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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר שאול ישכר שי'.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מער"ח אלול העבר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולביתו שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

פסיקתא  יעיין  הארצות,  בכל  שתתפשט  ישראל  ארץ  עתידה  המאמר  למקור  בשאלתו  נ"ב: 

רבתא דשבת ור"ח פסיקתא דרב כהנא )פסקא רני עקרה(, ספרי דברים א' ילקוט ישעי' רמז תק"ג 

שו"ת באר משה לר"מ ירושלימסקי עמוד ע"ר.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג ה כי תצא למלחמה על אויבך"מאמר ד    

ה   ..........................  ה"משת'ה ,אלול ד"י, פרשת כי תצאבת ש

)ד  תצאפרשת  'דיום שיחת   

וט  ..........................................  ח"תשמ'ה, לולא ד"יו

)ה  פרשת כי תצאמשיחות שבת   

כא  ..........................................  ח"מתש'ה ,אלול ד"י

)ו  פרשת כי תצא 'יום גשיחת   

טל  ...........................................א"שנת'ה ,אלול ד"יו

)ז  פרשת כי תצא ק"אור ליום ועששיחת   

מח  ...........................................  א"תנש'ה, אלול ג"י

)ח משיחות שבת פרשת כי תצא   

נג  .............................................  א"תנש'ה, ד אלול"י

)ט פרשת תבוא' שיחת יום א   

סג  ...........................................  א"תנש'ה, ו אלול"ט

)י עא  .........................  טיכרך  פרשת תצאשיחות -לקוטי  

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

עה  ....................................  ל "אהן זצלוי יצחק שניאורס' ר

)יב  עו  ...................  פרשת כי תצא –ילקוט גאולה ומשיח

)יג עז  ..............  פרשת כי תצאלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יד  קא  ..................  פרשת כי תצאלשבוע שיעורי תהלים

)טו  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

קב  ........................................  פרשת כי תצאלשבוע  

)טז  יאק  ...............  פרשת כי תצאלשבוע " היום יום"לוח

)יז ידק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יח – יזק  ...............  פרשת כי תצאלשבוע ם ליום פרקי' ג

)יט –  קעג   .............  פרשת כי תצאלשבוע פרק אחד ליום

)כ – צזק  ................  פרשת כי תצאלשבוע ות צוספר המ

)כא  נביאים וכתובים  

ר  .............................................  הפרק  שיר השירים, בפרק  הרמיי

)כב  סוטהמסכת  –משניות  

רב  ............................................................  ביאור קהתי

)כג  טר  .........................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כד  עם ביאורים מנחותמסכת  

יר  .........................................................  טועד דף  טמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כה  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מבר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כו תלמוד תורהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כז  כי תצא למלחמהה "ד תורהלקוטי  

מהר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כח  התשובשערי   

נר  ........................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נאר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)ל ב"תורת שמואל תרל   

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

)לא  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

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

)לב ט"תש'ה –ם מאמריספר ה  

נדר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

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

)לד  אגרות קודש  

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

טנר  .......................................  חומש לקריאה בציבור )לה

)לו סזר  .......................  קודש-ה התורה למנחת שבתקריא

)לז טסר  ..................................  ב-פרקים א ביאורים לפרקי אבות

ער  ............................  פרשת כי תצאלשבוע לוח זמנים )לח

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



ה

c"i ,`vz zyxt zay .c"qa
.d"nyz'd lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡ˆ˙ŒÈkאלקי ה' ּונתנֹו איבי על לּמלחמה ƒ≈≈ְְְֱִֶֶַַָָָֹֹ

ׁשביֹו וׁשבית ּדּיּוק 1ּביד וידּוע . ְְְְִִִֶַָָָָ

ּבזה  נׂשיאינּו "על 2רּבֹותינּו הּלׁשֹון ּדּיּוק מהּו , ְִִֵֵֶַַַַָָ

יֹותר  מתאים היה ּדלכאֹורה ּדיקא. "ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹאיבי

"על  ּומהּו ,"ּבאיבי" אֹו "איבי "עם ְְְִֶֶַַַָֹֹהּלׁשֹון

מדיקים  ּגם ."לֹומר 2איבי הּכתּוב ׁשּכפל ּבמה ְְְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּמה  הּוא, הענין ּומׁשמעּות ׁשביֹו. ְְְְִִִֶַַָָָָָוׁשבית

ׁשבי  ׁשל ענין היה (וׁשבית) האֹויב מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלֹוקח

האֹויב  ּבידי ׁשבּוי ׁשהיה הינּו וצרי3לפניֿזה, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמלחמֹות, ּדר הּוא כן לא ּדלכאֹורה ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹלהבין,

(וׁשבית) מהאֹויב ׁשּלֹוקחים מה ּכלל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּבדר

ּדבר  ּדוקא (ולאו לאֹויב ׁשּי ׁשהיה ּדבר ְְֵֶַַַָָָָָָָָָהּוא

האֹויב  ּבידי וׁשבית 4הּׁשבּוי לֹומר ּדּיק ולּמה ,( ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ׁשּבהמׁש הענין ּתֹוכן להבין צרי ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשביֹו.

צּפרניה  את ועׂשתה ראׁשּה את וגּלחה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהּכתּובים,

גֹו' ימים ירח אּמּה ואת אביה את ּובכתה .5וגֹו' ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

גֹו' לּמלחמה תצא ּכי ּדענין ּבזה, הּבאּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּונקּודת

מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה (ּגם) ְְְִִֵֶֶַָָָָָָהּוא

הּוא  (ׁשענינּה הּתֹורה ּכל ׁשהרי הּזמּנים. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובכל

הֹוראה  מּלׁשֹון ּתֹורה מֹורׁשה 6הֹוראה, היא ( ְִִָָָָָָָ

יעקב  ואחד 7קהּלת אחד לכל ּבירּוׁשה ׁשּנּתנה , ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

חּי "ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה ּומּכיון ים"מּיׂשראל, ְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדכיֿתצא  הענין ּגם ּכֹולל ּבזה, הענינים ׁשּכל מּובן הרי ּבחּיים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ(הֹוראה

מּיׂשראל. ואחד אחד לכל ּבחּיים הֹוראה הם גֹו', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלּמלחמה

¯e‡·e ּתֹוכן הּנה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת לּמלחמה" "ּכיֿתצא ענין ≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

עניני  את לכּבֹוׁש צרי ׁשהאדם מה  הּוא האדם ּבעבֹודת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָמלחמה

גֹו', איבי על לּמלחמה ּכיֿתצא וזהּו לאלקּות. ּכלים ולעׂשֹותם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעֹולם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת בתחילת נאמר

˙È·LÂ E„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B˙e EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈkƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿»¡…∆¿»∆¿»ƒ»
BÈ·L1˜eic Úe„ÈÂ ששאלו . הפסוק בלשון דיוק על המבוססת השאלה ƒ¿¿»«ƒ

‰Êa eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯2"EÈ·È‡ ÏÚ" ÔBLl‰ ˜eic e‰Ó , «≈¿ƒ≈»∆«ƒ«»«…¿∆
‡˜Èc כי" ואומר מדייק הכתוב מדוע »¿»

למלחמה ‡ÍÈ·ÈÂ"תצא ÏÚ.

¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»«¿ƒ≈
ÔBLl‰ מלחמה"EÈ·È‡ ÌÚ" «»ƒ…¿∆

B‡ מלחמהe‰Óe ,"EÈ·È‡a"¿…¿∆«
?"EÈ·È‡ ÏÚ"«…¿∆

ÌÈ˜È„Ó Ìb2 נשיאינו רבותינו «¿«¿ƒ
החסידות  ÏÙkLבמאמרי ‰Óa¿«∆»«

BÈ·L ˙È·LÂ ¯ÓBÏ ·e˙k‰«»«¿»ƒ»ƒ¿
במלחמה  השבי עניין מדוע כלומר,

כפול. בביטוי «¿»eÚÓLÓe˙נזכר
,‡e‰ ÔÈÚ‰ לשון של המשמעות »ƒ¿»

שביו" "ושבית »∆nL‰היא הפסוק
·ÈB‡‰ ÔÓ Á˜BlL עכשיו ∆≈«ƒ»≈

È·L ÏL ÔÈÚ ‰È‰ (˙È·LÂ)¿»ƒ»»»ƒ¿»∆∆ƒ
‰ÊŒÈÙÏ'שבי' היה לכן,כבר קודם ƒ¿≈∆

È„Èa Èe·L ‰È‰L eÈ‰«¿∆»»»ƒ≈
·ÈB‡‰3 ממישהו בשבי אותו שלקח »≈

B‡ÎÏc¯‰אחר. ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
,˙BÓÁÏn‰ C¯c ‡e‰ ÔÎ ‡Ï…≈∆∆«ƒ¿»
ÌÈÁ˜BlL ‰Ó ÏÏk C¯„aL∆¿∆∆¿»«∆¿ƒ
¯·c ‡e‰ (˙È·LÂ) ·ÈB‡‰Ó≈»≈¿»ƒ»»»

·ÈB‡Ï CiL ‰È‰L עצמוÂ‡ÏÂ) ∆»»«»»≈¿«
¯·c ‡˜Âc מאחרים לקח שהאויב «¿»»»

·ÈB‡‰ È„Èa Èe·M‰4‰nÏÂ ,( «»ƒ≈»≈¿»»
˜icהכתוב¯ÓBÏ כאן˙È·LÂ ƒ≈«¿»ƒ»

?BÈ·Lƒ¿
ÔÈÚ‰ ÔÎBz ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

,ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰aL פרטי ∆¿∆¿≈«¿ƒ
אשת  אודות בכתוב האמורים הדברים

בשבי שנלקחה תואר «¿Ál‚Â¿ƒ‰יפת
˙‡ ‰˙NÚÂ dL‡¯ ˙‡∆…»¿»¿»∆
‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e 'B‚Â ‰È¯tƒ̂»¿∆»¿»¿»∆»ƒ»

'B‚ ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â5, מהי ¿∆ƒ»∆«»ƒ
פנימיות  לפי הדברים משמעות

העניינים?

Èk ÔÈÚc ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆¿ƒ¿«ƒ
'B‚ ‰ÓÁÏnÏ כאן ˙ˆ‡ האמור ≈≈«ƒ¿»»

ישראל  עם כללות של מלחמה ‡Á„אודות ÏÎÏ ‰‡¯B‰ (Ìb) ‡e‰«»»¿»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â רוחנית למלחמה לצאת עליו בה שלו הרוחנית בעבודה ¿∆»ƒƒ¿»≈
להלן) שיתבאר (dÈÚL(כפי ‰¯Bz‰ Ïk È¯‰L .ÌÈpÓf‰ ÏÎ·e¿»«¿«ƒ∆¬≈»«»∆ƒ¿»»

,‰‡¯B‰ ‡e‰ שהמילה מקומות ובכמה בזוהר כמובא דרך, והוראת לימוד »»
‰¯Bz היא‰‡¯B‰ ÔBLlÓ6( »ƒ¿»»

·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‡È‰7, ƒ»»¿ƒ««¬…
„Á‡ ÏÎÏ ‰Le¯Èa ‰zpL∆ƒ¿»ƒ»¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â בכל יהודי לכל ¿∆»ƒƒ¿»≈
‰È‡הדורות, ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ

) "ÌÈiÁ ˙¯Bz" דבריה שמכל ««ƒ
ללמוד  יש ««‰B¯‡‰וענייניה

ÏkL Ô·eÓ È¯‰ ,(ÌÈiÁa««ƒ¬≈»∆»
,‰Êa ÌÈÈÚ‰,בתורה פרט כל »ƒ¿»ƒ»∆

‡ˆ˙ŒÈÎc ÔÈÚ‰ Ìb ÏÏBk≈«»ƒ¿»¿ƒ≈≈
‰‡¯B‰ Ì‰ ,'B‚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»≈»»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌÈiÁa««ƒ¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ כל של הרוחנית ובעבודה ƒƒ¿»≈
כפי  'מלחמה', שהם עניינים יש יהודי

ומבאר. שממשיך

‡ˆ˙ŒÈk" ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«ƒ≈≈
„Á‡ Ïk ˙„B·Úa "‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»«¬«»∆»
ÔÎBz ‰p‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ≈∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úa BÊ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»«¬«»»»

ש  הרוחנית כנגד המלחמה היהודי ל

שלו  הרוחני Ó‰האויב ‡e‰«
˙‡ LBaÎÏ CÈ¯ˆ Ì„‡‰L∆»»»»ƒƒ¿∆

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ מחוץ שנמצאים ƒ¿¿≈»»
אותם  ולהעביר הקדושה לגבול

הקדושה  «¬»¿Ì˙BNÚÏÂלממשלת
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk אותם ולזכך לעדן ≈ƒ∆¡…

אור  עליהם שישרה לכך ראויים שיהיו

ÓÁÏnÏ‰אלוקי. ‡ˆ˙ŒÈk e‰ÊÂ¿∆ƒ≈≈«ƒ¿»»
,'B‚ EÈ·È‡ ÏÚ מדייק הכתוב ולכן «…¿∆

" היא למלחמה שהיציאה ÏÚואומר
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d"nyz'dו ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

העֹולם  את לכּבֹוׁש הֹול האדם ְְֲִֵֶֶַָָָָָּדכאׁשר

ׁשהּוא  לדעת הּוא צרי לאלקּות, ּכלי ְְֱֲִִֶֶַַַָָֹולעׂשֹותֹו

"מ"איבי למעלה ,"איבי "על ׁשל .8ּבמּצב ְְְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ציּוּוי  עלּֿפי היא זֹו למלחמה ׁשהליכתֹו ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָּדהיֹות

לפיכ הּתֹורה, ּבכח הינּו גֹו'), (ּכיֿתצא ְְְִִֵֵַַַַָָָֹהּתֹורה

זה, עם זה הּלֹוחמים ׁשוים צדדים ׁשני אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאין

האֹויב. מן למעלה מּלכתחלה נמצא הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאּלא

רׁש"י  ׁשּפירׁש הּכתּוב 9ואף הרׁשּות ׁשּבמלחמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדקאי  האדם, ּבעבֹודת ּפירּוׁשֹו לֹומר ּדיׁש ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָמדּבר,

ּכלים  לעׂשֹותם ׁשּבעֹולם רׁשּות עניני ּכיּבּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעל

מעׂשי ּדּֿכל ּבאֹופן העבֹודה עלֿידי ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָֹלאלקּות

ׁשמים  לׁשם יהיּו רׁשּות) ּדרכי10(עניני ּובכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּדעהּו רׁשּות) ּבאֹופן 11(עניני ּגם מּכלֿמקֹום , ְְְְִִֵֵֶַָָָ

מן  למעלה ,"איבי "על הּוא האדם זה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמלחמה

ּבעניני  עבֹודתֹו ׁשּגם ּדמּכיון עּמֹו. שּנלחם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹויב

הּלׁשֹון  ּוכדּיּוק ּתֹורה, עלּֿפי היא ְְִִִַַָָָהרׁשּות

העבֹודה  הרׁשּות, מלחמת ׁשּגם מדּבר", ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ"הּכתּוב

לכן  הּכתּוב, מדּבר ּבּה ּגם רׁשּות, עניני ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָּדבירּור

מן  למעלה ,"איבי "על היא זֹו מלחמה ְְְְִִִֶַַַָָָֹּגם

ּבאֹופן  היא לּמלחמה ׁשהּיציאה ועלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹויב.

ּגם  הרי ,("איבי "על ׁשהּוא יֹודע (ׁשהאדם ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

נּצחֹון  מיּוחד, ּבאֹופן הּוא ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּנּצחֹון

הצלחה. ׁשל ְְֶֶַָָּבאֹופן

CÈLÓÓe הּכת."ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ּוב «¿ƒְְֱֶֶַָָָֹ

ידּוע  אפׁשר 12ּדהּנה מלחמה ׁשּנצחֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

עלֿידי  הּבא נּצחֹון ּדיׁש אֹופּנים. ּבכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ׁשעלֿידי  הינּו ועצּומה, ּגדֹולה ּביגיעה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָעבֹודה

עבֹודת  ׁשל ּובאֹופן עצּומה ּביגיעה ְֲֲֲִִֶֶַָָָָהעבֹודה

הּבא 13ּפר נּצחֹון ויׁש הּנּצחֹון. ּבא עלֿידיֿזה , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ובכ"מ.)8 רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת הפרשה.)9ראה מי"ב.)10בריש פ"ב ו.)11אבות ג, פדה )12משלי ד"ה בכ"ז ראה

66 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). קמא ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט ואילך). א מט, ח"א (שע"ת האמצעי לאדמו"ר בשלום

ועוד. שם.)13ואילך). פירש"י וראה יד. א, שמות - הכתוב ל' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰CÏBאויביך" Ì„‡‰ ¯L‡Îc את האמורה ללחום הרוחנית המלחמה ¿«¬∆»»»≈

‰ÌÏBÚשהיא  ˙‡ LBaÎÏ הקדושה e˜Ï‡Ï˙,לצד ÈÏk B˙BNÚÏÂ ƒ¿∆»»¿«¬¿ƒ∆¡…
˙Ú„Ï ‡e‰ CÈ¯ˆ בשלב למלחמה כבר vÓa·נמצא e‰L‡היציאה »ƒ»««∆¿«»

"EÈ·È‡"Ó ‰ÏÚÓÏ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ÏL8 במלחמה שפתח לפני ועוד ∆«…¿∆¿«¿»≈…¿∆
ועליונות  יתרון לו יש האויב.כבר על

BÊ ‰ÓÁÏÓÏ B˙ÎÈÏ‰L ˙BÈ‰c∆¡∆¬ƒ»¿ƒ¿»»
'כיבוש' של למלחמה היציאה עצם

לקדושה  העולם ÈtŒÏÚענייני ‡È‰ƒ«ƒ
) ‰¯Bz‰ ÈeeÈˆ לאדם ŒÈkהאומרת ƒ«»ƒ

eÈ‰ ,('B‚ המלחמה ˙ˆ‡ שכל ≈≈«¿
‡ÔÈהיא  CÎÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÁÎa¿…««»¿ƒ»≈

ÌÈÂL ÌÈ„„ˆ ÈL el‡≈¿≈¿»ƒ»ƒ
‡l‡ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÓÁBl‰«¬ƒ∆ƒ∆∆»

‡e‰ העולם את לכבוש היוצא היהודי

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ
·ÈB‡‰ מלכתחילה לו יש וכאמור, »≈

ועליונות. יתרון

È"L¯ L¯ÈtL Û‡Â9 ¿«∆≈≈«ƒ
·e˙k‰ ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓaL∆¿ƒ¿∆∆»¿«»

,¯a„Ó בין הבדל יש בהלכה ¿«≈
הארץ  כיבוש כמו חובה" "מלחמת

רשות" ל"מלחמת בןֿנון יהושע בימי

גבולות  את להרחיב כדי נלחם שהמלך

יש  הרוחני במובן במלחמה וגם הארץ,

חובה" "מלחמת בין להבדיל

שממשיך, כפי רשות", ל"מלחמת

היא  כאן מדובר בה שהמלחמה וכיוון

מדובר  לא לכאורה רשות", "מלחמת

ללחום  וחייב מצווה שהאדם במלחמה

התורה  ציווי מצד ÓBÏ¯אותה LÈc¿≈«
BLe¯Èt"רשות "מלחמת המושג של ≈

È‡˜c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa שכוונתו «¬«»»»¿»≈
˙eL¯ ÈÈÚ LeaÈk ÏÚ«ƒƒ¿¿≈¿

ÌÏBÚaL מותרים שהם אלה דברים ∆»»
והנאה ÌÈÏkבאכילה Ì˙BNÚÏ«¬»≈ƒ

È„ÈŒÏÚראויים  ˙e˜Ï‡Ï∆¡…«¿≈
EÈNÚÓ Ïkc ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿»«¬∆

(˙eL¯ ÈÈÚ),"מעשיך" שאפילו ƒ¿¿≈¿
קדושה  ענייני שאינם הרשות ענייני

מצוות  וקיום תורה eÈ‰Èכלימוד ,ƒ¿
ÌÈÓL ÌLÏ10(˙eL¯ ÈÈÚ) EÈÎ¯c ÏÎ·e יהיה בהם גם ¿≈»«ƒ¿»¿»∆ƒ¿¿≈¿

e‰Úc11,'ה את Ê‰,לדעת ‰ÓÁÏÓ ÔÙB‡a Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓ תוך »≈ƒ»»«¿∆ƒ¿»»∆

הרשות, בענייני העיסוק ÔÓכדי ‰ÏÚÓÏ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ‡e‰ Ì„‡‰»»»«…¿∆¿«¿»ƒ
BnÚ ÌÁÏp˘ ·ÈB‡‰ שאיתם העולם ענייני על ועליונות יתרון לו ויש »≈∆ƒ¿»ƒ

הוא  הדבר וטעם במגע. בא B˙„B·Úהוא ÌbL ÔÂÈkÓc של העיסוק ¿ƒ≈»∆«¬»
ה' עבודת שזו בכך שניכר באופן העולם ענייני עם ‰¯eL˙האדם ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»¿

˜ei„Îe ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»¿ƒ
ÔBLl‰רש"י "‰e˙k·בפירוש «»«»

,"¯a„Ó שהאדם מלחמה שזו היינו ¿«≈
כיוון הכתוב מכוח בה »∆ÌbLמצווה

‰„B·Ú‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆»¿»¬»
da Ìb ,˙eL¯ ÈÈÚ ¯e¯È·c¿≈ƒ¿¿≈¿«»

,·e˙k‰ ¯a„Ó מן עניין היא וגם ¿«≈«»
‰È‡התורה, BÊ ‰ÓÁÏÓ Ìb ÔÎÏ»≈«ƒ¿»»ƒ

למלחמה  ביציאה שכבר כזה באופן

נמצא ‡EÈ·È",האדם ÏÚ"«…¿∆
È„ÈŒÏÚÂ .·ÈB‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»≈¿«¿≈

‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L לפני עוד ∆«¿ƒ»«ƒ¿»»
עצמה  Ê‰המלחמה ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆

ÏÚ" ‡e‰L Ú„BÈ Ì„‡‰L)∆»»»≈«∆«
ÔBÁvp‰ Ìb È¯‰ ,("EÈ·È‡…¿∆¬≈««ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ענייני על הניצחון ∆«¿≈∆
הקדושה  לצד שלהם וה'כיבוש' העולם

ÔBÁv ,„ÁeÈÓ ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»ƒ»
‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙB‡a הניצחון כי ¿∆∆«¿»»

לאופן  בהתאם הוא המלחמה בסוף

מלכתחילה. למלחמה היציאה

·e˙k‰ CÈLÓÓe תצא "כי לאחר «¿ƒ«»
אופן  על המדבר אויביך", על למלחמה

הכתוב  ממשיך למלחמה, היציאה

על  במלחמה,ומדבר «¿"B˙eהניצחון
."E„Èa EÈ˜Ï‡ ומבאר ‰' והולך ¡…∆¿»∆

הרוחנית  בעבודה העניין תוכן ,את
Úe„È ‰p‰c12 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«

"פדה  הפסוק את המבארים (במאמרים

היו  ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום

‡LÙ¯עמדי") ‰ÓÁÏÓ ÔBÁˆpL∆ƒ¿ƒ¿»»∆¿»
‡ÌÈpÙBייתכן  ‰nÎa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«»«ƒ
ÔBÁvשונים  LÈc במלחמה . ¿≈ƒ»

‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈¬»ƒƒ»
ŒÏÚL eÈ‰ ,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b¿»«¬»«¿∆«
‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒƒ»¬»

C¯t ˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡·e13,במיוחד קשה a‡מאמץ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿∆∆¬«∆∆«¿≈∆»
EzÎ‡ÏÓ Ïk"c ÔÙB‡a ,‰ÚÈ‚È ÈÏa ‡a‰ ÔBÁv LÈÂ .ÔBÁvp‰«ƒ»¿≈ƒ»«»¿ƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«¿¿
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עׂשּויה" מלאכּת ּד"ּכל ּבאֹופן יגיעה, .14ּבלי ְְְְְְְֲִִֶַָָָ

 ֿ מּכל ּדמלחמה, ּבמּצב ׁשּנמצא ּדהגם ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוהינּו,

ּוביטּול  ׁשלֹום ׁשל ּבאֹופן הּוא הּנּצחֹון ְִִֶֶַָָָמקֹום

וכּנֹודע  הּׁשלמּות. ּבתכלית "ּפדה 15הּמנּגד ּבענין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

גֹו' לי" מּקרב נפׁשי מּצב 16בׁשלֹום ׁשהיה ּדאף , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

מּכלֿמקֹום  לי"), ("מּקרב ּומלחמה קרב ְְְִִִִֶָָָָָָׁשל

ּגם  הינּו ּבׁשלֹום, היא זה מּקרב והּנּצחֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּפדּיה

ׁשלמּות  מּלׁשֹון ּבלי 17ׁשלֹום הּנּצחֹון ענין ּדזהּו . ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

וזהּו עׂשּויה". מלאכּת ּד"ּכל ּבאֹופן אּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָיגיעה

ּדעלֿידי  ,"ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ְְְְֱֵֶֶֶַָָָֹׁשּכתּוב

"על  ׁשּיֹוצא ּכדבעי, היא לּמלחמה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּיציאה

(ּבלי  מּלמעלה ּבא הּנּצחֹון אז הּנה ,"ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹאיבי

ּומּתנה  נתינה ׁשל ּבאֹופן הּוא והּנּצחֹון ְְְְִִִֶֶַַָָָָָיגיעה),

נֹותן  יפה ּבעין הּנֹותן ּדכל נּצחֹון 18(ּונתנֹו), הינּו , ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

הּׁשלמּות. ּובתכלית יפה ְְְְִִֵַַַָָּבעין

,ÌÓ‡ הּוא הּמלחמה נצחֹון ׁשּׁשלמּות אף »¿»ְְְִִֵֶַַָָ

מּלמעלה, ּונתינה המׁשכה ְְְְְִִֵַַַָָָָעלֿידי

עניני  ּבירּור ׁשּיהיה היא הּכּונה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

ּכמֹו ּדיׂשראל נּצחֹון ׁשּיהיה ּכזה ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָהעֹולם

ּכפׁשּוטּה, עניני ּבמלחמה את ּכֹובׁש ׁשהמנּצח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּוכדי  לֹו. ּוקנּויים ּבבעלּותֹו ׁשהם עד ְְְְֲִֵֵֶַַַָהמנּוצח

יׂשראל  ׁשל ּבבעלּותֹו לגמרי יהיּו העֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעניני

ה'נתינת  מסּפיק אינֹו וכֹובׁשם, ּומבררם ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָהּמנּצחם

יעבֹוד  ׁשהאדם צרי אּלא זה, על מּלמעלה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכח'

ּתחת  נכּבׁשים הם ּדאז ּבכחֹו, מּלמּטה ְְְְִִִֵַַַַָָָֹּגם

ּבתכלית  ֿ 19ּבעלּותֹו ׁשעל מלחמה ּבקניני ּוכמֹו . ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּכיּבּוׁש הלכה, ּבזה 20ּפי וכּיֹוצא חזקה וזהּו21אֹו . ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
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ובכ"מ.)14 ט. כ, יתרו מכילתא 12.)15ראה שבהערה מאמרים י.)16ראה נה, וש"נ.)17תהלים ג. ל, ראה לקו"ת ראה

ב.)18ובכ"מ. נג, ואילך.)19ב"ב 62 ס"ע ח"י לקו"ש גם ובכ"מ.)20ראה שם. ובתוס' א. לח, גיטין רמב"ם )21ראה ראה

ואילך. 101 ע' חט"ו לקו"ש וראה ה"ה. פ"א תרומות הל' הבחירה. בית מהל' ספ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰ÈeNÚ14.האדם מצד מאמץ כל בלי Ì‚‰cמעצמה, ,eÈ‰Â למרות ¬»¿«¿«¬«

L האדם‡e‰ ÔBÁvp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÓÁÏÓc ·vÓa ‡ˆÓp ∆ƒ¿»¿«»¿ƒ¿»»ƒ»»«ƒ»
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a „bn‰ ÏeËÈ·e ÌBÏL ÏL ÔÙB‡a,כלומר ¿∆∆»ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«¿≈

לחלוטין  מתבטל שהאויב עלֿידיֿזה אלא מלחמה כל ללא מושג הניצחון

שלום. נהיה וממילא כלפיו

Ú„BpÎÂ15ÌBÏL· ‰„t" ÔÈÚa ¿«»¿ƒ¿«»»¿»
'B‚ "ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ16, שאמר «¿ƒƒ¿»ƒ

לו  שהייתה המלחמה לגבי המלך דוד

אבשלום  אנשי È‰L‰עם Û‡c¿«∆»»
) ‰ÓÁÏÓe ·¯˜ ÏL ·vÓ כדיוק «»∆¿»ƒ¿»»

היא  שהפדייה הכתוב «¿wÓ"ƒ¯·לשון
‰i„t‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,("ÈÏƒƒ»»«¿ƒ»
‡È‰ ‰Ê ·¯wÓ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»ƒ¿»∆ƒ

,ÌBÏLa והניצחון מלחמה, ללא ¿»
רק ‰eÈמושלם  במובן לא 'שלום' «¿

מלחמה  העדר ÌBÏLאלא של Ìb«»
˙eÓÏL ÔBLlÓ17ÔÈÚ e‰Êc . ƒ¿¿≈¿∆ƒ¿«

‡l‡ ‰ÚÈ‚È ÈÏa ÔBÁvp‰«ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆»
EzÎ‡ÏÓ Ïk"c ÔÙB‡a¿∆¿»¿«¿¿

"‰ÈeNÚ ניצחון כמובן וזהו מעצמה ¬»
 ֿ על שמושג ניצחון מאשר נעלה יותר

מלחמה. ידי

·e˙kL e‰ÊÂ,השבוע בפרשת ¿∆∆»
איביך", על למחמה תצא ל"כי בהמשך

,"E„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B˙e"¿»¡…∆¿»∆
‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆«¿ƒ»«ƒ¿»»

BiLˆ‡מלכתחילה  ,ÈÚ·„k ‡È‰ƒƒ¿»≈∆≈
"EÈ·È‡ ÏÚ" ועליונות יתרון מתוך «…¿∆

a‡האויב,על  ÔBÁvp‰ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«ƒ»»
‰ÏÚÓlÓ"בידך אלוקיך ה' "ונתנו ƒ¿«¿»

‰ÚÈ‚È ÈÏa) האדם ),מצד ¿ƒ¿ƒ»
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»¿∆∆
ÏÎc ,(B˙e) ‰zÓe ‰È˙¿ƒ»«»»¿»¿»

Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰18, מושג «≈¿«ƒ»»≈
מתנה  הנותן כי שמשמעו הלכתי

הנתינה  כמה עד ספק ויש לחברו

מעוניין  הנותן כי להניח יש מושלמת,

הנתינה  כי הנתינה, את ולחזק להרחיב

הנותן  של מהחיבה לתת נובעת עניין למוכר אין שבה למכירה (בניגוד למקבל

מלמעלה  הבא הניצחון ובענייננו, למתחייב), מעבר ÔBÁvלקונה eÈ‰«¿ƒ»
‰ÙÈ ÔÈÚa האדם מצד מאמץ שום דורש ואינו גמורה במתנה שבא ניצחון ¿«ƒ»»

˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙·e.בתכלית מושלם ניצחון זהו לכך ובנוסף ¿«¿ƒ«¿≈

‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ˙eÓÏML Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿»»«¿≈«¿»»
,‰ÏÚÓlÓ ‰È˙e בעוד השלימות בתכלית לניצחון להגיע ניתן כך ורק ¿ƒ»ƒ¿«¿»

מוגבל  עצמו האדם שכן מוגבל, ניצחון הוא האדם בכוח «ŒÏkÓƒשניצחון
‰ek‰ È¯‰ ÌB˜Ó ברוך הקדוש של והתכלית המטרה היינו העליונה, »¬≈««»»

האדם  ובעבודת העולם בבריאת הוא

¯e¯Èa ‰È‰iL ‡È‰ הטוב הפרדת ƒ∆ƒ¿∆≈
והעלאתו  ‰ÌÏBÚמהרע ÈÈÚƒ¿¿≈»»

ÔBÁv ‰È‰iL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆ƒ¿∆ƒ»
Ï‡¯NÈc על הקדושה  צד הגברת ¿ƒ¿»≈

שכנגד  ÓÁÏÓa‰הצד BÓk¿¿ƒ¿»»
,dËeLÙk צדדים שני בין ƒ¿»

ÈÈÚ ˙‡ L·Bk ÁvÓ‰L∆«¿«≈«≈∆ƒ¿¿≈
ÁˆeÓ‰'וכד שלו השטח רכושו, «¿»

BÏ ÌÈÈe˜e B˙eÏÚ·a Ì‰L „Ú«∆≈¿«¬¿ƒ
העולם  בענייני יהודי של העיסוק וכך

הוא  הגשמיים הדברים עם שלו והמגע

אותם  ומעלה אותם שמברר באופן

לצד  שייכים נעשים והם לקדושה

הקדושה.

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚL È„Îe,לכן שקודם ¿≈∆ƒ¿¿≈»»
לשם  איתם התעסק שהיהודי לפני

ואחרי  הקדושה שכנגד בצד היו שמים

הקדושה, לצד עברו ¿eÈ‰Èƒהניצחון
Ï‡¯NÈ ÏL B˙eÏÚ·a È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¬∆ƒ¿»≈
,ÌL·BÎÂ Ì¯¯·Óe ÌÁvn‰«¿«¿»¿»¿»¿¿»
מושלם, בניצחון להיות שראוי כפי

'Ák ˙È˙'‰ ˜ÈtÒÓ BÈ‡≈«¿ƒ«¿ƒ«…«
CÈ¯ˆ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«∆∆»»ƒ
‰hÓlÓ Ìb „B·ÚÈ Ì„‡‰L∆»»»«¬«ƒ¿«»
˙Áz ÌÈLaÎ Ì‰ Ê‡c ,BÁÎa¿…¿»≈ƒ¿»ƒ««

˙ÈÏÎ˙a B˙eÏÚa19 מצד כלומר, «¬¿«¿ƒ
הבא  בניצחון גדול יתרון יש אחד

ניצחון  ורק מלמעלה מתנה של באופן

כמבואר  מושלם, הוא מלמעלה הבא

של  ה'כיבוש' שני מצד אבל לעיל,

עד  הקדושה לצד העולם ענייני

היהודי  לאדם שייכים להיות שייהפכו

יש  כאשר דווקא הוא מלאה בבעלות

כתוצאה  שמתחייב כמה עד רק ולא עצמו בכוחות  האדם של עבודה גם

מלמעלה. כוח ‰ÎÏ‰,מהנתינת ÈtŒÏÚL ‰ÓÁÏÓ ÈÈ˜a BÓÎe¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¬»»
LeaÈk20‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰˜ÊÁ B‡21 דווקא הוא שלהם והתוקף שהגדר ƒ¬»»¿«≈»∆

כיבוש  של פעולות ומצידו בעצמו עושה המחזיק או הכובש הצד כאשר
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d"nyz'dח ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

וׁשבית  ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ּׁשּכתּוב ְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹמה

עלֿידי  הּבא הּמלחמה נצחֹון על ּדנֹוסף ְְְְְִִִֵַַַַָָָָׁשביֹו",

עבֹודה  ּגם להיֹות צריכה מּלמעלה, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָהּנתינה

ׁשביֹו". "וׁשבית ְְְִִִַָָָמּלמּטה,

˜i„Óe.(ּדיקא ("ׁשביֹו" ׁשביֹו" "וׁשבית ּבּכתּוב ¿«≈ְְְְִִִַָָָָָ

עניני  ּובירּור (ּכיּבּוׁש זה ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶָּדהּנה

ּכלים  להיֹות האדם עבֹודת עלֿידי ְְֲִִֵֵַַָָָָָהעֹולם

א', אֹופּנים. ּבב' לבארֹו אפׁשר ְְְֱֲִֶֶַָָֹלאלקּות)

למּטה, הּוא הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּמקֹומם

ּומעלה  מברר עבֹודתֹו עלֿידי ׁשהאדם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּומעלה  מּמקֹומם ׁשּמֹוציאם הינּו אֹותם, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּומזּכ

לאלקּות. ּכלים ׁשּיהיּו מּמקֹומם, למעלה ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹאֹותם

הּדברים  ׁשל האמּתי וׁשרׁשם מֹוצאם ׁשּמקֹום ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּב',

נׁשּבּו ׁשאחרּֿכ אּלא למעלה, הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים

לבררם  עבֹודתֹו עלֿידי והאדם למּטה, ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָוירדּו

למקֹומם  ּומחזירם מּׁשבים אֹותם ּפֹודה ְְְֲִִִִֶַָָָָוכּו'

הא' האֹופן לפי ׁשּגם אף והּנה ְְִִִֵֶֶַַָָָהראׁשֹון.

הּוא  הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל הראׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָ(ׁשּמקֹומם

הרי  מּמקֹומם) אֹותם מעלה והאדם ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָלמּטה,

האֹופן  מּכלֿמקֹום נעלית, עבֹודה היא זֹו ֲֲֲִִֵֶַָָָָָעבֹודה

הּדברים  את מחזירה האדם (ׁשעבֹודת ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהּב'

מֹוסיף  והאמּתי) הראׁשֹון למקֹומם ְְְֲִִִִִִִַַָָָהּגׁשמּיים

ּגם  ּבזה  יׁש ּכי  האדם , ּבעבֹודת יֹותר וזירּוז ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָחּיּות

רּבה  מצוה ׁשהיא ׁשבּויים ּפדיֹון ׁשל .22ענין ְְְְִִִִִֶֶַָָָ

ּבּתניא  יֹותר 23וכּמבאר ּגדֹולה ׂשמחה ל ׁשאין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהיה  מל ּבן ּכמׁשל והּׁשביה, מהּגלּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכצאת

לחפׁשי  ויצא כּו' האסּורים ּבבית וטֹוחן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבּׁשביה

ּגדֹולה  ׂשמחה ל אין הרי ,הּמל אביו ּבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָאל

ׁשביֹו" "וׁשבית ּׁשּכתּוב מה וזהּו ,24מּזֹו. ְְְִִִֶֶַָָָ

לכתחלה  ׁשבּוי היה הּנׁשּבה ׁשהּדבר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו

וזירּוז  חּיּות להֹוסיף ּדכדי (ּכּנ"ל), האֹויב ְְְִִִֵֵֵֵַַַָּבידי

ענינּה זֹו ׁשעבֹודה הּכתּוב מבאר האדם, ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

הּׁשבי  מן הּגׁשמּיים הּדברים הֹוצאת ְְִִִִִֶַַַַַָָהּוא
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ב.)22 ח, א.)24פל"א.)23ב"ב לז, פרשתנו לקו"ת גם וראה תתלד. ע' תקס"ה סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפועל. È·LÂ˙וחזקה E„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B˙e" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿»¡…∆¿»∆¿»ƒ»

,"BÈ·L ומלמד רומז ‰a‡הכתוב ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ÏÚ ÛÒBc ƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»»«»
,‰ÏÚÓlÓ ‰È˙p‰ È„ÈŒÏÚ,לעיל כמבואר במתנה, אלקיך" ה' "ונתנו «¿≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»

˙È·LÂ" ,‰hÓlÓ ‰„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ את BÈ·L".אתה ¿ƒ»ƒ¿«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ¿
"BÈ·L ˙È·LÂ" ·e˙ka ˜i„Óe¿«≈«»¿»ƒ»ƒ¿

‡˜Èc "BÈ·L") שכבר דבר היינו ƒ¿»¿»
"שבוי"). נחשב האויב ביד בהיותו

¯e¯È·e LeaÈk) ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»»«¿≈¬«
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿≈ƒ∆¡…

לעיל  ונתבאר ‡LÙ¯הנזכר (∆¿»
,'‡ .ÌÈpÙB‡ '·a B¯‡·Ï¿»¬¿«ƒ

ÌÓB˜nL מאליו והמובן הטבעי ∆¿»
‡e‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ÏL∆«¿»ƒ««¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L ‡l‡ ,‰hÓÏ¿«»∆»∆»»»«¿≈

B˙„B·Ú שימוש תוך הרוחנית ¬»
ה' לעבודת העולם ≈«¿Ó·¯¯בענייני

CkÊÓe ‰ÏÚÓe מעדן,Ì˙B‡ «¬∆¿«≈»
ÌÓB˜nÓ Ì‡ÈˆBnL eÈ‰«¿∆ƒ»ƒ¿»

הזה  בעולם ‡Ì˙Bהטבעי ‰ÏÚÓe«¬∆»
eÈ‰iL ,ÌÓB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿

ÌÈÏk ראויים˙e˜Ï‡Ï בהם שיאיר ≈ƒ∆¡…
האלוקי. ÌB˜nLהאור ,'a∆¿

ÌL¯LÂ Ì‡ˆBÓ גם וממילא »»¿»¿»
‰ÌÈ¯·cמקומם  ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆«¿»ƒ

‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿«¿»∆»
eaL CkŒ¯Á‡L הקדושה מצד ∆««»ƒ¿

הקדושה  היפך של הצד ¿«¿e„¯ÈÂבידי
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿»»»«¿≈

B˙„B·Ú הללו הגשמיים הדברים עם ¬»
Ì˙B‡ ‰„Bt 'eÎÂ Ì¯¯·Ï¿»¿»¿∆»

ÌÈ·MÓ למטהÌ¯ÈÊÁÓe ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜ÓÏ.למעלה ƒ¿»»ƒ

ÔÙB‡‰ ÈÙÏ ÌbL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆«¿ƒ»∆
ÏL ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜nL) '‡‰»∆¿»»ƒ∆

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ הם אליו «¿»ƒ««¿ƒƒ
טבעי באופן hÓÏ‰,שייכים ‡e‰¿«»

Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ Ì„‡‰Â¿»»»«¬∆»
‡È‰ BÊ ‰„B·Ú È¯‰ (ÌÓB˜nÓƒ¿»¬≈¬»ƒ

˙ÈÏÚ ‰„B·Ú הדברים בכך שהרי ¬»«¬≈
ומתעלים, מתבררים «ŒÏkÓƒהגשמיים

˙„B·ÚL) 'a‰ ÔÙB‡‰ ÌB˜Ó»»∆«∆¬«
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ‰¯ÈÊÁÓ Ì„‡‰»»»«¬ƒ»∆«¿»ƒ

ÌÈiÓLb‰ שלמטהÈzÓ‡‰Â ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜ÓÏ למעלהÛÈÒBÓ ( ««¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿»¬ƒƒƒ
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¯˙BÈ Êe¯ÈÊÂ ˙eiÁ הגשמיים הדברים עם וכשהמגע «¿≈≈«¬«»»»

הטבעי, למקומם אותם מחזירים שבכך הכרה מתוך הוא להעלותם בכוונה

מרץ  ובתוספת חיות בתוספת נעשה הוא  ÏLהרי ÔÈÚ Ìb ‰Êa LÈ Èkƒ≈»∆«ƒ¿»∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ÌÈÈe·L ÔBÈ„tƒ¿¿ƒ∆ƒƒ¿»

‰a¯22 במעלת הפליגו ז"ל וחכמינו «»
ומזה  השבי, מן יהודי פדיית וחשיבות

שבויים  פדיון לעניין גם מובן

האלוקיים  העניינים פדיית ברוחניות,

אליו  למקום והחזרתם למטה שירדו

למעלה. באמת, שייכים הם

‡Èza ¯‡·nÎÂ23 השמחה לעניין ¿«¿…»««¿»
לכך  להגיע הדרכים שאחת ה' בעבודת

במאסר  נמצאת שהנפש התבוננות היא

בתורה  עוסק שהאדם ובשעה הגוף

משתחררת  הנפש ה' ובעבודת

ודבר מהמאסר אביה" בית אל ו"שבה

כיוון  גדולה, שמחה לגרום צריך זה

¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰ÁÓN EÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿»¿»≈
,‰È·M‰Â ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆk¿≈≈«»¿«ƒ¿»
‰È·Ma ‰È‰L CÏÓ Ôa ÏLÓkƒ¿«∆∆∆∆»»«ƒ¿»

ÔÁBËÂ ומפרכת קשה מלאכה שהיא ¿≈
‡ˆÈÂ 'eÎ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a¿≈»¬ƒ¿»»
,CÏn‰ ÂÈ·‡ ˙Èa Ï‡ ÈLÙÁÏ«»¿ƒ∆≈»ƒ«∆∆
‰ÏB„b ‰ÁÓN EÏ ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿»

.BfÓƒ
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ בירור על ¿∆«∆»

הגשמיים  הדברים «È·LÂ"¿»ƒ˙והעלאת
"BÈ·L24¯·c‰L BÚÓLnL , ƒ¿∆«¿»∆«»»
‰aLp‰ מצד ועובר ונכבש כעת «ƒ¿»

הקדושה  צד אל הקדושה ««‰È‰היפך
·ÈB‡‰ È„Èa ‰ÏÁ˙ÎÏ Èe·L»¿«¿ƒ»ƒ≈»≈

(Ï"pk) היה לא למטה ובהיותו ««
בגלות  אלא והטבעי האמיתי במקומו

eiÁ˙וב'שבי', ÛÈÒB‰Ï È„Îcƒ¿≈¿ƒ«
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Êe¯ÈÊÂ מנת על ¿≈«¬«»»»

חיות  ביתר עבודתו את שיעבוד

‰e˙k·והתלהבות, ¯‡·Ó¿»≈«»
BÊ ‰„B·ÚL הדברים העלאת של ∆¬»

למעלה  למקורם שלמטה הגשמיים

ÌÈ¯·c‰ ˙‡ˆB‰ ‡e‰ dÈÚƒ¿»»»««¿»ƒ
È·M‰ ÔÓ ÌÈiÓLb‰ והגלות ««¿ƒƒƒ«∆ƒ

הזה  בעולם למטה «««¿»¿Ì˙¯ÊÁ‰Âשלהם
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רּבה" "מצוה הינּו האמּתי, למקֹומם ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָוהחזרתם

ׁשבּויים. ְְְִִּדפדיֹון

‰Ál‚Â"."צּפרניה את ועׂשתה ראׁשּה את ¿ƒ¿»ְְְִֶֶֶָָָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה מבאר ,25והּנה ְְְִִֵֵֶָָָֹ

ּבמיּלי  ׁשּנפלּו הּמֹוחין מֹותרי הן הראׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹּדׂשערֹות

כּו', ׁשּנפלּו הּמּדֹות מֹותרי הן וצּפרנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדעלמא,

והענין  כּו'. הּמֹותרֹות את להסיר האדם ְְְְִִִֶַָָָָָָָָוצרי

עבֹודת  ּבחינֹות, לב' נחלקת האדם ּדעבֹודת ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָהּוא,

אינּון: ׁשּליטין ׁש"ּתלת והגם הּלב. ועבֹודת ְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹהּמח

וּכבדא" לּבא עבֹודה 26מחא ׁשּכל לפי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

לבא  צריכה הּלב) עבֹודת והן הּמח עבֹודת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָֹֹ(הן

העיקר  הּוא ּדהּמעׂשה ּבפֹועל, וענין 27למעׂשה , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

היא  [והעבֹודה ׁשּבּכבד. לּדם ׁשּי ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשה

ּכבד  לב מח (ראׁשיּֿתבֹות ּדמל הינּו28ּבאֹופן ,( ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ענינים  ג' על והּממׁשלה הּׁשליטה ּבידֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש

הרי  ּתֹורה, עלּֿפי היא ׁשעבֹודתֹו ּדמּכיון ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו.

היא  ּדיליּה ׁשּתֹורה ּבאֹופן הּתֹורה עסק ,29עלֿידי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכּולּה]. הּמציאּות על ּו'בעלֿהּבית' ׁשּליט ְֲִִִֶַַַַַַַַָנעׂשה

ּבּמח  הּוא העבֹודה ועיקר ׁשהתחלת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּומּכיון

לכן  ּבמע ׂשה), ּכ ֿ אחר נמׁש ֿ זה (ועלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּובּלב

צּפרניה", את ועׂשתה ראׁשּה את "וגּלחה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹאֹומר

צרי ּבׁשלמּות, הּמלחמה נצחֹון ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכי

מֹותרי  הסרת - ראׁשּה" את "וגּלחה ְְְְֲִִֵֶַָָָֹלהיֹות

מֹותרי  הסרת - צּפרניה" את "ועׂשתה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּמֹוחין,

לׁשֹון  "ועׂשתה" ענין ּגם וזהּו וכּו'. ְְְְְְִִֶַַַָָהּמּדֹות

וכּו'30ּתקּון  הּצּפרנים ּתקּון הינּו ,31. ְְְִִִִַַַָ
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ועוד.)25 ואילך. תתלו ס"ע ואילך. תתכח ע' תקס"ה סה"מ ואילך. ב לז, ג. א.)26לו, קנג, מי"ז.)27זח"ב פ"א אבות

וש"נ.)28 שם. לזח"ב ונצו"ז נצו"א ע"ב.)29ראה ריש לב, קידושין לקו"ת )30ראה עה"פ. רמב"ן א. מח, יבמות ראה

ועוד. תתלט. ס"ע תתכט. ע' תקס"ה סה"מ א. ט, להצ"צ סהמ"צ א. קמה, דא"ח עם סידור ב. לח, סה"מ )31שלח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈzÓ‡‰ ÌÓB˜ÓÏ,למעלהÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùc "‰a¯ ‰ÂˆÓ" eÈ‰ ƒ¿»»¬ƒƒ«¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¿ƒ

הרוחני. במובן

זה  בעניין בתורה האמור המשך של הרוחנית המשמעות את ומבאר וממשיך

הזה. בעולם שלהם מהשבי האלוקות ענייני הוצאת לגבי

‰˙NÚÂ dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â"¿ƒ¿»∆…»¿»¿»
¯‡·Ó ‰p‰Â ."‰È¯tˆ ˙‡∆ƒ»¿∆»¿ƒ≈¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa25, לעניין »∆¿ƒ≈»
האדם, בעבודת הרוחנית, המשמעות

יפת  באשת המדברים אלה פסוקים של

‰Ôתואר  L‡¯‰ ˙B¯ÚNc¿«¬»…≈
ÔÈÁBn‰ È¯˙BÓ המיותר החלק ¿≈«ƒ

המוח  של חיות והעודף נובעת (שממנו

השערות) ÈlÈÓaוצמיחת eÏÙpL∆»¿¿ƒ≈
È¯˙BÓ Ô‰ ÌÈ¯tˆÂ ,‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ»¿«ƒ≈¿≈

˙Bcn‰ של והמיותר העודף החלק «ƒ
CÈ¯ˆÂהמידות  ,'eÎ eÏÙpL∆»¿¿»ƒ

˙B¯˙Bn‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï Ì„‡‰»»»¿»ƒ∆«»
'eÎ של הרוחנית המשמעות שזו

המוחין  מותרי הסרת השערות, גילוח

מותרי  הסרת הציפורניים, וגזיזת

תורה': ב'לקוטי (כמבואר המידות

המוחין  מותרי הן הראש שערות "הנה

הן  וציפורניים דעלמא. במילי שנפלו

ימינא  דרועא חסד מידות מותרי

האדם  וצריך כו'. ממנו שיצא אברהם

דקדושה  מסטרא כי המותרות להסיר

בחינת  הם המותרות הנה עליונה

הרחמים  מדות י"ג וכמו קדושה.

וכעניין  כו'. שערות מבחינת שנמשכות

אבל  ראשו... שער פרע גדל יהיה קדוש

מסטרא  במדריגה למטה שהם בלויים

וגו'... תער והעבירו כתיב קשיא דדינא

יניקת  ששם ערווה באשה ושער

הארץ  עם אמרם עניין וזהו החיצונים.

מורידו  הוא שהבשר בשר לאכול אסור

תלמיד  מהֿשאיןֿכן למטה ומשפילו

תלמידי  של חולין שיחת אמרו וכן כתיב. נפשו לשובע אוכל צדיק כי חכם

עצמו  להרחיק כדי עצמו את לסגף צריך תשובה הבעל ולכן דייקא. כו' חכמים

חסֿושלום"). לסורו ויחזירנו יורידנו שלא מהמותרות

Án‰ ˙„B·Ú ,˙BÈÁa '·Ï ˙˜ÏÁ Ì„‡‰ ˙„B·Úc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¬«»»»∆¿∆∆¿¿ƒ¬««…«
‰l·השכל  ˙„B·ÚÂ.הרגש‡ÁÓ :ÔeÈ‡ ÔÈËÈlL ˙Ïz"L Ì‚‰Â «¬««≈«¬«∆¿»«ƒƒƒ…»

"‡„·kÂ ‡aÏ26, כוח את (המסמל וכבד לב מוח, הם: שליטים שלושה ƒ»¿«¿»

בלבד  והרגש השכל באמצעות רק לא היא האדם שעבודת כך Ê‰המעשה), È¯‰¬≈∆
Án‰ ˙„B·Ú Ô‰) ‰„B·Ú ÏkL ÈÙÏ השכל·l‰ ˙„B·Ú Ô‰Â הרגש( ¿ƒ∆»¬»≈¬««…«¿≈¬««≈

,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ ‡·Ï ‰ÎÈ¯ˆ מעשי ביטוי ולקבל NÚn‰c‰לרדת ¿ƒ»»…¿«¬∆¿«¿««¬∆
¯˜ÈÚ‰ ‡e‰27ÚÂ ,„·kaL ÌcÏ CiL ‰NÚn‰ ÔÈ כללות אבל »ƒ»¿ƒ¿«««¬∆«»«»∆«»≈

התחומים  בשני אכן היא העבודה

הלב. ועבודת המוח עבודת האמורים,

CÏÓc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â]¿»¬»ƒ¿∆¿∆∆
„·k ·Ï ÁÓ ˙B·zŒÈL‡¯)28,( »≈≈…«≈»≈

B„Èa LiL eÈ‰ האדם של «¿∆≈¿»
'‚ ÏÚ ‰ÏLÓn‰Â ‰ËÈÏM‰«¿ƒ»¿«∆¿»»«

el‡ ÌÈÈÚ והמעשה.,השכל הרגש ƒ¿»ƒ≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙„B·ÚL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¬»ƒ«ƒ
˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,‰¯Bz»¬≈«¿≈≈∆
dÈÏÈc ‰¯BzL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆»ƒ≈

‡È‰29, שמחל שהרב הגמרא כדברי ƒ
– ושואלת מחול, כבודו אין כבודו על

שנאמר  כן, ועונה: שלו? היא התורה וכי

(וכמאמר  ולילה" יומם יהגה "ובתורתו

רבא  "...אמר אחר: במקום ז"ל חכמינו

של  שמו על [התורה] נקראת בתחילה

על  נקראת ולבסוף הקדושֿברוךֿהוא,

ובתורתו  חפצו ה' בתורת שנאמר שמו

"של  רש"י: ופירש ולילה", יומם יהגה

כדכתיב  בה שטרח תלמיד [אותו]

וכאשר  אדם"), כל של דמשמע ובתורתו

שהתורה  עד כראוי תורה לומד אדם

הוא  הרי "שלו", ËÈlLנעשית ‰NÚ«¬∆«ƒ
˙e‡Èˆn‰ ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚ·'e««««ƒ««¿ƒ

.[dÏek»
¯˜ÈÚÂ ˙ÏÁ˙‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«¿»«¿ƒ«

‰„B·Ú‰האדם Ánaשל ‡e‰ »¬»«…«
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ·l·e«≈¿«¿≈∆ƒ¿»

‰NÚÓa CkŒ¯Á‡ מסמל אותו ««»««¬∆
לעיל  כאמור ‡ÓB¯הכבד, ÔÎÏ ,(»≈≈

ולניצחון  למלחמה שבהמשך הכתוב

להיות  צריך ‡˙המלחמה ‰Ál‚Â"¿ƒ¿»∆
ÔBÁˆ ‰È‰iL È„Îa Èk ,"‰È¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ dL‡…̄»¿»¿»∆ƒ»¿∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿

˙eÓÏLa ‰ÓÁÏn‰,הקדושה לגבולות מחוץ דבר שום יישאר ולא «ƒ¿»»ƒ¿≈
,ÔÈÁBn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ - "dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â" ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ¿»∆…»¬»«¿≈«ƒ

.'eÎÂ ˙Bcn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ - "‰È¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ"¿»¿»∆ƒ»¿∆»¬»«¿≈«ƒ¿
Ôe˜z ÔBLÏ "‰˙NÚÂ" ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ30ÌÈ¯tv‰ Ôe˜z eÈ‰ , ¿∆«ƒ¿«¿»¿»¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ

'eÎÂ31.המידות תיקון של הרוחנית העבודה ¿
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‰˙Î·e" ואחר ימים, ירח אּמּה ואת אביה את »¿»ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ל והיתה ּובעלּתּה אליה ּתבֹוא ְְְְְֵֵֶַָָָָָּכן

ּבכתבי  ּבזה הּפירּוׁש ידּוע הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלאּׁשה".

אלּול.32האריז"ל  חדׁש על קאי ימים" ּד"ירח ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

עבֹודת  על קאי הּנ"ל ּכל ּדהּנה הּוא, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָוהענין

מסּפיק  זה ׁשעל ּכּולּה, הּׁשנה ּבמׁש ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

את  ועׂשתה גֹו' לּמלחמה ּדכיֿתצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהענין

חדׁש ׁשהּוא אלּול ּבחדׁש אמנם גֹו'. ְְְֱִֶֶֶֶָָָָֹֹצּפרניה

וחדׁש33החׁשּבֹון  ׁשעברה, הּׁשנה עבֹודת על ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

להיֹות  צריכה אז הּנה הּבאה, הּׁשנה על ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָההכנה

אביה  את "ּובכתה ענין והּוא ּבעבֹודה, ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּתֹוספת

לענין  אחרּֿכ ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. אּמּה" ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואת

הינּו גֹו', ּובעלּתּה" אליה ּתבֹוא ּכן ְְְְֵֵֶַַַַָָָ"ואחר

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  יחּוד עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָׁשּנעׂשה

 ֿ וקּודׁשאּֿברי יׂשראל ּכנסת יחּוד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּוׁשכינּתיּה,

אֹוריתא  ּדיׂשראל הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִֵֵַַַָָהּוא

חד  ּכּוּלא לתכלית 34וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ועד . ְְְְְְִִַַַָָ

ּכאׁשר  לעתידֿלבא, ׁשּתהיה ׁשּבזה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשלמּות

ירּוׁשלים,35"מהרה  ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ

ׂש ּכּלה.קֹול וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, וקֹול ׂשֹון ְְְִַָָָָָ

‰p‰Â הינּו36ּכתיב ּבלּבם", נתן העֹולם את "ּגם ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָ

ּגם  יׁשנם ׁשּבעֹולם, הענינים ְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּכללּות

ּבענין  ּגם מּובן ּומּזה ואחד. אחד ּכל ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּבלּבֹו

על  לּמלחמה "ּכיֿתצא ענין ׁשּיׁשנֹו ּדכׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה,

ּכּולֹו הע ֹולם ּוביר ּור ּכיּבּוׁש ּבענין "ְְְִִֵֶַָָֹאיבי

זה  ענין יׁשנֹו עלּֿדרֿזה לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹלעׂשֹותֹו

ּב'לּקּוטי  (ּכמבאר הּוא והענין עצמֹו. ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹּבאדם

ּב'37ּתֹורה' יׁש מּיׂשראל ואחד אחד לכל ּדהּנה ,( ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

וענין  הּבהמית. והּנפׁש האלקית הּנפׁש ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹנפׁשֹות,

האדם  ּׁשּצרי מה הּוא לּמלחמה" ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ"ּכיֿתצא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרוחנית  משמעותם לפי בפרשה האמורים הכתובים המשך בביאור וממשיך

ברוחניות: ה' בעבודת

‡B·z Ôk ¯Á‡Â ,ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e"»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ¿««≈»
‰Êa Le¯Èt‰ Úe„È ‰p‰ ."‰M‡Ï EÏ ‰˙È‰Â dzÏÚ·e ‰ÈÏ‡≈∆»¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ»ƒ≈»««≈»∆

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa32Á¯È"c ¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿∆«
È‡˜ "ÌÈÓÈ הכוונהL„Á ÏÚ »ƒ»≈«…∆

Ïk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÏeÏ‡¡¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Ï"p‰ בירור בעניין לעיל המבואר ««

העולם  לקדושה ענייני ≈̃«‡Èוהעלאתם
CLÓaמכוון  Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÚ«¬«»»»¿∆∆

,dÏek ‰M‰ השנה ימות כל «»»»
ŒÈÎc ÔÈÚ‰ ˜ÈtÒÓ ‰Ê ÏÚL∆«∆«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

'B‚ ‰ÓÁÏnÏ NÚÂ˙‰עד ˙ˆ‡ ≈≈«ƒ¿»»¿»¿»
'B‚ ‰È¯tˆ לעיל ‡˙ כמבואר ∆ƒ»¿∆»

‡ÏeÏבפרטיות. L„Áa ÌÓ‡»¿»¿…∆¡
ÔBaLÁ‰ L„Á ‡e‰L33 החודש ∆…∆«∆¿

חשבוןֿנפש  לעשות האדם על שבו

‰M‰וסיכום  ˙„B·Ú ÏÚ«¬««»»
‰¯·ÚL,המסתיימתL„ÁÂ ∆»¿»¿…∆

,‰‡a‰ ‰M‰ ÏÚ ‰Î‰‰«¬»»««»»«»»
˙ÙÒBz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»¿ƒ»ƒ¿∆∆

‰„B·Úa,כולה השנה כל לגבי »¬»
‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e" ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¿»∆»ƒ»

'B‚ "dn‡ ˙‡Â מתוך תשובה ¿∆ƒ»
ובכי. ÌÈ‡aמרירות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ
CkŒ¯Á‡ התשובה עבודת לאחר ««»

והעיכובים  המניעות את שמסירה

לבוא  אפשר לאלוקות, להתחבר

‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk ¯Á‡Â" ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿««≈»≈∆»
‰NÚpL eÈ‰ ,'B‚ "dzÏÚ·e¿«¿»«¿∆«¬∆

„eÁÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ואיחוד חיבור «¿≈∆ƒ
של פנימ  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ‡י

dÈzÈÎLe הכוונה כלל (בדרך ¿ƒ¿≈
עם  העליונות המידות של לייחוד

גם  וממשיך פועל וזה המלכות), ספירת

„eÁÈואיחוד Ï‡¯NÈחיבור ˙Òk ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ¿«¿ƒ

,˙eÓÏM‰ מלאה לאחדות עד «¿≈
‡È¯B˙‡ומוחלטת Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈«¿»

‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»
„Á34 והקדוש התורה ישראל, בני «

ויחידה. אחת כמציאות אחד, כולם הוא ‰eÓÏM˙ברוך ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ¿«¿«¿ƒ«¿≈
‰ÊaL לחתן שנמשל הוא ברוך הקדוש של והמושלמת המלאה ההתאחדות ∆»∆

לכלה שנמשלו ישראל  "Ó‰¯‰ובני ¯L‡k ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰zL35 ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…«¬∆¿≈»
ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ ,ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈƒ»«¿»≈¿»¿¿»»ƒ»¿
."‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓNƒ¿»»»¿«»

·È˙k ‰p‰Â36ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb" ¿ƒ≈¿ƒ«∆»»
˙eÏÏkL eÈ‰ ,"ÌaÏa Ô˙»«¿ƒ»«¿∆¿»
Ìb ÌLÈ ,ÌÏBÚaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»»∆¿»«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BaÏa¿ƒ∆»∆»¿∆»
והשפעה  משמעות יש האדם ולעבודת

ב'לקוטי  (וכמבואר העולם כל על

במדבר: פרשת הזקן, לרבנו תורה'

וכמו  קטן... עולם הוא האדם "הנה

מים  רוח אש יסודות ד' בעולם שיש

יסודות... ד' האדם בנפש יש כך עפר,

בלבם  נתן העולם את 'גם שכתוב וכמו

את  האדם ימצא לא אשר מבלי

מראש  האלוקים עשה אשר המעשה

נתן  הוא שהעולם פירוש סוף', ועד

יסודות  ד' דהיינו האדם בני של בלבם

ד' כשיתקן באדם תלוי העולם וכל שלו

כל  את מתקן הוא בזה שלו יסודות

כולו"). העולם

,‰Ê ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰fÓe של ƒ∆»«¿ƒ¿»∆
העולם  ו'כיבוש' הרוחנית המלחמה

הקדושה ÔÈÚלצד BLiL ÌLÎcƒ¿≈∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk"ƒ≈≈«ƒ¿»»«
¯e¯È·e LeaÈk ÔÈÚa "EÈ·È‡…¿∆¿ƒ¿«ƒ≈

B˙BNÚÏ BÏek ÌÏBÚ‰ כל את »»«¬
ŒC¯cŒÏÚהעולם ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…«∆∆

‰Ê ÔÈÚ BLÈ ‰Ê'כיבוש' של ∆∆¿ƒ¿»∆
והחול הרשות BÓˆÚעניני Ì„‡a»»»«¿

שממשיך  כפי לקדושה, והעלאתם

ומבאר.

ÈËewÏ'a ¯‡·Ók) ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz37„Á‡ ÏÎÏ ‰p‰c ,( »¿ƒ≈¿»∆»

,˙BLÙ 'a LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
LÙp‰ הנשמהLÙp‰Â ˙È˜Ï‡‰ «∆∆»¡…ƒ¿«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ החיונית נפש גם הנקראת ««¬ƒ
הגוף. את מחייה שהיא שם »¿ÔÈÚÂ¿ƒעל

‰Ó ‡e‰ "‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk"ƒ≈≈«ƒ¿»»«
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ונפׁשֹו ּגּופֹו ּולברר ּדקדּוׁשה הּנפׁש את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלהגּביר

ּבּזהר  ּדאיתא ואף ּגם 38הּבהמית. (ׁשאֹומרים ְְְֲִִִֶַַַַַַָֹ

וגם  קּדיׁשא, ּדילהֹון ּדגּופא לׁשֹון') ְְְְֲִִֵַַַָָָּב'מענה

(א  ּדיׂשראל הּבהמית נפׁש היא הּבהמית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש

ׁשּנפׁש לזה [נֹוסף הּבהמית) נפׁש ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָאידיׁשע

(הּבחינה  נפׁש ּבחינת על ּדקאי קּדיׁשא, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּדילהֹון

נׁשמה  ּבחינת (ׁשהרי ׁשּבּנׁשמה ּתחּתֹונה) ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהכי

קדׁשֿהּקדׁשים  היא מּכלֿמקֹום 39ׁשּבּנׁשמה ,[( ְֳִִִֶֶַַָָָָָֹ

וכּו', ּומסּתירים מעלימים הּבהמית והּנפׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַהּגּוף

טעניתּה אקדמא הּבהמית ׁשהּנפׁש זאת, 40ועֹוד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּתניא  לׁשֹון ּבאּור ׁשּזהּו לֹומר, והּנפׁש41[ּדיׁש : ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּמׁש, מּמעל אלקה חלק היא ּביׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשנית

והראׁשֹונה  הּׁשנית, היא האלקית ׁשהּנפׁש ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהינּו

טעניתּה ּדאקדמא הּבהמית הּנפׁש ולכן 42היא ,[ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

האלקית צר  הּנפׁש ׁשל ּוקרב מלחמה להיֹות י ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשעת  היא זֹו מלחמה ּוׁשעת הּבהמית. הּנפׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעם

ּכמאמר  קרבא",43הּתפלה, ׁשעת צלֹותא "ׁשעת ְְְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּבחרּבי 44ּוכתיב  האמֹורי מּיד לקחּתי אׁשר ְְְְֱֲִִִִִֶַַַָָ

ּובּבעּותי, ּבצלֹותי אּונקלֹוס ותרּגם ְְְְְְְְִִִִִֵַָּובקׁשּתי,

הּנפׁש את מברר האדם הּתפּלה עבֹודת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידי

צריכה  הּתפלה עבֹודת זה ּומּטעם ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָהּבהמית.

נעׂשה  יֹום ׁשּבכל מּכיון ּכי ויֹום, יֹום ּבכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהיֹות

חדׁשה  ּברּיה ׁשּלֹו45האדם הּבהמית הּנפׁש וגם , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

מחדׁש. ּברּורּה להיֹות וצרי חדׁשה, נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא

גֹו' "איבי על לּמלחמה "ּכיֿתצא ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוזהּו

האדם. ֲַַָָָּבעבֹודת

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
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וש"נ. ס"א. ס"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Le„˜c LÙp‰ ˙‡ ¯Èa‚‰Ï Ì„‡‰ CÈ¯vM האלוקית הנשמה ∆»ƒ»»»¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»

¯¯·Ïeאת ולהעלות ‰ÈÓ‰a˙ולזכך BLÙÂ BÙeb.לקדושהÛ‡Â ¿»≈¿«¿««¬ƒ¿«
‡˙È‡c מובא¯‰fa38'ÔBLÏ ‰ÚÓ'a Ìb ÌÈ¯ÓB‡L) שנהוג ¿ƒ»«…«∆¿ƒ«¿«¬≈»

הזוהר  מספר קטעים גם המכיל צדיקים, קברי על השתטחות בעת )לומר
,‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈc ‡Ùe‚c הגוף ¿»ƒ¿«ƒ»

ושל  בכלל ישראל בני (של שלהם

קדוש  בפרט) ‰LÙpהצדיקים Ì‚Â¿««∆∆
˙ÈÓ‰a‰היהודי LÙשל ‡È‰ ««¬ƒƒ∆∆

‡) Ï‡¯NÈc ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿»≈«
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÚLÈ„È‡ היינו ƒƒ∆∆∆««¬ƒ

הגוף  חיות גם כי יהודית, בהמית נפש

נכרי  משל שונה יהודי [ÛÒBשל (»
,‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈc LÙpL ‰ÊÏ¿∆∆∆∆ƒ¿«ƒ»
קדושה  ישראל) בני (של שלהם הנפש

È‡˜c והכוונהLÙ ˙ÈÁa ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«∆∆
(‰BzÁz ÈÎ‰ ‰ÈÁa‰)«¿ƒ»¬ƒ«¿»

‰ÓLpaL לשלוש המתחלקת ∆«¿»»
– למעלה מלמטה ומדרגות, בחינות

נשמה רוח, ÈÁa˙נפש, È¯‰L)∆¬≈¿ƒ«
‡È‰ ‰ÓLpaL ‰ÓL רק לא ¿»»∆«¿»»ƒ

אלא סתם ∆̃…„ŒL'קדושה'
ÌÈL„w‰39,[( לכאורה כן ואם «√»ƒ

את  ולהעלות לברר צורך יש מה לשם

הם  והרי הבהמית הנפש ואת הגוף

עצמם, מצד 'קדושים' «ŒÏkÓƒכבר
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰ ÌB˜Ó»«¿«∆∆««¬ƒ

'eÎÂ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ על «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿
צריך  למעשה ולכן האלוקית הנשמה

וזיכוך, בירור בהם ¿BÚÂ„לפעול
,˙‡Ê לברר לצורך נוספת סיבה יש …

הבהמית, הנפש ואת הגוף את ולזכך

‡˜„Ó‡כיון ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿¿»
d˙ÈÚË40,טענותיה את הקדימה «¬ƒ≈

הבהמית  שהנפש מאחר כלומר,

ואילו  שנולד, מיד באדם נמצאת

להיכנס  מתחילה האלוקית הנשמה

שלה  הכניסה ועיקר וגמר הברית, בעת

ולכן  ראשונה, טענותיה את טוענת הבהמית שהנפש כך הברֿמצוה, בעת הוא

אותה ולזכך לברר צורך יש עליו להתגבר שכדי מיוחד תוקף לה ≈¿[LÈcיש
ÔBLÏ ¯e‡a e‰fL ,¯ÓBÏבספר הזקן "Èz‰41LÙp‰Â‡רבנו : «∆∆≈¿««¿»¿«∆∆

eÈ‰ ,"LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆…«ƒ«««»«¿

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L הקדושה BL‡¯‰Â‰הנשמה ,˙ÈM‰ ‡È‰ ∆«∆∆»¡…ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡È‰ לא 'שנייה'ולכאורה האלוקית הנפש מדוע מובן ƒ«∆∆««¬ƒ

היא  הבהמית שהנפש לכך שהסיבה אלא שיעור לאין נעלית היא והרי

בגלל  'שנייה' היא האלוקית והנפש d˙ÈÚË'ראשונה' ‡Ó„˜‡c42 כי ¿«¿¿»«¬ƒ≈
מקדימה  הבהמית את הנפש להציע

BÈ‰Ï˙טענותיה  CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,[¿»≈»ƒƒ¿
LÙp‰ ÏL ·¯˜e ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ«∆∆««¬ƒ
אותה  ולהביא ולזככה לבררה כדי

אור  על ותסתיר תעלים שלא למצב

האלוקית. ÓÁÏÓ‰הנפש ˙ÚLe¿«ƒ¿»»
BÊ הנפש של הרוחנית המלחמה

הבהמית  והנפש È‰ƒ‡האלוקית
¯Ó‡Ók ,‰ÏÙz‰ ˙ÚL43 ¿««¿ƒ»¿«¬«

ˆBÏ˙‡הזוהר  ˙ÚL" שעת ¿«¿»
˜¯·‡התפילה  ˙ÚL קרב שעת ¿«¿»»
È˙Îe·ומלחמה  יעקב 44", בדברי ¿ƒ

אחד  שכם לך נתתי "ואני ליוסף אבינו

אחיך" iÓ„על ÈzÁ˜Ï ¯L‡¬∆»«¿ƒƒ«
,ÈzL˜·e Èa¯Áa È¯BÓ‡‰»¡ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
È˙BÏˆa ÒBÏ˜e‡ Ìb¯˙Â¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ

,È˙eÚa·e,ובבקשתי בתפילתי ¿»ƒ
של  הפנימית הרוחנית והמשמעות

היא  B·Ú„˙הדברים È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
‰lÙz‰ ומתקשר מתקרב האדם בה «¿ƒ»
‡˙לאלוקות  ¯¯·Ó Ì„‡‰»»»¿»≈∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ומזכך ומעלה «∆∆««¬ƒ
אותה.

‰Ê ÌÚhÓe התפילה שעבודת כיוון ƒ««∆
מתגבר היא  האדם שדרכו האמצעי

הנפש  »¬B·Ú„˙הבהמית על
ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿»

ÌBÈÂ ÌBÈ,מחדשÔÂÈkÓ Èk »ƒƒ≈»
Ì„‡‰ ‰NÚ ÌBÈ ÏÎaL∆¿»«¬∆»»»

‰L„Á ‰i¯a45, נולד כאילו ¿ƒ»¬»»
‰ÈÓ‰a˙מחדש, LÙp‰ Ì‚Â¿««∆∆««¬ƒ

,‰L„Á LÙ ‡È‰ BlL עם ∆ƒ∆∆¬»»
חדשים, L„ÁÓכוחות d¯e¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ בעבודת די ולא ¿»ƒƒ¿≈»≈»»

הקודמים. בימים שהיו והבירור "ŒÈk˙ˆ‡התפילה ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ≈≈
'B‚ "EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ הרוחנית ‰‡„Ìבמלחמה ˙„B·Úa «ƒ¿»»«…¿∆«¬«»»»

באריכות. לעיל כמבואר

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
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ÌÓ‡ הּוא זֹו מלחמה ׁשענין לעיל נתּבאר »¿»ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

הרׁשּות  ּד"במלחמת רׁשּות, ְְְְְִִִֶֶֶֶָמלחמת

האדם  ּבעבֹודת ּדגם מּובן, ּומּזה מדּבר". ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ׁשּבֹו. רׁשּות" "מלחמת ּבחינת על ּבפרטּיּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָקאי

ּבּמּוּתר  עצמ "קּדׁש ענין ׁשּזהּו לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָויׁש

"רׁשּות 46ל ּבעניני ּגם עצמֹו ׁשּמקּדׁש הינּו , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַ

זֹו ׁשּבעבֹודה העילּוי ּובאּור .(ל ְֲִֵֶַַָָָ(ּבּמּוּתר

המבאר  עלּֿפי יּובן ("ל ּבּמּוּתר עצמ ְְְְְִֵַַַַַָָָֹ(ּד"קּדׁש

מקֹומֹות  מהמׁשכי 47ּבכּמה ּבאחד - (ּובארּוּכה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָ

מהר"ׁש אדמּו"ר ּדרּבנן 48כ"ק מצֹות ּבמעלת ( ְְְְֲֲִַַַַַָָָ

"ל ּבּמּוּתר עצמ "קּדׁש מצֹות 49(ענין על ( ְְְְְִִֵַַַַַָ

 ֿ מצֹות יׁש ּדאֹוריתא ּבמצֹות ּדהּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָּדאֹוריתא.

ּבכּמה  ּבזה ּומבאר לאֿתעׂשה. ּומצֹות ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹעׂשה

ּפרׁשת 50מקֹומֹות  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּובארּוּכה ְְֲִֵַָָָָָ

ּד51ּפקּודי  על ), לאֿתעׂשה ּבמצֹות מעלה יׁש ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹ

 ֿ מצֹות עלֿידי הּנמׁש האֹור ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָמצֹותֿעׂשה.

הּמצֹות), (מעׂשה ּבכלי הּמתלּבׁש אֹור הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַעׂשה

זה  לאֹור ּכלי הּוא הּמצֹות ׁשּמעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּדמּזה

מּוגּבל  הּוא ׁשהאֹור מּוכח ּבתֹוכֹו, ְְְִֵֶַַָָָהּמתלּבׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּכלים. ּבגדרי נתּפס להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָויכֹול

אֹור  הּוא לאֿתעׂשה מצֹות עלֿידי הּנמׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָֹהאֹור

המׁשכתֹו ולכן ּבכלי, נמׁש ׁשאינֹו מּוגּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבלּתי

ׁשלילה  עלֿידי אּלא (ּכלי) מעׂשה עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאינּה

ואינֹו האיסּור  ּדֹוחה ׁשהאדם העׂשּיה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָוהעּדר

מּמעלת  יׁש ּדרּבנן ּבמצֹות אמנם איסּור. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָעֹוׂשה

ּומצֹותֿעׂשה. לאֿתעׂשה ּדמצֹות - הענינים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָֹּב'

ּדחית  הּוא ּדרּבנן ּדמצֹות הּתֹוכן אחד, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּדמּצד

הּוא  עלֿידן הּנמׁש ׁשהאֹור הינּו הרע, ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָוהרחקת

עלֿידי  הּנמׁש האֹור (ּכמֹו מּוגּבל ּבלּתי ְְְְְִִִֵַַָָָאֹור

הינּו ּבפֹועל, מעׂשה עלֿידי הּוא קּיּומן ּגיסא, ּולאיד לאֿתעׂשה). ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמצֹות

ּׁשאמרּו מה וזהּו ּדרּבנן). הּמצֹות (ּבמעׂשה ּבכלי ּומתלּבׁש נמׁש זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאֹור
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קדושים.)46 ר"פ רמב"ן מברך )47ראה מאי ד"ה ואילך. תסג ע' ח"ב שה"ש אוה"ת ד. ו, פקודי לקו"ת ד. נב, תו"א ראה

ואילך. 22 ע' ח"ה לקו"ש ת"ש. ואילך.)48תר"פ, פ"מ תר"מ זו א.)49מצה כ, 47.)50יבמות שבהערה מקומות ראה

שם.)51

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÓÁÏÓ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ÌÓ‡ הרשות ענייני 'כיבוש' של »¿»ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»»

הזה  ‰e˙k·שבעולם ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ·"c ,˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ‡e‰ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿«»
למלחמה..." תצא ‰‡„Ì"כי ˙„B·Úa Ì‚c ,Ô·eÓ ‰fÓe ."¯a„Ó¿«≈ƒ∆»¿««¬«»»»

È‡˜ הכתוב BaL.כוונת "˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ" ˙ÈÁa ÏÚ ˙eiË¯Ùa »≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆∆¿∆
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ'ה עבודת ¿≈«∆∆

"מלחמת  לעניין במיוחד שקשורה

הוא  ז"ל ÔÈÚרשות" חכמינו שדרשו ƒ¿«
הכתוב  תהיו",על ≈»"˜Lc"קדושים
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ז"ל  יֹותר 52רּבֹותינּו סֹופרים ּדברי חמּורים ְְֲִִִֵֵֵַַ

אמרּו וגם ּתֹורה, סֹופרים 53מּדברי ּדברי חביבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

סֹופרים' 'ּדברי ׁשּמעלת הינּו ּתֹורה, מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָיֹותר

ּומרחיקים  ּדֹוחים ׁשהם מה ּבחמרתם, רק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה

הּממׁשי לאֿתעׂשה מצֹות ׁשל ענין הרע, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁשהם  זאת עֹוד אּלא מּוגּבל, ּבלּתי ְְִִֵֶֶָָֹאֹור

נמׁש זה מּוגּבל ּבל ּתי ׁשאֹור מּׁשּום ְְְֲִִִִִִֶֶָָ"חביבין",

"קּדׁש ּבענין מּובן ועלּֿדרֿזה ּבכלים. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידם

."ל ּבּמּוּתר ְְְַַָעצמ

‰p‰Â מצֹות 54ידּוע וז' ּדרּבנן, מצֹות ז' ׁשּיׁש ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַָָָ

יֹותר  מאּוחר ּבזמן היתה ּתחלתן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָאּלה

ׁשל  ּבזמן הינּו ּדאֹוריתא, מצֹות ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָמהּזמן

ּומּצבם ירידה  מּמעמדם ואפילּו55ּדיׂשראל . ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשלמה  עלֿידי ׁשּנתקנּו ידים ּונטילת 56עירּובין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ּביּה ֿ 57ּדכתיב מּכל הוי', ּכּסא על ׁשלמה וּיׁשב ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ּדוד, ׁשל  זמּנֹו לגּבי  ירידה ׁשל זמן זה היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום

ּביּה הׂשּכיל.58ּדכתיב עלי ה' מּיד ּבכתב הּכל ְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

הּנ"ל  עלּֿפי א הּדבר. טעם מּובן אינֹו ְְִִֵַַַַַַַָָָָולכאֹורה

ּגדֹול  עילּוי ּבהן יׁש ּדרּבנן ׁשּמצֹות ּדמּכיון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָיּובן,

אפׁשר  זה עילּוי הּנה ּדאֹוריתא, מּמצֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָיֹותר

יֹותר, ּגדֹולה ירידה עלֿידי ּדוקא אליו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹלבא

עלֿידּה ׁשּדוקא עלּיה, צֹור היא זֹו ְֲִִִִֶֶַַָָָָָּדירידה

ולכן  זה. מּוגּבל ּובלּתי נעלה לאֹור לבא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאפׁשר

ויׁש ּדרּבנן. מצֹות ז' נתקנּו ּדוקא אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבזמּנים

ּובכל  הּגזרֹות ּבכל ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָלֹומר,

והנהגּו ונתקנּו ׁשּנגזרּו הּמנהגֹות ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֻהּתּקנֹות

זה  ׁשּכל ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ּגדֹולי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָעלֿידי

,"ל ּבּמּוּתר  עצמ ּד"קּדׁש העבֹודה ּבכלל ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָנכלל

זה  ואֹור מּוגּבל, ּבלּתי אֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶַָָָָׁשעלֿידּה

ּבכלים. ְְִִֵֵַמתלּבׁש
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יט.)58כג. כח, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ52 המיוחדת המעלה את להדגיש כדי ¿∆«∆»¿«≈«
התורה  למצוות ביחס דרבנן מצוות BÈ˙¯של ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ¯eÓÁ¬ƒƒ¿≈¿ƒ≈

e¯Ó‡ Ì‚Â ,‰¯Bz È¯·cÓ53 ז"ל חכמינוÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÔÈ·È·Á ƒƒ¿≈»¿«»¿¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ
˜¯ dÈ‡ 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' ˙ÏÚnL eÈ‰ ,‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ¿≈»«¿∆«¬«ƒ¿≈¿ƒ≈»«

,Ì˙¯ÓÁa זה במובן חומרה ¿À¿»»
שליליים  עניינים על להתגבר שכוונתם

היינו  ÌÈÁBcחמורים, Ì‰L ‰Ó«∆≈ƒ
,Ú¯‰ ˙‡ ÌÈ˜ÈÁ¯Óe בדוגמת «¿ƒƒ∆»«

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿…«¬∆
,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ CÈLÓn‰««¿ƒƒ¿ƒ¿»

˙‡Ê „BÚ ‡l‡ שמדברי שלמצוות ∆»…
מהצד  גם ויתרון מעלה יש סופרים

פעולתן  של ≈∆Ì‰Lהחיובי
¯B‡L ÌeMÓ ,"ÔÈ·È·Á"¬ƒƒƒ∆

‰Ê Ïa‚eÓ ÈzÏa נמשך שבהיותו ƒ¿ƒ¿»∆
התורה  מן לאֿתעשה מצוות עלֿידי

פעולתו  ולכן בכלים נמשך אינו

מוגבלת, בעולם «¿CLÓƒוהשפעתו
Ì„ÈŒÏÚ דרבנן מצוות ידי על «»»
ÌÈÏÎa.יותר גדולה בעולם והשפעתו ¿≈ƒ

ÔÈÚa Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«
."EÏ ¯zena EÓˆÚ Lc˜"«≈«¿¿«»¿
וההימנעות  שהקדושה בגלל שדווקא

יש  ("רשות") המותרים מדברים היא

מעלה האלוקי תוספת באור ויתרון

מאשר  יותר זו, עבודה ידי על הנמשך

התורה. מצוות קיום ידי על הנמשך האור

Úe„È ‰p‰Â54˙BˆÓ 'Ê LiL ¿ƒ≈»«∆≈ƒ¿
Ô˙ÏÁz ‰l‡ ˙BˆÓ 'ÊÂ ,Ôa¯c¿«»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»»

וייסודן  תקנתן ÔÓÊaהתחלת ‰˙È‰»¿»ƒ¿«
ÏL ÔÓf‰Ó ¯˙BÈ ¯Áe‡Ó¿»≈≈«¿«∆
ÔÓÊa eÈ‰ ,‡˙È¯B‡c ˙BˆÓƒ¿¿«¿»«¿ƒ¿«
Ì„ÓÚnÓ Ï‡¯NÈc ‰„È¯È ÏL∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ«¬»»

Ì·vÓe55 מצבם לעומת הרוחני, «»»
מתן  בעת eÏÈÙ‡Â«¬ƒתורה.הנעלה

ÌÈ„È ˙ÏÈËe ÔÈ·e¯ÈÚ שהן ≈ƒ¿ƒ«»«ƒ
מדרבנן  È„ÈŒÏÚמצוות e˜˙pL∆ƒ¿¿«¿≈

‰ÓÏL56 בני היו שבימיו המלך ¿……
במצב  נעלה ישראל È˙Îcƒ¿ƒ·רוחני

dÈa57 בו ÓÏL‰שכתוב ·LiÂ ≈«≈∆¿……

‰Ê ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÈÂ‰ ‡qk ÏÚ המלך שלמה ÏLתקופת ÔÓÊ «ƒ≈¬»»ƒ»»»»∆¿«∆
dÈa ·È˙Îc ,„Âc ÏL BpÓÊ Èa‚Ï ‰„È¯È58 בו ‰Ïkשכתוב ¿ƒ»¿«≈¿«∆»ƒƒ¿ƒ≈«…

ÏÈkN‰ ÈÏÚ '‰ „iÓ ·˙Îa שגם נתקנו ונמצא אלה דרבנן מצוות ƒ¿»ƒ«»«ƒ¿ƒ
ישראל  בני ירוד.כאשר במצב ‰c·¯היו ÌÚË Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«««»»

בני  זכו ירוד רוחני במצב דווקא מדוע

מעלה  להם שיש אלו למצוות ישראל

התורה? מצוות לגבי

ÔÂÈkÓc ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ««»¿ƒ≈»
ÈeÏÈÚ Ô‰a LÈ Ôa¯c ˙BˆnL∆ƒ¿¿«»»≈»∆ƒ
,‡˙È¯B‡c ˙BˆnÓ ¯˙BÈ ÏB„b»≈ƒƒ¿¿«¿»

התורה, Ê‰מן ÈeÏÈÚ ‰p‰¯LÙ‡ ƒ≈ƒ∆∆¿»
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÂÈÏ‡ ‡·Ï ומתוך »…≈»«¿»«¿≈

‰„È¯Èc ,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»≈ƒƒ»
‡˜ÂcL ,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊƒ∆¬ƒ»∆«¿»
¯B‡Ï ‡·Ï ¯LÙ‡ d„ÈŒÏÚ«»»∆¿»»…¿
‰Ê Ïa‚eÓ ÈzÏ·e ‰ÏÚ«¬∆ƒ¿ƒ¿»∆
דרגות  שיש בחסידות (וכמבואר

להגיע  שאפשר ה' באהבת גבוהות

מאלוקות  ריחוק מתוך רק אליהן

גדול). צימאון ≈«¿ÔÎÏÂהמעורר
‡˜Âc el‡ ÌÈpÓÊa של זמנים ƒ¿«ƒ≈«¿»

רוחנית, BˆÓ˙ירידה 'Ê e˜˙ƒ¿¿ƒ¿
.Ôa¯c¿«»»

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
ÏÎ·e ˙B¯Êb‰ ÏÎa Ìb«¿»«¿≈¿»
˙B‚‰n‰ ÏÎ·e ˙Bwz‰««»¿»«ƒ¿»
ŒÏÚ e‚‰‰Â e˜˙Â e¯Ê‚pL∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿¿À¿¬«
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È¿≈¿≈ƒ¿»≈∆¿»

,¯B„Â התקנות סיבת שאמנם »
דוקא  אבל הירידה, בגלל היא והגזירות

ביותר  נעלית עבודה היא זו עבודה

‰Ê ÏkL והגזירות התקנות כל קיום ∆»∆
הדורות  במהלך שנתקנו «¿ÏÏÎƒוכו'

EÓˆÚ Lc˜"c ‰„B·Ú‰ ÏÏÎaƒ¿«»¬»¿«≈«¿¿
,"EÏ ¯zena מיוחד יתרון לה שיש «»¿

המעלות  שתי שילוב ««»∆d„ÈŒÏÚLשל
¯B‡Â ,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿

‰Ê למעלה הוא כלל שבדרך עצמו ∆
מוגבלים  בכלים מהתלבשות

.ÌÈÏÎa LaÏ˙Óƒ¿«≈¿≈ƒ
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d"nyz'dיד ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

‰p‰Â,הּנ"ל ּבכל העבֹודה ׁשלמּות עלֿידי ¿ƒ≈ְְְֲֵֵַַַָָָ

"איבי על לּמלחמה ּד"ּכיֿתצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבאֹופן

הינּו הארץ, אל ּכיֿתבֹוא ּפרׁשת אל ּבאים ְְִִֶֶֶַַָָָָָָוגֹו',

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאל

ּדקּיּום  ּובאֹופן ּבּכּורים, מצות נקּים וׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָצדקנּו.

ׁשאֹומרים  ּכמֹו ּדלעתידֿלבא, וׁשם 59הּמצֹות ְְְְְִִִִֶַָָָֹ

רצֹונ ּכמצות לפני מצות 60נעׂשה אמנם . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּכל  "מראׁשית העבֹודה, ּתחלת רק היא ְֲִִִִִֵֵַַָָָּבּכּורים

גֹו' האדמה" ּבאֹופן 61ּפרי זה נמׁש ואחרּֿכ , ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

התר  ׁשּכתּוב ׁשל ּוכמֹו והתּפּׁשטּות, ּכי 62חבּות ְְְְְֲִִִֶֶַַָ

וקדמֹוני  קניזי קיני ארץ ּגם ּתהיה ׁשאז גֹו', ּגבּול את אלקי ה' .63ירחיב ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגלּוי, ּבאֹופן יהיה זה יחּדו,64וכל ּבׂשר כל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

כּו', עינינּו ותחזינה ענין עלּֿדר יראּו, ּבׂשר) (עיני ׁשהעינים רק לא ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהינּו

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה יראה עצמֹו ׁשהּבׂשר זאת עֹוד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּלא

ּדידן. ּבעגלא ְֲִִֵַַָָצדקנּו
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מוסף.)59 פס"ג.)60תפלת הנ"ל זו מצה המשך וראה ובכ"מ. ויחי. ר"פ תו"ח ב.)61ראה כו, כ.)62תבוא יב, ראה

ח.)63 יט, שופטים פירש"י ה.)64ראה מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ŒÈk"c ÔÙB‡a ,Ï"p‰ ÏÎa ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈¿≈»¬»¿»««¿∆¿ƒ

,'B‚Â "EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ נמצאים ˙ˆ‡ המלחמה בהתחלת וכבר ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿
לעיל, כמבואר האויב, על ועליונות B·˙ŒÈk‡ביתרון ˙L¯t Ï‡ ÌÈ‡a»ƒ∆»»«ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ eÈ‰ ,ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆«¿∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
e˜„ˆ ÁÈLÓ ישראל שאז בני כל ¿ƒ«ƒ¿≈

ישראל. לארץ בארץ ÌLÂיבואו ¿»
ÌÈ¯ekaישראל  ˙ÂˆÓ Ìi˜ עליה ¿«≈ƒ¿«ƒƒ

תבוא", "כי פרשת בתחילת מדובר

˙Bˆn‰ Ìei˜c ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ«ƒ¿
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc את יקיימו שאז ƒ¿»ƒ»…

נעלה  יותר הרבה באופן המצוות

קי  הגלות ום מאשר בזמן כיום המצוות

ÌÈ¯ÓB‡L BÓk59 מוסף בתפילת ¿∆¿ƒ
ÌLÂ,הגאולה בזמן המקדש, בבית ¿»

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ60 «¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
ה'. כרצון בשלימות המצוות קיום

˜¯ ‡È‰ ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«ƒƒƒ«
,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁz שנרמז כפי ¿ƒ«»¬»

של "ÈL‡¯Ó˙בפסוק  ההתחלה ≈≈ƒ
'B‚ "‰Ó„‡‰ È¯t Ïk61, »¿ƒ»¬»»

‰Ê CLÓ CkŒ¯Á‡Â קיום ¿««»ƒ¿»∆
ה' עבודת וכללות ∆¿ÔÙB‡aהמצוות

,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ ÏL∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

·e˙kL BÓÎe62Ê‡L ,'B‚ EÏe·b ˙‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Èk ¿∆»ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿¿∆»
המשיח בימות לבוא, ÈBÓ„˜Âלעתיד ÈÊÈ˜ ÈÈ˜ ı¯‡ Ìb ‰È‰z63 ƒ¿∆«∆∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

ישראל. בני מנחלת Ê‰חלק ÏÎÂ והעניינים היתרונות אודות האמור כל ¿»∆
העתידה  הגאולה של e˙kL·המיוחדים BÓk ,ÈeÏb ÔÙB‡a ‰È‰È64 ƒ¿∆¿∆»¿∆»

הנביא  ישעיהו בדברי הגאולה ביעודי

¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰ „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¿»»»»
ÌÈÈÚ‰L ˜¯ ‡Ï eÈ‰ ,ÂcÁÈ«¿»«¿…«∆»≈«ƒ
C¯cŒÏÚ ,e‡¯È (¯Na ÈÈÚ)≈≈»»ƒ¿«∆∆

ÔÈÚ בתפילה מבקשים שעליו ƒ¿«
„BÚ ‡l‡ ,'eÎ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â¿∆¡∆»≈≈∆»
‰‡¯È BÓˆÚ ¯Na‰L ˙‡Ê…∆«»»«¿ƒ¿∆

בגילוי  אלוקות «¿»Ïe‡ba‰וירגיש
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
Ô„Èc ‡Ï‚Úa e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈«¬»»ƒ«
המושגים  לפי מהר כלומר בתקופתנו,

שלנו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם

זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

... ת"ח על מ"ש אודות תלמידי הישיבה ובטח יודיע מהנעשה עמדם ובפרט בימי אלול ותשרי, 

ובטח נשמע גם בישיבתם אשר היתה כאן הצעתי שיוסיפו תלמידי הישיבה )והר"י והנהלה לא כש"כ( 

בלימוד עבודה'דיקע מאמרים ביחוד בימים אלו ומה טוב אשר גם במאנטרעאל יעשו כזאת ומה טוב 

אשר גם בשאר המקומות.

בברכת כוח"ט.



טו

        

- שיחיו קיץ" "מחנות לילדי -

מוגה  בלתי

 כך ֿ ואחר  רז"ל , ומאמרי פסוקים  י"ב  אמרו תר "ת , תש "ת  תשר "ת  תקעו מנחה , תפילת  [לאחר  .
נאו"]. משיח  וואנט  "ווי שליט "א ) אדמו"ר  כ "ק  הוראת  ֿ פי (על  ָניגנו

" בברכה "פותחין – לראש  לכל  אודות 1. – ובעניננו תורה , על  קאי "ברכה " והרי , הקיץ מחנות 
- הלימוד את  ולפתוח  בו ללמוד  יכולים  שכבר  כך  הזקן, לאדמו"ר  התניא * ספר  הדפסת  בתורה ,

מחדש . התניא  בספר 

בשדה " "המלך  אשר  בזמן "בשדה ", שנדפס  זה  'תניא ' בספר  מיוחדת  סיוע 2ומעלה  תוספת  וישנה 
מקום  בכל  הקיץ  במחנות  השהות  את  כדבעי לנצל  ֿ כח , נתינת  גם  שהיא  הקב "ה , מאת  והצלחה  וברכה 
גו' אשר  "ארץ  היא  שהרי – ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן ובמכל  הקדושה , בארצנו והן ֿ הברית  בארצות  הן בעולם ,

שנה " אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני ובפרט 3תמיד  שנה , שבכל  אלול  חודש  על  דקאי ,
רבות ). פעמים  (כמדובר  "הקהל " ושנת  ו"ּתׂשמח " "ּתׂשמח " שנת  – זו ְְִַַַבשנה 

מאתנו, ואחד  אחד  וכל  מכם  ואחד  אחד  שכל  היינו בפועל , תתקיים  התורה  בענין שהברכה  ֿ רצון ויהי
התורה  ובפנימיות  התורה , בפנימיות  ובפרט  בכלל , התורה  בלימוד  יותר  עוד  יוסיף  ישראל , כלל  בתוך 

קדישא  תניא  ספר  שהוא  שלה , שבכתב  בתורה  – מעשה "4עצמה  לידי שמביא  "תלמוד  יהיה  והלימוד  ,5

בקיו  הוספה  שבכתב – תורה  התניא , בספר  ובמיוחד  בכלל , ("תלמוד ") בתורה  מדובר  שעליהן המצוות  ם 
ֿ מקומו. ממלא  הוא  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק  הזקן, אדמו"ר  ֿ ידי על  שנכתב  חב "ד  חסידות  של 

והטף " הנשים  האנשים  העם , את  ו"הקהל  ו"ּתׂשמח " ד "ּתׂשמח " באופן – זה  שההוספה 6וכל  היינו , ְְִַַַ
ביחד , כולם  את  ד "הקהל " באופן והן ֿ עצמו, בפני ואחד  אחד  כל  ֿ ידי על  הן להיות  צריכה  ומצוות  בתורה 

המצטרך . בכל  הקב "ה  של  בברכותיו הוספה  נפעלת  שאזי

 דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  שנמסר  התניא ), ספר  (מחבר  הזקן אדמו"ר  כ "ק  פתגם  ידוע  .7

והדיוק  לו. המיוחד  החלק  עם  – השבוע  מימות  יום  ובכל  השבוע , פרשת  עם  הזמן", עם  לחיות  ש "צריך 
" – הוראה בזה  ממנה  ללמוד  היינו הפרשה , עם  " מבוגרים ואחד , אחד  כל  של  ֿ יום  היום  בחיי ,

כו'. וחגיגה  כינוס  ביחד  ועורכים  נפגשים  שאתם  ילדים  או

נאמר  בו שאף  ֿ תצא ", "כי בפרשת  חמישי עד  מרביעי הוא  היום , "לחיות " צריך  שאתו החלק  והנה ,
ֿ תצא " וכמה 8"כי כמה  ישנם  "רביעי" ועד  הפרשה  שמתחילת  שמכיון אלא  הפרשה , בתחילת  כמו ,

שבתחילת  ֿ תצא " ה "כי מאשר  יותר  נעלה  בענין הוא  "רביעי" שבתחילת  ֿ תצא " מ "כי הלימוד  הרי פסוקים ,
והן  התורה  בלימוד  הן הלומד , של  ומצב  במעמד  לעליה  גורם  שבינתיים  הפסוקים  לימוד  שהרי הפרשה ,
שיעורא  לפי ואחד  אחד  וכל  השבוע , מפרשת  בחיים  ההוראה  לימוד  להיות  צריכה  שבזה  המצוות , בקיום 

"רביעי". שבתחילת  ֿ תצא " מ "כי ההוראה  ללימוד  בקשר  הזו העליה  את  לנצל  צריך  דיליה ,

של  ֿ תצא " ל "כי באים  (שמזה  הפרשה  שבתחילת  ֿ תצא " מ "כי ההוראה  ביאור  בהקדים  יובן בזה  והענין
"רביעי"):
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(המו"ל ). ֿ קיץ במחנה שנדפס (*
וש"נ.1) בהערה. 641 ע' חכ "ד  לקו"ש ראה
ב.2) לב, ראה פ' לקו"ת ראה
יב.3) יא, עקב
וש"נ.4) ואילך . רסא ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה

וש"נ.5) ב. מ , קידושין
יב.6) לא, וילך 
ובכ "מ .7) חשון. ב' יום" "היום
יו"ד .8) כג ,



טז       

למלחמה  ביציאה  ומדובר  בידך ", אלקיך  ה ' ונתנו אויביך  על  למלחמה  ֿ תצא  "כי - הוא  הכתוב  לשון
באופן  רשומים  שאינם  אלו (גם  שכולם  ישראל , לילדי במיוחד  ששייך  ענין – ישראל  של  אויביהם  כנגד 

וממי  בנשמתם , ֿ פנים  ֿ כל  (על  השם " ל "צבאות  שייכים  עיקר רשמי) – צבא  בכל  וכמו בגופם ), גם  לא 
באויב , להלחם  אויביך ", על  למלחמה  ֿ תצא  "כי הוא  הצבא  מאנשי אחד  כל  של  בחיים  תפקידו

הרע . ביצר  להלחם  – ֿ דידן ובנידון

הפרשה ) (בהמשך  באים  – הרע  ביצר  להלחם  – והשליחות  התפקיד  עיקר  את  מגלה  שהפסוק  ולאחר 
(וביחד  בקיצור  אבל  וכו', המלחמה  במשך  ההנהגה  להיות  צריכה  ואיך  להלחם  צריך  כיצד  בזה , הפרטים 

עצמו: זה  בפסוק  כבר  בזה  ההוראות  ניתנו ברור ) באופן – זה  עם 

אפילו  למלחמה  יוצא  ישראל , כלל  בתוך  מכם , ואחד  אחד  כל  שכאשר  אומרת  התורה  – ֿ תצא " "כי
כבר  הרי יחיד ), לשון ("תצא " יחיד  "בתור  נמצא  הוא  ביציאה המלחמה  שכבר  כלומר  אויביך ",

כחות  ישנם  בו, שלוחמים  של "אויביך " כך  שוים , כחות  שני בין מלחמה  זו שאין בגלוי רואים  למלחמה 
יהודי  וכל  יהודי, ילד  כל  שהרי יתכן, שלא  דבר  זהו כי בכלל ), ליהודי (או היהודי הילד  לכחות  שוים 
אני  "מודה  – ֿ זה  ולפני היא ", טהורה  בי שנתת  "נשמה  – נשמתו מעלת  באמירת  היום  את  מתחיל  בכלל ,
אלו  של  ואפשרויות  הכחות  בין להשוות  מקום  שום  שאין מובן וממילא  – נשמתי" בי שהחזרת  לפניך ..
מהקב "ה  חדשה  נשמה  מחדש  קיבל  בבוקר  שהיום  לאחר  שלו, והאפשרויות  הכחות  לבין לנגדו, שעומדים 

בעצמו!

" הוא  מלכתחילה  אלא  ל "אויביך ", שוה  במצב  עומד  שאיננו מובן, –ולכן גופא  ובזה  אויביך ",
(כנ"ל ). ל "אויביך " ממעל  יותר  הרבה 

ועוד : זאת 

כזה  באופן שליחותו ממלא  יהודי ילד  שלא כאשר  תקיפה  החלטה  מתוך  היא  למלחמה 
שליטה  למבוגר ) (או לילד  יש  שבו מקום  ומכל  מדירתו מחדרו, לגמרי לגרשו אלא  הרע , ליצר  כלל  לשמוע 
על  שנוסף  כלומר , בידיך ", אלקיך  ה ' "ונתנו – הכתוב  כהמשך  לו, מובטח  אזי – ֿ הבית 'ישקייט " ו"בעל 

עוזרו" ש "הקב "ה  זוכה  שלו, ההשתדלות  ֿ ידי שעל  והנצחון עד 9ההצלחה  במלחמה , עמו ומשתתף 
וילד  משלו, דעה  שום  תהיה  לא  – הרע  היצר  – של "אויביך " היינו "בידיך ", "אויביך " את  ש "נותן"
קושי  משום  להירתע  שלא  הדרושים  הכחות  ישנם  שליהודי הוכחה  בתור  רק  בו משתמש  יהודי (ומבוגר )
בו  יש  שאם  כך  היהודי, הילד  בשליטת  לגמרי שנתון – "בידיך " הוא  עצמו הרע  היצר  אבל  ה ', בעבודת 
מובן  "בידיך ", שהוא  ומאחר  הרע , היצר  עצת  שזוהי ומיד  תיכף  יודע  הוא  הרי הרע , היצר  מן שבא  משהו
הילד  כאשר  – ואדרבה  היהודי, הילד  של  במעשיו דעה  להביע  מתערב  ואיננו כלום  לפעול  ביכלתו שאין
שלא  אותו יזהיר  בעצמו הרע  היצר  אזי אחר , למבוגר ) (או לילד  שייך  הדבר  אבל  ומתוק  יקר  דבר  רואה 
שלום , ובדרכי נועם  בדרכי למבוגר , מבוגר  וכן אחר , לילד  יסייע  ילד  שכל  – להיפך  אלא  זה , בדבר  לגעת 
משהו  ממנו ולקחת  ֿ ושלום  חס  לו להפריע  שלא  – (ופשיטא  בעיניו. כטוב  שברשותו מהחפצים  ליהנות 
מכם  ואחד  אחד  כל  שבוודאי כשם  טובים , לדברים  חפציו את  לנצל  לו לסייע  – גם  כולל  לו), ששייך 

זה ). כגון בכינוסים  כרגיל  להלן, שיוזכר  (כפי הצדקה  ממצות  החל  – שלו הרכוש  לגבי נוהג 

" תצא ֿ מ "כי ללמוד  שיש  להוראה  באים  הפרשה ) שבתחילת  ֿ תצא " מ "כי (שלומדים  זו מהוראה  .
מצוות  עוד  קיימו בתורה , פסוקים  וכמה  כמה  למדו שבינתיים  ומכיון "רביעי". – זה  ליום  הקשור  שבחלק 
יותר  נעלה  ומצב  במעמד  היא  מ "רביעי", זו, שהוראה  לומר  צריך  לכן הקב "ה , מאת  נוספות  לברכות  וזכו

(כנ"ל ). הפרשה  שבתחילת  מזו
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בזה : והענין

לשון ֿ תצא " "כי נאמר  הפרשה  "כיֿתצא בתחילת  נאמר  "רביעי", בחלק  ֿ כן ֿ שאין מה  , על
חבריו  עם  להתדבר  זמן לו היה  שלא  כזה  ומצב  במעמד  היהודי הילד  היה  קודם  אם  שגם  היינו אויביך ",
כשמגיעים  הרי שלם , אחד  ו"מחנה " צבא  יהיו ביחד  שכולם  כדי ילדות ) עם  וילדות  ילדים , עם  (ילדים 

" למלחמה , שהיציאה  – הוא  ומצב  המעמד  רביעי, יום  של  חומש  "מחנה לשיעור  של  באופן היא  ,"
יע  רעהו את  ד "איש  באופן זה  עם  זה  התדברות  לאחר  אויביך ", חזק "על  יאמר  ולאחיו –10זורו וכמובן ,

אשר  ועד  בשלימות , ויותר  בקלות  יותר  במהירות , יותר  הוא  הנצחון אזי לוחם , שלם  "מחנה " כאשר 
מתהלך  אלקיך  "ה ' היומי, בשיעור  הכתוב  שהקב "ה 11מחניך "כהמשך  זה  על  שנוסף  כלומר , ,

בינינו "מתהלך " הוא  הרי ומאתכם , מאתנו ואחד  אחד  כל  באותו עם  ואחד  אחד  כל  עם  ביחד  ויושב  ,
תמיד , עסוק  ואחד  אחד  שכל  (ובוודאי עניניו בכל  ואחד  אחד  לכל  ומסייע  ו"הולך " כביכול , ספסל ,

ובקומך " ובשכבך  בדרך  כדי 12"בלכתך  עד  סיוע  – גופא  ובזה  טובים ), בענינים  – שמע ) קריאת  (בלשון
בידיך " אויביך  ולתת  "להצילך  נפעל  ממנו שכתוצאה  ישראל 11כך  ילדי שכל  – השם " ל "צבאות  ובנוגע  ,

מצוות  כל  את  ומקיימים  גמור , בנצחון בידיך ") ("אויביך  הרע  היצר  את  שמנצח  אחד  כ "מחנה " עומדים 
הקב "ה .

 שפתיך "מוצא  – השיעור  שבסיום  הציווי בא  "מחנה ", בתור  מקיימים  ישראל  בני שכל  המצוות  בין .
.13תשמור "

מזה : וההוראה 

שדברי כזה  ומצב  למעמד  מגיעים  – אויביך " "על  במלחמה  הנצחון "מוצא לאחרי נעשו
"תשמור ", – וממילא  ה ', דבר  תורה , בדברי הוא  שפתיך ") ("מוצא  דיבורו שכל  כיון היהודי, של  שפתיך "

הקב "ה . דברי כל  את  בפועל  שומר  הוא  שבוודאי היינו

נברא  הקב "ה  של  בדיבורו שהרי בפשטות , מובן כביכול , הקב "ה , של  שפתיך " "מוצא  ענין וגודל 
הארץ " ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  – ֿ עתה 14העולם  זה  שאמרתם  הפסוק  היינו 15(כלשון ,(

"ויאמר  מהמאמר  החל  העולם , נברא  שבהם  מאמרות  בעשרה  הקב "ה  של  שפתים " "מוצא  ֿ ידי על  זה  שהיה 
אור " יהי (המפורשים 16אלקים  המאמרות  בשאר  שנבראו הנבראים  שאר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  האור , נברא  שבו

אלקים "). ברא  "בראשית  הפסוק  שלאחרי הכתובים  בהמשך  בתורה 

שפתים ") ("מוצא  שדיבורו הנ"ל  (בדוגמת  ישראל  של  מעלתם  את  רואים  בזה  שגם  – להוסיף  ויש 
ֿ ישראל  בבני משתבח  הקב "ה  הבריאה , עניני כל  מבין שהרי הקב "ה ), של  לדיבור  נחשב  יהודי (ילד ) של 

להתפאר " ידי "מעשה  עליהם  ֿ עתה 17ואומר  זה  שאמרתם  הפסוק  ).15(כלשון

ואחד  אחד  לכל  בברכותיו מוסיף  הוא  אזי – ֿ ישראל  מבני כביכול , ונהנה , שמח  הקב "ה  וכאשר 
בעושיו" ישראל  "ישמח  נעשה  וממילא  במעשיו"18מישראל , הוי' ].19ו"ישמח 

פשוטו" מידי יוצא  מקרא  מאחר 20ו"אין שכן, כפשוטו. תשמור " שפתיך  "מוצא  של  בפועל  קיום  ,
יהדות , ועניני טוב  עניני טובים , לדברים  רק  הדיבור  את  לנצל  שנזהר  היינו תורה , בדברי הוא  דיבורו שכל 
שמחה  מתוך  הוא  שהקיום  אלא  עוד  ולא  בפועל , מקיימו הוא  הרי בזה , וכיוצא  נדר  נודר  הוא  שאם  בוודאי
מזה  מיחדת  שמחה  ישנה  בשמחה , להיות  צריכים  התורה  עניני שכל  זה  על  נוסף  שהרי לבב , וטוב 
והילדות  הילדים  של  המחנה  בתוך  – ממש  מחניך " בקרב  ו"מתהלך  "בידיך " האויב  את  נתן שהקב "ה 

השם ". "צבאות  של 
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יח       

אזי  לבב , ובטוב  בשמחה  המצוות , שאר  בכלל  תשמור ", שפתיך  ד "מוצא  המצוה  את  מקיימים  וכאשר 
וכפי  הקב "ה , מאת  ברכה  ובתוספת  מצוות , עוד  לקיום  גורם  גופא  וזה  הצלחה , בתוספת  הוא  הקיום 

זוכה  מישהו כאשר  שדווקא  בכלל , והילדים  אדם , כל  בטבע  לו שרואים  יש  אזי טובים , דברים 
יותר , גדולה  לברכה  רצון גורמת  וההצלחה  הברכה  תוספת  דוקא  – ֿ דידן ובנידון נוספים , לדברים  רצון

ובוודאי הקב "ה , של  רצונו בקיום  יותר  עוד  להוסיף  אפשרות  שתהיה  ואחד כדי אחד  כל  את  הקב "ה  יברך 
ברכה  – זה  ובכלל  מצוות , עוד  לקיים  אפשרויות  ותוספת  בריאות  יש בתוספת  לילדים  שגם  כיון ,

מעט " "מקדש  שלו והדירה  שלו מהחדר  עושה  מהם  ואחד  אחד  וכל  פעמים ), כמה  (כמדובר  –21נכסים 
בתוכם " ושכנתי מקדש  לי וכיוצא ,22"ועשו ֿ צדקה  קופת  ועוד  ספר  עוד  לו שיהיה  היא  בנכסים 

מעט ". ל "מקדש  אותם  לנצל  שיוכל  בזה ,

ביחס  נחת  תוספת  להקב "ה  לגרום  יזכה  טובים , במעשים  להוסיף  כדי הברכה  תוספת  את  ינצל  וכאשר 
אותו, ומדריכים  שמחנכים  לאלו וכן לו, יתן שהקב "ה  יזכה  בוודאי – וממילא  עתה , שעד  ומצב  למעמד 

והרחבה " הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו ברכה  .23תוספת 

 חודש בימי – מיוחדת  ובהדגשה  השנה , מימות  יום  בכל  ֿ תצא ") "כי (לפרשת  שייך  לעיל  האמור 
הזקן  אדמו"ר  כדברי כאשר , אדמו"ר 2אלול , מדברי שכן, לכולם ". שוחקות  פנים  ו"מראה  בשדה " "המלך  ,

שהם  כאלו אנשים  עם  גם ) אלא  בשדה , רק  (לא  שנמצא  למלך  משל  הוא  אלול  בימי שהמצב  מובן, הזקן
הם  וכעת  לשדה  שיצאו העיר  אנשי גם  נכללים  ובזה  השדה ; עבודת  עם  ועסוקים  שדה  אנשי הם  עצמם 

בשדה . הוא  שלהם  העסק  שעיקר  אלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בשדה , נמצאים 

ימים  עשרה  עברו שכבר  לאחר  ובפרט  עצמם , אלול  חודש  בימי ליום  מיום  מעלה  ישנה  – גופא  [ובזה 
באלול ]. י"א  ביום  עומדים  וכעת  בשדה ", "המלך  שבהם 

כלל  בתוך  מכם , ואחד  אחד  כל  להנהגת  בנוגע  בשדה ", ש "המלך  מזה  מיוחדת  הוראה  לבאר  ויש 
כולה : השנה  בכל  והן אלו בימים  הן ישראל ,

מה "שדה ", ֿ עתה  זה  שבאו אלו של  כינוס  הוא  זה  מחוץ כנס  הם  ֿ קיץ " ה "מחנות  שהרי ,
במקום  – אדרבה  אלא  מהעיר , חלק  בתור  בעיר  נמצאים  אינם  הרי העיר , שבתוך  המחנות  וגם  לעיר ,
אלו  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  העיר , משאון מנוחה  מתוך  מיוחדת  ובאוירה  ב "שדה ", פתוח  מקום  מיוחד ,
יהודים  ורק  אך  בו שיש  במקום  ברציפות  שבועות  וכמה  וכמה  ימים  וכמה  כמה  ושהו ממש  ב "שדה " שהיו
שבוודאי  - שדה  בעניני עוסקים  שבה  כפשוטה , משדה  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  מובן, כן ואם  יהדות , ועניני
את  ומקבל  בשדה , עמו שנמצאים  מכם  ואחד  אחד  לכל  מאירות  ופנים  שוחקות " פנים  "מראה  הקב "ה 

אותם . וממלא  שלכם  הבקשות 

המלך  עם  ביחד  ללכת  להתכונן צריכים  הקיץ , במחנות  שהיו אלו דוקא  כמה  עד  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
מהמשל ). (כמובן המלך  עם  השייכות  במיוחד  מודגשת  שבו המלך , להיכל  – גופא  ובעיר  לעיר ,

והתורה  התפילה  את  ומסיימים  מתורתו, פסוקים  אומרים  הקב "ה , אל  מתפללים  שבו במקום  – ובנמשל 
ועיקרית  כללית  מצוה  (שהיא  הצדקה  מצות  – ובפרט  בכלל , הקב "ה  של  מצוות  בכינוסים 24בקיום  כנהוג  ,

דא ). כגון

יותר : ובפרטיות 

צריך  שא ּתּה ברורה , הוראה  ישנה  אלול , בחודש  שב "שדה ", הקיץ  ממחנות  ל "עיר " חוזרים  ִָכאשר 
במחנות  שהיו כו' הטובות  וההחלטות  הטוב  הרושם  הטובות , ההשפעות  את  לקחת  שיש  לזכור  – "לחיות "
שההנהגה  והיינו כולה , השנה  כל  במשך  ניכרת  תהיה  שהשפעתם  כזה  באופן אותם  ולנצל  ב "שדה ", הקיץ 
שתהיה  – מזו ויתירה  בפרט , יהודי וילד  יהודי, כל  של  האמיתי לרצון מתאימה  תהיה  השנה  כל  במשך 
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א.21) כט , מגילה ראה
ח .22) כה, תרומה

דברהמ "ז.23) השלישית ברכה נוסח 
פל "ז.24) תניא ראה



יט        

וגם  הרצון ובוודאי היא ", טהורה  בי שנתת  "נשמה  שהרי כו' יותר  חזק  יהיה  והרצון בזה , חיות  תוספת 
הנ"ל  ֿ דרך  על  הקב "ה , דברי ֿ פי על  יהיה  האדם  שרצון כך  מצוה , שהקב "ה  כל  לעשות  הם  ַההחלטה ,
("מוצא  בשפתיו מוציא  שיהודי הדברים  אשר  הרמז), (בדרך  תשמור " שפתיך  "מוצא  הכתוב  בביאור 

כנ"ל . הקב "ה , דברי הם  שפתיך ")

 שהייתם (לאחר  למעליותא  מ "שדה " שבא  למי דומה  כעת  שמצבכם  לעיל  באמור  אשר  להוסיף , ויש  .
שהיתה  כמו בהנהגה  ב "עיר " להמשיך  ועליכם  ומצוות , תורה  ביהדות , ומלא  חדור  ב "שדה " זמן במשך 
שהיציאה  ובזה  ב "שדה ", לשהותכם  האחרון ביום  התניא  הדפסת  ֿ ידי על  ביותר  מודגש  – בשדה )

התניא  ספר  התחלת  תוכן שכן, – ֿ עתה  זה  שנדפס  הספר  עם  ביחד  היתה  ל "עיר " שעוד מה "שדה " הוא ,
צדיק " תהי אותו "משביעין העולם  לאויר  יהודי ילד  של  צאתו גם 25לפני שהיא  מהקב "ה  שבועה  –

רשע " תהי "ואל  וכן טוב ", ב "ועשה  צדיק  ולהיות  השבועה  את  לקיים  ֿ כח  ולקיים 25נתינת  מרע ", ב "סור  -
לבב . וטוב  שמחה  מתוך  שניהם  את 

ביחד  ונמצא  בשדה " "המלך  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  כזו, שבועה  ישנה  השנה  ימות  בכל  אם  והנה ,
הזמן  במשך  גם  כולל  בשדה , היו אלה  שבועות  שבמשך  אלו עם  – ובמיוחד  ואחד , אחד  כל  עם 
שוחקות  פנים  לו הראה  הזמן כל  ובמשך  מהשדה , יצאתם  כאשר  בבוקר , היום  ועד  אלול  ֿ חודש  שמראש 

כו'. בקשותיו את  וקיבל 

יותר  עוד  להוסיף  הטובות  בהחלטות  והוספה  שמחה , תוספת  ישנה  זה  ומצב  שבמעמד  מובן, ֿ כן ואם 
המלך , עם  ביחד  ללכת  ("פארדינסטפול ") זכאי ויותר  ראוי יותר  להיות  – וממילא  המלך , רצון ַבמילוי

ומתוקה . טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  לקבל  העיר , אל  ביחד , כולם  עם 

החל  רק  השנה  ברכת  על  מזכירים  העמידה  שבתפילת  ֿ פי ֿ על  שאף  (הנ"ל ) ישראל  ממנהג  ולהעיר 
"תורה " הוא  (שאף  ישראל  מנהג  הרי ואילך , ֿ השנה  לו 26מראש  כותב  או נוסף , יהודי פוגש  כשיהודי (

וחתימה  בכתיבה  אותו מברך  הוא  בשדה ", כש "המלך  אלול  ֿ חודש  מראש  החל  שיהיה ) ענין (בכל  מכתב 
.27טובה 

ה ' "ישמח  אזי ישראל ", "ישמח  וכאשר  ֿ ישראל , בבני שמחה  מוסיפים  ֿ זה  ֿ ידי דהיינו ועל  ,"
" נאמר  שעליהם  ֿ ישראל  אזי בבני כביכול , יותר , גדולה  בשמחה  נמצא  וכשהקב "ה  להתפאר ", ידי

הוא  האדם  שהרי אותן, מפרט  שאדם  כמה  עד  רק  לא  – גופא  ובזה  האמורות . הברכות  בכל  מוסיף  הוא 
וממילא  גבול , בלי הוא  הקב "ה  ואילו שלו, לאפשרויות  בהתאם  רק  לפרט  יכול  והוא  מוגבל , ֿ ודם  בשר 
מדידה  מכל  ולמעלה  מספר , מכל  למעלה  והרחבה " הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו ברכות  ממשיך  הוא 

ממש . ומיד  ותיכף  כביכול , הקב "ה , של  לבב  ובטוב  הקב "ה  של  בשמחה  – זה  על  ונוסף  והגבלה ,

: כרגיל ונסיים , .

שבתפילת  ("עבודה ") התפילה  לענין בנוסף  – חסדים ) גמילות  של  הנקודה  (שהיא  הצדקה  בענין א )
ואחד  אחד  לכל  מטבעות  שלוש  חלוקת  ֿ ידי על  – הפסוקים  י"ב  באמירת  ובפרט  התורה  ענין וכן מנחה ,

הטוב . רצונו כפי בה  לעשות  – ואחת  לצדקה , מהם  שניים  לתת  ֿ מנת  על 

ביחד . שמחה  של  בניגון ב )

ובפרט  טובה ", וחתימה  ב "כתיבה  רעהו את  איש  מברכים  אלול  ֿ חודש  מראש  שהחל  ישראל  כמנהג  ג )
תפילה " בו שמגדלין "בית  הכנסת , ובבית  החודש , לאמצע  סמוך  שמגדלין 28בעמדנו "בית  המדרש , ובית  ,

תורה " שנים 28בו בעשר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  היה  שבו – צדקה " בו שמגדלין "בית  וכן ,
ממקומה " זזה  אינה  "קדושה  והרי דין, בעלמא  חיותו בחיים  ו"תורת 29האחרונות  אמת " "תורת  והתורה , ,
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ב.25) ל , נדה
וש"נ.26) .2 הערה 56 ע' חכ "ב לקו"ש ראה
ס"ט .27) סתקפ"א או"ח  אפרים מטה

רע"א.28) כז, מגילה
זך .29) לסימן ביאור אגה"ק ראה



כ       

וביחד  ֿ מדרשות , ובתי ֿ כנסיות  בתי כל  את  יקחו בימינו, במהרה  משיח , כשיבוא  גם  אשר  אומרת  חיים ",
שמיא " ענני עם  "ארו הקדושה .30אתם  לארצנו –

מההורים , החל  מישראל , ואחד  אחד  כל  ואת  לידו, היושבים  את  יברך  ואחד  אחד  כל  – ולפועל 
ֿ כך  ואחר  ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת  ישראל , כלל  בתוך  והמחנכות , המחנכים 
– ובעיקר  בכלל , טובים  לדברים  טוב  סימן הוא  שלש  שמספר  [כידוע  המטבעות  שלוש  לחלוקת  יתכוננו
בפועל , המטבעות  את  יחלקו ֿ כך  ואחר  השלישי], המקדש  לבית  נבוא  ממש  שבקרוב  נזכרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל 
ובזקנינו  "בנערינו ֿ ישראל  בני שכל  הקב "ה , הבטחת  מילוי את  יותר  עוד  וימהרו יזרזו אלו ענינים  וכל 

ובבנותינו" בבנינו ש "31גו' באופן שתהיה  הקדושה , לארצנו שמיא " ענני "עם  אלקיך "יעופו" ה '
גבולך " ארץ 32את  על  שנוסף  ," גם  יהיה  בשלימות , קיני אומות  כולל  אומות , עשר  ארץ  ה '",

וקדמוני  –33קניזי עצמה  ובירושלים  הקודש , עיר  בירושלים  ביחד  כולם  מתאספים  עצמה  ישראל  ובארץ  ,
ֿ המקדש  ידיך "בבית  כוננו ֿ י אדנ הקדשים .34"מקדש  בקודש  – גופא  ושם  ,

" שהרי שלוש , למספר  הקדשים  קודש  של  מהשייכות  ֿ פנים ,[ולהעיר  ֿ כל  על  לשניים  רומז "
מקומות ו" בכמה  חיים ' אלקים  ב 'דברי המבואר  ֿ פי על  ובפרט  לשלשה , – שלושה 35הקדשים " דהיינו

מזה . למעלה  זה  ענינים 

מנחה ) בתפילת  ֿ עתה  זה  שאמרו (כפי יום  בכל  הקב "ה  על  שאומר  – האדם  בעבודת  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
"קדוש "]. פעמים 

הענינים  כל  את  והרחבה " הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו מישראל  ואחת  אחד  לכל  יתן והקב "ה 
כי תהיו "קדושים  מקדושתו, – גם  כולל  הטובים , "36 יתקדש מישראל  ואחד  אחד  שכל  היינו ,

– ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  תשמור "), שפתיך  ("מוצא  בדיבור  קדושה  במחשבה , קדושה  משלושת : בקדושה 
במעשה . קדושה 

ו"לא  ממש  בימינו במהרה  שיהיו השלישי, ֿ המקדש  בית  ובנין השלישית  הגאולה  את  ימהר  זה  וכל 
עין" כהרף  אפילו רצון.37עיכבן יהי כן אמן, ממש , ומיד  תיכף  לבב , ובטוב  ובשמחה  ,

*

ֿ תורה ). שמחת  של  (בניגון טובה " וחתימה  "כתיבה  הברכה  את  ניגנו שיחיו, [הילדים 

ֿ המקדש ". בית  שיבנה  כו' ֿ רצון "יהי ניגן שי' ֿ ציבור  השליח 

סענט  עשר  של  מטבעות  שלוש  שי') והמדריכות  המדריכים  ֿ ידי (על  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  נתן ֿ כך  אחר 
לתת  מהם  שנים  ואחת : אחד  בעיניהם ].לכל  כטוב  בה  לעשות  – והשלישית  לצדקה ,

•
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יג .30) ז, דניאל 
ט .31) יו"ד , בא
ח .32) יט , שופטים
עה"פ.33) פירש"י 

יז.34) טו, בשלח 
ועוד .35) א. ה, פקודי  לקו"ת ראה
קדושים.36) ר"פ
מא.37) יב, בא ופירש"י  מכילתא
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 השמחה ענין מודגש  זו בשבת  . כו"כ מצד 

ענינים :

– החודש  בימי קביעותה  מצד  – לראש  לכל 
הסוכות  חג  לפני יום  שלושים  אלול , שבו בי"ד  ,

החג בהלכות  לדרוש  שענינו מתחילים  ומכיון ,
ֿ טובים  הימים  שאר  לגבי הסוכות  חג  של  המיוחד 

נקראים הו"ע  ֿ טובים  הימים  שכל  [דאף 
ד "ושמחת  החיוב  מצד  לשמחה ", "מועדים 

(שקבעו בחגך " והקידוש  התפילה  בנוסח  מ "מ , ,
הגדולה  כנסת  "זמן אנשי דוקא  הסוכות  חג  נקרא  (

" בהלכות ודורשין שב "שואלין מובן, – [
בחג השמחה  ענין במיוחד  נכלל  אלול , מי"ד  החג "

שמחתנו". "זמן הסוכות ,

השמחה  ענין על  ההדגשה  אלול  ה "ז ובי"ד  –
היינו, דרישה , מלשון "דורשין", של  באופן

  השלושים בכל  – השמחה  בענין
אלול , בי"ד  ועאכו"כ  יום ,  כל של 

ביתר  מיוחדת  השתדלות  צ "ל  שבו יום , השלושים 
קשות " ההתחלות  ש "כל  כיון עוז, וביתר  ,שאת 

ע "י  נעשה  התחלה , של  הקושי ביטול  (גם ) אשר 
  גדר שפורצת  , נקל גיסא , ולאידך  .

חדש  דבר  להיותו השמחה  רגש  לפעול  יותר  אז
ציווי  שצריך  שלאח "ז, בימים  (משא "כ  כפשוטו

כחדשים " בעיניך  יהיו יום  ש "בכל  ).מיוחד 

 בדורנו שנוסף  שמחה  על  מיוחד  ענין ועוד  .
בנוגע  – ביום זה  ששלימותו אלול , י"ג  שבת ,

כמארז"ל  יאכל הש "ק , שבת , בערב  שטרח  "מי
בשבת ":

(כקביעות  תרנ"ז שנת  אלול  י"ג  ועש "ק  ביום 
חתונת  התקיימה  זו) אדמו"ר שנה  מו"ח  כ "ק 

דורנו  הכל "נשיא  הוא  "הנשיא  – עניני שכל  ,
הדור  לכל  שייכים  הנשיא  של  ועאכו"כ נשיאות  ,

הנישואין. ענין – הנשיא  בחיי ביותר  עיקרי ענין

לשלימות  עד  שמחה , של  הו"ע  נישואין והרי
תשמח  "שמח  נישואין בברכת  כמודגש  השמחה ,

מקדם ". ֿ עדן בגן יצירך  כשמחך  האהובים , רעים 

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שבחתונת  להוסיף , ויש 
(מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  התחיל  אלול ) (בי"ג  דורנו
"שמח  בשם  הידוע  המאמרים  המשך  באמירת  נ"ע 

ענין תשמח " תוכן ובפרטיות  בארוכה  נתבאר  שבו ,
מעלת  גודל  וביאור  נישואין, שמחת  השמחה ,

וכו'. הגדרים  כל  שפורצת  השמחה 

ונעשים " נזכרים  האלה  שבכל ו"הימים  –
השמחה  ענין ונשפע  חוזר  אלול , בי"ג  ושנה  שנה 
ע "ד  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  נישואי של 
ד "מעלין  באופן ואדרבה , הראשונה , הפעם 

היא בקודש " כשהקביעות  יתירה  ובהדגשה  ,
ועש "ק  ביום  חל  אלול  שי"ג  הראשונה , כבפעם 

כנ"ל ). הש "ק , ביום  (ששלימותו
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אלו 1) שמחתכם "וביום – שבת שבכל  השמחה על  נוסף

שבת  של  ענינו שעיקר אף יו"ד ), יו"ד , בהעלותך  (ספרי  השבתות"
יג ). נח , (ישעי ' עונג " לשבת "וקראת תענוג , הוא

לפני2) יום שלושים הרי  חסר, לעולם אלול  שחודש דכיון
מתחילין תשרי  באלול .ט "ו

ס"א.3) סתכ "ט  או"ח  טושו"ע וש"נ. א. ו, פסחים ראה
שם: אדה"ז ובשו"ע . החג הלכות ידרשו ואילך 

יד .4) טז, ראה פ'
ה"ד .5) פ"א תפלה בל ' רמב"ם וראה א. לג , ברכות
מבשאר 6) יותר הסוכות בחג  השמחה ענין מודגש בקרא וגם

בתחילתו) תרנד  רמז אמור (יל "ש במדרש כדאיתא – מועדים
ובפסח  אחת, שמחה בעצרת, משא"כ  בחג ", כתיב שמחות "שלש

השמחה. ענין נתפרש לא
דמלך 7) הגילוי  מצד  אלול  חודש בכל  השמחה על  נוסף

שופטים). ש"פ משיחות (קונטרס בארוכה כמשנת"ל  בשדה,
יו"ד ,8) תענית – פסיעה תוד "ה ה. יט , יתרו ופירש"י  מכילתא
סע"ב.
ס"ע 9) תרנ"ז סה"מ  – תשמח ' שמח  'המשך  בארוכה ראה

ואילך . רכג 
ס"ב.10) סא סימן או"ח  אדה"ז שו"ע

סע"א.11) ג , ע"ז
איש 12) יקח  "כי  – תצא פ' ששי  דיום חומש משיעור להעיר

ענין ה), (כד , גו'" חדשה את אשה "ושימח  וצ"ל  הנישואין,
השנה. כל  אשתו"

יום"13) ב"היום רבנו", בית מתולדות ור"פ היחס "שלשלת
בתחילתו.

כא.14) כא, חוקת פירש"י 
(15" – מזה –הואויתירה ד "הכל " שהמציאות ,"

של  מציאותו – היא כו', עניניהם פרטי  וכל  הדור אנשי  כל 
ה"נשיא".

נכללו 16) זה ב'המשך ' – ואילך . קעג  ע' תרנ"ז בסה"מ  נדפס
(מלבד  המשתה ימי  שבעת במשך  שנאמרו המאמרים כל 
והוא  ד "ה חתונה" ה"דרוש גם שיש ולהעיר והסיומים). ההתחלות
אינו  אבל  ואילך ), קמח  ע' שם נדפס – זו בחתונה (שנאמר כחתן

בפ"ע. מאמר אלא מה'המשך ', חלק
ונת'17) הובא שובבים. תיקון בס' רמ "ז וראה כח . ט , אסתר

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס'
וש"נ.18) א. כח , ברכות



כב     

 כללות מצד  השמחה  בענין נוספת  והדגשה 
ּת שסימנה  תשמ "ח , שנת  – (בעצמך )השנה  ׂשמח  ְִַ

(אחרים ) בענין וּתׂשמח  חדורה  צ "ל  שכולה  שנה  , ְַַ
בנ"י. בפי שנקראת  כפי בשמה , כמודגש  השמחה ,

את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  – זו בשנה  נוסף  וענין
והטף " הנשים  האנשים  ענין העם , גם  אשר  ,

שמחה  עם  קשור  בחיוב ה "הקהל " כמודגש  ,
ואמתך , ועבדך  ובתך  ובנך  "אתה  יו"ט  שמחת 

בשעריך " אשר  והאלמנה  והיתום  והגר  ,והלוי
העניים  שאר  עם  ולאלמנה  ליתום  לגר  "להאכיל 

כו'האומללים " אורחים  הכנסת  חיוב  , וכטבע ,
בשמחתו  אחרים  משתף  השמחה  שבשעת  האדם 

שמחים  כולם  שיהיו .ורוצה 

וחותמה  לסיומה  קרוב  בעמדנו שנת ולכן, של 
תשמח  בשנת  בלבד  שבועיים  כשנותרו –תשמח ,

יותר  עוד  ולהוסיף  לחטוף  כדי רגע  כל  לנצל  יש 
השמחה . בענין

– האמורים  הענינים  כל  בצירוף  ועאכו"כ 
י"ד  השבת  יום  וּתׂשמח , ּתׂשמח  שנת  של  ְְִַַַסיומה 
ממש  ובסמיכות  החג , לפני יום  שלושים  אלול ,
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הנישואין שמחת  למועד 
השמחה  שצ "ל  ובוודאי בוודאי הרי – דורנו נשיא 

לתושיה " ד "כפלים  .באופן

שמחה  של  בהתוועדות  כשנמצאים  ובפרט 
"לחיים " ואומרים  מישראל , עשיריות  כו"כ  במעמד 
רעהו  את  איש  ומברכים  המשמח , משקה  על 

ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת 
השמחה . בענין יותר  עוד  נוסף  שעי"ז

 בשבת ביותר  (המודגש  השמחה  ענין והנה , .
ושייך  קשור  :זו)

בגאולה  תהי' – השלימות  בתכלית  שמחה 
שאז צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

כמ "ש  ועד  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  ה 'כל  "ומחה 
הענינים  ואדרבה , פנים ", כל  מעל  דמעה  אלקים 

עצמם  ֿ רצויים  הבלתי  יתווסף שעי"ז ,
בתכלית  עוז, וביתר  שאת  ביתר  השמחה  בענין

ראשם " על  עולם  "שמחת  .השלימות ,

" בתיבת  מרומז זה  שענין י"ל  –ואולי "
" היא  התיבה  אלו "ששורש  אותיות  ג ' והרי ,

" תיבת  של  השורש  גם  ."הם 

בשנת  השמחה  בענין שההדגשה  מרומז ובזה 
בביאת  השמחה  שלימות  – היא  וּתׂשמח , ְְִַַַּתׂשמח 

משיח .

– אלול ) (י"ג  נישואין לשמחת  בנוגע  ועד "ז
קשורה  מישראל  כאו"א  של  נישואין שמחת  שהרי

בברכת  כמ "ש  הגאולה , .."מהרה עם 
ששון  קול  ירושלים , ובחוצות  יהודה  בערי ישמע 
של  (מהיעודים  כלה " וקול  חתן קול  שמחה , וקול 

נשיא הגאולה ) של  נישואין שמחת  ועאכו"כ  ,
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בעצמך ..19) "שמח  – נישואין דברכת תשמח " "שמח  ע"ד 
ע' שם – תשמח  שמח  (המשך  כו'" האהובים לרעים גם ותשמח 

רסה).
יב.20) לא, וילך 
הסוכות,21) בחג  – הוא "הקהל " מצות חיוב שזמן להעיר

שמחתנו". "זמן
או"ח 22) (אדה"ז) טושו"ע הי "ח . פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם

(סי "א). ס"ב סתקכ "ט 
דא"ח )23) (עם סידור שרה. חיי  ר"פ תו"א ב. פח , זח "ב ראה

ובכ "מ . רע"ג . רנז, הסוכות חג  שער
(24– תשמח ' שמח  'המשך  גם וראה שם. וסידור תו"א ראה
ע  רכו.שם '

יב,25) (ברכות החיתום" אחר הולך  "הכל  ממארז"ל  להעיר
א).

ואדרבה,26) השמחה, ענין ימשך  הבעל "ט  בשנה שגם דאע"פ
לא  מ "מ  – מורידין") ש"לא (ועאכו"כ  בקודש" "מעלין כהציווי 

כולה. השנה של  העיקרי  ענינה זה יהי '
ו.27) יא, איוב – הכ ' ל '

ח .28) כה, ישעי '
האלו 29) הצומות "כל  תעניות: הלכות בסוף הרמב"ם כפס"ד 

להיות  עתידים שהם אלא עוד  ולא המשיח , לימות ליבטל  עתידים
ששון וימי  טובים ".ימים

יא.30) נא, יו"ד . לה, ישעי '
אות 31) לגבי  (בפרט  ההרחבה על  מורה ה"א דאות וההוספה

בגילוי להמשכה ועד  הוי '), שם בביאור בכ "מ  כמבואר – יו"ד 
ענינו  כי  – ב)) כט , (מנחות הזה" העולם נברא (ו"בה"א בעוה"ז
יו"ד ), שמח  אותיות (משיח  יו"ד  של  באופן הוא "משיח " של 
(דלא  ה"א אות האהובים), רעים (תומ "י , בהיכלא ונקודה בנקודה,

"שמח  וע"י  וגילוי .מתפרשין), הרחבה פועלים "
השמחה 32) שתכונת לומר, יש שביניהם, השייכות ובביאור

של  מזרעו משיח , של  ענינו גם וזהו הגדרים, כל  שפורצת היא
בסופו), (רות דוד " את הוליד  וישי  גו' פרץ תולדות ("אלה פרץ
שמבטל  יד ), ב, (מיכה לפניהם" הפורץ "עלה משיחא), מלכא דוד 

ס"ז. לקמן וראה כו'. והגבלות מדידות הגדרים, כל 
ֿ יא.33) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
האהובים 34) רעים תשמח  "שמח  בפי ' שג "ז י "ל  ואולי 

ד " – מקדם" ֿ עדן בגן יצירך  (בכ "ףכשמחך  הוא שמחך " הדמיון)
 עדן ֿ בגן יצירך  "שמחך  מאשר יותר נעלה באופן היינו, ,

באופן  היא דלעת"ל , – ובפרט  בנ"י  ע"י  השלימות כי  מקדם",
לפני אדה"ר אצל  לחוד  שבאתעדל "ע מהשלימות יותר נעלה

החטא.



כג      

לענין  והשייכות  הקשר  ביותר  מודגש  שבה  הדור ,
כדאיתא  הקב "ה , עם  בנ"י כללות  של  הנישואין

נישואין"במדרש  יהיו המשיח  ."לימות 

מי"ד  החג " בהלכות  ל "דורשין בנוגע  י"ל  ועד "ז
שמחתנו" ב "זמן השמחה  לענין בנוגע  (גם ) באלול ,
קשור  ("דורשין") "דרישה " שבלשון – ס "א ) (כנ"ל 

(דריש  הגאולה עם  בגמרא ת ) כדאיתא  , ציון"
לה  אין דורש  דרישה ".היא  דבעיא  מכלל  ,

רק  (לא  הוא  השמחה  בענין שה "דורשין" ובנדו"ד ,
הגאולה , לשמחת  בנוגע  אלא ) סתם , לשמחה  בנוגע 
ותובעים  ודורשים  שמבקשים  – ובמיוחד  כולל 
(האמיתית  בגאולה  השמחה  שלימות  כבר  שתהי'

.ו)השלימה 

– מיוחדת  ובקשה  הצעה  באה  לזה  ובהמשך  .
       

    

ובהקדמה :

בנ"י  ציפו הגלות  בזמן הדורות  כל  במשך 
ועאכו"כ  המשיח , לביאת  ויום  יום  בכל  והתפללו
התשוקה  היתה  שאצלם  ישראל  ונשיאי צדיקי
גדול , הכי בתוקף  המשיח  לביאת  כו' והגעגועים 

הקץ  את  לדחוק  נפשם  מסרו מהם  (למרות וכמה 

הקץ  את  לדחוק  שלא  ימי האזהרה  בדברי כידוע  ,(
ישראל :

ע "ד  ל "שטורעם " מגיע  זה  אין אעפ "כ , אבל 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהתחיל  המשיח  ביאת 
שנדפס  קורא " ב "קול  הידועה  בהכרזתו דורנו
ב "הקריאה  שנה ) מארבעים  יותר  (לפני בשעתו

"והקדושה " –   "–
ממש , ומיד  תיכף  דייקא , לאלתר 

ֿ אם  כי כלל , הקץ  דחיקת  זה  שאין – ובהדגשה 
      שכבר כמ "פ  כאמרו ,

"לצחצח  אלא  נותר  ולא  העבודה , כל  נסתיימה 
ולה הכפתורים " המשיח ., לביאת  מתין

יותר : ובפרטיות 

שלפנ"ז, הדורות  במשך   נעשו ,
צדקנו, משיח  את  להביא  כדי מיוחדות  פעולות 
ע "י  החסידות  תורת  גילוי – ובמיוחד  כולל 

דהבעש "ט הבעש "ט  באגה "ק  כמ "ש  , המענה
"אימתי  הבעש "ט  של  שאלתו על  המשיח  מלך  של 

חוצה ". מעיינותיך  "כשיפוצו – מר " אתי

ע "י  חב "ד  חסידות  תורת  גילוי לאחרי ובפרט 
הזקן  בחב "ד רבינו והשגה  הבנה  של  באופן ,

"יתפרנסון" של שבנפש , באופן רק  לא  היינו, ,
בלבד , "טיפה "

" של  "טיפה " להיותה  אשר  הרי ולהעיר , ,"
שהוא  בכל  ,מטהרת 
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ספט "ו.35) שמו"ר
כנגד 36) – ש"ק* ערב הששי  ביום היו שהנישואין ובפרט 

ליום  והכנה ערב שהוא ג ), ב, בראשית רמב"ן (ראה הששי  אלף
דיום  הגילוי  להאיר שמתחיל  היום, חצות לאחרי  (ובפרט  השבת
שכולו  "יום ועד  ועוד )), ע"ש. טבילת ענין שעה"כ  (ראה השבת
אומרים  שבת ערב שבמנחת ועד  העולמים", לחיי  ומנוחה שבת
שחייבים  ארבעה גו'", חסדו לה' יודו גו' לה' "הודו המזמור
כו'. מהגלות היציאה על  והודי ' שבח  גם שכולל  די "ל , – להודות

עניני37) שכל  ע"ד  – זל "ז שייכים דרישה עניני  שכל  שי "ל 
ב). יז, מגילה (פירש"י  עלה" גאולה "שם זל "ז, שייכים גאולה

וש"נ.38) א. לא, ר"ה
יז.39) ל , ירמי '
(40– בשבת שחל  אלול  בי "ד  ביותר ומודגש

 אלא עוד  ולא הגאולה), נבואת ע"י  הגלות על  (נחמה
מפטירים זו "עני 'שבשבת ראה, דפ' ההפטרה (גם הפטרות

"השמים  מפטירים שאז בר"ח , חל  ראה שש"פ מכיון סוערה",
כפולה. שמחה ובמילא, כפולה, נחמה כסאי "),

דלובלין.41) החוזה וי "א ועוד . דילוריינו. יוסף ר' כמו,

           
          

 

ול 42) – ובפירש"י . רע"א קיא, כתובות שהצורך ראה העיר,
כך , כדי  עד  לגאולה, ישראל  של  תשוקתם גודל  מדגיש זו  באזהרה

הקץ. את ידחקו שלא להזהירם שצריך 
ח "ה 43) שלו באג "ק (נדפסו תש"ב אלול  תש"א. ֿ תמוז סיון

א'תתסז). ח "ו א'תפ. א'תנה. א'תמז.
על 44) היתה ההכרזה שעיקר מקומות להעיר, ובכמה ,

לתשובה" וה"לאלתר לגאולה", "לאלתר רק נזכר קורא" ב"קול 
ה"ה): פ"ז תשובה (הל ' הרמב"ם ובלשון להגאולה. הכנה הוא
ומיד  גלותן, בסוף תשובה לעשות ישראל  שסוף תורה הבטיחה

נגאלין. הן
תרפ"ט .45) שמח "ת שיחת ראה
ח "י46) המאורות ) נתלו (שבו הרביעי  ביום – הולדתו שיום

זו. משבת שמתברך  אלול ,
ובכ "מ .47) בתחילתו. בכש"ט  נדפסה
(48.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
גופו 49) שכל  מים שצ"ל  ומה ה"ח . פ"ט  מקוואות הל ' רמב"ם

מסויימת, כמות היא אחת טיפה גם הרי , – רפ"ד ) (שם בהם עולה
במחשבה  ולכן כו', קטנים חלקים של  עצום מריבוי  ומורכבת



כד     

והפצה  והתפשטות  הרחבה  של  באופן אלא 
שנעשה  עד  ֿ כך  כל  גדול  בריבוי נעשו המעיין (שמי

הידוע  וכמשל  הנהר ), ורחובות  שחיקת נהר  של 
ביותר , קטנים  לחלקים  המלך  שבכתר  היקרה  האבן
בן  של  פיו לתוך  ולשפוך  במים  לערבה  שיוכלו עד 

חייו. את  להציל  כדי המלך 

המעיינות  בהפצת  ונוסף  הולך  לדור , ומדור 
אשר  זה , לדורנו ועד  נשיאינו, רבותינו ע "י חוצה 
ענין  התחיל  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ע "י

לגמרי  ֿ ערוך  שבאין באופן חוצה  המעיינות  הפצת 

בכל  ומקום , מקום  בכל  עצמם  המעיינות  להפיץ  –
הימנו, מחוץ  חוצה  שאין לחוצה  עד  תבל , קצוי

והעתקת  תרגום  ע "י ובמיוחד  עניני כולל 
בלשונות  כו') העמוקים  הענינים  (גם  החסידות 
השפה  אידיש , בלשון רק  לא  העולם , אומות 
ע "י  החסידות  דברי נאמרו (שבה  המדוברת 

דורנו  לנשיא  עד  וכו' גם הבעש "ט  אלא  ,(
אוה "ע  של  לשון .בשבעים 

(גם  הדורות  כל  במשך  של אמנם , זמנו
נש  אדמו"ר  מו"ח  עיקר כ "ק  היתה  דורנו) יא 

פעולת  על  ההדגשה    ולא ,

הי' שבכללות  אף  – המשיח  הבאת  על  ֿ כך ) (כל 
ביאת  פועלת  חוצה " המעיינות  ש "הפצת  ידוע 
די"ט  בהתוועדויות  (ובפרט  לזמן ומזמן המשיח ,
זה . ענין על  ומדברים  מזכירים  היו וכיו"ב ) כסלו,

מו"ח  כ "ק  יצא  שבו הזמן כשהגיע  משא "כ 
דורנו נשיא  לתשובה אדמו"ר  "לאלתר 

היום  עצם  ועד  והולך  ומוסיף  – לגאולה " לאלתר 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  והוראת  ציווי ע "פ  הזה ,
כאן  אף  ומשמש , עומד  להלן "מה  אשר  דורנו,

על כו'" ההדגשה  –  שכל ועד  ,
ועבודתינו" "מעשינו של  בנוגע פעולה  (כולל 

– בכוונה  חדורה  חוצה ") המעיינות  ל "הפצת 
   המיוחד תפקידו שזהו ידיעה  מתוך  ,

– זה  דורנו של   .

