרו  – ÈÀÇÄÀÆÇÄÀÆÀÆ
מלשתות, נמנע ולא לשתיה, שתיה úçàåבין  úçà ìk ìò áiç– ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

ושתיה. שתיה כל  על מלקות zglbza:חייב oicd okeìk çlâî äéäÈÈÀÇÅÇÈ
íBiä,אחת פעם אלא בו  התרו  ולא –úçà àlà áiç Bðéà– ÇÅÇÈÆÈÇÇ

בלבד ; אחת פעם àeäåמלקות ;çlâz ìà ,çlâz ìà :Bì eøîàÈÀÇÀÇÇÇÀÇÇÀ
çlâî,בגילוח והמשיך ושערה, שערה בכל  בו  שהתרו  –ìò áiç ÀÇÅÇÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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nhî àeäåà–úçàå úçà ìk ìò áiç. §¦©¥©¨©¨©©§©©
‰GLøéæpa ïéøeñà ïéðéî äL:ïôbä ïî àöBiäå úçìâzäå äàîhä.ïôbä ïî àöBiaî úçìâzáe äàîha øîç, §¨¦¦£¦©¨¦©ª§¨§©¦§©©§©¥¦©¤¤Ÿ¤©ª§¨©¦§©©¦©¥¦©¤¤

ïéøúBñ úçìâzäå äàîhäL,øúBñ Bðéà ïôbä ïî àöBiäå.úçìâzáe äàîhaî ïôbä ïî àöBia øîç:ïî àöBiäL ¤©ª§¨§©¦§©©§¦§©¥¦©¤¤¥¥Ÿ¤©¥¦©¤¤¦©ª§¨©¦§©©¤©¥¦
Bììkî øzä àG ïôbä,äåöî úîáe äåöî úçìâúa ïììkî eøzä úçìâzäå äàîhäå.úçìâzaî äàîha øîçå, ©¤¤ª©¦§¨§©ª§¨§©¦§©©ª§¦§¨¨§¦§©©¦§¨§¥¦§¨§Ÿ¤©ª§¨¦©¦§©©

ìkä úà úøúBñ äàîhäL,ïaø÷ äéìò ïéáiçå,úçìâzäåGL àlà úøúBñ dðéàíBé íéL,äéìò ïéáiç ïéàå ¤©ª§¨¤¤¤©Ÿ§©¨¦¨¤¨¨§¨§©¦§©©¥¨¤¤¤¨§¦§¥©¨¦¨¤¨
ïaø÷. ¨§¨
Âãöék äàîhä úçìâz?éLéìMa äfî äéäéòéáMáe,éòéáMa çlâîe,éðéîMa åéúBðaø÷ àéáîe.çlb íàå ¦§©©©ª§¨¥©¨¨©¤©§¦¦©§¦¦§©¥©©§¦¦¥¦¨§§¨©§¦¦§¦¦©

dddd.mixzeq zglbzde d`nehdyäàîåèá áéúëã(íù)åùàø øòù òøô ìãâ ïðéòáã íéùìù úøúåñ úçìâúå .åìôé íéðåùàøä íéîéäå ,(íù)ìåãéâ ïéàå
:íåé 'ìî úåçô òøô.ellkn xzed `l otbd on `veidyøéæé øëùå ïééî ïðéøîàã ,äåöî ïéé úåúùì ïåâë(íù):úåùøä ïééë äåöî ïéé øåñàìzglbze d`neh

.ollkn exzedáéúëã ,äåöî úîì ,äàîåè('å øáãîá),òøåöî øéæðì ,úçìâúå .äåöî úîì àîèéî ìáà àîèéî åðéàã àåä åéáàì ,àîèé àì åîàìå åéáàì
åøòù ìë úà çìâåã äùò éúàã(ã"é àø÷éå)åùàø ìò øåáòé àì øòúã äùòú àì úà éçãå('å øáãîá):

eeee.ipinya oaxw `iane iriaya glbnáéúëãë(íù):íùàì ùáëå 'åâå íéøåú éúù àéáé éðéîùä íåéáå .åðçìâé éòéáùä íåéá åúøäè íåéá åùàø çìâå

`xephxa yexit

úçàå úçà ìk.שהותרה כפי  ושערה, שערה כל  על  מלקות חייב – ÈÇÇÀÇÇ
:d`neh xeqi`a okeíBiä ìk íéúnì ànhî äéä בו התרו  ולא – ÈÈÄÇÅÇÅÄÈÇ

אחת, פעם úçàאלא àlà áiç Bðéà.בלבד אחת פעם מלקות – ÅÇÈÆÈÇÇ
ànhî àeäå ;ànhz ìà ,ànhz ìà :Bì eøîà בו שהתרו – ÈÀÇÄÇÅÇÄÇÅÀÄÇÅ

להיטמא, הוסיף והוא וטומאה, טומאה כל úçàעל  ìk ìò áiçÇÈÇÈÇÇ
úçàå למת נטמא אם כגון  וטומאה, טומאה כל  על  מלקות חייב – ÀÇÇ

וכיוצא  מת, בו  שיש  לאוהל  שנכנס או  אחר  במת ונגע וחזר  ופירש,
ואפילו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בזה המת, מן הטומאות בכל  נוהג מלקות של  זה ודין

הטומאה תגלחת עליהן מגלח הנזיר שאין  הטומאות ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;באותן 

ה ה ה ה ).).).). גגגג,,,, לעיללעיללעיללעיל המשנההמשנההמשנההמשנה לבאורלבאורלבאורלבאור בהקדמתנובהקדמתנובהקדמתנובהקדמתנו ועייןועייןועייןועיין

הבבות באלו שאמרנו "זה כותב: למשנתנו בפירושו `l`הרמב"ם aiig epi`"
,"zg`,ההתראה אחר  אלא מלקות מחוייב שאינו אדם, בדיני  אלא זה אין

רביעית  ששתה זמן  כל  שמים, בדיני אבל  מלקות... כל על  התראה צריך ולכך
עבירה. – שיטמא טומאה וכל עבירה, – (שערה) גילוח כל  ועל עבירה, – יין 
לאו איסור  בין בזה הפרש אין שבתורה, איסורים לכל היקש תעשה זה ועל
איזו הערווה, על  שהבא תדע, אבל דין. בית מיתת איסור או  כרת איסור ובין 

בכלל  וביאה ביאה כל על  חייב שתהיה, `xg:ערווה gqep)אנחנו ואם בפרט),
ועבירה. עבירה כל  על  אותו  מעניש הקב"ה אחד , עונש אלא להענישו נוכל לא
על לו  מתכפר  – והתוודה העבירות, מאלו  אחת על  דין  בית אותו  המיתו  ואם
יכפר דין בית אותו שמענישים האחד שהעונש מצד לא התשובה, מצד הכל

הרבה". עוונות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GLïî àöBiäå úçìâzäå äàîhä :øéæpa ïéøeñà ïéðéî äL ÀÈÄÄÂÄÇÈÄÇËÀÈÀÇÄÀÇÇÀÇÅÄ
ïôbä.בפרקנו א במשנה שנינו  שכבר  כמו  –äàîha øîç ÇÆÆÙÆÇËÀÈ

ïôbä ïî àöBiaî úçìâzáe חמורים והתגלחת הטומאה איסורי  – ÇÄÀÇÇÄÇÅÄÇÆÆ
הגפן , מן  היוצא מכל והשתיה האכילה úçìâzäåמאיסור äàîhäLÆÇËÀÈÀÇÄÀÇÇ

ïéøúBñסותר זה הרי  למת, נטמא נזיר  שאם מנה, שכבר  הימים את – ÀÄ
זה נז  הרי נזירותו , ימי  בתוך גילח ואם להלן, כמבואר  לגמרי, ירותו 

ג), (משנה לעיל שבארנו  כמו יום, שלושים ïôbäסותר ïî àöBiäåÀÇÅÄÇÆÆ
øúBñ Bðéàסותר אינו  הגפן , מן היוצא מכל שתה או שאכל נזיר  – ÅÅ

נזירותו . מימי úçìâzáeכלום äàîhaî ïôbä ïî àöBia øîçÙÆÇÅÄÇÆÆÄÇËÀÈÇÄÀÇÇ
שאינה  חומרה הגפן  מן  היוצא מכל והשתיה האכילה באיסור ויש –

והתגלחת, הטומאה Bììkîבאיסורי  øzä àG ïôbä ïî àöBiäLÆÇÅÄÇÆÆËÇÄÀÈ
מצוה, יין  ואפילו יין , לשתות לנזיר היתר כל שאין  איסורו , מכלל –

הכתוב את חכמים דרשו גגגג):):):):שכן וווו,,,, xifi"((((במדברבמדברבמדברבמדבר xkye oiin"לאסור –

יין , לשתות שנשבע כגון בגמרא: ומבואר  הרשות, כיין  מצוה יין
על הנזירות חלה בנזיר, נדר כך ואחר  לשתות, עליו  שמצוה ונמצא
והבדלה, קידוש ביין אסור  שהוא לומר  צריך  ואין ביין; ואסור  שבועתו,

סופרים מדברי אלא אינו  היין על קידוש  הלהלהלהל''''שהרי  רמברמברמברמב""""םםםם ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

יאיאיאיא),),),), ז ז ז ז ,,,, ïììkîנזירות נזירות נזירות נזירות  eøzä úçìâzäå äàîhäå, איסורן מכלל  – ÀÇËÀÈÀÇÄÀÇÇËÀÄÀÈÈ

äåöî úçìâúaימי בתוך מצרעתו  ונרפא נצטרע, נזיר שאם – ÀÄÀÇÇÄÀÈ
מצוות  היא המצורע שתגלחת לפי  שערו, כל את מגלח  זה הרי  נזירותו ,

בו  שנאמר ח ח ח ח ):):):):"עשה", יד יד יד יד ,,,, מקום ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  וכל  שערו", כל  את "וגלח
– שניהם את לקיים אפשר  אם תעשה" ו"לא "עשה" מצוות שיש 

"עשה" בא לפיכך  תעשה"; "לא ודוחה "עשה" בא לאו, ואם מוטב,
בנזיר  האמור תעשה" "לא ודוחה המצורע תגלחת ה ה ה ה ):):):):של  וווו,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

ראשו " על  יעבור לא תורהתורהתורהתורה"""""תער  """"משנהמשנהמשנהמשנה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;; המשניותהמשניותהמשניותהמשניות ((((פירוש פירוש פירוש פירוש 

טוטוטוטו),),),), ז ז ז ז ,,,, נזירותנזירותנזירותנזירות äåöîהלהלהלהל'''' úîáe,מצוה למת להיטמא לנזיר  שמותר – ÀÅÄÀÈ
בקבורתו , שיטפל  מי שם שאין  במת ופגע בדרך מהלך  היה אם כגון

וקוברו , לו  מיטמא הוא בנזיר הרי  ז ז ז ז ):):):):שנאמר  וווו,,,, ולאמו ...((((במדברבמדברבמדברבמדבר "לאביו
ודרשו  יטמא", הקבלההקבלההקבלההקבלה):):):):לא פי פי פי פי  הוא ((((עלעלעלעל מטמא אבל  יטמא, לא לאביו

מצוה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).למת úçìâzaî((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; äàîha øîçåויש – ÀÙÆÇËÀÈÄÇÄÀÇÇ
בתגלחת, שאינה חומרה ìkäבטומאה úà úøúBñ äàîhäL– ÆÇËÀÈÆÆÆÇÙ

שמנה  נזירותו  ימי  כל את סותרת הטומאה הרי למת, נטמא נזיר  שאם
שנאמר  שנטמא, יביביביב):):):):עד  וווו,,,, כמו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר יפלו", הראשונים "והימים

ג-ד ), ג, (לעיל כבר ÷ïaøשבארנו  äéìò ïéáiçå תגלחת קרבנות – ÀÇÈÄÈÆÈÈÀÈ
לעולה, ואחד לחטאת אחד  יונה, בני  שני  או תורים שתי  הטומאה:

לאשם יייי----יביביביב),),),),וכבש שםשםשםשם,,,, הבאה,((((שם שם שם שם  במשנה dðéàכמבואר úçìâzäåÀÇÄÀÇÇÅÈ
GL àlà úøúBñíBé íéLימי בתוך  שערו את הנזיר גילח שאם – ÆÆÆÈÀÄ

בו  שיתקיים כדי  יום, שלושים אלא סותרת התגלחת אין  "lcbנזירותו ,
"ey`x xry rxt שבארנו כמו יום, שלושים שהוא נזירות, סתם של 

ג), (משנה ÷ïaøלעיל äéìò ïéáiç ïéàå שגילח הנזיר, ואין  – ÀÅÇÈÄÈÆÈÈÀÈ
קרבן . כל  להביא חייב נזירותו , ימי בתוך

לפי הרמב"ם, של הטעם הבאנו  מצוה, בתגלחת מותר  שהנזיר  ששנינו , בענין 
– תעשה" "לא דוחה המצורע תגלחת של  "עשה" xeariשמצוות `l xrz"

± "ey`x lr– ואמנם בנזיר. ±האמור  m"anxd siqen והלא" קושיה: כאן  יש
ה): ו , (במדבר שנאמר  ו "עשה", תעשה" "לא על עבר  נזרו בימי  שגילח נזיר

נזרו  נדר  ימי ey`x..."כל  lr xeari `l xrz,("תעשה "לא מצוות yecw(הרי 
"ey`x xry rxt lcb didi דוחה "עשה" אין מקום ובכל  "עשה"), מצוות (הרי

לנזירות?" הנגע תגלחת של "עשה" דוחה ולמה ו"עשה", תעשה" "לא
לו, עולים אין  חלוטו  וימי  בצרעת, הנזיר  נטמא שכבר "מפני היא: והתשובה
תעשה", "לא אלא נשאר  ולא מאליו, ה"עשה" ובטל  בהם, קדוש אינו והרי 
הצרעת  תגלחת של  "עשה" בא ולפיכך ראשו", על  יעבור לא "תער שהוא

אותו aeh").ודוחה mei zetqez" oiire ;eh ,f zexifp 'ld)על משיג  הראב"ד ברם,
שהואיל יבמות, מסכת בראש שאמרו כפי אחר , טעם מביא והוא הרמב"ם,
מצורע  תגלחת של  "עשה" בא ולפיכך היא, קלה בשאלה, ישנה והנזירות

נזירות של ו "עשה" תעשה" "לא m"anxd).ודוחה ly eilk i`yepa oiir)

i r i a x m e i
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"תגלחת": גדרי  שלושה בנזיר  ישנם למדנו, שכבר  x`.כפי  e q i ` z g l b zשבתוך –
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éðéîMa–íBia Ba åéúBðaø÷ àéáî;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîàïBôøè éaø:òøöîì äæ ïéa äî?Bì øîà:äæ ©§¦¦¥¦¨§§¨©¦§¥©¦£¦¨¨©©¦©§©¥¤¦§Ÿ̈¨©¤
åéîéa äéeìz Búøäè,Bzçìâúa äéeìz Búøäè òøöîe,LîL áøòî äéä ïk íà àlà ïaø÷ àéáî Bðéàå. ©£¨§¨§¨¨§Ÿ̈©£¨§¨§¦§©§§¥¥¦¨§¨¤¨¦¥¨¨§Ÿ©¤¤

Êãöék äøähä úçìâz?GL àéáî äéäúBîäa L:úàhç,íéîìLe äìBò,íäéìò çlâîe íéîìMä úà èçBLå; ¦§©©©©£¨¥©¨¨¥¦¨§¥©¨¨§¨¦§¥¤©§¨¦§©¥©£¥¤
éøáãäé éaøäãe.øæòìà éaøøîBà:úàhçä ìò àlà çlâî äéä àG,íB÷î ìëa úîãB÷ úàhçäL.çlb íàå ¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨¥¨¨§©¥©¤¨©©©¨¤©©¨¤¤§¨¨§¦¦©

ìMî ãçà ìòïzL–àöé. ©¤¨¦§¨§¨¨¨
Áìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:GL àéáäLøt àGå úBîäa L;úàhç áø÷z úàhçì äéeàøä,áø÷z äìBòì ©¨¦§¤©§¦¥¥¥¦¨§¥§¥¥¨§¨©©¨¦§©©¨¨¨¦§©

.rxevnl df oia dnäéðù úçìâúá òøåöî úùøôá áéúëã(ã"é àø÷éå)òøåöîá ì"éé÷å .'åëå ç÷é éðéîùä íåéáå .'åëå åøòù ìë úà çìâé éòéáùä íåéá äéäå
:éòéùúá ïáø÷ àéáî éðéîùá çìâ íàã.einia dielz ezxdh dfy el xn`,äìéáèå éòéáùå éùéìù úàæäá äéåìú åúøäè øéæðéòéáùá øäèù ïåéë êëìä

:íåéá åá åéúåðáø÷ àéáî ,éðéîùä íåé ãò çìâ àìù ô"òà.ezglbza dielz ezxdh rxevn la`áéúëãë(íù)øãäå åøòù ìë úà çìâé éòéáùä íåéá
àéáäì ìåëé åðéà êëìä ,ùîù áøòäå äìéáè êéøö éúëà 'çá çìâ íà êëìä ,äìéáè åì äúìò àì çìâ àìù ãò ìáè íàå ,íéîá åøùá úà õçøå áéúë

:ò"øë äëìäå .éòéùú ãò åéúåðáø÷
ffff.mdilr glbne minlyd z` hgyøéæðá áéúëã('å øáãîá)åá áåúëù çáæ ìò åùàø úà çìâå ,éëä àø÷ì ïðéùøôîå ,ãòåî ìäà çúô åùàø úà çìâå

åäá áéúëã íéîìù åðééäã ,ãòåî ìäà çúô('â àø÷éå):ãòåî ìäà çúô åèçùå.mewn lka zncew z`hgy.ïåùàøä ìò çìâéù àåä ïéãå ,íéîìùå äìåòì
:íéîìùä ìò çìâîù äãåäé éáøë äëìäå

gggg.yxit `leäùáëã ,ãçàå ãçà ìëì íù àø÷ åìéàë éåä éúåøéæðì åìà øîà éëîã ,êéøö àì àëä ,íù íéìòáä íäì åàø÷éù êéøö úåðáø÷ä ìëã â"òà

`xephxa yexit

ראשו ; שער לגלח לנזיר  אסור  נזירותו  ad.ימי  ` n e h d z g l b z הנזיר שאם –

ולאחר  מת, טמא כל  כדין ימים שבעה הוא מונה נזירותו, ימי  בתוך  למת נטמא

בפרשת  כמפורש  קרבנות, ולהביא ראשו  שער לגלח הוא חייב מטומאתו , שטהר 

ט-יב); ו, (במדבר bd.נזיר x d h d z g l b zנזירותו את הנזיר שהשלים שלאחר  –

– יג-כ ). שם, (שם התורה כמצוות נזירותו , קרבנות ומביא מגלח הריהו בטהרה,

דיני הקודמת, המשנה בסוף שלמדנו , `xeqi,לאחר  zglbzללמד משנתנו  באה

d`nehd.דיני  zglbz

ãöék äàîhä úçìâz ולהביא לגלח וחייב למת, שנטמא נזיר – ÄÀÇÇÇËÀÈÅÇ
נוהג? הוא כיצד  éòéáMáeקרבנות, éLéìMa äfî äéäכלומר – ÈÈÇÆÇÀÄÄÇÀÄÄ

פר של  האפר ממי עליו  השביעימזים וביום השלישי  ביום אדומה ה
בו שנאמר מת, טמא כל  כדין  יא יא יא יא ):):):):לטומאתו, יט יט יט יט ,,,, במת ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "הנוגע

ולהלן  ימים", שבעת וטמא אדם, נפש יט יט יט יט ):):):):לכל  שם שם שם שם ,,,, הטהור((((שם שם שם שם  "והזה
השביעי"; ביום וחטאו השביעי, וביום השלישי ביום הטמא çlâîeÀÇÅÇעל

éòéáMa את מגלח הוא הרי השביעי , ביום וטבל  שהיזה לאחר – ÇÀÄÄ
שנאמר כמו  יום, באותו ראשו  ט ט ט ט ):):):):שער וווו,,,, ביום ((((שם שם שם שם  ראשו  "וגלח

iטהרתו, r i a y d m e i a," יגלחנוéðéîMa åéúBðaø÷ àéáîe כמו – ÅÄÈÀÀÈÇÀÄÄ
או  תורים שתי  יביא השמיני  "וביום הקודם: הפסוק בהמשך שנאמר 
כבש והביא לעולה... ואחד לחטאת אחד הכהן  ועשה יונה... בני  שני 

לאשם" שנתו  יייי----יביביביב).).).).בן  שםשםשםשם,,,, éðéîMa((((שם שם שם שם  çlb íàå שהה אם – ÀÄÄÇÇÀÄÄ
השמיני , יום עד  גילח ולא השביעי , ביום שטבל לאחר  àéáîÅÄהנזיר,

íBia Ba åéúBðaø÷;השמיני ביום –àáé÷ò éaø éøác,הסובר – ÈÀÀÈÇÄÀÅÇÄÂÄÈ
יום  למחרת ולא טהרתו , יום למחרת קרבנותיו  מביא שנטמא, שנזיר 

òøöîìגילוחו . äæ ïéa äî :ïBôøè éaø Bì øîà מצורע שכן – ÈÇÇÄÇÀÇÅÆÄÀÙÈ
בשביעי שיגלח נאמר בו  אף וטהר, dipy)שנרפא zglbz) ויביא

בשמיני ט ט ט ט ----יייי););););קרבנותיו  ידידידיד,,,, מביא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שאינו דינו בשמיני, גילח ואם
של דינו  ולמה גילוחו ; יום למחרת בתשיעי , אלא ביום, בו  קרבנותיו

מצורע? של מדינו  לדעתך, שונה, שנטמא Bìנזיר  øîà עקיבא רבי  – ÈÇ
טרפון : åéîéaלרבי äéeìz Búøäè äæ טהרתו שנטמא, נזיר – ÆÇÂÈÀÈÀÈÈ

ולאחר ובשביעי , בשלישי בהם, והיזה שמנה ימים בשבעה תלויה
שער גילח לא שעדיין פי על אף טהור , הוא הרי  בשביעי, שטבל

קרבנותיו  מביא השמיני, ליום גילוחו את השהה אפילו  הלכך ראשו;
טבילתו; יום למחרת Bzçìâúaבשמיני , äéeìz Búøäè òøöîeÀÙÈÇÂÈÀÈÀÄÀÇÀ

עד גילח ולא בשביעי  טבל ואם שיגלח, עד  טובל המצורע שאין  –
גילוחו, לאחר בשמיני  ולטבול לחזור הוא חייב השמיני , BðéàåÀÅיום

LîL áøòî äéä ïk íà àlà ïaø÷ àéáî המצורע ואין  – ÅÄÈÀÈÆÈÄÅÈÈÀÙÇÆÆ
לפיכך שטבל ; לאחר השמש עליו העריב כן אם אלא קרבנותיו, מביא
לאחר בתשיעי , אלא קרבנותיו  להביא יכול אינו בשמיני , גילח אם

– זו אחרונה שפיסקה מפרשים, ויש  שמשו . והעריב בשמיני שטבל

yny axern did ok m` `l` oaxw `ian epi`eעל מוסבה אינה –

קרבנותיו  מביא שנטמא הנזיר שאין כלומר הנזיר, על  אלא המצורע
הנזיר טבל אם ומכאן , שטבל . לאחר השמש עליו העריב כן  אם אלא

טבל לא אם אבל  בשמיני; קרבנותיו מביא שמשו, והעריב בשביעי 
אלא  קרבנותיו  להביא יכול  אינו  בתשיעי , או בשמיני, אלא בשביעי 

השמש עליו  שהעריב לאחר טבילתו , יום יום יום יום יום למחרת """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").").").

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בדיני עוסקת dxdhd,משנתנו  zglbz הנזיר מגלח קרבן  איזה על  ללמד באה והיא
אלעזר . ורבי  יהודה רבי  בזה ונחלקו נזרו ; ראש  את

ãöék äøähä úçìâz הוא כיצד  בטהרה, נזירותו שהשלים נזיר – ÄÀÇÇÇÇÂÈÅÇ
קרבנותיו ? ובהבאת ראשו  בגילוח GLנוהג àéáî äéäúBîäa L ÈÈÅÄÈÀÅ

הנזיר  בפרשת כמפורש  ידידידיד):):):):– וווו,,,, בת úàhç((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אחת "כבשה – ÇÈ
לחטאת", תמימה לעולה",äìBòשנתה אחד תמים שנתו בן  "כבש  – È

íéîìLe,"לשלמים תמים אחד  "ואיל  –íéîìMä úà èçBLå ÀÈÄÀÅÆÇÀÈÄ
íäéìò çlâîe את ששחט לאחר ראשו  שער  שמגלח כלומר  – ÀÇÅÇÂÅÆ
שנאמר יח יח יח יח ):):):):השלמים, וווו,,,, את ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מועד אוהל  פתח הנזיר  "וגלח

בו: שכתוב הזבח על  ראשו  את וגילח חכמים: ופירשוהו  נזרו ", ראש
בהם שכתוב שלמים, והיינו  מועד ", אוהל בבבב):):):):"פתח גגגג,,,, "ושחטו ((((ויקראויקראויקראויקרא

מועד "; אוהל  äãeäéפתח éaø éøáã את שמקריבים הסובר , – ÄÀÅÇÄÀÈ
ואינו  ושלמים, עולה חטאת, בתורה: האמור  כסדר הקרבנות שלושת

השלמים שחיטת לאחר  אלא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););מגלח טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ויש("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
לפני השלמים שחיטת את להקדים צריך  יהודה רבי  שלדעת מפרשים,

עליהם מגלח והנזיר הואיל  הקרבנות, שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").שאר  """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

úàhçä ìò àlà çlâî äéä àG :øîBà øæòìà éaø חייב – ÇÄÆÀÈÈÅÈÈÀÇÅÇÆÈÇÇÇÈ
החטאת, שחיטת לאחר ראשו לגלח הנזיר ÷úîãBהיה úàhçäLÆÇÇÈÆÆ

íB÷î ìëa שנאמר ולשלמים, לעולה ח ח ח ח ):):):):– הההה,,,, את ((((ויקראויקראויקראויקרא "והקריב ÀÈÈ
עליה. שיגלח הוא דין  לפיכך ראשונה", לחטאת ìòאשר  çlb íàåÀÄÄÇÇ

ïzLìMî ãçà,העולה על  ואפילו  –àöé.הכל לדברי  בדיעבד, – ÆÈÄÀÈÀÈÈÈ

i y i n g m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

בדיני ממשיכה dxdhd,משנתנו zglbzשבכל פי  על  שאף להשמיענו , באה והיא
שי היינו  לקרבן, שם לקרוא הבעלים חייבים לחטאת,הקרבנות זו  בהמה הרי אמר :

אחד לכל  שם לקרוא חייב אינו  הנזיר בקרבנות מקום מכל בזה, וכיוצא לעולה, או 
המשנה  באה כן  דיו . לנזירותי", אלו בהמות "הרי שאמר: כיון אלא מקרבנותיו ,

שגילחו. לאחר  ראשו , בשער  הנזיר  עושה מה ללמדנו,

GL àéáä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøúBîäa L לקרבנות – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÄÈÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iyy wxt xifp zkqn

äìBò,íéîìL áø÷z íéîìMì.ãecä úçz çlLîe Bøæð Làø øòN ìèBð äéä.äðéãna çlb íàå–çlLî äéä ¨©§¨¦¦§©§¨¦¨¨¥§©Ÿ¦§§©¥©©©©§¦¦©©§¦¨¨¨§©¥©
ãecä úçz.íéøeîà íéøác äna?äøähä úçìâúa;äàîhä úçìâúa ìáà–ãecä úçz çlLî äéä àG.éaø ©©©©¤§¨¦£¦§¦§©©©©£¨£¨§¦§©©©ª§¨¨¨§©¥©©©©©¦