 לתשובה "לאלתר  ההכרזה  מאז אמנם , .
המשיח  את  להביא  וה "שטורעם " לגאולה ", לאלתר 
לא  עדיין צדקנו ומשיח  שנים , עשרות  כבר  עברו –

בא ...

זה : על  הסבר  ואין

 "הקיצין כל  נשיא "כלו והכריז ,
דורנו   ש "אין ומה  לגאולה ,

בתשובה " אלא  תלוי שכבר הדבר  בוודאי הרי –
נעשה  אחד  תשובה  הרהור  ע "י שכן תשובה , עשו

גמור  הרהר צדיק  שלא  מישראל  אדם  לך  ואין ,
תשובה . הרהורי כו"כ 

שבו  אלול , ר "ח  לאחרי בעמדנו ועאכו"כ 
את  איש  לברך  השנה התחילו בברכת  ,רעהו

בנוגע  ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה 
" שסימנה  תשמ "ט , שהקב "ה ידך "לשנת  ,

נשארו  אם  (אפילו בנ"י של  החובות  כל  משמט 
הרי  אודותם , מאומה  מזכיר  ואינו ח "ו), חובות 

ישנו. כבר  התשובה  שענין בוודאי

כבר  אמרו – משיחא  מלכא  דוד  של  "תהלים "
לרוב ; ערכו – התוועדויות  גדול ; הכי בשופי
יותר  מהבעש "ט , כבר  עוסקים  – המעיינות  בהפצת 
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גופו  כל  שתכסה באופן ותתפשט  שתימשך  לצייר אפשר עיונית
האחרונות, בשנים התעשי ' התפתחות שבעקבות אומרים, (ויש

גם אפשרי  זה שיהי ' עיונית).יתכן במחשבה רק לא ,
ע'50) ח "ג  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק מט . ע' ח "ב "התמים"

ועוד . ואילך . שכו
בעת 51) הי ' חוצה המעיינות בהפצת מיוחד  ששלב ולהעיר,

ביום  תמימים תומכי  ישיבת התייסדות – שלו הנישואין שמחת
שלו  החופה" "סעודת בעת זה) ש"ק (במוצאי  אלול  ט "ו א'
זו  "בהתחלה אדנ"ע: כ "ק אמר שאז ,(104 ע' תש"א (סה"ש
והרביים  הבעש"ט  שמורנו המאורות את מדליק הנני  בישיבה..
חוצה, מעיינותיך  יפוצו של  ההבטחה תקויים למען הנחילונו,

.(133 ע' תש"ב (סה"ש המשיח " ביאת את להחיש
שנעתק 52) היינו, והבדלה, העתקה מלשון גם – "העתקה

בנדו  וכ "ה למטה, ויורד  דאוה"ע ממקומו בלשונות שהתרגום ד ,
ה"ז), פ"א סופרים מסכת (ראה כו' גדולה ירידה של  הו"ע
בלשונות  ולהעתיק לתרגם אדמו"ר מו"ח  כ "ק צוה ואעפ"כ ,
ביאת  – ועי "ז חוצה, המעיינות בהפצת שיתוסף כדי  – דאוה"ע

משיחא. מלכא
ש"פ 53) משיחות קונטרס וראה א). (קמא, סכ "ה אגה"ק ראה

ס"ה. זו שנה וישב
בשכלם 54) להבין אוה"ע גם יכולים שעי "ז כך , כדי  ועד 

אין  בוודאי  שהרי  עכ "פ, ערכם (לפי  החסידות בתורת ענינים
כמו  כו' נפלא דיחוד  באופן והשגה ההבנה לדרגת לבוא ביכלתם
בהיותו  שעוד  ולהעיר, זה. בדורנו במוחש שרואים כפי  בנ"י ),
בתורת  ענינים לבאר אדמו"ר מו"ח  כ "ק פעם הורה ההיא, במדינה
עמוקים  בענינים והתעניין ששאל  ֿ יהודי  אינו לפרופסור החסידות

כו'.

ב.55) יג , סוטה
רפל "ז.56) תניא
ב.57) צז, סנהדרין
סקי "ב).58) זרוע האור גירסת (ע"פ ב מט , קידושין
קונטרס 59) וראה ס"ט . סתקפ"א או"ח  אפרים מטה ראה

סי "ב. ראה ש"פ משיחות
(60.103 הערה הנ"ל  קונטרס וראה ג . טו, ראה – הכ ' ל '



כה      

גדול  בריבוי פעלו וכבר  דורות , שבעה  ממשך 
– יותר  עוד  לפעול  שיכולים  את "ל  ואפילו ועצום .

"כמצות  לעשות  הקב "ה "הרי של  רצונו ,
רק  אפשרי ה "ז לעת "ל )!בשלימות , (בביהמ "ק ,

כוחן" לפי אלא  כו' מבקש  ש "איני גם  .ומה 
העבודה  בשלימות  הקב "ה  של  רצונו מצד  ואדרבה :
והגאולה  צדקנו משיח  ביאת  לזרז נוסף  טעם  ה "ז –
"כמצות  ישראל  של  עבודתם  תהי' שאז השלימה ,

השלימות !... בתכלית  רצונך ",

שלא  לעשות  עוד  מה  השאלה : נשאלת  וא "כ ,
עדיין?!... עשו

 בשביל עשו לא  שעדיין שהדבר  לומר , ויש  .
– הוא  המשיח  את  להביא   

   :

גדרי  גם  הגדרים , כל  פורצת  ששמחה  לכך  נוסף 
את  להביא  מיוחדת  סגולה  בשמחה  יש  הגלות ,

הנ"ל  תשמח ' שמח  ב 'המשך  כמבואר  – הגאולה 

לבו" הראשון ש "שמחת  ביהמ "ק  בבנין שהיתה 
השמחה  ועיקר  שלימה , שמחה  היתה  לא  והשני
ש "אז  העתידה , בגאולה  העתיד  בביהמ "ק  תהי'
בבחי' ומהותו עצמותו א "ס  בבחי' השמחה  תהי'

לבאר  וממשיך  ממש ". עצמית  ששמחה שמחה  ,
ע "י מעוררים  זו העצמית    שהשמחה ,

עצמה , מהמצוה  יותר  למעלה  מגעת  המצוה  של 
דלעתיד ֿ העצמית  השמחה  מעוררים  דוקא  ֿ ידה  ועל 

לבוא .

בכל  מצוה  של  שמחה  היתה  שבוודאי ואף 
הו"ע  מצוה  של  שמחה  שהרי שלפנ"ז, הדורות 

בשמחה " ה ' את  "עבדו כמ "ש  בעבודה , ,עיקרי
לבב " ובטוב  בשמחה  אלקיך  ה ' את  ,"עבדת 

של  בשמחה  מ "מ , – הנ"ל  ביהמ "ק  בבנין ובפרט 
על  היא  ההדגשה  עיקר  מצוה  ,

המדובר  ואילו בשמחה , להיות  צריכה  שהעבודה 
על  הוא  - המשיח  את  להביא  השמחה  אודות  כאן

 , בטהרתה שמחה  ,  
של  ותכלית  מטרה  לשם  .

שמחה  גם  יהודי שאצל  פשוט , וגם  [מובן
התומ "צ , עניני ה ', עבודת  עם  קשורה  כשלעצמה 

לב " משמחי ישרים  ה ' להדגיש "פיקודי יש  אבל  ,
את  ( רק) לא  היינו, , 

אלא  השמחה , את   תביא והשמחה  –
המשיח ]. את 

היא  המשיח  את  להביא  הדרך  הרי שכן, ומכיון
מסקנת  היא  כן אלא  לכאורה , רק  ולא  לכאורה , –

הוספה הענין  ע "י –, בטהרתה שמחה  ,
צדקנו. משיח  את  תביא  ומיד  שתיכף  שמחה 

: גיסא לאידך  השאלה  מתעוררת  עפ "ז אמנם , .
את  להביא  השתדלו לא  הדורות  כל  שבמשך  היתכן
מו"ח  כ "ק  הכרזת  לאחרי גם  שמחה , ע "י המשיח 
לאלתר  לתשובה  "לאלתר  דורנו נשיא  אדמו"ר 

לגאולה "?!

לעשות  שניתן מה  כל  עשו הרי עצמך : והגע 
היקרה  האבן לשחיקת  עד  המשיח , את  להביא  כדי
בן  של  פיו לתוך  לשפוך  כדי כו' המלך  שבכתר 
האבן  את  והפיצו שפיזרו כך , כדי ועד  המלך ,
שיוכל  ועד  לשון, בשבעים  המלך  כתר  של  היקרה 

אפילו השתדלו לבוא  לא  ואעפ "כ , ...
שמחה ! ע "י המשיח  את  להביא 

שכשנמצאים  – בפשטות  – בזה  הביאור  וי"ל 
בנ"י  שכל  הגלות , של  ומכופל  כפול  בחושך 

בגלותא " ו"שכינתא  בגלות , מובן,נמצאים  הרי ,
שמצד   שייך לא  .

את  להביא  מוכרחים  שסוכ "ס  כיון אעפ "כ , אבל 
את  להביא  אלא  ברירה  נותרה  לא  – המשיח 

בטהרתה . שמחה  השמחה , ע "י המשיח 

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
ואילך .61) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה

ועוד .
ג .62) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
רנב.63) ע' רלג . ע' תרנ"ז סה"מ 
תענית.64) סוף משנה יא. ג , שה"ש
ואילך .65) רנב ע'
פל "ג66) מ "ג  העיקרים ספר א. נו, זח "ג  וראה ב. ק, תהלים

ובכ "מ . עה"פ). אור) (יהל  לתהלים באוה"ת ונתבארו (הובאו
המצות 67) שער בסופן. לולב הל ' רמב"ם וראה מז. כח , תבוא

פכ "ו. תניא א). (שפו, תבוא ס"פ של "ה בהקדמתו. להאריז"ל 
ח "ג תער"ב המשך  ד . רפא, דא"ח ) (עם סידור ג . כ , תזריע לקו"ת

ועוד . ואילך . א'רסא ע'

סצ"ג68) או"ח  אדה"ז ושו"ע ורמ "א טור וראה ט . יט , תהלים
סע"א). ל , (מתענית תקנד  ר"ס שם טושו"ע ס"ג .

סט "ז 69) הפוסקים כללי  ט ' כרך  שד "ח  (ראה מהידוע להעיר
"ל  בלשון משתמשים שלפעמים וש"נ) ח '. בדבר אות גם אורה"

הוא  הדמיון) (בכ "ף "לכאורה" שהלשון וי "ל , למסקנה. שנשאר
" למעליותא, מאורה.גם למעלה להיותו אורה",

א.70) כט , מגילה  וראה סע"א. עה, סע"א. סו, ב. ד , זח "ג 
מסעי . ס"פ ספרי 



כו     

בטהרתה  שמחה  של  רגש  לפעול  לקושי ובנוגע 
את  להביא  שמוכרחים  מכיון הרי, – הגלות  בחשכת 
– ממש  הגלות  זמן שבסוף  עכצ "ל  צדקנו, משיח 

מיוחדים  כחות  השמחה נותנים  ענין להיות  שיוכל 
ע "י  נעשית  זו ששמחה  – והביאור  בטהרתה ,

צדקנו  משיח  בא  ממש  ומיד  שתיכף  ,התבוננות 
שלכן  השמחה , שלימות  העולם  בכל  תהי' שאז
ודוגמת  (מעין בטהרתה  שמחה  של  רגש  כבר  ישנו

הגאולה ). שמחת 

והשקו"ט  הדיבור  אריכות  שבמקום  – והעיקר 
בפועל : במעשה  יתחילו כו',  

       ,
ממש , בפועל  המשיח  את  יביאו שעי"ז ובוודאי

עין" כהרף  עיכבן "לא  גדולה , הכי ,ובזריזות 
ואדרבה  !!

 לענין ביותר  המסוגל  בזמן – בזה  וההתחלה  .
כנ"ל : השמחה ,

יום  אלול , י"ג  ועש "ק  ליום  בהמשך  א )
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הנישואין
לתשובה  ד "לאלתר  ב "שטורעם " וממשיך  שהתחיל 
ההוספה  ע "י – ובמיוחד  כולל  לגאולה ", לאלתר 
בעל  של  (השני) בשמו גם  כמודגש  בשמחה ,
עד  ושמחה , שחוק  מלשון "יצחק ", – השמחה 

פינו" שחוק  ימלא  "אז השמחה , ,לשלימות 
הגאולה , שמחת 

לפני  יום  שלושים  אלול , י"ד  הש "ק  ביום  ב )
בשמיני  – ששלימותה  שמחתנו", "זמן החג ,

לזרים עצרת  ואין לבדך  לך  "יהיו תורה , ושמחת 
בלחודוהי"אתך " ומלכא  "ישראל  , שמחתם ,

שמחת  ודוגמת  מעין ית ', בעצמותו ישראל  של 
הגאולה .

– וּתׂשמח  ּתׂשמח  שמת  של  לסיומה  וקרוב  ְְִַַַג )
שהיתה   במוחש שראו כפי ,

באופן  היו השנה  במשך  ופעלו שעסקו שמהענינים 
עד  תימשך  זו שהצלחה  חזקה  והתקוה  הצלחה , של 
בענינה  ועאכו"כ  הענינים , בכל  השנה , של  לסיומה 
להוסיף  – וּתׂשמח  ּתׂשמח  השנה , של  ְְִַַַהעיקרי

הנ"ל . מיוחדת  בשמחה 

 את להביא  בשביל  השמחה  שעבודת  ויה "ר  .
תהי' המשיח , ֿב "כי הגלות , בימי

פרשתנו), בריש  (כמ "ש  אויבך " על  למלחמה  תצא 
בלקו"ת  ש "מלחמה כמבואר  החסידית ) (הפרשה 

מ "ש  היא  דור "זו מדור  בעמלק  לה ' ,מלחמה 
פרשתנו  בסוף  עמלק ""תמחה וכמ "ש  זכר  את 

הפ  דוד "– בית  "חיילי של  האחרונה  לבטל עולה 
ע "י  הגאולה  אור  את  ולהביא  הגלות  חשכת  את 

צדקנו. משיח 

ֿ תצא  ("כי במלחמה  הנצחון שגם  ולהעיר 
אלקיך אויבך ,למלחמה  מעורר ה ' ("

בדוגמת  הנפש , עצם  של  השמחה  שמחת גילוי
בעצם נישואין  מושרשת  הנצח  שמדת  מכיון ,

בכ "מ  כמבואר  כו', הוא הנפש  שהנצחון ובפרט  ,
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משיחא 71) שבעקבות יסגי " ה"חוצפא שמנצלים לכך  נוסף
בסופה) סוטה .(ראה

מו"ח 72) דכ "ק הרביעי  קורא" ה"קול  שהתחלת גם להעיר
הוא: תש"ב) (אלול  דורנו נשיא אדמו"ר  


מא.73) יב, בא ופירש"י  מכילתא
ב.74) קכו, תהלים
שמו 75) – ב) אח , (זח "א יוסף כנגד  ששמע"צ להעיר,

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח  כ "ק של  (הראשון)
יז.76) ה, משלי 
ב.77) רח , שם ֿ ב. א סד , זח "א

שמו 78) שהרי  – זה לדורנו  דהצלחה מהשייכות להעיר
שעליו  "יוסף", הוא דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח  כ "ק של  הראשון

עה"פ). אוה"ת (וראה מצליח " איש "ויהי  ב) לט , (וישב נאמר
ג .79) לה,
בשלח .80) ס"פ
דין 81) דעלמא מדרא דריא, לתלתי  עה"פ: תיב"ע וראה

דאתי . דעלמא ומדרא דמשיחא, ומדרא
פ"א 82) יצירה (ספר בתחילתן וסופן בסופן תחילתן דנעוץ

מ "ז).
על 83) נוסף עצמו, בכח  העבודה ע"י  דייקא, "תמחה"

" – הקב"ה שמצד  "מלחמה הפעולה עמלק", זכר את
בעמלק".

תומכי84) ישיבת להתייסדות בקשר אדנ"ע כ "ק כדברי 
מו"ח  דכ "ק החופה" "סעודת בעת תרנ"ז, אלול  בט "ו תמימים
ואילך . ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  בארוכה (ראה דורנו נשיא אדמו"ר

ת  ואילך ).סה"ש 141 ס"ע ש"ב
גם 85) רואין אנו רכד : ע' שם תשמח ' שמח  'המשך  ראה

שמחתו, בעת אשר והתנשאותם, ברוממותם הגדולים במלכים
טובה  בשורה לו שבא או בנו, חתונת או חתונתו בשמחת כמו

ביותר. בנפשו השמחה שתגדל  וכדומה, מלחמה מכיבוש
(ראה 86) בזהר איתא "והנה ג : לה, פרשתנו מלקו"ת להעיר

(שנצח  לחיויא דקטיל  מאן תכ "א) וריש תי "ג  סוף תקו"ז
"וזהו  ב) לו, (שם ומסיים כו'", דמלכא ברתא לי ' יהבין המלחמה)
לי תקראי  וגו' ההוא ביום שנאמר כענין דהיינו לאשה, לך  ולקחת

ֿ לבוא). דלעתיד  הנישואין (שלימות אישי "
סע"א 87) לה, ח "א קונטרסים סה"מ  – תרפ"ט  חתונה דרושי 

ואילך . 131 ע' השי "ת סה"מ  – השי "ת לגני  באתי  המשך  ואילך .



כז      

ד " למקום באופן ממקומו, שיוצא  למלחמה ",
הגבלות , ללא  היא  זו יציאה  אשר  "אויבך ", של 
בפינה  "אויבך " של  מציאות  שיש  בשמעו ָשכן
את  לבטל  כדי לשם  גם  יוצא  תבל , בקצוי נדחת 

"אויבך " של  בעולם המציאות  נשאר  שלא  עד  ,
שמתהפך  – (ואדרבה  ומנגד  אויב  של  מציאות 

השלימות . בתכלית  היא  השמחה  שאז לטוב ),

פשוטו  מידי יוצא  מקרא  מצוות ואין קיום  –
מינוי  מצוות  בהקדמת  ממש , בפועל  עמלק  מחיית 

לך " תתן ושוטרים  "שופטים  רק  (לא  אלא מלך  ,
מלך " עליך  תשים  "שום  בנין גם  לאח "ז ומיד  ,(

ֿ המקדש  כמארז"ל בית  – נצטוו מצוות  "שלש 
ולהכרית  מלך  להם  להעמיד  לארץ , בכניסתן ישראל 
ועד "ז  הבחירה ", בית  להם  ולבנות  עמלק  של  זרעו
לארץ  בכניסה  יותר ) נעלית  בשלימות  (ואדרבה ,
אל  תבוא  "כי מנחה  בתפילת  תיכף  שקורין (כפי
וירשתה  נחלה  לך  נותן אלקיך  ה ' אשר  הארץ 

העתידה . בגאולה  בה ") וישבת 

"ביום  – השלימות  בתכלית  השמחה  תהי' ואז
לב  במהרה שמחת  שיבנה  ֿ המקדש  בית  בנין "זה  ו",

(כנ"ל  דלעתיד  בביהמ "ק  השמחה  שלימות  בימינו",
ממש . בימינו במהרה  ס "ז),

להרלוי"צ  הקפות  ניגון ניגנו השיחה , [בסיום 
ורקד  קומתו מלא  עמד  שליט "א  אדמו"ר  וכ "ק  ז"ל ,
– הקהל  כל  עם  יחד  ועצומה , רבה  בשמחה 

המשיח ]. את  להביא  כדי בשמחה 
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הכתוב 88) הרשות "במלחמת רש"י  מ "ש יותר יומתק ועפ"ז
על  קאי  זה שציווי  יותר מסתבר פשש"מ  שע"פ אף – מדבר"
הרשות  מלחמת (ולא א"י  כיבוש זמן, בסמיכות שבאה המלחמה

"כי ממ "ש גם כי  – דורות) כמה לאחרי  למלחמה",שהיתה
המציאות  לבטל  בשביל  ישראל ) (ארץ ממקומו שיוצא היינו,
אף  כלומר, מדבר", הכתוב הרשות ש"במלחמת מוכח  ד "אויביך ",
מציאות  בעולם שיש לסבול  יכול  אינו מ "מ , שמכריחו, ציווי  שאין
בארוכה  (נתבאר למלחמה יוצא ולכן ומנגד , אויב של 

בהתוועדות).
וש"נ.89) א. סג , שבת
שופטים.90) ר"פ
טו.91) יז, שם

הפרטית 92) לא"י  בכניסה מישראל  כאו"א בעבודת ודוגמתו
עול  קבלת – מלך  מינוי  ישראל "): ארץ (בחו"ל ) כאן ("עשה שלו
לפעול  שרוצה המנגד  ביטול  – עמלק מחיית שמים, מלכות
לי "ועשו – ביהמ "ק ובנין קרך "), ("אשר ה' בעבודת קרירות

בתוכם". ושכנתי  מקדש
מלכים.93) הל ' ריש רמב"ם ב. כ , סנהדרין

אגרות קודש

]כ"א אלול תשי"ג[

...ומ"ש אשר מצב הישיבה אי מבורר עדיין כו' וכו'. הנה לדעתי אינו כן, כי ברור הוא מכמה 

פנה  ובמילא אי אפשר שתהי'  ועניני' צריך להתקיים בהם שיפוצו חוצה,  זמן, אשר תורת הבעש"ט 

בכדור הארץ בה נמצאים מבני ישראל - שלא תבא לשם תורה זו, ודוקא כפי רצון הבעש"ט וממלאי 

מקומו נשיאי חב"ד, שתהי' התורה והחיים חד, היינו בחיי היום יומיים. וכיון שכמה פעמים שמענו 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר נמצאים אנו בעקבתא דמשיחא, שהוא עומד אחר כתלנו ומחכה לבירור 

הפכים קטנים הנשארים, הרי מוכרח שגם ב... יהי' לימוד החסידות ולא רק בין אנ"ש דרוסיא אשר 

מוכרח,  שהדבר  וכיון  תושבי...  ישראל  בני  היינו  הארץ,  בתושבי  זה  שיחדור  אלא  לשם,  נשלחו  הם 

בודאי ימצאו כל הדרוש לזה. ובודאי למותר להעיר, אשר כיון שהבנין של הישיבה עושה רושם טוב, 

צריך הי' להשתדל שיעשה בכלל מרכז לעניני חב"ד, היינו מקום תורה מקום תפלה מקום התועדות 

אסיפות וכו'. מובן שכל הנ"ל אמור - באופן שלא תהי' סתירה להלימודים, אבל בודאי יש מקום וזמן 

לכל הענינים בבנין זה. וכבר הראה החוש שזה שיהי' שם גם הענינים האחרים הנ"ל, בודאי ישמש סיוע 

לעניני הישיבה...



כח

  


החג : הלכות  לימוד א , בסעיף

ז"ל  חכמינו דרשת  ֿ פי שעל  הפסוק 1ולהעיר , הלכות ",2על  אלא  הליכות  ֿ תקרי "אל  לו", עולם  "הליכות 
ד "הליכות  באופן להיות  צריך  ה "הלכות " לימוד  שגם  מובן, – לזה  זה  שייכים  ו"הליכות " ש "הלכות "

לו". עולם 

הגדולה : כנסת  אנשי  על ֿידי  שנקבע שמחתנו " "זמן  הנוסח שם,

הכל  בפי ערוכות  שיהיו "כדי – הגדולה  כנסת  אנשי ֿ ידי על  התפילה  נוסח  לקביעת  שהטעם  להעיר ,
הצחה " הלשון בעלי כתפילת  שלימה  תפילה  העלגים  אלו תפילת  ותהיה  אותן, ששם 3וילמדו מובן, ומזה  ,

ֿ טוב , היום  של  המדויק  תוכנו את  מבטא  – שמחתנו" "זמן – התפילה  בנוסח  שנקבע  כפי ֿ טוב  היום 
וברורה . צחה  בלשון

תשמח': שמח 'המשך והתחלת  אלול , י "ג  שבת ֿקודש ערב  ו ' ביום החתונה  ב , בסעיף

בהתאם  הסמוכים , בימים  ללמדו וימשיכו הרגל ", הלכות  חסידי'שע  "די – זה  'המשך ' למדו ובוודאי
ההיקף . שומר  השמיני, יום  גם  כולל  ההיקף , ימי שבעת  המשתה , ימי שבעת  במשך  אמירתו להמשך 

ֿ קודש , שבת  ערב  ו' ביום  היא  אלול  י"ג  שקביעות  זו בשנה  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שכל  וכאמור ,
ימי  מצד  רק  לא  הקביעות  התאמת  מצד  שנוסף  העילוי אודות  פעמים  כמה  כמדובר  הראשונה , כבפעם 
ולבנה  חמה  חיבור  – החמה  במהלך  התלויים  השבוע , ימי מצד  גם  אלא  הלבנה , במהלך  התלויים  החודש ,

כו'.

יוםֿטוב : לשמחת  "הקהל " של  השייכות  ג , בסעיף

כתיב  בשבת  שגם  בכתוב 4ולהעיר , שממשיך  כפי – מזה  (ויתירה  גו'" ואמתך  עבדך  ובתך  ובנך  "אתה 
) תענוג  עם  הקשור  מנוחה , לחיוב  בנוגע  הוא  זה  כתוב  אבל  – ֿ חיים ) לבעלי בנוגע  שמחה ),גם  עם  ולא 

מוצנע  הוא  שתענוג  בתחילתו), תשמח ' שמח  ב 'המשך  (כמבואר  לשמחה  תענוג  שבין החילוק  וידוע 
דוקא . והתגלות  בהתפשטות  היא  ושמחה  בעצם , ונעלם  ומכוסה 

מאשר  יותר  אורחים  הכנסת  ענין מודגש  בשבת  שגם  שאף  – אורחים  הכנסת  לענין בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ֿ קודש , השבת  ביום  והוספה  עילוי להיות  צריכים  ומצוות  תורה  עניני בכל  שהרי החול , בימות 

השכינה " פני מהקבלת  ש "גדולה .. אורחים  בהכנסת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  הכנסת 5ועל  חיוב  עיקר  ֿ מקום  מכל  ,
בשבת . ולא  ֿ טוב , ביום  הוא  אורחים 

ועיקר  שמחה , הוא  ֿ טוב  יום  של  ענינו שעיקר  – ֿ טוב  ליום  שבת  שבין החילוק  עם  קשור  זה  ענין וגם 
תענוג . הוא  השבת  יום  של  ענינו

העתידה : לגאולה  נישואין  שמחת  שייכות  ד, בסעיף

תשמח  "שמח  שבברכת  ולהעיר , – ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת  ענין גם  מודגש  "
הגלות  סיבת  ביטול  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי הגאולה .6שעל  באה  וממילא  ,
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וש"נ.1) סע"ב. כח , מגילה
ו.2) ג , חבקוק
ה"ד .3) פ"א תפלה הל ' רמב"ם

יו"ד .4) כ , יתרו
ה"ב.5) פי "ד  אבל  הל ' רמב"ם וש"נ. א. קכז, שבת
ב.6) ט , יומא ראה
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תופס  אתה  בחלקו, תופס  כשאתה  "העצם  שהרי לחבירו, אחד  יהודי של  ישראל  באהבת  – זה  וכל 
ב "כולו"7בכולו" לתפוס  יש  אלא  ה "חלק ", ֿ ידי על  "כולו" בתפיסת  להסתפק  אין ֿ כן, ֿ פי ֿ על  שאף  אלא  ,
ממש .

דרישה ": דבעיא  מכלל  "ציון .. שם,

חורבן  גם  שנוסף  לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ראשון', 'בית  לחורבן בנוגע  נאמר  זה  שפסוק  ולהעיר ,
חורבנין" בשני שנתמשכן למקדש  רמז פעמים , שני משכן, "משכן שני', ש "בעיא 8'בית  בוודאי –

לתושיה ". "כפלים  כפולה , דרישה  – ואדרבה  דרישה ",

אלול : לי "ג  אלול  ט"ו  של  בהמשך ,51 הערה  ה , בסעיף

ימים  ושלושה  ימים , שלושה  בתוך  שהם  ענינים )להעיר , (בכמה  אחת  למציאות  .9נחשבים 

סיהרא  "קיימא  שבו בחודש , עשר  חמשה  ענין כללות  מצד  שביניהם  השייכות  על  נוסף  – זה  וכל 
.10באשלמותא "

בטהרתה : שמחה  בענין  ז , בסעיף

כי  – שכרות  של  למצב  עד  כו', כוסית  ועוד  כוסית  שתיית  ֿ ידי על  לשמחה  הכוונה  שאין ופשיטא ,
ויתירה  וההשגה . ההבנה  ענין יותר  מודגש  שאצלו חב "ד 'ניק , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  "חסיד ", אינו "שיכור "

בהלכה  שמצינו כפי ללוט , שייכת  – "שכרות " לוט "11מזה : של  ל "שכרותו הגיע  אם  ֿ מינה  נפקא  שיש 
(שלושת  ויעקב  ליצחק  לא  גם  וממילא  לאברהם , ולא  ללוט  שייך  השכרות  ענין אופן, בכל  אבל  לאו, אם 

ל "אלה  עד  ֿ דעת ), ֿ בינה  חכמה  כנגד  שהם  יעקב 12האבות , כ "ק "13תולדות  של  (הראשון) שמו –
דורנו. נשיא  אדמו"ר  מו"ח 

שמחה : על ֿידי  הגאולה  את  להביא  עדֿעתה  השתדלו  לא  מדוע בביאור ח, בסעיף

דוקא . והשגה  הבנה  של  באופן להיות  צריך  ענין שכל  – חב "ד  אצל  ובפרט 

הידוע  וכמשל  שלו, ב "כלים " ערכו, לפי ואחד  אחד  כל  דרגות , חלוקי אמנם  יש  עצמה  והשגה  בהבנה 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אבל 14של  קטנה ", "כוסית  שממלא  מי ויש  "חבית " שממלא  מי שיש 

דוקא . והשגה  הבנה  של  באופן להיות  צריך  שלו ב "כלים "

חב "ד . אצל  לפעול  ביותר  קשה  – הגלות  בחשכת  בטהרתה  שמחה  – זה  וענין

התבוננות : על ֿידי  לשמחה  בנוגע שם ,

הדרך  רק  היא  וההתבוננות  ֿ ידה , על  שבא  השמחה  רגש  ֿ אם  כי ההתבוננות , לא  – הוא  שהעיקר  ומובן
השמחה . לרגש  לבוא 

לעיל  המדובר  ֿ דרך  לבוא 15ועל  שכדי ישראל , ואהבת  התורה  אהבת  ה ' אהבת  האהבה , לענין בנוגע 
ל  צריכה  האהבה  ולדוגמא ,לרגש  - האהבה , לרגש  באים  בוודאי ההתבוננות  ֿ ידי ועל  התבוננות , היות 

יצא  ֿ עתה  שזה  לתינוק  עד  ראהו, לא  ומעולם  מכירו שאינו יהודי פוגש  שכאשר  ישראל , לאהבת  בנוגע 
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וש"נ.7) סקט "ז. הוספות כש"ט 
פקודי .8) ר"פ פירש"י 
סרצ"ט 9) ס"ה. סרפ"ה או"ח  אדה"ז שו"ע לדוגמא: ראה

ועוד . ס"ח .
ועוד .10) רע"א. קנ, זח "א
וש"נ.11) רע"א. סה, עירובין

ב.12) לז, וישב
בן 13) לי  ה' "יוסף ע"ש – "יוסף" שם מפירוש גם להעיר

נעשה  "אחר" שגם ועד  "בן", בבחי ' הוספה שנעשה היינו, אחר",
עה"פ). (אוה"ת "בן"

(14.31 ע' תש"ד  סה"ש ראה
(15.19 הערה שופטים ש"פ משיחות קונטרס



ל     

כחות  מלמעלה  וקיבל  נשמה , לו יש  זה  שתינוק  קלה , שבהתבוננות  הוריו), את  מכיר  (ואינו העולם  לאויר 
כידוע  ביותר , יתעורר 16נעלים  נורמלי", "אדם  הוא  אם  הרי וכו', שובע  מלשון אותו", "משביעין בענין

תורתו", את  לנו ונתן העמים  מכל  בנו בחר  "אשר  – התורה  לאהבת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אהבה . של  ברגש 
האהבה  רגש  אלא  ההתבוננות , לא  – הוא  הציווי) (קיום  העיקר  אבל  – ה ' לאהבת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

בפועל .

יתברך: בעצמותו  ישראל  של  שמחתם ט, בסעיף

כמוזכר  לקטנים , גדולים  בין חילוק  אין – יתברך  עצמותו עם  העצמית  להתקשרות  שבנוגע  ולהעיר ,
ֿ זה  שלפני אור '17בהתוועדות  ב 'תורה  שכתוב  יודעים 18מה  תינוקות  אפילו ולכן בהתגלות , הוא  ש "המאור 

הייתיו" ידעתיו ש "אילו ֿ פי ֿ על  (אף  מצוי" אלקה  את 19שיש  "דע  והשגה , הבנה  לידיעה , בנוגע  ורק  ,(
אביך " כו'.20אלקי דרגות  חילוקי יש  ,

"כולם  – כזה  באופן הידיעה  גם  תהיה  ֿ לבוא  שלעתיד  להוסיף , ויש  , והשגה הבנה  (ידיעה ,
גדולם " ועד  למקטנם  יתברך ) (בשוה ).21בעצמותו

היעוד  ודוגמת  מעין שהיא  הכנה  חוצה , המעיינות  בהפצת  ההוספה  ֿ ידי על  – לזה  מלאה 22וההכנה  "כי
מכסים ". לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ 

הצלחה : שנת  היא  ו ּתׂשמח ּתׂשמח ששנת  ְְִַַַשם,

כדי עד  ביותר , נעלה  ענין הוא  שהצלחה  העילוי,ולהעיר , בתכלית  שהיה  יוסף , אצל  שאפילו כך ,
לו" מסר  ועבר  משם  שלמד  מה  ו"כל  יוסף ", יעקב  תולדות  ענין 23"אלה  – יותר  גדול  עילוי אצלו נוסף  ,

ההצלחה .

יום  ובכל  ימים , וכמה  כמה  שישנם  מכיון הרי, – בלבד  שבועיים  שנשארו ֿ פי ֿ על  אף  לפועל : ובנוגע 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  רבות , לפעול  להספיק  יכולים  כו', רגעים  וכמה  כמה  שעה  ובכל  שעות , וכמה  כמה 

להצלחה . מיוחדת  ֿ כח  נתינת  כשישנה 

הצלחה . של  לענין יצטרכו ֿ כך  אחר  גם  הרי – צדקנו משיח  יבוא  שבינתיים  ואף 

יותר  מודגש  שאז האחרונים , הגלות  ברגעי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  , ההצלחה בענין
הגלות  בזמן גם  על ולאידך , (גם ) קאי מצליח " איש  "ויהי ביוסף  שכתוב  מה  שכן, להצלחה . הכח 

ליציאה  בנוגע  – לראש  לכל  – היא  שההצלחה  ופשוט , גלות . של  מצב  המצרי", אדוניו "בבית  היותו זמן
גאולה . של  למצב  לבוא  מהגלות ,

דור": מדור בעמלק  לה ' "מלחמה  י , בסעיף

לאחרי  גם  נשאר  ֿ תעשה ') ו'לא  'עשה ' תשכח ", ו"לא  ("זכור " עמלק  של  זרעו מחיית  שציווי ולהעיר ,
הרמב "ם  שכתב  כמו – בפועל  לדורות 24מחייתו גם  נוהגת  זו שמצוה  עממין, שבעה  הכרתת  למצות  בנוגע 

להורגם . חיוב  היה  בנמצא  היו אילו כי כלו, כבר  עממין ששבעה  לאחרי גם 

הטומאה  רוח  "את  ֿ לבוא  לעתיד  שהרי – ֿ תעשה  לא  מצוות  שס "ה  לכל  בנוגע  להיות  צריך  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
הארץ " מן מצוות 25אעביר  בשס "ה  הוזהרנו שמהם  ֿ רצויים  הבלתי מהענינים  ופליט  שריד  ישאר  ולא  ,
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ואילך .16) מח  ע' לתניא והערות קיצורים
(17.26 הערה הנ"ל  קונטרס
ב.18) יד , וירא
מ "ז.19) פ"ו שמואל  מדרש ספ"ל . מ "ב העיקרים ס'
ט .20) כח , דה"א

לג .21) לא, ירמי '
ט .22) יא, ישעי '
ג .23) לז, וישב פירש"י 
קפז.24) מ "ע סהמ "צ
ב.25) יג , זכרי '



לי      

ֿ תעשה  ענינים 26לא  שהיו יצוייר  שאילו מפני לדורות , נוהגות  ֿ תעשה  לא  מצוות  ששס "ה  לומר , צריך  ולכן ,
מהם . להזהר  צריכים  היו ֿ רצויים , בלתי

הראשונה : מבפעם יותר נעלה  באופן  – המצוות ) (ושלוש לעתידֿלבוא  לארץ הכניסה  שם,

נאמר  העתידה  בגאולה  יותר : באופן 27ובפרטיות  שתהיה  – נפלאות " אראנו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי
" ממצרים של  הגאולה  לגבי "28.

שכן, – הראשונה  בפעם  לארץ  מהכניסה  יותר  נעלה  באופן תהיה  ֿ לבוא  לעתיד  לארץ  הכניסה  גם  ולכן,
עליה " יושביה  "כל  של  שהשלימות  המדבר ,29אף  דור  הרי הראשונה , בפעם  לארץ  הכניסה  בעת  גם  היתה 
לארץ . נכנסו לא  רבינו, משה  ובראשם 

המדבר , דור  על  גם  פעלה  משה  של  שראייתו לומר , ויש  ישראל ; ארץ  את  ראה  רבינו משה  אמנם 
להיותם  אשר   " פרנס לפי  "דור  ֿ ידי 30– על  שנתמנה  הראשון בפרנס  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,

אצלם , גם  פעל  הנו"ן) שער  לגילוי (עד  משה  אצל  שנוסף  עילוי שכל  מובן, – ובעצמו בכבודו הקב "ה 
בפועל . לכניסה  דומה  אינה  הארץ  שראיית  פשוט , וגם  מובן אבל 

דורו  המדבר , דור  עם  ביחד  ישראל , לארץ  רבינו משה  יכנס  שאז – ֿ לבוא  לעתיד  תהיה  זו ושלימות 
משה  .31של 

הרחבה , של  לאופן ועד  בשלימותה , שתהיה  בלבד  זו שלא  – עצמה  ישראל  לארץ  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
גבולך " את  אלקיך  ה ' כולו.32"ירחיב  העולם  בכל  גם  שתתפשט  אלא  ,

נעלית  בשלימות  ֿ לבוא  לעתיד  יתקיימו לארץ , בכניסתן ישראל  שנצטוו המצוות  שלוש  שגם  מובן ומזה 
מציאות  ישאר  שלא  בשלימות , – עמלק  של  זרעו הכרתת  המשיח , מלך  ֿ ידי על  – מלך  מינוי מצות  יותר :

נצחי. בית  – ֿ המקדש  בית  ובנין כלל , מנגד  של 

גופא  ובזה  עצמו, בכח  עבודה  המטה , עבודת  ֿ ידי על  נעשה  ֿ לבוא  דלעתיד  שהעילוי – הענין ונקודת 
כו'. מטה  למטה  הירידה  גודל  לאחרי –

עצמו  בכח  העבודה  ענין מודגש  גו'", אויבך  על  למלחמה  ֿ תצא  "כי פרשתנו, שבתחילת  – ,33ובהקדמה 
אפום 34וכמאמר  דכיסופא ""נהמא  "נהמא  היפך  דוקא , מלחמה  של  באופן .35ליכול ",

החסידית ) (הפרשה  פרשתנו ריש  תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  – ויום  יום  כל  בעבודת  להיות  צריך  זה  וענין
בזוהר  איתא  ש "מתפללים 36"הנה  הטעם  לבאר  וממשיך  קרבא ", שעת  צלותא  שעת   ומסיים ,"

חדש " וכח  ניצוץ  נתעלה  יום  .37ש "בכל 

האור  גילוי כשנתעלם  הגלות , ירידת  של  במצב  יותר  מודגשת  עצמו בכח  העבודה  מעלת  והנה ,
ומכופל  כפול  לחושך  עד  כו', ירידה  לאחרי ירידה  של  באופן גופא , ובזה  הבית , בזמן שהאיר  מלמעלה 

משיחא  .38דעקבות 

1

2

בן 26) מעלת גילוי  – שבזה הרצוי  הענין ֿ אם כי  ישאר ולא
(ספ"ט . בתניא שהובא שבזה"ק המלך  ובן הזונה כמשל  המלך ,

ספכ "ט ).
טו.27) ז, מיכה
וש"נ.28) עה"פ. אוה"ת
סע"ב.29) לב, ערכין
רע"א.30) יז, שם
ועוד .31) יו"ד , חוקת תנחומא ראה
ח .32) יט , שופטים
ולא 33) למלחמה, יציאה פעולת לעצם בנוגע – לראש לכל 

מודגש  – גו'" ה' "ונתנו מלמעלה, ֿ כח  בנתינת שגם אלא עוד ,
ד " ובאופן וחיותך , כחך  דוקא."אלקיך ", "

ב.34) קפח , זח "ג 
ובכ "מ .35) רע"ד . ז, צו לקו"ת ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה
א.36) רמג , זח "ג  ראה
של 37) באופן היא יום בכל  התפילה שעבודת מובן ועפ"ז

הוא  התפילה שנוסח  דאף – עצמו) בכח  העבודה (הדגשת חידוש
וימים  לשבתות החול  ימי  שבין השינויים [מלבד  יום בכל  בשוה
הרי , יום], של  שירו של  השינויים – גופא החול  ובימי  טובים,
ֿ ידה  שעל  התפילה גם אזי  חדשים, ניצוצות יש יום שבכל  מכיון

חידוש.מתעלים של  באופן היא הניצוצות,
ממקום 38) ההמשכה על  מורה ביותר למטה שהירידה ואף

– ביותר למטה יורד  ביותר הגבוה שכל  הכלל  כידוע יותר, עליון
באופן  ה"ז ובגלוי  בפועל  אבל  כו', הענין לשורש בנוגע רק ה"ז



לב     

– הגלות  זמן בסוף  הירידה  לתכלית  עד  הגלות , זמן כל  במשך  ועבודתינו מעשינו כל  לאחרי ולכן,
העתידה . בגאולה  השלימות  לתכלית  באים 

משיח , ביאת  צדקנו, משיח  ביאת  – בפועל  לקיום  ומיד  תיכף  נבוא  זה , בכל  שמהדיבור  – והעיקר 
הרמב "ם  ובלשון ממש , בפועל  משיח , ונשיאות  משיח , דוד 39גילוי (מזרע  דוד  מבית  מלך  "יעמוד 

מלך 40ושלמה  מינוי מצות  מקדש 41)", "ויבנה  עמלק , של  זרעו הכרתת  וינצח ", ה ' מלחמות  "וילחום  ,
"מקדש  השלישי, ֿ המקדש  בית  בנין ידיך "42במקומו", כוננו ֿ י .43אדנ

***

 הרשות במלחמת  למלחמה , ֿ תצא  "כי – השבוע  בפרשת  הראשון רש "י פירוש  לבאר  גם  נהוג  .
נאמר  כבר  שהרי שביו", "ושבית  לומר  אין ישראל  ארץ  שבמלחמת  מדבר , נשמה ".44הכתוב  כל  תחיה  לא 

במקום  נתבאר  שכבר  אף  – אומות " משבעה  שהם  ֿ פי  ֿ על  ואף  שבתוכה , כנענים  לרבות  שביו, "ושבית 
עיקרי:45אחר  דיוק  עדיין נתבאר  לא  ,

מדבר  שהכתוב  עדיין יתכן נשמה ", כל  תחיה  "לא  ישראל  ארץ  במלחמת  שנאמר  לאחרי גם  לכאורה ,
היוצאים  רק  (אלא  נשמה " כל  תחיה  "לא  חיוב  אין שאז ישראל , על  צרים  כשגוים  (א ) – חובה " ב "מלחמת 

שביו" "ושבית  לומר  שייך  ֿ כן ואם  כו'), שבה 46במלחמה  ישראל , ארץ  במלחמת  אפילו מזה : ויתירה  (ב ) ,
אלא  אומות , משבע  שאינן לנשים  בנוגע  תואר  יפת  דין שייך  – נשמה " כל  תחיה  "לא  אומות נאמר 

 ושבית" הכתוב  כפשטות  אומות , שבע  מה "בידי ישבו ֿ ישראל  שבני ,"!?" אויבך" של  "

במלחמת  ולא  ישראל , ארץ  במלחמת  הוא  שהמדובר  יותר  מסתבר  מקרא , של  בפשוטו – ועוד  זאת 
טעמים : משני הרשות ,

ישראל  ארץ  כיבוש  מלחמות  הן וגו'" למלחמה  ֿ תצא  "כי לציווי זמן בסמיכות  שהיו המלחמות  כל  א )
הקב "ה  ציווי ֿ פי על  שהיתה  הציווי, לפני זמן בסמיכות  ועוג , סיחון מלחמת  ֿ זה  ֿ דרך  שכתוב 47(ועל  כמו ,48

מלחמת  ואילו גו'"), לסיחון עשית  כאשר  לו ועשית  גו' אותו נתתי בידך  כי גו' משה  אל  ה ' "ויאמר 
גדול  הכי דוחק  זה  הרי מקרא , של  פשוטו ֿ פי ועל  ביותר , ארוך  זמן משך  לאחרי אלא  היתה  לא  הרשות 
על  אלא  זמן, בסמיכות  ֿ ישראל  בני שינהלו המלחמות  על  קאי לא  גו'" למלחמה  ֿ תצא  "כי שהציווי לומר 

מתי! יודע  מי ארוך , זמן לאחרי שינהלו מלחמות 

שביו" "ושבית  התיבות  מדבר ", הכתוב  הרשות  ש "במלחמת  הפירוש  לפי ֿ ליה ֿב ) דהוה  ,
שכתוב  שממה  לפרש  רש "י צריך  ולכן בשביה ", וראית  בידך  אלקיך  ה ' ונתנו גו' למלחמה  ֿ תצא  "כי למימר 

למדים  שביו" "ושבית   שאינו דין אומות ", משבע  שהם  ֿ פי ֿ על  ואף  שבתוכה  כנענים  "לרבות  ,
מקרא ) של  בפשוטו שמסתבר  (כפי נפרש  אם  ֿ כן ֿ שאין מה  תואר ; יפת  דין שתוכנה  זו לפרשה  שייך 
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ב) קיג , (שבת חז"ל  ובלשון לדור, מדור ירידה לאחרי  ירידה  של 
ותשבע "ותאכל  יד ) ב, (רות הפסוק בימיעל  "ותותר ,"

בלבד  "שיריים" נשאר הבית בזמן שהאיר שמהגילוי  היינו, רבי ",
נשאר  דור שבכל  שלאח "ז, בדורות ועד "ז רבי , בימי  ("ותותר")
"ואת  ז) ד , (מ "ב הכתוב ובלשון כו', שלפניו מהדור "שיריים"

תחיי  ".ובנייך 
ספי "א.39) מלכים הל '
ועוד .40) שסב. מל "ת להרמב"ם סהמ "צ
בשלימות 41) יהיו הם שגם ושוטרים", ל "שופטים נוסף

הדמיון  בכ "ף גו'", כבראשונה שופטיך  "ואשיבה – יותר נעלית
למעליותא.

יז.42) טו, בשלח 
העמדת 43) ע"י  – מקדש" לי  ד "ועשו השלימות גם כולל 

הערה  98 ע' חי "א לקו"ש (ראה במק"א כמבואר כו', השערים
וש"נ). .61

טז.44) כ , שופטים
ואילך .45) 78 ע' חי "ד  לקו"ש
מיוחד 46) ציווי  בה שנאמר מדין במלחמת שאפילו ולהעיר,

"כל  מ "מ  הנשים, גם להרוג  ונצטוו גו'", ישראל  בני  נקמת "נקום
יח ), לא, (מטות לכם" החיו זכר משכב ידעו לא אשר בנשים הטף
המלחמות  על  גם שקאי  (את"ל  תואר יפת דין גם שייך  ובמילא,

שלפנ"ז).
בגדר 47) היא ועוג  סיחון מלחמת אם מהשקו"ט  להעיר

מכיון – מצוה מלחמת  בפשטות [כמסופר
אשר  עד  גו' בארצך  "אעברה מסיחון ביקשו שתחילה הכתובים
את  סיחון נתן ש"לא לאחרי  וגם כב), כא, (חוקת גבולך " נעבור
כפי ארצו, את לסבב יכולים היו כג ), (שם, בגבולו" עבור ישראל 
אח "כ  ורק שבדבר], הטירחא גודל  למרות אדום, ארץ את שסיבבו

עמהם. להלחם הקב"ה ציווי  הי '
לד .48) כא, חוקת



לג      

" לומר  הכתוב  מוכרח  – ישראל  ארץ  במלחמת  מדבר  שהכתוב   שייך לא  כנען ארץ  בבנות  כי ,"
כנען, בארץ  שנישבו האומות  שאר  בבנות  ֿ אם  כי נשמה "), כל  תחיה  "לא  נאמר  כבר  (שהרי תואר  יפת  דין

דוקא ."ושבית  "

כי" הכתוב  מלשון הוא  רש "י של  שהכרחו לומר  ויש  .:" למלחמה

"תצא " "הלשון הלשון מזה : ויתירה  בזה , וכיוצא  תלחם " "כי ֿ למימר  ֿ ליה  דהוה  לכאורה , ,
הוא  להלחם ) כדי ממקומם  (יציאה  ֿ ישראל למלחמה " בני שהרי לכאורה , המציאות ,  ממקומם

–49להלחם  אדרבה  אלא  ,. הקבוע מקומם  שתהיה  לכבשה  כנען לארץ 

"כיֿ נאמר  שלכן מדבר ", הכתוב  הרשות  ש "במלחמת  לומר , צריך  ֿ כרחך  היינו,ועל  למלחמה ",
ישראל  ארץ  של  גבולה  (להרחיב  הרשות  מלחמת  להלחם  כדי ישראל ) (ארץ  ממקומם  יוצאים  ֿ ישראל  שבני

כו').

" שכתוב  ממה  מדבר " הכתוב  הרשות  ש "במלחמת  להוכיח  "[ואין שפירושו, למלחמה ", -תצא 
מתייחסת  אינה  ("אם ") "כי" שתיבת  לומר , יש  כי – רשות  אלא  חובה , זה  שאין היינו, למלחמה ", תצא 

גו'"]. בשביה  "וראית  – הכתוב  להמשך  אלא  למלחמה , ליציאה 

למלחמה  ֿ תצא  "כי ֿ למימר  ֿ ליה  שהוה  כאמור , שביו", "ושבית  נאמר  מדוע  מובן אינו ֿ זה  ֿ פי על  אמנם ,
בשביה "? וראית  בידך  אלקיך  ה ' ונתנו גו'

אין  ישראל  ארץ  "שבמלחמת  – נוסף  דין ללמדנו בא  שביו" "ושבית  שהכתוב  רש "י מתרץ  זה  ועל 
"ושבית  שהפירוש  לומר  צריך  ֿ כרחך  ועל  נשמה ", כל  תחיה  לא  נאמר  כבר  שהרי שביו" "ושבית  לומר 

אומות ". משבע  שהם  ֿ פי ֿ על  ואף  שבתוכה  כנענים  "לרבות  הוא  הרשות ) במלחמת  (דקאי שביו"

אלא  מהכתוב , שמעתיק  תיבות  ולא  עצמו, רש "י מדברי הם  שביו" "ושבית  התיבות  ֿ זה  ֿ פי [ועל 
ֿ המתחיל ]. דיבור  כמו גדולות  באותיות  והדפיסן טעה  ֿ הזעצער " שה "בחור 

 רש "י שבפירוש  המופלאים " מה "ענינים  – לקונו האדם  בעבודת  הענין וביאור  .50:

ובכללות , חיוב . של  בגדר  שהם  העבודה  עניני על  קאי – ישראל " ארץ  "מלחמת  מצוה ", "מלחמת 
העבודה  עניני על  קאי – הרשות " "מלחמת  ואילו אמותיו, ובארבע  בביתו ומצוות  תורה  ֿ פי על  הנהגה 
באור  מוארים  אמותיו וארבע  שביתו בכך  מסתפק  שאינו ובכללות , רשות . אלא  חיוב  בגדר  שאינם 

כולו. העולם  לכיבוש  ועד  מקום , בריחוק  גם  בחוץ , גם  לפעול  ממקומו יוצא  אלא  הקדושה ,

מדבר ": הכתוב  הרשות  "במלחמת  – רש "י ומפרש 

אלקיך  ה ' ונתנו אויבך , על  למלחמה  ֿ תצא  "כי במלחמה , הנצחון אודות  שההבטחה  לחשוב  יהודי יכול 
העבודה  בעניני אלא  אינה  וגו'", אלא בידך  כו' מבקש  ש "איני דמכיון הקב "ה , ציווי ֿ פי על  בהם 

כוחן" העבודה 51לפי בעניני ֿ כן ֿ שאין מה  במלחמה , לנצח  הדרושים  הכחות  את  לו ונותן הקב "ה  מבטיחו ,
של  באופן זו.שהם  הבטחה  ניתנה  לא  הרשות ") ("מלחמת 

של  באופן שהם  העבודה  בעניני גם  כלומר , מדבר ", הכתוב  הרשות  "במלחמת  לו: אומרים  כך  על 
" ש אלא  עוד  ולא  מ "אויבך ", למעלה  אויבך ", על  למלחמה  ֿ תצא  ש "כי הקב "ה  מבטיח  ,' ה

וגו'". בידך  אלקיך 

 חלק הוא  מדבר ") הכתוב  הרשות  ("במלחמת  למלחמה " ֿ תצא  ש "כי – עיקר  זה  וגם  ועוד  .
בתורה : והוראה  ציווי ֿ הוראה , מתורה 
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כנען,49) לארץ שנכנסו קודם היו שבו שהמדבר ופשיטא,
מדבר  שהרי  – "תצא") הלשון זה על  (שיפול  כמקומם נחשב אינו
– יתירה ובהדגשה שם"), אדם ישב ("לא אדם ישוב מקום אינו
מודגש  שבזה במדבר, להשאר שרצו לדור שאירע מה כשיודעים

בנ"י . של  כמקומם להחשב יכול  אינו שהמדבר ביותר
יום"50) "היום וראה א). (קפא, שלו שבועות במס' של "ה

שבט . כ "ט 
ג .51) פי "ב, במדב"ר יא, נשא תנחומא



לד     

הענינים  את  לקיים  לו שמספיק  לחשוב  יהודי לקיים יכול  ובכללות , ערוך ', 'שולחן ֿ פי על  בהם 
צדיק  תהי אותו שמשביעין השבועה  של 52את  לענינים  בנוגע  אבל  , איז "ער  אליו, שייך  זה  אין –ִֶ

להנהגה  בנוגע  החיוב  נתפרש  לא  ערוך ' שב 'שולחן מכיון ואדרבה , מידי. לא  ותו איד ", ֿ ערוך  שולחן ִַא 
לצאת  לו אין – הוא  טוען – שכן ומכיון אליו. שייכים  אינם  אלו שענינים  הוכחה  זו הרי אלו, בענינים 

סכנה  בחזקת  הדרכים  שכל  ובפרט  קדושה , של  אמות  ארבע  פרשתנו 53ממקומו, בסוף  הכתוב  ובלשון ,54

שמחוץ  ומה  קרך ". "אשר  עמלק  ישנו "בדרך " כי ממקומו, לצאת  רוצה  אינו ולכן בדרך ", קרך  "אשר 
קוציו" את  ויכלה  הכרם  בעל  "יבוא  ענינו, זה  אין – עמלק  של  מציאות  ישנה  אמותיו .55לארבע 

המשיח : ביאת  לשם  השמחה  אודות  לעיל  להמדובר  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

מבואר  ֿ ערוך ' ב 'שולחן – ערוך '?!... ב 'שולחן מצינו היכן – המשיח  ביאת  לשם  שמחה  של  חיוב 
וכי  השבועות  בשלושת  השמחה  להגבלת  בנוגע  דינים  גם  וישנם  בשמחה , להיות  צריכה  ה ' וצא שעבודת 

המשיח . ביאת  לשם  שמחה  של  חיוב  מקום  בשום  מצינו לא  אבל  בזה ,

מצינו  לא  לטעון: ממשיך  – השכינה  וגאולת  ישראל  עם  גאולת  המשיח , ביאת  תלויה  זה  שבענין ומה 
ברמב "ם  מצינו לעצמו, בנוגע  השכינה !... את  לגאול  חיוב  ֿ ערוך ' ישראל 56ב 'שולחן שסוף  תורה  "הבטיחה 

תפקידו... זה  אין – השכינה  לגאולת  בנוגע  אבל  נגאלין", הן ומיד  גלותן בסוף  תשובה  לעשות 

בתורה : והוראה  ציווי הוא  אויבך " על  למלחמה  ֿ תצא  ש "כי לו, אומרים  כך  על 

לצאת  צריך  גם  אלא  הקרובה , ובסביבתו שבביתו קדושה  של  אמות  בארבע  להסתפק  יכול  אינו יהודי
העולם  לכיבוש  ועד  לקדושה , ומנגד  האויב  של  מציאותו לבטל  אויבך ", על  למלחמה  "תצא  ממקומו,
"עמלק " ישנו בעולם  מסויים  שבמקום  בידעו אמותיו, בארבע  במנוחה  לישב  יכול  כיצד  שהרי ָכולו,

לאלקות ?! שמנגד 

למלחמה  ֿ תצא  "כי מבטיחתו התורה  אלקיך אויבך וכאמור , הפרשה ה ' לסיום  ועד  ,"
נעשית  וכל , מכל  "אויבך " של  המציאות  את  כשמבטלים  ואז השמים ", מתחת  עמלק  זכר  את  "תמחה 
מכיון  הרי מקום , בריחוק  אפילו "אויבך ", של  מציאות  עדיין שנשארה  זמן כל  כי בשלימותה , השמחה 
לגמרי  כשבטלה  ורק  בשלימותה , שמחה  להיות  יכולה  לא  זמן, לאחרי יהיה  מה  לדעת  ֿ אפשר  שאי

בשלימותה . השמחה  נעשית  אזי כולו, העולם  בכל  "אויבך " של  המציאות 

.שני ופרק  ראשון פרק  – פרקים  שני זו בשבת  לומדים  אבות  בפרקי .

ה ' "פיקודי שמחה , לידי מביאה  אבות  פרקי אמירת  כי – השמחה  בענין ההוספה  עם  זאת  לקשר  ויש 
לבב " משמחי דעות 57ישרים  לכמה  שלכן ֿ כן,58, ואם  באב . תשעה  בו שחל  בשבת  אבות  פרקי אומרים  אין

כפולה . היא  השמחה  אזי פרקים , שני  זו בשבת  כשאומרים  הרי

בתוכן  כמודגש  – הגאולה ) שמחת  (בדוגמת  ההשתלשלות  סדר  כל  את  וכוללת  מקיפה  זו ושמחה 
הפרקים : שני וסיום  תחילת 

כמאמר  העולם , ועמידת  קיום  נפעל  שאז תורה , מתן – מסיני" תורה  קיבל  "משה  ראשון, פרק  התחלת 
ז"ל  הפסוק 59רבותינו הארץ 60על  על  רק  לא  דקאי שקטה ", ולבסוף  יראה  "בתחילה  ושקטה ", יראה  "ארץ 

סדר  כל  העליונים , העולמות  על  – ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  ואדרבה , – גם  אלא  התחתונה , הלזו
העליונים , עולמות  בשביל  אינו כו' העליונים  העולמות  השתלשלות  ש "תכלית  דמכיון ההשתלשלות ,

התחתון" ֿ הזה  עולם  הוא  התכלית  אלא  יתברך , פניו מאור  ירידה  ולהם  שלא 61הואיל  זמן שכל  מובן, הרי ,
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בתחילתו.52) בתניא הובא ב. ל , נדה
(ב).53) ב פ"ג , קה"ר ה"ד . פ"ד  ברכות ירושלמי 
יח .54) כה,
ב.55) פג , ב"מ 
ה"ה.56) פ"ז תשובה הל '

ט .57) יט , תהלים
שם.58) ובנ"כ  תקנג , סו"ס או"ח  טושו"ע ראה
וש"נ.59) א. פח , שבת
ט .60) עו, תהלים
רפל "ו.61) תניא



לה      

קיום  ֿ ידי על  ורק  ההשתלשלות , סדר  כל  קיום  היה  לא  יראה "), ("ארץ  התחתון ֿ הזה  עולם  קיום  היה 
ההשתלשלות . סדר  כל  קיום  נעשה  ("שקטה ") ֿ תורה  במתן התחתון ֿ הזה  עולם 

כשנשלמת  ועבודתינו", "מעשינו וגמר  סיום  – לעתיד ֿלבוא " צדיקים  של  שכרן "מתן שני, פרק  וסיום 
ש "י  סתם , שכר  רק  לא  – גופא  ובזה  ֿ לבוא . לעתיד  ההשתלשלות , סדר  כל  בהתהוות  הכוונה  תכלית 
העבודה  עם  היא  אף  הקשורה  יתירה , (מתנה ) נתינה  היינו, שכרן", ד "מתן באופן גם  אלא  וכו', עולמות 

מתנתא " ליה  יהיב  הוה  לא  לנפשיה , נייחא  ליה  דעביד  לאו "אי –62.

 ומסיבות התוועדויות  אודות  להזכיר  המקום  כאן הרי – השמחה  ענין אודות  להמוזכר  בהמשך  .
תפילה  תורה  בתי חדשים , בנינים  בניית  ובמיוחד  כולל  ומצוותיה , תורה  יהדות  לעניני  בקשר  שמחה , של 

חסדים  .63וגמילות 

המקום  המאורע , תוכן אודות  ויכריזו המשמח , משקה  משקה , קנקני שהכינו אלו למעלה  יעלו וכרגיל ,
ֿ לראש  ולכל  אלו, ומסיבות  בהתוועדויות  להשתתף  ישראל ) כלל  (בתוככי כאן המסובים  את  ויזמינו והזמן,

היעוד  יקויים  ומיד  תיכף  שהרי אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו, נשיא  את  יזמינו עפר ".64– שוכני ורננו "הקיצו

ֿ רצון ביחד ויהי הגאולה , בזירוז הצלחה  – ובמיוחד  כולל  רבה , בהצלחה  תהיינה  אלו פעולות  שכל 
ממש . ומיד  תיכף  עפר ", שוכני ורננו "הקיצו היעוד  קיום  עם 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  – המשקה  חלוקת  [לאחרי

***

 כיבוש אויבך ", על  למלחמה  ֿ תצא  "כי של  באופן להיות  צריכה  יהודי של  שעבודתו לעיל  נתבאר 
ההשתלשלות . סדר  כל  גם  כולל  כולו, העולם 

על  דקאי היא ", טהורה  בי שנתת  "נשמה  – עצמו האדם  אצל  ההשתלשלות  מסדר  מתחיל  זה  וענין
שלושה  בי", נפחתה  אתה  יצרתה , אתה  בראתה , "אתה  ֿ כך  ואחר  האצילות , בעולם  בהיותה  הנשמה 

גשמי. בגוף  ומתלבשת  ֿ הזה  לעולם  שיורדת  עד  ֿ עשיה , ֿ יצירה  בריאה  עולמות 

חי" אתה  ֿ כרחך  ש "על  שמכיון וחושב  התחתון, ֿ הזה  לעולם  שירדה  לאחרי שגם  אלא  עוד , ,65ולא 
להיות  צריך  הרשות  במלחמת  שגם  לו אומרים  – הרשות  בעניני ולא  המוכרחים , העבודה  בעניני רק  יעסוק 

כנ"ל . אויבך ", על  למלחמה  "תצא 

ובשיעור  הזוהר , על  אאמו"ר  בהערות  – ֿ קודש  השבת  ביום  השיעורים  שאר  עם  זה  כל  לקשר  ויש 
כדלקמן. ברמב "ם , היומי

 גם נתבאר  שבה  אחר , במקום  הערה  יש  אבל  הערות , אין בפרשתנו הזוהר  על  – אאמו"ר  בהערות 
שבפרשתנו  ושעטנז כלאים  "לא 66ענין יחדיו", ובחמור  בשור  תחרוש  לא  גו'", כלאים  כרמך  תזרע  "לא  ,

יחדיו": ופשתים  צמר  שעטנז תלבש 

משפטים  בפרשת  הזוהר  על  אמו"67בהערות  בחלב  גדי תבשל  ("לא  בחלב  בשר  מבאר 68בענין – (
יחד . לערבם  אסור  כי יחד , לאכלם  ואסור  גבורות , בחינת  הוא  ובשר  חסדים , בחינת  הוא  ש "חלב  אאמו"ר 
וכמו  יחדיו. חסדים , – וחמור  גבורות , – שור  כלאים : כמו ֿ דרך  על  זה  הרי יחד , ואוכלם  מערבם  ואם 

יחדיו". גבורות , – ופשתים  חסדים , - צמר  שעטנז:

חסדי  וגבורות , חסדים  התחלקות  של  באופן הוא  הבריאה  שסדר  – הענין וגבורות ונקודת  ֿ עצמם  בפני ם 
אלא  למטה , בעולם  רק  לא  – הבריאה  סדר  את  מבלבלים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  יחד , לערבם  אין ולכן ֿ עצמן, בפני
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ב.62) כו, מגילה גם וראה רע"א. קנו, ב"ב ב. נ, גיטין ראה
א. טז, ב"מ 

בסופו.63) שופטים ש"פ משיחות קונטרס ראה
יט .64) כו, ישעי '

ספ"ד .65) אבות
ֿ יא.66) ט  כב,
פט .67) ע' לזח "ב לוי "צ לקוטי 
יט .68) כג , משפטים



לו     

כו'" מזל  לו שאין וכו' עשב  לך  "אין שהרי ההשתלשלות , סדר  בכל  כרם 69גם  של  לכלאים  (בנוגע 
גבוה  מעל  וגבוה  ופשתים ), צמר  של  ושעטנז וחמור , שור  של  לכלאים  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ותבואה ,

כו'. עליהם  וגבוהים 

ֿ זה  שלאחרי בכתוב  ממשיך  – ושעטנז כלאים  איסור  בכתוב  שנאמר  לאחרי תעשה 70אמנם , "גדילים 
הכתוב " סמכן לכך  הכלאים , מן "אף  גו'", כסותך  כנפות  ארבע  על  .71לך 

הוא  וגבורות  חסדים  עירוב  של  זו שפעולה  ֿ פי ֿ על  שאף  – יהודי של  כוחו גדול  כמה  עד  רואים  וכאן
חסדים  עירוב  לפעול  יהודי של  בכוחו ֿ מקום  מכל  ההשתלשלות , סדר  וכל  הבריאה  סדרי המבלבל  ענין

בה  שנאמר  מצוות , תרי"ג  כל  כנגד  ושקולה  שכוללת  מצוה  של  באופן מצוות 72וגבורות  כל  את  "וזכרתם 
קשרים  וחמשה  חוטים  ושמונה  מאות , שש  ציצית  של  גימטריא  "שמנין מצוותי", כל  את  "ועשיתם  ה '",

תרי"ג " .73הרי

" לטהרה ולא  לטומאה  לא  חיבור , אינו "הניצוק  – ברמב "ם  היומי שיעור  ובהלכה 74התחלת  ,
ֿ זה  המערה 75שלאחרי אבל .. לצונן, מחם  או לחם  מחם  או לצונן מצונן בשעירה  אמורים , דברים  "במה  ,

שבכלי  ובמים  בניצוק  ומתערב  עשן, כתמרות  עולה  החמין שעשן מפני חיבור , - לחמין צונן משקין
העליון".

הדעות " ב "לתקן בזה  הביאור  לומר  הענינים :76ויש  בפנימיות  –

הקילוח  נפסק  שלא  "עמוד ", כמו למטה  מלמעלה  היורדים  בזה ) (וכיוצא  מים  של  קילוח  – "ניצוק "
של  באופן היא  לתחתון מהעליון שההמשכה  ההשתלשלות , סדר  כללות  התהוות  אופן על  מורה  –

הראשונה  בפעם  ההתהוות  על  נוסף  שהרי תמידי, באופן הפסק , ללא  קילוח  להיות 77"ניצוק ", צריך  ,
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  ורגע , רגע  בכל  המוחלט  ואפס  מאין ההתהוות  (כל 78חידוש  שהתחתון ונמצא , ,

תמידי. באופן (הקב "ה ) העליון עם  מחובר  ההשתלשלות ) סדר 

אלא  אינו "ניצוק " של  החיבור  כלומר , לטהרה ", ולא  לטומאה  לא  חיבור  אינו "הניצוק  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
"ראה  הבחירה , ענין שיהיה  הקב "ה  רצה  וטהרה , טומאה  של  לענין בנוגע  אבל  ההתהוות , לענין בנוגע 

בחיים " ובחרת  וגו' הטוב  ואת  החיים  את  גו' לפניך  העליון,79נתתי עם  מחובר  שהתחתון אף  ולכן ,
אינו  שבו הטהרה  שמצב  ולאידך , העליון). עם  החיבור  (היפך  טומאה  של  מצב  בו להיות  יכול  ֿ מקום  מכל 

דכיסופא " "נהמא  זה  אין שלכן עצמו, בכח  עבודתו מצד  אלא  העליון, עם  מהחיבור  .35כתוצאה 

- לחמין צונן משקין המערה  אבל .. כו', לצונן מצונן בשעירה  אמורים , דברים  "במה  וממשיך 
חיבור ":

אלא  נוספת , פעולה  לולי אבל  נוספת , פעולה  ֿ ידי על  נעשה  – חמימות  בו שיש  דבר  "חמין", של  מצב 
מן  או הים  מן מים  כשלוקחים  ובפשטות : "צונן". של  במצב  הוא  הרי – ֿ עצמו מצד  הוא  שהדבר  כפי

"צונן" של  באופן הם  שהיא ) כל  פעולה  בהם  שתיעשה  (מבלי שהם  כמות  המים  הרי שיהיו 80הנהר , וכדי ,
נוספת . בפעולה  צורך  יש  "חמין"
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פ"י .69) ח "ב מו"נ א. רנא, זח "א וראה ו. פ"י , ב"ר
יב.70) כב,
עה"פ.71) פירש"י 
ֿ מ .72) לט  טו, שלח 
לט ).73) (שם, עה"פ פירש"י 
רפ"ז.74) אוכלין טומאת הל '
ב.75) הלכה
בסופן.76) תמורה הל ' רמב"ם ראה
הו"ע 77) – ג ) כט , (יחזקאל  עשיתני " ואני  יאור "לי  שהרי ,

את  עושה דבר שאין מכיון הפשוט , בשכל  אפילו לגמרי  המופרך 
עצמו.

בתחילתו.78) שעהיוה"א
ֿ יט .79) טו ל , נצבים
בחז"ל 80) מהמבואר ולהעיר, (וכיו"ב). טבריא" "חמי  מלבד 

אופנים א.ב' לט , שבת (ראה טבריא חמי  להתהוות בנוגע
הוספה  של  ענין מצד  או עצמה, הבריאה מצד  – א) קח , סנהדרין

כו'). ֿ רצוי  בלתי  ענין מצד  – (ובשניהם



לז      

העבודה , ולולי דוקא , עבודה  ֿ ידי על  נעשה  ("חמין") החמימות  שענין – השתלשלות  בסדר  ודוגמתו
"צונן". של  במצב  זה  הרי עצמה , הבריאה  מצד 

המטה : עבודת  מצד  נעשית  כביכול , דלמעלה , החמימות  שגם  אלא  עוד , ולא 

התחתונים , לעבודת  ומשתוקק  נכסף  שהקב "ה  מפני – היא  ההשתלשלות  סדר  כל  והתהוות  בריאת 
תכסוף " ידיך  התורה "81"למעשה  ובשביל  ישראל  "בשביל  היא  כולה  שהבריאה  – הידוע  ובלשון ,82.

עני  הוא  תכסוף ") ידיך  ("למעשה  וכוסף  תשוקה  שענין והנה , ונמצא , ("חמין"). חמימות  של  ן
את  כביכול  במחשבתו שמצייר  מזה  (החל  התחתונים  עבודת  מצד  נעשה  כביכול , דהעליון, החמימות 
לולי  אבל  בפועל ), ישראל  של  עבודתם  על ֿידי והעיקר  מעבודתם , שיתענג  והתענוג  ישראל  של  מציאותם 

כביכול  העליון, אצל  "צונן" של  מצב  זה  הרי התחתונים , .83עבודת 

("והחי  חיות  של  ענין היא  שמחה  כי – השמחה  ענין אודות  בארוכה  לעיל  המדובר  עם  זה  לקשר  ויש 
לבו" אל  שמחה 84יתן בשמחה , העבודה  ֿ ידי על  הוא  "חמין" של  הענין שעיקר  מובן ומזה  וחמימות , (

מאהבה  מעבודה  גם  למעלה  שהיא  מצוה , אהבה 85של  גם  יש  (חמימות ), אש  כרשפי אהבה  שיש  אף  ,
אבינו  אברהם  של  האהבה  כמו אוהבי"86כמים , בו 87("אברהם  שנאמר  אחריך 88) נמשך  אב  "זכור 

.89כמים "

.. אבל כו', לצונן מצונן בשעירה  אמורים , דברים  "במה  ההלכה  תוכן את  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על 
תחילה , לצונן" "מצונן – הרמב "ם  בדברי הסדר  דיוק  גם  כולל  כו'", חיבור  - לחמין צונן משקין המערה 

לחמין": "צונן ֿ כך  ואחר 

ואז  "צונן", הוא  התחתון וגם  "צונן", הוא  שהעליון  העבודה , שלפני המצב  על  מורה  – בצונן" "צונן
ביניהם . חיבור  נעשה  לא 

(העליון) שה "צונן" באופן הוא  ה "ניצוק " שקילוח  – לחמין" "צונן נעשה  העבודה , ֿ ידי על  אמנם ,
"מפני  חיבור , ונעשה  התחתון, עבודת  ֿ ידי על  שנעשה  החום  "חמין", של  במצב  שהוא  לתחתון יורד 
התחתון  עבודת  שמחום  היינו, העליון", שבכלי במים  בניצוק  ומתערב  עשן, כתמרות  עולה  החמין שעשן

בהעליון. גם  חמימות  ופועל  למעלה  עולה 

ב 'אגרת  המבואר  ֿ פי על  לומר , יש  – דייקא  "עשן" עשן", כתמרות  עולה  החמין ש "עשן ובדיוק 
אפר .90הקודש ' ונעשה  למטה  יורד  העפר  יסוד  ואילו מים , רוח  אש  היסודות  משלושת  עולה  שהעשן

פרטי  מכל  היא  למעלה  שעולה  שהחמימות  בנידוןֿדידן, שיורד ודוגמתו העפר  מלבד  ֿ רוח , ֿ מים  אש  עניני
כו'. הביטול  ענין למטה , ונשאר 

 לענין בנוגע  היא  חיבור ", - לחמין צונן משקין ש "המערה  ברמב "ם  ההלכה  בזה : להוסיף  ויש 
חמין". טמאין משקין לתוך  צונן, טהורין  משקין "המערה  – טומאה  של 

היפך  למצב  האפשרות  ישנה  הבחירה , ענין להיות  שיוכל  שכדי האמור  על  [נוסף  בזה  וההסברה 
שמהפכים  חמין", טמאין "משקין ֿ רצוי, בלתי ממצב  נעשית  החמימות  ושלימות  שעיקר  – הטהרה ]

כזכיות " לו נעשו ש "זדונות  באופן התשובה  עבודת  ֿ ידי על  וקדושה  שנהפכו 91לטהרה  הזכיות  אשר  ,
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של "ה 81) ג . פל "א, ויק"ר ספל "ו. שמו"ר וראה טו. יד , איוב
בתחילתו. העבודה חלק עבוה"ק ואילך ). ב (כט , הגדול  שער

ובכ "מ .82) בתחילתו. עה"ת פירש"י 
מעלת 83) כמו זה אין – פועל  חסר כח  אין שלמעלה ואף

הכוסף  כביכול  נשלם דוקא ֿ ידו שעל  בפועל , בהיותו הפועל 
דהעליון. והתשוקה

ב.84) ז, קהלת
רנח 85) ס"ע תרנ"ז סה"מ  – תשמח ' שמח  'המשך  גם ראה
ואילך .

שלפני86) המצב ובדוגמת ע"ד  – תורה מתן לפני  שהי '
העבודה.

ח .87) מא, ישעי '
הגשם.88) פיוט 
כמים 89) – ה' אהבת ערך  א) (כרך  חב"ד  הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך ). תקכז (ע' אש ורשפי 
טו.90) סימן
ב.91) פו, יומא



לח     

המטה  בעבודת  ("חמין") החמימות  ושלימות  עיקר  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  סתם , מזכיות  למעלה  הם  מזדונות 
השלימות .93יתיר ")92("בחילא  בתכלית  דלמעלה  ה "תכסוף " מילוי בהעליון, גם  וממילא  ,

 חרדא" לא  (אפילו רושם  מהם  נשאר  שלא  עד  ֿ רצויים , בלתי ענינים  כל  ביטול  – לנו" תהיה  ו"כן
מיא " אפי על  שכתוב 94דדמא  כמו לטוב , שמתהפכים  מזה , ויתירה  הקללה 95), את  לך  אלקיך  ה ' "ויהפוך 

לברכה ".

המשיח , לימות  ליבטל  עתידים  האלו הצומות  "כל  – תעניות  הלכות  וחותם  בסיום  הרמב "ם  ובלשון
אלא  הצומות , ביטול  רק  לא  היינו, ושמחה ", ששון וימי טובים  ימים  להיות  עתידים  שהם  אלא  עוד  ולא 

"שנאמר  ולשמחה , לששון הפיכתם  לששון 96גם  יהודה  לבית  יהיה  וגו' הרביעי צום  גו' ה ' אמר  כה 
ישראל , ואחדות  ישראל  אהבת  – אהבו" והשלום  "והאמת  ומסיים : טובים ", ולמועדים  ולשמחה 

הגלות  סיבת  את  מבטלים  ֿ זה  ֿ ידי הגלות .97שעל  המסובב , גם  ממילא  בדרך  בטל  הסיבה  ובהבטל  ,

בימינו, במהרה  בית ֿהמקדש  ויבנה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  – ובפשטות 
ממש . בימינו במהרה 

ֿ כך  ואחר  ֿ המקדש . בית  שיבנה  כו' רצון "יהי לנגן שי' ֿ ציבור  לשליח  צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
ניקאווא ". ניעט  "ניעט  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הזכיר  ֿ כך  אחר 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ב.92) קכט , זח "א
"לאתבא 93) – התשובה מעלת צ"ל  בצדיקים גם ולכן

ב). קנג , זח "ג  (ראה בתיובתא" צדיקייא
ג .94) פכ "ד , ויק"ר

ו.95) כג , פרשתנו
יט .96) ח , זכרי '
ב.97) ט , יומא ראה

              

     


         
           
        
        
         

       
       

          
         


         

           
    

       
           

          
      

           
      

          
    

        
      

       
          

        
        
          
         

   
          

       
      

         
     

          
         

      
         

          
          
          

         
        

            
        

         
       

          
        









































































































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' ב



לט

 


      

ערבית - תפלת  -אחרי 

מוגה  בלתי 

.. אדמו"ר מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  עם  ענין כל  לקשר  רגיל 

הנישואין  יום  חל  זה  בשבוע  הבאים  שבימים  כיון - אלה  בימים  בזה  מיוחדת  מו"ח והדגשה  כ "ק  של 
דורנו  נשיא  .1אדמו"ר 

כו"כ  כולל  זה  שם  אשר  אויפרופעניש ", "שבת  שנקרא  שלפנ"ז, הש "ק  ביום  כבר  מתחיל  זה  וענין
נעשית  זה  הש "ק  שביום  פשוט , הכי הפירוש  גם  בודאי אבל  שקוראים פירושים , עי"ז החתן אצל 

למעלה , מלמטה  עולה  והוא  לעלות  אויף ") אים  ("מ 'רופט  אותו

הקריאה  עם  קשורה  זו שעלי' אותו ובפרט  שקורין הוא  ד "אויפרופעניש " הפשוט  הפירוש  שהרי ,
בזמנים  שנהגו כפי (דלא  ולאחרי' לפני' מברך  לתורה  שעולה  אחד  שכל  מנהגנו לפי ובפרט  לתורה . לעלות 

הקרואים ) שבעה  כל  לאחרי אחת  וברכה  הקרואים , שבעה  כל  קודם  אחת  ברכה  מברכים  שהיו ,2שלפנ"ז
והמשכה  ברכה  בתוספת  היא  לתורה  לעלות  החתן של  שה "אויפרופעניש " עלי'3והיינו, נעשית  שעי"ז ,

יותר . עוד  גדולה 

דרגות , כו"כ  ישנן גופא  שב "מעלה " כיון "למעלה ", היו הכי בלאו שגם  אלה  אצל  גם  היא  זו ועלי'
וביתר  שאת  ביתר  - ואדרבה  יותר , נעלית  לדרגא  עלי' עי"ז נעשית  אצלם  גם  ולכן, ֿ סוף , אין לדרגות  עד 

עוז.

שלפנ"ז) בשבת  מה "אויפרופעניש " החל  הנישואין, יום  (ובנדו"ד , הדור  נשיא  של  הענינים  כל  והרי
הכל " הוא  "הנשיא  שהרי הדור , מבני לכאו"א  מלכים 4שייכים  בהלכות  הרמב "ם  וכמ "ש  המלך 5, של  שלבו

יביאם " ואשר  יוציאם  "אשר  הוא  ומלך  נשיא  של  שענינו לפי - הדבר  וטעם  ישראל ", קהל  כל  לב  ,6"הוא 
את  מדינתו אנשי לכל  לספק  והמלך  הנשיא  של  מחובתו שהרי העם , כל  של  והקיום  החיות  תלוי' שבו

שלו. והדור  העם  שזהו כיון המלך , יד  הישג  לפי להם , הדרוש  וכל  מזונותיהם 

.:דורנו נשיא  אצל  במיוחד  מודגשים  - הדור  לכל  ושייכותו הדור  נשיא  של  שעניניו להוסיף  ויש 

שלהיותו הנשיאות , ענין לעצם  בנוגע  - לראש  לכל   ספקות של  לענינים  האפשרות  מתבטלת  ,
את  משחו מה  מפני תאמר  ואם  מלך , בן מלך  מושחין ש "אין בישראל  למלך  בנוגע  לדינא  ונפק "מ  וכו',

כו'" יהויקים  מפני יהואחז ואת  כו' אדוני' של  מחלוקתו מפני ישנם 7שלמה  כאשר  רק  שייך  זה  שכל  -
יחיד . בן רק  ישנו כאשר  משא "כ  כו', ספק  של  ענין וישנו בנים  כמה 

המשיחה  שעניני מחלוקת ,ומובן, של  ענין לשלול  צריך  לא  שאצלו יחיד  בן אצל  גם  קיימים 
דבר  ע "י היא  המחלוקת  שלילת  כאשר  שכן, , יחיד בן אצל  גם  והטוב  החיוב  נשאר  (משיחה ),

עוז. וביתר  שאת  ביתר  ואדרבה ,
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ש"פ *) "משיחות בקונטרס נכללו זו בשיחה ענינים כמה
לקמן  ונדפס שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  שהוגה אלול " י "ד  תצא,
השיחה  רשימת זו בהוצאה באה הענין לשלימות - ואילך . 227 ע'

ֿ הקלטה. סרט  ע"פ
(המו"ל ).1) אלול  י "ג  ביום
סע"ב.2) כא, מגילה

ובכ "מ .3) ג . לז, מקץ תו"א ראה
כא.4) כא, חוקת פרש"י 
ה"ו.5) פ"ג 
יז.6) כז, פינחס
ב.7) ה, כריתות וראה ב. יא, הוריות

              

     


         
           
        
        
         

       
       

          
         


         

           
    

       
           

          
      

           
      

          
    

        
      

       
          

        
        
          
         

   
          

       
      

         
     

          
         

      
         

          
          
          

         
        

            
        

         
       

          
        











































































































מ       

. נשיא אצל  במיוחד  מודגש  זה  ענין שגם  - דורו אנשי עם  הדור  נשיא  של  להשייכות  בנוגע  כן וכמו
בשמו: מהרמז החל  דורנו,

- כפל  מאשר  יותר  נעלה  ענין נרמז הראשון בשמו וכבר  שמות . ב ' - כפול  הוא  דורנו נשיא  של  שמו
הוספה  נכללת  שבזה  הוספה , מלשון "יוסף ", .

יותר : ובפרטיות 

מיוסף  שמתחיל  - "יוסף " הצדיק 9(שנקרא 8השם  אע "פ 10בשם ) - זה  בשם  הנקראים  אלה  לכל  ונמשך  ,
אחר " בן לי ה ' "יוסף  ע "ש  כן בן 11שנקרא  רק  אחריו ילדה  שרחל  בפועל  הי' שאכן וכפי יחיד , לשון ,

בנ"י  כל  את  כולל  זה  הרי ובמילא , הגבלות , בלי הוספה  על  מורה  סתם , "יוסף " השם  מ "מ , .12אחד ,

- יוסף  שם  על  נקרא  הדורות  כל  סוף  עד  ישראל  עם  שכל  בכך  יותר  מודגש  זה  "נוהג13כמ "ש וענין
הרעב " בימי וכלכלם  פירנסם  שהוא  לפי יוסף  שם  על  נקראים  ישראל  "כל  יוסף ", שיוסף 14כצאן היינו, ,

הקיום  הי' ידו שעל  ושתי') (אכילה  המזון את  יעקב נתן וגם  יעקב , נשי יעקב , בני כל  של 
מצרים "15בעצמו  בארץ  יעקב  "ויחי שכאשר  חייו 16, עיקר  יוסף ,17, של  ממשלתו תחת  (כביכול ) נתון הי' ,

המטה " על  וישב  ישראל  ש "ויתחזק  כך , כדי מלך 18ועד  . . "אמר  מקרא ) של  (בפשוטו רש "י כמ "ש  ,
כו'.19הוא  העם  צרכי כל  את  לספק  הוא  המלך  של  שענינו וכאמור , כבוד ", לו אחלק  ,

גדול  הכהן של  בעבודתו גם  כמודגש  דורו, בני צרכי לכל  שדואג  בישראל  נשיא  כל  של  ענינו גם  וזהו
בשנה " "אחת  הכיפורים , מתפלל 20ביום  שהי' על 21, - להם  שתהי' ישראל  וכלל  מישראל  כאו"א  עבור 

שנת  - בי"ת  האל "ף  שנת סדר  שנת ורה , שנת רכה , שנת אולה , ו יעה , שנת וד  שנת דר , טוב , עד 
 שנת גדולות , ושנת כיות  ורחמים , שנת סד  ארוכים , שנת יים  גדולות , מהיעוד ובות  מתחיל  טוב , עוד 

שנת  ממש , ומיד  תיכף  צדקנו משיח  ביאת  כצאן של  "נוהג יוסף , של  בזמנו שהי' כפי  - בהרחבה  לכלה 
לחם  גו' יוסף  ש "ויכלכל  יוסף ", "22 רש "י במפרשי כמבואר  לפרר 23, טף  של  שדרכם  דכיון עה "פ ,

להם  ליתן צריך  נמצאים ), שבו החדר  (בכל  הלחם  בה "מזון"את  נכלל  זה  שגם  אכילתם , משיעור 
שלהם .

שהם  אומר  שני שיהודי זה  מסוג  דברים  על  כספם  את  הוציאו שלכאורה  לאלה  בנוגע  גם  מובן [ומזה 
נכסים  "מרבה  שבדבר , הדאגות  את  צריך  ומדוע  לכך , פלוני זקוק  מדוע  הוא , טוען ובמילא  "מותרות ",

דאגה " נכללים 24מרבה  הנ"ל  "מותרות " גם  הרי "טף ", של  ובדרגא  "צאן" של  בדרגא  להיותם  שכן, -
האדם ]. צרכי כל  את  שכולל  שלהם , בה "מזון"

של  השתדלותו גדלה  כמה  עד  כידוע  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אצל  ביותר  מודגש  זה  וכל 
מאז  החל  נתקבלה ) (שבודאי  מהקב "ה  ותביעתו דרישתו בזה ), ומוסיף  ומשתדל  (שהולך  דורנו נשיא 
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הילד 8) שקורין ישראל  מנהג  ע"פ הוא הרגיל  שדבר אע"פ
- שמות. לכמה בנוגע הרב בית במשפחת שנהגו וכפי  זקנו, ע"ש
"שמואל " השם הרי  ֿ צדק, הצמח  של  לבניו ביחס שדוקא ולהעיר,
שלא  מישהו עם קשור הי ' הצ"צ, של  מקומו וממלא לבנו שניתן
בזה  הסיפור כידוע הדורות, נשיאי  לשלשלת שייכות כל  לו היתה

.(7 ע' תש"ז) (קה"ת מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר (ראה
ד '.9) אות שם זהר ובנצוצי  ב נט , זח "א ראה

(10- ד ) קכב, (תהלים ֿ ה" י  "שבטי  - השבטים שכל  אע"פ
שנים  יעקב בני  "ויהיו ממש"נ שלמדים כפי  צדיקים", "כולם
אינו  חטא ראובן האומר ו"כל  ובפרש"י ), כב לה, (וישלח  עשר"

ב). נה, (שבת טועה" אלא
כד .11) ל , ויצא
לרחל 12) בנוגע מצינו על -ועד "ז מבכה (ירמי '"רחל  "'

עה"פ. מפרשים (ראה בנ"י  כל  על  שקאי  רבים, לשון יד ), לא,
ז). מח , ויחי  פרש"י  יו"ד . פפ"ב, ב"ר פ"ג . פס"ר

ב.13) פ, תהלים
עה"פ.14) פרש"י 

"ישראל ".15) בשם שנקרא כפי  גם כולל 
ויחי .16) ר"פ
ואילך .17) 160 ע' ח "י  לקו"ש טבת. חי  יום" "היום ראה

וש"נ.
ב.18) מח , ויחי 
מן 19) יוצא באופן זה הי ' - למלך " "משנה רק שהי ' דאף

ארץ  בכל  רגלו ואת ידו את איש ירים לא ש"בלעדיך  הכלל ,
) מד מצרים" מא, בנוגע מקץ - ליוסף זקוק הי ' פרעה שגם ועד  ,(

(ראה הידועה ו)לשבועה נ, ויחי  בפרש"י  הובא סע"ב. לו, ,סוטה
ועאכו"כ  בעצמו, פרעה על  אפילו שליטה ליוסף היתה זה שמצד 

עניניו. כל  על 
לד .20) טז, אחרי  תצוה. ס"פ
כלל 21) בתוך  מאתנו, כאו"א גם מתפלל  זו שתפלה ולהעיר,

הדורות. שבכל  ישראל 
יב.22) מז, ויגש
עה"פ.23) טוב בלקח  וכ "ה ושפ"ח . רא"ם
מ "ז.24) פ"ב אבות



מי        

שלשים  תש "י, שנת  עד  תר "פ  משנת  בשנים , רבות  שנמשכה  נשיאותו במשך  ובפרט  לנשיא , 25שמינוהו

שלמעלה  באופן עד  ברוחניות , ההוספה  על  נוסף  בגשמיות , גם  מישראל  כאו"א  אצל  שיתוסף  - שנה 
ואדרבה , ח "ו, הפסק  שום  ללא  ביחד  ושניהם  בריא , בגוף  בריאה  נשמה  מתוך  - זה  וכל  והגבלה , ממדידה 

הנשמה . בריאות  ותוספת  הגוף  בריאות  בתוספת  עוז, וביתר  שאת  ביתר 

. כמ "ש - "יוסף " דהשם  בהרמז גם  מודגש  זה  ההוא 26ענין ביום  לקנות "והי' ידו שנית  ֿ י אדנ
בנ"י. כל  על  דקאי וגו'", עמו שאר  את 

הברית , בארצות  הנמצאים  בנ"י על  במיוחד  דקאי הים ", "מאיי נאמר  הכתוב  שבהמשך  להוסיף , ויש 
מאוסטרליא  ומוצאם  שבאים  מבנ"י אלה  על  וכן התחתון, כדור  בחצי התחתון 27שהיא  כדור  בחצי אשר  ,

שבתחתון. תחתון זה  הרי עצמו

אדם  של  "שלוחו שלוחים , שלח  הים " ל "איי שאפילו - דורנו לנשיא  השייכות  מודגשת  בזה  וגם 
טובים ,28כמותו" במעשים  ההוספה  גם  כולל  התורה , ופנימיות  דתורה  נגלה  שם  ויפיצו "כמותו", שיהיו ,

התפלה  עבודת  עם  אדם 29ביחד  של  ד "שלוחו התוקף  בכל  השליחות  את  מילאו שהשלוחים  ובודאי ,
בלקו"ת  שמוסיף  (כפי ועד  דהמשלח 30כמותו", "כמותו (31"32 היעוד קיום  ומיד  תיכף  נעשה  ובמילא  ,

(המקום  הברית  ארצות  הן שכולל  הים ", "מאיי גם  גו'" עמו שאר  את  לקנות  ידו שנית  ֿ י אדנ ד "יוסיף 
כנ"ל . שבתחתון), (תחתון אוסטרלי' והן עכשיו), נמצאים  אנו שבו

.:" יצחק" - אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  השני שמו מצד  יותר  עוד  ניתוסף  זה  ובכל 

וכן  האבות , אצל  שמצינו כפי בלבד , "יצחק " בשם  הנקראים  מבנ"י כמה  שישנם  שאע "פ  - ובהקדמה 
ב ' נותנים  כאשר  מ "מ , עצמו, הצדיק  ליוסף  בנוגע  שמצינו כפי בלבד , "יוסף " בשם  הנקראים  מבנ"י כמה 

שם  נעשה  זה  הרי אחד , לאדם  השמות   אלא אינו מהם  שא ' ועד  תיבות ), ב ' בו שיש  (אף 
אחת  בשיטה  השמות  ב ' לכתוב  שיש  תורה , ע "פ  שטרות  לכתיבת  בנוגע  בהלכה  הפס "ד  וכידוע  בלבד . שם 

(לעיכובא ) בדיעבד  אפילו אומרים  ויש  להידור , עכ "פ  -33.

פלוני  שענין ביניהם  לחלק  אפשר  ואי אחד , בהמשך  להיות  צריך  השמות  ב ' וענין שתוכן מובן ומזה 
ישראל , במנהג  כמודגש  - אחר  בגלגול  פלוני וענין זה  בגלגול  נותנים יהי' שכאשר  סתם , בנ"י אצל  אפילו
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נקנית 25) מכהונה) גם (שלמעלה ש"המלכות ולהעיר
) מ "ו מעלות"* פ"ו ).אבות
יא.26) יא, ישעי '
נרצח 27) אלול , יו"ד  תצא, פ' ג ' ליום שבאור לציין, יש

הי"ד ראזענבאום יעקב התמים ֿ הייטס) קראון ָ(בשכונת
(המו"ל ). מאוסטרליא

וש"נ.28) (במשנה). ב לד , ברכות
ע"ד 29) - וגמ "ח ) תפלה (תורה משולש ענין נעשה שעי "ז

גם  שהוא ידיך ", כוננו ֿ י  אדנ "מקדש השלישי , ביהמ "ק ובדוגמת
א). רכא, זח "ג  (ראה משולש

ג .30) א, ויקרא

ע"ש 31) - (התחתון) האדם נקרא זה שם שעל  העליון, אדם
ועוד ). רע"א. ג , של "ה (ראה לעליון" "אדמה

החל 32) - "ממש" תיבת ע"י  שניתוסף ה"שטורעם" כל  עם
(תניא  ממש" ממעל  אלוקה חלק היא בישראל  השנית מ "הנפש
שנגררת  הבהמית, נפש הראשונה, הנפש על  גם שפועלת רפ"ב),
זה  בדורנו ובפרט  האלקית**, נפש עם אחת מציאות ונעשית
כפי - נבונים"*** כולנו חכמים "כולנו צדיקים", ש"כולנו
צאתך  "כימי  אשר מצרים, לגאולת בנוגע (בהגדה) שאומרים

נפלאו  אראנו מצרים טו).מארץ ז, (מיכה ת"
א.33) נה, תרי "ט ) (לבוב גיטין טיב ראה

                       
                      

                      


                   וגופם
                      

 
                     חכמים   

        



מב       

פלוני  שנקרא  כפי בדיוק  השמות  את  ליתן נזהרים  שמות , ב ' לו שהיו מישהו על  הטעם 34שם  גם  שזהו -
שמות  ב ' לו שהיו ֿ צדק  הצמח  של  בנו שם  על  שנקרא  כיון אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  של  שמותיו לב ' הפשוט 

הנ"ל .

.:" יצחק" - דורנו נשיא  של  השני שמו תוכן וביאור 

כמ "ש  השמחה , לשלימות  ועד  והשמחה , הצחוק  שם  על  הוא  - פינו".35יצחק  שחוק  ימלא  "אז

חז"ל  אמרו הרי היתכן, טוענים , שנאמר 36וכאשר  הזה , בעולם  פיו שחוק  שימלא  לאדם  "אסור 
השמיני, דור  דורנו, נשיא  הרי - פינו"? שחוק  ימלא  לבוא ) (לעתיד   כפי שמונה ), (שמספרו "אז"

בא " זה  ש "הנה  לפרסם  וציוה  וחזר  ואמר  לגאולה ", ש "לאלתר  בעצמו זה 37שהכריז "הנה  רק  לא  היינו, ,
ואומר 38כתלנו"עומד  באצבעו ש "מראה  עד  בא ", זה  "הנה  אלא  בהכותל , סדק  ע "י לראותו ואפשר  ,

הכן"39זה " "עמדו של  בהענין להוסיף  אלא  נשאר  ולא  כבר 40, מצוחצחים  הכפתורים  גם  שכן ובמילא 41, ,
הצחוק  שזהו"ע  "יצחק ", של  הענינים  כל  גם ) "יוסף ", של  הענינים  כל  על  (נוסף  ומיד  תיכף  ישנם 

פינו". שחוק  ד "ימלא  באופן והשמחה ,

רגע  אודות  המדובר  כאשר  אמורים , דברים  במה  - בעוה "ז" פיו שחוק  שימלא  לאדם  ש "אסור  ומה 
בכל  נתגלה  והוא  דורנו, של  המשיח  הי' דורנו שנשיא  מכיון הרי בנדו"ד , אבל  צדקנו; משיח  גילוי קודם 
פינו  שחוק  ש "ימלא  באופן להתנהג  חיוב  שיש  מזה , יתירה  אלא  רשות , שניתנה  רק  לא  הרי - התוקף 

רנה ". ולשוננו

של  בתנועה  שיעמדו בדורו מחסידים  תבע  דורנו שנשיא  לכך  הסיבה  גם  מובנת  ושמחה ועפ "ז ,
גדולה  ,

(רח "ל ),- החיים  שלילת  עם  קשור  שהי' מאסר  גופא , ובזה  מאסר , של  ענין עבר  בעצמו שהוא  אע "פ 
מיתה "42כידוע  כצער  כמעט  ש "שקול  הגלות  לענין הפס "ד  הוחלף  לאח "ז וגם  לראשונה , שהי' 43הפס "ד 

הגאולה , היתה  שכבר  לאחרי אפילו כו' הקשיים  גם  כולל  החיים ), מהעדר  יותר  קשה  זה  הרי (ולפעמים 
לפטרבורג בהגיעו שלאח "ז, הש "ק  ביום  שהיתה  כפי הגאולה  לאחרי ההזדמנות 44ואפילו היתה  שאז ,

הלכה  ע "פ  הגומל  ברכת  לברך  יכול  שהי' -45הראשונה 

הנמצאים  אלה  מכל  החל  וטף , נשים  אנשים  - זה  דורנו אחריו, לדורו גם  השמחה  וענין תנועה  והמשיך 
לוקחים  והם  כאן, הנמצאים  הקטנים  הילדים  וכן אנשים , בעזרת  (ועאכו"כ ) והן נשים  בעזרת  הן כאן,

שהוא  - כולו העולם  שבכל  והטף  והנשים  האנשים  כל  ביחד  עמהם   ד "יוסיף היעוד  יקויים  שבו ,
וגו'". ידו שנית  ֿ י אדנ

. מאנשי לכאו"א  נמשכים  דורנו נשיא  של  עניניו שכל  מובן, הכל ", הוא  ש "הנשיא  האמור  וע "פ 
אחד . שם  שנעשים  וכפי הנ"ל , שמותיו דב ' התוכן גם  כולל  הדור ,

וע "פ  התורה , ע "פ  תביעה  - הקב "ה  מאת  לתבוע  הרשות  לו ניתנה  זה , שדורנו בפשטות  מובן ועפ "ז
שכאו"א  - ס "ג) (כנ"ל  עצמו זה  דור  נשיא  של  המנהג  ע "פ  מזה , ויתירה  ישראל , נשיאי של  ישראל  מנהג 

והרחבה " הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו לקבל  בתכלית 46צריך  ד "יצחק ", הענין והן ד "יוסף " הענין הן ,
ההמשכה , ובתכלית  ההשפעה  ובתכלית  הריבוי

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

השמות ,34) ב ' ליתן  אפשרות  אין מבניאא "כ שא' מפני 
צריכים  שאז השמות, מב' בא' נקרא ביותר הקרובים המשפחה

כו'. עצה לחפש
ב.35) קכו, תהלים
א.36) לא, ברכות
ח .37) ב, שה"ש
ט .38) שם,
ב.39) טו, בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה

רעט .40) ע' ריש ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
(41.51 בהערה שם ובהנסמן ,42 ע' תרפ"ט  סה"ש ראה
וש"נ.42) .185 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם תורת ראה
תי .43) מצוה חינוך 
המדינה,44) כל של  הבירה  עיר אז עיר שהיתה  גם ובמילא

הגאולה. בעל  של  הבירה
ה"ה.45) פי "ג  לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה
דברהמ "ז.46) הג ' ברכה נוסח 



מג        

איש  "חמישים  גם  כולל  מופלגה , עשירות  של  ומצב  מעמד  נעשה  מישראל  כאו"א  שאצל  גם  כולל 
לפניו" ישראל 47רצים  ש "כל  לכך  שנוסף  כידוע  מלך , בגדר  הוא  מישראל  שכאו"א  כיון - מלכים

זהר 48הם " בתיקוני כדאיתא  "מלכים ", גם  הם  הרי הרקיע "49, כזוהר  יזהירו "המשכילים  ע "ש  - ,50("זהר "
") התיקון נעשה  ידם  על  מישראל ,אשר  כאו"א  של  התיקון ועאכו"כ  כולו, העולם  כל  של  זהר ")

הרקיע ). כזהר  שיזהיר 

*

. אלקיך ה ' ונתנו אויבך  על  למלחמה  תצא  "כי שהתחלתה  השבוע , פרשת  עם  הנ"ל  כל  לקשר  ויש 
שביו": ושבית  בידיך 

אין  ישראל  ארץ  שבמלחמת  מדבר , הכתוב  הרשות  ש "במלחמת  רש "י מוכיח  שביו" "ושבית  ממ "ש 
נאמר  כבר  שהרי שביו ושבית  נשמה ".51לומר  כל  תחי' לא 

" הלשון יומתק  הרי ועפ "ז רשות , מלחמת  אם  כי מצוה , מלחמת  זו שאין דכיון - למלחמה " תצא 
לאו יש  אם  למלחמה  לצאת  יחליט  המלך  אם  .52בדבר 

בנו  מזה , ויתירה  מלך , בן הוא  יהודי כל  מלחמות . עם  כלל  שייכות  לו אין עצמו מצד  יהודי ואדרבה :
 וכל "יוסף " של  הענינים  כל  את  לו שיש  באופן וכאמור , המלך , אביו שולחן על  שסמוך  מלך , של 

איזו  השאלה : נשאלת  - למלחמה  יהודי של  יציאתו אודות  מדובר  כאשר  ובמילא , "יצחק "; של  הענינים 
מלחמות ?!... עם  ליהודי יש  שייכות 

"לחם " מלשון ל "מלחמה " בנוגע  גם  אלא  כפשוטה , למלחמה  בנוגע  רק  לא  - זה  שזוהי 53וכל  ,
צריך  זה  שלצורך  כך , כדי [עד  ביתו אנשי ופרנסת  פרנסתו להשיג  כדי העולם  וטבע  תנאי עם  המלחמה 

"הגומל " ברכת  לברך  צריך  הים  ממדינת  לביתו וכשחוזר  לים , מעבר  לסחור  לנסוע  גם 54לפעמים  - [
דאגות  ללא  פרנסתו לו ליתן צריך  שהקב "ה  כיון עצמו, מצד  יהודי אצל  להיות  צריכה  לא  כזו "מלחמה "

מצוה . של  דאגות  לא  ואפילו עוה "ז, מעניני

בענין  צורך  הי' לא  שלפעמים  ישראל , ארץ  כיבוש  כמו מצוה ", ל "מלחמת  בנוגע  אפילו שמצינו וכפי
זה  בענין בנ"י של  השתדלותם  וכל  מאליהן, נפלו העיר  שחומות  בכך  התבטאה  המלחמה  מלחמה ; של 

השופרות  ותקיעת  הקודש  ארון נשיאת  אלא  היתה  מישראל 55לא  כאו"א  של  נציגיהם  בתור  הכהנים  ע "י ,
לעשות  צריכים  היו ישראל ) (כלל  שהם  מה  בשבילם  שעושים  ישראל  כלל  .56ושל 

"כי  הלשון דיוק  לבאר  יש  על ועפ "ז מדייק  שהכתוב  כיון דלכאורה , - אויבך " על  למלחמה 
כיון  - למלחמה " תצא  "כי לכתוב  צריך  ולמה  וגו'", תלחם  "כי הול "ל  נמרץ , הכי בקיצור  הלשון קיצור 
של  לענין שייכות  להם  תהי' שלא  לתביעתם ) מיד  נענה  (והקב "ה  מהקב "ה  תובעים  עצמם  מצד  שבנ"י
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ה.47) א, ֿ א מלכים א. טו, ֿ ב שמואל  - הכתוב לשון
וש"נ.48) א. סז, שבת
ב).49) (א, בהקדמה
ג .50) יב, דניאל 
טז.51) כ , שופטים פ'
"במלחמת 52) ה"ג ): (ד "ה סע"ב לה, סוטה רש"י  ראה

דעתך  על  כשתעלה משמע תצא דכי  מדבר, הכתוב הרשות
בארוכה  ראה בזה השקו"ט  - כאן. ותו"ת מלבי "ם וראה לצאת".

וש"נ. ואילך . 78 ע' חי "ד  לקו"ש
ובכ "מ .53) ב. כו, נשא לקו"ת ראה

ה"ח .54) פ"י  ברכות הל ' רמב"ם ב. נד , ברכות
ואילך .55) ו ו, יהושע
בכל 56) לעמוד  יוכל  מישראל  שכאו"א קשה הטבע בדרך  כי ,

זה  ענין נמסר ולכן בהם, לעמוד  צריך  שהכהן הזהירות עניני 
(ראה  הענינים בכל  וזהיר זריז הוא שנולדו) (כפי  שמטבעו לכהן,

וש"נ  אברים), (ד "ה ובפרש"י  א כ , הוא שבת הרי  עבודתו וע"י  ,(
שמסביבו, בנ"י  כל  את גם אלא עצמו, את רק לא י "ח  מוציא

קהילות שאר ובכל  שלו בנוגע בקהילה שמצינו  ע "ד  - שעולם 
כהנים * הוי 'לברכת  יאר וישמרך , הוי ' "יברכך  ֿ ו): כד  ט , (נשא

שלום"** לך  וישם אליך  פניו הוי ' ישא ויחונך , אליך  .פניו

             
                



מד       

לצאת  יהודי צריך  מלחמה  של  ענין ובשביל  בתור ("מלחמה , ומצבו ממעמדו (" של יחידו בנו ,
הקב "ה ! המלכים  מלכי מלך 

מבצרה "אצל - בגדים  ד "חמוץ  ענין שישנו אמנם  מצינו להיות 57הקב "ה  צריך  לא  יהודי אצל  אבל  ,
כלל . כזה  ענין

.- למלחמה ") תצא  ("כי למלחמה  היציאה  תהי' לזמן שמזמן הקב "ה  של  רצונו שאעפ "כ , אלא 
דעהו" דרכיך  ד "בכל  הענין כללות  שזהו הרשות , מלחמת  וגם  מצוה , .58מלחמת 

למלחמה  תצא  "כי נאמר  זה  דייקא :ועל  "על " אויבך ",

- כנ"ל ) הקב "ה , של  רצונו שזהו (כיון למלחמה  יוצא  יהודי כאשר  להשתתף גם  שצריך  באופן  זה  אין 
אלא , וכו ', זיין בכלי  להשתמש  ממשית , "במלחמה  מלכתחילה  היא  למלחמה  אויבך ",היציאה 

מ "אויבך "! בערך  שלא 

זהו  ישראל ; איש  של  יהדותו עם  מתאימים  שאינם  הענינים  כל  על  קאי ש "אויבך " - בזה  והענין
הבחירה , ענין להיות  שיוכל  כדי - היא  ד "אויבך " מציאות  שישנה  לכך  והסיבה  יהודי. של  היחידי ה "אויב "
את  לקיים  יוכל  שיהודי כדי היא  מציאותו כל  אלא  עצמו, בפני מציאות  לו שיש  "אויב " זה  שאין ונמצא ,

ים " "במצולות  מטה , למטה  היא  האויב  של  מציאותו ובמילא , למלחמה ", תצא  "כי עם 59הציווי (ביחד 
חטאתם " "59"כל  הוא  יהודי ואילו ,( אינו למלחמה " תצא  ד "כי ומצב  שהמעמד  גם  מובן ומזה  אויבך ".

של  לענין שייכות  לו שאין האמיתי ומצבו למעמדו יהודי חוזר  לאח "ז ומיד  ותיכף  קלה , לשעה  אלא 
כלל . מלחמות 

. אוה "ע בין המלחמות  נסתיימו שכבר  לאחרי זו, בשנה  ביותר  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
ונפלאות , נסים  מתוך  שהתרחשו

שמעוני  בילקוט  תתיראו 60וכמ "ש  אל  "בני לישראל  להם  אומר  שהקב "ה  פעמים  כמה  ומוזכר  הידוע 
זמן  הגיע  בשבילכם , אלא  עשיתי לא  שעשיתי מה  כל  הארצן") צום  נעמען ניט  אינגאנצן זיך  דארפן ַַַ("זיי

(כהמשך גאולתכם ", המקדש " בית  גג  "על  ומעמידם  ישראל , של  בגאולתם  עוסק  בעצמו שהקב "ה  היינו,
גם  כולל  עצמו, ביהמ "ק  של  והגבלות  מהמדידות  אפילו למעלה  היינו, המשיח ), למלך  בנוגע  שם  הלשון

כו'. תחתיו הנמצא  כל  את  ומקיף  שמכסה  כפשוטו גג  בדוגמת  הקדשים , קודש 

נתקדשו" לא  ש "גגות  שאע "פ  ע "ד 61ולהעיר , - מעלתם  גודל  על  מורה  גופא  זה  ענין אדרבה , הרי ,
אלא 62המבואר  שאינם  דשמח "ת  להקפות  שנתפרש בנוגע  המים  מניסוך  אפילו שלמעלה  שזהו"ע  ,

מנהג . של  בענין אלא  לבוא  יכול  אינו ולכן מסיני, למשה  הלכה  בתושבע "פ ,

תמיד " משתה  לב  "טוב  עם  הקשורים  המנהגים  בכל  והוספה  חיזוק  ע "ד  לעורר  יש  - לזה  ,63ובהמשך 
לבב  וטוב  שמחה  ומתוך  ופאר , שמחה  וברוב  מצוה , של  שמחה  לערוך  כדי האפשרית  הזדמנות  כל  לנצל 

לספור " חדל  כי "עד  כזה  וריבוי מבנ"י , ריבוי בזה  ולשתף  אין 64בפשטות , ניט  ליגט  ("אים  חושב  שאינו ,
מכל  ולמעלה  לספור ", ש "חדל  ומצב  במעמד  נמצא  אלא  השמחה , אל  הגיעו יהודים  כמה  לספור  ָקא ּפ")

מרוב " יספר  ש "לא  כיון מספר , .65עניני

*

.'הוי אבה  "ולא  - תצא ) כי בפרשת  רביעי עד  (משלישי היומי חומש  שיעור  בסיום  נוסף  וענין
אלקיך " הוי' אהבך  כי גו' בלעם  אל  לשמוע  :66אלקיך 
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א.57) סג , ישעי '
ספ"ג .58) דעות הל ' רמב"ם וראה ו. ג , משלי 
יט .59) ז, מיכה
תצט .60) רמז ישעי '
ה"ז.61) פ"ו ביהב"ח  הל ' רמב"ם סע"ב. פה, פסחים

ובכ "מ .62) ג . פ, סוכות דרושי  לקו"ת ראה
טו.63) טו, משלי 
מט .64) מא, מקץ
יג .65) לב, וישלח 
ו.66) כג ,



מה        

שהי' בלעם  אודות  שהמדובר  שהיא אע "פ  בתורה  ונכתב  - עצמו על  שהעיד  (וכפי שבאומות 
עינים " וגלוי נופל  יחזה  ֿ י שד  מחזה  אשר  ֿ ל  א  אמרי "שומע  - אמת  ענין 67תורת  אומר  כאשר  מ "מ , ,(

ענינים , ושום  חשבונות  לשום  נכנס  שלא  כלומר , לשמוע ", אלקיך  הוי' אבה  "לא  אזי בנ"י, על  ֿ רצוי  בלתי
"כיאלא , - הדבר  טעם  בכתוב  וממשיך  אומר , שבלעם  מה  שמע  אלקיך ".לא  הוי'

שבלקו"ת  הדרושים  סיום  (שהוא  גו' אבה  ולא  ד "ה  בדרוש  בלקו"ת  המבואר  ע "פ  בזה  להוסיף  ויש 
תצא ) כי פרשת  פסוקי הוי'68על  אבה  ולא  הכתוב  ביאר  . . כלל  דבריו אל  לשמוע  אבה  "שלא  דזה  -

כ  וכמ "ש אלקיך , ממש , הוי' משם  והארה  בחי' יש  מישראל  נפש  שבכל  ממש , אלקיך  הוא  הוי' כי 69י
ד "כי הענין לבאר  וממשיך  ממש ", הוי' משם  והארה  חלק  שהם  נחלתו, חבל  יעקב  עמו הוי' חלק 

אפילו  בערך  שלא  למעלה  שהוא  הוי"', שם  של  יו"ד  של  קוצו בחי' הוא  זו אהבה  ש "בחי' אלקיך ", ה '
הוי'. דשם  האותיות  משאר  ועאכו"כ  הוי ', דשם  מהיו"ד 

פלא : דבר  ישנו בלקו"ת  זה  שבדרוש  ולהעיר ,

ראה  פרשת  בלקו"ת  ֿ ערך ) (לפי בארוכה  נתבאר  הוי' שם  אותיות  ד ' של  ענינם  הפסוק 70תוכן 71(בביאור 

ֿ תורה  למתן בנוגע  (בהתחלת 72שנאמר  בהערותיו כאן הצ "צ  שמציין וכפי  עמכם "), הוי' דיבר  בפנים  "פנים 
אנכי". ראה  בד "ה  מזה  "ועמ "ש  הוי') שם  אודות  הביאור 

אבה  לא  בד "ה  פרשתנו בלקו"ת  דוקא  בארוכה  נתבאר  - הוי' דשם  יו"ד  של  קוצו ענין ביאור  ואעפ "כ ,
בא  זה  בדרוש  יו"ד  של  קוצו בענין שהביאור  מזה , ויתירה  הוי'.גו', דשם  האותיות  בד ' הביאור 

בלקו"ת  הביאור  לגבי פרשתנו בלקו"ת  חידוש  יש  הוי' דשם  האותיות  ד ' ענין בביאור  גם  ועוד : זאת 
האדם  בנפש  הוי' שם  של  ענינו תוכן מבאר  זה  ובדרוש  דרגות , כמה  ישנם  הוי' בשם  שהרי, ראה , פרשת 

שבמאציל " "הוי' גם  אלא  שבנאצלים ", "הוי' רק  לא  - עליון הכי הוי' לשם  הוי'73בנוגע  ששם  [כפי
והיינו, עצמו], בפני במאציל  שנמצא  כפי מזה , ויתירה  האצילות , במאציל  אלא ) באצילות , (לא  נמצא 

וחיותך "! "כחך  "אלקיך ", נעשה  הוי', בשם  עליונה  הכי דרגא  שבמאציל , הוי' ששם 

., האמורים ענינים  כל  יקויימו ומיד  שתיכף  רצון, ויהי

וענין  דבר  כל  כלל  שומע  אינו שהקב "ה  לשמוע ", אלקיך  הוי' אבה  ד "לא  הענין קיום  - לראש  ולכל 
נעשה  שבמאציל  שהוי' כאמור , אלקיך ", הוי' ש "אהבך  כיון ביהודי, ח "ו לפגוע  שהוא  אופן באיזה  שיכול 
וצמצומים  ודוגמאות  ופרסאות  והפסקים  השתלשלות , בסדר  צורך  ללא  מישראל , דכאו"א  וחיותך  כחך 

כו'.

שהם  הגלות , עם  הקשורים  הענינים  כל  גם  כולל  "אויבך ", בבחי' שהם  הענינים  כל  מתבטלים  כן וכמו
 , מישראל כאו"א  אצל 

נשמתי  בי שהחזרת  וקיים  חי מלך  לפניך  אני "מודה  היום  בתחלת  ואומר  נזכר  יהודי כאשר  ובפרט 
אמונתך " רבה  של 74בחמלה  ענין אודות  לחשוב  יכול  אינו שבו אחד  רגע  ממנו שגוזל  דבר  כל  הרי, ,

נמרץ , הכי בקיצור  לעשותו משתדל  - כו' ודוגמאות  במשלים  צורך  ללא  בגילוי התורה  פנימיות  
שלפנ"ז, ברגעים 

ומצ  למעמדו חוזר  מישראל  שכאו"א  עבודה  סדר  מתחיל  ולהבא  במעמד ומכאן לא  כלומר , האמיתי, בו
מעמד  לא  ואפילו אויבך ", ד "על  ומצב  מעמד  לא  ואפילו ד "אויבך ", מציאות  שישנה  ויודע  שחושב  ומצב 
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ד .67) כד , בלק
ג .68) לח ,
ט .69) לב, האזינו
ואילך .70) א יח ,
ד .71) ה, ואתחנן
ה'72) אבה ד "לא הענין ע"ד  ישנו במ "ת שגם ולהעיר,

(לשטן) הקב"ה ש"טרדו שמצינו כפי  - בלעם" אל  לשמוע אלקיך 

פתגם  וכידוע רע"א), פט , שבת - תורה (תוד "ה יקטרג " שלא . .
ש"חג סיון) ד  שם גם וראה סיון. ג  יום" ("היום דורנו נשיא
המקטרג את מטריד  והשי "ת למעלה, רצון עת זמן הוא השבועות

הראשונה. בפעם במ "ת כמו כו'", ישראל  עם על 
ואילך .73) סע"ג  לט ,
אדה"ז 74) שו"ע או"ח . שו"ע ריש בעט "ז הובא היום", "סדר

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א



מו       

הגלות " משך  זמן כל  ועבודתנו "מעשינו שנשלמו לאחרי זה , בזמננו שכן, - מצוה " ד "מלחמת  ,75ומצב 
ב " אפילו צורך  אין "כבר  אם , כי רצונך "מצוה ", "כמצות  - השלימות  ובתכלית  בלבד , "76,

מצוה " מצוה  יקריב 77ו"שכר  כי ד "אדם  באופן הקרבנות  הקרבת  מצות  -"'להוי גם 78קרבן כולל  ,
כמ "ש  הדומם , ענין גם  וכולל  דצומח , מינים  כו"כ  ולאח "ז חיים , בעלי מיני מלח 79כו"כ  תשבית  "לא 

המים . בניסוך  - מים  וכן הדומם , ענין הוא  ש "מלח " מנחתך ", מעל  אלקיך  ברית 

שייך  זה  ענין רוחו והרי נדבה  אשר  . . ואיש  איש  כל  אלא  בלבד  לוי שבט  "לא  - מישראל  לכאו"א 
וכו'" כמ "ש 80אותו  ֿ גדול , כהן בדרגת  הוא  מישראל  שכאו"א  מזה , ויתירה  ממלכת 81, לי תהיו "ואתם 

של  בדרגא  הוא  ישראל  כלל  בתוך  מאתנו שכאו"א  היינו, גדולים ", "כהנים  הטורים  בבעל  ופירש  כהנים ",
גדול  .82כהן

התורה  ברכת  לאחרי כהנים  ברכת  פסוקי לומר  שנוהגים  הטעם  לבאר  יש  דלכאורה 83[ועפ "ז כיון 84- ,
בתורה  פרשה  ללמוד  צריכים  התורה  ברכת  אודות 83שלאחרי מדובר  שבה  פרשה  לומר  יותר  מתאים  הי' ,

כדי  - - דוקא  כהנים  ברכת  פסוקי לומר  קבעו ומדוע  התורה ), דברכת  הענין עיקר  (שזהו התורה  לימוד 
הוא  זה  ענין ואדרבה , גדול . כהן לדרגת  ועד  כהן, בדרגת  הוא  מישראל  שכאו"א  מציאותו להדגיש 

יהודי]. של 

- ומיד  תיכף  תביעתנו את  יקיים  שהקב "ה  ובטוחים  - מהקב "ה  תובעים  מדוע  יותר  עוד  מובן ועפ "ז
בעבודתם " "כהנים  גם  אלא  בדוכנם ", "לוים  רק  ולא  במעמדם ", "ישראל  רק  לא  לנו לכהן 85שיראה  ועד  ,

הקטורת ) מקום  עיקר  (שהוא  הקדשים  בקודש  קטורת  ומקטיר  שעומד  כפי .86גדול 

כאלה  דישנם  - הקדשים  בקודש  דוקא  ביחד  כולנו שנתראה  בהתוועדויות  לסיים  שרגילים  מה  גם  וזהו
לקה "ק 87השואלים  שהכניסה  בשעה  בה  הקדשים ", קודש  מיט  אזוי זיך  מ 'ווארפט  הייסט  "וואס  היתכן, ,ַַָ

אין  מישראל ) כאו"א  של  דרגתו (שזוהי גדול  לכהן בנוגע  כי, - וכו' אופנים  וכמה  תנאים  כמה  מחייבת 
אחד  כל  של  יד  בהישג  הם  אלו קרבנות  והרי לקרבנות , בנוגע  אם  כי לקה "ק , כניסתו לזמן בנוגע  הגבלות 

מישראל . ואחת 

ש  שמיא "ויה "ר  ענני עם  "ארו ממש , ומיד  לקודש 88תיכף  ישירות  ישראל  כלל  עם  מאתנו כאו"א  יובא  ,
השתי' אבן נמצאת  ששם  בגלוי.89הקדשים , תמיד  נמצאת  אלא  נגנזה , לא  שמלכתחילה  ,

. עצמנו להכין צריכים  לדבר ; צייט ") די שאד  א  ("ס 'איז הזמן על  שחבל  - העיקר  והוא  ַָועוד 
והעיקר  ושקידה , התמדה  מתוך  ולימוד  התורה , בפנימיות  ענין עוד  לימוד  ע "י צדקנו, משיח  פני לקבלת 
אריין") זיך  לייגט  ("ער  עצמו את  שמשקיע  איבערגעגעבנקייט "), א  ("מיט  ונתינה  מסירה  מתוך  -ַַ

כלל " נמצא  כמוהו יחוד  שאין נפלא  "יחוד  שנעשה  עד  מאתנו)90בהלימוד , כאו"א  (דהיינו שהמשכיל  ,
הלכה " זו ה ' ("דבר  המושכל  עם  מתאחדים  העיקר .91והשכל  והוא  אחת , מציאות  שנעשים  עד  ,(
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רפל "ז.75) תניא
ואילך .76) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה

ועוד .
מ "ב.77) פ"ד  אבות
ובכ "מ .78) ואילך . ב ב, ויקרא לקו"ת וראה ב. א, ויקרא
ו 79) יג . ב, ואילך .שם סע"ג  ג , שם לקו"ת ראה
בסופן.80) ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם
ו.81) יט , יתרו
גדול ,82) כהן אשת בדרגת היא בישראל  אשה כל  כן וכמו

ביחד . הדברים כל  או כה"ג , אחות או גדול , כהן בת או
ברכות 83) - משכבר תוד "ה הי "א. פ"ז תפלה הל ' רמב"ם

ס"ט  סמ "ז או"ח  (ואדה"ז) שו"ע "הצרפתים"). (מנהג  ב יא,
(ס"ז).

(84.69 ע' ח "א תנש"א התוועדויות גם ראה
ועוד .85) א. ג , מגילה

שהוא 86) שעה "בכל  שהכה"ג  פוסקים כמה לדעת ובפרט 
אל  אהרן יבוא "בזאת - הזה" בסדר שיכנס רק יכנס ליכנס רוצה
לכניסת  בנוגע שההגבלה היינו, ז), פכ "א, (ויק"ר וגו'" הקודש
מיוחדים  בקרבנות שצ"ל  הכניסה, באופן רק היא בקה"ק אהרן
שעה  בכל  ליכנס יכול  לזמן, בנוגע אבל  וכו', מיוחדת וקטורת

רוצה. שהוא
(87.248 ע' ח "ד  תשמ "ח  התוועדויות גם ראה
א.88) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
אותיות 89) וכן ת', ש' אותיות כוללת "שתי '" שתיבת להעיר

שם  התחלת הוא הרי  לזה ונוסף עצמו", בפני  שם "שהוא י "ה,
קדושה  בהם נעשית י "ה, האותיות כותבים כאשר שלכן הוי ',
שלאח "ז  ו"ה לאותיות והתחלה הכנה היותן מצד  גם מיוחדת

ה"ד ). פ"ו יסוה"ת הל ' (רמב"ם
פ"ה.90) תניא
ב.91) קלח , שבת



מז        

הגאולה  את  יותר  עוד  מזרז זה  דבר  אשר  לצדקה , ליתן לכאו"א  שנותנים  השליחות  ע "י ובפרט 
ממש , ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 

ממש . וממש 

שהוא  מכיון שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  ואמר  כהנים , בברכת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  את  בירך  הכהנים  [א '
בציון" כהן "יראה  לו לאחל  יש  - .92כהן

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו כדי דולר , של  שטר  מהנוכחים  לכאו"א  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  נתן אח "כ 

1
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4

5

6

(תורת 92) הספרדים בנ"י  אחינו אצל  הרגיל  הברכה 106).לשון ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם

             

       
         
          
         

  
        

        
        

           
       

          
         

        
         

     
         

        
         

       
          

        
         

         
         

         
          

          
 

























































המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א

             

       
         

        


         
        

         
       

        
          

 
          

           
          

        
         

           
          

 







































המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' ב

             

       
          

         
       

        
      

       
      

        

       
      

        
      

     
         
          

        
  





































המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א



מח

 


       

ערבית - תפלת  -אחרי 

מוגה  בלתי

. כ "ק דורנו נשיא  של  החתונה  זמן הוא  זה  שיום  - גרמא  שהזמן בענין להתחיל  יש  לראש  לכל 
אדמו"ר . מו"ח 

בברכה " "פותחין עם  גם  קשור  זה  שענין והגבלה .1ובפרט  ממדידה  שלמעלה  ברכה  - גופא  ובזה  ,

ברכות " "מאה  של  להדרגא  עד  דרגות , כמה  יש  עצמה  שבברכה  - היא 2ובהקדמה  זו דרגא  שגם  ,
עדיין  כאן יש  הריבוי, לענין הכוונה  אלא  דוקא , לאו ברכות " ש "מאה  נפרש  אם  וגם  והגבלה . במדידה 

שלו  בשו"ע  הזקן שרבינו בכך  כמודגש  הגבלות , של  לברך 3ענין אדם  שחייב  ברכות  דמאה  החשבון מונה 
והגבלה . ממדידה  למעלה  שהיא  ברכה  ישנה  לזה , ונוסף  יום ; בכל 

" נאמר  שבה  כהנים , ברכת  לכאורה  היא  והגבלה  ממדידה  שלמעלה  שברכה  מ "מ ,4אברכם "ואף  -
הכהנים  עבודת  להיותה  והגבלה , במדידה  היא  כהנים  ברכת  דוקא 5גם  היא  הכהנים  של  עבודה  כל  אשר  ,

להיות  צריך  זו שבעבודה  פרט  שכל  הקדשים , בקודש  גדול  הכהן עבודת  אפילו כולל  והגבלה , במדידה 
ממנו" תגרע  ולא  עליו תוסף  ד "לא  הקטורת 6באופן להקטרת  בנוגע  ואפילו והגבלה , מדידה  של  שזהו"ע  ,

מצינו  בקה "ק ) והגבלה .7(גם  מדידה  על  מורה  גופא  זה  דבר  אשר  תכוה ", שמא  . . הזהר  אותו ש "מלמדין

מכל  למעלה  היא  זו ששמחה  - זה  דיום  השמחה  שזוהי - וכלה  חתן בשמחת  מעלה  יש  זה  ובענין
בפשטות . כנראה  והגבלה , מדידה 

וקול 8ובפרט  ששון קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי ישמע  כו' "מהרה  עם  זו שמחה  שמקשרים 
כלה " וקול  חתן קול  ישמע "9שמחה  "מהרה  עם  קשורה  וכלה  חתן ששמחת  היינו, , ,

פשוט . וגם  וכמובן והגבלה , מדידה  מכל  למעלה  בודאי היא  זו ששמחה 

.:"'וגו למלחמה  תצא  "כי שהתחלתה  השבוע , פרשת  עם  - כרגיל  - זה  לקשר  ויש 

הקודמת  בהתוועדות  "10נתבאר  הכתוב  לשון מוטל דיוק  שהדבר  שמשמעותו - גו'" למלחמה  תצא 
 את מקבל  יהודי מלחמות ; עם  עסק  לו אין עצמו מצד  שיהודי מכיון - לאו אם  למלחמה  יצא  אם 

עד  אופן"), פריילעכן א  און אופן, רואיקן א  אופן, גלאטן א  ("אין ושמחה  מנוחה  של  באופן עניניו ַַַַכל 
הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו הענינים  כל  שמקבל  כיון והגבלה , מדידה  מכל  שלמעלה  שמחה  מתוך 

.11והרחבה "

.: יותר ובעומק 

ל ) תצא  על "(כי  גם  רומז - " הדבר עם  (כביכול ) מלחמה  כמו הוא  הצמצום  ענין כי, ,
הצמצום . נעשה  שבו

מדידה  גם  כולל  והגבלה , מדידה  עניני מכל  למעלה  - "מלחמה " של  מענינים  למעלה  הוא  שיהודי וזהו
הקב "ה  כמו מציאות ") זעלבע  ("די מציאות  אותה  היא  יהודי של  שמציאותו כיון - הצמצום  דענין והגבלה 
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ש"פ *) "משיחות בקונטרס נכללו זו בשיחה ענינים כמה
לקמן  ונדפס שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  שהוגה אלול " י "ד  תצא,
השיחה  רשימת זו בהוצאה באה הענין לשלימות - ואילך . 227 ע'

ֿ הקלטה. סרט  ע"פ
פותחין 1) (ד "ה בהערה 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש הנסמן ראה

בברכה).
ועוד .2) תרל "ח . לברך  אדם חייב המשך  וראה ב. מג , מנחות
רסמ "ו.3) או"ח 
ובכ "מ .4) ואילך . א כז, נשא לקו"ת וראה כו. ו, נשא

ב.5) כו, תענית ראה
א.6) יג , ראה פ'
רע"א.7) נג , יומא
הגבלות,8) לכאורה יש וכלה חתן בשמחת גם סו"ס שהרי 

כמ "פ  .כמדובר
ֿ יא).9) יו"ד  לג , ירמי ' (ע"פ ונישואין אירוסין ברכת נוסח 

ואילך ).10) 212 ע' (לעיל  ס"ח  אלול  יו"ד  ג ', יום שיחת
המזון.11) דברכת השלישית ברכה נוסח 



מט         

גם  אלא  עיגול , שבבחינת  מהצמצום  למעלה  רק  לא  - גופא  ובזה  מהצמצום , למעלה  שהוא  כפי בעצמו,
שלפנ"ז  דשנים  בהתוועדויות  כמ "פ  (כמדובר  מרובע  שבבחינת  מהצמצום  קבלה 12למעלה  בספרי מ "ש 

מאד ) מעט  זה  אודות  מדובר  שבחסידות  ישנה 13(אע "פ  דעיגול , באופן שהוא  הראשון צמצום  לפני שגם 
דמרובע ). באופן והצמצום  ההגבלה 

עם  קשורה  שהיא  כפי - ממציאותו ("תצא ") יציאה  של  ענין מכל  למעלה  הוא  שיהודי ועאכו"כ 
זה  אין הרי הקב "ה , של  עולמו היותו עם  אשר , לעולם , וכניסה  וביאה  - בעצמו הקב "ה  של  מציאותו

אליין"). אויבערשטער  דער  ניט  איז ("דאס  בעצמו ַָהקב "ה 

היא , התחתון, לעוה "ז ובא  ויורד  כו' הצמצום  לפני שהיא  כפי ממציאותו יוצא  שיהודי לכך  והסיבה 
לשניאה " הבכור  ש "הבן זה  שתמורת  היינו, שביו", ד "ושבית  והתכלית  הכוונה  מילוי על 14בשביל  דקאי ,

ד "ראשית  הענין אמיתית  יתגלה  התיקון, עולם  שלפני התהו מעולם  ששרשו משפט 15עשו, לו אונו
כי 16הבכורה " התוהו, לעולם  התיקון עולם  קודם  שרשו, בשרש  דבר , של  שלאמיתתו כיון דוקא , יעקב  -

העיגול . שלפני המרובע  בחי' עם  קשור  התיקון ועולם  עיגולים , בחי' עם  קשור  התוהו עולם 

. יוצא ואעפ "כ , והגבלה , מדידה  מכל  למעלה  הוא  עצמו מצד  שיהודי שכיון בזה , להוסיף  ויש 
נמשכים  והגבלה  ממדידה  שלמעלה  הענינים  כל  הרי - והגבלה  במדידה  שהוא  לעולם  ובא  ממציאותו

ל  בכחו יהי' שעי"ז האדם , כלי של  והגבלה  ממדידה במדידה  שלמעלה  התוקף  בזה  שנשאר  והיינו, קבל ,
האדם . בכלי ובא  נמשך  זה  הרי זה , עם  וביחד  והגבלה ,

והרחבה ": הקדושה  הפתוחה  המלאה  "ידך  - הברכה  בנוסח  הדיוק  גם  וזהו

והגבלה , מדידה  מכל  שלמעלה  שזהו"ע  בעצמו, הקב "ה  של  ידו - מ "ידך " היא  ההשפעה  התחלת 
ממדידה  (שלמעלה  ש "ידך " היינו, והרחבה ", הקדושה  הפתוחה  המלאה  "(ידך ) ממשיכים  ולאח "ז

הוי' דשם  אותיות  ארבע  על  (שרומזים  ארבע  במספר  הם  והתוארים  תוארים , לה  יש  שזהו"ע 17והגבלה ) (
והגבלה . מדידה  של 

הכלים  (מספר  ארבע  דמספר  והגבלה  במדידה  באה  לבנ"י שההשפעה  גם  לכללות 18וזהו בנוגע  הן - (
זיך " מ 'קאכט  וועלכן "אין - גליות " "קיבוץ  בענין [כמודגש  הארץ  כנפות  בארבע  שנמצאים  -19בנ"י ָ

יחד  והגבלה ,"קבצנו במדידה  זאת  בכל  זה  הרי מזו, זו מרוחקות  היותם  עם  אשר , הארץ "], כנפות 
מישראל  לכאו"א  בנוגע  דוקא ,20והן כנפות  ארבע  של  בגד  על  בציצית  חייב  מבנ"י שכאו"א  בכך  כמודגש  ,

מטילים  אין מד ', יותר  ועכ "פ  והגבלה ", ממדידה  "למעלה  הוא  שבבגד  הכנפות  מספר  כאשר  שגם  והיינו,
ציצית  הלכות  בשו"ע  (כמ "ש  מזו" זו המרוחקות  כנפות  "בארבע  אלא  בנ"י 21ציצית  עניני שכל  כיון - (

התוהו  כעולם  (דלא  דוקא  (ארבע ) דמרובע  הענין עם  שקשור  התיקון, עולם  של  באופן להיות  צריכים 
ס "ג ). כנ"ל  דעיגולים , הענין עם  שקשור 
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ח "ב 12) תשמ "ה (התוועדויות תשמ "ה לגני  באתי  ד "ה ראה
ואילך ), 1221 ע' (שם ואילך  סל "ז יתרו ש"פ ושיחות ,(1097 ע'
תשמ "ז  החודש ד "ה ואילך ). 1338 ע' (שם ואילך  ס"כ  תצוה וש"פ

רפה). ע' ח "ב מלוקט  (סה"מ  ס"ד 
וש"נ.13) רושם. ד "ה בהערה עז ע' תרנ"ט  סה"מ  ראה
טו.14) כא, פרשתנו
יז.15) שם,
כפי16) - לבוא דלעתיד  לזמן ד "בכורה" מהשייכות להעיר

חסידות במאמר ֿ צדק הצמח  -שמבאר ואחיו יוסף ענין (ד "ה
א) שדמ , מקץ העבודה אוה"ת להיות "יחזור לבוא שלעתיד 

בבכורים"*.
הערה 17) 576 ע' ח "כ  לקו"ש במקומו. יעב"ץ סידור ראה

.20
(18.34 בהערה שם ובהנסמן ,46 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
כמ 19) זה,כמדובר ענין אודות וללמוד  לדבר שצריכים "פ,

דתורה, בנגלה והן התורה בפנימיות הן שבזה, הפירושים כל  עם
לו". מוסיפין המוסיף ו"כל 

ואחד 20) אחד  "כל  שהרי  הארץ, כנפי  מארבע כלול  הוא שגם
) העולם" נברא בשבילי  לומר במשנה).חייב - סע"א לז, סנהדרין

ֿ ג .21) ס"ב שם אדה"ז שו"ע רס"י . או"ח 

                שהלוים"   
             



נ        

. המדידה ובמיוחד  כולל  והגבלה , מדידה  של  הענינים  כל  שיתבטלו היא  הכוונה  תכלית  אמנם ,
בגלות , נמצאים  שבנ"י וההגבלה 

באופן זה  הרי בגלות  נמצא  יהודי כאשר  שגם  (כלשון ובפרט  הגלות  את  פיינט ") האט  ָ("ער 
הבכור  הבן "והי' גילויהכתוב  שם  שחסר  "גולה ", של  שזהו"ע  בידעו כי, ,(" של ד "אלופו

א 22עולם " און שנאה  אמת 'ע  ("אן עמוקה  ושנאה  אמיתית  שנאה  להגלות , שנאה  של  רגש  אצלו נעשה  ,ַַ
שנאה "), טיפע 

הכתוב  בלשון - זאת  הגלות 23ועוד  את  שונא  שהקב "ה  - אלקיך " הוי' שנא  "אשר   ממה
הק  שכן, הגלות , את  שונאים  יותר שבנ"י עוד  בגלות , היותם  בעת  לבנ"י  שחסרו הענינים  כל  את  יודע  ב "ה 

הגלות  ומצב  שמעמד  מישראל  לכאו"א  הסבירו שכבר  ואע "פ  להם ! שנחסר  מה  יודעים  עצמם  שהם  ממה 
אלא  אינם  ההסברים  כל  הרי בגוף , נשמה  להיותו מ "מ , וכו', הענינים  כל  והיפך  התכלית  כל  היפך  הוא 
נאך  ("מ 'האט  הצליחו שלא  הגלות ) ענין (בשלילת  ֿ גבולי בלי ענין עדיין נשאר  ובמילא  והגבלה , ָָבמדידה 
אלקיך ", הוי' שנא  "אשר  כזאת  מציאות  היא  שגלות  בפשטות  שיודע  דכיון אלא , להסבירו; באוויזן") ַניט 

הגלות , את  ישנא  הוא  שגם  עבורו מספיק  זה  הרי

לעשות  בעבודה  כולו ומונח  ומיד  תיכף  ובא  נוספת , הסברה  לשום  זקוק  אינו - להגלות  שנאתו ומצד 
" -מ "גולה " מ "גולה " עושה  זו ויחידה  אחת  אות  אבל  אל "ף , ויחידה , אחת  אות  הוספת  ע "י - "

כמ "פ ."ג כמדובר  עילוי, אחר  בעילוי יותר , נעלה  ומצב  מעמד  - גופא  ובגאולה  ולה ",

עין" כהרף  אפילו המקום  עיכבן "לא  - ומיד  תיכף  נעשה  זה  וקפיצה 24וכל  דילוג  כדי תוך  ,
כמ "ש  השתלשלות , סדר  של  הענינים  כל  על  ֿ ש ּפרינגען") על 25("איבער  מקפץ  ההרים  על  "מדלג 

וכידוע  שאצל 26הגבעות ", עושה  שהקב "ה  ובודאי רגלים , בב ' "קפיצה " ויש  א ', ברגל  "דילוג " שיש 
של  ומצב  למעמד  מקפצים  ממש  ומיד  שתיכף  - רגלים  בב ' "קפיצה " של  ומצב  מעמד  יהי' מאתנו כאו"א 
עולם ", של  "יחידו של  ומצב  למעמד  - יותר  ולמעלה  "יחידו", של  ומצב  למעמד  - יותר  ולמעלה  גאולה ,

וגבולים , תוארים  מכל  שנעלה  ומצב  למעמד  - יותר  ולמעלה 

בו  שמגדלין בבית  כאן, הנמצאים  אלה  ובפרט  ישראל , וכלל  מישראל  כאו"א  עם  ביחד  לנו, תהי' כן
אנו  נמצאים  שבהם  אמות  הד ' שזהו תפלה , בו שמגדלין ובית  תורה , בו שמגדלין בית  טובים , מעשים 
ע "ד  - יותר  עוד  ויתרחב  אמות , ד ' פעמים  כו"כ  בו שיש  רחב  בית  נעשה  אלו אמות  שמד ' ובפרט  עכשיו,

ש 27שמצינו  מובן ומזה  והגבלה , ממדידה  למעלה  תתרחב  לבוא  שלעתיד  לירושלים  יהי'בנוגע  דוגמתו
ֿ טובים , מעשים  בית  ובכל  ֿ מדרש , בית  בכל  ֿ כנסת , בית  בכל 

לעיל  כמוזכר  - זאת  הבתים 28ועוד  גג  על  ועאכו"כ  המקדש , בית  גג  על  כבר  עומד  מבנ"י שכאו"א 
גאולתכם " זמן הגיע  "ענוים  אומר : שהקב "ה  ומודיע  ומכריז לביהמ "ק , שוין 29הדומים  "ס 'איז ,

בלקו"ת  כמ "ש  - מזה  ויתירה  בל "א "30אנגעקומען", רירען "אן ֿ עיגול : בחצאי ומפרש  "להגיע ", :31, ָָ
ידה מלשון שעל  כזו נגיעה  ,.בו שנוגעים  הדבר  עם 

אנן" אחשורוש  עבדי (ד "אכתי פורים  לגאולת  בנוגע  גם  מצינו שעד "ז הגאולה 32ולהעיר , שהתחלת  - (
ש " עי"ז השרביט "היתה  עולם "33בראש  של  ("מלכו המלך  וראשית 34של  (ש "אחרית  אחשורוש  (

).35שלו"
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ובכ "מ .22) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
כב.23) טז, שופטים פ'
מא.24) יב, בא ופרש"י  מכילתא
ח .25) ב, שה"ש
וש"נ.26) סע"ב. טו, שה"ש לקו"ת ראה
ב.27) עה, ב"ב
(28.(214 ע' (לעיל  ס"י  אלול  יו"ד  ג ', יום שיחת גם ראה
תצט .29) רמז ישעי ' יל "ש

סע"א).30) (יח , שמיני  ר"פ
שבהם 31) בלקו"ת הראשונים מהמקומות שזהו להעיר,

ב"זשארגאן". תיבה ַָנתפרשה
א.32) יד , מגילה
ב.33) ה, אסתר
ועוד .34) (בתחילתו). תתרנז רמז אסתר יל "ש
בסה"מ 35) הנסמן גם וראה קפב. א, במאו"א הובא - מדרש

.45 הערה קצג  ע' ח "ה מלוקט 



ני         

של  באופן ההתחלה  להיות  צריכה  אצלו, נקלט  יהי' המלך  של  שענינו שכדי - בזה  והענין 
עיניך " תחזינה  ביפיו "מלך  ויפיו, המלך  מעלת  עם  קשור  המלך  של  השרביט  גם  (אבל , בלבד  ),36המלך 

" רק  גופא  באופן37השרביט "ובזה  היא  זו נגיעה  אבל , ,  ב "ראש בגוף ) נשמה  (בהיותו
כפי  ו"ראשית " ד "אחרית " ההפכים  חיבור  שהו"ע  שלו", וראשית  ש "אחרית  עולם  של  דמלכו השרביט "

" כ "א ) בפ "ע , מציאות  (לא  "אחרית "שהם  התיבות  בה  שאין "אחשורוש ", בתיבת  שנכללים  ועד  ,"
בלבד . ברמז אלא  ו"ראשית "

אנן" אחשורוש  עבדי ד "אכתי ומצב  המעמד  גם  נעשה  לכך  כאו"א ובהתאם  אצל  שמתגלה  -
בעוה "ז  השליחות  את  הוא  ממלא  עבד  שבתור  כיון שלו", וראשית  ש "אחרית  למי "עבד " שהוא  איך  מבנ"י

שבינתיים . ומה  ו"ראשית " ד "אחרית " הגדרים  ע "פ  שנקבע  התחתון,

. זה מקשרים  - ממש  ומיד  תיכף  הגלות , של  והגבלות  ממדידות  היציאה  את  יותר  עוד  למהר  וכדי
לצדקה . שליחות  לכאו"א  ליתן לצדקה , נתינה  עם  גם 

וכלה  (משפיע ) דחתן הענין גם  שזהו ומקבל , דמשפיע  הענינים  ב ' ישנם  הצדקה  שבנתינת  ולהעיר ,
חז"ל  אמרו שלכן אלא 38(מקבל ), משלה , אוכלת  אינה  שהכלה  לפי ואוכלת ", פני' את  הופכת  "הכלה 

וכיו"ב . החתן משל 

שהי' כפי דאירוסין מהענין החל  - להקב "ה  "כלה " בבחינת  שהוא  מישראל  לכאו"א  בנוגע  הוא  וכן
בא  (בפרשת  שמות  רבה  במדרש  כדאיתא  לבוא , לעתיד  שיהי' כפי הנישואין לענין ועד  תורה , )39במתן

נישואין", יהיו המשיח  לימות  אבל  . . היו אירוסין הזה  ש "העולם 

סתירה  כל  תהי' שלא  באופן ומקבל , משפיע  וכלה , דחתן הענינים  ב ' יחוד  יהי' המשיח ) (בימות  שאז
מציאות  נעשית  יחד  ומכולם  ביחד , ההפכיים  כל  מתאחדים  שאז כיון ביניהם ,  נקודת -

הרקיעים  ז' כולל  "אחד " (כי, "אחד " מבחינת  שלמעלה  "יחיד ", בבחינת  שהוא  כפי דהקב "ה  האחדות 
העולם  רוחות  וד ' מזה 40וארץ  למעלה  הוא  "יחיד " ואילו של 41, הו"ע  "יחיד " גם  שהרי - מזה  ויתירה  ,(

"יחידו רק  (לא  "יחיד " מבחינת  גם  שלמעלה  ית ' ומהותו עצמותו - "דרגא " " שה "יחיד כפי ,"
בפ "ע ), הקב "ה  אצל  שהוא  כפי "יחיד " מבחי' גם  למעלה  אלא  בעולם , נמשך 

(כידוע  צדקנו משיח  עם  הקשורה  ה "יחידה " בחינת  שגם  - ישראל  לנשמות  בנוגע  גם  42ודוגמתו

אלא  אינה  כולו) העולם  כל  של  ה "יחידה " נשמת  הוא  הנשמה שמשיח  במדרש 43של  44(כדאיתא 

מכל  למעלה  היא  מ "שם ", למעלה  שהיא  כפי עצמה  הנשמה  ואילו יחידה "), . . לה  נקראו שמות  "חמשה 
ית '. ומהותו עצמותו עם  קשורה  שהיא  כיון "יחיד ", מבחינת  גם  למעלה  דרגות , חילוקי

אחד  כתוב  מצינו שהרי - לצדקה  בנוגע  גם  הוא  שכן להוסיף  מקרב 45ויש  אביון יחדל  "לא  אומר 
אחד  וכתוב  צדקה , לתת  תמיד  יצטרכו ובמילא , והתיווך 46הארץ ", - אביון"? בך  יהי' לא  כי "אפס  אומר 

הידוע 47בזה  ע "פ  עדיין 48, יהי' הראשונה  שבתקופה  ונמצא , תקופות . שתי תהיינה  גופא  לבוא  שלעתיד 
כו'. השני' בתקופה  משא "כ  ומקבל , משפיע  של  ומצב  מעמד 

 גופא הצדקה  לנתינת  זוז 49בנוגע  ממאתיים  פחות  לו שיש  למי רק  הוא  צדקה  נתינת  שדין -50,
"צדקה " בגימטריא  זוז, קצ "ט  (הגימטריא 51עד  זוז מאתיים  לו יש  שאז אחד , זוז לו נותנים  וכאשר  ;
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לג36) יז.ישעי ' ,
ובכ "מ .37) ואילך . סע"ד  צג , מג "א תו"א גם ראה
ע"ד .38) ריש ז, צו לקו"ת גם וראה (במשנה). א פו, פסחים
ובכ "מ .39) ֿ ב. א מח , שה"ש לקו"ת וראה ספט "ו.
ס"ו.40) סס"א או"ח  ואדה"ז שו"ע ראה
ובכ "מ .41) ב. נה, וארא תו"א ראה
ועוד .42) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב רמ "ז
וש"נ.43) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ  ראה
לז.44) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
יא.45) טו, ראה פ'

ד .46) שם,
(47.36 הערה 322 ע' ח "ד  תשמ "ז התוועדויות גם ראה

ועוד . .321 ע' ח "ד  תשמ "ט 
ועוד .48) ואילך . 198 ע' חכ "ז לקו"ש ראה
ואילך .49) 460 ס"ע ח "ב תשמ "ט  התוועדויות גם ראה
הי "ג .50) פ"ט  עניים מתנות הל ' רמב"ם מ "ח . פ"ח  פאה

רנג . ר"ס יו"ד  טושו"ע
להאריז"ל 51) המצות ושער שם, פאה המשנה על  הרמ "ז קול 

עה"ת  עמוקות מגלה יוחסין). ס' בעל  - זכות הר"א (בשם ראה פ'
ועוד . ג ). (נו, תעשר עשר כב) (יד , עה"פ ראה פ'



נב        

בגדר  הוא  אלא  עני, אינו ששוב  כיון צדקה , לו מליתן פטורים  - אחד ) זוז בתוספת  ד "צדקה "
לו. שמסביב  להעניים  צדקה  הנותן זה  נעשה  הוא  - ואדרבה  ֿ הבית ", "בעל 

. שכל הראוי, שמן לפרסם , יש  - דורנו נשיא  של  חתונתו יום  אודות  (ס "א ) לעיל  להאמור  ובהמשך 
יוסיפו אלה  בימים  חתונות  העורכים  גם אלה  להוסיף  - טוב  ומה  גדולה , לשמחה  ועד  בהחתונות ,

לערוך  - ובמיוחד  כולל  הסעודות , במספר   שבכל שעברו, בזמנים  ישראל  מנהג  שהי' כפי ,
המובחר  מן נותנים  היו שם  ודוקא  עניים , בשביל  גם  סעודה  היתה  .52חתונה 

המשתה , ימי שבעת  באמצע  ונמצאים  שלפנ"ז בימים  חתונתם  את  ערכו שכבר  לאלה  גם  שייך  זה  וענין
שלאח "ז, בימים  חתונתם  את  שיערכו אלה  ועאכו"כ 

באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו שבת ), במוצאי (או בשבוע  הראשון ביום  -53ובפרט  אלול  דחודש 
לי" ודודי לדודי "אני למעלה ,54ר "ת  מלמטה  לדודי", "אני הן שלם , יחוד  נעשה  שלכן החתונה , שזהו"ע  ,

למטה , מלמעלה  לי", "דודי והן

"אחד ", בגימטריא  אלול , בחודש  הי"ג  יום  זה , ביום  חתונות  העורכים  אלה  וכן

הוי'- אלקינו הוי' ישראל  ד "שמע  הענין בעצמו יגלה  שכאו"א  ֿ עתה "55ויה "ר  זה  שאמרו כפי ,
ביום  קשעהמ "ט  שאמירת  ונכון וכדאי המטה . על  שמע  בקריאת  הפעם  עוד  זה  ויאמרו ערבית , בתפלת 
(אע "פ  ערבית  בתפלת  מק "ש  יתירה  בכוונה  אפילו - טוב  ומה  שלפנ"ז, מיום  יתירה  בכוונה  תהי' זה 

כו') קשעהמ "ט  משא "כ  התורה , מן חיובה  ערבית  שבתפלת  -שק "ש 

הצדקה , דמצות  שזהו"ע  עניים , סעודת  עם  קשורה  תהי' שהשמחה  ובאופן בהשמחה , כולם  שיוסיפו

לצדקה . ליתן שליח  מכם  וכאו"א  מאתנו כאו"א  בעשיית  - כרגיל  - עכשיו גם  שנסיים  וכפי

העיקר " הוא  ו"המעשה  בפועל , למעשה  יבואו האמורים  הדברים  שמריבוי - העיקר  והוא  ,56ועוד 
ממש . ומיד  תיכף  צדקנו, משיח  ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  של  ה "מעשה "

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו כדי דולר , של  שטר  מהנוכחים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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ס"ז.52) חתנים חופת ראה
שמו"ר 53) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,

ועוד .54) עה"פ. ובשעה"פ ג  ו, שה"ש
ד .55) ו, ואתחנן
מי "ז.56) פ"א אבות

אגרת קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זכות שלו על  ואף שנהניתי מהלימוד  והקודמים אליהם..  וט"ו אלול  קבלתי מכתביו מיו"ד 

כל הבא לידו וכידוע גודל ענין זה בדרז"ל ובפרט בתורת החסידות, הנה עדיין אין הפעולות החסרות 

מתמלאות עי"ז, ואם הלימוד זכות מונע לעורר ולזרז הרי אף שהמלמד זכות שכרו גדול מן השמים 

בעד זה אבל יש להתחשב עם ההפסד שיגרום אי הזירוז כו' וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע אז דאס איז עיקר ענין מלאך מיכאל ומלאך מט"ט שהם הכותבים זכויותיהם של ישראל, 

ואנן פעלא דיממא אנן כפתגם הצ"צ פועלים אויף צו מאכן ליכטיק וצריכים הפעולות בפ"מ, ובכדי ניט 

צו נארין זיך, זאל מען נעמען א שטיקל פאפיר און פארשרייבען וואס מען האט געטאן און וואס מען 

האט געקאנט אויפטאן...