øéàîøîBà:ãecä úçz ïéçlLî ìkä,ãáìa äðéãnaL àîhä ïî õeç. ¥¦¥©Ÿ§©§¦©©©¦©¨¥¤©§¦¨¦§©
Ëï÷ìBL Bà íéîìMä úà ìMáî äéä,ïäkäìéàä ïî äìLa òBøfä úà ìèBð,ìqä ïî úçà ävî úlçå, ¨¨§©¥¤©§¨¦§¨©Ÿ¥¥¤©§©§¥¨¦¨©¦§©©©¨©©¦©©

ãçà ävî ÷é÷øe,ïôéðîe øéæpä étk ìò ïúBðå,ì øéæpä øzä Ck øçàåíéúnì ànhäìe ïéé úBzL.ïBòîL éaøøîBà: §¦©¨¤¨§¥©©¥©¨¦§¦¨§©©¨ª©©¨¦¦§©¦§¦©¥©¥¦©¦¦§¥
íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL ïåék–ì øéæpä øzäíéúnì ànhäìe ïéia úBzL. ¥¨¤¦§©¨¨¤¨¦©¨¦ª©©¨¦¦§©©¦§¦©¥©¥¦

Èìeñt àöîðå çáfä ìò çlb–äìeñt Bzçìâz,Bì eìò àG åéçáæe.ì àHL úàhçä ìò çlbdîL,Ck øçàå ¦©©©¤©§¦§¨¨¦§©§§¨§¨¨¨¦©©©©¨¤¦§¨§©©¨

:íéîìùì ìéàå ,äìåòì ùáëå ,úàèçì àìà äéåàø äðéà.cecd zgz glyne:íéîìùä çáæ åá íéìùáîù.dpicna glbn didáéúëã â"òàå .íéìùåøéá
:çåúô ãòåî ìäà çúô äéäéù ãò çìâî åðéàù ãîìì àìà ,à÷åã åàì ,ãòåî ìäà çúô.cecd zgz glyn did `láéúëã('å øáãîá)ùàø øòù úà ç÷ìå

éúðå äàáäå äçé÷ì øñåçîù äæ àöé ,äðéúðå äçé÷ì àìà øñåçî åðéàù éî ,ùàä ìò ïúðå åøæð:ãåãä úçú äð.mixen` mixac dnaøòù ìèåð ùã÷îáù
:äøäè úçìâúá ,ãåãä úçú çìùîå.d`neh zglbza la`áéúë àìã ,óåòä úàèçå íùà ìù ãåãä úçú çìùîå øòù ìèåð åðéà ,ùã÷îá çìâ åìéôà

:øåäè øéæðá àìà ãåãä úçú øòù úðéúð.oiglyn lkd÷ñôå .øá÷ð åøòùù éðôî ,äðéãîá çìâù àîèî õåç .ùã÷îá àîèå ,äðéãîáå ùã÷îá øåäè
úçú øùà øîàð àì .àöé ,úàèç ìù ãåãä úçú çìéù íàå .åúåöîë äùòðù ãòåî ìäà çúô çìâù øåäè øéæð àìà ãåãä úçú çìùî ïéàù ,äëìää

:äåöîì àìà ,íéîìùä çáæ
hhhh.oii zezyl xifpd xzed k"g`eáéúëã('å øáãîá):íìåë íéùòîä øçà ,ïéé øéæðä äúùé øçàåxne` y"xáéúëå ,ïéé øéæðä äúùé øçàå àëä áéúë .'åë

íúä(íù)ïéé úåúùì øúåî íéîãä ïî ãçà åéìò ÷øæðù ïåéëù úãîì àä ,éãéçé äùòî øçà ïàë óà ,éãéçé äùòî øçà ïìäì äî ,åøæð úà åçìâúä øçà
:äëìä ïëå .íéúîì àîèäìå

iiii.leqt `vnpe:àîèð åà àöé åà ,åîã êôùðù ïåâë.dleqt ezglbzøúåñ à"øì ìéòì ïðéøîàã íéèñì åäåçìâë äéì äåä ,åéìò çìâù çáæä ìñôðå ìéàåä
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Løtנזירותו, àGå,לשלמים ואיזו לעולה ואיזו  לחטאת איזו – ÀÅÅ
úàhç áø÷z úàhçì äéeàøä,לחטאת תקרב הכבשה היינו  – ÈÀÈÇÇÈÄÀÇÇÈ

die`xdäìBò áø÷z äìBòì,עולה יקרב הכבש  –die`xdíéîìMì ÈÈÄÀÇÈÇÀÈÄ
íéîìL áø÷zלגבי וברור שהואיל שלמים; יקרב האיל  היינו  – ÄÀÇÀÈÄ

לשלמים, ואיזו לעולה ואיזו לחטאת ראויה בהמה איזו  הנזיר , קרבנות

מעכבת. השם קריאת dkld.אין okeBøæð Làø øòN ìèBð äéä– ÈÈÅÀÇÙÄÀ
בעזרת  שהיתה הנזירים, (בלשכת ראשו  שער  את הנזיר שגילח לאחר

דרומית מזרחית בקרן  שבמקדש, dהנשים ,a zecin zkqn היה ± ,(
השלמים זבחי  של הרוטב מן עליהן ונותן  השערות, את (ziixa`נוטל

,(`xnbaהנזירים בלשכת אותם מבשלים ה ה ה ה ),),),),שהיו  בבבב,,,, çlLîeÀÇÅÇ((((מידות מידות מידות מידות 
ãecä úçzשנאמר כמו  השלמים, דוד  שתחת באש  ושורפן  ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – ÇÇÇ

יא יא יא יא ):):):): זבח ו ו ו ו ,,,, תחת אשר  האש  על ונתן נזרו, ראש  שער  את "ולקח
äðéãnaהשלמים". çlb íàå,המקדש לבית מחוץ היינו  – ÀÄÄÇÇÀÄÈ
ed`בירושלים, s`ãecä úçz çlLî äéä את מביא היה – ÈÈÀÇÅÇÇÇÇ

גורסים: ויש השלמים. בשר  של  הדוד  תחת ושורפן  למקדש, שערותיו
,dpicna glib m`ec e c d z g z g l y n d i d ` l.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

íéøeîà íéøác äna?הדּוד תחת שערו  משלח שהנזיר –úçìâúa ÇÆÀÈÄÂÄÀÄÀÇÇ
äøähä;בטהרה נזירותו  שהשלים לאחר  ראשו  מגלח כשהוא – ÇÇÂÈ

äàîhä úçìâúa ìáà,שנטמא לאחר הנזיר שמגלח ראשו  שער  – ÂÈÀÄÀÇÇÇËÀÈ
ãecä úçz çlLî äéä àGעל ראשו שער ליתן  נאמר  שלא – ÈÈÀÇÅÇÇÇÇ

טהור. בנזיר אלא úçzהאש ïéçlLî ìkä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÙÀÇÀÄÇÇ
ãecä משלח המדינה, ובין  במקדש  בין  הטהרה, תגלחת המגלח – Ç

משלח  במקדש  הטומאה תגלחת המגלח וכן השלמים, דוד  תחת שערו
האשם, דוד תחת ãáìaשערו  äðéãnaL àîhä ïî õeç– ÄÇÈÅÆÇÀÄÈÄÀÇ

נקבר. שערו במדינה הטומאה תגלחת שהמגלח
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תגלחת  של הדינים בפרטי העוסקות הקודמות, המשניות המשך היא זו  משנה
ו ), ד , (לעיל הזכרנו וכבר נזיר. בשלמי נוהגים כיצד ללמדנו, באה והיא הטהרה,
ולילה  ימים לשני  נאכלים אחרים שלמים שכן אחרים, משלמים שונים נזיר  ששלמי
הבדלים  שני עוד ויש ולילה. אחד  ליום אלא נאכלים אינם נזיר שלמי ואילו  אחד ,

אחרים: לשלמים נזיר שלמי לחם:`.בין  מיני ארבעה מביאים אחרים שלמים עם 
ואחד יב), ז, ויקרא (עיין מורבכת סולת רקיקים, חלות, – מצות של  מינים שלושה

"וסל טו): ו, (במדבר נאמר נזיר ובשלמי  חמץ", לחם "חלות –z e v nסולתz e l g
בשמן zבלולות e v n i w i w x eשלמיו עם מביא הנזיר  שאין והרי בשמן ", משוחים

ומין. מין מכל  מצות עשר  ורקיקים, חלות – בלבד  מצות מיני שני בשלמים a.אלא
על נוסף – הכהן  נוטל נזיר  ובשלמי  ושוק, חזה אלא לכהן  מפרישים אין  אחרים

יט). ו , (במדבר  נזיר בפרשת כמפורש  בשלה, זרוע גם – ושוק חזה

íéîìMä úà ìMáî äéä,השלמים בשר  את מבשל  שהיה לאחר  – ÈÈÀÇÅÆÇÀÈÄ
ï÷ìBL Bàויש הרבה; משנתבשלו היינו  שולקם, שהיה לאחר  או – ÀÈ

קצת, שבישלם לאחר äìLaמפרשים, òBøfä úà ìèBð ïäkäÇÙÅÅÆÇÀÇÀÅÈ
ìéàä ïî הריהו הבישול , קודם נוטל  שהוא והשוק החזה מלבד  – ÄÈÇÄ

השלמים, איל  של  המבושל  הבשר  מן בשלה הזרוע את úlçåÀÇÇנוטל
ãçà ävî ÷é÷øe ,ìqä ïî úçà ävîמסל נוטל  הוא וכן  – ÇÈÇÇÄÇÇÀÄÇÈÆÈ

אחד, מצה ורקיק אחת מצה חלת השלמים, עם הנזיר  שמביא המצות,
ïúBðå– הכל  –ïôéðîe øéæpä étk ìò ידו את הכהן שמניח – ÀÅÇÇÅÇÈÄÀÄÈ

כמו  אותן, ומוריד ומעלה כפיו , את ומביא ומוליך הנזיר , ידי תחת
יטיטיטיט----ככככ):):):):שנאמר  וווו,,,, zlge((((במדברבמדברבמדברבמדבר li`d on dlya rexfd z` odkd gwle"

z` eglbzd xg` xifpd itk lr ozpe ,cg` dvn wiwxe lqd on zg` dvn
dtepzd dfg lr odkl `ed ycew 'd iptl dtepz odkd mze` sipde .exfp

;"dnexzd wey lreCk øçàå,הללו המעשים כל לאחר  –øzä ÀÇÇÈËÇ
íéúnì ànhäìe ïéé úBzLì øéæpäבהמשך) שנאמר כמו  – ÇÈÄÄÀÇÄÀÄÇÅÇÅÄ

יין". ישתה "ואחר שם): øæpL÷הפסוק, ïåék :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈÆÄÀÇ
íéîcä ïî ãçà åéìòאחד דם המזבח על  לשמו  משנזרק – ÈÈÆÈÄÇÈÄ

שלו, íéúnìהקרבנות ànhäìe ïéia úBzLì øéæpä øzä אף – ËÇÇÈÄÄÀÇÇÄÀÄÇÅÇÅÄ
שאר עשה ולא קרבנותיו , שאר הביא ולא גילח לא שעדיין פי  על 
בגמרא: מבואר שמעון  רבי  של טעמו  במשנתנו . המנויים הדברים

" כאן : xנאמר  g ` e לעיל ונאמר  יין ", הנזיר יט יט יט יט ):):):):ישתה x"((((פסוקפסוקפסוקפסוק g `
שם מה נזרו ", את xהתגלחו g שהרי` הגילוח, היינו  יחידי , מעשה

כאן  אף התגלחו ", "אחר  xכתוב g למדים,` נמצאנו  והרי יחידי , מעשה
וכו', יין בשתיית הנזיר  הותר  הקרבנות אחד דם עליו שנזרק שכיון

לעכב. ולא למצוה נאמרו הדברים שאר dkldשכל  oke''''הלהלהלהל ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ה ה ה ה ).).).). ח ח ח ח ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות 

i y y m e i
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ראשו שער את מגלח בטהרה, נזירותו שהשלים שהנזיר  ז), (משנה לעיל למדנו
רבי (לדברי החטאת שחיטת לאחר  או יהודה), רבי  (לדברי  השלמים שחיטת לאחר 
מכאן הכל). (לדברי  בדיעבד  יצא קרבנותיו , משלושת אחד  על  גילח ואם אלעזר),

izdw - zex`ean zeipyn
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éðéîMa–íBia Ba åéúBðaø÷ àéáî;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîàïBôøè éaø:òøöîì äæ ïéa äî?Bì øîà:äæ ©§¦¦¥¦¨§§¨©¦§¥©¦£¦¨¨©©¦©§©¥¤¦§Ÿ̈¨©¤
åéîéa äéeìz Búøäè,Bzçìâúa äéeìz Búøäè òøöîe,LîL áøòî äéä ïk íà àlà ïaø÷ àéáî Bðéàå. ©£¨§¨§¨¨§Ÿ̈©£¨§¨§¦§©§§¥¥¦¨§¨¤¨¦¥¨¨§Ÿ©¤¤

Êãöék äøähä úçìâz?GL àéáî äéäúBîäa L:úàhç,íéîìLe äìBò,íäéìò çlâîe íéîìMä úà èçBLå; ¦§©©©©£¨¥©¨¨¥¦¨§¥©¨¨§¨¦§¥¤©§¨¦§©¥©£¥¤
éøáãäé éaøäãe.øæòìà éaøøîBà:úàhçä ìò àlà çlâî äéä àG,íB÷î ìëa úîãB÷ úàhçäL.çlb íàå ¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨¥¨¨§©¥©¤¨©©©¨¤©©¨¤¤§¨¨§¦¦©

ìMî ãçà ìòïzL–àöé. ©¤¨¦§¨§¨¨¨
Áìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:GL àéáäLøt àGå úBîäa L;úàhç áø÷z úàhçì äéeàøä,áø÷z äìBòì ©¨¦§¤©§¦¥¥¥¦¨§¥§¥¥¨§¨©©¨¦§©©¨¨¨¦§©

.rxevnl df oia dnäéðù úçìâúá òøåöî úùøôá áéúëã(ã"é àø÷éå)òøåöîá ì"éé÷å .'åëå ç÷é éðéîùä íåéáå .'åëå åøòù ìë úà çìâé éòéáùä íåéá äéäå
:éòéùúá ïáø÷ àéáî éðéîùá çìâ íàã.einia dielz ezxdh dfy el xn`,äìéáèå éòéáùå éùéìù úàæäá äéåìú åúøäè øéæðéòéáùá øäèù ïåéë êëìä

:íåéá åá åéúåðáø÷ àéáî ,éðéîùä íåé ãò çìâ àìù ô"òà.ezglbza dielz ezxdh rxevn la`áéúëãë(íù)øãäå åøòù ìë úà çìâé éòéáùä íåéá
àéáäì ìåëé åðéà êëìä ,ùîù áøòäå äìéáè êéøö éúëà 'çá çìâ íà êëìä ,äìéáè åì äúìò àì çìâ àìù ãò ìáè íàå ,íéîá åøùá úà õçøå áéúë

:ò"øë äëìäå .éòéùú ãò åéúåðáø÷
ffff.mdilr glbne minlyd z` hgyøéæðá áéúëã('å øáãîá)åá áåúëù çáæ ìò åùàø úà çìâå ,éëä àø÷ì ïðéùøôîå ,ãòåî ìäà çúô åùàø úà çìâå

åäá áéúëã íéîìù åðééäã ,ãòåî ìäà çúô('â àø÷éå):ãòåî ìäà çúô åèçùå.mewn lka zncew z`hgy.ïåùàøä ìò çìâéù àåä ïéãå ,íéîìùå äìåòì
:íéîìùä ìò çìâîù äãåäé éáøë äëìäå

gggg.yxit `leäùáëã ,ãçàå ãçà ìëì íù àø÷ åìéàë éåä éúåøéæðì åìà øîà éëîã ,êéøö àì àëä ,íù íéìòáä íäì åàø÷éù êéøö úåðáø÷ä ìëã â"òà

`xephxa yexit

ראשו ; שער לגלח לנזיר  אסור  נזירותו  ad.ימי  ` n e h d z g l b z הנזיר שאם –

ולאחר  מת, טמא כל  כדין ימים שבעה הוא מונה נזירותו, ימי  בתוך  למת נטמא

בפרשת  כמפורש  קרבנות, ולהביא ראשו  שער לגלח הוא חייב מטומאתו , שטהר 

ט-יב); ו, (במדבר bd.נזיר x d h d z g l b zנזירותו את הנזיר שהשלים שלאחר  –

– יג-כ ). שם, (שם התורה כמצוות נזירותו , קרבנות ומביא מגלח הריהו בטהרה,

דיני הקודמת, המשנה בסוף שלמדנו , `xeqi,לאחר  zglbzללמד משנתנו  באה

d`nehd.דיני  zglbz

ãöék äàîhä úçìâz ולהביא לגלח וחייב למת, שנטמא נזיר – ÄÀÇÇÇËÀÈÅÇ
נוהג? הוא כיצד  éòéáMáeקרבנות, éLéìMa äfî äéäכלומר – ÈÈÇÆÇÀÄÄÇÀÄÄ

פר של  האפר ממי עליו  השביעימזים וביום השלישי  ביום אדומה ה
בו שנאמר מת, טמא כל  כדין  יא יא יא יא ):):):):לטומאתו, יט יט יט יט ,,,, במת ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "הנוגע

ולהלן  ימים", שבעת וטמא אדם, נפש יט יט יט יט ):):):):לכל  שם שם שם שם ,,,, הטהור((((שם שם שם שם  "והזה
השביעי"; ביום וחטאו השביעי, וביום השלישי ביום הטמא çlâîeÀÇÅÇעל

éòéáMa את מגלח הוא הרי השביעי , ביום וטבל  שהיזה לאחר – ÇÀÄÄ
שנאמר כמו  יום, באותו ראשו  ט ט ט ט ):):):):שער וווו,,,, ביום ((((שם שם שם שם  ראשו  "וגלח

iטהרתו, r i a y d m e i a," יגלחנוéðéîMa åéúBðaø÷ àéáîe כמו – ÅÄÈÀÀÈÇÀÄÄ
או  תורים שתי  יביא השמיני  "וביום הקודם: הפסוק בהמשך שנאמר 
כבש והביא לעולה... ואחד לחטאת אחד הכהן  ועשה יונה... בני  שני 

לאשם" שנתו  יייי----יביביביב).).).).בן  שםשםשםשם,,,, éðéîMa((((שם שם שם שם  çlb íàå שהה אם – ÀÄÄÇÇÀÄÄ
השמיני , יום עד  גילח ולא השביעי , ביום שטבל לאחר  àéáîÅÄהנזיר,

íBia Ba åéúBðaø÷;השמיני ביום –àáé÷ò éaø éøác,הסובר – ÈÀÀÈÇÄÀÅÇÄÂÄÈ
יום  למחרת ולא טהרתו , יום למחרת קרבנותיו  מביא שנטמא, שנזיר 

òøöîìגילוחו . äæ ïéa äî :ïBôøè éaø Bì øîà מצורע שכן – ÈÇÇÄÇÀÇÅÆÄÀÙÈ
בשביעי שיגלח נאמר בו  אף וטהר, dipy)שנרפא zglbz) ויביא

בשמיני ט ט ט ט ----יייי););););קרבנותיו  ידידידיד,,,, מביא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שאינו דינו בשמיני, גילח ואם
של דינו  ולמה גילוחו ; יום למחרת בתשיעי , אלא ביום, בו  קרבנותיו

מצורע? של מדינו  לדעתך, שונה, שנטמא Bìנזיר  øîà עקיבא רבי  – ÈÇ
טרפון : åéîéaלרבי äéeìz Búøäè äæ טהרתו שנטמא, נזיר – ÆÇÂÈÀÈÀÈÈ

ולאחר ובשביעי , בשלישי בהם, והיזה שמנה ימים בשבעה תלויה
שער גילח לא שעדיין פי על אף טהור , הוא הרי  בשביעי, שטבל

קרבנותיו  מביא השמיני, ליום גילוחו את השהה אפילו  הלכך ראשו;
טבילתו; יום למחרת Bzçìâúaבשמיני , äéeìz Búøäè òøöîeÀÙÈÇÂÈÀÈÀÄÀÇÀ

עד גילח ולא בשביעי  טבל ואם שיגלח, עד  טובל המצורע שאין  –
גילוחו, לאחר בשמיני  ולטבול לחזור הוא חייב השמיני , BðéàåÀÅיום

LîL áøòî äéä ïk íà àlà ïaø÷ àéáî המצורע ואין  – ÅÄÈÀÈÆÈÄÅÈÈÀÙÇÆÆ
לפיכך שטבל ; לאחר השמש עליו העריב כן אם אלא קרבנותיו, מביא
לאחר בתשיעי , אלא קרבנותיו  להביא יכול אינו בשמיני , גילח אם

– זו אחרונה שפיסקה מפרשים, ויש  שמשו . והעריב בשמיני שטבל

yny axern did ok m` `l` oaxw `ian epi`eעל מוסבה אינה –

קרבנותיו  מביא שנטמא הנזיר שאין כלומר הנזיר, על  אלא המצורע
הנזיר טבל אם ומכאן , שטבל . לאחר השמש עליו העריב כן  אם אלא

טבל לא אם אבל  בשמיני; קרבנותיו מביא שמשו, והעריב בשביעי 
אלא  קרבנותיו  להביא יכול  אינו  בתשיעי , או בשמיני, אלא בשביעי 

השמש עליו  שהעריב לאחר טבילתו , יום יום יום יום יום למחרת """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").").").
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בדיני עוסקת dxdhd,משנתנו  zglbz הנזיר מגלח קרבן  איזה על  ללמד באה והיא
אלעזר . ורבי  יהודה רבי  בזה ונחלקו נזרו ; ראש  את

ãöék äøähä úçìâz הוא כיצד  בטהרה, נזירותו שהשלים נזיר – ÄÀÇÇÇÇÂÈÅÇ
קרבנותיו ? ובהבאת ראשו  בגילוח GLנוהג àéáî äéäúBîäa L ÈÈÅÄÈÀÅ

הנזיר  בפרשת כמפורש  ידידידיד):):):):– וווו,,,, בת úàhç((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אחת "כבשה – ÇÈ
לחטאת", תמימה לעולה",äìBòשנתה אחד תמים שנתו בן  "כבש  – È

íéîìLe,"לשלמים תמים אחד  "ואיל  –íéîìMä úà èçBLå ÀÈÄÀÅÆÇÀÈÄ
íäéìò çlâîe את ששחט לאחר ראשו  שער  שמגלח כלומר  – ÀÇÅÇÂÅÆ
שנאמר יח יח יח יח ):):):):השלמים, וווו,,,, את ((((במדברבמדברבמדברבמדבר מועד אוהל  פתח הנזיר  "וגלח

בו: שכתוב הזבח על  ראשו  את וגילח חכמים: ופירשוהו  נזרו ", ראש
בהם שכתוב שלמים, והיינו  מועד ", אוהל בבבב):):):):"פתח גגגג,,,, "ושחטו ((((ויקראויקראויקראויקרא

מועד "; אוהל  äãeäéפתח éaø éøáã את שמקריבים הסובר , – ÄÀÅÇÄÀÈ
ואינו  ושלמים, עולה חטאת, בתורה: האמור  כסדר הקרבנות שלושת

השלמים שחיטת לאחר  אלא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););מגלח טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ויש("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
לפני השלמים שחיטת את להקדים צריך  יהודה רבי  שלדעת מפרשים,

עליהם מגלח והנזיר הואיל  הקרבנות, שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").שאר  """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

úàhçä ìò àlà çlâî äéä àG :øîBà øæòìà éaø חייב – ÇÄÆÀÈÈÅÈÈÀÇÅÇÆÈÇÇÇÈ
החטאת, שחיטת לאחר ראשו לגלח הנזיר ÷úîãBהיה úàhçäLÆÇÇÈÆÆ

íB÷î ìëa שנאמר ולשלמים, לעולה ח ח ח ח ):):):):– הההה,,,, את ((((ויקראויקראויקראויקרא "והקריב ÀÈÈ
עליה. שיגלח הוא דין  לפיכך ראשונה", לחטאת ìòאשר  çlb íàåÀÄÄÇÇ

ïzLìMî ãçà,העולה על  ואפילו  –àöé.הכל לדברי  בדיעבד, – ÆÈÄÀÈÀÈÈÈ

i y i n g m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

בדיני ממשיכה dxdhd,משנתנו zglbzשבכל פי  על  שאף להשמיענו , באה והיא
שי היינו  לקרבן, שם לקרוא הבעלים חייבים לחטאת,הקרבנות זו  בהמה הרי אמר :

אחד לכל  שם לקרוא חייב אינו  הנזיר בקרבנות מקום מכל בזה, וכיוצא לעולה, או 
המשנה  באה כן  דיו . לנזירותי", אלו בהמות "הרי שאמר: כיון אלא מקרבנותיו ,

שגילחו. לאחר  ראשו , בשער  הנזיר  עושה מה ללמדנו,

GL àéáä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøúBîäa L לקרבנות – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÅÄÈÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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äìBò,íéîìL áø÷z íéîìMì.ãecä úçz çlLîe Bøæð Làø øòN ìèBð äéä.äðéãna çlb íàå–çlLî äéä ¨©§¨¦¦§©§¨¦¨¨¥§©Ÿ¦§§©¥©©©©§¦¦©©§¦¨¨¨§©¥©
ãecä úçz.íéøeîà íéøác äna?äøähä úçìâúa;äàîhä úçìâúa ìáà–ãecä úçz çlLî äéä àG.éaø ©©©©¤§¨¦£¦§¦§©©©©£¨£¨§¦§©©©ª§¨¨¨§©¥©©©©©¦

øéàîøîBà:ãecä úçz ïéçlLî ìkä,ãáìa äðéãnaL àîhä ïî õeç. ¥¦¥©Ÿ§©§¦©©©¦©¨¥¤©§¦¨¦§©
Ëï÷ìBL Bà íéîìMä úà ìMáî äéä,ïäkäìéàä ïî äìLa òBøfä úà ìèBð,ìqä ïî úçà ävî úlçå, ¨¨§©¥¤©§¨¦§¨©Ÿ¥¥¤©§©§¥¨¦¨©¦§©©©¨©©¦©©

ãçà ävî ÷é÷øe,ïôéðîe øéæpä étk ìò ïúBðå,ì øéæpä øzä Ck øçàåíéúnì ànhäìe ïéé úBzL.ïBòîL éaøøîBà: §¦©¨¤¨§¥©©¥©¨¦§¦¨§©©¨ª©©¨¦¦§©¦§¦©¥©¥¦©¦¦§¥
íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL ïåék–ì øéæpä øzäíéúnì ànhäìe ïéia úBzL. ¥¨¤¦§©¨¨¤¨¦©¨¦ª©©¨¦¦§©©¦§¦©¥©¥¦

Èìeñt àöîðå çáfä ìò çlb–äìeñt Bzçìâz,Bì eìò àG åéçáæe.ì àHL úàhçä ìò çlbdîL,Ck øçàå ¦©©©¤©§¦§¨¨¦§©§§¨§¨¨¨¦©©©©¨¤¦§¨§©©¨

:íéîìùì ìéàå ,äìåòì ùáëå ,úàèçì àìà äéåàø äðéà.cecd zgz glyne:íéîìùä çáæ åá íéìùáîù.dpicna glbn didáéúëã â"òàå .íéìùåøéá
:çåúô ãòåî ìäà çúô äéäéù ãò çìâî åðéàù ãîìì àìà ,à÷åã åàì ,ãòåî ìäà çúô.cecd zgz glyn did `láéúëã('å øáãîá)ùàø øòù úà ç÷ìå

éúðå äàáäå äçé÷ì øñåçîù äæ àöé ,äðéúðå äçé÷ì àìà øñåçî åðéàù éî ,ùàä ìò ïúðå åøæð:ãåãä úçú äð.mixen` mixac dnaøòù ìèåð ùã÷îáù
:äøäè úçìâúá ,ãåãä úçú çìùîå.d`neh zglbza la`áéúë àìã ,óåòä úàèçå íùà ìù ãåãä úçú çìùîå øòù ìèåð åðéà ,ùã÷îá çìâ åìéôà

:øåäè øéæðá àìà ãåãä úçú øòù úðéúð.oiglyn lkd÷ñôå .øá÷ð åøòùù éðôî ,äðéãîá çìâù àîèî õåç .ùã÷îá àîèå ,äðéãîáå ùã÷îá øåäè
úçú øùà øîàð àì .àöé ,úàèç ìù ãåãä úçú çìéù íàå .åúåöîë äùòðù ãòåî ìäà çúô çìâù øåäè øéæð àìà ãåãä úçú çìùî ïéàù ,äëìää

:äåöîì àìà ,íéîìùä çáæ
hhhh.oii zezyl xifpd xzed k"g`eáéúëã('å øáãîá):íìåë íéùòîä øçà ,ïéé øéæðä äúùé øçàåxne` y"xáéúëå ,ïéé øéæðä äúùé øçàå àëä áéúë .'åë

íúä(íù)ïéé úåúùì øúåî íéîãä ïî ãçà åéìò ÷øæðù ïåéëù úãîì àä ,éãéçé äùòî øçà ïàë óà ,éãéçé äùòî øçà ïìäì äî ,åøæð úà åçìâúä øçà
:äëìä ïëå .íéúîì àîèäìå

iiii.leqt `vnpe:àîèð åà àöé åà ,åîã êôùðù ïåâë.dleqt ezglbzøúåñ à"øì ìéòì ïðéøîàã íéèñì åäåçìâë äéì äåä ,åéìò çìâù çáæä ìñôðå ìéàåä

`xephxa yexit

Løtנזירותו, àGå,לשלמים ואיזו לעולה ואיזו  לחטאת איזו – ÀÅÅ
úàhç áø÷z úàhçì äéeàøä,לחטאת תקרב הכבשה היינו  – ÈÀÈÇÇÈÄÀÇÇÈ

die`xdäìBò áø÷z äìBòì,עולה יקרב הכבש  –die`xdíéîìMì ÈÈÄÀÇÈÇÀÈÄ
íéîìL áø÷zלגבי וברור שהואיל שלמים; יקרב האיל  היינו  – ÄÀÇÀÈÄ

לשלמים, ואיזו לעולה ואיזו לחטאת ראויה בהמה איזו  הנזיר , קרבנות

מעכבת. השם קריאת dkld.אין okeBøæð Làø øòN ìèBð äéä– ÈÈÅÀÇÙÄÀ
בעזרת  שהיתה הנזירים, (בלשכת ראשו  שער  את הנזיר שגילח לאחר

דרומית מזרחית בקרן  שבמקדש, dהנשים ,a zecin zkqn היה ± ,(
השלמים זבחי  של הרוטב מן עליהן ונותן  השערות, את (ziixa`נוטל

,(`xnbaהנזירים בלשכת אותם מבשלים ה ה ה ה ),),),),שהיו  בבבב,,,, çlLîeÀÇÅÇ((((מידות מידות מידות מידות 
ãecä úçzשנאמר כמו  השלמים, דוד  שתחת באש  ושורפן  ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – ÇÇÇ

יא יא יא יא ):):):): זבח ו ו ו ו ,,,, תחת אשר  האש  על ונתן נזרו, ראש  שער  את "ולקח
äðéãnaהשלמים". çlb íàå,המקדש לבית מחוץ היינו  – ÀÄÄÇÇÀÄÈ
ed`בירושלים, s`ãecä úçz çlLî äéä את מביא היה – ÈÈÀÇÅÇÇÇÇ

גורסים: ויש השלמים. בשר  של  הדוד  תחת ושורפן  למקדש, שערותיו
,dpicna glib m`ec e c d z g z g l y n d i d ` l.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

íéøeîà íéøác äna?הדּוד תחת שערו  משלח שהנזיר –úçìâúa ÇÆÀÈÄÂÄÀÄÀÇÇ
äøähä;בטהרה נזירותו  שהשלים לאחר  ראשו  מגלח כשהוא – ÇÇÂÈ

äàîhä úçìâúa ìáà,שנטמא לאחר הנזיר שמגלח ראשו  שער  – ÂÈÀÄÀÇÇÇËÀÈ
ãecä úçz çlLî äéä àGעל ראשו שער ליתן  נאמר  שלא – ÈÈÀÇÅÇÇÇÇ

טהור. בנזיר אלא úçzהאש ïéçlLî ìkä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÙÀÇÀÄÇÇ
ãecä משלח המדינה, ובין  במקדש  בין  הטהרה, תגלחת המגלח – Ç

משלח  במקדש  הטומאה תגלחת המגלח וכן השלמים, דוד  תחת שערו
האשם, דוד תחת ãáìaשערו  äðéãnaL àîhä ïî õeç– ÄÇÈÅÆÇÀÄÈÄÀÇ

נקבר. שערו במדינה הטומאה תגלחת שהמגלח

ט ה נ ש מ ר ו א ב

תגלחת  של הדינים בפרטי העוסקות הקודמות, המשניות המשך היא זו  משנה
ו ), ד , (לעיל הזכרנו וכבר נזיר. בשלמי נוהגים כיצד ללמדנו, באה והיא הטהרה,
ולילה  ימים לשני  נאכלים אחרים שלמים שכן אחרים, משלמים שונים נזיר  ששלמי
הבדלים  שני עוד ויש ולילה. אחד  ליום אלא נאכלים אינם נזיר שלמי ואילו  אחד ,

אחרים: לשלמים נזיר שלמי לחם:`.בין  מיני ארבעה מביאים אחרים שלמים עם 
ואחד יב), ז, ויקרא (עיין מורבכת סולת רקיקים, חלות, – מצות של  מינים שלושה

"וסל טו): ו, (במדבר נאמר נזיר ובשלמי  חמץ", לחם "חלות –z e v nסולתz e l g
בשמן zבלולות e v n i w i w x eשלמיו עם מביא הנזיר  שאין והרי בשמן ", משוחים

ומין. מין מכל  מצות עשר  ורקיקים, חלות – בלבד  מצות מיני שני בשלמים a.אלא
על נוסף – הכהן  נוטל נזיר  ובשלמי  ושוק, חזה אלא לכהן  מפרישים אין  אחרים

יט). ו , (במדבר  נזיר בפרשת כמפורש  בשלה, זרוע גם – ושוק חזה

íéîìMä úà ìMáî äéä,השלמים בשר  את מבשל  שהיה לאחר  – ÈÈÀÇÅÆÇÀÈÄ
ï÷ìBL Bàויש הרבה; משנתבשלו היינו  שולקם, שהיה לאחר  או – ÀÈ

קצת, שבישלם לאחר äìLaמפרשים, òBøfä úà ìèBð ïäkäÇÙÅÅÆÇÀÇÀÅÈ
ìéàä ïî הריהו הבישול , קודם נוטל  שהוא והשוק החזה מלבד  – ÄÈÇÄ

השלמים, איל  של  המבושל  הבשר  מן בשלה הזרוע את úlçåÀÇÇנוטל
ãçà ävî ÷é÷øe ,ìqä ïî úçà ävîמסל נוטל  הוא וכן  – ÇÈÇÇÄÇÇÀÄÇÈÆÈ

אחד, מצה ורקיק אחת מצה חלת השלמים, עם הנזיר  שמביא המצות,
ïúBðå– הכל  –ïôéðîe øéæpä étk ìò ידו את הכהן שמניח – ÀÅÇÇÅÇÈÄÀÄÈ

כמו  אותן, ומוריד ומעלה כפיו , את ומביא ומוליך הנזיר , ידי תחת
יטיטיטיט----ככככ):):):):שנאמר  וווו,,,, zlge((((במדברבמדברבמדברבמדבר li`d on dlya rexfd z` odkd gwle"

z` eglbzd xg` xifpd itk lr ozpe ,cg` dvn wiwxe lqd on zg` dvn
dtepzd dfg lr odkl `ed ycew 'd iptl dtepz odkd mze` sipde .exfp

;"dnexzd wey lreCk øçàå,הללו המעשים כל לאחר  –øzä ÀÇÇÈËÇ
íéúnì ànhäìe ïéé úBzLì øéæpäבהמשך) שנאמר כמו  – ÇÈÄÄÀÇÄÀÄÇÅÇÅÄ

יין". ישתה "ואחר שם): øæpL÷הפסוק, ïåék :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈÆÄÀÇ
íéîcä ïî ãçà åéìòאחד דם המזבח על  לשמו  משנזרק – ÈÈÆÈÄÇÈÄ

שלו, íéúnìהקרבנות ànhäìe ïéia úBzLì øéæpä øzä אף – ËÇÇÈÄÄÀÇÇÄÀÄÇÅÇÅÄ
שאר עשה ולא קרבנותיו , שאר הביא ולא גילח לא שעדיין פי  על 
בגמרא: מבואר שמעון  רבי  של טעמו  במשנתנו . המנויים הדברים

" כאן : xנאמר  g ` e לעיל ונאמר  יין ", הנזיר יט יט יט יט ):):):):ישתה x"((((פסוקפסוקפסוקפסוק g `
שם מה נזרו ", את xהתגלחו g שהרי` הגילוח, היינו  יחידי , מעשה

כאן  אף התגלחו ", "אחר  xכתוב g למדים,` נמצאנו  והרי יחידי , מעשה
וכו', יין בשתיית הנזיר  הותר  הקרבנות אחד דם עליו שנזרק שכיון

לעכב. ולא למצוה נאמרו הדברים שאר dkldשכל  oke''''הלהלהלהל ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ה ה ה ה ).).).). ח ח ח ח ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות 
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ראשו שער את מגלח בטהרה, נזירותו שהשלים שהנזיר  ז), (משנה לעיל למדנו
רבי (לדברי החטאת שחיטת לאחר  או יהודה), רבי  (לדברי  השלמים שחיטת לאחר 
מכאן הכל). (לדברי  בדיעבד  יצא קרבנותיו , משלושת אחד  על  גילח ואם אלעזר),

izdw - zex`ean zeipyn
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ì åéúBðaø÷ àéáäïîL–Bì eìò àG åéçáæe äìeñt Bzçìâz.ì àHL íéîìMä ìò Bà äìBòä ìò çlbïîL,øçàå ¥¦¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨¨¦©©¨¨©©§¨¦¤¦§¨§©©
ì åéúBðaø÷ àéáä CkïîL–Bì eìò àG åéçáæe äìeñt Bzçìâz.ïBòîL éaøøîBà:Bì äìò àG çáfä BúBà,ìáà ¨¥¦¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨¨©¦¦§¥©¤©¨¨£¨

íéçáæ øàLBì eìò.ìL ìò çlb íàåøLk ïäî ãçà àöîðå ïzL–äøLk Bzçìâz,íéçáfä øàL àéáéå. §¨§¨¦¨§¦¦©©§¨§¨§¦§¨¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨§¨¦§¨©§¨¦
‡Èàîèðå íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL éî–øæòéìà éaøøîBà:ìkä úà øúBñ.íéîëçåíéøîBà:øàL àéáé ¦¤¦§©¨¨¤¨¦©¨¦§¦§¨©¦¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ©£¨¦§¦¨¦§¨

øäèéå åéúBðaø÷.Bì eøîà:íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæpL úéãBîøzä íéøîa äNòî,dza ìò dì eøîàå eàáe ¨§§¨§¦§©¨§©£¤§¦§¨©©§¦¤¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦¨§¨§¨©¦¨
úðkñî äúéäL,äúnL äzàöîe äëìäå,eøîàåíéîëç:øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz. ¤¨§¨§ª¤¤§¨§¨§¨©¨¤¥¨§¨§£¨¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§©

:íåé íéùìù øúåñ ïðáøìå íéîé äòáù.el elr `l eigafe,åøòù ìãâéù ãò øåúñì êéøöã ïåéëã ,åì åìò àì ,äìåñôä åúçìâú øçà áéø÷äù íéçáæä øàù
:íðîæ íãå÷ ïáéø÷ä åìéàë éåä.dnyl `ly z`hgd lrìòå äìåòä ìò éðúîì éòáã éãééàå .äìåñô äîùì àìù úàèçã ,ìåñô àöîðå çáæä ìò åðééä

:úàèçä ìò éîð àðú ,ïðáøå ù"øã àúâåìô íéîìùäonyl `ly minlyd lre dlerd lr'åëå.dleqt ezglbzøéæð éîìù úáåç íùì åìò àìå ìéàåäã
:ù"øë äëìä ïéàå .àöé äáãð éîìùå äáãð úìåò ìò çìâ íàã øáñ ù"øå .äáãð éîìùå äáãð úìåò ìò çìâîë äéì éåä ,øéæð úìåòå.ozyly lr glb m`

:ïúùìù åáéø÷äù øçà.xyk odn '` `vnpe:íéìåñô øàùäå.dxyk ezglbz:àöé ïúùìùî ãçà ìò çìâ íàå ïðú àäã .ìëä éøáãì
`i`i`i`i.lkd z` xzeq xne` `"xíéùòîä ìë øçà àìà ïéé úåúùì øéæðä øúåä àìù øîàã äéîòèì à"øå .úåðáø÷ä ìë øúåñ àìà ,øîà÷ íéîéä ìë àì

åàéáä åìéàë áéø÷äù ïáø÷ä éåäå ,íäî ãçà íåù áéø÷äù íãå÷ úéøçù àîèð åìéàë éåä ,íìåë áéø÷äù íãå÷ àîèðùëå ,úåðáø÷ä ìë úàáä øçà ,íìåë
:úàìî êåú.xdhie eizepaxw x`y `iai mixne` minkgeøçà éøîàã åäééîòèì ïðáø .åðàéáéå øåæçé àì äøäèá àéáäù çáæä åúåàå .øäèéùëì ,ùåøéô

,øúåñ éàãå ,àîèðùî áéø÷äù íéçáæä øàù ìáà ,çáæ åúåà øåúñé àìå úçìâúì éåàø äéä àîèðù íãå÷ êëìä .çìâì øúåîå ïéé úåúùì øúåî éãéçé äùòî
:äøäèá ïìåë øéæð úåðáø÷ åäéù ãéô÷ àø÷ã.zicenxzd mixn:íéîëçë äëìäå .äúéä ãåîøúî

`xephxa yexit

מקרבנותיו ; אחד  שנשחט לאחר  אלא לגלח יכול  אינו מקום שמכל  למדים, נמצאנו 

שגילח כנזיר ודינו  פסולה, תגלחתו  הקרבנות, אחד  שנשחט קודם גילח בתוךואם

אחד על  שגילח בנזיר ללמדנו באה זו  משנה – יום. שלושים שסותר נזירותו,

פסול. הקרבן אותו ונמצא מקרבנותיו ,

çáfä ìò çlb,הטהרה תגלחת לשם ראשו, שער את הנזיר  גילח – ÄÇÇÇÆÇ
מקרבנותיו , אחד ìeñtעל àöîðå כגון הקרבן, שנפסל כלומר – ÀÄÀÈÈ

נטמא, או דמו äìeñtשנשפך  Bzçìâz גילח כאילו  זה והרי – ÄÀÇÀÀÈ
(משנה  לעיל ששנינו כמו יום, שלושים שסותר  נזירותו, בתוך  ראשו

Bìג), eìò àG åéçáæe תגלחתו לאחר שהקריב הקרבנות שאר ואף – ÀÈÈÈ
קודם  הקריבם כאילו הם הרי יום, שלושים וסותר שהואיל פסולים,

dîLìזמנם. àHL úàhçä ìò çlb ראשו את הנזיר גילח – ÄÇÇÇÇÈÆÄÀÈ
חטאת, לשם שלא שנשחטה החטאת ÷åéúBðaøעל àéáä Ck øçàåÀÇÇÈÅÄÈÀÀÈ

ïîLì,והשלמים העולה היינו  קרבנותיו , שאר הביא שגילח ולאחר – ÄÀÈ
לפיכך פסולה, לשמה שלא שנשחטה וחטאת הואיל  BzçìâzÄÀÇÀלשמם;

Bì eìò àG åéçáæe äìeñtכמי שדינו  לעיל, שבארנו  כמו  – ÀÈÀÈÈÈ
ברישא. ששנינו פסול, ונמצא הזבח על  Bàשגילח äìBòä ìò çlbÄÇÇÈÈ

ïîLì àHL íéîìMä ìò שנשחטו ושלמים שעולה הוא, ודין  – ÇÇÀÈÄÆÄÀÈ
חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, לשמם זבחים זבחים זבחים זבחים שלא ((((משנה משנה משנה משנה 

א א א א ),),),), העולה אאאא,,,, ואין  חובתם, ידי בהם יצאו  לא שהבעלים כלומר

עליהם, גילח הנזיר אם הלכך נדבה, קרבנות אלא øçàåÀÇÇוהשלמים
ïîLì åéúBðaø÷ àéáä Ck קרבנותיו שאר הביא שגילח ולאחר  – ÈÅÄÈÀÀÈÄÀÈ

Bìלשמם, eìò àG åéçáæe äìeñt Bzçìâz, נזירותו לקרבנות – ÄÀÇÀÀÈÀÈÈÈ
פסולה. תגלחתו נדבה, שלמי  על  או נדבה עולת על éaøÇÄשהמגלח

:øîBà ïBòîL;dxyk ezglbzעל שגילח נזיר שמעון , רבי  שלדעת ÄÀÅ
יצא, נדבה, שלמי  על  או  נדבה l`çáfä`עולת BúBà או העולה – ÇÆÇ

לשמם, שלא שנשחטו  Bìהשלמים äìò àG להביא הוא וחייב – ÈÈ
נזיר, שלמי  או נזיר  עולת לשם אחר íéçáæזבח øàL ìáà– ÂÈÀÈÀÈÄ

לשמם, Bìשנשחטו eìò ותגלחתו הואיל  אחרים, להביא חייב ואינו – È
oerny.כשרה. iaxk dkld oi`eïzLìL ìò çlb íàå שגילח – ÀÄÄÇÇÀÈÀÈ

קרבנותיו , שלושת כל  שחיטת לאחר øLkסתם ïäî ãçà àöîðåÀÄÀÈÆÈÅÆÈÅ
פסולים, והשאר –äøLk Bzçìâz,הכל לדברי  –øàL àéáéå ÄÀÇÀÀÅÈÀÈÄÀÈ

íéçáfä נעשה הגילוח שכן הפסולים, במקום אחרים קרבנות יביא – ÇÀÈÄ
משלשתן  אחד על גילח "אם ז ): (משנה לעיל ששנינו  כמו  כראוי,

יצא".
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שהיה  כגון נזירותו , ימי  שהשלים לאחר נטמא נזיר שאם למדנו, ד  משנה ג בפרק

קמא  תנא קרבנותיו, והביא שגילח קודם ואחד , מאה יום ונטמא יום, למאה נזיר 

סובר: אליעזר ורבי  יום; שלושים שסותר dray,סובר, `l` xzeq epi` כלומר

ואחר טהרתו , לשם ימים שבעה ממתין אלא כלום, סותר קרבנותיושאינו מביא כך

קודם  מקרבנותיו , אחד  שהקריב לאחר שנטמא בנזיר דנה משנתנו  – עליהם. ומגלח

וחכמים. אליעזר רבי  בזה ונחלקו הקרבנות; שאר  של הדין מה שגילח,

íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL éî,בטהרה נזירותו שהשלים נזיר – ÄÆÄÀÇÈÈÆÈÄÇÈÄ
קרבנותיו, משלושת אחד דם המזבח על לשמו  קודם àîèðåונזרק – ÀÄÀÈ

קרבנותיו , שאר  ולהקריב לגלח øúBñשהספיק :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅ
ìkä úà שהקריב הקרבן  שאף הקרבנות, כל  את סותר  כלומר  – ÆÇÙ

מטומאתו , ויטהר  ימים שבעה שימתין  ולאחר  לו, עלה לא שנטמא, קודם

הטהרה. תגלחת לשם קרבנותיו שלושת כל  את להביא הוא חייב
øäèéå åéúBðaø÷ øàL àéáé :íéøîBà íéîëçå יביא כלומר  – ÇÂÈÄÀÄÈÄÀÈÈÀÀÈÀÄÀÇ

ויטהר ימים שבעה שימתין שלאחר  לכשיטהר , קרבנותיו  שאר
קודם  שהקריב הקרבן  אבל הקרבנות, שאר  אלא יביא לא מטומאתו ,
הולך אליעזר  שרבי מחלוקתם, טעם מפרשים יש  לו. עלה שנטמא

בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),לשיטתו כל((((בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא אחר  אלא יין לשתות הנזיר  הותר  שלא
הדמים, מן אחד  עליו שנזרק לאחר כשנטמא הלכך  כולם, המעשים

קודם  שהקריב והקרבן בכלל, קרבנותיו  הבאת לפני  נטמא כאילו דינו 
סוברים, וחכמים נזירותו . ימי  בתוך הקריבו כאילו הריהו  שנטמא

ולהיטמא  יין  לשתות הנזיר הותר הדמים מן  אחד  עליו  שנזרק שכיון
ראוי היה שנטמא קודם והרי  ט), במשנה שמעון  רבי  (כדעת למתים

אבל בטהרה; שהקריב זבח אותו  סותרת הטומאה אין הלכך לתגלחת,
התורה  שכן  לו, עולים אינם משנטמא, הקריבם אם הזבחים, שאר

בטהרה כולם הנזיר  קרבנות שיהיו ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).הקפידה, eøîàÈÀ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
Bì: אליעזר לרבי  חכמים –úéãBîøzä íéøîa äNòîמעיר – ÇÂÆÀÄÀÈÇÇÀÄ

גורסים: ויש פלמירה,zixenczdתרמוד ; היא תדמור , מעיר –÷øæpLÆÄÀÇ
íéîcä ïî ãçà äéìò ונזרק נזירותה, והשלימה נזירה, שהיתה – ÈÆÈÆÈÄÇÈÄ

שלה, הקרבנות אחד  דם dìעליה eøîàå eàáe שהספיקה קודם – ÈÀÈÀÈ
קרבנותיה, שאר  ולהקריב úðkñîלגלח äúéäL dza ìò שהיתה – ÇÄÈÆÈÀÈÀËÆÆ

למות, ונוטה מסוכנת äúnLחולה äzàöîe äëìäå ונטמאה – ÀÈÀÈÀÈÂÈÆÅÈ
øäèúåבה, äéúBðaø÷ øàL àéáz :íéîëç eøîàåכלומר – ÀÈÀÂÈÄÈÄÀÈÈÀÀÆÈÀÄÀÇ

שהקריבה, הקרבן אבל  מטומאתה, שתטהר  לאחר  קרבנותיה שאר תביא
לה. עלתה שנטמאה, קודם
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øæòéìà:ïäk ànhé,Búàîè ìò ïaø÷ àéáî BðéàL,øéæð ànhé ìàå,Búàîè ìò ïaø÷ àéáî àeäL.Bì eøîà: ¡¦¤¤¦©¨Ÿ¥¤¥¥¦¨§¨©ª§¨§©¦©¨¨¦¤¥¦¨§¨©ª§¨¨§

øéæð ànhé,íìBò úMã÷ BúMã÷ ïéàL,ïäk ànhé ìàå,íìBò úMã÷ BúMãwL. ¦©¨¨¦¤¥§ª¨§ª©¨§©¦©¨Ÿ¥¤§ª¨§ª©¨
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:á÷ éöç úåîöòá àäéù ãò åìäà ìò çìâî øéæðä ïéà ,ïéðá áåø àìå ïéðî áåø àì úîá ïéà íàå .åéìò çìâî øéæðå ,ìäàá.lvp zifk lreïî àöåéä ìäåî

:øùáä ùåôéòî úàöåéä äçéì ïéîë úîä.awx cexz `lnùéù ìù ïåøàá íåøò úîä øá÷ðùë àìà àîèî ïåá÷øä ïéàå .úî ìù ïåá÷ø øôòî óë àìî
:øáà åðîî øñçð àìù íìù åìåë úîä øá÷ðå ,úî ìù åôåâî àìà øçà ïåá÷ø íù ïéàù åá àöåéëå.cexz:íéðôç àìî ú÷æçîù äìåãâ óë.dxcyd lr

:ììë øùá äá ïéà åìéôà.zleblebd mvr lr oke:øùá äá ïéà åìéôà ,ùàøä ìù.ie`xk xya mdilr yiy znd on xa` lre igd on xa` lreìë
:úéæëî úåçô àåäå .éåàøë àø÷ð àåä øùá åúåà é"ò äëåøà úåìòäì ìåëé äéä éç íãàá øáåçî øáàä äéä åìéàù.zenvr aw ivg lreá÷ òáåøã â"òàå

àìà çìâî øéæðä ïéà ,ìäàá àîèî íã òáåøã â"òàå .íã âåì éöç ìò ïëå ,á÷ éöç ìò àìà çìâî øéæðä ïéàù éðéñî äùîì äëìä ,ìäàá àîèî úåîöò
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כהן בין הבדל  ויש  והכהן. הנזיר למת: טומאה התורה בהם שאסרה הם, שניים
לקרובים, מיטמא אבל לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט שכהן  גדול, לכהן  הדיוט
אליו, הקרוב לשארו  אם כי בעמיו . יטמא לא "לנפש  אֿב): כא, (ויקרא בו  שנאמר
לקרוביו, אף מיטמא אינו גדול  כהן  ואילו וגו', ולאחיו" ולבתו  ולבנו ולאביו  לאמו
יטמא". לא ולאמו  לאביו  יבוא, לא מת נפשות כל "ועל  יא): שם, (שם בו  שנאמר
ימי "כל  ו ): ו, (במדבר בו  שנאמר  לקרובים, אף להיטמא שלא הנזיר מוזהר וכן 
להם  יטמא לא ולאחותו לאחיו ולאמו  לאביו יבוא, לא מת נפש  על  לה' הזירו
הותר  בנזיר הטומאה שאיסור ה), (משנה הקודם בפרק שנינו  וכבר  – במותם".