בברכת כוח"ט לו ולכב"ב שיחיו.



נג

      



ש"מקום הוא התורה דקריאת הסדר
. . במנחה קוראין שם בשחרית בשבת שמפסיקין
בראשית, בסדר בשחרית קורין ראשונה שבת כיצד,
יותר או פסוקים עשרה נח תולדות אלה קורין במנחה

השנה" כל קורין זו דרך ועל . .שתי בקריאת אשר, ,
הפרשיות דשתי והשייכות הקשר מודגש

זל"ז .הפרשיות

שקורין  הפרשיות  לשתי בנוגע  להבין וצריך 
בשחרית ) (שקורין תצא  כי פרשת  - זו בשבת 
(לכאורה ) שהם  - במנחה ) (שקורין תבוא  כי ופרשת 

זמ "ז:ענינים 

תוכן על מורה (שהשם הפרשיות בשמות
וביאה  שיציאה  - ו"תבוא " "תצא " - כולה ) הפרשה 

כפשוט . זמ "ז, הפכיים  ענינים  הם 

תצא  "כי - הפרשיות  וראש ) (התחלת  ובתוכן
'גו הארץ  אל  תבוא  "כי גו'", אויבך  על 

   וישיבה למלחמה  שיציאה  - "
אף  שכן, זמ "ז, והפכיים  שונים  מצבים  הם  בארץ 
בידך  אלקיך  ה ' ש "ונתנו באופן היא  שהמלחמה 
קשור  ה "ז הכתוב ), וסיום  (כהמשך  שביו" ושבית 

ומצב מעמד עם  
הרמב "ם  בפס "ד  גם  שיכנס [כמודגש  "ומאחר 

וישים  כו' ישראל  מקוה  על  ישען המלחמה  בקשרי
בבניו  ולא  באשתו לא  יחשוב  ולא  כו' בכפו נפשו
ובכל  לבו בכל  כו' למלחמה  דבר  מכל  ויפנה  כו'
דירושה  ומצב  מהמעמד  בתכלית  היפך  נפשו"],

תאנתו" ותחת  גפנו תחת  "איש  בארץ , ,וישיבה 
) ביכורים  להבאת  וחלוקה ועד  )כיבוש 

האדמה " פרי כל  המינים "מראשית  (משבעת 
ישראל  ארץ  בהם  ד "ושמחת שנשתבחה  ובאופן ,(

גו'" הטוב  מתוך בכל  הפרשה ), וסיום  (כהמשך 
בשלימות .הת  ומנוחה  יישבות 

הפרשיות תוכן לביאור בנוגע ועד"ז
לקונו: האדם  בעבודת 

מורה  - אויבך " על  למלחמה  תצא  על "כי
למעלה  ומקורה  משרשה  האלקית  דנפש  היציאה 
טהורה  בי שנתת  "נשמה  שעז"נ האצילות , (בעולם 
הגשמי, העשי' לעולם  (עד  למטה  לירד  היא ")
כו' נפחתה  כו' יצרתה  כו' בראתה  "אתה  שעז"נ

הבהמית משמרה  ונפש  בגוף  ולהתלבש  כדי בקרבי")
בעולם  דחלקו וזיכוך  להבירור  ועד  ולזככם , לבררם 
המנגד  עם  מלחמה  של  באופן היא  זו שעבודה  -

ובפרט ("אויבך"), ההעלם שמצד ,
המנגד  תוקף  יותר  מודגש  הגלות  דחשכת  וההסתר 

לבטלו. כדי בתוקף  במלחמה  הצורך  גם  ובמילא 

לך  נותן אלקיך  ה ' אשר  הארץ  אל  תבוא  ו"כי
עבודה  על  מורה  - בה " וישבת  וירשתה  נחלה 

של  באופן  על יושבין שישראל  בזמן ,
- שלמה ) כבימי (ועד  מכונו על  וביהמ "ק  אדמתם 
למלחמה  תצא  ד "כי ומצב  מהמעמד  בתכלית  היפך 

הגלות . דזמן שבעבודה  אויבך " על 

: ועיקר ועוד 

וישבת  וירשתה  גו' הארץ  אל  תבוא  ד "כי התוכן
נצחית " (ש "היא  בתורה  בהקריאה  (בה " ,

הארץ אל יאה להב יקר) ובע ) גם יך שי
בגאולה לבוא, לעתיד בארץ וישיבה ירושה

צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

שבין  הערך  וריחוק  החילוק  יותר  מודגש  ועפ "ז
- זה ) ביום  (שקורין תבוא  וכי תצא  כי הפרשיות 
ובדרך  מלחמה  של  (בדרך  עבודה  אופני ב ' רק  לא 
חילוק  אלא  זמ "ז, שחלוקים  ושלום ) מנוחה  של 

שבין כללי  קשורה תצא  כי שפרשת  -
עם  ,( הגלות משך  זמן - (כולל 

עם  קשורה  תבוא  כי לבוא .ופרשת  דלעתיד 

אלול .*) וט "ו י "ג  די "א, מהשיחות אחדים ענינים גם כולל 
סי "ד . לקמן ראה הנ"ל  ימים תוכן ע"ד  -

ה"ג .)1 פי "ג  תפלה הל ' רמב"ם
שמצינו 2) כפי  הפרשיות, דסמיכות הענין כללות על  נוסף

כו' פרשת נסמכה "למה הטעם חז"ל  מבארים פרשיות שבכמה
ושלח . בהעלותך  ר"פ (פרש"י  כו'" ).לפרשת

ספ"ז.3) מלכים הל '
ד .4) ד , מיכה ה. ה, ֿ א מלכים - הכתוב לשון
תבוא.5) ר"פ פרש"י 
ב.6) כו, תבוא
עה"פ.7) פרש"י 

יא.8) שם,
(ע'9) תרמ "ו בסה"מ  תצא כי  ד "ה פרשתנו. ריש אוה"ת ראה
ֿ ז). כו

רפי "ז.10) תניא



נד     

שני  ולימוד  באמירת  גם  מודגש  זה  וענין
שני) ופרק  ראשון (פרק  אבות  דמסכת  הפרקים 

זו: בשבת 

תורה  קיבל  "משה  - ראשון פרק  בהתחלת 
כל מסיני  סוף  עד  מישראל  לכאו"א  כו'" ומסרה 

מודגשת  - הרבה " תלמידים  "והעמידו הדורות ,
התורה כללות  בקיום  פרק דבנ"י ובסוף  ,

לבוא " לעתיד  צדיקים  של  שכרן שמתן "ודע  - שני
ענין מודגש  -.

("פרקים ") ענינים  הם  ושכר  שעבודה  ואף 
וכמחז"ל  שונים , ובזמנים  לעשותם שונים  "היום 

שניהם  ולומדים  קורין מ "מ , שכרם ", לקבל  ולמחר 
דשכר ) והפרק  דעבודה  ובהמשך (הפרק  אחת  בשבת 

הפסק  (ללא  אחד בינתיים אחד  כפרק  - ועד  ,(.

: בזה הביאור  ונקודת 

לאחרי תבוא כי דפרשת הקריאה התחלת
כמו היא  תצא  כי דפרשת  להקריאה  ובהמשך 

 דמלחמה העבודה  שגם  - תצא  כי לפרשת 
צריכה  אויבך ") על  למלחמה  תצא  להיות ("כי

הארץ  אל  תבוא  ("כי והתיישבות  מנוחה  של  באופן
שבכללות  מזה , ויתירה  בה "), וישבת  וירשתה  גו'
ועד  ודוגמא  מעין כבר  ישנו תצא ") ("כי העבודה 

תבוא "). ("כי דשכר  ומצב  המעמד  להתחלת 

"ודע  אבות : דפרקי  המשנה  שמתן ובסגנון
לומר  דיש  - לבוא " לעתיד  צדיקים  של  שכרן

שהעבודה בזה, מתוךהפירוש היא עצמה
והתחברות  לשון ("התקשרות  הוא  ש "דעת  ,"

והתחברות" ומצבהתקשרות המעמד עם (
שבזמן  היינו, לבוא ", לעתיד  צדיקים  של  ד "שכרן

("היום  ודוגמא העבודה  מעין ישנו  לעשותם ")
לבוא .והתחלת  דלעתיד  השכר 

תצא  כי בפרשת  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
שכיר  שכר  דנתינת  הציווי נאמר  שבה  - עצמה 

ש " באופן שכרו"(פועל ) מובן תתן ומזה  ,
ע "י  בנ"י של  עבודתם  על  השכר  לנתינת  בנוגע  גם 

"פועלים ",הקב "ה  ששוכר  הבית " "בעל  (בדוגמת 
כלשון  פעולתך ", שכר  לך  שישלם  מלאכתך  "בעל 

זו  דשבת  אבות  בפרקי "מתן המשנה  על  שנוסף  ,(
צדיקים  של  שכרן " ," לקבל

שניתןשכרם " השכר  גם  וישנו צ "ל  , ,
""שכרו תתן לעשותם ") כדלקמן.("היום  ,

תצא ד"כי הענין ביאור בהקדם ויובן
"במלחמת  רש "י כפירוש  אויבך ", על  למלחמה 

: האדם בעבודת  - מדבר " הכתוב 

למלחמה  תצא  ש "כי (ס "ב ) לעיל  האמור  ע "פ 
- בעולם  האדם  עבודת  כללות  על  רומז אויבך " על 

ש "במלחמת  יתפרש  מדבר "איך  הכתוב 
רצונם  אא "כ  למלחמה , לצאת  וחיוב  ציווי (שאין
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ד "חמודה לאחרי 11) ומצב מהמעמד  וירדה) (ונסעה
והשייכות  הקשר מרומז שבזה - ב) פח , (שבת לך " שגנוזה גנוזה

.לפרשת
"העולם 12) שעליהם דברים" בה"שלשה - יותר ובפרטיות

ב'). (משנה חסדים וגמילות עבודה תורה עומד ",
וש"נ.13) ואילך . 41 ע' חכ "ט  לקו"ש וראה א. כב, עירובין
מההמשך 14) יותר גדול  חידוש מודגש שבזה לומר, ויש

שחרית  בין ההפסק לאחרי  תבוא, וכי  תצא כי  הפרשיות דקריאת
למנחה.
ישראל "15) "כל  משנת בזה) ובירור (וצ"ע לומר שסברא ועד 

שני , פרק לאחרי  עקשיא" בן חנניא "רבי  ומשנת ראשון פרק לפני 
זו  בשבת שאמירתם כיון בפ"ע), פרק כל  ולאחרי  (לפני  ב"פ ולא

אחד . כפרק היא
ספ"ג .16) תניא

הש"ק).17) דיום השיעור (התחלת יד  כד ,
על 18) בכרם נוסף  תבוא "כי  - לפנ "ז בפרשתנו שנאמר הדין

וקטפת  רעך  בקמת תבוא "כי  שבעך ", כנפשך  ענבים ואכלת רעך 
(פרש"י מדבר" הכתוב ש"בפועל * ֿ כו), כה (כג , בידך " מלילות
(רמב"ם  בו" עושין שהן ממה לאכול  אותן שיניח  ש"מצוה שם),
ושדהו  בכרמו ישראל  של  בעבודתם ודוגמתו רפי "ב), שכירות הל '
שהקב"ה  - ועוד )) יתרו. ר"פ (שמו"ר "רעך " (שנקרא הקב"ה של 
נקראים  שכולם האדם, צרכי  כל  כולל  (שזה לאכול  להם מניח 
האדם  לקיום המוכרחים דברים הן צרכם, כדי  אכילה) בשם

(העבודה(העבודה תענוג  של  דברים והן ,( וראה - .(
ואילך . 132 ע' חל "ד  לקו"ש בארוכה

לישראל ",19) ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד  כמ "ש
ט ). פ"ל , (שמו"ר לעשות" לישראל  אומר הוא עושה שהוא "מה

ֿ טז.20) מי "ד  מט "ו. פ"ב
לבוא)21) לעתיד  למחר, הוא (שהשכר זה ענין שגם ולהעיר,

הפסוק  על  חולין) (סוף חז"ל  כדרשת - תצא כי  בפרשת מרומז
בשכר  (שנאמר ימים" והארכת לך  ייטב "למען ז) כב, (פרשתנו
מצוה  כל  לך  אין אומר יעקב ר' דבי  "תניא הקן), שילוח  מצות

שאין שבתורה ומצוה  ואם אב בכבוד  בה, תלוי '
כתיב  הקן בשילוח  לך , ייטב ולמען ימיך  יאריכון למען כתיב
לבירה  עלה אביו לו שאמר הרי  ימים, והארכת לך  ייטב למען
ובחזרתו  הבנים את ולקח  האם את ושלח  ועלה גוזלות לי  והבא
אלא  זה, של  טובתו והיכן זה של  ימיו אריכות היכן ומת, נפל 

ימיך  יאריכון למען   לך ייטב ולמען ,
 . בארוכה (וראה ליכא" עלמא בהאי  מצות שכר .

ואילך ). 197 ע' חי "ט  לקו"ש
ואילך .22) 138 ע' חכ "ט  לקו"ש גם ראה

       



נה      

דבירור  למלחמה  היציאה  הרי, בכך ), ישראל  של 
היא  בעולם  וחלקו ונה "ב  הגוף  ?

לתשלום  בנוגע  - נוספת  לשאלה  באים  ומזה 
 העבודה :על 

עצמו  את  שמשכיר  בפועל  שייך  - "שכר "
זאת  שלולי  כיון השכר , תמורת  בעה "ב  את  לעבוד 
בעבד  משא "כ  בעה "ב , את  לעבוד  חיוב  עליו אין
שכר . שייך  לא  רבו, את  לשמש  וחייב  לרבו שקנוי

שבנ"י עבד ,וכיון מדין (גם ) ה ' בעבודת 
יותר כמ "ש  ועוד  עבדים ", ישראל  בני לי "כי

(אלא ) נבראתי (לא ) ש "אני כיון דעבד , מחיוב 
קוני" את  מהו"ע לשמש  -  על

עבודה  על  ניתן שכר  הרי לקונו, והשימוש  העבודה 
של  באופן ולא שהיא  הרשות "), ("מלחמת 

של  באופן שהיא  עבודה  ?על 

 הלשון דיוק  ע "פ  - בזה  הביאור  לומר  ויש 
דייקא "כי "תצא " אויבך ", על  :למלחמה 

של  באופן היא  בעולם  האדם  עבודת 
לעמידת  ביחס  רק  לא  - האמיתי ממקומו ("תצא ")
טהורה  בי שנתת  ("נשמה  האצילות  בעולם  הנשמה 
לשרשה  ביחס  (ובעיקר ) גם  אלא  ס "ב ), כנ"ל  היא ",
ההשתלשלות  סדר  מכל  למעלה  - הראשון ומקורה 
ההשתשלות מ(התחלת למעלה גם [כולל

שלהראשוןב)צמצום "מחשבתן שהרי ,[
דבר " לכל  קדמה  ע "ד ישראל  הקב "ה  נמלך  ובהם  ,

כמארז"ל  ההשתלשלות , סדר  נמלך בריאת  "במי

אלקה  "חלק  להיותם  - צדיקים " של  בנשמותיהם 
ממש " ועצמותו ממעל  מהותו עם  אחת  מציאות  ,

כולא  וקוב "ה  "ישראל  .חד "ית ',

במ"ש גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
הפרשה  לשמוע בהמשך  אלקיך  הוי' אבה  "ולא 

כמבואר  - אלקיך " הוי' אהבך  כי גו' בלעם  אל 
ממש ,בלקו"ת  אלקיך  הוא  נפש ש "הוי' שבכל

(ועאכו "כ  בחי ' יש  ממש ,מישראל  הוי' משם  הארה )
שהם וכמ "ש  נחלתו, חבל  יעקב  עמו הוי' חלק  כי

"הוי' רק  ולא  ממש ", הוי' משם  והארה  חלק 
ד ' רק  ולא  שבמאציל ", "הוי' גם  אלא  שבנאצלים ",
יו"ד , של  קוצו בחי' גם  אלא  הוי', שם  אותיות 
בשום  אתרמיז דלא  לבחי' ועד  הוי', משם  שלמעלה 

ית '. לעצמותו ועד  כלל , וקוצא  אות 

למלחמה  תצא  ש "כי לבאר  יש  קאיועפ "ז גו'"
":"במלחמת

וקוב "ה  "ישראל  הוי'", "חלק  הם  שישראל  כיון
משייכות לגמרי למעלה הם הרי חד", כולא
לעולם  וירידתם  בעולם , ולעבודה  העולם  למציאות 

") יציאה  של  כפי (באופן האמיתי ממקומם  ("
עם  חד  דבירור שהם  העבודה  לצורך  קוב "ה )

ההשתלשלות העולם , סדר  שנעשה  לאחרי  היא ,
" העולם  (כביכול )דבריאת  ישראל  של  "

לעולם שבהם  ירידתם  ולכן, העולם , לברוא 
"מלחמת  בבחינת  היא  בעולם  ."ועבודתם 

כפי  ישראל  של  מציאותם  מצד  אחר : בסגנון
- חובה  של  באופן היא  עבודתם  בעולם , שנבראו
מציאותם  מצד  אבל  קוני"; את  לשמש  נבראתי "אני

(שמודגשת מהעולם שלמעלה בדיוקהאמיתית
לאחרי היא בעולם שבריאתם "תצא", הלשון
מסדר שלמעלה האמיתי ממקומם היציאה
שבהם  כך , כדי עד  העולם ), בריאת  השתלשלות 
היא  עבודתם  - העולם  בריאת  על  ההמלכה  היתה 
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(23- האדם של  בבחירתו תלוי  בפועל  הציווי  שקיום אלא
. נתונה אדם לכל  תשובה "רשות הל ' (רמב"ם כו'" צדיק להיות .

רפ"ה).
ואילך .24) 394 ע' חי "ז לקו"ש גם ראה
נה.25) כה, בהר
המלאכת 26) גירסת (ע"פ קידושין מס' סוף וברייתא משנה

למשנ  ועוד ).שלמה שם. ה
מלחמה 27) תבואו "כי  - ביאה בלשון גם בקרא שמצינו אף

ט ). יו"ד , (בהעלותך  גו'"
גם28) רומז ל )מלחמה" תצא ש"(כי  לומר, הצמצום,ויש על

את לצמצם כביכול מלחמה כמו בצמצום שהוא ובפרט  האור,
סילוק. בדרך  שהוא הראשון

שבבחי '29) הצמצום  רק  לא - יותר גם ובפרטיות  אלא עיגול ,
קבלה, בספרי  (כדאיתא עיגול  ולא מרובע שהוא שלפנ"ז הצמצום
עז  ע' תרנ"ט  סה"מ  (ראה חסידות בדרושי  נדירות לעתים ומובא

וש"נ)). רושם. ד "ה בהערה
ד .30) פ"א, ב"ר
(ג ).31) א פ"ב, רבה רות ז. פ"ח , שם ראה

רפ"ב.32) תניא
א.33) עג , זח "ג  ראה
ו.34) כג ,
(35.43 הערה לקמן וראה ואילך . ג  לח , פרשתנו
ט .36) לב, האזינו
באופן 37) היא בפועל  העבודה גם זה שמטעם לומר, ויש

. נתונה אדם לכל  הן ש"רשות בתורה שכתוב הוא בידו, הרשות .
הי ' האדם . שיעכב מי  ואין חפץ שהוא מה כל  עושה .

ב). לח , אמור לקו"ת וראה .23 שבהערה (רמב"ם כו'" בידו



נו     

הכתוב  הרשות  "במלחמת  "רשות ", של  באופן
.מדבר "

שכר  דתשלום  הענין כללות  גם  מובן ועפ "ז
)  שמצד העבד בעבודה  כעבודת 

דישראל  האמיתית  מציאותם  שמצד  כיון - לאדונו)
העבודה  לצורך  לעולם  ירידתם  מהעולם , שלמעלה 

של  באופן היא  העולם  .דבירור 

 על שכר  דתשלום  הענין ביאור  ולתוספת 
ענין  כללות  ביאור  תחילה  להקדים  יש  - העבודה 

אויבך ": על  למלחמה  תצא  ד "כי העבודה 

ממקומה הנשמה תצא") ("כי האמיתי יציאת
למטה לירד חד", כולא וקוב"ה ש"ישראל
מפני היא, הגשמי, בעוה"ז בגוף ולהתלבש

בתחתונים  דירה  ית ' לו להיות  הקב "ה  ,שנתאווה 
יחיד  לבדו הוא  הי' העולם  שנברא  ש "קודם  דאף 
העולם ", בו שברא  הזה  המקום  כל  וממלא  ומיוחד 
וירידתם העולמות "השתלשלות ידי על הרי,
והחומרי  הגשמי עוה "ז נברא  . . למדרגה  ממדרגה 
למטה  תחתון שאין במדרגה  התחתון והוא  ממש 
ברצונו  עלה  שכך  . . ית ' אורו הסתר  בענין ממנו
סט "א  אתכפיא  כד  ית ' לפניו רוח  נחת  להיות  ית '

כו'" לנהורא  חשוכא  שהתגלות ואתהפך  היינו, ,
בתחתונים . תהי' ית ' עצמותו

ולכן:

תהי' הדירה  בעשיית  ישראל  של  שפעולתם  כדי
  שהנשמה צורך  יש  - ממקומה

בגוף  ותתלבש  למטה  ותרד  ית ', בעצמותו האמיתי
בו  שיש  שבעולם ), הנבראים  (ככל  הגשמי בעוה "ז

של  שצריכים מציאות  בו ("אויבך ")
("מלחמה ").

דירה  ותעשה  תפעל  ישראל  של  שעבודתם  וכדי

 שבערך האלקות לדרגת רק (לא
דירת  בדוגמת  ית ', לעצמותו דירה  אלא  העולם ,

עצמותו  בכל  מתגלה  שבה  צורך האדם  יש  - (
תצא " ("כי מוצאם  ניכר  יהי' למטה  שבירידתם 

ית '. בעצמותו האמיתי ממקומם  הוה ) בלשון 

למטה  הנשמה  שבירידת  החידוש  אחר : בסגנון
עם  חד  ה "ה  מציאות  בבחינת  בהיותה  שגם  הוא 
ירוד  ומצב  במעמד  שגם  בכך  (כמודגש  ית ' עצמותו

ית ' מאחדותו ח "ו להפרד  יהודי יכול  ולכן,לא  ,(
נעשית  בתחתונים  שגם  החידוש  ידה  על  נעשה 

ית '. לעצמותו דירה 

 כי בפרשת  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
תצא : כי לפרשת  בהמשך  שקורין תבוא 

האמיתי  שמקומה  שאף  - הארץ " אל  תבוא  "כי
לא  מ "מ , (ארץ ), מהעולם  למעלה  הוא  הנשמה  של 
זאת , עוד  אלא  תצא "), ("כי משם  שיוצאת  בלבד  זו
בגוף ומתלבשת ונכנסת תבוא") ("כי שבאה

ארציות ) (מלשון שעבודתה שב "הארץ " כדי -
מצד  תהי' העולם  .בבירור 

" נעשית  "ארץ ועי"ז - הידיעה ) (בה "א  ארץ "
לעשות  שרצתה  ארץ  שמה  נקרא  "למה  ישראל ",

קונה " אלקיך רצון ה ' אשר  "הארץ  מזה , ויתירה  ,
"נותן הוא  יפה  בעין הנותן (("כל  ,"

ובאופן  בנ"י, של  נחלתם  שהיא  בהארץ  שניכר 
ד"  הקבוע מקומם שנעשית ,"

- ישראל  של  למעלתם  ומתאים  ראוי מקום  דבנ"י,
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הענין 38) כי , - מדבר" "הכתוב הלשון דיוק יומתק ועפ"ז
") למעלה הענינים שרש מצד  הוא הרשות" ד "מלחמת

מדבר").
"רשות"39) רשות", ערבית "תפלת בענין מהמבואר להעיר

אתעדל "ת  שאין בחי ' על  מורה ש"רשות" - מ "חובה" שלמעלה
גודל  מובן ומזה ובכ "מ ), ב. כד , שה"ש לקו"ת (ראה שם מגעת
אתעדל "ע  (ע"ד  האדם עבודת על  שכר היותו שעם - השכר מעלת
שאין ביותר נעלית מבחי' ה"ה אתעדל"ת), ע"י שנמשכת
חד  שהם דישראל  האמיתית מציאותם מצד  שם, מגעת אתעדל "ת

ית'. עצמותו עם
ועוד .4)0 טז. נשא תנחומא ראה

רפל "ו.41) תניא

וש"נ.42) רמא. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
אהבך 43) כי  גו' בלעם אל  לשמוע אלקיך  הוי ' אבה "לא ולכן

כו') לישראל  עון (דמקום בטענה שבא ש"אע"פ אלקיך ", הוי '
. אבה לא על אעפ"כ  להשיב שיש ולא כלל , דבריו את לשמוע .

מקבלין  שאין רק ומובן, המושג  ודעת מטעם נוצחת תשובה דבריו
אהבה  "בחי ' מצד  ודעת", טעם בלי  כלל  דבריו את ושומעין

. .הטבעית ודעת טעם בלי  הוי '". שם של  יו"ד  של  קוצו בחי ' .
.*(35 שבהערה (לקו"ת

בחומריותו 44) הנדמה החומרי  "גוף הזקן: רבינו ובלשון
פמ "ט ). (תניא העולם" אומות לגופי 

ח .45) פ"ה, ב"ר
וש"נ.46) רע"א. נג , ב"ב ראה

          
        

           
          
         
           





נז      

בהארץ  פועלים  ית ', עצמותו עם  חד  שלהיותם 
דירה  שתהי' (תחתונים ) .

"ולקחת הפרשה, בהמשך יותר ומודגש
האדמה  פרי כל  -מראשית  ביכורים  מצות  וגו'",

עבודתם  מתגלית שע "י  העולם  בבירור  ישראל  של 
ישראל  של  האמיתית  מציאותם  שנקראים בעולם 

"כבכורה "ביכורים " בראשיתה (כמ "ש בתאנה 
אבותיכם " ראשית ראיתי לה ' ישראל  "קדש  ,

עם תבואתו" חד  להיותם  דבר , לכל  שקדמו ע "ש  (
דירה  הארץ  נעשית  ידם  על  ולכן, ית ', עצמותו

ית '. לעצמותו

 תשלום גם  נעשה  העבודה  לתוכן ובהתאם 
מצוה " מצוה  "שכר  - העבודה  על  "שכר השכר  ,

עצמה " (ה )מצוה  היא  :מצוה 

מבאר  הזקן שרבינו בריאת לאחרי ש "תכלית 
דירה  לו להיותו הקב "ה  שנתאוה  הוא  הזה  עולם 
ובפרט  המשיח  שימות  "ונודע  ממשיך , בתחתונים ",
עולם  בריאת  ושלימות  תכלית  הם  המתים  כשיחיו

(בפרקהזה וממשיך מתחלתו", נברא שלכך
ימות שלאח "ז  של  הזה  השלימות  ש "תכלית  (

ב "ה  א "ס  אור  גילוי שהוא  המתים  ותחיית  המשיח 
זמן  כל  ועבודתינו  במעשינו תלוי הגשמי בעוה "ז

הגלות , משך       ,
ב "ה  א "ס  אור  גילוי האדם  ממשיך  בעשייתה  כי

כו'".מלמעלה  עוה "ז בגשמיות  להתלבש  למטה 

תוכן  הוא  העבודה  על  השכר  תשלום  כלומר ,
בעולם , אלקות  גילוי - עצמה  העבודה  של  ענינה 

בתחתונים . דירה  ית ' לו להיות 

" הציווי קיום  אופן לבאר  יש  ועפ "ז 
 מצוה כל  עשיית  שע "י דכיון - הקב "ה  ע "י "

נמצא , בעולם , ב "ה  א "ס  אור  גילוי נמשך  ומצוה 
   ביומו" ביומו, יום  מידי רק  (לא 

גם ) אלא  שכרו", תתן    -
וכיו"ב . פרטית , גאולה  פרטי, בענין

השכר (עיקר) שגם - עיקר וג"ז ועוד
בתיבה " "סגור  ֿ עתה  כבר שלעת  נמצא  ,

אלא  עוד  ולא  מישראל ), (כאו"א  ה "פועל " של 
(ולגלות  התיבה  לפתוח  וברשותו בכל שבידו  השכר )

שעל  אחת " "מצוה  עוד  שמוסיף  עי"ז - שירצה  עת 
לכף  כולו העולם  כל  ואת  עצמו את  "הכריע  ידה 

והצלה " תשועה  ולהם  לו וגרם  דגאולה זכות 
(בימות  שאז צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

המתים ) כשיחיו ובפרט  השכר ,המשיח ,
כמ "ש  הגשמי", בעוה "ז ב "ה  א "ס  אור  "גילוי

וגו'". יחדיו בשר  כל  וראו ה ' כבוד  "ונגלה 

ש " באופן השכר  קבלת  על  תתן ונוסף 
צדיקים  של  שכרן "מתן גם  ישנו שכרו",

,"השביעי (באלף  שכרם " לקבל  -)"למחר 
בנ"י  דכל  ועבודתינו מעשינו על  השכר  כללות 

עלמא , דהוי שנין אלפי שית  במשך  הדורות  שבכל 
המשיח , בימות  דבנ"י העבודה  על  השכר  גם  כולל 
הדורות  שבכל  בנ"י (כל  המתים  כשיחיו ובפרט 
התורה  דלימוד  העבודה  תהי' דוקא  שאז שלפנ"ז),

המצוות  וקיום  - התורה  בלימוד  :
תצא " מאתי חדשה  התורה ,"תורה  פנימיות  גילוי ,

צפונותי'" ומסתר  טעמי' המצוות "סוד  ובקיום  ,
גם המצוות, כל דקיום השלימות על (נוסף
ובנין  וישיבה  וירושה  לארץ  בהכניסה  התלויות 
היתירה  השלימות  - ביכורים ) כמצות  ביהמ "ק ,

רצונך " ."כמצות 

 והתחלה ודוגמא  שמעין - יותר  ובעומק 
ישנו השכר  דענין ) זמן שמגיע 

החיוב  מצד  זו פרטית  עבודה  על  השכר  תשלום 
ומיד ותיכף שכרו"), תתן ד"ביומו
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(ברע"מ )47) ב רנג , ח "ג  (ברע"מ ). רע"א קכא, ח "ב זהר
תבוא. ר"פ באוה"ת ונת' הובא - שם וברמ "ז

ו.48) ט , הושע
ג .49) ב, ירמי '
מ "ב.50) פ"ד  אבות
ב).51) (נב, פל "ט  תניא
רפל "ז.52)

ואילך .53) תלג  ס"ע תרכ "ז סה"מ  וראה ב. א, דברים לקו"ת
ועוד . רט . ע' ריש תרכ "ט 

ה"ד .54) פ"ג  תשובה הל ' רמב"ם
ספל "ו.55) תניא ה. מ , ישעי '
באלף 56) עיקרו שכר "וקבלת בהגהה: שם תניא ראה

ז"ל ". מהאר"י  תורה בלקוטי  כמ "ש השביעי 
דקאי57) רבים, לשון צדיקים", של  שכרן "מתן הלשון כדיוק

השכ  על  נוסף צדיקים"), כולם ("עמך  בנ"י  כל  של  השכר ר על 
יחיד . לשון שכרו", תתן "ביומו בפ"ע, יחיד  כל  של 

ג .58) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ב.59) א, שה"ש פרש"י 
מקיימים 60) שבהם העולם עניני  דכל  הבירור שלימות לאחרי 

ויחי . ר"פ תו"ח  (ראה המצוה שמקיים האדם ושלימות המצוה,
ובכ "מ ).



נח     

אחד , ענינם  והשכר  שהעבודה  האמור  ע "פ 
עצמותו  עם  חד  שהם  ישראל  של  עבודתם  שע "י
שייך  ה "ז בעולם , ית ' עצמותו גילוי פועלים  ית ',

ומצב למעמד גם  לפני ,
הי' העולם  שנברא  קודם  "כי הבריאה , 

        ",
זה  (שבשביל  עיקרי הכי חידוש  שניתוסף  אלא ,
ישראל  של  עבודתם  שע "י הבריאה ), תכלית  היתה 

ית ') עצמותו עם  חד  גילוי (שהם  נעשה 
ית ' ית 'עצמותו לו דירה  ,.

כבר  ניכר  להיות  וצריך  יכול  זה  וענין
 אינה בעולם  ישראל  של  שעבודתם  -

ומצב  במעמד  העולם מתחילה  בריאת  לאחרי ,
ומצב  במעמד  אלא  לעולם , הנשמה  ,וירידת 

ומצב  מעמד  כמו שהוא  לבוא , לפני לעתיד  ,
מתחלתו" נברא  ("שלכך  העולם  שניכר בריאת  - (

למטה  שירדו קודם  האמיתית  מציאותם  בישראל 
ית ' עצמותו עם  חד  המעמד שהם  בעולם  וניכר  ,

שברא  הזה  המקום  כל  ממלא  לבדו הוא  שהי' ומצב 
הבריאה  כוונת  להשלים  יותר  נקל  שעי"ז העולם , בו
דירה ית' לו לעשות ועבודתינו מעשינו ע"י

בתחתונים .

 כי הפרשיות  המשך  גם  לבאר  יש  עפ "ז
אחת : בשבת  בקריאתן המודגש  תבוא  וכי תצא 

שהעבודה מרומז הפרשיות תצא בהמשך ד "כי
מעשינו  כללות  על  (שקאי אויבך " על  למלחמה 
נעשית  הגלות ), בזמן ובפרט  בעולם , ועבודתינו

תומ "י) (הרי גו' הארץ  אל  תבוא  ד "כי באופן
הגאולה  על  (שקאי בה " וישבת  האמיתית וירשתה 

היינו, ס "ג )), (כנ"ל  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 
העול  בבירור  המלחמה  עבודת  באופן שגם  היא  ם 

של   היום") העבודה  שבזמן כיון -
ניכר  המעמד לעשותם ") בעולם  ידם  ועל  בישראל 

"כי ומצב  של  מעמד  - כנ"ל  (שהיא  הבריאה  שלפני
תבוא "). ("כי לבוא  דלעתיד  ומצב  והמעמד  תצא "),

והכרה  ידיעה  מתוך  היא  המלחמה  עבודת  ולכן:
- מנגד  של  מציאות  שייך  לא  דבר  של  שלאמיתתו

" של  הוא  המצב  "כי ,מאויבך "אויבך ",
ויתירה  בידך ", אלקיך  ה ' "ונתנו ומטרתה  ותכליתה 

"שבי  שביו", "ושבית  של מזה , שלו, (שבי "
דעולם "אויבך " ניצוצים  רפ "ח  על  שרומז דייקא , (

("שביו") ונשבו שנפלו ד "אויבך ") (השרש  התהו
עבודתם  ע "י אשר , שבעוה "ז, הגשמיים  בדברים 

בהבירור  ישראל  שביו",של  "ושבית  נעשה  שלהם 
שלמעלה שמקבלים  (עשו) דתהו האורות  (גם )

(יעקב ) דתיקון בהמשך מהאורות  במ "ש  כמרומז ,
בירור הפרשה  שע "י לשניאה ", הבכור  הבן "והי'

דתהו האורות ממשיכים ("שניאה") הלעו"ז
דתיקון  לאורות  ("בכור ") מזה ,,שקודמים  ויתירה 

המציאות בעולם שישראלשמתגלה האמיתית
התהו  מעולם  ולמעלה  (ביכורים ) קודמים  ,(יעקב )

הצמצום  בריאת ,ולפני שלפני ומצב  כהמעמד 
בעולם ).העולם  ומתגלה  שנמשך  (אלא 
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פני61) על  מרחפת אלקים "ורוח  הבריאה בהתחלת כמ "ש
וראה  רפ"ח ). ד . פ"ב, (ב"ר המשיח " מלך  של  רוחו "זה המים",

.121 ֿ 70 הערות: לקמן
כשניעור 62) שמיד  - יום דכל  העבודה בהתחלת ודוגמתו

הרגש  לפני  שעוד  היינו, כו'", לפניך  אני  "מודה אומר משנתו*
ד " הביטול  הרגש ישנו ("אני ") גם מציאותו ובמילא, אני ",

כמרומז  "לפניך ", הוא ד "אנכי ") לדרגא שמגיע (לפני  ה"אני "
של  באופן הוא מציאותו, התחלת שבו, שהאל "ף ד "אני", בר"ת

שלמעלה**. יו"ד  היו"ד , עם קשור להיותו (נו"ן), ראש נשיאת

       
       

      "
       

        
        
         

      

רע"א.63) לו, פרשתנו לקו"ת
כא,64) (חוקת במק"א מ "ש (ע"ד  ח "ו דישראל  "שבי " ולא

בפירוש  שמרומז וי "ל  - שבי "*). ממנו וישב בישראל  "וילחם א)
שביו". ושבית לומר אין ישראל  ארץ ש"במלחמת רש"י 

פח .6)5 ע' תר"ל  סה"מ  פס"ח . תרל "ז וככה המשך  ראה
ועוד . ב. שסב, ח "ב קונטרסים סה"מ 

טו.66) כא,
תתקז.67) ע' שם אוה"ת סע"א. לח , פרשתנו לקו"ת ראה
(קודם 68) הבכור הוא (תיקון) יעקב הראשון שבשרש כידוע

(פרש"י כו'" ראשונה שנוצר יעקב כו' ה"שפופרת כמשל  לתהו),
הליקוטים  ס' (ראה דוקא יעקב" את "ואוהב ולכן כו), כה, תולדות

וש"נ). ואילך ). א'קיד  (ע' ועשו יעקב ערך  להצ"צ) (דא"ח 
מרובע 69) שבבחי ' הצמצום והן עיגול  שבבחי ' הצמצום הן

ותיקון, תהו עם קשורים אלו צמצומים שב' - (29 הערה (כנ"ל 
מרובע  יושר, בבחי ' הוא ותיקון עיגולים, בבחי ' הוא שתהו

העיגול ). (שלפני 
אלקים70) "ורוח  במ "ש שמרומז לומר, פניויש על 

נברא  ("שלכך  הבריאה שבהתחלת המשיח ) מלך  של  (רוחו המים"

        



נט      

מנוחה  מתוך  היא  שהעבודה  - עיקר  וג "ז ועוד 
וירשתה  גו' הארץ  אל  תבוא  ("כי והתיישבות 

בה ") הגוף ,וישבת  ומנוחת  הנפש  מנוחת  ,
המצטרך  כל  מישראל  לכאו"א  נותן שהקב "ה  עי"ז
מידו  הרחבה , ומתוך  וברוחניות , בגשמיות  לו
לראש , לכל  - והרחבה  הקדושה  הפתוחה  המלאה 

שבדבר  ההכרח  מצד    ולא)
הרמב "ם  כמ "ש  שכר ), ליעודים בתורת  בנוגע 

כל  ממנו שיסיר  . . ש "הבטיחנו שבתורה , הגשמיים 
חולי  כגון מלעשותה  אותנו המונעים  הדברים 
הטובות  כל  לנו וישפיע  בהן, וכיוצא  ורעב  ומלחמה 
שובע  כגון התורה  לעשות  ידינו את  המחזיקות 

ונ  וזהב ", כסף  וריבוי בתורת ושלום  גם  לזה , וסף 
 ," לעשותם ד "היום  בזמן להנתן שצריך 

(ועד  רוחני שכר  רק  ולא  שכרו", תתן "ביומו
מעין  גשמי, שכר  גם  אלא  ב "ה ), א "ס  אור  לגילוי

המשיח  שבימות  הגשמי השכר  ש "באותו ודוגמת  ,
שהטובה  . . מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי' לא  הזמן
מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהי'

בגשמיות כעפר " (גם ) ומעדנים  טובה  , כתוצאה)
בעולם  ב "ה  א "ס  אור  ).מגילוי

*

 שבו הזמן לתוכן לעיל  האמור  לקשר  ויש 
כידוע  - אלו פרשיות  כל קוראין של  ש "המועדים 

הפרשיות  לאותן שייכות  יש  בכולן . . השנה 
אלול : חודש  - בהן" שחלות 

השנה , דכל  האחרון חודש  הוא  אלול  חודש 
השנה , דכל  העבודה  של  ֿ צדק  חשבון עושים  שבו
דתורה  העבודה  עניני כל  ולהשלים  לתקן מנת  על 

וגמ "ח  התשובה תפלה  עבודת  ע "י , כמרומז)
בפרשתנו  ירח במ "ש  אמה  ואת  אבי' את  "ובכתה 

דהגאולהימים" להשלימות באים ועי"ז ,(

בפרשתנו  במ "ש  כן(כמרומז אלי'"ואחר  תבוא 
לאשה ", לך  והיתה  שנאמר ובעלתה  כענין "דהיינו

אישי" לי תקראי וגו' ההוא  כמארז"ל ביום  ,

שנאמר 84 נישואין , יהיו  המשיח  בועליך "לימות  כי
העבודה  להתחלת  ההכנה  חודש  וגם  עושיך "),

הבאה . דשנה 

חיבור  מודגש  אלול  שבחודש  לומר , יש  ועפ "ז
העבודה  שהתחלת  - ושכר  דעבודה  הענינים  ב '
לשלימות ובהמשך לאחרי היא הבאה דשנה
דשנה השכר) תשלום גם (ובמילא העבודה

החולפת .

בה  גם  מרומז זה  "אני וענין ר "ת  אלול , שם 
לי" ודודי של לדודי באופן העבודה  שבהתחלת  -

ואח "כ  לדודי" ("אני  דלתתא  לי")אתערותא  "ודודי
(שכר ), העבודה  דכל  השלימות  תכלית  מודגשת 

ד "אני" באופן היחוד  והקב "ה ) (כנס "י ו"דודי"
אחד "של  לבשר  "והיו  וקוב "ה ("ישראל נישואין ,

יום  הארבעים  וחותם  בסיום  כמודגש  חד "), כולא 
ודודי  לדודי ד "אני שבס "ת  היודי"ן בד ' שמרומזים 
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" תיבת שורש כי , - פ'מתחילתו") ח ' ר' האותיות הם "
מעשינו (רפ"ח ), (ע"י  ומטרתם שתכליתם דתהו, ניצוצים

המשיח " מלך  של  "רוחו התגלות שלהם) בהבירור ועבודתינו
הבריאה. מהתחלת ש"מרחפת"

אלקיך 71) ש"ה' באופן היא העבודה שכללות ובפרט 
(והלואה), שאילה מלשון גם "שואל " - יב) יו"ד , (עקב מעמך "
כב, (משלי  מלוה"** לאיש לוה* ד "עבד  הגדר בזה שייך  ובמילא,

ז).
רפ"ט .72) תשובה הל '
התומ "צ 73) קיום יהי ' המשיח  שבימות שכיון לומר, ויש

דימות  ומצב שהמעמד  נמצא, ס"ט ), (כנ"ל  השלימות בתכלית
גם) אלא שכר, בתורת רק (לא הכרחי  הו"ע המשיח 

 .
תורה".74) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
ה 75) (גם)כמו שתהי ' המשומר ויין הבר ושור דלויתן סעודה

סי "א  תשל "ד ) (קה"ת וביאורים תשובות (ראה גשמית סעודה
וש"נ). שם***. 23 ובהערה בסופו

ואילך .76) 79 ע' חל "ז לקו"ש בארוכה ראה

          
            
           

         
       

        

א).77) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה
("אנה 78) דתורה הר"ת חמשת - דאלול  בהר"ת גם ומרומז

("איש  גמ "ח  לי "), ודודי  לדודי  ("אני  תפלה לך "), ושמתי  לידו
לבב"), ואת לבבך  ("את תשובה לאביונים"), ומתנות לרעהו
(ראה  כמ "פ כמדובר לאמר"), ויאמרו לה' ("אשירה וגאולה

וש"נ). ואילך . 272 ע' חכ "ט  לקו"ש
יג .79) כא,
עה"פ.80) להאריז"ל  ל "ת ראה
יח .81) ב, הושע
סע"ב.82) לו, פרשתנו לקו"ת
ספט "ו.83) שמו"ר
זו.84) שבת הפטרת - ה. נד , ישעי '
ועוד.85) והעבירו). (ד"ה  רסתקפ "א  או"ח ב "ח
(86. אדם) כל  (מדת ש"בבינוני  הבהמית, נפש גם היא כולל  .

פכ "ט ). (תניא עצמו" האדם היא
כד .87) ב, בראשית



ס     

חתונתו ",לי " "יום  הכיפורים , יום  בו - "שניתנו
אחרונות " לימות לוחות  הנישואין לשלימות  ועד  ,

המשיח .

מלשון גם  הוא  ש"נישואין " ","ולהעיר ,
בו  שנאמר  במשיח , ששלימותה  ראש , נשיאות 

מאד ""ירום  שלימות וגבה  נעשית  ידו ועל  ,
ניצוץ  ע "י ובפרט  מבנ"י, דכאו"א  ראש  הנשיאות 

שבו  לייחדך ",משיח  "יחידה  היחידה , בחי' ,
עולם  של  יחידו עם  .שמיוחדת 

ד )שנת  אלול  ב (חודש  בכהנ"ל  מיוחדת  והדגשה 
" - בנוגע "ה 'תנש "א  הן - ציווי בלשון

ש " המשיח  וביאת  והן להתגלות  מאד ", גו'
המשיח ,בנוגע  שבימות  והקב "ה  דכנס "י

שמעוני  הילקוט  המשיח ובלשון שמלך  "שנה  :
ואומר  . . המקדש  בית  גג  על  עומד  . . בו נגלה 

הגיע  גאולתכם "ענוים  שנמצאים זמן וכיון ,
ח "ו בחודש  לדחות  אפשר  אי השנה , של 

להתקיים וח "ו וצריכה  זו, הבטחה  של  תיכף קיומה 
זה  הש "ק  ביום  ועד  .ומיד ,

הוא  תנש "א  דשנת  אלול  שחודש  - ובפשטות 
משך  זמן כל  ועבודתינו "מעשינו וחותם  סיום 

ומיד  תיכף  מקבלים  ובמילא , דימות הגלות ",
דאלף להשכר ועד המתים, ותחיית המשיח

ש  שכרן "מתן -השביעי, לבוא " לעתיד  צדיקים  ל 
ובפרט אבל  שכרו"), תתן ("ביומו זה  ביום  ,

ממש . זה  וברגע  המנחה ), (בזמן לסיומו קרוב 

י"ד יג . - יום  הוא  עתה  עצמו אלול  ובחודש 
אלול :

(והתחלת  ערב  הוא  אלול  י"ד  אלול א ) ט "ו (
באשלמותא " סיהרא  "קיימא  על שבו שרומז ,

ו"מונין ללבנה" ש"דומין דישראל השלימות
כמותה "ללבנה " להתחדש  ובפרט ו"עתידין ,

ושלימות  אור שחידוש  שמקבלת  עי"ז הוא  הלבנה 
ובדוגמת השמש , ע "ד  וסיהרא , שמשא  יחוד  שהו"ע 

וכנס "י  הוי'") ("שמש  דהקב "ה  הנישואין ענין
(לבנה ).

החג ", הלכות  ידרשו ואילך  באלול  "מי"ד  ב )
יום  הרגל ""שלושים  שחודש לפני (דכיון

חסר  הוא  שלפני אלול  יום  השלושים  מתחילים  ,
ל "זמן  ההכנה  התחלת  - אלול ) בי"ד  הסוכות  חג 
("שלש  השמחה  חזקה ) -) שלימות  שמחתנו",

בחג" כתיב הגילוישמחות עם הקשורה ,(
היחוד נעשה שבו חתונתו") ("יום דיוהכ"פ
לשון  "שמחתנו יותר , ובפרטיות  וכנס "י, דהקב "ה 
השמחה  יחד , השמחות  ב ' שמתחברים  רבים ,

ישמח  למטה  במעשיושמלמעלה  השמחה ה ' עם 
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ובפרש"י .88) במשנה ב כו, תענית
יג .89) נב, ישעי '
פינחס.90) ס"פ עינים מאור ראה
פרשתנו 91) לקו"ת גם וראה א. כז, א. כה, ראה לקו"ת ראה

ובכ "מ . ואילך . ג  לו,
המשיח )92) ביאת ע"ד  נתפרש שבה (בפרשה הכתוב כלשון

"  יו"ד כד , (בלק ושלמה" דוד  אחריו ("שיבוא "
להרמב  (סהמ "צ ושלמה דוד  מזרע הוא ומשיח  "ם ובפרש"י ),

(בהקדמת  ציווי  לשון וגם הבטחה, לשון - ועוד )) שסב. מל "ת
ֿ כח ). הנתינת

ערבי93) במלך  מתגרה פרס "מלך  ושם: - תצט . רמז ישעי '
שעשיתי מה כל  תתיראו אל  בני  לישראל ) (הקב"ה להם ואומר כו'
ובדוגמת  ע"ד  - גאולתכם" זמן הגיע בשבילכם אלא עשיתי  לא
לאשה", לך  ולקחת גו' שביו "ושבית השבוע בפרשת מ "ש

"שבי עצמם, לבין בינם אומות ב' של  ממלחמה "שכתוצאה
אלא  עשיתי  ("לא בנ"י  אצל  נעשה סי "א), (כנ"ל  ד "אויבך "

" הגאולה, זמן לאשה",בשבילכם") לך  ולקחת גו' שביו
בפנים). (כנ"ל  כנס"י  עם דהקב"ה הנישואין על  שרומז

בל "א"94) רירען "אן "להגיע", שמיני : ר"פ מלקו"ת ָלהעיר
" פורים: לגאולת בנוגע הכתוב השרביט "(כלשון בראש 

ב)). ה, (אסתר
שזרח 95) באורי  ראו מאמינים אתם אין "ואם ומסיים:

קומי תבוא) ש"פ הפטרת התחלת - א. ס, (ישעי ' שנאמר עליכם,
. אורך  בא כי  מלך אורי  של  אורו הקב"ה מבהיק שעה באותה .

ושל  המשיח  מלך  של  לאורן כולם והולכים ישראל  ושל  המשיח 
זרחך , לנוגה ומלכים לאורך  גוים והלכו ג ) (שם, שנאמר ישראל ,

וכו'". המשיח  מלך  של  רגליו מתחת עפר ומלחכים ובאים
שייך 96) השבת שיום ליום ובפרט  שיר "מזמור -

לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום לבוא, לעתיד  שיר מזמור השבת,
(תמיד  אלולהעולמים" בחודש  השבת  יום  ובפרט בסופה ),

בושמפטירין  פרשת ובשבת דנחמתא", "שבע ,
ועני ' עקרה (רני  הפטרות שתי  - בשבת) חל  אלול  (כשר"ח  תצא
שייך  - דשבת הכפל  כולל  - (וכפל  בכפלים נחמה סוערה),

לגאולה).
תשצ"ג "97) י "ב כ "ט  "חצי  הוא הלבנה ושלימות מילוי  כי ,

לט "ו. י "ד  בין שהוא סתכ "ו), או"ח  (ב"י 
שמו"ר 98) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
סע"ב 99) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
א).100) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח 
ימים".101) "ירח  פרשתנו: בריש הכתוב ובלשון
תכט .102) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
יפקד )103 כי  "ונפקדת ובדוגמת ע"ד  למעליותא, חסר וי "ל 

תיכף  נעשה הכ "ט ), (יום ר"ח  בערב הלבנה חסרון שע"י  מושבך ",
עיקרו  שלאחריו ר"ח  מלא, בחודש (משא"כ  בר"ח  הלבנה מולד 

דר"ח ). השני  ביום
תרנד .104) רמז אמור יל "ש
לא.105) קד , תהלים



סי      

ישמח  למעלה  בעושיו"שמלמטה  ,ישראל 
("היום  העבודה  דכללות  החיבור  מודגש  שבזה 
כי, שכרם "), לקבל  ("למחר  השכר  עם  לעשותם ")

כללות  זהו . . ."מעשיו . לעשותם  היום  ענין
בחינת מזהוכשיושלם יומשך לעשותם היום

ה ' פנימיות שישמח  גילוי זהו והשמחה  . . במעשיו 
לבוא ) לעתיד  (שיתגלה  .עתיק "

 שבת שערב  - זה  בדורנו מיוחדת  והוספה 
בשבת " יאכל  שבת  בערב  שטרח  ("מי הוא זה  ,(

יום  הוא , אלול , ד "אחד ") (גימטריא  י"ג  ביום 
[ולפנ"ז  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  הנישואין

שבתא " "קמי רביעי, יום (ביום  אלול , י"א  ,(
מקומו  ושממלא  אדנ"ע , כ "ק  אביו של  הנישואין

יחידו  בנו דורנו],הוא  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
אלול , ט "ו שבת ) (במוצאי לזה  ובהמשך  ולאח "ז

ב(יוםיום תמימים תומכי ישיבת התייסדות
כ "ק השלישי  דנישואי המשתה  ימי ד )שבעת 

נזר"ת (בשנת דורנו נשיא אדמו"ר ),מו"ח
ונתמנה  הישיבה , לייסד  לאביו ההצעה  באה  שממנו

דהישיבה : ֿ פועל  למנהל  אביו ע "י

הו"ע  פרטי) איש  (גם  מישראל  דכאו"א  נישואין
בימות והקב"ה דכנס"י הנישואין עם הקשור

ברכות ,המשיח  השבע  וחותמים  מסיימים  שלכן

בערי  ישמע  כו' "מהרה  הגאולה : בענין דנישואין
וגו'" ירושלים ובחוצות ועאכו"כיהודה ,

הכל " הוא  "הנשיא  הדור , דנשיאי ,נישואין
פנימיות ובפרט  שמגלים  חב"ד , דתורת  נשיאים 

לאופן ועד והשגה, הבנה של באופן התורה
דא  מר  אתי שעי"ז חוצה ", מעינותיך  ד "יפוצו

משיחא  .מלכא 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בנישואי יתירה  ובהדגשה 
היתה  זה  עם  וביחד  לזה  שבהמשך  דורנו, נשיא 

כי: - תמימים  תומכי ישיבת  התייסדות 

" נקראים הישיבה ע"ש"תלמידי
הנגלית תורה ה' "תורת החסידות שלומדים ותורת 

" דפנימיות שהלימוד  אלא  עוד  ולא  ,
הסוגיות "כלימוד והשגה בהבנה הוא התורה

דתורה " השכל בנגלה  עם  מתייחד  האדם  ששכל  ,
כמוהו  יחוד  שאין נפלא  ב "יחוד  התורה  דפנימיות 

בגשמיות " כלל  נמצא  כערכו גם ולא  (כולל 
ודוגמת  מעין שבנישואין), אחד " לבשר  ש "והיו
כל  ש "יהיו המשיח  דימות  ומצב  להמעמד  והכנה 
הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל 

כו'" בוראם  דעת  .וישיגו

נ  (ולכן) "וגם  קראים    שמנצחים "
ד "חרפו  ומצב  המעמד  משיחך ",את  עקבות 

באופן  דוד  בן משיח  וביאת  התגלות  ופועלים 
ואמן" אמן לעולם  ה ' הכתוב ד "ברוך  כלשון ,

בתהלים . פ "ט  מזמור  וחותם  בסיום 

מזמור  בסיום  (שמתוארת  זו שתקופה  ולהעיר 
במשך  ועבודתינו מעשינו לאחרי כבר  נסתיימה  זה )
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  מהסתלקותו שנה  ארבעים 
חוצה  המעיינות  בהפצת  שניתוסף  דורנו, נשיא 
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ב.106) קמט , שם
ד .107) פח , שמע"צ דרושי  לקו"ת
האופנים 108) ב' ֿ ד ) א (פט , ועיי "ש - רע"ב. פט , שם לקו"ת

אלף  לאחר או השביעי , ואלף המתים תחיית בזה, (בחינות)
ואכ "מ . השביעי .

סע"א.109) ג , ע"ז
סע"א.110) קו, פסחים
מלך 111) בן מלך  מושחין ("אין חדשה משיחה צריך  שאינו

. מחלוקת שם היתה הל 'אא"כ  (רמב"ם המחלוקת" לסלק כדי  .
דדוד  המשיחה תוקף אצלו שנמשכת כיון הי "ב)), פ"א מלכים

ה"ז). (שם עולם" "עד  שהיא
השלישי112) ביהמ "ק - לפניו" ונחי ' יקימנו השלישי  "ביום

שם). ובמפרשים ב ו, (הושע השלישית בגאולה
מוציאים 113) היו כלים צ"ג  הרמז: וי "ל  - שנה*. צ"ד  לפני 

ה"ז הכהן עם ויחד  מ "ד ), פ"ג  (תמיד  יום בכל  .בביהמ "ק
בשבעת 114) שנאמר תשמח  שמח  בהמשך  מהמבואר להעיר

כח  מתגלה ההולדה הו"ע שתכליתם הנישואין שע"י  המשתה ימי 
והכנה  ודוגמא מעין - ואילך ) קעו ע' תרנ"ז (סה"מ  בעולם הא"ס

המשיח **. בימות ב"ה א"ס אור לגילוי 

        
  "  

 
        

     

יו"ד .115) לג , ירמי ' ע"פ
כא.116) כא, חוקת פרש"י 
ובכ "מ .117) בתחלתו. כש"ט  - דהבעש"ט  אגה"ק
כה.118) ע' ח "א "התמים" - תרנ"ט  שמח "ת שיחת
כג .119) ע' שם "התמים" - תרנ"ז אלול  ט "ו שיחת
פ"ה.120) תניא
(121" שתיבת לומר, על ויש רומזת " ניצוצים

ההתגלות  הבירורים) עבודת (ע"י  ומטרתם שתכליתם דתהו,
ש" המשיח " מלך  של  הערה ד "רוחו (כנ"ל  המים" פני  על 

של  (תורתו התורה פנימיות בלימוד  ההוספה ע"י  ובפרט  ,(70
של  באופן למעליותא).משיח ) ("חרפו"

תרס"א 122) בשמח "ת הידועה בשיחתו אדנ"ע כ "ק כדברי 
ועוד ). ואילך . ב תשפז, ח "ד  בלקו"ד  (נדפסה

     

חתונתו ",לי " "יום  הכיפורים , יום  בו - "שניתנו
אחרונות " לימות לוחות  הנישואין לשלימות  ועד  ,

המשיח .

מלשון גם  הוא  ש"נישואין " ","ולהעיר ,
בו  שנאמר  במשיח , ששלימותה  ראש , נשיאות 

מאד ""ירום  שלימות וגבה  נעשית  ידו ועל  ,
ניצוץ  ע "י ובפרט  מבנ"י, דכאו"א  ראש  הנשיאות 

שבו  לייחדך ",משיח  "יחידה  היחידה , בחי' ,
עולם  של  יחידו עם  .שמיוחדת 

ד )שנת  אלול  ב (חודש  בכהנ"ל  מיוחדת  והדגשה 
" - בנוגע "ה 'תנש "א  הן - ציווי בלשון

ש " המשיח  וביאת  והן להתגלות  מאד ", גו'
המשיח ,בנוגע  שבימות  והקב "ה  דכנס "י

שמעוני  הילקוט  המשיח ובלשון שמלך  "שנה  :
ואומר  . . המקדש  בית  גג  על  עומד  . . בו נגלה 

הגיע  גאולתכם "ענוים  שנמצאים זמן וכיון ,
ח "ו בחודש  לדחות  אפשר  אי השנה , של 

להתקיים וח "ו וצריכה  זו, הבטחה  של  תיכף קיומה 
זה  הש "ק  ביום  ועד  .ומיד ,

הוא  תנש "א  דשנת  אלול  שחודש  - ובפשטות 
משך  זמן כל  ועבודתינו "מעשינו וחותם  סיום 

ומיד  תיכף  מקבלים  ובמילא , דימות הגלות ",
דאלף להשכר ועד המתים, ותחיית המשיח

ש  שכרן "מתן -השביעי, לבוא " לעתיד  צדיקים  ל 
ובפרט אבל  שכרו"), תתן ("ביומו זה  ביום  ,

ממש . זה  וברגע  המנחה ), (בזמן לסיומו קרוב 

י"ד יג . - יום  הוא  עתה  עצמו אלול  ובחודש 
אלול :

(והתחלת  ערב  הוא  אלול  י"ד  אלול א ) ט "ו (
באשלמותא " סיהרא  "קיימא  על שבו שרומז ,

ו"מונין ללבנה" ש"דומין דישראל השלימות
כמותה "ללבנה " להתחדש  ובפרט ו"עתידין ,

ושלימות  אור שחידוש  שמקבלת  עי"ז הוא  הלבנה 
ובדוגמת השמש , ע "ד  וסיהרא , שמשא  יחוד  שהו"ע 

וכנס "י  הוי'") ("שמש  דהקב "ה  הנישואין ענין
(לבנה ).

החג ", הלכות  ידרשו ואילך  באלול  "מי"ד  ב )
יום  הרגל ""שלושים  שחודש לפני (דכיון

חסר  הוא  שלפני אלול  יום  השלושים  מתחילים  ,
ל "זמן  ההכנה  התחלת  - אלול ) בי"ד  הסוכות  חג 
("שלש  השמחה  חזקה ) -) שלימות  שמחתנו",

בחג" כתיב הגילוישמחות עם הקשורה ,(
היחוד נעשה שבו חתונתו") ("יום דיוהכ"פ
לשון  "שמחתנו יותר , ובפרטיות  וכנס "י, דהקב "ה 
השמחה  יחד , השמחות  ב ' שמתחברים  רבים ,

ישמח  למטה  במעשיושמלמעלה  השמחה ה ' עם 
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ובפרש"י .88) במשנה ב כו, תענית
יג .89) נב, ישעי '
פינחס.90) ס"פ עינים מאור ראה
פרשתנו 91) לקו"ת גם וראה א. כז, א. כה, ראה לקו"ת ראה

ובכ "מ . ואילך . ג  לו,
המשיח )92) ביאת ע"ד  נתפרש שבה (בפרשה הכתוב כלשון

"  יו"ד כד , (בלק ושלמה" דוד  אחריו ("שיבוא "
להרמב  (סהמ "צ ושלמה דוד  מזרע הוא ומשיח  "ם ובפרש"י ),

(בהקדמת  ציווי  לשון וגם הבטחה, לשון - ועוד )) שסב. מל "ת
ֿ כח ). הנתינת

ערבי93) במלך  מתגרה פרס "מלך  ושם: - תצט . רמז ישעי '
שעשיתי מה כל  תתיראו אל  בני  לישראל ) (הקב"ה להם ואומר כו'
ובדוגמת  ע"ד  - גאולתכם" זמן הגיע בשבילכם אלא עשיתי  לא
לאשה", לך  ולקחת גו' שביו "ושבית השבוע בפרשת מ "ש

"שבי עצמם, לבין בינם אומות ב' של  ממלחמה "שכתוצאה
אלא  עשיתי  ("לא בנ"י  אצל  נעשה סי "א), (כנ"ל  ד "אויבך "

" הגאולה, זמן לאשה",בשבילכם") לך  ולקחת גו' שביו
בפנים). (כנ"ל  כנס"י  עם דהקב"ה הנישואין על  שרומז

בל "א"94) רירען "אן "להגיע", שמיני : ר"פ מלקו"ת ָלהעיר
" פורים: לגאולת בנוגע הכתוב השרביט "(כלשון בראש 

ב)). ה, (אסתר
שזרח 95) באורי  ראו מאמינים אתם אין "ואם ומסיים:

קומי תבוא) ש"פ הפטרת התחלת - א. ס, (ישעי ' שנאמר עליכם,
. אורך  בא כי  מלך אורי  של  אורו הקב"ה מבהיק שעה באותה .

ושל  המשיח  מלך  של  לאורן כולם והולכים ישראל  ושל  המשיח 
זרחך , לנוגה ומלכים לאורך  גוים והלכו ג ) (שם, שנאמר ישראל ,

וכו'". המשיח  מלך  של  רגליו מתחת עפר ומלחכים ובאים
שייך 96) השבת שיום ליום ובפרט  שיר "מזמור -

לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום לבוא, לעתיד  שיר מזמור השבת,
(תמיד  אלולהעולמים" בחודש  השבת  יום  ובפרט בסופה ),

בושמפטירין  פרשת ובשבת דנחמתא", "שבע ,
ועני ' עקרה (רני  הפטרות שתי  - בשבת) חל  אלול  (כשר"ח  תצא
שייך  - דשבת הכפל  כולל  - (וכפל  בכפלים נחמה סוערה),

לגאולה).
תשצ"ג "97) י "ב כ "ט  "חצי  הוא הלבנה ושלימות מילוי  כי ,

לט "ו. י "ד  בין שהוא סתכ "ו), או"ח  (ב"י 
שמו"ר 98) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
סע"ב 99) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
א).100) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח 
ימים".101) "ירח  פרשתנו: בריש הכתוב ובלשון
תכט .102) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
יפקד )103 כי  "ונפקדת ובדוגמת ע"ד  למעליותא, חסר וי "ל 

תיכף  נעשה הכ "ט ), (יום ר"ח  בערב הלבנה חסרון שע"י  מושבך ",
עיקרו  שלאחריו ר"ח  מלא, בחודש (משא"כ  בר"ח  הלבנה מולד 

דר"ח ). השני  ביום
תרנד .104) רמז אמור יל "ש
לא.105) קד , תהלים



סב     

ש "נתן  לראות באופן ועינים  לדעת  לב  לכם  ה '
לשמוע " השייכת ואזנים  בתקופה  עומדים  ועתה  ,

נועם  "ויהי בפסוק  וחותמו שסיומו צדי"ק , למזמור 
כוננהו", ידינו ומעשה גו' עלינו אלקינו ה'

ידיכם " במעשה  שכינה  תשלום ש "תשרה  שזהו ,
ועבודתינו. מעשינו כללות  על  השכר 

*

 למעשה בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות 
העיקר " הוא  "המעשה  - :בפועל 

בסיום  שעומדים  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  א )
על  למלחמה  תצא  ("כי ועבודתינו דמעשינו וחותם 
"מתן  השכר , דתשלום  התקופה  ובהתחלת  אויבך "),
גו' הארץ  אל  תבוא  ("כי צדיקים " של  שכרן
להיות  צריכה  לכך  ובהתאם  בה "), וישבת  וירשתה 
החל  המשיח , לימות  השייכים  בענינים  גם  העבודה 
וביהמ "ק , וגאולה  משיח  בעניני התורה  מלימוד 
שמחה  והתיישבות , מנוחה  מתוך  - ועיקר  ועוד 
של  התוועדויות  עריכת  ע "י גם  כולל  לבב , וטוב 
ושבעת  נישואין לשמחת  בשייכות  ובמיוחד  שמחה ,
לערוך  ישראל " "מנהג  חיזוק  גם  (כולל  המשתה  ימי
היעוד  לקיום  והכנה  ודוגמא  מעין עניים ), סעודת 

ל  (לעתיד  פינו""אז שחוק  ימלא  אשר ,בוא ) ,
אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  הדור , שנשיא  זה , בדורנו
הוא  והשמחה , הצחוק  ע "ש  "יצחק ", השני ששמו

") השמיני להבעש "ט ,נשיא  שמונה ) בגימטריא  "
בלשון  (לא  פינו" שחוק  ד "ימלא  הענין נעשה 

בלשון אלא ) "אז", .עתיד ,

השליחות  ע "ד  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  ב )
בכל  ופועלת  שנמשכת  - תמימים  דתומכי המיוחדת 

להאיר " ד "נרות  באופן תבל  לכך קצוי שנוסף  -
וגמ "ח  תפלה  תורה  בית  צ "ל  יהודי בית  שכל 

כמ "פ  ודוגמת (כמדובר  מעין בית  כל  צ "ל  ,(
החסידות  תורת  לימוד  ע "י תמימים , תומכי ישיבת 

בכלל ). התורה  לימוד  על  (נוסף 

ההשתדלות  ע "ד  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  ג )
לפני  יום  שלושים  הזקוקים  לכל  החג  צרכי בנתינת 

כדי מתוך החג , שמחתנו" ל "זמן להתכונן שיוכלו
בנוגע  - לפנ"ז ועוד  לבב , וטוב  שמחה  מנוחה 
משמנים  "אכלו הכתוב  כלשון השנה , ראש  לצרכי

לו" נכון לאין מנות  ושלחו ממתקים  .ושתו

החלטות  וקבלת  הדיבור  שע"י טובות ויה "ר 
לכאו"א  יתן שהקב "ה  ומיד  תיכף  נזכה  בכהנ"ל 
הפתוחה  המלאה  מידו לו, המצטרך  כל  מישראל 
- עיקרי הכי בהענין ועאכו"כ  והרחבה , הקדושה 
צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  גאולה 
תבוא  "כי במנחה : שקורין בפרשה  הכתוב  ובלשון

ומיד  ותיכף  בה ", וישבת  וירשתה  גו' הארץ  אל 

אל  והלכת  גו' האדמה  פרי כל  מראשית  "ולקחת 
שם " שמו לשכן אלקיך  ה ' יבחר  אשר  ,המקום 

"השקיפה  במנחה ): (שקורין הפרשה  לסיום  ועד 

את  עמך  את  וברך  השמים  מן קדשך  ממעון
העיקריתישראל" מהברכה החל דגאולה,

משיח  ע "י  והשלימה  ומיד האמיתית  תיכף  צדקנו,
ממש .
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ג .123) כט , תבוא
ֿ צדק 124) חשבון - זו דשנה אלול  לחודש מהשייכות ולהעיר

"נפלאות "נפלאות דשנת לשנת והכנה לראות"), ("עינים "
.(ובינה חכמה הם ושמיעה שראי ' כידוע לשמוע", ("אזנים "

עה"פ.125) פרש"י 
זו.126) בשבת שלומדים - מי "ז פ"א אבות
א.127) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
וש"נ.128) ואילך . 484 ע' ח "ב לקו"ש ראה

ועוד .129) ואילך . 412 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
וש"נ.130) ואילך . 369 ע' חי "ד  לקו"ש וראה יו"ד . ח , נחמי '
ואפילו 131) שחלקו, ושבע שכבשו שבע להמתין צורך  ללא

ט , (עמוס גו'" בקוצר חורש "ונגש כי  הפירות, דצמיחת הזמן לא
יג ).

אל 132) ציון ונעלה קומו אומר "הממונה - יותר ובפרטיות
. אלקינו קרוב ה' מגיעין שהם עד  לפניהם מכה והחליל  .
. כולםלירושלים משיכנסו . לקרות יתחילו ירושלים

ירושל  בשעריך  רגלינו היו .עומדות .ים הבית להר הגיעו ..
ֿ ה  י  תהלל  הנשמה כל  עד  וכו' בקדשו ֿ ל  א הללו ֿ ה הללוי  אומרין

. ֿ ה, כיהללוי  ה' ארוממך  בשיר הלוים דברו לעזרה הגיעו .
ספ"ד ). ביכורים הל ' (רמב"ם וגו'" דליתני 

ברכה"133) לשון וזה כו' שבתורה השקפה ש"כל  להעיר
לברכה" הקללה את "הופכים ה"ה), פ"ה מע"ש (ירושלמי 
ה' ויהפוך  גו' אבה "ולא בפרשתנו מ "ש ע"ד  - רפמ "א) (שמו"ר
לעיל  (ראה אלקיך " ה' אהבך  כי  לברכה הקללה את לך  אלקיך 

.(43 ובהערה ס"ו
טו.134) כו,

        

ערבית - תפלת  -אחרי 

מוגה  בלתי

בברכה "א . ש "פותחין - בנ"י אצל  .1הסדר 

התורה  והתחלת  שפתיחת  - לדבר  ראי') (או ברכה וסמוכין ר "ת  בי"ת , באות  צריך 1היא  יהודי והרי ,
באורייתא " "אסתכל  (בבחינת  בתורה  רמז או ראי' למצוא  ועשיותיו,2להשתדל  עניניו בכל  להתנהג  כיצד  (

התורה . ללימוד  (לכאורה ) שייכים  שאינם  כאלה  בדברים  אפילו

באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו ביום  בעמדנו - אלינו בנוגע  הוא  חודש 3ועד "ז אלול , דחודש 
עם  זה  לקשר  שיש  - הבאה  לשנה  ההכנה  חודש  וגם  בסיומה , שעומדים  השנה  של  ֿ הכל  והסך  החשבון

בתורה : רמז

זו: שנה  דמספר  ישראל ) כלל  בתוך  (שנתפשטו ֿ תיבות  הראשי ראנו,פלאות נת הא י'ידועים 
הבאה : לשנה  בנוגע  זה ) (ומעין ינה .פלאות נת הא י'ועד "ז

בחסידות  (כמבואר  חכמה  עם  קשור  הראי', ענין ש "אראנו", - בזה  ("4והענין ומחכמה  ,(
("נפלאות  לבינה  נמשך  ").נפלאות ")

הכתוב  בלשון - בתורה  לזה  לשמוע "5והרמז ואזנים  לראות  בחסידות 6"עינים  כמבואר  שראי'4,
ובינה . חכמה  ענינם  ושמיעה 

אלול :ב . ט "ו - זה  ליום  במיוחד  שייך  זה  וענין

יאכל  שבת  בערב  שטרח  ("מי שבת  דערב  מהטירחא  ה "אכילה " היתה  שבו השבת  מיום  אנו באים 
אלול 7בשבת " י"ג  - ההתייסדות 8) היתה  לזה , ובהמשך  בקשר  אשר , אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  של  הנישואין יום  ,

תמימים " "תומכי ישיבת  של  9 כ ע "י 10ידוע , בא  הישיבה  שיסוד  הישיבה  ימי בדברי ומסופר 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  נתמנה  ההתייסדות  בתחילת  ומיד  ישיבה , לייסד  לאביו אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הצעת 

הישיבה  של  ֿ פועל  .11למנהל 

לראות  ד "עינים  שזהו"ע  ודעת , בינה  חכמה  הוא  - התורה  לימוד  - הישיבה  של  ענינה  כללות  והרי
ענין  ישנו התורה  שבלימוד  היינו, ס "א ), (כנ"ל  ובינה  חכמה  שענינם  ושמיעה , ראי' לשמוע ", ואזנים 
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פותחין 1) (ד "ה בהערה 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש בהנסמן ראה
בברכה).

רע"ב.2) קסא, זח "ב
שמו"ר 3) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
בסופן 4) בהוספות ויקרא לקו"ת א. עה, משפטים תו"א ראה

ובכ "מ . סע"ג ). (נד ,
ג .סוף5) כט , - (תבוא)
"אדמה 6) שהוא - מישראל  כאו"א אצל  הסדר הוא וכן

הגוף, לעניני  בנוגע אפילו ועוד ) רע"א. ג , של "ה (ראה לעליון"
ואח "כ  לראות", ד "עינים הענין ישנו שתחילה - קדוש גוף שהוא
מהוים  יחדיו ששניהם ולהעיר, לשמוע". ד "אזנים הענין בא

ו) "אדמה (חלקם אדם, כל  אצל  שישנם השערים" "שבעה של 
שופטים). ר"פ עה"ת ש"ך  (ראה אזניים וב' עיניים ב' - לעליון"*

סע"א.7) ג , ע"ז
אלו 8) ה"חזקה") ענין בהם (שיש רצופים ימים לג ' ובהמשך 

וח "י , י "ז ט "ז שלאח "ז: הימים בג ' גם באים - ט "ו) י "ד  (י "ג 
הגדולים, המאורות שני  של  ההולדת יום הוא וחותמם שסיומם
שידובר  וכפי  קה"ת), (בשנת הזקן ורבינו נח "ת) (בשנת הבעש"ט 

שלאח "ז. בהתוועדויות בארוכה
כה.9) ע' ח "א "התמים" ראה

וש"נ.10) .15 ע' קפא חוברת "רשימות" גם ראה
הוא 11) ("הנשיא הנשיא הי ' ההם שבימים אע"פ כלומר:

(ורק  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ "ק אביו, אחד ) רק שהוא הכל ",
ההצעה  מ "מ , מקומו), ממלא אדמו"ר מו"ח  כ "ק נעשה לאח "ז
מתחילת  ותיכף אדמו"ר, מו"ח  כ "ק ע"י  באה הישיבה יסוד  ע"ד 

- הוא  נתמנה הענינים של כל  ֿ פועל  למנהל  - אדמו"ר מו"ח  כ "ק
הישיבה.

                       
                   



סג      

ש "נתן  לראות באופן ועינים  לדעת  לב  לכם  ה '
לשמוע " השייכת ואזנים  בתקופה  עומדים  ועתה  ,

נועם  "ויהי בפסוק  וחותמו שסיומו צדי"ק , למזמור 
כוננהו", ידינו ומעשה גו' עלינו אלקינו ה'

ידיכם " במעשה  שכינה  תשלום ש "תשרה  שזהו ,
ועבודתינו. מעשינו כללות  על  השכר 

*

 למעשה בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות 
העיקר " הוא  "המעשה  - :בפועל 

בסיום  שעומדים  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  א )
על  למלחמה  תצא  ("כי ועבודתינו דמעשינו וחותם 
"מתן  השכר , דתשלום  התקופה  ובהתחלת  אויבך "),
גו' הארץ  אל  תבוא  ("כי צדיקים " של  שכרן
להיות  צריכה  לכך  ובהתאם  בה "), וישבת  וירשתה 
החל  המשיח , לימות  השייכים  בענינים  גם  העבודה 
וביהמ "ק , וגאולה  משיח  בעניני התורה  מלימוד 
שמחה  והתיישבות , מנוחה  מתוך  - ועיקר  ועוד 
של  התוועדויות  עריכת  ע "י גם  כולל  לבב , וטוב 
ושבעת  נישואין לשמחת  בשייכות  ובמיוחד  שמחה ,
לערוך  ישראל " "מנהג  חיזוק  גם  (כולל  המשתה  ימי
היעוד  לקיום  והכנה  ודוגמא  מעין עניים ), סעודת 

ל  (לעתיד  פינו""אז שחוק  ימלא  אשר ,בוא ) ,
אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  הדור , שנשיא  זה , בדורנו
הוא  והשמחה , הצחוק  ע "ש  "יצחק ", השני ששמו

") השמיני להבעש "ט ,נשיא  שמונה ) בגימטריא  "
בלשון  (לא  פינו" שחוק  ד "ימלא  הענין נעשה 

בלשון אלא ) "אז", .עתיד ,

השליחות  ע "ד  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  ב )
בכל  ופועלת  שנמשכת  - תמימים  דתומכי המיוחדת 

להאיר " ד "נרות  באופן תבל  לכך קצוי שנוסף  -
וגמ "ח  תפלה  תורה  בית  צ "ל  יהודי בית  שכל 

כמ "פ  ודוגמת (כמדובר  מעין בית  כל  צ "ל  ,(
החסידות  תורת  לימוד  ע "י תמימים , תומכי ישיבת 

בכלל ). התורה  לימוד  על  (נוסף 

ההשתדלות  ע "ד  ומקום  מקום  בכל  לפרסם  ג )
לפני  יום  שלושים  הזקוקים  לכל  החג  צרכי בנתינת 

כדי מתוך החג , שמחתנו" ל "זמן להתכונן שיוכלו
בנוגע  - לפנ"ז ועוד  לבב , וטוב  שמחה  מנוחה 
משמנים  "אכלו הכתוב  כלשון השנה , ראש  לצרכי

לו" נכון לאין מנות  ושלחו ממתקים  .ושתו

החלטות  וקבלת  הדיבור  שע"י טובות ויה "ר 
לכאו"א  יתן שהקב "ה  ומיד  תיכף  נזכה  בכהנ"ל 
הפתוחה  המלאה  מידו לו, המצטרך  כל  מישראל 
- עיקרי הכי בהענין ועאכו"כ  והרחבה , הקדושה 
צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  גאולה 
תבוא  "כי במנחה : שקורין בפרשה  הכתוב  ובלשון

ומיד  ותיכף  בה ", וישבת  וירשתה  גו' הארץ  אל 

אל  והלכת  גו' האדמה  פרי כל  מראשית  "ולקחת 
שם " שמו לשכן אלקיך  ה ' יבחר  אשר  ,המקום 

"השקיפה  במנחה ): (שקורין הפרשה  לסיום  ועד 

את  עמך  את  וברך  השמים  מן קדשך  ממעון
העיקריתישראל" מהברכה החל דגאולה,

משיח  ע "י  והשלימה  ומיד האמיתית  תיכף  צדקנו,
ממש .

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

ג .123) כט , תבוא
ֿ צדק 124) חשבון - זו דשנה אלול  לחודש מהשייכות ולהעיר

"נפלאות "נפלאות דשנת לשנת והכנה לראות"), ("עינים "
.(ובינה חכמה הם ושמיעה שראי ' כידוע לשמוע", ("אזנים "

עה"פ.125) פרש"י 
זו.126) בשבת שלומדים - מי "ז פ"א אבות
א.127) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
וש"נ.128) ואילך . 484 ע' ח "ב לקו"ש ראה

ועוד .129) ואילך . 412 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
וש"נ.130) ואילך . 369 ע' חי "ד  לקו"ש וראה יו"ד . ח , נחמי '
ואפילו 131) שחלקו, ושבע שכבשו שבע להמתין צורך  ללא

ט , (עמוס גו'" בקוצר חורש "ונגש כי  הפירות, דצמיחת הזמן לא
יג ).

אל 132) ציון ונעלה קומו אומר "הממונה - יותר ובפרטיות
. אלקינו קרוב ה' מגיעין שהם עד  לפניהם מכה והחליל  .
. כולםלירושלים משיכנסו . לקרות יתחילו ירושלים

ירושל  בשעריך  רגלינו היו .עומדות .ים הבית להר הגיעו ..
ֿ ה  י  תהלל  הנשמה כל  עד  וכו' בקדשו ֿ ל  א הללו ֿ ה הללוי  אומרין

. ֿ ה, כיהללוי  ה' ארוממך  בשיר הלוים דברו לעזרה הגיעו .
ספ"ד ). ביכורים הל ' (רמב"ם וגו'" דליתני 

ברכה"133) לשון וזה כו' שבתורה השקפה ש"כל  להעיר
לברכה" הקללה את "הופכים ה"ה), פ"ה מע"ש (ירושלמי 
ה' ויהפוך  גו' אבה "ולא בפרשתנו מ "ש ע"ד  - רפמ "א) (שמו"ר
לעיל  (ראה אלקיך " ה' אהבך  כי  לברכה הקללה את לך  אלקיך 

.(43 ובהערה ס"ו
טו.134) כו,

        

ערבית - תפלת  -אחרי 

מוגה  בלתי

בברכה "א . ש "פותחין - בנ"י אצל  .1הסדר 

התורה  והתחלת  שפתיחת  - לדבר  ראי') (או ברכה וסמוכין ר "ת  בי"ת , באות  צריך 1היא  יהודי והרי ,
באורייתא " "אסתכל  (בבחינת  בתורה  רמז או ראי' למצוא  ועשיותיו,2להשתדל  עניניו בכל  להתנהג  כיצד  (

התורה . ללימוד  (לכאורה ) שייכים  שאינם  כאלה  בדברים  אפילו

באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו ביום  בעמדנו - אלינו בנוגע  הוא  חודש 3ועד "ז אלול , דחודש 
עם  זה  לקשר  שיש  - הבאה  לשנה  ההכנה  חודש  וגם  בסיומה , שעומדים  השנה  של  ֿ הכל  והסך  החשבון

בתורה : רמז

זו: שנה  דמספר  ישראל ) כלל  בתוך  (שנתפשטו ֿ תיבות  הראשי ראנו,פלאות נת הא י'ידועים 
הבאה : לשנה  בנוגע  זה ) (ומעין ינה .פלאות נת הא י'ועד "ז

בחסידות  (כמבואר  חכמה  עם  קשור  הראי', ענין ש "אראנו", - בזה  ("4והענין ומחכמה  ,(
("נפלאות  לבינה  נמשך  ").נפלאות ")

הכתוב  בלשון - בתורה  לזה  לשמוע "5והרמז ואזנים  לראות  בחסידות 6"עינים  כמבואר  שראי'4,
ובינה . חכמה  ענינם  ושמיעה 

אלול :ב . ט "ו - זה  ליום  במיוחד  שייך  זה  וענין

יאכל  שבת  בערב  שטרח  ("מי שבת  דערב  מהטירחא  ה "אכילה " היתה  שבו השבת  מיום  אנו באים 
אלול 7בשבת " י"ג  - ההתייסדות 8) היתה  לזה , ובהמשך  בקשר  אשר , אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  של  הנישואין יום  ,

תמימים " "תומכי ישיבת  של  9 כ ע "י 10ידוע , בא  הישיבה  שיסוד  הישיבה  ימי בדברי ומסופר 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  נתמנה  ההתייסדות  בתחילת  ומיד  ישיבה , לייסד  לאביו אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הצעת 

הישיבה  של  ֿ פועל  .11למנהל 

לראות  ד "עינים  שזהו"ע  ודעת , בינה  חכמה  הוא  - התורה  לימוד  - הישיבה  של  ענינה  כללות  והרי
ענין  ישנו התורה  שבלימוד  היינו, ס "א ), (כנ"ל  ובינה  חכמה  שענינם  ושמיעה , ראי' לשמוע ", ואזנים 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

פותחין 1) (ד "ה בהערה 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש בהנסמן ראה
בברכה).

רע"ב.2) קסא, זח "ב
שמו"ר 3) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
בסופן 4) בהוספות ויקרא לקו"ת א. עה, משפטים תו"א ראה

ובכ "מ . סע"ג ). (נד ,
ג .סוף5) כט , - (תבוא)
"אדמה 6) שהוא - מישראל  כאו"א אצל  הסדר הוא וכן

הגוף, לעניני  בנוגע אפילו ועוד ) רע"א. ג , של "ה (ראה לעליון"
ואח "כ  לראות", ד "עינים הענין ישנו שתחילה - קדוש גוף שהוא
מהוים  יחדיו ששניהם ולהעיר, לשמוע". ד "אזנים הענין בא

ו) "אדמה (חלקם אדם, כל  אצל  שישנם השערים" "שבעה של 
שופטים). ר"פ עה"ת ש"ך  (ראה אזניים וב' עיניים ב' - לעליון"*

סע"א.7) ג , ע"ז
אלו 8) ה"חזקה") ענין בהם (שיש רצופים ימים לג ' ובהמשך 

וח "י , י "ז ט "ז שלאח "ז: הימים בג ' גם באים - ט "ו) י "ד  (י "ג 
הגדולים, המאורות שני  של  ההולדת יום הוא וחותמם שסיומם
שידובר  וכפי  קה"ת), (בשנת הזקן ורבינו נח "ת) (בשנת הבעש"ט 

שלאח "ז. בהתוועדויות בארוכה
כה.9) ע' ח "א "התמים" ראה

וש"נ.10) .15 ע' קפא חוברת "רשימות" גם ראה
הוא 11) ("הנשיא הנשיא הי ' ההם שבימים אע"פ כלומר:

(ורק  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ "ק אביו, אחד ) רק שהוא הכל ",
ההצעה  מ "מ , מקומו), ממלא אדמו"ר מו"ח  כ "ק נעשה לאח "ז
מתחילת  ותיכף אדמו"ר, מו"ח  כ "ק ע"י  באה הישיבה יסוד  ע"ד 

- הוא  נתמנה הענינים של כל  ֿ פועל  למנהל  - אדמו"ר מו"ח  כ "ק
הישיבה.

                       
                   



סד       

העיקרי  ענין גם  ולאח "ז דבינה , שזהו"ע  הנקודה , את  להרחיב  צריכים  ולאח "ז נקודה , של  שהו"ע  החכמה 
מחשבתו  ש "יתקע  שענינו - לשמוע " ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  "לב  בפסוק : תחילה  שנזכר  - דדעת 

וענפי' ויראה  וענפי' אהבה  המדות , הולדת  נעשית  ועי"ז כו'", בתניא 12בחוזק  קיום 13(כמבואר  שכוללים  ,(
ויראה  אהבה  ע "י נעשה  שקיומם  תעשה  לא  ומצוות  עשה  מצוות  .14כל 

על  מורה  לשמוע ", ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  "לב  בפסוק  ובינה  לחכמה  הדעת  שהקדמת  [ולהעיר ,
ענין עם  שקשור  כפי דעת ,הדעת  ולאח "ז בינה  חכמה  הוא  בהספירות  הרגיל  שהסדר  אף  שלכן, -

כתר  עם  קשור  שדעת  כיון ובינה , חכמה  לפני דעת  מונים  לפעמים  נמנה 15מ "מ , כשהכתר  שאמרו וזהו ,
נמנה  הדעת  כתר 16אין כמו הוא  שהדעת  לפי בטיהרא 17, "שרגא  ע "ד  הוא  הדעת  אזי בגלוי, הוא  וכשהכתר  ,

אהני" .18מאי

האמיתית  השלימות  כי, - באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו בחודש  עשר  חמשה  עם  קשור  זה  וענין
הקטן" "המאור  רק  (לא  בהיותה  היא  הלבנה  לשני 19של  אפשר  אי בטענה  שבאה  לאחרי שנעשית  כפי ,

אחד  בכתר  שישתמשו הגדולים "20מלכים  המאורות  מ "שני אחד  אלא ) ש 19, באופן ,  21לשניהם.[

ד "ארבעים  השלימות  ישנה  שכבר  השנה  במשך  בארוכה  כמדובר  - זו בתקופתנו ביותר  מודגש  זה  וכל 
לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם  ד "נתן הענין ישנו ובמילא  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מהסתלקות  שנה "

לשמוע ". ואזנים 

יותר :ג . ובפרטיות 

התמימות 22ידועה  ענין פעולת  על  שנוסף  - התמימים  תלמידי של  התפקיד  אודות  וההכרזה  השיחה 
 דתלמידי העיקריים  שמהענינים  כיון שלהם , הסביבה  בכל  גם  התמימות  ענין לפעול  הם  צריכים  ,

" להיות  שצריכים  התמימים   התלמידים שגם  שפועלים  עי"ז השלימות , בתכלית  "להאיר " ועד  ,"
להאיר  "נרות  יהיו שלהם  אותו והמושפעים  אבל  אחר , (בסגנון והיינו עליהם , השפיעו שהם  אופן באותו "

- בעולם  ובחלקו ביתו, בני אצל  הפרטי, בביתו שלו, אמות  בהד ' יפעול  מהמושפעים  שכאו"א  הענין),
תמימים .שיהי' תומכי ישיבת 

תמימים  תומכי לתלמידי נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  של  הידועה  בשיחה  כמבואר  - ועיקר  ,23ועוד 
ופועלים  משיחך ", עקבות  ד "חרפו ומצב  המעמד  את  שמנצחים  דוד " בית  "חיילי הם  הישיבה  שתלמידי

בתהלים  פ "ט  מזמור  וחותם  בסיום  הכתוב  כלשון ואמן", ד "אמן באופן המשיח  .24ביאת 

" הלשון בדיוק  להוסיף  הענין ויש  את  ומהפכים  שמשנים  מרומז שבזה  - משיחך )" (עקבות 
חריפות  למעליותא , חריפות  של  לענין ֿ רצוי .הבלתי

בחסידות  המבואר  ע "פ  - העולם  וזיכוך  דבירור  העבודה  כללות  גם  נרמזת  "חרפו" שבלשון זאת , ועוד 
קבלה ) בירור 25(מספרי הוא  ועבודתינו דמעשינו הענין ע "י שכללות  אשר  למטה , שנפלו ניצוצין

להיות  הוצרך  (שבגללה  הנפילה  קודם  שהיו מכפי יותר  נעלה  ומצב  למעמד  הניצוצין מתעלים  הבירור 
הבירור ),
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מוחין 12) ד ' וגם מוחין  ג ' שישנם המוחין בענין מצינו ולכן
וענפי ' ויראה וענפי ' לאהבה לשנים, מתחלק גופא הדעת מוח  כי  -
ובכ "מ ). ואילך . סע"א ז, התפילין שער דא"ח ) (עם סידור (ראה

ספ"ג .13)
פ"ד .14) שם
(15.38 ע' ה'ש"ת נא. ע' תר"ס סה"מ  א. יט , תולדות תו"א
הערה 16) (וראה פ"ח  דצלם) מוחין (שער כג  שער ע"ח 

הקודמת.בס  שבהערה סה"מ  וראה שם). ה'ש"ת ה"מ 
נעשה 17) וכתר כתר, של  המציאות כל  נעשית שדעת והיינו,

כל  נעשית שלמעלה המציאות וכל  שלמעלה, המציאות כל 
מציאות שנעשות עד  שלמטה, המציאות .

ע"ב.18) ריש ס, חולין - חז"ל  לשון

טז.19) א, בראשית
שם.20) מחולין - עה"פ פרש"י 
ס"ח 21) הלבנה אור ערך  ג ) (כרך  חב"ד  הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך ). שיד  (ע'
ואילך .22) 227 ס"ע ח "ד  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב 23) תשפז, ח "ד  בלקו"ד  נדפסה - תרס"א שמח "ת שיחת

ועוד . ואילך .
זמירות 24) "נעים של  צדי "ק למזמור ההכנה מהוה זה ופסוק

זו. לשנה השייך  ישראל ",
פרשיות 25) על  אדה"ז מאמרי  ואילך . ב כז, וישב תו"א ראה

תכו. ע' שם ובהנסמן בתחילתו, בראשית התורה



סה        

במ "ש  כמרומז - משיח  של  אורו מתגלה  הבירורים  כל  אלקים 26ובגמר  המים ""ורוח  פני על 
" תיבת  על (ששורש  שרומזות  פ ', ח ' ר ' האותיות  הם  " במדרש ואיתא  רוחו 27הניצוצין), "זה 

של 28(אורו  ( ."

תומכי ד . בישיבת  החידוש  הוא  זה  שלימוד  - התורה  פנימיות  לימוד  ע "י במיוחד  נעשה  זה  וענין
תמימים :

בזה  הצ "צ  דברי כידוע  ברוחניות , המשיח  גילוי הו"ע  התורה  פנימיות  מהר "ש 29גילוי שאדמו"ר  אלא  .
ע  לו משיח אמר  גילוי שיהי' שרוצים  זה , ועי"זל  , גם הותחל  ומיד  שתיכף  - כו' הדבר  את 

בכלל . הצ "צ  של  התורה  אמירת  באופן זה  ענין

לא  הנ"ל  ענין גם  הרי ואור , ומוסיף  דהולך  באופן הצ "צ  של  עניניו כל  היו שבודאי שכיון לומר , ויש 
שלו. הנשיאות  בהמשך  (בעיקר ) אם  כי הצ "צ , של  נשיאותו בתחלת  הי '

שכלל  כזה  וביאור  בתורתו, ביאור  הוסיפו שלאחריו הנשיאים  שהרביים  עי"ז יותר  עוד  ניתוסף  ובזה 
עתיד  ותיק  ד "תלמיד  הענין (מהורש "ב )"30גם  אדמו"ר  הי' ותיק " שה "תלמיד  בנדו"ד  ועאכו"כ  ,

אריבער " "מלכתחילה  (שענינו מהר "ש  אדמו"ר  ולפנ"ז דברים 31נ"ע , חילופי לו שהיו זה  הוא  שהוא  ,( ַ
וביתר  שאת  וביתר  בתוספת  - זה  ומסר  המשיך  והוא  מקומו, ממלא  נעשה  ולאח "ז הצ "צ , עם  האמורים 
דורנו, נשיא  מקומו, ממלא  יחידו לבנו זה  מסר  והוא  נ"ע , (מהורש "ב ) אדמו"ר  מקומו, לממלא  - עוז

אדמו"ר . מו"ח  כ "ק 

ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  ("לב  דחב "ד  השלימות  תכלית  שנה , ארבעים  שעברו לאחרי ובפרט 
התורה  פנימיות  לימוד  על  נוסף  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  התורה  פנימיות  בלימוד  לשמוע "),
שלפניו  הנשיא  של  מקומו ממלא  הוא  נשיא  שכל  שלפנ"ז, והנשיאים  נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  של 

חב "ד  נשיאי של  דורות  השמונה  כל  בגלוי שישנם  כך  בגלוי, אצלו נמצאת  שהנשיא 32שמציאותו זה  דורנו :
הצ "צ , של  דורו מהר "ש , אדמו"ר  של  דורו נ"ע , מהורש "ב  אדמו"ר  של  דורו אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  הוא  שלו
ושומעים  הבעש "ט , של  ודורו המגיד  של  דורו גם  וכולל  הזקן, רבינו של  דורו האמצעי, אדמו"ר  של  דורו

ֿ עדן  בגן מהבעש "ט  ששמעו התורות  שבעת  אודות  הידוע  הסיפור  ע "ד  - מהם  ואחד  אחד  מכל  ,33תורה 
מאתנו  לכאו"א  נמסרו אלו תורות  .34אשר 

("תומכיה . התמימות  ענין נעשה  כמרומז ועי"ז - בעולם  בחלקו וגם  בעצמו, והשלימות  ("
באשלמותא ": סיהרא  "קיימא  שבו בחודש  עשר  חמשה  יום  של  בענינו
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ב.26) א, בראשית
א.27) פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר
ע'28) ויקרא לוי "צ תפארת - מנחם תורת וראה ב. לד , זח "ג 

נג .
(29.141 ס"ע .18 ס"ע ח "א התוועדויות - מנחם תורת ראה

ועוד . .70 הערה 80 ע' ח "ו לקו"ש
(30.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן ב. יט , מגילה ראה
תריז.31) ע' ח "א מהוריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
(קה"ילהעיר,32) אבינו" יעקב של  "ניצוצו ר"ת ש"נשיא"

שענינו רבי ), הדברים מע' ואם ,(137 ע' ח "ל  בלקו"ש (נסמן
בנוגע לנשיאי אמורים בנוגע הוא שכן עאכו"כ  ,נשיא,

דעת) בינה חכמה (ר"ת דחב"ד  הענין תוכן הוא שהרי 
התורה. לימוד 

פ'33) הש"ק ביום  הוצאת) כש"ט  (ראה תרנ"ב ,

וש"נ). ואילך . סתי "ט  בהוספות תשנ"ט )
בג "ע,34) שנאמרה תורה וחוזר לומד  מאתנו א' כל  וכאשר

(ראה  נמצא שבו בהמקום דובבות" "שפתותיו שעי "ז כיון הרי 
רע"א  צז, ובנדו"ד יבמות ,( עולמך" בבחינת זה הרי  -

בעוה"ז  דג "ע הענין שישנו היינו, א), יז, (ברכות בחייך " תראה
ואדרבה, דג "ע, ומצב במעמד  נעשה הגשמי  ועוה"ז הגשמי ,
הוא  עכשיו שהוא כפי  ג "ע של  מציאותו כי , בערך , שלא בהוספה

של  וזמן מקום רק  נמשך ג "ע כאשר משא"כ  ,
ש"עולמ  באופן ה"ז בעוה"ז, שעי "ז תראהומתגלה ,"

באמונתו "וצדיק (ע"ד  חי  האדם גםנעשה *(",
חלקו  גם וכולל  בריאה, ונשמה בריא גוף של  נפלא " ב"יחוד 
ומצב  במעמד  נמצא העולם שכל  עד  בריאות, של  באופן בעולם

באשלמותא"). סיהרא ד "קיימא הענין (ע"ד  השלימות דתכלית

    ת"   "' תחי"



סו       

ללבנה " מונין ש "ישראל  ללבנה "35כיון ש "דומין "קיימא 36לפי בחודש  שבט "ו שכשם  מובן הרי ,
"אשלמותא " של  ומצב  מעמד  על  שמורה  בהנמשל , גם  הוא  כך  כפשוטו), (בגשמיות  באשלמותא " סיהרא 

ֿ קטנים . לקטני עד  וטף , נשים  אנשים  מישראל , כאו"א  אצל 

השל  דמשיח והרי הענין בו שיש  בכך  מתבטאת  יהודי של  משיח 37ימות  של  ומצב  במעמד  נמצא  והוא  ,
" של  ומצב  במעמד  שנמצא  עי"ז - כמ "ש) משיח 38" על  דקאי מיעקב ", כוכב  על 39"דרך  גם  וקאי ,

מישראל  ֿ כב ":40כאו"א  "כו - חלקים  משני מורכבת  זו שתיבה  ,( שנמשך הוי', דשם  הגימטריא  -
ע "י התחתון (כמאמר בעוה "ז התורה  ענינים 2אותיות  ששני ובאופן עלמא "), וברא  באורייתא  "אסתכל 

בגלוי  שהיא  כפי הקב "ה  של  האחדות  למציאות  ועד  ויחידה , אחת  ומציאות  תיבה  נעשים  וכ "ב ) (כ "ו אלו
אורייתא  ע "י חד , כולא  וקוב "ה  ישראל  - מישראל  כאו"א  התורה ,41אצל  פנימיות  - ובמיוחד  כולל  ,

והמושכל  המשכיל  השכל  בין נפלא " "יחוד  נעשה  ידה  שעל  כיון אותם , ומחברת  ביניהם  .42שעומדת 

זאת : ועוד 

המלך  שלמה  בזמן שהיתה  להשלימות  ושייכת  קשורה  בחודש  דט "ו אמיתית 43השלימות  נתקיים  שאז ,
גו'" נפשי בשלום  ד "פדה  בדרושי 44הענין בארוכה  (כמבואר  לבוא  לעתיד  שתהי' השלימות  ודוגמת  מעין ,

תשובה  בשערי בשלום  עמדי"45פדה  היו ש "ברבים  ("כי") נעשה  זה  שענין - שפעלו 44) עי"ז כלומר , ,
שבחינת  כך  כדי עד  ישראל ), כלל  (ועם  מישראל  כאו"א  עם  "עמדי", תהי' דהעולם  ה "רבים " שבחינת 

מישראל . כאו"א  של  לעבודתו סיוע  נעשית  עצמה  ה "רבים "

שמודיע  - כולו העולם  בכל  ועי"ז בעולם  בחלקו והתמימות  השלימות  ענין פועל  שיהודי מובן ומזה 
כיון ולהראות , להודיע  צריך  שאינו מזה , ויתירה  כולו, העולם  בכל  ומראה    קיומו בעצם  ,

יסף " ולא  גדול  ב "קול  ו"מודיע " "אומר " מציאותו, ֿ תורה 46ואופן מתן בעת  שהי' מציאותו 47(כפי שכל  ,(
היא    בהנפעל גלוי באופן .48שנמצא 

החי, במין גם  אלא  המדבר , במין רק  לא  היינו, שבעולם , הענינים  בכל  תהי' זו ותמימות  ושלימות 
הידוע  ע "פ  כי, - שבעולם  הדומם  לחלק  בנוגע  בעיקר  ואדרבה , ודומם , ביותר 49צומח  גבוה  הגבוה  שכל 

העלי' לתנועת  בנוגע  גם  הוא  שעד "ז מובן, יותר , מטה  למטה  העלי'נופל  ביותר  המטה  שאצל  ,
גבוה  מעל  ל "גבוה  עד  ביותר ", גבוה  ל "גבוה  עולה  ביותר " מטה  ה "מטה  דכל  עוז, וביתר  שאת  ביתר  היא 

עליהם " וגבוהים  ומהות 50גו' עצמות  - מזה  ולמעלה  א "ס , ומהות  עצמות  שזהו האמיתי, ל "גבוה " עד  ,
מי  מכל  למעלה  שהוא  במקומו.כפי שהוא  כפי ומהות  לעצמות  ועד  תוארים , ני

הקשר ו. גם  יובן - המשיח  ביאת  עם  קשורה  תמימים  תומכי ישיבת  שהתייסדות  האמור  וע "פ 
ס "ב ): (כנ"ל  אלול  בי"ג  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  החתונה  עם  אלול  בט "ו הישיבה  דהתייסדות  והשייכות 
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א.35) כט , סוכה
סע"ב 36) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד . ואילך .
פינחס.37) ס"פ עינים מאור ראה
יז.38) כד , בלק
ה"ה.39) פ"ד  תענית ירושלמי 
ספ"ד .40) מע"ש ירושלמי 
א.41) עג , זח "ג  ראה
ב).42) (ט , פ"ה תניא
(43.3 שבהערה שמו"ר
יט .44) נה, תהלים
ואילך .45) ג  נה, ח "א
(461092 ע' ח "ד  לקו"ש פל "ו. תניא וראה יט . ה, ואתחנן
ואילך .
בלבד ,47) אחת פעם הי ' שמ "ת הכחדאע"פ אז  ניתן  מ"מ,

החדשים  וכל השנים  כל שלאח "ז,על  הרגעים וכל  הימים וכל 

בעיניך  יהיו יום "בכל  טז) כו, תבוא (פרש"י  התורה  וכציווי 
הכוונה אין - גופא ובזה ממש, היום חדשים" שעות כ "ד  שבמשך 

האדם בעיניו נשאר נעשה שלאח "ז ביום (ורק ומצב מעמד 
שבכל  אלא, כיון "חדשים"), חדשים", בעיניך  "יהיו דהיום

כו'. לדרגא מדרגא הליכה צ"ל  ורגע רגע שבכל 
מתוך 48) הכלי  לפועל  "שהכיר להמגיד  בנוגע שמצינו ע"ד 

היינו, ספכ "ז), האמונה (שער כו'" א' בעין סומא שהי ' הכלי 
בנוגע גם בנפעל  הפועל  כח  את אפילו שהכיר שבדבר,

של  ענין לכאורה הי ' הפרט  כזה כאשר חסרון כי  אם ,
" בשם שנקרא באופן החסרון ואפילו ," אלא הי ' לא

.בעינו
לבוש 49) יביאו ד "ה הפורים שער אורה שערי  בארוכה ראה

ואילך . פל "ב ואילך , פי "ב מלכות
הליקוטים50) ספר וראה ז. ה, ערך קהלת להצ"צ ) (דא "ח

וש"נ. ואילך ). נג (ע' גבוה



סז        

במדרש  כדאיתא  - המשיח  ימות  עם  קשור  הנישואין ענין  מצרים )51כללות  מיציאת  (החל  הזה  "העולם 
. היו עם אירוסין ישראל ) (וכלל  מבנ"י דכאו"א  ה "נישואין" יהיו שאז נישואין", יהיו המשיח  לימות  .

אחד " לבשר  ש "והיו באופן ית ', ומהותו עצמותו עם  ועד  .52הקב "ה ,

- השמחה  בענין גם  מתבטאת  זו לעיל ושייכות  חתן 53כמוזכר  שמחת  דוקא  היא  גדולה  הכי שהשמחה 
אז  הי' וכיצד  אדמו"ר , מו"ח  דכ "ק  הנישואין נערכו כיצד  גם  שיודעים  וכפי במוחש , שרואים  כפי וכלה ,

כמ "ש  - המשיח  בימות  מהחידושים  גם  וזהו נ"ע ); (אדמו"ר  אביו של  פינו "54ה "גילוי" שחוק  ימלא 
דוקא . לבוא  לעתיד  רנה ", ולשוננו

השני  שהחלק  כיון - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  להחתונה  בשייכות  ביותר  מודגש  זה  55וענין

" הוא  שמו והשמחה של  הצחוק  ע "ש  ,"56.

ד " שהענין להוסיף , נעשה ויש  "   בדור אנו נמצאים  שהרי - בגימטריא ("אז"
הדורות  בכל  ועבודתינו מעשינו דכללות  השלימות  ישנה  שאז ס "ד ), (כנ"ל  חב "ד  דנשיאי כך 57שמונה ) ,

של  ענין זהו אלא  לבוא , שעתיד  עתיד , בלשון "אז" זה  "ימלא 58שאין ומיד  תיכף  נעשה  ובמילא  ,
ו  גדולה , הכי בשמחה  נמצא  מישראל  שכאו"א  רנה ", ולשוננו פינו לשאלה :שחוק  מקום  אין מלכתחילה 

בגמרא  מצינו הרי ההנהגה 59היתכן?! מותרת  מתי ההלכה ) כדרישת  גלוי באופן (שנתפרשו תנאים 
של  ענין נעשה  שה "אז" כך  צדקנו, משיח  בא  ומיד  שתיכף  כיון - פינו" שחוק  לאח "ז ד "ימלא  ומיד  ,

של  ענין גם  ,נעשה  . הגאולה התחלת 

ענין  (ע "ד  "אחד " בגימטריא  י"ג  - אלול  י"ג  ביום  נעשה  הגאולה  עם  שקשור  הנישואין ענין וכאמור ,
לבשר  ד "והיו באופן דש "ק ,הנישואין הענינים  כל  שכולל  אלול , י"ד  הש "ק  ביום  והמשכו ,("

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "יום  - העיקרי ענינו "יום 60ועאכו"כ  בא  לאח "ז ומיד  ותיכף  ,
לפניו" ונחי' יקימנו שבו) אלול , (ט "ו ובפשטות ,61השלישי בגלוי נפעל  זה  ישיבת שענין התייסדות  ע "י

בארוכה . כנ"ל  תמימים , תומכי

של  באשלמותא " סיהרא  "קיימא  זה  שביום  כיון - כולה  השנה  דכל  העיקרי הענין נעשה  זה  וענין
ֿ צדק  החשבון ע "י כולה , השנה  כל  את  שכולל  ר "ת 62החודש  אלול , חודש  - השנה  לכל  בנוגע  וההכנה 

לי"63"אני  ודודי "לדודי",64לדודי היא  ("אני") מציאותו שכל  ומצב  במעמד  יהודי כל  מוכן עומד  שאז ,
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ספט "ו.51) שמו"ר
כד .52) ב, בראשית
(53.(219 ע' (לעיל  בתחלתה זו שנה אלול  י "ג  שיחת
א.54) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
גם55) שהוא ,"יוסף" שהתחלתו השם, כללות

שיחת  בארוכה (ראה ויחיד  אחד  שם נעשים יחד  ששניהם כיון
.((210 ע' (לעיל  ס"ה זו שנה אלול  יו"ד 

ֿ ו.56) ג  כא, וירא ראה
מישראל 57) דכאו"א ועבודתינו מעשינו שלימות גם כולל 

"מידו  מהקב"ה, שמקבל  טובות ושנים ימים האריכות משך  בכל 
ועשרים  מאה ימיו "והיו עד  והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה
אלא  עוד , ולא הימים, שלימות שזהו ג ), ו, (בראשית שנה"
ושמונים  מאה - זו משלימות למעלה שלימות ניתוסף שלאח "ז

כ "ימי  מו"ח שנה, כ "ק של  השני  שמו כח ), לה, (וישלח  "
דורנו. נשיא אדמו"ר

ד "גאולה58) הענין שישנו לאחרי  (ובפרט  ראהבשביעית"
ב יז, שאמרנומגילה  כפי  - דערבית,) העמידה בתפלת ֿ עתה זה

שלפנ "זועד "ז שחרית  ותפלת  שלפנ "ז, מנחה .בתפלת
סתק"ס.59) או"ח  טושו"ע א. ז, גיטין וראה שם. ברכות
בסופה.60) תמיד 
ב.61) ו, הושע
כלל 62) ושל  מישראל  כאו"א של  צדקתו על  גם שמורה

תורה, תומ "צ, בעניני  מלאה אצלם היתה שהשנה כיון ישראל ,
"חוזק" על  שמורה המשולש", "חוט  - חסדים וגמילות עבודה

נצחי . וקיום ו"חזקה",
ועוד .63) עה"פ. ובשעה"פ ג  ו, שה"ש
החל 64) - אלול  חודש של  ענינו מורכב אלו תיבות ומד '

שבו  אלול *, מר"ח  ועאכו"כ  אלול , חודש מברכים משבת
שבס"ת  היודי "ן בד ' המרומזים האחרונים יום ארבעים מתחילים
והעבירו)), (ד "ה רסתקפ"א או"ח  (ב"ח  לי " ודודי  לדודי  ד "אני 
ברצון" האחרונים אף** ברצון הראשונים "מה נאמר עליהם
בשנה", "אחת ביוהכ "פ, וחותמם שסיומם יח ), ט , עקב (פרש"י 
ופתקא  טובה, חתימה וגמר טובה, וחתימה הכתיבה נשלמת שבו

כו'. טבא

                
                

                   



סח       

כולה  השנה  כל  במשך  יהודי עומד  זה  ומצב  ובמעמד  "לי", נעשה  ש "דודי" - למעלה  גם  פועל  ועי"ז
("אן  אלול  דחודש  ומצב  במעמד  היא  כולה  השנה  שכל  כך  אלול ), דחודש  וההוראות  וההשפעה  ַ(בכח 
ומצב  למעמד  ויתעלה  וישתנה  יתקשר  העולם  שכל  - בעולם  גם  פועל  כזה  ובאופן יאר "), ָאלול 'דיקער 

ד "אלול ".

לפועל :ז. בנוגע  הנ"ל  מכל  המורם 

מסויים , ובמקום  בעיר  אמנם  שאירעה  התייסדות  תמימים , תומכי ישיבת  של  התייסדותה  ביום  בעמדנו
ושעיקר  להאיר ", "נרות  יהיו הישיבה  שתלמידי ההתייסדות ) בתחילת  תיכף  (שנתגלתה  כוונה  מתוך  אבל 
שזהו"ע  למעליותא , ד "חרפו" הענין את  שיפעלו כדי משיחך ", עקבות  ד "חרפו בהזמן דוקא  יהי' הגילוי 

והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  מביאים  שעי"ז ניצוצין, הרפ "ח  את דבירור  עושים  - בארוכה ) (כנ"ל 
ב  לפרסם  לעיל , האמורים  הענינים  בכל  לפעול  "שליח " מכם  תקופה כאו"א  של  השליחות  ע "ד  מקום  כל 

משיחך ", עקבות  ד "חרפו התקופה  את  ולגמור  לסיים  להאיר ", "נר  להיות  צריך  מישראל  שכאו"א  זו,
והשלימה . האמיתית  גאולה  ומיד  תיכף  ולהביא 

תומכי  ישיבת  ודוגמת  מעין הפרטי מביתו לעשות  - השליחות  את  עצמו על  כאו"א  יקח  ובודאי
בארוכה  פעם  המדובר  ע "ד  והיינו, ס "ג ), (כנ"ל  ֿ חסדים ,65תמימים  גמילות  של  בית  צ "ל  יהודי בית  שכל 

כל  צ "ל  הנ"ל ), הענינים  יותר  מפורשים  שבו בענין (או יותר  בפרטיות  כך  תפלה , של  ובית  תורה  של  בית 
שזכו  אלה  וכל  שם  הנמצאים  אלה  כל  אצל  שרואים  כפי תמימים , תומכי ישיבת  ודוגמת  מעין (גם ) בית 
ֿ שביחוד . וביחוד  ֿ פרטיות  בפרטי התורה  בפנימיות  ולימוד  במיוחד , בתורה  ולימוד  בכלל , לימוד  שם  לקבל 

עם  קשורה  שהיתה  תמימים  תומכי ישיבת  כבהתייסדות  נישואין, של  לענין הקשר  גם  להוסיף  ויש 
עכשיו  הנערכים  בפשטות  נישואין עם  גם  קשור  עכשיו שהדיבור  כיון - אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ,66נישואי

היעוד  קיום  עם  קול 67הקשורים  שמחה  וקול  ששון קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי כו' ישמע  "מהרה 
קולות  החמשה  (כל  וגו'" כלה  וקול  [68חתן ברכות  השבע  בנוסח  שאומרים  כפי השבע ), על  שנוסף  ובפרט 

כש "באו  - המשתה  ימי שבעת  בכל  ברכות  שבע  ואומרים  חוזרים  הנישואין, בשעת  פנים 69ברכות 
העולם 70חדשות " בכל  הברכות  נמשכות  ידיהם  ועל  בהסעודה , המסובים  בנ"י כל  את  מברכים  שבהן ,[

ד "יצחק " ובאופן ד "יוסף " באופן גם  היא  הברכות  המשכת  ובנדו"ד , ההוא , שבדור  מבנ"י מתחיל  כולו,
אדמו"ר ). מו"ח  כ "ק  של  שמותיו (ב '

תבוא :ח . פרשת  - השבוע  פרשת  עם  גם  כהנ"ל  לקשר  ויש 

גופא  ובזה  גו'"), הארץ  אל  תבוא  כי ("והי' ישראל  לארץ  בנ"י ביאת  אודות  מדובר  פרשתנו בהתחלת 
פרי  כל  מראשית  "ולקחת  - לזה  ובהמשך  הארץ , וחלוקת  דכיבוש  שזהו"ע  בה ", וישבת  ד "וירשת  באופן

ישראל  ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים  שבעת  מפירות  המקדש  לבית  ביכורים  הבאת  גו'", .71האדמה 

בזה  הסיפור  (כידוע  ישראל " ארץ  דא  "מאך  הצ "צ  פתגם  ע "פ  - שבזה  הפנימי ענין היינו,72וביאור  ,( ַָ
" בעולם  מחלקו לעשות  צריך  מישראל  שכאו"א   מהפירות ביכורים  מביא  הוא  ואז ,"

הארץ . בהם 

גו" ואמרת  "וענית  הכתובים : "האמרת "73ובהמשך  מלשון גם  הוא  ש "אמרת " לומר , דיש  -
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(65.75 בהערה שם ובהנסמן ,130 ע' חל "ו לקו"ש גם ראה
נישואין,66) ושמחת חתונות של  ענינים עוד  יתקיימו ובודאי 

ועאכו"כ  התקיימו, שכבר נישואין של  המשתה ימי  שבעת הן
עצמם. נישואין

ֿ יא.67) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
ב.68) ו, ברכות
טושו"ע 69) ה"י . פ"ב ברכות הל ' רמב"ם סע"ב. ז, כתובות

ס"ז. סס"ב אה"ע

נעשה 70) יהודי  שכל  - חדשות" ד "פנים הענין עיקר גם כולל 
שכן, שלפנ"ז, ברגע ומצבו מעמדו לגבי  חדשות" "פנים בבחינת
עוד  להאיר" "נר נעשה הוא הרי  רגע, עוד  אצלו שניתוסף מאחר
עד  חדשות", "פנים אצלו נעשית ובמילא אז, עד  שהי ' מכפי  יותר

ממש. חדשות" ל "פנים
ב).71) (כו, עה"פ פרש"י 
ֿ קודש 72) תפה.אגרות ע' ח "א מהוריי "צ אדמו"ר
ה.73) כו,



סט        

גו'" היום  האמירך  וה ' גו' היום  האמרת  ה ' "את  הפרשה  בהמשך  כמ "ש  פירשו 74ו"האמירך ", זה  שעל  ,
אחת 75חז"ל  חטיבה  אתכם  אעשה  ואני בעולם  אחת  חטיבה  עשיתוני אתם  לישראל  הקב "ה  להם  "אמר 

התוספות  פירוש  וע "פ  פירושו,76בעולם ", בעולם " אחת  ש "חטיבה  מובן, "יחידה ", בחינת  היא  ש "אחת "
בחינת  עולם ")שמתגלית  של  יחדיו,("יחידו ובכולם  מבנ"י בכאו"א  גם  ומתגלה  ונמשך  ,

"ואהבת  מצות  קיום  ע "י מציאות "78לרעך 77ובפרט  בנ"י כל  נעשים  שעי"ז ,.

הפרשה  בהמשך  כמ "ש  - דלעו"ז הענינים  הפיכת  גם  שפועלים  גו'",79ועד  קדשך  ממעון "השקיפה 
חז"ל  אמרו זה  לברכה "80שעל  הקללה  את  "הופכים  ברכה ", לשון וזה  כו' שבתורה  השקפה  והיינו,81"כל  ,

ומהפכת  משנה  ברכה ") שב "לשון כולה  התורה  בכל  היחידית  (שהיא  זו בפרשה  שנאמרה  שה "השקפה "
" "השקפה גם  להיותו השקפה , של  ענין שכל  שבתורה ", באותו השקפה  בתורה  ילמדוהו ,"

שי  יצטרכו אופן שלכן מצרים , דיציאת  הענין לבוא  לעתיד  שאירע 82למדו מה  ולספר  ללמוד  ,גם 
במיצרים  (דוקא ) שנמשך  אלא  וגבולים  ממיצרים  למעלה  שהוא  כפי ד "מצרים " הענין יהי' שאז אלא ,

מצרים  שזהו"ע  שלמה וגבולים , בחכמת  ניתוסף  שעי"ז דקדושה , מצרים  חכמת  גם  כולל  כמובן 83, ,
הכתובים  בפשטות  .84מהמבואר 

מ "ש  (כמדובר 85[וע "ד  גו'" לברכה  הקללה  את  לך  אלקיך  ה ' ויהפוך  גו' לשמוע  אלקיך  ה ' אבה  "ולא 
תעשה ",86לעיל  ד "לא  ענין היותן שעם  תעשה , לא  מצוות  דשס "ה  הענין ע "ד  הוא  אבה " ד "לא  שהענין - (

של  ענין מזה  נעשה   גידים שס "ה  כנגד  הם  ל "ת  מצוות  ששס "ה  בכך  גם  כמודגש  והרי 87, ,
למצוות  ששייכים  איברים  הרמ "ח  (כמו הם  גידים  שענינם 88השס "ה  , ואדרבה חיובי, ענין (

הנפש " ("הוא  הדם  גידים 88מהלך  השס "ה  באמצעות  דוקא  נעשה  איברים  הרמ "ח  בכל  (89.

הידוע  עם  זה  לקשר  "90ויש  בגימטריא  הוא  "גיד " ".שתיבת 

שזהו"ע  ֿ ד ", "ג  הוא  התיבה  וסיום  שהתחלת  - עצמה  "גיד " בתיבת  גם  מודגש  זה  שענין ולהוסיף ,
דלים " על 91ד "גמול  דקאי למעלה , היו"ד  הן היודי"ן, ב ' על  הרומזת  "י'", אות  ישנה  ובאמצע  ,

" ממש ממעל  אלוקה  חלק  (ש )היא  בישראל  השנית  "נפש  על  דקאי למטה , היו"ד  והן אשר ,92, ,
" למטה להיותה  גם  לבוא  צריכה  כך  יו"ד , בבחינת  ה "ז שלמעלה  דכשם  מובן, ממעל , אלוקה  חלק 

יו"ד ]. בבחינת 

האמור ,ט . בכל  ההחלטות  קבלת  שע "י - העיקר  והוא  - ויה "ר 

כאן  מהנמצאים  כאו"א  עכשיו שיעשו עי"ז לצדקה , ושליחות  חלוקה  עם  זה  כל  שמקשרים  ובפרט 
בהתוועדויות  עד "ז כמ "פ  (כמדובר  מדילי' ובהוספה  לו, שנותנים  השטרות  את  לצדקה  ליתן שליח 

הקודמות ),
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ֿ יח .74) יז כו,
סע"א.75) ו, ברכות
א.76) יח , מנחות - עד  ד "ה
יח .77) יט , קדושים
זאת78) לומר הנהוג  ע"פ ובתור ובפרט  התפלה,
לאחרי - וש"נ) .374 ע' חכ "ה לקו"ש (ראה להתפלה

משנתו", כשיעור "מיד  להיות שצריכה לפניך " אני  "מודה אמירת
שהגלות  (כידוע הגלות משינת שניעורים שבשעה גם נרמז שבזה

נעשה לשינה), נמשלה  ותיכף כו'", לפניך  אני  "מודה
אמונתך ". "רבה ומיד 

טו.79) כו,
ה"ה.80) פ"ה מע"ש ירושלמי 
רפמ "א.81) שמו"ר
סע"ב.82) יב, ברכות

מהמדובר 83) כמובן מישראל , בכאו"א גם זה ודוגמת ומעין
("כוכב"), משיח  בחינת ישנה מישראל  שבכאו"א (ס"ה) לעיל 
שהוא  - נפלא דבר הרמב"ם כותב צדקנו למשיח  בנוגע והרי 

ומזרע דוד  הי "ב)."מבית יסוד  חלק פ' סנהדרין (פיה"מ  "
(84.223 ע' ח "ג  תנש"א התוועדויות יו"ד . ה, ֿ א מלכים ראה
ו.85) כג , תצא
ואילך ).86) 215 ע' (לעיל  סי "א זו שנה אלול  יו"ד  שיחת
ב.87) קע, זח "א
כג .88) יב, ראה פ'
גם89) 252ראה ע' ח "ב תנש"א .התוועדויות
סע"א 90) רמז, וישלח  באוה"ת הובא טו. ג , אור מאורי 
ואילך .
א.91) קד , שבת
רפ"ב.92) תניא



ע       

ממש  ומיד  תיכף  בזה , ההמשך  קודם  אפילו או לאח "ז, ומיד  תיכף  הכתוב ,93הנה  בלשון - נעשה 
הוא  ברור  שדבר  והיינו, בה ", וישבת  וירשת  גו' הארץ  אל  תבוא  "כי - השבוע  מאתנו,94בפרשת  שכאו"א 

שמיא " ענני "עם  - באים  כולו, העולם  שבכל  ישראל  כל  עם  ביחד  יחד , "כל 95וכולם  הקדושה , לארצנו -
עלי'" השלישי.96יושבי' לביהמ "ק  ביכורים  הבאת  - גו'" האדמה  פרי כל  מראשית  "ולקחת  ומיד  ותיכף  ,

של  באשלמותא " סיהרא  "קיימא  שבו ביום  בעמדנו כמודגש  ד "אשלמותא ", באופן - אלו ענינים  וכל 
אראנו" ל "נפלאות  ומיד  תיכף  ההקדמה  נעשה  זה  כל  אשר , אראנו", "נפלאות  שנת  של  האחרון החודש 
בקודש  עד  המשולש , ובביהמ "ק  הקודש , ובהר  הקודש , עיר  בירושלים  גופא  ושם  הקדושה , בארצנו

הקדשים .

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו כדי דולר , של  שטר  מהנוכחים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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("מ 'טאּפט 93) זה שממששים מישוש, מלשון גם - ַ"ממש"
עינים  לדעת ב"לב "ממש" גם כולל  גשמיים, בידים אן") ָָדאס

לשמוע". ואזנים לראות
אלא 94) כו', תנאי  או ספק בלשון אינה "כי " תיבת שהרי 

בה", וישבת וירשת גו' הארץ אל  "תבוא שכאשר דברים, סיפור

חלק  לו שיש כיון גו'", האדמה פרי  כל  מראשית "ולקחת אזי 
וחלוקה  כיבוש לאחרי  בארץ, .מבורר

א.95) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
ב.96) לב, ערכין

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ידוע לו אשר התקשרות ישראל עם  מאשר הנני בזה קבלת מכתבו פ"נ מעש"ק תבא, ובטח 

הקב"ה הוא ע"י אורייתא, גליא דאורייתא וסתים דאורייתא וכמובא בזהר ח"ג )ע"ג, א( וכן קישורו 

של איש הישראלי מאחד לחבירו הוא ג"כ בעיקרו ע"י התורה כי ס"ר אותיות לתורה כנגד ס"ר נשמות 

שהם כללות ישראל אשר בצירוף כל תיבות אלו הס"ת כשרה, ובמילא כל אות מעלית בקדש את חברתה, 

וכיון ששולח אלי פ"נ הרי בודאי אשר כבר לומד או עכ"פ יתחיל תיכף ללמוד תורת חסידות חב"ד 

סתים דאורייתא אשר זכינו להתגלותה דוקא בדורותינו אלה, והוא ענין של כל אחד ואחד מישראל 

ואינו שייך לכתה אחת, והשי"ת יצליחו, וכדי לעורר ג"כ סייעתא דשמיא בעסקו בתורת חסידות חב"ד 

הרי מוכרח שישפיע גם על סביבתו לקרבם ולהמשיכם בלימוד זה ובאתעדל"ת אתעדל"ע.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע לו ברכתי, 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות ות"ת ביר"ש.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר
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הקודש ללשון מתורגם 
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בתורה  נאמר  מעקה מצות בית 1על  תבנה "כי א) :
כתוב  מדוע להבין : וצריך  לגגך ". מעקה ועשית חדש

היא "2"בית ההלכה לא 3הרי במעקה שחייבים
כאשר  בית ביתרק קונים כאשר  גם אלא ,

?וכדומה מעקה) (ללא

חדשתו 4ב"ספרי" "משעת מעקה"5נאמר : לו  עשה
לבית, הכניסה עם רק חלה אינה מעקה לעשיית החובה

בנייתו  עם מיד  אלא מזוזה, חדשתו ".6כמצות משעת –

ברורה  הפסוק לשון  אין  עדיין  כדברי 7אך  אם, :
הבית, על  הבעלות עם מיד  מעקה חובת חלה ה"ספרי",
התורה  לכך  רומזת מדוע אליו , הכניסה עם ולא

בית "תבנה הביטוי משתמע באמצעות שממנו  ,"
חדש" "בית על  רק חלה באמצעות 8שהחובה ולא ,

על  חלה מעקה שחובת המדגיש עם ביטוי מיד  בית
היהודי? לרשות הכנסו 

הפסוק  בהמשך  הטעם 1ב) –9כתוב מעקה לעשיית
רוצה הפסוק מובן : ואינו  ממנו ". הנופל  יפול  "כי

"(יפול ) בלשון  מתבטא הוא ומדוע נפילה, "?כאן 

הגמרא  עונה כך  ימי 10על  מששת ליפול  זה ראוי :
וחובה  זכאי על ֿידי זכות שמגלגלין  אלא בראשית...

לתורה, בפירושו  זו  תשובה מביא רש"י חייב". על ֿידי
על ֿפי  הלימוד  לדרך  מתאים זה תירוץ אין  לכאורה, אך 
"נופל " המילה של  המשמעות שהרי מקרא, של  פשוטו 

" –איננה ושםֿתואר  הווה לשון  אלא ליפול ", זה
ממש? 11"נופל "

.
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נאמר  אליעזר  דרבי שהקדושֿברוך ֿהוא 12בפרקי ,
מושלמת  איננה צפונית שרוח  באופן  העולם את ברא

צפונית 13(כמאמר  ורוח  דומה, הוא לאכסדרא עולם :
"הוא  ויטען  אדם יבוא שאם כדי מסובבת), אינה
הזאת  הפינה את ויגמור  "יבוא לו  יענו  אלקה",

שהנחתי..."

של  הטעות את הנבראים מן  למנוע כדי כלומר ,
באופן  הקב"ה בראם ומנהיגו , עולם בבורא איֿתלותם

בהם יכולים שיש אינם שהם כל ֿשהוא,
עליון . בכח  תלותם את חשים הם וכך  להשלימו ,

לא  שאדם כדי "שכל ": של  מציאות לגבי גם כך 
 ֿ הקדוש בראו  הכל , להבין  מסוגל  הוא שבשכלו  יחשוב
שמעל  לדברים להזדקק מוכרח  שהוא באופן  ברוך ֿהוא
לקבל  יש חכמה, דבר  להבין  כדי לדוגמא: לשכל ,
החכמה  וכללי היסוד , מושכלות את תחילה
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ח.1) כב, פרשתנו 
"כי 2) מתחיל שהפסוק חייב זה כו ' בקנאו  שגם (אף בית"

(כלל בהווה הכתוב דיבר כי  בפשטות י "ל – בפשוטו במעקה) (גם)
ל. שם, כא. שם, יז . כב, כח. כא, משפטים רש "י  (ראה מקרא .של

ואילך)). 137 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  וראה
"(בית) נאמר למה – היא שבפנים היא והקושיא זו  שתיבה "

דוקא  הוא מעקב שחיוב ללמד שבא לטעות מקום נותן  וגם לשון  יתור
.בבית

עה"פ.3) ספרי 
עה"פ.4)
חדושו .5) כאן : ביל"ש 
ה"ב 6) פי "א ברכות הל' לרמב"ם צפע"נ  וראה לספרי . רב דבי  ספרי 

לספרי  אדם ובתולדות כאן ). עה"ת בצפע"נ  (נעתק ב ד, תרומות והל'
לו  חדש  כשהוא מפרש :  .ואכ"מ .

עלי '7) פליגי  ורבנן  (רבי ) יחיד דעת היא הספרי  שדרשת לזה נוסף
עוז  מגדל גם (וראה שם רב דבי  ספרי  – כו '] ברמב"ם* הובא לא [ולכן 

ה"ג ). פי "א רוצח הל' לרמב"ם

"בית איצטריך דלרבנן  שם, רב דבי  שהוא בספרי  שכל לומר "
– "בית" מתיבת זה נלמד שבספרי  ואף בנאו . דלא אע"ג  לדידי ' חדש 

בית כלומר אלא דוקא "לאו  – מ"מ" רב "בית דבי  (ספרי  מ"מ"
בלשון  כן  לפרש  דוחק לכאורה אבל שם). אדם תולדות לפנ "ז . שם

הספרי .
הנ "ל8) בצפע"נ  בנינו ".ויל"ע  בשעת דהיינו  חדושו  "בשעת דמפרש 
(9(49 (ובהערה ו ' סעיף בפנים לקמן  ראה אבל כתוב. של כפשוטו 

ההלכה. ע"ד
בפרשתנו .10) עה"פ פרש "י  א. לב, שבת
ומלות 11) סופו .. שם על "נקרא כאן  מפרשים) בעוד (ועד"ז  בראב"ע

– ביאור צריך גופא הא אבל סופם". שם על נקראו  מספר לאין  רבות
אצלו  וודאי  פירושו  אין  להראב"ע גם (וכנראה סופם שם על יקראו  למה

נבואה)? דברי  הוא או  הלשון , דרך כן  אם נדע ולא ביאורו : וכהמשך
ר"פ 12) וחזקוני  זקנים) (הדר בעה"ת רבותינו  ג "כ וראה פ"ג .

בראשית.
ואילך.13) סע"א כה, ב"ב – ר"א

     



עב   

אלו  כללים אך  השכלית, למסקנה מגיעים שבאמצעותם
השכל  מן  נובעים מורגש 14אינם עצמו  בשכל  כלומר  ,

השכל . שמעל  לכוחות להזדקק צורך  ויש חסרון ,

ירד  שבתורה הנגלה בתורה: להבדיל , גם, הוא כך 
ואף  אנושי, שכל  על ֿידי להבנתו  עד  ו "התלבש"

אינ  גם 15ו ֿיהודי על ֿידי התורה, את שיזכרו  כדי אבל  .
שכל  שהוא שבה, מסויימים הנגלה ענינים נכתבו  ,

לאשורם  להבינם אפשר  שאי באופן  שבתורה ,16בנגלה
שהיא  התורה, פנימיות על ֿפי אותם לומדים אם אלא

אלקי רק שכל  שהתורה חשים על ֿידיֿזה .
",אלקי שכל  היא במהותה אך  אנושי, בשכל  "

לנבראים  .17שמעל 

על  הפסוק הוא הללו  הענינים מן  שאחד  לומר , ויש
מעקה  לענין 18מצות התורה בפנימיות הפירוש לפי :

ש"בית יובן  בתוכנו המעקה, עיקרי ענין  הוא "
ל "בית  הקשורה המעקה חובת – מעקה של  הפנימי

."

לפני  שעוד  הנופל ", "יפול  הביטוי גם יובן  וכך 
"נופל ". נקרא כבר  הוא (מ "גגך ") נפילתו 

.‚
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אומרים  רבי 19חז "ל  וכדברי אשתו ", זו  "ביתו 
לאשתי 20יוסי  אלא אשתי לאשתי קריתי לא "מימי

חדש" בית תבנה ל "כי הפנימי הפירוש וזהו  ביתי",
נישואין  חיי תחילת אדם 21תקופת על  מוטלים כאשר  ,

בצוארו " גשמית 22"רחיים בפרנסה עיסוק אדם 23– ,
זורע  אדם .24חורש

ועשית  חדש בית תבנה "כי אומרת והתורה

"בית זהו  – שאין מעקה..." חדש, עבודה סוג – "
אין  "מעקה": בעשיית צורך  יש לפיכך  בו , רגילים
העבודה  בסוגי לפניֿכן , שהיתה בזהירות להסתפק
וסייגים  הגבלות לקבל  הכרח  יש אלא הקודמים,

בדיבור 25חדשים  במחשבה, חדשות הגבלות –
ובמעשה.

שדוקא  לכך  הסיבה מצוינת הפסוק ובהמשך 
חדשה "כי בעבודה – "מעקה" של  האזהרה דרושה

ממנו ".יפול 

של  בכיוון  האדם אצל  כרוכה זאת 26עבודה

27 בגשמיות התעסקות כי הקודם, מצבו  לעומת
לעולםֿהזה, נשמתו  של  הכללית כירידתה היא העולם
אותו  תדרדר  העולם שגשמיות להיות עלול  ולפיכך 

זהיר  יהיה לא הוא אם לכן  בנייתו מדרגתו . בעת
הגשמיות  את לרומם יוכל  לא הוא חדש", "בית
את  תגביר  הגשמיות להיפך , ואף לרוחניות, ולהופכה

הנופל ". "יפול  – ונפילתו  ירידתו 

.„
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האדם  לגוף גם לפעמים, היא, הכוונה ,28ב"בית"
של  הכללית העבודה את כולל  הוא ה' ובעבודת
האדם  של  וחלקו  הגוף וזיכוך  בירור  – ה"בירורים"

"בית נקראת זו  עבודה לפני בעולם. א) כי ,"
בעבודה ב) לכך , קשר  לה אין  למטה הנשמה ירידת

האמיתי. ה"חידוש" מתבטא

המבואר  הזה על 29ועל ֿדרך  העולם
ההשתלשלות" ב"סדר  דרגות מספר  יש שאמנם הגשמי,

והמקור  השורש מן  התחדשות של  בדרך  המתהוות
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ח"א 14) ממו "נ  ולהעיר .253 ע' ח"ב [המתורגם] לקו "ש  גם ראה
ועוד. פנ "א.