גדול  בכהן  הדין והוא מצוה; במת a),מכללו  ,fn xifp `xnb).הדיוט בכהן  שכן וכל
שאחד הוא, הדין מצוה, במת ביחד פגעו  למת, להיטמא האסורים שניים, ואם –
שכל בזה, חכמים קבעו  וכלל  לו. להיטמא נזקק השני  ואין בקבורתו , יטפל מהם
הדיוט  וכהן גדול  כהן לפיכך, לטומאה. הוא אחרון  מחברו , גדולה שקדושתו 

מצ  מת באה שמצאו  משנתנו – גדול. כהן לו  ייטמא ואל הדיוט, כהן  לו ייטמא וה,
מצוה. למת להיטמא תחילה נזקק מהם מי  ובכהן , בנזיר  ללמד

ïäéáBø÷a ïéànhî ïðéà øéæðå ìBãb ïäk להיטמא אסורים – ÙÅÈÀÈÄÅÈÄÇÀÄÄÀÅÆ
לעיל , שביארנו כמו לקרוביהם, äåöîאפילו  úîì ïéànhî ìáàÂÈÄÇÀÄÀÅÄÀÈ

בקבורתו . שיטפל מי לו  שאין  למת היינו  מצוה, למת להיטמא מותרים –
eéä,ונזיר גדול כהן –mdipy,äåöî úî eàöîe Cøca ïéëläî ÈÀÇÀÄÇÆÆÈÀÅÄÀÈ

øéæð ànhé ìàå ìBãb ïäk ànhé :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÇÈÙÅÈÀÇÄÇÈÈÄ
להלן . שיבואר  כמו הגדול, הכהן מקדושת אף עדיפה הנזיר  שקדושת

ìBãb ïäk ànhé ìàå ,øéæð ànhé :íéøîBà íéîëçå והוא – ÇÂÈÄÀÄÄÇÈÈÄÀÇÄÇÈÙÅÈ
מקדושת  עדיפה כהן  כל  קדושת חכמים שלדעת הדיוט, וכהן בנזיר הדין

øæòéìàהנזיר . éaø íäì øîà: לדבריו טעם לחכמים, –ànhé ÈÇÈÆÇÄÁÄÆÆÄÇÈ
Búàîè ìò ïaø÷ àéáî BðéàL ,ïäk,למת שנטמא שלאחר  – ÙÅÆÅÅÄÈÀÈÇËÀÈ

טומאתו , על  קרבן להביא חייב àéáîאינו  àeäL ,øéæð ànhé ìàåÀÇÄÇÈÈÄÆÅÄ
Búàîè ìò ïaø÷ בקרבנות חייב הריהו  הנזיר, שנטמא שלאחר – ÈÀÈÇËÀÈ

טומאתו , על קרבן  להביא תורה שהזקיקתו  וכיון הטומאה, תגלחת לשם

עדיפה שקדושתו  Bì((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).הרי eøîà: אליעזר לרבי  חכמים – ÈÀ
íìBò úMã÷ BúMã÷ ïéàL ,øéæð ànhé,שעה קדושת אלא – ÄÇÈÈÄÆÅÀËÈÀËÇÈ

עולם, נזיר  היה ואפילו  נדרו; פי על נזירותו  את עליו  שקיבל  לזמן
אלא  עליו קדושתו שאין מאחר  עולם", "קדושת נקראת קדושתו  אין 

שנזר  טובטובטובטוב"),"),"),"),משעה יוםיוםיוםיום לדורות ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות קדושתו  שאין  משום או 
אחריו לדורותיו  קדושתו מוריש הנזיר שאין  משום ((((הרשהרשהרשהרש""""שששש),),),),עולם, או

נזירותו להתיר הנזיר שיכול בשאלה, ישנה חדשים חדשים חדשים חדשים "),"),"),"),שנזירות ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

íìBò úMã÷ BúMãwL ,ïäk ànhé ìàå הוא קדוש כהן  שכל  – ÀÇÄÇÈÙÅÆÀËÈÀËÇÈ

שנאמר  כמו אחריו , ובניו  הוא חייו, ימי  כל  אמו  כה כה כה כה ,,,,מרחם ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

שקדושת יגיגיגיג):):):): ומכאן , עולם"; כהונת ברית אחריו ולזרעו  לו "והיתה
הנזיר. מקדושת גדולה הדיוט, כהן  של  ואפילו minkgkהכהן , dklde

יגיגיגיג).).).). ז ז ז ז ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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בנזיר: מת טומאת של סוגים שני  שישנם ה), ג, (לעיל  הזכרנו טומאה `.כבר
המת  של גופו  בחלקי  שנגע ידי  על נטמא שהנזיר והיינו  מת, של מעצמו  שהיא
ידי על או  (ב"משא"), בהם לנגוע מבלי  אותם שנשא ידי  על או (ב"מגע"), עצמו 
שמנה  הימים כל את סותרת זו טומאה (ב"אוהל "). אחד  אוהל תחת עמהם שהיה

הטומאה. בתגלחת חייב והוא שנטמא, קודם מעצמוa.הנזיר שאינה מת טומאת
ומזה  ימים, שבעה הנזיר מונה זו  בטומאה ואף הבאה. במשנה כמבואר מת, של
הנזיר  אין  אבל נזירותו; למנין לו  עולים אינם טומאתו וימי  ובשביעי, בשלישי 
טומאות  מפרטת משנתנו – שנטמא. קודם שמנה הימים את סותר ואינו  עליה, מגלח

עליהן. מגלח שהנזיר  הראשון, מהסוג מת

çlâî øéæpä úBàîhä elà ìò את וסותר הטומאה, תגלחת – ÇÅÇËÀÇÈÄÀÇÅÇ
נזירותו : מנין  únäכל  ìòבשר כזית בו שאין  פי  על  אף כגון – , ÇÇÅ

בגידין אבריו נתקשרו  שלא אחר :((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););הנפל zndפירוש lr אף –

וירך, שוקים שתי  היינו  בניין , רוב בו שיש  אלא שלם, שאינו פי על 
אברים וחמישה ועשרים מאה היינו האברים, מנין רוב lkאו  xtqny)

;(g"nx `ed mixa`dúéfk ìòå– בשר –úéfk ìòå ,únä ïî ÀÇÇÇÄÄÇÅÀÇÇÇÄ
ìöðמוהל או  ליחה, כעין ונעשה שנימוח המת מן בשר היינו  – ÆÆ

ונקרש , המת מבשר  ãåøúשיצא àGî ìòå המכילה גדולה כף – ÀÇÀÇÀÈ
חפניים, מת;á÷øמלא של רקבון עפר  –äøãMä ìò חוט עצם – ÈÈÇÇÄÀÈ

úìbìbäהשדרה, ìòåפי על  אף מת, של הגולגולת עצם על  או – ÀÇÇËÀÙÆ
כלל, בשר  אלו  עצמות על  øáàשאין ìòå ,únä ïî øáà ìòåÀÇÅÆÄÇÅÀÇÅÆ

åéìò LiL éçä ïî,המת מן  האבר  על  או  החי  מן האבר על  – ÄÇÇÆÅÈÈ
éeàøk øNa לחי ּותו הראוי כשיעור  אבל מכזית, פחות אמנם – ÈÈÈÈ

חי ; באדם מחובר היה אילו  אבר , אותו של  ÷áולהבראתו  éöç ìòåÀÇÂÄÇ
úBîöò רוב ולא בניינו רוב לא בהם שאין פי על אף מת, של  – ÂÈ

ícמניינו , âG éöç ìòå שרבע פי  על  ואף ליטר); (כֿ¼ מת של – ÀÇÂÄÈ
למשה  הלכה התורה, מן באוהל מטמאים דם, לוג רבע וכן  עצמות, קב
לוג  חצי  ועל עצמות קב חצי  על אלא מגלח הנזיר שאין היא, מסיני 

glbnדם; xifpd ,lirl epnipy elld ze`nehd lkeìòå ,ïòbî ìòÇÇÈÈÀÇ
ïìäà ìòå ,ïàOî, בהן נגע ולא אותן שנשא בין  בהן , שנגע בין – ÇÈÈÀÇÈÃÈ

באוהל . עמהן  שהיה íöòבין  ìòå,המת מן  –`edyäøBòOk– ÀÇÆÆÇÀÈ
שעורה, glbnכשיעור  xifpdBàOî ìòå Bòbî ìò או בו  כשנגע – ÇÇÈÀÇÇÈ
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ì åéúBðaø÷ àéáäïîL–Bì eìò àG åéçáæe äìeñt Bzçìâz.ì àHL íéîìMä ìò Bà äìBòä ìò çlbïîL,øçàå ¥¦¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨¨¦©©¨¨©©§¨¦¤¦§¨§©©
ì åéúBðaø÷ àéáä CkïîL–Bì eìò àG åéçáæe äìeñt Bzçìâz.ïBòîL éaøøîBà:Bì äìò àG çáfä BúBà,ìáà ¨¥¦¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨¨©¦¦§¥©¤©¨¨£¨

íéçáæ øàLBì eìò.ìL ìò çlb íàåøLk ïäî ãçà àöîðå ïzL–äøLk Bzçìâz,íéçáfä øàL àéáéå. §¨§¨¦¨§¦¦©©§¨§¨§¦§¨¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨§¨¦§¨©§¨¦
‡Èàîèðå íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL éî–øæòéìà éaøøîBà:ìkä úà øúBñ.íéîëçåíéøîBà:øàL àéáé ¦¤¦§©¨¨¤¨¦©¨¦§¦§¨©¦¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ©£¨¦§¦¨¦§¨

øäèéå åéúBðaø÷.Bì eøîà:íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæpL úéãBîøzä íéøîa äNòî,dza ìò dì eøîàå eàáe ¨§§¨§¦§©¨§©£¤§¦§¨©©§¦¤¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦¨§¨§¨©¦¨
úðkñî äúéäL,äúnL äzàöîe äëìäå,eøîàåíéîëç:øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz. ¤¨§¨§ª¤¤§¨§¨§¨©¨¤¥¨§¨§£¨¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§©

:íåé íéùìù øúåñ ïðáøìå íéîé äòáù.el elr `l eigafe,åøòù ìãâéù ãò øåúñì êéøöã ïåéëã ,åì åìò àì ,äìåñôä åúçìâú øçà áéø÷äù íéçáæä øàù
:íðîæ íãå÷ ïáéø÷ä åìéàë éåä.dnyl `ly z`hgd lrìòå äìåòä ìò éðúîì éòáã éãééàå .äìåñô äîùì àìù úàèçã ,ìåñô àöîðå çáæä ìò åðééä

:úàèçä ìò éîð àðú ,ïðáøå ù"øã àúâåìô íéîìùäonyl `ly minlyd lre dlerd lr'åëå.dleqt ezglbzøéæð éîìù úáåç íùì åìò àìå ìéàåäã
:ù"øë äëìä ïéàå .àöé äáãð éîìùå äáãð úìåò ìò çìâ íàã øáñ ù"øå .äáãð éîìùå äáãð úìåò ìò çìâîë äéì éåä ,øéæð úìåòå.ozyly lr glb m`

:ïúùìù åáéø÷äù øçà.xyk odn '` `vnpe:íéìåñô øàùäå.dxyk ezglbz:àöé ïúùìùî ãçà ìò çìâ íàå ïðú àäã .ìëä éøáãì
`i`i`i`i.lkd z` xzeq xne` `"xíéùòîä ìë øçà àìà ïéé úåúùì øéæðä øúåä àìù øîàã äéîòèì à"øå .úåðáø÷ä ìë øúåñ àìà ,øîà÷ íéîéä ìë àì

åàéáä åìéàë áéø÷äù ïáø÷ä éåäå ,íäî ãçà íåù áéø÷äù íãå÷ úéøçù àîèð åìéàë éåä ,íìåë áéø÷äù íãå÷ àîèðùëå ,úåðáø÷ä ìë úàáä øçà ,íìåë
:úàìî êåú.xdhie eizepaxw x`y `iai mixne` minkgeøçà éøîàã åäééîòèì ïðáø .åðàéáéå øåæçé àì äøäèá àéáäù çáæä åúåàå .øäèéùëì ,ùåøéô

,øúåñ éàãå ,àîèðùî áéø÷äù íéçáæä øàù ìáà ,çáæ åúåà øåúñé àìå úçìâúì éåàø äéä àîèðù íãå÷ êëìä .çìâì øúåîå ïéé úåúùì øúåî éãéçé äùòî
:äøäèá ïìåë øéæð úåðáø÷ åäéù ãéô÷ àø÷ã.zicenxzd mixn:íéîëçë äëìäå .äúéä ãåîøúî

`xephxa yexit

מקרבנותיו ; אחד  שנשחט לאחר  אלא לגלח יכול  אינו מקום שמכל  למדים, נמצאנו 

שגילח כנזיר ודינו  פסולה, תגלחתו  הקרבנות, אחד  שנשחט קודם גילח בתוךואם

אחד על  שגילח בנזיר ללמדנו באה זו  משנה – יום. שלושים שסותר נזירותו,

פסול. הקרבן אותו ונמצא מקרבנותיו ,

çáfä ìò çlb,הטהרה תגלחת לשם ראשו, שער את הנזיר  גילח – ÄÇÇÇÆÇ
מקרבנותיו , אחד ìeñtעל àöîðå כגון הקרבן, שנפסל כלומר – ÀÄÀÈÈ

נטמא, או דמו äìeñtשנשפך  Bzçìâz גילח כאילו  זה והרי – ÄÀÇÀÀÈ
(משנה  לעיל ששנינו כמו יום, שלושים שסותר  נזירותו, בתוך  ראשו

Bìג), eìò àG åéçáæe תגלחתו לאחר שהקריב הקרבנות שאר ואף – ÀÈÈÈ
קודם  הקריבם כאילו הם הרי יום, שלושים וסותר שהואיל פסולים,

dîLìזמנם. àHL úàhçä ìò çlb ראשו את הנזיר גילח – ÄÇÇÇÇÈÆÄÀÈ
חטאת, לשם שלא שנשחטה החטאת ÷åéúBðaøעל àéáä Ck øçàåÀÇÇÈÅÄÈÀÀÈ

ïîLì,והשלמים העולה היינו  קרבנותיו , שאר הביא שגילח ולאחר – ÄÀÈ
לפיכך פסולה, לשמה שלא שנשחטה וחטאת הואיל  BzçìâzÄÀÇÀלשמם;

Bì eìò àG åéçáæe äìeñtכמי שדינו  לעיל, שבארנו  כמו  – ÀÈÀÈÈÈ
ברישא. ששנינו פסול, ונמצא הזבח על  Bàשגילח äìBòä ìò çlbÄÇÇÈÈ

ïîLì àHL íéîìMä ìò שנשחטו ושלמים שעולה הוא, ודין  – ÇÇÀÈÄÆÄÀÈ
חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, לשמם זבחים זבחים זבחים זבחים שלא ((((משנה משנה משנה משנה 

א א א א ),),),), העולה אאאא,,,, ואין  חובתם, ידי בהם יצאו  לא שהבעלים כלומר

עליהם, גילח הנזיר אם הלכך נדבה, קרבנות אלא øçàåÀÇÇוהשלמים
ïîLì åéúBðaø÷ àéáä Ck קרבנותיו שאר הביא שגילח ולאחר  – ÈÅÄÈÀÀÈÄÀÈ

Bìלשמם, eìò àG åéçáæe äìeñt Bzçìâz, נזירותו לקרבנות – ÄÀÇÀÀÈÀÈÈÈ
פסולה. תגלחתו נדבה, שלמי  על  או נדבה עולת על éaøÇÄשהמגלח

:øîBà ïBòîL;dxyk ezglbzעל שגילח נזיר שמעון , רבי  שלדעת ÄÀÅ
יצא, נדבה, שלמי  על  או  נדבה l`çáfä`עולת BúBà או העולה – ÇÆÇ

לשמם, שלא שנשחטו  Bìהשלמים äìò àG להביא הוא וחייב – ÈÈ
נזיר, שלמי  או נזיר  עולת לשם אחר íéçáæזבח øàL ìáà– ÂÈÀÈÀÈÄ

לשמם, Bìשנשחטו eìò ותגלחתו הואיל  אחרים, להביא חייב ואינו – È
oerny.כשרה. iaxk dkld oi`eïzLìL ìò çlb íàå שגילח – ÀÄÄÇÇÀÈÀÈ

קרבנותיו , שלושת כל  שחיטת לאחר øLkסתם ïäî ãçà àöîðåÀÄÀÈÆÈÅÆÈÅ
פסולים, והשאר –äøLk Bzçìâz,הכל לדברי  –øàL àéáéå ÄÀÇÀÀÅÈÀÈÄÀÈ

íéçáfä נעשה הגילוח שכן הפסולים, במקום אחרים קרבנות יביא – ÇÀÈÄ
משלשתן  אחד על גילח "אם ז ): (משנה לעיל ששנינו  כמו  כראוי,

יצא".
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שהיה  כגון נזירותו , ימי  שהשלים לאחר נטמא נזיר שאם למדנו, ד  משנה ג בפרק

קמא  תנא קרבנותיו, והביא שגילח קודם ואחד , מאה יום ונטמא יום, למאה נזיר 

סובר: אליעזר ורבי  יום; שלושים שסותר dray,סובר, `l` xzeq epi` כלומר

ואחר טהרתו , לשם ימים שבעה ממתין אלא כלום, סותר קרבנותיושאינו מביא כך

קודם  מקרבנותיו , אחד  שהקריב לאחר שנטמא בנזיר דנה משנתנו  – עליהם. ומגלח

וחכמים. אליעזר רבי  בזה ונחלקו הקרבנות; שאר  של הדין מה שגילח,

íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL éî,בטהרה נזירותו שהשלים נזיר – ÄÆÄÀÇÈÈÆÈÄÇÈÄ
קרבנותיו, משלושת אחד דם המזבח על לשמו  קודם àîèðåונזרק – ÀÄÀÈ

קרבנותיו , שאר  ולהקריב לגלח øúBñשהספיק :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅ
ìkä úà שהקריב הקרבן  שאף הקרבנות, כל  את סותר  כלומר  – ÆÇÙ

מטומאתו , ויטהר  ימים שבעה שימתין  ולאחר  לו, עלה לא שנטמא, קודם

הטהרה. תגלחת לשם קרבנותיו שלושת כל  את להביא הוא חייב
øäèéå åéúBðaø÷ øàL àéáé :íéøîBà íéîëçå יביא כלומר  – ÇÂÈÄÀÄÈÄÀÈÈÀÀÈÀÄÀÇ

ויטהר ימים שבעה שימתין שלאחר  לכשיטהר , קרבנותיו  שאר
קודם  שהקריב הקרבן  אבל הקרבנות, שאר  אלא יביא לא מטומאתו ,
הולך אליעזר  שרבי מחלוקתם, טעם מפרשים יש  לו. עלה שנטמא

בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),לשיטתו כל((((בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא אחר  אלא יין לשתות הנזיר  הותר  שלא
הדמים, מן אחד  עליו שנזרק לאחר כשנטמא הלכך  כולם, המעשים

קודם  שהקריב והקרבן בכלל, קרבנותיו  הבאת לפני  נטמא כאילו דינו 
סוברים, וחכמים נזירותו . ימי  בתוך הקריבו כאילו הריהו  שנטמא

ולהיטמא  יין  לשתות הנזיר הותר הדמים מן  אחד  עליו  שנזרק שכיון
ראוי היה שנטמא קודם והרי  ט), במשנה שמעון  רבי  (כדעת למתים

אבל בטהרה; שהקריב זבח אותו  סותרת הטומאה אין הלכך לתגלחת,
התורה  שכן  לו, עולים אינם משנטמא, הקריבם אם הזבחים, שאר

בטהרה כולם הנזיר  קרבנות שיהיו ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).הקפידה, eøîàÈÀ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
Bì: אליעזר לרבי  חכמים –úéãBîøzä íéøîa äNòîמעיר – ÇÂÆÀÄÀÈÇÇÀÄ

גורסים: ויש פלמירה,zixenczdתרמוד ; היא תדמור , מעיר –÷øæpLÆÄÀÇ
íéîcä ïî ãçà äéìò ונזרק נזירותה, והשלימה נזירה, שהיתה – ÈÆÈÆÈÄÇÈÄ

שלה, הקרבנות אחד  דם dìעליה eøîàå eàáe שהספיקה קודם – ÈÀÈÀÈ
קרבנותיה, שאר  ולהקריב úðkñîלגלח äúéäL dza ìò שהיתה – ÇÄÈÆÈÀÈÀËÆÆ

למות, ונוטה מסוכנת äúnLחולה äzàöîe äëìäå ונטמאה – ÀÈÀÈÀÈÂÈÆÅÈ
øäèúåבה, äéúBðaø÷ øàL àéáz :íéîëç eøîàåכלומר – ÀÈÀÂÈÄÈÄÀÈÈÀÀÆÈÀÄÀÇ

שהקריבה, הקרבן אבל  מטומאתה, שתטהר  לאחר  קרבנותיה שאר תביא
לה. עלתה שנטמאה, קודם
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïäéáBø÷a ïéànhî ïðéà øéæðå ìBãb ïäk,äåöî úîì ïéànhî ìáà.eàöîe Cøca ïéëläî eéääåöî úî–éaø Ÿ¥¨§¨¦¥¨¦©§¦¦§¥¤£¨¦©§¦§¥¦§¨¨§©§¦©¤¤¨§¥¦§¨©¦

øæòéìàøîBà:øéæð ànhé ìàå ìBãb ïäk ànhé;íéîëçåíéøîBà:øéæð ànhé,ìBãb ïäk ànhé ìàå.íäì øîàéaø ¡¦¤¤¥¦©¨Ÿ¥¨§©¦©¨¨¦©£¨¦§¦¦©¨¨¦§©¦©¨Ÿ¥¨¨©¨¤©¦
øæòéìà:ïäk ànhé,Búàîè ìò ïaø÷ àéáî BðéàL,øéæð ànhé ìàå,Búàîè ìò ïaø÷ àéáî àeäL.Bì eøîà: ¡¦¤¤¦©¨Ÿ¥¤¥¥¦¨§¨©ª§¨§©¦©¨¨¦¤¥¦¨§¨©ª§¨¨§

øéæð ànhé,íìBò úMã÷ BúMã÷ ïéàL,ïäk ànhé ìàå,íìBò úMã÷ BúMãwL. ¦©¨¨¦¤¥§ª¨§ª©¨§©¦©¨Ÿ¥¤§ª¨§ª©¨
·çlâî øéæpä úBàîhä elà ìò?únä ìò,únä ïî úéfk ìòå,ìöð úéfk ìòå,á÷ø ãåøú àGî ìòå,äøãMä ìò, ©¥©ª§©¨¦§©¥©©©¥§©©©¦¦©¥§©©©¦¤¤§©§©§¨¨¨©©¦§¨

úìbìbä ìòå,únä ïî øáà ìòå,éeàøk øNa åéìò LiL éçä ïî øáà ìòå,úBîöò á÷ éöç ìòå,íc âG éöç ìòå; §©©ª§Ÿ¤§©¥¤¦©¥§©¥¤¦©©¤¥¨¨¨¨¨¨§©£¦©£¨§©£¦¨

f`̀̀̀.odiaexwl oi`nhin opi` xifpe lecb odk:àùð úùøôáå øåîà úùøôá áéúëãë.jxca mikldn eidéîð èåéãä ïäëá ä"äã ,éâéìô â"ëá à÷åã åàì
:àåä àîòè ãçã ,éâéìô

aaaa.znd lràîèî á÷ òáåø íäá ïéà åìéôà ,íéøáà ä"ë÷ íäù íéøáàä ïéðî áåø åà ,ãçà êøéå íé÷åù 'á íäù ïéðá áåø åá ùéù àìà íìù åðéàù ô"òà
:á÷ éöç úåîöòá àäéù ãò åìäà ìò çìâî øéæðä ïéà ,ïéðá áåø àìå ïéðî áåø àì úîá ïéà íàå .åéìò çìâî øéæðå ,ìäàá.lvp zifk lreïî àöåéä ìäåî

:øùáä ùåôéòî úàöåéä äçéì ïéîë úîä.awx cexz `lnùéù ìù ïåøàá íåøò úîä øá÷ðùë àìà àîèî ïåá÷øä ïéàå .úî ìù ïåá÷ø øôòî óë àìî
:øáà åðîî øñçð àìù íìù åìåë úîä øá÷ðå ,úî ìù åôåâî àìà øçà ïåá÷ø íù ïéàù åá àöåéëå.cexz:íéðôç àìî ú÷æçîù äìåãâ óë.dxcyd lr

:ììë øùá äá ïéà åìéôà.zleblebd mvr lr oke:øùá äá ïéà åìéôà ,ùàøä ìù.ie`xk xya mdilr yiy znd on xa` lre igd on xa` lreìë
:úéæëî úåçô àåäå .éåàøë àø÷ð àåä øùá åúåà é"ò äëåøà úåìòäì ìåëé äéä éç íãàá øáåçî øáàä äéä åìéàù.zenvr aw ivg lreá÷ òáåøã â"òàå

àìà çìâî øéæðä ïéà ,ìäàá àîèî íã òáåøã â"òàå .íã âåì éöç ìò ïëå ,á÷ éöç ìò àìà çìâî øéæðä ïéàù éðéñî äùîì äëìä ,ìäàá àîèî úåîöò
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כהן בין הבדל  ויש  והכהן. הנזיר למת: טומאה התורה בהם שאסרה הם, שניים
לקרובים, מיטמא אבל לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט שכהן  גדול, לכהן  הדיוט
אליו, הקרוב לשארו  אם כי בעמיו . יטמא לא "לנפש  אֿב): כא, (ויקרא בו  שנאמר
לקרוביו, אף מיטמא אינו גדול  כהן  ואילו וגו', ולאחיו" ולבתו  ולבנו ולאביו  לאמו
יטמא". לא ולאמו  לאביו  יבוא, לא מת נפשות כל "ועל  יא): שם, (שם בו  שנאמר
ימי "כל  ו ): ו, (במדבר בו  שנאמר  לקרובים, אף להיטמא שלא הנזיר מוזהר וכן 
להם  יטמא לא ולאחותו לאחיו ולאמו  לאביו יבוא, לא מת נפש  על  לה' הזירו
הותר  בנזיר הטומאה שאיסור ה), (משנה הקודם בפרק שנינו  וכבר  – במותם".

גדול  בכהן  הדין והוא מצוה; במת a),מכללו  ,fn xifp `xnb).הדיוט בכהן  שכן וכל
שאחד הוא, הדין מצוה, במת ביחד פגעו  למת, להיטמא האסורים שניים, ואם –
שכל בזה, חכמים קבעו  וכלל  לו. להיטמא נזקק השני  ואין בקבורתו , יטפל מהם
הדיוט  וכהן גדול  כהן לפיכך, לטומאה. הוא אחרון  מחברו , גדולה שקדושתו 

מצ  מת באה שמצאו  משנתנו – גדול. כהן לו  ייטמא ואל הדיוט, כהן  לו ייטמא וה,
מצוה. למת להיטמא תחילה נזקק מהם מי  ובכהן , בנזיר  ללמד

ïäéáBø÷a ïéànhî ïðéà øéæðå ìBãb ïäk להיטמא אסורים – ÙÅÈÀÈÄÅÈÄÇÀÄÄÀÅÆ
לעיל , שביארנו כמו לקרוביהם, äåöîאפילו  úîì ïéànhî ìáàÂÈÄÇÀÄÀÅÄÀÈ

בקבורתו . שיטפל מי לו  שאין  למת היינו  מצוה, למת להיטמא מותרים –
eéä,ונזיר גדול כהן –mdipy,äåöî úî eàöîe Cøca ïéëläî ÈÀÇÀÄÇÆÆÈÀÅÄÀÈ

øéæð ànhé ìàå ìBãb ïäk ànhé :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÇÈÙÅÈÀÇÄÇÈÈÄ
להלן . שיבואר  כמו הגדול, הכהן מקדושת אף עדיפה הנזיר  שקדושת

ìBãb ïäk ànhé ìàå ,øéæð ànhé :íéøîBà íéîëçå והוא – ÇÂÈÄÀÄÄÇÈÈÄÀÇÄÇÈÙÅÈ
מקדושת  עדיפה כהן  כל  קדושת חכמים שלדעת הדיוט, וכהן בנזיר הדין

øæòéìàהנזיר . éaø íäì øîà: לדבריו טעם לחכמים, –ànhé ÈÇÈÆÇÄÁÄÆÆÄÇÈ
Búàîè ìò ïaø÷ àéáî BðéàL ,ïäk,למת שנטמא שלאחר  – ÙÅÆÅÅÄÈÀÈÇËÀÈ

טומאתו , על  קרבן להביא חייב àéáîאינו  àeäL ,øéæð ànhé ìàåÀÇÄÇÈÈÄÆÅÄ
Búàîè ìò ïaø÷ בקרבנות חייב הריהו  הנזיר, שנטמא שלאחר – ÈÀÈÇËÀÈ

טומאתו , על קרבן  להביא תורה שהזקיקתו  וכיון הטומאה, תגלחת לשם

עדיפה שקדושתו  Bì((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).הרי eøîà: אליעזר לרבי  חכמים – ÈÀ
íìBò úMã÷ BúMã÷ ïéàL ,øéæð ànhé,שעה קדושת אלא – ÄÇÈÈÄÆÅÀËÈÀËÇÈ

עולם, נזיר  היה ואפילו  נדרו; פי על נזירותו  את עליו  שקיבל  לזמן
אלא  עליו קדושתו שאין מאחר  עולם", "קדושת נקראת קדושתו  אין 

שנזר  טובטובטובטוב"),"),"),"),משעה יוםיוםיוםיום לדורות ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות קדושתו  שאין  משום או 
אחריו לדורותיו  קדושתו מוריש הנזיר שאין  משום ((((הרשהרשהרשהרש""""שששש),),),),עולם, או

נזירותו להתיר הנזיר שיכול בשאלה, ישנה חדשים חדשים חדשים חדשים "),"),"),"),שנזירות ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

íìBò úMã÷ BúMãwL ,ïäk ànhé ìàå הוא קדוש כהן  שכל  – ÀÇÄÇÈÙÅÆÀËÈÀËÇÈ

שנאמר  כמו אחריו , ובניו  הוא חייו, ימי  כל  אמו  כה כה כה כה ,,,,מרחם ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

שקדושת יגיגיגיג):):):): ומכאן , עולם"; כהונת ברית אחריו ולזרעו  לו "והיתה
הנזיר. מקדושת גדולה הדיוט, כהן  של  ואפילו minkgkהכהן , dklde

יגיגיגיג).).).). ז ז ז ז ,,,, נזירות נזירות נזירות נזירות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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בנזיר: מת טומאת של סוגים שני  שישנם ה), ג, (לעיל  הזכרנו טומאה `.כבר
המת  של גופו  בחלקי  שנגע ידי  על נטמא שהנזיר והיינו  מת, של מעצמו  שהיא
ידי על או  (ב"משא"), בהם לנגוע מבלי  אותם שנשא ידי  על או (ב"מגע"), עצמו 
שמנה  הימים כל את סותרת זו טומאה (ב"אוהל "). אחד  אוהל תחת עמהם שהיה

הטומאה. בתגלחת חייב והוא שנטמא, קודם מעצמוa.הנזיר שאינה מת טומאת
ומזה  ימים, שבעה הנזיר מונה זו  בטומאה ואף הבאה. במשנה כמבואר מת, של
הנזיר  אין  אבל נזירותו; למנין לו  עולים אינם טומאתו וימי  ובשביעי, בשלישי 
טומאות  מפרטת משנתנו – שנטמא. קודם שמנה הימים את סותר ואינו  עליה, מגלח

עליהן. מגלח שהנזיר  הראשון, מהסוג מת

çlâî øéæpä úBàîhä elà ìò את וסותר הטומאה, תגלחת – ÇÅÇËÀÇÈÄÀÇÅÇ
נזירותו : מנין  únäכל  ìòבשר כזית בו שאין  פי  על  אף כגון – , ÇÇÅ

בגידין אבריו נתקשרו  שלא אחר :((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););הנפל zndפירוש lr אף –

וירך, שוקים שתי  היינו  בניין , רוב בו שיש  אלא שלם, שאינו פי על 
אברים וחמישה ועשרים מאה היינו האברים, מנין רוב lkאו  xtqny)

;(g"nx `ed mixa`dúéfk ìòå– בשר –úéfk ìòå ,únä ïî ÀÇÇÇÄÄÇÅÀÇÇÇÄ
ìöðמוהל או  ליחה, כעין ונעשה שנימוח המת מן בשר היינו  – ÆÆ

ונקרש , המת מבשר  ãåøúשיצא àGî ìòå המכילה גדולה כף – ÀÇÀÇÀÈ
חפניים, מת;á÷øמלא של רקבון עפר  –äøãMä ìò חוט עצם – ÈÈÇÇÄÀÈ

úìbìbäהשדרה, ìòåפי על  אף מת, של הגולגולת עצם על  או – ÀÇÇËÀÙÆ
כלל, בשר  אלו  עצמות על  øáàשאין ìòå ,únä ïî øáà ìòåÀÇÅÆÄÇÅÀÇÅÆ

åéìò LiL éçä ïî,המת מן  האבר  על  או  החי  מן האבר על  – ÄÇÇÆÅÈÈ
éeàøk øNa לחי ּותו הראוי כשיעור  אבל מכזית, פחות אמנם – ÈÈÈÈ

חי ; באדם מחובר היה אילו  אבר , אותו של  ÷áולהבראתו  éöç ìòåÀÇÂÄÇ
úBîöò רוב ולא בניינו רוב לא בהם שאין פי על אף מת, של  – ÂÈ

ícמניינו , âG éöç ìòå שרבע פי  על  ואף ליטר); (כֿ¼ מת של – ÀÇÂÄÈ
למשה  הלכה התורה, מן באוהל מטמאים דם, לוג רבע וכן  עצמות, קב
לוג  חצי  ועל עצמות קב חצי  על אלא מגלח הנזיר שאין היא, מסיני 

glbnדם; xifpd ,lirl epnipy elld ze`nehd lkeìòå ,ïòbî ìòÇÇÈÈÀÇ
ïìäà ìòå ,ïàOî, בהן נגע ולא אותן שנשא בין  בהן , שנגע בין – ÇÈÈÀÇÈÃÈ

באוהל . עמהן  שהיה íöòבין  ìòå,המת מן  –`edyäøBòOk– ÀÇÆÆÇÀÈ
שעורה, glbnכשיעור  xifpdBàOî ìòå Bòbî ìò או בו  כשנגע – ÇÇÈÀÇÇÈ
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ïòbî ìò,ïàOî ìòå,ïìäà ìòå.äøBòOk íöò ìòå;BàOî ìòå Bòbî ìò.elà ìò–çlâî øéæpä,éLéìMa äfîe ©©¨¨§©©¨¨§©¨¢¨§©¤¤©§¨©©¨§©©¨©¥©¨¦§©¥©©¤©§¦¦
éòéáMáe,ïéîãBwä úà øúBñå,åéúBðaø÷ úà àéáîe øäèiL ãò àlà úBðîì ìéçúî Bðéàå. ©§¦¦§¥¤©§¦§¥©§¦¦§¤¨©¤¦§©¥¦¤¨§§¨

:âåì éöç ìò.e`yn lre erbn lr dxeryk mvr lre:ìäàá àîèî äøåòùë íöò ïéàù ,àì åìäà ìò ìáà.mincewd z` xzeqeáéúëãë('å øáãîá)
:åìôé íéðåùàøä íéîéäå.xdhiy créùéìù äæéù øçà åùîù áéøòéå ìåáèéù:éòéáùå
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אותו; `eld,כשנשא lr `l la`.באוהל מטמא כשעורה עצם שאין 

elà ìò, במשנתנו שנימנו הללו הטומאות כל  על –çlâî øéæpä ÇÅÇÈÄÀÇÅÇ
ראשו, שער לגלח חייב הוא בהן, נטמא אם –éLéìMa äfîeÇÆÇÀÄÄ

éòéáMáe וביום השלישי  ביום האדומה הפרה אפר  מי עליו ומזים – ÇÀÄÄ
לטומאתו , ïéîãBwäהשביעי úà øúBñå לנזירותו שמנה הימים את – ÀÅÆÇÀÄ

שנטמא, úBðîìקודם ìéçúî Bðéàå,בטהרה מחדש  נזירותו – ÀÅÇÀÄÄÀ
øäèiL ãò àlàמי עליו שהיזו לאחר שמשו , ויעריב שיטבול  – ÆÈÇÆÄÀÇ

השביעי , וביום השלישי  ביום פרה ÷åéúBðaøאפר úà àéáîe– ÅÄÆÈÀÀÈ
נזירות  למנות מתחיל שאינו כלומר ו), ו , (לעיל ששנינו כמו  בשמיני,
רבי על החולקים חכמים (כדעת קרבנותיו שהביא לאחר אלא שנייה

– בברייתא aאליעזר ,gi xifpויש בסוגייתנו). הגמרא מסקנת לפי  –
גו  מוכח שאין וכן  קרבנותיו ", את "ומביא הפיסקה את במשנתנו רסים

טובטובטובטוב").").").").מהגמרא יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מי"ד מנחם אב, בו כותב אודות לימודו חסידות, אשר תקותי חזקה שלא 

רק ממשיך בזה, אלא שגם מוסיף מזמן לזמן וכציווי חז"ל להעלות בקדש, והרי ציווי החכם מורה על 

האפשריות לקיימו על ידי המצוה.

לכתבו על דבר פרסום מאמרי חסידות בלשון הקדש ובסגנון המובן גם לנוער אודותו כותב,

ידבר בזה עם צעירי אגודת חב"ד, אשר כנראה מכיר הוא כמה מהם, ובפרט שבפעולותיהם 

הם - הרצאות לפני הנוער האמור, שבודאי סגנון ההרצאות הוא כפי שכותב.

לכתבו אודות מצב הבריאות של הוריו שיחיו, בקשר עם עבודתם עתה במוסד, אף שבכללות 

אדם  שבני  בודאי   - זה  עם  ביחד  אבל  לזמן,  מזמן  בחופשה  וצורך  קשה  שהעבודה  הוא,  צודק  בטח 

ח"ו,  בזה  ההפסק  הרי  גדולה,  במדה  נפשי  סיפוק  הנותנת  בעבודה  בשנים  עשיריות  משך  שהורגלו 

תגרום  עצמו,  מצד  הגוף  בבריאות  תוסיף  אם  אפילו  ממושכת,  חופשה  במכתבו,  כלשונו  ואפילו, 

ריקניות בחייהם הרוחנים. ואדם זה שחלק הרוחני שבחייו תופס אצלו מקום הכי חשוב, לא יוותר על 

זה בשביל ריוח בחלק הגשמי.

ולא עוד אלא ריוח הגשמי יהי' הולך ופוחת, ע"י העדר הסיפוק הרוחני.

ולראשונה  לראש  לכל  מתבטאת   - שיחיו  להוריו  הנוגע  בכל  שהתענינותו  חזקה  תקותי 

בהשתדלות לגרום להם נחת רוח אמיתי, ע"י הנהגה יום יומית מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים 

גם לחיזוק בריאות ההורים  זהו מענינים הכי חשובים  והרי  וחי בהם.  נאמר  עליהן  ובקיום מצותי' 

כפשוטה - בריאות הגוף. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בפ"ש הוריו שיחיו ובברכה לבשורות טובות בכל האמור

מ. שניאורסאהן



רי a dpyn iriay wxt xifp zkqn

ïòbî ìò,ïàOî ìòå,ïìäà ìòå.äøBòOk íöò ìòå;BàOî ìòå Bòbî ìò.elà ìò–çlâî øéæpä,éLéìMa äfîe ©©¨¨§©©¨¨§©¨¢¨§©¤¤©§¨©©¨§©©¨©¥©¨¦§©¥©©¤©§¦¦
éòéáMáe,ïéîãBwä úà øúBñå,åéúBðaø÷ úà àéáîe øäèiL ãò àlà úBðîì ìéçúî Bðéàå. ©§¦¦§¥¤©§¦§¥©§¦¦§¤¨©¤¦§©¥¦¤¨§§¨

:âåì éöç ìò.e`yn lre erbn lr dxeryk mvr lre:ìäàá àîèî äøåòùë íöò ïéàù ,àì åìäà ìò ìáà.mincewd z` xzeqeáéúëãë('å øáãîá)
:åìôé íéðåùàøä íéîéäå.xdhiy créùéìù äæéù øçà åùîù áéøòéå ìåáèéù:éòéáùå

`xephxa yexit

אותו; `eld,כשנשא lr `l la`.באוהל מטמא כשעורה עצם שאין 

elà ìò, במשנתנו שנימנו הללו הטומאות כל  על –çlâî øéæpä ÇÅÇÈÄÀÇÅÇ
ראשו, שער לגלח חייב הוא בהן, נטמא אם –éLéìMa äfîeÇÆÇÀÄÄ

éòéáMáe וביום השלישי  ביום האדומה הפרה אפר  מי עליו ומזים – ÇÀÄÄ
לטומאתו , ïéîãBwäהשביעי úà øúBñå לנזירותו שמנה הימים את – ÀÅÆÇÀÄ

שנטמא, úBðîìקודם ìéçúî Bðéàå,בטהרה מחדש  נזירותו – ÀÅÇÀÄÄÀ
øäèiL ãò àlàמי עליו שהיזו לאחר שמשו , ויעריב שיטבול  – ÆÈÇÆÄÀÇ

השביעי , וביום השלישי  ביום פרה ÷åéúBðaøאפר úà àéáîe– ÅÄÆÈÀÀÈ
נזירות  למנות מתחיל שאינו כלומר ו), ו , (לעיל ששנינו כמו  בשמיני,
רבי על החולקים חכמים (כדעת קרבנותיו שהביא לאחר אלא שנייה

– בברייתא aאליעזר ,gi xifpויש בסוגייתנו). הגמרא מסקנת לפי  –
גו  מוכח שאין וכן  קרבנותיו ", את "ומביא הפיסקה את במשנתנו רסים

טובטובטובטוב").").").").מהגמרא יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: כו  במשנה :שני ד נו     שלא שאולי לב בכלי יוצאות 

לו . שאי מי את לבייש 

המשנה : דברי את המבארת ברייתא  בגדי שואלות היו  החשובות  הנשי א 
הימנה , שלמטה  מזו  אחת כל  לב      ו  

שואלת , גדול כה שואלת גדול  כהכה 
 כה שואלת   בנות 

  , משלה לב בגדי לה  שיש  מי א    
    מפני ומי לה  שאי מפני שואלת מי ניכר לא שואלות שכול שמתו 

התקנה .

במשנה : שנינו    
הגמרא: מבארת  ה רק  אלא לא טבילה ,  טעוני  השאולי  בגדי 

ה   שבגדיה אלו  את לבייש  שלא טבילה ,  טעוני 
טבילה .  טעוני אכ

במשנה : שנינו     
הברייתא: בברייתאמוסיפה     היה  למצוא כדי 

זיווגו .

במשנה : שנינו      
המשנה : דברי על  המוסיפה  ברייתא      

, בכרמי חולות היו  כאשר    נישאת  
ו           

נישאת  הולידא בי , לה להינשא ירצו  הכל   מיוחסי יהיו   בניכ  וא 
ו  בנות. ובי  בני יהיו        שהוא 

 נושאי  שאת האשה  , ליחוס או  ליופי ולא מצוה   לש  
  הנישואי לאחר [ תכשיטי]. 

המחול : בו  שמוזכר מאמר הגמרא מביאה באב, ט "ו  בעני המחולות הזכרת אגב
         בגאולה 

[מעגל ]העתידה     זה דבר ויעשה   
     קוינו ה ' זה  ויושיענו , לו  קוינו  ה ' 'זה  ואומר ה ', על  

בישועתו ', ונשמחה  נגילה  ט)לו  כה  (ישעיה             
   

       



      
     

    
    

   
    
    

    
   

   
    

   
  

 
    

   
     

    
  

   
   
    

  
    

   
      
     



אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בודאי נודע לו מביאתם של כמה מאנ"ש הפליטים שיחיו לדעטראיט ונפגש עמהם מזמן לזמן 

ומשתתף גם בהתועדות חסידותית והשי"ת יצליחו שזה יחדשו )אפפרישען( ויזכירו מחצבו ושיכירו בו 

אז דא גייט א חסיד של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע און א חסידישער מחונך.
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המשך בעמוד קיב
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ירידת הנשמה למטה היא לצורך עלייה, בכדי שעל־ידי עבודתה למטה תתעלה למדרגה נעלית יותר מכמו שהייתה קודם הירידה.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד סז
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המשך בעמוד וו

       
            

         
             

         
      
      

       
     

     
      

       
          
        

     
      

        
        
      
     
        
       

     
      

      
    

       
       
      
      
        
       

       
       

     
    
     

      
       

    
     

    
     

    
       

    
       

     

    
      

    
   









































































































          

            

                

             

       

        

       

      

      

       

       

      

      

       

       

        

       

      

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

      

      

       

       

      

       

       

      

      

      

       

      

    

      

   
































































































        
        
       
        
        
        
         
        
        
         

       
       
        

        
      
       
       
        
        
       
       
        
       
        
      
       
       

    
     
      
      
        
        
       
        

          
             

              
                   



















































































רז        
            

         
             

         
      
      

       
     

     
      

       
          
        

     
      

        
        
      
     
        
       

     
      

      
    

       
       
      
      
        
       

       
       

     
    
     

      
       

    
     

    
     

    
       

    
       

     

    
      

    
   









































































































          

            

                

             

       

        

       

      

      

       

       

      

      

       

       

        

       

      

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

      

      

       

       

      

       

       

      

      

      

       

      

    

      

   
































































































        
        
       
        
        
        
         
        
        
         

       
       
        

        
      
       
       
        
        
       
       
        
       
        
      
       
       

    
     
      
      
        
        
       
        

          
             

              
                   

















































































זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

תכלית השלמות של ימות המשיח ותחיית המתים תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד קו



רי             


        

         
    

    
       

       
        

 


        

       
          

          
        

       
       

         
     

       
   

        
      

        
          

    
    

       
         

        
       

        
       

          
       

     
         

       
        
      

      
        

        
   

     
        

        

        


       
        

        
          

          
       

       
 

      
         

        
         

        
        

     
       

       
        

        
       

          
     

   
       

      
       

         
       
         
         
         

    
    

      
       

        
        

        
           
         
         

       
         

          
         

       































































































































































































       
           

           
           

        
       

   
     

    
     

     
       

   
       
         

     
     

      
       

      
      

       
     

      
       
        
        
       
      
      
      
      

      
    
     

     
      
        
       
       
        
     

     
     

       
           
              
                

             
             
              
            
              
              
              

            
                            



















































































































              

             

             

              

        

       

     

       

      

      

      

       

     

      
      

       

     
     

      

       

       

      

        

       

        

       

       

       

      

       

      

       

       

       

      

     

       

       

       

       

      

        

      

        

              

             

             

             

       

           

             

           

           
















































































































     
      

       
         
      
      
      

       
         

        
        
      
       
      
      
      

        
      
       
      
     
      
       
       
      
       
       
       

        
      































































כשמוסר נפשו בפועל ממש, אזי ה'מסירת נפש' היא )גם( בנפש הטבעית. דלא רק שאין מניעה מצידה למסור נפשה אלא שהיא רוצה 
למסור נפשה בפועל ממש.

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מעשינו קאי על ימות המשיח, ועבודתנו קאי על תחיית המתים.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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מידת החסד והרחמנות הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר מעת בריאותן והשתלשלותן ממידותיו יתברך.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד קו
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קי עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

על־ידי התשובה באופן שזדונות נהפכים לזכויות, מיתווסף בו עילוי חדש שאינו בצדיקים גם בהעלם.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קי עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

         
     

          
     

         
        

     


         

          
        

       
       

         
       

          
         
         

 
         

         
          

       
          

     
         

      
         

     
           

         
          

       

          
       

         
          
         

          
     

        
          

      
           

         
          

           
         
          
           


          

         
   

         
           

          
         
        

          
        
          
         
           

    
         

        
  









































































































































ברית חסד ושבועה הם מחשבה דיבור ומעשה.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



ריז              

         
     

          
     

         
        

     


         

          
        

       
       

         
       

          
         
         

 
         

         
          

       
          

     
         

      
         

     
           

         
          

       

          
       

         
          
         

          
     

        
          

      
           

         
          

           
         
          
           


          

         
   

         
           

          
         
        

          
        
          
         
           

    
         

        
  









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

מה שהעיר בפרש"י שבת נה, א שמתחיל באמצעית דאותיות ואח"כ - ראשון ואחרון, הנה י"ל 

בשנים א( כי זהו החידוש שהמ"ם הוא אמצעי לאותי' שהוא רק בצירוף אותיות מנצפ"ך ב( ע"פ הכתוב 

אני ראשון ואני אחרון גו' שאני ראשון קאי על קודם לבריאת העולם ואני אחרון לכשיבטלו הרי עתה 

נמצאים באמצע האותיות ומזה מביא ראי' על אני ראשון וא"א, וכמו שכותב גם כת"ר שהוא ע"ד מלך 

מלך ימלוך שמלך לשון הווה ומזה יודעים ג"כ מלך - עבר, ימלוך - לעולם ועד )יעוין בפיה"מ להצ"צ 

על יהי כבוד(.

ובס'  האריז"ל  סי'  עיין   - וספה"ע  הכולל.  שער  יעוין   - לבנה  וקידוש  בכח  אנא  ע"ד  במש"כ 

דרמ"צ ע' 54 שנק' תנופה.
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קיא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכ
       

            
             

              
             

      
       
       
      
      
     
     
      
      
     

      
       

      
       
      
      
       

     
     

     
    

    
   

     
      
     
       

       
     

      
       
      

    
    

       
       
        

      
                        

                               
                         

                           
                            

                               
                             

                       
                       

                         
                       

                   
                           
                            

                         
        























































































































            

          

               

              

       

       

      

 


















       
      
       
        

           
            
              
              

               
            
               
              
            
            
              
              
             
              
              
             
             

            
             
             
           

            
             
            



























































זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קיא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

דבר וודאי הוא שתושלם הכוונה דנתאווה הקדוש־ברוך־הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שלושה עשר - השוחט והמעלה דף קיב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

הנשמות קודם ירידתם למטה הם בבחינת צדיקים גמורים, והיתרון שנעשה בהם על־ידי ירידתם בגוף הוא שנעשים בבחינת בעלי 
תשובה.

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק ארבעה עשר - פרת חטאת דף קיב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י

עניין ה'מסירת נפש' הוא דבר טבעי אצל כל אחד מישראל, שאי־אפשר כלל לכפור בה' אחד, ומוכן למסור נפשו על זה וסובלים עינויים 
כו'.

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד מב
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המשך בעמוד קו
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זבחים. פרק ארבעה עשר - פרת חטאת דף קיג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

גם לאחרי החטאים וכו', בשעתא חדא וברגעא חדא, נעשה צדיק גמור.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק ארבעה עשר - פרת חטאת דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד וו



אגרות קודשרל

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממה שנתקבל אצלו דבריי אודות הזכות שעבודתו הוא במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ברורה  די  היתה  לא  נקודה אחת  כנראה  כי  בזה,  לתקן  ג"כ  מוכרחני  זי"ע, אבל  נבג"מ  זצוקללה"ה 

במכתבי, והוא אשר בהתאם לגודל הזכות והעבודה במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר ואשר זהו הצנור 

לכל המצטרך הן בגשמיות והן ברוחניות להמשתתפים בהעבודה, הנה פשוט הדבר שככל אשר תגדל 

והברכה המושפעת להעובדים בהמוסדות,  ג"כ ההצלחה  והצלחתו תגדל  תועלת המוסד התפתחותו 

וכדי שהמוסדות יצליחו צריכים להיות מכוונים לרצון וכוונת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

והנה למותר להאריך עד כמה הקפיד כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר כל ענין יתנהג בסדר כלפי פנים 

ועאכו"כ בענינים הנוגעים לחוץ, אשר לכן בכל המוסדות השונים יסד מקום מרכזי אשר משם הוראה 

יוצאת לכל הסניפים )אף שחלוקה ההוראה אם היא רק בדרך כלל או גם בפרט ובפרטי פרטית מתאים 

להמקום והאישים(... מובן שאין זה פוחת כלל וכלל או ממעט דמותו של מי שהוא, ונוגע רק בענינים 

חיצוניים היינו האופנים שיכולה העבודה להעשות מבלי חיכוכים ובחזית מאוחדה כלפי חוץ, כי מובן 

אשר הנמצאים בחוץ מביטים בשבע עינים למצוא בדק וחסרון ובל ימלט אשר יחפשו דרכים ועלילות 

לעשות סתירות מאחד לרעהו וכו' וכו', וא]ף[ שהסכסוכים בפו"מ אינם אבל עד שיתברר ברצוא ושוב 

יכול להיות היזק מרובה...

ואכפול עוה"פ שאין זה מיעוט הדמות של מי שהוא ח"ו וח"ו אבל לסידור העבודה מוכרח 

שיהי' צנור אחד ושאר כל המוסדות יקבלו דרך צנור זה, אף שלפעמים רבות אין זה אלא דרך מעבר 

ולא התלבשות. ואקוה אשר דברי הנ"ל די ומספיק לבאר את כל הילוך וסדר העבודה והשתלשלותה.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  בהיותי  הזכרתים  ששלח,  בהרשימות  התלמידים 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובודאי יעורר ר"ר על כל אחד מהם בהמצטרך לו...

חדש  על  לביתם  נוסעים  שהתלמידים  המנהג  מוכרח  שאם  אשתקד  כתבתי  שכבר  כמדומה 

שיוכלו  הבנה  קלי  ומאמרים  בהנהגה  הוראות  היינו  לדרך  רוחנית  צידה  להם  לתת  צריך  הרי  תשרי 

ללמוד בהם בהיותם במקומם וביחוד שיוכלו לנאום ברבים או ללמדם ברבים, אבל כנ"ל הוא רק אם 

הכרח גמור בדבר, אבל ההשתדלות צ"ל להיפך היינו שבימים הנוראים עשי"ת ויום הקדוש צריכים 

להיות בצוותא באותו המוסד שדרך בו מקבלים הדרכה ביראת שמים, וגודל התועלת בזה ופרסום 

הנהגה כזו אין לשער הן על התלמידים עצמם והן עוד יותר על הסביבה. ואף שאין לנגוע במנהגיהם 

שהם אצלם בקבלה מדורי דורות בכ"ז בטח יש למצוא כמה מנהגי חב"ד שיוכלו להחזיק בהם מבלי 

לנגוע בהנ"ל.

כאלו  ענינים  ע"ד  שיודפס  משתדלים  שאין  ולפלא  הגאולה,  חג  חגיגת  אודות  ממ"ש  נהניתי 

במכ"ע המופיעים בהסביבה והמדינה, וגם אם נצרכה זהירות אויף ניט אויפצורייסען די אויגין בטח 

יש למצוא אופן ממוצע...

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לא כבר ובטח יזכה בו את הרבים ובעיקר התלמידים שיחיו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.



רלי    


             

              
                  

                 
             

                
                

                
               

                
               

   
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לה  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
   המשתלשל הטלית חלק היינו  שוליה -

מקופלים  שצידיה בטלית לצאת מותר  אבל  מאחוריו ,
בשעת  כתפיו  על  לקפלם שנהוג (באופן  כתפיו  על 

גבו . על  משתלשלים הטלית אחורי אם - התפילה)
   הימנית הכנף את שהגביה -

כתפו  גבי על  ונתנה מטה כלפי מאחוריו  המשתלשלת
על  האחורית השמאלית הכנף עם עשה וכן  הימנית

השמאלית. כתפו 
   ששתי היא הטלית לבישת דרך  -

את  כנושא נחשב ואחרת לאחוריו , משתלשלות כנפות
כלובשה. ולא הטלית

   להניח לא א. פרטים: ג' כאן  ישנם -
מכסה  אינה שהטלית כך  - הכתפיים מעל  הטלית כנפות
להניח  לא ב. התורה. מן  חייב שאז  - ורובו  ראשו 
הטלית  אמצע אם אף - הכתפיים מעל  הטלית כנפות

(לדיעה  סופרים מדברי אסור  - ורובו  ראשו  מכסה
אפילו  בידיים הטלית כנפות להגביה לא ג. העיקרית).
מן  קצת שמוגבהים באופן  להתעטף אפשר  (אלא מעט 

הארץ).
   הכנפות לקפל  שבמקום היינו  -

לגובה  עד  מקפלן  הכתפיים, לגובה עד  האחוריות
או  לפניו  (המוטות זרועותיו  על  מונחות והן  הזרועות

.לצדדים)
  הטלית כשכנפי בטלית לצאת מותר  -

כמנהגנו  בחגורתו  תחובים מותר התחתונים וכן  ,
מתחת  מקופלות האחוריות שכנפיה בטלית לצאת

מלפניו  וקשורות .לזרועותיו 
  ואין גופו , רוב את תכסה שהטלית די -

ראשו  את גם שתכסה .צריך 

 
(כגון 294) לבישה דרך שכשאינו שאף  הרמב "ם דעת

למשוי , נחשב  אינו בידיו) או כתפיו על הכנפות שמגביה
כמשוי . נראה ומכלֿמקום

האחוריות 295) הכנפות את מגביה שלא שכל הוא והטעם
הפירוש  (ואין כמשוי  נראה אינו - כתפיו על או ממש  בידיו
יהיו  הטלית צידי  שגם צריך בטלית לצאת להתיר שכדי 
שבס ' התמיהה ואזלא מקופלים, ולא לצדדים משולשלים

סג). פירוש לשבתך מכון
דמותר 296) מסתבר - בחול גם הלבישה דרך הוא דכן כיון

יא). ס "ק  קטו סי ' (בדה"ש
הטלית 297) את הלובשים שונים במקומות שנוהגים כפי 

כדעת  (שלא ח  ס "ק  בקו"א (כמבואר למעילם מתחת ברחוב 
העיקר  אלא הטלית, בקיפול איסור שאין אחרונים) כמה
או  כתפיו על מונחת תהיה ושלא גופו, רוב  את שתכסה

בידיו. מוגבהת
על 298) שיהא דבעינן הסעיף  מתחלת שמשמע  אע "פ 

על  הטלית להניח  נהגו לא שעכשיו כיון מ "מ  ג"כ, ראשו
אף  לבישה דרך שפיר מקרי  התפלה, בשעת רק  הראש
לפי והכל וז"ל: כ' סקמ "ז במ "ז ובפמ "ג ראשו. על כשאינו
כ' ל' סעי  ובלבוש שרי , - בכך לבישתו אם והמקום, הזמן
ס "ק  קטו סי ' (בדה"ש ראשו על מניחו שאינו אע "פ  מפורש

יב ).