ואכ"מ.15) חפשית. הבחירה שתהי ' בכדי  שזהו  י "ל שבזה  אלא
ע"ב.16) ריש  נב, ב"ב (רשב"ם מהכלל דבמקוםלהעיר (

(ביצה  רב בשתק כמה) (לדעת עד"ז  הדין . מבטל זה אין  "קשיא" הש "ס
וכיו "ב. ,(102 ע' תש "ח בסה"מ הנסמן  וראה א. ו ,

כו .17) סי ' אגה"ק ראה
פירושים 18) כמה שמביא כמו  עה"ת, בפי ' רש "י  הביאם ובכ"ז 

הקושי  מפני  פירושים (ויותר) ב' מביא כ"כ, פשוטים (גלאטיק) ַשאינם
ועוד. מהם: שבכאו "א

[המתורגם]19) לקו "ש  א. יג , שם בגמרא וראה יומא. ריש  משנה
ואילך. 184 ע' חי "ז 

ֿ ד).20) ג  (סעיף שם בלקו "ש  נת' ב. קיח, שבת
(מ"ע 21) ובסהמ"צ אישות. הל' ריש  רמב"ם יג . (כב, זו  שבפ' להעיר,

קידושין . מצות נאמרה תקנב) מצוה חינוך וראה א. כד, הכתוב מביא ריג )
אשה איש  יקח "כי  ה) (כד, בפרשה שנה ולקמן  לביתו  יהי ' נקי  גו '

גו '". אחת
עש "ק  ו ' אלול, י "ג  ביום היו  אדמו "ר מו "ח כ"ק שנישואי  ולהעיר,

איש  יקח "כי  פרשת – תרנ "ז  תשל"ח)) -) זו  שנה קביעות (כמו  תצא פ'
גו '". חדשה אשה

וש "נ .22) ואילך, א' סעיף פ"ג  לאדה"ז  ת"ת הל' ראה
כאן )23) הליקוטים וס' המצות שער פי "ד. (שמ"ב מע"ח ולהעיר

ובי "ע. אצילות בין  המסך ענינה דמעקה
עלי '.24) תהא מה תורה וממשיך: ב. לה, ברכות
מלקו "ת 25) ולהעיר ואילך. 89 ע' ח"ב [המתורגם] לקו "ש  עד"ז  ראה

סע"א. נב, נצבים
בתחילתו .ד"חתן 26) שה"ש  לקו "ת א. קו , (תו "א ).דרגא"

א): (סג , יבמות איתתא.וראה נסיב דרגא
על 27) קאי  הנופל" ד"יפול הפנימי  הפירוש  פי  על יותר ויומתק

על  קאי  חדש " בית ד"תבנה – ד' סעיף לקמן  (ראה קדושה הניצוצות
כו ' ע"ח (ראה דתהו  שבה"כ ע"י  למטה שנפלו  הבירורים) עבודת כללות
אותם  ויעלה יזככם ולא האדם ליד (בהשגח"פ) כשבאים ואם שם),

יותר. למטה עוד יפלו  הרי  – לשרשם
ספ"א.28) תפר"ח עמלק ויבא ד"ה
ב).29) צ, תו "א (וראה ואילך פכ"ה התפלה מצות וראה שרש  .

.34 הערה לקמן 



עג    

של  ענין  הוא הצמצום שלאחר  האור  [כללות
"30התחדשות  נקרא קדמון ' 'אדם ,  יש – "

מאין 31מאין  יש של  ענין  הם דאצילות "כלים" ,32,
הבריאה  עולם ]33ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה

האמיתי  החידוש זאת, בכל  דוקא 34אך  הוא
הידוע  כמאמר  הגשמי, הזה העולם 35בהתהוות

מאין  יש לך  אין  – הרוחניות מן  הגשמיות שהתהוות
מזה. גדולה

לגבי גם כיוון כך  גשמיים: דברים עם
יוצא, רוחניות, לעומת ערך  כלל  אין  שלגשמיות
והפיכתה  העולם גשמיות בירור  של  שהעבודה

היא .36לרוחניות,

אופן  רמוז  בית לפיכך  ב"תבנה עבודה של 
 ובכך בגוף, – ב"בית" ה"מחדשת" עבודה זוהי ,"

יתברך . לה' ודירה "בית" בונים

.‰

‰ÏÚÓÏ Ì‚Â Ì„‡ Ì‚ Y ˘Â„ÈÁ Ì‚

גם  כך  התחדשות, של  באופן  היא שהעבודה כשם
: העובד

עבודה  אופני באמצעות לאדם הנגרמת ההתעלות
בירור  של  זו  עבודה באמצעות אך  יחסית, היא אחרים
– "חידוש" של  באופן  האדם מתעלה העולם גשמיות

   הקודמת .37לדרגתו 

כביכול , למעלה, גם מחדשת זו  עבודה כן : על  יתר 
חז "ל  שמים",38כמאמר  מיראת חוץ שמים בידי "הכל 

חז "ל  למאמר  של 39ובדומה בגבורה כח  "מוסיפין 

יתברך  לו  "דירה לעשיית העבודה באמצעות – מעלה"
ש"מרחיב(ין )40בתחתונים" נאה" ה"דירה נעשית ,

אדם  של  כביכול 41דעתו  העליון ", אדם של  –42.

איזושהי  כביכול  קיימת השתלשלות" "סדר  מצד 
– לעולם האלקי האור  הורדת לגבי למעלה "הגבלה"

אל  לרדת שיכול  אלקי אור  אור יש ויש העולם,
שאיננו  – יותר  אף נעלה ואור  העולמות, מן  הנעלה

עולמות  של  בגדר  .43כלל 

"חידוש" נגרם ישראל  של  זו  עבודה ובאמצעות
האור  ואף העולמות, של  בגדרם כלל  שאיננו  האור  שגם
לפני  החלל  מקום את ממלא שהיה האור  מן  שנעלה

למטה.44הצמצום  ומגיע יורד  ,

.Â
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– הוא ל "חידוש" כידוע ה"כלי" בענין 45.
לעומת  באין ֿערוך  נעלית "עליה" שכאשר  העליות,
התבטלות, לפניֿכן  להיות מוכרחה הקודמת, הדרגה
ו "נהר  ל "עמוד " (בדומה לעליה. הכלי את המכינה
התחתון  מגן ֿעדן  כשעולים לעבור  שצריך  דינור ",

העליון  ).46לגן ֿעדן 

בסייגים  "מעקה": של  הפנימית המהות זוהי
מתבטאת  – ה"מעקה" – בעבודתו  היהודי שקובע

ראוי 47התבטלות  לכלי אותו  ההופכות וקבלתֿעול ,
."48ל "בית

הסיבה  את הענינים בפנימיות להסביר  ניתן  בכך 
איננו  בביתך ..." דמים תשים "ולא הפסוק שסוף לכך ,
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י ',30) סעיף (א) אוא"ס ע' ג ' כרך ֿ חב"ד הערכים ספר .ראה
(וראה 31) ג ' סעיף בערכו  ֿ חב"ד הערכים ספר וראה לב. א, מאו "א

בתחילתו ), ס"ו  .שם
אורות 32) ע' ד' כרך ֿ חב"ד הערכים בספר בזה השיטות ראה

ג ', סעיף ו "ציורם" "פשיטותם" – .דספירות
(רמב"ן 33) ברא" לשון  אלא מאין  היש  בהוצאת בלה"ק אצלנו  ד"אין 

בראשית). ר"פ
תער"ב 34) בהמשך (נת' "בעוה"ז " דוקא הוא ערוך" ד"אין  להעיר

ערוך  אין  סד"ה ועוד), ואילך. תמב א' ע' ח"ג  א'קנה. א'קנא. ע' (ח"ב
ועוד). (תשי "א). תרצ"ד לך

כג .35) פרק א' מאמר עיקרים ראה
(ובהערה 36) ואילך 21 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  בכ"ז  בארוכה ראה

ואילך. 74 ע' חי "ב שם). 73 ,79.
שבה 37) ההוספה – ה' אהבת ע' א' כרך ֿ חב"ד הערכים ספר ראה

וש "נ . ד', סעיף נה"ב .ע"י 
וש "נ .38) ב. לג , ברכות
ה.39) לג , ברכה ספרי  וראה לג . פ"א, איכ"ר
רפל"ו .40) תניא ועוד. טז . נשא תנחומא ראה
ב.41) נז , ברכות

("לבנות  קרקע לו  שאין  אדם "כל רע"א) סג , (יבמות ממרז "ל ולהעיר

הידוע עליו  עם זה לקשר ויש  אדם". אינו  שם) שאין  תוד"ה – בו "
ש  ועוד) תמו . ע' ואילך. ז ' ס"ע תרס"ו  המשך דדירה (ראה הכוונה

גילויים. מכל למעלה ית' בעצמותו  היא בתחתונים
(42.415 ע' מלקמן  להעיר
ביום 43) והי ' ד"ה ר"ה ֿ ג . פ"ב אחרי  לד"ה ביאור ראה לקו "ת ראה

ובכ"מ. פ"א. (הב') שיר מזמור ד"ה ברכה וה'. פ"ב ההוא
ועוד.44) ואילך. תקט ד. ע' תרס"ו  המשך ראה
ובכ"מ.45) ואילך. יח ואילך. יב ע' תרס"ו  המשך ג . ז , תו "א ראה
טו .46) ע' הנ "ל המשך א. צו , שם. תו "א .ראה
שלך..47) לגדלות לומר רצה לגגך מחיצה עה"פ: להה"מ או "ת ראה

ואילך. 141 ע' חכ"ד לקו "ש  בארוכה וראה לבך. יגבה שלא
תלכו 48) ה"א אחרי  (ד"ה תרס"ו  בהמשך מהמבואר )להעיר

קב"ע  מתוך כ"א) אור, גילוי  מצד (לא היא שעבודתו  פשוט, עבד בענין 
נעשה  ועי "ז  התחדשות, של באופן  היא ומשו "ז  בתכלית, וביטול ויר"ש 

בארוכה. עיי "ש  חדש , אור המשכת שהיא בתחתונים ית' לו  הדירה
פנימיות  ע"פ לבאר יש  ית') לו  הדירה לעשיית שייכת (דמעקה ועפ"ז 

ב"בית רק הוא ד)מעקה (מ"ע שחיוב זה כאן .הענינים (ספרי  "
חו "מ  חלק אדה"ז  שו "ע תכז . ר"ס חו "מ שו "ע רפי "א. רוצח הל' רמב"ם

א'). סעיף כו ' ונפש  גוף שמירת הל'



עד   

 בפני ציווי ההלכה, לפי הוא, אלא מעקה, למצות
בספרי 49עצמו  ֿ 4[כנאמר  מצות – לגגך  מעקה ועשית :

– לאֿתעשה] מצות – בביתך  דמים תשים ולא עשה,

את למנוע כדי סייג רק איננו  המעקה כי
בבניית  הכרחי ענין  הוא אלא הנופל "), ("יפול  האדם

מוגבלת "בית בלתי והתעלות חידוש בגרימת – "
כביכול ). (ולמעלה, באדם

.Ê

˙ÂÚˆÓ‡ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ÔÓ '‰Ï "˙È" ˙ÈÈ

"‰˜ÚÓ"

היא: לעיל  האמור  מן  למעשה ההוראה

לבנות  צריך  העולם, מן  להתנתק שאסור  לדעת  יש
יתברך  לה' דירה לעשות – ואדרבה,"בית" .

ה"עליה" נגרמת העבודה באופן  ה"ירידה" באמצעות
כדלעיל . למעלה, וחידוש למטה, חידוש ונגרם האמיתית,

לכלי  גשמיות להפוך  שכדי לדעת, יש שני מצד 
מוכרחים  כלומר , ב"מעקה". צורך  יש לרוחניות
אמנם  צריך  העולם. מגשמיות מובדלים להישאר 
אצל  מקום לתפוס להם אל  אך  העולם, בעניני להתעסק
בעניני  שהתעסקותו  ולחוש לדעת עליו  כי האדם,
של  העליונה הכוונה את להגשים כדי רק היא העולם

בתחתונים  יתברך  לה' דירה .50עשיית

.Á

ÔÈ‡Â˘È ˙‡˜Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰‡Â‰

ל "תבנה  למתכוננים מיוחדת הוראה נובעת מזה
נישואין : חיי של  במשמעות חדש" בית

נישואין . חיי של  הענין  חשיבות את רואים בכך 
ר  חשוב ענין  אינם יהודי כל  של  בחייו קנישואין  ,

מתחילה  אז  כביכול . למעלה, גם כללי ענין  אלא הפרטים,
דירה בעשיית העיקרית בתחתונים,עבודתו  יתברך 

מעלה, של  – אדם" של  דעתו  ל "מרחיבין  גורם הוא וכך 
כדלעיל  לעולם, חדש אור  הורדת – .51כביכול 

חדש" "בית לבנות שכדי לדעת, יש שני מצד  אך 
סייגים. קביעת – "מעקה" בעשיית הכרח  יש

עוונותיו  כל  על  לו  מוחלין  שחתן  כיוון  ,52לכאורה,
הענינים  כי וכו ', לסייגים לדאוג הכרח  אין  הרי

נמחקו . הקודמים הלאֿטובים

שעליו  די לא להיפך : לו  אומרים  כי ,
ח "ו  עלול  הוא בעולםֿהזה בעבודה איֿרגילותו  מפני
להיות  צריך  מכך : יותר  אלא הנופל ", "יפול  לידי לבוא

הלאֿטובים הענינים בגלל  גם העלולים "מעקה" ,
ולכן  בליֿערך , להתעלות עליו  חדש". ל "בית להפריע
בתשובה  צורך  יש אלא הקודמת, התשובה מספקת אין 

יותר  חדש".53נעלית ל "בית בהתאם ,

.Ë

˙ÂÈÁÂ ÔÈ‡Â˘È Y ÔÈ‡Â˘È‰ ˙ÈÏÎ˙

– לעיל  כאמור  המעקה, מהות לגבי גם כך 
ממנו  לדרוש ניתן  האם הזה: העולם מן  היבדלות

העולם? מגשמיות מובדל  שיישאר 

של  התקופה מתחילה שעתה כיון  לטעון : ניתן 
בצוארו " "רחיים 54 לדרוש אפשר  כיצד  –

העולם? מגשמיות מובדל  שיישאר  ממנו 

נישואי  של  התכלית שאדרבה: אפוא, לדעת יש
שרויה  שכינה "זכו  שיהיה היא למטה ואשה איש

ואשה 55ביניהם" איש לנישואי חדש", ל "בית להביא  –
לה' ישראל  בין  .56ברוחניות

ענינים  שני יש א)57ובכך  ישראל : בין  הקידושין 
ב) אלקות. עם ישראל  התאחדות כלומר , – לה'

כהקדש" עלמא אכולי לה "אסר  זאת –58באמצעות
נעשה הוא  כאמור שהרי, העולם. מעניני

"לסגל  כדי רק היא העולם בעניני התעסקותו  לעיל ,
עשיית 59לבעלה" של  העליונה הכוונה את להגשים ,

בתחתונים. יתברך  לו  דירה
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(49– (28 הערה 144 ע' ח"ט .89 ע' ח"ב ([המתורגם] לקו "ש  ראה
דמברכין  הי "ב) שם ה"ח. פי "א ברכות (הל' הרמב"ם פסק מתורץ שעפ"ז 
סכנה  משום שהם ד"דברים פסק ה"ד) (שם שלפנ "ז  אף מעקה, עשיית על

עיי "ש . עליהם", מברכין  אין 
ואילך.50) 103 ע' ח"י  מלקו "ש  להעיר
א"ס 51) המשכת – שענינם פו "ר, הוא נישואין  של דתכלית ולהעיר,

ואילך). 5 ע' תרנ "ז  תשמח שמח – ובארוכה א. מ, שה"ש  לקו "ת (ראה למטה
וישלח 52) פרש "י  פי "ז . שמואל מדרש  ה"ג . פ"ג  בכורים ירושלמי 

ע' ח"ה [המתורגם] (ולקו "ש  שם ונ "כ סא סי ' אה"ע רמ"א וראה ג . לו ,

התשובה. לענין  שזה – (170
ב).53) (לו , פכ"ט בתניא כמבואר
(54.22 הערה לעיל הנסמן  ראה
א.55) יז , סוטה
בדרז "ל.56) כידוע ע"ז , מיוסד שה"ש  דכל
ואילך.57) 234 ס"ע לקמן  וראה וש "נ . קדושין , ע' כללים צפע"נ  ראה
ע"ב.58) ריש  ב, קידושין 
ס'59) ואילך. 52 ע' חכ"ב לקו "ש  בארוכה וראה ו . פ"א, דב"ר ראה

שם). 115 (והערה ואילך 661 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות

           



עה

ְ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

קנט

רמז ב"הדר־מהיטבאל" לטהרת אפר פרה

בירור  הוא  וכו',  והזאתו  לאפר  הפרה1  ענין שריפת 

הפרה  את  ושורפין  ושוחטין  תהו.  דמלכי2  הניצוצין 

הניצוצי  ממנה  שמוציאין  מה  הוא  אפר,  שתעשה3  עד 

קדושה שמתהו המובלעים בה, ואז מטהרת טומאת מת 

שהוא משבירה4 דתהו וכו'.

ועולם התיקון התחיל ממלך5 הדר ומהיטבאל, וזהו 

מרומז במעשה פרה אדומה, דהמי חטאת שטובל בהן 

ומעלה, הוא ע"ד כמו מהיטבאל כו' בת מי זהב.

מהיטבאל מלשון טבל, מה שטובל במי חטאת.

והמי חטאת הם כמו בחי' מי זהב, המים הם כמו מי, 

האפר פרה שנקרא עפר כמ"ש6 מעפר שריפת החטאת, 

הוא כמו מי זהב, שזהב נק' עפר כמ"ש7 ועפרות זהב לו.

והאפר הוא מהפרה שהיתה אדומה, כמו זהב שהוא 

אדום.

וטובלין את האזוב8 בהכלי קיבול להמי חטאת9.

גם לעיל סימן  )ראה  ואילך.  ד  נו,  1( ראה לקוטי תורה פרשת חקת 

עא(.

2( פירוש: מבואר בקבלה ובחסידות, דהז' מלכי אדום )וישלח פרק 

לו, פסוקים לא־לט( הם מלכי תהו, דבכולם לא נזכר בהם אשה, רק 

בהמלך השמיני "הדר" כתוב "ושם אשתו מהיטבאל" וכמ"ש בזוהר 

חלק א' דף רכג, ב. חלק ג' דף קלה, ב. רצא, א. מובא לעיל סימן קמו. 

קמז. דממנו התחיל עולם התיקון יחוד דכר ונוקבא.

3( ראה לקוטי תורה שם נח, ד ביאור החילוק בין "פרה" נוט' פר־ה, 

ובין "אפר" נוט' פר־א.

4( ראה לעיל סימן נט הערה 15.

5( וכמ"ש שם פ' וישלח )פסוק לט( "וימלך תחתיו הדר ושם עירו 

פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב".

6( במדבר יט, יז "ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת".

7( איוב כח, ו.

8( במדבר שם פסוק יח, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על 

האהל וגו'.

פירוש: מבאר ומרמז )שם בתורת לוי יצחק( ד"אזוב" הוא בחי'   )9

מצד  והן  ה"אזוב",  וציור  המהות  מצד  הן  היסוד,  מדת*   — ברית 

"האזוב  א(  משנה  יב  פרק  )פרה  בהמשנה  זה  ומרומז  הגימטריא. 

הקצר", וביאורו בקיצור:

דכמו  האדם,  מדות  על  מרמז  הוא  הצומח  דמין  בחסידות,  מבואר 

בו  יש  האדם  במדות  כן  לגדלות,  מקטנות  וצמיחה  גידול  יש  צומח 

אזוב9 ר"ת 10ואני זאת בריתי אותם, ברית הוא יסוד11, 

והכלי קיבול להמי חטאת הוא יסוד דנוקבא.

 — דגופא13  12הדורא  הדר,  כמו  הוא  האזוב  ולפי"ז 

יסוד, כי סריס14 אין לו הדרת פנים.

ועל ידם האזוב והמי חטאת נטהר הטמא מטומאת 

התיקון  הוא  ומהיטבאל  הדר  שע"י  כמו  הוא  מת, 

לטומאת מת, שהוא מהמלכים המתים דתהו, וד"ל.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שפד

קטנות וגדלות.

וזהו הענין בפרה אדומה שיש עץ ארז ואזוב, ארז הוא היותר גדול 

שבצומח, וארז הנמוך, ובמדות )וכן בספירות( הוא רמז על תפארת 

ויסוד, וכמו ש"יסוד" נמשך מ"תפארת" וכמו שכתוב )תקוני זהר — 

ברית  סיומא דגופא אות  גופא", "יסוד  יז, ב( "תפארת  פתח אליהו 

קדש", כך האזוב )ברית( הוא הקטן וה"קצר" וכו',

*( ראה בכ"ז לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, א. ספר המאמרים 

הליקוטים  ספר  א'ת־א'תא.  עמוד  ד'  חלק  במדבר  האמצעי  אדמו"ר 

להצמח צדק ערך אזוב.

יעקב  תולדות  "אלה  מ"ש  והו"ע  י"ז,  בגי'  ד"אזוב",  מרומז  וזהו 

)תפארת( יוסף )ברית(, ויוסף הי' בן שבע עשרה שנה" )"יז"( וכו'.

וכ"ז מרמז כאן ד"אזוב" הוא בחי' יסוד, וה"כלי" זהו הנוקבא, יחוד 

דכר ונוקבא — הדר ומהיטבאל.

10( ישעי' נט, כא.

ונוקבא,  דכר  יחוד  ע"ד  הוא  בהכלי  האזוב"  דטיבול  פירוש:   )11

ומרמז ע"ד מלך הדר ומהיטבאל — עולם התיקון.

)למה  הדר  אקרי  אמאי  וז"ל:  ב  קפו,  דף  תצוה  בזהר  כמ"ש   )12

וצריכא  גלויא  ליה  דלית  והא אתר טמירא איהו  נקרא היסוד הדר(, 

לאתכסייא תדיר )והרי הוא מקום טמיר ומכוסה שאין לו גלוי וצריך 

)ואין  ואתחזי  ולית הדר אלא מאן דאתגלייא  להיות מכוסה תמיד(, 

ביסוד השם הדר,  יצדק  איך  כן  ואם  ונראה,  הדר אלא מי שמתגלה 

ומתרץ( אלא אף על גב דאיהו דרגא טמירא )אלא אף על פי שהוא 

כל  הידורו של  )הוא  גופא  דכל  איהו  הדורא  עכ"ז(  מכוסה,  מדרגה 

הגוף(, ולא אשתכח הדורא לגופא אלא ביה )ולא נמצא הידור לגוף 

האי  עמיה  דלית  מאן  כי(  ואמר  הטעם,  )מהו  טעמא  מאי  בו(,  אלא 

דרגא לית ביה הדורא למיעל בבני נשא )מי שאין עמו מדרגת היסוד, 

כלומר שהוא סריס, אין בו הידור ויופי לבוא בין בני אדם, כי( קלא 

יבמות  במסכת  )כמ"ש  לזכר  כמו  לו  אין  )הקול  כדכורא  עמיה  לאו 

דף פ ע"ב, אחד מסימני הסריס הוא שקולו לקוי ואין ניכר בין איש 

לאשה(,( והדורא דקלא אתכסאת מניה )והידור הקול נתכסה ממנו(, 

וכן דיקנא והדורא דדיקנא לאו עמיה )זקן וההידור שמהדרים לאיש 

בעל זקן אין עמו כי אין לו הדרת פנים זקן, הרי( ואף על גב דאתכסייא 

ההוא דרגא )אף על פי שהיסוד הוא מכוסה, אבל( כל הדורא דגופא 

ביה תליא )כל הידור הגוף בו תלוי( )רמ"ק ומפרשים(.

13( הדורא דגופא: ראה גם לעיל סימן קנג. קנו.

14( ראה שבת קנב. )יבמות פ, ב.( לקוטי תורה פרשת אחרי כח, ד. 

אור התורה בראשית עמוד תתעט, ב ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עו

כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

היו משועבדים  )לפני הגאולה(  בני ישראל במצרים  א. 
ועד  גוי"2,  מקרב  "גוי  הארץ"1,  ב"ערות  למצרים,  כעבדים 
שהי' נדמה שבכמה ענינים הם כהמצריים, "הללו עובדי ע"ז 
הללו עובדי ע"ז" )כמו שטענו המלאכים אפילו בקריעת ים 
הי' בהיותם עוד במצרים  וכמה שכן  ועל אחת כמה  סוף3, 

כמו שאפילו משה רבינו אמר4(.

ובלשון החסידות, שבני ישראל היו אז משוקעים במ"ט 
שערי טומאה5, ועד שאיתא6 שבאם היו נשארים עוד רגע 

במצרים, לא היו יכולים ליגאל ר"ל!

ויציאת מצרים היתה בזה, שגם בהיותם כל כך שקועים 
הוציאם  משם  והטומאה,  הזוהמא  מקום  הארץ",  ב"ערות 
מלכי  מלך  עליהם  "נגלה  ובעצמו"7,  "בכבודו  הקב"ה 
המלכים הקב"ה וגאלם"8, ובחר בהם, "הניח את העליונים 
ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו כו'"9, 
"ובנו בחרת מכל עם ולשון" )שזה קאי על "הגוף החומרי 
הנדמה10 בחומריותו לגופי אומות העולם"11(, "כדי לקרבם 

אליו בקירוב ויחוד אמיתי וכו'" בשעת מתן תורה...

וצריך להבין:

ו"עובדי  גוי"  "מקרב  שהיו  זה  על  הבט  שמבלי  היתכן, 
עבודה זרה" )כטענת משה כנ"ל( גאלם הקב"ה?

המלכים  מלכי  מלך  עליהם  ד"נגלה  באופן  ובפרט 
ובעצמו", דלכאורה: אפילו "תפלה קלה  הקב"ה" "בכבודו 
ו"דבר  גלולים",  מלאה  שהי'  לפי  הכרך  בתוך  התפלל  לא 
חמור כזה )החודש הזה לכם( לא כל שכן"12 – וא"כ, איך זה, 
ש"מלך מלכי המלכים הקב"ה" "בכבודו ובעצמו" ירד ויבוא 

בתוך ארץ מצרים, בעיר מצרים, בבית פרעה וכו'?!

ויובן זה על פי הלכה ברמב"ם:

בה  נמצא  כך  ואחר  אשה  שהמקדש  כותב13,  הרמב"ם 
שקדשה.  לפני  המום  אודות  ידע  האם  תלוי  זה  הרי  מום, 
שהיא  הדין  קדשה,  כן  פי  על  ואף  זה,  מלפני  ידע  ובאם 

מקודשת, כי "שמע )אודות המום( ורצה".

ובני ישראל –  ומזה מובן בנוגע לנישואין שבין הקב"ה 

1( מקץ מב, ט. יב. )וראה קה"ר פ"א, ד בסופו( וראה פרש"י לך יב, יט. אחרי יח, ג.

2( ואתחנן ד, לד. ראה גם מכתב ער"ח ניסן ה'תשמ"ח.

3( זוהר חלק ב', קע, רע"ב. מכילתא בשלח יד כח.

4( שמות רבה פמ"ג, ח.

5( ראה אור התורה שיר השירים עמוד רס ואילך. ובכמה מקומות.

6( הובא בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא מצה זו )עמוד ל(. וש"נ.

7( הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו.

8(הגדה של פסח פיסקא מצה זו.

9( תניא פרק מו.

לגבי  גם  אלא(  למטה,  בשר  לעיני  רק  )לא  הוא  העולם  אומות  לגופי  והדמיון   )10

למעלה כביכול, שדוקא אז שייך ענין בחירה, בב' דברים דומים ושוים זה לזה.

11( תניא פרק מט.

12( פירוש רש"י בא יב, א.

13( הלכות אישות פרק כב הלכה ב.

"המקדש עמו ישראל בחופה וקידושין" – ביציאת מצרים 
ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  ]שהרי  תורה14  ומתן 

לישראל", מה שהוא עושה מצוה לאחרים לעשות15[:

ועוד  בני ישראל,  מכיון שעוד לפני שהקב"ה קדש את 
ידע הקב"ה  לגלות מצרים – הרי  לפני שבני ישראל הלכו 
בהיותם  במצרים  ישראל  בני  שיקבלו  ה"מומים"  אודות 
יודע  הקב"ה  כי  וכו'"(16,  זרה  עבודה  )"עובדי  גוי"  "מקרב 
ויודע תעלומות וחוזה מראש מה שיהי' אחר כך,  עתידות 
ואף על פי כן הבטיח הקב"ה )בברית בין הבתרים( ש"אחרי 
כו',  ישראל  בני  את  יקדש  ושהוא  גדול"17  ברכוש  יצאו  כן 
שבני  ה"מומים"  למרות  חלים,  שהקידושין  הוא,  הדין  אזי 

ישראל מקבלים, גם "מומים" חמורים.

"שמע  הוא  ברמב"ם  וברורה  צחה  הלשון  מזה:  ויתירה 
ורצה" לא “שמע והסכים" או “וויתר" וכיו"ב: מכיון שהבעל 
ידע על המום מלפני זה, אזי הדין שלא רק שהסכים על זה, 

או ויתר על זה, אלא “רצה".

אודות  מקודם  שידע  מכיון  להקב"ה:  בנוגע  ועד"ז 
כמבואר  כן.  שיהי'  ש"רצה"  ראי'  זה  הרי  שיהיו,  המומים 
"נורא  שהקב"ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין  שכל  בכ"מ18, 
הענינים  שיהיו  הקב"ה  של  ורצונו  אדם"19,  בני  על  עלילה 
הפכיים, בכדי שעל ידי זה יתוסף )נוסף לעבודת הצדיקים( 

גם מעלת עבודת התשובה,

כמאמר  )“רצה"(,  האמיתי  רצונו  הוא  בזה   – ואדרבה 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  חז"ל20 

גמורים עומדים שם, ועד ש"אין יכולים לעמוד שם"21.

ב"ערות  כו'  והעלמות  המומים  כל  על  הבט  ולכן, מבלי 
ונישואין  ישראל,  ובני  הקב"ה  הנישואין שבין  נהי'  הארץ", 
באופן  עולמים,  ולעולמי  לעד  עד,  עדי  בנין   – בשלימותם 

ד"והיו לבשר אחד"22, ישראל וקוב"ה כולא חד23.

כפי שיהי' בשלימות ובגלוי בגאולה האמיתית והשלימה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ש"כימי  צדקנו,  משיח  ע"י 

נפלאות"24.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג' עמוד 58 

ואילך

14( יום חתונתו זה מתן תורה – ראה תענית כו, ב במשנה. ועוד.

15( תהלים קמז, יט.שמות רבה פ"ל, ט.

16( ראה שמות רבה פמ"ג, ח.

17( לך טו, יד.

18( ראה תורת חיים תולדות ד"ה ויתן לך פרק י ואילך. לקוטי שיחות חלק יח עמוד 

395. וש"נ.

19( תהלים סו, ה. תנחומא וישב ד.

20( ברכות לד, ב.

21( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22( בראשית ב, כד.

23( ראה זוהר חלק ג עג, א.

24( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תצא 
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‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ ה ּכת ּוב - הר ׁשּות  ּבמלחמת  ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ
"וׁשבית  ל ֹומר : אין יׂשראל  ארץ  ׁשּבמלחמת  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמד ּבר ,
נׁשמה " ּכל  תח ּיה  "לא  נאמר : ּכבר  ׁשהרי .ׁשביֹו", ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

BÈL ˙ÈLÂ∑,ׁשּבת ֹוכ ּה ּכנענים  ֿ ּפי לר ּבֹות  ֿ על  ואף  ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ
א ּמֹות  מ ׁשבע  .ׁשהן ִֵֶֶַֻ

         

 בי בי בי בי ו ו ו ו ביתביתביתבית .... ....  יב יב יב יב א א א א על על על על  ל ל ל ל לחמהלחמהלחמהלחמה תצא תצא תצא תצא  י)י י י י  (כא, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
בכללת  , האד ל הא יב  ה צר, מלחמת הינ ז ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה 
עת   כ לדעת,  י ה '. א יבי  ל נגד  ה לחמה  – ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָי תר

 מדי ע  עצ ,ז למלחמה  א א א א יב יב יב יב ה ציאה  למעלה על על על על  , ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אמ ית, מציא ת  י ה ',  קי ב ה לי ראל, רק  י  , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמ

לד ה .  דיהמנ , יב א ־איביתביתביתביתמה ־ ו ו ו ו בי בי בי בי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ללה   ,אצל ביה  היה  בר הא יב  מ  קחיְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָל
ביה  אצל פל מה  רק  , עצמ מ ד  מציא ת  ק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאי

ה ד ה . ְְִַָֻמ ב ל

          

    

," יבי א על ללחמה  תצא  "י  תב  תנר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָתחילת
מד ר". ה תב   הרת "מלחמת ר"י  מפרְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ללחמה  תצא  "י  ארה  מב אר חסיד ת דרי  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוה ה ,
עת  ה צר־הרע   ע ה צר־טב  מלחמת על קאי  "'ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָג
זה  כל (ראה  קרבא " עת צלתא  "עת ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָה פה ,

.(תנפר וא ר־ה רה  ְְְִֵֵַָָָָָלטי ־רה 
ר"י ל ר  מתאי ה צר, מלחמת  ג לבאר  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוי

מד ר": ה תב   הרת ְְְְִֵֶֶַַָָ"מלחמת
מק מ ת כ ה  במדבר מב אר לקוטי־תורה  . ואיל ד  ה , (תורה ־אור  ְְְַָָ

ועוד ) תרנ "ט. חנוכה  נר  ת"ר  ד "ה  ד . ברר ג ,  יפ א ' ְִֵֵֶַ
מנחה . דר ב . מלחמה . דר א . ה צר־הרע : ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהכנעת

ה צר־הרע הכנעת  קרבא " "עת היא  ה פה  ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָעב דת
לימ ד עב דת ־אימה ־ מלחמה . בדר יגיעה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ידי 
," ל נתיב תיה  וכל  ענ רכי  "רכיה  נאמר עליה  ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה רה ,
,נפ אלק ת מגה   י ממ ה רה  לימ ד  על־ידי  ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָי 
בלי מ ילא , דר ונכנע  ה צר־הרע  מתל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָועל־ידי ־זה 

מלחמה . רְְִֶָָצ
מלחמת  נקרא  מלחמה  על־ידי  ה צר־הרע  רר מה   ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
י "רת", גדר רק  היא  ז מלחמה  עיקר כל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהרת",

ב מלחמה , לי  ה צר־הרע , את להכניע  אחרת ר נ י פ א ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
רה . ל עב דה  על־ידי   מנחה  ְְֲֵֶֶַָָָל

         

התחלת בו אי  רה , עני ל ה ראה .  מ היא  ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָרה 
ח י נצחית וה ראה  ה ראה  מה ה  רה , רה  ל  מְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

. וט  ינ  יאנ יה די , ל יה די , ל   ־י  ְְֲִִִִֶַַָָָָה
מ רת  יה די  לכל הנצחית הה ראה  מהי  :להבי  ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָוצרי
ה ' נתנ  יב א על ללחמה  תצא  "י   רה  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה ב ע 

?" בי ו בית  יד  ְְְֱִִֶֶָָָֹאלקי
הרת  מלחמת קאי  ללחמה " תצא  "י  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָבפרט
ה ה  מ כת אינ מד ר"), ה תב  הרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ("מלחמת
י ראל  ני  לעב דת מ ה  הנצחית הה ראה  איפא  מהי  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ל  פ א עד  ה ק מ ת, בכל ה ה ) מ  )  י מ ה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָכל

 עיני ה רה ) (ברי   יהי   י "?חד חד חד חד יייי"כל ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
: י הק ב ְְְִַָוי

דת עב : חלקי ני  כללת  נ י י ראל ני  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעב דת
 חלק דת ועב ה צת,   וק ה רה  לימ ד   ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָד ה 
לי ת ולע , ל הע מ ת את לז לברר   ל עְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
רית ל ירה   ה ד ע   ב ואלק ת. ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹלקד ה 

. ני תחְְִַ
י ע  פ א מתא   העב ד ת י  י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָההב ל
, ל דרכי  כלל היא   ד ה  העב דה  העב דה : ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאת
 ־אימה ־ מנד . ," יב א"  ע  קי מתע לא  זה  עני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹי 
תצא  "י  מלחמה , ל פ א היא    ל הע ברר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעב דה 
הרי גלי  פ א  נברא " ני ח" :" יב א על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָללחמה 
ה הרי   עצמ מ ד  לאלק ת, מנד   עלי ה " יב א"  ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה

"ירה  מ (להי ת) והיפ ,ער יתיתיתיתררררא   ל ל ל ל צרי ולכ ," ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ
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עח              
חחחחירה להלהלהלה ת ולע ת א  לכ די   ל הע  ע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

, האד  מ) ת עצמ כל גלי  ה "ה  נמצא   ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָלהק "ה ,
ה רטית). דירת מצא  ְְְְִִִִֶַָָָָביכ ל,

ל  והס ר  העל  " יב א" ה ציא ת הי ת מ ה : ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיתרה 
רא  ה א  , עצמ ה "ה  ידי  על נבראה   ' ני ח' ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָה
) " ח" ל כ נה  היה  ה ה )  ל ע) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָגמ ת
ה  עד  ב מ ,(" עלי" ל כ נה   ע הרחנת את ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָרא 
, ל חס ־ו  עצמ כח  (לא  ה נד  מציא ת  ק ה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹד ל
 זה ) פ א ה נד  את רא  ה "ה  ל  כח ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹא א 

את י תר ע ד  מח ק  זה  הרי  , לחמה לחמה לחמה לחמה וכיוק הההה ק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
להק "ה . ירה   ל הע את לע ת כדי  יה די  ל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָל

"י   ה ב מ ו "תצאתצאתצאתצאועל־י ־זה  א יב ":עלעלעלעלללחמה ", ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
א ת) (ד '   ח ה א  יה די  ל ה ב ע   מ ק יוְְְִִֵֶֶַַַָָ

אצל להי ת צריכה  ,( עלי) לצאת יציאה יציאה יציאה יציאה קד ה   מ ק מ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
ל  י  לכ מ דע  היה  כדי  .' ני ח'  ע ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלמלחמה 
, ח ל מציא ת נגד  מלחמה  לחמה , לנח  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה ח 
הי ה ס ק  א מר  ה "ה  על־ידי  ברא  זה   ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותח

" ללחמה  (ה צא עלעלעלעליציאה  ה ה די  , יב מא למעלה  ," יב א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
. כדלק , יב א ("על") מעל ע מד  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָללחמה )

" יב א על ללחמה  תצא  "י  העב דה   י תר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָבפרטת
בחינת   ה  ה המית ונפ   ה : עצמ  אד   נ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָי
ללחמה  לצאת ועליו  האלקית), נפ) מתלנ יחס   חְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
פ ל ה בע ת ה טת על להתר  ה צר מלחמת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
לעב דת   יפריע א  פ בא ת א  לכ ה המית, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹונפ
, א כח ת   ה ' את עב ד    מ יתירה  ועד  , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹה '
ת להי  זה  על ה ח  ל  וני ." יצרי ני    לבב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"כל

" (מתנ)עלעלעלעל." יב א ְְִֶַַַַָ
אלל:  ד ח  זה  לזמ נגע  ה ראה    נ י ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ ה 

י ראל  ל יו מ לה די :  ולטע לב א  יכ ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה צר־הרע 
העב דה  עניני  ל את יה די  ל  קי ו אי  רת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחזקת
בר  עבר א א  אחד ,   י  מ רק  ולא  אלל,  ד חְְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹ
פירצ  ימי ע רה  זה ,  ד ח  ימי מע רה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלמעלה 
ה רה  לימ ד  וה ספה  לי ", וד די  לד די  "אני  ל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָעב דה 
סיפי מ י ראל ני   העניני ל  ע היד ר, ה צת   ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוק
 ־ וא  פני ־זה ) התועד י ת (מד ר אלל  ד חְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ
לע ת   י להמ   ניל־על־  א "לנח ", עכ ו  ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאפר
בר  נ בפרט והדרגה , סדר אבל העב דה , ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ואפיל .' וכ ' וכ  פירצ  ימי ע רה   מ זה  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָהרגילת
 אי אבל זה ,  סי לה אפר  עב דה   סי לה  ציר  ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָא
 רע  ע "מלחמה ", אמצע ת  לכ לה יע  הכרח  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָל
ואפיל . ח לה מי   ע לכא רה  אי בר ,  ' רעט'ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מא ר  קד ה , לפע ל  עדי הרי    ח לה מה   י  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָא

רת מלחמה  למלחמה .יציאה יציאה יציאה יציאה להתע ק  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
 האחר ר ת להי מי חד : זה  רנ ד מתח קת ז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאלה 
ה לחמה  עב דת ל  העניני רי י  (לאחרי  ה לת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָל

היה  זה ), ר ו לל עד  ה רת,  מ י ראל ני  עלְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
י תר   מתאי לכא רה  היה   ה א לה   הרא ר  ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
עלת  ל פ א לעתיד ־לבא  עב דה  לפע ל ננתְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ
ע להתע ק  מא ר , עצמ ד ה  חיל) אל מחיל  ילכ)ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מלחמה . ְְְִִֵָָעניני 
" יב א על ללחמה  תצא  "י  מ רת הה ראה  נ י  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
העב דה  לע ת  רי אלל),  ד ח מיד  ת א רי)ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
להלח   לעצמ נגע  ה מלחמה , ל פ א אלל  ד חְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טב לעב דה לת נגע  וה ד ד ה , טבע    ,תרגיל ע  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
רי חד לא  עדי  ל ע  חלקי  ולכ   ללח   ל עְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָֹ

 ת ולע קד ה , יתר.ירה ירה ירה ירה לגמרי  ל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
לת  האחר ה ר ת להי א רה :  זה  רנ לד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָבנגע 
 לס יתרה  אחרי ת עלינ מ טלת  ה א לה   הרא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוד ר
ל  ה '" מלחמ ת  ח ל"י ר ה את להכי ה לחמה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
אחד כל ניצ ־מ יח  על־ידי  [ועל־ר־זה  צדקנ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמ יח 

ְִִֵָמ ראל].
מלחמה  ל פ א   סי לה  צרי יה די  ל לעל: ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָבנגע 
העב דה  בכללת אלל,  ד ח  העניני כל  ה בע  ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָו יני 
ה "ה  אל י ראל בני  ההתקרב ת לי ", וד די  לד די  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ"אני 

מצתיה . ה רה    ק על־ידי  (ו מחה ), אהבה   ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמ
 מ  (בפרט ה רה  לימ ד  הה ספה  על־ידי   ְְְְִִִִֵַַַָָָָָבמי חד 
(א ר  ה "ה   ע מי חד   מתאחדי על־ידי ־זה  ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאהבה ),
יהבית"), תבית נפי  "אנא  ,רתת  עצמ את ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"הכניס "

,"' כ נפלא  ְְִִָ"יח ד 
די יה על לה יע  כ  כמ ה רה , לימ ד   עצמ  סי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָלה
ינק ת  , ט  מי חדת בהד ה  , יונ  יאנ   ספיְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָנ
יע רי  בפרט ה רה , לימ ד  סיפ  ר ית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל

. יר ִַָָרה 
ני את מאחדת היא  ה דקה , נתינת על־ידי   כ  כמְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
י ראל  ואהבת ה ' לאהבת לי  נע ה  ה  יחד , ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָי ראל

לי "). וד די  לד די  ("אני  ה "ה  ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ידי 
ה פה , עב דת  אלל  ד ח העב דה  ק י  אר  ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָוג

א לה . ל פ א  זה  כל וה למ ת ה בה , ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָעב דת
וחתימה  תיבה  ברת י תר ע ד   סי י ה  ,ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָויהי ־רצ
מתקה , טבה  לנה  י ראל, ני  לכל יה די  לכל ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָטבה 

יחד ,   ברחנת גמ ת וה גלה , ה ראה  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָטב 
הא  ה א לה   עיקרית הכי  ה רכה  על־ידימ יתעדי  וה למה  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

 אלקי ה ' נתנ" וינח , ה ' מלחמת  ח י א ר ,צדקנ ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ יח 
ל הע (א מ ת ה ביה  עיקר  " בי "ו בית ," ידְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ
מ למק  זרי ח על־ידי ־זה  , ק ה ית  אחריה ) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרדפ
ע ה   ה  ע יחד  ני , בית  רא בית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה נת
אד '  מק ה לי י ,  ק ה ית ני  ועיקר וע ד  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמ ה ,

, ידי ננְֶָ
 ולקח 'ג  האר אל תב א  י ) "(והיה  פטת  י יק ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי 
בית   רי י ה  מביאי "'ג האדמה  רי  ל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמרא ית



עט               
ה לי י ,  ק ְְִִִַַָה

ללחמה " תצא  "י  ה לחמה , עני למ ת   נ י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואז
ה רנת  עב דת לא י ", "לחמי    לח  מ מלחמה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

. מ מ ד   יכ  זה  וכל , ק ה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָבית

     §¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
  §¨«©§¨¬§−§¦¨«

˙L‡∑איׁש א ׁשת  M‡Ï‰.אפ ּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»
ּת ּדּברה  אין לא  ׁשאם  הרע , יצר  ּכנגד  א ּלא  ֹורה  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

אם  אבל  ּבא ּסּור . יּׂשא ּנה  מ ּתיר ּה, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְֲִִִִֶַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש

"ּכי  אחריו: ׁשּנאמר  ׂשֹונא ּה, להיֹות  ס ֹופ ֹו ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָנׂשא ּה,
ס ֹורר  ּבן מ ּמּנה  לה ֹוליד  וס ֹופ ֹו וג ֹו'", לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָתהיין

ה ּלל ּו ּפר ׁשּיֹות  נסמכ ּו  לכ .ּומ ֹורה , ְְְִִֶַָָָָ

    ©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
 §¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

‰ÈtˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּכדי .ּתג ּדלם  ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

     §¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
      ¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹

     ̈³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
dÈL ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰ÈÒ‰Â∑, נאים ׁשהם  לפי ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִִֵֶָ

ֿ ּכֹוכבים  ּבּמלחמה ,ׁשהע ֹובדי מתק ּׁשט ֹות  ּבנֹותיהם  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ע ּמהם  אחרים  להזנֹות  E˙Èa.ּבׁשביל  ‰LÈÂ∑ ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆

ונתקל  יֹוצא  ּבּה, ונתקל  נכנס  ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבית 

ׁשּתת ּגּנה  ּכדי ּבנּוּול ּה, ר ֹואה  ּבבכ ּית ּה, ר ֹואה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּה,
‡˙È‡Œ‰.עליו  ‰˙Îe∑ּכ ֿ ּכּכל  ׁשּתהא ל ּמה ? די ָָ»¿»∆»ƒ»ְְֵֵֶָָָָ

מתק ּׁשטת  יׂשראל  ּבת  עצבה , וזֹו ׂשמחה  יׂשראל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבת 
מתנּולת  .וזֹו ְְִֶֶַ

      §¨º̈¦Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
     «Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

 ¦¦¨«
da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ מב ּׂשר ה ּכת ּוב  ¿»»ƒ…»«¿»»ְְֶַַָ

 ל ׂשנא ֹות ּהׁשּסֹופ.da nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּתׁשּתּמׁש לא  ְְִֶָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ
עימראה . וׁשּמּוׁש: לעבד ּות  ק ֹורין ּפרסי ּבל ׁשֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָּבּה.

ּכן  למד ּתי ה ּדר ׁשן מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  .מיס ֹוד ֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

     ¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
     §¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

   §¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

ÈÚz˙Âיא  eÊÁ ˙ÈtL ‡˙z‡ ‰ÈLa ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ dq˙Â d«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa˙eיב  dLÈ ˙È Ál‚˙e C˙È B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰ÙeË ˙È»¿»»»

C˙Èaיג  ˙È˙Â dpÓ dÈL ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
˙e ÔÈÓBÈ ÁÈ dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e‡ ˙È Èk˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙÏיד  dpËÙ˙Â d ÈÚz˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו ÔÈL ÔÈzz ‚Ï ÔÈÂ‰˙ È‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡Îe ‡a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»



   
    

     
      

      
   

     
    

    
    
    

      

              
חחחחירה להלהלהלה ת ולע ת א  לכ די   ל הע  ע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

, האד  מ) ת עצמ כל גלי  ה "ה  נמצא   ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָלהק "ה ,
ה רטית). דירת מצא  ְְְְִִִִֶַָָָָביכ ל,

ל  והס ר  העל  " יב א" ה ציא ת הי ת מ ה : ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיתרה 
רא  ה א  , עצמ ה "ה  ידי  על נבראה   ' ני ח' ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָה
) " ח" ל כ נה  היה  ה ה )  ל ע) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָגמ ת
ה  עד  ב מ ,(" עלי" ל כ נה   ע הרחנת את ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָרא 
, ל חס ־ו  עצמ כח  (לא  ה נד  מציא ת  ק ה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹד ל
 זה ) פ א ה נד  את רא  ה "ה  ל  כח ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹא א 

את י תר ע ד  מח ק  זה  הרי  , לחמה לחמה לחמה לחמה וכיוק הההה ק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
להק "ה . ירה   ל הע את לע ת כדי  יה די  ל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָל

"י   ה ב מ ו "תצאתצאתצאתצאועל־י ־זה  א יב ":עלעלעלעלללחמה ", ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
א ת) (ד '   ח ה א  יה די  ל ה ב ע   מ ק יוְְְִִֵֶֶַַַָָ

אצל להי ת צריכה  ,( עלי) לצאת יציאה יציאה יציאה יציאה קד ה   מ ק מ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
ל  י  לכ מ דע  היה  כדי  .' ני ח'  ע ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלמלחמה 
, ח ל מציא ת נגד  מלחמה  לחמה , לנח  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה ח 
הי ה ס ק  א מר  ה "ה  על־ידי  ברא  זה   ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותח

" ללחמה  (ה צא עלעלעלעליציאה  ה ה די  , יב מא למעלה  ," יב א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
. כדלק , יב א ("על") מעל ע מד  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָללחמה )

" יב א על ללחמה  תצא  "י  העב דה   י תר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָבפרטת
בחינת   ה  ה המית ונפ   ה : עצמ  אד   נ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָי
ללחמה  לצאת ועליו  האלקית), נפ) מתלנ יחס   חְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
פ ל ה בע ת ה טת על להתר  ה צר מלחמת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
לעב דת   יפריע א  פ בא ת א  לכ ה המית, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹונפ
, א כח ת   ה ' את עב ד    מ יתירה  ועד  , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹה '
ת להי  זה  על ה ח  ל  וני ." יצרי ני    לבב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"כל

" (מתנ)עלעלעלעל." יב א ְְִֶַַַַָ
אלל:  ד ח  זה  לזמ נגע  ה ראה    נ י ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ ה 

י ראל  ל יו מ לה די :  ולטע לב א  יכ ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה צר־הרע 
העב דה  עניני  ל את יה די  ל  קי ו אי  רת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחזקת
בר  עבר א א  אחד ,   י  מ רק  ולא  אלל,  ד חְְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹ
פירצ  ימי ע רה  זה ,  ד ח  ימי מע רה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלמעלה 
ה רה  לימ ד  וה ספה  לי ", וד די  לד די  "אני  ל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָעב דה 
סיפי מ י ראל ני   העניני ל  ע היד ר, ה צת   ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוק
 ־ וא  פני ־זה ) התועד י ת (מד ר אלל  ד חְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ
לע ת   י להמ   ניל־על־  א "לנח ", עכ ו  ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאפר
בר  נ בפרט והדרגה , סדר אבל העב דה , ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ואפיל .' וכ ' וכ  פירצ  ימי ע רה   מ זה  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָהרגילת
 אי אבל זה ,  סי לה אפר  עב דה   סי לה  ציר  ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָא
 רע  ע "מלחמה ", אמצע ת  לכ לה יע  הכרח  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָל
ואפיל . ח לה מי   ע לכא רה  אי בר ,  ' רעט'ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מא ר  קד ה , לפע ל  עדי הרי    ח לה מה   י  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָא

רת מלחמה  למלחמה .יציאה יציאה יציאה יציאה להתע ק  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
 האחר ר ת להי מי חד : זה  רנ ד מתח קת ז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאלה 
ה לחמה  עב דת ל  העניני רי י  (לאחרי  ה לת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָל

היה  זה ), ר ו לל עד  ה רת,  מ י ראל ני  עלְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
י תר   מתאי לכא רה  היה   ה א לה   הרא ר  ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
עלת  ל פ א לעתיד ־לבא  עב דה  לפע ל ננתְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ
ע להתע ק  מא ר , עצמ ד ה  חיל) אל מחיל  ילכ)ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מלחמה . ְְְִִֵָָעניני 
" יב א על ללחמה  תצא  "י  מ רת הה ראה  נ י  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
העב דה  לע ת  רי אלל),  ד ח מיד  ת א רי)ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
להלח   לעצמ נגע  ה מלחמה , ל פ א אלל  ד חְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טב לעב דה לת נגע  וה ד ד ה , טבע    ,תרגיל ע  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
רי חד לא  עדי  ל ע  חלקי  ולכ   ללח   ל עְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָֹ

 ת ולע קד ה , יתר.ירה ירה ירה ירה לגמרי  ל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
לת  האחר ה ר ת להי א רה :  זה  רנ לד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָבנגע 
 לס יתרה  אחרי ת עלינ מ טלת  ה א לה   הרא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוד ר
ל  ה '" מלחמ ת  ח ל"י ר ה את להכי ה לחמה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
אחד כל ניצ ־מ יח  על־ידי  [ועל־ר־זה  צדקנ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמ יח 

ְִִֵָמ ראל].
מלחמה  ל פ א   סי לה  צרי יה די  ל לעל: ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָבנגע 
העב דה  בכללת אלל,  ד ח  העניני כל  ה בע  ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָו יני 
ה "ה  אל י ראל בני  ההתקרב ת לי ", וד די  לד די  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ"אני 

מצתיה . ה רה    ק על־ידי  (ו מחה ), אהבה   ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמ
 מ  (בפרט ה רה  לימ ד  הה ספה  על־ידי   ְְְְִִִִֵַַַָָָָָבמי חד 
(א ר  ה "ה   ע מי חד   מתאחדי על־ידי ־זה  ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאהבה ),
יהבית"), תבית נפי  "אנא  ,רתת  עצמ את ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"הכניס "

,"' כ נפלא  ְְִִָ"יח ד 
די יה על לה יע  כ  כמ ה רה , לימ ד   עצמ  סי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָלה
ינק ת  , ט  מי חדת בהד ה  , יונ  יאנ   ספיְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָנ
יע רי  בפרט ה רה , לימ ד  סיפ  ר ית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל

. יר ִַָָרה 
ני את מאחדת היא  ה דקה , נתינת על־ידי   כ  כמְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
י ראל  ואהבת ה ' לאהבת לי  נע ה  ה  יחד , ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָי ראל

לי "). וד די  לד די  ("אני  ה "ה  ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ידי 
ה פה , עב דת  אלל  ד ח העב דה  ק י  אר  ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָוג

א לה . ל פ א  זה  כל וה למ ת ה בה , ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָעב דת
וחתימה  תיבה  ברת י תר ע ד   סי י ה  ,ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָויהי ־רצ
מתקה , טבה  לנה  י ראל, ני  לכל יה די  לכל ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָטבה 

יחד ,   ברחנת גמ ת וה גלה , ה ראה  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָטב 
הא  ה א לה   עיקרית הכי  ה רכה  על־ידימ יתעדי  וה למה  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

 אלקי ה ' נתנ" וינח , ה ' מלחמת  ח י א ר ,צדקנ ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ יח 
ל הע (א מ ת ה ביה  עיקר  " בי "ו בית ," ידְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ
מ למק  זרי ח על־ידי ־זה  , ק ה ית  אחריה ) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרדפ
ע ה   ה  ע יחד  ני , בית  רא בית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה נת
אד '  מק ה לי י ,  ק ה ית ני  ועיקר וע ד  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמ ה ,

, ידי ננְֶָ
 ולקח 'ג  האר אל תב א  י ) "(והיה  פטת  י יק ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי 
בית   רי י ה  מביאי "'ג האדמה  רי  ל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמרא ית



פ              

      §¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
     ́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

 ©§−̈©§«Ÿ

       ¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
       §¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

 ©§Ÿ̈«
ÌÈL Èt∑( קכג אחים ּכנגד (ב "ב  BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒL‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל  ה ּבכ ֹור  ׁשאין ּברא ּוי מ ּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכב ּמחזק לבא  האב  מיתת  .לאחר  ְְְִַַַַָָָָֹֻ

      ¦¦«§¤´§¦À¥¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
       §¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

£¥¤«
BÒ∑ ה ּדר מן ּבדברי ∑BÓe‰.סר  מסרב  ≈ִֶֶַָ∆ְְְִֵֵָ

ממרים  ל ׁשֹון ‡˙B.אביו, eqÈÂ∑(עא מתרין (סנהדרין ְְִִַָ¿ƒ¿…ְִַ
ׁשל ׁשה  ּבפני אינֹוּבֹו ּומ ֹורה  ס ֹורר  ּבן א ֹות ֹו. ּומלקין ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּבׂשר  ּתרטימר  ויאכל  ׁשּיגנב  עד  ל ֹוגח ּיב  חצי ויׁשּתה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ונאמר  וס ֹובא ", "זֹולל  ׁשּנאמר : כג )יין, "אל (משלי  : ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבזֹוללי  יין ּבס ֹובאי למ ֹו"ּתהי עב )ּבׂשר  ּובן (סנהדרין . ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
לס ֹוף  ּתֹורה  ה ּגיעה  ס ֹופ ֹו, ׁשם  על  נהרג  ּומ ֹורה  ְֱִִֵֵֶֶַַָָס ֹורר 
ואינֹו ל ּמּוד ֹו ּומב ּקׁש אביו ממ ֹון ׁשּמכ ּלה  ס ֹוף  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּדע ּתֹו:
ה ּבר ּיֹות , את  ּומלסטם  ּדרכים  ּבפר ׁשת  וע ֹומד  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמ ֹוצא ,

ח ּיב  ימ ּות  ואל  זּכאי ימ ּות  ּתֹורה : .אמרה  ְְַַַַָָָָָָ

      §¨¬§−¨¦´§¦®§¦Ÿ²¤¦§¥¬
  ¦−§¤©¬©§Ÿ«

       §¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
   Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

     Â§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
     ̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

e‡ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡NÈŒÏÎÂ∑' ּומ ֹורה ס ֹורר  ּבן ׁשהיה  על  נסקל  'ּפל ֹוני ֿ ּדין: ּבבית  הכרזה  ׁשּצרי .מ ּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

dÏטז È‰È Èc ˙È È‰BÏ ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ a ˙È ‡kÏ eL dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡Îea ‡˙‡ÈN «¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז LÙÈ ‡˙‡ÈN  ‡Îea ˙È È‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈzz dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙eÎ ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  ÈÓe ÈËÒ a ‚Ï È‰È È‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ÓÈÓÏe È‰e‡ ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú˙ÏÂ dz˜ ÈÒ Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

ÈÓeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz˜ ÈÒÏ ÔeÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
ÈÒÂ Òa ÏÏÊ ‡ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i‡a dz˜ Èb Ïk dpÓbÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬



     
       

      
      
     

      
       

    
      

    

    
    

     
    

  



פי               

     

    §¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
  §¨¦¬¨Ÿ−©¥«

˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סמיכ ּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ
ס ֹוף  א ּמֹו, א ֹו אביו עליו חסים  ׁשאם  מ ּגיד  ִִִִִִֶַַָָָָָָה ּפר ׁשּיֹות ,

וי  רעה , לתר ּבּות  מיתה ׁשּיצא  ויתח ּיב  עבר ֹות  עבר  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ֿ ּדין  ıÚŒÏÚ.ּבבית  B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה ר ּבֹותינּו(סנהדרין ְִֵ¿»ƒ»…«≈ֵַ
נתלין, ה ּנסקלין ּכל  אלהים אמר ּו: קללת  "ּכי ׁשּנאמר : ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבסקילה  ה '  וה ּמבר .ּתל ּוי", ְְְִִֵַָָָ

     «Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´
      ©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤

        ©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑, ה ּוא  מל ׁשל  זלזּול ֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו. הם  ויׂשראל  ּדיֹוקנֹו, ּבדמ ּות  ע ׂשּוי מ ׁשל ׁשאדם  ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
נע ׂשה  אחד  לזה , זה  ּדֹומין ׁשהיּו ּתא ֹומים  אחים  ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָל ׁשני

א ֹות ֹו הר ֹואה  ּכל  ונתלה , ללסט ּיּות  נת ּפס  ואחד  ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׂשר 
הקל  ל ׁשֹון ׁשּבּמקרא , קללה  ּכל  ּתל ּוי'. 'ה ּׂשר  ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָא ֹומר :

ּכמ ֹו: ב )וזלזּול , נמרצת (מ"א קללה  קללני .""וה ּוא  ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

      «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
     §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

zÓlÚ˙‰Â∑ר ֹואה ּו אינֹו ּכא ּלּו עין .ּכֹוב ׁש ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ
zÓlÚ˙‰Â ‰‡˙Œ‡Ï∑א ֹות ֹו תראה  ׁשּתתע ּלם לא  …ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִֵֶֶַֹ

ּפׁשּוט ֹו. זה ּו ל )מ ּמּנּו, ּפעמים (ב "מ אמר ּו: ור ּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַָָ
וכ ּו'ׁשא ּתה  .מתע ּלם  ְְִֵֶַַָ

       §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
        ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

 ©«£¥«Ÿ−«
EÈÁ‡ Lc „Ú∑(כז ּבלבב (ב "מ ּתעלה  וכי «¿…»ƒְְְֲִִֶַָ

דר ׁשה ּו א ּלא  ׁשּידר ׁשה ּו? קדם  ל ֹו יהא ׁשּיּתנה ּו ׁשּלא  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
BÏ.ר ּמאי  B˙L‰Â∑ יאכל ׁשּלא  ה ׁשבה , ּבֹו ׁשּתהא  ַַ«¬≈…ְֲֵֶֶַָָֹֹ

ּכל  אמר ּו: מ ּכאן מ ּמּנּו. ותת ּבעם  ּדמיו ּכדי  ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבבית
ע ֹוׂשה  וׁשאינֹו ויאכל , יע ׂשה  - וא ֹוכל  ׁשע ֹוׂשה  ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדבר 

- .יּמכר וא ֹוכל  ְִֵֵָ

        

 ידע ידע ידע ידע ולא ולא ולא ולא   אלי אלי אלי אלי  אחי אחי אחי אחי קרקרקרקרב ב ב ב  לא לא לא לא   וא וא וא ב )וא ראה (כב , מי  ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִֶֶַַַַֹֹ
ה ה  דבעי , מתנהג אינ רחנית, אבדה  ליה די  ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבד 
 להתע אס ר  יר מ ואינ  מ רח ק  זה  יה די   א ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאפיל
,אבדת את וידר ב א  עד  ל לעזר  י א א  ,ז ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאבדה 

ה על־ ־טב , רת רועל־ .הנהגת את ת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָלמר,
ליה די אפיל י ראל, אהבת על פ ה את למסר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

. ל מע  רא ֵֶָָֹא 

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙BÁ ‚ È‰È È‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡ÈÏˆ ÏÚ d˙È BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Óכג  È‡ ‡ÈÏˆ ÏÚ dzÏ ˙È˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ Ác ÏÚ È‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dpa˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ‡ ˙È ‡Ò˙ ‡ÏÂ ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ‰È»≈»«¬»»

‡dnא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
ÔepÈ˙˙ ‡˙‡ ÔB‰pÓ Lk˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dpÈ˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈



     
    
     

    
       

     
     

     
     
    

     
     

  
    

     

              

      §¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
     ́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

 ©§−̈©§«Ÿ

       ¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
       §¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

 ©§Ÿ̈«
ÌÈL Èt∑( קכג אחים ּכנגד (ב "ב  BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒL‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל  ה ּבכ ֹור  ׁשאין ּברא ּוי מ ּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכב ּמחזק לבא  האב  מיתת  .לאחר  ְְְִַַַַָָָָֹֻ

      ¦¦«§¤´§¦À¥¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
       §¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

£¥¤«
BÒ∑ ה ּדר מן ּבדברי ∑BÓe‰.סר  מסרב  ≈ִֶֶַָ∆ְְְִֵֵָ

ממרים  ל ׁשֹון ‡˙B.אביו, eqÈÂ∑(עא מתרין (סנהדרין ְְִִַָ¿ƒ¿…ְִַ
ׁשל ׁשה  ּבפני אינֹוּבֹו ּומ ֹורה  ס ֹורר  ּבן א ֹות ֹו. ּומלקין ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּבׂשר  ּתרטימר  ויאכל  ׁשּיגנב  עד  ל ֹוגח ּיב  חצי ויׁשּתה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ונאמר  וס ֹובא ", "זֹולל  ׁשּנאמר : כג )יין, "אל (משלי  : ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבזֹוללי  יין ּבס ֹובאי למ ֹו"ּתהי עב )ּבׂשר  ּובן (סנהדרין . ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
לס ֹוף  ּתֹורה  ה ּגיעה  ס ֹופ ֹו, ׁשם  על  נהרג  ּומ ֹורה  ְֱִִֵֵֶֶַַָָס ֹורר 
ואינֹו ל ּמּוד ֹו ּומב ּקׁש אביו ממ ֹון ׁשּמכ ּלה  ס ֹוף  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּדע ּתֹו:
ה ּבר ּיֹות , את  ּומלסטם  ּדרכים  ּבפר ׁשת  וע ֹומד  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמ ֹוצא ,

ח ּיב  ימ ּות  ואל  זּכאי ימ ּות  ּתֹורה : .אמרה  ְְַַַַָָָָָָ

      §¨¬§−¨¦´§¦®§¦Ÿ²¤¦§¥¬
  ¦−§¤©¬©§Ÿ«

       §¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
   Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

     Â§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
     ̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

e‡ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡NÈŒÏÎÂ∑' ּומ ֹורה ס ֹורר  ּבן ׁשהיה  על  נסקל  'ּפל ֹוני ֿ ּדין: ּבבית  הכרזה  ׁשּצרי .מ ּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

dÏטז È‰È Èc ˙È È‰BÏ ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ a ˙È ‡kÏ eL dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡Îea ‡˙‡ÈN «¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז LÙÈ ‡˙‡ÈN  ‡Îea ˙È È‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈzz dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙eÎ ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  ÈÓe ÈËÒ a ‚Ï È‰È È‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ÓÈÓÏe È‰e‡ ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú˙ÏÂ dz˜ ÈÒ Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

ÈÓeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz˜ ÈÒÏ ÔeÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
ÈÒÂ Òa ÏÏÊ ‡ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i‡a dz˜ Èb Ïk dpÓbÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬



     
       

      
      
     

      
       

    
      

    

    
    

     
    

  



פב              

      §¥©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
     ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

    §¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑א ֹות ֹו ר ֹואה  אינ ּכא ּלּו עינ .לכ ּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

      «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
      ©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

ÌÈ˜z Ì˜‰∑( לב מ ּׂשא ֹו(ב "מ להטעין טעינה , זֹו »≈»ƒְְְִִַַָָ
מעליו  ויׁשב ∑BnÚ.ׁשּנפל   הל אם  אבל  ּבעליו, עם  ֵֶַָָָƒְְֲִִַַָָָָָ

לטע ֹון  רצית  אם  מצוה , ועלי 'ה ֹואיל  ואמר : ְְְְִִִִִֶַָָָָָל ֹו
ּפט ּור  .טען", ְָֹ

    Ÿ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
       ¦§©´¦¨®¦«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

 ¥«¤
‰M‡ŒÏÚ ‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ "א נזיר (ספרי . …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»

ׁשאין  האנׁשים , ּבין  ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתהא 
נא ּוף  ל ׁשם  א ּלא  ‡M‰.זֹו ˙ÏÓN b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑ ְִֵֶָ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»

ה ּנׁשים . ּבין ליׁשב   ׂשער ליל יׁשיר  ׁשּלא  אחר : ּדבר  ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ה ּׁשחי  ּבית  ׁשל  וׂשער  ˙ÚB˙.הערוה  Èk∑ אס רה לא  ְְִֵֵֶֶֶַָָָƒ¬«ְָָֹ

ּתֹועבה  לידי ה ּמביא  לב ּוׁש א ּלא  .ּתֹורה  ְִִֵֵֵֶַָָָ

     ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
      ©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
 ̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

‡wÈ Èk∑ ל ּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט  Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבע ֹוד ּה(חולין .על  ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

    ©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
     §©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

ÚÓÏ'B‚Â CÏ ËÈÈ Ô∑( קמב ק ּלה (שם מצוה  אם  ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
 ל ייטב  "למען ּתֹורה : אמרה  ּכיס , חסר ֹון ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

מצ ֹות  ׁשל  ׂשכרן למ ּתן ֿ וחמר  קל  ימים ", ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהארכ ּת
.חמ ּור ֹות  ֲ

     

      ¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
     §«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ dÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „È˙ Èc CeÁ‡ ˙„‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

ÔÓד  dB˙ B‡ CeÁ‡„ ‡ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ Lk˙˙Â ‡Á‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜ÁÓ È‡ ‡˙z‡ Èew˙a b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו ‡Á‡a CÓ„˜ ‡tˆ„ ‡p˜ ÚÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ B‡ ÔÈÁÙ‡ ‡Ú‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁÙ‡ ÏÚ ‡Ú¿≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈB˙Â CÏ ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È˙ È‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙Èa ÏBË˜c ÔÈc ˙BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ Cb‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙc ÏtÈ È‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈



     
     

    
   

      

    
     
     
     
     

  
     

     
     

     



פג               
L„Á ˙Èa ‰˙ Èk∑ ׁשּלּוח מצות  ק ּימ ּת אם  ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִִִִַַַָ

מעקה , מצות  ּותק ּים  חד ׁש ּבית  לבנֹות   ס ֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָה ּקן,
ולבגדים  וׂשדה  לכרם  ות ּגיע  מצוה , ּגֹוררת  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמצוה 

ה ּלל ּו ּפר ׁשּיֹות  נסמכ ּו  לכ סביב ∑ÚÓ˜‰.נאים , ּגדר  ְְְִִִַָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ׁשּמׁשּמר  ּתיק  ּכג ֹון 'ּתיקא ', ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָל ּגג ,
ּׁשּבת ֹוכ ֹו ‰ÏÙp.מה  ÏtÈŒÈk∑, ליּפל זה  רא ּוי ְֶַƒƒ…«…≈ִֶָֹ

, יד ֿ על  מיתת ֹו ּתת ּגל ּגל  לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹואף 
ח ּיב  ֿ ידי על  וח ֹוב  זּכאי, ֿ ידי על  זכ ּות  .ׁשּמגל ּגלין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ

           

 חד חד חד חד יתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)י י י י  מעקה (כב , ח ב  הרי  לאל,  י ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ית נה  מי    ה ה י י י י     ה א  למר,  וי מעקה . לי  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אפא , ,ת מע מ  חד ית בנת , א ז – יתְְְִִִֵֵַַַָָָָ
ארצ על  רחי לקח   אד א ר ,אינ ח י  ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהתחלת
צר  י זה  מ ב  רנסה . מציאת להתע ק  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמתחיל
 ה מח בה  ה , י חד  בסיגי הגלת הינ ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמעקה ,

מעקה   , חד ית ה תב  נקט לכ מע ה . וה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָד ר
לנ והרי  . חד ית נת עת ע ר  רחנית ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעב דה 
גלה  העני אי" מק מ ת, כ ה  צינ למה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻגמא 
פא  תרה  (נגלה  ה רה " פנימ ת רני  א א  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָא מר

נימי ). ר  ְְִִִֵֵֶַַמכריח 

                 

 

ייייולא ולא ולא ולא ־ ־ ־ ־ תתתת  לג לג לג לג מעקהמעקהמעקהמעקה וע וע וע וע יתיתיתית  חד חד חד חד יתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽי י י י  ִִִִָָָָֹֹ
:::: מ מ מ מ ההההפל פל פל פל  י י י י ־ ־ ־ ־ י י י י ל ל ל ל  ביתביתביתבית  מי מי מי מי(ח (כב , ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ

"ע ה  ח : הלכה  יא  רק  רכ ת הלכ ת 'יד ' העיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ...ה 
ברי" ד : הלכה     עצמ עת תר ,"' כ מבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעקה 
מעקה  ח ב  והרי  – " עליה  מברכי אי ס נה    מ  הְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.'ג  י  ית ולא  לג מעקה  וע ית אמר  מ ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹה א 
אינ 'ג  מי  ית ולא   " להרמ א ר ט, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹלדע י 
. עצמ פני  צי  א א  מעקה , ע ת ח ב  על  טע ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָנתינת
תב  כמ רי "ג,  ח  מנא לא  ה צת טעמי  הרי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹי 

," מי  ית "ולא  אבל ה צת, ספר החמ י  רְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
לא ־תע ה . מצת מני  ְְְְֲִִִִֶַַֹהכניס

ה פרי  – "ל למר  " להרמ  ח)והכריח כב , ית (דברי וע" : ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ
לא ־תע ה ". מצות ' כ  ית לא  מצות־ע ה . ' כ ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמעקה 

ע ה  מעקה , ע ת   מק  א(  נפקא ־מי האמ ר, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ(לפי 
ב ל  לא ־תע ה  מצות   ק – זה  וכ צא  לג  בְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ספר  על  ליאי ־נ א . ע "ב , מ מא  להעיר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמצות־ע ה .

.  ְִַָה צת

              

   

 לג לג לג לג מעקהמעקהמעקהמעקה וע וע וע וע יתיתיתית  חד חד חד חד יתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽי י י י 
היכל לרת ובספרי)ית ח. (כב , ְִֵַַָ

 " הרמ תב  הרי  זה ,  ־ע צרי רוצח ולכא רה  (הלכות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ריש  חוש־משפט  ־ערובשולח הוא וכ יא. פרק ריש נפש ושמירת

תכז) א סימ ה מעקה  אינ ח ב   י בב ירה ", "ית רק  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ירה ", "ית אינ ההיכל ולכא רה  ,"ל זק ק  אינ" ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָלדירה 

מעקה ? נתח ב  ְְְֲִֵֶַַַַוא אי 
האכילה  ה א  ה ירה  עני ע ר מצינ ה ה  זה , למר  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוי
"ר ד עי  ב" גדר ס ה  מצות  כמ הה א .   קְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ב ) כח, ה (סוכה  האכילה  היא  ס ה  ה יבה  מצות ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻע ר
וראה  יב .  סעי תרלט סימ אורח־חיי הזק אדמו "ר   ־ערושולח עיי)

(הסימ  בסו ' ערו ה 'שולח נושאי־כלי .ש .טור 
 זבחי איתא  א)וה ה  ע בדי(סג , יפ ה  א י מ" ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָ

ל נכנסי  הני ה העזרה , ל את ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹכבי ־מ לת
י ד ה  קד למ ד ־למר , י קד קד י    כלי ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹוא

"אכל( ג הלכה  י פרק הקרבנות מעשה  בהלכות " הרמב פסק וכ). ְֶֹ
היכל. וקא  היא   י קד אכילת צות  י זמ  י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונמצא 
מעקה . מח ב  ה א , ירה " "ית גדר ההיכל   ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־י ־זה 

              

    

לג מעקה  וע ית  חד ית תבנה  "י  תב  תנפרְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
 ד ה של"ה  ואיתא  ." מ ה פל י ל י  'ג( תנ ר  ס) ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ב ל   האד ע ה  ורמז , ב ה א  ג רמז תב : ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"מצאתי 
ֲַַָלאוה ".

ה תב : ברי  לפר  י ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־י ־זה 
י ראל  ני  קרב  ע סק  יה די  א ר  " חד ית תבנה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ"י 

סביב לה "ה , "ית" ב נה  , מי  היה לאביה ה  ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מ אוה . לי הר עליו  ,"לג מעקה  "וע ית  יהד ת ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחד רה 

יכ לה  ה אוה  א א  , עצמ עב דת ר ח רק  זה  אי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָי 
לקרב . לה יע  רצה  ה א  עליו  ה ני , אצל לנפילה   ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלגר
בלי ה ב , מ  צאי ה  דברי ה ני  על מ יע  א ר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָי 
 א . לת ע ויפעל ה ני  לב  אל  נס י  ברי ה אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנת,
יכ ל  ה  זאת לבד  ה ה  וגאוה , י ת דבריו   רבי מע  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹא
ה ה  ה ני , את לקרב  בריו  והצלחת ה עת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהפריע 
ה מע את לרחק  לגמרי , ההיפ את  לגר עללה  אותְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ְֲִַָָָרחמנא ־ליצל
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פד              
יכ ל   האד אי  " מ ה פל י ל "י  ה תב  ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמד ק 
 אי היה  ה ני   א י  ,מת א אינ ה ני  רידת , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטע
לאוה  דבריו  האמת י מבחי היה  אזי  ,ל ה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָי ר

זרק " ת קלי אכל,  כ" ו , ה( ב טו , ה ני(חגיגה  וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה '. עב דת וי רד  "נפל" ה א  הרי  לאו ־הכי    מ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא 
ירידה   ה אוה  עליו  עלת לכ ה א ", "נפל ה ני  יו מְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יתירה . ְְִֵָָנפילה 
ה פל" י ל י  'ג לג מעקה  "וע ית ה תב  זהיר  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזה
 ל־מק מ "נפל", בחינת ה א  ה ני  זה  על ה ט לי  ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינ ה פל, י ל לא  "ג" ליזהר  האד על ח ב  ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ טל
א א  ה פל, אצל יתירה  לנפילה   גר לא   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה אוה 
ועב דה . לתרה   לקרב מ ה , ליזהר יכל מה  ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיע ה 

    «Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
     ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

ÌÈ‡Ïk∑)( פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשע ֹורה  ח ּטה  ƒ¿»ƒְְְִַָָָ
יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמ ּפלת  'תס ּתאב ', ּכתר ּגּומ ֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

ּבין  הק ּדׁש, ּכג ֹון ל ׁשבח  ּבין האדם , על  ה ּנתעב  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר 

ּכמ ֹו: קד ׁש, ל ׁשֹון ּבֹו נֹופל  א ּסּור , ּכג ֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
ק ּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע  מ ּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל  זה  ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מ ֹוסיף  ׁשה ּזרע  .ות ֹוספת  ְִֶֶֶֶַַ

   Ÿ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
BÓÁe BLa LÁ˙Œ‡Ï∑( נד יחד (ב "ק  להנהיגם  ה ּדין וה ּוא  ׁשּבע ֹולם , מינים  ׁשני לכל  ה ּדין ה ּוא  …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מ ּׂשא  ׁשּום  ּבה ֹולכת  זּוגים  .ק ׁשּורים  ְְִִַַָָ

     ³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
ÊËÚL∑:ּפר ׁשּו ור ּבֹותינּו ער ּוב , ונּוז ל ׁשֹון טוּוי .ׁשּוע , ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

              

  

 הההה־ ־ ־ ־ ע ע ע ע  דלי דלי דלי דלי .... .... עטנז עטנז עטנז עטנז   תל תל תל תל יא־יב )לא לא לא לא  (כב , ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
 לאי ה מ  א ,ל ע ה   דילי(א עמוד  ריש ד , .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

–  גדי לאי  א . : יפ א ג'  נ י אס רת ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָתערב ת
קרקע וכלאי  המה  לאי  ב . אחד . בגד   מיני ני  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָפירת
ל  ג. . מיני ני  מ ערבת  חד בר צמיחת ה דת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב .  עמ – חלב  ְְֲִֵֶַָָָָָָר
מצוה , לעניני  מ רת ערבת  א  יניה ח ק  מצינ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוה ה 

ציצית  רי מ  גדי מיבמות)כלאי  ה ה ("ל בבגדי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק  סו כלאי הלכות " רמב)

לגב .יא־יב )  א  לקד ר מצינ לא  וקרקע  המה  לאי  ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
כילא  קסלקא ־ע א  חלב , משפטי(בב ר פרשת  סו) ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

 אס ר  בית מה ודר ,י מק מ ר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהיה 
הח ק .  טע  לע  וי . י קְְְְִִֵֵַַַַַָֻ
" הרמ תב  מה  על־י  למר  יט)וי יט, קדושי)טע ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

 א המה  מיני  ני  מערב  וקרקע , המה  לאי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָא ר

סדרי מערב  ' כ  מכחי "מ ה  ה א  הרי  , זרעי מיני  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָני 
, מחי וה ה המ ת  ציא קבע  ר־ית  ה י  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָרא ית",
אחר. מי  ציאי מ  ה הרי  יחד   מערב כ וקא ,  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניה

ה "ל:  יפ הא ג' י הח ק  את לבאר  י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־י ־זה 
ה הרי , חד מי  מה צר יו מ וקרקע , המה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָכלאי 
י  רי מ  גדי לאי  , מאיד קד ה . עניני     רי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאס
, חד מי  יני ה ני   ר מ נצר לא  הרי  קד ה , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני 
פרי ה את להסיר נ בגד , פצר לאחרי    ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואדרה 

. יני ה את ְְִִִֶַַלהפריד 
הרי , גדי לכלאי  ד מה  קסלקא ־ע א  חלב , ב ר  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָא
נלד לא  אבל וחלב , ר טעמי   נתערב רק  חלב  ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָָָֹב ר
המה , לכלאי  דמי  היא  ה קנא   א . חד מי מ ה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונצמח 
אי ־אפר  עד  והחלב  ה ר טעמי   תערב יו מ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָי 

בר נצר פיר נמצא  ,להפריד רי אס ולכ , חד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.י מקְְִָֻ

    §¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
  £¤¬§©¤¨«

ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑( ספרי ד . לכ (יבמות ה ּכלאים , מן ה ּכת ּוב אף  סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

˙‡zÒט  ‡ÓÏÈc ÔÈeÚ CÓk ÚÊ˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ók ˙ÏÏÚÂ ÚÊ˙ Èc ‡ÚÊ ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

Ák„‡:י  ‡ÓÁe ‡B˙ Èc˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓיא  ÔzÎÂ ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

ÈÙkיב  Úa‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒk¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«



פה               

     ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡e∑ס ֹופ ֹו. »≈∆»¿≈»

       §¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
     §¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

  §«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
ÌÈc ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑: עברה ּגֹוררת  עברה  ¿»»¬ƒ…¿»ƒֲֲֵֵֶֶָָ

על  יט)עבר  ל ׁשֹון (ויקרא לידי לבא  ס ֹופ ֹו ת ׂשנא ", "לא  ְִִֵַַָָָָֹֹ
‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑( ספרי) א ֹומר ׁשאין מ ּכאן ָָ∆»ƒ»«…ִֵֵֶָ

ֿ ּדין ּדבר  ּבעל  ּבפני .א ּלא  ְִִֵֶַַָָָ

     §¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥
   ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

dn‡Â ‰Úp‰ È‡∑(שם), הרעים ּגּדּולים  ׁשּגּדל ּו עליה :מי ית ּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

     §¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
   ̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

‰Úp‰ È‡ Ó‡Â∑(שם) לא ּׁשה ר ׁשּות  ׁשאין האיׁשמל ּמד  ּבפני .לד ּבר  ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

     §¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
      §¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈

  ¦§¥−¦§¥¬¨¦«
‰ÏÓO‰ eNÙe∑(שם) ּכּׂשמלה ה ּדברים  מח ּורין מ ׁשל : זה  .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

     §¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
B˙‡ eqÈÂ∑ מו)מלק ֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

       §¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
       ¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈

    «Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

     §¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
©©«£¨«

c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) אר ּוסין לאחר  ׁשּזּנתה  והתראה , .ּבעדים  ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ b qÈ È‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙ÈÒ ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו (È‰e‡ ‡") ‡‰e‡ qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
ÈÒ Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú˙Ï ‡z«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èzaטז ˙È ‡iÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e‡ ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡‚Ï ˙È‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a CzÏ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z˜ ÈÒ Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z˜ ÈÒ Ôea„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk dËÙÓÏ eL¿¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙ eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»



     
   
   

   
        

    

     
     

     

              
יכ ל   האד אי  " מ ה פל י ל "י  ה תב  ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמד ק 
 אי היה  ה ני   א י  ,מת א אינ ה ני  רידת , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטע
לאוה  דבריו  האמת י מבחי היה  אזי  ,ל ה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָי ר

זרק " ת קלי אכל,  כ" ו , ה( ב טו , ה ני(חגיגה  וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה '. עב דת וי רד  "נפל" ה א  הרי  לאו ־הכי    מ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא 
ירידה   ה אוה  עליו  עלת לכ ה א ", "נפל ה ני  יו מְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יתירה . ְְִֵָָנפילה 
ה פל" י ל י  'ג לג מעקה  "וע ית ה תב  זהיר  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזה
 ל־מק מ "נפל", בחינת ה א  ה ני  זה  על ה ט לי  ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינ ה פל, י ל לא  "ג" ליזהר  האד על ח ב  ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ טל
א א  ה פל, אצל יתירה  לנפילה   גר לא   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה אוה 
ועב דה . לתרה   לקרב מ ה , ליזהר יכל מה  ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיע ה 

    «Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
     ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

ÌÈ‡Ïk∑)( פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשע ֹורה  ח ּטה  ƒ¿»ƒְְְִַָָָ
יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמ ּפלת  'תס ּתאב ', ּכתר ּגּומ ֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

ּבין  הק ּדׁש, ּכג ֹון ל ׁשבח  ּבין האדם , על  ה ּנתעב  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר 

ּכמ ֹו: קד ׁש, ל ׁשֹון ּבֹו נֹופל  א ּסּור , ּכג ֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
ק ּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע  מ ּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל  זה  ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מ ֹוסיף  ׁשה ּזרע  .ות ֹוספת  ְִֶֶֶֶַַ

   Ÿ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
BÓÁe BLa LÁ˙Œ‡Ï∑( נד יחד (ב "ק  להנהיגם  ה ּדין וה ּוא  ׁשּבע ֹולם , מינים  ׁשני לכל  ה ּדין ה ּוא  …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מ ּׂשא  ׁשּום  ּבה ֹולכת  זּוגים  .ק ׁשּורים  ְְִִַַָָ

     ³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
ÊËÚL∑:ּפר ׁשּו ור ּבֹותינּו ער ּוב , ונּוז ל ׁשֹון טוּוי .ׁשּוע , ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

              

  

 הההה־ ־ ־ ־ ע ע ע ע  דלי דלי דלי דלי .... .... עטנז עטנז עטנז עטנז   תל תל תל תל יא־יב )לא לא לא לא  (כב , ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
 לאי ה מ  א ,ל ע ה   דילי(א עמוד  ריש ד , .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

–  גדי לאי  א . : יפ א ג'  נ י אס רת ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָתערב ת
קרקע וכלאי  המה  לאי  ב . אחד . בגד   מיני ני  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָפירת
ל  ג. . מיני ני  מ ערבת  חד בר צמיחת ה דת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב .  עמ – חלב  ְְֲִֵֶַָָָָָָר
מצוה , לעניני  מ רת ערבת  א  יניה ח ק  מצינ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוה ה 

ציצית  רי מ  גדי מיבמות)כלאי  ה ה ("ל בבגדי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק  סו כלאי הלכות " רמב)

לגב .יא־יב )  א  לקד ר מצינ לא  וקרקע  המה  לאי  ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
כילא  קסלקא ־ע א  חלב , משפטי(בב ר פרשת  סו) ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

 אס ר  בית מה ודר ,י מק מ ר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהיה 
הח ק .  טע  לע  וי . י קְְְְִִֵֵַַַַַָֻ
" הרמ תב  מה  על־י  למר  יט)וי יט, קדושי)טע ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

 א המה  מיני  ני  מערב  וקרקע , המה  לאי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָא ר

סדרי מערב  ' כ  מכחי "מ ה  ה א  הרי  , זרעי מיני  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָני 
, מחי וה ה המ ת  ציא קבע  ר־ית  ה י  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָרא ית",
אחר. מי  ציאי מ  ה הרי  יחד   מערב כ וקא ,  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניה

ה "ל:  יפ הא ג' י הח ק  את לבאר  י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־י ־זה 
ה הרי , חד מי  מה צר יו מ וקרקע , המה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָכלאי 
י  רי מ  גדי לאי  , מאיד קד ה . עניני     רי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאס
, חד מי  יני ה ני   ר מ נצר לא  הרי  קד ה , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני 
פרי ה את להסיר נ בגד , פצר לאחרי    ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואדרה 

. יני ה את ְְִִִֶַַלהפריד 
הרי , גדי לכלאי  ד מה  קסלקא ־ע א  חלב , ב ר  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָא
נלד לא  אבל וחלב , ר טעמי   נתערב רק  חלב  ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָָָֹב ר
המה , לכלאי  דמי  היא  ה קנא   א . חד מי מ ה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונצמח 
אי ־אפר  עד  והחלב  ה ר טעמי   תערב יו מ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָי 

בר נצר פיר נמצא  ,להפריד רי אס ולכ , חד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.י מקְְִָֻ

    §¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
  £¤¬§©¤¨«

ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑( ספרי ד . לכ (יבמות ה ּכלאים , מן ה ּכת ּוב אף  סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

˙‡zÒט  ‡ÓÏÈc ÔÈeÚ CÓk ÚÊ˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ók ˙ÏÏÚÂ ÚÊ˙ Èc ‡ÚÊ ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

Ák„‡:י  ‡ÓÁe ‡B˙ Èc˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓיא  ÔzÎÂ ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

ÈÙkיב  Úa‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒk¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«



פו              

   §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
      §¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
       §¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

‰È‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדל ּתם (כתובות ּגּדּולים  dÈÚ.רא ּו ÈL‡∑( ספרי) ּכל עיר ּהּבמעמד  .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ
‰È‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית  .ּכמ ֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

    ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
     ¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

   ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑( ספרי) מע ׂשה לה ֹוציא  ≈«¿≈∆ְֲִֵַ

לר ּבֹות ח ּדּודים , "ּגם ", מהם . נהנית  הא ּׁשה  ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהם ה ּבאים  אחרים: אחר :(שם).(ספרים ּדבר  ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מע ּברת  היתה  ׁשאם  ה ּולד , את  לר ּבֹות  ׁשניהם ", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ"ּגם 
ׁשּתלד  עד  ל ּה ממ ּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

      ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
   ¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא  ּבבית ּה, יׁשבה  א ּלּו הא  ל ּגּנב , ק ֹוראה  ּפרצה  ע ּמּה, ׁשכב   לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.ל ּה ָ

    §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
     §©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
     £¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
      ¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

    §¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
      §¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

  ̈©¬¦−̈§©«

      §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
       ¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

 ©¨¨¬©¤«
'B‚Â Ìe˜È L‡k Èk∑:מ ׁשמע ֹו זה ּו ּפׁשּוט ֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

הע ֹומד  ּכאדם  עליה , עמד  ּובחזקה  היא , אנּוסה  ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרג ֹו. חבר ֹו עג )על  סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

לל ּמד  ּבא  זה  וכ ּו'הרי למד  .ונמצא  ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

‡e‰‡כא  ˙Èa Ú˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È‡ ˙eÓ˙e ‡i‡a dz˜ ÈL‡ dpÓbÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡NÈa ‡Ï˜ ˙„Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ÎLc b ÁÎzLÈ È‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ÎLc ‡b ÔB‰ÈÂz Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡NiÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò‡Óc‡כג  ‡zÏ˙ ‡zÓÏeÚ È‰˙ È‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ekLÈÂ ‡z˜a b dpÁkLÈÂ ‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z˜ Ú˙Ï ÔB‰ÈÂz ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i‡a ÔB‰˙È ÔeÓb˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e dÁ ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈc „Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ekLÈÂ ‡b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ÎLc ‡b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ dÁ ÏÚ ‡b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈



   
   

    

    
     

 

      
    
    



פז               

      ¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
  ¦−©¨«

     ¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
   §¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

      Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
      ̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

  ©§−̈¨¨¨«

       «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬
 ̈¦«

ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ואין (קידושין ל ּקּוחין, ּבּה ל ֹו אין …ƒ«ְִִֵֵָ
ּבּה ּתֹופסין ‡ÂÈ.ק ּדּוׁשין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑( לג (יבמות ְִִִָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הרא ּויה  אביו, ׁשל  יבם  ּכבר ׁשֹומרת  והרי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
מ ּׁשּום : עליה  יח)ה ּוזהר  א ּלא (ויקרא ?"אבי אחי "ערות  ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ל ּה  ולסמ לאוין, ּבׁשני זה  על  יבא לעבר  "לא  : ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
ממזר  ׁשאין לל ּמד  ּכרית ֹות ,אלא ממזר ", מח ּיבי ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעריֹות  ׁשאין ֿ ּדין, ּבית  מית ֹות  מח ּיבי ֿ וחמר  ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוקל 
ֿ ּדין  ּבית  ּכרת מיתת  ּבּה .ׁשאין ִִֵֵֵֶַָָ

      «Ÿ¨Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«

‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים  ׁשּנּדּכא ּו א ֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצע ּו ˙eÎe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב  ה ּגיד  ׁשּנכרת  ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מ ֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת   ׁשֹופ א ּלא  זרע , .ק ּלּוח  ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

       

ולא  ,  לב  אל א " "פצע  לכ ב  ה רה  ק ה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמ "ר
ְֵה "א .

ה פר, עזרא   יה ה  יד לה  ספר־רה   י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָפראג
פרת  מיד  ת א לליוג רה , מחת א א   רי ק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאי
 וכתב  ראיתיו , תרס "ח  נת פראג הייתי  ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָמע .

ראיתי תרס "ז, נת וארמס  הייתי   . אל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"א "
מרטנרג,  "מהר  תב  יד מק ל א ר ספר־רה   ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

יה דא ' 'ארית  וע . אל "א " תב    עה וגרה ־י) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ט"ז) נחמיה 'סימ כ"ב )ו 'דברי  סימ 'מ נת (ירה ־עה  בספר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
' לב )אברה זה .(סימ  ני ה  ספרי ה   מצ ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

       «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©´£¦¦½
    «Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

Ï‰˜a ÊÓÓ ‡ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא  …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

zÓÏeÚ‡כז ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á È‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜ÈÙc ˙ÈÏÂ ‡Ò‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙ ‡zÓÏeÚ b ÁkLÈ È‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e‡Ï‰‡כט  dnÚ kLÈc ‡b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
dËÙÓÏ eL dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e‡ ˙z‡ ˙È b qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡ÈNÚ ‡c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»



    
     

    
     

     

     
      

     
     
     

       
  
    

  

              

   §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
      §¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
       §¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

‰È‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדל ּתם (כתובות ּגּדּולים  dÈÚ.רא ּו ÈL‡∑( ספרי) ּכל עיר ּהּבמעמד  .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ
‰È‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית  .ּכמ ֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

    ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
     ¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

   ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑( ספרי) מע ׂשה לה ֹוציא  ≈«¿≈∆ְֲִֵַ

לר ּבֹות ח ּדּודים , "ּגם ", מהם . נהנית  הא ּׁשה  ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהם ה ּבאים  אחרים: אחר :(שם).(ספרים ּדבר  ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מע ּברת  היתה  ׁשאם  ה ּולד , את  לר ּבֹות  ׁשניהם ", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ"ּגם 
ׁשּתלד  עד  ל ּה ממ ּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

      ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
   ¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא  ּבבית ּה, יׁשבה  א ּלּו הא  ל ּגּנב , ק ֹוראה  ּפרצה  ע ּמּה, ׁשכב   לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.ל ּה ָ

    §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
     §©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
     £¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
      ¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

    §¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
      §¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

  ̈©¬¦−̈§©«

      §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
       ¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

 ©¨¨¬©¤«
'B‚Â Ìe˜È L‡k Èk∑:מ ׁשמע ֹו זה ּו ּפׁשּוט ֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

הע ֹומד  ּכאדם  עליה , עמד  ּובחזקה  היא , אנּוסה  ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרג ֹו. חבר ֹו עג )על  סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

לל ּמד  ּבא  זה  וכ ּו'הרי למד  .ונמצא  ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

‡e‰‡כא  ˙Èa Ú˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È‡ ˙eÓ˙e ‡i‡a dz˜ ÈL‡ dpÓbÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡NÈa ‡Ï˜ ˙„Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ÎLc b ÁÎzLÈ È‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ÎLc ‡b ÔB‰ÈÂz Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡NiÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò‡Óc‡כג  ‡zÏ˙ ‡zÓÏeÚ È‰˙ È‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ekLÈÂ ‡z˜a b dpÁkLÈÂ ‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z˜ Ú˙Ï ÔB‰ÈÂz ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i‡a ÔB‰˙È ÔeÓb˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e dÁ ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈc „Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ekLÈÂ ‡b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ÎLc ‡b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ dÁ ÏÚ ‡b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈



   
   

    

    
     

 

      
    
    



פח              

      «Ÿ¨Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©´
     £¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

ÈBnÚ ‡ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא  .לא  …»…«ƒְְִִִֵָֹ

     ©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
      ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹

     ¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
cŒÏÚ∑( ספרי) העצה להחטיאכם על  אתכם  ּבטר ּוף ∑Cca.ׁשּיעצ ּו .ּכׁשהייתם  «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

      §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
       §Ÿ̈¸¡Ÿ¤§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

  §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

      «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ÌÓÏL L„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה  אף  יכל  ,"ּבקר ּב יׁשב  ע ּמ" ׁשּנאמר : "לא מ ּכלל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."ר ׁש ְְִָֹֹ

     

       «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
  ¦¥−¨¦¬¨§©§«

ÈÓ„‡ Ú˙˙Œ‡Ï∑ ׁשרא ּוי ֿ ּפי ֿ על  ואף  לגמרי, …¿«≈¬…ƒְְְִֵֶַַַָ
 לקראת ּבחרב  ׁשּיצא  לתעב ֹו,  ל.ÈˆÓ Ú˙˙Œ‡Ï∑ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ

מה  ליא ֹור . זכ ּוריכם  ׁשּזרק ּו ֿ ּפי ֿ על  אף  וכל , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמ ּכל 
 לפיכ ה ּדחק . ּבׁשעת  אכסניא  לכם  ׁשהי ּו .ּטעם ? ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

      ̈¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
  ¦§©¬§Ÿ̈«

'B‚Â ÈLÈÏL Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒL‡ ÌÈa∑ »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿
ׁשה ּמחטיא  למד ּת הא  מ ּיד , מ ּתרין הא ּמֹות  ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻּוׁשאר 
ּבע ֹולם  ה ֹורג ֹו ׁשהה ֹורג ֹו, הה ֹורג ֹו. מן ל ֹו ק ׁשה  ְְְִֶֶַַָָָָָָלאדם ,

הע ֹולם  ּומן ה ּזה  הע ֹולם  מן מ ֹוציא ֹו וה ּמחטיא ֹו, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָה ּזה ,
וכן  נתעב , לא  ּבחרב  ׁשּקּדמם  אד ֹום   לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּבא .

נתעב ּו ׁשהחטיא ּום , וא ּלּו ׁשּטּבע ּום . .מצרים  ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַ

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡ÈNÚ ‡c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚÚ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
‚‡ È„Â ÌÈˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á‡a ‡iÓe¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì‡ B˙tÓ BÚa a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙t¿»¿«»»

CÙ‰Âו ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ È‡ ÔÎÏ ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז Ïk ÔB‰˙ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ‡ ‡˙ÈÂ‰ i„ È‡ ‰‡ˆÓ ˜Á¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»



    
     
    
     

    
      

     
    

    
     

      



פט               

      ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
̈«

zÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ ה ּסּכנה ׁשה ּׂשטן ּבׁשעת  .מקטרג  ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

      ¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
      ̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

©©«£¤«
‰ÏÈÏŒ‰wÓ∑ ה ּכת ּוב ÈÂˆ‡.ּבהוה ּדּבר  ƒ¿≈»¿»ִֶֶַַָֹ¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ ע ׂשה ֿ מצות  È‡.זֹו ‡Ï ∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…
‰Án‰ CBzŒÏ‡∑ ליּכנס ואס ּור  ֿ תע ׂשה . לא  מצות  זֹו ∆««¬∆ְְֲִִֵֶַַָָֹ

לוּיה , ׁשכינה ו למחנה  למחנה  ֿ ׁשּכן סח)ּכל  .(פסחים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

     §¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
  ̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יט ּבל , ׁשמ ׁשֹו להערב  ּׁשמ ׁשסמ ּו הערב  ּבלא  .טה ֹור  ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

       §¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמ ֹו ב )ּכתר ּגּומ ֹו, יד ֹו"(במדבר על  ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ל .ענן ח ּוץ  ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

       §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
    §¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

EÊ‡ŒÏÚ∑ לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינEÊ‡∑.מ ּׁשאר  ּכלי .ּכמ ֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

      ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
       §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

      §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
E ‰‡ÈŒ‡ÏÂ∑, ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ּדבר ה ּקד ֹוׁש .ערות  ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

     «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
 ¥¦¬£Ÿ¨«

„Ú ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתר ּגּומ ֹו ֿ לארץ  מח ּוצה  ׁשּברח  יׂשראל  ׁשל  ּכנעני עבד  אפ ּלּו אחר : ּדבר  …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

„Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙ÈLÓ ˜Bt˙ È‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc b C È‰È È‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙ÈLÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ ÈÁÒÈ ‡LÓ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙ÈLÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

ÈLÓÏ˙‡יג  ‡aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e e˙˙e da tÁ˙Â ‡Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C„ ÈÏÚa ÒÓÓÏe C˙eÊLÏ C˙ÈLÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙ÈLÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡ËB‡lÓ dÓÈÓ e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

dBaטז „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „Ú ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈



    
 

     
    

    
     

     
       

 
     

     
     

              

      «Ÿ¨Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©´
     £¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

ÈBnÚ ‡ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא  .לא  …»…«ƒְְִִִֵָֹ

     ©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
      ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹

     ¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
cŒÏÚ∑( ספרי) העצה להחטיאכם על  אתכם  ּבטר ּוף ∑Cca.ׁשּיעצ ּו .ּכׁשהייתם  «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

      §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
       §Ÿ̈¸¡Ÿ¤§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

  §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

      «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ÌÓÏL L„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה  אף  יכל  ,"ּבקר ּב יׁשב  ע ּמ" ׁשּנאמר : "לא מ ּכלל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."ר ׁש ְְִָֹֹ

     

       «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
  ¦¥−¨¦¬¨§©§«

ÈÓ„‡ Ú˙˙Œ‡Ï∑ ׁשרא ּוי ֿ ּפי ֿ על  ואף  לגמרי, …¿«≈¬…ƒְְְִֵֶַַַָ
 לקראת ּבחרב  ׁשּיצא  לתעב ֹו,  ל.ÈˆÓ Ú˙˙Œ‡Ï∑ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ

מה  ליא ֹור . זכ ּוריכם  ׁשּזרק ּו ֿ ּפי ֿ על  אף  וכל , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמ ּכל 
 לפיכ ה ּדחק . ּבׁשעת  אכסניא  לכם  ׁשהי ּו .ּטעם ? ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

      ̈¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
  ¦§©¬§Ÿ̈«

'B‚Â ÈLÈÏL Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒL‡ ÌÈa∑ »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿
ׁשה ּמחטיא  למד ּת הא  מ ּיד , מ ּתרין הא ּמֹות  ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻּוׁשאר 
ּבע ֹולם  ה ֹורג ֹו ׁשהה ֹורג ֹו, הה ֹורג ֹו. מן ל ֹו ק ׁשה  ְְְִֶֶַַָָָָָָלאדם ,

הע ֹולם  ּומן ה ּזה  הע ֹולם  מן מ ֹוציא ֹו וה ּמחטיא ֹו, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָה ּזה ,
וכן  נתעב , לא  ּבחרב  ׁשּקּדמם  אד ֹום   לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּבא .

נתעב ּו ׁשהחטיא ּום , וא ּלּו ׁשּטּבע ּום . .מצרים  ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַ

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡ÈNÚ ‡c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚÚ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
‚‡ È„Â ÌÈˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á‡a ‡iÓe¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì‡ B˙tÓ BÚa a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙t¿»¿«»»

CÙ‰Âו ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ È‡ ÔÎÏ ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז Ïk ÔB‰˙ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ‡ ‡˙ÈÂ‰ i„ È‡ ‰‡ˆÓ ˜Á¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»



    
     
    
     

    
      

     
    

    
     

      



צ              

     ¦§º¥¥´§¦§§À©¨£¤¦§©²§©©¬
      §¨¤−©´®−Ÿ¤«

     Ÿ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
 ¦§¥¬¦§¨¥«

‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּומזּמנת מק ּדׁשת  מפקרת , …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ
˜„L.לזנּות  ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑( נד למ ׁשּכב (סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ

יׂשראל  מ ּבנת  א ּתתא  תהי 'לא  ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָזכ ּור ,
היא , זנּות  לבעילת  מפקרת  זֹו ׁשאף  עבדא ', ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻלגבר 
ה ּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, ל ֹו ּתֹופסין ק ּדּוׁשין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻמאחר 

ׁשּנאמר : כב )לחמ ֹור , החמ ֹור ",(בראשית עם  ּפה  לכם  "ׁשב ּו ְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  מ ּבני ּגברא  יּסב  'ולא  לחמ ֹור . ה ּדֹומה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעם 
ׁשּכל  יד ּה, על  קד ׁש נע ׂשה  ה ּוא  ׁשאף  אמתא ', ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָא ּתתא 
ל ֹו ּתֹופסין ק ּדּוׁשין ׁשאין זנּות , ּבעיל ֹות  ְְְְִִִִִֵֶָּבעיל ֹותיו

.ּבּה ָ

      «Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
       ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©

 §¥¤«
‰BÊ Ô˙‡∑ ּפס ּול ּבאתננּה, טלה  ל ּה נתן ∆¿«»ְְֶֶַַָָָָָ

Ïk.להקרבה  ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה  ŒÌb.החליף  ְְַָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«
Ì‰ÈL∑(סה וע ׂשאן (ב "ק  ח ּטים  ּכג ֹון ׁשּנּויהם , לר ּבֹות  ¿≈∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

.סלת  ֶֹ

       «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
  ̈¨−̈£¤¬¦¨«

CÈM˙Œ‡Ï∑ ר ּבית יּתן ׁשּלא  ללוה , ל ּמלוה :אזהרה  אזהרה  ּכ ֿ ואחר  כה)ל ּמלוה , לא (ויקרא ּכס ּפ "את  …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש ל ֹו ע )"ּתּתן .(ב "מ ְִֵֶֶ

        

 י י י יתתתת כ)לא לא לא לא  ההההתיתיתיתי(כג , לתח לתח לתח לתח תתתת  ק ק ק ק  אינ אינ אינ אינ רררריתיתיתית ההההלוהלוהלוהלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ס"ב ) ריבית הלכות הזק אדמו "ר  מרויח (שו "ע רית ְְְִִִֶַַַַה לוה 

לסחר  לוה  אפרת נת וה א  , היה  עבר  ס ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ
לעבד ח  ל  תנינ מלמעלה : ל  דדי מ ז במ ה  .ְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹ
עב דה  ביכ ל, , פי מ לא  אבל "לסחר", ,דת ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָֹֹעב
  ," תי ה "ח ת   מ  י מצוה    ק וה ה , . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעצמ

לקד ה , לי  נע ה  (מיתה ), ונפסד  ה וה  ה א  מי , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻבר
תי ה לתח ת מביאה  ז ועב דה  ונצח ת. ח ת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהיא 
ה גלת, , האד מעב דת אה  אינ ז נצח ת  א .טפְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
 וא צותא ). מל (מצוה   י ח  אלקי מהתח רת ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹא א 
אמ ר, ,דת עב מלמעלה   פי מ א  רית, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹה לוה 

. תי ה תח ת  ק ְִִִֵֵַַָאינ

Áa„‡יז ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a CÈa zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ËÈÈ„a CÈÂ˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú„יח  ‚Ï Ï‡NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡NÈ ÈaÓ ‡b qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

ÈÏ˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜ÁÓ È‡ ‡„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂz Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

eÚכ  ˙Èa ÛÒk ˙Èa CeÁ‡Ï Èa˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈



    
     

     
   

  
    

   
   
    

    
    

    
     

      
     

     

        
     

      
    

      
     

    
     

    
    

     
    

    
      

      
 



צי               

       ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
       §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

  ̈−̈¨§¦§¨«
CÈM˙ ÈÎpÏ∑,לאחי וע ׂשה (שם)ולא  לאוין ּבׁשני עליו לעבר  ע ׂשה , – ע ׂשה  מ ּכלל  ה ּבא  .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

       ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
       ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

¥«§
BÓlLÏ Á‡˙ ‡Ï∑( ספרי), רגלים ה ּמקרא ׁשל ׁשה  מן ר ּבֹותינּו .ּולמד ּוה ּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

     §¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

      ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
       ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו תע ׂשה '(ר"ה 'לא  על  'ע ׂשה ' .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

     

      ¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨£¨¦²§©§§−
     ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

EÚ ÌÎa ‡˙ Èk∑(פז -(ב "מ ה ּכת ּוב ּבפ ֹועל  ƒ»…¿∆∆≈∆ְֵַָ
ׁשּתרצה ∑ELÙk.מד ּבר  אכילה ∑EÚN.ּכּמה  ולא  ְֵַ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ

˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּתֹורה ּדּברה  ׁשּלא  מ ּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְִִֶָָָֹ

ׁשל  לכליו נֹותן ׁשא ּתה  ּבזמן ה ּבציר , ּבׁשעת  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָא ּלא 
א ֹוכל  אינֹו ּולק ׁשק ׁש, לעדר  ּבא  אם  אבל  ה ּבית , .ּבעל  ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

        

תבאתבאתבאתבא י י י י  .... .... נפנפנפנפ  ענבי ענבי ענבי ענבי  ואכל ואכל ואכל ואכל  רע רע רע רע  כר כר כר כר תבא תבא תבא תבא  ִִִִָָָָֹֹי י י י  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
 יד יד יד יד מליל מליל מליל מליל תתתת וקטפוקטפוקטפוקטפ  רע רע רע רע כה )קמתקמתקמתקמת (כג , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

מד ר ה תב  פעל ז  א . . מד ר ה תב  (רש"י)פעל ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ
"י  י להק  צרי ה תב  היה  לכא רה  זה : לדק ק   ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָי
 חיד היא   ר ה על אכילת הרי  ?" רע קמת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹתבא 

מה . מלילת מ טיפת י תר ְְִִִֵַַָָָד ל
ה "ה  זה  " רע" ה א : זה  ה א ר ריש א א  רבה , (שמות ֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

יתרו ) ק נ.פרשת את ל ברא  ליה די , רמז "על" ,ְְִִִֵֵֵֶֶַָ
 י ה מ רת  לפני ענג,  מ לעב דה  רמז   רְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

עב דה   קמה  ענג).  סיפי ה ירת מצמיח   ר ה)ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
(מ ב את  י ה רת על־י  ה כרח  פי  ע ל, ק לת  ְְְִִִִִַַַַַַַָָמ

.( האד   לק ה כרח  , לח  י ע ְְִִֶֶֶַַָָָָָה דה 
ברא נה   רא ל"קמה ": " ר"  קד מ ע  ,ב מ זה  ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי 
ל  "על" ה א  ענג  מ הע בד  ה תב  דנְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָמל
ענבי ואכל") צרכיו  ל את ל מס ק  וה "ה  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָה "ה ,
ד ל   חיד ה תב  מיענ מ  מ לאחר ;(" בע נפְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
וקטפ") ה א   ע ל' 'ק לת  מ הע בד   א ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָי תר,

.(" יד ְְִֶָמלילת

ÏÈ„aכא  Èa˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èaz ÔÈÓnÚ Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈcƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Áכב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ c˙ È‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡BÁ C È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ‡:כג  C È‰È ‡Ï cÓÏ ÚÓz˙ È‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈÚכה  ÏeÎÈ˙Â CÁ„ ‡ÓÎa ‚z˙ È‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚN CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈



     
   

      
     

  

    
     

      
      
      

      
    

      
      

     

              

     ¦§º¥¥´§¦§§À©¨£¤¦§©²§©©¬
      §¨¤−©´®−Ÿ¤«

     Ÿ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
 ¦§¥¬¦§¨¥«

‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּומזּמנת מק ּדׁשת  מפקרת , …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ
˜„L.לזנּות  ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑( נד למ ׁשּכב (סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ

יׂשראל  מ ּבנת  א ּתתא  תהי 'לא  ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָזכ ּור ,
היא , זנּות  לבעילת  מפקרת  זֹו ׁשאף  עבדא ', ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻלגבר 
ה ּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, ל ֹו ּתֹופסין ק ּדּוׁשין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻמאחר 

ׁשּנאמר : כב )לחמ ֹור , החמ ֹור ",(בראשית עם  ּפה  לכם  "ׁשב ּו ְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  מ ּבני ּגברא  יּסב  'ולא  לחמ ֹור . ה ּדֹומה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעם 
ׁשּכל  יד ּה, על  קד ׁש נע ׂשה  ה ּוא  ׁשאף  אמתא ', ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָא ּתתא 
ל ֹו ּתֹופסין ק ּדּוׁשין ׁשאין זנּות , ּבעיל ֹות  ְְְְִִִִִֵֶָּבעיל ֹותיו

.ּבּה ָ

      «Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
       ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©

 §¥¤«
‰BÊ Ô˙‡∑ ּפס ּול ּבאתננּה, טלה  ל ּה נתן ∆¿«»ְְֶֶַַָָָָָ

Ïk.להקרבה  ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה  ŒÌb.החליף  ְְַָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«
Ì‰ÈL∑(סה וע ׂשאן (ב "ק  ח ּטים  ּכג ֹון ׁשּנּויהם , לר ּבֹות  ¿≈∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

.סלת  ֶֹ

       «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
  ̈¨−̈£¤¬¦¨«

CÈM˙Œ‡Ï∑ ר ּבית יּתן ׁשּלא  ללוה , ל ּמלוה :אזהרה  אזהרה  ּכ ֿ ואחר  כה)ל ּמלוה , לא (ויקרא ּכס ּפ "את  …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש ל ֹו ע )"ּתּתן .(ב "מ ְִֵֶֶ

        

 י י י יתתתת כ)לא לא לא לא  ההההתיתיתיתי(כג , לתח לתח לתח לתח תתתת  ק ק ק ק  אינ אינ אינ אינ רררריתיתיתית ההההלוהלוהלוהלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ס"ב ) ריבית הלכות הזק אדמו "ר  מרויח (שו "ע רית ְְְִִִֶַַַַה לוה 

לסחר  לוה  אפרת נת וה א  , היה  עבר  ס ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ
לעבד ח  ל  תנינ מלמעלה : ל  דדי מ ז במ ה  .ְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹ
עב דה  ביכ ל, , פי מ לא  אבל "לסחר", ,דת ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָֹֹעב
  ," תי ה "ח ת   מ  י מצוה    ק וה ה , . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעצמ

לקד ה , לי  נע ה  (מיתה ), ונפסד  ה וה  ה א  מי , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻבר
תי ה לתח ת מביאה  ז ועב דה  ונצח ת. ח ת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהיא 
ה גלת, , האד מעב דת אה  אינ ז נצח ת  א .טפְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
 וא צותא ). מל (מצוה   י ח  אלקי מהתח רת ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹא א 
אמ ר, ,דת עב מלמעלה   פי מ א  רית, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹה לוה 

. תי ה תח ת  ק ְִִִֵֵַַָאינ

Áa„‡יז ÈÚzÈ Èc ‡˙‡a CÈa zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ËÈÈ„a CÈÂ˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú„יח  ‚Ï Ï‡NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡NÈ ÈaÓ ‡b qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

ÈÏ˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜ÁÓ È‡ ‡„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂz Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

eÚכ  ˙Èa ÛÒk ˙Èa CeÁ‡Ï Èa˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈



    
     

     
   

  
    

   
   
    

    
    

    
     

      
     

     

        
     

      
    

      
     

    
     

    
    

     
    

    
      

      
 



צב              

      ¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
       §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

˙ ÈkEÚ ˙Ó˜a פ "ז)∑‡ מד ּבר (ב "מ ה ּכת ּוב  - ּבפ ֹועל  זֹו, .אף  ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

     ¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦Ÿ
      ¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©

      ̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
c ˙ÂÚ d ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא  ׁשּלא  לגר ׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה  חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

              

   

א א א א הההה  אי אי אי אי א)י י י י ־ ־ ־ ־ י י י י ח ח ח ח  (כד , ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
לה על־  ־טב  ט ב '   'תר יו "ד )איתא  סימ :(בתחלתו  ְְִֵֵֶֶַַַָ

תב  וזה א ה , נקראי וי ראל . .  אי נקרא  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ"ה "ה 
ביכ ל".  א נקראי  הי ,לבעל נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהא ה 

' ניה 'אחר ספרי  תב  מה  יד ע  על וה ה  פענח (צפנת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה  טו , הלכה  ג  פרק אישות הלכות " הרמב י ק"ְִִ

על  נאסרה  מה  ב ' ,ל ניה  מה  א ' ע ת. י ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻע ה 
." ֲִֵאחרי

 י ראל, כנסת ה "ה  ק י    ה א   למר  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי

י ראל  ה בק ת א . ע ת. י   א י ק  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֻ
ל ע מ או ת וההב לה  ה רי ת ב . ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוק ד א ־רי ־ה א .

זה . יח ד  על  ירי מס  עלימי ה ְְִִִִִֶֶַַַַַה ה 
לבעל קניה  היה  אי ־אפר וא ה ,  אי ק י    כְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
כנסת  ה "ה  ק י  כ  מ , אחרי על אסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלי 
לי ה "ה  ה בק ת דבעי  היה  אי ־אפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי ראל,
'ח בת  תב   כמ ה ה ,  ל ע מ או ת וההב לה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָה רי ת

ה ')ה בב ת' אהבת לשער  השער  תי ב(פתח  מ ה מנע  מ" ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
."נ  ל הע אהבת התי ב   ע נל ה רא  ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאהבת

     §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
Á‡ŒLÈ‡Ï∑( צ הכניס ּה(גיטין וזה  ּבית ֹו, מ ּתֹו ר ׁשעה  ה ֹוציא  ה ּוא  רא ׁשֹון, ׁשל  זּוג ֹו ּבן זה  .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

      §¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
       §¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

   ̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
ÔBÁ‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ ימ ּות כי "א ֹו ׁשּנאמר : ק ֹובר ּתֹו, - לאו ואם  ל ׂשנא ֹות ּה, ׁשּסֹופ ֹו מב ּׂשר ֹו ."ה ּכת ּוב  ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

     «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
      §©§¹̈¦«§´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
      ¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

       £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
‰‡nh‰ L‡ ÈÁ‡∑(יא ׁשּנס ּתרה (יבמות ס ֹוטה  .לר ּבֹות  «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ÛBË˜˙Âכו CÁ„ ‡˙Ó˜a ‚z˙ È‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:CÁ„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚÈÂ ‡˙z‡ b qÈ È‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
‰ÈÂ ÔÈeht Ëb dÏ BzÎÈÂ Ìb˙t ˙Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dpËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡ÔÁ:ב  ‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ BzÎÈÂ ‰‡˙ ‡b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È‡ B‡ d˙ÈaÓ dpËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ dÒc ‰‡˙ ‡b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

dËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚÏ eL dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ dqÓÏ zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜ÁÓ È‡ ˙‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú‡ ˙È iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»



                  
   



צג               

     

      ¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
      §Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

   ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
‰L„Á ‰M‡∑,ל ֹו חד ׁשה  אלמנה ,ׁשהיא  ואפ ּלּו ƒ»¬»»ְֲֲִִֶַַָָָָ

ּגר ּוׁשת ֹו ל ּמחזיר  ÂÈÏÚ.ּפרט  ÚÈ ‡ÏÂ∑ ה ּצבא .ּדבר  ְְְֲִַָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
cŒÏÎÏ∑(מז סוטה לס ּפק (ספרי . לא  ה ּצבא ,  צר ׁשה ּוא  ¿»»»ְֵֶֶַַָָֹֹ

מע ֹורכי  הח ֹוזרים  אבל  ּדרכים . לת ּקן ולא  ּומזֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמים 
חנכ ֹו, ולא  ּבית  ּבנה  ּכג ֹון: ּכהן, ֿ ּפי על  ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹה ּמלחמה 
ּומת ּקנין  ּומזֹון מים  מס ּפיקין לקח ּה, ולא  א ּׁשה  ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹארס 

ה ּדרכים  B˙ÈÏ.את  ‰È‰È∑(שם) ּבית ֹו,ו ּבׁשביל  אף  ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְִִֵַ

זז  אינֹו וח ּלל ֹו, ּכרם  נטע  ואם  וחנכ ֹו ּבית  ּבנה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאם 
ה ּמלחמה  צרכי ּבׁשביל  ּבית ֹו∑B˙ÈÏ.מ ּבית ֹו .זה  ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶ

‰È‰È∑ּכרמ ֹו את  א ׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לר ּבֹות  את  יׂשּמח  ƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ
עם  'ויחדי וה ּמתר ּגם : א ּתת ּה', ית  'ויחדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָותר ּגּומ ֹו:
'וׂשּמח ', ׁשל  ּתר ּגּום  זה  ׁשאין ה ּוא , ט ֹועה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַא ּתת ּה',

'וׂשמח ' ׁשל  .א ּלא  ְֶֶַָָ

        

לביתלביתלביתלבית יהיהיהיהיהיהיהיה נקי נקי נקי נקי  ברברברבר ה )לכל לכל לכל לכל  מ מ מ מ חליחליחליחלי(כד , א א א א הההה ההההא א א א  ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עו עו עו עו נ נ נ נ תיו תיו תיו תיו  ל ל ל ל  על על על על   ל ל ל ל(הטורי ק (בעל היא  אי ה כלית ְֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָָ

לרה  י ראל ני  קרב  וה ה , . ני ה לדת , רב ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמצות
חבר  ה לד  ל רז"ל מאמר רחנית, רב ה  רה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה א 

א  . . מיחדרה  וח ק  ע ד  אפא ,  למדי נמצינ . ילד  ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻ
מבטח  ה הד ת: בח ק  ה רה  הפצת להתע ק  חר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻלמי 

עו נתיו ! ל על ל חלי ֲֲִֶַָָל

      Ÿ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

ÌÈÁ∑ ה ּתח ּתֹונה העליֹונה ∑ÎÂ.היא  לא ∑ÏÁÈŒ‡Ï.היא  ֿ ּדין, ּבבית  ח ֹוב ֹו על  למ ׁשּכנֹו ּבא  אם  ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ
נפ ׁש אכל  ּבהן ׁשע ֹוׂשים  ּבדברים  ק "ג )ימ ׁשּכנּנּו .(ב "מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

      ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
      §¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

 ¦¦§¤«
‡ˆnÈŒÈk∑( ספרי), והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים  'יּמצא ' ּכל  ּבֹו∑BaŒnÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד  ח ּיב  .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

      ¦¨¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
     £¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−

 ¦§§¬©«£«
˙Úv‰ŒÚ‚a ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתל ׁש ה ּבהרת ׁשּלא  את  ּתק ֹוץ  ‡˙ÌÎ.ולא  eBÈŒL‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם  להחליט , אם  להס ּגיר , .אם  ְְְְֲִִִִִֵַַַ

       ¨¾¥£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
  §¥«§¤¬¦¦§¨«¦

ÌÈÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒL‡ ˙‡ BÎÊ∑( ספרי) »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ל ׁשֹון  ּתס ּפר  אל  ּבצרעת , ּתלקה  ׁשּלא  לה ּזהר  ּבאת  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאם 

ולקתה  ּבאחיה  ׁשּדּברה  למרים , הע ׂשּוי זכ ֹור  ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָהרע .
.ּבנגעים  ְִִָ

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ b qÈ È‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙ÈÏ È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:Ò¿«

ÔB‰ו È‡ ‡aÎÂ ‡ÈÁ ‡BkLÓ qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז È‰BÁ‡Ó ‡LÙ b b ÁkzLÈ È‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ‚zÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈc „Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  hÓÏ eÈ‚Ò LzÎÓa nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôehz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „Ú Èc ˙È ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

              

      ¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
       §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

˙ ÈkEÚ ˙Ó˜a פ "ז)∑‡ מד ּבר (ב "מ ה ּכת ּוב  - ּבפ ֹועל  זֹו, .אף  ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

     ¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦Ÿ
      ¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©

      ̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
c ˙ÂÚ d ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא  ׁשּלא  לגר ׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה  חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

              

   

א א א א הההה  אי אי אי אי א)י י י י ־ ־ ־ ־ י י י י ח ח ח ח  (כד , ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
לה על־  ־טב  ט ב '   'תר יו "ד )איתא  סימ :(בתחלתו  ְְִֵֵֶֶַַַָ

תב  וזה א ה , נקראי וי ראל . .  אי נקרא  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ"ה "ה 
ביכ ל".  א נקראי  הי ,לבעל נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהא ה 

' ניה 'אחר ספרי  תב  מה  יד ע  על וה ה  פענח (צפנת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה  טו , הלכה  ג  פרק אישות הלכות " הרמב י ק"ְִִ

על  נאסרה  מה  ב ' ,ל ניה  מה  א ' ע ת. י ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻע ה 
." ֲִֵאחרי

 י ראל, כנסת ה "ה  ק י    ה א   למר  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי

י ראל  ה בק ת א . ע ת. י   א י ק  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֻ
ל ע מ או ת וההב לה  ה רי ת ב . ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוק ד א ־רי ־ה א .

זה . יח ד  על  ירי מס  עלימי ה ְְִִִִִֶֶַַַַַה ה 
לבעל קניה  היה  אי ־אפר וא ה ,  אי ק י    כְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
כנסת  ה "ה  ק י  כ  מ , אחרי על אסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלי 
לי ה "ה  ה בק ת דבעי  היה  אי ־אפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי ראל,
'ח בת  תב   כמ ה ה ,  ל ע מ או ת וההב לה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָה רי ת

ה ')ה בב ת' אהבת לשער  השער  תי ב(פתח  מ ה מנע  מ" ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
."נ  ל הע אהבת התי ב   ע נל ה רא  ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאהבת

     §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
Á‡ŒLÈ‡Ï∑( צ הכניס ּה(גיטין וזה  ּבית ֹו, מ ּתֹו ר ׁשעה  ה ֹוציא  ה ּוא  רא ׁשֹון, ׁשל  זּוג ֹו ּבן זה  .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

      §¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
       §¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

   ̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
ÔBÁ‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ ימ ּות כי "א ֹו ׁשּנאמר : ק ֹובר ּתֹו, - לאו ואם  ל ׂשנא ֹות ּה, ׁשּסֹופ ֹו מב ּׂשר ֹו ."ה ּכת ּוב  ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

     «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
      §©§¹̈¦«§´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
      ¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

       £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
‰‡nh‰ L‡ ÈÁ‡∑(יא ׁשּנס ּתרה (יבמות ס ֹוטה  .לר ּבֹות  «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ÛBË˜˙Âכו CÁ„ ‡˙Ó˜a ‚z˙ È‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:CÁ„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚÈÂ ‡˙z‡ b qÈ È‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
‰ÈÂ ÔÈeht Ëb dÏ BzÎÈÂ Ìb˙t ˙Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dpËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡ÔÁ:ב  ‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ BzÎÈÂ ‰‡˙ ‡b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È‡ B‡ d˙ÈaÓ dpËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ dÒc ‰‡˙ ‡b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

dËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚÏ eL dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ dqÓÏ zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜ÁÓ È‡ ˙‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú‡ ˙È iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»



                  
   



צד             

     ¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
  ¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

EÚ ‰M˙ŒÈk∑ ּתח ֹוב ּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכל ּום ׁשל  .ח ֹוב  ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

        ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
   ¥¤²¤¨«£−©«¨

     §¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
BËÚa kL˙ ‡Ï∑( קיד ת ׁשּכב (ב "מ אצל לא  .ועבט ֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

      ̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
      §©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

  ¡Ÿ¤«
LÓM‰ ‡Bk∑(שם) ואם ה ּוא . לילה  ּכס ּות  אם  ¿«∆∆ְְְִִַָ

ּב"וא ּלה  ּכת ּוב  ּוכבר  ּבּבקר , החזירה ּו יֹום  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכס ּות 
ה ּיֹום ":ה ּמׁשּפטים  ּכל  ל ֹו", ּתׁשיב ּנּו ה ּׁשמ ׁש ּבא  "עד  ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתּקח ּנּו ה ּׁשמ ׁש ּוכב ֹוא  ל ֹו, ואם ∑jÎe.ּתׁשיב ּנּו ְְִִֶֶֶֶַָ≈¬∆»ְִ
צדקה  ּתהיה   ּול" ֿ מק ֹום : מ ּכל  , מברכ ."אינֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

    

       Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¦¥«§²
   £¤¬§©§§−¦§¨¤«

ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע א ּלא  ּכת ּוב ? ּכבר  בר והלא  …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ
ׁשה ּוא  ׂשכיר ", ׂשכר  תע ׁשק  "לא  לאוין: ּבב ' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל 

הזהר : ּכבר  הע ׁשיר  ועל  ואביֹון, יט)עני תע ׁשק (ויקרא "לא  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

" רע רבה)∑‡ÔBÈ.את  ּדבר ה ּתאב (ויקרא ∑EbÓ.לכל  ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר  ּתֹוׁשב ∑EÈÚLa.זה  ּגר  נבל ֹות זה  .הא ֹוכל  ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ‡a L‡∑ וכלים ּבהמה  ׂשכר  .לר ּבֹות  ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

      §Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¨¨´©¤À¤¦³
      ̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

      ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ ה ּזה ה ּׂשכר  אל  ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכב ׁש עלה  למ ּות : נפ ׁשֹו את  נֹוׂשא  ְְְְִֵֶֶֶַָָָָה ּוא 
ËÁ‡.ּבאילן  E ‰È‰Â∑( ספרי), מק ֹום ֿ א ּלא מ ּכל  ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

ה ּקֹורא  ֿ ידי על  ליּפרע  .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

             

      

כרכרכרכר     תתתת  מ מ מ מ י י י י( טו (כד , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינ בחוקותי ה ה  ורש"י כהני תורת יד ־טז, ב , פרק אבות (ראה  ִִֵָ

ט) ק כו , י ראל ל  דת עב את ז"ל חכמינ  ו הְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ללת ה צת כר ואת ה על, למלאכת וה צת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָה רה 
העב דה . ֲַָָעל

" הרמ בסופו )וכתב  הגמול לה (שער   הכריע וכ ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL CÁ ÈL˙ È‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ qÓÏ d˙ÈÏ¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d ÈL z‡ Èc ‡‚Â Ìe˜z ‡a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡Ï ‡BkLÓ ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekLיב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ˙˙ ‡˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎÈÂ d˙eÒÎa ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ˜a CÚ‡ Èc CBibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡BÁ»



             



צה              
א ר  לעתיד ־לבא  ה א  ה כר  מ מ ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹבחסיד ת,
רינ ה מ ת  ל ע ואינ  תי ה תח ת מח ה  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"ה "ה 

."־עדֵֶַ
לימ ת  י ראל ל  כר ה "ה  מאחר  היא , לתמ  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוי
ה א  "מה  ה רה , ל את   מק ה "ה  והרי  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה יח ,

ולמ ר" לע ת לי ראל א מר ה א  פרשה ע ה  רבה  (שמות ְְְְֲִִֵֵֶַָ
ט) ?ל,

ק י א  ניא  ספר ארכה  ה באר על־י   ברי ה ארְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוית
ל"ו ) ה "ה (פרק "נתא ה  ה א   ל הע ריאת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָתכלית

." ני תח ירה  ל ְְְִִִַָלהי ת
 הימ למ ה   ח אי"  ד ־עצמ מ ה ה   ל הע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָלמר,

ה טל  י ראל מ ני  אחד  ל ועל ,"רית ר א הס ר עניְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ה צת,   וק ה רה  לד  על־ידי  , ל ע מיחד  חלק  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלברר

. ל ע  חלק ואת ה מי  פ את ה א  מז ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה 
ללת  ז  ל י א ר לעתיד  היה  העלה  ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻותכלית
הדר   עליה ו "י פיע  ,רית ל לדירה  רא י  ויהיה  , ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהע

." האר ל את ה ' כב ד  וימ א  , ע  אְְִֵֶֶָָָָֻ
היא  ה רת  מ י ראל ני  ל ל  דת עב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא 
אינ "כירת ה א  י ה מאחר אחת, כירת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָגדר

"  לב א א  ב )מ מת קי, מציעא מ (בבא כר ולכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היה    ל הע ז העב דה , גמר מ ד    לב ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻרק 

. תי ה ח ת לעת ,ר־ית  לה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָירה 

    Ÿ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
     ©¨®¦¬§¤§−¨«

ÌÈaŒÏÚ ˙B‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑ ואם ּבנים , ּבעד ּות  …¿»«»ƒְְִִֵָ
יּומת ּו", ּבחטא ֹו "איׁש נאמר : ּכבר  ּבנים , ּבעון ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹּתאמר 

מתים  וה ּקט ּנים  אביו, ּבעון מת  איׁש, ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל 
ׁשמים  ּבידי אב ֹותם  .ּבעון ֲֲִִֵַַָָֹ

       ́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
©§¨¨«

ÌB˙È b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑ ּכבר הע ׁשיר  ועל  …«∆ƒ¿«≈»ְְִֶַָָ
טז)הזהר : לעבר (דברים ּבעני וׁשנה  מ ׁשּפט ", ת ּטה  "לא  ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֻ

יֹותר  עני מ ׁשּפט  לה ּטֹות  ׁשּנקל  לפי לאוין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעליו

עליו  ו ׁשנה  הזהיר   לכ ע ׁשיר , ˙ÏÁ.מ ּׁשל  ‡ÏÂ∑ ְְְִִִִֶָָָָָָ¿…«¬…
הלואה  ּבׁשעת  .ׁשּלא  ְְִֶַַָָֹ

        §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
       ¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

zÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס  חסר ֹון יׁש אפ ּלּו ח ּקֹותי , ל ׁשמר  :ּפדיתי ֿ ּכן ֿ מנת  .על  ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

      ¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨´Ÿ¤©¨¤À
       ³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

       §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«

Ï‡טז ÔÈe ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ dBÁa L‡ Ô‰‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙qיז ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ‡ LeÏ ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜Ùeיח  ÌÈˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡cÚ È‡ k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡Bi‚Ï dqÓÏ e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎÈc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„BÚ»≈¿»



     
    
     
    
     
     

     
      

     

      
    
     
     
     
      
      

      
     

    
    

    
  

    
    
    

      
  

             

     ¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
  ¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

EÚ ‰M˙ŒÈk∑ ּתח ֹוב ּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכל ּום ׁשל  .ח ֹוב  ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

        ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
   ¥¤²¤¨«£−©«¨

     §¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
BËÚa kL˙ ‡Ï∑( קיד ת ׁשּכב (ב "מ אצל לא  .ועבט ֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

      ̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
      §©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

  ¡Ÿ¤«
LÓM‰ ‡Bk∑(שם) ואם ה ּוא . לילה  ּכס ּות  אם  ¿«∆∆ְְְִִַָ

ּב"וא ּלה  ּכת ּוב  ּוכבר  ּבּבקר , החזירה ּו יֹום  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכס ּות 
ה ּיֹום ":ה ּמׁשּפטים  ּכל  ל ֹו", ּתׁשיב ּנּו ה ּׁשמ ׁש ּבא  "עד  ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתּקח ּנּו ה ּׁשמ ׁש ּוכב ֹוא  ל ֹו, ואם ∑jÎe.ּתׁשיב ּנּו ְְִִֶֶֶֶַָ≈¬∆»ְִ
צדקה  ּתהיה   ּול" ֿ מק ֹום : מ ּכל  , מברכ ."אינֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

    

       Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¦¥«§²
   £¤¬§©§§−¦§¨¤«

ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע א ּלא  ּכת ּוב ? ּכבר  בר והלא  …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ
ׁשה ּוא  ׂשכיר ", ׂשכר  תע ׁשק  "לא  לאוין: ּבב ' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל 

הזהר : ּכבר  הע ׁשיר  ועל  ואביֹון, יט)עני תע ׁשק (ויקרא "לא  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

" רע רבה)∑‡ÔBÈ.את  ּדבר ה ּתאב (ויקרא ∑EbÓ.לכל  ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר  ּתֹוׁשב ∑EÈÚLa.זה  ּגר  נבל ֹות זה  .הא ֹוכל  ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ‡a L‡∑ וכלים ּבהמה  ׂשכר  .לר ּבֹות  ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

      §Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¨¨´©¤À¤¦³
      ̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

      ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ ה ּזה ה ּׂשכר  אל  ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכב ׁש עלה  למ ּות : נפ ׁשֹו את  נֹוׂשא  ְְְְִֵֶֶֶַָָָָה ּוא 
ËÁ‡.ּבאילן  E ‰È‰Â∑( ספרי), מק ֹום ֿ א ּלא מ ּכל  ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

ה ּקֹורא  ֿ ידי על  ליּפרע  .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

             

      

כרכרכרכר     תתתת  מ מ מ מ י י י י( טו (כד , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינ בחוקותי ה ה  ורש"י כהני תורת יד ־טז, ב , פרק אבות (ראה  ִִֵָ

ט) ק כו , י ראל ל  דת עב את ז"ל חכמינ  ו הְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ללת ה צת כר ואת ה על, למלאכת וה צת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָה רה 
העב דה . ֲַָָעל

" הרמ בסופו )וכתב  הגמול לה (שער   הכריע וכ ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL CÁ ÈL˙ È‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ qÓÏ d˙ÈÏ¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d ÈL z‡ Èc ‡‚Â Ìe˜z ‡a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡Ï ‡BkLÓ ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekLיב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ˙˙ ‡˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎÈÂ d˙eÒÎa ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ˜a CÚ‡ Èc CBibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡BÁ»



             



צו             
ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש עמר ולא  אמר ּו: מ ּכאן ¿»«¿»…∆ְְִִֶָָָֹֹ

ׁשכחה  אינֹו ּוׁשכח ֹו, סאתים  ּבֹו לר ּבֹות ∑Oa„‰.ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָ«»∆ְַ
מ ּלקצר  מקצת ּה ׁשּׁשכח  קמה , ˙eL.ׁשכחת  ‡Ï ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»

BzÁ˜Ï∑( מ"ד פ "ו ׁשכחה .(פאה ׁשּלאחריו, אמר ּו: מ ּכאן ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב " ּב"בל  ׁשאינֹו ׁשכחה , אינֹו ÔÚÓÏ.ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««

EÎÈ∑( ספרי),ּבמת ּכּון ׁשּלא  ליד ֹו ׁשּבאת  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
סלע  נפלה  מע ּתה : אמר  ּבמת ּכּון. לע ֹוׂשה  ֿ וחמר  ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקל 
 מת ּבר ה ּוא  הרי ּבּה, ונת ּפרנס  עני ּומצא ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמ ּיד ֹו

.עליה  ֶָָ

        ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
 §¨«©§¨−̈¦«§¤«

‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפאר ּתֹו(חולין ּתּטל  לאילן לא  ּפאה  ׁשּמּניחין מ ּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈÁ.מ ּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

        ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
 §¨«©§¨−̈¦«§¤«

ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑. ּתּקח ּנה לא  ע ֹוללת , ּבֹו מצאת  אם  …¿≈ִִֶֶֶָָָָָֹ
ז) ולא (פאה ּכתף  לא  ל ּה ׁשאין ּכל  ע ֹולל ֹות ? היא  ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹואיזֹו

וראיתי  ה ּבית . לבעל  היא  הרי מהם , אחד  ל ּה יׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנטף .

י  ּפסיגין ּבתלמ ּוד  ּכתף ? היא  איזֹו על ר ּוׁשלמי: זה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ויֹורד ֹות  ּבּׁשדרה  ה ּתל ּויֹות  א ּלּו נטף , זה . .ּגב  ְְְְִֵֵֶַַַָָ

      §¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
    §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

     ¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
    §¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

È ‰È‰ÈŒÈk∑( ספרי) אל נּגׁשים  להיֹות  ס ֹופם  ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ
מריבה , מ ּתֹו יֹוצא  ׁשל ֹום  אין מע ּתה : אמר  ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹה ּמׁשּפט .
זֹו א ֹומר : הוי ה ּצּדיק ? מן לפר ׁש לל ֹוט  ּגרם  ְְֱִִִִֵֵַַַָֹמי

‡˙ÚL‰Œ.מריבה  eÚÈL‰Â∑ ה ּמתח ּיבין ּכל  יכל  ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִַַָָֹ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ל ֹוקין? .ּבּדין ְִִַַַ

      §¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
   §¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

ÚL‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑, ל ֹוקה ּפעמים  ¿»»ƒƒ«»»»ְִֶָ
הענין, מן למד  ה ּלֹוקה ? ה ּוא  ּומי ל ֹוקה , אינֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּוּפעמים 

ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור  תחסם  לע ׂשה "לא  (מכות נּתק  ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ
‰ËÙM.יג ) BÏÈt‰Â∑ לא א ֹות ֹו מלקין ׁשאין מל ּמד  ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מ ּטה  א ּלא  יֹוׁשב , ולא  B˙ÚL.ע ֹומד  È„k ÂÈÙÏ∑ ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»

ׁשּתים , ּכדי ׁשּתי ּולאחריו א ֹות ֹו מלקין אמר ּו: מ ּכאן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מ ּלפניו  ּוׁשליׁש מ ּלאחריו כב )יד ֹות  (שם)∑tÒÓa.(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»

"ּבּמס ּפר ", נק ּוד  ּבמס ּפר ואינֹו ל ֹומר  ּדב ּוק , ׁשה ּוא  ל ּמד  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ס ֹוכם  ׁשה ּוא  מנין א ּלא  ׁשלמים , אר ּבעים  ולא  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאר ּבעים 

אחת  חסר  אר ּבעים  והם  לאר ּבעים , .ּומ ׁשלים  ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

       ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
     ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

Bi‚Ï‡כ  C˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓk ÛBË˜˙ È‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ‡Ïe ‡nzÈÏ ‡Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡cÚ È‡ k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe˜˙ÈÂ ‡ib ÔÈa ÔÈ„ È‰È È‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡iÁ ˙È ÔeiÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡iÁ a Ì‡ È‰ÈÂdpÓÈÂ ‡iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»



    
     

   
  

    
    



צז              
ÛÈÒÈ ‡Ï∑חבר ֹו את  ל ּמּכה  אזהרה  ‡EÈÁ.מ ּכאן ‰Ï˜Â∑קרא ֹו ּומ ּׁשּלקה , ר ׁשע . ק ֹורא ֹו ה ּיֹום  ּכל  ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ

אחי. ִָ

   «Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
BLÈ„a BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑( נד ה ּכת ּוב (ב "ק  ּדּבר  …«¿…¿ƒִֶַָ

הע ֹוׂשים  וע ֹוף , ח ּיה  ּבהמה , לכל  ה ּדין וה ּוא  ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּבהוה ,
א  מאכל , ּבדבר  ׁשהיא  נאמר ּבמלאכה  ל ּמה  ּכן ם  ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האדם  את  לה ֹוציא  פט)∑BLÈ„a.'ׁשֹור '? יכל (שם ְִֶָָָ¿ƒָֹ
מ ּבח ּוץ ? ׁשֹור ",יחסמ ּנּו תחסם  "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְְִֶַַַַַֹֹ

נאמר  ול ּמה  ֿ מק ֹום . ּדיׁשמ ּכל  מה  : ל ל ֹומר  ּדיׁש? ְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

מלאכ ּתֹו נגמרה  ׁשּלא  ּדבר  ּולחּלה)מיחד , וג ּדּול ֹו(למע ׂשר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
וה ּמג ּבן  הח ֹולב  יצא  ּבֹו. ּכּיֹוצא  ּכל  אף  הארץ , ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמן
וה ּמק ּטף , ה ּלׁש יצא  הארץ . מן ּגּדּול ֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוה ּמח ּבץ ,
ּבתמרים  ה ּבֹודל  יצא  לח ּלה . מלאכ ּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנגמרה 

למע ׂשר  מלאכ ּתן ׁשּנגמרה  .ּובגר ֹוגר ֹות , ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָ

       ¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
      Ÿ¦«§¤¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

   ̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ eLÈŒÈk∑(יז להם (יבמות ׁשהיתה  ƒ≈¿«ƒ«¿»ְֶֶָָָ

היה  ׁשּלא  אחיו לא ׁשת  ּפרט  ּבע ֹולם , אחת  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁשיבה 
ּבּנחלה ,∑ÂcÁÈ.ּבע ֹולמ ֹו מן ה ּמיחדים  לאחיו ּפרט  ְָ«¿»ְְְֲִִִַַַָָָָֻ

‡BÏŒÔÈ.האם  Ôe∑( כב ּבן (שם עליו: א ֹוע ּין ּבת , א ֹו ֵָ≈≈ֵֵַַָָ
ה ּבת  ּבת  א ֹו ה ּבת  ּבן א ֹו ה ּבן ּבת  א ֹו ה ּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

       §¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
  §«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

BÎa‰ ‰È‰Â∑א ֹות ּה מיּבם  ה ּוא  האחים  .ּגד ֹול  ¿»»«¿ְְִֵַַָָ
„Ïz L‡∑ׁשאינּה לאיל ֹונית , Ìe˜È.יֹולדת ּפרט  ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»

ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ ה ּמת נחלת  יּטל  א ׁשּתֹו, את  ׁשּיּבם  זה  «≈»ƒְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

אביו  BÓL.ּבנכסי ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑( כד לא ׁשת (שם ּפרט  ְְִִֵָ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ
מח ּוי  ׁשּׁשמ ֹו .סריס , ְִֶָָ

     §¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
     §¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

      §¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
‰ÚM‰∑:ּדינא 'ּכתר ּגּומ ֹו ּבית  .'לתרע  ««¿»ְְְִִֵַַָ

      §¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
 ̈©−§¦§©§¨«

„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.Ó‡Â∑( לב ה ּקד ׁש(סוטה ּבל ׁשֹון ּדבריה  היא  ואף  ה ּקד ׁש, .ּבל ׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

dLÈ„a:ד  ‡Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe˙È È‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ dqÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓÈ ÈBlÁ ‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡Îe È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓÈז ˙È qÓÏ ‡b ÈˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡iÒ Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú˙Ï dzÓÈ ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓÈ Èˆ ‡Ï ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È‡ ‡Ï Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz˜ ÈÒ dÏ Ôe˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú) ‡Ú ‡Ï ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«



    
    

      
     

    
      
      
     

    
     

    

             
ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש עמר ולא  אמר ּו: מ ּכאן ¿»«¿»…∆ְְִִֶָָָֹֹ

ׁשכחה  אינֹו ּוׁשכח ֹו, סאתים  ּבֹו לר ּבֹות ∑Oa„‰.ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָ«»∆ְַ
מ ּלקצר  מקצת ּה ׁשּׁשכח  קמה , ˙eL.ׁשכחת  ‡Ï ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»

BzÁ˜Ï∑( מ"ד פ "ו ׁשכחה .(פאה ׁשּלאחריו, אמר ּו: מ ּכאן ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב " ּב"בל  ׁשאינֹו ׁשכחה , אינֹו ÔÚÓÏ.ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««

EÎÈ∑( ספרי),ּבמת ּכּון ׁשּלא  ליד ֹו ׁשּבאת  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
סלע  נפלה  מע ּתה : אמר  ּבמת ּכּון. לע ֹוׂשה  ֿ וחמר  ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקל 
 מת ּבר ה ּוא  הרי ּבּה, ונת ּפרנס  עני ּומצא ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמ ּיד ֹו

.עליה  ֶָָ

        ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
 §¨«©§¨−̈¦«§¤«

‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפאר ּתֹו(חולין ּתּטל  לאילן לא  ּפאה  ׁשּמּניחין מ ּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈÁ.מ ּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

        ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
 §¨«©§¨−̈¦«§¤«

ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑. ּתּקח ּנה לא  ע ֹוללת , ּבֹו מצאת  אם  …¿≈ִִֶֶֶָָָָָֹ
ז) ולא (פאה ּכתף  לא  ל ּה ׁשאין ּכל  ע ֹולל ֹות ? היא  ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹואיזֹו

וראיתי  ה ּבית . לבעל  היא  הרי מהם , אחד  ל ּה יׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנטף .

י  ּפסיגין ּבתלמ ּוד  ּכתף ? היא  איזֹו על ר ּוׁשלמי: זה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ויֹורד ֹות  ּבּׁשדרה  ה ּתל ּויֹות  א ּלּו נטף , זה . .ּגב  ְְְְִֵֵֶַַַָָ

      §¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
    §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

     ¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
    §¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

È ‰È‰ÈŒÈk∑( ספרי) אל נּגׁשים  להיֹות  ס ֹופם  ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ
מריבה , מ ּתֹו יֹוצא  ׁשל ֹום  אין מע ּתה : אמר  ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹה ּמׁשּפט .
זֹו א ֹומר : הוי ה ּצּדיק ? מן לפר ׁש לל ֹוט  ּגרם  ְְֱִִִִֵֵַַַָֹמי

‡˙ÚL‰Œ.מריבה  eÚÈL‰Â∑ ה ּמתח ּיבין ּכל  יכל  ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִַַָָֹ
ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ל ֹוקין? .ּבּדין ְִִַַַ

      §¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
   §¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

ÚL‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑, ל ֹוקה ּפעמים  ¿»»ƒƒ«»»»ְִֶָ
הענין, מן למד  ה ּלֹוקה ? ה ּוא  ּומי ל ֹוקה , אינֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּוּפעמים 

ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור  תחסם  לע ׂשה "לא  (מכות נּתק  ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ
‰ËÙM.יג ) BÏÈt‰Â∑ לא א ֹות ֹו מלקין ׁשאין מל ּמד  ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מ ּטה  א ּלא  יֹוׁשב , ולא  B˙ÚL.ע ֹומד  È„k ÂÈÙÏ∑ ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»

ׁשּתים , ּכדי ׁשּתי ּולאחריו א ֹות ֹו מלקין אמר ּו: מ ּכאן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מ ּלפניו  ּוׁשליׁש מ ּלאחריו כב )יד ֹות  (שם)∑tÒÓa.(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»

"ּבּמס ּפר ", נק ּוד  ּבמס ּפר ואינֹו ל ֹומר  ּדב ּוק , ׁשה ּוא  ל ּמד  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ס ֹוכם  ׁשה ּוא  מנין א ּלא  ׁשלמים , אר ּבעים  ולא  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאר ּבעים 

אחת  חסר  אר ּבעים  והם  לאר ּבעים , .ּומ ׁשלים  ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

       ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
     ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

Bi‚Ï‡כ  C˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓk ÛBË˜˙ È‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ‡Ïe ‡nzÈÏ ‡Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡cÚ È‡ k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe˜˙ÈÂ ‡ib ÔÈa ÔÈ„ È‰È È‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡iÁ ˙È ÔeiÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡iÁ a Ì‡ È‰ÈÂdpÓÈÂ ‡iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»



    
     

   
  

    
    



צח             

      §¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
       ¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨¨¥«¨¤´

    ̈¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
ÂÈÙa ‰˜ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ‡L.ּגּבי ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆

‰ÈŒ‡Ï∑ ּדלא וייּבם , יחזר  ׁשּלא  ׁשחלץ , למי מ ּכאן …ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
וּכיון  יבנה ", לא  "א ׁשר  א ּלא : ּבנה ', לא  'א ׁשר  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכתיב :

יבנה  לא  ׁשּוב  ּבנה , .ׁשּלא  ְִֶֶָָֹֹ

      §¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
'B‚Â BÓL ‡˜Â∑(שם)' ה ּנעל 'חל ּוץ  ל ֹומר : ׁשם  הע ֹומדים  ּכל  על  .מצוה  ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

      ¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
      ̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

 §¤«¡¦−¨¦§ª¨«
ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑( ספרי), מ ּכֹות לידי לבא  מ ּצּות ס ֹופן ידי מ ּתֹו יֹוצא  ׁשל ֹום  אין מ ּכה ּו", "מ ּיד  ׁשּנאמר : .ּכמ ֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

      §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ לפי ה ּכל  ּבׁשּתֹו, ּדמי ממ ֹון, ¿«…»∆«»ְְְִֵַָָֹ

נאמר  מ ּמׁש? יד ּה א ּלא  אינֹו א ֹו וה ּמת ּבּיׁש. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה ּמב ּיׁש
"לא  זֹוממין ּבעדים  לה ּלן ונאמר  תח ֹוס ", "לא  ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹּכאן

ממ ֹון  ּכאן אף  ממ ֹון, ּלה ּלן מה  .תח ֹוס ", ְַַַָָָָָ

      Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

Ô‡Â Ô‡∑ מ ׁשקל ֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑( ספרי) ּכׁשּמכח ׁשת ּבגד ֹולה ּגד ֹולה  נֹוטל  יהא  ׁשּלא  ה ּקט ּנה , את  ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקט ּנה  .ּומחזיר  ְֲִִַַָ

      Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן ע ׂשית  ּכל ּום אם   ל יהיה  .לא  …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

      ¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨§¥¨²¨¤−¤
       ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬

   ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô‡∑,ּכן ע ׂשית  הר ּבה אם   ל .יהיה  ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

ÈL˙Âט  ‡iÒ Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓÈ ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
˙˙Â È‰Bt‡a ˜B˙Â dÏ‚ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È ÈÈ ‡Ï Èc ‚Ï „Ú˙È ÔÈ„k ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  ÈL ˙Èa Ï‡NÈa dÓL È˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  b ‡„Ák ÔÈb ÔeˆÈ È‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡ÊLÏ „Á ˙z‡ ˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙Èa Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡zÚÊe¿∆¿»

a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙Èa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡zÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎBÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»



     
      

     
   
    

     
    

     
       
     

    
    

    
    

      
     
     
     

     
 



צט              

       ¦«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
  ¬Ÿ¥¨«¤

      ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
¦¦§¨«¦

EÏ ‰NÚŒL‡ ˙‡ BÎÊ∑ ּבמ ּדֹות ׁשּקר ּת אם  »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ
הא ֹויב , מ ּגר ּוי ּדֹואג  הוי (משלי ׁשּנאמר :ּובמ ׁשקל ֹות , ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"ּבא יא) ּבתריּה: ּוכתיב  ה '", ּתֹועבת  מרמה  ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני
קל ֹון  וּיבא  ."זד ֹון ַָָָֹ

              

       

איפה  'ג ואב אב  כיס ל יהיה  "לא  תב  תנ ר   סְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ
יג־יז). (כה , עמלק " ל ע ה  א ר את זכ ר 'ג ְְֲֲֵֵֵֶָָָָָואיפה 

ב )ב 'תספת' לג , קידושי  ואימא ה דר(ד "ה  ל ה בא  ְְְְִַָָ
לסמיכ ת   ע ה והינ עמלק ", א  (מ קלת) זה   ע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"על
  ע "על א  עמלק  י  ה א  עמלק  לזכירת מ קלת ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָרת

ֶזה ".
 די  עד  מ קלת,  ע ח מר  מה ,ב מ אינ ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכא רה 

עמלק ? א  זה   ע ְֲִֵֵֶֶָָָני 
:נ לק  האד עב דת זה  לבאר  ְְְֲֵֵֶַַָָָָוי

ת א מ כנע  אינ , האד את להחטיא  ה צר־הרע  א  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָא ר
לע ת  ה צר מנה  תחלה  א א  ה "ה , מרד  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמ חילה 
להתנהג   ה צר  י ס  א ,והינ "מ ה ". "ר ח"ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
 עט   ל־מק מ ,'ער לח' ה ל והגלת "מ ת" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלפי 
ה א  ר הח  א בפרט "חסרה ", היה  ה ה   א ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה צר

. ל יקרה  לא  ," הל" ְְְְִֶֶַָֹרק 
וצדק ", למה  אב" יהיה  יה די   י מס ה צר , מ ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָויתרה 

 אב ע ד    ליה די  יהיה  למה , לאב  סנ רצה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָרק 
לי ראל   נ היא  ה צר ענת ,והינ למה . אינְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה "מ ה " נגע     ה מה  לעניני  נגע  "מיד ת". ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָי 
א ר   א ,'ער לח' ה ל ההגלת לפי  ד ק  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻהיה 
 , האד ל  י מ ה צרכיו    ה עניני  א ד ת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמד ר
רכי ל ה "מ ת" פי  היה  ה "מ ה " את  להתאי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמ ר

. ל ָָהע
"יאת" חלת י  עמלק ", "א   מ קלת"  ע" ני   ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזה
א א  ה ', נגד  ליה  מרידה  אינ ויצר־הרע  עמלק  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָל

ספק  גימטרא  (עמלק   האד מ ח  ספק ת (סה "מ הטלת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
רצד ) עמ ' להתאיתרע"ט אפר   ה לעניני  נגע  א לי  ,(ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה "מ ת". ִֶַאת

האד  צרי עמלק ", מ "יאת ונמר טח  להי ת ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָכדי 
"איפה   ע רק   יהי  האד עניני  ל מ קלת, זהיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהי ת

ה רה . והגלת מ ת ועל־י  אחת, וצדק " ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלמה 

        

צריצריצריצרי מ מ מ מ  צאתכ צאתכ צאתכ צאתכ רררר עמלק עמלק עמלק עמלק   ל ל ל ל ע ע ע ע הההה א א א א רררר אתאתאתאת ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָזכ זכ זכ זכ רררר
יז) (כה ,

לצאת   ררי מתע א ר  " צרי מ  צאתכ ר"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
"עמלק " א  והחמרת, ה מ ת ל מה צר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהתע ת

להפריע . ְְְִֶַַַמנה 
רה  ברי  לחק ק   י "זכ ר":  היא  עמלק  לקלי ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהעצה 

.  מק בכל עת כל  ה להרהר ולח ב  ,רְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

       £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
      §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

Cca E˜ L‡∑ מקר אחר :ל ׁשֹון ּדבר  ה . ¬∆»¿«∆∆ְְִֵֶַָָ
ּדבר  זכ ּור . ּבמ ׁשּכב  מט ּמאן ׁשהיה  וטמאה . קרי ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻל ׁשֹון
ׁשהיּו , מרתיחת  והפ ׁשיר צ ּננ וחם , קר  ל ׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאחר :
והתחיל  זה  ּובא  ּבכם , לה ּלחם  יראים  הא ּומ ֹות  ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל 
ׁשאין  ר ֹותחת , לאמ ּבטי מ ׁשל  לאחרים . מק ֹום  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהראה 
אחד , ּבל ּיעל  ּבן ּבא  ּבת ֹוכ ּה, לירד  יכ ֹולה  ּבר ּיה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל 
א ֹות ּה הקרה  ׁשּנכוה , ֿ ּפי ֿ על  אף  לת ֹוכ ּה, וירד  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָקפץ 

אחרים  Ea.ּבפני pÊÈÂ∑ מיל ֹות  ח ֹות זנב : מ ּכת  ְֲִִֵֵ«¿«≈¿ִֵַַָָ
מעלה  ּכל ּפי ‡EÈÁ.וזֹורק  ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ חסרי ְְְֵֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַ

ּפֹולטן  הענן ׁשהיה  חטאם , מחמת  ÛÈÚ.ּכח  ‰z‡Â ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ∑: ּדכתיב ּבּצמא , יז)עיף  העם (שמות ׁשם  "וּיצמא  ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָָָ

עמלק " "וּיבא  אחריו: ּוכתיב  .ּבּדר Ú‚ÈÂ∑.למים ", ְֲֲִִֵַַַַָָָֹ¿»≈«ֶֶַ
‡È ‡ÏÂ∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ ל .מ ּלהרע  ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

‡ÔÈlטז „Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜ÁÓ È‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:˜L „Ú Ïk…»≈¿«

Á‡a‡יז ˜ÏÓÚ CÏ „Ú Èc ˙È ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á‡a CÚÚ Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C˙a ÔÈÁ‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

             

      §¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
       ¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨¨¥«¨¤´

    ̈¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
ÂÈÙa ‰˜ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ‡L.ּגּבי ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆

‰ÈŒ‡Ï∑ ּדלא וייּבם , יחזר  ׁשּלא  ׁשחלץ , למי מ ּכאן …ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
וּכיון  יבנה ", לא  "א ׁשר  א ּלא : ּבנה ', לא  'א ׁשר  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכתיב :

יבנה  לא  ׁשּוב  ּבנה , .ׁשּלא  ְִֶֶָָֹֹ

      §¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
'B‚Â BÓL ‡˜Â∑(שם)' ה ּנעל 'חל ּוץ  ל ֹומר : ׁשם  הע ֹומדים  ּכל  על  .מצוה  ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

      ¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
      ̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

 §¤«¡¦−¨¦§ª¨«
ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑( ספרי), מ ּכֹות לידי לבא  מ ּצּות ס ֹופן ידי מ ּתֹו יֹוצא  ׁשל ֹום  אין מ ּכה ּו", "מ ּיד  ׁשּנאמר : .ּכמ ֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

      §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ לפי ה ּכל  ּבׁשּתֹו, ּדמי ממ ֹון, ¿«…»∆«»ְְְִֵַָָֹ

נאמר  מ ּמׁש? יד ּה א ּלא  אינֹו א ֹו וה ּמת ּבּיׁש. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה ּמב ּיׁש
"לא  זֹוממין ּבעדים  לה ּלן ונאמר  תח ֹוס ", "לא  ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹּכאן

ממ ֹון  ּכאן אף  ממ ֹון, ּלה ּלן מה  .תח ֹוס ", ְַַַָָָָָ

      Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

Ô‡Â Ô‡∑ מ ׁשקל ֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑( ספרי) ּכׁשּמכח ׁשת ּבגד ֹולה ּגד ֹולה  נֹוטל  יהא  ׁשּלא  ה ּקט ּנה , את  ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקט ּנה  .ּומחזיר  ְֲִִַַָ

      Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן ע ׂשית  ּכל ּום אם   ל יהיה  .לא  …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

      ¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨§¥¨²¨¤−¤
       ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬

   ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô‡∑,ּכן ע ׂשית  הר ּבה אם   ל .יהיה  ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

ÈL˙Âט  ‡iÒ Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓÈ ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
˙˙Â È‰Bt‡a ˜B˙Â dÏ‚ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È ÈÈ ‡Ï Èc ‚Ï „Ú˙È ÔÈ„k ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  ÈL ˙Èa Ï‡NÈa dÓL È˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  b ‡„Ák ÔÈb ÔeˆÈ È‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡ÊLÏ „Á ˙z‡ ˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙Èa Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡zÚÊe¿∆¿»

a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙Èa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡zÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎBÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»
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 אחרי אחרי אחרי אחרי  לי לי לי לי ח ח ח חהההה יח)ל ל ל ל  (כה , ֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
 לט לט לט לט  הענ הענ הענ הענ היההיההיההיה ,,,, חטא חטא חטא חטא מחמתמחמתמחמתמחמת ח ח ח ח  (רש"י)חסרי חסרי חסרי חסרי  ְְְְֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

נפלא : ולקח  לימ ד  ְְְִִֵֶַָָלפנינ
ב ביל  ,הענ מ פלט חטא  בעלי  א א  גע  לא  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעמלק 
עמלק ,  להלח די  מהענ י ראל ל  יצא  א  די ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָיה

יז)תב  עמלק "(בשלח  ח ה רש"י)"וצא  ,הענ מ .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
,"לענ   ח" לצאת ואחד  אחד  ל ל בת ח א מר: ְֱֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהוי 
 ח ה הד ת, ל  למ לע   מח מצא  ליה די  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָלה יע 

לרה .  לקרב , ני מ  ני ' ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקי

     §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
       ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

     §¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
  ©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

˜ÏÓÚ ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑, א ּׁשה ועד  מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא  ׁשּלא  ׂשה , ועד  מ ּׁשֹור  יֹונק , ועד  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמע ֹולל 

מ ּׁשל  זֹו ּבהמה  ל ֹומר : ה ּבהמה , על  אפ ּלּו נזּכר  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעמלק 
היתה : ְֲֵָָָעמלק 

                  

      

קר "א ר עמלק  מלחמת א ד ת נאמר תנר   סְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
"ר(יח קרירת(כה ,  מ קר ,דר ה מפר (תנחומא . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

פרשתנו )  סו:ז קרירת מ מע ת לפר  וי .ְְְְִֵֵַָָ
נע ה  להכריז ורצ למ ־רה ,  הלכ י ראל ני  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָא ר
 מע מה   יקימ לאו ,  א וה יבינ  א ה לנמע ,  ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָק
 ילכ א  טע לא  עמלק  קרירת. פעל עמלק  א  ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ל  נכד  היה  ה א    הרי  ה רה , את לק ל  ל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחס ־ו
  אי" יעקב  הנהגת על  י הס לא  אבל ויצחק ,  ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹאברה

" אהלי כז)י ב  כה , אהלי ",(תולדות "י ב  היא : טענת . ֲִִִֵֵַָָָֹֹ
לא ל  לא  ,"   אי" אבל , י מס ה א   רה  ְְְֲִִִִַָָָֹללמ ד 
ד ק "נע ה  א א  , מ דר מה  ה ד ר ה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחלה 

. י מס אינ זה  על  ְְְִִֵֶַַַלנמע "
ה א   ציד " י דע   אי" ע ו , ל ה דר לפי  מתנהג ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָה א 
מ ער  ה א  להכיל, לצד  ה א  מס גל ה  מח ב  ה א  ,ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמבי
היא  הנהגת .  יק וכ ה  ילמד  ה  כל ואת ח תיו  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ורק  ,להבי למ ע   לכל־לרא ונע ה , נמע  ל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹסדר

לאו .  א זאת לע ת י כל  א לער י כל ְֲִִֵַַַַָָֹאז

ז ואמת אמת, היא  ה רה  יו  ה א  עט  ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואדרה 
י יק  א נפקא ־מינ למאי  ־ א כל, על־י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמח יבת
י יק  א   היה , פ א איזה  ;להיפ  א לנמע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַנע ה 
ה ח יב בר  ה יו ל"נע ה ", ו אי  יב א  לנע ה , ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנמע 

כל. ִֵֶַעל־י 
מ ד ה רה  מבהירה   "י דעעל ההנהגה  על־ידי  יעה , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

," ה "אהלי את  זבי וע  צאי דה ",  ל"אי  אי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹציד ",
 אי יעקב  ל דר להתנהג  חיבי א א  ועבר.   ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהלי 

ה מרא  דברי  ה כ נה , ר  לכי ה ואז ,  סע"א פח, (שבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
( א ואיל  א ," נח  רי י "מת ה ס ק  ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ה רה   עניוט זיזא ", "ע א  ל ה דר  ע  ימי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמס
 פ ערינ")  דרי מה לצאת  צריכי ולא  כל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹענינ
ואחר־ נמע  סדר,  מ לגת  צריכי א א  ה יט"), ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָער
,רחמנא ־ליצל " ד י  גדי  סל"   ל־ס־  ס אזי   ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנע ה 

"  תמימ ת הליכה  על־ידי  רק  היא  ה כ נה  ר מת מת מת מת וה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
." נח   רי ְְִֵַָי

.סימ על"י ,פסוקי תצא ק"י פרשת חסלת

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú‡a BÁÒ BÁqÓ C„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡Îec ˙È ÈÁÓz d˙ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

      



                   
      



קי

יום ראשון - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

יום רביעי - י"א אלול
מפרק ס

עד סוף פרק סה
ופרקים לא-לג

יום שני - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום חמישי - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום שלישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

יום שישי - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

שבת קודש - י"ד אלול
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו ופרקים מ-מב

לשבוע פרשת כי־תצא 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 

             
        

 אחרי אחרי אחרי אחרי  לי לי לי לי ח ח ח חהההה יח)ל ל ל ל  (כה , ֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
 לט לט לט לט  הענ הענ הענ הענ היההיההיההיה ,,,, חטא חטא חטא חטא מחמתמחמתמחמתמחמת ח ח ח ח  (רש"י)חסרי חסרי חסרי חסרי  ְְְְֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

נפלא : ולקח  לימ ד  ְְְִִֵֶַָָלפנינ
ב ביל  ,הענ מ פלט חטא  בעלי  א א  גע  לא  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעמלק 
עמלק ,  להלח די  מהענ י ראל ל  יצא  א  די ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָיה

יז)תב  עמלק "(בשלח  ח ה רש"י)"וצא  ,הענ מ .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
,"לענ   ח" לצאת ואחד  אחד  ל ל בת ח א מר: ְֱֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהוי 
 ח ה הד ת, ל  למ לע   מח מצא  ליה די  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָלה יע 

לרה .  לקרב , ני מ  ני ' ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקי

     §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
       ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

     §¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
  ©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

˜ÏÓÚ ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑, א ּׁשה ועד  מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא  ׁשּלא  ׂשה , ועד  מ ּׁשֹור  יֹונק , ועד  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמע ֹולל 

מ ּׁשל  זֹו ּבהמה  ל ֹומר : ה ּבהמה , על  אפ ּלּו נזּכר  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעמלק 
היתה : ְֲֵָָָעמלק 

                  

      

קר "א ר עמלק  מלחמת א ד ת נאמר תנר   סְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
"ר(יח קרירת(כה ,  מ קר ,דר ה מפר (תנחומא . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

פרשתנו )  סו:ז קרירת מ מע ת לפר  וי .ְְְְִֵֵַָָ
נע ה  להכריז ורצ למ ־רה ,  הלכ י ראל ני  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָא ר
 מע מה   יקימ לאו ,  א וה יבינ  א ה לנמע ,  ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָק
 ילכ א  טע לא  עמלק  קרירת. פעל עמלק  א  ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ל  נכד  היה  ה א    הרי  ה רה , את לק ל  ל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחס ־ו
  אי" יעקב  הנהגת על  י הס לא  אבל ויצחק ,  ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹאברה

" אהלי כז)י ב  כה , אהלי ",(תולדות "י ב  היא : טענת . ֲִִִֵֵַָָָֹֹ
לא ל  לא  ,"   אי" אבל , י מס ה א   רה  ְְְֲִִִִַָָָֹללמ ד 
ד ק "נע ה  א א  , מ דר מה  ה ד ר ה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחלה 

. י מס אינ זה  על  ְְְִִֵֶַַַלנמע "
ה א   ציד " י דע   אי" ע ו , ל ה דר לפי  מתנהג ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָה א 
מ ער  ה א  להכיל, לצד  ה א  מס גל ה  מח ב  ה א  ,ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמבי
היא  הנהגת .  יק וכ ה  ילמד  ה  כל ואת ח תיו  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ורק  ,להבי למ ע   לכל־לרא ונע ה , נמע  ל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹסדר

לאו .  א זאת לע ת י כל  א לער י כל ְֲִִֵַַַַָָֹאז

ז ואמת אמת, היא  ה רה  יו  ה א  עט  ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואדרה 
י יק  א נפקא ־מינ למאי  ־ א כל, על־י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמח יבת
י יק  א   היה , פ א איזה  ;להיפ  א לנמע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַנע ה 
ה ח יב בר  ה יו ל"נע ה ", ו אי  יב א  לנע ה , ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנמע 

כל. ִֵֶַעל־י 
מ ד ה רה  מבהירה   "י דעעל ההנהגה  על־ידי  יעה , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

," ה "אהלי את  זבי וע  צאי דה ",  ל"אי  אי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹציד ",
 אי יעקב  ל דר להתנהג  חיבי א א  ועבר.   ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהלי 

ה מרא  דברי  ה כ נה , ר  לכי ה ואז ,  סע"א פח, (שבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
( א ואיל  א ," נח  רי י "מת ה ס ק  ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ה רה   עניוט זיזא ", "ע א  ל ה דר  ע  ימי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמס
 פ ערינ")  דרי מה לצאת  צריכי ולא  כל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹענינ
ואחר־ נמע  סדר,  מ לגת  צריכי א א  ה יט"), ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָער
,רחמנא ־ליצל " ד י  גדי  סל"   ל־ס־  ס אזי   ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנע ה 

"  תמימ ת הליכה  על־ידי  רק  היא  ה כ נה  ר מת מת מת מת וה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
." נח   רי ְְִֵַָי

.סימ על"י ,פסוקי תצא ק"י פרשת חסלת

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú‡a BÁÒ BÁqÓ C„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡Îec ˙È ÈÁÓz d˙ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈
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יז.1. ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



קג lel` 'h ipy mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני  אלול יום ט'
,234 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìéòìã àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

,íéîçøä,dlabd ila ritydl zxne` cqgd zcny drya - ¨©£¦
ie`x epi`y inn drtydd z` repnl zxne` dxeabd zcne
dhne odipia drixkne mingxd zcn d`a - rtyd zlawl

lk ewd z`zlawl ie`x `ed oi` m` mby ,cqgd zcn it
engxiy ie`x la` ,rty
zepngxd cvne ,eilr

,el ritydlúàø÷pä- ©¦§¥
z`xwp ,mingxd zcn
éøáãa "úøàôz" íLa§¥¦§¤¤§¦§¥

,úîàä éîëçinkg - ©§¥¨¡¤
,dlawdàéäL éôì§¦¤¦

ïáì :ïéðåb 'áî äìeìk§¨¦§¨¦Ÿ¤
ãñçì íéænøîä ,íãàå§Ÿ¤©§©§¦§¤¤

.äøeáâe`xwp df okle .dxeabl - mec`e ,cqgl fnxn oal - §¨
yi mirav dnkn akxend xac oky - itei - "zx`tz" mya
okl - dxeab mbe cqg mb "mingx"a yiy iptn ,ixd .itei ea

."zx`tz" mya ef dcn z`xwpä"éåä íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥£¨¨

Bîk ,úøàôzä úcî ìò äøBî äøBzä ìëaL àeä-Ceøä¤§¨©¨¤©¦©©¦§¤¤§
LBãwä øäfa áeúkL4lr ixd mixen miyecwd zenyd - , ¤¨©Ÿ©©¨

miwl` my ,cqgd zpiga lr lÎ` my enk ,zepeilrd zecnd
riten `edy itk - 'ied my eli`e .dnecke dxeabd zcn lr -
- inzq ote`a dxeza
zcn lr dxen
`ed 'ied my ."zx`tz"d
dlrnle "mvrd my" ixd
,miyecwd zenyd x`yn
,"zx`tz"d zcn idefe

ïàkL éôìzcna - §¦¤¨
,"zx`tz"dúðéça àeä§¦©

óBñ-ïéà øBà éeléb¦¥
åéúBcî øàMî úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøä¤¨¨©¨§¤¤§¥¦§¨¦¨

.Cøaúé úBLBãwä,"einexna mely dyer" ly oiprd edf - ©§¦§¨¥
oia mely dyer ,"seq oi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin

,àìéòìc àúeøòúà ,äpäå,dlrnln zexxerzdd -øøBòì §¦¥¦§¨¨¦§¥¨§¥
øBàî ,ìéòì økæpä äîeöò äòtLäå äaø äøàä éeléb¦¤¨¨©¨§©§¨¨£¨©¦§¨§¥¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,ick -íBìL úBNòìzecnd oia - ¥¨©£¨
,dlrnly,àzúìc àúeøòúàa àéä ,ìéòì økæpäici lr - ©¦§¨§¥¦§¦§¨¨¦§©¨

dceard ly zexxerzdd
,dhnlyäNòîa§©£¥

íéiç úòtLäå ä÷ãvä©§¨¨§©§¨©©¦
,miig mipzepd mipipr -ïç¥

íéîçøå ãñçå5ïàîì ¨¤¤§©£¦§©
déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥

,íeìkel oi`y inl - §
,melk envrnúBéçäìe§©£

.'eë íéìôL çeølr - ©§¨¦
dwcv mirityny ici

,og mb ea yiy ote`a z`f miyere ,miiga iprd z` dwifgnd
"eqiitnd" ly ote`ae ybxa zpzip dwcvdy ,mingxe cqg6,

,daeh dybxd el mieeyn dwcvd zpizp mr zg` dperae zray
lr ixd - egexa letp didi `ly ,egex z` miccerne minnexn
dlrnln zexxerzd mikiynn dhnln ef zexxerzd ici
`ed jexa "seq oi` xe`"n dnevrd drtydde daxd dx`ddn
ewznei zexeabdye odipia mely zeyrl ,zepeilrd zecnd l`
zlret "dwcvd dyrn"y dn owfd epax xiaqi oldl .micqgl
.zindad eytpay rxd mr eznglnae ezceara ,mc`d ytpa
- rxdn xxazi day aehdy ,zindad ytpd xexiaa xy`e
ici lr ,dlrnl dhnln jxca cg` ote` :mipte` ipy mpyi

dcnd z` xxal ziwl`d ytpay dcn lk znglne zcear
ly dad`d ici lr xxal lynl enk ,zindad ytpa dcbpky
lr ;zindad ytpd ly de`zde cqgd zcn z` ziwl`d ytpd
ly drxd d`xid zcn z` xxal ziwl`d ytpd ly d`xi ici
;dnecke ,zindad ytpd
jxca xexia ,ipy ote`
ici lr ,dhnl dlrnln
envr lr jiynn mc`dy
zexxazn - iwl` xe`
ytpd ly zecnd
enke jxcÎlr .zindad
didi `ealÎcizrly
xexiad llka mlera
lr rxdn xxazi aehdy
lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy ziwl`d zelbzdd ici

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" didiy7mb dfÎjxcÎlr ,
,zindad eytp ly rxdn aehd z` xxal icedi ly ezceara

dlrnln jxca xexiad epyidnyl dxez cenil ici lr) dhnl
.rxdn xxazie xabzi ely aehdy xferd (iwl` xe` jiynnd
icedi jiynn ,"dwcvd dyrn" ,dwcvd oipr ici lr mb jk
elv` didiy ,ezltz zrya el zilbznd ziwl` zelbzd

:owfd epax oeylae .rxn aehd xexia,úàæ úòãeîe,reci - ©©Ÿ
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî8äøBza ÷ñBòä ìò ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¥©¨

ììL àéìîôáe äìòî ìL àéìîôa íBìL íéNî" :dîL ¦§¨¥¦¨§¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤
úBcnäå íéøOä íä ¯ "äìòî ìL àéìît" ,"ähî©¨¨©§¨¤©§¨¥©¨¦§©¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
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lel` 'g oey`x mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' ראשון יום
אגרת יב  ,fiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå áé,234 'nr cr.êøáúé úåùåã÷ä

äéäå" .áéÎl xkyd -å ,íBìL ä÷ãvä äNòîxkyd- §¨¨©£¥©§¨¨¨©
Îl."íìBò ãò çèáå è÷Lä ä÷ãvä úãáòweqt df - £Ÿ©©§¨¨©§¥¨¤©©¨

'iryia1oipr md "dcear"e "dyrn"y ,mixne`d miyxtn yie ,
mebxz eli`e .zepey milna oipr eze` lr xfeg weqtd ,cg`

ipy mdy yxtn ozpei
mipey mipte` ipy ,mipipr
xy`e ,dwcvd oipra

xeardyrndwcvd
ly xkyd ribnmely,

d xearedceardwcv ly
hwyd ly xkyd ribn

.mler cr ghaeïéáäì§¨¦
"äNòî" ïéaL Løôää©¤§¥¤¥©£¤

"äãBáò"ìote` dfi` - ©£¨
"dyrn" `xwp dwcv ly

?"dcear" `xwp dfi`ee
Îy yxtdd -"íBìL" ïéá¥¨

.'eë "çèáå è÷Lä"ì- §©§¥¨¤©
ote` xear xkydy

`xwpd dwcvddyrn
`edmelyxear xkyde ,

`xwpd dwcvd ote`
dcear`edghae hwyd,

z`f oiapäî ét-ìò©¦©
eðéúBaø eøîàM¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ2ìò ¦§¨¦§¨¨©
÷eñt3íBìL äNò" : ¨Ÿ¤¨

"åéîBøîalr mixne` - ¦§¨
:l"f epizeax jkék¦

,Là ìL øN ìàéøáâå íéî ìL øN ìàëéîmind rah - ¦¨¥©¤©¦§©§¦¥©¤¥
,y`d z` miakn mindy y`deål`ixabe l`kin eli` - §
,øîBìk .äæ úà äæ ïéaëî ïéàl`kin ly xnegdy `l - ¥§©¦¤¤¤§©

`edceqin `ed l`ixab ly xnegde ipgexd mind ceqin
:`id dpeekd `l` ,ipgexd y`dìàëénL,`ed -ìL øN ¤¦¨¥©¤

àø÷pä ,ãñç`xwp cqg -íéãøBiä ,"íéî" íLarahk - ¤¤©¦§¨§¥©¦©§¦
,mindàeäå ,Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nîmewnn dcixid - ¦¨¨©§¨¨§

`id ,zeipgexa jenp mewnl deabäòtLää úðéça§¦©©©§¨¨
úeèMtúäå,zkynd -íéðBéìò úBîìBòî úeiçä §¦§©§©©¥¨¤§¦

àéä ,äìòîì úBìòì dòáhL Là úðéçáe ,íéðBzçúì- §©§¦§¦©¥¤¦§¨©£§©§¨¦
,zeipgexaíéiçä úòtLä úe÷lzñäå äøeábä úðéça§¦©©§¨§¦§©§©§¨©©©¦

,áøå íeöò íeöîöa ÷ø ,òétLäì àlL ,äìòîì ähnî¦©¨§©§¨¤Ÿ§©§¦©©§¦§¨¨©
mevnv ly ote`a wx didz drtyddy -mevrzhrnd ly

mevnv lye ,zeki`a zeigdax,zenka zeigd zphwd ly

ïäå,dxeabe cqg -,Bæì Bæ úBiëôäå úBicâð úBcîcqg - §¥¦¤§¦§¨§¦¨
oipr `id dxeab eli`e ,zlaben izla drtyd ly oipr `ed

,mevnve dlabd lyeðééäåmicbep dxeabe cqg izn - §©§
,ipydn cg` miiktde,ïcáì úBcî úðéçáa ïäLkdcn - §¤¥¦§¦©¦§©¨

xeriy ly oipr ixd `id
dcn lke ,dlabde
m` ,`id dpte`a zlaben
ote`a e` cqg ly ote`a

,dxeab ly
àeä-Ceøa-LBãwä Cà©©¨¨

,íäéðéa íBìL äNBò- ¤¨¥¥¤
oia zecbpzd didz `ly

,dipyl zg` dcneðééäc§©§
älbúnL éeléb éãé-ìò©§¥¦¤¦§©¨
äaø äøàä ïää¤¤¨¨©¨
ãàî äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§Ÿ
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨

BîLk øLà ,àeä- £¤¦§
xe`" `edyoi`ila ,"seq

eq,leab ilae s,àeä ïk¥
äcî úðéçáa BðéàL¤¥¦§¦©¦¨

àlà ,íBìLå-ñç,`ed - ©§¨¤¨
ïéà ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¥

elôà ,õ÷,dlrnl - ¥£¦
-äðéa-äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨

úòc`idy -øB÷î ©©§
,úBcnäokyÎlkne - ©¦

ixnbl dlrnl `edy
,zecnd zpiganéæàå- ©£©

,seqÎoi` xe`n dx`d oda dxi`nykìL úBicâð úBcnä©¦¤§¦¤
ìàéøáâå ìàëéî,dxeabe cqg ly -ïøB÷îa úBììëð ¦¨¥§©§¦¥¦§¨¦§¨

Cøaúé BøBàa íéìèáe ,Lnî íéãçàì eéäå ,ïLøLå§¨§¨§¨©£¨¦©¨§¥¦§¦§¨¥
.éelb úðéçáa íäì øéànämzelhazd lceb cvn ,oky - ©¥¦¨¤¦§¦©¦

mixy ipya lynd itk ,mdipiay cebipd ca`p ,seq oi` xe`l
,jlnd ipta micner mdy drya ixd ,ipyl cg` micbpnd
xac ,miaeh micicik mdipia mixacn mde mzecbpzd zca`p
mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd zelhazdd cvn `ad
ixd `ed mlehiay iptn ,oky .xzeia dlrp dcna df lynpa
zca`p - "leab ila"e "seq oi`" `edy oipr ,"seq oi` xe`"l

.zecnd ly dlabdd ixnblíé÷zîúîe íéâfîúî éæàå©£©¦§©§¦¦§©§¦
,íéãñça úBøeábämileynd cqgle aehl zektdp od - ©§©£¨¦

,zewiznlúòvîî äðéça éãé-ìòÎd z` zkeeznd -å÷ ©§¥§¦¨§ª©©©
òéøënä,dxeabe cqg oia -úcî àéä ,ãñç étìk ähîe ©©§¦©©¤§©¥¤¤¦¦©
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ùã÷ä úøâà
äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî

ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì
êà .ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

יז.1. ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



`lelקד 'h ipy mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äàéøaä íìBòa íéðBéìò úBìëéää ïäL ,ìéòì úBøkæpä©¦§¨§¥¤¥©¥¨¤§¦§¨©§¦¨
,LBãwä øäfaLdxeabe cqg ly zecnd oia melyd my - ¤©Ÿ©©¨

didzy jka `hazn melyde ,dyecwe aeha od odizyyk
,cqga wznez dxeabde ,dxeabe cqg ly zellkzdàéìîô"e¨©§¨

ïä ¯ "ähî ìL¤©¨¥
,íéðBzçzä úBìëéää©¥¨©©§¦
äfä íìBò èøôáe¦§¨¨©¤
òøå áBè áøòîä ìôMä©¨¨©§Ÿ̈¨©

îf` -íãà àèç ¥¥§¨¨
,ïBLàøä`iady `hg - ¨¦

,rxde aehd zaexrzl
rx oi`e rx ila aeh oi`y

,aeh ilaìò èìBL òøäå§¨©¥©
áeúkL Bîk ,áBhä9: ©§¤¨

íãàä èìL øLà"£¤¨©¨¨¨
,"'eë íãàamc`"d - ¨¨¨

lyen ,dtilw ly "lrila
,dyecw ly "mc`"d lr
weqt eze`a miiqny itke

,"el rxl"íàlî íàìe"§Ÿ¦§Ÿ
"õîàé10minrtl - , ¤¡¨

dyecwd cv xabzn
cvd xabzn minrtle

,dfÎznerlyäàøpëå§©¦§¤
,ïBzçzä íãàa Leça§¨¨¨©©§
íìBò" íLa àø÷pä©¦§¨§¥¨

"ïè÷11íéîòôlL , ¨¨¤¦§¨¦
íéîòôìå øáBb áBhä©¥§¦§¨¦

Côäìxabzn rxdy - §¥¤
íBìL ïéàå .íBìLå-ñç©§¨§¥¨

,"õ÷ úò" ãò íìBòa- ¨¨©¥¥
,rxl seq didiyk

÷ácì òøäî áBhä øøaúiLwaczdl -,BøB÷îe BLøLa ¤¦§¨¥©¥¨©¦¨¥§¨§§
,"ïåà éìòt ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä øB÷î§©©¦¨©£©¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤

õøàä ïî øáòé äàîhä çeøå56úðéça BëBzî øøaúiLk , §©©ª§¨©£Ÿ¦¨¨¤§¤¦§¨¥¦§¦©
.eäiçîä áBhäl ,rxdn xxazi aehdyk ,f`y -didi ` ©©§©¥

wx `a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy ,rxl meiw `lina
.aehdnäæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -éãé-ìò ïk íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥

ähîì Búe÷ìà éelbdyrp llka xexiady myk ,xnelk - ¦¡Ÿ§©¨
zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici lr ixd12didi mb jk ,

,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr xexiadäøàäa§¤¨¨
áeúkL Bîk ,äîeöò äòtLäå äaø13õøàä äàìî ék" : ©¨§©§¨¨£¨§¤¨¦¨§¨¨¨¤

"'eë 'ä ãBák äìâðå" ,"'ä úà äòc14íìBòä úeììëa eäæå . ¥¨¤§¦§¨§§¤¦§¨¨¨

,ãéúòìzelbzdd ici lr - rxdn xxaziy aehd didi f`y - ¤¨¦
,f` dlbzzy ziwl`dúò" ìëa ¯ ïBzçzä íãàa Cà©¨¨¨©©§§¨¥

,"àöî`ed jexa yecwd ly e`vnid zry lka -15,Bæ §Ÿ
,älôzdlitzd oipr dfy -16,íéðnæî íézò øàL Bà §¦¨§¨¦¦§ª¨¦

BðB÷ íò ããBaúäì- §¦§¥¦
e` dltzd zrya ,f`y
icediy mipnf x`ya

- envr mr "caer"ìk̈
äëBæ åéNòî éôì ãçà¤¨§¦©£¨¤
éãé-ìò ,äæ øeøa ïéòîì§¥¥¥¤©§¥

ì äøBzä ÷ñò,dîL- ¥¤©¨¦§¨
zelbzdd iciÎlry
eytpay ziwl`d
dxezd ceniln dlbzny
,xexiad dyrp - ely
dlrzn ely aehdy

,rxdnéãé-ìò ïëå§¥©§¥
,ä÷ãvä,ozep `edy - ©§¨¨

aehd xxazn ok mb
,rxdneøîàL Bîk17- : §¤¨§
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åîë 'ä úãåáòá ìåáâäå íåöîöä 'éçá ë"â äëùîð åæ
æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
íéúò òåá÷ì 'éôá äøåúä åúáééçù ùøåôî áåéçî ç"é
úåèùôúääå ãñçä úãî àéä ïéîé 'éçá êà .'åë
ììë øúñäå íåöîö éìá úåáçøúäá 'ä úãåáòá
ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)

('åë ïéîé 'éçáøåöòî ïéàå ììë ìåáâå íåöîö éìá íâå
àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã

äðäåïéàå åìà 'éçá 'áî ìåìë ì"ö ìàøùé ùéà ìë
äîë åðéöî ïëìå íå÷î åì ïéàù øáã êì
ù"á óàù åðãîìì ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î íéøáã
ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
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äîåöò äòôùäå äáø äøàäá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
÷ø äèî ìù àéìîôá íâå åéîåøîá íåìù äùòðå
ãåøéôå øåøéáäå íåìùä äìâúé àì ìôùä æ"äåòáù
÷ø ì"ðë úåìâä ïîæá àìå õ÷ úò ãò áåèäî òøä
äìôú åæ àåöî úò ìëá íãàä àåä ïè÷ íìåòá
ìëåé äìôúä øçà êà ì"ðë êéðô äæçà ÷ãöá ù"îë
øùàë áåèá áøòúäìå ì÷á øåòéðå øæåç òøä úåéäì
äãåáò 'éçáá ä÷ãöä êà .æ"äåò úëùçá êìäúé
åúåéäá ãàî ãàîá äúìòî äìãâå äø÷é øùàî äðä
ä"á ïåéìòä ïåöø éðôî éðôåâä åðåöøå åòáè ìèáî
ïåøúéëå 'åë ä"áå÷ã àø÷é ÷ìúñà éæàå à"ñ àéôëúàå
òøä ïéà úàæì éà .òãåðë à÷åã êùçä ïî øåàä
÷ø åéìàî ë"ë úåì÷á øåòéðå øæåç ãåò úåéäì ìåëé
è÷ùä ù"æå .å"ç ò"ò åðëéùîéå åðøøåòé íãàä íà
åéøîù ìò è÷åù ïåùìî àåä è÷ùä .íìåò ãò çèáå
äèîì ïéìôåðå ïééä ïî éøîâì íéãøôð íéøîùäù åðééäã
àåä æ"ãòå .úéìëúá ìåìöå êæ äìòîì ïééäå éøîâì
òø úáåøòú 'éçá ïä íéøîùä ä÷ãöä úãåáòá
äèîì ìôåðù ãò èòî èòî ãøôðå øøáð åùôðáù
:íúàèç ìë íé úåìåöîá êéìùúå ù"îëå åùøùå åøå÷îì

äî âé.'åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø
'éçá 'á ùé 'ä éãáåò ììëá äðä
'éçáî äìòîì íúîùð ùøåù ãöî úå÷åìç úåâøãîå
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'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä

ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä

øîàù åäæå
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
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."oini"ay cqgd zpiga enk "lecb"e "ax" zpigaa `idïäézLe§¥¤
cqgd zpiga -dlelkd cqgd zpigae ,"oini"d zpigany

odizy ,dxeabde "l`ny"d zpigaaìeáb éìa éelb úðéçaî ïä¥¦§¦©¦§¦§
.øeòLå äcîeielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn ixd dfy - ¦¨§¦

oky ,leab ilae dcn ila
df ieliba leabde dcind
,dxeabd zcnn mi`a
,cqgd zcn cvn eli`e
ilae dcn ila `ed ielibd

.leabäî" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨
øîBìk ,"Eáeè áø- ©§§©

ipy lr aqen dfy
"zptv"d lr mb ,mipiprd

,"ja miqeg"d lr mbeéìa§¦
áBhä ïéa ,äcîe ìeáb§¦¨¥©

éàøéì zðôö øLà","E- £¤¨©§¨¦¥¤
,xzqde mlrday aehd

ïéáe,aehd -zìòt øLà" ¥£¤¨©§¨
éìòa íäL ,"Ca íéñBçì©¦¨¤¥©£¥
,ïéîé úðéçanL ïBçhaä©¦¨¤¦§¦©¨¦
xeyw oeghad oipr oky -
,xnelk .dad`d oiprl
ade` el yiy in enk
ixd ,eze` ade` `edy
el dyri fldy ghea `ed
oipr mb jk ,aeh wx
;dad`d cvn `a oeghad
zpigan mdy dl` ixd
`id mzceare "oini"d

,oegha ilra md - dad`e cqg zpigaaíb àeä íáeèå ícñçå§©§¨§¨©
ãâð" úeèMtúäå éelb úðéçáa ïkipta -àìå ,"íãà éða ¥¦§¦©¦§¦§©§¤¤§¥¨¨§Ÿ

.ììk øzñäå íeöîö úðéçáaweqtdy dn uxezn jka - ¦§¦©¦§§¤§¥§¨
xy`"a ligznzptvmiiqne ,xzqene oetv cqgdy ,"ji`xil

ja miqegl zlrt"a"mc` ipa cbpipa ipta ,ieliba `ed cqgdy ,
lv` `edy cqgd :cqg ibeq ipy zece` o`k xaecn ,oky - mc`
miqeg"d lv` `edy cqgde ,mlrde xzqda `edy ,"ji`xi"
mlv` cqgde - "oini"d zpigan mdy oeghad ilra lv` ,"ja

.ielb `edáeúkM äîe)(zptv xy`)" -éàøéì"àìå "E ©¤¨¦¥¤§Ÿ
éàøéa","Edpyiy cqgd zpiga zece` xaecn m` ,ixdy - ¦¥¤

lv`" xnel jixv did ,myd i`xiaaezkyk j` ,"ji`xi
"lozipd dlrnly cqgd zece` xaecny ixd d`xp "ji`xi

xkykl?mi`xiíìòä úðéçáa àeäM äî ìkL íeMî eðéä©§¦¤¨©¤¦§¦©¤§¥
Bçîa óebä CBz úLaìî dðéà Bæ äðéça äpä ,äîLð ìëa§¨§¨¨¦¥§¦¨¥¨§ª¤¤©§Ÿ

,Baìå,ef dpiga helwl milk mpi` alde gend oky -àeä àlà §¦¤¨

éwî úðéçáa,äìòîlî ó,dnypl lrn -äøéàî àéä íMîe ¦§¦©©¦¦§©§¨¦¨¦§¦¨
,Bæ äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä íézòì Baìå Bçîì§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦§¦§§§¦¨
ìòôa äNòî éãéì àáì éãk ,Baìå Bçîì øéàúå øøBòúzL¤¦§¥§¨¦§Ÿ§¦§¥¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©

.(Lnî,leabe xeriya cinz `id dwcva ezceary in lynl - ©¨
mrtÎi` elv` didz
cqgdn dcnd zelbzd
izla `edy ely xzqpd
ila dwcv zzl ,laben
.'eke ,leab ilae dcn

,ïk ìò øîàå`ed okle - §¨©©¥
,xne`áeè áø" øLà£¤©

ïeôvä ,"ìàøNé úéáì- §¥¦§¨¥©¨
cqgde aehdy dl`a

,mlv` mixzqen,éeìbäå§©¨
mlv` cqgdy dl`a -

,ielib zpigaa `edàeä
äcîe ìeáb éìa úðéçáa¦§¦©§¦§¦¨
íúBLôð Cøò éôì§¦¤¤©§¨

,óeba úLaìîäixdy - ©§ª¤¤©
oky ,izin` leabÎila epi`
`xap ly cqg ixd df
j` ,laben `ed llkay
df mdizeytp jxr itl

,leab ila ixdíb ïëì̈¥©
íänò âäðúz 'ä äzà©¨¦§©¥¦¨¤

ìBãbä Ecñç úcîa- §¦©©§§©¨
zpigaay cqgdlecb,

dlrnly cqg
,zelylzydnìeáb éìa§¦§

."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúåzelylzyd ly mzq cqg `l - §©§¦©¦§¨©¤¤
" zpigaayxirf" zpigaay cqg `l` ,"oitp`axcqg - "cqg

ly"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:yie cqg yi - §¦¤¤§¦¤¤
,cqga zepiga izy opyi ,cqgúéà,yi -,íìBò ãñçcqg - ¦¤¤¨

,laben ixd `ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler lyLiL¤¥
Bcñç íöîöìe èòîì ,íBìLå-ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk§¤§§ª¨¦©©¦©§¨§©¥§©§¥©§
úcî Bcâðk ïéà ¯ "ãñç áø" àø÷pä ïBéìò ãñç ìáà .Báeèå§£¨¤¤¤§©¦§¨©¤¤¥§¤§¦©
ìeáb éìa èMtúälî Bcñç áø íöîöìe èòîì ïécä©¦§©¥§©§¥Ÿ©§¦§¦§©¥§¦§

,úéìëúåaehe cqg df ,df cqgn jynpyk `lina ixd - §©§¦
,leab ila ,zilkza"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî CLîð àeä ék¦¦§¨¦§¦©¥¨¨§¦

,dlabde "mler"n dlrnly -,"ïéøéîè ìëc àøéîè"e- §¦¨§¨§¦¦
oixinh mdy zenlerd iabl mb dnlrpe dxinh `idy dpiga

,minlrpe."ïBéìò øúk" àø÷pä,"siwn"e "xzk" ly dpiga - ©¦§¨¤¤¤§
:áeúkL eäæåokn xg`ly miweqta -18:øúña íøézñz" §¤¤¨©§¦¥§¥¤

éðt:"'Bâå äkña íðtöz 'Bâå Ecqg ,siwne dkeq ly dpigaa - ¨¤§¦§§¥§ª¨§
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ùã÷ä úøâà
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå
ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קלג, ואילך.18."זח"ג שם לא תהלים

lel` c"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ד קודש שבת יום
,238 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä"òäã øîàù åäæå,kw 'nr cr.'åâå äëåñá

,dyecwa zelrzdl lkei `lye xeq` didi xacdy ,oice dxeab
úeëæ ïéãnìî eéä ,ïBéìòä ïéîé úðéçaî eéäL ìlä-úéáe¥¦¥¤¨¦§¦©¨¦¨¤§¨§©§¦§
íøeqàî íéøzî eéäiL ,éànL-úéa éøeqà øézäìe ì÷äì§¨¥§©¦¦¥¥©©¤¦§ª¨¦¥¦¨
,"xeywe xeq`" oeyln ixd `ed xeqi` ,"`xg` `xhq"l -

`xhq"l xeyw xacdy
itk ,mipevigle "`xg`
wlga 'f wxta xne`y
,"`ipz"d xtq ly oey`x

äìòîì úBìòì eìëeéå- §§©£§©§¨
jky zexnl ixd ,dyecwa
Îziay llka xcqd did
lldÎziae exingd i`ny

- eliwdïë-ét-ìò-óà©©¦¥
-úéa eéä íéøác änëa§©¨§¨¦¨¥

,ïél÷î éànLz`fe - ©©§¦¦
LøL úeìlkúä éðtî¦§¥¦§©§Ÿ¤

íúîLð,i`ny zia ly - ¦§¨¨
ïéîiî íb ìeìk àeäL- ¤¨©¦¨¦

,cqgeúîLð LøL ïëå§¥Ÿ¤¦§©
íb ìeìk ìlä-úéa¥¦¥¨©

,ìàîOî,dxeabe - ¦§Ÿ
úBcîe Cøc òeãik11- ©¨©¤¤¦

ly mipte`de mixeriyd
,ïBéìòä Lã÷,dlrnly "ycw" zpiga ly -ïîz úéìc- Ÿ¤¨¤§§¥©¨

,my oi`yúBcnä ìëå ,íBìLå-ñç ãeøôe õev÷ze`ad - ¦¥©§¨§¨©¦
,"oeilrd ycw"n,Bfî Bæ úBìeìkdxeabe dxeabn cqg :oebk - §¦

,cqgn;ïç éòãBéì òeãik ,Bæa Bæ úBãçéî íä ïëìåicnell - §¨¥¥§ª¨¨©¨©§§¥¥
zecn ,zeiktd ixd od dxeabe cqgy zexnly ,dlawd zxez
on mb da yi cqgy df cvn ,z`f lka ,dipyl zg` zecbepn
,zecgeine zecg`zn od - cqgd on mb da yi dxeabe ,dxeabd

áéúëãëeaezky enke -12ãñçä úcî àeäL ,íäøáàa §¦§¦§©§¨¨¤¦©©¤¤
,"äzà íéäìà àøé ék ézòãé äzò" :äáäàäåcaer dz` - §¨©£¨©¨¨©§¦¦§¥¡Ÿ¦©¨

,dxeabde d`xid zcna jxazi myd z`úcî LálL éãé-ìò©§¥¤¨©¦©
,äøeábädtqede yeal enk `l` ,ely "mvr"d dzid `ly - ©§¨

,ezenvrlúà ã÷òiå"©©£Ÿ¤
úà çwiå" ,"Bða ÷çöé¦§¨§©¦©¤

"'eë úìëànä13.- ©©£¤¤
dfy ,ecigi epa z` hegyl
zilkz ly oipr ixd
,mdxa`ay ,ixd .dxeabd
,cqgd yi` mvra didy
mday mipnf elv` eid
,dxeabd zcn ea dzlbzp
hegyl zepekp icil cr

.wgvi epa z`øîàM äîe©¤¨©
íäøáà" :áeúkä©¨©§¨¨

"éáäà14eweqta - Ÿ£¦
xg`15:xn`pãçô"©©

,"÷çöézceary - ¦§¨
cqgd zcna `id mdxa`
- wgvi zceare ,dad`de
.dxeabde cgtd zcna
m`ez df ,`eti` ,cvik
zcna mb jxazi myd z` caer mdxa`y ,mcew xn`py dnl
cqgd zcna mb jxazi myd z` caer wgvie ,dxeabd

?"dad`deéelb úðéçáa àeä äfä ìcáääå Løôää äpä¦¥©¤§¥§©¤§¥©¤¦§¦©¦
çöé úcîaL ,íìòäåãçtä ÷,dxeabde -,éelb úðéçáa àeä §¤§¥¤§¦©¦§¨©©©¦§¦©¦

äáäàäå,cqgde -Côääå ,øzñäå íìòä úðéçáa úøzñî §¨©£¨§ª¤¤¦§¦©¤§¥§¤§¥§©¥¤
.íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà úcîamd dxeabde cgtdy - §¦©©§¨¨¨¦¨¨©¨

.ielib zpigaa cqgde dad`de ,xzqde mlrd zpigaa elv`

:íBìMä-åéìò Cìnä ãåc øîàL eäæåzpiga `edy - §¤¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨
dxeab16:."'Bâå Eáeè áø äî"xy`" miiqne -zptv,"ji`xil ¨©§§

íìòä úðéçáa àéä øLà ãñçäå áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©§©¤¤£¤¦¦§¦©¤§¥
,ìàîN úðéçaî BúîLð LøML éî ìk ìöà øzñäå- §¤§¥¥¤¨¦¤Ÿ¤¦§¨¦§¦©§Ÿ

,dxeabd zpigaàø÷pä- ©¦§¨
,dxeabd zpigaíLa§¥

éàøé","Ein zceary - §¥¤
zpigan eznyp yxeyy
zpigaa `id - "l`ny"d
,mevnve dxeab ,d`xi

,éànL-úéa úcîk- §¦©¥©©
`ed myxey xen`ky

zpigan mb dlelk `idy `l` ,dxeabde "l`ny"d zpigan
,cqgde aehdïeôöå æeðbä áBè àeäL óà äpäzcn ,oky - ¦¥©¤©¨§¨

,ieliba ixd mlv` `id dxeabde d`xidáø àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©
,ïéîé úðéçanL Lnî ãñçäå älãbä úcî Bîk ãàî ìBãâå§¨§Ÿ§¦©©§ª¨§©¤¤©¨¤¦§¦©¨¦
mlv`y zexnl ,xnelk -
ef `id cqgd zcn

dlelkddxeabd zpigaa
`ed mznyp yxey oky)
oi` ,dxeabd zpigan ixd
lelk `edy dn `l` df
mb z`f lka - (cqgn mb

dpigaefcqge aeh ly
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä

ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä

øîàù åäæå
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
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ותיקונים").11. ב"הערות שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת קצת" עיון צריך יד.12."הלשון כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, ישעי'
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`lelקי c"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."siwn"e "xzk" zpigany cqg - zelylzydn dlrnly
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä

ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend
dwcvmdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydn,

z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"ak md elit`e
" (i"q w"db`aepnz `l ik"c`n lecbe ax" - ("cqgdmday

yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
w"db`d meiqa`lyoe`bd ipa 'iy mipaxd i"r" qtcp

l"fe "r"p l"f xagnd19:äìàä íéøáãä øçàåzxb`ay -
,ef ycewáåè áø øøåòì éúìàùá éùôðcqgd zcn -

,laben izla ote`a,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâä

dlbziyäùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää ïî-
,lreta

'äì íãé úåàìîì,dwcv zpizp ici lr -ìò ,äáçøå äàìî ãéá
øéö éãé,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð`gely"d didy -

,owfd epax glyy "`pngxcïéáîì éãå,,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl
`ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn -
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ואילך.19. מז ע' תש"מ) (קה"ת, הזקן אדמו"ר קודש אגרות ראה

lel` c"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב



קיי היום יום . . . 

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב',  'ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ
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היום יום . . . קיב

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹוִאיל  ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עֹוָלם  ְקׁשֹוט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה 
ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אֹוָתם  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  רֹון,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ
ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו  ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ְלַנּגֵ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קיג היום יום . . . 

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

שבת 
קודש

אגרת קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

מיכאל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מבדר"ח אלול ועש"ק תצא ות"ח ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב 

בריאות התלמידים שמזכירם במכתבו ובודאי יודיע ג"כ טובות אודות שאר התלמידים שיחיו.

ב( מ"ש אודות השתדלותו שישארו התלמידים המתאימים לזה לימי חדש תשרי בהישיבה, 

הנה מובן בפשיטות שכוונתי היתה רק באופן שיהי' זה ברצונם הטוב, וטוב עשה שהסביר להם את 

וועט  אתר  על  יהי'  אם  בזה  בהתועלת  שבטוחים  שבודאי  ג"כ  שאמרתי  אלא  כזה  באופן  ג"כ  הענין 

ער אויסניצען עמהם הזמן באופן המתאים לרוח חב"ד, כי כיון שאצלם זהו ענין של מס"נ צריכים 

להראות להם אז עס לייענט זיך דאס זיי, אבל כפי הנראה במכתבו קשור הדבר בכמה קישויים בביתו 

אזוי לכה"פ באווארענען במה שאפשר בהוראות מפורטות, ואולי כדאי שעכ"פ יבלה עמהם איזה ימים 

דעשי"ת אף שכמובן אינו דומה כו'.

ד( אתענין לדעת התלמידים שנסעו אם נתנו להם צידה רוחנית.

ה( כבקשתו נשלחו 20 קונטרסים ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא וכשיודיע איזה קונטרסים או 

שיחות נצרכים לו יושלחו באופן ישר אם רק ישנם אצלינו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל טובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.



קיד            

ה'תשע''ח  אלול ח' ראשון יום      '     '

        
           

     
הש "ך סקט"ו )מבאר פז  סי ' המכחישות(חו "מ עדים  כתי שתי  :

וכאילו  העדויות  משתי  אחת  לאף  מאמינים אנו אין זו, את זו 

כלל . אינם

הארץ  דיבת  את הוציאו שהמרגלים בעת יד ,והנה , (במדבר 

ואחרי ) מאד ", מאד  הארץ  "טובה ואמרו וכלב  יהושע  העידו

אותם לרגום העדה  כל  "ויאמרו –רש "י )כך וכלב יהושע (את

החיים ' ה'אור והקשה ישראל(שם)באבנים ". בני  קיבלו מדוע  :

עדים שני  אם התורה פי  על  הרי  המרגלים , עדות  את 

כמאה "שנים כי יותר נאמנים המאה  אין עדים  מאה מכחישים

שתיהן"? את ודוחין כשנים... ומאה

נאמן  ואינו לעדות כפסול יהושע  את שדנו  יתכן ותירץ :

את קיבלו  ולכן משרתו שהיה  כיון משה, על לעדות בנוגע 

המרגלים . דברי 

צדיק ' שם)וב 'שפתי  'נוגע (במדבר  נחשב  יהושע  אם  הקשה:

הרי יהושע , את  לשלוח  מתחילה  הסכימו מדוע  בעדות'

המרגלים אם  הקשה : ועוד רבו? כרצון תהיה  עדותו לדעתם 

איש משה שלח  מדוע  עיניהם , שיראו מה על להעיד  נשלחו

אנשים ? בשני  הסתפק  ולא  שבט  מכל 

בתורת להעיד  כדי  נשלחו לא שהמרגלים מכאן אלא

לחיות יוכלו ואיך  הארץ  על  דעתם  את  לשמוע  כדי  אלא עדות ,

אנשיו  את  המכיר שבט  מכל  נציג לשלוח  צריך  היה ולכך  בה ,

תכונותיהם . ואת

לשמוע  היתה  המרגלים בשילוח ישראל בני  שכוונת וכיון 

דיני פי  על לקבוע  ולא  השבט נציגי  של דעתם  חוות את 

אלא כשנים ' ומאה  כמאה  'שנים כאן לומר שייך לא  עדות ,

האמינו  כן ועל הלב . ונטיית ההבנה פי על היא הכרעתם

וכלב . יהושע  לדברי  ולא  הרוב , שהם  המרגלים , עשרת  לדברי 

בגמרא  שמצינו  א)[וכמו עב, זרה וקבעו (עבודה שדהו במוכר

מחירו, את  שישומו אנשים  ארבעה על בהסתמך המחיר את 

אמירת  פי  על נקבע  שהמחיר  פי על  ולא 
בתורת  זה  אין כי  רוב)הדעות , אחר  הולכים הדין  אלא(שמצד 

הארבעה ] כל דעת  על  להסתמך הוחלט

ה'תשע''ח  אלול ט' שני יום      

        
            

          
          

  
הלווה את לחייב  שזממו שקר  עדי  כי  מבואר  זו בהלכה 

הנזק  על אותו לפצות צריכים  יותר, מוקדם  חובו את  לפרוע 

לו. לגרום  שזממו

ידי על לאדם  הפסד  שגרימת  לכאורה , ללמוד, יש  ומכך

נזק  נחשבת זמן, למשך ברשותו הממון החזקת מניעת 

בתשלום . ומחייבת

סחורה קנה  ראובן הבא : במקרה לדון יש  זה  ולפי 

ושמעון  בשנה  מאוחר תאריך בצ 'יק  רשם  ובטעות  משמעון

על האם הצ 'יק . את שפדה  עד שלימה שנה  להמתין נאלץ 

בשנה ? התשלום  איחור על שמעון את לפצות  ראובן

משמעון  האפשרות מניעת זו הלכה לפי  לכאורה ,

א בתשלום. מחייבת שנה , במשך לו המגיע  בכסף  ךלהשתמש 

כסף  הגונב  אפילו שהרי  כן לומר אפשר אי דבר  של לאמיתו 

על אותו לפצות צריך אינו שנים  כמה  לאחר  ומחזירו מחברו

חיוב  שאין הרי  בו, לסחור ממנו ונמנע  בידו היה שלא  הזמן

מהממון. רווח אפשרות  מניעת על

את לחייב  שזממו על  לשלם  העדים חייבים כן אם ומדוע 

יותר? מוקדם  חובו את  לפרוע  הלווה 

הרמב "ן  א)מבאר ג, הפירעון,(מכות זמן הגיע  לא  עוד כל כי 

קודם , לשלם לחייבו העדים רצו וכאשר חייב , אינו הלווה 

של שחיובם  ונמצא  זה. סכום  ממנו לגזול באו כאילו זה  הרי 

אלא מסוים, זמן למשך  בכסף  השימוש  מניעת  על אינו העדים

בכספו  שימוש  מחברו המונע  אך כדין, שלא  ממון הוצאת  על

מתשלום . פטור אכן זמן למשך 

    

ה'תשע''ח  אלול י' שלישי יום  ?'  '       

        
         
         

          


גזירות על  או דרבנן מצוות על  העובר  הרמב "ם, לדעת

הרמב "ן  והקשה תסור '. 'לא הלאו על עובר  חכמים , שגזרו

( א' שורש  לסהמ"צ, איסור(בהשגותיו  גם  יש  דרבנן איסור בכל אם :

אמרו מדוע  התורה , ב)מן  ג, לחומרא(ביצה דאורייתא 'ספיקא 

מן  איסור יש  דרבנן איסור  בכל  והרי  לקולא', דרבנן וספיקא

התורה ?

שמעתתא' ה 'שב  פ"ג)ומיישב  :(ש "א

הרמב "ם  אין לשיטת  הספיקות... "כל  הי "ב, פ"ט טו "מ הל ' (ראה

סופרים") מדברי  אלא להן  לחומרא 'חוששין  דאורייתא ש 'ספק  זה דין  ,



קטו             

בספק  רק  להחמיר  גזרו  שחכמים לומר ויש  מדרבנן הוא 

בספק  ולכן החמירו לא  דבריהם  של בספק  אבל דאורייתא ,

תסור'. 'לא נאמר לא  דרבנן 

ומשיב ' נז )וה 'שואל סי ' ח"ב מבאר:(רביעאה

כדי חכמים , כבוד משום היא  תסור ' 'לא  התורה  אזהרת

אסרו  חכמים אם  ספק  יש כאשר אך בקולם. ישמע  שהעם

יש כי  זה, באיסור מקילים  אם בכבודם פגיעה  זו אין זה , דבר 

דבריהם . על עבר  שלא  לומר מקום 

יעקב ' כב)וב 'נאות  מיישב :(סי '

חכמים שאסרו האיסור  כאשר רק  הוא תסור ' 'לא  הציווי 

נאסר לא  דרבנן שאיסור וכיון שקבעו, הכללים פי  על הוא 

תסור'. 'לא בזה  נאמר לא ספק , במקום

על הרמב "ן של  הנוספת  השגתו גם מיושבת  זה ולפי 

ואיסורים(שם)הרמב "ם מצוות מפני  נדחים מדרבנן איסורים  :

שיבוא מדאורייתא  קודם לרדותה לו  התירו  בתנור , פת בשבת הדביק (לדוגמא:

א) ד , שבת סקילהֿ איסור  איסורלידי  יש  מדרבנן באיסורים  ואם 

התורה ? מצוות  מפני  נדחים הם מדוע  תסור', 'לא של תורה 

כלפי עצמו מצד  מדרבנן באיסור דנים אנו שכאשר אלא

כאילו  מדרבנן והאיסור עדיף  התורה  שדין וודאי  התורה , דין

תסור'. 'לא בזה  נאמר לא ולכן קיים  אינו 

ה'תשע''ח  אלול י"א רביעי יום  ?       

         
           

  [ נסקל ואינו  .[לוקה 
משנה ': ה 'כסף  וכתב 

הלכה  למד  הגמרא הרמב "ם מדברי א)זו יב, אב (מכות כי 

הבן אין - בשוגג  בנו  את ההרוג)שהרג של  גואל(אחיו  נעשה 

ההרוג בן אך אביו, את להרוג ההרוג)הדם  של  בנו  נעשה(בן 

רש "י  ומפרש  אביו. אבי  את  להרוג הדם אלא)גואל שבן (ד "ה

כן, ואם  להרגו. לו מותר ולכן זקנו כבוד  על מוזהר אינו הבן

זקנו! בכבוד חייב  אדם  אין הרמב "ם  לדעת גם 

החיים ' עץ  ב 'דרך דייק  מד )וכן הרמב "ם ,(סי ' בלשון

הקהל" משאר אחד כמקלל  זה הרי אביו... אבי "המקלל

שאינו כמו  עלהיינו, מוזהר  אינו  כך אדם , שאר לכבד 

זקנו. כבוד

הרמ"א  לדעת  סכ "ד )אך  רמ סי ' את(יו "ד  לכבד  הנכד  חייב 

אביו. אבי מכבוד יותר  חייב  אביו שבכבוד אלא  אביו אבי

המדרש  מדברי  כן פצ"ד )והוכיח רבה "ויזבח (בראשית הפסוק  על 

יצחק " אביו לאלקי א)זבחים מו , בכבוד(בראשית אדם שחייב  ,

זקנו. את גם לכבד שחייב  מזה  ומובן  זקנו. מכבוד  יותר אביו

דעה ' ב 'שערי  ס"ה)וכתב  רמ סי ' :(יו "ד 

ומזה זקנו את לכבד חייב  הנכד  הרמב "ם  לדעת  גם

שפטור להוכיח  אין נסקל , אינו אביו אבי  את  שהמקלל

ומוראו אביו בכבוד  חייב  שממזר מצינו כי  שהוא מלכבדו, (אף

קללתורשע) על  הי "א)ופטור פ"ו  .(להלן 

יעקב ' ה 'ברית  ז )וגם דרוש  סובר(ח"ב שהרמב "ם  מבאר

אינו  מקללו ואם זקנו , בכבוד אדם שחייב  המדרש  כמשמעות

לכך וראיה הקהל'. משאר כ'אחד  מלקות עונשו אלא נסקל

התורה מן שחיובה  עצמו אב  כיבוד  אביך ")ממצות  את ועם("כבד 

נסקל שהמקללו מפורש  פסוק  לולי  ה"א)זאת היה(לעיל  לא 

לכבדו, חיוב  שיש אף  זקנו כיבוד לענין אבל  סקילה , עונשו

סקילה . עונשו  יהא  ומקללו , זה על שהעובר  מצינו  לא

ה'תשע''ח  אלול י"ב חמישי יום  ?          

        
        

  
המצוות ' ב 'ספר  הרמב "ם כתב  לז )וכן "שציוונו (מ"ע :

איש כל  כי  בתורה... הנזכרים  לקרובים  הכהנים שיטמאו

באר זה חיוב  ולחזק  קרוביו... על להתאבל חייב  מישראל

שלא כדי  שיטמא ... הטומאה  על מוזהר שהוא  בכהן  אותו

האבלות". דין  יחלש 

הכהן' 'ושב  סק"א)ובספר שעג סי ' יו "ד  תשבה בפתחי  הובא נו . (סי '

הסתפק :

היא לקרוביו להיטמא  הכהן על  שהמצווה הרמב "ם לדעת

להיטמא קטן לכהן מותר האם – עליהם שיתאבל  כדי 

שחיוב  כיון אולי  או להתאבל , חייב  אינו הקטן שהרי  לקרוביו

להיזהר לחנכו כדי  חינוך , מדין הוא מטומאה להפרישו האב 

עליו  מצווה  בגדלותו והרי  כשיגדל המצוה  את  ולקיים 

לקרוביו? מטומאה להימנע  לחנכו אין לקרוביו, להיטמא

הרמב "ם  כתב  הי "ב)והנה, פ"ג הרי(להלן  קטן, "כהן  :

מעצמו, להתטמא  בא ואם  יטמאוהו, שלא  מוזהרים הגדולים

לחנכו  צריך  אביו אבל להפרישו מצווין דין  בית  אין

בקדושה".

חינוך ' ה 'מנחת  כתב  זה סי 'ולפי  לויה' ה'מחנה וכ "כ  רסד . (מצוה

סק"א) בידים צ הקטן את לטמא שלא  מוזהר שהגדול
אבלות בדיני לנהוג הקטן צריך חינוך  שמדין אף  כי  ,

לקרוביו  להיטמא  עליו אבלות הרמב"ם)ומדין הרי(לדעת –

התורה מן איסור דוחה ואינו מדרבנן הוא (מ'אמור ..חינוך

הקטנים) על  גדולים להזהיר  שצריך  למדים .ואמרת'

צריך אביו ואין לקרוביו להיטמא  יכול  עצמו הקטן אך 

אדרבא הרי  חינוך מדין כי  בקדושה, לחנכו  כדי  להפרישו

אבלות , מצות משום לקרוביו להיטמא  עליו מצוה  כשיגדל 

זו. למצוה מתחנך  הוא הרי  כעת , לקרוביו וכשנטמא 



קטז            

ה'תשע''ח  אלול י"ג  שישי יום   

        
        

        
אינו  אבל ובמשא במגע  מטמא מת גוי  הרמב "ם  לדעת

אליהו  וכהנהגת  יוחאי , בן שמעון רבי  כדעת באוהל, מטמא

גויים  קברי על והאהיל  כהן שהוא ב)הנביא קיד , מציעא .(בבא

מת טומאת הי "ב)ובהלכות  זה(פ"א "דבר הרמב "ם: ביאר

בחלל , נוגע  כל מדין במלחמת  אומר הוא  והרי  הוא , קבלה 

אוהל". שם  הזכיר ולא 

לתמוה: ויש 

על לדרוך  הרמב "ם מתיר  איך במגע , מטמא גוי  מת  אם 

המת  כדין הקבר דין והרי גויים הט"ו )קברי פ"ב טו "מ ?(הל '

והביאור:

טפח  על  טפח חלל בו יש  כאשר רק  במגע  מטמא  הקבר

ה"ד ) פ"ז  לו (שם יש כאשר רק  היא בקבר  מגע  שטומאת וכיון ,

אינם אהל, טומאת בהם שאין גויים  שקברי  נמצא 'אוהל' דין

קבריהם על  לדרוך לכהן מותר ולכן במגע . (מנחת מטמאים

כ "ח) רס"ג, מצוה .חינוך 

התוספות  לשיטת  מהו )אך ד "ה א, קיד , מציעא מת(בבא גוי 

משום עכו"ם קברי  על  האהיל ואליהו באהל  אף  מטמא

הטומאה . בפני שחוצץ  טפח', 'פותח  להם היו שהארונות

והרמ "א ערוך' ה'שלחן פסקו ס"ב)למעשה, שע"ב סי ' (יו "ד 

עכו"ם . קברי  על מללכת ולהימנע  להחמיר לכהנים שיש 

נזר' ה 'אבני יז )ונשאל  ס"ק תסט סי ' לכהן (יו "ד  מותר  האם  :

לעבור הוא חייב  ביציאתו כאשר טוב , ביום מביתו לצאת 

שמחת ממנו תמנע  בבית  יישאר  אם  אך גוי , מת  בו שיש  בבית 

אינם עכו"ם קברי  הפוסקים שלרוב  כיון והשיב : טוב ? יום 

הורו  והרמ"א  ערוך' שה'שלחן אף  הרי באהל , מטמאים

אף  מביתו לצאת הכהן יכול טוב  יום שמחת משום להחמיר,

גוי . מת בו שיש  בבית יעבור אם 

ה'תשע''ח  אלול י"ד קודש  שבת    

        
           
         


היום 'מקצת באבלות  אומרים  אם לשאול : יש  לכאורה 

כל במשך אבלות בדיני  נוהגים באב  בתשעה מדוע  ככולו',

היום ? בתחילת  די  ואין היום 

והביאור:

יום , נחשבת  ביום אחת  שעה  גם ככולו' היום  'מקצת  מדין

מאו  חלק  אלא  חדש  יום אינן הבאות השעות  גם  בוודאי  תו אך

יום .

בין לחלק  יש  לפיכך,    בדין לנהוג

הנובע  לחיוב  ימים  מספר מסוים  מהותו שמצד –

להסתפק  ניתן הראשון, בסוג מסוימים . בדינים  לנהוג מחייב 

אך שלם; יום במשך  כן נהג  שכאילו ולומר  היום במקצת

להסתפק  אפשר אי  עצמו, היום  על החלים בדינים השני , בסוג 

כמו  דינים  באותם  לנהוג מחייב  היום  המשך  כי  היום  בתחילת 

תחילתו.

(ולא היום  עצם על  חל האבלות שדין באב  בתשעה  ולכן,

להתאבל די  לא  אחד ), יום  להתאבל צריך שהאדם  רק 

בכולו להתאבל חובה אלא היום תענית בתחילת  הגאונים אוצר  (ראה

ואילך ) ט עמ' בשמחות' 'שרשים א. .ל ,

לגבי גם  נאמר  ככולו  היום  מקצת דין האם  לדון: יש  ועוד

את להפסיק  ואפשר חודש  י "ב  במשך  הנוהגים האבלות  דיני 

שצריך או השנה , של  האחרון היום  בתחילת  האבלות דיני 

היום ? סוף  עד בהם  לנהוג

הדשן' ה 'תרומת נשאל  זו רצב)שאלה כי(סי ' והשיב 

בימי האבלות הרי  וחומר : בקל  זאת  ללמוד  ניתן לכאורה 

ואם חודש , י "ב  של  מהאבלות חמורה  והשלושים  השבעה 

היום מקצת ואומרים ושלושים שבעה באבלות מקילים

חודש ! י "ב  באבלות שכן  כל  ככולו,

באבלות כי  הדברים  בין לדמות שאין כתב  למעשה  אך 

לפי  היא הספירה ושלושים  הימיםשבעה ולגבי  ,

תלויה אינה חודש  י "ב  אבלות אך  ככולו, היום מקצת אומרים

אלא ימים  'מקצתבמספר דין יועיל  לא כן ואם  ,

מקצת נאמר כן אם אלא  ככולו', וזההיום  ככולו,

להקל  היה  אפשר הרי  כן שאם אומרים, אין בוודאי 
צריכים בהכרח ולכן שמענו, לא וזאת  עשר השנים 

האחרון. היום גמר עד חודש  י "ב  לנהוג

הקדוש־ברוך־הוא נותן לבני ישראל גשמיות ובני ישראל עושים מגשמיות רוחניות.
ממכתב ה' אלול, ה'תשל"ח



קיז                
         

      

ה'תשע"ח  אלול ח' ראשון  יום 


 
     

על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי  להעיד האיסור
עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני  עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי  עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.

.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈÓB‡ Ì‰L ,‰‡Èe2‰Ú ÚL ÈBÏt e‡L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»

ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡ el‡k BaÏa c‰4‰‡iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï  «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa BÚÂ ,˜L „Ú ‰Ê È‰  ÌÈÁ‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.˜L „Ú EÚ ‰Ú˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח : תימן יד בכתב 
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב : לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני  פלוני  בפני  לך מניתי  מנה
ופלוני פלוני  יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע  (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי  לו, יפרע  אזי  ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע 
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני  פלוני  יבוא ופלוני , פלוני  בפני  לי  הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי  על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב 

א.6) לא, שם

.CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙Le , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈiLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
ÓB‡Â13.‰ÊÏ iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ iÁ ÈÏ Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  BÏ iÁ ‡e‰L ÈÏ Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :Ó‡iL16BÏ iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»
e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„Be ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿

˙BÂ ÔÈ‡OB  ÔÈeÎÓ Ô‰È„ÔÈÓB‚Â ,ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

  

        
  

בעבירות  אפילו  דוגמתה  מצינו  לא  זו  אזהרה  ולכאורה ,
החומרה  מהי  להבי וצרי ,בית־די מיתות ארבע  שעונש
של  תוכנו  כל הוא : והביאור שקר. בעדות כ "כ  הגדולה 
הטובה  הנהגתו  על־ידי  כי  הקב "ה , על עדות הוא  יהודי 
הקב "ה  של וה "יושר" ה "טוב " על מעיד  הוא  והישרה ,

עדי "  את" ישראל  ע על נאמר שהרי  מג ,כביכול, (ישעיהו 

כל י.) את הסותר מעשה  זה  הרי  שקר עדות כשמעיד  ,לכ .
שקר  יעיד   שא אותו   מזהירי כ  ומשו ותכנו , עניינו 
כמו  ממש , תוכנו  כל את מאבד  כי  כו ' הזה   בעול לו  בושת
אלא  ממשי  בדבר ניזק  שאינו   אותו   שמביישי  אד

תוכנו . ער את ממנו  נוטל שהמביישו 
       

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט , (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י "ב , בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב  שרעב  ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח  "נשיאים יד) כה, (משלי  ככתוב  שקר,
שנון, וחץ  וחרב  "מפיץ  (יח ) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק  שלא
שוכריו, על בזוי  הוא הזה בעולם גם אלא בזוי , יישאר הוא
בליעל  בני  אנשים שניים "והושיבו י ) כא, (מלכיםֿא, ככתוב 
שאיזבל  הרי  - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו

(שם). בליעל בני  קוראתם: שוכרתם, גדול 13)עצמה
ואומרים. תימן: יד ובכתב  הלווה.14)שבדיינים.

יחזיקוהו 15) שלא כדי  בי , נושה פלוני  לומר עשוי  שאדם
חשוב , איש הוא אפילו פלוני " "איש אמר: אם וכן עשיר,
ב ). לז, ובדף  שם, (סנהדרין עד מפי  עד אלא זה אין

א 17)לתובע .16) כט , (שם בדבר עדים לו שנהיה נתכוון
וברש"י ).

.‚ÔÈÏ BÈa BÏ ‰„B‰Â ,BÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
BÓˆÚ18:BÏ ÓB‡ ‡e‰L ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ‡B ÌÈ„Ú‰Â , «¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ∆≈

‡nL È‡ ‡È˙Ó Ï‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ EÏ LÈ È‡cÂ««≈¿∆¿ƒ»¿»¬»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‰„BiL „Ú ,˙e„Ú dÈ‡ BÊ È‰  ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎz¿À≈ƒ«ƒ¿»»¬≈≈»≈«∆∆

ÌÈ„Ú ÈÙa19. ƒ¿≈≈ƒ

המוחבאים.18) העדים את ראה אותם 19)שלא שיראה
"שמא  ז: הלכה ו, פרק  ונטען טוען הלכות והשווה (שם).
בדין  תבעו ולמחר לך, אתן מה לי  ואין למחר, בדין תכפיני 
שאמר: בין בו, הייתי  משטה ואמר שטען בין העדים, באלו
כופר  (=כדין היסת נשבע  זה הרי  מעולם, דברים היו לא
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ה'תשע''ח  אלול י"ג  שישי יום   

        
        

        
אינו  אבל ובמשא במגע  מטמא מת גוי  הרמב "ם  לדעת

אליהו  וכהנהגת  יוחאי , בן שמעון רבי  כדעת באוהל, מטמא

גויים  קברי על והאהיל  כהן שהוא ב)הנביא קיד , מציעא .(בבא

מת טומאת הי "ב)ובהלכות  זה(פ"א "דבר הרמב "ם: ביאר

בחלל , נוגע  כל מדין במלחמת  אומר הוא  והרי  הוא , קבלה 

אוהל". שם  הזכיר ולא 

לתמוה: ויש 

על לדרוך  הרמב "ם מתיר  איך במגע , מטמא גוי  מת  אם 

המת  כדין הקבר דין והרי גויים הט"ו )קברי פ"ב טו "מ ?(הל '

והביאור:

טפח  על  טפח חלל בו יש  כאשר רק  במגע  מטמא  הקבר

ה"ד ) פ"ז  לו (שם יש כאשר רק  היא בקבר  מגע  שטומאת וכיון ,

אינם אהל, טומאת בהם שאין גויים  שקברי  נמצא 'אוהל' דין

קבריהם על  לדרוך לכהן מותר ולכן במגע . (מנחת מטמאים

כ "ח) רס"ג, מצוה .חינוך 

התוספות  לשיטת  מהו )אך ד "ה א, קיד , מציעא מת(בבא גוי 

משום עכו"ם קברי  על  האהיל ואליהו באהל  אף  מטמא

הטומאה . בפני שחוצץ  טפח', 'פותח  להם היו שהארונות

והרמ "א ערוך' ה'שלחן פסקו ס"ב)למעשה, שע"ב סי ' (יו "ד 

עכו"ם . קברי  על מללכת ולהימנע  להחמיר לכהנים שיש 

נזר' ה 'אבני יז )ונשאל  ס"ק תסט סי ' לכהן (יו "ד  מותר  האם  :

לעבור הוא חייב  ביציאתו כאשר טוב , ביום מביתו לצאת 

שמחת ממנו תמנע  בבית  יישאר  אם  אך גוי , מת  בו שיש  בבית 

אינם עכו"ם קברי  הפוסקים שלרוב  כיון והשיב : טוב ? יום 

הורו  והרמ"א  ערוך' שה'שלחן אף  הרי באהל , מטמאים

אף  מביתו לצאת הכהן יכול טוב  יום שמחת משום להחמיר,

גוי . מת בו שיש  בבית יעבור אם 

ה'תשע''ח  אלול י"ד קודש  שבת    

        
           
         


היום 'מקצת באבלות  אומרים  אם לשאול : יש  לכאורה 

כל במשך אבלות בדיני  נוהגים באב  בתשעה מדוע  ככולו',

היום ? בתחילת  די  ואין היום 

והביאור:

יום , נחשבת  ביום אחת  שעה  גם ככולו' היום  'מקצת  מדין

מאו  חלק  אלא  חדש  יום אינן הבאות השעות  גם  בוודאי  תו אך

יום .

בין לחלק  יש  לפיכך,    בדין לנהוג

הנובע  לחיוב  ימים  מספר מסוים  מהותו שמצד –

להסתפק  ניתן הראשון, בסוג מסוימים . בדינים  לנהוג מחייב 

אך שלם; יום במשך  כן נהג  שכאילו ולומר  היום במקצת

להסתפק  אפשר אי  עצמו, היום  על החלים בדינים השני , בסוג 

כמו  דינים  באותם  לנהוג מחייב  היום  המשך  כי  היום  בתחילת 

תחילתו.

(ולא היום  עצם על  חל האבלות שדין באב  בתשעה  ולכן,

להתאבל די  לא  אחד ), יום  להתאבל צריך שהאדם  רק 

בכולו להתאבל חובה אלא היום תענית בתחילת  הגאונים אוצר  (ראה

ואילך ) ט עמ' בשמחות' 'שרשים א. .ל ,

לגבי גם  נאמר  ככולו  היום  מקצת דין האם  לדון: יש  ועוד

את להפסיק  ואפשר חודש  י "ב  במשך  הנוהגים האבלות  דיני 

שצריך או השנה , של  האחרון היום  בתחילת  האבלות דיני 

היום ? סוף  עד בהם  לנהוג

הדשן' ה 'תרומת נשאל  זו רצב)שאלה כי(סי ' והשיב 

בימי האבלות הרי  וחומר : בקל  זאת  ללמוד  ניתן לכאורה 

ואם חודש , י "ב  של  מהאבלות חמורה  והשלושים  השבעה 

היום מקצת ואומרים ושלושים שבעה באבלות מקילים

חודש ! י "ב  באבלות שכן  כל  ככולו,

באבלות כי  הדברים  בין לדמות שאין כתב  למעשה  אך 

לפי  היא הספירה ושלושים  הימיםשבעה ולגבי  ,

תלויה אינה חודש  י "ב  אבלות אך  ככולו, היום מקצת אומרים

אלא ימים  'מקצתבמספר דין יועיל  לא כן ואם  ,

מקצת נאמר כן אם אלא  ככולו', וזההיום  ככולו,

להקל  היה  אפשר הרי  כן שאם אומרים, אין בוודאי 
צריכים בהכרח ולכן שמענו, לא וזאת  עשר השנים 

האחרון. היום גמר עד חודש  י "ב  לנהוג
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עדי " "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)
וכו'.

.„‰‡„B‰ Cc Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ Ó‡L23ÂÈ„Ï ÔÈÓ‡Ó C„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È‰ 25B„iÓ e˜ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ËL ÈÏÚ e˙k :Ì‰Ï Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È‰  el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני  בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע  כך לו חייב  שאני 

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי  רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב  לו מסייע  - לו" חייב 
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי  עדי ", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי ", "אתם
ועשיר) שבע  (להיראות להשביע  שלא או; בו, הייתי  משטה
לד), קטן סעיף  פא משפט  לחושן (ש"ך נתכוונתי  עצמי  את

אֿב . הלכה ז, פרק  ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי  ואמר לתביעתי  הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי 

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק  דרך שתק  אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב  כט , קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי  סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני  הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי  על אף 
וברש"י ). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב 
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי  כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי  השטר מוסרים אז ורק 

א. הלכה י "א, פרק  ולווה מלווה

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba BÏ Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .wLÓ ÈÈ‡  ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ ÛËˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

˜L „Ú ‰Ê È‰  ÛËˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡‰Ïe „ÓÚÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Áz ˜L cÓ :Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע , עימו ישתווה זה פחד ידי  על שמא שם,
יד). קטן סעיף  כח , משפט  לחושן (סמ "ע  לו חייב  היה שלא

.ÊBÁÏ „ÈÚ‰Ï ˜L È„Ú ÎBO‰31ÈÈcÓ eËt  «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈

Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ ,33LkL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«
ÈÈ„a iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ eËt  „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈

ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף  בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי 
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי 
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי  שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני  חייב 

ב . סעיף  לב , משפט  ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט , בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט ) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע  נמנע  היה ושמא שבועה, הנתבע  את
וברש"י ). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני  לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב : שמים, בידי  שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק  לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע , השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

      
שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני 

חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף 
עצמם. הודאת פי  על זוממים תשלומי 

.‡˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡˜pL e‰Ê BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

BÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆL ‰Ók‰Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL;Ôlk ÔÈÏ˜Ò  ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙO  ‰ÙOa Ì‡ÂÌ‡Â .˙B˙Èn‰ ‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰ÈiÁÓ ‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ  ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓBÁk ÔÈ„ÓB‡Â .e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ  ÔBÓÓ BiÁÏÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע "י  שיקרו הוכח  שהרי  רשע , מחשבות ֶחושב 
ה' תתן "אל ט ) קמ , (תהלים אומר והכתוב  אותו, המזימים

תפק ". אל זממו רשע , יט )3)מאויי  יט , (דברים ככתוב 
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י .5)שקרנים. פ "כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב , לקמן וראה ב . באות כנ"ל
ט . הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח  כפי  אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי "ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי  רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי  אלא לוקים
ממכות  מוכח  וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
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(קרית  מיזדבנת" הוה מי  לך, הוה אנת אי  ליה "ולימרו ב  ב ,
כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם

קיבל  והרי  להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע  שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף ,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי  שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי  מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט  (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מ ּבריסק  סולובייצ 'יג הלוי  חיים
מה  שכל הי "ד, המכה של הכאב  לעוצמת הי "ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף  שאתה
המכות  תחלק  אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב 
ממספר  חלק  רק  ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב  את ירגיש לא הרי  המכות,
של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון

זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם
שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב  לב , ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד  יד עינך... תחוס 
שניתן  לאו "וכל ה"ב : פי "ח , סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.ÈzL Ï‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙BzkÔÈ‡  ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙ÈwM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ c‰ ‰È‰ :˙ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa ¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰Èc ÏÏkÓ ‡BÈ B‡ ,‰f‰ c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙ÓB‡ ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa  ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L.‰È‰ ‡Ï B‡ c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚‰L ‰Ê eÈ‡ :eÓ‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈÁ‡ ÌÈL e‡a e˜cÂ e„ÈÚ‰L Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Óe ‰Ê ÌBÈa :eÓ‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È‰  ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰ÊÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï eÓ‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È‰  !˙Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚‰ ‡Ï :Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê „ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ„ae‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï eÓ‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLeÈa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚‰ ‡Ï B‡ ÔÈÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ïa ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚel‡ È‰  «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚‰Â ,ÌÈÓÓBÊÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י 
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י 

פלוני . ביום מזה העדות.16)לוה גוף  את הכחישו שהרי 
מ "א.17) פ "א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט , (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ "א, שם ובירושלמי 
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב "מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈBÁ‡‰ ˙e„Ú ‰Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ e˙k‰ ˙Êb  ÌÈBL‡‰ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡‰:Ì‰Ï eÓ‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È‰  ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆
ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰LÈzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈

,‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡  BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…
Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי 
עב , (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב  א). כז, וסנהדרין ב .
התורה  כי  בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי 
על  כשרים עדים שני  יעידו שאילו ספק  ואין עדים, תאמין
מפני השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי  והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
עדים". - והאחרונים דבר, בעלי  - הראשונים חזרו הייתם...

יח . יט , דברים לתורה, ברמב "ן זה היו 22)ומעין ואפילו
פ "כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים

מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב : ה, במכות משנה
משמעה  - עדים שנים עלֿפי  שלשון: עדים" תלמודֿלומר

שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו
אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב ): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י השניה פני  על האחת להאמין הכתוב ' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ "ב  פי "ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני  מאה

תצא. לא - מת שבעלי  לי 

.„‰‡˙‰ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBqÏe eLÁÎ‰LB‡ ÔÈ‚‰ el‡ È‰  ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»

שהרי25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
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עדי " "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)
וכו'.

.„‰‡„B‰ Cc Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ Ó‡L23ÂÈ„Ï ÔÈÓ‡Ó C„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È‰ 25B„iÓ e˜ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ËL ÈÏÚ e˙k :Ì‰Ï Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È‰  el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני  בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע  כך לו חייב  שאני 

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי  רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב  לו מסייע  - לו" חייב 
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי  עדי ", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי ", "אתם
ועשיר) שבע  (להיראות להשביע  שלא או; בו, הייתי  משטה
לד), קטן סעיף  פא משפט  לחושן (ש"ך נתכוונתי  עצמי  את

אֿב . הלכה ז, פרק  ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי  ואמר לתביעתי  הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי 

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק  דרך שתק  אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב  כט , קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי  סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני  הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי  על אף 
וברש"י ). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב 
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי  כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי  השטר מוסרים אז ורק 

א. הלכה י "א, פרק  ולווה מלווה

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba BÏ Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .wLÓ ÈÈ‡  ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ ÛËˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

˜L „Ú ‰Ê È‰  ÛËˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡‰Ïe „ÓÚÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Áz ˜L cÓ :Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע , עימו ישתווה זה פחד ידי  על שמא שם,
יד). קטן סעיף  כח , משפט  לחושן (סמ "ע  לו חייב  היה שלא

.ÊBÁÏ „ÈÚ‰Ï ˜L È„Ú ÎBO‰31ÈÈcÓ eËt  «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈

Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a iÁÂ ,33LkL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«
ÈÈ„a iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ eËt  „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈

ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף  בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי 
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי 
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי  שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני  חייב 

ב . סעיף  לב , משפט  ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט , בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט ) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע  נמנע  היה ושמא שבועה, הנתבע  את
וברש"י ). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני  לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב : שמים, בידי  שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק  לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע , השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

      
שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני 

חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף 
עצמם. הודאת פי  על זוממים תשלומי 

.‡˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡˜pL e‰Ê BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

BÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆL ‰Ók‰Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL;Ôlk ÔÈÏ˜Ò  ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙO  ‰ÙOa Ì‡ÂÌ‡Â .˙B˙Èn‰ ‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰ÈiÁÓ ‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ  ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓBÁk ÔÈ„ÓB‡Â .e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ  ÔBÓÓ BiÁÏÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע "י  שיקרו הוכח  שהרי  רשע , מחשבות ֶחושב 
ה' תתן "אל ט ) קמ , (תהלים אומר והכתוב  אותו, המזימים

תפק ". אל זממו רשע , יט )3)מאויי  יט , (דברים ככתוב 
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י .5)שקרנים. פ "כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב , לקמן וראה ב . באות כנ"ל
ט . הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח  כפי  אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי "ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי  רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי  אלא לוקים
ממכות  מוכח  וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
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ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי  התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ "כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח "כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב ). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙaeLÁÎ‰ È‰ ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰LÔ‡k ÔÈ‡  ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È‰L ,˙e„Ú. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי 
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי "א. פ "ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י ), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי  אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי  וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי  ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי  הזמה,

(רדב "ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚a ‚‰p‰ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙‰Ê‡Ï ÔzpLÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ecÓ ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡iM. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני  אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי  לפנינו, חי  והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב  בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב . עד, בבאֿקמא

ה"ב . פי "ח , סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי  רבה, למכה ראויים שאלו

פט "ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב "ז). שקר ונמצאת
מהי . מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰ÊÎ‰ ÔÈÎÈˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:ÈÚÂ ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ˙Bk ?Ô‰lL ‰ÊÎ‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:Ó‡pL .ÔÈÈc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ‡Lp‰Â. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט , סנהדרין
זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים

הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,
הי "ג. ופ "ז ה"ח , פ "ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ eiÁÔÈiÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜  ÌlLÏÈt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚÔ˙e„Ú ‰˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È‰ ?„ˆÈk .˙Èa «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL eÓ‡ Ck Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

eÓ‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡ÂÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰ÊÔ‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ . ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙Èa eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :eÓ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È‰  CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ eiÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈

BzÏ BÈc Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿
B˜ÏÁ ÌlLÓ  Ck „Á‡‰ Ó‡ Ì‡Â. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י  לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי  תדע , היא". הכתוב  ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי  ומשלמים,

ב ). ב , (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח ) כב , (שמות שנאמר פטור, בקנס  המודה
אח "כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע  ולא - אלהים
ב ). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק  שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי 
ביתֿדין, חיובי  כל כשאר ממון, חיוב  זה הרי  ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע  זה שאין

הי "ז. פ "א, ונטען טוען הל' והשווה אע "פ 48)וברש"י ).
עצמו  הודאת על חייב  - חבירו את לחייב  נאמן שאינו

א). ג, (מכות

     
העיר,1) במזרח  שאירע  מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק  המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף 

זוממים.

.‡‰Èa‰ ÁÊÓa :eÓ‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL‰Ê ‚‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï eÓ‡Â ÌÈL e‡e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰Èa‰ ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡  ÁÊÓaM ‰Ó ˙B‡Ï ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È‰  ˙B‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
, ÌÈBL‡ ÏL Ì‰ÈÈÚ B‡Ó ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ˙È ˜BÁÓ ÔÈ‡BÂÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡e ,ÌÈÏLeÈa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚‰ ˜aa :eÓ‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï eÓ‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLeÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡  Ú „Ú ˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ k ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊÔncÊ ˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰ÏÚe„i‰ Èeˆn‰ ca ‡l‡ .Cc‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈÚLÓ ÏkÏ.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י  גדול טרקלין
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ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק  מאד ארוך בית רש"י :

ה"א. פ "ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב  כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע  וגללו. כרכו
ארץ ֿישראל  לכל הקב "ה שק ּפלּה "מלמד אמרו: ב  ְִָצא,

אבינו". יעקב  תחת וב 'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי  (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚‰ ˙aMa „Á‡a :eÓ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :eÓ‡Â ÌÈL e‡e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ Á‡lL ÌBia Ï‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈBÁ‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚‰ ÌÈÓÈÌÈBL‡‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚B‰‰ ‰Ê È‰  »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È‰L ,ÔÈ‚‰ÔÈ„Ú ‚‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚‰Ï BÈc Ó‚ ‡ÏÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc Ó‚ ˙aMa „Á‡a :eÓ‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :eÓ‡Â ÌÈL e‡e ,‰‚È‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡  BÈc Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È‰L ,ÔÈ‚‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È‰Ï BÈc Ó‚Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :eÓ‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

ÁËÂ b ˙aMa:eÓ‡Â ÌÈL e‡e ,BÈc Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
Úa Ï‡ ,˜BÁ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
b ˙aMa „Á‡a :eÓ‡ elÙ‡ ;BÈc Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

ÎÓe ÁËÂBÈc Ó‚ ˙aMa ÈLe ,ÌÈ„Ú ÔÈ‡  ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי  נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע "פ 

שעידי9)הם. גם ומה מיתה, חיוב  בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי , אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי  שאינו מי  את מיתה לחייב 

שם). שנתחייב 10)וב 'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי  למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי "ב : פ "ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי  תשובה, שעשה אע "פ  דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף  עדות בין בו לחלק  נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי  חייב  והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתב ֿיד

דינו. ונגמר וטבח  גנב  בשבת בשני  אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח , גנב  בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב  אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי  וטבח , גנב 

והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח "כ בקנס  מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס , בתשלומי  ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי  פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י  ועומד מחוייב  שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב , שהוא בעצמו הנידון יודע 

שם). איגר, עקיבא (רבי  ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ËM‰ È„Ú ÔÈ‡˙Èa eÓ‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e˙k BpÓÊa ‰Ê ËL :ÔÈcÏ‡ .e‰eÁ‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk eÓ‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡e ,ÌÈÏLeÈa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ïa Ì‰nÚ eÈ‰ÌÈ„Ú‰Â Lk ËM‰  »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e˙kL LÙ‡L ;ÌÈLkeÈ‰LÎe ,e‰eÁ‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

eÁ‡Â ,ÌL ‰Ê ËL e˙k „‡a „Á‡a ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊÔÒÈa BpÓÊ e˙ÎÂ,e‰e˙k BpÓÊa :eÓ‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰ÂÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁLËM‰ ‰Ê e‡L ÌÈ„Ú B‡ ,ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂÈ‰  enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ ÚÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È‰  ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙Èa Ô˙e„Ú ‰˜ÁpLÌ‡ Ï‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡L ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì„wÓ ËM‰ e‡ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡˙k ‰fL ÔÈc ˙Èa e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„ÈLÙ‡L ;e‰e˙k BpÓÊa :eÓ‡Â‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙Èa e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏe˙k BpÓÊa :eÓ‡Â ewL Ì‰Â ,. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואי ֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב , סנהדרין
המלוה  מחל שהרי  כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף  ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי  מעלה זו והרי  ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב  שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי , בעשרה
רבינו  כדברי  אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע , והדבר
ה"ד. פ "י , לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע 
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב  בו שחתמו תימן: ובכת"י 
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה
שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,

לבבאֿקמא  (רי "ף  בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך
ב ). שחתמו.26)עב , בשעה  לאשר 27)חתימתם,
שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י  שכתוב 

שנים. כמה מלפני  לפסול 30)זמן אי ֿאפשר ולפיכך
מזמן  העדים אלה ע "י  שנחתמו השטרות כל את מספק 
אין  כי  בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר  הכתוב 
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ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי  התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ "כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח "כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב ). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙaeLÁÎ‰ È‰ ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰LÔ‡k ÔÈ‡  ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È‰L ,˙e„Ú. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי 
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי "א. פ "ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י ), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי  אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי  וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי  ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי  הזמה,

(רדב "ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚a ‚‰p‰ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙‰Ê‡Ï ÔzpLÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ecÓ ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡iM. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני  אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי  לפנינו, חי  והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב  בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב . עד, בבאֿקמא

ה"ב . פי "ח , סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי  רבה, למכה ראויים שאלו

פט "ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב "ז). שקר ונמצאת
מהי . מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰ÊÎ‰ ÔÈÎÈˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:ÈÚÂ ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ˙Bk ?Ô‰lL ‰ÊÎ‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:Ó‡pL .ÔÈÈc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ‡Lp‰Â. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט , סנהדרין
זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים

הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,
הי "ג. ופ "ז ה"ח , פ "ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ eiÁÔÈiÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜  ÌlLÏÈt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚÔ˙e„Ú ‰˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È‰ ?„ˆÈk .˙Èa «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL eÓ‡ Ck Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

eÓ‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡ÂÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰ÊÔ‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ . ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙Èa eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :eÓ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È‰  CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ eiÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈

BzÏ BÈc Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿
B˜ÏÁ ÌlLÓ  Ck „Á‡‰ Ó‡ Ì‡Â. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י  לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי  תדע , היא". הכתוב  ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי  ומשלמים,

ב ). ב , (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח ) כב , (שמות שנאמר פטור, בקנס  המודה
אח "כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע  ולא - אלהים
ב ). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק  שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי 
ביתֿדין, חיובי  כל כשאר ממון, חיוב  זה הרי  ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע  זה שאין

הי "ז. פ "א, ונטען טוען הל' והשווה אע "פ 48)וברש"י ).
עצמו  הודאת על חייב  - חבירו את לחייב  נאמן שאינו

א). ג, (מכות

     
העיר,1) במזרח  שאירע  מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק  המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף 

זוממים.

.‡‰Èa‰ ÁÊÓa :eÓ‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL‰Ê ‚‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï eÓ‡Â ÌÈL e‡e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰Èa‰ ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡  ÁÊÓaM ‰Ó ˙B‡Ï ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È‰  ˙B‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
, ÌÈBL‡ ÏL Ì‰ÈÈÚ B‡Ó ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ˙È ˜BÁÓ ÔÈ‡BÂÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡e ,ÌÈÏLeÈa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚‰ ˜aa :eÓ‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï eÓ‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLeÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡  Ú „Ú ˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ k ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊÔncÊ ˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰ÏÚe„i‰ Èeˆn‰ ca ‡l‡ .Cc‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈÚLÓ ÏkÏ.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י  גדול טרקלין
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ברי "ף  (הכל עצמם עלֿפי  למפרע  נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף ' וב 'נמוקי  שם).
וכי והוזם, מנה, מפלוני  פלוני  לוה שנים שלש לפני  ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע , שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ "ב . סוף  לכתובות בר"ן

ה'תשע"ח  אלול ט ' שני יום 

    
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני . חיוב  ולא גופני  עונש חיוב 

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ Ó‚pL Á‡4„Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc Ób Á‡ B‡ ,ÔÈc Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ B˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡  ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי  להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק  לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי  על שהרי  מנמק : ספר" וב "קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב , הנידון

ויוזמו.3) שי "א: וינציאה כא)4)בדפוס  כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס  "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי  ב ). ה, (מכות

נפשו. את יח )5)לקחו (שם, שנאמר רש"י : ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב  לך שיפרוט  עד שניים, כאן הרי  "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב  ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י , פרק  לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי  ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.ÔÈ‡  enÊe‰ Ck Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚‰8 ˙BOÚÏ ÌÓÊ L‡k :Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê „Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ  ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚÏ ÊBÁ  Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי  לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי  נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח  הרי  -
רש"י והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב  יא, בחולין

כי נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק  ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב 
שם). (מלבי "ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי  הדין, שמצד מסיני . משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב 
ורבי שם). (מלבי "ם עדותו פי  על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי  סוף , לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי  העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי  ועוד, העולם. סוף  עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק  כי 
 ֿ בעדת ניצב  (=שהוא הקב "ה מניח  היה לא מיתה, הנידון
לאלוקים  המשפט  כי  מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט  לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי  הוא,
וראה  משנה, (כסף  כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט ). פסוק  שם לתורה, בממון:13)ברמב "ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי  וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף  עונש על ורק  וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב  ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק  בתרא לבבא טוב  יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס , בדמי  הנידון וזכה
(רדב "ז). כפל בתשלומי 

.‚˙Èa e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
BÁ Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡  Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ  enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È‰ 18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È„Â Ô‰Èc ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈÁ‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡  ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ  d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב  ב ), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י ). כאחד הם הרי  העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י "ז. הלכה ב , פרק  שבועות הלכות ראה רבי , עליך שלום

כיתי18) כשתי  הן הרי  הוזמו, לא שהאחרונים פי  על אף 
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי  כאחד הדין בבית שהופיעו מפני  אלא הוזמו?
אומר  והכתוב  רשע , עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ  אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב  (דברי 
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב "ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב  שכבר הראשונים, דיבור כדי 

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי  בית 21)על לפני  אחת בבת שהופיעו
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נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות
נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי 
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי  הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי  נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי  תוך העידו אם לי  מה פסול, מהם

.„ÈM‰ Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚‰ Ô‰ÈL È‰  Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' BÁ ˙e„Ú Á‡ Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È‰  ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
BÁ „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ

‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡˙‰ ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡29e‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי  זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי  בדפוסי 
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס , סנהדרין

שמעתי ". כמותו אני  אף  אומר: השני  "והעד ח  הלכה ב ,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב  בהם. שאין תימן: יד בכתב  וכן  רומי 
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט ) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב  קנג, שבת והשווה (רדב "ז ), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק  כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי  על אף  זוממים
אני "מה ב  ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י "ב , פרק  סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב . הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף  הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י "ח ,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL Á‡ ÌÈL e‡e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLeÈa ÔBÚÓL ˙‡ ‚‰L Ôe‡ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLeÈa ÔBÚÓL ‚‰ Ôe‡L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk  ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י "ח , פרק  לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב 

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י ).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚‰L Ôe‡ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡e ,ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ôe‡ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚‰È 35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚‰z  ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ôe‡e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚‰z  ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ¿ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ôe‡ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««
 BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆

˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי  הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב . הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי  הנידון,
הזימה 38) היא והרי  היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי . צדיק  הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי  ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי  ובאמת משנה). (כסף  הקודמים
כת  חייב , "...הנדון ו משנה א, פרק  מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב "חסדי 

.Ê‰ÙË LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42 enÊe‰Â ,‚‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚‰ ÔÈ‡  Ô‰È„Èa e‰e‚‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰ÙË ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰ÙË eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈiÁL „a44ÔÈ‡  enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ 46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰ÙË ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח . הלכה ב , פרק  רוצח  הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי  אדם, מדיני  פטור הטריפה
א). עליו.44)עח , אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי  עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט . הלכה ב , פרק  רוצח  הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי  פי  על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי  להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף  טריפה שהם

.ÁÚL e‰eÚÈL‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
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ברי "ף  (הכל עצמם עלֿפי  למפרע  נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף ' וב 'נמוקי  שם).
וכי והוזם, מנה, מפלוני  פלוני  לוה שנים שלש לפני  ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע , שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ "ב . סוף  לכתובות בר"ן

ה'תשע"ח  אלול ט ' שני יום 

    
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני . חיוב  ולא גופני  עונש חיוב 

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ Ó‚pL Á‡4„Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc Ób Á‡ B‡ ,ÔÈc Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ B˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡  ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי  להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק  לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי  על שהרי  מנמק : ספר" וב "קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב , הנידון

ויוזמו.3) שי "א: וינציאה כא)4)בדפוס  כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס  "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי  ב ). ה, (מכות

נפשו. את יח )5)לקחו (שם, שנאמר רש"י : ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב  לך שיפרוט  עד שניים, כאן הרי  "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב  ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י , פרק  לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי  ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.ÔÈ‡  enÊe‰ Ck Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚‰8 ˙BOÚÏ ÌÓÊ L‡k :Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê „Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ  ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚÏ ÊBÁ  Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי  לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי  נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח  הרי  -
רש"י והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב  יא, בחולין

כי נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק  ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב 
שם). (מלבי "ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי  הדין, שמצד מסיני . משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב 
ורבי שם). (מלבי "ם עדותו פי  על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי  סוף , לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי  העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי  ועוד, העולם. סוף  עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק  כי 
 ֿ בעדת ניצב  (=שהוא הקב "ה מניח  היה לא מיתה, הנידון
לאלוקים  המשפט  כי  מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט  לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי  הוא,
וראה  משנה, (כסף  כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט ). פסוק  שם לתורה, בממון:13)ברמב "ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי  וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף  עונש על ורק  וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב  ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק  בתרא לבבא טוב  יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס , בדמי  הנידון וזכה
(רדב "ז). כפל בתשלומי 

.‚˙Èa e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
BÁ Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡  Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ  enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È‰ 18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È„Â Ô‰Èc ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈÁ‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡  ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ  d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב  ב ), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י ). כאחד הם הרי  העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י "ז. הלכה ב , פרק  שבועות הלכות ראה רבי , עליך שלום

כיתי18) כשתי  הן הרי  הוזמו, לא שהאחרונים פי  על אף 
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי  כאחד הדין בבית שהופיעו מפני  אלא הוזמו?
אומר  והכתוב  רשע , עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ  אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב  (דברי 
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב "ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב  שכבר הראשונים, דיבור כדי 

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי  בית 21)על לפני  אחת בבת שהופיעו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קכד               
         

Ck Á‡Â ,ÔBÓÓ eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È‰  enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ BiÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰Lb˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È‰  enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ  enÊe‰Â53ÏL BBL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È‰  enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„Úa kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
ÈÚ56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ 57ÈtÓ el‡ ÌÈ„ ‰Úa‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי  מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב  לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
מדברי חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי 

א). ב , למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי  שם, גמרא
בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם  לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב  שהרי  - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב  זרעו, את ולא אותו רק 
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי 

גלות.52) שנאמר 53)וחייב  תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס  "הוא ה) יט , (דברים ברוצח 

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב  נפשו, כופר לשלם וחייב 
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי  כשאר ממוני  חיוב  אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי  כפרה", "בני  אינם
דֿה. הלכה י , פרק  ממון נזקי  הלכות והשווה וברש"י ) ב 

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב 
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב ) כב , (שם ככתוב 
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח  יש מהרא"י " "נמוקי 
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני , למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י "ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף  הקבלה פי  על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú e‡e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL‰ ˙‡ eÚÈL‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡‰ ÌÈ„Ú È‰ 62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

ÏÁa Oa ÏÎ‡L64el‡ È‰  ÊËÚL LlL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע .59) נקי  שהוא מי  על קשה 60)שהעלילו זו לשון

תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב  את זיכו אם כי  להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב ) ב , (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי  כורחך ועל הצדיק ". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי 
הצדיק , את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע  את ומזכים

המלך). עמק  (הגהות הרשע  את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע .62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב ) כה, (דברים הכתוב  מתכוון
שהוא  ברשע  הרשע " הכות בן אם והיה הרשע  את ִוהרשיעו
תענה  מ "לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב  זומם, עד

ב . ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב  ֵ
י פרק  לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי  לחבירו, מלקות לחייב  אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ôe‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰ÙOÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ôe‡ ÔÈc Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È‰  ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê „Â .ÔÈÙO67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק  ביאה איסורי  בהלכות כמבואר
היא  - תישרף " באש מחללת "היא אמרו: א צ , ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י  ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק , ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי  על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע  בן
ולא  בחנק  העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי  בשריפה,
א  ב , למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי  המתחיל דיבור

     
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי  על בעדות הזמה

קינוי עדי  עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב . שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי  שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי מיתה המחייבת רע , שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ Lb ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBzdÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙kÌ‡ ,ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,LbÌ„‡ ‰ˆB ‰nk ÔÈ„ÓB‡  ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ‰‡‰ ˙BËa d˙B‡ kÓzL ,, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe‰M‡a ÔÈÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»
B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Îeƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡  dÏÚa ÔÈÏ dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡Èa ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜eLÈ Ì‡ ,BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈaÔÓ ‰B˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
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קכה                
         

‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁe ÔÈLeb‰‰‡‰ ˙BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»
‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙BË ÈÙÏ ‰aÓ‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È‰  ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙BËa ˙kÓ ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰OÚa ˙kÓ dÈ‡ÈÙk el‡ ÌÈc . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ eÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני .2) ביום גירשתי ,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב  כלום,4)ואיני  הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה

יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח , יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח  נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מס ּכן שהרי  רב , סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי  על העודף  את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי , זו. הנאה
"טובת  על העודף  שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי  את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי  הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי 
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י  (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי  להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי  את ומשלימין הנוסח : תימן, שבכת"י 

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה  בכת"י 
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי  ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי 

לזכות 12)יירשנה. כדי  ממונו, לסכן ללוקח  לו שכדאי 
גדול. כדי13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט  שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי "ף  וכפירוש ובכתובתה", "באשה

.ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ÊeÊ ÛÏ‡ ÈBÏÙÏ iÁL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ«∆∆«»ƒ¿ƒ∆∆«¿»ƒ≈
Ô‡kÓLÓÁ „Ú :ÓB‡ ‰Âl‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¿«…∆≈«»≈

ÔÈ„ÓB‡  ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡ ÌÈL»ƒ«««¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB ‰nkLÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈

‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי  ריבית, זו ואין

הט "ז. פ "ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח : ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי  שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע "פ  הכל? וישלמו החוב ,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב "מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה

דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע , לא השמיטה ששנת
(כסף ֿמשנה).

.‚Á‚pL ‰Ê ÏL BBL ÏÚ e„ÈÚ‰ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈ƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿¿¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ BM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÈˆÁ ‰ÂL ¿«¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ≈«»∆¬ƒ

ÈˆÁ ÌlLÓ ÔÈ‡L ;„Ïa BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ  ˜Ê∆∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿«∆≈¿«≈¬ƒ
BÙebÓ ‡l‡ ˜ÊÏÎ‡L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆∆»ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»∆»«

˜Ê ÔÈÓlLÓ  BÎel‰ C„a ÌÈÏk aL B‡ ˙Bt≈ƒ≈≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÌÏL.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¿≈…«≈»∆

רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי  שעל
ליגח , שור של דרכו ואין הואיל נזק , חצי  אלא משלמים
אמרו: ב  כד, ובבבאֿקמא ה"ב , פ "א ממון נזקי  הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק .19)"לחיובי 
החי השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב  המזיק , השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי  לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק  לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי  שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ "א, ממון נזקי  (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק  משלם
מגופו" נזק  חצי  משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח ,

ה"ז). (שם,

.„BcÚ ÔL ÏÈt‰L ÈBÏt ÏÚ e„ÈÚ‰Ck Á‡Â ≈ƒ«¿ƒ∆ƒƒ≈«¿¿««»
BÈÚ ˙‡ ‡nÒ„Ú‰ ÈÓc ÔB„‡Ï ÔÈÓlLÓ  enÊe‰Â , ƒ≈∆≈¿«¿«¿ƒ»»¿≈»∆∆

BÈÚ ÈÓ„eÏÈt‰ Ck Á‡Â BÈÚ ˙‡ ‡nqL e„ÈÚ‰ . ¿≈≈≈ƒ∆ƒ≈∆≈¿««»ƒƒ
BpL ˙‡enÊe‰Â ,ÔB„‡‰L ,CÙ‰ c‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«»»≈∆∆»»

BÈÚ ˙‡ ‡nÒ Ck Á‡Â BpL ˙‡ ÏÈt‰ÔÈÓlLÓ  ƒƒ∆ƒ¿««»ƒ≈∆≈¿«¿ƒ
„ÚÏ ÔÈÚ ÈÓc.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈«ƒ»∆∆¿≈…«≈»∆

כז)22) שם, (שם ככתוב  לחרות, להוציאו ועליו הכנעני ,
שנו". תחת ישלחנו דמי23)"לחפשי  לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי  בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי  לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב ): עג, (בבאֿקמא עינו דמי  ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב "ד לשלומי ". בעי  לרב  עבד כוליה "דמי 
עבדו  שן שהמפיל הי "א, פ "ד חובל בהל' כתב  (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי  לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח "כ
לו), לשלם חייב  אם הוא ספק  שחרור, גט  לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי  (=העבד תפס  ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי  לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי מהעדים האדון תפס  אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס  שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ  מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב  שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ , המלך"
הוא  חייב  שלדבריהם עינו, את סימא ואח "כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב  וכבר הואיל עינו, דמי  לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי  לו שחייב  נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י 
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Ck Á‡Â ,ÔBÓÓ eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È‰  enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ BiÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰Lb˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È‰  enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ  enÊe‰Â53ÏL BBL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È‰  enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„Úa kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
ÈÚ56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ 57ÈtÓ el‡ ÌÈ„ ‰Úa‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי  מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב  לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
מדברי חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי 

א). ב , למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי  שם, גמרא
בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם  לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב  שהרי  - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב  זרעו, את ולא אותו רק 
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי 

גלות.52) שנאמר 53)וחייב  תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס  "הוא ה) יט , (דברים ברוצח 

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב  נפשו, כופר לשלם וחייב 
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי  כשאר ממוני  חיוב  אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי  כפרה", "בני  אינם
דֿה. הלכה י , פרק  ממון נזקי  הלכות והשווה וברש"י ) ב 

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב 
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב ) כב , (שם ככתוב 
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח  יש מהרא"י " "נמוקי 
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני , למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י "ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף  הקבלה פי  על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú e‡e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL‰ ˙‡ eÚÈL‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡‰ ÌÈ„Ú È‰ 62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

ÏÁa Oa ÏÎ‡L64el‡ È‰  ÊËÚL LlL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע .59) נקי  שהוא מי  על קשה 60)שהעלילו זו לשון

תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב  את זיכו אם כי  להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב ) ב , (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי  כורחך ועל הצדיק ". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי 
הצדיק , את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע  את ומזכים

המלך). עמק  (הגהות הרשע  את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע .62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב ) כה, (דברים הכתוב  מתכוון
שהוא  ברשע  הרשע " הכות בן אם והיה הרשע  את ִוהרשיעו
תענה  מ "לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב  זומם, עד

ב . ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב  ֵ
י פרק  לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי  לחבירו, מלקות לחייב  אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ôe‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰ÙOÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ôe‡ ÔÈc Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È‰  ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê „Â .ÔÈÙO67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק  ביאה איסורי  בהלכות כמבואר
היא  - תישרף " באש מחללת "היא אמרו: א צ , ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י  ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק , ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי  על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע  בן
ולא  בחנק  העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי  בשריפה,
א  ב , למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי  המתחיל דיבור

     
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי  על בעדות הזמה

קינוי עדי  עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב . שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי  שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי מיתה המחייבת רע , שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ Lb ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBzdÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙kÌ‡ ,ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,LbÌ„‡ ‰ˆB ‰nk ÔÈ„ÓB‡  ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ‰‡‰ ˙BËa d˙B‡ kÓzL ,, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe‰M‡a ÔÈÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»
B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Îeƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡  dÏÚa ÔÈÏ dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡Èa ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜eLÈ Ì‡ ,BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈaÔÓ ‰B˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
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קכו               
         

המדוייק . הנוסח  שזהו סובר והכסף ֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי  מרובים שהם עינו דמי  לו לשלם וחייב 
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי  להם שינכו אחרי 

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב ). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב  לדין האדון הועמד שלפני ֿכן
אחרי המעשה יום את המזימים איחרו אם כי  עינו, דמי 
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי  האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע  לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי  לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב  בר האדון היה לא
ששם  ה"ב , פי "ט  לעיל שכתב  מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú‰È˙ÒeÔÈ˜BÏ  enÊe‰L„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰È˙Òe Èep˜ Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ  ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È‰Â ,e‚‰È. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני .29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי  פלוני  עם שנסתרה עליה שמעידים

מי שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי  עליו, בעלה
ה"ב . פ "א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע "פ  ה"ט . פ "כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי  תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב "קרבן  ה"א, פ "א סוטה (ירושלמי  להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי 
הי "ד. פ "א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי  ונראה ה"א. פי "ח ,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי  לשלם, הנידון שחייב  כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי  נראה
בזה. שנסתפק  ה, ס "ק  לח  סימן חו"מ  החושן" ב "קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי  נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי  בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי  הטומאה, על
ה"ז. פ "י , שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב .35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב , פי "ב , סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע "פ  רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב "ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי  ממון,

ה"ה. פט "ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.ÂÎÓ B‡ ÁËÂ bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ  enÊe‰Â,bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,ÎÓ B‡ ÁhL ÌÈÁ‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡‰ È‰  el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈBÁ‡ÂenÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ pb‰ È‰  „Ïa ÌÈBÁ‡‰, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa‡ ÈÓeÏLz pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈBÁ‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ‰ÏËa  ÌÓBÊ ÌÈBÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú ÌÓBÊ ÌÈBL‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa‰ÁÈh‰ ÔÈ‡  ‰b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ BziÁÓ ‰ÈÎn‰ B‡. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע  השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב 
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב  עב ,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע "פ  ב .
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי "ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
 ֿ (לחם זוממים נעשו הטביחה על אח "כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי  ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי  ארבעה 41)ע "פ  עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי  הקודם. בדין

שלשה". תשלומי  משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ "ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע "פ  כפל משלם הגנב  נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ "כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי  מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי 
שנים  לתשלומי  ובנוגע  כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח  נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי  וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ‰„O‰ ÏÚÏ ÔÈÓlLÓ ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰ÌÈLe ,‰BL‡ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ  Ôlk enÊe‰Â˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È‰  «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰ÏÌÚ ÛËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,el‡ È‰  »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È‰  Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ ÛËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי  רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב . פי "א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק ,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק .47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק  יטול עצמה והקרקע  להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי "ח , לעיל וראה המערער, את לחייב 
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קכז                
         

המחזיק , את לחייב  אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי  לביתֿדין, הביאם שהמחזיק 
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע ,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב 'תוספות'

לט . אות ה"ה, נפרדת,50)פ "ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי "א: ויניציאה בדפוס 

אחר  ואיש מעיד, אחד אח  היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף  ואין

האח  העיד לא זה, אח  שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ "ד לעיל וראה וכן 55)השני .

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק  את להחזיק  נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי  ולפיכך זו, בלא זו

ב ). נו, שם

.Á‰Ê BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,Ôlk  »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»

ÔÈeËtÌlLÏ ÔÈiÁ Ôlk  ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰ÊÔÈÙeˆ e‡aL B‡ ,ÏÚa ÔÈÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

BM‰ eÈk‰ ‡ÏÂ BM‰;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈeËt ‰iLe ‰BL‡ ˙k È‰  el‡ÓÔ‰ È‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ BiÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙Á‡ ˙k ‡BzL. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק  בעליו ישלם יגח , אם ומעתה לנגוח , רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב ): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק . חצי 
כט ) כא, (שמות הכתוב  כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח  שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק  חצי  מתשלומי 

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי  או נזק  חצי  לנידון לשלם

חצי59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י  וכן ויניציאה, בדפוס 
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק  לחצי  והכוונה, נזק .
אין  שלישית נגיחה שעל ואע "פ  שלם. נזק  מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק  חצי  אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק  לשלם יתחייב 
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק  שבחצי  יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי  מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף  אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק , חצי 
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק  לחייבו השלישית

של 61)(כסף ֿמשנה). נזק  חצי  לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי  כאחד, כולם

אינו 64) תם שור שהרי  נזק , חצי  לחייבו נתכוונו לא ובוודאי 
הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב  אי ֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח  מהם מי  שאם בקרו, כל את היטב  לשמור

שלם. נזק  צד 65)לשלם של נזק  חצי  בדמי  מלהשתתף 
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב "עדות הקודמת בהלכה אבל ב ). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי  האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי  בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק  כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע , להחזיקו באו
ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי 

מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד "ה

.Ë‰BÓe BÒ Ôa e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡‰˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰ÈÁ‡ ÌÈL e‡e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰BÁ‡‰˙k  Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡‰ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :ÓBÏ,˙‚‰ ‰BÁ‡‰ ˙k Ï‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚‰ ‡e‰ „Ïa Ô‰Èt ÏÚL‰BÁ‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈÓB‡ ÌÈLe ,‚ eÈÙa :ÌÈÓB‡ ÌÈL ,‰Úa‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚‰ Ôlk  enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙaÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È‰  enÊe‰Â ,BÎÓe Ï‡OiÓ LÙ ‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜ÁÌÈÁ‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,BbL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,BÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰b‰L ;˙‚‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk  ‰ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL BeiÁ ˙lÁzBÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡Oi‰ ‰ÊÏBbL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈeËt el‡ È‰ ¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .ÈzÎÓ ÈcÚ :ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L Á‡ ‰‚Ô˙B‡ eÈ‡ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓBÔÈ‚‰ ÔÈ‡ . ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב , במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב 
ה"ב . פ "ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב  שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב  שגרמה אע "פ 

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי  השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי 
עצמה. בפני  שלימה עדות זו והרי  להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי על רק  מעידה מהן כת שכל ואע "פ  להרגו, בעדותן
פ "ד  לעיל וראה ב ), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב 
(שם  חנק  אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי "ג. פט "ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב ), כי75)פד,
מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות  עונש אין
שהן  ואע "פ  להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
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המדוייק . הנוסח  שזהו סובר והכסף ֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי  מרובים שהם עינו דמי  לו לשלם וחייב 
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי  להם שינכו אחרי 

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב ). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב  לדין האדון הועמד שלפני ֿכן
אחרי המעשה יום את המזימים איחרו אם כי  עינו, דמי 
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי  האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע  לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי  לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב  בר האדון היה לא
ששם  ה"ב , פי "ט  לעיל שכתב  מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú‰È˙ÒeÔÈ˜BÏ  enÊe‰L„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰È˙Òe Èep˜ Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ  ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È‰Â ,e‚‰È. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני .29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי  פלוני  עם שנסתרה עליה שמעידים

מי שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי  עליו, בעלה
ה"ב . פ "א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע "פ  ה"ט . פ "כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי  תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב "קרבן  ה"א, פ "א סוטה (ירושלמי  להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי 
הי "ד. פ "א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי  ונראה ה"א. פי "ח ,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי  לשלם, הנידון שחייב  כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי  נראה
בזה. שנסתפק  ה, ס "ק  לח  סימן חו"מ  החושן" ב "קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי  נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי  בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי  הטומאה, על
ה"ז. פ "י , שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב .35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב , פי "ב , סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע "פ  רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב "ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי  ממון,

ה"ה. פט "ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.ÂÎÓ B‡ ÁËÂ bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ  enÊe‰Â,bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,ÎÓ B‡ ÁhL ÌÈÁ‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡‰ È‰  el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈBÁ‡ÂenÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ pb‰ È‰  „Ïa ÌÈBÁ‡‰, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa‡ ÈÓeÏLz pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈBÁ‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ‰ÏËa  ÌÓBÊ ÌÈBÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú ÌÓBÊ ÌÈBL‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa‰ÁÈh‰ ÔÈ‡  ‰b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ BziÁÓ ‰ÈÎn‰ B‡. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע  השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב 
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב  עב ,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע "פ  ב .
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי "ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
 ֿ (לחם זוממים נעשו הטביחה על אח "כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי  ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי  ארבעה 41)ע "פ  עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי  הקודם. בדין

שלשה". תשלומי  משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ "ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע "פ  כפל משלם הגנב  נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ "כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי  מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי 
שנים  לתשלומי  ובנוגע  כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח  נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי  וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ‰„O‰ ÏÚÏ ÔÈÓlLÓ ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰ÌÈLe ,‰BL‡ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ  Ôlk enÊe‰Â˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È‰  «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰ÏÌÚ ÛËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,el‡ È‰  »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È‰  Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ ÛËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי  רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב . פי "א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק ,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק .47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק  יטול עצמה והקרקע  להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי "ח , לעיל וראה המערער, את לחייב 
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קכח               
         

סו, (שם דבר" חצי  ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים
ולא 76)ב ). הנמכר על מוסב  וזה הזה, הישראל את שמכר

או  לישראל אם מכרו, למי  לנו איכפת לא כי  הלוקח , על
(כסף ֿמשנה). לעידי77)לגוי  המכירה עידי  שרמזו

אחר  מפרש: ורש"י  אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי הדין ונגמר גניבה עידי  באו מכירה עידי  שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע "פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי 
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק  ה"ח  שלעיל
דיני בין לחלק  שיש לן, קמשמע  ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני  ממונות

קובעת.

.È‰˙fL ÌÈ„Ú ‡È‰L BzL‡ ÏÚ Ú ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»
‰Òe‡ ‡È‰LkÈ‰  ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È‡ ‡È‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈

ÔÈ‚‰ ÏÚa‰ È„ÚenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È‰Â ÏÚa‰ ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚‰ ‡‰ È„Ú È‰  ‡‰ È„Ú ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈc Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ  ÔÈ‚‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc Ó‚pL ÈtÓ  Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈiÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò‡Ó‰ ‰Ú ÏÚÔÈ‡Â ÔÈ‚‰  enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ,ÔÈ‚‰  enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓeBM‰ Ú ÈBÏt ., ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò  enÊe‰ÂÈBÏt ÏL BBL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,BM‰ ÏÚÏ. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב  שכל ממון, לה משלמין

וברש"י ). ב  ט , (שם ככתוב 81)התשלומין כסף , מאה
כסף ". מאה אותו "וענשו יט ) כב , -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב "ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי  ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח ) (שם, ככתוב  בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי "ט , סנהדרין
פ "ח  חובל שבהל' ואע "פ  אותם. ממיתים לא מיתות בשתי 
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף  "רודף  רבינו: פסק  הי "ב ,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף , של בין הכלים, את
שאפילו  הרי  - וכו' בנפשו" מתחייב  שהוא מפני  התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף , מיתה כאן חייב  - מלשלם? פטור
כלפי זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב , בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני  אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי  ואת שמה, את הזכירו שלא לפי  שהפסידוה,
וברש"י ). א י , כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף 

שבח  שכל לאביה, שייך קנס , בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי  לאביה , נעורים

כתובתה  כסף  הרי  נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי האירוסין, מן כתובה לה כשכתב  ומדובר וברש"י ). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי  (רדב "ז). הי "א פ "י ,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס  ומשלמין הנוסח :
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסף ֿמשנה). זנתה מי .86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי  של יודע  אינו שהרי  השור, דמי 
לרובע .88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב 
רבע 90) פלוני  בענין ה"ב , פי "ב  לעיל וראה א. י , סנהדרין

שורי . את

     
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי  שתי  דין

- מוכחשים עדים ידי  על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב  פירעון. לעניין דינם מה
כתי כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף  והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„ÈdÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó  dÓˆÚ ÈÙa. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני , מנה הלוה פלוני  אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב . פי "ח , לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י  עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי "ף  להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע "פ  ב ). מז, שם ברש"י  וכן פ "ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע  הנתבע  את
כ"נמצא  זה הרי  כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב  מהם אחד
שבועת  להשבע  הנתבע  צריך זאת שבכל אלא ה"ג ), פ "ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב ). ס "ק  שם בסמ "ע  וכן לא, סי ' לחו"מ  (ב "ח  עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב  ב . מז, (שבועות כשרות

.ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ôe‡„Á‡ ,˙BËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa,˙BËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È‰  ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓÚMÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
‡M‰ ÏÚÏÚ ÚMiL BÊ ‰ÚeML ,ÈÏ ‰‡È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a  ‡M‰˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,È‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈLk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»
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קכט                
         

ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ÙkL‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Óe‡aL BÓk ,. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי  אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק , ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי "ף ). (שם,
אח "כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.
סעיף  לא, סי ' (חו"מ  גםֿכן אותו גובה השני השטר הוציא
אותו  לפני  הוציאו אפילו ו, ס "ק  שם הגר"א וכתב  ב ).
הראשון, הפסק ֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב  לז, ביבמות כמבואר

(רי "ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע 
או 9)שם). בשם ונשבע  ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח . פי "א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי , בניגוד
ב "נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי  מתקנת שהיא "היסת"

והי "ג. ה"ז, שם כמבואר ֿ 11)חפץ ". שעלֿכל השטר, עדי 
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע  ה"י , פ "ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע  החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע "פ  עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי בו, משועבדים נכסיו כל שהרי  לשלם, חייב  היה
ומסוים, ידוע  בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני  "זה"
אינו  שהרי  ידוע , שטר ע "פ  תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע 
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע  מה לו
הרדב "ז: וכתב  (כסף ֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק  הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי  הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ËL Ôe‡ ‡ÈˆB‰˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ôe‡ È‰  Ô‰ÈLa ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰ÚeLe .ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי  יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק  ביתֿהדין ה"עני " הלווה של

וברש"י ). ב  של 17)מז, דעתו (=להרגיע ) להפיס  כדי 
פחד  ע "י  ושמא השבועה, ע "י  אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב  מה על

גדול  סכום שיתקבץ  עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני : הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי , אומר: החנוני  והרי  לך, אתן ואני  סלע ...
החנוני וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע  הפועל הרי  לקחתי , לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע 
זה  שי ּכלמו כדי  הפועל, במעמד החנוני  וכן החנוני , במעמד
ושבועה  ה"ה. פט "ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ , בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ËL Ôe‡ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««
,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰  Ba ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ôe‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙BËLÒÁk Ô‰Ó ËL Ïk È‰ ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰ÌÈc ‰na .ÔÈËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈeÓ‡Ï‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰B‚ ‰Ê È‰ ¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È‰  ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ËL ,Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰B‚ ‰ÊÁ‡Ó ÔÈa; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È‰L. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי  משניהם שאחד
השני ,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי  שטרך לומר
הנתבע  נהנה - ממון ספק  וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני 

שם. ברי "ף  וכן התובע , חכמים,21)ומפסיד מתקנת שהיא
טוען  בהל' כמבואר חבירו, תביעת על ב ּכל" ש"כופר מי  לכל

ה"ג. פ "א, פסול.22)ונטען מהם אחד בוודאי  והרי 
הלווה.23) מן בין תימן: ולדעת 24)בכת"י  שני . מלווה

המלוה  הרי  מהלווה, נכסים שקנה ללוקח  הכוונה הרדב "ז,
מנכסים  שטורף  בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף 

מהן 25)משועבדים. אחת שכל ה"א, לעיל נתבאר וכבר
שם). הרי "ף  (ע "פ  עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת

.‰ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú ‡È‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú ‡È‰ Ck Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈBÁ‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc »ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È‰  ÌÈwL ÌÈ„Ú ‡È‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈwLÓ Ô‰L ÌÈBÁ‡‰ ÌÈ„Ú‰‡wL ËL Ï‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
ÚÚ ÂÈÏÚepnÓ :eÓ‡ÈÂ ÌÈL e‡BiL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡LËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓÌÏBÚÏ Ba ÔÈBb ÔÈ‡ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ËM‰ È„Ú e‡a »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈBbƒ

"אם 26) ב ) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק  לו, לשמוע 
הוחזקו?!". מי  ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
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סו, (שם דבר" חצי  ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים
ולא 76)ב ). הנמכר על מוסב  וזה הזה, הישראל את שמכר

או  לישראל אם מכרו, למי  לנו איכפת לא כי  הלוקח , על
(כסף ֿמשנה). לעידי77)לגוי  המכירה עידי  שרמזו

אחר  מפרש: ורש"י  אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי הדין ונגמר גניבה עידי  באו מכירה עידי  שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע "פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי 
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק  ה"ח  שלעיל
דיני בין לחלק  שיש לן, קמשמע  ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני  ממונות

קובעת.