רלב   

           

ÁÒמי אבל נכרי  לצורך בתחלה הלוה בסרסור זה וכל
ובא  משכון על ממעותיו ברבית לנכרי  הלוה שכבר
הנכרי מן לו שיקח  ברבית מישראל זה משכון על ללות
שישראל  מה כלום מועיל אין משכונו ממנו לפדות כשיבא
אחריותו  וכל ערב  ומדין לוה מדין הראשון את פוטר הב '
הב ' ישראל ביד הוא שהמשכון שאף  לפי  לבד המשכון על
של  הוא מהנכרי  והלאה מהיום עליו העולה הרבית כל הרי 
של  רבית הנכרי  מן נוטל הב ' ונמצא לו שהלוה הראשון

הראשון.

להב ' הראשון שיאמר מכירה בדרך אלא תקנה לו ואין
לי שיש ושעבוד וזכות כח  כל לך מוכר הריני  ממנו כשלוה
אם  ואף  עמי  לך ולא עמך עסק  לי  ואין זה משכון על
יתחייב  לא לעולם יפדנו לא והנכרי  הרבה שוה המשכון
ירצה  כן אם אלא לו שיפדה להראשון להניחו הב ' ישראל

החיוב : בדרך ולא הטוב  מרצונו

ËÒ ההקנאה מדרכי  באחד להיות צריכה זו ומכירה
מטלט  שהוא חוב שהמשכון לו יש ואם בהם. נקנה לין

דרך  אין חוב  שטר לו יש אפילו משכון בלא ברבית נכרי  על
מן  העולה הרבית לו ויקח  מעות שילווהו לישראל להקנותן
בשום  נקנה אינו נכרי  של שחוב  לפי  והלאה מהיום הנכרי 

בעולם. קנין

תמחול  אתה להראשון המלוה הב ' ישראל יאמר תקנתו ומה
לך  נותן שאני  אלו מעות בעד וכל מכל ותפטרהו להנכרי 
מן  להוציא יכול שאני  מה כל ממך קונה אני  אלו ובמעות
נסתלק  הרי  בקנין נקנה אינו נכרי  של שחוב  שאף  הנכרי 
של  רבית נוטל הב ' ואין מחילה בתורת הא' ישראל ממנו

הא'.

אינו  אפילו הא' על החוב  אחריות שום יהא שלא ובלבד
לגבות  מה ימצא כשלא שהוא סתם ערב  ולא קבלן ערב 
סופרים  מדברי  אסור בלבד הקרן אחריות ואפילו מהנכרי 
למעלה  שנתבאר כמו להפסד ורחוק  לשכר קרוב  משום
הרבית  אחריות עליו מקבל ואם ישראל. של חוב  במוכר
הלוה  אפילו תורה של גמורה רבית זו הרי  מהנכרי  העולה
שכל  מכירה בדרך לישראל ומשכנו וחזר המשכון על לנכרי 
יפרענה  לא אם מכיסו הרבית לפרוע  עליו מקבל שהישראל
פורעה  שלבסוף  ואף  הישראל על מתרבה זו רבית הרי  הנכרי 
ישראל  ואסור הישראל על נתרבה כשנתרבה הרי  הנכרי 

הנכרי : מן ליטלה השני 

*
Úנכרי אבל ברבית נכרי  על חוב  לו שיש בישראל זה וכל

באשראי בין במשכון בין ברבית ישראל על חוב  לו שיש
הרבית  עם זה חוב  לו ולהקנות מישראל מעות ללות ובא
נוטל  אפילו והלאה מהיום הראשון מישראל לו העולה
זו  הרי  להשני  ונותנה הראשון מהישראל הרבית את הנכרי 
ישראל  היה שאם בענין שהוא כל תורה של גמורה רבית
מהיום  מהרבית נפטר היה היום להנכרי  חובו פורע  הראשון
להישראל  מתרבה והלאה שמהיום הרבית שנמצאת והלאה

בה  נתחייב  לא שהרי  להנכרי  ולא מהנכרי  החוב  שקנה הב '
להנכרי : כלל

‡Ú להישראל החוב  הקנה כשהנכרי  אמורים דברים במה
של  משכון לו שמסר אלא לו הקנהו לא אם אבל
הב ' לישראל הנכרי  מכר ולא עליו שהלוהו הראשון ישראל
סתם  אצלו משכנו אלא במשכון לו שיש והשעבוד הזכות
שיטלנה  והלאה מהיום הראשון מישראל לו העולה ברבית
על  ברבית לנכרי  להלות אוסרים ויש מותר. הב ' הישראל לו
אצל  משכנו ואפילו הנכרי  אצל שמשכנו ישראל של משכון
אלא  המשכון פודה בעצמו הנכרי  ואפילו רבית בלא הנכרי 
אם  אצלו כשמשכנו להנכרי  הראשון הישראל אמר כן אם

אפרעך (מעכשיו)לא לך קנוי  המשכון יהיה פרעון לזמן
נפש  ובעל להנכרי  המשכון ונקנה פרעו ולא הזמן והגיע 

לדבריהם: יחוש

Ú המשכון על לישראל כבר הלוה כשהנכרי  זה וכל
אבל  עצמו. לצורך ברבית עליו ללוות בא ועכשיו
ברבית  מישראל מעות עליו שילוה לנכרי  משכון ליתן אסור
לפי ברבית הנכרי  מן המעות וילוה יחזור המשכון ובעל
שלוחו  שליח  שנעשה בנכרי  גם אומרים סופרים שמדברי 
בשביל  ברבית הנכרי  הלואת להיות להחמיר כמותו אדם של
לנכרי להלות אין לכן בעצמו. הישראל לוה כאלו ישראל
הוא  הסתם ומן בו רגילים הנכרים שאין מלבוש על ברבית

עליו: ללוות לו שנתנו ישראל של

*
‚Ú ואחר רבית בלא או ברבית לנכרי  שהלוה ישראל וכן

מהנכרי המעות ללות ומבקש אחר ישראל בא כך
לו  להלוותם לנכרי  לומר הראשון לישראל אסור ברבית
לוה  הנכרי  שלוה שמתחלה פי  על אף  שליחות איסור משום

עצמו. לצורך

שילוה  בשביל בתחלה הנכרי  את הישראל הלוה אם אבל
הרבית  פורע  שהישראל פי  על אף  ברבית לישראל הנכרי 
ואין  תורה של גמורה רבית זו הרי  להישראל והנכרי  להנכרי 
ואין  הואיל כלום מועלת נכרי  ידי  על להלוות הערמתו
נכרי לו השוכר כישראל זה והרי  עצמו לצורך לוה הנכרי 
ברבית  לישראל מעותיו שילוה בריוח  חלק  לו נותן או
ואין  ישראל של הן והמעות הואיל התורה מן שאסור
המעות  אחריות הנכרי  עליו קבל ואפילו הנכרי  על אחריותן
עליו  שיקבל עד כלום אינו ברשותו שהם זמן כל מאונסים
כל  כדין לישראל הוא שיפרעם יאבדו אם החובות אחריות

לוה:

„Ú ברבית לישראל מעותיו שילוה ישראל לו השוכר ונכרי 
מפני אסור כלל הישראל על אחריותם שאין פי  על אף 
נכרי של הן שהמעות ולעדים ללוה מודיע  אפילו עין מראית
אין  אם מותר שאז לרבים מפורסם הדבר כן אם אלא
ערב  כדין בזמנם החובות פרעון לענין עליו אחריותם

למעלה: שנתבאר כמו בדיניהם

‰Ú ואסור הנכרי  מן רבית ליקח  התורה מן ומצוה
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רלג    

מצות  זו תשוך כלומר תשיך לנכרי  שנאמר בחנם להלוותו
ולא  שנאמר כמו בחנם להלוותו ולא נשך ממנו ליקח  עשה
המכירו  נכרי  הוא כן אם אלא חנם מתנת להם תתן לא תחנם

ועובדיה: זרה עבודה בהלכות כמ "ש

ÂÚ שמותר רבית לענין כנכרי  דינו הכלל מן שיצא מומר
הוא  מין זרה עבודה שעובד שכיון ברבית להלוותו
כל  לאבדו ומותר מופקר שגופו וכיון למיתה אותו ומורידין
באיזו  לעצמו ליטלו הדין והוא לאבדו ומותר ממונו שכן
כיון  טוב  זרע  ממנו יצא שמא לחוש ואין שאפשר תחבולה
בעבודה  אדוק  שאינו שכל אומרים ויש הנכרים. בין שנטמע 
והוא  גופו מורידין ואין מין אינו זרה לעבודה כומר כגון זרה
אפשר  אם לדבריהם לחוש וטוב  מופקר. אינו שממונו הדין

להלוותו: שלא ממנו להשמט 

ÊÚולפני משום הכל לדברי  אסור ברבית ממנו ללות אבל
אינו  שהמומר שאף  לאחיך תשיך לא ומשום כו' עור
שלא  ומוזהר אצלו אחים נחשבים אנו אצלינו אח  נחשב 
לו  והנותן הוא ישראל שחטא פי  על שאף  נשך ממנו ליקח 
לגרום  שלא ללוה אזהרה שהיא תשיך בבל עובר נשך

עליו: מוזהר שהמלוה כל לישוך למלוה

*
ÁÚ עובר אלא הנכרים בין נטמע  שלא מין וישראל

בתורה  שכופר או ישראל בקרב  להכעיס  עבירות
אסור  המורידין מן שהוא פי  על אף  מישראל ובנבואה
מופקר  שגופו פי  על שאף  הכל לדברי  ברבית להלוותו
ואין  ויירשנו. טוב  זרע  ממנו יצא שמא מופקר אינו ממונו
התורה  לכל ומומר בפרהסיא שבתות למחלל לומר צריך

כלל: המורידין מן שאינו זרה מעבודה חוץ  כולה

ËÚ הבן הרי  הנכרית מן בן לו שיש זרה לעבודה ומומר
פי על אף  ממנו וללוות להלוותו ומותר כמוה נכרי 
הנכרים. מן וללוות להלוות שמותר כמו המורידין מן שאינו

אסור  כמוה מומר שהבן הנכרי  מן בן לה שיש מומרת  אבל
בין  שנשבה כתינוק  שהוא לפי  הכל לדברי  להלוותו אפילו
בו  למרוד ומתכוין רבונו שיודע  למומר דומה ואינו הנכרים

פיוהר  על ואף  ידע  לא זה אבל הראשונה לסברא מין זה י 
הוא  הרי  ודתם היהודים וראה יהודי  שהוא שמע  כך שאחר
המורידין  מן ואינו דתם על הנכרים בין ונתגדל הואיל כאנוס 

הכל. לדברי 

שאף  הכל לדברי  ברבית להלוותם אפילו אסור הקראי "ם וכן
לענין  אפיקורס  דין להם אין פה שבעל בתורה שכופרים
הדיחו  אבותיהם אלא מדעתם כופרים שאינם לפי  מורידין
שנשבה  ישראל כתינוק  הם והרי  דתם על אותם וגדלו אותם

הוא: שאנוס  טעותם על וגדלוהו ביניהם

Ù ביותר מעשיהם קלקלו עכשיו שהקראי "ם אומרים (ויש
שהם  לפי  ברבית להלוותם ומותר גמורים כנכרים והם
רבית  ואיסור להחיותם ואסור התורה בכל כופרים כאלו
נשך  מאתו תקח  אל שנאמר להחיותו שמצווין במי  תלוי 
שאסור  המומרת לבן הדין והוא עמך. אחיך וחי  ותרבית
לפי להלוותו מותר זרה לעבודה בן לגדל שלא להחיותו
כן  גם הנכרים שהרי  המורידין מן שאינו פי  על אף  זו סברא

אחר  הלך תורה בשל הלכה (ולענין המורידין מן אינם
המחמיר)[)]:

עיסקא  והלכות  רבית  הלכות 

*
חייב ‡ אינו אביו וגם המצות מכל פטור שהקטן פי  על אף 

אבל  סופרים מדברי  אלא התורה מן במצות לחנכו
בנו  את ללמד האב  על התורה מן עשה מצות תורה תלמוד
ולמדתם  שנאמר חייב  אינו שהקטן פי  על אף  תורה הקטן

בם. לדבר בניכם את אותם

תורה  מלמדו לדבר משיתחיל ללמדו חייב  אביו ומאימתי 
ישראל  שמע  מפרשת ראשון ופסוק  וגו' משה לנו צוה
שיהא  עד פה בעל פסוקים פסוקים מעט  מעט  מלמדו ואח "כ
לקרות  מלמדו שאז חמישית בשנה דהיינו שנים חמש בן
בן  או שש בן שיהיה עד בביתו מעט  מעט  שבכתב  תורה
כדי התורה אותיות מלמדו הרביעית בשנה לכן וקודם שבע 
בן  וכשיהיה חמישית. בשנה בתורה לקרות עצמו שירגיל
אצל  מוליכו וכחו בוריו לפי  הכל שלימות שבע  בן או שש
שיקרא  עד כולו היום כל בתורה לקרות התינוקות מלמד
רבות  פעמים כולם וכתובים נביאים עם כולה שבכתב  תורה

שנים. עשר בן שיהיה עד

התינוק  וגם הקודש בלשון הרוב  מספרים שהיו ובימיהם
ועל  הקודש בלשון עמו מספר אביו היה לדבר כשמתחיל
רק  המלות פירוש התינוקות ללמד צריכין היו לא כן
היו  לא כי  כתיב  ולא וקרי  וטעמים בנקודות הקריאה
שלנו  תורה כספר אלא בימיהם כתובים והטעמים הנקודות
והיו  פה בעל המקרא בכל והטעמים הנקודות לומדים והיו
התינוקות  עם המקרא כל בלימוד שנים ה' עוסקים אז

מאד. רבות פעמים

הלכות  שהן פה בעל המשניות בלימוד שנים ה' כך ואחר
טעמים. בלי  פסוקות

קצרה  בדרך לידע  שהוא בתלמוד שנים ה' כך ואחר
בי "ג  שבכתב  מתורה ומקורם והדינים ההלכות של הטעמים
בקבלה  או חכמים דרשות כל ושאר נדרשת שהתורה מדות
שעשו  חכמים מתקנות או מסברא או מסיני  למשה הלכה

תורה. לדברי  וגדר סייג

בפלפול  ויכלתו שכלו לפי  איש אדם של ימיו כל כך ואחר
ודרשות  הטעמים לעמקי  לירד ופירוקים בקושיות התלמוד
פסוקים  ודרשות רבות הלכות לחדש דבר מתוך דבר ולהבין
חכמים  דברי  כל וכן לבינה. ארבעים בן אמרו זה על אשר
הנקראים  תנ"ך פסוקי  על ודרשום שהסמיכום וחידותם

הגדות:

*
 שאסור אע "פ  שכר ליטול לו מותר תינוקות מלמד וכל

ההיא  בעת ה' צוה ואותי  שנאמר בשכר תורה ללמד
בחנם  אתם אף  בחנם אני  מה ומשפטים חוקים אתכם ללמד
שימור  צריכים הם קטנים שהם התינוקות מקום מכל
זה  ובעד בטלים בדברים ויעסקו החוצה יצאו שלא לשמרם

שכר. ליטול מותר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95



רלד   

הרי ומלמד מלאכתו ומניח  ואומנות מלאכה בעל שהוא ומי 
שימור  צריכים שאינם מהגדולים גם שכר ליטול מותר זה
שביטל  מפני  ומוכח  הניכר בטילה שכר אלא שאינו לפי 
היום  מקצת אלא עמהם לומד אינו ואפילו ממלאכתו
היום  כל עמהם לומד ואם ופרנסתו במלאכתו עוסק  ומקצתו
שכרו  ליטול לו מותר כלל ועסק  מלאכה בשום עוסק  ואינו
לא  שאלו לפי  כלל ואומנות מלאכה בעל אינו אפילו מהם
להחיות  עסק  איזה לעשות מוכרח  היה בודאי  עמהם למד
ואינו  היום כל עמהם שלומד ועכשיו ביתו ונפשות נפשו

מזה: גדול ומוכח  הניכר בטילה שכר לך אין כלל עוסק 

מקופת ‚ לפרוע  היתה  חכמים תקנת תינוקות מלמדי  ושכר
והעניים  העשירים בני  שבעיר התינוקות כל בעד הקהל
בנו  בעד פורע  אחד שכל נוהגין אלו במדינות ועכשיו יחד

משגת. ידו אם

מתקנת  בעדו לפרוע  הציבור חייבים משגת ידו שאין ומי 
בעד  לפרוע  העשירים את לכוף  יכולים והעניים חכמים
את  זה לכוף  יכולים העשירים ואפילו הקהל מקופת בניהם
הקהל  מקופת שלהם תינוקות מלמדי  שכר לפרוע  זה
תקנת  עיקר היתה כן כי  בנים לו שאין מי  גם בה שנותנים
גדולה  בין ועיר עיר בכל תינוקות מלמדי  להושיב  חכמים
בין  שבעיר התינוקות כל מלמדי  שכר ולהטיל קטנה בין
השגת  כפי  אחד כל שבעיר הקהל כל על עניים בין עשירים
לפי שהן הקהל נתינות כשאר בנים לו שאין מי  אפילו ידו
אנשי כל מחרימין תינוקות מלמדי  בה שאין עיר וכל ממון
תינוקות  של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם שאין העיר
שבמקומות  אלא חטא בו שאין הבל שהוא רבן בית של
מוחלים  הבינונים וגם שהעשירים מפני  הוא כן נוהגין שאין
הכל  וחייבים למחול בידם אין העניים בני  חלק  אבל לזה זה
בו  שאין הבל שהוא שנה י "ג בני  שיהיו עד בעדם לפרוע 

חטא.

לזה  ליתן חייבים חכמים תלמידי  כמו ממסים הפטורים וגם
שבעיר  העניים לפרנסת ליתן שחייבים כמו ממונם כפי 

הקהל. על המוטלת

*
זו  רבה מצוה לדבר נמנים חבורות יש גדולות ובקהילות

שאין  ובמקומות העניים לבני  תורה תלמוד שכר המתנדבים
חכמים  ואמרו הקהל מקופת לפרוע  כופין זו חבורה שם
מדליו. מים יזל שנאמר תורה תצא שמהם עניים בבני  הזהרו

תינוקות  לכ"ה אחד מלמד לשכור אלא לכופם אין אך
רבות  פעמים התנ"ך כל לבד מקרא וילמדם כבימיהם
ואם  תינוקות. לכ"ה אחד במלמד די  שלמקרא כבימיהם
וגמרא  משנה לבניהם ללמד רוצים משגת ידם שאין אותם
יפרעו  תינוקות לכ"ה שנים אפילו או אחד במלמד די  שלא

משלהם: המותר

כופין „ לבנו מלמד לשכור רוצה ואינו משגת שידו מי  אך
אם  נכסים לו ויש בעיר אינו ואם כפיות מיני  בכל אותו
יורדים  לאו ואם אותו מודיעים תחלה להודיעו אפשר
שלא  שנפרעים כמו לבנו מלמד ושוכרים בפניו שלא לנכסיו
חייב  הוא האב  התורה מן כי  ממש שלו חוב  לבעל בפניו
התורה  כל שילמדנו מלמד לו למצוא או בעצמו לבנו ללמד
יכול  אינו בעצמו שהוא אע "פ  בחנם מוצא אינו ואם כולה
מן  הוא חייב  בעצמו כלל ללמוד יודע  אינו ואפילו ללמדו
התורה  כל לידע  היטב  שילמדנו מלמד לו לשכור התורה

כולה. ושבע "פ  שבכתב 

הטעמים  עם התורה כל של פסוקות הלכות וכל תנ"ך דהיינו
בכל  ודקדוקיהם שבתורה מצות התרי "ג פירוש הן הן כי 
דברי ואלו אלו הרי  דעות חלוקי  בהן שיש ואף  פרטיהם
ללמוד  וגם עכשיו נוהגות שאין המצות ואפילו חיים אלהים
שהן  הפסוקים מדרש על שהסמיכום חכמים דברי  כל
הזאת  המצוה כל את תשמרון שמור אם כי  שנאמר ההגדות
לומר  תלמוד לי  די  הלכות למדתי  תאמר שלא חכמים ודרשו
התלמוד  שהוא ומדרש ואגדות הלכות למוד המצוה כל
ומקורם  וברייתות שבמשניות ההלכות טעמי  שמפרש
דרשה  להן שאין וההלכות שבתורה הפסוקים בדרשות
ניתן  והכל מסברא או מסיני  למשה הלכה קבלה הן בפסוקים
מדרש  על שהסמיכום חכמים דברי  וכן מסיני  למשה
ואתנה  פסוק  על חכמים שדרשו כמו ההגדות שהן הפסוקים
להורותם  כתבתי  אשר והמצוה והתורה האבן לוחות את לך

ההגדות. ללימוד קודם ההלכות לימוד מקום ומכל
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 הרמ''ז בפיר ש  ב'). עד  ס ק ''ב,  ) אמר  ר ת הר   יְְֱֵֵַַַַַַַַָָָֹוע
. ָ

,'ב חלק  א '. עד ר "מ,   א ', חלק  הר : זה תאר  מה  יוע)ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
א '). קכ''ג, ב'. קכ''ב, ב'. מ''ז, ג': בחלק  .   יע ב'. עד פ "א ,  ְֵֵֶַַַָ

 י כב יא ר  אמר , פר ת מה  יוע     ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָ

          . 

. ל''ה יא ר  ְְֵַַַַָוכבאר 

 קס ועל  .  תאר : כמ"תה "רא י    ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

   "תמ אכל   ימי "ת סק  ועל  .    ְִֵֶַַַָָֹ

  

 קס על  מה תאר  מה  יוע"'כ  ה אכלה"   ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ

 .

   
     ר  ס תאר  מ ְְִִֵֶָ

"'כ ינה "אני התחיל         ְְֲִִֵַַָ
 ,('ב עד י"ז  )    ַַ

      'כ 

        
    
       

  'כ    
        

  

      'כ    

         

      'כ   

"  ואתח" התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע  . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
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"'כ לגי "אתי התחיל  דר  תאר  מה  יע  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

      ,המ תאר  כמ ְְִִֵֶֶָ
  ואתח פר ה – קריאת־מע  עני  . ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

אל   אלקי "וידר  התחיל  דר  וארא , פר ה תאר  מה  יְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוע
"'כ  אברה אל  וארא  'כ מה   .[   יע . ְֵֵֶֶַַָָָָָֹ

"מסעי "א ה יא ר  מה תאר  מה  יוע   מה  יוע . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ת העל פר ה תאר   "'כ  ה גי ל  את  א"  עני , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

   

"ה א "יהדה וזה יהדה.  עני רל "ז),  ) ויחי הר   יוע] ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

  מה  יוע א '). עד קי''ד  )  טימ הר   יע נכח .   ל –ְְְִִֵֵַַַַַַַַָֹ
סק  על  תאר    הפטרה ,"'כ יהדה ני צ ונק" ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

דר ]. ְְִַַָָָפר ת

 ''   ר ''ח , , ''  ־ע', – "מע"  עני תאר  מה  יְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוע
 ציניצ הר ''ח  מעלה מברר   .   יע . ְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

" תצא "י התחיל  דר  נזר    . המ  יוע ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ
הת" "רא י יא ר     . ְֵֵַַַָ
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"'כ   ואתח" סק  על  תאר  מ     ְְְִֵֶֶַַַָָָ

   

 לח פר ת תאר  מה  יוע   תחילה דר  , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ה כה תיכלא ", "נהרא  – כלת  עני לציצית",  לכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"והיה
ל קחה  מאי י א ה, ירא  "לזאת  כעני חיוורא ". מ"הרא  מְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ

"'כ  .תאריכ    יע ֲִֵַַָ

           

           

          

              

    

          

          

         

   

            

            

           

           



 הר  יא ').וע עד קע"א ,  ) ר מה ר ת ְְֵַַַַַַָָָֹ

            

   

ציצית פר ת "אני" התחיל  דר  תאר  מ   ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

  .ת מה  יוע"  ואתח" התחיל  דר  אחר ,   מק אר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
   תחילה דר  תאר  מה ל בנה".  נימ "יראל   עני , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

רא "  למע הליחה ע "י י עד", יראל  "בה   ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

          

   

        

  לק מה תאר  מה  יוע]   ועני  פיר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ה'),  סימ)  יה  מדר  יוע סחר .   ל – " נע  אר" ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָקראת

סק  החיל ת"].על  אל  "למנח  ְְִֵֶַַַַַָ

    

"נתיי" סק  על  יא ר      . ִֵַַָָ

" ראמ  לכ" סק  על  יא ר  וארא , פר ת תאר  מה  יְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוע
   . 

" אי ר  הע "וכל  התחיל  ר   ס מה נתאר  מה  יוע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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"'כ סאי  מיה" התחיל  דר  – אחר    מק תאר  מְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
   . 

 ר יא מה תאר  מה  יוע"נתיי" סק  על   ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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  למע" התחיל  דר  תאר  מה  יוע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
ה'" את ירא     ִֶָ

        
      
      

   

 תה  י את "זכר  התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוע
" לק    ת ר ההר   פיר ," מל  מק"  יוע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

.  לק  יוע ."  ח "חכמת  יר  מעני ב') עד קמ"א ,  ) ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָלדת

           

           

          

    

.(' א עד ק "מ,  וד ב'. קל "א ,  ) א רא :  ירה ממע  ְְְְִֵֵַַַַַַַָוכ
לעיל  מה תאר  מה  יוע א '). עד רס"ב,  )   ואתח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָבפר ת

 .ת העל ְְְֲַַָָפר ת
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 רהות רית  מעני ב'), עד קס''ח ,  ) ר מה ר ת הר   יְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹוע
." האר" ְְִֶַָָבר ת

," ר" י הב",  עני  להבי" התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוע
'כ יסד־א א  הא    ."רהת "ל טי  יוע ְְְִֵֵֶַַָָ

 קס על  עקב, ר ה  הר  יוע ." מ זית  אר" ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
סק  על  ב'), עד  ס קי"ג,  ) ח תי ג', ל  חלק  "ונתי ְְִֵֶַַַַַָָָֹֻ

." ארֶָָ

" יריה "יר  התחיל  דר  תאר : מה  יוע   ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

"ראינה "צאינה התחיל  בדר  ל למה". "א ר   פיר , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
  ."   לה  מל" – למה"  ל" י , ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

        

         

.('ב עד ק ''ע,  ) ר מה ר ה הר   דפירְְִֵֵַַַַָָָָֹ

                 

          

"ידענ לא   אברה "י התחיל  דר  מה תאר  כמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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 רהות רית  מעני ב'), עד קס''ח ,  ) ר מה ר ת הר   יְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹוע
." האר" ְְִֶַָָבר ת

," ר" י הב",  עני  להבי" התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוע
'כ יסד־א א  הא    ."רהת "ל טי  יוע ְְְִֵֵֶַַָָ

 קס על  עקב, ר ה  הר  יוע ." מ זית  אר" ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
סק  על  ב'), עד  ס קי"ג,  ) ח תי ג', ל  חלק  "ונתי ְְִֵֶַַַַַָָָֹֻ

." ארֶָָ

" יריה "יר  התחיל  דר  תאר : מה  יוע   ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

"ראינה "צאינה התחיל  בדר  ל למה". "א ר   פיר , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
  ."   לה  מל" – למה"  ל" י , ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

        

         

.('ב עד ק ''ע,  ) ר מה ר ה הר   דפירְְִֵֵַַַַָָָָֹ

                 

          

"ידענ לא   אברה "י התחיל  דר  מה תאר  כמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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"רה "ל טי תב מ יקד ר ת ְְְִִֵֶַָָָָ

    . 

 מנה "מא ר  סק  על  א ') עד רמו,  ) ויחי ר ת הר   יְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹוע
."'כ ְַלחמ

    

         

         
         
"למנח  התחיל  דר  היה,  מעני תאר  מה  יוע .   יע .'ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָכ

המינית" על     . ְִִַַ

 קס על  תאר  מה  יוע בינ פר ת – "'כ ברית  לעבר" ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
 .

.'כ י  ע אהיה "ואנכי  עני לעיל  תאר  למה קר ב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוזה

 אחת ,'כ מלכת הה  י" סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוע
"'כ ינתי היא     'כ  ני הרא  חסידי" י ֲִִִִִִֵַָָ

חגוי" "ינתי התחיל  דר  תאר  מה .   יע ."'כ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
     ואחר ," ל "ק מי להית צרי תח ה  עני ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

."'כ "רעייתי ְִַַָ

 ראלי ימ הק "עה התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לנמע" נעה   ( ְְֲִֶַַ
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     מהר ר ת  הר ת ב מ ְְֶַַַָָָָֹ

א') עד  קל"ח , )         ַַ
. אחר  מק מבאר , הר ת ב מ ְְְֵֶַַַָָָָֹ
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 י" התחיל  דר  ,"'כ יד את "תח   מעני תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוע
תמט" לא  ל מי ברית [. .] ימ  ההרי   ְְִִִֶָָָֹ

      

           

            

     

   ר כא "י ס ק  על  יא ר  תאר  מ ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
"'כ  יהחד  מיה    תאריכ    יע . ֲֲִִִֵַַַַַָָָ

 עני ,"'כ באר  "עלי סק  על  יא ר  מה תאר  כמְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
"'כ ידענ לא  "ממה־למעלה   . ְְְְִַַַָָָֹ

,"'כ הת  י את "זכר  סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוע
"'כ הא  את נא ת "והח ת  עני   . ְְְְִִֵֶַַַָ

.'י רק     יֵֶֶַָע

        

              

    (' א עד ק "צ,  )  ַַ
    'כ     
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   ('א עד  רמ"ו, ) ַַ
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   ('ב עד  מ"ז,  )   ַַ
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 את"  עני יראל ", "מע התחיל  ר   ס תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוע
הב" ואת  י הח  . ְִֶַַַ

             

        

        

            

             

          

      

    קס על  יא ר  אחר ,   מק תאר  מ ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
"'כ הת  י את "זכר           יע . ֵֶַַַָָָ

ֲִַאריכת.

 

         

"אני" סק  על  לח  פר ת מה תאר  מה  יוע ת פר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ציצית   . ִִ



רמד   

       
      87 

       
    

       
       
        
     
     
        
          

88 
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 'ה סעי ג', את  ִָ
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  . לב  ער "ר ס", יר וכזה ְְְֵֵֵֵֶֶַַָ
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 ח ר ת  ס אחר ,   מק תאר  כמ   . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

           

         

,'ב חלק  הפר , בת הק מה. ,"דה "עבדת ספר  מה  יוע)ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ז'). ֶֶרק 

.עקב ר ת רי מהימנא " "רעיא   יְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָוע

איה" התחיל  ר  כ',  סימ רי "דה "א רת תב כמְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חד". ְִַָוח הי

        
            

       
           

   יע .'ֵַָכ

הוי"ה" את ברכ ד ק  ידיכ  א"  פיר תאר  מה  יוע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

 "ראינה "צאינה התחיל  דר  –     ְְְְִִֶֶַַָָ

 מאה  עני לדת, פר ת ," י ר  מי" סק  על  ביא ר  .ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ברכת   . ְָ

 קס על  מה: תאר  מה  יוערי ל  יהיה הרביעית "בנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
" ליה קד   "ימ הק "עה התחיל  בדר  . ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹ

    הדה הוי"ה  ל" י ," דבר "עי להית רי , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
"'כ.   יֵַָע
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"מיד רזא  "לאתקנא   עני ידר ", "מה התחיל  בדר   ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

  . 

הל   עני דחנה", ימי כסלו "כ''ה התחיל  ר   וס  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

  . 

" רמב הדל  י "יהא   עני ," מימי "מזזה התחיל  ר   ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָוס
    'ה "אני התחיל  דר  מה תאר  מה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

ציצית פר ת " אלקיכ      . ְֱִִֵֶַָָֹ

רעה" "ח  התחיל  בדר     עני ,  : ְְְְְְִִִַַַַַָֹ

."'כ  להע ועד  להע  מ יראל  אלקי ה'  ר"ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ

"מסעי "א ה התחיל  דר  תאר  כמ   . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

.' א ר ה רי ר ת  דר  יְִֵֵַַַָָָָע

           

"קד בגדי "ועית התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

   

" מיה האזינ" התחיל  דר  תאר  מה  יע   ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

 

"  ואתח" התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע  . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

:(' א עד  ס מ"ד,  ) ח  ר ת רי ב', חלק  זהר   יְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹוע
"נ ר   י ואק"   ְְִַַָ

"מסעי "א ה יא ר  תאר  מה  יוע  . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

. רצ  ער "ר ס"  יְְֵֵֵֶַַַָוע

"נהה  רא ל  טב  י" התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוע
    . 
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.ד''י רק  " ניינ ל  ְִֵֵֶֶֶֶ"ספר 

 הרה מאמר  י על  אחר ,   מק    יק ',וע  ) אמר  ג', חלק  ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
הסק   יר  עני קי"ב),  ) ורא  ב'), עד   תי אח" ְְֲִִֵֵַַַַָָָ

לא ה". לי "והי וקא  אזי א י", בת לא   א היא  אבי ְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָֹבת

         

" מיה האזינ" התחיל  דר  " לבנ"  עני תאר  מה  יְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָע
   " באר "עלי סק  על  תאר  מה  יוע .  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

 "די "ק ל  התחיל  ר   וס .     עני , ְְְְִִִִַַָ
הבעת". על    מק"ְְֵַַַָ

." צ"  עני , יקד ר ת רי ר ת,  יְְְְִִִֵֵַַַָָָע

   

         

הוי"ה" ל די ני "וכל  התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

    ה ה',  סעי  ס טי''ת, א ת א ר ", "מא רי  יוע . ְְִִֵֵֵֶֶַָ
טב" י "הא ר  חינת לק ל  לי   ארת מה  יוע ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

" חפ  אר לי הי "י  עני יעקב", "וב התחיל  דר   ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

  קס על  ב'), עד ק "י,  ) הר  ג', חלק  זהר   יוע .  ְְֵֵֶַַַַַַָֹ

" אר  כ טב "ועה :.  בהרמ''ז ְְֲֵֶֶַַַָָָ

 כ"א  סעי למ''ד, א ת א ר ", "מא רי  יוע ְְִִֵֵֶַָָ

      

     

 י לי", אח  ני "מי התחיל  דר  מה תאר  מה  יע)ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
"  בח  אמצא"     ער ," י ח  ע "פרי  יוע . ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ

.(   יע .'כ עיאה מלא  הא  'ק נה', ידי על  י י"ד, רק  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעמידה,
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 י''ג  עני  יר  להבי" התחיל  דר  מה, תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מת"   .( מ''א רק   ס ," ניינ ל  "ספר   יוע . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַ

"בת ל "הגיהי התחיל  דר  תאר  מה  יוע)  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

        'כ 

  .( 

     

"יעקב "ולח  התחיל  דר  תאר  מ   . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ

על  העבר  ל  ני "זה התחיל  ר   ס מה, תאר  מה  יְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוע
" די קה    . ְִַ

דר  סחר ,   ל – " נע  אר"  מעני עד תאר  מה  יְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוע
יעקב" "וב התחיל      ְֲִֵֶַַַַֹ

"דה "א רת  יוע ב'. עד רט"ו,   נחס, ר ת הר   יְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹוע
 ."צדקה אלא   נגאלי יראל   אי" התחיל  דר  , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
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.קפ ''ז  סימ  ס " אברה  מג"  יְְְִֵֵַַָָָָוע

        דע קפ "ז,  ) ַַ
א ')         

           יע ֵַָ
." מל  מק"ְְִֶֶַ

 יחיד"  עני נרי", א ה "י סק  על  יא ר  תאר  מה  יוע]ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
'כ יחיד"  מל"  ועני ." מל  למיהע חי    .[ ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

 מה  עני ,"חתמ" זה על  יו רית.  ער "ר ס"  יוע]ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
קע"  ת וח לט  ת ח"  עני אחר ,   מק תאר   ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

    .[ 
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.קפ ''ז  סימ  ס " אברה  מג"  יְְְִֵֵַַָָָָוע

        דע קפ "ז,  ) ַַ
א ')         

           יע ֵַָ
." מל  מק"ְְִֶֶַ

 יחיד"  עני נרי", א ה "י סק  על  יא ר  תאר  מה  יוע]ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
'כ יחיד"  מל"  ועני ." מל  למיהע חי    .[ ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

 מה  עני ,"חתמ" זה על  יו רית.  ער "ר ס"  יוע]ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
קע"  ת וח לט  ת ח"  עני אחר ,   מק תאר   ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

    .[ 
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 אצל "ואהיה התחיל  דר  גוונא  האי תאר  מה  יוע]ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
" אי  ת" י ," אמ   .[ ִֵֵַַָָָ

   

 תחילה דר  יח ו",  ל ח רה "עיר   עני תאר  מה  יְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוע
פק די" "א ה   . ְֵֵֶ

 ת ר רי א ': חלק  הר   יוע מ''ו. ר ה  ל  ל ר ת  יְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוע
סק  על  נח ,   ) ויחי בפר ת ." אר  ייר  ללע" ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

סק  על  א ') עד  ס נ',  ) רא ית בפר ת א '). רט''ז, ְְִֵַַַַָָָ

 .(' א (כ''ב, וארא  ר ת ורי ." לע בעת אות ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ"עד

 אדני" התחיל  דר  ," מי"  יר  מעני תאר  מה  יְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוע
פ ח " פתי    . ְְִַָָ

 ) נחס ג' חלק  בהר  פ ''ו. ר ה רי וב, ר ת  יְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוע
סק  על  ב'), עד  ס רמ''ט,  ." קח כמ" ְְִַַָ

"קד בגדי "ועית התחיל  דר  תאר  מ   ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

  . 

  

" תנ אנכי "ראה התחיל  דר  תאר  מה  יע    ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

 אני "זאת סק  על  ב', עד  ס צ''ג, , ל א ', חלק  הר   יוע)ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹֹ
ֵַבטח ").
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 ימ "והיה התחיל  ר   ס ר :  מעני תאר  מה  יוע)ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
להחות" ר  כל  "יבא  י ,"חד חד    ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

לחמי" קר ני את [. .] יראל  ני את "צו התחיל  בדר   ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

  .( 

"הוי"ה ל די ני "וכל  סק  על  תאר  מה  יוע)  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

     .( 

,למ''ד א ת א ר ", "מא רי  יע)  ְִֵֵֶַָ

" יריה "יר  התחיל  דר  תאר  מ   ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

 .

•


        

 

נקרא ÔÈ‰Ï(א) שהתורה לתור ' תפלה שבין  ההפרש
י"ל  שעה חיי נקרא והתפלה עולם חיי
לא"י  ליכנס בבקשתו  משה כונת עיקר  היה מה תחלה
שלא  ה' רצון  ידע שכבר  אחר  ואראה נא אעברה כמ "ש
גם  ומה כ "כ  ה' אל  להתחנן  עמד  למה שם לבוא יוכל 
ידו  על  לא"י ישראל  שיכנסו  וחפצו  תשוקתו  שהי'
שיהיה  מי ע"י הטוב יבוא יהושע ע"י לא ולמה דוקא
שלא  גם ישראל  בטובת לבבו  נאמן  היה וודאי כי
היה  כונתו  דעיקר  הוא הענין  אך  כו '. ידו  על  תהיה
להיות  נאמן  כרועה לישראל  הטובה ותכלית לאמיתית
בא"י  יתקיימו  שלא האמיתי' בנבואתו  והשיג שראה
עונותיהם  מפני לאוה"ע משועבדים ויהיו  נצחי קיום
ה' אל  שישובו  וגם כו ' מריך  את ידעתי כי כמ "ש כו '
אשר  בהמ "ק לבנין  ובפרט  נצחי קיום יהי' לא ויושיעם
זמן  רק נצחי קיום להתקיים יוכל  לא שכינה גלוי בו 
ויבנה  ויחזור  בגלות יבואו  והמה ויבש ויחרב קצוב
שראה  וכ "ז  כו ' ארוך  בגלות ויבואו  ויחרב יתקיים ולא
לא"י  יכנסו  כאשר  היינו  נצחי קיום בלתי שיהי' והשיג
לא"י  משה יכנס כאשר  אבל  ע"י ולא יהושע ע"י
יהיה  ולא נצחי קיום שם יתקיימו  ע"י ישראל  ויכנסו 
קיום  יהיה וממילא לעולם מלכיות שיעבוד  עליהם
היה  ולזה כו ' לעולם יחרב ולא בהמ "ק לבנין  נצחי
בשביל  ה' אל  להתחנן  בקשתו  בגודל  משה כוונת עיקר 
ולהבין  וד "ל . כו ' עמו  לישראל  הטוב אמיתות תכלית
ואתחנן  במ "ש מובן  זה הנה הללו  הדברים ושרש טעם
מתנת  כמו  שהוא חנינה ענין  א' פירושים ב' בו  שיש
מצד  חנם רק וכלל  כלל  לכך  ראוי שאינו  אעפ"י חנם

שראוי  וטוב חסד  שיש לפי חן  ענין  והב' לבד  החנינה
שאין  וטוב חסד  ויש מעשיו  כשרון  טעם מצד  לכך 
טעם  בלא בעיניו  חן  שנושא החן  מצד  רק נמשך  שרשו 
חנינה  בפי' ג"כ  וזהו  ויחונך  וכן  חן  מצא ונח  כמו  כלל 
חן  וענין  חנם ענין  הפירושים ב' מובן  ואתחנן  ובתיבת
בחי' הוא הענין  עיקר  שכל  לפי א' שרש ושניהם
בבחי' למטה מלמעלה חיים אלהים פני אור  הארת
מ "נ  העלאת בלא אתדל "ת מצד  באה שלא אתדל "ע
בחי' ע"י או  בחנם ויחונך  אליך  פניו  ה' יאר  כמו  כלל 
ובחי' התחתונים מעשה בכשרון  הטעם מצד  שלא חן 
כל  היה וזה לעולם והפסק בטול  לה אין  זו  מדריגה
הנה  זה דבר  ולהבין  וד "ל . בבקשתו  משה כונת עיקר 

כמו  א' משל  להקדים וא'יש משפיע א' בנ "א שני
על  כמו  המעלות ברום למעלה עומד  שהמשפיע מקבל 
בתחתית  בארץ למטה עומד  והמקבל  גבוה הר  רום
לגבי  התחתון  עולה ונסתרות נעלמות מסילות ודרך 
לעלות  יודע אדם כל  ולא הימנו  לקבל  העליון 
כ "כ  שיתעה עד  לטעות ויוכל  הנסתרות במסילות
א' מניעה וזהו  כו ' מטה למטה ומתרחק יורד  להיות
בו  שאין  עצמו  המקבל  מצד  רבות מניעות עוד  ויש
שלא  גופו  בחומר  לא ולקבל  לעלות כראוי עדיין  הכנה
נזדכך  אם וגם אורה שנפגם בנשמתו  ולא כראוי נזדכך 
מלוכלכות  שהן  לבושיו  מצד  מניעה יש ונשמתו  גופו 
כמו  לבושים בחי' ומלכלך  שמטמא עון  איזה מצד 
בהן  שיעלה שא"א צואים בגדים הנקרא כה"ג ביהושע
ובר  כפים נקי ה' בהר  יעלה מי שאמר  וזה למעלה

כו ': לגמרי לבב
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ÏÎÓÂ' ר משום ותני מאיר  ר ' שחידש מה יובן  הנ "ל 
הגם  כי הבלים, דברי על  ד "ת כיתרון  מאיר 

מקור שדברי ח "ת שזהו  חכ ' ג"כ  הם הבלים
ששת  כי עליונות מדות מז ' וזהו  העולמות ההשתלשלות
הפירושים  לכל  גדול  דבר  הם והבלים וכו ', עשה ימים
מדות  בז ' השבירה הי' מ "מ  אבל  עלמא, קאים עלה כי
התורה  אבל  טו "ר , עה"ד  וזהו  בשה"כ  שנפלו  זלע"ז  ויש
שורה  ושם השבירה, שם הי' שלא ח "ע שזהו  בחכ ' הוא
הבלים  דברי על  ד "ת שיתרון  ר "מ  שחידש וזהו  אא"ס.
מעשה  זה אור  והחושך , האור  בין  אלקים ויבדל  וכמ "ש
כי  האור  את אלקים וירא וכמ "ש התורה שהוא צדיקים
לכם  נתתי טוב לקח  כי שנא' תורה אלא טוב ואין  טוב
שנא' הרשעים מעשה זהו  והחושך  תעזובו , אל  תורתי
השבירה  הי' לא שבתורה מחמת [מעשיהם], מחשך 
ולא  לעו "ז  בזה ויש השבירה הי' בזה אבל  ח "ע שזהו 

החושך . הוא זה ומצד  קרבנה אל  באו  כי נודע
Í‡ שיתרון החושך  מתוך  האור  ביתרון  פי' יש עוד 

כי  הוא והענין  דווקא, החושך  מתוך  הוא האור 
יהי' עי"ז  החושך  במקום שהם בגשמיות תו "מ  ע"י
שיעור . באין  העיקר  על  מרובה תוס' שהוא האור  יתרון 
עוטה  וכמ "ש בחי' ב' בתורה יש באמת כי הוא והפי'
הוא  ושלמה שלמה, ובחי' אור  בחי' שיש כשלמה, אור 
וזהו  אא"ס, עצמו ' שורה שבה התורה הוא ואור  הלבוש
ובין  אא"ס עצמו ' בין  ממוצע נקר ' שהתורה
אך  בחי', מב' כלול  ממוצע וכל  העולמו ', ההשתלשלות

באורייתא  אסתכל  כמשארז "ל  זהו  שלמה שנק' בתורה
ג"כ  בהתורה והי' ההשתלשלות מקור  זה עלמא וברא
שזהו  לחם מטה לכם בשברי בענין  וכמ "ש שבירה
חיטה  עה"ד  וזהו  גשמי' בדברים בשבירה שנפל  התורה
תו "מ  הקיום וע"י דאורייתא אתוון  ך "ב שזהו  היתה
האור  יתרון  יהי' אזי שנתברר  הבירור  שזהו  בגשמיות
התורה  אפי' חושך  נק' הכל  זה כי החושך , מתוך 
היפך  הוא חושך  ובאמת חושך , נק' בגשמיות כשהיא
באור  ילכו  החכמים אבל  ילך  בחושך  הכסיל  כי האור 
ובינה  בראי' הוא חכ ' כי הנולד  את הרואה חכם ואיזהו 
השגה  שהוא בי' תפיסא מח ' לית ובאמת שמיעה, הוא
התורה  השגות ואפי' חושך  נקר ' השגה נמצא דבינה,
תו "מ  ע"י אבל  השכינה זיו  רק זהו  אור  שנק' בג"ע
על  מרובה תוס' שזהו  אור  יתרון  יתגלה בגשמיו '
בג"ע  השגות אפי' הקצוב חוק נק' הכל  זהו  כי העיקר ,

זיו  בבחי' רק זהו  חיל  אל  מחיל  ילכו  שזהו וכמ "ש ואור 
שהוא  דווקא בגשמיות התו "מ  ע"י אבל  כ "ע ממלא נק'
כי  בשר  כל  וראו  וזהו  לע"ל , הגילוי' יהי' גמור  החושך 
על  מרובה תוס' וזהו  ממש, חושית ראי' דיבר  הוי' פי
עצמו ' שזהו  ממש ערוך  ובאין  שיעור  באין  העיקר 
בעין  עין  כי וכמ "ש ראי' בבחי' לע"ל  שיתגלה אא"ס

הס  מן  החכ ' יתרון  ר "מ  שחידש וזהו  כיתרון יראו . כלות
תורה  דברי שזהו  ר "מ  משום תני החושך  מתוך  האור 
הבלים  שמדברי תורה דברי והפי' הבלים, דברי על 

אא"ס. שבעצמות אור  יתרון  יתגלה ע"י דווקא
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Ê"ÎÂ דהנה כקרי"ס, לזווגם קשה מארז "ל  ענין  יובן 
והיינו  ליבשה, ים הפך  כמ "ש הי' קי"ס ענין 
וע"ד  השתלשלות בסדרי מהארץ גבוה שהים הנ "ל  ע"ד 
שמצד  כמו  אמנם השתלשלות, בסדרי קדמו  ששמי'
אל  המי' נקוו  כנ "ל  קדמה ארץ שבמח ' הארץ מעלת
למ "ת  הכנה הי' קרי"ס כן  היבשה, ונראי' אחד  מקום
עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי כמ "ש המכוון  עיקר  שזה
תרי"ג  בחי' שהוא [מצות] תרי"ג גימ ' בראתי בראתי
כן  ולהיות חפץ, ארץ בשם ג"כ  שנק' לישראל  שניתנו 

למקום  נקוו  אשר  מלבד  לקרעי' שנקרע בים עוד  נעשה
לגמרי שנקרע כ "א ובנ "י אחד  יבשה, ונעשה ונתבטל 

ארץ  שבמח ' הנ "ל  מטעם הים בתוך  ביבשה הלכו 
כי  ולהיות כנ "ל , התחילה נעיצת כוונת יש ובה קדמה
ולרומם  השתלשלות בסדר  הגבוה להשפיל  הדבר  קשה
קשה  קרי"ס הי' לזאת השתלשלות בסדר  הנמוך  את
הזיווגי' בענין  יובן  ועד "ז  כו '. והנפלאות הניסי' מכל 
מן  גבוהי' הזכרי' השתלשלות סדרי ע"פ כי להיות
זכר  כמ "ש חסד  מבחי' הם הזכרי' ששורש הנקבות,
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קדימה  להם ויש דז "א, מ "ה ש' מבחי' והם חסדו ,
וכענין  דמל ', ב"ן  ש' מבחי' שהם הנקבות על  במעלה
כוונת  מצד  אמנם השתלשלות, בסדרי לארץ קדמו  שמי'
סודכ "ד  מל ' בבחי' המעלה יתרון  יש התחילה נעיצת
מצד  ולכן  וכנ "ל , התחילה נעיצת כוונת יש דוקא שבה
מל ' מבחי' ששרשם בנקבות המעלה יתרון  יש זה
החידוש  כח  יש דוקא בה ולכן  ארץ, שנק' דאצי'
נגד  גמורה התחדשות הוא שהגוף לו  בדומה להוליד 
יש  שבה המל ' מבחי' שרשה כי להיות הטפה, השפעת
היש  גם המהוה האין  בחי' הוא התחילה נעיצת כוונת
השתלשלות  בסדר  כי להיות ואמנם וכנ "ל . דחכמה
להגבי' כדי ולכן  הנקבות, מן  במעלה גבוהי' הזכרי'
הנ "ל  מטעם הזכרי' מנשמת הנקבות נשמת ולרומם
הגבוה  שיושפל  לא אם לה א"א למעלה שרשן  מצד 
איש  של  ודרכו  דרגא, חות חתן  וז "ע הנמוך , וירומם
עד  עדי הבנין  הנה הזיווג אחר  ואז  אשה, אחר  לחזור 
ענין  ולכן  לו , בדומה המולדת שהיא דוקא ממנה נמשך 

אבל  בסופן  תחילתן  שנעוץ דהגם מאד  שקשה הזיווג
כי  מאד  קשה גילוי לידי לבוא וכדי בלבד  בהעלם הוא
כמו  המקבל  ולהעלות המשפיע את להשפיל  צריך 
כו '. בקריעה ונבקע הים שהורד  ע"י היבשה שנתגלה
ממש  דומה הזיווגי' דענין  כקרי"ס לזווגם קשה וזהו 
ובזה  הנ "ל . מטעם מאד  קשה ובשניהם כנ "ל  לקרי"ס
וכמ "ש  רצון , ומלשון  רץ מל ' ארץ שנק' מה הטעם יובן 
שרצתה  ארץ שמה נק' למה פ"ה בראשית במד "ר 
לבך  רץ המאמר  ע"ד  רץ ענין  פי' קונה, רצון  לעשות
למקור  לעלות כו ' שלהבת אש ברשפי התשוקה בבחי'
הקדומה  למח ' שתעלה עד  מעלה למעלה חוצבה
הקדומי' לכל  קדמון  הנק' המאציל  עצמיות שבבחי'
כח  בה יהי' ואז  דוקא, בתחילתן  סופן  נעוץ  להיות
ולכך  וכנ "ל , בשמי' שאין  מה מאין  יש ומחדש המוליד 
רצוא  בבחי' כו ' נפשי כלתה מל ' כלה ג"כ  כנס"י נק'
כמ "ש  וההתבוננות החכ ' מבחי' מעלה למעלה דוקא

במ "א.
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הגבלה שאין זה  ענין נ "ע הרבי מוכיח  המוסגר , במאמר
נוסף:בפו  מכיוון  דאצילות בספירות על   אחד

של  מהמאפיינים   ש הוא
   חסד בחברתה, כלולה  ספירה כל 

מאופני אחד  ובכל  וכו ', בחסד  גבורה בגבורה,
נוספות התכללויות  יש ההתכללות   

     לכך נוסף ביטוי וזהו 
את שמגלים אלא ממש , גבול  אינם דאצילות שהספירות
של  באופן  אך  הגנוזות  שבספירות  והנסתר הנעלם הפן
רבים אופנים להיות יכולים הפשיטות ומצד  פשיטות,

בחברתה. ספירה כל  התכללות של  קץ  לאין
       של

הנבראים האצילות עולם של  
   ומכל כך , כל  גדול  נבראים  ריבוי שיש זה

כפי - גבול  ללא נבראים ועוד  עוד  להיווצר יכולים נברא
- ההצמחה ובכוח  ההולדה בכוח  שזה  

   בספירת שגם  מוכח , כן  אם
- הנבראים שורש התחתונה, הספירה שהיא - המלכות

סוף, אין כוח יש     האין כוח  שניכר
- סוף   ,עצמם לבין  בינם

אופני ובכל  לנבראים , להתייחס מכדי  נעלים  שהם כפי
שבהם ההתכללות

של  הספירות מהות  מהי המרכזי, לנושא נ"ע הרבי וחוזר
מספר: מלשון היא  שספירה  הפירוש לפי  אצילות

  האצילות שזהבעולם רק לא
אלא וכו', תשע ולא עשר דווקא     

      
חכמה איננה  והבינה בינה  איננה שהחכמה 

שבספירה. ההגבלה במימד  כן  גם נכלל  שזה 
 פרט,מוגבלת בהגדרה  היא ספירה שכל 

להיפך , וכן בינה איננה שחכמה   
 , קודם כבר שהיתה הגבלה של 

 הגבלה של    לפני
הצמצום     יש שם וגם

בינה. וזה  חכמה זה לספירות , שמות
הגנוזות הספירות  אמנם 
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רנג    

קדימה  להם ויש דז "א, מ "ה ש' מבחי' והם חסדו ,
וכענין  דמל ', ב"ן  ש' מבחי' שהם הנקבות על  במעלה
כוונת  מצד  אמנם השתלשלות, בסדרי לארץ קדמו  שמי'
סודכ "ד  מל ' בבחי' המעלה יתרון  יש התחילה נעיצת
מצד  ולכן  וכנ "ל , התחילה נעיצת כוונת יש דוקא שבה
מל ' מבחי' ששרשם בנקבות המעלה יתרון  יש זה
החידוש  כח  יש דוקא בה ולכן  ארץ, שנק' דאצי'
נגד  גמורה התחדשות הוא שהגוף לו  בדומה להוליד 
יש  שבה המל ' מבחי' שרשה כי להיות הטפה, השפעת
היש  גם המהוה האין  בחי' הוא התחילה נעיצת כוונת
השתלשלות  בסדר  כי להיות ואמנם וכנ "ל . דחכמה
להגבי' כדי ולכן  הנקבות, מן  במעלה גבוהי' הזכרי'
הנ "ל  מטעם הזכרי' מנשמת הנקבות נשמת ולרומם
הגבוה  שיושפל  לא אם לה א"א למעלה שרשן  מצד 
איש  של  ודרכו  דרגא, חות חתן  וז "ע הנמוך , וירומם
עד  עדי הבנין  הנה הזיווג אחר  ואז  אשה, אחר  לחזור 
ענין  ולכן  לו , בדומה המולדת שהיא דוקא ממנה נמשך 