.È‰˙fL ÌÈ„Ú ‡È‰L BzL‡ ÏÚ Ú ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»
‰Òe‡ ‡È‰LkÈ‰  ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È‡ ‡È‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈

ÔÈ‚‰ ÏÚa‰ È„ÚenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È‰Â ÏÚa‰ ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚‰ ‡‰ È„Ú È‰  ‡‰ È„Ú ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈc Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ  ÔÈ‚‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc Ó‚pL ÈtÓ  Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈiÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò‡Ó‰ ‰Ú ÏÚÔÈ‡Â ÔÈ‚‰  enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ,ÔÈ‚‰  enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓeBM‰ Ú ÈBÏt ., ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò  enÊe‰ÂÈBÏt ÏL BBL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,BM‰ ÏÚÏ. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב  שכל ממון, לה משלמין

וברש"י ). ב  ט , (שם ככתוב 81)התשלומין כסף , מאה
כסף ". מאה אותו "וענשו יט ) כב , -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב "ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי  ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח ) (שם, ככתוב  בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי "ט , סנהדרין
פ "ח  חובל שבהל' ואע "פ  אותם. ממיתים לא מיתות בשתי 
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף  "רודף  רבינו: פסק  הי "ב ,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף , של בין הכלים, את
שאפילו  הרי  - וכו' בנפשו" מתחייב  שהוא מפני  התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף , מיתה כאן חייב  - מלשלם? פטור
כלפי זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב , בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני  אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי  ואת שמה, את הזכירו שלא לפי  שהפסידוה,
וברש"י ). א י , כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף 

שבח  שכל לאביה, שייך קנס , בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי  לאביה , נעורים

כתובתה  כסף  הרי  נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי האירוסין, מן כתובה לה כשכתב  ומדובר וברש"י ). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי  (רדב "ז). הי "א פ "י ,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס  ומשלמין הנוסח :
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסף ֿמשנה). זנתה מי .86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי  של יודע  אינו שהרי  השור, דמי 
לרובע .88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב 
רבע 90) פלוני  בענין ה"ב , פי "ב  לעיל וראה א. י , סנהדרין

שורי . את

     
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי  שתי  דין

- מוכחשים עדים ידי  על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב  פירעון. לעניין דינם מה
כתי כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף  והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„ÈdÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó  dÓˆÚ ÈÙa. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני , מנה הלוה פלוני  אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב . פי "ח , לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י  עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי "ף  להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע "פ  ב ). מז, שם ברש"י  וכן פ "ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע  הנתבע  את
כ"נמצא  זה הרי  כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב  מהם אחד
שבועת  להשבע  הנתבע  צריך זאת שבכל אלא ה"ג ), פ "ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב ). ס "ק  שם בסמ "ע  וכן לא, סי ' לחו"מ  (ב "ח  עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב  ב . מז, (שבועות כשרות

.ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ôe‡„Á‡ ,˙BËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa,˙BËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È‰  ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓÚMÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
‡M‰ ÏÚÏÚ ÚMiL BÊ ‰ÚeML ,ÈÏ ‰‡È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a  ‡M‰˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,È‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈLk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»
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בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו
פ "ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתב ֿידם שיהיה החמישי , "הדרך ה"ב :

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף  לחתימותיהם, הדומה כתב 

שאינם 31)וברש"י ). ואע "פ  ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב  מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי ' בחו"מ  והש"ך (כסף ֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס "ק 
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף  הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ "ח , לעיל רבינו בדברי 
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתב ֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי  הוא וכתב ֿידו לזה, חייב 

ה. ס "ק  הגר"א ובביאור א. סעיף  סג, סי '

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשע"ח  אלול י' שלישי יום 


 

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL ( .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ eÓ‡L ‰Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰ÈcÓ eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLeÙa ‡ÏÂ ˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ‡ ÏB˜ ÏÚ ‰BÓe BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

    
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי קבלה דברי  בין המשמעותי  ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע  ואינך שנחלקו דין בתי  שני  סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLeÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰Bz wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰Bz ‰ÁÈË‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ  EeBÈ L‡ ‰Bz‰ Èt ÏÚ :Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ iÁ  B˙B˙e ea ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

  

       
       

 ובי ישראל דייני  של  תפקיד בי יש  מהותי  הבדל
אלו  מצוות בשש  לדו" נח  בני  נצטוו  שעליו  בית־הדי

" הע את ספ"ט)ולהזהיר מלכי תפקיד(הל' נח  בני  אצל .
נח  בני  מצוות של  לקיומ לדאוג הוא   והדייני  השופטי
שהובא  למקרה   המתאי הדי את ולהודיע  ,בשלימות

. לפניה
שבעל־פה ", תורה  "עיקר לראש  לכל  ה ישראל דייני  אבל
יפרשוה , שילמדוה , כדי  שבכתב  התורה  נמסרה   לה
הדבר  מ תסור "לא  ציווי  ישנו   דבריה כל ועל בה , ויחדשו 

ושמאל". ימי ל יגידו  אשר
את  לברר  וצריכי ההוראה " "עמוד   ג  ה לזה   ובנוס

לפועל. הוראה   למעשה  שבתורה  ההלכה 
ג  שתפקיד ישראל" לכל יוצא  ומשפט חוק   ומה"

. הע לכל יגיעו  התורה  שחוקי  לכ לדאוג
       

  

      

מאלו  ואחד  אחד  כל  והמנהגות והתקנות הגזירות וה"
כל  על והעובר ,לה לשמוע  מצות־עשה  , דברי שלושה 

בלא ־תעשה ".אחת  עובר מה
שלפי (ראשו שורש  המצוות, (ספר הראב "ד  השגת וידועה 
כל  על כי  ,דרבנ ובי תורה  איסורי  בי הבדל כל אי זה 

תסור". "לא  התורה  ציווי  ישנו  דרבנ  האיסורי
הוא  לדרבנ תורה  איסורי  שבי ההבדל בזה : והביאור
על  הוא  האיסור הרי  כלשהו , דבר אסרה  שכשהתורה 
, ד כמו   מציאותו   עצ על היינו  הדבר, של ה "חפצא "
אבל  איסור. הוא   שלה שה "חפצא " חלב  או   שרצי
של  ה "חפצא " על  אינ  חכמי של והתקנות הגזירות
לחכמי כח  אי כי  בלבד , ה "גברא " על  כי ־א הדבר,

הדבר. של ה "חפצא " את לאסור
פרטי גדר איסור לכל יש  דאורייתא   שבאיסורי ונמצא ,
 דרבנ  באיסורי אבל וכו ', חלב  איסור , ד כאיסור משלו ,
אשר  הדבר מכל תסור לא    ובתכנ  בגדר  כול  שווי

.ל יגידו 
נהיה   הא , איסורי שלושה  על עבר  א להלכה : ונפק "מ 

. אסורי  דברי על לעבור מוחזק 
לא  הרי  , פעמי שלוש  דאורייתא  איסורי  על עבר  א
. פעמי ג' האיסור אותו  את עשה  לא  כי מוחזק  נעשה 
 שמכיו  מוחזק  נעשה  דרבנ  איסורי על עבר  א אבל
איסורי שלושה  על עבר  א  שג הרי  זהה ,  שתכנ

מוחזק . נעשה   שוני
      

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב 
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק  שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב , התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני , למשה לו שניתנו המצוות "כל
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זו  - והמצוה שבכתב , תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה
יש 4)פירושה". ומה הכתוב , את לפרש איך מורים

ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב  פו, בסנהדרין משנה
ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה

כמשפט . יפרשוה הם שרק  שם.7)מצוותיה, ספרי ,
אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב  רוח  כי  פירושם. על

שם). לתורה (מלבי "ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.‡Ïa BÚ  Ô˙‡B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
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Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ 21‰Bz‰ Èt ÏÚ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙BÊb‰Â ˙Bwz‰ el‡  EeBÈ L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈaÏ Ì‰a eBiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ„ el‡  eÓ‡È L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L„ ‰Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
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˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב : שם: אמרו וכן שם. ספרי 
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע  - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י "ח , פרק  סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב ). יג, (מכות שי "א:13)ב  ויניציאה ובדפוס  שממרה,
מסיני .14)שמורד. למשה עד איש מפי  איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני , למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי פה בעל - וליהושע  לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי  ב "ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט . הלכה ב , פרק  לקמן ראה בחלב , עוף  בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב , הלכה א, פרק  עירובין ובהלכות ב  כא, בעירובין כמבואר
ח . הלכה ח , פרק  הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק  רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח  בערב  מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט  או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב ) כח , (תענית חדשים בראשי  הלל

ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי  המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי  ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב  כז, קטן (מועד פשתן" בכלי  לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק  וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי  "כל ב ) יט , (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט  א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק  אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב , (דברים הכתוב  אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב "ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי  שכל רבינו, כדברי  אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב "לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי  תורה, כדברי  סופרים דברי  בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי  הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי  יותר סופרים בדברי 
כלי "ביטול אמרו: ב  קכח , ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי  דאורייתא, חיים בעלי  צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ , למבי "ט  ספר" וב "קרית דרבנן"! ודחי 
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק  שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי  אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק  אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס  הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק  כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי  - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק  לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י "ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח  משנה" ב "לחם

.‚‰Ïa˜ Èc24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ 25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
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‰Ê28Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB  ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa‰ Á‡ c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני .24) משה מפי  עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי 
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני : ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב  בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ  'פרי  הכתוב 
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי  מקובלים
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בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו
פ "ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתב ֿידם שיהיה החמישי , "הדרך ה"ב :

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף  לחתימותיהם, הדומה כתב 

שאינם 31)וברש"י ). ואע "פ  ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב  מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי ' בחו"מ  והש"ך (כסף ֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס "ק 
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף  הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ "ח , לעיל רבינו בדברי 
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתב ֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי  הוא וכתב ֿידו לזה, חייב 

ה. ס "ק  הגר"א ובביאור א. סעיף  סג, סי '

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשע"ח  אלול י' שלישי יום 
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תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי קבלה דברי  בין המשמעותי  ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע  ואינך שנחלקו דין בתי  שני  סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.
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 ובי ישראל דייני  של  תפקיד בי יש  מהותי  הבדל
אלו  מצוות בשש  לדו" נח  בני  נצטוו  שעליו  בית־הדי

" הע את ספ"ט)ולהזהיר מלכי תפקיד(הל' נח  בני  אצל .
נח  בני  מצוות של  לקיומ לדאוג הוא   והדייני  השופטי
שהובא  למקרה   המתאי הדי את ולהודיע  ,בשלימות

. לפניה
שבעל־פה ", תורה  "עיקר לראש  לכל  ה ישראל דייני  אבל
יפרשוה , שילמדוה , כדי  שבכתב  התורה  נמסרה   לה
הדבר  מ תסור "לא  ציווי  ישנו   דבריה כל ועל בה , ויחדשו 

ושמאל". ימי ל יגידו  אשר
את  לברר  וצריכי ההוראה " "עמוד   ג  ה לזה   ובנוס

לפועל. הוראה   למעשה  שבתורה  ההלכה 
ג  שתפקיד ישראל" לכל יוצא  ומשפט חוק   ומה"

. הע לכל יגיעו  התורה  שחוקי  לכ לדאוג
       

  

      

מאלו  ואחד  אחד  כל  והמנהגות והתקנות הגזירות וה"
כל  על והעובר ,לה לשמוע  מצות־עשה  , דברי שלושה 

בלא ־תעשה ".אחת  עובר מה
שלפי (ראשו שורש  המצוות, (ספר הראב "ד  השגת וידועה 
כל  על כי  ,דרבנ ובי תורה  איסורי  בי הבדל כל אי זה 

תסור". "לא  התורה  ציווי  ישנו  דרבנ  האיסורי
הוא  לדרבנ תורה  איסורי  שבי ההבדל בזה : והביאור
על  הוא  האיסור הרי  כלשהו , דבר אסרה  שכשהתורה 
, ד כמו   מציאותו   עצ על היינו  הדבר, של ה "חפצא "
אבל  איסור. הוא   שלה שה "חפצא " חלב  או   שרצי
של  ה "חפצא " על  אינ  חכמי של והתקנות הגזירות
לחכמי כח  אי כי  בלבד , ה "גברא " על  כי ־א הדבר,

הדבר. של ה "חפצא " את לאסור
פרטי גדר איסור לכל יש  דאורייתא   שבאיסורי ונמצא ,
 דרבנ  באיסורי אבל וכו ', חלב  איסור , ד כאיסור משלו ,
אשר  הדבר מכל תסור לא    ובתכנ  בגדר  כול  שווי

.ל יגידו 
נהיה   הא , איסורי שלושה  על עבר  א להלכה : ונפק "מ 

. אסורי  דברי על לעבור מוחזק 
לא  הרי  , פעמי שלוש  דאורייתא  איסורי  על עבר  א
. פעמי ג' האיסור אותו  את עשה  לא  כי מוחזק  נעשה 
 שמכיו  מוחזק  נעשה  דרבנ  איסורי על עבר  א אבל
איסורי שלושה  על עבר  א  שג הרי  זהה ,  שתכנ

מוחזק . נעשה   שוני
      

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב 
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק  שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב , התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני , למשה לו שניתנו המצוות "כל
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נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ "גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב ) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי 
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב  ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני 

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
 eÚ„È Ì‡ .BÈÚaL ÔÈc ˙ÈÏ Ï‡BL  Ï‡OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È‰  Â‡Ï Ì‡ ;BÏ eÓ‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ

ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙ÈÏ ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ‰aL31Ïk‰  Â‡Ï Ì‡ ;BÏ eÓ‡  eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ‡a32eÓ‡  eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰  Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙ÈÏ »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈÓB‡  da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc  ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ea c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ eÓ‡ÈÂ ,‰ Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

ÈzÓ ‰ÊÂ ,ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק  סנהדרין תוספתא
ב  פח , סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע  הבית", הר פתח  שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי  לעירו,
משנה). (כסף  זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני  התלמוד

נשים 31) עזרת לפני  החיל, מן שלפנים המזרחי , בשער והוא
ב ). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י  נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח  בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי  בחול, וחצייה בקודש חצייה

י "ז). הלכה ה, פרק  הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב  פח , בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי  תלמידי 
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי  תורה ונעשית בישראל

שני  "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני  פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי 
בידו  שיש מה ולפי  שכלו, לפי  הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ„‰q‰ ÔÓÊa36ea c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈

EÈ‡ Ì‡ ,ÈzÓ „Á‡Â ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
Á‡ Cl‰  ‰Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ Á‡ Cl‰  ÌÈÙBÒ ÏLa ,ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע  שלא עד או הנוסח : תימן יד ובכתב  מעשה.
לפני לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע  רבי  וכדברי  א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב : רנג סימן בתשובותיו והרשב "א קרחה.
ב ) הלכה ב , פרק  לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי 

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

    
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי  לבטל דין בית
הציבור  רוב  אם גזירה, כשגוזרים היטב  להתיישב  שצריך
ולא  עליו תוסיף  לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע 

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eLcL ÏB„b ÔÈc ˙Èa‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰ÈÁ‡Á‡ ÔÈc ˙ÈzÒÏ Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,˙BÒ ‰Ê È‰  B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡  Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È L‡ ËÙM‰ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

EB„aL ÔÈc ˙Èa Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ iÁ. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב , פ "א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב . להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי  ב : כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט  אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח  בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי , ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי : בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע "פ  שמח ). (אור א כט , שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק  לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי  והשווה (כסף ֿמשנה). עליו לחלוק 
הוא, כך המשפט  שדרך מהגאונים אחד לימד אם  "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי  אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב 
חייבים  - הבבלי  שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל
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.e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰Ê‚ eÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰ÓÌ‰ÈÁ‡ „ÓÚÂ ,Ï‡OÈ ÏÎa c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡‰ ÌÈc ÏhÏ Lwe Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡  ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓeÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈc ˙‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï‡. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡‰ eÊ‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú ÏhÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÈBÁ‡‰ ÔÈ‡  eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èe ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÓ‡L.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ  ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ "ה, מנין 7)פ "א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב "ד  בסמוך. רבינו וכדברי  הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון בית ֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט , (שמות אמרה התורה שהרי  ב . ה,
יודע , אני  וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב "ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסף ֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ "א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי  שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי  כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔ˙B‡ eÒ‡ ‡lL ÌÈ„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
‡Lk ‡l‡ ,‰BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k;‰Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ ÔÒ‡Ïe Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡L ÌÈc Ï‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  [Ï‡OÈ] ÏÎa Ôeq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÈz‰Ïe Ô˜ÚÏ ÏBÎÈ Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡‰. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי "א: וינציאה גדר 14)בדפוס 

משום  שנגזר בחלב , עוף  בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב , בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט . יכול "ּבּכל, א) לו, (ע "ז אמרו ַֹשהרי 
 ֿ (שמונה דבר משמונהֿעשר חוץ  חבירו, בי "ד דברי  ביתֿדין
- ב  יג, בשבת מנויות והן שמאי , בית שגזרו גזירות, עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב ), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ  רבינו: וסובר

בכל  איסורם פשט  לא ואם (כסף ֿמשנה). לתורה סייג
ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈc Û‡ ˜ÚÏ ÔÈc ˙ÈÏ LÈÂÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL‡lL ;ÌÈBL‡‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰Bz ÈcÓ ÔÈeÓÁ el‡ ˙BÊ‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰Bz È„‰ÚL ˙‡B‰. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ  ‰Bz Èc ÏÚ ÌÚ‰ eÚÈ ‡lL ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL˙BB„Ï c‰ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ Ï‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏhÏ¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa ÈÊÁ‰Ï È„kÏ‡OiÓ ÌÈa ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈvM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ  ÌÈÁ‡ ÌÈ„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB‰L ÌLk .‰ÚM‰, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈBÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iLÌÈÓÎÁ eÓ‡L C„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡‰ÂÈÏÚ ÏlÁ :ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a‰ ˙B˙aL. «»«¿≈

  

       

אחת  שבת עליו  "חלל הלימוד  בי ההבדל מה  להבי צרי
הגמרא  שלמסקנת הלימוד  ובי פה .)כו '" עליו (יומא אי

." בה שימות ולא  , בה "וחי   פירכא 
נפש  שפיקוח  שוב  ללמוד  הגמרא  הוצרכה  מדוע  ועוד ,
זה  מפסוק  הרי  ," בה שימות ולא  , בה מ "וחי  שבת דוחה 

 קוד לימוד  כבר ישנו  ש)עצמו  יומא נפש (בגמרא, שפיקוח 
המצוות  כל בכלל היא  שבת והלא  כולה , התורה  כל דוחה 

נפש . פיקוח  מפני  שנדחות
בהלכות  , פעמיי זה  לימוד  שהביא  מצינו   " ברמב  ג

התורה  ה "א)יסודי  שבת(פ"ה  ה "ד )ובהלכות אלא (פ"ב  ,
"...אשר   ובמקו הגמרא , מלשו שינה  שבת על שבלימוד 
" בה שימות ולא   בה וחי  , בה וחי   האד  אות יעשה 
ולא  , בה וחי   אות יעשה  "אשר שבת בהלכות כתב 

." בה שימות
כל  את נפש  פיקוח  דחיית  " הרמב לשיטת הוא , והביאור
השבת. את נפש  פיקוח  מדחיית בגדרה  שונה  כולה , התורה 
שבמקו אלא   ועומדי  קיימי התורה  חיובי  המצוות בכל
מפני דחויה  רק  אינה  שבת אבל , נדחי  ה נפש  פיקוח 
ובמקו שמירתה , על חיוב  כל שאי אלא  נפש  פיקוח 

כלל. השבת על התורה  ציוותה  לא  נפש  פיקוח 
 מלשו ששינה  שבת, הלכות  " ברמב מדוייק  זה  עניי
התורה  יסודי  בהלכות עצמו  שלו  (ומהלימוד  בש "ס  הלימוד 
מביאה   קוד , ש כי  כולה ), התורה  כל בדחיית המדבר
"וחי הלימוד  את ואח "כ  " בה "...וחי  הפסוק  את הגמרא 
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נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ "גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב ) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי 
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב  ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני 

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
 eÚ„È Ì‡ .BÈÚaL ÔÈc ˙ÈÏ Ï‡BL  Ï‡OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È‰  Â‡Ï Ì‡ ;BÏ eÓ‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ

ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙ÈÏ ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ‰aL31Ïk‰  Â‡Ï Ì‡ ;BÏ eÓ‡  eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ‡a32eÓ‡  eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰  Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙ÈÏ »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈÓB‡  da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc  ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ea c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ eÓ‡ÈÂ ,‰ Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

ÈzÓ ‰ÊÂ ,ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק  סנהדרין תוספתא
ב  פח , סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע  הבית", הר פתח  שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי  לעירו,
משנה). (כסף  זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני  התלמוד

נשים 31) עזרת לפני  החיל, מן שלפנים המזרחי , בשער והוא
ב ). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י  נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח  בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי  בחול, וחצייה בקודש חצייה

י "ז). הלכה ה, פרק  הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב  פח , בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי  תלמידי 
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי  תורה ונעשית בישראל

שני  "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני  פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי 
בידו  שיש מה ולפי  שכלו, לפי  הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ„‰q‰ ÔÓÊa36ea c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈

EÈ‡ Ì‡ ,ÈzÓ „Á‡Â ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
Á‡ Cl‰  ‰Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ Á‡ Cl‰  ÌÈÙBÒ ÏLa ,ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע  שלא עד או הנוסח : תימן יד ובכתב  מעשה.
לפני לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע  רבי  וכדברי  א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב : רנג סימן בתשובותיו והרשב "א קרחה.
ב ) הלכה ב , פרק  לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי 

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

    
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי  לבטל דין בית
הציבור  רוב  אם גזירה, כשגוזרים היטב  להתיישב  שצריך
ולא  עליו תוסיף  לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע 

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eLcL ÏB„b ÔÈc ˙Èa‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰ÈÁ‡Á‡ ÔÈc ˙ÈzÒÏ Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,˙BÒ ‰Ê È‰  B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡  Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È L‡ ËÙM‰ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

EB„aL ÔÈc ˙Èa Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ iÁ. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב , פ "א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב . להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי  ב : כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט  אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח  בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי , ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי : בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע "פ  שמח ). (אור א כט , שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק  לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי  והשווה (כסף ֿמשנה). עליו לחלוק 
הוא, כך המשפט  שדרך מהגאונים אחד לימד אם  "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי  אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב 
חייבים  - הבבלי  שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל
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קלד               
         

 כ על המיוחד  הלימוד  שזהו  כיו ," בה שימות ולא   בה
לא  שבת לעניי אבל המצוות, כל את דוחה  נפש  שפיקוח 
ופירוש  כהמש אלא  לימוד  של בלשו  " הרמב זאת כתב 
ולא  , בה וחי   האד  אות יעשה  "אשר הפסוק  של
פיקוח  מפני  דחויה  שהשבת הפשט אי כי  " בה שימות
פיקוח   במקו שבת חיוב  כל אי שמלכתחילה  אלא  נפש 

נפש .
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש  פיקוח  בדי ההבדל בסיבת
ישראל, ובי הקב "ה  בי אות היא  שהשבת  לומר
בהנחילי  בכ שבחרתי  בינינו  היא  גדולה  "אות וכפירש "י 
הגדולה " שה "אות ומכיו למנוחה ", מנוחתי   יו את  לכ
 אי בשבת, השביתה  של תוכנה  היא  וישראל הקב "ה  שבי
מישראל. איש  של נפש  פיקוח   במקו כלל מתקיימת היא 

"חלל  הלימוד  בי ההבדל שישמור זהו  כדי  אחת שבת עליו 
כו '" עליו  ב "חלל כי  ," בה "וחי  הלימוד  ובי הרבה " שבתות

כא יש  עכשיו   שאמנ היא מודגש  והשבת שבת,
בלימוד אבל המצוות, כל כמו  נפש  פיקוח  אצל דחויה 
לא  זו  כי  שבת חילול כל כא שאי משמע  " בה מ "וחי 

נפש . פיקוח   במקו כלל נצטוותה 
     

לתורה.16) סייג משום לפי17)שנאסרו רק  שזה לציין,
זמני . ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י 

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע 
משל  יותר לדבריהם חיזוק  עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסף ֿמשנה). ב  פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי ), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי  בשבת סוס  על שרכב 
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס , בגיטין רש"י  וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט , (תהלים הפסוק  על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי  הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב , (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ , קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי  אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי הכרמל, בהר עולה הקריב  הנביא ואליהו ה"ב ), פי "ח 
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי  את להכחיש
והשווה  א) צ , וסנהדרין ב . צ , (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ "ט , התורה יסודי  בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף  הן המצוות כל כאילו

(רדב "ז). השאר את ב .25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ "ב , שבת (הל' נפשות משפטי27)סכנת "שאין

בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה
ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰Êb Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡pL ÔÈc ˙ÈaÔw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wzca MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈˆ  ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ eav‰  Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰Êb ÔÈÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ eav‰  Ôk Ì‡ ‡l‡ ,eav‰. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי , משמרת עשו - משמרתי " את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי "). "והחלק  ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני  בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי  אדם לבני  תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי "). "והחלק  ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט ) ג, (מלאכי  שנאמר א. לו, ע "ז
יוכל  כולו שהגוי  עד - כולו" הגוי  קובעים אתם ואותי 
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב  ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע "ז ורש"י 
אותי , גוזלים אתם ואח "כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ L en„Â ,‰Êb ÔÈc ˙Èa eÊbL È‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰eÊbL Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈda ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È‰  Ï‰w‰ a ‰ËLt ‡ÏÂÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ "ו),31) פ "ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק  כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט , בברכות רש"י  (וכן הרע "ב  ומפרש

ברבי32) אלעזר מרבי  אני  "מקובל ה"ח : פ "ב , ע "ז ירושלמי 
ציבור  רוב  ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק ,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â eÊb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ïe ,˙Ba ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡Â Ï‡OÈ ÏÎa ˜„e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,ÏhÏ ˙eL BÏ LÈ  Ï‡OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓe ‰ÓÎÁa ÔBL‡‰ ÔÈc ˙ÈaÓ. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי ) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי  שהרי 
שהיו  והלל, שמאי  תלמידי  עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק  מפני  אלא ממנו, גדולים
(ע "ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב  איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי  - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב ) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט 
ג) ה"ב ). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי  ביתֿדין גזר
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קלה                
         

ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע  ואם ה"ג), (לעיל
(רדב "ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á‰ÓÈ Ï‡  ÌÈ„ ÈL Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL c Èz‰Ï. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי  שהרי 
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני  התיר שכבר מפני 
פ "ב , שם בירושלמי  וכן א), לז, (ע "ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח :
ליה  "וקרו מ "ד: פ "ח , עדויות וראה שריא", דינא בי  נקרא:

שריא". אסי 

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰zn‰ c Ò‡ÏÂ Ê‚Ï ÔÈc ˙ÈÏ ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙BB„Ï Beq‡ „ÓÚÈÂÈeq‡ Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰Bz‡Ï :‰Bz‰ ‰È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
Èc ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰BzÔ‰Ó Ú‚Ï ‡ÏÂÌÏBÚÏ c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
„a‰Bz‰ ÔÓ ‡e‰LÔÈa ˙ÎaL ‰Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰Bza‡Ï :‰Bza e˙k È‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ÏÁa È„b ÏM˙‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

Oa ÔÈa ,ÏÁa Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏMÏ Ò‡ e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
ÏÁa zÓ  ÛBÚ‰ Oa Ï‡ ;‰iÁ Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰Bz‰ ÔÓ‰iÁ Oa ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡BÈ Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
ÚB‚ ‰Ê È‰  ÏÁaÛBÚ‰ Oa Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

 ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È‰ÔÓ zÓ ÛBÚ‰ Oa :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ Ò‡ e‡Â ,‰Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ zÓ ÛBÚ‰ :eÓ‡ÈÂ ‰BÁ c‰ ÔÓ ‡BÈ ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰Lt˙ ‡Ï È‰L ˙zÓ ‰iÁ‰ Ck ,Lt˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙zÓ ‰Ó‰a Oa Û‡ :ÓBÏ Á‡ ‡BÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰ÏÁa zÓ ÊÚ‰ Oa Û‡ :ÓBÏ Á‡ ‡BÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ Ó‡ ‡lL ,‰Ok‰ B‡ ‰t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ÏÁa Û‡ :ÓBÏ Á‡ ‡BÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
Oa Ïk Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ Ó‡ ‡lL ,zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡  ÛBÚ Oa elÙ‡ ,ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰BzÏ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. ¿»«»¿≈…«≈»∆

  

      

, פעמיי מוזכר התורה  מצוות על  להוסי שלא  האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק  א.)האחד  לכ (יג ,  קוד והשני  ,

ואתחנ ב .)בפרשת אנכי(ד , אשר הדבר על תוסיפו  "לא 
כו '". ממנו  תגרעו  ולא   אתכ מצוה 

,כא : פעמי שלוש  " תוסי "בל איסור מזכיר  " הרמב
המצוות ובספר רפ"ט, התורה  יסודי  ושי"ד )בהל' שי"ג  ,(ל"ת

 ואתחנ מפרשת הפסוק  את ציטט לא  המקומות ובשלושת

טע להבי וצרי ראה , מפרשת הפסוק  את רק  אלא 
הדבר.

" תוסי "בל איסור על לומר: יש  , שביניה ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש  כגו" רש "י  מפרש  ,ואתחנ שבפרשת
הפסוק  על ואילו  בציצית".  גדילי וחמש  ...בתפילי
וארבע בתפילי טוטפת חמש  כגו" מפרש : ראה , בפרשת
וחמש  בתפילי פרשיות חמש  כי  ." כהני בברכת ברכות
על  היינו  עצמה , המצוה  על הוספה   ה בציצית  גדילי
מדברי בתורה  פרשיות ארבע  רק  שהרי  מצוות, תרי "ג
 ממי שאינה  פרשיה   יוסי  המוסי וכל ,תפילי במצות
שהרי בציצית,  גדילי בחמש  הוא  וכ .תפילי  המצוה 
 ולכ הבגד , כנפות לארבע  ציציות ארבע  על ציוותה  התורה 

כלל. המצוה  ממי אינו  חמישי  גדיל
הוספה   שג , נוס די התורה  חידשה  ראה , בפרשת אבל
הדוגמאות  רש "י  הביא  ולכ אסורה ,  גופא  מצוה  באותה 
כי , כהני בברכת ברכות וארבע  טוטפות חמש  של
לא  במדבר (שהרי  זיכרו  ולש לעצמ עניי  ה הטוטפות
ומכל־מקו שמוע ,  א והיה  שמע  פרשיות עדיי נאמרו 
טוטפות  ושתי  בלבד , פרשיות שתי   ע התפילי הניחו 

לעצמו ). עניי ה כאמור כי   ריקות
           



ה"ג.36)רשאי .35) זה ובפרק  ה"ג, פ "א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי  אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ ,40)מדברי  רומי  בדפוס 
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י  אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר להוסיף 
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי שעה, לפי  מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע  זה שהרי 
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי  לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע  עליהם להוסיף  אסור בעלֿפה, מסיני 
הראשון: החלק  ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי 
שיוסיף  ובין הפסוק , על ויגרע  שיוסיף  בין הפרש "ואין
"חלק " לפרק  בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע 
התשיעי ": ב "יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי  (הפרק 
שבכתב  בתורה לא לגרוע , אין וממנה להוסיף , אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק , והראב "ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב  כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף " "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע  בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב  אות ראה, פ ' וב "ספרי " קבע . שלא
מארבעה  (=יותר הלולב  על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
 ֿ תלמוד חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
 ֿ תלמוד מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף  לא לומר

ממנו". תגרע  ולא ב .43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב  לו שאין עוף  יצא - אמו" "בחלב  שנאמר א:

שם. הגלילי  יוסי  רבי  שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
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 כ על המיוחד  הלימוד  שזהו  כיו ," בה שימות ולא   בה
לא  שבת לעניי אבל המצוות, כל את דוחה  נפש  שפיקוח 
ופירוש  כהמש אלא  לימוד  של בלשו  " הרמב זאת כתב 
ולא  , בה וחי   האד  אות יעשה  "אשר הפסוק  של
פיקוח  מפני  דחויה  שהשבת הפשט אי כי  " בה שימות
פיקוח   במקו שבת חיוב  כל אי שמלכתחילה  אלא  נפש 

נפש .
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש  פיקוח  בדי ההבדל בסיבת
ישראל, ובי הקב "ה  בי אות היא  שהשבת  לומר
בהנחילי  בכ שבחרתי  בינינו  היא  גדולה  "אות וכפירש "י 
הגדולה " שה "אות ומכיו למנוחה ", מנוחתי   יו את  לכ
 אי בשבת, השביתה  של תוכנה  היא  וישראל הקב "ה  שבי
מישראל. איש  של נפש  פיקוח   במקו כלל מתקיימת היא 

"חלל  הלימוד  בי ההבדל שישמור זהו  כדי  אחת שבת עליו 
כו '" עליו  ב "חלל כי  ," בה "וחי  הלימוד  ובי הרבה " שבתות

כא יש  עכשיו   שאמנ היא מודגש  והשבת שבת,
בלימוד אבל המצוות, כל כמו  נפש  פיקוח  אצל דחויה 
לא  זו  כי  שבת חילול כל כא שאי משמע  " בה מ "וחי 

נפש . פיקוח   במקו כלל נצטוותה 
     

לתורה.16) סייג משום לפי17)שנאסרו רק  שזה לציין,
זמני . ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י 

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע 
משל  יותר לדבריהם חיזוק  עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסף ֿמשנה). ב  פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי ), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי  בשבת סוס  על שרכב 
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס , בגיטין רש"י  וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט , (תהלים הפסוק  על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי  הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב , (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ , קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי  אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי הכרמל, בהר עולה הקריב  הנביא ואליהו ה"ב ), פי "ח 
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי  את להכחיש
והשווה  א) צ , וסנהדרין ב . צ , (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ "ט , התורה יסודי  בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף  הן המצוות כל כאילו

(רדב "ז). השאר את ב .25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ "ב , שבת (הל' נפשות משפטי27)סכנת "שאין

בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה
ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰Êb Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡pL ÔÈc ˙ÈaÔw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wzca MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈˆ  ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ eav‰  Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰Êb ÔÈÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ eav‰  Ôk Ì‡ ‡l‡ ,eav‰. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי , משמרת עשו - משמרתי " את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי "). "והחלק  ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני  בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי  אדם לבני  תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי "). "והחלק  ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט ) ג, (מלאכי  שנאמר א. לו, ע "ז
יוכל  כולו שהגוי  עד - כולו" הגוי  קובעים אתם ואותי 
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב  ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע "ז ורש"י 
אותי , גוזלים אתם ואח "כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ L en„Â ,‰Êb ÔÈc ˙Èa eÊbL È‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰eÊbL Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈda ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È‰  Ï‰w‰ a ‰ËLt ‡ÏÂÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ "ו),31) פ "ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק  כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט , בברכות רש"י  (וכן הרע "ב  ומפרש

ברבי32) אלעזר מרבי  אני  "מקובל ה"ח : פ "ב , ע "ז ירושלמי 
ציבור  רוב  ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק ,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â eÊb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ïe ,˙Ba ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡Â Ï‡OÈ ÏÎa ˜„e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,ÏhÏ ˙eL BÏ LÈ  Ï‡OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓe ‰ÓÎÁa ÔBL‡‰ ÔÈc ˙ÈaÓ. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי ) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי  שהרי 
שהיו  והלל, שמאי  תלמידי  עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק  מפני  אלא ממנו, גדולים
(ע "ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב  איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי  - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב ) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט 
ג) ה"ב ). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי  ביתֿדין גזר
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שבכתב .46) תורה "גדי "47)על אלא בהמה נאמרה שלא
פ "ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי 

בין  חיה בחלב  בין ועוף , חיה בשר "וכן רבינו: כותב  ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב 
לדין  חיה דין שהשווה הרי  וכו'. סופרים" מדברי  באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב , עוף 
המחוור  אולם וכסף ֿמשנה). רדב "ז (ראה תירוצים הרבה
ב "מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב  דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף  אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב , בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף  במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי "ב , הטומאות אבות בהל' רבינו דברי 
אין  הראשונות המלים ושתי  וכו' שבתוכו" מה מצרף  הכלי ,
מלים  נמצאות בכת"י  אולם הבא. המשפט  עם קשר כל להן
אחר  לח  הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף  אלה
ראה  וכו'. מצרף " "הכלי  ז הלכה מתחילה ואח "כ שנגמר".
ל. י . להרב  - ר"מ  רומי  דפוס  משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב  ועוף , בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף  תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי  גורע , זה הרי  -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ "ו, אסורות
סופרים, מדברי  אלא אסור אדם דם שאין מוסיף , זה הרי 
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב "ז). ה"ב  שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק  בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי  אלי  אמר הקב "ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי  ואחר שנים, שתי 
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי , אמר הקב "ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב "ה: שאמר מה חלף  שנים, ארבע 

לו". וכדומה כג) יט , (ויקרא ערלים

    
לזקן 1) אפיקורוס  בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי  ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓÔ˜Ê BÈ‡  ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰Bza eÓ‡‰ ‡ÓÓÏÏÎa ‰Ê È‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒBB˜Èt‡‰[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני , למשה הקב "ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב . פ "א, לעיל רבינו כדברי  השמועה", "מפי  הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב ), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב ;

שבעלֿפה". יב .3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי , בדפוס 
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י  כל ביד הנ"ל: בדפוס 

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב . להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ "ג, פי "א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:

הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי  ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס  ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי  יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב  כמו

וכו'.

.‰t ÏÚaL ‰Bza ÙBk ‡e‰L ÌÒt˙pL Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ] ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂÏk ‡Lk ‡e‰ È‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰Bz ÔÈ‡ ÔÈÓB‡‰Â ÔÈÒBB˜Èt‡‰ »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈÒBn‰ÂÔÈÓen‰ÂÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ  Ô‰Ó „Á‡ ‚B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו  מסלקו  סולם, בבור היה  שאם 
ה"י . פ "ד, רוצח  הל' והשווה ב ), כו, (ע "ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי  רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"ט ֿי , פ "ח  ומזיק  חובל הל' ראה אנס , גוי  ליד ישראל

הי "ב . פ "ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס , בזדון
שגוזרים  בשעה עובדי ֿכוכבים לדתי  החוזרים וכן אצלם,

ה"ט ). פ "ג, תשובה (הל' בהם וידבק  שם.11)גזירה ע "ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט , ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק  חוץ  השמים
למי שם והושווה בזה", ה' דבר כי  הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ "י  ע "ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני  שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי  העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב ". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס 

מ "ב . פ "א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰Bza ÙkL LÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
BzLÁÓa ‰tÁ‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡pL ÌÈ„e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙eÈL Á‡Â ‰lw‰ BzÚc‰Bza ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈe ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaLÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È Èe ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï‡ .ÂÈÁ‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È‰  »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚ÂÈ‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ„a ÊÁ‡Ï ÊÈÊ BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰‡e‰L] Ck Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È‰  Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,eÓ‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡w‰ Ì˙B‡ ÈÎ„a ÌÈÊÁB‡‰CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È„a ÌÎLÓÏe ,‰eL˙a ÔÈÊÁ‰Ï Èe‡»¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰Bz‰ Ô˙È‡Ï eÊÁiL. ∆«¿¿¿≈««»

יח .13)בהכרתו.12) כט , דברים הכתוב  מלשון
איש 14) אנטיגנוס  תלמידי  והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ "ב , פ "ה נתן דרבי  באבות כמפורש סוכו,
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קלז                
         

רבינו: אומר מ "ג: פ "א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח . פ "ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי  הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי , בדפוס 
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק  הם הרי  שם:

אנוס . שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב 

ה"ו). פ "ב , שגגות והל' ב . סח , כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק 

הרדב "ז: וכתב  להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב ... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי 
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח "ב  בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב "ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ ‡ÓÓ Ô˜Ê Ï‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡OÈ ÈÓÎÁÓÈ„a ‰BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡OÈ ÈÓÎÁ Ïk eBÈÂ ee„iL BÓk ‰Bz˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È„Ï ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰Bz ÂÈÏÚ ‰Êb  Ô˙‡B‰k ‡lL,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂÔ„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â‰˜ÏÁ ‰Bz‰ È‰  eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„Bk Ì‰ÏÔ„Bk ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ eaÈ ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡  BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡OÈa. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני . למשה עד איש ועלֿפי21)מפי  השמועה, עלֿפי 

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב  יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב : מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק  לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי "ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב , חלק  לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
 ֿ (כסף  לעוה"ב  חלק  לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח . פ "ג, תשובה הל' וראה לפי24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי  אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי  חייב , זה הרי  - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי  א פח , סנהדרין ע "פ  ה"א, ככתוב 26)פ "ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי  ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי , ובדפוס  ב . פח , סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י 

.‰‡ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»

ÔÈ„‰Òa CeÓÒ ‰‡B‰Ï ÚÈb‰L˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈
˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙k BB„fL „a ÔÈcB‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»

ÔÈlÙ˙aB˙‡B‰k ˙BOÚÏ ‰BÈÂ ,‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆
B˙‡B‰ Èt ÏÚ˙kLÏa ÔÈLBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

˙ÈÊb‰ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .‰‡B‰Ï «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»
eËt  ˙BOÚÏ ‰B‰ÂEnÓ ‡ÏtÈ Èk :Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿

epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ  ËtLnÏ „„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»
‡ÏÙÓ. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב  תימן, בכת"י  וכן רומי , בדפוס 
אשר  איש "כל יח ) א, (יהושע  הכתוב  משקל ע "פ  בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע "י  שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ "ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב . פ "ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע "פ  בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף  שהורה
מפי "הלכה זו הרי  - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח , א. פז, (סנהדרין ה"ג פ "ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב ). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב ). פו, (שם שיורה עד ב .33)חייב  פח , שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ  מצאם
-35)ה"ז. ב  פו, שם רש"י  ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י ). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק ,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע  שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי 

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
 ˙BOÚÏ ‰B‰ ‡Ï Ï‡ ,ÂÈ„k ÌÈÁ‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê ‰OÚÈ L‡ LÈ‡‰Â :Ó‡pL .eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב  אחרי  פו,40)וחזר, שם
ב . ופח , ב .

.ÊÔ‡ˆÓÔÓB˜ÓÏ ıeÁeËt  Ô‰ÈÏÚ ‰Ó‰Â. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ  ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈeËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ ÌBb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓÔLÈÙ‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe„nÏlÓ ÔÚÓÏeÔ‰Ï ‰‡iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈˆ c‰L. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי  הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי " אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ  שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ  נחשב : - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע  יושבים ואין הקהל,
על  חלק  מהללאל בן עקביא שהרי  ה"ד. פ "ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני  הסנהדרין,
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שבכתב .46) תורה "גדי "47)על אלא בהמה נאמרה שלא
פ "ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי 

בין  חיה בחלב  בין ועוף , חיה בשר "וכן רבינו: כותב  ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב 
לדין  חיה דין שהשווה הרי  וכו'. סופרים" מדברי  באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב , עוף 
המחוור  אולם וכסף ֿמשנה). רדב "ז (ראה תירוצים הרבה
ב "מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב  דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף  אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב , בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף  במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי "ב , הטומאות אבות בהל' רבינו דברי 
אין  הראשונות המלים ושתי  וכו' שבתוכו" מה מצרף  הכלי ,
מלים  נמצאות בכת"י  אולם הבא. המשפט  עם קשר כל להן
אחר  לח  הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף  אלה
ראה  וכו'. מצרף " "הכלי  ז הלכה מתחילה ואח "כ שנגמר".
ל. י . להרב  - ר"מ  רומי  דפוס  משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב  ועוף , בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף  תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי  גורע , זה הרי  -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ "ו, אסורות
סופרים, מדברי  אלא אסור אדם דם שאין מוסיף , זה הרי 
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב "ז). ה"ב  שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק  בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי  אלי  אמר הקב "ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי  ואחר שנים, שתי 
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי , אמר הקב "ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב "ה: שאמר מה חלף  שנים, ארבע 

לו". וכדומה כג) יט , (ויקרא ערלים

    
לזקן 1) אפיקורוס  בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי  ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓÔ˜Ê BÈ‡  ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰Bza eÓ‡‰ ‡ÓÓÏÏÎa ‰Ê È‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒBB˜Èt‡‰[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני , למשה הקב "ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב . פ "א, לעיל רבינו כדברי  השמועה", "מפי  הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב ), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב ;

שבעלֿפה". יב .3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי , בדפוס 
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י  כל ביד הנ"ל: בדפוס 

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב . להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ "ג, פי "א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:

הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי  ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס  ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי  יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב  כמו

וכו'.

.‰t ÏÚaL ‰Bza ÙBk ‡e‰L ÌÒt˙pL Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ] ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂÏk ‡Lk ‡e‰ È‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰Bz ÔÈ‡ ÔÈÓB‡‰Â ÔÈÒBB˜Èt‡‰ »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈÒBn‰ÂÔÈÓen‰ÂÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ  Ô‰Ó „Á‡ ‚B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו  מסלקו  סולם, בבור היה  שאם 
ה"י . פ "ד, רוצח  הל' והשווה ב ), כו, (ע "ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי  רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"ט ֿי , פ "ח  ומזיק  חובל הל' ראה אנס , גוי  ליד ישראל

הי "ב . פ "ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס , בזדון
שגוזרים  בשעה עובדי ֿכוכבים לדתי  החוזרים וכן אצלם,

ה"ט ). פ "ג, תשובה (הל' בהם וידבק  שם.11)גזירה ע "ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט , ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק  חוץ  השמים
למי שם והושווה בזה", ה' דבר כי  הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ "י  ע "ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני  שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי  העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב ". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס 

מ "ב . פ "א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰Bza ÙkL LÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
BzLÁÓa ‰tÁ‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡pL ÌÈ„e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙eÈL Á‡Â ‰lw‰ BzÚc‰Bza ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈe ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaLÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È Èe ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï‡ .ÂÈÁ‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È‰  »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚ÂÈ‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ„a ÊÁ‡Ï ÊÈÊ BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰‡e‰L] Ck Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È‰  Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,eÓ‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡w‰ Ì˙B‡ ÈÎ„a ÌÈÊÁB‡‰CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È„a ÌÎLÓÏe ,‰eL˙a ÔÈÊÁ‰Ï Èe‡»¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰Bz‰ Ô˙È‡Ï eÊÁiL. ∆«¿¿¿≈««»

יח .13)בהכרתו.12) כט , דברים הכתוב  מלשון
איש 14) אנטיגנוס  תלמידי  והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ "ב , פ "ה נתן דרבי  באבות כמפורש סוכו,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קלח               
         

מ "ו  פ "ה, בעדיות המשנה כדברי  בלבד, נידוהו אלא
א). פח , את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ "ב  יבמות ירושלמי 

בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב 
נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין

ה"ה). פ "ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם
"חס ֿושלום  אמר: יהודה רבי  שהרי  בידם, הרשות -
וכי תמוה: ולכאורה מ "ו), פ "ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני ראות לפי  תלוי  הדבר ודאי  אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק  שהוא בעקביא שידע  ביתֿדין,
בך  חזור "בני , מותו: לפני  לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ "ז) (שם, אומר" שהייתי  דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ  הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ‰BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡iL „a ÔÈa ,‰‡B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È‰  ÂÈ˙BaÓ ÏawL „a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ‡e ,ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL˙ÈÏ Ôlk ÔÈ‡a  Â‡Ï Ì‡Â ;ËeÓ  »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈÓB‡Â ,‰ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ÎÏÈ Ôlk  Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ‡a‰Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :Ó‡pL .Ï‡OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ÓB‡ ÔÈc ˙Èe .ÈÈ ÁÈƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ‰LÂ BÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ÊÁ .„nÏÂ ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
eËt ‰Ê È‰  „eÓÏ ‡e‰L C„k˙BOÚÏ ‰B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ iÁ  B˙‡B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡˙‰ÂÈ„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏB‡ B˙‡B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙Èa ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈÓBb  ˙BOÚÏ ÌÈÁ‡Ï ‰B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

BÈÚaL ÔÈcÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,BÈÚaL ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLeÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLeÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈnLÓ Ï‚‰:Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡OÈ ÏÎÂ‰ÊÎ‰ CÈvL ÏÏkÓ ;e‡ÈÂ eÚÓLÈ. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡ÓÓ Ô˜Ê :‰ÊÎ‰ ÔÈÎÈˆ ‰Úa‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â‰BÓe BÒ Ôe ,:Ó‡ ÔlÎa È‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק .48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי  הסברה עלֿפי 
ל.50) אות פ "א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י 

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי "ת: בנויה שהיתה
פ "ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ "ד. ובתפא"י  פו,54)ויו"ט  בסנהדרין משנה
שנית.55)ב . לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י 

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי 
ה"ו. לעיל ב .58)וכאמור פח , לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל

וברש"י ). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את
"ולא 62) א) פט , (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון

פי "ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני  אלא נפשות דיני  דנים ש"אין הי "א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי  וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח "כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב 'תוספות' בחול
ה"ב ), פי "א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט 

ה"ה. פי "ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב : ונוסח 
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע "ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי "ג: פ "ז, לקמן רבינו ומדברי 

ומורה" סורר בן שהיה מפני  פלוני  סקלנו פלוני , בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע  -
ה"ז  פי "ח  עדות הל' לעיל וכן בכתב . שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ "ט , בסנהדרין יהודה רבי  וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי  סובר מ "ג, פי "א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ "ה, ע "ז שבהל' להעיר, וראוי  שם. דוד" ב "חסדי 
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני 

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תשע"ח  אלול י"א רביעי יום 

    
בדבר 1) חבריו על שיחלוק  עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי 
הזקן  שחייב  בהם. במחלוקתו הזקן חייב  - דברים מאה אחר
עונש  לידי  מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק 

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈiÁL „a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙k BB„Ê2ÌÈÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È‰  ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡ Ck :ÌÈÓB‡ Ô‰Â ,È˙BaÓ ÈzÏa˜ Ck :Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .iÁ ‰Ê È‰  ˙BOÚÏ ‰B‰L B‡ ‰OÚÂ ,ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈBÓ Ì‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL „a eÊbL ˙BÊb‰ ÔÓ ‰Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ Èz‰L ÔB‚k ,˙k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa8BÒ‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ iÁ ‰Ê È‰ 10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי  כדברי  א, פז, סנהדרין
למשפט ", דבר ממך ייפלא "כי  כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני  דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
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קלט                
         

הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"
ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי 

העצמי .4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח  דן
עליהן". וחלק  "הואיל הנוסח : תימן יד ובכתב 

ג,6) פרק  לעיל והשווה א), פח , (שם יותר עדיפה שקבלתם
ד. חמץ .7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים

חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר
ט . הלכה א, פרק  אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת

שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון
זו  גזירה גם משנה, הכסף  ולדעת (רדב "ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ  אשה יקדש אם שהרי  כרת, איסור לידי  מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי  שישית,
הזקן  ולדברי  לשני , מקודשת זו הרי  כן אחרי  ויקדשנה
תופסים  השני  קידושי  ואין לראשון, היא מקודשת החולק 

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב "ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק  ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק  ממרא,
מאן  "האי  א) מ , (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי 
על  שעבר (=מי  עבריינא" למקרייה שרי  אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי  - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי  אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק  אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי  אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק  שאפילו הרי  ב ), הלכה להלן (ראה חייב 

מלך). (קרית חייב  - הגזירות מן

.ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL „a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
„ È„ÈÏ ‡Èn‰ „a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰ÂÚ ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
eÒ‡16„a ˜ÏBÁ È‰  el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL „ È„ÈÏ ‡Èn‰ c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;iÁ ‰Ê È‰  „‡ ÏÎa B‡ ÌÈet‰ „Ú ÌÈaÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡ÈÓ ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ„Ï È‰L ;iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k  epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
Ó‡L B‡ ,eËt ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb  ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ÓB‡‰22,˙k LeÚ  „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ iÁ  ‚‚BLa23„ È„ÈÏ ‡ÈÓ c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È‰  ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆

‰˜BÏ BÈ‡ ÓB‡‰ È„Ï È‰L ;iÁ25Ì‰ ÔÈÏBÁ  «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈
Â ,BaÌlLÏ ÔÈiÁ26;ÏËB ÔÈ„k  Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈

‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ÓB‡‰ È„Ïe27 Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆

ÔÈÎÚa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓÁa B‡30iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È‰  BÈ‡ B‡ ÔzÏ31ÓB‡‰ È„Ï È‰L ;iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È‰  epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È‰  ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ÓB‡‰ È„Ï È‰L ;iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈÚa35‡Ï B‡ ‡È‰Ï ÔÈiÁ el‡ Ì‡ ,36 «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

 ‡È‰Ï ÌÈiÁ ÓB‡‰ È„Ï È‰L ;iÁ ‰Ê È‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ
Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰37dÈ‡  ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»

˙Lc˜Ó38‰ÏÚa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿
˙Èa‰ ÏÚÏ B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ

 ˙Èa‰ ÏÚÏ ÓB‡‰ È„Ï È‰L ;iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡  ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

zÓ  B‰Ë ÓB‡‰ È„Ï È‰L ;iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44ÓB‡‰ È„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙k LeÚ  „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,ÚˆÓ ˙‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ iÁ  ‚‚BLe¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈˆ47ÓB‡‰ È„Ï È‰L ;iÁ ‰Ê È‰  ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó  ‰ÎÈˆ dÈ‡ ÓB‡‰ È„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ˜ÁÏÂ ˜cÏ ÔÈÎÈˆ  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡ÈÓ ‰Ê „Â ,‰Ê „ È„ÈÏ ‰‡ÈÓ BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡BÈ Ì‡ ,ÌÈ„ ‰‡Ó Á‡ elÙ‡ ,ÈL „»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙k BB„fL „Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

iÁ 49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק  ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב , פרק  ביאה איסורי  הלכות וראה ב , פז, (שם חייב  זה הרי 

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק , דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק  ביאה איסורי  הלכות (ראה

ב ). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי  שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק 
טוהר  ימי  כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב , ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של

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

               
         

מ "ו  פ "ה, בעדיות המשנה כדברי  בלבד, נידוהו אלא
א). פח , את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ "ב  יבמות ירושלמי 

בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב 
נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין

ה"ה). פ "ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם
"חס ֿושלום  אמר: יהודה רבי  שהרי  בידם, הרשות -
וכי תמוה: ולכאורה מ "ו), פ "ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני ראות לפי  תלוי  הדבר ודאי  אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק  שהוא בעקביא שידע  ביתֿדין,
בך  חזור "בני , מותו: לפני  לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ "ז) (שם, אומר" שהייתי  דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ  הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ‰BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡iL „a ÔÈa ,‰‡B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È‰  ÂÈ˙BaÓ ÏawL „a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ‡e ,ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL˙ÈÏ Ôlk ÔÈ‡a  Â‡Ï Ì‡Â ;ËeÓ  »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈÓB‡Â ,‰ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ÎÏÈ Ôlk  Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ‡a‰Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :Ó‡pL .Ï‡OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ÓB‡ ÔÈc ˙Èe .ÈÈ ÁÈƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ‰LÂ BÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ÊÁ .„nÏÂ ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
eËt ‰Ê È‰  „eÓÏ ‡e‰L C„k˙BOÚÏ ‰B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ iÁ  B˙‡B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡˙‰ÂÈ„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏB‡ B˙‡B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙Èa ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈÓBb  ˙BOÚÏ ÌÈÁ‡Ï ‰B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

BÈÚaL ÔÈcÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,BÈÚaL ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLeÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLeÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈnLÓ Ï‚‰:Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡OÈ ÏÎÂ‰ÊÎ‰ CÈvL ÏÏkÓ ;e‡ÈÂ eÚÓLÈ. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡ÓÓ Ô˜Ê :‰ÊÎ‰ ÔÈÎÈˆ ‰Úa‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â‰BÓe BÒ Ôe ,:Ó‡ ÔlÎa È‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק .48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי  הסברה עלֿפי 
ל.50) אות פ "א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י 

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי "ת: בנויה שהיתה
פ "ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ "ד. ובתפא"י  פו,54)ויו"ט  בסנהדרין משנה
שנית.55)ב . לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י 

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי 
ה"ו. לעיל ב .58)וכאמור פח , לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל

וברש"י ). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את
"ולא 62) א) פט , (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון

פי "ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני  אלא נפשות דיני  דנים ש"אין הי "א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי  וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח "כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב 'תוספות' בחול
ה"ב ), פי "א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט 

ה"ה. פי "ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב : ונוסח 
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע "ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי "ג: פ "ז, לקמן רבינו ומדברי 

ומורה" סורר בן שהיה מפני  פלוני  סקלנו פלוני , בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע  -
ה"ז  פי "ח  עדות הל' לעיל וכן בכתב . שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ "ט , בסנהדרין יהודה רבי  וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי  סובר מ "ג, פי "א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ "ה, ע "ז שבהל' להעיר, וראוי  שם. דוד" ב "חסדי 
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני 

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תשע"ח  אלול י"א רביעי יום 

    
בדבר 1) חבריו על שיחלוק  עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי 
הזקן  שחייב  בהם. במחלוקתו הזקן חייב  - דברים מאה אחר
עונש  לידי  מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק 

כרת.
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שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי  כדברי  א, פז, סנהדרין
למשפט ", דבר ממך ייפלא "כי  כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני  דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
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זה  הרי  השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב  פז, (שם לידה" "ימי  מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק  א הלכה ו, פרק  ביאה כגון 15)איסורי 
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי  יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי  מחמת
וילדה, לידה), מחבלי  לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב  יולדת זו הרי 
לילה  אומר: יהושע  רבי  זיבה), דם אלא הלידה, מקושי  היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי  ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי  שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק  (נדה

זב  טמאה ב ).היא פז, (סנהדרין חייב  זה הרי  לא, או ה
שלרבי16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב  כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי  כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב  מט , (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק  אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב  איסור שהרי  חייב , הוא
זו. הלכה סוף  רבינו בדברי  כמבואר חייב , הוא הרי 

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני , אדר בה להוסיף  זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי  הפסח . חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח  אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ ,

שני18)א). הדין, בית של ההרכב  להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע .20)דין שהמקדש
א). נב , (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס 

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי  היא, שמקודשת
ב ). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י , סנהדרין (ראה נפשות דיני  ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב  שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב ).לשלם פג, ֿ 27)קמא שבית
מכות. דיני  דן שלושה של ב .28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק  שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי  אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק , נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע  והוא לבטלה,

א). פח , (שם דמים לשם אלה 30)והחליט  נכסי  שאמר
או  הבית לבדק  אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי  לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק  זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי  אין יעקב  בן אליעזר רבי  שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב . מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק  אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי  נודע  ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף  מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב 
שם).38) (סנהדרין ב  נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ  חייב  החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ  הנוטע 
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ  יהודה רבי  ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב ), משנה א, פרק  של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי  מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ 

"שני40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק  (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט  שיבולים שני  הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי  בית כולם ועל לקט ...
ישמעאל  רבי  בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף  פאה הניח  לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי  ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני , ונותנה

א). פח , (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי  אדם, נגעי 
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק  שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב ). פז, (שם מטהר יהושע  ורבי  כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני  גריסים כשני  שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי  אלעזר ולרבי  טמא,
בקרן  כתלים בשני  אבנים, שתי  על גריסים כשני  שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי  שלדברי 

א). הם.44)פח , נפרדים דברים שני  שיש 45)שהרי  זה
המנוגע . בבגד שנגע  או המנוגע , לבית שנכנס  או הנגע , בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי  ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי  הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס 

פלוני ,47) עם תיסתרי  אל עדים; שני  בפני  לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרביובא וני ,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי  לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני  גם שיהיו עד משקה אינו יהושע  ולרבי  בעלה. על

א). פח , (שם הסתירה א.48)על ב , בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף 
מדברי וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י "ט , הלכה ו, פרק  ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב "מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי  המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ  המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי  להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי 
ה, פרק  ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב , הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי  אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי  היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי  על ואף  ייבום. חסירה אינה שהרי  גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב "מגיד  ב  יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
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יקדשנה  אם ומעתה י "ט , הלכה ו, פרק  ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי  לו, מקודשת אינה שני 
בחיי אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק  מן השני  וקידושי  הואיל פנוייה,

כשתי49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי 
התורה  "הרי  ד הלכה ג, פרק  לעיל והשווה (רדב "ז). תורות

כבוד". להם חלקה
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חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי 
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי  ראש, של בתפילה חמישי  בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע  ובהם בתים, ארבעה רק 
אל  "והטף  מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב ), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב "ן טז). יג, לשמות (רש"י  בו וידבר הנס  יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח  לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי  ומהם בו שמדברים הלשון בעלי  היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב  לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק  לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב  וכן רומי  בדפוס 
מפני55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף  זה כגון,

שבחוץ . איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב 
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח , ושם א). פט , (סנהדרין הקבלה מפי  אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי  שעיקרו דבר, על אלא חייב  "אינו אמרו: ב 
שפירשו  מה (=על להוסיף  בו ויש סופרים, מדברי  ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע  הוסיף  ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי  על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע  ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי  חמישי  בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע " "מוסיף  זה
האומר  יהודה כרבי  היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי ופירושו תורה, מדברי  שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי  לדברי  מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"

כרת" שזדונו דבר על אלא חייב  "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף  שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף  בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב "ז). ארבעה על חמישי  מין להוסיף  שאמר
החוטים 59)שבלולב . שמונת על תשיעי  חוט  להוסיף 

ג,60)שבציצית. פרק  מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב  אינו למקדש, שנכנס  לטומאה ששני  ט "ו, הלכה

כרת. חיוב  זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק  לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני  ראות כפי  אותו

ז. הלכה

    
מהו 1) מנתח  רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני 

לכיבוד  ביחס  לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח  שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב  אב  לקללם. או להרגם
מהאב  האח  דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח .
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בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף  בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב  החמיר הרדב "ז: וכתב 
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק  אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב ), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב  המקלל

מהחנק . חמורה שהסקילה ידוע  אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק : בראש כתוב  כבר שהרי  מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב ). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב "ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב  היזק  שיש מועילה, הקללה כי  מנמק :
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי  בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף  אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח  שלא 4)רוחני ,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב  מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב  כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסף ֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח , פ "ג לעיל שלא 6)השנוי 

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב  "איש" תאמר:
אחר  מיעוט  שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב 'תוספות' ט  סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט 

ואע "פ 7)לרבות). נקבה, ספק  זכר ספק  שהם
(שם). חייב  זאת בכל - הוא עצמו בפני  בריה שאנדרוגינוס 

שערות.8) שתי  שהביאו שנה שלשֿעשרה בני 
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זה  הרי  השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב  פז, (שם לידה" "ימי  מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק  א הלכה ו, פרק  ביאה כגון 15)איסורי 
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי  יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי  מחמת
וילדה, לידה), מחבלי  לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב  יולדת זו הרי 
לילה  אומר: יהושע  רבי  זיבה), דם אלא הלידה, מקושי  היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי  ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי  שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק  (נדה

זב  טמאה ב ).היא פז, (סנהדרין חייב  זה הרי  לא, או ה
שלרבי16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב  כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי  כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב  מט , (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק  אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב  איסור שהרי  חייב , הוא
זו. הלכה סוף  רבינו בדברי  כמבואר חייב , הוא הרי 

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני , אדר בה להוסיף  זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי  הפסח . חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח  אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ ,

שני18)א). הדין, בית של ההרכב  להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע .20)דין שהמקדש
א). נב , (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס 

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי  היא, שמקודשת
ב ). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י , סנהדרין (ראה נפשות דיני  ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב  שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב ).לשלם פג, ֿ 27)קמא שבית
מכות. דיני  דן שלושה של ב .28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק  שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי  אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק , נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע  והוא לבטלה,

א). פח , (שם דמים לשם אלה 30)והחליט  נכסי  שאמר
או  הבית לבדק  אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי  לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק  זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי  אין יעקב  בן אליעזר רבי  שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב . מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק  אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי  נודע  ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף  מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב 
שם).38) (סנהדרין ב  נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ  חייב  החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ  הנוטע 
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ  יהודה רבי  ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב ), משנה א, פרק  של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי  מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ 

"שני40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק  (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט  שיבולים שני  הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי  בית כולם ועל לקט ...
ישמעאל  רבי  בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף  פאה הניח  לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי  ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני , ונותנה

א). פח , (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי  אדם, נגעי 
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק  שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב ). פז, (שם מטהר יהושע  ורבי  כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני  גריסים כשני  שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי  אלעזר ולרבי  טמא,
בקרן  כתלים בשני  אבנים, שתי  על גריסים כשני  שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי  שלדברי 

א). הם.44)פח , נפרדים דברים שני  שיש 45)שהרי  זה
המנוגע . בבגד שנגע  או המנוגע , לבית שנכנס  או הנגע , בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי  ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי  הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס 

פלוני ,47) עם תיסתרי  אל עדים; שני  בפני  לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרביובא וני ,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי  לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני  גם שיהיו עד משקה אינו יהושע  ולרבי  בעלה. על

א). פח , (שם הסתירה א.48)על ב , בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף 
מדברי וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י "ט , הלכה ו, פרק  ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב "מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי  המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ  המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי  להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי 
ה, פרק  ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב , הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי  אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי  היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי  על ואף  ייבום. חסירה אינה שהרי  גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב "מגיד  ב  יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו



קמב               
         

.˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï‡ ;ÔÓ eËt  «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡OiÓ Lk. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב  "השם
פ "ו, התורה יסודי  בהל' רבינו כדברי  וצבאות", ושדי  ואהיה,

חנון 10)ה"ב . כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי 
ה"ב . פ "ב , שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
 ֿ תלמוד "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב  טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב : לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב  שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י . פ "ד, שם בירושלמי 

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È‰  Bn‡ È‡Â ÂÈ‡ È‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ‡MÓ „Á‡. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב "תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי  את ולא - אביו את יקלל "כי  פ "ט  קדושים פרשת

אמו". אבי  את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ‡ Ïl˜Ó ÏL ‰‰Ê‡LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È‰ ‰‰Ê‡‰ Ï‡ ,LeÙa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

LÁ Ïl˜˙Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡OÈ ÏÏÎa ÂÈ‡ È‰ ,Ï‡OiÓ. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב . נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי מדאי , יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב  שכוונת הרי  - חרש" תקלל מ "לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע  "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב "תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי  אין חרש, תקלל "לא פ "ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב , לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב . פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ‡ ‰kn‰:Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ  ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ‡ ‰kÓÌÈ„Ú CÈˆÂ . «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÈiÁÓ Ïk ‡Lk ,‰‡˙‰Â„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;‰eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È‰ Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
eËt  ‰˙ÈÓ Á‡Ï. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף , מיתת חייב  נפש, הרגו ואם ב ). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע  זה שאין מחנק , חמורה

שם. סנהדרין וראה ב ). ח , (מכות לעיל 19)סייף  ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני  הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב ). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק  חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי "ט  במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב ). פה, (שם מיתה לאחר

.ÂiÁ  BLÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰eaÁ ‡Ïa LÁ ‰OÚiL LÙ‡ È‡L .‚‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ.LÁ˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק .23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י  א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח : ר"מ , רומי  בדפוס 

.ÊÂÈ‡Ï Ìc ÊÈwn‰BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
eËt  ‡ B‡ Oa,eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏÂÈ‡ OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï  Bn‡ B‡‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï‡ ;˙BOÚÏ Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
 ÔÈÚËˆÓ Ô‰ È‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰LiM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È‰.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב . פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי  התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ .27)אף  והרי 
(שם). חנק  באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב ,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה 

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ‡ ‰kÓ ÏL ‰‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡OiÓÏÏka Bn‡Â ÂÈ‡ È‰ . »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף , לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף "
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב 

הי "ב . פט "ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י  וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט : מצוה ה"חינוך" וכתב 
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני  דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח  כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני , דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע  העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙LÂÈ‡ ÏÚ iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ iÁ . ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
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‰˜cpL Èt ÏÚ Û‡‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰Ó‡Â Bn‡ ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ
‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ ÔÓ Ba Ï‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ

ÏÚ ‡Ï iÁ BÈ‡  ÌÈÎBk ˙„BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«
Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ‡B˙B‰L b ÔÎÂ .‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…

‰M„˜a‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ BÈ‡  ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»
B˙ÏÏ˜Â ÂÈ‡ ˙kÓ ÏÚ. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע  ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי "ב : פט "ו, ביאה איסורי  בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי  אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי  יורשו, שאינו אביו, מנכסי 

ב . יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי . פרק  יבמות (ירושלמי  לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב  שהוא בשתוקי  עקיבא רבי  "מודה ב ) הלכה
אביו". על חייב  שאינו לשום 37)אף ֿעלֿפי  בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב  דבר,
רבינו  וכדברי  ב ), כב , (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע  ד: הלכה א, פרק  יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי , – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי  ונתגיירה נשתחררה שאם חייב , אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי  נשתחרר,

(כסף ֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס  שהולידו
גוי . נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח "כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ‡ ÏÚ iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ‡ ÏÚ iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ‡ Ïl˜Óe :Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ‡ ÏÚ iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ iÁ BÈ‡  «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ iÁ. «»«ƒ

פי "ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי "א. פי "ד, ביאה איסורי  והל' יבמות 43)ה"ב , ירושלמי 

שם. עקיבא וכרבי  א כ, ויקרא כהנים" וב "תורת ה"ב , פי "א
על  חייב  שאינו אע "פ  אמו, על השתוקי  חייב  זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי  ה"ט )? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב  אינו אביו, שזה אע "פ  גר אבל עליו, חייב 

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÂÈ‡ Ïl˜Ï eÒ‡ b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :eÓ‡È ‡lL È„k .e‰fÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜ÏBa ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ‡ ‰fÓ ‰Ê È‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„Bk ˙ˆ˜Ó„Ú‰ Ï‡ .ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ ‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

c ÏÎÏ ÂÈ‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ‡ È‰Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
eÁzLpL. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי , שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב , ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי 
הקב "ה  לו "אמר פל"ט ): (לךֿלך רבה' ב 'מדרש שאמרו
פוטר  אני  ואין ואם, אב  מכיבוד פוטרך אני  לך (=לאברהם),

ואם". אב  מכיבוד כנעני .46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס  א) סב , (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב : (=יחוס ), חייס  לו שאין בעבד מודים
פט "ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס ". לו אין "שהעבד הרי49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב 
וב "אור  ביניהם. קרבה יחס  כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט , (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח "
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק  מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב  ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי  - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.ÈÈBÚÂ ÌÈeÓb ÌÈÚL Bn‡Â ÂÈ‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È‰Ï ÔÈc Ó‚ elÙ‡ ,˙BÚ¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï eÒ‡ Ô‰a ÏÁ B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
eËt ‚‰Â ,iÁ ‰Ê È‰  ‰eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL Á‡ Ï‡ ;Ba ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc Ó‚pL Á‡ BÏl˜Â‰eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,eËt ‰Ê È‰ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

LiÓ‰ Ò˜a iÁ  BLia. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב ): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב  קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי "ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה  על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי ' ליו"ד ברכה (שיורי  בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף  כב , (שמות שנאמר א, עמ ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע "פ  חייב . שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב  שאינו משום אלא זה ין
חי זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב ). עמ ' שם (רש"י  למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י ). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי  דינו, שנגמר מי  "שכל ה"ט : פ "ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי  מבייש כל שחייב  בקנס 
היורשים, לבנים הקנס  לתת חייב  שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי 
חייב ", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי 
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב  ה"ג, פ "ג ומזיק 
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ 
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב . פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב  כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
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.˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï‡ ;ÔÓ eËt  «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡OiÓ Lk. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב  "השם
פ "ו, התורה יסודי  בהל' רבינו כדברי  וצבאות", ושדי  ואהיה,

חנון 10)ה"ב . כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי 
ה"ב . פ "ב , שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
 ֿ תלמוד "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב  טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב : לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב  שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י . פ "ד, שם בירושלמי 

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È‰  Bn‡ È‡Â ÂÈ‡ È‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ‡MÓ „Á‡. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב "תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי  את ולא - אביו את יקלל "כי  פ "ט  קדושים פרשת

אמו". אבי  את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ‡ Ïl˜Ó ÏL ‰‰Ê‡LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È‰ ‰‰Ê‡‰ Ï‡ ,LeÙa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

LÁ Ïl˜˙Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡OÈ ÏÏÎa ÂÈ‡ È‰ ,Ï‡OiÓ. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב . נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי מדאי , יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב  שכוונת הרי  - חרש" תקלל מ "לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע  "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב "תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי  אין חרש, תקלל "לא פ "ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב , לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב . פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ‡ ‰kn‰:Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ  ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ‡ ‰kÓÌÈ„Ú CÈˆÂ . «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÈiÁÓ Ïk ‡Lk ,‰‡˙‰Â„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;‰eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È‰ Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
eËt  ‰˙ÈÓ Á‡Ï. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף , מיתת חייב  נפש, הרגו ואם ב ). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע  זה שאין מחנק , חמורה

שם. סנהדרין וראה ב ). ח , (מכות לעיל 19)סייף  ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני  הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב ). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק  חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי "ט  במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב ). פה, (שם מיתה לאחר

.ÂiÁ  BLÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰eaÁ ‡Ïa LÁ ‰OÚiL LÙ‡ È‡L .‚‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ.LÁ˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק .23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י  א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח : ר"מ , רומי  בדפוס 

.ÊÂÈ‡Ï Ìc ÊÈwn‰BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
eËt  ‡ B‡ Oa,eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏÂÈ‡ OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï  Bn‡ B‡‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï‡ ;˙BOÚÏ Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
 ÔÈÚËˆÓ Ô‰ È‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰LiM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È‰.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב . פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי  התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ .27)אף  והרי 
(שם). חנק  באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב ,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה 

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ‡ ‰kÓ ÏL ‰‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡OiÓÏÏka Bn‡Â ÂÈ‡ È‰ . »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף , לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף "
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב 

הי "ב . פט "ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י  וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט : מצוה ה"חינוך" וכתב 
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני  דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח  כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני , דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע  העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙LÂÈ‡ ÏÚ iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ iÁ . ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
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קמד               
         

תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,
מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ‡ Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï  ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec eiÁ˙ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï  ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰fÈ ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי  המכה שמש,
הי "א. או 56)פט "ז, ביתֿהדין, לפסק ֿדין ציית שלא על

הי "ב , פ "ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם שביזה
פ "ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני  עליו: שאומרים והי "ד,

כשעשה,57)ה"ב ). ד"ה ב  כב , ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰Bz ‰Ó‡ È‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי  סנהדרין 59)רוב 

פ "ב  ליבמות ברי "ף  אולם מדיח , הוזכר לא ושם ב . פה,
ומדיח , ממסית חוץ  מביא: ב ) כב , דף  של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף  בלק , פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡ Ck  BÏ ‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙ÚeLa BÚÈaLÓ BÈ‡L‡a ‰Ê È‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰ÚeL BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡e‡a Îe .ÔÈ‡  Ba ˙‡ ‚‰L ‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰Bz ‰„Èt˜‰ „Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ‡ ‰fÓ‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ e‡ ‰Ê È‰  ‰ÊÈÓa elÙ‡Â ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰eb‰Bn‡Â ÂÈ‡ ‰Ï˜Ó e‡ :Ó‡pL .È‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :ÓB‡ ‡e‰Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê˙Â ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ecÓ ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ LÈÂ .ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

  

         
   

הפסוק  את  " הרמב הביא  מה   לש הרדב "ז, והקשה 
בפסוק  הסתפק  ולא  כו '" לאב  תלעג עי"  מהכתובי

כו '". ואמו  אביו  מקלה  "ארור מהתורה 
שהרי נח , בבני  נאמר לא   וא אב  כיבוד  שחיוב  לומר, ויש 

אומרת ב .)הגמרא  נו , נח ,(סנהדרי בני  עליה שקיבלו  "שבע 
נח  שבני  היינו  ," וא אב  וכיבוד  ושבת דיני עליה והוסיפו 

. וא אב  כיבוד  על נצטוו  לא 
אביו , בנח  כבוד  נהג שלא  על  ח נענש  מדוע  קשה  וא "כ 
שהג אלא  אביו ", לפני  להשיב   ש "קפ על נענש  לב וכ

חיוב  עליה שיש  הרי  , וא אב  כיבוד  חיוב  נח  בני  על שאי
כי הנ"ל. בפסוק   " הרמב משמיע  זה  ואת , לבזות שלא 
ללמוד צרי היה  כו '" תורה  ניתנה  לא  "אלמלא  נאמר הנה 
" הרמב שמביא  והפסוק  , חיי מבעלי  הנהגות וכמה  כמה 
לבנ"י  אמנ כי  ולאמו , לאביו  ללעוג העורב  בהנהגת מדבר
חיוב אי נח  בני  ועל ואמו " אביו  מקלה  "ארור הציווי  נאמר
ילמדו  ואותו    לבזות שלא  חיוב  יש  אבל , וא אב  לכבד 

מהעורב .
       

לה',60) ארור הוא "הרי  שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי  לזה יש אם חנון, ששמו למי  ארור או

ה"ט ). פי "א, חייב 61)שבועות שאיני  בה'... נשבע  הריני 
וראה  רצט . סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב , ס "ק  רמא סי ' ליו"ד בט "ז
לידי תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע , לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ "א, רוצח  את 63)בהל' להמית
א. יב , במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב "ה,

ב ). צח , (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י  ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ 
שם: במשלי  הכתוב  וסוף  שם), וברש"י  י . מט , (בראשית

נחל". עורבי  ב 68)"יקרוה קי , בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי  את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע "פ  ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע  רק  זה

שם). לחולין אריה" ("לב  מרדות מכת אותו שמכים

    
מותו.1) לאחר האב  כיבוד ומוראם. ואם אב  כיבוד דיני 

שלא  ולדקדק  בניו, על עולו להכביד שלא האב  על החיוב 
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי  יביאם
עדיף . מהם מי  ואם אב  כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב 

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ  Ì‡Â ‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ‡B‡BÓe B„BÎa e˙k‰ Ô˙B‡. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ‡ ˙‡ „ak :e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡Èz ÂÈ‡Â Bn‡ LÈ‡ :e˙k Bn‡Â ÂÈ‡e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :e˙ÎÂ„Bk ÏÚ ‰evL C ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡BÓe ÏB„b‰ BÓLÌ‡BÓe Ì„Bk ÏÚ. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י 
ב .4) לב , רבי5)קידושין אמר ה"א, פ "א פאה ובירושלמי 

הקב "ה  שהעדיפו ואם אב  כיבוד "גדול יוחאי : בר שמעון
(משלי ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט ): ג,
ומאכיל  ולולב ... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט  מפריש
בכולם. חייב  אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב  אתה אין לך, אין ואם
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קמה                
         

אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,
הפתחים". על מסבב  אתה ואפילו אמך, ואת

.Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa  Bn‡ B‡ ÂÈ‡ Ïl˜Ó‰ «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜ÒaÌ‡Ï ‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„BÎÏ‡BÓÏ ‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„BÎÏ ÔÈa ‡BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב .7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני  מעלה הקב "ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני ". ביניהם דרתי  אביך 8)כאילו את כבד ככתוב :
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב :

שמשדלתו  מפני  מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב  הכתוב  הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני  מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב  למורא האם מורא הקב "ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï  ‡BÓ ?„Bk e‰Ê È‡Â ,‡BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜ÓaBÓB˜Óa LBÈ ‡ÏÂ ,˙‡ ˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈc ˙‡ ÚÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈc,BÓLa BÏ ‡˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
ÈÓ ‡a‡ :ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ  ÌÈÁ‡ ÌLk Ba ÌL B‡ ÂÈ‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡ÏtBa ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡BwL ˙BÓM‰ Ï‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡B˜  ÔÓÊ ÏÎe ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈÁ‡ÏÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lLe‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ  ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„Bk»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

‡‰ÔÈÙBk  ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ‡ ÔÊÂ B˙B‡‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈc‰ ‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ‡e‰L C„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba ÈtÓ „ÓBÚ. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב ) לא, לקידושין (רש"י  בעצה

ב ). סעיף  רמ  סי ' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב  וחכם אביו היה אם

אבא, דברי  לי  נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב  לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע  שנראה
הובא  הרמ "ה וכפירוש ב  לא, (קידושין משיב  - החולק 

ומפרש 14)בכסף ֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י :

ה"ה. לקמן וראה מורי , אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב  שהשומע 
הובאו  הגאונים" ב "תשובות רבינו דברי  ומקור (רדב "ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי , ערך ב "הערוך" דבריהם
"אביי ", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי של שמו שגם מפני  - נחמני  היא: האמיתי  ששמו אע "פ 
אביו, כבוד מפני  בשמו לקראו רצה ולא נחמני , היה: רבה
ויצא  אבי , שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי  אותו: וקרא

בשמו  לו קרא אביי , של חבירו שהיה ורבא אביי . מזה:
ס "ק  רמ , סי ' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני ,
כנחמני . והלכתא ד"ה ברש"י  ב  לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי ". "והוא יח ), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני  אמר שרבי  ב ) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני 

ה"ה. פ "ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע 
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ , והרדב "ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי " או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי "ף  וכפסק  א. לב , קידושין
- כיס "? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע "פ 
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי  ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי ה"י . פ "ז, עניים מתנות ובהל' ב . מט , בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי  בון: ב "ר יוסי  רבי  אמר ה"א, פ "א פאה
האב ". את לזון הבן על שכופין כזו, לי  ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב : לח , נדרים
ט ). ס "ק  רמ  סי ' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק 

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק  משיראנו מפניו, לעמוד שחייב 
ה"ז. פ "ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי קול שומע  כשהיה יוסף  רב  אמרו: ב  לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני  אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ‡‰ ÔÈ‡  Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏziÁÂ .˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎc ‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ‡Èe‰Ó :Ó‡È ‡Ï LaÏÈ »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚÈeËt !ÈÓˆÚ ÏÈLaÈe‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈLa‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈLa ÈeËt ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„BÎa LLBÁ ‡e‰L ÂÈc ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ‡.epnÓ ‡È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

  

       

איבעיא  היא  אביו " מפני  לעמוד  מהו  רבו , והוא  "בנו  בגמרא 
,הב מפני  עומד  האב  ש "אי פסק   " הרמב נפשטה . שלא 
זה  "ויעמדו  כתב  הרא "ש  אבל אביו ", בפני  עומד  הב אבל
מרוטנבורג   "המהר על עליו  "אמרו  : ש ומביא  זה ", מפני 
שאביו  רצה  ולא  אביו  פני  הקביל לא  לגדולה  שעלה   שמיו

אליו ". יבוא 
הוא  אפילו  אביו  בכבוד  חייב  שב לשיטתו , אזיל  " והרמב

הי"א)רשע  תלמידו .(פ"ו  (רק ) הוא   א ועאכו "כ  ,
      

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב . לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי 

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

               
         

תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,
מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ‡ Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï  ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec eiÁ˙ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï  ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰fÈ ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי  המכה שמש,
הי "א. או 56)פט "ז, ביתֿהדין, לפסק ֿדין ציית שלא על

הי "ב , פ "ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם שביזה
פ "ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני  עליו: שאומרים והי "ד,

כשעשה,57)ה"ב ). ד"ה ב  כב , ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰Bz ‰Ó‡ È‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי  סנהדרין 59)רוב 

פ "ב  ליבמות ברי "ף  אולם מדיח , הוזכר לא ושם ב . פה,
ומדיח , ממסית חוץ  מביא: ב ) כב , דף  של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף  בלק , פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡ Ck  BÏ ‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙ÚeLa BÚÈaLÓ BÈ‡L‡a ‰Ê È‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰ÚeL BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡e‡a Îe .ÔÈ‡  Ba ˙‡ ‚‰L ‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰Bz ‰„Èt˜‰ „Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ‡ ‰fÓ‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ e‡ ‰Ê È‰  ‰ÊÈÓa elÙ‡Â ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰eb‰Bn‡Â ÂÈ‡ ‰Ï˜Ó e‡ :Ó‡pL .È‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :ÓB‡ ‡e‰Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê˙Â ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ecÓ ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ LÈÂ .ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

  

         
   

הפסוק  את  " הרמב הביא  מה   לש הרדב "ז, והקשה 
בפסוק  הסתפק  ולא  כו '" לאב  תלעג עי"  מהכתובי

כו '". ואמו  אביו  מקלה  "ארור מהתורה 
שהרי נח , בבני  נאמר לא   וא אב  כיבוד  שחיוב  לומר, ויש 

אומרת ב .)הגמרא  נו , נח ,(סנהדרי בני  עליה שקיבלו  "שבע 
נח  שבני  היינו  ," וא אב  וכיבוד  ושבת דיני עליה והוסיפו 

. וא אב  כיבוד  על נצטוו  לא 
אביו , בנח  כבוד  נהג שלא  על  ח נענש  מדוע  קשה  וא "כ 
שהג אלא  אביו ", לפני  להשיב   ש "קפ על נענש  לב וכ

חיוב  עליה שיש  הרי  , וא אב  כיבוד  חיוב  נח  בני  על שאי
כי הנ"ל. בפסוק   " הרמב משמיע  זה  ואת , לבזות שלא 
ללמוד צרי היה  כו '" תורה  ניתנה  לא  "אלמלא  נאמר הנה 
" הרמב שמביא  והפסוק  , חיי מבעלי  הנהגות וכמה  כמה 
לבנ"י  אמנ כי  ולאמו , לאביו  ללעוג העורב  בהנהגת מדבר
חיוב אי נח  בני  ועל ואמו " אביו  מקלה  "ארור הציווי  נאמר
ילמדו  ואותו    לבזות שלא  חיוב  יש  אבל , וא אב  לכבד 

מהעורב .
       

לה',60) ארור הוא "הרי  שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי  לזה יש אם חנון, ששמו למי  ארור או

ה"ט ). פי "א, חייב 61)שבועות שאיני  בה'... נשבע  הריני 
וראה  רצט . סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב , ס "ק  רמא סי ' ליו"ד בט "ז
לידי תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע , לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ "א, רוצח  את 63)בהל' להמית
א. יב , במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב "ה,

ב ). צח , (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י  ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ 
שם: במשלי  הכתוב  וסוף  שם), וברש"י  י . מט , (בראשית

נחל". עורבי  ב 68)"יקרוה קי , בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי  את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע "פ  ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע  רק  זה

שם). לחולין אריה" ("לב  מרדות מכת אותו שמכים

    
מותו.1) לאחר האב  כיבוד ומוראם. ואם אב  כיבוד דיני 

שלא  ולדקדק  בניו, על עולו להכביד שלא האב  על החיוב 
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי  יביאם
עדיף . מהם מי  ואם אב  כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב 

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ  Ì‡Â ‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ‡B‡BÓe B„BÎa e˙k‰ Ô˙B‡. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ‡ ˙‡ „ak :e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡Èz ÂÈ‡Â Bn‡ LÈ‡ :e˙k Bn‡Â ÂÈ‡e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :e˙ÎÂ„Bk ÏÚ ‰evL C ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡BÓe ÏB„b‰ BÓLÌ‡BÓe Ì„Bk ÏÚ. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י 
ב .4) לב , רבי5)קידושין אמר ה"א, פ "א פאה ובירושלמי 

הקב "ה  שהעדיפו ואם אב  כיבוד "גדול יוחאי : בר שמעון
(משלי ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט ): ג,
ומאכיל  ולולב ... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט  מפריש
בכולם. חייב  אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב  אתה אין לך, אין ואם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26



קמו               
         

ולכן  זה, מפני  זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק  זה הרי 
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני  הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף  רמ  סי ' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק  להם ויש האב , בפני  הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י  וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי  מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני .28)רצונו את מהר לי  סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני .30)שאני  אע "פ 

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי , צריך שהוא
וברש"י ). ב  לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע  הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע 
שם). (רש"י  גנאי  אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL c ÓB‡Ó‡ Ck :Ó‡È ‡Ï  ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙tk È‡ ,ÈÓ ‡a‡ Ó‡ Ck :ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
BkLÓOÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï Ï‡ ;B˙˙ÈÓ Á‡lL L„Á …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BBÎÊ :ÓB‡ . ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי  רע  כל יבוא עלי 
אומר: ישמעאל "רבי  מ "א: פ "ב , בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני  ישראל, שקיבל,36)בני  מה קיבל שכבר
חודש. י "ב  אלא בגיהנם ישראל רשעי  משפט  שאין

שיש 37) מוסיף  ט , סעיף  רמ  סי ' וביו"ד וברש"י . שם
(ס "ק  שם הט "ז וכתב  כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי  לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח  יג)
וצריך  הלמ "ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„BÎÂ ‡BÓa ÔÈiÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈÁ‡ ˙eL È‰L ,˙BOÚÏÌ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È‰  ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ÌÈÂL. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי  - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי 
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט ). ס "ק  רמ  סי ' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי  דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע  ב . ל, קידושין

ה"א. פ "א, פאה בירושלמי  מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï  ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈe‰Ê, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

ÚˆÈ ‡ÏÂÏa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
e˙k‰ ˙Êb‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

LBÏ˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a,Ï‰w‰ ÈÙa L‡a LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ‡ ‡ee˜ÈÂ BL‡a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï  ÂÈÙa„ÁÙÈÂ ‡ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï  ‰fÓ ˙È ÚˆÓ ‡e‰L c ÂÈÏÚ Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

ÒkÙÏ ÏBÎÈ‰È‰Â Ó‡L ÈÓÏ ÓÁÂ Ï˜ ;ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆk ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק  שרבינו ואע "פ  א. לב , שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב  משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי  שלו. הוא כשהכיס  אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב "ז). (כסף ֿמשנה
הא  וכי  (=שונה), שאני  מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח ). ס "ק  רמ  סי ' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב  שהשליך אחרי  רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי  אבל היה", שהיה "מה כי  לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס , את להשליך שהספיק 
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי  ממונו, את מלהפסיד
רמ . סי ' יו"ד בטור הרמ "ה דעת וכן כיס , חסרון

יצעוק .43) תימן: ואת 44)ובכת"י  אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי "א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ , רומי  בדפוס 

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב  או תימן: בכת"י 

אבל 48) א: ס "ק  שם ביו"ד הש"ך וכתב  א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט .49)מותר להתלבט 

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס  "עד מ "ו: פ "ב , ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚÌ‡ÈÈ ‡lL ,Ì‰nÚ B„BÎa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,ÏÁÓL ‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„Bk  B„Bk ÏÚ. «¿¿»

מדאי .50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע  שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע  א.53)אם לב , קידושין

תקנד). ח "א (רדב "ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ  ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â‡e‰ È‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ BÚ. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק  והוא בשמתא", זה "פלוני  לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע  עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב , יוסף '55)פ "ז וב 'נמוקי  בו, שיבעט  שגורם
יצר  בפני  לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב  אביו על ידו ויגביה הרע ,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי , של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י  שנה כד או כב  אחר רק  זה, לעניין
אפילו  נשוי , וכשהוא כ). סעיף  רמ  סי ' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח ). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל  פחות

.È‰ÙËpL ÈÓÏczLÓ  Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁiL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ  ˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏÌ‰Ï Èe‡k Ì‚È‰‰Ï ÌÈÁ‡ ‰eˆÈÂ ,. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי  רב  ב : לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני  לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני 

אין 58)ישראל. קובל: והראב "ד וההגינות. המוסר מצד
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קמז                
         

לשמרם, יצוה למי  ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס  שדווקא רבינו, על ממליץ  והרדב "ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע "י  ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו אי ֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי  נמצאו אלו,

.‡ÈÊÓn‰Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BÓe ÂÈ‡ „BÎa iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
eËt ‡e‰L‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰eLzelÙ‡ . ˙BÚ ÏÚe ÚL ÂÈ‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡È˙Óe B„aÎÓ‰Bz Èc ÏÚ BÚ e‰‡ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰Bz Èc ÏÚ zÚ ,‡a‡ :BÏ Ó‡È ‡Ï ‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰Bza e˙k ,‡a‡ :BÏ Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

BÈ‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

  

       


תשובה  עשה  שלא  זמ כל רשע , ש "אביו  כתב  ה 'טור' אבל
בכבודו ". חייב  אינו 

הפירושי בשני  לכאורה  תלויה   שמחלוקת לומר ויש 
הקדי "ולמה  א . ."בחר תרח  "וימת הפסוק  על ברש "י 
הדבר  יהיה  שלא  , אבר של ליציאתו  תרח  של מיתתו 
כו '". אביו  כבוד  את  אבר  קיי לא  ויאמרו  לכל,  מפורס

. מתי  קרויי  בחייה  שהרשעי "ועוד , ב .
לדעת   מתאי ," מפורס הדבר יהיה  ש "שלא   התירו
אבל  לכבדו , שלא  סיבה  אינו  רשע  שהיה  זה  כי   " הרמב
לדעת   מתאי " מתי  קרויי  בחייה  ש "הרשעי  התירו

רשע . אביו  בכבוד  חייב  שאי ה 'טור'
    

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב ). כב , (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י  הרי "ף  פסק  וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע "פ  שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב ): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ  ולקללו להכותו לאביו שליח  נעשה
שבהל' ואע "פ  מט . אות שם ובביאורנו הי "ב , פ "ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח  רבינו: פסק  ה"ד, פ "ד מלוה
כבוד  מפני  להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי  - א סב , בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי , כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע , עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח " וב "אור (רדב "ז). מצטער שהחי  ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב  שממזר רבינו לדעת

אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע  ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי וגו', בקולנו שומע  איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב :
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי  תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי  לקולם, שמע  לא אם נתחייב  זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי  הורים, כיבוד מצד מתחייב 
ממזר  שגם ומכאן ה"ח , פ "ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב  כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי 
בכבודו. ולא 65)פוגע  מעצמו יבין והוא א. לב , קידושין

יא). סעיף  רמ  סי ' (יו"ד יתבייש

.ÈÔÈa ,‰Bz Èc ÏÚ ÚÏ ÂÈ‡ BÏ Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ ÏhÏ B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ÚÏ BÏ Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰Èc ÏL elÙ‡ ,‰OÚ.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
eÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡Èz ÂÈ‡Â Bn‡ LÈ‡ :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„BÎa ÔÈiÁ ÌÎlk . À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ "ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי ". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני  הדגישו: א לב ,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב  ה, ליבמות רש"י  וראה
"לא  יב ): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי  הם הרי  לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב : פ "א, רבינו וכלשון (כסף ֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע  מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ‡ BÏ Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓÌÈÁ‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡L ;ÂÈ‡ „BÎa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz ≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È  d˙BOÚÏ ÌÈÁ‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
„a ÌÈiÁ ÂÈ‡Â ‡e‰L ;ÂÈ‡ „Bk ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓÌ‡Â ‡ „eakÓ ÏB„b ‰Bz „eÓÏ˙Â .. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב , קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח "כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק  לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסף ֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ "א): פ "א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב  טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב  שהיה שנים אותן שכל ואם, אב  מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י "ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י  נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ‡ BÏ Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ‡ „BÎa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „Bk ÁÈpÓ  !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ‡ „BÎa ÔÈiÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח , כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט "ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי , ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
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ולכן  זה, מפני  זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק  זה הרי 
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני  הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף  רמ  סי ' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק  להם ויש האב , בפני  הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י  וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי  מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני .28)רצונו את מהר לי  סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני .30)שאני  אע "פ 

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי , צריך שהוא
וברש"י ). ב  לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע  הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע 
שם). (רש"י  גנאי  אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL c ÓB‡Ó‡ Ck :Ó‡È ‡Ï  ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙tk È‡ ,ÈÓ ‡a‡ Ó‡ Ck :ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
BkLÓOÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï Ï‡ ;B˙˙ÈÓ Á‡lL L„Á …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BBÎÊ :ÓB‡ . ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי  רע  כל יבוא עלי 
אומר: ישמעאל "רבי  מ "א: פ "ב , בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני  ישראל, שקיבל,36)בני  מה קיבל שכבר
חודש. י "ב  אלא בגיהנם ישראל רשעי  משפט  שאין

שיש 37) מוסיף  ט , סעיף  רמ  סי ' וביו"ד וברש"י . שם
(ס "ק  שם הט "ז וכתב  כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי  לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח  יג)
וצריך  הלמ "ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„BÎÂ ‡BÓa ÔÈiÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈÁ‡ ˙eL È‰L ,˙BOÚÏÌ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È‰  ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ÌÈÂL. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי  - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי 
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט ). ס "ק  רמ  סי ' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי  דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע  ב . ל, קידושין

ה"א. פ "א, פאה בירושלמי  מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï  ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈe‰Ê, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

ÚˆÈ ‡ÏÂÏa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
e˙k‰ ˙Êb‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

LBÏ˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a,Ï‰w‰ ÈÙa L‡a LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ‡ ‡ee˜ÈÂ BL‡a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï  ÂÈÙa„ÁÙÈÂ ‡ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï  ‰fÓ ˙È ÚˆÓ ‡e‰L c ÂÈÏÚ Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

ÒkÙÏ ÏBÎÈ‰È‰Â Ó‡L ÈÓÏ ÓÁÂ Ï˜ ;ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆk ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק  שרבינו ואע "פ  א. לב , שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב  משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי  שלו. הוא כשהכיס  אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב "ז). (כסף ֿמשנה
הא  וכי  (=שונה), שאני  מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח ). ס "ק  רמ  סי ' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב  שהשליך אחרי  רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי  אבל היה", שהיה "מה כי  לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס , את להשליך שהספיק 
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי  ממונו, את מלהפסיד
רמ . סי ' יו"ד בטור הרמ "ה דעת וכן כיס , חסרון

יצעוק .43) תימן: ואת 44)ובכת"י  אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי "א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ , רומי  בדפוס 

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב  או תימן: בכת"י 

אבל 48) א: ס "ק  שם ביו"ד הש"ך וכתב  א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט .49)מותר להתלבט 

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס  "עד מ "ו: פ "ב , ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚÌ‡ÈÈ ‡lL ,Ì‰nÚ B„BÎa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,ÏÁÓL ‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„Bk  B„Bk ÏÚ. «¿¿»

מדאי .50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע  שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע  א.53)אם לב , קידושין

תקנד). ח "א (רדב "ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ  ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â‡e‰ È‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ BÚ. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק  והוא בשמתא", זה "פלוני  לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע  עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב , יוסף '55)פ "ז וב 'נמוקי  בו, שיבעט  שגורם
יצר  בפני  לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב  אביו על ידו ויגביה הרע ,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי , של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י  שנה כד או כב  אחר רק  זה, לעניין
אפילו  נשוי , וכשהוא כ). סעיף  רמ  סי ' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח ). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל  פחות

.È‰ÙËpL ÈÓÏczLÓ  Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁiL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ  ˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏÌ‰Ï Èe‡k Ì‚È‰‰Ï ÌÈÁ‡ ‰eˆÈÂ ,. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי  רב  ב : לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני  לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני 

אין 58)ישראל. קובל: והראב "ד וההגינות. המוסר מצד

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



קמח               
         

כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד
יד. סעיף  רמ , סי ' ביו"ד להלכה נפסק  וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„Bk ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ‡˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
iÁ BÈ‡  d˙˙ÈÓ Á‡Ï Ï‡,ÌÈÙBÒ ÈcÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ‡ „BÎk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „BÎa iÁ Ì„‡ ‰È‰iL. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף  רמ  סי ' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי  מיתה". לאחר אף  לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט  אות וכנ"ל מותו, לאחר אף  לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב , סעיף  שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב "מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני , שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב 
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב  רבינו התנה לא שהרי  תדע ,
להעיר  וראוי  אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי  רק 
חמיו". לכבד אדם "חייב  אמרו: כד, סעיף  שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב ' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי  יב ): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב 

ה'תשע"ח  אלול י"ב חמישי יום 

    
האכילה 1) תנאי  אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב  של המדוייק  הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב 
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי ?

.‡‰Bza eÓ‡‰ ‰BÓe BÒ Ôa2‰Lt˙ È‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï  Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡Èn‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰BÓe BÒ5˙ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡ÒÂ ÏÏBÊ :Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
 ‡BÒÂ ,˙e˙Úa Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙Úa ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יח ֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי  כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק  לעיל וראה ב . נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי  על ואף  א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י "ח , פרק  סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי  יין בסובאי  תהי  "אל כ): כג, (משלי  שנאמר
רמח : מצוה "החינוך" וכתב  א). ע , (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני  חטאות שרוב  לפי  המצוה: "משורשי 
"וישמן  טו) לב , (דברים שכתוב  כמו ושתייה, האכילה ריבוי 
ליך  גרם "מי  א) לב , (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט ", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי , מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס  מילוי  (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי ...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.‰a‰ ÌÈc  ‰ÈÏÚ iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ‡ ÏMÓ ‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ‡ ˙eLÓ ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰eÁa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈpb‰L C„k ,ÏMÓ BÈ‡Â ÏMÓ13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈbb‰L C„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈÈc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eLa BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ‡ ÏMÓ b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ‡19ÌÈÁ‡ ÏMÓ bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È‰  ÌÈÁ‡ ˙eLa ÔÈa ÂÈ‡ ˙eLa ÔÈa ˙ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ‡ ÏMÓ b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈÁ‡ ˙eLa BÊk ˙ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰ÈcÓ elÙ‡ ‰Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰ÈcÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
BÚ BÈ‡L  eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :Ó‡pL .eËt »∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰Bz Èc22‰ÂˆÓ „a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú‰ ‰eÁ‰ ÌÚ ˙ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ „a Ì‰nÚ24ÈL OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLeÈa25ÌÈÏ‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .eËt ‰Ê È‰  Ì‰ÈcÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙËe ˙BÏpÓ27ÌÈOÓe28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰ÈcÓ ‰Ú ‡È‰L30‰Ê È‰  ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב 
מסיני .9) למשה עד איש מפי  איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב , כסף  הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י ). א ע , (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י ). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי  בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי ", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי ; הבשר ויאכל רבינו: בדברי  לגרוס  יש זה ולפי 
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מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב  במים.
הוא  אם כי  הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י  בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק  עירובין בהלכות רבינו וכדברי  בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י "ב : הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק , בלי  אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע  שלא אחת. בלגימה
י "א, פרק  סנהדרין ובתוספתא (רדב "ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב  משנה
וכנ"ל. הפסק  בלי  לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי  שהן
(הלכות  בקרוב " דינר וחצי  דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י "ב ). הלכה א, פרק  עירובין

ד. הלכה ט "ו, פרק  כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב  לו מצוי  זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי  סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי  לכלות שסופו דעתו, לסוף 
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי  ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב , (שם חייב "

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב ). הלכה ח , פרק  שם (ירושלמי  שומע  אינו שבשמים אביו

והרי23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע  שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב  ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני ,25)מילה, מעשר ממעות שגנב 

מצוותו, דרך וזוהי  בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו  וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף  "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב 

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י "ג פרק  אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח . "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב  טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ  הארץ  על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י  פרק  עדות הלכות לעיל וראה וברש"י ). ב  ע ,
ד. הלכה י "ט , פרק  סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק  שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי 

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי  ד: הלכה א, פרק 
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב .31) ע , סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .eËt  ÛBÚ‰ OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈÈc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .iÁ  ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
eËt 33. »

שם).32) (רש"י  ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ Oa ÏÎ‡34È˜ ‰fL ;eËt 35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«

B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ
BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;eËt  ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי  נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף  הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב  ואינו הוא, מתוק  ועדיין
לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח )
ל"סורר  שבנוגע  שנייה, דיעה העלו ושם א). ע , (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט  הלכה ו, פרק  מזבח  איסורי  הלכות וראה מי .
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח  על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק  בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡  BÓˆÚ ˙eLa ‡e‰ È‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ôa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙BÚO ÈzL ‡È‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ÚO‰ ÛÈwiL Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eLa ‡e‰ È‰  „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב ). סח , בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף  עד תימן: יהיה 43)יד וכי  שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰BÓe BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙BÚO ÈzL ‡ÈiL Á‡Ó ÌÈL„Á44LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ aÚ˙zL45‰LÏLa k daÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46 ‰BÓe BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰BÓe BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

 ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
eËt ‰Ê È‰49. ¬≈∆»

לפני44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי  לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי  בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י . הלכה ב , פרק  שתי45)אישות שהביא אחרי  ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי  כד) לח , (בראשית ככתוב 
אב ".47)הרה". לקרותו הראוי  ולא - "בן א. סט , סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי  נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף  נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי  חדשים, שלושה שישלים
"אב ", הוא אז שהרי  השיער, הקיף  כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי  על אף  - שער הקיף  נמצא:
אינו  שיער, הקיף  שלא פי  על אף  - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ?‰BÓe BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
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כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד
יד. סעיף  רמ , סי ' ביו"ד להלכה נפסק  וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„Bk ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ‡˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
iÁ BÈ‡  d˙˙ÈÓ Á‡Ï Ï‡,ÌÈÙBÒ ÈcÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ‡ „BÎk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „BÎa iÁ Ì„‡ ‰È‰iL. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף  רמ  סי ' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי  מיתה". לאחר אף  לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט  אות וכנ"ל מותו, לאחר אף  לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב , סעיף  שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב "מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני , שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב 
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב  רבינו התנה לא שהרי  תדע ,
להעיר  וראוי  אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי  רק 
חמיו". לכבד אדם "חייב  אמרו: כד, סעיף  שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב ' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי  יב ): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב 

ה'תשע"ח  אלול י"ב חמישי יום 

    
האכילה 1) תנאי  אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב  של המדוייק  הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב 
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי ?

.‡‰Bza eÓ‡‰ ‰BÓe BÒ Ôa2‰Lt˙ È‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï  Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡Èn‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰BÓe BÒ5˙ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡ÒÂ ÏÏBÊ :Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
 ‡BÒÂ ,˙e˙Úa Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙Úa ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יח ֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי  כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק  לעיל וראה ב . נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי  על ואף  א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י "ח , פרק  סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי  יין בסובאי  תהי  "אל כ): כג, (משלי  שנאמר
רמח : מצוה "החינוך" וכתב  א). ע , (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני  חטאות שרוב  לפי  המצוה: "משורשי 
"וישמן  טו) לב , (דברים שכתוב  כמו ושתייה, האכילה ריבוי 
ליך  גרם "מי  א) לב , (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט ", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי , מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס  מילוי  (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי ...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.‰a‰ ÌÈc  ‰ÈÏÚ iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ‡ ÏMÓ ‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ‡ ˙eLÓ ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰eÁa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈpb‰L C„k ,ÏMÓ BÈ‡Â ÏMÓ13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈbb‰L C„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈÈc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eLa BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ‡ ÏMÓ b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ‡19ÌÈÁ‡ ÏMÓ bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È‰  ÌÈÁ‡ ˙eLa ÔÈa ÂÈ‡ ˙eLa ÔÈa ˙ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ‡ ÏMÓ b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈÁ‡ ˙eLa BÊk ˙ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰ÈcÓ elÙ‡ ‰Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰ÈcÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
BÚ BÈ‡L  eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :Ó‡pL .eËt »∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰Bz Èc22‰ÂˆÓ „a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú‰ ‰eÁ‰ ÌÚ ˙ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ „a Ì‰nÚ24ÈL OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLeÈa25ÌÈÏ‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .eËt ‰Ê È‰  Ì‰ÈcÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙËe ˙BÏpÓ27ÌÈOÓe28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰ÈcÓ ‰Ú ‡È‰L30‰Ê È‰  ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב 
מסיני .9) למשה עד איש מפי  איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב , כסף  הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י ). א ע , (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י ). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי  בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי ", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי ; הבשר ויאכל רבינו: בדברי  לגרוס  יש זה ולפי 
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‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈÏ ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆
ÏMÓ bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡ÈÓe .‰BÓe BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,bL ‰na ÔÈÈÂ Oa ‰˜Â ,ÂÈ‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡˙‰‰ Á‡ ‰eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ ÈiÁ ‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ eqÈÂ :Ó‡pL52‚Â ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡ÈÓ Bn‡Â ÂÈ‡  BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈOÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈÏ B˙B‡53ÈL ÔÈ‡ÈÓe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e˙‰L Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰BÁ‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡‰ ÌÈM‰55ÌÈBÁ‡‰ Ì‰56Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e‰ Ïk C„k BÈc ÔÈÓBb  ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡‰57‰˜lL e‰Ê  ‰Ê ea :Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני  לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק  עדים בפני  הוריו, בו שהתרו

וברש"י ). ב  עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב  מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע " הכות בן אם "והיה ב ) כה, (דברים וכתוב 
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף  מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני  הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י "א, פרק  שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף  הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ÓbiL Ì„˜60 ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
eËt61. »

ח ,59) פרק  שם בירושלמי  וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי 
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי  לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב  פח , בסנהדרין שרש"י  להעיר, וראוי 
בהם: תלה שהכתוב  דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי מקורם רבינו דברי  אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.ËÚO‰ ÛÈw‰ Ck Á‡Â ,BÈc Ó‚ ‡lL „Ú Áa»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
eËt  ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Áa BÈc Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk  ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e‰k ‡e‰ È‰ 63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי  גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב .63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB ÂÈ‡ ‰È‰64‰ˆB Bn‡ ,‰ˆB dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰BÓe BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡  ‰ˆB BÈ‡ ÂÈ‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ‡ B eOÙ˙Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡  LÁ B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ  Ba eOÙ˙Â :Ó‡pL .‰BÓe BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ  eÓ‡Â ;ÌÈ‚Á ‡ÏÂ  B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ  eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ  ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈLÁ66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע 
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני  להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי  שרואים פי  על ואף  שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע  איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י ). א עמוד (שם

.‡ÈÏ‡ .‰BÓe BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ e˙k‰ ˙Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dkc ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡  ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ  Ôa :Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב . הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח : ושם א. ע , שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי 
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב  גזירת אלא רש"י ), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק  זכר ספק  שניהם
מספק .

.ÈÚ˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡  ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :Ó‡pL .‰BÓe BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú  ‰BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב "ם 70) בגוף  טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב ). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע 

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני 
משעת  הנוסח : תימן יד בכתב  וכן שי "א ויניציאה בדפוס 
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני  נקרע 
משעת  בן שיהא "עד ב ) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב "ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב ,

.‚ÈÔÈÊÈÎÓ „ˆÈk .‰ÊÎ‰ CÈˆ ‰BÓe BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙Èa :Ï‡OÈ ÏÎÏ ÔÈ˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰BÓe BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי  א, פט , סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י "ח , פרק  עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק 

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e‰ ÏÎk ‡e‰ È‰ ‰BÓe BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
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Ô‰ÈLBÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ìb ÂÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«
ÂÈÒÎ Ïk LBÈ ‡e‰ È‰  ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט . הלכה א, פרק  אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי 

ט . הלכה ד, נתן 74)פרק  עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב "ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי  ששמע  אחרי  באחאב ,
יהודה  רב  ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי  נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב  אחי  בן - נבות ב ) מח , (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי  דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב  מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק : ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי , נכסי  שיירשו כדי  בני , את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי  הנרצח , אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי , באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח ). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח , את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿»


 

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈBw‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈBw‰. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏeÔÈÚÓ Ô‰L , ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰e˜‡lL ( . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈB˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„Ïa ÌÈB˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

    
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב  מאימתי  בתורה.
ביום  שמת תינוק  להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי  מלכות הרוגי  בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי  הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי  ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:Ó‡pL .ÌÈBw‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â˙eÏ‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„Ïa ÔBL‡ ÌBÈa ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰ew‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰ ÌÈÓÈ ‰ÚM‰ ‡L Ï‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰Bza Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰Bz ‰z  ÌÈÓÈ ˙ÚL Ï‡ ÂÈ‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰ÈÓÈ ˙ÚL Ï‡OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙ÚLÂ ˙eÏ‡. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט .2) פ "א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי 

תקברנו  קבור "כי  כג): כא, (דברים ככתוב  ביתֿדין, בהרוגי 
פט "ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי  "ולא ה"ח :
דינים  ה"ח , פ "ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני  תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב "ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני  אכלתי  "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב 'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב  לז, עשה
עצמה  זו ב ֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב  מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב  חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני  יקלו שלא כדי 
דמעיקרא  אבלות אי  ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב ) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי  - הוא הרגל) ָ(שמלפני 
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי  ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב  נתבאר

אמרו 7) וכן פ "ב , לברכות ברי "ף  הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י ) ח , (עמוס  שנאמר ב : טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי  מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע "פ  חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ "ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ "ג, קטן מועד (ירושלמי 

הלכה". ונתחדשה תורה פ "א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי 
חגיכם  "והפכתי  דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי  ה"א.
שבעה". אבילות אף  שבעה, חג מה - י ) ח , (עמוס  לאבל

א. כ, בבבלי  וכן

.ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï‡a Ì„‡ iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ „a eÒ‡ BÈ‡  ˙n‰ a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a eÒ‡ Ï‡‰L ÌÈc‰Ë ÈtÓe .ıÁ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „ÂcwiL ÌË. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט "ז: טוב " "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ  שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ  אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב 'תורת (רמב "ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי  "ויקרא אומר: מ "ד) פ "ב , (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי  על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס ,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ "ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב , (שמואלֿב  לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
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‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈÏ ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆
ÏMÓ bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡ÈÓe .‰BÓe BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,bL ‰na ÔÈÈÂ Oa ‰˜Â ,ÂÈ‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡˙‰‰ Á‡ ‰eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ ÈiÁ ‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ eqÈÂ :Ó‡pL52‚Â ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡ÈÓ Bn‡Â ÂÈ‡  BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈOÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈÏ B˙B‡53ÈL ÔÈ‡ÈÓe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e˙‰L Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰BÁ‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡‰ ÌÈM‰55ÌÈBÁ‡‰ Ì‰56Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e‰ Ïk C„k BÈc ÔÈÓBb  ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡‰57‰˜lL e‰Ê  ‰Ê ea :Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני  לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק  עדים בפני  הוריו, בו שהתרו

וברש"י ). ב  עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב  מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע " הכות בן אם "והיה ב ) כה, (דברים וכתוב 
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף  מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני  הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י "א, פרק  שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף  הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ÓbiL Ì„˜60 ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
eËt61. »

ח ,59) פרק  שם בירושלמי  וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי 
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי  לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב  פח , בסנהדרין שרש"י  להעיר, וראוי 
בהם: תלה שהכתוב  דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי מקורם רבינו דברי  אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.ËÚO‰ ÛÈw‰ Ck Á‡Â ,BÈc Ó‚ ‡lL „Ú Áa»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
eËt  ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Áa BÈc Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk  ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e‰k ‡e‰ È‰ 63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי  גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב .63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB ÂÈ‡ ‰È‰64‰ˆB Bn‡ ,‰ˆB dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰BÓe BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡  ‰ˆB BÈ‡ ÂÈ‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ‡ B eOÙ˙Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡  LÁ B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ  Ba eOÙ˙Â :Ó‡pL .‰BÓe BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ  eÓ‡Â ;ÌÈ‚Á ‡ÏÂ  B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ  eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ  ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈLÁ66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע 
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני  להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי  שרואים פי  על ואף  שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע  איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י ). א עמוד (שם

.‡ÈÏ‡ .‰BÓe BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ e˙k‰ ˙Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dkc ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡  ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ  Ôa :Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב . הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח : ושם א. ע , שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי 
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב  גזירת אלא רש"י ), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק  זכר ספק  שניהם
מספק .

.ÈÚ˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡  ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :Ó‡pL .‰BÓe BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú  ‰BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב "ם 70) בגוף  טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב ). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע 

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני 
משעת  הנוסח : תימן יד בכתב  וכן שי "א ויניציאה בדפוס 
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני  נקרע 
משעת  בן שיהא "עד ב ) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב "ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב ,

.‚ÈÔÈÊÈÎÓ „ˆÈk .‰ÊÎ‰ CÈˆ ‰BÓe BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙Èa :Ï‡OÈ ÏÎÏ ÔÈ˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰BÓe BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי  א, פט , סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י "ח , פרק  עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק 

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e‰ ÏÎk ‡e‰ È‰ ‰BÓe BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
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קנב               
         

האונן, על חלים אנינות דיני  אבל אבלות, דיני  עליו חלו לא
ה"ו. פ "ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e‰, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰ÚL tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLeÏÚ Û‡ ,Ô˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י 
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי  עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב "ן וכתבו הי "א). פ "ב , שמחות (מסכת
בהרוגי אלא אמורים הדברים אין בכסף ֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי  כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי  אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס  אפשר כי  אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי  אלא בממון, תלוי  הדבר שאין -

(כסף ֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„‰pa ÚhL ÈÓ ‰Ú ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡  ÌÈÈ‡ ÌÈÈ‡ e‰e‡ˆÓ .LwÏ eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

BaÂ BL‡ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓeL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
LwlÓ. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק  אות וב "העיטור" הי "ב . שם, שמחות
שיש  במים טבע  אם אלא אבלות חיוב  שאין הרי "ף  תשובת
יוצא  היה חי  היה אילו כי  מת, שהוא בידוע  אז כי  סוף , להם
שהוא  סוף  להם שאין במים טבע  אם אבל לעינינו, המים  מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי "ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי  עליו. מתאבלים אין - הט "ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף  שעה סי '
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי "ף  שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב "ז). הכרע  שהראש 18)צריך ומספיק  יחד, שניהם
להיפך  או הגוף  רוב  בלא ראש אבל הרוב , לשיעור יצטרף 
יט ). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט  מדין גרוע 

ז). סעיף  שם, (יו"ד ה"ח  פי "ב  לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ ÔkcL ÈÓ,B˜Ï ˙Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt eÈÊÁiL ˙ÚÓ  wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰ÚL ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב , קטן מועד
אם  אבל הרדב "ז: וכתב  ה"ד. פ "ז, לקמן וראה משיקבר,

אבילות  אין לתחום, חוץ  שהוא אע "פ  עצמה, בעיר נקבר
שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ ‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÌ„‡aÏÙ ‰Ê È‰ elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡  ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי  שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב  גֿד) ו, (קהלת ככתוב 

ב .23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי  שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי  שאם לבהמה, בניגוד

ב ). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח , (במדבר

וברש"י ). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט , (בכורות שלפניו כיום הוא הרי  שלושים
כתב  ה"ה, פ "א יבום שבהל' ואע "פ  הי "ז. פי "א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק  זה הרי  השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב "ז). הספק  על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈeÓbÌÈÏa‡˙Ó  „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי  כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י  שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק  א מד, הרינדה
עמ ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב ,
"אחד  ה"ו: פ "ב , רוצח  הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי  בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי ' באבןֿהעזר הרמ "א וכתב  חדשיו". לו שכלו  והוא
התשיעי בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף 
קיימא, של ולד זה הרי  שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק 
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב , (יבמות שאמרו ואע "פ 
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי  (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב  כד, בע "ז וכן הני ; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ôe ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
ÒqÓ B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL Á‡Ï elÙ‡ ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È‰  ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס  הכתוב  כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס . או הנוסח : תימן, ובכת"י  לרסיסים". הבית
כתוב : רבינו, לדברי  המקור שהיא ה"ז פ "א שמחות במס '
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט . מחותך
יוסף ' וב 'נמוקי  פ "ג, סוף  קטן מועד ברי "ף  וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ , סי ' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף ' ב 'נמוקי  וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב  וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח :
משיג, והראב "ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי 
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
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קנג                
         

אלא  שבעה בן זה הרי  יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי  לחיות, היה וראוי  חודש עוד אמו בבטן שנתעכב 
ששהה  "כל ב ) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט "ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי  אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי  בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי  "הלכה א): יח , קטן (מועד
חודש  באיזה יודע  אינו אם אבל ודאי , שמונה בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי  נולד,

(רדב "ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e‰ ÏkÔÈ„a e‚‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚‰Ï ˙eL BÏ ‰˙ ‰Bz‰Â ,CÏn‰el‡ È‰  «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Óc Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓeÔ‰È˙B‡ È˜a ÔÈa˜Â ,Ïk Ï‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e‰Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ Ï‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡ÌÚ ÔÈa˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B‡Oa‰ Ïk‡˙iL „ÚÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈLBÈÏ. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח ): א, (יהושע  ככתוב 
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי "א. חטאם 35)פ "ב , ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע "פ  המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט .36) פ "ד, מלכים הל' והשווה ב . מח , סנהדרין
ב ).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק  כפרה בזיונם שיהא כדי 

וברש"י ). ב  מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י ). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק .41) אצל רשע  קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י ), א עמ ' (שם אבותיהם

ט . הלכה יד פרק  ב .43)סנהדרין מח , סנהדרין

.È‰Â ,eaˆ ÈÎcÓ ÔÈLBt‰ Ïke˜tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎe ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈBÁ Èk Ô‰ È‰ ‡l‡ ,˙BL„Ó Èze ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈÒBn‰Â [ÌÈÓen‰Â] ÔÈÒBB˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk »≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈÏ ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈÏ ÔÈLBÏ Ì‰ÈB¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂLB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„‡ È‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :ÓB‡ e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Cea»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב .44) פ "ג, ממרים הל' לעיל פ "ב ,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י ) יא, (משלי  נאמר וכן ה"י .
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב . לט , סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי  אבותיו

ה"ח . פ "ב , לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי  שהאבלים "מכאן שמה: סי ' יו"ד הטור וכתב 
כפי לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ "ג קטן למועד וב 'מרדכי ' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק  רבי 
מביא: נט  אות פ "ג שם לרא"ש אשר"י  ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי ע "פ  יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק  ירוק  "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡  «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
cÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï‡˙ka ÂÈÏÚ ÔÈÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ‡ÌÈiÁÏ „Bk ‡e‰L c ÏÎÂ ,e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡ !‚b‰ L‡Ï ‰ÏBÚ ÈÈ‰ :ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk Cc „iÓÈ‰  ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡ Ì‡ Ï‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È‰  BÙÈÒ b ÏÚ CÏLÓe ‚e‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰ÊÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע 
ה)48)ללוותו. ט , (בראשית שנאמר ה"א, פ "ב  שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח , ע "ז וראה ב ). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב "ה), שנתנה מי  שיטלנה "מוטב 

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי  לנחמם, שורה לפני  שורה לאבלים סביב 

ה"א. (לקמן 50)פי "ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב "ה, שבח  דברי  והם ה"ז), פי "ב 
ח , (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב ). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע "פ  המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי  אלא תורה חייבה לא

(רדב "ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי 

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי  שם. שמחות
כשלא  חשוב  עצמו, המאבד וקטן שמה). סי ' יו"ד  (טור
כשאול  אנוס , והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח , רבה' ב 'מדרש אמרו וכן ג). סעיף  שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב  עח , וביבמות למעט . אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס "ק  שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי  כהלכה",

    
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב  הקרובים הם מי 

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
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האונן, על חלים אנינות דיני  אבל אבלות, דיני  עליו חלו לא
ה"ו. פ "ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e‰, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰ÚL tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLeÏÚ Û‡ ,Ô˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י 
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי  עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב "ן וכתבו הי "א). פ "ב , שמחות (מסכת
בהרוגי אלא אמורים הדברים אין בכסף ֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי  כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי  אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס  אפשר כי  אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי  אלא בממון, תלוי  הדבר שאין -

(כסף ֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„‰pa ÚhL ÈÓ ‰Ú ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡  ÌÈÈ‡ ÌÈÈ‡ e‰e‡ˆÓ .LwÏ eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

BaÂ BL‡ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓeL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
LwlÓ. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק  אות וב "העיטור" הי "ב . שם, שמחות
שיש  במים טבע  אם אלא אבלות חיוב  שאין הרי "ף  תשובת
יוצא  היה חי  היה אילו כי  מת, שהוא בידוע  אז כי  סוף , להם
שהוא  סוף  להם שאין במים טבע  אם אבל לעינינו, המים  מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי "ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי  עליו. מתאבלים אין - הט "ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף  שעה סי '
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי "ף  שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב "ז). הכרע  שהראש 18)צריך ומספיק  יחד, שניהם
להיפך  או הגוף  רוב  בלא ראש אבל הרוב , לשיעור יצטרף 
יט ). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט  מדין גרוע 

ז). סעיף  שם, (יו"ד ה"ח  פי "ב  לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ ÔkcL ÈÓ,B˜Ï ˙Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt eÈÊÁiL ˙ÚÓ  wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰ÚL ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב , קטן מועד
אם  אבל הרדב "ז: וכתב  ה"ד. פ "ז, לקמן וראה משיקבר,

אבילות  אין לתחום, חוץ  שהוא אע "פ  עצמה, בעיר נקבר
שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ ‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÌ„‡aÏÙ ‰Ê È‰ elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡  ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי  שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב  גֿד) ו, (קהלת ככתוב 

ב .23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי  שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי  שאם לבהמה, בניגוד

ב ). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח , (במדבר

וברש"י ). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט , (בכורות שלפניו כיום הוא הרי  שלושים
כתב  ה"ה, פ "א יבום שבהל' ואע "פ  הי "ז. פי "א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק  זה הרי  השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב "ז). הספק  על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈeÓbÌÈÏa‡˙Ó  „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי  כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י  שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק  א מד, הרינדה
עמ ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב ,
"אחד  ה"ו: פ "ב , רוצח  הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי  בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי ' באבןֿהעזר הרמ "א וכתב  חדשיו". לו שכלו  והוא
התשיעי בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף 
קיימא, של ולד זה הרי  שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק 
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב , (יבמות שאמרו ואע "פ 
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי  (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב  כד, בע "ז וכן הני ; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ôe ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
ÒqÓ B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL Á‡Ï elÙ‡ ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È‰  ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס  הכתוב  כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס . או הנוסח : תימן, ובכת"י  לרסיסים". הבית
כתוב : רבינו, לדברי  המקור שהיא ה"ז פ "א שמחות במס '
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט . מחותך
יוסף ' וב 'נמוקי  פ "ג, סוף  קטן מועד ברי "ף  וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ , סי ' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף ' ב 'נמוקי  וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב  וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח :
משיג, והראב "ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי 
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
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קנד               
         

שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף  הכהנים קרובי 

.‡Bn‡ :‰Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bze Ba ,ÂÈ‡ÂÌ‰ÈcÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iLÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚaBn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) ב ֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב  כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב 'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף  יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי "ב . לקמן והשווה אע "פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב , (יבמות ודרשו אליו", הקרוב  לשארו אם "כי  שכתוב :
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב )
וכן  שם, אונקלוס  כתרגום אליו, הקרוב  לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב  כ, קטן במועד גורס  רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב "הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ "א נחלות הל' והשווה (רדב "ז).

סופרים". מדברי  אשתו נכסי  קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ  יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי  בעלה, על שמתאבלת הרי  האיבול", מפני 
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב  מג, שם

שעד). סי ' שם.5)ליו"ד מו"ק 

.,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È‰  ÂÈ‡Ó. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"י ֿיב . ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק 

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב  מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ  בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב 'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי  עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב "ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ "א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡  ˙ÈÎp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙ÓÂÈe ‡e‰ ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ ., ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡  Bn‡Â ‡e‰ ÁzL B‡. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡  ‰Òe‡ BzL‡ ÔÎÂÔB‡ ‡ÏÂ, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי חוץ  הקרובים... על כהן "מטמא הי "ז) פ "ד, (שמחות
פ "א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע  ה"ד:

א. כב , ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב  יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי  ולא תורה מדברי  לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט  מגר. עדיף  שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס  לו אין עבד כי  ובניו", "הוא
לגוי בניגוד הי "א, פ "ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח : תימן, ובכת"י  א. סב ,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי 
ב ) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט , (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ "ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב ). קדשים באכילת כי15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי  ב ) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב . מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב 

.„‰Ê È‰  Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L ÌÈB˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙ÓÌ‰ÈÙa?„ˆÈk .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È‰Ba Ì‡ B‡iÁ  ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈBw‰ ‡La ÔÎÂ .iÁ BÈ‡  ÂÈÙa. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב .16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב  ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי  או אביו אבי  שמת כגון

שם). וברש"י  ב  כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈB˜ ‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ ≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ‡ ‚‰B ,BzL‡ „Bk ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBkÏ‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈB˜ ‡L Ï‡ .ÂÈÙa ˙eÏ‡ ˙‚‰B ∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nLdÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡  Ba B‡,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙B˜ ÏÚa B‡ BB˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ BÈ‡  Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ. ¿≈…«≈»∆

הי "ח .21) פ "ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
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קנה                
         

אמר:23) "שמואל ה"ה: פ "ג, שם ובירושלמי  שם. מו"ק 
מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא

לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו
שעלולה  קידושין, ע "י  הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע "י  להתרחק 

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי  הראשונה, שבת מוצאי  עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי  הט "ו פ "ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב ). ס "ק  שעד סי ' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב  הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט "ו. פ "ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף  שם, השו"ע 
ב "הגהות  וכתוב  וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב "יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È‰L ,˙eÏ‡ ˙ÂˆÓ ‰eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈB˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ w‰ B‡LÏ Ì‡ Èk :Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ  ‡nhÈ dÏ ,ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁk ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ  ‡nh‰ÏÌÈc ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡‰‡Óh‰ ÏÚ e‰Ê‰L ,ÌÈÎÊaÏ‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈBwÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ eˆ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי  כדברי 
"כדי זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק , (זבחים האומר
המצוות' ב 'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני  יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני  - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב ). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב "לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב "לא שאינו וכל לקרובים, ב "יטמא" ישנו
המשנה" וב "מרכבת שם. המצוות' ב 'ספר וכן ב "יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי  זה, לבאר מוסיף 
על  מצווה אינו זאת ובכל ב ) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי  והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי  והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי  - לה, להטמאות רשאי  שאינו אע "פ 
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק  והוא בקבורתה,

להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע  הוא שאין
רבינו  פסק  בצדק  ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב : לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי 

האבילות.

.ÊBÁk ÏÚ dÏ ‡nhÓ  Ô‰k ÏL BzL‡BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ LBÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡  ‰Òe‡‰ Ï‡ ;„Ïa. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח , בערב  אשתו שמתה הכהן, ביוסף  "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח ), קרבן להקריב  שיוכל (כדי  להטמא רצה

א). ק , (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע , מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי 
ולאחות  לאח  ולבת ולבן ולאם לאב  אם כי  לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי  - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב  גדול כהן שאפילו ה"ח . פ "ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי  לגבי  ב  פט , יבמות
(כסף ֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי  הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי 
ה"ג. לעיל והשווה ב ), כט , (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L eÓ‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â eaˆ ÈÎcÓ eLtLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰ÂÔ‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ . ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈB˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰‡Lk Ô‰ È‰  ÏÏBb‰ ÌzÒpL Á‡Ó Ï‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ  Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ "א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי  פרשו
- וגו' לשארו" אם כי  בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני  ובתו בנו אף  קיימא, בני  ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי כהנים); (תורת קיימא בני  שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי "א, ה"ט  פ "א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק  כדי  אלא הטומאה נדחית

(כסף ֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב , פ "א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי "א: פ "ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט , סימן פ "ג, מו"ק  הרא"ש כנוסח  ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט  מעדני  וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡dÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
 dÏÚa ‡e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»
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שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף  הכהנים קרובי 

.‡Bn‡ :‰Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bze Ba ,ÂÈ‡ÂÌ‰ÈcÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iLÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚaBn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) ב ֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב  כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב 'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף  יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי "ב . לקמן והשווה אע "פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב , (יבמות ודרשו אליו", הקרוב  לשארו אם "כי  שכתוב :
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב )
וכן  שם, אונקלוס  כתרגום אליו, הקרוב  לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב  כ, קטן במועד גורס  רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב "הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ "א נחלות הל' והשווה (רדב "ז).

סופרים". מדברי  אשתו נכסי  קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ  יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי  בעלה, על שמתאבלת הרי  האיבול", מפני 
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב  מג, שם

שעד). סי ' שם.5)ליו"ד מו"ק 

.,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È‰  ÂÈ‡Ó. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"י ֿיב . ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק 

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב  מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ  בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב 'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי  עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב "ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ "א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡  ˙ÈÎp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙ÓÂÈe ‡e‰ ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ ., ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡  Bn‡Â ‡e‰ ÁzL B‡. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡  ‰Òe‡ BzL‡ ÔÎÂÔB‡ ‡ÏÂ, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי חוץ  הקרובים... על כהן "מטמא הי "ז) פ "ד, (שמחות
פ "א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע  ה"ד:

א. כב , ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב  יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי  ולא תורה מדברי  לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט  מגר. עדיף  שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס  לו אין עבד כי  ובניו", "הוא
לגוי בניגוד הי "א, פ "ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח : תימן, ובכת"י  א. סב ,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי 
ב ) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט , (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ "ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב ). קדשים באכילת כי15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי  ב ) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב . מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב 

.„‰Ê È‰  Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L ÌÈB˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙ÓÌ‰ÈÙa?„ˆÈk .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È‰Ba Ì‡ B‡iÁ  ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈBw‰ ‡La ÔÎÂ .iÁ BÈ‡  ÂÈÙa. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב .16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב  ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי  או אביו אבי  שמת כגון

שם). וברש"י  ב  כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈB˜ ‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ ≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ‡ ‚‰B ,BzL‡ „Bk ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBkÏ‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈB˜ ‡L Ï‡ .ÂÈÙa ˙eÏ‡ ˙‚‰B ∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nLdÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡  Ba B‡,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙B˜ ÏÚa B‡ BB˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ BÈ‡  Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ. ¿≈…«≈»∆

הי "ח .21) פ "ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
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קנו               
         

Ô‰ÈLÏ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁB˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe BzÏe BÏ ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי 
ב ). כב , בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב  צ , שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי  חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס "ק  שעג סי ' ליו"ד בש"ך וראה הי "א. פ "ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע  ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב "תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק  חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי , אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי 
אמו  אף  מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי  כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב , כב ,

ה"ז. פ "א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡  ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰Bw‰ ‰Ïe˙a‰ :Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ët  ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚÈÓ  LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï L‡ :ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰LËt  LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe‡Ï‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי47)(רדב "ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי "ג. פי "ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ  שהוכתה
ע "י49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס , (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י ). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰Lb˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L‚Ó‰ ˙‡ ‡È‰Ï  ÂÈÏ‡ ‰Bw‰ :Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe‡‰. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף : ד, סעיף  שעג סי ' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי  בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס "ק  שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡  Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆

Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe BzÏe BÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙MÈÏ Èe‡‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙MÈÏ. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡  ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ . ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

eÚ˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏÔa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔBÁ‡Ï ‰ÚLÏk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡  Ô‰a ‡ˆBikÏk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLeb ˜ÙÒ ˙Lb˙n‰ÏeÒt Ë‚a B‡BÈ‡  «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי  שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי  כי  (רדב "ז). לאסור הכתוב  משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי  מיותר,

שם). (מלבי "ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי  יודעים אינם האבות וכן אביו, מי  יודע  מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע  ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני , לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב ). ק , (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי  השני 
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני ,
חלל, הוא הרי  הוא, השני  בן ואם לו. מותר הרי  הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי "א. פ "ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק  מגורשת, ואינה - לו קרוב  ספק  גט , בעלה לה
שלא  ודינה, הי "ג. פ "ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ "י , שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ "א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב . פ "י , שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט  התורה מן שהרי 
שמא  מגורשת, בספק  וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק . מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏÂÈ‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ . ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ ˙Ói˜. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע  מטמא החי  מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ "ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי  מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב ). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט "ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע  אינו
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קנז                
         

רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו
ה"ט . פ "ב , מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב , מערכת

הגב . להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק  זה אין
חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף  אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡  ÂÈ‡ ÏL BL‡ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa  ÂÈ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

ÒÁ ‡e‰LÌÈBw‰ ‡L ÔÎÂ .‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc  ÌÈBwÏÏkÏ ‰z‰ ‡ÏÂ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ eÒ‡‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡  ‡nhÈ dÏ :Ó‡pL .ÂÈB˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚÔ‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B˜Ïe ‰f‰Ï CÈˆ  ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙Bw‰‡nhÈ ‡ÏÂ ˙Bw‰ ˙ÈÏ ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó a˜iLk ÌÈÁ‡ ˙B˜a. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף ,65) בצד שהראש אע "פ  רש"י : ומפרש ב . מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי  מטמא, אינו נקטע  וכבר הואיל
אפילו  הרדב "ז: וכתב  מזה, זה איבריו נתפרדו שלא  שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף  עם הראש תפר
ובאו  בגינזק , יצחק  רבי  של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע  רבי  את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי  (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע 
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י ). חסר שאינו לו אי ֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק  נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע "פ  גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע  כאילו זה הרי  כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאי ֿאפשר מיתה, לאחר

ואח " בחיים מאביו אבר נקטע  אם זה אבל הרי  - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב "ן  (רדב "ז, "לאביו" בו: קורא הריני  בחיים, בה שהיה

שעג). סי ' ליו"ד יוסף ' ב 'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי  לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט "ו: פ "ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק ". קברו.69)מפני  על להאהיל או בו לנגוע 
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע  עוסק  שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט "ו, פ "ד שמחות במס ' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי בו ונוגע  במתו עוסק  שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי  - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב ), מב , נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק  לא שעדיין
מתו  עם במגע  שהוא עוד שכל משמע  יטמא". לא זה הרי 
רבינו  דברי  גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -

שכתב : ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב "ז). מקברים ואחרי72)רחוק  ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס  דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם  לעבור
יו"ד  ל'טור' הב "ח  ולדעת הי "ג. פ "ג, לקמן ברדב "ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי '
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק  תפוס  כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב ? יהא "יכול ב : מב , בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב  וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי בהבנת כב  ס "ק  שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא

ה'תשע"ח  אלול י"ג שישי יום 

    
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס  כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ . לחוץ 

.‡ÌÈ˙Ó ‰MMÓ ıeÁ ,˙ÓÏ ‡ÓËpL Ô‰k Ïk»…≈∆ƒ¿»¿≈ƒƒ»≈ƒ
‰Bza ÌÈLÙÓ‰2BzL‡ B‡3 ‰‡˙‰Â ÌÈ„Úa , «¿…»ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

.ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :Ó‡pL .‰˜BÏ ‰Ê È‰¬≈∆∆∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»
ÏÈ‰‡n‰ B‡ ˙Óa Ú‚Bp‰ „Á‡Â4„Á‡Â .‡OBp‰ B‡ ¿∆»«≈«¿≈««¬ƒ«≈¿∆»

˙n‰ ÔÓ ˙BLBt‰ ˙B‡Óh‰ ‡L „Á‡Â ˙n‰5. «≈¿∆»¿»«À¿«¿ƒ«≈
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :Ó‡pL6eLt Îe . ∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»¿»≈«¿

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a7˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈc Ïk ¿ƒ¿À¿«≈»¿»ƒ«¿«¿ƒƒ«≈
Ì‰ÈcÓ B‡ ‰Bz‰ ÔÓ8. ƒ«»ƒƒ¿≈∆

להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב , פרק  לעיל ראה סופרים, מדברי  לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ  שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע  שלא פי  על אף  עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
רובע  כדי  בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן

תלמוד 6)הקב . הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי  ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב .7)- פרק 
כמה 8) ידוע  שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י "ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף  מן  יצא
סופרים  מדברי  אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י  הלכה ג פרק  מכות ובתוספתא לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח  שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק  בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח  הנזיר

כ"א. הלכה

.˜a Ô‰k‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ9‡e‰ Ú‚B Ï‡ .‰˜BÏ  ¿≈ƒ»««…≈¿∆∆∆¬»≈«
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Ô‰ÈLÏ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁB˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe BzÏe BÏ ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי 
ב ). כב , בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב  צ , שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי  חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס "ק  שעג סי ' ליו"ד בש"ך וראה הי "א. פ "ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע  ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב "תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק  חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי , אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי 
אמו  אף  מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי  כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב , כב ,

ה"ז. פ "א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡  ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰Bw‰ ‰Ïe˙a‰ :Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ët  ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚÈÓ  LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï L‡ :ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰LËt  LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe‡Ï‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי47)(רדב "ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי "ג. פי "ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ  שהוכתה
ע "י49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס , (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י ). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰Lb˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L‚Ó‰ ˙‡ ‡È‰Ï  ÂÈÏ‡ ‰Bw‰ :Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe‡‰. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף : ד, סעיף  שעג סי ' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי  בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס "ק  שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡  Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆

Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe BzÏe BÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙MÈÏ Èe‡‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙MÈÏ. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡  ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ . ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

eÚ˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏÔa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔBÁ‡Ï ‰ÚLÏk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡  Ô‰a ‡ˆBikÏk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLeb ˜ÙÒ ˙Lb˙n‰ÏeÒt Ë‚a B‡BÈ‡  «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי  שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי  כי  (רדב "ז). לאסור הכתוב  משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי  מיותר,

שם). (מלבי "ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי  יודעים אינם האבות וכן אביו, מי  יודע  מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע  ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני , לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב ). ק , (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי  השני 
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני ,
חלל, הוא הרי  הוא, השני  בן ואם לו. מותר הרי  הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי "א. פ "ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק  מגורשת, ואינה - לו קרוב  ספק  גט , בעלה לה
שלא  ודינה, הי "ג. פ "ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ "י , שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ "א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב . פ "י , שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט  התורה מן שהרי 
שמא  מגורשת, בספק  וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק . מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏÂÈ‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ . ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ ˙Ói˜. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע  מטמא החי  מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ "ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי  מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב ). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט "ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע  אינו
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˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«
‰ÚL10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט "ו, הלכה ב , פרק  מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי  הקברות לבית שנכנס  "או שנינו: כ"ב  הלכה

בכל 10) - י "ג הלכה ה, פרק  מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח  הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח , הלכה ז, פרק 
ובאוהל  במשא כי  בבגדים" הוא "נוגע  רבינו: ונקט  א. הלכה
ה, פרק  מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם

י "ג. הלכה

.‚ ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
Á‡ ˙Èa ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e‡a Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚt‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡Èn‰ ÌÈc‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰ÈcÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ 19,e‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈÎBk È„BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈB‰Ë Ì‰È˙B˜21C„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח ) יט , (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י "ב . הלכה ה, פרק  מת שיצאה 13)טומאת פי  על שאף 

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ , הנעשה (=פשתן עץ  כלי  או שק  או מבגד,

עור. או העץ ") "בפשתי  ו) ב , (יהושע  שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ  של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני  כשהיה טהור, הוא הרי  ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי  - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ ;
הטומאה, מביאות הן הרי  ועומדות, בריאות הן אם הארץ ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני  וחוצצות
אלא  מועט ) טיט  עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי  - נופלות הן

ב ). הלכה י "ג, פרק  מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף  הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי  תחתיהם, הטומאה אם
לפי מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי  גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני  חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני  חוצץ  אינו רעוע  אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי  הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י "ב , י "ג.19)ופרק  הלכה א, אלא 20)פרק 
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי  בלבד, ובמשא במגע 
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע  "וכל יט ) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני  אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע 

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי , בן שמעון כרבי 
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב ). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י "ב , הלכה א, פרק  מת טומאת הלכות
י "ג). הלכה (שם הוא"

.„˙Bw‰ ˙ÈÏ B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
 ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e˙‰ Ú„iL Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»

‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL LÈ Ì‡Â ;eËt24e‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È‰  ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»

 ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e˙‰Â Ú‚Â ÊÁÂ LÙe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ 27,Lt ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈÁ‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙Bw‰ ˙Èa „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ÌÈÓÚt ‰nk Ba e˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

Lt ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי 
ג). ז, הימיםֿב  (דברי  חסדו" לעולם כי  טוב  כי  לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק  המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי  על ואף  י "ט . הלכה ה, פרק  נזירות
י "ח , פרק  סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב , הלכה
הריטב "א  פי  (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי  פורש,
י , פרק  כלאיים הלכות משנה בכסף  הובא ב  כא, למכות
אחר  יישוב  ה פרק  נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב , ב .28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי  יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע  שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי 
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י 
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע , וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע  אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע  המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע  שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב 

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È‰  ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29 „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆
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ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע  יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע  יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע , אלא הוא אין כי  וגו', עיוור" "ולפני  על עובר

(רדב "ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב "ז). וגו' עיוור" "ולפני  על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק  מכות

.ÂÂÈ‡Ï :Ó‡pL ;ÌÈBwÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :Ó‡pL ;ÂÈB˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa iÁÂ ‡È ‡Ïa iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ  ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35ÚÙe BÁ ‡e ,36È‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È‰  „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡Èe ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט  לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח )34) ב , (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב ". עגלות נוי , "מרכבות רש"י : הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב , ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף  שסייע  ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי  לוקה, אינו כן לא אם כי  יסיר,
ובהלכות  שנכנס ). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א  מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י "ח  הלכה ה, פרק  נזירות
חוטמו  שנכנס  זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב  ואינו בטומאה), חוטמו נגע  וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס  הדיוט  כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב  אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ 40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע  "לא משום 
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט , כהן לגבי  ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי  יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט  שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי  בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב  ב , קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב "ז),

מתרינן. מאי  משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È‰  Cca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈

B˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈
Cca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆

c .ÔÈB˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆
,Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â BcÏ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â Cca ÌL ‡˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡  B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈÁ‡ ‡˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡BÈÂ ÌÈÁ‡Ï ‡˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב 
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב "תורת מסיני . למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב  עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי  מדבר? הכתוב  במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט ...
ולאביו  מדבר, הכתוב  בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב  פט , יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe Cca ÔÈÎl‰Ó ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ  ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46Á‡˙Ó  ‰ÏÚÓa BÁ ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ  ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט , לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי  על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק  נזיר ובירושלמי  (רדב "ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע  אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי  הלכה אלא אינה אביו, ידי  על

י "גֿי "ד. הלכה ב , פרק  והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י "ג. הלכה ז, פרק  נזירות כלי47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י "ט  הלכה ד, פרק  המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח  גדול כהן בכהנים:
קרי מחמת והעובר קרי , מחמת שעבר למשוח  קודם בגדים
מלחמה, משוח  לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב  [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב ). משנה ה פרק  (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב , הלכה ה פרק  שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי  גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט  לכהן קודם וזה אב , בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט "ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
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˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«
‰ÚL10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט "ו, הלכה ב , פרק  מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי  הקברות לבית שנכנס  "או שנינו: כ"ב  הלכה

בכל 10) - י "ג הלכה ה, פרק  מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח  הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח , הלכה ז, פרק 
ובאוהל  במשא כי  בבגדים" הוא "נוגע  רבינו: ונקט  א. הלכה
ה, פרק  מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם

י "ג. הלכה

.‚ ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
Á‡ ˙Èa ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e‡a Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚt‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡Èn‰ ÌÈc‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰ÈcÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ 19,e‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈÎBk È„BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈB‰Ë Ì‰È˙B˜21C„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח ) יט , (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י "ב . הלכה ה, פרק  מת שיצאה 13)טומאת פי  על שאף 

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ , הנעשה (=פשתן עץ  כלי  או שק  או מבגד,

עור. או העץ ") "בפשתי  ו) ב , (יהושע  שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ  של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני  כשהיה טהור, הוא הרי  ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי  - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ ;
הטומאה, מביאות הן הרי  ועומדות, בריאות הן אם הארץ ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני  וחוצצות
אלא  מועט ) טיט  עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי  - נופלות הן

ב ). הלכה י "ג, פרק  מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף  הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי  תחתיהם, הטומאה אם
לפי מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי  גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני  חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני  חוצץ  אינו רעוע  אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי  הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י "ב , י "ג.19)ופרק  הלכה א, אלא 20)פרק 
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי  בלבד, ובמשא במגע 
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע  "וכל יט ) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני  אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע 

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי , בן שמעון כרבי 
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב ). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י "ב , הלכה א, פרק  מת טומאת הלכות
י "ג). הלכה (שם הוא"

.„˙Bw‰ ˙ÈÏ B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
 ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e˙‰ Ú„iL Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»

‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL LÈ Ì‡Â ;eËt24e‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È‰  ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»

 ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e˙‰Â Ú‚Â ÊÁÂ LÙe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ 27,Lt ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈÁ‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙Bw‰ ˙Èa „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ÌÈÓÚt ‰nk Ba e˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

Lt ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי 
ג). ז, הימיםֿב  (דברי  חסדו" לעולם כי  טוב  כי  לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק  המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי  על ואף  י "ט . הלכה ה, פרק  נזירות
י "ח , פרק  סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב , הלכה
הריטב "א  פי  (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי  פורש,
י , פרק  כלאיים הלכות משנה בכסף  הובא ב  כא, למכות
אחר  יישוב  ה פרק  נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב , ב .28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי  יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע  שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי 
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י 
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע , וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע  אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע  המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע  שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב 

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È‰  ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29 „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆
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ז, פרק  מלכים הלכות ולקמן ב ֿד, כ, דברים ראה המלחמה,
א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי  שהסגן

ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס  הגדול בכהן פסול יארע 
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח 

מלחמה). משוח  המתחיל דיבור שם ובתוספות

.È‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰  ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈiÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„BÎa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק  סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי  הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב  ע , פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי  בו. להתעסק  ישראל לכל ומצוה רש"י :
רבי הכריז הנשיא, יהודה רבי  כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי :
לפי מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב  קג, ובכתובות משנה). (כסף  כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי  ומפרש קדושה" בטלה רבי  שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי  תם רבינו כשנפטר הייתי  "אלמלי 

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי ו. הלכה ד, פרק  לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי  התפלא יין, ושתו
ב , פרק  חגיגה בירושלמי  ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e‰Ê‰ ‡Ï Ô‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ  Ô‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú  Ô‰‡ Èa :Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈzÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב .54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י : הלכה י "ט , פרק  ביאה איסורי  הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי  חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני  שהם פי  על אף  - אהרן בני  הכהנים
יכול  אהרן, "בני  שם: כהנים" ב "תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי  אהרן", בני  לומר תלמוד מומים, בעלי 
לחלל  בניגוד כב , כא, בויקרא ככתוב  קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי  קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי  בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק  תרומות

ח . הלכה י "א, פרק  הקרבנות מעשה הלכות וראה

.È‡lL ÌÈ‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È‰  ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈÙ‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈˆ ÂÈ‡ Ï‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י "ז, פרק  אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי  על לנער חנוך ו): כב , (משלי  שנאמר משום

כ"ח . הלכה שם רבינו וכדברי 

.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙Bn‡ Úa‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Òt‰ ˙ÈÏ ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òez Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ì‰Èc ÏL ˙B‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ  ˙Bw‰ ˙ÈÏ ÒÎ Ì‡ Ï‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב  טהרות אוכלי  יתרגלו שלא כדי  מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י ), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע  שתופס  לקבר הדין והוא ב . הלכה ג, פרק  שמע 
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב , בתרא לבבא ברש"י  וראה (רדב "ז).

בעפרה,61)פרץ . עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח , לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י "ז, פרק  (אהלות החרישה ידי  על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י "א). הלכה י "א, פרק  מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף  דם שזב  תערובת.
ב , פרק  (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב ). הקבר 64)משנה פי  בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי  - דופק  מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב , פרק  (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב ,

י "גֿט "ז.65) הלכה ב , על 66)פרק  מאהיל הוא שהרי 
"או  טז) יט , (במדבר ככתוב  באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב , פרק  מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס  דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב "ז: וכתב  טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס  דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע  ומחוץ  מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע 

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Òt‰ ˙Èa ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ Cc ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ „Ï ı‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï  Ï‡OÈ ı‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰ÈcÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bia‰ „BÎÏ68 Òt‰ ˙Èa CÏ‰L Ï‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡OÈ ÈÎÏÓ ˙‡˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈÏ ÌÈa ÔÈÁ‰Ï È„k ,ÌÈÎBk È„BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„Bk ÊÁiLk Ï‡OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
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ÌÚ Ôe„Ï Ì‰Èc ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ
ÚÚÏe ÌÈÎBk È„BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ

Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף  "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץ ֿלארץ , לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי  לחזור דעתו אין אם אבל לארץ ֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ 
הלכה  ה, פרק  מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

ֿ 68)ט . לא ודוחה הבריות כבוד שגדול ב  יט , ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י  ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב ) ט , (שם רש"י  ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי  מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני  חוצץ  טפח  חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ , אינו טפח  חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח , חלל בהם יש ארונות ורוב  ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב ). נכסים 72)יט , על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי  בם שגזלו 73)שמחזיק  שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק  שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני  ממונות "לדיני 
השנה".

    
הרי1) שהגוסס  ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי  דין דבר. לכל כחי  הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰e˜e ÌÈ˙Óa Ï‡OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó˙Ó ÏL ÂÈÈÚÔÈLB˜  ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡ÂÈ˜ ˙‡ÔÈÁÈ„nL Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ ..BÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈeÙz ÔÈÎÈÎz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓet ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈÏÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ LiÏ ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL „eÒa. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ LiÏ ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

Úa ÔÈÁLÓ. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ "ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף  ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי '5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח  הרוח  בהם יכנס  שלא

העם 6)שנב ). יקוץ  שלא כדי  זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף ' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי 

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב "ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתב ֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט  פרק  כלאים ירושלמי 

יאשיה. גמליאל 10)רבי  רבן שבא "עד ב : כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי  ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב "ז: וכתב  פשתן". בכלי  לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב ):
על  מוטל הוא הרי  משגת ידו שאין שמי  העניים, לתקנת
שם, למו"ק  יוסף ' וב 'נמוקי  כבודו. לפי  אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.ÔÈ‰Ên‰ ÌÈ„‚e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈÎ˙a a˜Ï eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜‰˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe‰.ÌÈÎBk È„BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏBÒÂ˙n‰ ˙‡Û˙k‰ ÏÚ.˙Bw‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י  שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב "לא עובר בגדים, וקורע  כלים
"מוטב  הכ"ה: פי "ד, לקמן רבינו ולשון ה"י . פ "ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב "ן, בשם ויחי  פ ' שועיב , אבן ר"י  בדרשות נמצא כן כי 
נ, (בראשית ככתוב  כתף , על כי ֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי  כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב  ככתוב  עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח ) כה, (ב  הימים בדברי  וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני  הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈeÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ "ג, ברכות ירושלמי 
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסף ֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף  שנח  סי ' ביו"ד

.„˙BÚÓ ÙÚa ÔÈÙBÁÂCek ÔÈOBÚÂ ,„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈB˜Â ,‰Ún‰ÔÈÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ‡‰Â ÙÚ‰ÏL ÔB‡a a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙‡ Ï‡ ‡Bz ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙Bw‰ ˙Èa Ïk ˙‡LÙ ÔÈBe ,.w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌBÎÊ Ì‰ Ì‰ÈcLwÏ Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙Bw‰. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ "א, מו"ק  ירושלמי 
מהר. הבשר שיתאכל כדי  מארך 19)במהמורות", חלל

וב "תפארת  מ "ו, פ "א (מו"ק  ארגז כמין המערה, בכותל וצר
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ז, פרק  מלכים הלכות ולקמן ב ֿד, כ, דברים ראה המלחמה,
א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי  שהסגן

ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס  הגדול בכהן פסול יארע 
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח 

מלחמה). משוח  המתחיל דיבור שם ובתוספות

.È‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰  ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈiÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„BÎa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק  סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי  הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב  ע , פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי  בו. להתעסק  ישראל לכל ומצוה רש"י :
רבי הכריז הנשיא, יהודה רבי  כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי :
לפי מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב  קג, ובכתובות משנה). (כסף  כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי  ומפרש קדושה" בטלה רבי  שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי  תם רבינו כשנפטר הייתי  "אלמלי 

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי ו. הלכה ד, פרק  לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי  התפלא יין, ושתו
ב , פרק  חגיגה בירושלמי  ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e‰Ê‰ ‡Ï Ô‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ  Ô‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú  Ô‰‡ Èa :Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈzÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב .54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י : הלכה י "ט , פרק  ביאה איסורי  הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי  חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני  שהם פי  על אף  - אהרן בני  הכהנים
יכול  אהרן, "בני  שם: כהנים" ב "תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי  אהרן", בני  לומר תלמוד מומים, בעלי 
לחלל  בניגוד כב , כא, בויקרא ככתוב  קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי  קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי  בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק  תרומות

ח . הלכה י "א, פרק  הקרבנות מעשה הלכות וראה

.È‡lL ÌÈ‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È‰  ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡  BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈÙ‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈˆ ÂÈ‡ Ï‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י "ז, פרק  אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי  על לנער חנוך ו): כב , (משלי  שנאמר משום

כ"ח . הלכה שם רבינו וכדברי 

.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙Bn‡ Úa‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Òt‰ ˙ÈÏ ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òez Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ì‰Èc ÏL ˙B‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ  ˙Bw‰ ˙ÈÏ ÒÎ Ì‡ Ï‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב  טהרות אוכלי  יתרגלו שלא כדי  מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י ), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע  שתופס  לקבר הדין והוא ב . הלכה ג, פרק  שמע 
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב , בתרא לבבא ברש"י  וראה (רדב "ז).

בעפרה,61)פרץ . עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח , לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י "ז, פרק  (אהלות החרישה ידי  על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י "א). הלכה י "א, פרק  מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף  דם שזב  תערובת.
ב , פרק  (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב ). הקבר 64)משנה פי  בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי  - דופק  מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב , פרק  (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב ,

י "גֿט "ז.65) הלכה ב , על 66)פרק  מאהיל הוא שהרי 
"או  טז) יט , (במדבר ככתוב  באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב , פרק  מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס  דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב "ז: וכתב  טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס  דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע  ומחוץ  מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע 

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Òt‰ ˙Èa ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ Cc ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ „Ï ı‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï  Ï‡OÈ ı‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰ÈcÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bia‰ „BÎÏ68 Òt‰ ˙Èa CÏ‰L Ï‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈÁ‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡OÈ ÈÎÏÓ ˙‡˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈÏ ÌÈa ÔÈÁ‰Ï È„k ,ÌÈÎBk È„BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„Bk ÊÁiLk Ï‡OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
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קסב               
         

ב . ק , בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם
מושכב  איזהו ה"ג: פ "ט  נזיר ובירושלמי  אפרקיד". "וגנו

לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר
פ "ט  כלאים ובירושלמי  בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי  תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ , נקוב  ארוני  ויהא
אל  שב  והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב "ז). ממש
האדם" ב "תורת הרמב "ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ  בחוץ  ואפילו מצוה, בקרקע  שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף  שסג סי ' וביו"ד ג). ס "ק  שסב  סי ' ליו"ד
ככתוב : מכפר, א"י  שעפר בקבר, א"י  מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי  פ ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט , קטן וכן 23)מועד שי "א, וניציאה בדפוס 
כדי בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י 
טו) לט , (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי  שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק  ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ "ה.24) פ "ב  שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי 
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני  ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי  את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע "י  נזכרים הם בזה. צורך אין כי  זכרם,

בכסף ֿמשנה). הובא (ריב "ש הטובים

.‰ÒÒBb‰c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È‰ ÔÈLB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL BeaË ÏÚ ˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È‰  Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBLÔÂÈk ,ÛËÙËnL Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È‰  LÙ,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nLÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙kÔB‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈÎ˙Â.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי "ף 28)חולה ה"א. פ "א, שמחות
שם: יוסף ' ה'נמוקי  ומפרש זו, ברייתא מביא פ "ג למו"ק 
לביתו, להכנס  רשאי  וכהן ולמתנה, גט , ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב  יסריח .29)אע "פ  שלא
מיתתו.30) את מקרב  ב .31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי  מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ 

(רי "ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק , של הקרע 
ג. הלכה פ "ח , לקמן וראה כב ), לדף  פ "ג, למו"ק 

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב  להבעיתו שלא

.ÂÁ‡ ˙Èa ÏÎB‡  ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ  Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈe Ck ÔÈe .ÏÎB‡Â ÂÈt ÈÊÁÓ  ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

ÒÓ BÈ‡ Ck‰˙BL ‡ÏÂ Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈCÓ BÈ‡Â .ÔnÊÓ BÈ‡ÂÔÈÎÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ

ÂÈÏÚÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ÂÚÓL ˙‡ÈwÓ eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«
ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe˙BeÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬

‰Bza˙aLa .,ÔÈÈ ‰˙BLÂ Oa ÏÎB‡Â ,ÒÓ  «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ
iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎÓe ,ÔnÊÓe CÓe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰Bza ˙BeÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰Oa ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ˙n‰ a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙BLÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂÏ ‡Ï. …ƒ¿

וברש"י ).35) ב  יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי  צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י  וקבורתו, המת בצרכי  לעסוק  שעליו
ד"ה  ב  כג, למו"ק  (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י  בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף 
א). מלכות 42)יח , עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע "פ 

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ "ג 43)במצוה שם ובירושלמי  שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי  לו שאין משום או מת, של כבודו מפני  למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני  משה" ה"פני  ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי  עליו. להתאבל בעיניו חשוב  שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק  מי  יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק  הזכירו ה"א, פ "י  שמחות ובמסכת
בצרכי בשבילו שישתדל מי  לו יש "ואם א: סעיף  עא סי '
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט "ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי  המת, קבורת בצרכי  בה טרוד
ה"ה) פ "ג, מו"ק  (ירושלמי  שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף  ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ "י  לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני  כל אוכל). ואינו ד"ה ב  כג, למו"ק  (תוספות
פרטי ושאר אנינות. דיני  נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ "ג, שני  מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני 

דעתו 46) ויסיח  ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב ) ח , (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב "ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È‰  B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂÂÈ‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È‰  Bn‡ ÏÚÂ. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב , מו"ק 
דרך 50) שאין לפי  סק "א, שנז סי ' יו"ד הש"ך וכתב  שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב  ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,BË ÌBÈ Ú B‡ ˙aL Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
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קסג                
         

‡l‡ ‰Ó ‡lL ;zÓ  ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»
Bn‡Â ÂÈ‡ „BÎÏBÚ  B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈

‰OÚ˙ ‡ÏaÌÈÏL‰Ïe B„BÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ
ÂÈÎˆ. ¿»»

פ "ט .51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי  שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ "
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי  אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב ). סימן בתשובותיו הרדב "ז וכתב  א. עמ ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח , להיות כדי  אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב  פח , דף  אמור פ ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„Ïa ÔBL‡ ÌBÈa Ï‡‰ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï eÒ‡  »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ LÈÏ iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ‡Le . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ zÓ  Ï‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓÚ˜˜ B‡eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ Ó‡ È‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E‡tÔÈeÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LBÁ. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈeÒ‡Â ,ÔBL‡ ÌBÈa ÌÈÁ‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י ) ח , (עמוס  ככתוב  האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק  מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב 'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב  רבינו: בדברי  גורס  שפז סי ' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס , ואינו 57)מצע 
ה"ה, פ "ג שם ובירושלמי  כפויה, מיטה על לישב  חייב 
כתיב  אין הארץ  על - יג) ב , (איוב  לארץ  אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ , סמוך שהוא דבר לארץ : אלא כאן,
את  כופה איני  "אמר שם: אמרו ושוב  כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע "ג ישן אני  הרי  המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי "ח , פ "ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב  שכן א. טו, מו"ק 

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב  ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י : ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י  לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף : א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב . כז, מו"ק 
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי  מטעים: שעח  סי ' יו"ד ל'טור' וב 'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי  לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח 
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ "ג מו"ק  ובירושלמי 
(לפי מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט , אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח 
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא

שעח , סימן יו"ד השו"ע  פסק  וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב "הגהות א. סעיף 
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב 

משלו. סועד היה

    
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי  לשאר הראשונים
חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע  אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי  מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י "ב  תום

.‡ÔÓ ÔBL‡ ÌBÈa Ô‰a eÒ‡ Ï‡‰L ÌÈ„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰ÈcÓ ÌÈÓÈ ‡Le ,‰Bz‰,tÒÏ eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁÏÂ ,ÒaÎÏe˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰Bz È„a ˙B˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂBL‡ ˙‡ ÚÙÏÂ ,Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
c OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ "א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי "ח . להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי "ט .5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב  וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק  והולכים מתבארים

.Èa È‰Ê‰ È‰L ?˙tÒ˙a eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚÙz Ï‡ ÌÎÈL‡ :Ô‰‡Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Út Ïc‚Ó ‡l‡ ,BÚO tÒÏ eÒeÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ÚO Ál‚Ï eÒ‡ Ck ,BL‡ ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ÚOÁl‚Ó‰ „Á‡ .Álb˙n‰ „Á‡Â. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ  ÂÈ‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .BÚOeÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈtˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚ÏB‡ ,ÂÈpLa Ï‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

zÓ  Ôtˆa Ôtˆ ÏËBpL. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב  אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני  בין ההבדל וטעם ב . יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב  שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני  מנוולים שיראו אהרן לבני 
ה' מפי  נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב  עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני  שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני  נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי  מקום של שמחתו לערבב  שלא והכל י ), כא,

ה"ב . פ "ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב "ן פ "ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב 'תוספות'

אחרים. לגלח  יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי  בידי  לסייע  שאסור שיגלחו, המגלח  את יניח 

הי "א. פ "ה, נזירות הל' והשווה פ "ה 12)(רדב "ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח ,
היה  אם ולפיכך ה"ב , פ "א שבת בירושלמי  וכן אבל. הוא
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ב . ק , בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם
מושכב  איזהו ה"ג: פ "ט  נזיר ובירושלמי  אפרקיד". "וגנו

לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר
פ "ט  כלאים ובירושלמי  בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי  תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ , נקוב  ארוני  ויהא
אל  שב  והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב "ז). ממש
האדם" ב "תורת הרמב "ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ  בחוץ  ואפילו מצוה, בקרקע  שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף  שסג סי ' וביו"ד ג). ס "ק  שסב  סי ' ליו"ד
ככתוב : מכפר, א"י  שעפר בקבר, א"י  מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי  פ ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט , קטן וכן 23)מועד שי "א, וניציאה בדפוס 
כדי בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י 
טו) לט , (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי  שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק  ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ "ה.24) פ "ב  שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי 
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני  ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי  את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע "י  נזכרים הם בזה. צורך אין כי  זכרם,

בכסף ֿמשנה). הובא (ריב "ש הטובים

.‰ÒÒBb‰c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È‰ ÔÈLB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL BeaË ÏÚ ˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È‰  Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBLÔÂÈk ,ÛËÙËnL Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È‰  LÙ,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nLÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙kÔB‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈÎ˙Â.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי "ף 28)חולה ה"א. פ "א, שמחות
שם: יוסף ' ה'נמוקי  ומפרש זו, ברייתא מביא פ "ג למו"ק 
לביתו, להכנס  רשאי  וכהן ולמתנה, גט , ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב  יסריח .29)אע "פ  שלא
מיתתו.30) את מקרב  ב .31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי  מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ 

(רי "ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק , של הקרע 
ג. הלכה פ "ח , לקמן וראה כב ), לדף  פ "ג, למו"ק 

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב  להבעיתו שלא

.ÂÁ‡ ˙Èa ÏÎB‡  ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ  Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈe Ck ÔÈe .ÏÎB‡Â ÂÈt ÈÊÁÓ  ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

ÒÓ BÈ‡ Ck‰˙BL ‡ÏÂ Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈCÓ BÈ‡Â .ÔnÊÓ BÈ‡ÂÔÈÎÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ

ÂÈÏÚÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ÂÚÓL ˙‡ÈwÓ eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«
ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe˙BeÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬

‰Bza˙aLa .,ÔÈÈ ‰˙BLÂ Oa ÏÎB‡Â ,ÒÓ  «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ
iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎÓe ,ÔnÊÓe CÓe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰Bza ˙BeÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰Oa ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ˙n‰ a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙BLÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂÏ ‡Ï. …ƒ¿

וברש"י ).35) ב  יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי  צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י  וקבורתו, המת בצרכי  לעסוק  שעליו
ד"ה  ב  כג, למו"ק  (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י  בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף 
א). מלכות 42)יח , עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע "פ 

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ "ג 43)במצוה שם ובירושלמי  שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי  לו שאין משום או מת, של כבודו מפני  למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני  משה" ה"פני  ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי  עליו. להתאבל בעיניו חשוב  שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק  מי  יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק  הזכירו ה"א, פ "י  שמחות ובמסכת
בצרכי בשבילו שישתדל מי  לו יש "ואם א: סעיף  עא סי '
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט "ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי  המת, קבורת בצרכי  בה טרוד
ה"ה) פ "ג, מו"ק  (ירושלמי  שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף  ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ "י  לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני  כל אוכל). ואינו ד"ה ב  כג, למו"ק  (תוספות
פרטי ושאר אנינות. דיני  נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ "ג, שני  מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני 

דעתו 46) ויסיח  ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב ) ח , (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב "ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È‰  B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂÂÈ‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È‰  Bn‡ ÏÚÂ. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב , מו"ק 
דרך 50) שאין לפי  סק "א, שנז סי ' יו"ד הש"ך וכתב  שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב  ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,BË ÌBÈ Ú B‡ ˙aL Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
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(יו"ד  האבל ולא השני  יגמור אבל, שאינו אחר ס ּפר בעיר
ב ). סעיף  שץ , אסור".13)סי ' "ובגנוסטרא א. יח , מו"ק 

מספרים, - גנוסטרא ב ): דרבנן (עשין הסמ "ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק  ואע "פ  בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח , = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ "ז, יו"ט  שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
Ï‡ È„‚ ÈLÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :Ó‡pL ?CeÒÏÂ ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆

‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁe .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â‰ˆÈÁ‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»
zÎÒÂ zˆÁÂ :Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈

ÌÈÏk LaÏÏ eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa eÒ‡ Ï‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ
ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈÏ. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י16)בלתי  ב . עמ ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח ) קט , (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ  בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף  בעצמות,

שם). וברש"י  ב  עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ  אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף ' וב 'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק  הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב  דעת הרדב "ז: וכתב  ה"ד. פ "ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע  אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח  הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף  שפט , סי ' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ eÒ‡ÈÚ‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
zÓ  ‡Ó‰f‰ ˙‡BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁa eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï‡ ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB  ÔBˆa Ï‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï. …»

ב .19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי  לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב  "בתשעה שנינו: ה"א) פ "ח ,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב , לתשעה אבל
ה"י . פ "ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף  שפא, סי' וביו"ד ב . עמ ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ  ובצואה, בטיט  מלוכלך

.‰:Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a eÒ‡L Ï‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡iÂ BzL‡ ÚL ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚÌ„wÓ eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï‡‰ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a eÒ‡ ‡e‰L Èt. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב . טו, מו"ק 
ושמטו  אבלו, בימי  מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ "ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין

ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב ).
ישמש  שלא "כדי  אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי "א לקמן כמבואר מיטתו",

הי "א. פכ"ב , ביאה איסורי  הל'

.ÂÓ‡ È‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏÚe :EÈÏ‚a ÌÈOz EÈÏÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈeÒ‡ ÌÚ‰Cca ‡a ‰È‰ .;CÏB‰Â ÏÚB  »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎeÂÈÏÚÓ ıÏBÁ . ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי  שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב  יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב . טו, מו"ק 
סי ' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ 
ה"ז. פ "ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף  שפב ,

יחף .30) ללכת לו ב .32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק 
ה"ד. פ "ג, תעניות הל' והשווה ה"י . פ "ה, ובשמחות

.Ê:Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa eÒ‡L Ï‡Ï ÊÓ∆∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa eÒ‡ Ï‡ Û‡eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰BÁÒa. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי  גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק 
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב "ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט  באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט , לקמן בביאורנו מובא בירושלמי , ומקורו ולמכור,

פ "ו,35)לח . לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב "ז: וכתב  ה"ח .
שביתת  בהל' שכתב  מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב : פ "ז, יו"ט 
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי 
מותר  זה הרי  ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף  שפ , סי ' דעה' ב 'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa eÒ‡ ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ  ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Âd˙Èa CB˙a. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ "ג שם ובירושלמי  ב . כא, מו"ק 

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי  ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף , על מרחפת  הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב : והראב "ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק  אם הי "א), פי "ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב "ז, ולדעת (כסף ֿמשננה). בבכי  מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
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קסה                
         

את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי  מביאה שהבטלה
שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB  Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡ Ú‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰ÚL. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת "י  פ "ג מו"ק  ירושלמי 
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק  השותף  שהרי 
אות  פ "ב , למו"ק  ברא"ש הובא הראב "ד, ולדעת האבל. של
בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק  השותף  אין ה,
לשניהם, מתחלק  והשכר השותפות, בעסק  השותף  מתעסק 
הרי מקודם... מושכרים או ב "מוחכרים הי "א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום  יעשו", אלו
וכן  (כסף ֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני 
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף  שם, ביו"ד פסק 
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק  אפילו  ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני  שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מרי ֹון של בעובדה ב , יא, במו"ק  ומקורו ַביתו".

אחא. דרב  בריה

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ znL ÌÈ„ elÙ‡ ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï‡Ï eÒ‡ÌÈÁ‡ Ï‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚÛe‚Ï ÂÈcÎÂ ,, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe‰Bi‰ ÔÓ BÓˆÂ , ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÁ‡ ÎBO. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆaÓeÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב , הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"ב ֿג. (ר"ן 41)פ "ז, אבלו ישכח  שלא כדי  שם, מו"ק 

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי  להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב , שיתרככו כדי 
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק 

ה"ג). שם יו"ט , להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח "כ  שיתרככו, כדי  מים במשרת פשתן גבעולי  לשום
מהראוי יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע  ממי  צבע  לקלוט  שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק  השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב  הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק  (רמב "ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע  רש"י : ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע  או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב . והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ‡‰ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈÈÎÁ‰Âel‡ È‰  »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk„k eOÚÈÌÈnÁ‰ Ï‡ .˙BÓ‰a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â‡Ï el‡ È‰  BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈÌÈkÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈkOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

eˆ˜eOÚÈ el‡ È‰ . »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע  לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
שכירות  (הל' ביניהם שיתנו כפי  מהן, רביע  או התבואות

ה"ב ). ויתן 50)פ "ח  לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
אם  בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות למשכיר
כסף  בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או מעט  תעשה
שנינו: ה"ב , פ "ו דמאי  ובתוספתא ה"א). (שם, לשנה קבוע 
- והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר בין "מה

להם 51)בפירות". מותר אבל, הוא השדה שבעל אע "פ 
בשלהם  וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי  בשדה, לעשות
כגירסת  ולא יעשו". אלו "הרי  ב ) יא, (מו"ק  עוסקים הם
(רא"ש  בשבילם" אחרים יעשו אלו "הרי  שלפנינו: הש"ס 

ג). אות וכן 52)שם חמורים, ע "ג משאות מוליכים
בהמותיו.53)הגמלים. ממנו ששוכרים האבל. של

האבל.54) אצל ששוכרים בספינה משא מעבירים
ואפילו 55) אבלו, בימי  אלו כל את לשכור להם אסור

להם  אסור האבל, מקרה לפני  הזמן וכלה אבלו לפני  שכרום
השוכרים  אצל אינן אלו שבהמות כיון בשכירותם, להמשיך
אבל", "מלאכת זו הרי  רגילה, בשכירות אלא ב "אריסות",
עומדת  שהיא בשדה, אבל בהמתו. שביתת על מצווה ואבל
המנהג  אין האריסות, זמן נשלם ואפילו לאריסות, כלל בדרך
כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא האריס  את לסלק 
ממשיך  המשכיר, אבילות לפני  הזמן נגמר אפילו לפיכך
האריס  מלאכת אלא האבל, מלאכת זו ואין בעבודתו האריס 
שם). ברא"ש הראב "ד וכפירוש (שם, לעצמו בה שעושה
- וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה: פ "ג, שם הירושלמי  ולשון
עושים". אינם - וגמליו וספניו איכריו עושים; אלו הרי 

שכר 56) של ברווח  לחלוק  האבל, של הספינה או הבהמות
כפי והשכר בעבודה, עוסק  והחוכר בהמתו נותן זה ההובלה,
ד"ה  ב  קכג, לבבאֿבתרא רשב "ם ראה ביניהם. שהתנו

למחכיר.57)מוחכרת. אבל אירע  מו"ק 58)ובינתיים
- וכשעושים שכרם, כל יפסידו יעשו לא שאם ב  יא,
לפני החכירה זמן כלה אם אבל עושים. הם  בשלהם
מאליו, ממשיך החוכר אין למחכיר, האבילות שאירעה
המרבה  וכל לזה, מזה חכירתו להחליף  המחכיר שדרך
בתחילה, ממנו לחכור רוצה כאילו זה והרי  קודם. - בשכרו
לחוכר  הפסד שום כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי 

בכסף ֿמשנה). הובא (ראב "ד,

.ÈÌBÈ ÈÎO˙Á‡ ÈÚa elÙ‡ ,‰OÚÈ ‡Ï  ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ.

קרקע .59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע  שם ידוע  עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי  קרקע 
שם). (מו"ק  האבל בשביל

.‚ÈÌÈÁ‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï‡‰ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa‰OÚÈ ‡Ï . ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈÁ‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰eOÚÈ ‡Ï  B˙Èa :, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ  Á‡ ˙Èa. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי  שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב  בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי  אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי  מפסיד הוא שאפילו שם,
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(יו"ד  האבל ולא השני  יגמור אבל, שאינו אחר ס ּפר בעיר
ב ). סעיף  שץ , אסור".13)סי ' "ובגנוסטרא א. יח , מו"ק 

מספרים, - גנוסטרא ב ): דרבנן (עשין הסמ "ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק  ואע "פ  בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח , = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ "ז, יו"ט  שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
Ï‡ È„‚ ÈLÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :Ó‡pL ?CeÒÏÂ ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆

‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁe .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â‰ˆÈÁ‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»
zÎÒÂ zˆÁÂ :Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈

ÌÈÏk LaÏÏ eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa eÒ‡ Ï‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ
ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈÏ. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י16)בלתי  ב . עמ ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח ) קט , (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ  בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף  בעצמות,

שם). וברש"י  ב  עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ  אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף ' וב 'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק  הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב  דעת הרדב "ז: וכתב  ה"ד. פ "ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע  אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח  הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף  שפט , סי ' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ eÒ‡ÈÚ‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
zÓ  ‡Ó‰f‰ ˙‡BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁa eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï‡ ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB  ÔBˆa Ï‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï. …»

ב .19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי  לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב  "בתשעה שנינו: ה"א) פ "ח ,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב , לתשעה אבל
ה"י . פ "ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף  שפא, סי' וביו"ד ב . עמ ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ  ובצואה, בטיט  מלוכלך

.‰:Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a eÒ‡L Ï‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡iÂ BzL‡ ÚL ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚÌ„wÓ eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï‡‰ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a eÒ‡ ‡e‰L Èt. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב . טו, מו"ק 
ושמטו  אבלו, בימי  מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ "ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין

ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב ).
ישמש  שלא "כדי  אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי "א לקמן כמבואר מיטתו",

הי "א. פכ"ב , ביאה איסורי  הל'

.ÂÓ‡ È‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏÚe :EÈÏ‚a ÌÈOz EÈÏÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈeÒ‡ ÌÚ‰Cca ‡a ‰È‰ .;CÏB‰Â ÏÚB  »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎeÂÈÏÚÓ ıÏBÁ . ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי  שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב  יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב . טו, מו"ק 
סי ' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ 
ה"ז. פ "ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף  שפב ,

יחף .30) ללכת לו ב .32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק 
ה"ד. פ "ג, תעניות הל' והשווה ה"י . פ "ה, ובשמחות

.Ê:Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa eÒ‡L Ï‡Ï ÊÓ∆∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa eÒ‡ Ï‡ Û‡eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰BÁÒa. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי  גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק 
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב "ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט  באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט , לקמן בביאורנו מובא בירושלמי , ומקורו ולמכור,

פ "ו,35)לח . לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב "ז: וכתב  ה"ח .
שביתת  בהל' שכתב  מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב : פ "ז, יו"ט 
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי 
מותר  זה הרי  ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף  שפ , סי ' דעה' ב 'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa eÒ‡ ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ  ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Âd˙Èa CB˙a. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ "ג שם ובירושלמי  ב . כא, מו"ק 

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי  ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף , על מרחפת  הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב : והראב "ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק  אם הי "א), פי "ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב "ז, ולדעת (כסף ֿמשננה). בבכי  מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
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אבלו. שאירע 66)בימי  לפני  בגד, לו לתפור לחייט  שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי  יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע  במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙ÚL Ïk BÚBz BÈ‡  Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
˙eÏ‡‰ ÈÓÈ„‡ „ ‰È‰ Ì‡Â .‰OBÚ  ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆

ÁÈÏL.ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי  היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח  ממונו עומד 70)אחרי  שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ , לחוץ  לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י , לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂËÓ‡ È‰L ?‰Bz È„a eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק  תורה תלמוד ולא דום,

.ÊË,ÌÈe˙ke ÌÈ‡Èpa ‰Bza ˙B˜Ï eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L„ne ‰Lna ˙BLÏÂ˙BÎÏ‰eeÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈˆ ÌÈa„ÈÓÚÈ ‡lL „Ïe .zÓ  «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓbzÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈaÏ ÚÈÓLÓ ÔÓbz‰Â ,ÔÓbzÏ. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי  שהם וספרי , ספרא כגון תנאים, מדרש
ב ). לו, לנדרים הרא"ש מסיני74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק  ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י  ואמנם ובאגדות". ובש"ס  "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח 
"פקודי ט ) יט , (תהלים נאמר תורה שבדברי  שמחה , משום
הי "א, פ "ה תעניות הל' והשווה לב ". משמחי  ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ "ג מו"ק  ובירושלמי  באב . תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט  היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק  לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב  הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע "י  הרדב "ז: וכנימוק  ד, סעיף  שפד סי '
ובטל. יושב  יהיה ולא שמח , יהיה ולא אבלו, את ישכח 

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע  המתרגם
אבלו. בימי  א.77)שלא כא, מו"ק 

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ LBÈ Ï‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe:Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ‡ kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ "ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב  כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט . (מו"ק  עליה וישב  מיטתו כפה לארץ , סמוך

וברש"י ).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ iÁÂ‰ÚL ÏkB˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»

CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰OÚa ˙BhÓ OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ iÁ  ˙BÈÚ OÚe¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk  Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰CÈˆ BÈ‡  «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏLbc .ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈˆ BÈ‡  ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
˙‡ÂÈËÈa˜‡e‰Â‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»

‰ÈËÈÏ˜pLdÎÙ‰Ï LÙ‡ È‡ È‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ Bi„ÂÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈÁ‡ ˙BhÓ Èab ÏÚÈab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  Ú˜˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב  החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט , פ "ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק  (כסף ֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי  (=צורתי ) דיוקני  "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי "ף ), נוסח  (לפי  הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי  את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי  -
ברכות  ובירושלמי  אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ "ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק 
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב  כפיית 84)מד, טעם עיקר כי 
אדם, של ומנוחה מושב  מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי ' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע 
עליהם 88) למתוח  כדי  למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק 
אחרים. אנשים של פ "ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ "ג שם בירושלמי  רבינו דברי  מקור ה"ט ,
כפיית  חובת ידי  יצא לא הקרקע , על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע , או מפץ  גבי  על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי "ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב "הגהות  וכתוב  קרקע . ע "ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי  על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף )
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק  'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב , סעיף  שפז סי ' ביו"ד
נקליטים  שהרי  שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡‰ ˙ÚÈÙa eÒ‡L Ï‡Ï ÔÈpÓÈ‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»
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קסז                
         

L‡‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈiÁ ÌÈÏ‡‰‰qÎnL „eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡ BaÏÚÂ :Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï‡k :Ìbz ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי  טו, א 95)מו"ק  כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין
א, ס "ק  שפו סי ' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק  לידי 
למטה  הכובע  למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ÈÊÁÓ ÔÈ‡  ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
ÈÊÁÓ  BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰ÚL „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL  ÌÈLÏL „ÚÂ ‰ÚMÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈÁ‡BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈÁ‡ Ï‡ ,„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï „Ú BÓBÏLa˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba‰Ï eÒ‡ ‡e‰L ÓÁÂ Ï˜ ,Ï‡‰ Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈc¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡ÈÈ ‡lLÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י ).96) א טו, (מו"ק  שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח  לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי99)שהרי  אינו שהוא

ב ). כא, (שם דין 100)בשלום הי "א, פ "י  לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב .101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב . כב , שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב , פ "ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תשע"ח  אלול י"ד ש "ק יום 

    
מדברי1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡Èc ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È‡ ˙‡ ‰˙Îe :Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ ÁÈ2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÚËˆÓ Ï‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח  אמרו: ב  מ , לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי  אולם בירושלמי , זה דרש מקור הרדב "ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי  כזה דרש מצאו שלא מעירים,

פרק  קטן מועד ובירושלמי  ועוד) זה, לפסוק  תמימה תורה
שבעה; - ימי  משה, אבל בכי  ימי  "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט , קטן מועד ובבבלי  שלושים". - אבל שנים; - בכי 
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע  פרע  שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע  גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף  שלושים,

.:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a eÒ‡ Ï‡‰L ÌÈ„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
˙ÁÓOe ,ÔÈ‡eOe ,ıe‰‚e ,˙tÒ˙a eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«

˙eÚÓ4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…
ÌÈ„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב ,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב . הלכה ה, פרק  לעיל ראה לעיר.5)ב ), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק  והולכים מתבארים

.‚ÚO Ïk tÒÏ eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈtˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰ÚL7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk eÒ‡ Ck ,8ÌÈc ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÚO ˙ÏÈËa ˙zÓ  ‰M‡a Ï‡ ;LÈ‡a ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú  LÈ‡‰Â .‰ÚL Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Út ÁlLiL „Ú BÚO Ïc‚Ï iÁ  Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈÁ Ba eÚ‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב .7) הלכה ה, פרק  לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה  שיער  יותר 10)גידול  פרע  גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח : ששם אלא ב ), כב , קטן (מועד מדאי 
ח  הלכה ג, פרק  שם ובירושלמי  חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי  טעות יש הרדב "ז ולדעת רבינו. כדברי  הנוסח 
חביריו" בו ויגערו פרע  שישלח  "עד הוא: הנכון והנוסח 
הכסף  וכתב  הנ"ל. בירושלמי  גם הנוסח  הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈÏ ÌÈÏk LaÏÏ eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈzÓ  ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚeˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
zÓ  ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈÏ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡  ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a zÓ 16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב ,11) כט , לתענית בר"ן ראה במגהץ , יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ 
מחזירו  הוא כן ידי  שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין שם,
כך. כל בהם כי14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט ,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי  באב : תשעה בו שחל שבוע  לעניין ב )
מיד, שמתקלקלים משום הרדב "ז, ומפרש גיהוץ " משום
בהם  מקפידים שאין לפי  מפרש: לב  אות ד פרק  שם  והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ  על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני  בבלי , בתלמוד מצינו ולא הואיל
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אבלו. שאירע 66)בימי  לפני  בגד, לו לתפור לחייט  שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי  יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע  במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙ÚL Ïk BÚBz BÈ‡  Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
˙eÏ‡‰ ÈÓÈ„‡ „ ‰È‰ Ì‡Â .‰OBÚ  ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆

ÁÈÏL.ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי  היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח  ממונו עומד 70)אחרי  שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ , לחוץ  לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י , לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂËÓ‡ È‰L ?‰Bz È„a eÒ‡ Ï‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק  תורה תלמוד ולא דום,

.ÊË,ÌÈe˙ke ÌÈ‡Èpa ‰Bza ˙B˜Ï eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L„ne ‰Lna ˙BLÏÂ˙BÎÏ‰eeÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈˆ ÌÈa„ÈÓÚÈ ‡lL „Ïe .zÓ  «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓbzÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈaÏ ÚÈÓLÓ ÔÓbz‰Â ,ÔÓbzÏ. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי  שהם וספרי , ספרא כגון תנאים, מדרש
ב ). לו, לנדרים הרא"ש מסיני74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק  ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י  ואמנם ובאגדות". ובש"ס  "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח 
"פקודי ט ) יט , (תהלים נאמר תורה שבדברי  שמחה , משום
הי "א, פ "ה תעניות הל' והשווה לב ". משמחי  ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ "ג מו"ק  ובירושלמי  באב . תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט  היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק  לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב  הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע "י  הרדב "ז: וכנימוק  ד, סעיף  שפד סי '
ובטל. יושב  יהיה ולא שמח , יהיה ולא אבלו, את ישכח 

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע  המתרגם
אבלו. בימי  א.77)שלא כא, מו"ק 

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ LBÈ Ï‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe:Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ‡ kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ "ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב  כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט . (מו"ק  עליה וישב  מיטתו כפה לארץ , סמוך

וברש"י ).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ iÁÂ‰ÚL ÏkB˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»

CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰OÚa ˙BhÓ OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ iÁ  ˙BÈÚ OÚe¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk  Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰CÈˆ BÈ‡  «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏLbc .ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈˆ BÈ‡  ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
˙‡ÂÈËÈa˜‡e‰Â‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»

‰ÈËÈÏ˜pLdÎÙ‰Ï LÙ‡ È‡ È‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ Bi„ÂÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈÁ‡ ˙BhÓ Èab ÏÚÈab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  Ú˜˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב  החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט , פ "ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק  (כסף ֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי  (=צורתי ) דיוקני  "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי "ף ), נוסח  (לפי  הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי  את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי  -
ברכות  ובירושלמי  אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ "ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק 
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב  כפיית 84)מד, טעם עיקר כי 
אדם, של ומנוחה מושב  מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי ' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע 
עליהם 88) למתוח  כדי  למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק 
אחרים. אנשים של פ "ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ "ג שם בירושלמי  רבינו דברי  מקור ה"ט ,
כפיית  חובת ידי  יצא לא הקרקע , על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע , או מפץ  גבי  על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי "ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב "הגהות  וכתוב  קרקע . ע "ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי  על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף )
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק  'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב , סעיף  שפז סי ' ביו"ד
נקליטים  שהרי  שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡‰ ˙ÚÈÙa eÒ‡L Ï‡Ï ÔÈpÓÈ‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»
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קסח               
         

בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב , קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס 
שונים. אבילות לדברי  ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח  הלכה ג, פרק  שם שבירושלמי  להעיר וראוי 
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ  אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק  שהבבלי  סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף  שפט  סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק  ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ "א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ "א כותב  א בסעיף  ושם חודש, י "ב 
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס  בגד
מותר  במגוהץ  ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי  תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף  שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע  אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב  כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף " ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO‡Ï zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰  ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ eÚiL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ‡OÏ eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚22B‡ ,‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡BÏ BÏ eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï 27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק  (כתובות בירושלמי  שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב , בתשעה לארס  מותר א): הלכה
ומדובר  י "ד. הלכה י , פרק  אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף  יתירה שמחה שזוהי  שלושים,

א). סעיף  שצב  אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט "ו, ה"נמוקי22)פרק  וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח  כדי  שם: יוסף "
קטן  סעיף  שצב  סימן דעה ליורה הט "ז והוסיף  השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח  הוא הרגלים שמחת ידי  שעל ב ,
דיבור  שם בתוספות וראה מח . אות ג פרק  שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי  שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי  יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י "א.24)מי  הלכה ד, פרק  יבמות ירושלמי 

הכהן 25) יוסף  של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני  את ופרנסי  לכי  הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי  על ואף 
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי  על ואף  יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי  התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי  שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב , יתעכב  שלושים שיעברו ואחרי 

מבעלה.26)(רדב "ז). חוץ  קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני  אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי  ואין קטנים, בנים
כי שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי  יום, תשעים עד להתארס  אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני , לזרע  הראשון בעלה זרע  בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי  (על י "ח  הלכה י "א, פרק 
כי כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי  להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח  שהוא" ב "כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי , יום שלושים לאחר

ב ). קטן סעיף  שצב 

.Â„iÓ d˙B‡ ÚÙÏ iÁ ‰È‰L ˙eÚÓ ˙ÁÓO28 ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰ÚL Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚÙÏ iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï eÒ‡ 31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב 
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי 

וברש"י ). ב  כב , קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף  יערוך שבעתיד כדי  אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈe Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï  »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚÓ33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע  כשחייב  ובירושלמי33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח  הלכה ג, פרק  שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס 
משיא  שאם ב , סעיף  שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס  לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת ,

.ÁÁ‡Ï ‰BÁÒa CÏÈÏ zÓ  Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈÁ Ba eÚ‚iL „Ú  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ eÓ‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח , הלכה ג, פרק  קטן מועד ירושלמי 
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק , למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי  לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק  לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף  ירושלמי 

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ  Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח . הלכה ג, פרק  תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
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בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל
א). כב ,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ 41Â‡Ï Ì‡Â ;42Cc‰ ÈÎˆ ‰˜È 43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי  לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק  גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי  על אף  הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡ÈeÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,ÈÚa,‰eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ eÒ‡  Bn‡Â ÂÈ‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈeÏˆ ÔÈ‡L Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ 47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב ) כא, (דברים עץ " על אותו "ותלית תלוי .
בידי שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב  אונקלוס :
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י "ג. הלכה ב , פרק  שמחות
הרי שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב , זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב "ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי , מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק  סוף  קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס ". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי  מכירים זה צד אנשי 
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני  שצלוב  ידעו, שלא

.ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó  ÈÚÈL ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49‡L ˙BOÚÏÂ ıÁÏÂ ÒaÎÏ zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈL ÌBÈa ÌÈc‰50B˙ˆ˜Ó  ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe tÒÏ zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ  שאחרי 
היום  ככל אינו שביעי  ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב  כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב "ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי  לגמר
כאילו  זה הרי  הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב ). יט , קטן (מועד ה הלכה י , פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ "א ותיקין" פי  על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב "הגהות ומקורו א, סעיף  שפא סימן

ו). אות י  פרק  שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52BÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó  ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈtÒÓa ‡Ï ,Ú˙a54Ï‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁBÂ . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡e ÂÈÏ‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰ÈM‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ cÓ ‰È‰L B‡ ,z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

z‰Â B„61‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È‰  ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ‡ ÈÓ63Á‡ Ï‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני . אבל לו אירע  להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני . האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע ,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי  בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף  מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב "ן). בימי  הידוע  הנתרן, ממלחי  אחד
תכבסי "אם כב ) ב , (ירמיה ככתוב  ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי  הנוסח :56)בנתר ושם ב  יז, קטן מועד
ולא  גורס : ג פרק  שם הרי "ף  אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב  יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי "ף  טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח  הספיק  ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב .59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק  תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע  כל הם מטמאים שהרי  טומאתם, בימי  שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק  קטן למועד נוסחאות (שינויי 
י "ט : הלכה ז, פרק  טוב  יום להלכות משנה" ב "מגיד
להעיר  וראוי  הרגל". קודם להתקשט  לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף  שפט  סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח , יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני64)כדרכם,
והוא  ב ). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי  כסותם את לכבס  להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף  שפט  סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף  שצ  סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס  להם שמותר

    
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי  דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע  ולא קרוב  לו מת קרובו.
הם  מי  קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני  אבלו. ימי 

באבלו. המלך מנחמי 

.‡B˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓCB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰B˜ ‰ÚeÓL BÊ È‰  BÓˆÚ‰ÚL ‚‰Ï iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .ÚB˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈc‰ ‡L ÌÚ ˙tÒz‰ eq‡Ï ÌÈLÏLBÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰ew‰ ÌBÈk  ‰Bw‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :c ÏL. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

 ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ ‰ÚeÓL BÊ È‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»
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בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב , קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס 
שונים. אבילות לדברי  ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח  הלכה ג, פרק  שם שבירושלמי  להעיר וראוי 
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ  אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק  שהבבלי  סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף  שפט  סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק  ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ "א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ "א כותב  א בסעיף  ושם חודש, י "ב 
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס  בגד
מותר  במגוהץ  ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי  תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף  שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע  אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב  כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף " ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO‡Ï zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰  ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ eÚiL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ‡OÏ eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚22B‡ ,‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡BÏ BÏ eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï 27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק  (כתובות בירושלמי  שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב , בתשעה לארס  מותר א): הלכה
ומדובר  י "ד. הלכה י , פרק  אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף  יתירה שמחה שזוהי  שלושים,

א). סעיף  שצב  אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט "ו, ה"נמוקי22)פרק  וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח  כדי  שם: יוסף "
קטן  סעיף  שצב  סימן דעה ליורה הט "ז והוסיף  השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח  הוא הרגלים שמחת ידי  שעל ב ,
דיבור  שם בתוספות וראה מח . אות ג פרק  שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי  שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי  יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י "א.24)מי  הלכה ד, פרק  יבמות ירושלמי 

הכהן 25) יוסף  של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני  את ופרנסי  לכי  הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי  על ואף 
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי  על ואף  יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי  התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי  שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב , יתעכב  שלושים שיעברו ואחרי 

מבעלה.26)(רדב "ז). חוץ  קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני  אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי  ואין קטנים, בנים
כי שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי  יום, תשעים עד להתארס  אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני , לזרע  הראשון בעלה זרע  בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי  (על י "ח  הלכה י "א, פרק 
כי כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי  להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח  שהוא" ב "כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי , יום שלושים לאחר

ב ). קטן סעיף  שצב 

.Â„iÓ d˙B‡ ÚÙÏ iÁ ‰È‰L ˙eÚÓ ˙ÁÓO28 ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰ÚL Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚÙÏ iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï eÒ‡ 31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב 
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי 

וברש"י ). ב  כב , קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף  יערוך שבעתיד כדי  אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈe Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï  »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚÓ33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע  כשחייב  ובירושלמי33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח  הלכה ג, פרק  שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס 
משיא  שאם ב , סעיף  שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס  לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת ,

.ÁÁ‡Ï ‰BÁÒa CÏÈÏ zÓ  Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈÁ Ba eÚ‚iL „Ú  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ eÓ‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח , הלכה ג, פרק  קטן מועד ירושלמי 
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק , למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי  לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק  לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף  ירושלמי 

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ  Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח . הלכה ג, פרק  תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
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ÚB˜ BÈ‡ÂÈÚÈL ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂBlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב  כ, למו"ק  הרי "ף  כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב , פ "ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק 

ה"ט  פ "ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע , אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ "ח  לקמן רבינו מדברי  נראה
נראה  שם, הרי "ף  מדברי  אולם ואמו. אביו על אפילו קורע 
מו"ק  בירושלמי  ומקורו לעולם, קורע  ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ "ג,
ד. סעיף  תב  סי ' ביו"ד השו"ע  פסק  וכן לקרוע ".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב "ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ ' שם (מו"ק  לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב ).

.‰ÚL ˙eÏ‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡ıÁÏÂ ÏÚÏ zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k  ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂÏÎa zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈc‰. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ  כגון
(רמב "ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע "פ 
ה"ג. ואמו 11)פ "ו, אביו על הרמב "ן ולדעת שם. מו"ק 

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ "ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס  ואינו ה"כ) פ "ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י "ב  עד המשתה
אינו  חודש, י "ב  לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב  סי ' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚‰ CB˙a ‰B˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓB‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa˙ÈOÚ Ï‚‰ Á‡ B‡ ˙aL Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁBÏ ‰ÏBÚ B‡ Ï‚‰ Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ Á‡ÏÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e‡aL BÓk ,BlÎk. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ "י , לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי , בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי 

השמועה" "יום שלענין ה, ס "ק  תב  סי ' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי  השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע  יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב . כ, מו"ק 
כדברי קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע  שם: אמרו שהרי  ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי  - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי  בשבת,
שמועה  אותה שמע  ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,

שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי  חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק  ועלֿכרחך שמע , עצמו
למי אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי  ולא אבילות, דיני  שנהג

שם). יוסף ' ו'נמוקי  שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי  בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע  וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי 
קורע , ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי ' (יו"ד לאבלות שביעי  לו הוא הרי  בשבת ששי  יום נמצא

וֿז). סעיפים תב 

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ B˜ BÏ ˙nL ÈÓ‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Òt ‰OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,B˜ ÌB˜Óa, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡BiL LÙ‡LÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈM‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

eÚpL ÈtÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ‰ÏBÚ  ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ  ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰ÚL BÓˆÚÏ ‰BÓ  ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני  אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע , היה ואילו ב . צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב  כא, (מו"ק  עמהם ישב  כאילו הוא והרי 

לח ). אות פ "ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי "ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע . ע "ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב , אבל (שם). לו ונודע  שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע 

ח ). סעיף  שעה, סי ' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י ). ב  כא, (שם עמהם להצטרף 
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב  פ "א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני  אצל אח "כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב  ממקום והבא

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה הבית בני  שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡  ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
Á‡ Ï‡ ˙ÈÏLBÈ BÈ‡Â .CÏB‰  CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

LBÈ  ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ  ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk„k a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa‡e‰ È‰  ˙ÈÚÈ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï. ¿»»»
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קעי                
         

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע "פ 
(רדב "ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף 
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ "ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני  וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי  כדי 
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב  הוא שהרי  ראשון",

א. סעיף  שצג ב .28)סי ' כא, הראשון.29)מו"ק  שבוע 
שם:30) לרי "ף  רש"י  ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב  "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב , סעיף  שצג סי ' יו"ד
ולענין  חודש". י "ב  כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף  שם בשו"ע  כתוב  לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק  ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי "ז): אליעזר דרבי  בפרקי  אגדה דברי  על וסומכים אחת.
 ֿ בית וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני  בנה המקדש
שני בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס  הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס  חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל , שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב 
הארץ , על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי 
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי  ישראל כל שיצאו כדי 

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק 
ושנים  שבוע , אותו כשכלה מיד השבוע , באמצע  שמת
סעיף  שצג סי ' (יו"ד רביעי  הבא השבוע  נחשב  - שאחריו

ב ).

.ÂBÏ eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ‡ Èc ÏÎa iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú˜ÏÚt Ïc‚Ïe ,Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰ÔÈnLÎe .B˙ÈÏ BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡ÏÚ ÒÓ ‡e‰Â ,ı‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk »»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙tk.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎa˙z :Ì‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈÁ‡ ÌÁÏ ‰ˆ Ì‡Â‰pÓÓ‰ CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰eÓÁz :Ì‰Ï ÓB‡Â ,. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י ) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני  כדרך (=קורע )
והשווה  ב ). יב , (הוריות מלמעלה וההדיוט  בגדו) (בשפת

ה"ו. פ "ה, המקדש כלי  "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע  מרבה אינו - יפרע " לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב  שבת מערב 
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י : ומפרש ב ). כב , (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני 
המקדש  כלי  ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב  - ה"ה שם,
א. יח , סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח  יוצא

ה"ט .35) פ "ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת

לבוא 37)שם. הראוי  לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו
וברש"י ). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי 

אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,
ה"ב . פי "ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן

ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד
הט "ז. פ "ד, המקדש כלי  וכל 40)הל' בימינו, שהממונה

האבלים  וגם באמצע , הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב : פי "ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ "ה, המקדש כלי  בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט ,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ‡ Èc ÏÎa iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈB˙Ó Á‡ BlLCÈˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈÁ‡ ÌÈ˙Ó Á‡ ÓBÏ‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
‡ Á‡ „Â„ ‡ˆÈ‚‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆa. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי  א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב  העם, לפני  ועצב 

עיניך". ה"ב .44)תחזינה פ "ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב  - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב  וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי  העם...

לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ÈÓe ÂÈ„Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL BÏ Ô˙pLBÏ a„Ï ˙eL Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰LiM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk  B˙B‡ ÔÈnLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lbc‰ ÏÚ ÒÓ. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ "ב , מלכים הל' לקמן והשווה שם).

    
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב 

על  הקריעה סדר שאול. חלוק  לקרוע  המותר קורע . ומהיכן
חולה  על הקורע  אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף 

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚e :Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú˜Ï iÁ Ï‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
ÌÙÏ iÁ  Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓÙ˙ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚aÂÈÙlÓ ?ÚB˜ ÔÎÈ‰Óe .B‡ ÂÈÁ‡Ó ÚBw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ˜ ˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ ÌBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסף ֿמשנה,2) הובאה הרמב "ן ולדעת א. כד, קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק  וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי  בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב :

1
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ÚB˜ BÈ‡ÂÈÚÈL ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂBlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב  כ, למו"ק  הרי "ף  כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב , פ "ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק 

ה"ט  פ "ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע , אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ "ח  לקמן רבינו מדברי  נראה
נראה  שם, הרי "ף  מדברי  אולם ואמו. אביו על אפילו קורע 
מו"ק  בירושלמי  ומקורו לעולם, קורע  ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ "ג,
ד. סעיף  תב  סי ' ביו"ד השו"ע  פסק  וכן לקרוע ".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב "ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ ' שם (מו"ק  לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב ).

.‰ÚL ˙eÏ‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡ıÁÏÂ ÏÚÏ zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k  ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂÏÎa zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈc‰. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ  כגון
(רמב "ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע "פ 
ה"ג. ואמו 11)פ "ו, אביו על הרמב "ן ולדעת שם. מו"ק 

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ "ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס  ואינו ה"כ) פ "ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י "ב  עד המשתה
אינו  חודש, י "ב  לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב  סי ' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚‰ CB˙a ‰B˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓB‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa˙ÈOÚ Ï‚‰ Á‡ B‡ ˙aL Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁBÏ ‰ÏBÚ B‡ Ï‚‰ Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ Á‡ÏÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e‡aL BÓk ,BlÎk. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ "י , לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי , בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי 

השמועה" "יום שלענין ה, ס "ק  תב  סי ' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי  השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע  יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב . כ, מו"ק 
כדברי קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע  שם: אמרו שהרי  ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי  - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי  בשבת,
שמועה  אותה שמע  ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,

שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי  חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק  ועלֿכרחך שמע , עצמו
למי אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי  ולא אבילות, דיני  שנהג

שם). יוסף ' ו'נמוקי  שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי  בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע  וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי 
קורע , ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי ' (יו"ד לאבלות שביעי  לו הוא הרי  בשבת ששי  יום נמצא

וֿז). סעיפים תב 

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ B˜ BÏ ˙nL ÈÓ‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Òt ‰OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,B˜ ÌB˜Óa, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡BiL LÙ‡LÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈM‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

eÚpL ÈtÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ‰ÏBÚ  ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ  ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰ÚL BÓˆÚÏ ‰BÓ  ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני  אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע , היה ואילו ב . צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב  כא, (מו"ק  עמהם ישב  כאילו הוא והרי 

לח ). אות פ "ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי "ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע . ע "ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב , אבל (שם). לו ונודע  שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע 

ח ). סעיף  שעה, סי ' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י ). ב  כא, (שם עמהם להצטרף 
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב  פ "א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני  אצל אח "כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב  ממקום והבא

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה הבית בני  שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡  ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
Á‡ Ï‡ ˙ÈÏLBÈ BÈ‡Â .CÏB‰  CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

LBÈ  ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ  ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk„k a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa‡e‰ È‰  ˙ÈÚÈ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï. ¿»»»
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קעב               
         

רבינו  דעת גם שזוהי  וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום
ורדב "ז). רבינו,3)(כסף ֿמשנה מדברי  ומשמע  א. כא, שם

זה  הרי  מיושב , וקרע  שכח  אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב ) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע  חוזר

א. סעיף  שמ  סי ' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב "פתחי  ה"ו. פ "ז, לעיל והשווה ב . כו, מו"ק 

לרוחב  קרע  שאם הרדב "ז, בשם מביא ב  ס "ק  שם ליו"ד
מעצמו. נקרע  כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.ÁÙË ?Úw‰ eÚL ‰nkÏÈc‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙOÈÏÎa Ú˜Ï BÏ zÓe .BÏ LÈÂ .Ú˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙaB„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
ÚB˜Â ÌÈÙa„‚a ‡l‡ Ú˜Ï iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„Ïa ÔBÈÏÚ‰. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק  יא) א, (שמואלֿב  שנאמר
ב ). כב , (מו"ק  מטפח  פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע "פ  ולמטה, הצואר בית משפת וקורע  שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י ). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙ÚL ÏkÌÈÙÏ Úw‰ ˙eÏ‡ ÈÓÈ‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰ÏÏkL ;Á‡ Ú˜ ÚB˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ  ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú˜Ú˜ BÈ‡ ‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú ÚB˜  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚ Ï‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ„‚a‰ ˙ÙO ÏÈcÓe .‡l‡ ,ÈÏÎa ÚB˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk ÚB˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

kÚÓ BÈ‡  BOÏ ˜ec‰ ‰Úf‰ „‚e .ÂÈÏÚL. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰ÚL Ïk Ú˜Ï iÁ  Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡ÂÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚÔÓ BÚBÊ ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚBÊe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

iÁ BÈ‡  Bn‡Â ÂÈ‡ wiL Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י 
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ "י , שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י .17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק  קרע 
שם  ובירושלמי  ב ). כב , (שם ללבו שמגיע  עד מטפח , יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני  אמרו: ה"ח , פ "ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב , צוארו,19)התלוי  בית את
לשנים. ומובדל קרוע  הבגד ב 20)שיראה כב , שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י  ואע "פ 

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ "ט , לקמן רבינו דברי  מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי "ף  ב . כב , שם המוזכר חולץ , של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע  מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ  מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו ֿ 23)ונמצא (בבא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף ". חלוצי  אלף  וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני  - "לפניו" אלא אינה כתף  שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסף ֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף  שמ  סי ' (יו"ד כלל" כתף 

.„ÔË˜Ï ÔÈÚB˜LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ˜Ó ÔÈ‡  ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

ÛhzÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י ). ב  יד, (מו"ק  אבל שהוא מפני 

(רדב "ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע  יבכו שלא
"ואין  א: סעיף  שלז סי ' וביו"ד ב ). כו, (מו"ק  בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב , ס "ק  שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני 

.‰„Bk ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ ÚB˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „Bk ÈtÓ. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב . כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי ' וביו"ד ה"ה, פ "ב  לעיל בביאורנו וראה (רדב "ז), ואמה
חמיו  על לקרוע  כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף  שמ 

מפני29)וחמותו. לקרוע , חייב  אשתו כבוד מפני  אם
כ, (מו"ק  אמרו וכן (כסף ֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב )

.ÂÚ˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓCB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
ÚB˜ BÈ‡  ‰ÚL Á‡Ï ;ÚB˜  ‰ÚLÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡Ïk ÚB˜  ‰Ú »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏLÚe˜ „‚a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

ÓBÏk˙Úc B‚ ‰Ê È‰  Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bia‰ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „BÎa ÏÊÏÊÂ ,. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב "ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי  שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע "פ  (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע  ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע  לא חייא רבי  שכן קורע ,
ד"ה  שם ב 'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח , סעיף  שמ  סי ' ביו"ד אבל קורע .
"יש  ה"ה: פ "ג, מו"ק  בירושלמי  ומקורו לעולם, קורע 
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ ). ס "ק  הגר"א (ביאור לקרוע " לכן.33)חייב  קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי 

קרע . ולא שקרע  ב .36)עצמו כו, מו"ק 

.ÊÈ‡ ˙‡ w‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
ÚB˜  ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L‰Á‡Óe, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆
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קעג                
         

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ÈÊÁÓeBÚ˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ wÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰ÏBÁ. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע  הואיל
שם. יתבייש שלא כדי  שיקרע , מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע "פ  שם.
פ "ט , לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע 
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף ' ('נמוקי  יתבייש שלא כדי  לקרוע  הרשהו

(שם).40) הקרע  בגלל מערכו הבגד שנגרע  מה
בו.41) תימן: ידי42)בכת"י  יצא לא קרע  ואם שם. מו"ק 

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי  קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי  יצא לא גזול, בחלוק  והקורע 

נ). ס "ק  שם (ש"ך כט  סעיף 

.ÁeÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck Á‡Â ,Ú˜Â ˙nL ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

ÚB˜Â ÊBÁ BÈ‡ÊBÁ  ˙Ó ea„ È„k Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
Á‡ Ú˜ ÚB˜Â,ÂÈ‡ ˙Ó BÏ eÓ‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ eÓ‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck Á‡Â ,Ú˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck Á‡Â ,Ú˜Â ÂÈ‡L eÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ  c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú˜Ï iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï  ea„ È„k Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

Á‡ Ú˜. ∆««≈

רבי ,43) עליך שלום לרב : תלמיד של שלום שאילת כדי 
הי "ז. פ "ב , שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע  כאילו זה הרי  לקריעתו, דיבור כדי  תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע  בשעה שהרי 

(שם). הוא 46)כלום ורק  מת, מי  לו פירשו שלא אע "פ 
קרע  לקרוע  חייב  זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי דיבור. בכדי  תלוי  שהכל אשי ), רב  ע "פ  (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט : כל תימן, שבכת"י  לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק  אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי  וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע "פ  וזה יצא, אשידיבור ורב  שם, שבגמרא הראשון ץ 
לחדש  מוסיף  אלא הראשון, התירוץ  על לחלוק  בא לא

אינו  דיבור כדי  בתוך שמת כל מת, מי  לו כשפירשו שאפילו
כד. סעיף  שמ , סי ' ביו"ד וכן אחר, קרע  לקרוע  חייב 

.ËÚ˜ ÚB˜  „Á‡k ‰a‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ ÚB˜  Bn‡ B‡ ÂÈ‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

Á‡ Ú˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú˜ Ôlk. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי  וכדעת ב  כו, מו"ק 
על  אחד קרע  קורע  כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף  שם ביו"ד וכן (רדב "ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
Á‡ Ú˜ ÚB˜  ‰ÚL CB˙a Ì‡ :Á‡Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰ÚL Á‡ÏÏk ÔBL‡‰ Úw‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ  ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L ÈL ÏL ‰ÚL Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .BeaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
BeaËÏ˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁÓ ÚB˜Â‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

 ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈBÁ‡Ï BÈÊÁÓ  ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰Á‡Â ,Ú˜Â ,ÂÈ‡ ˙Ó BÏ eÓ‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó  ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰ÚL‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰,Ú˜Â ,Ba ˙Ó BÏ eÓ‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡  ÂÈ‡ ˙Ó ‰ÚL Á‡ÂÚB˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ‡ ÔÈ‡L ;Á‡ Ú˜. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק  או טפח , עוד וקורע  מוסיף  קרע  שבאותו
ה'טור'). בשם (כסף ֿמשנה טפח  וקורע  הקרע , מצד אצבעות

ה"א.49) פ "ט , להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף  השלילות כל תחילה

וברש"י ). ב  כו, (מו"ק  -51)קרע  טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע  המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע  מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע  (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע  וחוזר
שאינו  חלוק  לו שאין כמי  "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף  שמ , סי ' (יו"ד שהקרעים 55)קורע " התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי  מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע  ה"א, פ "ט  לקמן
קרע .57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע  על

בן  יהודה רבי  וכדעת ב  כו, (מו"ק  חדש קרע  עליהם לקרוע 
עליהם  קרע  שאם להוסיף , אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף  זה הרי  אחר, מת לו מת ואח "כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי 



      

ה'תשע"ח  אלול ח' ראשון  יום 


 

   1 
בין 1) השוני  ביטוי ; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙ÚeLÏ ÌÈ„ ÔÈa LÈ ÌÈ„ ‰Úa‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰ÚeL ÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL ÔÈ‡ Èeha ˙ÚeLaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

„ ÏÚ „ ÏeÁÈ ÌÈ„e4‰ÚeLa ÒÈt˙n‰ .5 ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
iÁ  ÌÈ„e ,eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙ÚeL ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»
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רבינו  דעת גם שזוהי  וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום
ורדב "ז). רבינו,3)(כסף ֿמשנה מדברי  ומשמע  א. כא, שם

זה  הרי  מיושב , וקרע  שכח  אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב ) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע  חוזר

א. סעיף  שמ  סי ' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב "פתחי  ה"ו. פ "ז, לעיל והשווה ב . כו, מו"ק 

לרוחב  קרע  שאם הרדב "ז, בשם מביא ב  ס "ק  שם ליו"ד
מעצמו. נקרע  כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.ÁÙË ?Úw‰ eÚL ‰nkÏÈc‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙOÈÏÎa Ú˜Ï BÏ zÓe .BÏ LÈÂ .Ú˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙaB„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
ÚB˜Â ÌÈÙa„‚a ‡l‡ Ú˜Ï iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„Ïa ÔBÈÏÚ‰. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק  יא) א, (שמואלֿב  שנאמר
ב ). כב , (מו"ק  מטפח  פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע "פ  ולמטה, הצואר בית משפת וקורע  שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י ). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙ÚL ÏkÌÈÙÏ Úw‰ ˙eÏ‡ ÈÓÈ‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰ÏÏkL ;Á‡ Ú˜ ÚB˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ  ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú˜Ú˜ BÈ‡ ‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú ÚB˜  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚ Ï‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ„‚a‰ ˙ÙO ÏÈcÓe .‡l‡ ,ÈÏÎa ÚB˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk ÚB˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

kÚÓ BÈ‡  BOÏ ˜ec‰ ‰Úf‰ „‚e .ÂÈÏÚL. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰ÚL Ïk Ú˜Ï iÁ  Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡ÂÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ  Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡ ÏÚÔÓ BÚBÊ ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚBÊe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

iÁ BÈ‡  Bn‡Â ÂÈ‡ wiL Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י 
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ "י , שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י .17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק  קרע 
שם  ובירושלמי  ב ). כב , (שם ללבו שמגיע  עד מטפח , יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני  אמרו: ה"ח , פ "ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב , צוארו,19)התלוי  בית את
לשנים. ומובדל קרוע  הבגד ב 20)שיראה כב , שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י  ואע "פ 

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ "ט , לקמן רבינו דברי  מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי "ף  ב . כב , שם המוזכר חולץ , של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע  מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ  מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו ֿ 23)ונמצא (בבא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף ". חלוצי  אלף  וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני  - "לפניו" אלא אינה כתף  שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסף ֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף  שמ  סי ' (יו"ד כלל" כתף 

.„ÔË˜Ï ÔÈÚB˜LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ˜Ó ÔÈ‡  ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

ÛhzÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י ). ב  יד, (מו"ק  אבל שהוא מפני 

(רדב "ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע  יבכו שלא
"ואין  א: סעיף  שלז סי ' וביו"ד ב ). כו, (מו"ק  בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב , ס "ק  שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני 

.‰„Bk ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ ÚB˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „Bk ÈtÓ. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב . כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי ' וביו"ד ה"ה, פ "ב  לעיל בביאורנו וראה (רדב "ז), ואמה
חמיו  על לקרוע  כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף  שמ 

מפני29)וחמותו. לקרוע , חייב  אשתו כבוד מפני  אם
כ, (מו"ק  אמרו וכן (כסף ֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב )

.ÂÚ˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓCB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
ÚB˜ BÈ‡  ‰ÚL Á‡Ï ;ÚB˜  ‰ÚLÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ‡Ïk ÚB˜  ‰Ú »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏLÚe˜ „‚a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

ÓBÏk˙Úc B‚ ‰Ê È‰  Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bia‰ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „BÎa ÏÊÏÊÂ ,. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב "ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי  שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע "פ  (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע  ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע  לא חייא רבי  שכן קורע ,
ד"ה  שם ב 'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח , סעיף  שמ  סי ' ביו"ד אבל קורע .
"יש  ה"ה: פ "ג, מו"ק  בירושלמי  ומקורו לעולם, קורע 
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ ). ס "ק  הגר"א (ביאור לקרוע " לכן.33)חייב  קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי 

קרע . ולא שקרע  ב .36)עצמו כו, מו"ק 

.ÊÈ‡ ˙‡ w‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
ÚB˜  ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L‰Á‡Óe, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆
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˙eL‰ Èc ÏÚ7‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL‰ È„k8LiL c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙ÚeL . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

  

         

מצוה , דבר על  חלי  נדרי מה  מפני   הטע מביא  ובהמש
הדבר  על עצמו  אוסר בשבועה  כי  חלה , לא  ושבועה 
עצמו , על הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו , שנשבע 
שבועה  ואי סיני  מהר הוא  מושבע  כבר המצוה  שעל ומכיו
אבל  מצוה . דבר על חלה  שבועה  אי לכ שבועה , על חלה 
אינו  הדבר ואותו  עצמו , הדבר את אוסר בנדר, האוסר

מצוה . דבר על חל ולכ סיני , מהר מושבע 
 ולאיד הנדר, על לשבועה  שיש  העילוי  על  למדי ומכא
ע קשורה  השבועה  השבועה . על לנדר שיש  המעלה  על
סיני בהר הוא  מושבע   שעליה  בדברי רק  ולא  הקב "ה 
או   בש היא  עצמו  מדעת  אד שנשבע  שבועה  שכל אלא 
מיוחדי כוחות בשבועה  שיש  ומכא הקב "ה , של כינוי 
מודגשת  שעל־ידו  בנדר מעלה  יש  ,ולאיד ביותר.  ונעלי
לאחר   שג כ כדי  עד  ה 'חפצא ' על יהודי  של הבעלות
על  חל "נדר   פע עוד  ונודר חוזר , החפ את ואסר שנדר
ויכול  סיני " מהר מושבע  אינו  הדבר ש "אותו  כיו נדר"

הגבלות. ללא  בו  לפעול
      

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע 
לעיל  כמפורש והחליף , יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ "א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע  שאם
אחת, אלא חייב  אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע  וחזר זו,

ה"ט . פ "ד, שבועות בהל' ה"ב .4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני  ואמר נשבע , חבירו את ששמע 

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי  - מפיו שבועה הוציא
ה"ח . ה"ג.6)פ "ב , בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח  שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי , משבועת

הי "דֿטז. פ "ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י .

.ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ?„ ÏÚ „ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa˜ ÈÏÚ È‰ ,BÊ kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

iÁ  dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי14)וחזר קרבנות, שני  להביא

(משנה, קרבן להביא חייב  דיבור כל ועל פעמים, שתי  נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי  הרי  ואמר: וחזר קרבן, עלי  הרי  שאמר:

משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע  כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע  וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח  את רבינו תפס  לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי  יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב "ז).
נשבעים  שאין מפני  שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע  מאחר כי  המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע  הרי  הככר,
על  אלא חלה ביטוי  שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי 
לאכול  שלא נתחייב  כבר וזה להטיב , או להרע  שנאמר:
הט "ז). פ "ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב ) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח .), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח . בסמוך נזיר,15)וראה הריני  - נזיר הריני  אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי  נזירות למנות חייב 
זו  ככר ואמר: וחזר עלי , אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי  אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,„pL BÁ ÚÓL ?iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' Ó‡Â17‰Ê È‰  ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .BÁ Ba Ò‡pL ‰Óa eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' Ó‡Â ,'È‡Â' Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
 BÁ ÏL Bea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È‰19.ÔÈeÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס  תלמיד 17)גורם שיאמר כדי  שהוא,
הי "ז). פ "ב , שבועות (הל' רבי  עליך שלום לרב :

בשבועה 19)השני .18) המתפיס  אבל א. כא, ב . כ, נזיר
הסוגיה  ע "פ  ה"ח , פ "ב  שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ Oa‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ20Ó‡Â ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
 ‰f‰ Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È‰21‰Ò‡Â22‰Ê L„e :Ó‡Â ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk  ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈeÒ‡23. ¬ƒ

פ "א,20) לעיל רבינו בדברי  וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי  בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח  הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס  וניכר מוכח  הדבר הרי  כזה, זו הרי  הפת:
ואני לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי  לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני  לומר רצה אולי  כי  נתכוין,

רוקח '). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס 
לשבועה, נדר בין לחלק  שיש והטעם שם). הרי "ף  וכפסק 
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ  אוסר הוא בנדר כי 
הוא  הרי  כזה, זה הרי  אחר: חפץ  על וכשאומר החפץ , על
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הנשבע  אבל הראשון. החפץ  באיסור השני  החפץ  את מתפיס 
אלא  עצמי , איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע 
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי  שני  ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני  ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע  זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני  דבר לאכול שלא הנשבע  אבל חפץ ,
שם). (ר"ן כמוך אני  ולומר להתפיס  חבירו שיוכל עליו חל

.‰B˙B‡ ÌeˆiL „Â ,ÌBi‰ Ba B‡ ÂÈ‡ ˙nL È‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÌBi‰24‰Ê ÌBÈ È‰ :Ó‡ ÌÈL Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,25ÂÈÏÚ «¿»¿««»ƒ»«¬≈∆»»

ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  Ba B‡ ÂÈ‡ Ba ˙nL ÌBik«∆≈»ƒ«¬≈∆»∆¡…
eÒ‡‰ ÌBik BÒ‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי 
יב .). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי  משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס  הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי  זה יום הרי 
האסור, בדבר התפיס  שהרי  כלל, נדר כאן אין - תורה מדין
כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי  הרי  כאומר זה והרי 
עד  נדר" ידור כי  "איש שנאמר ה"ח ֿט , פ "א, לעיל כמבואר

(רדב "ז). הנדור בדבר ירושלים 27)שידור שראה כיום
כ.). (שבועות יום באותו לצום לידור הוא שדרך בחורבנה,
כיום  יין, אשתה ושלא בשר אוכל "שלא נאמר: ששם אלא
ה"א, פ "א נדרים ב 'ירושלמי ' אולם וכו' אביו" בו שמת
שאסר  משמע  וכו' אבא" בו שמת כיום עלי  זה "ככר הנוסח :

יום. באותו כלל לאכול שלא עצמו

.Â‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ„k ‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ÌÈ„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È‰ :ÓB‡‰ ?˙eL‰28‰eÒ‡ »¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙ÈLÈ È‰ ,ÂÈÏÚ29,ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ »»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙BeÒ‡ ÔÈlÙz‰ È‰Â30el‡ È‰  «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡31LÈ B‡32ÏË B‡33 ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa˜ ÈÏÚ È‰ :Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa˜a iÁ ‡e‰L 37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץ ֿלארץ 28) =) הפסח  חג של הראשונים לילות בשני 
מצה  כזית שאכילת הספק ) מפני  ימיםֿטובים שני  שעושים
ה"ו, פ "א שבועות הל' לעיל ראה מצוה, היא בהם

הימים,29)ובביאורנו. שבעת כל מצוה בה שהישיבה
בלילי ואכילה ימים", שבעת תשבו "בסוכות ככתוב :
פ "ו, סוכה בהל' כמבואר חובה, - בסוכה הראשון יוםֿטוב 

ז. אסורה 30)ה"ה, לולב  נטילת "והרי  אחרים: בדפוסים
במשנה, הנוסח  וכן עליו", אסורות תפילין הנחת והרי  עליו,
מניח ". שאני  תפילין נוטל, שאני  "לולב  א: טז, נדרים

"או 33)בסוכה.32)מצה.31) אחרים: ובדפוסים לולב ,
הניח ". או נדרים 34)נטל (משנה, דברו יחל לא משום:

הל'35)טז.). ראה עליו, אסורה בציצית עטיפה כגון:
ה"ו. פ "א, למקדש.36)שבועות קרבן כי37)להביא

'תוספות  ראה מצוה, בעשיית תלאו אם נדרו יגרע  למה
שם, לרבינו המשנה ובפירוש מ "ב , פ "ב  נדרים יו"ט '

הי "א. להלן והשווה

.Ê˙BÚeLe ,‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL c ÏÚ39e„p‰ c‰ ÒB‡ „Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40ÒB‡  ‰ÂˆÓ ÏhÏ ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ Îe ,BÓˆÚ41‰ÚeL ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»
‰ÚeL ÏÚ ‰ÏÁ42‰Ê  „a ‰Ê c ÒB‡‰Â ; »»«¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆
Ò‡pL ‡e‰ c‰43‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ c‰ B˙B‡Â , «»»∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«

ÈÈÒ44. ƒ«

מצוה 38) איזו לבטל או סוכה, יעשה שלא נשבע  שאם
שנשבע  המצוה ועושה ביטוי , משבועת פטור זה הרי  שהיא,

הי "דֿטו. פ "ה שבועות הל' לעיל ראה שכך 39)לבטלה,
פלוני . דבר אוכל שלא שבועה שבועה: לשון היא

פ "א,40) לעיל כמבואר עלי , אסורים אלו פירות שאומר:
החפץ  נאסר - נדרים ב :) (נדרים התלמוד ובלשון ה"א.

החפץ . מן נפשו אוסר - שבועות בכוחו 41)עליו, ואין
שם). וברא"ש טז: (נדרים המצוה מחיוב  עצמו את להפקיע 

שבועת 42) "שאין הט "ז: פ "ה, שבועות הל' לעיל כמפורש
או  להרע  שנאמר . . . רשות דברי  על אלא חלה ביטוי 

דבר 43)להטיב ". לאדם מאכילים ואין ב . טז, נדרים
מצוה  היא הרי  המצוה, יקיים שאם שם). (רא"ש לו האסור
מצה  לאכול שחייב  למי  דומה, זה והרי  בעבירה. הבאה
הקדש, של או טבל של מצה אלא מצא ולא פסח , בלילי 

שם). לרבינו המשנה (פירוש לאכלה שאין 44)שאסור
וכדאי כה.). שבועות ('תוספות' מצוה לעשות מצווה הסוכה
ואל  ב 'שב  מצוה לבטל כשנדר אלא זה כל שאין להעיר,
שנדר  כגון ועשה', ב 'קום מצוה לבטל נדר אם אבל תעשה',
עשה  "יבוא לומר ואין כלל, נדר כאן אין - חזיר בשר לאכול
תשמור", שפתיך ("מוצא זה ש'עשה' לאֿתעשה" וידחה
עצמו  על בפיו הביאו הוא יעשה") מפיו היוצא "ככל או:

ביו"ד  וכן ס "ה).(רדב "ז, רטו, סי '

.ÁÔBa˙Ó ‰z‡Lk45ÌÈc‰L ‡ˆÓz e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

 ÈËÈ‰Ï B‡ Ú‰Ï :Èeha ˙ÚeLa ÓB‡ È‰L∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ
˙eL‰ È„a47e‡aL BÓk ,48‰zLÈÂ ÏÎ‡iL , ¿ƒ¿≈»¿¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰49:ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ„e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «∆»¿«≈»∆«¿»ƒ≈

‰ÂˆÓ Èc ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk¿»«…≈ƒƒ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»
.˙eL‰ È„Ï¿ƒ¿≈»¿

ומעיין.45) עד 46)מסתכל מזה זה שקיבלו הקבלה, מפי 
מסיני . אינו 47)למשה רצה לא ואם עושה, רצה שאם

הסוגיה 48)עושה. ע "פ  הט "ז, פ "ה שבועות הל' לעיל
א. כז, ובהיתר.49)בשבועות ברשותו זה שכל

.ËBË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL „Bp‰50iÁ  «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ„p‰L ;52BÓk , »∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

e‡aL53ÌBÈ B‡ ÔBL‡ ÌBÈ ÌeˆiL „Bp‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈«≈∆»ƒ
È Ïk ÈLÈÏL‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe ,ÂÈÓ54ÌBÈ ‡e‰ È‰Â ¿ƒƒ»»»»«∆«¬≈
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˙eL‰ Èc ÏÚ7‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL‰ È„k8LiL c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙ÚeL . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

  

         

מצוה , דבר על  חלי  נדרי מה  מפני   הטע מביא  ובהמש
הדבר  על עצמו  אוסר בשבועה  כי  חלה , לא  ושבועה 
עצמו , על הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו , שנשבע 
שבועה  ואי סיני  מהר הוא  מושבע  כבר המצוה  שעל ומכיו
אבל  מצוה . דבר על חלה  שבועה  אי לכ שבועה , על חלה 
אינו  הדבר ואותו  עצמו , הדבר את אוסר בנדר, האוסר

מצוה . דבר על חל ולכ סיני , מהר מושבע 
 ולאיד הנדר, על לשבועה  שיש  העילוי  על  למדי ומכא
ע קשורה  השבועה  השבועה . על לנדר שיש  המעלה  על
סיני בהר הוא  מושבע   שעליה  בדברי רק  ולא  הקב "ה 
או   בש היא  עצמו  מדעת  אד שנשבע  שבועה  שכל אלא 
מיוחדי כוחות בשבועה  שיש  ומכא הקב "ה , של כינוי 
מודגשת  שעל־ידו  בנדר מעלה  יש  ,ולאיד ביותר.  ונעלי
לאחר   שג כ כדי  עד  ה 'חפצא ' על יהודי  של הבעלות
על  חל "נדר   פע עוד  ונודר חוזר , החפ את ואסר שנדר
ויכול  סיני " מהר מושבע  אינו  הדבר ש "אותו  כיו נדר"

הגבלות. ללא  בו  לפעול
      

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע 
לעיל  כמפורש והחליף , יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ "א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע  שאם
אחת, אלא חייב  אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע  וחזר זו,

ה"ט . פ "ד, שבועות בהל' ה"ב .4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני  ואמר נשבע , חבירו את ששמע 

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי  - מפיו שבועה הוציא
ה"ח . ה"ג.6)פ "ב , בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח  שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי , משבועת

הי "דֿטז. פ "ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י .

.ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ?„ ÏÚ „ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa˜ ÈÏÚ È‰ ,BÊ kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

iÁ  dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי14)וחזר קרבנות, שני  להביא

(משנה, קרבן להביא חייב  דיבור כל ועל פעמים, שתי  נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי  הרי  ואמר: וחזר קרבן, עלי  הרי  שאמר:

משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע  כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע  וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח  את רבינו תפס  לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי  יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב "ז).
נשבעים  שאין מפני  שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע  מאחר כי  המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע  הרי  הככר,
על  אלא חלה ביטוי  שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי 
לאכול  שלא נתחייב  כבר וזה להטיב , או להרע  שנאמר:
הט "ז). פ "ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב ) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח .), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח . בסמוך נזיר,15)וראה הריני  - נזיר הריני  אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי  נזירות למנות חייב 
זו  ככר ואמר: וחזר עלי , אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי  אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,„pL BÁ ÚÓL ?iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' Ó‡Â17‰Ê È‰  ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .BÁ Ba Ò‡pL ‰Óa eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' Ó‡Â ,'È‡Â' Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
 BÁ ÏL Bea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È‰19.ÔÈeÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס  תלמיד 17)גורם שיאמר כדי  שהוא,
הי "ז). פ "ב , שבועות (הל' רבי  עליך שלום לרב :

בשבועה 19)השני .18) המתפיס  אבל א. כא, ב . כ, נזיר
הסוגיה  ע "פ  ה"ח , פ "ב  שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ Oa‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ20Ó‡Â ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
 ‰f‰ Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È‰21‰Ò‡Â22‰Ê L„e :Ó‡Â ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk  ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈeÒ‡23. ¬ƒ

פ "א,20) לעיל רבינו בדברי  וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי  בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח  הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס  וניכר מוכח  הדבר הרי  כזה, זו הרי  הפת:
ואני לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי  לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני  לומר רצה אולי  כי  נתכוין,

רוקח '). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס 
לשבועה, נדר בין לחלק  שיש והטעם שם). הרי "ף  וכפסק 
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ  אוסר הוא בנדר כי 
הוא  הרי  כזה, זה הרי  אחר: חפץ  על וכשאומר החפץ , על
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ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú B‡ BË55.ÌeˆÏ iÁ ‰Ê È‰  ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈeÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B„ ‰ÁcÈ  ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ì‰a ÌBv‰ eq‡Â58ÔÈÎÈˆ Ô‰ È‰  ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב "א  שסובר וכפי  ה"ז, פ "ב  תענית בתוספתא

רבינו. בדעת תריד סי ' את 51)בתשובותיו לקיים כדי 
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב  הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי  כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב  - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי  עלי , אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי  נדר, זה אין היום, בתענית הריני 
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי ' ביו"ד וכן (כסף ֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי .54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט .) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי  לב ) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי 
בו, להתענות ואסור ועשירי " תשיעי  התענה כאילו . . .
תרד. סי ' או"ח  ובשו"ע  ב . סח , בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב  המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י ) הריי , - חדשיכם" ובראשי  במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב  שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי  נראה וכן (כסף ֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב , כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט , (אסתר בו כתוב  ושמחה" משתה "יום - פורים ב .

חכמים.58) מדברי  כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י 
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב , בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב "מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק , צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי  חיזוק , צריכים אין תורה "דברי  יז:) (תענית
ביד  כח  שאין ואע "פ  בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק " צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב 'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב 'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסף ֿמשנה) ב  מג, נזיר ב 'תוספות' כמבואר
זה, ולפי  "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב 'תוספות' א. פח ,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני  נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב "ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa˜ EÈÏÚ Èeac :ÓB‡‰ ?LnÓ61eÒ‡ BÈ‡  «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»

LnÓ Ba ÔÈ‡ eac‰L ;BnÚ a„lÓ62Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«
È˙Bt :ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡  EÈÏÚ eÒ‡ Èeac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈeÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa˜ È˙Bt B‡ EÈÏÚ ÔÈeÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa˜ :BÁÏ ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa˜ :Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa˜ :BzL‡Ï Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65 ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈
el‡ ÏÎa ÏÁ „p‰ ÔÈ‡66Èeac :ÓB‡k ‰Ê È‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈc Ô‰L ,Ôa˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈
LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב . יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ "א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף  לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני  מה כלומר: שאני , כאן: לגרוס 
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי  כקרבן, עלי  אסור
הר"ן  גורס  וכן אליו, ביחס  הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב . יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי  טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ "א, שבועות בהל' רבינו פסק  וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ "ה, שם וראה פלוני " עם פלוני  שדיבר "או ה"ב :

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,Bea„Ï Èt Ò‡È :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ „p‰ È‰  Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68a„lÓ Èt Ôa˜ :BÁÏ ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È‰  EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

eÒ‡ ‰Ê69a„‡ Ì‡ Ôa˜ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
 Bc ÏÚ ÚÂ ,BnÚ a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa˜a iÁ70Èzac „ Ì‡ ÔÎÂ .71Èza„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ‡Ó e‡L q‡ È„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי  יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי ' יו"ד יוסף ' ב 'בית וכן שתלאו 70)שם, אע "פ 

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב  הרי  ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ "ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי  - פלוני  ביום לא 72)דיברתי  אם
דבר 73)דיברתי . על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע "י  בהם מתחייב  שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני  תנאי 

.ÈÏÚ Û‡ ,ÔÒ‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ„a „Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ „p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈBÓ ÔÈ‡  ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„e Ô‰a BÓˆÚ Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,z‰ Ô‰a76„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁÁ‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B„ BÏ ÔÈÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ„a L‡ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ
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לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי "ב . האומר 78)פ "ב , רבינא, כדברי  א. טו, נדרים

יחל" ב "בל הוא הרי  ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי  הם וכך חכמים. מדברי 
אחר  חלים, בלתי  שהם אע "פ  הדברים "שאלו מ "א: פ "ב ,
מטעם  אסורים הם הרי  נדרים, אותם מחשבים אדם שבני 

ה"ד. פ "ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא

ה'תשע"ח  אלול ט ' שני יום 

   1 
בהם,1) לעמוד הנודר את מחייבים שאינם הנדרים סוגי 

בנודר  המתפיס  הדיוטות, שלשה או חכם ע "י  נדרים היתר
נדרו. לאיסור הגורם בתנאי  האדם זהירות חוסר בו, ותלותו

.‡ÔÈÒ‡ È„2˙B‚‚L È„Â3È‡‰ È„Â4È‰  ƒ¿≈√»ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈¬«¬≈
el‡ÌÈzÓ5˙BÚeLa e‡aL C„k ,6È‰ . ≈À»ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒ¿¬≈

ÔÈÒp‡‰ e‰eÈc‰L7ÔÈÒÎBn‰Â8eÏ „ :BÏ eÓ‡Â ∆ƒƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿…»
,ÒÎÓa iÁL „ EnÚ LÈ Ì‡ EÈÏÚ eÒ‡ Oa‰L∆«»»»»∆ƒ≈ƒ¿»»∆«»¿∆∆
 ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ÔÈi‰Â Oa‰Â ˙t‰ È‰ :Ó‡Â „Â¿»«¿»«¬≈««¿«»»¿««ƒ¬ƒ»«

Ïka zÓ ‰Ê È‰9‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆À»«…¿««ƒ∆ƒ««
‡lL ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…

BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈe BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL „Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»
ÔÈzÓ Ôlk  ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח .2) אונס  מתוך אשתי3)שנדר תיאסר שאמר: כגון
ונודע  בני , את שהכתה או כיסי  את שגנבה לי , מליהנות

הכתה. ושלא גנבה כגון 4)שלא יתר, ושפת גוזמה
הזה  בדרך ראיתי  לא אם אלו פירות עלי  ייאסרו שאמר:
עיר  חומת ראיתי  לא אם או מצרים. כיוצאי  הרבה חיילות
את  לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע , עד גבוהה פלונית

והפלגה. גוזמה דרך העם, רוב  או החומה ואינם 5)גובה
לחכם. שאלה הרי6)צריכים רבינו: כתב  שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע  פטור, זה
ואסור  שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי  מקרבן,
איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא

נדר. לשם בליבו גמר ולא זרוע 7)הואיל ובעל חמסן
באלימות. ברשות 8)המשתמש שלא (מס ) מכס  לוקח 

המס  על לעצמו מוסיף  אבל ברשות, שלוקח  או המלך,
כי9)הקצוב . במכס  החייבים דברים עמו שיש פי  על אף 

נדר. נדרו ואין שווים וליבו פיו אין ממנו.10)האנוס 
לו.11) אין 12)ליהנות אם עלי , זה נדר שאומר: כגון

או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות
ממכס . ופטורים המלך מבית שהם

.el‡‰ ÌÈ„p‰ ÏÎe13„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡ eÈ‰iL BaÏa ÌÈOiL ÔB‚k . «À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ ,‰ÚL d˙B‡ B‡ „Ïa ÌBi‰ B˙B‡«ƒ¿«»»»¿≈«≈»∆
Òe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BaÏaL ÌÈc ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚeL e‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt16. ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿

אונס .13) מחמת אתה 14)שנודר אין שגגות בנדרי  אבל

לבו  ואין הוא שוגג שהרי  וכו' בליבו שיתכוון לומר יכול
דברים,15)עמו. אינם שבלב  שדברים פי  על אף  כלומר,

עליהם. סומך זה הרי  הוא ואנוס  חייב 16)הואיל שאינו
לחרמים  נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד
ביטול  שייוודע  לחוש יש שאם הרמ "א וכתב  ולמוכסים.
צדקיהו  נענש ולכן השם. חילול מפני  אסור, לגויים, נדרו
אונס . בדרך שהיה פי  על אף  לנבוכדנצר שבועתו על שעבר
כגון  לגמרי , אחר מסוג אונסים נדרי  שיש להעיר וראוי 
ביום  אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר
לבוא, היה יכול ולא נהר שעיכבו או חבירו וחלה פלוני ,

פטרתו. התורה אנוס  כי  מותר, זה הרי 

.‚ÔÈÊeÊ È„ ÔÎÂ17ÔÈzÓ 18Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
BÁ19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê „Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈË‰Ï ‰ˆB BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈeËt Ô‰ÈL 24ıÙÁ kÓÈ ‡lL „pL ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL „ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆÂ ,27ÔÈeËt Ô‰ÈL  ÔÈÈ„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

BÁ ˙‡ ÊÊÏ È„k ‡l‡ „ ‡ÏÂ ,BaÏa29Ó‚ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…»«∆»¿≈¿»≈∆¬≈¿…»«
BaÏa30. ¿ƒ

בדעתו.17) יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.18) שאלת צריכים הנאתו 19)ואינם עליו שאסר

עמד 20)ממנו. מסרב , והלה אצלו, לאכול שהזמינו
אצלו. יאכל לא אם והדירו המוזמן.21)המזמין

נדרו.22) את המוזמן המזמין 23)וחילל לדעת בניגוד 
נדר.24)מדירו. זה כסף .25)שאין דינרי  ארבעה שהוא

דמי26) קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני  שהוא סלע , חצי 
קרבן  אמר: והלוקח  מסלע  בפחות מוכרו אני  אם עלי  המקח 

משקל. ביתר אקחנו אני  אם עלי  נתרצו 27)המקח 
את 28)והסכימו. להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי 

[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן בדווקא, דבריהם
דינרים.29) לשלושה וליבו 30)שיסכים פיו שאין נמצא

אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן נדר. ואינו שווים
בעוד  כלל, לנדר נתכוון לא שהרי  לעיל, אונסין כבנדרי 
צריך  לפיכך נדר, כאן ויש האנס , לדעת נדר אונסין שבנדרי 
דברים  במה אמרו: ובירושלמי  המותר. לדבר בליבו שיתכוון
(שאומרים  כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים
חכם. היתר צריכים שלם) ובלב  בדווקא היה נדרם שתחילת
וכתוב  בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק  וזהו
בין  לומר אדם בני  שרגילים מה מיימוניות": ב "הגהות
אף  שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים,

חכם. התרת צריכים זרוזין, נדרי  שהם פי  על

.„Ô‰L ,el‡ ÌÈ„ ÈÈÓ ‰Úa‡ elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈∆≈
˙Ó ÏÚ Ô‰a „B ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ eÒ‡L ,ÌÈzÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï  Bc ÏÁÈ ‡Ï :ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏhÏ¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

ÔÈlÁ ÂÈ„31. ¿»»Àƒ

מן 31) לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני  השמים
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ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú B‡ BË55.ÌeˆÏ iÁ ‰Ê È‰  ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈeÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B„ ‰ÁcÈ  ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ì‰a ÌBv‰ eq‡Â58ÔÈÎÈˆ Ô‰ È‰  ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב "א  שסובר וכפי  ה"ז, פ "ב  תענית בתוספתא

רבינו. בדעת תריד סי ' את 51)בתשובותיו לקיים כדי 
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב  הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי  כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב  - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי  עלי , אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי  נדר, זה אין היום, בתענית הריני 
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי ' ביו"ד וכן (כסף ֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי .54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט .) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי  לב ) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי 
בו, להתענות ואסור ועשירי " תשיעי  התענה כאילו . . .
תרד. סי ' או"ח  ובשו"ע  ב . סח , בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב  המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י ) הריי , - חדשיכם" ובראשי  במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב  שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי  נראה וכן (כסף ֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב , כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט , (אסתר בו כתוב  ושמחה" משתה "יום - פורים ב .

חכמים.58) מדברי  כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י 
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב , בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב "מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק , צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי  חיזוק , צריכים אין תורה "דברי  יז:) (תענית
ביד  כח  שאין ואע "פ  בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק " צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב 'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב 'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסף ֿמשנה) ב  מג, נזיר ב 'תוספות' כמבואר
זה, ולפי  "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב 'תוספות' א. פח ,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני  נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב "ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa˜ EÈÏÚ Èeac :ÓB‡‰ ?LnÓ61eÒ‡ BÈ‡  «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»

LnÓ Ba ÔÈ‡ eac‰L ;BnÚ a„lÓ62Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«
È˙Bt :ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡  EÈÏÚ eÒ‡ Èeac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈeÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa˜ È˙Bt B‡ EÈÏÚ ÔÈeÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa˜ :BÁÏ ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa˜ :Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa˜ :BzL‡Ï Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65 ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈
el‡ ÏÎa ÏÁ „p‰ ÔÈ‡66Èeac :ÓB‡k ‰Ê È‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈc Ô‰L ,Ôa˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈
LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב . יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ "א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף  לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני  מה כלומר: שאני , כאן: לגרוס 
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי  כקרבן, עלי  אסור
הר"ן  גורס  וכן אליו, ביחס  הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב . יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי  טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ "א, שבועות בהל' רבינו פסק  וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ "ה, שם וראה פלוני " עם פלוני  שדיבר "או ה"ב :

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,Bea„Ï Èt Ò‡È :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ „p‰ È‰  Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68a„lÓ Èt Ôa˜ :BÁÏ ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È‰  EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

eÒ‡ ‰Ê69a„‡ Ì‡ Ôa˜ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
 Bc ÏÚ ÚÂ ,BnÚ a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa˜a iÁ70Èzac „ Ì‡ ÔÎÂ .71Èza„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ‡Ó e‡L q‡ È„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי  יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי ' יו"ד יוסף ' ב 'בית וכן שתלאו 70)שם, אע "פ 

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב  הרי  ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ "ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי  - פלוני  ביום לא 72)דיברתי  אם
דבר 73)דיברתי . על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע "י  בהם מתחייב  שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני  תנאי 

.ÈÏÚ Û‡ ,ÔÒ‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ„a „Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ „p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈBÓ ÔÈ‡  ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„e Ô‰a BÓˆÚ Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,z‰ Ô‰a76„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁÁ‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B„ BÏ ÔÈÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ„a L‡ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ
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קעח               
         

דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,
חולין".

.‰ÌÁÂ „pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È‰  B„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
BÈzÓe ÌÎÁÏ34z‰ ÔÈ„k ÌÈ„ z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰Ó ÌÎÁ ‡l‡ ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚeL35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈÈznL ÔBLle .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

„p‰ ÔÈÈzÓ ‰ÚeM‰37eLtL ˙BÈÚ‰ ‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚeLa Ô‰L C„k ÌÈ„a Ôlk  ˙BÚeLa38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿

פרטי33)מתחרט .32) על החכם ידי  על ונחקר נבדק 
שהחכם  נמצא חרטה, פתח  לו ימצא שהחכם כדי  הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי 
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב  שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט  ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי  מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי  אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי 
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי  "איש שנאמר אחד, בפסוק  אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע  או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú „p‰ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡Â39‰ÚeLk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס  עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי  עשייה, לידי  ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Êq‡‰ È„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח  לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי "אבל איסור, נדרי  על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק , אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי  ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח 

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי 
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח  על להיקרב  הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי  כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי  הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב 

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר

מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי  לו שיש חולין בהמת

תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי 
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי  והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי  טעות, הקדשתו

.ÁÙÓ Ck ,q‡ È„ ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È„47.q‡‰ È„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי 
ב "שחוטי שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב 
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי  שגם לומר - חוץ "
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי  מועילה, והבעל האב  הפרת

הקבלה. מפי  אלא שאינו חכם" מ "היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' Ó‡Â BÁ ÚÓLÂ ,„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' Ó‡Â ÈLÈÏL48B„ ÏÚ ÔBL‡‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk ez‰  z‰Â49ÔBÁ‡‰  z‰Â ÔBÁ‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈeÒ‡ ÔlÎÂ ,zÓ50ÏLÂ ÈM‰  z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

eÒ‡ ÔBL‡‰Â ,ÔÈzÓ ÂÈÁ‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי  בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני  שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס  אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני 

.ÈÏÚ „pL ÔB‚k ,„a ‰a‰ ÌÈc ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52 da z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

Oa‰ z‰53z‰ ‡Ï  Ba z‰Â Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי  לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L „Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
BÈz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙ÚeL ÏÚ B‡ B„ ÏÚ55 «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk ez‰56.Blk z‰  BÏÏkÓ z‰L „p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
 ÔBL‡‰ z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk ez‰57ÔlÎÂ ,zÓ ÔBÁ‡‰  ÔBÁ‡ z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈeÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈˆ  ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי  נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי  לכולם. התרה פתח  -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי  באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו
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קעט                
         

בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי 
עצמו. בפני  ידו על

.È„ÈÊa60Ôa˜e61‰ÚeLe62ÔÈ‡Â „pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t  „ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי .61)להיות פלוני  דבר קרבן שאמר
פלוני .62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח  מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו

.‚ÈÈÚ‰ ÈL‡Ó „Bp‰64ÈÚaL ÌÎÁÏ Ï‡LÂ65, «≈≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»∆»ƒ
Ï‡OiÓ „pL B‡66ÌÎÁÏ Ï‡L ‡e‰ È‰Â ∆»«ƒƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿»»
Ï‡OÈaL67.zÓ B„ È‰  ∆¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿À»

עירו.64) מבני  הנאה עצמו על פי65)שאסר על אף 
מהתרת  נהנה הוא שהרי  לו, להישאל לו אסור שלכתחילה

עירו. מבני  שהוא שבעולם.66)החכם, ישראל מכל
אפשר 67) אי  שהרי  לכתחילה, אפילו להישאל לו מותר כאן

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי 

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
Ï,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÁÓ¿»»ƒ¿¿ƒ¬≈∆»¿»¿»«

ÔÏÎ‡Â Ú Ì‡Â .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÓÏ CÏÈ ‡nL ‰Êb¿≈»∆»≈≈¿»»¿»¿ƒ»««¬»»
‰˜BÏ  ÁÓÏ CÏ‰Â ,ÌBi‰68BÈ‡  CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿»«¿»»∆¿ƒ…»«≈
‰˜BÏ69. ∆

דברו.68) יחל לא משום: אכילתו פי69)על על אף 
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ÁÓÏ ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰ :Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ zÓ ‰Ê È‰  ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .ÁÓÏ ˙Bt‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ eÒ‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL eÒ‡‰ „a È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71c Ò‡Ï ÌBbL È‡za È‰Ê BÈ‡Â , «¬¿≈»ƒ«¿«∆≈∆¡…»»

zn‰72. «À»

היום.70) אישן אם למחר שינה עלי  תיאסר שאמר: כגון
שלא 71) למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור שהוא נדרו, על לעבור ולפיכך 72)ירצה
שאכל  ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם  בדין

באיסור. פירותיו

.ÊËÌÈÓÈ ‰OÚ ÌeˆÏ „Bp‰73,‰ˆiL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ „Ï Cˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „Bk ÈtÓ B‡75ÚBÙe ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ƒ¿≈¿»»»¬≈∆≈≈«
Á‡ ÌBÈ76„ .„p‰ ˙lÁ˙a ÌÈÓi‰ Ú˜ ‡Ï È‰L , «≈∆¬≈…»««»ƒƒ¿ƒ««∆∆»«

ÌeˆÏ ÌÈÏLÓ  ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÌBi‰ ÌeˆiL77„ . ∆»«¿»«¿»««¿ƒ»»«
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ÌeˆiL78ÁÎL ÌeˆÏ ÏÈÁ˙‰LÎe , ∆»∆»¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»«

Á‡ ÌBÈ ÌeˆÏ iÁÂ ,B˙ÈÚz „‡  ÏÎ‡Â79. ¿»«»««¬ƒ¿«»»«≈

רצופים.73) ברית 74)בלתי  כגון מצוה בסעודת לאכול
מסכת. סיום או עמו.75)מילה לאכול בו שמפציר

לצום.76) כשנדר ואפילו ופורע " תעניתו אדם "לווה
שיתענה 77) סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. באותו

זה. יום בנדרו שפרט  כיוון אחר, איזה 78)יום קבע  ולא
לו 79)יום. מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי 

עוד. לאכול

ה'תשע"ח  אלול י' שלישי יום 

   1 
פירותיו 1) לאוסר חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי  אלו, הדגיש ולא חבירו על
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי 

.‡ÌÁ EÈÏÚ ÈÈ‰ :ÔBÚÓLÏ Ó‡L Ôe‡2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ Ò‡  È˙È‰a eÒ‡ ‰z‡ È‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ôe‡a3‡Ï È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡  ‰‰Â Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ôe‡Ï zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿

B˙È‰a BÓˆÚ Ò‡ ‡Ï È‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק  של כחרם עליך יהיו שנכסי 
ה"ח ). פ "ב , הי "ד. פ "א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו

אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים
קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא

יחל  ב "לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ "כ, לעיל (ראה דברים"
דיבר  שלא שכל לט : ביצה מרש"י  משמע  וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח ). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי "ב  פ "י , לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב "ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.ÌÁ ÈÏÚ ‰z‡ È‰ :ÔBÚÓLÏ Ó‡6ÈÈ‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ôe‡ Ò‡ È‰  E˙È‰a eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
zÓ ÔBÚÓLÂ .Bc ÏlÁ È‰L ,‰˜BÏ  ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â ÌÁ EÈÏÚ ÈÈ‰ :BÏ Ó‡ .Ôe‡ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL  È˙È‰a eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a eÒ‡ ÈÈ‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈeÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆

כחרם.6) עלי  יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ "ז לקמן

.‚ÔÈeÒ‡ ÈBÏt ˙Bt È‰ :ÔBÚÓLÏ Ó‡L Ôe‡¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a eÒ‡ ‰z‡ È‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡  ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L „a BÁ ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי  כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ "ב , לעיל

.„Èt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ Èkk :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
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דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,
חולין".

.‰ÌÁÂ „pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È‰  B„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
BÈzÓe ÌÎÁÏ34z‰ ÔÈ„k ÌÈ„ z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰Ó ÌÎÁ ‡l‡ ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚeL35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈÈznL ÔBLle .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

„p‰ ÔÈÈzÓ ‰ÚeM‰37eLtL ˙BÈÚ‰ ‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚeLa Ô‰L C„k ÌÈ„a Ôlk  ˙BÚeLa38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿

פרטי33)מתחרט .32) על החכם ידי  על ונחקר נבדק 
שהחכם  נמצא חרטה, פתח  לו ימצא שהחכם כדי  הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי 
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב  שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט  ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי  מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי  אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי 
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי  "איש שנאמר אחד, בפסוק  אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע  או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú „p‰ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡Â39‰ÚeLk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס  עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי  עשייה, לידי  ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Êq‡‰ È„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח  לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי "אבל איסור, נדרי  על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק , אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי  ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח 

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי 
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח  על להיקרב  הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי  כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי  הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב 

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר

מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי  לו שיש חולין בהמת

תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי 
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי  והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי  טעות, הקדשתו

.ÁÙÓ Ck ,q‡ È„ ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È„47.q‡‰ È„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי 
ב "שחוטי שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב 
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי  שגם לומר - חוץ "
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי  מועילה, והבעל האב  הפרת

הקבלה. מפי  אלא שאינו חכם" מ "היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' Ó‡Â BÁ ÚÓLÂ ,„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' Ó‡Â ÈLÈÏL48B„ ÏÚ ÔBL‡‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk ez‰  z‰Â49ÔBÁ‡‰  z‰Â ÔBÁ‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈeÒ‡ ÔlÎÂ ,zÓ50ÏLÂ ÈM‰  z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

eÒ‡ ÔBL‡‰Â ,ÔÈzÓ ÂÈÁ‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי  בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני  שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס  אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני 

.ÈÏÚ „pL ÔB‚k ,„a ‰a‰ ÌÈc ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52 da z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

Oa‰ z‰53z‰ ‡Ï  Ba z‰Â Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי  לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L „Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
BÈz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙ÚeL ÏÚ B‡ B„ ÏÚ55 «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk ez‰56.Blk z‰  BÏÏkÓ z‰L „p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
 ÔBL‡‰ z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk ez‰57ÔlÎÂ ,zÓ ÔBÁ‡‰  ÔBÁ‡ z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈeÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈˆ  ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי  נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי  לכולם. התרה פתח  -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי  באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



קפ               
         

‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰ 11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰MÈa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13 ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

Èkk ‡l‡ BÏ Ó‡ ‡lL ;˙zÓ BÊ È‰14dÈ‡ È‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי  קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי .14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
זו  "ככרי  אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ "ח , לקמן (ראה מותרת זו הרי  ומת, עליך"
ככרי , שהדגיש מאחר כי  עליך" זו "ככרי  שם: גורס  שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף : אעפ "י 

(רדב "ז).

.‰BÏ Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ ˙Bt :BÏ Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
ÔÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙Bt16 Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L c ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
Beq‡a ‡e‰ È‰  B˙eLÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙Bt B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
ÔÒ‡ ‡Ï È‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eLa Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח  ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע  אינו שוב  איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב :

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי "א. פ "ח , לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a eÒ‡ z‡ È‰ :BÏ ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epLÈÈ  ˙Ó Ì‡ ,21:ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :LÙe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ Ò‡ .ÔÈeÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epLÈÈ ‡Ï  ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב .19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב "ז ולדעת ה"ד. פ "ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח :21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ "י  שם, משנה
ה"ח . בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
BÏ Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

zÓ ‰Ê È‰ 26Ôe ,‡‰ ÈÒÎa eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי .24) בין בחיי  בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני , לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי  חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח : בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף  אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב "ד. דעת וכן ה"ח . בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ "י הראשון, בהקנאת השני  קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון
עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אף ֿעלֿפי  חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ‡ ˙MÈ Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ‡ ˙MÈa eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈÏ B‡29zÓ ‰Ê È‰ 30ÌÚt Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ BBÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ ÔÒ‡L È‡32 BÁ Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ zÓ33BBÁ ˙‡ ÚÙÏ34‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי  שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף 

טובת  לו שיש ואעפ "י  קט .) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק  עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני  לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס "מ ). מרובה הנאה טובת זו רומי31)בנתינתו בדפוס 
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י  טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח  הוא שהרי  בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט . קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי 
ידי על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב "ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע  עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע  לא "שהרי  ה"ד פ "ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע  אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב  לפרוע  במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע 

(רדב "ז). מעליו (הנושה) הארי  ולהבריח 

.ËÒ‡pL ÈÓ36ÔÈa „a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
Ú˙ B‡ ÌÈÁ‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰ÚeLaƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈzn‰ ÌÈÈna zÓ ‰Ê È‰  Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙BÙa Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈÁ‡a eÚ˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈeÒ‡  eÒ‡‰39ÔÈzÓ 40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי36) מעתיק  רמב , לאֿתעשה ובסמ "ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי  אסר 37)רבינו: שלא נב . בנדרים משנה

תערובת. ע "י  ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
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עלי .38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב  איסור דבר כל

ה"ו. פט "ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.ÈOa Ò‡ ?„ˆÈk41zÓ ‰Ê È‰  ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜ÈÂ ˜Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי  קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע  בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה

.‡È:˜i‰ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Ê ÔÈÈa B‡ ‰Ê Oa Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈeÒ‡  ÔÈi‰ ÌÚË B‡ Oa ÌÚË ˙B˜Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ Oa‰ ‰fL .ÔÈzÓ  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»À»ƒ∆∆«»»¿∆««ƒ«¬»¿

˙BÏ Oa43Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆ˜Le44‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»ƒ¿«≈»∆¿≈…«≈
‰Êa45CÎÈÙÏ .46È‰  ÈÏÚ eÒ‡ ‰Ê Oa :ÓB‡‰ , »∆¿ƒ»»≈»»∆»»«¬≈

BaL ˜ne Ba eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏze48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ "ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח  זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני ,45) מקום של או פלוני  של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף  רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י 
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני 

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח .
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב 

התבלין. היא -

.ÈelÙ‡ ,Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ BÒ‡L ‰Ê ÔÈÈ Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ Ò‡  ˙ÈÁa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B„ ÏÚ49ÔÈÈzÓ BÏ LiL „k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי  להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי "ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי 

על  שאסרו זה "יין וכתב : רבינו שדקדק  וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב : ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי  מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי "ב , פ "ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב  זה יין - מלקות, המדיר חייב  המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי  המודר,
רבינו  הוכרח  ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח ). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו

נדרים 52) בירושלמי  זו הלכה כל ומקור יב . ה"י , פט "ו,
נט . נדרים בבבלי  זה ומעין ה"ד פ "ו,

.‚ÈÈÏÚ Ôa˜ el‡‰ ˙Bt :ÓB‡‰53Ô‰ Ôa˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54eÒ‡ ‰Ê È‰  Èt ÏÚ Ô‰ Ôa˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚e56ÔÈ˜Lna ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי  אכילה 54)אסורים רק  שמשמעו אעפ "י 
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט  הואיל כי  אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי , מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי  וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב :) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.„ÈÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ „»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚfL „ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,ÚfiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa zÓ ‰Ê È‰  ‰BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚e59c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

ÚfiLk ı‡a61ÈÏec‚ elÙ‡  ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈeÒ‡63Ík ÔÈe Ck ÔÈe .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ 66 Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆

ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י 
וגדל.61) רבה הזרע  גוף  אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע 
הראשון 63) הזרע  הוא האיסור, גוף  בהם מעורב  שהרי 

האמור  על גם מוסב  זה וכל שם). (משנה בארץ  כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי  הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי  אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי 
אסורים  גידוליו גידולי  אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל

שם). כלה.64)(ר "ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין
שאיני או אותם, אוכל שאיני  קרבן עליהם: שאמר פירות

אותם. שלא 66)טועם יתכן כי  לא, או אסורים הם אם
ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב : נדרים (שם הפרי  כגוף  ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק  על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני  ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק .
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
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‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰ 11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰MÈa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13 ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

Èkk ‡l‡ BÏ Ó‡ ‡lL ;˙zÓ BÊ È‰14dÈ‡ È‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי  קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי .14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
זו  "ככרי  אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ "ח , לקמן (ראה מותרת זו הרי  ומת, עליך"
ככרי , שהדגיש מאחר כי  עליך" זו "ככרי  שם: גורס  שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף : אעפ "י 

(רדב "ז).

.‰BÏ Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ ˙Bt :BÏ Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
ÔÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙Bt16 Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L c ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
Beq‡a ‡e‰ È‰  B˙eLÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙Bt B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
ÔÒ‡ ‡Ï È‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eLa Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח  ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע  אינו שוב  איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב :

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי "א. פ "ח , לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a eÒ‡ z‡ È‰ :BÏ ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epLÈÈ  ˙Ó Ì‡ ,21:ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :LÙe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ Ò‡ .ÔÈeÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epLÈÈ ‡Ï  ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב .19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב "ז ולדעת ה"ד. פ "ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח :21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ "י  שם, משנה
ה"ח . בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
BÏ Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

zÓ ‰Ê È‰ 26Ôe ,‡‰ ÈÒÎa eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי .24) בין בחיי  בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני , לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי  חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח : בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף  אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב "ד. דעת וכן ה"ח . בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ "י הראשון, בהקנאת השני  קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון
עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אף ֿעלֿפי  חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ‡ ˙MÈ Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ‡ ˙MÈa eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈÏ B‡29zÓ ‰Ê È‰ 30ÌÚt Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ BBÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ ÔÒ‡L È‡32 BÁ Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ zÓ33BBÁ ˙‡ ÚÙÏ34‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי  שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף 

טובת  לו שיש ואעפ "י  קט .) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק  עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני  לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס "מ ). מרובה הנאה טובת זו רומי31)בנתינתו בדפוס 
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י  טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח  הוא שהרי  בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט . קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי 
ידי על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב "ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע  עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע  לא "שהרי  ה"ד פ "ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע  אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב  לפרוע  במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע 

(רדב "ז). מעליו (הנושה) הארי  ולהבריח 

.ËÒ‡pL ÈÓ36ÔÈa „a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
Ú˙ B‡ ÌÈÁ‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰ÚeLaƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈzn‰ ÌÈÈna zÓ ‰Ê È‰  Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙BÙa Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈÁ‡a eÚ˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈeÒ‡  eÒ‡‰39ÔÈzÓ 40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי36) מעתיק  רמב , לאֿתעשה ובסמ "ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי  אסר 37)רבינו: שלא נב . בנדרים משנה

תערובת. ע "י  ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
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וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות
הי "ד. פ "ט , לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
eÒ‡  Èt ÏÚ Ô‰ Ôa˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚfL c ‰È„È ‰OÚÓ ˙Bt eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L „ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚e Ô‰ÈÙelÁa zÓ À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈeÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡  ‰Ïk BÚÊ«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È‰L ?ÂÈÏÚ eaL ÔÈÏecba eÒ‡‰ wÚ‰ ÏËÈƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈÈzÓ BÏ LiL c71BÓk ,a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ , נטעה אם
על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי עלי , קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי  עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי , ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע "י 
שואל:72)הי "ב . והראב "ד נט .) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי "ד, פ "ז ע "ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע  והרי  כ"ד, הי "ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף  גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף  מנתערב  עדיף  זה יהיה
נדר  איסור הכסף ֿמשנה, ולדעת (רדב "ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,BÁ ÏÚ ÂÈ˙Bt ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È‰ 73eÒ‡ BÁ CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁe el‡ ˙Bt ÈÏec‚a74 ‰‰Â Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי  הספק , וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי כאן יש (כי  חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק  אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף  הספק  על

ה'תשע"ח  אלול י"א רביעי יום 

   1 
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני 
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡Èn‰ ‰‡‰ :BÁÏ ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡Èn‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï Ò‡p‰ ‰Ê È‰  EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL c ÏÎÂ ep˙Â ÌÈÁÂ »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙Bt ÂÈÏÚ ‡È‰Ï BÓÁÂ ,˙Bt Ba ‡È‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח : - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי . מאכל לידי  המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י  לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע "פ  הנפה מנקבי  גדולים הכברה ונקבי  תבואה.

מ "ט ). פ "ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא
גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם

שם). ובר"ן לב : נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,
וכן  ה"ב . בסמוך וראה מאכל, לידי  המביאה הנאה  אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס  חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי  המביאה הנאה זוהי7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי  המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L ÔkcL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ eÒ‡ 8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈÁ‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ‡a ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ eÒ‡ ‰Ê È‰ 13BÈ‡  Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי  שהרי  שם. משנה,
לידי המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח 

בהם.10)מאכל. ולהתקשט  ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט  טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי  נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי  המביא רחוק  גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק , על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי 
כלום, הנאסר אמר לא שהרי  ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ "ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי  אסורה מאכלך, לידי  המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ cÓÏ BÁÓ ‰‡‰ cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚‰ ˙ÒÈ„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»
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מותר,15) השני  ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס  וכגון
להנאת  גורם זה שהרי  אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב "ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב . לב , נדרים

.„ÔÈa „a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰Ò‡pL Ôe‡¿≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ zÓ  ‰ÚeLa17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da iÁ Ôe‡L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL BÁ ÚBt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ôe‡ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆

‰È‰ eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈz‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈz‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»
CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ zÓ22,ÂÈ„ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»

ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï‡25;‰B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»

ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰  dOa ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«
Ôe‡27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב  מישראל אחד שכל
שקלים  בהל' כמבואר ציבור, קרבנות לצורך לביתֿהמקדש

ה"א. שהוא.19)פ "א, למי  חייב  משנה,20)שהנודר
ארי ". "מבריח  אלא זה אין הסבירו: שם ובגמרא א. לג, שם
ופירנס  אחד ועמד הים, למדינת שהלך לאחד דומה זה והרי 
על  מעותיו את והניח  כלום, הבעל על לו אין אשתו, את
ואע "פ  הי "ט . פי "ב , אישות בהל' כמבואר הצבי , קרן
חובו  את לשלם יצטרך שלא הנודר, נהנה דבר של שבסופו
ישראל', ('תפארת בלבד גורם אלא זה אין שקלו, את או
הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב ) פ "ד, (נדרים וב 'ירושלמי ' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי  אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני  את לי  מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע  יכול
וראה  (רדב "ז). רבינו מדברי  נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס "ב . רכא, סי ' יו"ד את 21)בשו"ע  לפרוע  ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח . נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י 

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע "י  לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ "ז, לקמן

.‰È˜‰Ï zÓ ‡e‰ È‰  Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ôe‡ ˙Ba˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôaw‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙‚Ba‰31dzÚcÓ Ôe‡Ï32,‰Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»

B˙eLa ‡È‰ ÔÈ„Ú È‰L33BÏ ÒBÓk ‰fL ;eÒ‡  ∆¬≈¬«ƒƒƒ¿»∆∆¿≈
BLnLÏ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿«¿

אלא 28) אותם מקריבים שאין ואשמות, חטאות אפילו
ה"ה. פ "א, כפרה מחוסרי  בהל' כמבואר בעלים, מדעת

ישראל.29) קרבנות את להקריב  הכהנים על הקב "ה שציוה

המודר,30) את הכהן מהנה הרי  שלוחיהם, היו אילו כי 
שם). ובגמרא לה: נדרים (משנה, שליחותו לו שעושה
בקידושין  הוחלט  כבר שם, נפשטה ולא היא שבעיה ואע "פ 
שלוחי היו אילו כי  שמים, שלוחי  הם שהכהנים - ב  כג,
להקריב  יכולים אינם עצמם שהבעלים יתכן איך הבעלים,
יכולים? ושלוחיהם פסולה) ועבודתם הם זרים (כי  קרבנם
איני בעצמי , לעשותו יכול אני  שאין דבר הוא: כלל והלא

שליח . ע "י  לבצעו שתיםֿעשרה 31)יכול לה שמלאו הבת
הידועים  במקומות שערות שתי  והביאה אחד, ויום שנה
גמורים, חדשים ששה עד נערה נקראת - שיער להבאת
אישות  (הל' בוגרת תיקרא - ומעלה חדשים ששה ומגמר

ה"אֿב ). ומכיון 32)פ "ב , בה, רשות לאביה אין שאז
האב  שאין נמצא מדעתה, אלא אז לקדשה יכול שאינו
החתן, ראובן מדעת ולא - מדעתה מפרשים: ויש המהנה.
נישואין, עסקי  על בתו עם לדבר שליח  ראובן עשאו שאם

ובר"ן). לח : (נדרים ואסור מהנהו שמעון ואינה 33)נמצא
אישות  בהל' כמבואר אביה, מדעת אלא להתקדש יכולה

יג. הי "א, שם.34)פ "ג, הגמרא לשון

.ÂÔe‡ ˙Óez ÔBÚÓL ÌB˙Â35BÏ LÈÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙BOÚÓ36Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì˙ÈÂ ‡BÈ  Ì˙Ï ‰ˆB‰ Ïk :Ôe‡37‡Ï Ï‡ . ¿≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È‰L ,BÏ Ì˙Ï ÔBÚÓLÏ Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

‰ÊÂ38BÏ ‰È‰39. ¿∆¬»»

ראובן.35) לדעת 36)משל שלא כי  המודר. ראובן של
(במדבר  בתרומה שנאמר כלל, מועילה התרומה אין ראובן
אף  לדעתכם, אתם מה - אתם" גם תרימו "כן כח ) יח ,

כב .). (בבאֿמציעא לדעתכם גילה 37)שלוחכם ובזה
מדעתו, היא וההרמה לו, שיתרמו הוא שמרוצה דעתו
נמצא  שלוחו, זה אין לו, לתרום יכולים אחרים וגם והואיל
וברש"י שם, (גמרא כאן אין שליחות כאן, יש שדעת

וזו.38)ורא"ש). התימנים: עושה 39)בכת"י  ששמעון
(שם). בהנאתו אסור וראובן שליחותו, את

.Ê‰t ÏÚaL ‰Bz B„nÏÓe40ÏhÏ eÒ‡ È‰L , ¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…
‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,˙ÎaL ‰Bz ‡Ï Ï‡ ;ÎO ‰ÈÏÚ»∆»»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»

ÎO41‰Bz ÏÚ ÎO ÏhÏ ÌL Ôkc ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
˙ÎaL42zÓ ‰Ê È‰ 43Ck ÔÈe Ck ÔÈe .44zÓ , ∆ƒ¿»¬≈∆À»≈»≈»À»

Ba ˙‡ „nÏÏ45. ¿«≈∆¿

הפסוקים)40) מדרש שהוא ו'ספרי ' 'ספרא' =) מדרש
חכמים  (=דברי  והגדות מסיני ) למשה (=הלכה הלכות

הפסוקים). על שנאמר 41)שהסמיכום א. לז, נדרים
הרי אתכם", ללמד ההיא בעת ה' צוה "ואותי  יד) ד, (דברים
"ראה  ה) (שם, ונאמר לישראל, תורה ללמד משה שנצטווה
אף  בחינם, אני  מה - ה'" צוני  כאשר . . . אתכם למדתי 
שאין  נמצא שכר, עליה ליטול שאסור ומכיון בחינם, אתם
בפירוש  ורבינו בלבד. מצוה עושה אלא ואינו מהנהו, זה
שעיוורה  גדולים, מאנשים תמה "ואני  כותב : שם, המשנה
ליטול  לעצמם, דין ופסקו האמת והכחישו התאוה אותם
והשווה  שוא". בהבלי  ונתלו והתלמוד, הדינים מן שכר
ה"י , פ "ג תורה תלמוד בהל' וכן מ "ה. פ "ד, לאבות פירושו
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וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות
הי "ד. פ "ט , לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
eÒ‡  Èt ÏÚ Ô‰ Ôa˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚfL c ‰È„È ‰OÚÓ ˙Bt eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L „ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚e Ô‰ÈÙelÁa zÓ À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈeÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡  ‰Ïk BÚÊ«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È‰L ?ÂÈÏÚ eaL ÔÈÏecba eÒ‡‰ wÚ‰ ÏËÈƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈÈzÓ BÏ LiL c71BÓk ,a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ , נטעה אם
על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי עלי , קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי  עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי , ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע "י 
שואל:72)הי "ב . והראב "ד נט .) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי "ד, פ "ז ע "ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע  והרי  כ"ד, הי "ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף  גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף  מנתערב  עדיף  זה יהיה
נדר  איסור הכסף ֿמשנה, ולדעת (רדב "ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,BÁ ÏÚ ÂÈ˙Bt ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È‰ 73eÒ‡ BÁ CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁe el‡ ˙Bt ÈÏec‚a74 ‰‰Â Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי  הספק , וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי כאן יש (כי  חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק  אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף  הספק  על

ה'תשע"ח  אלול י"א רביעי יום 

   1 
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני 
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡Èn‰ ‰‡‰ :BÁÏ ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡Èn‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï Ò‡p‰ ‰Ê È‰  EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL c ÏÎÂ ep˙Â ÌÈÁÂ »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙Bt ÂÈÏÚ ‡È‰Ï BÓÁÂ ,˙Bt Ba ‡È‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח : - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי . מאכל לידי  המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י  לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע "פ  הנפה מנקבי  גדולים הכברה ונקבי  תבואה.

מ "ט ). פ "ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא
גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם

שם). ובר"ן לב : נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,
וכן  ה"ב . בסמוך וראה מאכל, לידי  המביאה הנאה  אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס  חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי  המביאה הנאה זוהי7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי  המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L ÔkcL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ eÒ‡ 8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈÁ‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ‡a ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ eÒ‡ ‰Ê È‰ 13BÈ‡  Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי  שהרי  שם. משנה,
לידי המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח 

בהם.10)מאכל. ולהתקשט  ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט  טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי  נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי  המביא רחוק  גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק , על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי 
כלום, הנאסר אמר לא שהרי  ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ "ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי  אסורה מאכלך, לידי  המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ cÓÏ BÁÓ ‰‡‰ cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚‰ ˙ÒÈ„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆
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שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק  שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי 

שלא 43) כדי  המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף  ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁBwÏ ÔBÚÓL ÒÎ  Ôe‡ ‰ÏÁ46ÌB˜Óe . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ LiL ÈÓ ÎO ÏËBpL47‡Ï  BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

LÈ48„ÓBÚÂ BwÓ ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡tÏ50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

  

        
        

שלפנ"ז  בהלכה   " הרמב שכתב  במה  ,להבי וצרי
שכר, עליה  ליטול אסור שהרי  שבעל־פה , תורה  "ומלמדו 
ג וא "כ  שכר.." עליה  שנוטלי שבכתב  תורה  לא  אבל
 כיו עבורו , לעשות לו  אסור שכר עליה  שנוטלי רפואה 
מצוה  שהיא   וא , לשל צרי שאינו  בכ שמהנהו 

שבכתב . תורה  ללמדו  שאסרו  כמו  אסור,  לרפאותו 
מותר  כ ובי כ ובי" שכתב  מה   ש להבי צרי ועוד 
."משמעו הנאה  מודר אינו  שהרי  ,ראוב של בנו  את ללמד 
,ראוב על מונח  תורה  בנו  את ללמד  החיוב  ולכאורה ,
אותו , מהנה  הוא  הרי  בנו  את מלמד  ששמעו ועל־ידי 

מותר. ואמאי 
      

על 46) שמצוה ואע "פ  זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי  מוציאו וזה בנו, את ללמד האב 
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי  ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי  ה"א. פ "ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח : שם, שבמשנה

הי "ג. פ "א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק .) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ .) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי  מתלמידי  אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי  ונכנס  לבקרו, חכמים נכנסו
רבי יצא החייתני , רבי ! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי  כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע "פ  דמים".

ובר"ן). לט . (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די  - ביקור מצות כי  בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב "ז), מיד ועומד יושב  כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי  מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡tÈ ‡Ï  Ôe‡ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»

ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ÓB‡ Ï‡ ;53ıÁBÂ . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈
ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈

ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ
˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ

BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ
„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰ÚwÓ ‡Ï Ï‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…

Òe‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿
ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«
.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ˜È B‡ ,Ôe‡ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈

Òe‡aL ˙Bta ÔÎÂ60‰ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚÏ ‰pÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

zÓ ‰Ê È‰  Ôe‡ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈLa BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב . מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי  לרפאות התורה מן הרופא "חיוב 
לו, והשבותו ב ) כב , (דברים הפסוק  שאמר מה בפירוש
להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ "ד, (נדרים וב 'ירושלמי ' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב )
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס "ד. רכא, סי ' ביו"ד בכת"י52)הלכה וכן רומי , בדפוס 
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי  מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע  פלוני  סם לה, יפה פלוני  סם לו
מי שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע  ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע 
מצוה  כי  וגם (רדב "ז). הוא" התורה מן בעלי ֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ "ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב 
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס  גדול כלי 
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני  אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח  שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי  - יאכלנו ולא משובח , פרי 
בפירושו  רבינו דברי  וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס 
פירות  בהם שממלאים (אבוס ) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי  "מן שם: נדרים
שבעו, כדי  שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני  ונותן עליה מוסיף  והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ôe‡ zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
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ıÁn‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ôe‡ ÏMÓ ÔBÚÓL64, ƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»
‰È‰ ‰Êa ÔÈ‡L65. ∆≈»∆¬»»

ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף  הבית שבעל
פ "ד  נדרים וב 'ירושלמי ' (רדב "ז). ראובן לטובת חתיכה יניח 
לאכול  בו שיש תמחוי  - החוזר התמחוי  "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע 
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס "ה). רכא, סי ' ביו"ד וכן (ראב "ד, ראובן את יהנה ששמעון

היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב . ח , בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח :). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ  א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ  שהסיקוהו לתנור דומה

.‡ÈzÓe ,ÔBÚÓL ÏL BzÏÁ‚a Ôe‡ eÒ‡Â¿»¿≈¿««¿∆ƒ¿À»
BlL ˙‰ÏLa66. ¿«¿∆∆∆

משמשו,66) אלא אינו ושמעון ראובן, משל הוא שהמשקה
ואלה  כזו. מועטת הנאה לו התירו שלום" "דרכי  ומשום

שלום". של "כוס  שם בגמרא נקראות הכוסות

.È„a‰ ˙Èa B‡ ıÁÓ ÔBÚÓLÏ ‰È‰67ÌÈkOÓ »»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ
ÈÚa68„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ ,69ÔB‚k , »ƒƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿

ÁÈp‰L70BÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó71elÙ‡ , ∆ƒƒ«≈∆»∆¿«¿¿…¿»¬ƒ
Ï˜Ú „a‰ ˙Èe ˙Á‡ ÈËaÓ‡ ıÁna ÁÈp‰72 „Á‡ ƒƒ««∆¿»«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»

˙ba C„ÏÂ ıÁÓ d˙B‡Ï Òk‰Ï Ôe‡Ï eÒ‡73; »ƒ¿≈¿ƒ»≈¿»∆¿»¿ƒ¿…««
ÎO ‡l‡ ,ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â74È‰  Ïk‰ ¿ƒ…ƒƒ«¿«¿¿∆»»««…¬≈

zÓ ‰Ê75. ∆À»

ממש 67) בה אין שלהבת כי  גחלתו, בשלהבת נרו להדליק 
נדרים  וב 'תוספתא' ה"י . פ "ז, ע "ז הל' והשווה לט .) (ביצה
לו  מביא (המודר), ומת מחבירו הנאה "המודר מ "ז: פ "ב ,
למתים, הנאה שאין ומקוננות, חלילים ותכריכין ארון
אלא  אינו אלה בכל כי  נפשות". ועדות ממון עדות ומעידו
עכשיו  כשרוצה ואפילו עדותו, לכבוש אסור כי  מצוה, עושה
סי ' ביו"ד כמבואר מותר, - להעיד כדי  המעשה את לראות

ל. ס "ק  שם ובש"ך ס "ד, שמן 68)רכא עוצרים שבו בית
בו  כבדה) עץ  (קורת הגדול הבד שם על כך ונקרא מזיתים,
(יואל  ויצהר" תירוש היקבים "והשיקו הזיתים. את כובשים
משחא". ובדיא חמרא נעויא "ויטופון מתורגם: כד) ב ,

שמעון.69) מנכסי  הנאה נדר שראובן זכות 70)לפני  איזו
שכירותו. דמי  על נוסף  חלק  ולא 72)השאיר.71)או

במקום  שכור לכתוב : רגילים הקדומה, בספרות השכירו.
שאמר  "ראובן ה"ח : פ "ז, דיעות הל' השווה השכיר,

זה". בית לי  שכור מחבלים 73)לשמעון, העשוי  כלי 
פירוש  (ע "פ  אותם כשסוחטים לתוכו הזיתים שצוברים

מ "ז). פ "א, מעשרות לרבינו, הבד 74)המשנה בית הוא
השכיר.75)הנזכר.

.‚ÈÔe‡Ï eÒ‡Â76,ÔBÚÓL ‰„O ˙BtÓ ÏÎ‡Ï ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈLa elÙ‡Â77˜Ù‰ Ïk‰L78ÈÙÏ È‰L ; «¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈

„ ˙ÈÚÈL79ÔÓ ÏÎB‡  ˙ÈÚÈLa „ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒƒ»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ

‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰ ˙Bt‰80,‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï‡ , «≈««»∆¬»…ƒ»≈«»∆
ÌL ‰‰LÈ ‡nL ‰Êb ;˜Ù‰ Ú˜w‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿«∆¿≈¿≈»∆»ƒ¿∆»

ÏÎ‡iL Á‡81Ïk ‡l‡ ‰Bz d˙B‡ ‰È˜Ù‰ ‡ÏÂ , ««∆…«¿…ƒ¿ƒ»»»∆»»
dÎB˙a ˙Bt‰L ÔÓÊ82. ¿«∆«≈¿»

ממנו 76) ששכרו מהשוכר אלא משמעון, נהנה ראובן שאין
ששמעון  אחרי  ראובן כשנדר ודוקא מו.). בנדרים (משנה
מסתלק  האיסור אין לשכירות, הנדר שקדם כל אבל השכיר,
הי "א  פ "ח , לקמן ראה ממש, מכירה ע "י  אלא שכירות ע "י 

שם). משמעון.77)(ר"ן הנאה בשנת 78)המודר
"והשביעית 79)השמיטה. יא) כג, (שמות ככתוב 

עמך". אביוני  ואכלו ונטשתה, נדרים 80)תשמטנה משנה,
שיצא  אע "פ  חבירו, על שלו שהוא דבר והאוסר א. מב ,
ה"ה. פ "ה, לעיל כמבואר עומד, באיסורו הוא הרי  מרשותו,

עליו.81) לאסרם יכול ואינו הם, אסור 82)שהפקר והוא
לעיל  וכמבואר ממנו, הוא הנאה מודר שהרי  הרגל, בדריסת

ה"ג.

.„È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na83BÏ Ó‡Lk84‰ :˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»«
EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡‰ ÌÈÒÎp‰85˙È‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ; «¿»ƒ»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«

ÈÒÎ86„pL B‡ Ôe‡ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«
ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ87˙BtÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈL ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk  ƒƒ¿≈ƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈

e‰„O88ÒkÈ ‡Ï Ï‡ .ÔBÚÓL ˙eLÓ e‡ˆÈ È‰L , »≈∆¬≈»¿≈¿ƒ¿¬»…ƒ»≈
e‰„OÏ89e‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,90. ¿»≈ƒ«««∆≈«¿

נמצא 83) הפקר, אינה אכילה לצורך ושלא לאכילה, ללקטם
מב :). (שם באיסור מנכסיו נהנה לפני84)זה נדר שאם

בשביעית. אפילו שדהו פירות אוכל אינו שביעית,
למודר.85) לעולם,86)המדיר עליך אסורים שמשמעו:

ולפיכך  מרשותו, לכשיצא אפילו שברשותו דבר אוסר ואדם
שהכל  בשביעית אפילו הפירות מן לאכול המודר אסור

שלי .87)הפקר. שהם זמן כל רק 88)שמשמעו: כוונתו
שמעון. של הם פ "ה,89)כשהנכסים לעיל והשווה שם.

הפירות,90)ה"ה. לאכילת אלא הפקר אינה שהקרקע 
אוכל  אינו זה נמצא ואסור, אכילתו אחר בה ישהה ושמא

לשדה. חוץ  הנוטים הפירות מן אלא

.ÂË„Ïa ÔBÚÓL ÏÎ‡Ó ˙È‰ Ôe‡ ÏÚ ‰Ò‡91, ∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«
 ‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,‰Ò‡ ˙ÈÚÈL ÈÙÏ Ì‡ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»

e‰„O CB˙Ï „BÈ ‰Ê È‰92ÏÎB‡ BÈ‡ Ï‡ , ¬≈∆≈¿»≈¬»≈≈
ÂÈ˙BtÓ93„BÈ  ‰Ò‡ ˙ÈÚÈLa Ì‡Â ;94ÏÎB‡Â ƒ≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈
ÂÈ˙BtÓ95ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙Bt ÔÈ‡L ; ƒ≈»∆≈≈≈∆ƒ¿∆»∆

Ô‰ ˜Ù‰96. ∆¿≈≈

הקודמת.91) כללית.92)בהלכה הנאה איסור ולא
ה"ג.93) לעיל כמבואר הרגל, בדריסת הוא שמותר
הי "ג.94) לעיל וכמבואר שביעית, כשהגיעה אפילו
לתוך 95) להכנס  לו מותר שהרי  השדה, שבכל השדה. לתוך

שאינו 96)שדהו. דבר חבירו על לאסור יכול אדם ואין
מב .). שם (משנה, שלו

.ÊËÔe‡Ï eÒ‡Â97ÏÈ‡L‰Ï98‰Êb ,ÔBÚÓLÏ ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»
ÔÎÂ .B˙‡‰a eÒ‡ ‡e‰ È‰Â epnÓ Ï‡LÈ ‡nL∆»ƒ¿«ƒ∆«¬≈»«¬»»¿≈
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שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק  שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי 

שלא 43) כדי  המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף  ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁBwÏ ÔBÚÓL ÒÎ  Ôe‡ ‰ÏÁ46ÌB˜Óe . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ LiL ÈÓ ÎO ÏËBpL47‡Ï  BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

LÈ48„ÓBÚÂ BwÓ ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡tÏ50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

  

        
        

שלפנ"ז  בהלכה   " הרמב שכתב  במה  ,להבי וצרי
שכר, עליה  ליטול אסור שהרי  שבעל־פה , תורה  "ומלמדו 
ג וא "כ  שכר.." עליה  שנוטלי שבכתב  תורה  לא  אבל
 כיו עבורו , לעשות לו  אסור שכר עליה  שנוטלי רפואה 
מצוה  שהיא   וא , לשל צרי שאינו  בכ שמהנהו 

שבכתב . תורה  ללמדו  שאסרו  כמו  אסור,  לרפאותו 
מותר  כ ובי כ ובי" שכתב  מה   ש להבי צרי ועוד 
."משמעו הנאה  מודר אינו  שהרי  ,ראוב של בנו  את ללמד 
,ראוב על מונח  תורה  בנו  את ללמד  החיוב  ולכאורה ,
אותו , מהנה  הוא  הרי  בנו  את מלמד  ששמעו ועל־ידי 

מותר. ואמאי 
      

על 46) שמצוה ואע "פ  זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי  מוציאו וזה בנו, את ללמד האב 
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי  ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי  ה"א. פ "ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח : שם, שבמשנה

הי "ג. פ "א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק .) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ .) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי  מתלמידי  אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי  ונכנס  לבקרו, חכמים נכנסו
רבי יצא החייתני , רבי ! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי  כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע "פ  דמים".

ובר"ן). לט . (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די  - ביקור מצות כי  בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב "ז), מיד ועומד יושב  כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי  מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡tÈ ‡Ï  Ôe‡ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»

ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ÓB‡ Ï‡ ;53ıÁBÂ . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈
ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈

ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ
˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ

BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ
„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰ÚwÓ ‡Ï Ï‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…

Òe‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿
ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«
.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ˜È B‡ ,Ôe‡ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈

Òe‡aL ˙Bta ÔÎÂ60‰ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚÏ ‰pÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

zÓ ‰Ê È‰  Ôe‡ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈLa BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב . מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי  לרפאות התורה מן הרופא "חיוב 
לו, והשבותו ב ) כב , (דברים הפסוק  שאמר מה בפירוש
להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ "ד, (נדרים וב 'ירושלמי ' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב )
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס "ד. רכא, סי ' ביו"ד בכת"י52)הלכה וכן רומי , בדפוס 
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי  מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע  פלוני  סם לה, יפה פלוני  סם לו
מי שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע  ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע 
מצוה  כי  וגם (רדב "ז). הוא" התורה מן בעלי ֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ "ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב 
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס  גדול כלי 
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני  אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח  שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי  - יאכלנו ולא משובח , פרי 
בפירושו  רבינו דברי  וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס 
פירות  בהם שממלאים (אבוס ) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי  "מן שם: נדרים
שבעו, כדי  שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני  ונותן עליה מוסיף  והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ôe‡ zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
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B˙BÂÏ‰Ï eÒ‡99‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰Êb , »¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…
kÓÈ100epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰Êb ,BÏ101. ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

משמעון.97) הנאה מודר ממון.99)כלי .98)שהוא
הרבה 100) קופצים לו ויש חריף  דבר הוא כשהמקח  אפילו

נהנה  הלוקח  נמצא הרגיל במחיר מוכרו וכשהוא לקנותו,
המוכר. בשוויו,101)ולא לוקחו כשהוא נהנה המודר ואז

ה"ז. פ "ז, לקמן וראה שם) ובר"ן מג. (נדרים ואסור

.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰Êb ,epnÓ ˜BÁa ‰OBÚ  „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

Ò‡Â ,‰Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙ÈÁ BÏ ˙‡lÓÏ zÓ ‡‰ È‰  ÂÈ‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈeLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י 
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח "כ יסייענו", "שמא

וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב : מא, נדרים משנה,
שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע "ב  וכן לו. קרוב  הקוצר חבירו ע "י 
אומן  מכל פאה "ונותנים מ "ה: פ "ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט ' ב 'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי 

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח :) (נדרים מועטת הנאה הם כי 
את  הדיר שהאב  אחרת: מפרש והראב "ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי  עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ "כ
שמצד  הפירושים, לשני  הסכים והרדב "ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס "א רכג סי ' יו"ד בשו"ע  אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב "ד של פירושו את רק 
להנהותו  לאב  שאסור שסובר משמע  כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י  ודעת א. ס "ק  שם בט "ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ "ג, ביכורים ב 'ירושלמי ' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈBÁ ÌÚ a„È ‡lL „ B‡ ÚaLpL ÈÓ105 ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
˙Îa zÎÏ BÏ zÓ ‰Ê È‰106Á‡ ÌÚ a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

eB‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆiL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי105) נדר: אם כי  עמך, מלדבר פי  קרבן שאמר: כגון
כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס "י רכא סי ' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"י ֿיא, פ "ג, לעיל

שם. הכסף ' אבל 106)ב 'נקודת וכדומה. הקיר גבי  על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב 
לו  לכתוב  "מותר הנוסח : התימנים, בכת"י  אבל סב ).

ס "י . שם בשו"ע  הנוסח  כן ואמנם דוסא 107)בכתב ". רב 
בשם  9 עמ ' נדרים הגאונים' ב 'אוצר הובאו האי , ורב 
קצת  ראיתי  הרדב "ז: וכתב  .137 עמ ' אלבק  - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני 

לעשות  ראוי  ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע  כדי  תשמע ,
ומבין, השומע  אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי  כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

ה'תשע"ח  אלול י"ב חמישי יום 

   1 
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,BÁ ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
ÈÊÁ‰Ï ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„‡2ÔkcL ÌB˜Óe .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
ÎO‰ ÏtÈ  ‰„‡‰ ˙‡ ÈÊÁn‰ ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ  ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ  ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי4)מנהגם.3) המלח , לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי 

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי  החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי  שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי  ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב  אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי  האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.Ï‡OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ„a ÔÈzÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ‰7˙BÎLl‰Â)8˙BÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

Cc‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ„a ÔÈeÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
ÈÚ‰11‰Á‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙Èe ıÁn‰Â ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰z‰Â13ÌÈÙq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי  בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי  שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי8)והיה
ותאיו. הכתוב :9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי 
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי  על כותב :"אף 
מעטה  זכות אם כי  זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי  שאין מפני  בה, דרים שהם
אנשי במעמד העיר טובי  שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק 
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קפז                
         

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי  השוק .12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ„a ÔÈzÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ

Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈
ÏÎÏ ‡e‰L ıÁnÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eLÏ ÒÎ BÈ‡  ˙Òk‰ ˙ÈÏ B‡ È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk È‰L ,ÌÈÁ‡ ˙eLÏ ‡l‡ ,BÁ¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆

.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני  פלוני  או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב . הלכה ד, פרק  ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא

.„ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ¬À»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»≈»«∆«¬…

B˜ÏÁÏ „Á‡ Ïk ÒkÈÂ19‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;20 ¿ƒ»≈»∆»¿∆¿¿ƒ≈»ƒ¬À»
CB˙a :ÓB‡ ‡e‰Â ,B˙ÈÏ ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk »∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈe Ck ÔÈe .22ÌÈeÒ‡ Ì‰ÈL , ∆ƒ¬ƒƒ¿»≈»≈»¿≈∆¬ƒ
BÊ ˆÁa ÔÈÏB‚z Ïc‚Ïe ep˙Â ÌÈÁ „ÈÓÚ‰Ï23. ¿«¬ƒ≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ¿»≈

הבתים,17) שלפני  והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל שיש
בה. שותפים ארבע 18)שניהם בית לכל שיש חלוקה, כדי 

ארבע  בה יש החצר מן והנשאר הפתח , ברוחב  לפניו אמות
עליהם, כופים ואז שותף , לכל אמות ארבע  על אמות

עומדת 19)שיחלוקו. ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון
שכל  בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר
עדיין  הוברר שלא ומתוך שטחה, בכל בה ישתמש אחד
שמא  כי  לחצר, להיכנס  הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו
הרגל. בדריסת אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק  נכנס  הוא

לכוף 20) יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין
חצ  "שכל לחלוק , חבירו על את אמות ארבע  בה שאין ר

חצר". קרוייה אינה אמות בן 21)ארבע  אליעזר ר' כדעת
לאחד  אפשר ואי  הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב ,
ולא  לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב  השותפים מן
שתהא  קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק , אותו לכוף 
תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל לגמרי  קנוייה החצר
למפרע  הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש
שבשעה  נמצא, זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו

נכנס . הוא בשלו לתוכה, כדי22)שנכנס  בה שיש בין
בה. שאין בין שותפים 23)חלוקה, יכולים אלה בכל כי 

שרגילים  אלא זה. על זה לעכב  מזה) זה  הנאה נדרו (שלא
אסורה  הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו שיכול וכל לו,

.‰‡lL Ô‰Ó „Á‡ „Â ,ˆÁa ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»À»ƒ¿»≈¿»«∆»≈∆∆…
Ba ‰‰È24B˜ÏÁ kÓÏ „Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBk  ÈM‰25. ≈»∆«≈ƒƒ∆«≈ƒ¿…∆¿

ÈMa ‡e‰ ‰‰È ‡lL „26Òk‰Ï zÓ ‰Ê È‰  »«∆…≈»∆«≈ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈

B˙eLaL ÈtÓ ,B˙ÈÏ27ÏBÎÈ BÈ‡ Ï‡ .ÒÎ ‡e‰ ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¬»≈»
ˆÁa LnzL‰Ï28e‡aL BÓk ,29. ¿ƒ¿«≈∆»≈¿∆≈«¿

ישתמש 25)ממנו.24) אם לשני  מכשול ונתן הואיל
ידו. על חברו ייכשל שלא למכרו, לכופו נותן הדין בחצר,

באיסורו. הוא אנוס  כי  לכוף , אין הנאסר את מן 26)אבל
חלוקה.27)השני . כדי  בה ריחיים 28)שאין להעמיד

וכדומה. כי29)ותנור חלקו, את למכור לכופו אין אבל
יפה  נזהר אהיה אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא

להיכשל. שלא

.Â‡‰a eÒ‡ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙ »»∆»ƒ«»«¬»«∆»ƒ¿≈∆
:BÏ ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ;ˆÁÏ Òk‰Ï zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»¿ƒ»≈∆»≈ƒ¿≈∆≈

ElL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡ ,ÒÎ È‡ EÁ ÏL CB˙Ï30. ¿∆¬≈¿¬ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿∆¿

מפסיד 30) ואינו שותף  שאינו השוק , מן אחד שאפילו
לו  מותר זאת בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום,
ברירה", "יש ומטעם יעקב  בן אליעזר כרבי  להיכנס ,
אבל  חלוקה. כדי  בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר
ואין  שיחלוקו. עד להיכנס  לו אסור חלוקה כדי  בה כשיש
ולא  הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס  אלו ייאסרו לומר,
יודע  אתה אין מהם, אחד כל של חלקו הנדר בשעת הוברר
ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו
ועובר  חברו לחלק  נכנס  מהם אחד כל שמא לחוש, ועלינו
מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי  נדרו? על
האיסור  שיישאר חברו, על לאסרה מהם אחד יוכל שלא
חברו  נכסי  אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו

בדין. ואינו חברו, על

.ÊÈ‰  BÓˆÚ ÏÚ ˙Bn‡‰ ÔÓ ‰n‡ ˙È‰ Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»«À»ƒ»À««¿¬≈
˙BÈa Ô‰Ó ÁwÏ zÓ ‰Ê31˙BÁÙa Ô‰Ï kÓÏÂ32. ∆À»ƒ«≈∆¿≈¿ƒ¿…»∆¿»

Ô‰Ó ÁwiL BÏ ÔÈÚÓBL Ì‡ ,Ì‰ÈÏÚ B˙È‰ Ò‡»«¬»»¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈∆
˙BÁÙa33zÓ  ˙BÈa kÓÈÂ34Ô‡k ÔÈÊBb ÔÈ‡Â .35 ¿»¿ƒ¿…¿≈À»¿≈¿ƒ»

kÓÈ ‡lL36ÁwÈ ‡nL ‰Êb37LÈ‡Ó „ ‡Ï È‰L , ∆…ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«∆¬≈…»«≈ƒ
È‡ Ì‡L ,dlk ‰n‡Ó [‡l‡] ,ÂÈÏÚ Ê‚pL È„k „Á‡∆»¿≈∆ƒ¿…»»∆»≈À»À»∆ƒƒ

Á‡ ÌÚ ÔzÈÂ ‡OÈ  ‰Ê ÌÚ ÔzÏÂ ‡OÏ BÏ LÙ‡38. ∆¿»ƒ»¿ƒ≈ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒ«≈
CÎÈÙÏ39ÔÏÈ‡LÓ ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ Ô˙È‰ Ò‡ Ì‡ ,40 ¿ƒ»ƒ»«¬»»»»»¬≈∆«¿ƒ»

Ô‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ Ì‰Ó Ï‡LÈ ‡Ï Ï‡ ,Ô˙B‡ ‰ÂÏÓe41. «¿∆»¬»…ƒ¿«≈∆¿…ƒ¿∆≈∆

הרגיל.31) שלא 32)מהמחיר כדי  המקובל, מהמחיר
אומה, אותה מאנשי  יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה
מאה  שווה לקח  אפילו מנכסיהם, ליהנות שלא נדר אם אבל
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים

ממנו.33) ייהנו שלא ממוצע 34)כדי  במקח  כאן ומדובר
וללוקח  למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע ), ולא חריף  (לא
כשימכור  אפילו חריף  במקח  כי  בשווה, שווה נמכר כשהוא
זה  כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח  הנאה בו אין בשוויו
כי בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר

בלבד. הוא אלא בזה ייהנו לא הנייתם 35)הם כשאסר
כשם 37)בפחות.36)עליו. נהנה, ונמצא בפחות,

פנים, בשום לו ימכור שלא מחברו הנאה מודר כל על שגזרו
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח  דברי38)שמא שיעור

עליו. שנגזור כדי  אחד, מאיש נדר לא "שהרי  הם: כך רבינו
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B˙BÂÏ‰Ï eÒ‡99‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰Êb , »¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…
kÓÈ100epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰Êb ,BÏ101. ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

משמעון.97) הנאה מודר ממון.99)כלי .98)שהוא
הרבה 100) קופצים לו ויש חריף  דבר הוא כשהמקח  אפילו

נהנה  הלוקח  נמצא הרגיל במחיר מוכרו וכשהוא לקנותו,
המוכר. בשוויו,101)ולא לוקחו כשהוא נהנה המודר ואז

ה"ז. פ "ז, לקמן וראה שם) ובר"ן מג. (נדרים ואסור

.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰Êb ,epnÓ ˜BÁa ‰OBÚ  „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

Ò‡Â ,‰Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙ÈÁ BÏ ˙‡lÓÏ zÓ ‡‰ È‰  ÂÈ‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈeLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י 
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח "כ יסייענו", "שמא

וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב : מא, נדרים משנה,
שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע "ב  וכן לו. קרוב  הקוצר חבירו ע "י 
אומן  מכל פאה "ונותנים מ "ה: פ "ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט ' ב 'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי 

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח :) (נדרים מועטת הנאה הם כי 
את  הדיר שהאב  אחרת: מפרש והראב "ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי  עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ "כ
שמצד  הפירושים, לשני  הסכים והרדב "ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס "א רכג סי ' יו"ד בשו"ע  אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב "ד של פירושו את רק 
להנהותו  לאב  שאסור שסובר משמע  כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י  ודעת א. ס "ק  שם בט "ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ "ג, ביכורים ב 'ירושלמי ' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈBÁ ÌÚ a„È ‡lL „ B‡ ÚaLpL ÈÓ105 ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
˙Îa zÎÏ BÏ zÓ ‰Ê È‰106Á‡ ÌÚ a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

eB‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆiL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי105) נדר: אם כי  עמך, מלדבר פי  קרבן שאמר: כגון
כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס "י רכא סי ' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"י ֿיא, פ "ג, לעיל

שם. הכסף ' אבל 106)ב 'נקודת וכדומה. הקיר גבי  על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב 
לו  לכתוב  "מותר הנוסח : התימנים, בכת"י  אבל סב ).