אבל  בסופן  תחילתן  שנעוץ דהגם מאד  שקשה הזיווג
כי  מאד  קשה גילוי לידי לבוא וכדי בלבד  בהעלם הוא
כמו  המקבל  ולהעלות המשפיע את להשפיל  צריך 
כו '. בקריעה ונבקע הים שהורד  ע"י היבשה שנתגלה
ממש  דומה הזיווגי' דענין  כקרי"ס לזווגם קשה וזהו 
ובזה  הנ "ל . מטעם מאד  קשה ובשניהם כנ "ל  לקרי"ס
וכמ "ש  רצון , ומלשון  רץ מל ' ארץ שנק' מה הטעם יובן 
שרצתה  ארץ שמה נק' למה פ"ה בראשית במד "ר 
לבך  רץ המאמר  ע"ד  רץ ענין  פי' קונה, רצון  לעשות
למקור  לעלות כו ' שלהבת אש ברשפי התשוקה בבחי'
הקדומה  למח ' שתעלה עד  מעלה למעלה חוצבה
הקדומי' לכל  קדמון  הנק' המאציל  עצמיות שבבחי'
כח  בה יהי' ואז  דוקא, בתחילתן  סופן  נעוץ  להיות
ולכך  וכנ "ל , בשמי' שאין  מה מאין  יש ומחדש המוליד 
רצוא  בבחי' כו ' נפשי כלתה מל ' כלה ג"כ  כנס"י נק'
כמ "ש  וההתבוננות החכ ' מבחי' מעלה למעלה דוקא

במ "א.
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הגבלה שאין זה  ענין נ "ע הרבי מוכיח  המוסגר , במאמר
נוסף:בפו  מכיוון  דאצילות בספירות על   אחד

של  מהמאפיינים   ש הוא
   חסד בחברתה, כלולה  ספירה כל 

מאופני אחד  ובכל  וכו ', בחסד  גבורה בגבורה,
נוספות התכללויות  יש ההתכללות   

     לכך נוסף ביטוי וזהו 
את שמגלים אלא ממש , גבול  אינם דאצילות שהספירות
של  באופן  אך  הגנוזות  שבספירות  והנסתר הנעלם הפן
רבים אופנים להיות יכולים הפשיטות ומצד  פשיטות,

בחברתה. ספירה כל  התכללות של  קץ  לאין
       של

הנבראים האצילות עולם של  
   ומכל כך , כל  גדול  נבראים  ריבוי שיש זה

כפי - גבול  ללא נבראים ועוד  עוד  להיווצר יכולים נברא
- ההצמחה ובכוח  ההולדה בכוח  שזה  

   בספירת שגם  מוכח , כן  אם
- הנבראים שורש התחתונה, הספירה שהיא - המלכות

סוף, אין כוח יש     האין כוח  שניכר
- סוף   ,עצמם לבין  בינם

אופני ובכל  לנבראים , להתייחס מכדי  נעלים  שהם כפי
שבהם ההתכללות

של  הספירות מהות  מהי המרכזי, לנושא נ"ע הרבי וחוזר
מספר: מלשון היא  שספירה  הפירוש לפי  אצילות

  האצילות שזהבעולם רק לא
אלא וכו', תשע ולא עשר דווקא     

      
חכמה איננה  והבינה בינה  איננה שהחכמה 

שבספירה. ההגבלה במימד  כן  גם נכלל  שזה 
 פרט,מוגבלת בהגדרה  היא ספירה שכל 

להיפך , וכן בינה איננה שחכמה   
 , קודם כבר שהיתה הגבלה של 

 הגבלה של    לפני
הצמצום     יש שם וגם

בינה. וזה  חכמה זה לספירות , שמות
הגנוזות הספירות  אמנם 
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רנד   

       של באופן
לפרטים והתחלקות  התגלות  

 ,נקודות של  באופן  התחלקו  שהספירות היינו ,
והתכללותם מאחדותם ונתפרדו  בינה, וזה חכמה  זה

לאיחד  הקו באור  ההתגלות של  זה מעבר שגם אלא 
הספירות, מהות את  שינה    

      72ולא
מהותי שינוי  בה שהתגלתהנעשה גופא שזה  אלא 

בחינת זה הרי בבינה , שמאוחדת  כפי ולא לבד  כחכמה
מדרגתה. וירידה התגלות

       ,מהות בלי
גדר) בלי בכלים,היינו , כשהתלבשו  שהם  לכמו ביחס

       
 - בכלים  התלבשו  שהאורות  אחרי גם 

     ,כלומר
- עצמם מצד  הכלים     73.

 האצילות בעולם  כי  היא, המסקנה  
     של ענין  שיש ואף

הגבלה זו אין  שלהם, ובגדר הספירות במספר הגבלה
שהיתה הגבלה  אלא האצילות, בעולם  שהתחדשה 
בדרגת - הצמצום לפני הספירות  בשורש כבר בהעלם 

התגלה. זה ובאצילות  - הגנוזות  הספירות עשר
)    74 ממש לעצמות שביחס

חכמה של  גדר אין      בפרק
ובאצילות חכמה, של  גדר יש הצמצום לפני שגם  זה,

ההעלם. גילוי  רק הוא 
       אין' שהרי

חכמה, של  לא  גם גדר, כלל  לו שאין  פירושו  סוף'
      באופן הצמצום לפני

התכללות הקודמים,של  במאמרים שנתבאר וכמו
באופן  אינה הצמצום לפני הגנוזות  הספירות שהמצאות
והיינו , התכללות , של  באופן  אלא והתפשטות הארה של
זה ואין  הגנוזות , הספירות את  בתוכו  כולל  סוף שהאין

סוף אין האור ועצם קץ אין הספירות  לבחינת בהמשך 
הפשיטות. בתכלית שפשוט 

      , היינו
הצמצום. שלפני החכמה  בחינת התגלות 
     75)ולא חכם

לנבראים) ידועה בחכמה במהותה החכמהשונה
החכמה ועשיה. יצירה בריאה  של  מהחכמה אצילות של
החכמה ואילו נבראים, של  חכמה היא  אלו  עולמות של
של  חכמה  אך חכמה, של  גדר אמנם  היא האצילות, של

ממש . אלוקות
 זה את נ "ע הרבי מבאר זה, הסבר פי על 

     וכותב
גבול , בעלי שאינם פי  על  ואף הגבול  מבעלי המספר "כי
פעולתם ובערך  הם גבול  בעלי  הפשוט שרשם בערך 

אלינו ".
הפרד "ס     

 מיד    ומדגיש  
    להדגיש הפרד "ס שבכוונת והיינו,

הפירוש  אין  מספר, לשון  היא שספירה שלמרות  מיד ,
האצילות. עולם של  בספירות  הגבלה  ממש שיש בכך 

         כדי
- באצילות  הגבלה  ממש  שיש נטעה  הפרד "סשלא 

ההגבלה       
   נבראים של  עולמות שהם

מחודשים      
    לפני הגנוזות הספירות בחינת

- הצמצום     
  שיש מצד  הגבלה בשם נקראת זו  הגבלה  כלומר ,

הגנוזות, הספירות  של  ההעלם  גילוי האצילות  בעולם 
ממש  הגבלה  האמת , מצד  אבל  הגבלה . נקרא  והגילוי
הסיבה זו  ועשיה . יצירה  בריאה בעולמות רק שייכת
דאצילות שהספירות אומר  שהפרד "ס לכך  הראשונה

(גבול ). מספר בשם  נקראים 
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ה 'תש"ג ] [מנח־ אב

ÈÓÚ ÂÓÁ ÂÓÁ"."אלקיכם 1יאמר 

להבין  נחמו "2צריך  "נחמו  שאומר  בכך  הכוונה מה
כפולה? נחמה פעמיים,

אתם  "נחמו  – נחמו  של  הכפל  את מפרש ז "ל  רש"י
נאמר  הנבואה, דברי אחרי עמי". את נחמו  נביאי,
ישראל . בני את ינחמו  הנביאים, שהם, לנביאים
הנביאים  אל  יאמר  "אלקיכם – המצודותֿדוד  כפירוש

עמי". את נחמו 
לימות  עתידה הנחמות אלה "כל  אומר : הרד "ק

המשיח ".
הנבואות  מכל  הנחמה נבואת שונה במה להבין : צריך 
ינחמו  שהם אותם ומנחם הנביאים אל  מדבר  שהקב"ה

ישראל ? בני את
גלויה, נחמה היא עצמה הנבואה הרי דבר , של  לאמיתו 

ביותר . הגדולה הנחמה הוא עצמו  שזה
הנביאים  אל  מדבר  שהקב"ה אחרים, נבואה בדברי
ישראל , לבני הנבואה את ימסרו  שהם להם ומצוה
כתוב  ואחר ֿכך  הקב"ה, אמר  שכך  רוב על ֿפי כתוב

הנבואה. מהי
וכדומה, ה'" אמר  "כה כתוב לא הנחמה בנבואת אבל 
יתברך  שה' אלקית נחמה הוא הראשון  ה"נחמו " אלא
שהנביאים  הוא השני וה"נחמו " הנביאים, לפני מתנחם

ישראל . בני את ינחמו 
מן  יותר  שנעלית נחמה שישנה משמע, זה מכל 
יותר  הנעלית הנחמה מהי להבין  וצריך  הנבואה,

הנחמה? מנבואת
שינחמו , אומר  יתברך  שה' הנחמה מהי להבין  צריך  גם

ברוך ֿהוא? אותו  כביכול ,
גלות 3בפסיקתא  זו  בניו , את ששובים שמלך  נאמר 

בית  חורבן  זה ארמונו , את ששורפים או  ישראל ,
אבדן  ועל  בניו  שביית על  המלך  את לנחם יש המקדש,
ועל  החורבן  על  יתברך  ה' את לנחם יש כך  ארמונו .
העולם; פינות בארבע ונתפזרו  גלו  ישראל  שבני הגלות

שהגמרא  בניו 4כפי את שהגלה לאב לו  "אוי אומרת
לשניהם, אביהם". שולחן  מעל  שגלו  לבנים להם ואוי

כפול : צער  יש לבנים, והן  לאב הן 
להם, שעשה הטוב בבית אינם שבניו  האב של  צערו 
בניו , של  הרעה הנהגתם שבגלל  צערו  הוא מכך  וגדול 
החריב  מרירותו  ומרוב הטוב, מביתם אותם הגלה הוא
הארמון  את וגם בניו , של  בתיהם את המסור  האב
בניו  עם בו  להתכנס כדי במיוחד  לבנות הורה שהמלך 

גם  להחריב.– המלך  הורה אותו 
כך  על  ראשית, – כפול  המגורשים הבנים של  צערם
אבידות  וסבלו  מבתיהם זמנית, רק אם גם שגורשו ,

בנפש; כבידות
שבכל  הגלות, במדינות נדודים מחיי הגדול  הצער  שנית,
אינם  חייהם מקום ובשום ובזויים מיותרים הם מקום

בתוכחות  שכתוב כמו  כעת 5בטוחים, 6שמתקיימות

כמו  בתשובה ישובו  ישראל  שבני עד  משיח , בחבלי
אומר 7שכתוב  שהרמב"ם וכפי אלקיך ", ה' עד  8"ושבת

בתשובה". אלא נגאלין  ישראל  "אין 
.ÂˆÈ˜ רש"י "נחמו "? פעמיים בכתוב הכוונה מה

את  ינחמו  שהם הנביאים את מנחם יתברך  ה' – אומר 
המדברת  הנחמה נבואת שונה מדוע מקשה ישראל . בני
ה' כי כתוב בפסיקתא הנבואות? מכל  המשיח  בימות
ושל  הקב"ה של  הכפול  הצער  אותי. נחמו  אומר  יתברך 

ישראל . בני

ב.

˘„Ó9 רבי פעמיים? מדוע נחמו ", "נחמו  כפולים,כתוב: היו  נענשו  ישראל  שבני העונשים כל  כי אומר :
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א.1) מ , ישעיהו
(2– שהקדימו 'בשעה המשך  רכא. ע' עת"ר, המאמרים ספר

עז. ע' תער"ב',
תתרכ .3) תמג . רמז איכה שמעוני , ילקוט 
ע"א.4) ג , ברכות

ֿ סט .5) טו כח , תבוא ֿ מו. יד  כו, בחוקותי 
האחרונה.6) העולם מלחמת של  בעיצומה
ב.7) ל , נצבים ל . ד , ואתחנן
ה.8) הלכה ז, פרק תשובה הלכות
אדמו"ר].9) כ "ק [הערת תתריח  רמז שמעוני , ילקוט 



רנו   

אומר  ירמיהו  שהנביא על 10כפי "שבר  זה בביטוי
תבכה" "בכה מים"11שבר ", יורדה עיני "עיני ,12,

ירושלים" חטאה גם 13"חטא כפול  שחטאם מאחר  .
לכן  כפולות הן  יתברך  ה' שמצוות ומאחר  כפול , עונשם
פעמיים. נחמו " "נחמו  נאמר  ולכן  כפולה, הנחמה גם

כפולים? והנחמה העונש את מונים מדוע להבין : צריך 
יחידים. הם והנחמה העונש הרי – כפול  שהחטא אף
עושים  כאשר  – עונש כל  ועל  עונש, – חטא כל  על 

נחמה. נותן  יתברך  ה' – תשובה
פעמיים? נחמו " "נחמו  כתוב מדוע

ה  מה להבין  צריך  כפולות?גם במצוות כוונה
ירושלים"14במדרש  חטאה "חטא הפסוק –[כתוב]על 

כפול . חטא
שכתוב  עזבו 15כמו  אותי עמי, עשה רעות שתים "כי

נשברים  בארות בארות להם לחצוב חיים מים מקור 
המים". יכילו  לא אשר 

ועל  להחרב, העולם מוכרח  מושחתת כה עוולה בגלל 
אומר  הוא שמים".16כך  "שומו 

להחרב, חלילה, חייבים, השמים גם אלא הארץ, רק לא
האלקית  לכוונה בניגוד  היא רעה כל ֿכך  הנהגה כי

העולם. בבריאת
הנשמה  את מוריד  והוא העולם את ברא יתברך  ה'
שעל ֿידי  כדי הארצי, בעולם ודם בשר  בגוף הקדושה
העולם  של  הגסות את היהודי יעדן  ועבודתו , תורתו 

החומרי.
בדברים  מלובשות שמצוות לכך  הסיבה הרי זו 

.17גשמיים 
דלת  על  לברך , חייבים ושותים שאוכלים דבר  כל  על 
היכר  סימן  הם ופיאות זקן  מזוזה, להיות חייבת הדירה
בבגדיו , היהודי את להכיר  היא ציצית יהודיות, לפנים

המזככת  כפולה, משמעות יש המצוות, ובכל  אלו , בכל 
האדם  אחד 18את כל  עם לא באכילה, מותר  הכל  שלא ,

ללכת. ניתן  מקום לכל  ולא להתחבר , ניתן 
האלקות  את שמרגישים העולם, את מזככים בזה גם

שבעולם.
כמו  אלקות, להבין  חייב יהודי כל  דבר , של  לאמיתו 

הוא 19שכתוב  הוי' כי לבבך  אל  והשבות היום "וידעת
הטבע  בגימטריא אלקים שאנשים 20האלקים". מה ,

טבע. בשם מכנים
הטבע  גם האלקים". הוא ש"הוי' לדעת צריך  יהודי כל 

שכתוב  כמו  מושגת, בלתי והיא אלקות "החקר 21הוא
תמצא", אלקה

לזה, לב שם אינו  הוא לכך  מתרגל  שהאדם שמפני אלא
להבין  יכול  והוא להבין , לרצות צריך  אדם כל  אך 

שכתוב  כמו  אלקה"22אלקות, אחזה –23"ומבשרי
הבריאה. שבכל  האלקות את מבין  אדם והנפש מהגוף

כפולות. במצוות הכוונה זו 
"חטאו  הרי המצוות, את מקיימים לא שכאשר  מובן ,
"לקו  וממילא ובעולם, באדם העידון  חסר  – בכפליים"

בכפלים".
העונש. הוא עצמו  זה חסרים, הדברים ששני עצמו , זה
נחמה  – נחמו " "נחמו  אזי תשובה, עושים כאשר  אך 
בביאת  תהיה האמיתית והנחמה למטה. ונחמה למעלה

בקרוב. המשיח 
.ÂˆÈ˜,"בכפלים "לקה אזי בכפלים" "חטא אם שואל 

תשובה היתה [אחת]ועל ֿידי בכפלים" "נחמה גם
מצוות  הכוונה מה מבאר  מאחת. יותר  לא להיות צריכה
העולם, ואת האדם את ומזככות המעדנות כפולות,
הוא  משיח  בעולם. באלקות ומבינים שומעים כאשר 

האמיתית. הנחמה
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כ .10) ד , פרק
ב.11) א, איכה
טו.12) שם
ח .13) שם
אדמו"ר].14) כ "ק [הערת שם שמעוני  ילקוט 
יג .15) ב, ירמיהו
שם,16) אדמו"ר] כ "ק [הערת גו' רעות שתים כי  הפסוק לפני 

ורד "ק. דוד  מצודת פירוש וראה יב.

ֿ ח .17) לז פרק תניא
א.18) מד , פרשה רבה, בראשית
ע"ב.19) קנו אחרון, קונטרס – תניא לט . ד , ואתחנן
ו.20) פרק והאמונה היחוד  שער
ז.21) יא, איוב
טו.22) הקודש אגרת – תניא כו. יט , שם
ע'23) (לעיל  אוזן" "הנוטע ד "ה המאמר כ "ק ראה [הערת (42

אדמו"ר].
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ב.4) פג , מציעא בבא

•
 

תרצ "א  מנ"א, כ"ז ב"ה,

מר  נעלה והכי החשוב התלמיד אל

שי' אלי' פנחס

וברכה! שלום 

שמעתי  לא העבר, תמוז מהתחלת מריגא, נסעי מעת

מהנעשה  שמעתי שונים  ממקומות מרחוק רק כלום , ממנו

בפרטות  יותר לדעת חפץ והייתי וקרייצבורג , בליווענהאף

בפרטות. הכל לי לכתוב ובבקשה מהנעשה,

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם 
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ותמ ּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמ ׁשה

לֹומר, וי ׁש הארץ . מן לחם על זה נּסח  מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לב ּוׁש רק  ּדבר ׁשל לאמ ּתֹו הּוא הארץ  מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מ ּכיר יהּודי  הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלב ּוׁשי  לא ואפ ּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק  א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור
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אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לס ּיּום ׁשּסמ ּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתח ּיב ּו הּברכה את יברכּו ּבטח  ּכׁשע ּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו
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י ׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי 

הוי '. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע  ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמ ּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמק ּבל, מ ׁשּפיע , –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ
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מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿע ׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבע ּת ואכלּת אדמו "ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן  ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן ) מ ֹוסיף  מה לׁשם לדּיק , וי ׁש .'‰ (וברמב "ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆
לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתב ּו ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי  ,מבר אֹורח  זה (ּומ ּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב  לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿע ׂשה‡˙ נח ׁשב  ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ
‰Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ
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מ ּלֹומר  מ ׁשּתּמט  היה מ ּפאריט ׁש הּלל רּבי  הּנֹודע  ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצ ֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני  ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי  ח ׁשּוב  אֹורח  אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָי ֹומא

י ׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצ ֹוא הצליח  לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכב ֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – ח ׁשּוב  אֹורח  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר
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ּולאמ ׁשכא  לארקא מ ּכלא, ע ּלאה ּדמק ֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

מ ּכל, העלי ֹון הּמק ֹור ס ֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

זהר  - הּנרֹות ּכל מ ּׁשם ּולהאיר  ּולהמ ׁשי להריק  לכּון) ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ(וי ׁש

אב ): כ' (נס ּתּלק  אאמו"ר ּפרׁש יס ֹוד B˜Ó‡ּפרׁשתנּו). – ְִֵֵֵֵַָָָָ¿»ְ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, י ּו"ד אֹות חכמה, ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּבא,

Y ‡˜‡.נק ּודה Yמי ', ‡ÎLÓ‡.המ ׁשכה הּוא ו' ּכי  קו, מו', «¿»ְִָ«¿»»ְִִַַָָ

‡‰‡.ּבהתּפּׁשט ּות היא אֹור הארת ּכי  ׁשטח , לד', – «¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָ
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לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הנה  המל"ח,  בשליחות  נסע  לא  שי'  שבנו...  מה  על  אקפיד  שלא  במכתבו  שמסיים  ...מה 

איני מקפיד ע"ז אלא מצטער, כי נסיעות אלו אף שב"חיצוניות" אומרים שזהו מטעם המל"ח אבל 

וכפי  ומביא להם תועלת מרובה בכמה פרטים,  לאמיתית הענין הוא חלק מתכנית חינוך האברכים 

השקפתי בתכונת נפש בנו הנ"ל התועלת בשבילו היתה בכמה מובנים עוד יותר מאשר לשאר אברכי 

התמימים ולא רק מטעם שאברך ישיבה אין צריך להתנהג באופן אחר משאר חבריו אלא והוא העיקר 

כי נסיעה כזו בשליחות היתה נותנת לו הרבה, אבל אין צועקין על העבר.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר אשר בטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד וברכה ולבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו.
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ycew zegiyn zecewp

לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם רע
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
5:555:598:418:439:199:2110:3010:3119:3919:3420:0720:0219:1520:13באר שבע )ק(

5:525:568:388:409:179:1910:2810:2919:4419:3920:1020:0519:1020:16חיפה )ק(

5:535:578:388:419:179:1910:2810:2919:4319:3820:0720:0218:5920:13ירושלים )ק(

5:545:588:408:429:199:2010:2910:3119:4019:3620:0920:0419:1720:15תל אביב )ק(

5:265:348:118:189:119:1510:2910:3120:3520:2721:1521:0520:1021:21אוסטריה, וינה )ק(

7:237:189:159:129:539:5010:4610:4417:3117:3618:0018:0517:1718:16אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:345:418:218:269:179:2010:3410:3620:3220:2421:1021:0120:0821:16אוקראינה, אודסה )ק(

5:015:087:467:538:468:4910:0310:0620:0920:0020:4820:3919:4420:55אוקראינה, דונייצק )ק(

5:105:187:558:028:569:0010:1410:1620:2220:1321:0220:5219:5621:08אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:295:388:128:209:189:2210:3710:4020:5420:4421:3621:2520:2821:42אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:215:308:038:129:109:1510:3010:3220:4720:3721:2921:1920:2121:36אוקראינה, קייב )ק(

6:046:118:518:569:459:4811:0111:0320:5820:5021:3221:2320:3321:38איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:478:479:179:1710:1910:1918:2418:2318:4718:4618:0518:55אקוואדור, קיטו )ח(

7:507:459:469:4410:2310:2011:1711:1518:1218:1618:3918:4317:5718:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:568:4910:4110:3811:2211:1812:1312:1118:4818:5419:2019:2518:3519:37ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:046:098:518:559:369:3910:5010:5120:2120:1520:5420:4719:5821:00ארה״ב, בולטימור )ק(

5:505:558:378:419:249:2610:3810:3920:1420:0820:4720:4019:5120:53ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:505:568:388:429:249:2710:3810:4020:1520:0820:4820:4119:5120:54ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:226:289:099:149:5810:0111:1311:1520:5520:4821:2921:2120:3121:35ארה״ב, דטרויט )ק(

6:396:439:249:2610:0110:0311:1111:1220:1720:1320:4420:3919:5620:50ארה״ב, האוסטון )ק(

6:026:068:488:519:289:3010:3910:4119:5519:5020:2420:1919:3320:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:466:499:299:3110:0410:0611:1311:1420:0920:0520:3520:3119:4820:41ארה״ב, מיאמי )ק(

5:445:508:328:369:199:2210:3310:3520:1220:0520:4520:3819:4820:51ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:146:209:029:069:489:5111:0211:0420:3820:3121:1121:0420:1421:17ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:415:478:298:339:179:2010:3210:3320:1220:0520:4620:3819:4820:52ארה״ב, שיקגו )ק(

6:586:569:169:149:479:4510:4610:4418:2018:2118:4418:4518:0318:55בוליביה, לה-פס )ח(

6:026:118:438:529:539:5811:1311:1621:3421:2422:1822:0721:0822:24בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:046:138:468:549:549:5911:1411:1621:3321:2322:1622:0521:0722:23בלגיה, בריסל )ק(

6:436:408:548:529:269:2410:2310:2217:4817:5018:0918:1117:3218:21ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:306:278:418:409:149:1210:1110:1017:3217:3517:5818:0017:1618:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:195:288:008:099:119:1510:3110:3320:5520:4521:3721:2620:3221:44בריטניה, לונדון )ק(

5:195:297:528:059:159:2010:3610:3921:1021:0021:5821:4520:4622:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:215:317:588:099:159:1910:3510:3821:0520:5521:4921:3720:3921:56גרמניה, ברלין )ק(

5:505:588:338:419:399:4310:5811:0021:1321:0421:5521:4420:4722:01גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:486:458:568:549:299:2710:2510:2417:4617:4918:0518:0817:3118:18דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:168:558:569:289:2810:3510:3519:1619:1319:4119:3818:5519:47הודו, מומבאי )ח(

6:116:138:518:529:249:2510:3110:3119:1119:0819:3619:3318:5119:43הודו, פונה )ח(

5:175:258:038:109:029:0510:1910:2120:2220:1421:0120:5219:5721:07הונגריה, בודפשט )ק(

4:534:597:417:458:288:319:429:4419:2019:1319:5319:4618:5719:59טורקיה, איסטנבול )ח(

6:256:319:139:169:569:5911:0911:1120:3720:3121:0921:0220:1421:15יוון, אתונה )ק(

5:405:478:268:329:239:2710:4010:4320:4220:3321:2021:1120:1721:26מולדובה, קישינב )ק(

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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:116:138:528:539:259:2510:3210:3219:1319:1019:3819:3518:5319:45מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:527:459:289:2510:1210:0811:0110:5917:2017:2717:5518:0117:0818:14ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:255:288:098:118:458:479:559:5618:5518:5119:2219:1818:3419:29נפאל, קטמנדו )ח(

5:105:157:578:018:438:469:579:5819:3119:2520:0419:5719:0620:10סין, בייג'ין )ח(

7:067:069:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1619:4019:3918:5819:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:525:017:307:408:458:4910:0510:0820:3220:2221:1721:0620:0621:24פולין, ורשא )ק(

6:286:268:498:489:199:1810:1910:1818:0218:0318:2618:2617:4518:36פרו, לימה )ח(

6:206:279:079:1210:0110:0511:1811:2021:1421:0621:5121:4220:4921:57צרפת, ליאון )ק(

6:206:289:049:1110:0610:1011:2411:2721:3521:2722:1422:0421:1022:20צרפת, פריז )ק(

5:535:538:258:268:568:5610:009:5918:1318:1218:3618:3517:5418:44קולומביה, בוגוטה )ח(

6:036:108:518:569:429:4510:5710:5920:4720:3921:1921:1120:2321:25קנדה, טורונטו )ק(

5:355:428:228:279:159:1910:3210:3420:2720:1921:0320:5420:0321:09קנדה, מונטריאול )ק(

5:535:578:398:429:209:2210:3210:3319:5119:4620:2120:1519:2920:27קפריסין, לרנקה )ק(

5:005:117:197:418:599:0410:2110:2521:0420:5321:5421:4120:3722:02רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:294:406:367:038:308:359:539:5720:4620:3421:3421:2020:1821:42רוסיה, מוסקבה )ח(

4:565:037:427:488:408:439:579:5919:5919:5020:3720:2819:3420:44רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:006:088:468:529:449:4811:0111:0421:0921:0021:4221:3320:4421:49שוויץ, ציריך )ק(

6:026:038:408:409:119:1210:1710:1718:4718:4519:1119:0918:2819:19תאילנד, 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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