ס "י . שם בשו"ע  הנוסח  כן ואמנם דוסא 107)בכתב ". רב 
בשם  9 עמ ' נדרים הגאונים' ב 'אוצר הובאו האי , ורב 
קצת  ראיתי  הרדב "ז: וכתב  .137 עמ ' אלבק  - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני 

לעשות  ראוי  ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע  כדי  תשמע ,
ומבין, השומע  אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי  כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

ה'תשע"ח  אלול י"ב חמישי יום 

   1 
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,BÁ ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
ÈÊÁ‰Ï ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„‡2ÔkcL ÌB˜Óe .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
ÎO‰ ÏtÈ  ‰„‡‰ ˙‡ ÈÊÁn‰ ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ  ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ  ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי4)מנהגם.3) המלח , לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי 

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי  החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי  שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי  ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב  אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי  האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.Ï‡OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ„a ÔÈzÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ‰7˙BÎLl‰Â)8˙BÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

Cc‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ„a ÔÈeÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
ÈÚ‰11‰Á‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙Èe ıÁn‰Â ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰z‰Â13ÌÈÙq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי  בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי  שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי8)והיה
ותאיו. הכתוב :9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי 
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי  על כותב :"אף 
מעטה  זכות אם כי  זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי  שאין מפני  בה, דרים שהם
אנשי במעמד העיר טובי  שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק 
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קפח               
         

- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי  שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח , אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף  דבר להם למכור לו מותר
ייקח . שמא למכור גזרו ולא ללוקח , אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï  ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח  נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח  למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï eÒ‡  ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
zÓ B„ È‰  BÏ Èz‰Â Ï‡L44.e‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי  פי  על  שאף 
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי  על אף  - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע  זה אין כי 
שהמודר  פי  על ואף  שכר, עליה נוטלין שאין מפני  למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי  החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bia‰ ˙È‰ Ò‡L ÈÓ45zÓ ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï‡ ,˙Bba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך  בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב  לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח  חייב  שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף  שבתבואה, העשירי  החלק 
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק  עני  מעשר כלומר,
עני מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס  לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס  לפי  בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי  "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק 
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ‰  ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈

ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁk ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ
ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ

.ÌÈÁ‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙BOÚÓe ÂÈ˙BÓez ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ
ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי  בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס  לכהן תרומה

ללוי . לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי  על אף 
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי  כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי  שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי  על אף  והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי  נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי  לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק  אישות שבהלכות פי  על ואף  עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו
הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי  כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט  כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי  ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב " אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.ÈBÁÏ ÔÈ‡Â BÁ ÏÚ ‰eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰  ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡e BÏ Ô˙57zÓ ‰Ê È‰ 58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע , ואני  לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני  נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני  שנתן המדיר,
אפרע . ואני  לו תן לחנווני : אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע  אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.‚ÈB˙Èa ‰È‰59,ˆ˜Ï e‰„O ,c‚Ï B„b ,˙BÏ »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»

zÓ ‰Ê È‰  ÔÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ ÚÙÏ zÓ ‰fL e‡a Îe ,BBÁ BÏ ÚtL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

BBÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי  זה שאין פי  על אף 
כאן: רבינו כתב  כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי  אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני , אצל הולך כתב : הקודמת שבהלכה
בניין. לצרכי  נפש, חיי  צרכי  בין ההבדל זהו כי  לכתחילה,

הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת
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קפט                
         

.„ÈÔ˙B  ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â Cca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿≈«…«≈
da zÓ ‰l‰Â ,‰zÓ ÌeMÓ Á‡Ï62ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈ƒ«»»¿«»À»»¿ƒ≈

ÚÏq‰ ÏÚ ÁÈpÓ  Á‡ Ì‰nÚ63Ô‰ È‰ :ÓB‡Â ƒ»∆«≈«ƒ«««∆«¿≈¬≈≈
ÏÎB‡Â ÏËB ‰l‰Â ,ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÔÈ˜ÙÓ64. À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…¿«»≈¿≈

מוכיחים 62) שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי  על אף 
ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי  אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט  אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע . משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.ÂË‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È‰ :BÏ Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡BÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

eÒ‡ ‰Ê È‰  enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ :BÏ Ó‡Â ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡BiL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
ÔB‚k .eÒ‡  ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡BiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿

‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ‡ ‡BiL ‰ˆB ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba68B˙cÚÒ È‰L ;B˙cÚqÓ ÏÎ‡Ï «¿«≈»∆∆¡…ƒ¿À»∆¬≈¿À»

Â .BÏ ˙B˜‰Ï Ó‚ ‡lL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ‡ˆBik Ïk ÔÎ ««»»∆…»«¿«¿¿≈…«≈
‰Êa69. »∆

אלא 65) גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים
מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני  כדי  להערים, הוא רוצה

וכדומה.67)התסכים.66) נישואין שהדבר 68)סעודת
לאחר. ונותנה בנו לנישואי  סעודה מכין אדם שאין ידוע ,

לא 69) משנה" ה"כסף  ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון
אם  אבל לנתינתו, סמוך כך לו כשאמר אלא רבינו נתכוון

מותר. זה הרי  כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה

.ÊËdLÈc˜‰ Ì‡L ‰zÓ Ïk70˙Lc˜Ó ‰È‰z ‡Ï71 »«»»∆ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆À¿∆∆
˙Ó ÏÚ ‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .‰zÓ dÈ‡ ≈»«»»¿»«≈»∆«»»«¿»

Á‡Ï d˙B˜‰Ï72‰˜iL ˙Úa ‰˜ Á‡‰ ‰Ê È‰  ¿«¿»¿«≈¬≈∆»«≈»»¿≈∆«¿∆
ÔBL‡‰ BÏ73B˙B‡Ï ÔBL‡‰ BÏ ‰˜‰ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿

ÈM‰ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ‡Ï ‰˜ ‡Ï  Á‡74. «≈…»»…»ƒ¿…«≈ƒ

הקדש.70) לצרכי  הקדישה 71)לשמים, ואם הואיל
גם  מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל
כי זה, מקבל ידי  על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר
"מעשה  שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא זו אין

והי הנאה הימנו מודר אביו שהיה משיא באחד, (המדיר) ה
במתנה  לך נתונים וסעודה חצר לחבירו: ואמר בנו, את
בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי  אלא לפניך ואינם
לשמים. מוקדשים הם הרי  הם שלי  אם [=החבר], אמר,
שתקדישם  שלי , את לך נתתי  לא המדיר], [=הבן לו אמר
אלא  שלך, את לי  נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים.
ויהא  לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא
שאם  שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי  עוון
שהלכה  פי , על ואף  מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה
שלא  עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא:

אין  כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זו הרי  החזירה
שיאכל  כדי  אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו

זמן.72)אביו. קנאה 73)לאחר לא שהראשון פי  על אף 
אם  כי  לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו
זכה  לחבירו: כאומר זה ואין - זמן. לאחר לשני  להקנותה
אינה  הזכייה כל ששם פלוני , בה שזכה לפלוני , זה בדבר
כאן  אבל המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי  עצמו, בשביל
בגמרא  ושם זמן. לאחר לשני  שיקנה כדי  הראשון, קנה
סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו,
סודר  הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה שהרי 
את  השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת)
בחזרה  הקונה יקבלו זה שסודר פי , על אף  לקונה, שדהו
לא  הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי 
קונה  שכל ומכאן לקונה, השדה להקנות מנת על אלא היה
לו. יקנה כשהראשון השני  קנה לאחר, להקנות מנת על

נתקיים 74) לא אם תנאי , על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר
המתנה. בטלה התנאי 

.ÊÈ‰ˆB ‡e‰Â ,Bza ÏÚa ÏÚ B˙È‰ ‰Ò‡pL ÈÓƒ∆∆∆¿»¬»»«««ƒ¿∆
‰‡ÈˆBÓe Ô‰a ˙È‰ ‰È‰zL È„k ˙BÚÓ BzÏ ˙˙Ï»≈¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆¡≈»∆ƒ»

‰ÈˆÙÁa Ô˙B‡75È‰ :dÏ ÓB‡Â dÏ Ô˙B ‰Ê È‰  »«¬»∆»¬≈∆≈»¿≈»¬≈
‡‰È ‡lL „Ïe ,‰zÓa CÏ ÔÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»ƒ¿«∆…¿≈
CÈÙÏ ˙˙B z‡M ‰ÓÏ eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL CÏÚÏ¿«¿≈¿»∆∆»ƒ¿¿«∆«¿∆∆¿ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈLaÏzM ‰ÓÏ B‡76:dÏ Ó‡ elÙ‡Â . ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ»«»
ÈˆzM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL CÏÚÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈¿«¿≈¿»∆∆»«∆ƒ¿ƒ

Ô‰a ÈOÚ77‰OÚz ‰ˆzM ‰Óe ,ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï  ¬ƒ»∆…»»««««∆ƒ¿∆«¬∆
Ô‰a78˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡Â ‰zÓ dÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ . »∆¬»ƒ»«»«»»¿»«»«¿»

‰zn‰ ‰È‰zL Lt ‡ÏÂ ,Ô‰a ˙eL CÏÚÏ ÔÈ‡L∆≈¿«¿≈¿»∆¿…≈≈∆ƒ¿∆««»»
È‰  Ô‰a ‰OÚz ‰ˆzM ‰ÓÏ B‡ CÎÏe CÎÏ ˙‡f‰«…¿»¿»¿«∆ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈

‰È˙Bt ÏÎ‡Ï ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜79Â ;,eÒ‡ ‰Ê „ »»»«««∆¡…≈∆»¿»»∆»
B˙BÁ ˙È‰a eÒ‡ ‡e‰ È‰L80. ∆¬≈»«¬»«¿

איש,75) לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי 
זה  נמצא (הרווחים), הפירות אוכל והבעל קרקע  בה תילקח 
המעות  נתן כאילו זה והרי  הנאה שהדירו מחותנו נהנה

ואסור. לבעל, ישיר לאשה 76)באופן המעות הקנה שלא
בלבד, דבר לאותו אין אלא דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך

בה. חלק  לה 77)לבעל הקנה דבר לאיזה לה, פירש ולא
מה 78)המעות. אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

ששמואל  רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי  שתרצי 
שאין  מנת על מאמרו: על נוסף  זה את לה לומר מצריך
שתרצי מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך
שתרצי דבר לאותו אלא שלך יהיו שלא לומר, כוונתו עשי "
אלא  חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות
דבר  ולאותו דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה
לא  בתו אף  שהרי  בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד.

דבר. לכל אותן בעלה.79)קנתה כיד אשה שיד
לו 80) שאסור פי  על ואף  הבעל. אותן קנה זאת ובכל

בהן  לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות
דבר  בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מותר, רבים צרכי 

הנאה. היתר בו לאדם שאין
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- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי  שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח , אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף  דבר להם למכור לו מותר
ייקח . שמא למכור גזרו ולא ללוקח , אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï  ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח  נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח  למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï eÒ‡  ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
zÓ B„ È‰  BÏ Èz‰Â Ï‡L44.e‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי  פי  על  שאף 
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי  על אף  - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע  זה אין כי 
שהמודר  פי  על ואף  שכר, עליה נוטלין שאין מפני  למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי  החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bia‰ ˙È‰ Ò‡L ÈÓ45zÓ ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï‡ ,˙Bba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך  בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב  לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח  חייב  שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף  שבתבואה, העשירי  החלק 
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק  עני  מעשר כלומר,
עני מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס  לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס  לפי  בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי  "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק 
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ‰  ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈

ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁk ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ
ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ

.ÌÈÁ‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙BOÚÓe ÂÈ˙BÓez ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ
ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי  בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס  לכהן תרומה

ללוי . לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי  על אף 
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי  כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי  שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי  על אף  והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי  נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי  לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק  אישות שבהלכות פי  על ואף  עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו
הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי  כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט  כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי  ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב " אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.ÈBÁÏ ÔÈ‡Â BÁ ÏÚ ‰eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰  ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡e BÏ Ô˙57zÓ ‰Ê È‰ 58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע , ואני  לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני  נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני  שנתן המדיר,
אפרע . ואני  לו תן לחנווני : אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע  אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.‚ÈB˙Èa ‰È‰59,ˆ˜Ï e‰„O ,c‚Ï B„b ,˙BÏ »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»

zÓ ‰Ê È‰  ÔÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ ÚÙÏ zÓ ‰fL e‡a Îe ,BBÁ BÏ ÚtL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

BBÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי  זה שאין פי  על אף 
כאן: רבינו כתב  כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי  אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני , אצל הולך כתב : הקודמת שבהלכה
בניין. לצרכי  נפש, חיי  צרכי  בין ההבדל זהו כי  לכתחילה,

הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת
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קצ               
         

ה'תשע"ח  אלול י"ג שישי יום 

   1 
שהותר 1) נדר הדבר, נתקיים ולא מסויים בדבר התלוי  נדר

ולא  הנודר כוונת אחר שהולכים בכולו, דינו מה מקצתו
איני לביתך האומר: בין ההבדל הדיבור, משמעות אחר
בלא  המותרים דברים נכנס , איני  זה לבית לאומר: נכנס ,

לחכם. שאלה

.‡„pL c B„ ˙ÚLa LÙe ,ÚaL B‡ „pL ÈÓƒ∆»«ƒ¿«≈≈ƒ¿«ƒ¿»»∆»«
BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È‰ 3B‡ B„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿

„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,„ B˙B‡a B˙ÚeL¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»
zÓ ‰Ê È‰  BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי  זה שהרי  לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ "ט , נדרים בירושלמי  וכמבואר הדבר, בטל התנאי 

.˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ „ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú ÏkL ‰Ê ˙ÈÏ ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú ‰È‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

zÓ ‰Ê È‰  ‰eLz ‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :Ó‡Â ÚaL B‡ „pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…

˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙ÈÏ Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ "י 
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי  ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק  וכשנסתלק  הונא, רב  כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי  שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני  לאיש נהנה שאיני 

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ „Bp‰ Ï‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰eÚk‰8;‰Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰ˆ˜9‰k‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,zÓ ‰Ê È‰  ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË „ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈzÓ Ô‰L13‡ÏÂ „a B„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï „ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È‰L ,c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י  הט "ז. פ "א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי 

איננה. זו תיבה רומי , בדפוס  תהא 12)וכן ממני  הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ "ד, בשעת בשני15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי  המקרים
מותר  הוא הקודמת ב  בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.

שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
 ֿ (כסף  שגגות נדרי  בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח ", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע "פ  משנה
הסיבה  שהרי  מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי  הנוסח 
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה  זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי  ה"ה סוף  בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁÓ ÌÈL‡ ‰‡L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ô‰Ï Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa˜17ÂÈ‡ Ô‰ È‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ wL ÔÂÈk  »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈzÓ el‡ È‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
c‰L .LtL BÓk ‰Ê È‰ ,dÏÏ‚a ÔÈc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈÊ18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי  שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק  לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ „pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL „ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È‰  „p‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÚeM‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
Ò‡ ?„ˆÈk .B„ ˙‡ ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Óe ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B„21e‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב  שהוא לפי  לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני21)(משנה שיבא
כך  נדרתי  אני  ויאמר: הדיוטות שלשה לפני  או מובהק  חכם
הייתי לא וכך, כך לי  שיארע  יודע  הייתי  ואילו ונחמתי , וכך
הייתי לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי  היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח " ה"אור לדעת - יש כאן והי "ב . ה"ה פ "ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס :
יודע  הייתי  אילו שאומר: אעפ "י  כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי  לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע , הייתי  "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי  לא בקרוב , בנו את משיא

.ÂBlk z‰  B˙ˆ˜Ó z‰L „ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁÓ ÌÈL‡ ‰‡ ?„ˆÈk .‰ÚeLaƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ó‡Â ,ÂÈ˙Bt≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
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ÂÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ÌÈÊ ÌÈL‡Â ÂÈ‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ
zÓ25ÔÈzÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«

 zÓ È‡Â ÔÈeÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»
ÔÈzÓ Ôlk È‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ÓB‡ Ì‡ Ï‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆

ÌÎlk :ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆
ÔÈeÒ‡ Ôlk È‰  È‡Ó ıeÁ ÔÈeÒ‡28;ÂÈ‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ

BÓk ‡l‡ ,„p‰ ˙ˆ˜Ó Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿
„B ‰È‰ „pL29ÂÈ‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי "א. פ "ד, לעיל והשווה ה"א) פ "א, נדרים (ירושלמי 

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח , שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח  משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי  הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע 
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
כוח  הורע  דבריו החליף  ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ "י לאחרים, ביחס  - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס  לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי  אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב  ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי  יודע ... הייתי  אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ  אסורים כולכם
כח  הורע  החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסף ֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.ÊÈÏ Ú ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa˜ ÔÈi‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ ÈÏ ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È‰ :BÏ eÓ‡Â ,ÌÈÚÓ≈«ƒ¿»¿¬≈«¿À»»∆ƒ¿≈≈«ƒƒ
:Ó‡ elÙ‡Â ,„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡»«ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒ≈«¬ƒ»«
ÔLi‰Â eÒ‡ L„Á‰ :ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«»ƒƒ≈∆»»»¿«»»

L„Áe ÔLia zÓ  zÓ31el‡ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ˙BÈi‰ Ïk :ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«»ƒƒ≈»«≈¬ƒ»«

ÔMÈÓa zÓ ‰Ê È‰  ÔMÈÓ‰ ÔÓ ıeÁ32Ïk ÔÎÂ . ƒ«¿À»¬≈∆À»«¿À»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik33. «≈»∆

הותר 31) וממילא נדרו, מקצת ועקר דבריו, החליף  שהרי 
נדרו,32)כולו. הורע  לא  כבתחילה דבריו והעמיד הואיל

בשעת  בכלל היה שלא המיושן, על מתנה אלא זה שאין
וכפירוש  סו. (נדרים למעיים יפה שהוא ידע  אילו נדרו,
יין). לענין רבינו למד וממנו בצל, לענין כו: שם הגמרא

שהבצל 33) טועם, שאני  בצל "קונם סו. שם שאמרו כמו

!? ללב  יפה כפרי ) (בצל הכופרי  והלא לו: אמרו ללב , רע 
הבצלים", בכל אלא הותר בלבד בכופרי  ולא בכופרי , הותר

כו. שם בגמרא שהוסבר וכפי 

.ÁÔÏÏ‚aL ÌÈc ÔÈ‡B  ÚaL B‡ „Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
ÔÈÎÏB‰Â ,Ôek˙ ‰Ê È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏe ,„ B‡ ÚaLƒ¿«»«¿≈ƒ≈∆¿≈∆ƒ¿«≈¿¿ƒ

ÔÈÚ‰ Á‡34eac‰ ÚÓLÓ Ïk Á‡ ‡Ï ,35?„ˆÈk . ««»ƒ¿»…««»«¿««ƒ≈«
ÚÈf‰Â ,ÌÈzLt ÏL B‡ Óˆ ÏL ‡OÓ ÔeÚË ‰È‰36 »»»«»∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«

‰L˜ BÁÈ ‰È‰Â37ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL „ B‡ ÚaLÂ , ¿»»≈»∆¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
È„‚a LaÏÏ zÓ ‰Ê È‰  ÌÏBÚÏ ÌÈzLt B‡ Ó∆̂∆ƒ¿ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿≈

Ô˙BqÎÏe ÌÈzLt B‡ Óˆ38‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿«»¿≈»∆»
ÔÏÈLÙ‰Ï39ÂÈBÁ‡Ï40Óˆ È„‚a LeÏ ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆

Ô˙LÈÏa ÚËˆÂ41ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL „ B‡ ÚaLÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
zÓe ,ÂÈÏÚ ÔÚËÏ zÓe ,LaÏÏ eÒ‡  ÌÏBÚÏ Ó∆̂∆¿»»ƒ¿À»ƒ¿…»»À»

Èf‚a ˙Bqk˙‰Ï42„‚Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Óˆ ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒ¿«≈∆∆»¿∆∆
Óˆ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הנדר.34) שבדיבור.35)כוונת המילולית ההבנה
המשא.36) שהצמר 37)מכובד קשה, ריחו שהיה או

ה"נמוקי וכפירוש נה: בנדרים (משנה קשה ריחם והפשתים
שם). בהם.38)יוסף " לתלותם.39)להתכסות

להפשילם 40) אלו של שדרכם אלא לפניו, לטענם וכלֿשכן
ולפיכך  נדר, שנצטער שבענין שם). יו"ט  (תוספות לאחוריו
שם). (רש"י  לטענם לו ואסור להתכסות, לו מותר

שם).41) ורא"ש (ריטב "א כובדם מחמת או ריחם מחמת
נטוה.42) לא ועדיין שנגזז אלא 43)צמר נדר שלא

מדברי ונראה וברש"י ). שם, (ברייתא בו שנצטער ממלבוש
וגם  בלבישה גם אסור סתם, הצמר מן שהנודר רבינו,

וכסף ֿמשנה). (ר"ן בטעינה

.ËB˙B˜ ‡OiL epnÓ ÔÈL˜Ó eÈ‰44,Ô‡ÓÓ ‡e‰Â »¿«¿ƒƒ∆∆ƒ»¿»¿¿»≈
eˆÙe45;ÌÏBÚÏ B ‰‰z ‡lL ÚaL B‡ „Â Ba »¿¿»«ƒ¿«∆…≈»∆¿»

‰‰z ‡lL „ B‡ ÚaLÂ BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»«∆…≈»∆
B˙ek ÔÈ‡L ;BÏ ˙B‰Ï ˙BzÓ el‡ È‰  ÌÏBÚÏ B¿»¬≈≈À»≈»∆≈«»»

˙eLÈ‡ ÌLÏ ‡l‡46. ∆»¿≈ƒ

רבינו 44) ומפרש אחותו". "בת הנוסח : סג: נדרים ובמשנה
להשתדל  אדם וחייב  מצוה הוא ועוד נהוג, שהוא לפי  שם:
- ז) נח , (ישעיה תתעלם" לא "ומבשרך שאמרו כמו בזה,

סב : יבמות וראה אחותו, בת הנושא הרבה.45)זה בקשו
סג:).46) (נדרים נישואין

.ÈB‡ ÚaLÂ ,Ô‡Óe BÏˆ‡ „ÚÒiL BÁÏ ‡Bw‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬≈∆ƒ¿«∆¿≈≈¿ƒ¿«
È‰  ÔBˆ ˙tË BÏ ‰zLÈ ‡ÏÂ B˙ÈÏ ÒkÈ ‡lL „»«∆…ƒ»≈¿≈¿…ƒ¿∆ƒ«≈¬≈
Ôek˙ ‡lL ;ÔBˆ BÏ ˙BzLÏÂ B˙ÈÏ Òk‰Ï zÓ ‰Ê∆À»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰cÚÒa BnÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡lL ‡l‡ ‰Ê47ÔÎÂ . ∆∆»∆……«¿ƒ¿∆ƒƒ¿À»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

לו 47) מותר וכן לו. מותר צונן טיפת אבל מרובה, שתיה
שאמרו  כמו אחרת, בסעודה בביתו ולשתות לאכול
לאחר  אסור, המשתה "תוך מ "ח ) פ "ד, (נדרים בתוספתא

ובר"ן). שם (נדרים מותר" המשתה
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ה'תשע"ח  אלול י"ג שישי יום 

   1 
שהותר 1) נדר הדבר, נתקיים ולא מסויים בדבר התלוי  נדר

ולא  הנודר כוונת אחר שהולכים בכולו, דינו מה מקצתו
איני לביתך האומר: בין ההבדל הדיבור, משמעות אחר
בלא  המותרים דברים נכנס , איני  זה לבית לאומר: נכנס ,

לחכם. שאלה

.‡„pL c B„ ˙ÚLa LÙe ,ÚaL B‡ „pL ÈÓƒ∆»«ƒ¿«≈≈ƒ¿«ƒ¿»»∆»«
BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È‰ 3B‡ B„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿

„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,„ B˙B‡a B˙ÚeL¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»
zÓ ‰Ê È‰  BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי  זה שהרי  לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ "ט , נדרים בירושלמי  וכמבואר הדבר, בטל התנאי 

.˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ „ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú ÏkL ‰Ê ˙ÈÏ ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú ‰È‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

zÓ ‰Ê È‰  ‰eLz ‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :Ó‡Â ÚaL B‡ „pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…

˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙ÈÏ Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ "י 
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי  ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק  וכשנסתלק  הונא, רב  כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי  שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני  לאיש נהנה שאיני 

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ „Bp‰ Ï‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰eÚk‰8;‰Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰ˆ˜9‰k‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,zÓ ‰Ê È‰  ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË „ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈzÓ Ô‰L13‡ÏÂ „a B„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï „ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È‰L ,c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י  הט "ז. פ "א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי 

איננה. זו תיבה רומי , בדפוס  תהא 12)וכן ממני  הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ "ד, בשעת בשני15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי  המקרים
מותר  הוא הקודמת ב  בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.

שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
 ֿ (כסף  שגגות נדרי  בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח ", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע "פ  משנה
הסיבה  שהרי  מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי  הנוסח 
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה  זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי  ה"ה סוף  בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁÓ ÌÈL‡ ‰‡L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ô‰Ï Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa˜17ÂÈ‡ Ô‰ È‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ wL ÔÂÈk  »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈzÓ el‡ È‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
c‰L .LtL BÓk ‰Ê È‰ ,dÏÏ‚a ÔÈc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈÊ18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי  שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק  לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ „pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL „ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È‰  „p‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÚeM‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
Ò‡ ?„ˆÈk .B„ ˙‡ ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Óe ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B„21e‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב  שהוא לפי  לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני21)(משנה שיבא
כך  נדרתי  אני  ויאמר: הדיוטות שלשה לפני  או מובהק  חכם
הייתי לא וכך, כך לי  שיארע  יודע  הייתי  ואילו ונחמתי , וכך
הייתי לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי  היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח " ה"אור לדעת - יש כאן והי "ב . ה"ה פ "ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס :
יודע  הייתי  אילו שאומר: אעפ "י  כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי  לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע , הייתי  "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי  לא בקרוב , בנו את משיא

.ÂBlk z‰  B˙ˆ˜Ó z‰L „ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁÓ ÌÈL‡ ‰‡ ?„ˆÈk .‰ÚeLaƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ó‡Â ,ÂÈ˙Bt≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
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.‡ÈÌB˜ :BÁÏ ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙ÈÏ »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49ÔÎÓ B‡ ¬ƒ≈«≈¿∆∆≈ƒ¿»≈¿»»

ÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ Òk‰Ï zÓ ‰Ê È‰  Á‡Ï¿«≈¬≈∆À»¿ƒ»≈««ƒ¿ƒ««»∆ƒ
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Á˜Bl‰ ÔÓ B‡ LBi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .B˙eLa Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È‰  Á‡Ï ÔÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

eÒ‡50. »

רומי48) בדפוס  וכן התימנים, ובכת"י  ה"ג. לעיל מפורש
ושדך  נכנס , איני  "לביתך אלא: איננה. "קונם" תיבת  ר"מ 

י . אות לעיל בביאורנו וראה לוקח ". הבית 49)איני  בעל
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב ) עמ ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ "ה,

.ÈdÈ‡ :BÏ Ó‡ ,E˙t ÈÏÈ‡L‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :Ó‡Â „ B‡ ÚaL ,‰Èet51LBÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa LÁÏ Bk„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰  »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ LÁÏ ÔÈzÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈeÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰  B„Èa LÁÏ Bkc56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י  וכן רומי , ובדפוס 
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב 

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס , מתוך
איכר.54)וברש"י ). כפרי , איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע "י  ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL „ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡iLa ‡ˆiL B‡57LÙÈ B‡58ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ „ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי59)יפליג הנוסח : ושם פ . קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ  אשה ולישא בית ליקח  שנדר
מקור  שהיא מ "ד, פ "ח , שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח ). (מעשה זה לענין ישראל ארץ  נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ  כאן: הודגש לא א, סעיף  ריט , יו"ד בשו"ע  וכן

.„È‡BzL :BÏ Ó‡Â ÚaLpL B‡ BÁ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ k EÈÏ Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È‰ 61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B„ Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ Ó‡ÈÂ62‡lL È„Bk , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈLa z„pL „Bk ÈÏ‡ ÚÈb‰ Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ „Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»

È‰  ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÈzLe ÌÈhÁ ÏL Bk ÈÏ Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B„ Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי  אם לך, נהנה שאני  קונם לו: שאמר
זה, ולפי  כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב  שאני  שיראו הבריות, בפני 

מתנה. לי  ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני  מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי לא ואומר: חולק  המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי מתנה, ממני  כשתקבל שאתכבד נתכוונתי , לכבודי  אלא
פ "ח , בנדרים הירושלמי  ע "פ  (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס "ק  רלב , ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי ,
וכתב  שם). יו"ט  ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע  לחברו שנשבע  שמי  ללמוד, יש מכאן הרדב "ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני  ביום חובו

נתקבלתי . כאילו הריני  המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ה'תשע"ח  אלול י"ד ש "ק יום 

   1 
למקומותיהם,1) אדם בני  לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח  שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ Á‡ Cl‰ ÌÈ„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡e2ÔÓÊ B˙B‡e3.Ba ÚaL B‡ „pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ Cc Ì‡ :ÏMÓ‰ ÔÓ ÚaL B‡ „ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏMÓ ÔÈ‡BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìkc ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka eÒ‡ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ˙e ÌÈÓa ÏMa˙pL OÏ ‡l‡ ÏMÓ ˙B˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa zÓ ‰Ê È‰ 6˜eÏLe7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡ÈË ÈnÁa ÏMÓ‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰  ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י 
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי  כי 

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ "א. פ "ו, לנדרים (רע "ב  הראוי  מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב "א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני  בלשון כי  צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק 

מבושל. נקרא: מדי , יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי "א. פ "ה, על 6)לעיל צלוי  כי ֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט .). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי כתוב  שכן מבושל, נקרא צלוי  גם תורה שבלשון
וידוע , כמשפט ". באש הפסח  "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב 
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי  צלי . אלא נאכל הפסח  שאין
הפסח  את "תזבח  וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק  שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב  נתבשל ולא
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ה"ג.9) פ "ט , שבת הל' השווה האש, מתולדות חומם שאין
רותחים.10) מעיינות שאר נדרים 11)כגון וב 'ירושלמי '

במעושן  מותר אם המבושל, מן בנודר נסתפקו ה"א , פ "ו
שזה  וכנראה, בספק . ונשארו טבריה, בחמי  ומבושל ומטוגן
הולכים  ומספק  בזה, מוסכמת אדם בני  לשון שאין במקום

(כסף ֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ „12˙B˜Ï Ìkc Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B˜Ï Ìkc ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«

ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡ 13. ≈»∆»¿»»ƒ«

כמו 12) מאד, וחריפים במלח  הרבה המתובלים מזון מיני 
זכר  מלוחים נאכל אנו "אף  סו.): (קידושין שאמרו

וראה 13)לאבותינו". אדם. בני  לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Lek‰ ÔÓ ÚaL B‡ „14˙B˜Ï Ìkc Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLek‰ ÏÎÏ Lek15Ì‡Â ;Ïka eÒ‡ ‰Ê È‰  »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

 „Ïa Lek ˜ÈÏ ‡l‡ Lek ˙B˜Ï Ìkc ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜È ÏL LeÎa ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆

לשם 14) וכדומה) חומץ  (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי  כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ  שנינו: - ב  נא, נדרים במשנה,
שאני כבוש ירק , של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע , לשאינו הידוע , השם בין הוא: ההפרש
ירק . של והוא הידוע , לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי  הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע  כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע : בעיקר (תטעה) תפשע  "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע  אם כלומר, אדם". בני 
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע , שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע "פ  זמן ובאותו מקום באותו אדם בני  לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט ' אין שאם השלוק , מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק , לבשר אלא שלוק  לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק 

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈB˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È‰ ‡l‡ ,‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡  ÔÈB˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈

ÌÈ„18 Ú Ì‡Â ,ÈÓÁ‰Ï  ÌÈ„ ˜ÙÒ ÏÎÂ , ¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
‰˜BÏ BÈ‡19. ≈∆

ה"ה.18) בסמוך שאין 19)מבואר דברו, יחל לא משום:
הי "ד. פ "ה לעיל השווה הספק , על לוקים

.‰ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ „ ?„ˆÈk20ÔÓLa ≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈÓLÓL ÔÓLe ˙ÈÊ21ÔÈB˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈB˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈB˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ

Ì‰ÈLa eÒ‡ ‰Ê È‰  Ì˙Ò ÔÓL22‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL ÏÚ23. «∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

עשבוני ,21)משתמשים.20) צמח  והוא ביוונית, ֶַָססמה
ולמאור. למזון שמן מפיקים א.22)שמזרעיו נג, נדרים

יש  סתם, שמן שומשמין לשמן אף  קוראים שמיעוטם כיון
"הנודר  אמרו: ושם שם). (ר"ן נתכוין אליו שמא להסתפק 
- זית) שמן אלא בה מצוי  (שאינו ישראל בארץ  השמן מן
מצוי (שאין ובבבל זית, בשמן ואסור שומשמין בשמן מותר
ומותר  שומשמין בשמן אסור - שומשמין) שמן אלא בה

זית". הי "ד.23)בשמן לקמן ראה

.ÂCÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL CcL c Ïk24ÂÈÏÚ »»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È‰ ¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,ÔkcL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
Oa Û‡ Ò‡  Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa „ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«

‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ „Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎe . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ
˙BÙBÚ Oa eÒ‡  Oa‰27zÓe ,ÌÈ˜e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»

ÌÈ‚Áa28‡lL „pL ˙Úa ÌÈc‰ ÔÈ‡Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…
ÛBÚ OÏ B‡] „Ïa ‰Ó‰a Oa ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«

[„Ïa ‰Ó‰e29elÙ‡Â ÌÈ‚c Oa zÓ ‰Ê È‰  ¿≈»ƒ¿«¬≈∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÏÚ CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa30. ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»¬≈∆

שולחו.24) עם ולהתייעץ  רוצה 25)לשאול אם ושואלו
לא  לו אומר אינו אבל בשר, במקום דגים לו לקנות הוא
מין  בכלל שהדגים שומע , אתה מכאן ירקות, אלא מצאתי 

עקיבא). רבי  וכדעת נד: (נדרים הם אם 26)בשר כגון
בדלועין, אסור זה הרי  עלי , בקדירה המתבשל ירק  אמר:
עליהם  נמלך והשליח  בקדירה, מתבשלים הם שאף 
לקמן  (ראה בקדירה המתבשל ירק  להביא לו: כשאומרים

עליהם 27)ה"י ). נמלך והשליח  בשר, בכלל שהם
אתה  בשר איזה השולח : את ששואל שליחותו, בתחילת
נמלך  אינו דגים ואילו עוף ? בשר או בהמה בשר רוצה,
הוא  בשר מצא ולא כשהלך שליחותו, בסוף  אלא עליהם
בכלל  שהעופות הרי  דגים? לך אקנה שמא ושואל, חוזר
שם). בנדרים הסוגיא ע "פ  (כסף ֿמשנה מדגים יותר הם בשר

(שם).28) עליהם נמלך אינו השליח  וגם בשר, מין שאינם
קשים 29) שהדגים וידוע  עיניו, לו שכאבו כגון לדגים, ולא

כ:). במעילה וכן שם, (נדרים עינים הואיל 30)לכואבי 
לא  ודאי  עיניו, כאב  מחמת דגים לאכול לו אסור כה ובין
יאכלם  לא שממילא דגים, בשר עליו לאסור בנדרו נתכוין

ובר"ן). (שם

.Ê‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈa zÓ  ÏMÓ‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ „Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈznL ÌÈcÓ ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡  ‰„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰„˜a33˙BÙÈ ÔB‚k ,34˙BÈÏe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰„˜Ï „Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה
 ֿ (כסף  פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב 
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.‡ÈÌB˜ :BÁÏ ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙ÈÏ »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49ÔÎÓ B‡ ¬ƒ≈«≈¿∆∆≈ƒ¿»≈¿»»

ÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ Òk‰Ï zÓ ‰Ê È‰  Á‡Ï¿«≈¬≈∆À»¿ƒ»≈««ƒ¿ƒ««»∆ƒ
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Á˜Bl‰ ÔÓ B‡ LBi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .B˙eLa Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È‰  Á‡Ï ÔÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

eÒ‡50. »

רומי48) בדפוס  וכן התימנים, ובכת"י  ה"ג. לעיל מפורש
ושדך  נכנס , איני  "לביתך אלא: איננה. "קונם" תיבת  ר"מ 

י . אות לעיל בביאורנו וראה לוקח ". הבית 49)איני  בעל
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב ) עמ ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ "ה,

.ÈdÈ‡ :BÏ Ó‡ ,E˙t ÈÏÈ‡L‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :Ó‡Â „ B‡ ÚaL ,‰Èet51LBÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa LÁÏ Bk„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰  »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ LÁÏ ÔÈzÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈeÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰  B„Èa LÁÏ Bkc56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י  וכן רומי , ובדפוס 
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב 

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס , מתוך
איכר.54)וברש"י ). כפרי , איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע "י  ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL „ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡iLa ‡ˆiL B‡57LÙÈ B‡58ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ „ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי59)יפליג הנוסח : ושם פ . קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ  אשה ולישא בית ליקח  שנדר
מקור  שהיא מ "ד, פ "ח , שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח ). (מעשה זה לענין ישראל ארץ  נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ  כאן: הודגש לא א, סעיף  ריט , יו"ד בשו"ע  וכן

.„È‡BzL :BÏ Ó‡Â ÚaLpL B‡ BÁ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ k EÈÏ Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È‰ 61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B„ Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ Ó‡ÈÂ62‡lL È„Bk , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈLa z„pL „Bk ÈÏ‡ ÚÈb‰ Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ „Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»

È‰  ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÈzLe ÌÈhÁ ÏL Bk ÈÏ Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B„ Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי  אם לך, נהנה שאני  קונם לו: שאמר
זה, ולפי  כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב  שאני  שיראו הבריות, בפני 

מתנה. לי  ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני  מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי לא ואומר: חולק  המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי מתנה, ממני  כשתקבל שאתכבד נתכוונתי , לכבודי  אלא
פ "ח , בנדרים הירושלמי  ע "פ  (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס "ק  רלב , ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי ,
וכתב  שם). יו"ט  ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע  לחברו שנשבע  שמי  ללמוד, יש מכאן הרדב "ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני  ביום חובו

נתקבלתי . כאילו הריני  המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ה'תשע"ח  אלול י"ד ש "ק יום 

   1 
למקומותיהם,1) אדם בני  לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח  שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ Á‡ Cl‰ ÌÈ„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡e2ÔÓÊ B˙B‡e3.Ba ÚaL B‡ „pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ Cc Ì‡ :ÏMÓ‰ ÔÓ ÚaL B‡ „ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏMÓ ÔÈ‡BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìkc ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka eÒ‡ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ˙e ÌÈÓa ÏMa˙pL OÏ ‡l‡ ÏMÓ ˙B˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa zÓ ‰Ê È‰ 6˜eÏLe7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡ÈË ÈnÁa ÏMÓ‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰  ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י 
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי  כי 

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ "א. פ "ו, לנדרים (רע "ב  הראוי  מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב "א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני  בלשון כי  צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק 

מבושל. נקרא: מדי , יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי "א. פ "ה, על 6)לעיל צלוי  כי ֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט .). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי כתוב  שכן מבושל, נקרא צלוי  גם תורה שבלשון
וידוע , כמשפט ". באש הפסח  "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב 
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי  צלי . אלא נאכל הפסח  שאין
הפסח  את "תזבח  וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק  שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב  נתבשל ולא
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קצד               
         

המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ "ג): פ "ג, (שבת המשנה
תתערב , - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט , נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ "ו, (נדרים ב 'ירושלמי '
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסף ֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי ' יו"ד ל'טור' (ב "ח  בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט ):34) יז, (שמואל ֿב  ככתוב  לגריסים, כתושים חיטה מיני 
ע  הרפות"."ותשטח  מקמח ,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי  לעיני  "ותלבב  ו) יג, (שם, ככתוב 
ואח "כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י 

אלא 36)בשמן. רב , זמן אותם מבשלים שאין קמח  דברי 
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב . פ "ו נדרים רב 37)ב 'ירושלמי ' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי ' יו"ד ה'טור' ולדעת מט .). בנדרים (משנה
ואח "כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע "פ  באלפס , אותם מטגנים
אסורים. הם הרי  - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.ÁÈˆa zÓ  ÌÈ‚c‰ ÔÓ „Bp‰38ÒÈÓe39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a zÓ  ÏÁ‰ ÔÓ „Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏcn‰40.ÏÁa zÓ  ÌBw‰ ÔÓ „ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da eÒ‡  ‰Èb‰ ÔÓ „41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי  דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי  בו שאין דגים שומן
במלח . הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב  הדג עיקר שאין ומכיון

והראב "ד 40)נא:). חלב . בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי , חלב  - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני  בלשון חלב  נקרא - קפוי  שחלב 

(רדב "ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב  ככתוב  מלוחה, בלתי  - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב  אומרים ואין מלח ". מבלי 

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a eÒ‡  ÌÈhÁ‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏMÓ42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a eÒ‡  ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44eÒ‡  ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ zÓe46zÓ  ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47 ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ „Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡  ‰‡ez‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי )42) (כמו אחד גוף  נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי 
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי  אחיד, גוף  שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח , וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק 
שם). ובריטב "א ב . נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י 
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי  יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י  (שם, אחד גוף  שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס , - לכוס  קמח . או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס  לז.)
לו:). שם (רש"י  כסיסה נקרא: קמח , או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח  פת משמעה חיטה כי 
שנדר  נמצא הקמח , או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.ÈÔÈÚeÏ„a zÓ  ˜i‰ ÔÓ „Bp‰50„Bp‰ . «≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈLÈÎa51˙BËBÏÙ˜a zÓ 52 ek‰ ÔÓ „Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

ek‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna eÒ‡53ÈÓ È‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk 55zÓ  ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ „ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏza zÓ  Ë‰ ÔÓ „Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
Ëa zÓ  ÔÈÏz‰ ÔÓ ;BaL58ÔÓ „Bp‰ . ∆ƒ«¿»ƒÀ»»…∆«≈ƒ

ÔÈÒÈb‰59‰t˜Óa eÒ‡ 60ÔÈÒÈb ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח  של וצהוב  גדול פרי  והיא מדלעת, ריבוי 
"ירק ", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי  נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק  מצאתי  לא ואומר: עליו נמלך שהשליח 

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי , בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק  מין
כדברי לאוך, ובלועזית: מ "א, פ "ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ "ב ). פ "א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי  והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי ". ישראל,52)"וכרתי  בארץ  הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ "א. פ "ב , שני  למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני 
"ואת  ישראל". שבארץ  הכרתין שם - "קפלוטות מ "ט : פ "ו,
כי קפלוטיא, ה'ירושלמי ': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי  והוא ראש, ביוונית: קפלוט  השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב : נג, דרים
- אספרגוס  שם: רבינו ולדעת באספרגוס ". אסור הכרוב ,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח :).54)שיהיה". ברכות (רש"י  שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי  לט .) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי  ה"ד: פ "ח , ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני 

ברוטב . טעם וליתן ב :58)הקדירה נב , נדרים ברייתא,
ברוטב ". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב  "מן
נב , שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש
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קצה                
         

שם. ובפירושנו הי "א, פ "ה לעיל והשווה פולים 59)א.
וסמיך.60)טחונים. מעובה נדרים 61)תבשיל משנה,

עליהם  גריסים שם עדיין במקפה, שנתנם אע "פ  ב : נג,
שם). (רא"ש

.‡È,ı‡‰ ˙Bt ÏÎa eÒ‡  ı‡‰ ˙Bt ÔÓ „Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙BiËÙe ÔÈ‰ÓÎa zÓe62ÈÏecb Ïk :Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙BiËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ eÒ‡  ÈÏÚ Ú˜«̃¿«»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ ÔÈ‡L63Ú˜wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,64. ∆≈»¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

נה:).62) (נדרים האויר מן אלא הארץ  מן יונקים שאינם
גדלים  שהכמהין אלא אחת, ממשפחה הן ופטריות כמהין
על  גדלות והפטריות נראים, חפירתה ואחר הקרקע , תוך
ב  מ , לברכות בפירושו יונה' ו'רבינו ה'ערוך'). (מוסף  הארץ 
הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ  משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע "ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע "פ 64)שרשים גדלים הם הארץ  מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע  נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב 'הגהות
ואי ֿאפשר  הואיל חל, נדרו אין עלי , שבעולם פירות כל
א. טו, בנדרים כמבואר שוא, נדר זה הרי  עליו, יעבור שלא
כל  קונם יאמר: אם אמנם ר"י . בשם שם ב 'תוספות' וראה
שהרי - חל נדרו זה, דבר אעשה אם עלי , שבעולם פירות

נדרו. לאיסור יצטרך ולא תנאו, על יעבור שלא אפשר

.È‰M‰ ˙Bt ÏÎa eÒ‡  ‰M‰ ˙BtÓ „Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚e ÌÈˆÈe ÏÁe ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a zÓe66. À»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
ÌlÎa eÒ‡  ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :Ó‡ Ì‡Â67. ¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»
ÌÈ‡˙a ‡l‡ eÒ‡ ÔÈ‡  ıÈw‰ ˙BtÓ „Bp‰68. «≈ƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

השנה 65) של תשרי  עד האדמה, פרי  בין אילן, של בין
שם). יוסף ' וב 'נמוקי  נה: (נדרים שאין 66)הבאה יונים,

שם). (ריטב "א פירות נקראים ודוקא 67)אלה שם, גמרא
אסרם  אבל בו, לעמוד יכול שהוא ידוע  זמן עד עליו שאסרם
שם). (ר"ן לקיימו לו שאי ֿאפשר נדר, זה אין - לעולם עליו

סב . אות לעיל הערתנו בניגוד 68)וראה ביד, הנקצצות
דבר  משמעה "קיץ " לשון כי  בסכין, הנקצצות לענבים

וברא"ש). סא: (נדרים ביד הנלקט 

.‚ÈwÚa ‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎe¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ Á‡ Cl‰ ÌÈ„a :‡e‰L ,ÏB„b‰69 «»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»

Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt „a eÒ‡ „Bp‰ ‰Ê :Ó‡˙Â ‰Bz ‰Ê wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt „a zÓeÀ»¿»»¿ƒ

מנהג 69) שם אין אם אלא אלו, כל נשנו ולא ב . נא, שם
(רדב "ז). חכמים ששנו מה על תסמוך קבוע , לשון ולא

שם. ובביאורנו ה"א לעיל והשוה

.„ÈÔÈÈa zÓ  ÌÈÚ‰ ÔÓ „Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
L„Á‰71ÔÓLa zÓ  ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72 ÌÈÓz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓz L„a zÓ73˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .74ıÓÁa zÓ  À»ƒ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆
˙BiÂ˙Ò75ÌÈÁetz ÔÈÈa zÓ  ÔÈi‰ ÔÓ .76ÔÓM‰ ÔÓ . ƒ¿»ƒƒ««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆

ÔÈÓLÓL ÔÓLa zÓ 77L„a zÓ  Lc‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«
ÌÈÓz78˙BiÂ˙Ò ıÓÁa zÓ  ıÓÁ‰ ÔÓ .79ÔÓ . ¿»ƒƒ«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ

˙B˜Èa zÓ  ˜i‰80ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O «»»À»¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈
ÈÂÏ81B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ „ ‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ¿«≈¿…»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈…«≈»∆

ב .70) נב , נדרים אין 71)משנה, הענבים, כטעם שטעמו
אחר  שם זה והרי  השם, אחר אלא הטעם אחר הולכים אנו
רטז, סי ' ליו"ד (ש"ך א. סו, זרה בעבודה רבא כדעת לגמרי ,
מאכלות  הל' והשווה כח ). ס "ק  שם הגר"א ובביאור כז, ס "ק 

הי "ד. פט "ז, שם.72)אסורות שם 73)נדרים, משנה,
א. הסתיו,74)נג, בימות בגפנים הנשארים רעים ענבים

חומץ . מהם היוצא 75)ועושים לחומץ  זה נתכוין שלא
(שם). (שם).76)מהם ענבים יין משמע  יין, שסתם

ה"ה,77) לעיל וראה (שם). זית שמן משמעו שמן, שסתם
כא. אות דבש 78)ובביאורנו אלא אינו דבש שסתם

(שם). שהחמיץ 79)דבורים טוב  ליין אלא נתכוין שלא
וב 'תוספות'). ולא 80)(שם גינה, ירק  משמעו ירק , וסתם

(שם). זריעה בלא מאליו העולה שדה הרוצה 81)ירק 
ירקות  ולומר: לירק , שם לחבר צריך שדה", "ירקות לומר
"הפעם  כמו: חיבור, - לוי  שם). (רא"ש כולם וכן שדה,

לד). כט , (בראשית אישי " ילוה

.ÂË˜Oa zÓ  ˙eÒk‰ ÔÓ „Bp‰82‰ÚÈÈe83 «≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
‰ÏÈÓÁe84‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa eÒ‡  ˙Èa‰ ÔÓ . «¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»

˙Èa zÓ  ‰iÏÚ‰ ÔÓ „ .˙Èa‰ ÏÏÎa85ÔÓ . ƒ¿«««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ
Lbc‰86,Lb„a eÒ‡  ‰hn‰ ÔÓ ;‰hÓa zÓ  ««¿≈À»¿ƒ»ƒ«ƒ»»¿«¿≈

.‰pË˜ ‰hÓ BÓk ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»

משיער.82) (משנה,83)ארוג תפור שאינו ועבה גס  בגד
עזים  יריעת מפרשים: ויש שם). רבינו וכפירוש נה: נדרים

שם). יוסף ' ('נמוקי  אהלים שוכני  מאד 84)של עב  מסך
ויש  (שם). לבגד ראויים אינם אלו וכל ממטר, להגן
על  בהם להתכסות אלא מועיל זה היתר שאין מפרשים,
- בגד מהם עשה אם אבל מלבוש, דרך זה שאין הכתפים,
יוסף '). ('נמוקי  גס  ממין שהוא אע "פ  ללבשו אסור

נו.).85) שם (משנה, העליה בכלל הבית מיטה 86)שאין
עולים  וממנה גדולה, מיטה לפני  אותה שנותנים קטנה
מיטה  מפרשים: ויש רבינו). וכפירוש (שם, הגדולה למיטה
"וישבת  שם). ישראל', ('תפארת הבית לקשט  העשויה קטנה
דרגשין. ורמית מתורגם: מא) כג, (יחזקאל כבודה" מטה על

.ÊËÔÓ eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰Ê ˙ÈÏ ÒkÈ ‡lL „Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Û‚‡‰87ÌÈÙÏÂ88zÓ  BÊ ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL „ . »¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»

dÓeÁ˙Ï Òk‰Ï89deaÚÏ Òk‰Ï eÒ‡Â ,90. ¿ƒ»≈ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»

הדלתות"87) "יגיפו מגזרת: במפתן, הדלת נקישת מקום
ג). ז, הדלת 88)(נחמיה סגירת מן אבל ב . נו, שם משנה,

שם). (רש"י  מותר - המפתן עובי  על בבתים 89)ולחוץ 
אומר  הכתוב  וכן סביבותיה, העיר רוח  לכל אמה שבאלפיים
באמה" אלפים . . . לעיר מחוץ  "ומדותם ה): לה, (במדבר

ובגמרא). (שם, לעיר חוץ  נחשב  שתחומה הבתים 90)הרי 
טפחים  וארבעה אמה שבעים בתוך לעיר מחוץ  היוצאים
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המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ "ג): פ "ג, (שבת המשנה
תתערב , - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט , נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ "ו, (נדרים ב 'ירושלמי '
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסף ֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי ' יו"ד ל'טור' (ב "ח  בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט ):34) יז, (שמואל ֿב  ככתוב  לגריסים, כתושים חיטה מיני 
ע  הרפות"."ותשטח  מקמח ,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי  לעיני  "ותלבב  ו) יג, (שם, ככתוב 
ואח "כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י 

אלא 36)בשמן. רב , זמן אותם מבשלים שאין קמח  דברי 
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב . פ "ו נדרים רב 37)ב 'ירושלמי ' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי ' יו"ד ה'טור' ולדעת מט .). בנדרים (משנה
ואח "כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע "פ  באלפס , אותם מטגנים
אסורים. הם הרי  - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.ÁÈˆa zÓ  ÌÈ‚c‰ ÔÓ „Bp‰38ÒÈÓe39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a zÓ  ÏÁ‰ ÔÓ „Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏcn‰40.ÏÁa zÓ  ÌBw‰ ÔÓ „ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da eÒ‡  ‰Èb‰ ÔÓ „41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי  דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי  בו שאין דגים שומן
במלח . הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב  הדג עיקר שאין ומכיון

והראב "ד 40)נא:). חלב . בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי , חלב  - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני  בלשון חלב  נקרא - קפוי  שחלב 

(רדב "ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב  ככתוב  מלוחה, בלתי  - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב  אומרים ואין מלח ". מבלי 

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a eÒ‡  ÌÈhÁ‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏMÓ42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a eÒ‡  ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44eÒ‡  ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ zÓe46zÓ  ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47 ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ „Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡  ‰‡ez‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי )42) (כמו אחד גוף  נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי 
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי  אחיד, גוף  שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח , וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק 
שם). ובריטב "א ב . נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י 
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי  יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י  (שם, אחד גוף  שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס , - לכוס  קמח . או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס  לז.)
לו:). שם (רש"י  כסיסה נקרא: קמח , או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח  פת משמעה חיטה כי 
שנדר  נמצא הקמח , או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.ÈÔÈÚeÏ„a zÓ  ˜i‰ ÔÓ „Bp‰50„Bp‰ . «≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈLÈÎa51˙BËBÏÙ˜a zÓ 52 ek‰ ÔÓ „Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

ek‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna eÒ‡53ÈÓ È‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk 55zÓ  ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ „ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏza zÓ  Ë‰ ÔÓ „Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
Ëa zÓ  ÔÈÏz‰ ÔÓ ;BaL58ÔÓ „Bp‰ . ∆ƒ«¿»ƒÀ»»…∆«≈ƒ

ÔÈÒÈb‰59‰t˜Óa eÒ‡ 60ÔÈÒÈb ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח  של וצהוב  גדול פרי  והיא מדלעת, ריבוי 
"ירק ", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי  נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק  מצאתי  לא ואומר: עליו נמלך שהשליח 

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי , בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק  מין
כדברי לאוך, ובלועזית: מ "א, פ "ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ "ב ). פ "א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי  והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי ". ישראל,52)"וכרתי  בארץ  הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ "א. פ "ב , שני  למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני 
"ואת  ישראל". שבארץ  הכרתין שם - "קפלוטות מ "ט : פ "ו,
כי קפלוטיא, ה'ירושלמי ': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי  והוא ראש, ביוונית: קפלוט  השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב : נג, דרים
- אספרגוס  שם: רבינו ולדעת באספרגוס ". אסור הכרוב ,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח :).54)שיהיה". ברכות (רש"י  שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי  לט .) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי  ה"ד: פ "ח , ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני 

ברוטב . טעם וליתן ב :58)הקדירה נב , נדרים ברייתא,
ברוטב ". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב  "מן
נב , שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש
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קצו               
         

ועיבורה  בולט , שכריסה מעוברת כאשה רוח , לכל סביבותיה
והשווה  הרע "ב ). וכפירוש שם, (משנה כעיר נחשב  עיר של

א. נג, בעירובין וכן ה"א, פכ"ח , שבת הל'

.ÊÈÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡e ,ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ „Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  L„Á OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»

zÓ  Ô‡kÓ91ÌL ‰‰ML Ïk :ÈÚ‰ ÈLBiÓ „ . ƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
epnÓ ˙B‰Ï eÒ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL92 ÔkÓ ˙BÁt ; ¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈

zÓ93. À»

והשווה 91) העיר. כבן עדיין נחשב  שאינו א. ה, בבאֿבתרא
או  חודש שניםֿעשר בעיר הדר "וכל ה"ה: פ "ו, שכנים הל'
הדברים  בכל העיר בני  עם נותן דירה, בית בה שקנה

וכו'. בן 92)הצריכים" עדיין נחשב  שאינו אע "פ  שם.
שדר  ממי  נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב  נחשב  העיר,
ס "ק  ריז סי ' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי "ט  דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב , בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈeÒ‡  ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«

˙BÎLÓp‰95ÔÈB˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ
ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ‡e ÈBÏt ‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ

e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97ÔwÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ 98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»
Ïka eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ‰pÓ „ Ì‡ Ï‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«

ÏÚ ˙B‡˜p‰ ˙B‰p‰ ÏÎa ‡l‡ eÒ‡ ÔÈ‡  ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«
BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי ' ליו"ד (ב "ח  יורדים הם מהמעיין כי  רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי . מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי  עלי , אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי  שם,

(רש"י ). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„BiÓ „Bp‰102‰Lai‰ ÈLBÈa zÓ 103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„BÈa eÒ‡  ‰Lai‰ ÈLBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈLÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ ÈLBÈ105eÒ‡  ‰nÁ È‡BÓ „ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ˜a eÒ‡  L‡‰ ÈBÁMÓ „ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙BÈO ÈÏÚe109ÌÈpË˜e ÌÈLa zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka eÒ‡  ÏkÏ L‡‰ ÈÁL ˙B˜Ï Ôkc111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי  שאין
הים. כלומר 104)יורדי  מפורשים. התימנים: ובכת"י 

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי הנודר העלו: ה"ו, פ "ג שם וב 'ירושלמי ' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי  יבשה, יושבי  נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים

אלא  הנדר תחולת זמן אחרי  הולכים אנו שאין בהם, אסור
עקיבא, רבי  וכדעת הים, יורדי  היו ואז אמירתו, שעת אחרי 
הי "ז. פי "ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע "פ  עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי  ועוברים
שיער.108) מבעלי  אמר: לא ששערם 109)שהרי  אע "פ 

ראש. שחורי  היו כבר שחורי110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי  שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי  אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי נקראים: לפיכך ראש, כמגולי  ולא ראש כמכוסי  לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.

שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי  (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני  לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙BMÓ „112Ï‡OÈ eÒ‡  »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎe113Ï‡OÈa eÒ‡  ÌÈÏLeÈ ÈÏBÚÓ „ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLeÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114zÓ  Á ÈaÓ „Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡˜ ÔÈ‡L ;Ï‡OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי  והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח "כ אמת, גירות בארץ , ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב , ככתוב  גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי  אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע "פ  והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב 'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי אמר וכבר הי "ז. פי "א, שני  מעשר בהל' כמבואר בארץ ,
לרגל". עולה אינו קרקע , לו שאין מי  "כל ח :) (פסחים אמי 
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי  נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע "פ 
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח  יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע  בניו: ישראל נקראו להקב "ה,
(ישעיה  הכתוב  וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח  בני 
אהבי ". אברהם זרע  . . . עבדי  ישראל "ואתה אומר: ח ) מא,

.‡ÎÈe Ï‡ÚÓLÈ Èa zÓ  Ì‰‡ ÚfÓ „»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡OÈa ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ117:˜ÚÈÏ Ó‡ ˜ÁˆÈ È‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰‡ ˙ka ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב .116) לא.117)בני  נדרים (משנה, בישמעאל ולא
שם). אע "פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח , רבינו נתכוין

אמר  יצחק  שהרי  אברהם", "זרע  נחשב  אינו יצחק , בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב :

בזרעך  "והתברכו יח ) כב , על (בראשית זרע  שאותו הרי  ,"
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קצז         
  

בפירושו  ורבינו ד). כח , שם, רש"י  (ראה נאמר בלבד יעקב 
הקב "ה  אמר שהרי  מוסיף : מי "א) פ "ג, (נדרים למשנה
לא  בארץ  זרעך יהיה גר "כי  יג) טו, (בראשית לאברהם
פ "י מלכים הל' והשווה יעקב . זרע  אלא היה לא וזה להם"
ליעקב  אמר יצחק  שהרי  מילה), (ממצות עשו "ויצא ה"ז:
לבדו  שהוא מכלל - ולזרעך לך אברהם ברכת את ויתןֿלך

וכו'. הישרה" ובדרכו בדתו המחזיק  אברהם של זרעו

.ÎÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÓa eÒ‡  ÌÈÏÚ‰ ÔÓ „»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119 ÌÈÏen‰ ÔÓ „ .Ï‡OÈ ÈÏÚa zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡OÈ ÈÏÚa eÒ‡120ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÓa zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe˜ ‰ÏÚ‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏÚ ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ
,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»

ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי : בדפוס  וכן התימנים, ובכת"י 
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני  מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן

הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי  ב . לא, נדרים משנה,
שמאמין  במי  במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו

מילה". בברית מאמין שאינו מי  וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ‚a eÒ‡  Ï‡OiÓ „Bp‰124 ÌÈb‰ ÔÓ ; «≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
Ï‡OÈa zÓ125ÌÈ‰Îa eÒ‡  Ï‡OiÓ „Bp‰ . À»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ

Ï‡OÈa zÓ  ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe126. ¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
zÓ  ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa zÓ  ÌÈ‰k‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»

ÌÈ‰Îa127ÂÈa Èa zÓ  ÂÈaÓ „Bp‰ .128ÏÎe . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â „Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

‡e‰129.

אע "פ 124) כי  בגרים, מותר אברהם" "מזרע  הנודר אבל
בתפילה: ואומרים אברהם", "בני  -שהם אבותינו" "אלקי 

('נמוקי בלבד ישראל כי ֿאם אברהם" "זרע  נקראים אינם
לא.). נדרים הריטב "א, בשם נדרים 125)יוסף ' תוספתא

גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ "ד, פ "ב 
(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין

נקראו  שהכהנים בכתוב , מקומות בהרבה שמצינו אע "פ 
בני הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב  לויים,
הכהנים  אין אדם, בני  בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק "
לענין  הם חלוקים כי  כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב "ז). מת וטומאת התורה קריאת ֿ 128)המתנות, בבא
ב . קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ "ד לעיל השווה



     

ה'תשע"ח  אלול ח' ראשון  יום 

רפה. תעשה לא מצות
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: והּוא ׁשקר,  ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

  :הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם  ּולׁשֹון . ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

הּמכלּתא אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלעדים

 .זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תשע"ח  אלול ט ' שני יום 

קפ. עשה מצות
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את לענֹוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנצטּוינּו
ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

לאחיו" לעׂשֹות זמם  עדים ּדין וזהּו ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא העידּו אם ְְִִִִִֵֵֶָָזֹוממין:
ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה על העידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
נלקה ― מלקּות ֿ ּׁשמחּיב מה על העידּו ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמיתה;
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותם.

ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה
מּכֹות. ּבמּסכת ְֶֶֶַַזה,

ה'תשע"ח  אלול י' שלישי יום 

קעד. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי ח 'ֿ י 'אלול 

שיד. שיג. שיב. תעשה לא מצות
― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ

אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול
ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין ּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

    ּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ
עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות

ּפרצה לגדֹור ּכדי    אֹו , ְְְִִֵָ
ׁשהּוא מּצב לאיזה ּבהתאם    , ְְְֵֵֶֶֶַָ

ֿ זה ּכל ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה ֿ ּפי "על יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו  ספרי ּולׁשֹון . : ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ֿ יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
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ועיבורה  בולט , שכריסה מעוברת כאשה רוח , לכל סביבותיה
והשווה  הרע "ב ). וכפירוש שם, (משנה כעיר נחשב  עיר של

א. נג, בעירובין וכן ה"א, פכ"ח , שבת הל'

.ÊÈÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡e ,ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ „Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  L„Á OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»

zÓ  Ô‡kÓ91ÌL ‰‰ML Ïk :ÈÚ‰ ÈLBiÓ „ . ƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
epnÓ ˙B‰Ï eÒ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL92 ÔkÓ ˙BÁt ; ¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈

zÓ93. À»

והשווה 91) העיר. כבן עדיין נחשב  שאינו א. ה, בבאֿבתרא
או  חודש שניםֿעשר בעיר הדר "וכל ה"ה: פ "ו, שכנים הל'
הדברים  בכל העיר בני  עם נותן דירה, בית בה שקנה

וכו'. בן 92)הצריכים" עדיין נחשב  שאינו אע "פ  שם.
שדר  ממי  נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב  נחשב  העיר,
ס "ק  ריז סי ' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי "ט  דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב , בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈeÒ‡  ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«

˙BÎLÓp‰95ÔÈB˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ
ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ‡e ÈBÏt ‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ

e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97ÔwÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ 98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»
Ïka eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ‰pÓ „ Ì‡ Ï‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«

ÏÚ ˙B‡˜p‰ ˙B‰p‰ ÏÎa ‡l‡ eÒ‡ ÔÈ‡  ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«
BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי ' ליו"ד (ב "ח  יורדים הם מהמעיין כי  רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי . מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי  עלי , אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי  שם,

(רש"י ). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„BiÓ „Bp‰102‰Lai‰ ÈLBÈa zÓ 103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„BÈa eÒ‡  ‰Lai‰ ÈLBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈLÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ ÈLBÈ105eÒ‡  ‰nÁ È‡BÓ „ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ˜a eÒ‡  L‡‰ ÈBÁMÓ „ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙BÈO ÈÏÚe109ÌÈpË˜e ÌÈLa zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka eÒ‡  ÏkÏ L‡‰ ÈÁL ˙B˜Ï Ôkc111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי  שאין
הים. כלומר 104)יורדי  מפורשים. התימנים: ובכת"י 

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי הנודר העלו: ה"ו, פ "ג שם וב 'ירושלמי ' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי  יבשה, יושבי  נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים

אלא  הנדר תחולת זמן אחרי  הולכים אנו שאין בהם, אסור
עקיבא, רבי  וכדעת הים, יורדי  היו ואז אמירתו, שעת אחרי 
הי "ז. פי "ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע "פ  עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי  ועוברים
שיער.108) מבעלי  אמר: לא ששערם 109)שהרי  אע "פ 

ראש. שחורי  היו כבר שחורי110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי  שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי  אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי נקראים: לפיכך ראש, כמגולי  ולא ראש כמכוסי  לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.

שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי  (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני  לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙BMÓ „112Ï‡OÈ eÒ‡  »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎe113Ï‡OÈa eÒ‡  ÌÈÏLeÈ ÈÏBÚÓ „ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLeÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114zÓ  Á ÈaÓ „Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡˜ ÔÈ‡L ;Ï‡OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי  והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח "כ אמת, גירות בארץ , ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב , ככתוב  גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי  אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע "פ  והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב 'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי אמר וכבר הי "ז. פי "א, שני  מעשר בהל' כמבואר בארץ ,
לרגל". עולה אינו קרקע , לו שאין מי  "כל ח :) (פסחים אמי 
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי  נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע "פ 
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח  יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע  בניו: ישראל נקראו להקב "ה,
(ישעיה  הכתוב  וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח  בני 
אהבי ". אברהם זרע  . . . עבדי  ישראל "ואתה אומר: ח ) מא,

.‡ÎÈe Ï‡ÚÓLÈ Èa zÓ  Ì‰‡ ÚfÓ „»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡OÈa ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ117:˜ÚÈÏ Ó‡ ˜ÁˆÈ È‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰‡ ˙ka ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב .116) לא.117)בני  נדרים (משנה, בישמעאל ולא
שם). אע "פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח , רבינו נתכוין

אמר  יצחק  שהרי  אברהם", "זרע  נחשב  אינו יצחק , בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב :

בזרעך  "והתברכו יח ) כב , על (בראשית זרע  שאותו הרי  ,"
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קצח        
  

הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה ּבעלי    ֲֲֵֵֶַַַַָָָ
  הּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור

"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא אמרֹו: והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ

זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות
ממרא   ,חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ

סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשםּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה:ּבּתֹורה אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

עליו" ֿ תסף "לא  ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
מקֹומֹות   ,"תֹוסיף ֿ ּבל על "עֹובר : ְִֵַַ

ֿ ּתֹוסיף". ּבל על ְִַַַָָ"עברּת

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ֿ הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמן

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ּבל על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

ה'תשע"ח  אלול י"א רביעי יום 

שיט. שיח. תעשה לא מצות
ריא. רי. עשה מצות

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו "ּומקּלל  מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ֿ אדם ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

ּובּמכלּתא    מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור ואם הּוא  תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי חרׁש".   ְֲִֵֵֵַַָָָ

         
    עד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן

ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי אף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

"אּמֹו ֿ ואת ֿ אביו את יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'  ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.

מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;
יּומת"  על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ

ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

  ,ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

  ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"אּמ ֿ ואת אבי ֿ את     ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻנתּבארּו

ספראּבקּדּוׁשין ּולׁשֹון .  איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּכבֹוד?

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש יתעּלה:  ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
ספרא  יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

ּבמקֹומֹו יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ ּדבריו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאת

.

ה'תשע"ח  אלול י"ב חמישי יום 

קצה. תעשה לא מצות
לז. עשה יום רביעי ֿ חמישי י "א ֿ י "ב אלול מצות

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וסֹובא הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ּבתנאים ּומֹורה  ְְֲִִִֵֵֶָָ
"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְְִֶַַַָָֹֹ

 מחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית מיתת  ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר זהּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
 ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ֿ מה ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכל

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו ּכמֹו   וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
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קצט         
  

ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. ֿ ּכן ֿ אם אּלא :הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ֿ הּדם", ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעל
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על ואף לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היאׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ֿ הּדין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים לּקרֹובים  מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב ׁשּמנעם  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספראיּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. ּכלֹומר  ְְְֲִִַַַָָ
מטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ֿ אדם ׁשּכל ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה מתי     חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעל

נתּבאר ּוכבר האבלּות. ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹוּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות נֹוהג   ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
  אתי ― עׂשההוא  ֲֲֵֵָָ

ּדרּבים   "ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ
     נתּבאר הּנה . ְִִֵֵָ

 מצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

 מׁשקין ּבמּסכת    ְְִֶֶַַ

ּבברכֹות מקֹומֹות ּוביבמֹותּוכתּבֹותּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ
זרה אלועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ

להּטּמא ֿ הּכהן את מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר  ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה

ה'תשע"ח  אלול י"ג שישי יום 

קסח. תעשה לא מצות
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ּבין      ְְִִֵֵַָָ

 "יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ
  והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .  ְְְֵֶֶַַַ

לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין
לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא לא  : ְְְִִַָָָֹֹ
הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא    ְֲִָָָֹֹ
הּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו מהּטעם    ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

אּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא , מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

.יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשע"ח  אלול י"ד ש "ק יום 

קסז. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש י "ג ֿ י "ד אלול 

― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּלהּמצא
לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹּכלֹומר:

יבא"  ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ואם ְְְְֲִִִִִַָָָֹ
ֶלֹוקה.
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הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה ּבעלי    ֲֲֵֵֶַַַַָָָ
  הּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור

"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא אמרֹו: והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ

זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות
ממרא   ,חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ

סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשםּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה:ּבּתֹורה אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

עליו" ֿ תסף "לא  ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
מקֹומֹות   ,"תֹוסיף ֿ ּבל על "עֹובר : ְִֵַַ

ֿ ּתֹוסיף". ּבל על ְִַַַָָ"עברּת

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ֿ הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמן

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ּבל על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

ה'תשע"ח  אלול י"א רביעי יום 

שיט. שיח. תעשה לא מצות
ריא. רי. עשה מצות

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו "ּומקּלל  מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ֿ אדם ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

ּובּמכלּתא    מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור ואם הּוא  תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי חרׁש".   ְֲִֵֵֵַַָָָ

         
    עד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן

ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי אף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

"אּמֹו ֿ ואת ֿ אביו את יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'  ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.

מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;
יּומת"  על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ

ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

  ,ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

  ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"אּמ ֿ ואת אבי ֿ את     ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻנתּבארּו

ספראּבקּדּוׁשין ּולׁשֹון .  איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּכבֹוד?

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש יתעּלה:  ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
ספרא  יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

ּבמקֹומֹו יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ ּדבריו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאת

.

ה'תשע"ח  אלול י"ב חמישי יום 

קצה. תעשה לא מצות
לז. עשה יום רביעי ֿ חמישי י "א ֿ י "ב אלול מצות

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וסֹובא הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ּבתנאים ּומֹורה  ְְֲִִִֵֵֶָָ
"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְְִֶַַַָָֹֹ

 מחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית מיתת  ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר זהּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
 ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ֿ מה ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכל

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו ּכמֹו   וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
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(‡) :הבית חנוכת והוא בימי לקטתי

(תהלים  מקרא לשון  ואף וסלו  אורה כמלא משנה לשון 
הקטורת  שם על  ונאמר  דרך  עוברי כל  וארוה מ )
החיצון  מזבח  על  הנשיאים יחיד  קטורת שהקטירו 
נאמר  כן  ועל  לדורות נוהג שאינו  דבר  והוא ונתקבלה
כענין  בקנים גדל  שהוא דבש יש דבשי עם יערי אכלתי
לשון  היא ויערת הדבש ביערת ו ) ה (שמואל  שנאמר 
ביערא  ושויתיה בסוף ותשם ב) (שמות כמו  קנה
אכלתי  חיבה מרוב ואני העץ ומשליכין  הדבש ומוצצין 
ראוי  שאינו  את הדבש עם הקנה אכלתי דבשי עם יערי
שהקריבו  חטאת שעירי וכן  נדבה קטורת הראוי עם
בו  קבלתים ואני נדבה קריבה חטאת ואין  הנשיאים

ביום: :הנסכים הם  וצחו מתקו 
מחלב:  ובית ובניו  אהרן  מועד  באהל 

כולם: הכהנים עולמים   ישראל אלו 
המזבח . לחנוכת שהקריבו  השלמים זבח  בשר  אוכלי

()  ראשון בבית ושקטת שלוה כשהייתי
ונרדמת: כישנה הקב"ה מעבוד  נואשתי  זה

בפסיקתא: נדרש כך  הקב"ה  שהוא הקב"ה

לי: ולהטיב לשמרני ער  וחלקי לבבי ()צור  
 ידיהם על  ומזהיר  הנביאים על  שכינתו  משרה

ושלוח : השכם  שאסתלק לי תגרמו  אל 
מעליך :   דופק בליל ' שבא אדם לשון 

בלילה  באתי חיבתך  בשביל  כן  אומר  אהובתו  פתח  על 
שאני  טל  נמלא שראשי והדוגמא הגשם או  הטל  בעת
מעשיו  עלי שערבו  אביך  אברהם רוח  ונחת רצון  מלא
מעשים  שכר  ושילו ' ברכות טעון  אליך  בא הנני כטל 

אלי: תשובי אם טובים   בידי אף
וממנאצי, מעוזבי ליפרע פורענות מיני קביצות הרבה

נחת: לשון  הוא טל   טורח שהן  לילה גשמי
לב) (דברים רביבים של  תרגום רסיסי ועייפות,
דבוקי  הן  קוצות מלקושא, וכרסיסי עשב עלי וכרביבים
ולפי  כלוציי"לש שקורין  יחד  המדובקים הראש שערות
ראש  בלשון  אחז  ומטר  טל  בלשון  המקרא שאחז 
ויש  ובקוצות בשער  לאחוז  ומטר  טל  שדרך  וקוצות
קלות  מצות שכר  לטובה שניהם לילה ורסיסי טל  לפרש
הקשות  חמורות מצות ושכר  כטל  להעשות הנחות

לילה: רסיסי כטורח 

 
(‡).È‚Ï È˙‡ אעשה כן אמר  וכה דברו  שלח  החשוק 

מיני שאר , עם המור  ואלקט  לי  שהכנת הגן  אל לבא ואמהר 
גם  שאוכל עד לתאוה אוכל  הדבש ואת לי. שהזמנת הבושם 
שהזמנת  החלב  עם  היין  ואשתה מהם. הדבש  למצוץ  הקנים

ÌÈÚ.לי: ÂÏÎ‡ ואפייסם קרואים  אזמן  השמחה למרבית
לומר הוא והנמשל  וגו'. רעים  אכלו  להם אומר  וכה לאכול,
אשרה  מהר  חיש  הנה  ואומר  מבטיח  הוא ברוך המקום כאילו
מן  תרד ואש  הסמים, קטורת ברצון  ואקבל בקרבך , שכינתי
עלי יערבו  אשר  הקרבנות עם המערכה עצי  ותאכל  השמים 
כחלב , עלי ימתקו אשר היין נסכי ברצון  ואקבל כדבש ,

אשי: ממותר  חלקם  יאכלו  אהרן  בני  È˘È‰.()והכהנים È‡
לקלסה  אמריו  שלח  חשקה, והפלגת אמריה טעם החשוק לאוזן  כשבא כי הנערות , עם  אמריה  להשלים החשוקה חזרה עתה
הענין  הפסיק  יבוא שכן השיב  והוא עמה . לשבת  הגן  אל שיבוא  מחשבות  חשבה והיא הענין , וכל וגו' רעיתי  יפה הנך באומרו 
ועדיין  לישן הלכתי  כאשר  ואמרה  הזמן . מן  הרבה  כך כל ממנה נפרד החשוק  אשר  הסיבה היה מה  להם  שנה ועתה הספור. בזה
הדבוקה  רעיתי  אחותי את הדלת לי פתחי אמר  וכה הדלת, על  נוקש  דודי קול שמעתי  בשינה, נשתקעתי  לא כי ער לבי היה

אלי: באהבתה התמימה זוגה בבן כיונה ÏË.בי  ‡ÏÓ È˘‡˘מזילוף נתמלאו  והקוצות עלי , שירד הטל  מן נמלא ראשי  שער כי
הוא  והנמשל עלי. שירדו  והמטר  הטל רטיבת  בעבור  חוצה בעומדי אני מיצר  כי פתחי , מהרי וכאומר בלילה. שירדו  הגשמים
את  וחשבו עליה מצפים  היו וחביריו  כדניאל שבי הבחורים אבל  הגאולה , מן  נואש  הייתי בבבל  בגולה ישבתי  כאשר לומר
עם  לומר  הגוים  בין שמו  עוד יחולל לא למען חפשי , לשלחם כורש  רוח  העיר הוא ברוך המקום  והנה ירמיה, בפי הנאמר הקץ 

בארצו : להעמידם יכולת מבלי  יצאו ומארצו  אלה ה'

 
(‡).È˙‡:שתיתי אכלתי  אריתי  וכן עתיד. במקום עבר

.È˙È‡:( יג פ  (תהלים  דרך עוברי כל  וארוה  כמו לקיטה , ענין 
.ÈÚÈהדבש ביערת וכן הדבש. בהם שגדל הקנים יקראו  כן 

כז ): יד המדה:ÂÎ˘Â.(ש "א מכדי  יותר  השתיה  „ÌÈ„Â.ענין 
והקיצה:Ú.()אהובים: הערה ההכאה „ÙÂ˜.מלשון ענין 

כב ): יט  (שופטים הדלת על מתדפקים  כמו הדלת. על בנחת 
.È˙Ó˙:המרמה היפוך והוא  תמימות הוא ˜È˙ÂˆÂ.מלשון 

האמור תלתלים  קווצותיו וכן למטה. התלוי הראש  שער 
הסולת ÒÈÒ.למטה: את  לרוס  וכן  ונטיפה . זילוף  ענין

יד): מו  (יחזקאל
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(È) :כתיים בלעז :לאיי אישל "ש

:מנהגם לראות שלחו  ולקדר  
יפה: בדבר  להסתכל  לב המיר ושימו  אם אם, כמו 

המיר  ועמי אלהים לא שהמה ואע"פ אלהיו  את מהם גוי
יושבי  וקדריים וכתיים נכבד  היה בו  אשר  כבודו  את
ומטלטלין  והולכים ונוסעים מקנה ורועי אוהלים
אלהיהם  את ונושאים למדבר  וממדבר  למרעה ממרעה
אשר  עד  אתכם נשאתי ואני שם שחונים למקום עמהם
אמרו  ורבותינו  ת"י כך  אותי והנחתם אתכם קבעתי
ואע"פ  לאש עובדים וקדריים למים עובדים כתיים
את  הניחו  לא האש את מכבין  שהמים שיודעים

(È‡)אלהיהם: :תועלת בה שאין  בעכו "ם
(È)  לשון והוא השתוממו  כמו  תמהון  ל '

דומו  אלינו  יאמרו  כה אם כמו  יד)צווי א :(שמואל
סער : לשון   בית על  נחרבים אתם כאילו 

ליחרב: שעתיד  (È‚)המקדש  המירו אם
שאותי  ועכשיו  אחת רעה כאן  יש בה בכיוצא יראתם
שהם  העכו "ם אחרי ללכת חיים מים מקור  שאני עזבו 
ומימיהם  ונסדקין  ונשברין  מכונסין  מים של  כבורות

רעות: שתים הרי בסדקיהם לחפור :נבלעים
   שהמים מימיהם את בלעז  טינדרונ "ט 

נופלין : והם וכותליהם שפתם את (È„)מטשטשין 
:האמה הווה:(ÂË)בן  ל ' שואגים

באש:מלכים: (ÊË)נצתו   
לעזרה: עליהם בוטחים שאתם מצרים הם 

ורעעו : ורצוץ כדמתרגמינן  רציצה ל '

 
(È).ÌÈÈ˙Î ÈÈ‡:כתיים מנהגם:Â‡Â.לאיי  „˜Âמשפט 

.ÂÁÏ˘ בפאת הם אשר ערב  בני הם לקדר מלאכים  שלחו
Ó‡„.המזרח : ÂÂ˙‰Â:יתירה בתבונה מאד ‰Ôחקרו Â‡Â

.˙‡ÊÎ ‰˙È‰ היתה באמת  וכי ההם העכו "ם מעשה  ראו
הזאת: כתועבה  החליף‰‰ÈÓÈ.(È‡)ביניהם  מהם גוי וכי 

באחר: המה Ó‰Â‰.אלהיו  אלהים לא אלהיהם גם כי ואף 
החליפום: לא בהם שהחזיקו  כיון  עמיÈÓÚÂ.עכ"ז  אבל 

תועלת: בו  שאין  דבר בעכו "ם המקום כבוד החליף 
(È).ÌÈÓ˘ ÂÓÂ˘ ושערה שממון בעולם  שיהיה ראו ר"ל

הזאת: התועבה בעבור גדול ÂÚ˙.(È‚)וחורבן  ÌÈ˙˘ ר"ל
לשתים: ותחשב  כפולה ÌÈÈÁ.רעה ÌÈÓ Â˜Ó כמעיין שאני

עת: בכל  טובות להם משפיע ר"ל חיים  מים ÂˆÁÏ.הנובע 
לא  אשר כותליהם נשברות רבות בארות  לעצמם לחצוב  למען 
השמים  למזלות עובדים  ר"ל בהם נתנו אשר  המים את יחזיקו

השוה  בדבר  דבר  המחליף  הנה וכאומר  עת  בכל ההיא ההשפעה  את להחזיק בידם אין  ואף  המקום מאת  ההשפעה המקבלים
ממנו: הגרוע  בדבר  דבר  המחליף  כי אף  יחשב  לרע  הנה Ï‡˘È.(È„)לו „Ú‰ בית יליד  או  כסף  מקנת  כעבד  הוא  ישראל  וכי 

ישראל  וכי  ואמר המקרים  אל נעזבים המה ולכן  פרטיות בהשגחה עליהם האדון ישגיח  לא פחיתותם מפני  אלו  כי השפחה בן
לבז: היה א"כ  ומדוע  המקרים אל נעזב להיות כמותם  גבוריÂÈÏÚ.(ÂË)הוא והם  עליו  לאיים הכפירים  ישאגו ישראל  על 

˜ÌÏÂ.האומות: Â˙: במ "ש הדבר  וכפל קולם נתנו יושבÂ˙È˘ÈÂ.עליו  איש  מבלי שממה נעשו  ועריו  לשממה ארצו ישימו
מארצם : כבר  שגלו  יאמר אפרים מלכות ועל ÒÁÙÁ˙Â.(ÊË)בהם ÛÂ È Ì‚ ותשאל בהם  בוטח  אתה אשר  מצרים מארץ  שהם

שיהיו  מהראוי וכי  המקרים  אל שנעזבו בעבור זהו וכי וכאומר ישברו הקדקוד  את ומפרש  וחוזר אותך ישברו המה גם עזר מהם
בית: כיליד או  כעבד המה וכי המקרים אל נעזבים

 
(È).Ô‰ לשחקים עמו  תרקיע  וכן התימה ה"א  ותחסר  ההן כמו

לז ) התימה:(איוב בה"א  התרקיע מלשון ‰‰ÈÓ.(È‡)ומשפטו 
ימירנו המר  ואם וכן  וחלוף  כז )תמורה  תקון Â„ÂÎ.:(ויקרא זה 

כבודי : והראוי שממון:˘ÂÓÂ.(È)סופרים ÂÚ˘Â.מלשון 
סערה: רוח  ור "ל בסמ "ך וסער חורבן :ÂÁ.כמו  מלשון 

.„‡Ó: וחזק גדול  הלשון ÂˆÁÏ.מעין:Â˜Ó.(È‚)ר"ל זה
חצובים ובורות וכן האבנים במקום  החפירה על  (דברים נופל

העולם ÂÏÈÎÈ.:ו ) את מהכיל  קטן כמו החזקה ח)ענין  א :(מלכים
(„È).ÊÏ:ושלל ביזה קול:Â‚‡˘È.(ÂË)מל ' זעקת ענין 

.ÌÈÈÙÎ:אריות.Â˙È˘ÈÂ פיהם בשמים שתו כמו שימה ענין 
עג) כמדבר Â˙ˆ.:(תהלים נצתה  כמו שממון  ט)ענין :(לקמן 

(ÊË).ÍÂÚÈדליותיו ורעו כמו שבירה יא)ענין  ˜„˜„.:(לקמן 
ואילך: אילך השער שם יחולק הראש  אמצעית הוא
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(‡) :הבית חנוכת והוא בימי לקטתי

(תהלים  מקרא לשון  ואף וסלו  אורה כמלא משנה לשון 
הקטורת  שם על  ונאמר  דרך  עוברי כל  וארוה מ )
החיצון  מזבח  על  הנשיאים יחיד  קטורת שהקטירו 
נאמר  כן  ועל  לדורות נוהג שאינו  דבר  והוא ונתקבלה
כענין  בקנים גדל  שהוא דבש יש דבשי עם יערי אכלתי
לשון  היא ויערת הדבש ביערת ו ) ה (שמואל  שנאמר 
ביערא  ושויתיה בסוף ותשם ב) (שמות כמו  קנה
אכלתי  חיבה מרוב ואני העץ ומשליכין  הדבש ומוצצין 
ראוי  שאינו  את הדבש עם הקנה אכלתי דבשי עם יערי
שהקריבו  חטאת שעירי וכן  נדבה קטורת הראוי עם
בו  קבלתים ואני נדבה קריבה חטאת ואין  הנשיאים

ביום: :הנסכים הם  וצחו מתקו 
מחלב:  ובית ובניו  אהרן  מועד  באהל 

כולם: הכהנים עולמים   ישראל אלו 
המזבח . לחנוכת שהקריבו  השלמים זבח  בשר  אוכלי

()  ראשון בבית ושקטת שלוה כשהייתי
ונרדמת: כישנה הקב"ה מעבוד  נואשתי  זה

בפסיקתא: נדרש כך  הקב"ה  שהוא הקב"ה

לי: ולהטיב לשמרני ער  וחלקי לבבי ()צור  
 ידיהם על  ומזהיר  הנביאים על  שכינתו  משרה

ושלוח : השכם  שאסתלק לי תגרמו  אל 
מעליך :   דופק בליל ' שבא אדם לשון 

בלילה  באתי חיבתך  בשביל  כן  אומר  אהובתו  פתח  על 
שאני  טל  נמלא שראשי והדוגמא הגשם או  הטל  בעת
מעשיו  עלי שערבו  אביך  אברהם רוח  ונחת רצון  מלא
מעשים  שכר  ושילו ' ברכות טעון  אליך  בא הנני כטל 

אלי: תשובי אם טובים   בידי אף
וממנאצי, מעוזבי ליפרע פורענות מיני קביצות הרבה

נחת: לשון  הוא טל   טורח שהן  לילה גשמי
לב) (דברים רביבים של  תרגום רסיסי ועייפות,
דבוקי  הן  קוצות מלקושא, וכרסיסי עשב עלי וכרביבים
ולפי  כלוציי"לש שקורין  יחד  המדובקים הראש שערות
ראש  בלשון  אחז  ומטר  טל  בלשון  המקרא שאחז 
ויש  ובקוצות בשער  לאחוז  ומטר  טל  שדרך  וקוצות
קלות  מצות שכר  לטובה שניהם לילה ורסיסי טל  לפרש
הקשות  חמורות מצות ושכר  כטל  להעשות הנחות

לילה: רסיסי כטורח 

 
(‡).È‚Ï È˙‡ אעשה כן אמר  וכה דברו  שלח  החשוק 

מיני שאר , עם המור  ואלקט  לי  שהכנת הגן  אל לבא ואמהר 
גם  שאוכל עד לתאוה אוכל  הדבש ואת לי. שהזמנת הבושם 
שהזמנת  החלב  עם  היין  ואשתה מהם. הדבש  למצוץ  הקנים

ÌÈÚ.לי: ÂÏÎ‡ ואפייסם קרואים  אזמן  השמחה למרבית
לומר הוא והנמשל  וגו'. רעים  אכלו  להם אומר  וכה לאכול,
אשרה  מהר  חיש  הנה  ואומר  מבטיח  הוא ברוך המקום כאילו
מן  תרד ואש  הסמים, קטורת ברצון  ואקבל בקרבך , שכינתי
עלי יערבו  אשר  הקרבנות עם המערכה עצי  ותאכל  השמים 
כחלב , עלי ימתקו אשר היין נסכי ברצון  ואקבל כדבש ,

אשי: ממותר  חלקם  יאכלו  אהרן  בני  È˘È‰.()והכהנים È‡
לקלסה  אמריו  שלח  חשקה, והפלגת אמריה טעם החשוק לאוזן  כשבא כי הנערות , עם  אמריה  להשלים החשוקה חזרה עתה
הענין  הפסיק  יבוא שכן השיב  והוא עמה . לשבת  הגן  אל שיבוא  מחשבות  חשבה והיא הענין , וכל וגו' רעיתי  יפה הנך באומרו 
ועדיין  לישן הלכתי  כאשר  ואמרה  הזמן . מן  הרבה  כך כל ממנה נפרד החשוק  אשר  הסיבה היה מה  להם  שנה ועתה הספור. בזה
הדבוקה  רעיתי  אחותי את הדלת לי פתחי אמר  וכה הדלת, על  נוקש  דודי קול שמעתי  בשינה, נשתקעתי  לא כי ער לבי היה

אלי: באהבתה התמימה זוגה בבן כיונה ÏË.בי  ‡ÏÓ È˘‡˘מזילוף נתמלאו  והקוצות עלי , שירד הטל  מן נמלא ראשי  שער כי
הוא  והנמשל עלי. שירדו  והמטר  הטל רטיבת  בעבור  חוצה בעומדי אני מיצר  כי פתחי , מהרי וכאומר בלילה. שירדו  הגשמים
את  וחשבו עליה מצפים  היו וחביריו  כדניאל שבי הבחורים אבל  הגאולה , מן  נואש  הייתי בבבל  בגולה ישבתי  כאשר לומר
עם  לומר  הגוים  בין שמו  עוד יחולל לא למען חפשי , לשלחם כורש  רוח  העיר הוא ברוך המקום  והנה ירמיה, בפי הנאמר הקץ 

בארצו : להעמידם יכולת מבלי  יצאו ומארצו  אלה ה'

 
(‡).È˙‡:שתיתי אכלתי  אריתי  וכן עתיד. במקום עבר

.È˙È‡:( יג פ  (תהלים  דרך עוברי כל  וארוה  כמו לקיטה , ענין 
.ÈÚÈהדבש ביערת וכן הדבש. בהם שגדל הקנים יקראו  כן 

כז ): יד המדה:ÂÎ˘Â.(ש "א מכדי  יותר  השתיה  „ÌÈ„Â.ענין 
והקיצה:Ú.()אהובים: הערה ההכאה „ÙÂ˜.מלשון ענין 

כב ): יט  (שופטים הדלת על מתדפקים  כמו הדלת. על בנחת 
.È˙Ó˙:המרמה היפוך והוא  תמימות הוא ˜È˙ÂˆÂ.מלשון 

האמור תלתלים  קווצותיו וכן למטה. התלוי הראש  שער 
הסולת ÒÈÒ.למטה: את  לרוס  וכן  ונטיפה . זילוף  ענין

יד): מו  (יחזקאל
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(È) :כתיים בלעז :לאיי אישל "ש

:מנהגם לראות שלחו  ולקדר  
יפה: בדבר  להסתכל  לב המיר ושימו  אם אם, כמו 

המיר  ועמי אלהים לא שהמה ואע"פ אלהיו  את מהם גוי
יושבי  וקדריים וכתיים נכבד  היה בו  אשר  כבודו  את
ומטלטלין  והולכים ונוסעים מקנה ורועי אוהלים
אלהיהם  את ונושאים למדבר  וממדבר  למרעה ממרעה
אשר  עד  אתכם נשאתי ואני שם שחונים למקום עמהם
אמרו  ורבותינו  ת"י כך  אותי והנחתם אתכם קבעתי
ואע"פ  לאש עובדים וקדריים למים עובדים כתיים
את  הניחו  לא האש את מכבין  שהמים שיודעים

(È‡)אלהיהם: :תועלת בה שאין  בעכו "ם
(È)  לשון והוא השתוממו  כמו  תמהון  ל '

דומו  אלינו  יאמרו  כה אם כמו  יד)צווי א :(שמואל
סער : לשון   בית על  נחרבים אתם כאילו 

ליחרב: שעתיד  (È‚)המקדש  המירו אם
שאותי  ועכשיו  אחת רעה כאן  יש בה בכיוצא יראתם
שהם  העכו "ם אחרי ללכת חיים מים מקור  שאני עזבו 
ומימיהם  ונסדקין  ונשברין  מכונסין  מים של  כבורות

רעות: שתים הרי בסדקיהם לחפור :נבלעים
   שהמים מימיהם את בלעז  טינדרונ "ט 

נופלין : והם וכותליהם שפתם את (È„)מטשטשין 
:האמה הווה:(ÂË)בן  ל ' שואגים

באש:מלכים: (ÊË)נצתו   
לעזרה: עליהם בוטחים שאתם מצרים הם 

ורעעו : ורצוץ כדמתרגמינן  רציצה ל '

 
(È).ÌÈÈ˙Î ÈÈ‡:כתיים מנהגם:Â‡Â.לאיי  „˜Âמשפט 

.ÂÁÏ˘ בפאת הם אשר ערב  בני הם לקדר מלאכים  שלחו
Ó‡„.המזרח : ÂÂ˙‰Â:יתירה בתבונה מאד ‰Ôחקרו Â‡Â

.˙‡ÊÎ ‰˙È‰ היתה באמת  וכי ההם העכו "ם מעשה  ראו
הזאת: כתועבה  החליף‰‰ÈÓÈ.(È‡)ביניהם  מהם גוי וכי 

באחר: המה Ó‰Â‰.אלהיו  אלהים לא אלהיהם גם כי ואף 
החליפום: לא בהם שהחזיקו  כיון  עמיÈÓÚÂ.עכ"ז  אבל 

תועלת: בו  שאין  דבר בעכו "ם המקום כבוד החליף 
(È).ÌÈÓ˘ ÂÓÂ˘ ושערה שממון בעולם  שיהיה ראו ר"ל

הזאת: התועבה בעבור גדול ÂÚ˙.(È‚)וחורבן  ÌÈ˙˘ ר"ל
לשתים: ותחשב  כפולה ÌÈÈÁ.רעה ÌÈÓ Â˜Ó כמעיין שאני

עת: בכל  טובות להם משפיע ר"ל חיים  מים ÂˆÁÏ.הנובע 
לא  אשר כותליהם נשברות רבות בארות  לעצמם לחצוב  למען 
השמים  למזלות עובדים  ר"ל בהם נתנו אשר  המים את יחזיקו

השוה  בדבר  דבר  המחליף  הנה וכאומר  עת  בכל ההיא ההשפעה  את להחזיק בידם אין  ואף  המקום מאת  ההשפעה המקבלים
ממנו: הגרוע  בדבר  דבר  המחליף  כי אף  יחשב  לרע  הנה Ï‡˘È.(È„)לו „Ú‰ בית יליד  או  כסף  מקנת  כעבד  הוא  ישראל  וכי 

ישראל  וכי  ואמר המקרים  אל נעזבים המה ולכן  פרטיות בהשגחה עליהם האדון ישגיח  לא פחיתותם מפני  אלו  כי השפחה בן
לבז: היה א"כ  ומדוע  המקרים אל נעזב להיות כמותם  גבוריÂÈÏÚ.(ÂË)הוא והם  עליו  לאיים הכפירים  ישאגו ישראל  על 

˜ÌÏÂ.האומות: Â˙: במ "ש הדבר  וכפל קולם נתנו יושבÂ˙È˘ÈÂ.עליו  איש  מבלי שממה נעשו  ועריו  לשממה ארצו ישימו
מארצם : כבר  שגלו  יאמר אפרים מלכות ועל ÒÁÙÁ˙Â.(ÊË)בהם ÛÂ È Ì‚ ותשאל בהם  בוטח  אתה אשר  מצרים מארץ  שהם

שיהיו  מהראוי וכי  המקרים  אל שנעזבו בעבור זהו וכי וכאומר ישברו הקדקוד  את ומפרש  וחוזר אותך ישברו המה גם עזר מהם
בית: כיליד או  כעבד המה וכי המקרים אל נעזבים

 
(È).Ô‰ לשחקים עמו  תרקיע  וכן התימה ה"א  ותחסר  ההן כמו

לז ) התימה:(איוב בה"א  התרקיע מלשון ‰‰ÈÓ.(È‡)ומשפטו 
ימירנו המר  ואם וכן  וחלוף  כז )תמורה  תקון Â„ÂÎ.:(ויקרא זה 

כבודי : והראוי שממון:˘ÂÓÂ.(È)סופרים ÂÚ˘Â.מלשון 
סערה: רוח  ור "ל בסמ "ך וסער חורבן :ÂÁ.כמו  מלשון 

.„‡Ó: וחזק גדול  הלשון ÂˆÁÏ.מעין:Â˜Ó.(È‚)ר"ל זה
חצובים ובורות וכן האבנים במקום  החפירה על  (דברים נופל

העולם ÂÏÈÎÈ.:ו ) את מהכיל  קטן כמו החזקה ח)ענין  א :(מלכים
(„È).ÊÏ:ושלל ביזה קול:Â‚‡˘È.(ÂË)מל ' זעקת ענין 

.ÌÈÈÙÎ:אריות.Â˙È˘ÈÂ פיהם בשמים שתו כמו שימה ענין 
עג) כמדבר Â˙ˆ.:(תהלים נצתה  כמו שממון  ט)ענין :(לקמן 

(ÊË).ÍÂÚÈדליותיו ורעו כמו שבירה יא)ענין  ˜„˜„.:(לקמן 
ואילך: אילך השער שם יחולק הראש  אמצעית הוא
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:úìëàð.zllgzn zpdk:íìåòì äúåøùëì úøæåç äðéà áåù íéìåñôì äìòáð íà .äðåäëä ïîå äîåøúä ïî.llgzn epi` odkåà äììç äùåøâ àùð íà
áéúëã ,åøùëäì øæåç äùøâùî ,äãåáòì ìåñô àåä äîò àåäù ïîæ ìë àìà ,äðåæ(à"ë íù):ììç åðéà àåäå ,ììç åòøæ ,åòøæ ììçé àìåd`nhn zpdk

.miznláéúëã(íù):ïøäà úåðá àìå ,ïøäà éðá.miycw iycwa zlke` zpdk oi`eáéúë åäìåëá äçðîå íùàå úàèçã('å íù):åðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë
gggg.mxete rxet yi`dôå åùàø úà òøåô òâåðî àåäùëáéúëã ,åéãâá úà íøå(â"é íù):úîøåôå úòøåô äùà ïéàå ,íøåôå òøåô ùéà ,'åëå àåä òåøö ùéà

.xifpa epa xicn yi`d:äøåúä ïî êîñ äì ïéàå øéæðá àéä äëìä åæå .ìãâéùëì åìéôàå åéìò åúøéæð äìçå .ïè÷ åðá.eia` zexifp lr glbn yi`díà
íâå .åéáà ùéøôäù úåðáø÷ àéáîå úàìî íåéá çìâî ïáä éøä .åéáà úúéî øçàì úåøéæðá øãðù åà øéæð åðá äéäå úîå åéúåðáø÷ ùéøôäå úåøéæðá åéáà øãð

:êîñ äì ïéàå äëìä åæ.eza z` ycwn yi`dáéúëã äúòãî àìù äðè÷ åúá éùåã÷ ìá÷î(á"ë íéøáã):äæä ùéàì éúúð éúá úà.mexr lwqp yi`d
áéúëã(ã"ë àø÷éå)áéúë àäã ,äúåà àìå åúåà øîåì à"àå ,åúåà åîâøå(æ"é íéøáã)åúåñë àìá åúåà àìà ,àéää äùàä úà åà àåää ùéàä úà úàöåäå

:äúåñëá äúåà ìáà.dlzp yi`dáéúëã(à"ë íù):äúåà àìå åúåà ,õò ìò åúåà úéìúå.ezaipba xknp yi`dáéúëã(á"ë úåîù)àìå ,åúáéðâá øëîðå
:äúáéðâá

c`̀̀̀.mai zxneye dqex`:íáé äì àð÷ù íáé úøîåùå ñåøà äì àð÷ù äñåøà.zezey `l:àø÷ åäðéèòîã.daezk zelhep `leàéäùøåñàì äîøâ

`xephxa yexit

úôøNð dúçðî ,ïäëì úàOpL ìàøNé úa שקרב לאחר – ÇÄÀÈÅÆÄÅÀÙÅÄÀÈÈÄÀÆÆ
ששנינו  כמו הדשן , בבית נשרפים מנחתה שיירי  המזבח, על הקומץ

הקודמת, –úðäëåבמשנה כהן  בת –dúçðî ,ìàøNéì úàOpL ÀÙÆÆÆÄÅÀÄÀÈÅÄÀÈÈ
úìëàð נאכלים המזבח, על  הקומץ שקרב לאחר  מנחתה, שיירי – ÆÁÆÆ

מנחתה  גרושה או אלמנה כהנת וכן  ישראל, מנחת כדין לכהנים,

שנאמר טז טז טז טז ):):):):נאכלת, וווו,,,, zgpn((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lke"o d k"lk`z `l didz lilk,
חכמים: oודרשו d k.כהנת úðäkולא úçðî ?úðäëì ïäk ïéa äîÇÅÙÅÀÙÆÆÄÀÇÙÆÆ

úìëàð,לעיל ששנינו  כמו  –úìëàð dðéà ïäk úçðî ואינה – ÆÁÆÆÄÀÇÙÅÅÈÆÁÆÆ
המזבח; על  נשרפת כולה אלא úìlçúîנקמצת, úðäk נבעלה אם – ÙÆÆÄÀÇÆÆ

בתרומה  לאכול ואסורה לעולם, הכהונה מן  נתחללה לה, לפסול 
לכהן, ìlçúîולהינשא Bðéà ïäëå או חללה, גרושה, נשא אם – ÀÙÅÅÄÀÇÅ

פסול הוא הרי עמה שהוא זמן כל אלא לכהונה, מתחלל  אינו  זונה,
שנאמר  לכשרותו , חוזר ומשגירשה במקדש, טוטוטוטו):):):):לעבודה כאכאכאכא,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

± "erxf llgi `le"e r x f, חלל` e d e. חלל äànhîאינו úðäkÙÆÆÄÇÀÈ
íéúnì,למתים להיטמא מותרת –íéúnì ànhî ïäk ïéàå– ÇÅÄÀÅÙÅÄÇÅÇÅÄ
א א א א ):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, `l((((ויקראויקראויקראויקרא xen`"o x d ` i p a m i p d k dmdil` zxn`e

"einra `nhi `l ytpl:חכמים ודרשו  ,i p aoxd`ולאz e p a. אהרןïäkÙÅ
íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå ,íéLã÷ éLã÷a ìëBà– ÅÀÈÀÅÈÈÄÀÅÙÆÆÆÆÀÈÀÅÈÈÄ

מן  לפנים ונאכלים הם, קדשים שקדשי  ומנחה, ואשם חטאת כגון
) בכולם אמרה התורה יא;dgpnaהקלעים, ו, ויקרא –z`hga שם –

כב; ו):my`aשם, ז, שם –xkf lk" ,"dplk`i oxd` ipaa xkf lk"
"dplk`i mipdka אוכלת כהנת ואין קדשים, בקדשי  אוכל  שכהן ומכאן ,

כ קלים, קדשים אבל  קדשים. אף בקדשי נאכלים יחיד , שלמי גון
לנשים.
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לפרט  משנתנו  באה לכהנת, כהן שבין  בהבדלים העוסקת הקודמת המשנה אגב
בכלל. לאשה איש  שבין  הבדלים

äMàì Léà ïéa äî? בכלל התורה בדיני –íøBôe òøBt Léàä ÇÅÄÀÄÈÈÄÅÇÅ
בגדיו, את ופורם ראשו את פורע מצורע כשהוא –äMàä ïéàåÀÅÈÄÈ

úîøBôe úòøBtשנאמר מדמדמדמד----מה מה מה מה ):):):):– יגיגיגיג,,,, ed`...((((ויקראויקראויקראויקרא rexv yi`" ÇÇÆÆ
,"rext didi ey`xe minext eidi eicba rbpd ea xy` rexvde ודורשים

r"חכמים: e x v y i מחוץ "` יושבת האשה אף ברם, אשה. ולא איש  –

כאיש. נגעים בטומאת ונחלטת øéæpa,לעיר Bða úà øécî LéàäÈÄÇÄÆÀÇÈÄ
øéæpa dða úà úøcî äMàä ïéàå,ד) נזיר  במסכת כמבואר – ÀÅÈÄÈÇÆÆÆÀÈÇÈÄ

(כשלא  נזיר  הוא הרי  נזיר , שיהא הקטן  בנו על האב אמר שאם ו),

הקטן  בנה על האם כשאמרה אבל  קרוביו), מיחו ולא הבן  מיחה
הקבלה; מפי הלכה וזו נזיר, אינו נזיר, ìòשיהא çlâî LéàäÈÄÀÇÅÇÇ

äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå ,åéáà úeøéæðשרשאי – ÀÄÈÄÀÅÈÄÈÀÇÇÇÇÀÄÈÄÈ
שהפריש ממעות נזירותו , ימי כשמלאו תגלחתו , קרבנות להביא הבן

ז), (ד, נזיר במסכת כמבואר ומת, עצמו  נזירות של  לקרבנות אביו 
בבת; ולא בבן שנאמרה הקבלה, מפי הלכה זו øëBîואף LéàäÈÄÅ

Bza úà,קטנה כשהיא לאמה, –dza úà úøëBî äMàä ïéàå ÆÄÀÅÈÄÈÆÆÆÄÈ
שנאמר כא כא כא כא – וווו):):):):((((שמות שמות שמות שמות  ,,,,xekni ike"y i `"dn`l eza z`איש ודרשו : ,

אשה. Bzaולא úà Lc÷î Léàä קידושין האב שמקבל כלומר  – ÈÄÀÇÅÆÄ
בכך , גמורה מקודשת והיא הנערה, או  הקטנה בתו  ïéàåÀÅבשביל 

dza úà úLc÷î äMàä שנאמר טז טז טז טז ):):):):– כבכבכבכב,,,, `ia((((דברים דברים דברים דברים  xn`e" ÈÄÈÀÇÆÆÆÄÈ
"dfd yi`l izzp iza z` ,mipwfd l` dxrpdזכאי הנערה שאבי ומכאן  ,

לכך; זכאית אמה ואין בתו , את ïéàåלקדש  ,íøò ì÷ñð LéàäÈÄÄÀÈÈÙÀÅ
änøò úì÷ñð äMàäכמבואר תתבזה, שלא כבודה, משום – ÈÄÈÄÀÆÆÂËÈ

ג-ד); (ו , סנהדרין äìúðבמסכת Léàä,שנסקל לאחר  –ïéàå ÈÄÄÀÆÀÅ
úéìúð äMàäשנאמר כבכבכבכב):):):):– כא כא כא כא ,,,, zilze"e((((דברים דברים דברים דברים  z e `"ur lr, ÈÄÈÄÀÅ

אותה.`ezeודרשו: äMàäולא ïéàå ,Búáðâa økîð LéàäÈÄÄÀÈÄÀÅÈÀÅÈÄÈ
dúáðâa úøkîðשנאמר בבבב):):):):– כב כב כב כב ,,,, ezapba"((((שמות שמות שמות שמות  xknpe":ודרשו , ÄÀÆÆÄÀÅÈÈ

ezapba כמפורט) לאשה איש  בין  רבים הבדלים עוד ויש  בגנבתה. ולא

האיש נרצעת; האשה ואין נרצע האיש  וכן : א. פרק סוף בקידושין 
פריה  על מצווה האיש  בתה; נדרי  מפירה אשה ואין בתו  נדרי  מפר 

ועוד ), האשה, ולא ומורה סורר בבן  נידון  האיש האשה, ולא ורביה
ולשייר לשנות המשנה דרך היא כך xiiye")אלא `pz").
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משקים  ואין  כתובתן, את מפסידות הן  וסתירה קינוי ידי  שעל בנשים, דנה משנתנו

סוטה. דין  בכלל שאינן  מפני  המרים, המים את אותן

äñeøà,ונסתרה הארוס לה שקינא –íáé úøîBLå הממתנת – ÂÈÀÆÆÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyily wxt dheq zkqn

‰ïBòîL éaøøîBà:íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà;øîBà äzà íàå:íéøøàîä íéna äìBz úeëfä–ääãî ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦§¦©¨¥©§¨©©¦©§¨§¦©§¤
úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà,eúML úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe,íéøîBàL:ïä úBàîè, ©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©¦©¨¥©©©§¤¨¤§¦§¥¥

úeëæ ïäì äúìzL àlà.éaøøîBà:íéøøàîä íéna äìBz úeëfä,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå,äðeðúî àlà ¤¨¤¨§¨¨¤§©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨
úëìBäå,äúéî dúBàa äúî àéä óBqì. §¤¤©¦¥¨§¨¦¨

Âéìka äLã÷ àHL ãò dúçðî úàîèð–äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä;éìka äLãwMî íàå–àéä éøä ¦§¥¦§¨¨©¤¨§¨©¤¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤§¦¦¤¨§¨©¤¦£¥¦
óøOúå úBçðnä ìëk.úBôøNð ïäéúBçðnL elàå:úøîBàä:Cì éðà äàîè,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå, §¨©§¨§¦¨¥§¥¤¦§¥¤¦§¨¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨

úøîBàäå:äúBL éðéà,dúB÷Läì äöBø Bðéà dìòaLå,Cøca äéìò àa dìòaLå;íéðäkì úBàeNpä ìëå– §¨¤¤¥¦¨§¤©£¨¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤§¨©§©Ÿ£¦
úBôøNð ïäéúBçðî. ¦§¥¤¦§¨

Êïäëì úàOpL ìàøNé úa–úôøNð dúçðî.ìàøNéì úàOpL úðäëå–úìëàð dúçðî.ïäk ïéa äî ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥¦§¨¨¦§¤¤§Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥¦§¨¨¤¡¤¤©¥Ÿ¥

dddd.mind z` dz` ddcn:äðùî ïåùìá ääéã àø÷ð øñçä ïååâä .êéùçîå øñçîdpeepzn.zklede:úëìåäå úéìçð
eeee.zegpnd lkk `id ixd ilka dycw `ly cr dzgpn z`nhp:éìëá åùã÷ àìù ãò åàîèðù.dctze:úøçà äð÷é úåòîä ïîå ïéìåçì àöúå.sxyze

:ïéìåçì ãåò äàöåé äðéàå óåâä úùåã÷ äùã÷ù.zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd lkeìò äéøéù íéôøùð ,úàîèð àìå åúëìäë õîå÷ áø÷ åìéôàå
äøîà äøåúäå ,äàá àéä åìùîù äá ÷ìç äìòá ïäëì ùéù éðôî ,íéìëàð ïðéàå ïùãä úéá('å àø÷éå)ìéìë äìåë ïéàå ,ìëàú àì äéäú ìéìë ïäë úçðî ìëå

:ïîöòá ïéáø÷ íéøéùäå åîöòá áø÷ õîå÷ä ,ãöéë àä ,äàá àéä äúøôëìù äá ÷ìç äì ùéù éðôî
ffff.l`xyil z`ypy zpdke:ïäë úá.zlk`p dzgpnäáãð úçðî äàéáäù äùåøâå äðîìà úðäë ïëå .úðäë àìå ïäë ,áéúë ,äéäú ìéìë ïäë úçðî ìëã

`xephxa yexit
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íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà :øîBà ïBòîL éaøרבי – ÇÄÄÀÅÅÀÈÇÇÄÇÈÄ
בדיקת  את לסוטה תולה זכות כל שאין  וסובר, חכמים על חולק שמעון

המרים, øîBàהמים äzà íàå:תאמר אם שכן –äìBz úeëfä ÀÄÇÈÅÇÀÈ
íéøøàîä íéna,הקודמת במשנה חכמים כדברי  –äzà ääãî ÇÇÄÇÀÈÀÄÇÀÆÇÈ

íénä úà,ערכם את ומקטין המים של זיוום את אתה מכהה – ÆÇÇÄ
úBúBMä íéLpä ìk éðôaשיש תחשובנה, שנטמאו שהסוטות – ÄÀÅÈÇÈÄÇ

מקפידות  תהיינה לא כך ומתוך המים, אותן  יבדקו לא ובודאי  זכות, להן 
eúML,בשתייתם, úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîeÄÇÈÅÇÇÇÀÆÈ
íéøîBàL:הבריות –úeëæ ïäì äúìzL àlà ,ïä úBàîè– ÆÀÄÀÅÅÆÈÆÈÀÈÈÆÀ

המים. אותן  בדקו  לא זכות, להן  שתלתה משום אלא נטמאו, בודאי 

íéøøàîä íéna äìBz úeëfä :øîBà éaø,זכות לה יש אם – ÇÄÅÇÀÈÇÇÄÇÀÈÀÄ
לה, תולה היתה úçaLîבודאי dðéàå úãìBé dðéàåכלומר – ÀÅÈÆÆÀÅÈÇÀÇÇ

נאמר  בטהורה שכן  כטהורה, אינה מקום כח כח כח כח ):):):):שמכל  הההה,,,, "dzwpe((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
"rxf drxfpe תולה וזכות שנטמאה זו  אבל ומשבחת, יולדת שהיא –

משבחת, ואינה יולדת אינה úëìBäåלה, äðeðúî àlà שנעשית – ÆÈÄÀÇÀÈÀÆÆ
מעט, מעט ונימוקה äúéîחולנית dúBàa äúî àéä óBqì– ÇÄÅÈÀÈÄÈ

היא  הרי זכותה, כוח שפסק לאחר שלוש, או  שנתיים או  שנה לסוף
וירכה  צבה שבטנה שנטמאה, בסוטה האמורה מיתה באותה מתה

את  מדהה אתה אין  תולה, הזכות אומר אתה אם שאף נמצא, נופלת.
המים  שהרי ששתו , הטהורות על רע שם מוציא אתה ואין  המים,

ונחלקו  לטהורה. טמאה בין ומבחינים הסוטה את תמיד  בודקים
בגמרא א א א א ):):):):אמוראים וווו,,,, זכות ((((סוטהסוטהסוטהסוטה חכמים שלדעת סובר , יוסף רב

חכמים; על חולק רבי שאף והרי והולכת, מתנוונה ואינה לגמרי  תולה

ולא  והולכת, מתנוונה היא הרי  חכמים לדעת שאף סובר, ששת ורב
ברם, דבריהם. לפרש אלא רבי סובר,רשרשרשרש""""ייייבא ששת רב שאף מפרש ,

מתה  היא "לסוף רבי : של  האחרונה הפיסקה על  חולקים שחכמים
עצמו . רבי של דעתו  אלא זו שאין מיתה", באותה
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בטלה  שרת בכלי  הסוטה מנחת שנתקדשה לאחר  שאם ג), (משנה לעיל  למדנו כבר 
אפילו או שותה", "איני הסוטה: אמרה המגילה שנמחקה קודם אם כגון השקאתה,
הדשן, על מתפזרת מנחתה – אני " "טמאה אמרה: אם המגילה, שנמחקה לאחר 
פסולי לשריפת מיוחדת שהיתה שבעזרה, הפנימי הדשן בבית נשרפת שהיא היינו
נשרפת: סוטה מנחת דברים שלושה שמשום ללמד , באה משנתנו הקדשים. קדשי 

d`neh meyn בכלי .`. שנתקדשה לאחר  המנחה נטמאה אם היינו  ,lehia meyn .a

dheqd ly dz`wyd;לעיל שהבאנו  כמו  ,dpedk meyn .b מביאה כהן  אשת שאם ,

במשנה. כמבואר  נשרפת, מנחתה מנחה, שאר  בין  סוטה, מנחת בין מנחה,

éìka äLã÷ àHL ãò dúçðî úàîèð מנחת נטמאה אם – ÄÀÅÄÀÈÈÇÆÈÀÈÇÆÄ
שרת, בכלי שנתקדשה קודם äהסוטה ìëk àéä éøäúBçðn– ÂÅÄÀÈÇÀÈ

בכלי, שנתקדשו קודם הטמאה äãtúåשנטמאו המנחה את פודים – ÀÄÈÆ
שהואיל אחרת, מנחה קונים ובמעות לחולין, יוצאת והיא במעות,

הלכך דמים, קדושת אלא הגוף קדושת עליה אין  בכלי, נתקדשה ולא
תיפדה. נטמאה éìkaאם äLãwMî íàåלאחר נטמאה ואם – ÀÄÄÆÈÀÈÇÆÄ

שרת, בכלי  úBçðnäשנתקדשה ìëk àéä éøäלאחר שנטמאו  – ÂÅÄÀÈÇÀÈ
בכלי , קדושת óøOúåשנתקדשו עליה חלה בכלי שמשנתקדשה – ÀÄÈÅ

טעונה  היא הרי להיקרב, ראויה שאינה ומאחר פדיון , לה ואין  הגוף,

לעיל . שבארנו כמו  הדשן , בבית úBôøNðשריפה ïäéúBçðnL elàåÀÅÆÄÀÅÆÄÀÈ
פדיון : להן  ואין להיקרב ראויות ואינן  הואיל –äàîè :úøîBàäÈÆÆÀÅÈ

Cì éðà;שרת בכלי המנחה שנתקדשה לאחר  כן  שאמרה כלומר – ÂÄÈ
äàîè àéäL íéãò dì eàaLå שנתקדשה לאחר עדים, שבאו – ÀÆÈÈÅÄÆÄÀÅÈ

שנטמאה; הסוטה על והעידו  בכלי, äúBLהמנחה éðéà :úøîBàäåÀÈÆÆÅÄÈ
לשתות, רוצה שאינה הסוטה, אמרה המנחה שנתקדשה שלאחר  –

טהורה, שהיא פי על dúB÷Läìאף äöBø Bðéà dìòaLåשחזר – ÀÆÇÂÈÅÆÀÇÀÈ
להשקותה, רוצה ואינו המנחה, שנתקדשה לאחר  הבעל, dìòaLåÀÆÇÂÈבו

Cøca äéìò àa המנחה שנתקדשה לאחר אלא הדבר נודע ולא – ÈÈÆÈÇÆÆ
שאין  והרי  ב), ד , (כלהלן  הסוטה את משקים אין אלו  בכל  בכלי ;

משנתקדשה  שהרי  למנחה, תקנה ואין  והואיל  להיקרב, ראויה מנחתה
הדשן ; בבית שריפה טעונה לפיכך פדיון, לה אין  úBàeNpäבכלי ìëåÀÈÇÀ

ðäkìúBôøNð ïäéúBçðî ,íéככל נקמצת אינה כהן  מנחת שכן – ÇÙÂÄÄÀÅÆÄÀÈ
שנאמר  המזבח, על נשרפת כולה אלא טז טז טז טז ):):):):המנחות וווו,,,, "וכל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אינה  כהן אשת של מנחתה אבל תאכל", לא תהיה, כליל  כהן  מנחת
אחרות; כמנחות היא נקמצת אלא הכהן , כמנחת המזבח על  כליל  כולה

ככל נאכלים המנחה שיירי  אין כהלכתו, הקומץ שקרב לאחר  ברם,
מפני נאכלת, שאינה הכהן  מנחת כדין  דינם אלא הנקמצות, המנחות
הדשן . בבית השיירים נשרפים הלכך  במנחתה, חלק הכהן  לבעלה שיש 
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הקודמת: במשנה שלמדנו zetxyp"לאחר odizegpn mipdkl ze`eypd lk"בין היינו  ,

בזה  שיש  ללמד, משנתנו מוסיפה נדבה, או חובה מנחות שאר בין סוטה מנחת

המשנה  באה זה ענין ואגב לישראל; שנישאה כהן  בת ובין  כהן אשת בין הבדל

לכהנת. כהן  שבין  הבדלים לפרט

izdw - zex`ean zeipyn



רג ` dpyn iriax wxt dheq zkqn

úðäëì?úìëàð úðäk úçðî,úìëàð dðéà ïäk úçðî;úìlçúî úðäk,Bðéà ïäëåìlçúî;äànhî úðäk §Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤¤¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤§Ÿ¥¥¦§©¥Ÿ¤¤¦©§¨
íéúnì,ïäk ïéàåíéúnì ànhî;Lã÷a ìëBà ïäkíéLã÷ é,íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå. ©¥¦§¥Ÿ¥¦©¥©¥¦Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦
ÁäMàì Léà ïéa äî?íøBôe òøBt Léàä,úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå;øéæpa Bða úà øécî Léàä,ïéàå ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥§¥¨¦¨©©¤¤¨¦©¦¤§©¨¦§¥

øéæpa dða úà úøcî äMàä;åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä,äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå;øëBî Léàä ¨¦¨©¤¤¤§¨©¨¦¨¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©©§¦¨¦¨¨¦¥
Bza úà,dza úà úøëBî äMàä ïéàå;Bza úà Lc÷î Léàä,dza úà úLc÷î äMàä ïéàå;ì÷ñð Léàä ¤¦§¥¨¦¨¤¤¤¦¨¨¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨¨¦¦§¨

íøò,änøò úì÷ñð äMàä ïéàå;äìúð Léàä,úéìúð äMàä ïéàå;Búáðâa økîð Léàä,úøkîð äMàä ïéàå ¨Ÿ§¥¨¦¨¦§¤¤£ª¨¨¦¦§¤§¥¨¦¨¦§¥¨¦¦§¨¦§¥¨§¥¨¦¨¦§¤¤
dúáðâa. ¦§¥¨¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡íáé úøîBLå äñeøà–äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG,øîàpL(èë ,ä øáãîá):úçz äMà äèNz øLà" £¨§¤¤¨¨§§§ª¨¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©

:úìëàð.zllgzn zpdk:íìåòì äúåøùëì úøæåç äðéà áåù íéìåñôì äìòáð íà .äðåäëä ïîå äîåøúä ïî.llgzn epi` odkåà äììç äùåøâ àùð íà
áéúëã ,åøùëäì øæåç äùøâùî ,äãåáòì ìåñô àåä äîò àåäù ïîæ ìë àìà ,äðåæ(à"ë íù):ììç åðéà àåäå ,ììç åòøæ ,åòøæ ììçé àìåd`nhn zpdk

.miznláéúëã(íù):ïøäà úåðá àìå ,ïøäà éðá.miycw iycwa zlke` zpdk oi`eáéúë åäìåëá äçðîå íùàå úàèçã('å íù):åðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë
gggg.mxete rxet yi`dôå åùàø úà òøåô òâåðî àåäùëáéúëã ,åéãâá úà íøå(â"é íù):úîøåôå úòøåô äùà ïéàå ,íøåôå òøåô ùéà ,'åëå àåä òåøö ùéà

.xifpa epa xicn yi`d:äøåúä ïî êîñ äì ïéàå øéæðá àéä äëìä åæå .ìãâéùëì åìéôàå åéìò åúøéæð äìçå .ïè÷ åðá.eia` zexifp lr glbn yi`díà
íâå .åéáà ùéøôäù úåðáø÷ àéáîå úàìî íåéá çìâî ïáä éøä .åéáà úúéî øçàì úåøéæðá øãðù åà øéæð åðá äéäå úîå åéúåðáø÷ ùéøôäå úåøéæðá åéáà øãð

:êîñ äì ïéàå äëìä åæ.eza z` ycwn yi`dáéúëã äúòãî àìù äðè÷ åúá éùåã÷ ìá÷î(á"ë íéøáã):äæä ùéàì éúúð éúá úà.mexr lwqp yi`d
áéúëã(ã"ë àø÷éå)áéúë àäã ,äúåà àìå åúåà øîåì à"àå ,åúåà åîâøå(æ"é íéøáã)åúåñë àìá åúåà àìà ,àéää äùàä úà åà àåää ùéàä úà úàöåäå

:äúåñëá äúåà ìáà.dlzp yi`dáéúëã(à"ë íù):äúåà àìå åúåà ,õò ìò åúåà úéìúå.ezaipba xknp yi`dáéúëã(á"ë úåîù)àìå ,åúáéðâá øëîðå
:äúáéðâá

c`̀̀̀.mai zxneye dqex`:íáé äì àð÷ù íáé úøîåùå ñåøà äì àð÷ù äñåøà.zezey `l:àø÷ åäðéèòîã.daezk zelhep `leàéäùøåñàì äîøâ

`xephxa yexit

úôøNð dúçðî ,ïäëì úàOpL ìàøNé úa שקרב לאחר – ÇÄÀÈÅÆÄÅÀÙÅÄÀÈÈÄÀÆÆ
ששנינו  כמו הדשן , בבית נשרפים מנחתה שיירי  המזבח, על הקומץ

הקודמת, –úðäëåבמשנה כהן  בת –dúçðî ,ìàøNéì úàOpL ÀÙÆÆÆÄÅÀÄÀÈÅÄÀÈÈ
úìëàð נאכלים המזבח, על  הקומץ שקרב לאחר  מנחתה, שיירי – ÆÁÆÆ

מנחתה  גרושה או אלמנה כהנת וכן  ישראל, מנחת כדין לכהנים,

שנאמר טז טז טז טז ):):):):נאכלת, וווו,,,, zgpn((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  lke"o d k"lk`z `l didz lilk,
חכמים: oודרשו d k.כהנת úðäkולא úçðî ?úðäëì ïäk ïéa äîÇÅÙÅÀÙÆÆÄÀÇÙÆÆ

úìëàð,לעיל ששנינו  כמו  –úìëàð dðéà ïäk úçðî ואינה – ÆÁÆÆÄÀÇÙÅÅÈÆÁÆÆ
המזבח; על  נשרפת כולה אלא úìlçúîנקמצת, úðäk נבעלה אם – ÙÆÆÄÀÇÆÆ

בתרומה  לאכול ואסורה לעולם, הכהונה מן  נתחללה לה, לפסול 
לכהן, ìlçúîולהינשא Bðéà ïäëå או חללה, גרושה, נשא אם – ÀÙÅÅÄÀÇÅ

פסול הוא הרי עמה שהוא זמן כל אלא לכהונה, מתחלל  אינו  זונה,
שנאמר  לכשרותו , חוזר ומשגירשה במקדש, טוטוטוטו):):):):לעבודה כאכאכאכא,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

± "erxf llgi `le"e r x f, חלל` e d e. חלל äànhîאינו úðäkÙÆÆÄÇÀÈ
íéúnì,למתים להיטמא מותרת –íéúnì ànhî ïäk ïéàå– ÇÅÄÀÅÙÅÄÇÅÇÅÄ
א א א א ):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, `l((((ויקראויקראויקראויקרא xen`"o x d ` i p a m i p d k dmdil` zxn`e

"einra `nhi `l ytpl:חכמים ודרשו  ,i p aoxd`ולאz e p a. אהרןïäkÙÅ
íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå ,íéLã÷ éLã÷a ìëBà– ÅÀÈÀÅÈÈÄÀÅÙÆÆÆÆÀÈÀÅÈÈÄ

מן  לפנים ונאכלים הם, קדשים שקדשי  ומנחה, ואשם חטאת כגון
) בכולם אמרה התורה יא;dgpnaהקלעים, ו, ויקרא –z`hga שם –

כב; ו):my`aשם, ז, שם –xkf lk" ,"dplk`i oxd` ipaa xkf lk"
"dplk`i mipdka אוכלת כהנת ואין קדשים, בקדשי  אוכל  שכהן ומכאן ,

כ קלים, קדשים אבל  קדשים. אף בקדשי נאכלים יחיד , שלמי גון
לנשים.

ח ה נ ש מ ר ו א ב

לפרט  משנתנו  באה לכהנת, כהן שבין  בהבדלים העוסקת הקודמת המשנה אגב
בכלל. לאשה איש  שבין  הבדלים

äMàì Léà ïéa äî? בכלל התורה בדיני –íøBôe òøBt Léàä ÇÅÄÀÄÈÈÄÅÇÅ
בגדיו, את ופורם ראשו את פורע מצורע כשהוא –äMàä ïéàåÀÅÈÄÈ

úîøBôe úòøBtשנאמר מדמדמדמד----מה מה מה מה ):):):):– יגיגיגיג,,,, ed`...((((ויקראויקראויקראויקרא rexv yi`" ÇÇÆÆ
,"rext didi ey`xe minext eidi eicba rbpd ea xy` rexvde ודורשים

r"חכמים: e x v y i מחוץ "` יושבת האשה אף ברם, אשה. ולא איש  –

כאיש. נגעים בטומאת ונחלטת øéæpa,לעיר Bða úà øécî LéàäÈÄÇÄÆÀÇÈÄ
øéæpa dða úà úøcî äMàä ïéàå,ד) נזיר  במסכת כמבואר – ÀÅÈÄÈÇÆÆÆÀÈÇÈÄ

(כשלא  נזיר  הוא הרי  נזיר , שיהא הקטן  בנו על האב אמר שאם ו),

הקטן  בנה על האם כשאמרה אבל  קרוביו), מיחו ולא הבן  מיחה
הקבלה; מפי הלכה וזו נזיר, אינו נזיר, ìòשיהא çlâî LéàäÈÄÀÇÅÇÇ

äéáà úeøéæð ìò úçlâî äMàä ïéàå ,åéáà úeøéæðשרשאי – ÀÄÈÄÀÅÈÄÈÀÇÇÇÇÀÄÈÄÈ
שהפריש ממעות נזירותו , ימי כשמלאו תגלחתו , קרבנות להביא הבן

ז), (ד, נזיר במסכת כמבואר ומת, עצמו  נזירות של  לקרבנות אביו 
בבת; ולא בבן שנאמרה הקבלה, מפי הלכה זו øëBîואף LéàäÈÄÅ

Bza úà,קטנה כשהיא לאמה, –dza úà úøëBî äMàä ïéàå ÆÄÀÅÈÄÈÆÆÆÄÈ
שנאמר כא כא כא כא – וווו):):):):((((שמות שמות שמות שמות  ,,,,xekni ike"y i `"dn`l eza z`איש ודרשו : ,

אשה. Bzaולא úà Lc÷î Léàä קידושין האב שמקבל כלומר  – ÈÄÀÇÅÆÄ
בכך , גמורה מקודשת והיא הנערה, או  הקטנה בתו  ïéàåÀÅבשביל 

dza úà úLc÷î äMàä שנאמר טז טז טז טז ):):):):– כבכבכבכב,,,, `ia((((דברים דברים דברים דברים  xn`e" ÈÄÈÀÇÆÆÆÄÈ
"dfd yi`l izzp iza z` ,mipwfd l` dxrpdזכאי הנערה שאבי ומכאן  ,

לכך; זכאית אמה ואין בתו , את ïéàåלקדש  ,íøò ì÷ñð LéàäÈÄÄÀÈÈÙÀÅ
änøò úì÷ñð äMàäכמבואר תתבזה, שלא כבודה, משום – ÈÄÈÄÀÆÆÂËÈ

ג-ד); (ו , סנהדרין äìúðבמסכת Léàä,שנסקל לאחר  –ïéàå ÈÄÄÀÆÀÅ
úéìúð äMàäשנאמר כבכבכבכב):):):):– כא כא כא כא ,,,, zilze"e((((דברים דברים דברים דברים  z e `"ur lr, ÈÄÈÄÀÅ

אותה.`ezeודרשו: äMàäולא ïéàå ,Búáðâa økîð LéàäÈÄÄÀÈÄÀÅÈÀÅÈÄÈ
dúáðâa úøkîðשנאמר בבבב):):):):– כב כב כב כב ,,,, ezapba"((((שמות שמות שמות שמות  xknpe":ודרשו , ÄÀÆÆÄÀÅÈÈ

ezapba כמפורט) לאשה איש  בין  רבים הבדלים עוד ויש  בגנבתה. ולא

האיש נרצעת; האשה ואין נרצע האיש  וכן : א. פרק סוף בקידושין 
פריה  על מצווה האיש  בתה; נדרי  מפירה אשה ואין בתו  נדרי  מפר 

ועוד ), האשה, ולא ומורה סורר בבן  נידון  האיש האשה, ולא ורביה
ולשייר לשנות המשנה דרך היא כך xiiye")אלא `pz").
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משקים  ואין  כתובתן, את מפסידות הן  וסתירה קינוי ידי  שעל בנשים, דנה משנתנו

סוטה. דין  בכלל שאינן  מפני  המרים, המים את אותן

äñeøà,ונסתרה הארוס לה שקינא –íáé úøîBLå הממתנת – ÂÈÀÆÆÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïBòîL éaøøîBà:íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà;øîBà äzà íàå:íéøøàîä íéna äìBz úeëfä–ääãî ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦§¦©¨¥©§¨©©¦©§¨§¦©§¤
úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà,eúML úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîe,íéøîBàL:ïä úBàîè, ©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©¦©¨¥©©©§¤¨¤§¦§¥¥

úeëæ ïäì äúìzL àlà.éaøøîBà:íéøøàîä íéna äìBz úeëfä,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå,äðeðúî àlà ¤¨¤¨§¨¨¤§©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨
úëìBäå,äúéî dúBàa äúî àéä óBqì. §¤¤©¦¥¨§¨¦¨

Âéìka äLã÷ àHL ãò dúçðî úàîèð–äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä;éìka äLãwMî íàå–àéä éøä ¦§¥¦§¨¨©¤¨§¨©¤¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤§¦¦¤¨§¨©¤¦£¥¦
óøOúå úBçðnä ìëk.úBôøNð ïäéúBçðnL elàå:úøîBàä:Cì éðà äàîè,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå, §¨©§¨§¦¨¥§¥¤¦§¥¤¦§¨¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨

úøîBàäå:äúBL éðéà,dúB÷Läì äöBø Bðéà dìòaLå,Cøca äéìò àa dìòaLå;íéðäkì úBàeNpä ìëå– §¨¤¤¥¦¨§¤©£¨¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤§¨©§©Ÿ£¦
úBôøNð ïäéúBçðî. ¦§¥¤¦§¨

Êïäëì úàOpL ìàøNé úa–úôøNð dúçðî.ìàøNéì úàOpL úðäëå–úìëàð dúçðî.ïäk ïéa äî ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥¦§¨¨¦§¤¤§Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥¦§¨¨¤¡¤¤©¥Ÿ¥

dddd.mind z` dz` ddcn:äðùî ïåùìá ääéã àø÷ð øñçä ïååâä .êéùçîå øñçîdpeepzn.zklede:úëìåäå úéìçð
eeee.zegpnd lkk `id ixd ilka dycw `ly cr dzgpn z`nhp:éìëá åùã÷ àìù ãò åàîèðù.dctze:úøçà äð÷é úåòîä ïîå ïéìåçì àöúå.sxyze

:ïéìåçì ãåò äàöåé äðéàå óåâä úùåã÷ äùã÷ù.zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd lkeìò äéøéù íéôøùð ,úàîèð àìå åúëìäë õîå÷ áø÷ åìéôàå
äøîà äøåúäå ,äàá àéä åìùîù äá ÷ìç äìòá ïäëì ùéù éðôî ,íéìëàð ïðéàå ïùãä úéá('å àø÷éå)ìéìë äìåë ïéàå ,ìëàú àì äéäú ìéìë ïäë úçðî ìëå

:ïîöòá ïéáø÷ íéøéùäå åîöòá áø÷ õîå÷ä ,ãöéë àä ,äàá àéä äúøôëìù äá ÷ìç äì ùéù éðôî
ffff.l`xyil z`ypy zpdke:ïäë úá.zlk`p dzgpnäáãð úçðî äàéáäù äùåøâå äðîìà úðäë ïëå .úðäë àìå ïäë ,áéúë ,äéäú ìéìë ïäë úçðî ìëã

`xephxa yexit
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íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà :øîBà ïBòîL éaøרבי – ÇÄÄÀÅÅÀÈÇÇÄÇÈÄ
בדיקת  את לסוטה תולה זכות כל שאין  וסובר, חכמים על חולק שמעון

המרים, øîBàהמים äzà íàå:תאמר אם שכן –äìBz úeëfä ÀÄÇÈÅÇÀÈ
íéøøàîä íéna,הקודמת במשנה חכמים כדברי  –äzà ääãî ÇÇÄÇÀÈÀÄÇÀÆÇÈ

íénä úà,ערכם את ומקטין המים של זיוום את אתה מכהה – ÆÇÇÄ
úBúBMä íéLpä ìk éðôaשיש תחשובנה, שנטמאו שהסוטות – ÄÀÅÈÇÈÄÇ

מקפידות  תהיינה לא כך ומתוך המים, אותן  יבדקו לא ובודאי  זכות, להן 
eúML,בשתייתם, úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîeÄÇÈÅÇÇÇÀÆÈ
íéøîBàL:הבריות –úeëæ ïäì äúìzL àlà ,ïä úBàîè– ÆÀÄÀÅÅÆÈÆÈÀÈÈÆÀ

המים. אותן  בדקו  לא זכות, להן  שתלתה משום אלא נטמאו, בודאי 

íéøøàîä íéna äìBz úeëfä :øîBà éaø,זכות לה יש אם – ÇÄÅÇÀÈÇÇÄÇÀÈÀÄ
לה, תולה היתה úçaLîבודאי dðéàå úãìBé dðéàåכלומר – ÀÅÈÆÆÀÅÈÇÀÇÇ

נאמר  בטהורה שכן  כטהורה, אינה מקום כח כח כח כח ):):):):שמכל  הההה,,,, "dzwpe((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
"rxf drxfpe תולה וזכות שנטמאה זו  אבל ומשבחת, יולדת שהיא –

משבחת, ואינה יולדת אינה úëìBäåלה, äðeðúî àlà שנעשית – ÆÈÄÀÇÀÈÀÆÆ
מעט, מעט ונימוקה äúéîחולנית dúBàa äúî àéä óBqì– ÇÄÅÈÀÈÄÈ

היא  הרי זכותה, כוח שפסק לאחר שלוש, או  שנתיים או  שנה לסוף
וירכה  צבה שבטנה שנטמאה, בסוטה האמורה מיתה באותה מתה

את  מדהה אתה אין  תולה, הזכות אומר אתה אם שאף נמצא, נופלת.
המים  שהרי ששתו , הטהורות על רע שם מוציא אתה ואין  המים,

ונחלקו  לטהורה. טמאה בין ומבחינים הסוטה את תמיד  בודקים
בגמרא א א א א ):):):):אמוראים וווו,,,, זכות ((((סוטהסוטהסוטהסוטה חכמים שלדעת סובר , יוסף רב

חכמים; על חולק רבי שאף והרי והולכת, מתנוונה ואינה לגמרי  תולה

ולא  והולכת, מתנוונה היא הרי  חכמים לדעת שאף סובר, ששת ורב
ברם, דבריהם. לפרש אלא רבי סובר,רשרשרשרש""""ייייבא ששת רב שאף מפרש ,

מתה  היא "לסוף רבי : של  האחרונה הפיסקה על  חולקים שחכמים
עצמו . רבי של דעתו  אלא זו שאין מיתה", באותה
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בטלה  שרת בכלי  הסוטה מנחת שנתקדשה לאחר  שאם ג), (משנה לעיל  למדנו כבר 
אפילו או שותה", "איני הסוטה: אמרה המגילה שנמחקה קודם אם כגון השקאתה,
הדשן, על מתפזרת מנחתה – אני " "טמאה אמרה: אם המגילה, שנמחקה לאחר 
פסולי לשריפת מיוחדת שהיתה שבעזרה, הפנימי הדשן בבית נשרפת שהיא היינו
נשרפת: סוטה מנחת דברים שלושה שמשום ללמד , באה משנתנו הקדשים. קדשי 

d`neh meyn בכלי .`. שנתקדשה לאחר  המנחה נטמאה אם היינו  ,lehia meyn .a

dheqd ly dz`wyd;לעיל שהבאנו  כמו  ,dpedk meyn .b מביאה כהן  אשת שאם ,

במשנה. כמבואר  נשרפת, מנחתה מנחה, שאר  בין  סוטה, מנחת בין מנחה,

éìka äLã÷ àHL ãò dúçðî úàîèð מנחת נטמאה אם – ÄÀÅÄÀÈÈÇÆÈÀÈÇÆÄ
שרת, בכלי שנתקדשה קודם äהסוטה ìëk àéä éøäúBçðn– ÂÅÄÀÈÇÀÈ

בכלי, שנתקדשו קודם הטמאה äãtúåשנטמאו המנחה את פודים – ÀÄÈÆ
שהואיל אחרת, מנחה קונים ובמעות לחולין, יוצאת והיא במעות,

הלכך דמים, קדושת אלא הגוף קדושת עליה אין  בכלי, נתקדשה ולא
תיפדה. נטמאה éìkaאם äLãwMî íàåלאחר נטמאה ואם – ÀÄÄÆÈÀÈÇÆÄ

שרת, בכלי  úBçðnäשנתקדשה ìëk àéä éøäלאחר שנטמאו  – ÂÅÄÀÈÇÀÈ
בכלי , קדושת óøOúåשנתקדשו עליה חלה בכלי שמשנתקדשה – ÀÄÈÅ

טעונה  היא הרי להיקרב, ראויה שאינה ומאחר פדיון , לה ואין  הגוף,

לעיל . שבארנו כמו  הדשן , בבית úBôøNðשריפה ïäéúBçðnL elàåÀÅÆÄÀÅÆÄÀÈ
פדיון : להן  ואין להיקרב ראויות ואינן  הואיל –äàîè :úøîBàäÈÆÆÀÅÈ

Cì éðà;שרת בכלי המנחה שנתקדשה לאחר  כן  שאמרה כלומר – ÂÄÈ
äàîè àéäL íéãò dì eàaLå שנתקדשה לאחר עדים, שבאו – ÀÆÈÈÅÄÆÄÀÅÈ

שנטמאה; הסוטה על והעידו  בכלי, äúBLהמנחה éðéà :úøîBàäåÀÈÆÆÅÄÈ
לשתות, רוצה שאינה הסוטה, אמרה המנחה שנתקדשה שלאחר  –

טהורה, שהיא פי על dúB÷Läìאף äöBø Bðéà dìòaLåשחזר – ÀÆÇÂÈÅÆÀÇÀÈ
להשקותה, רוצה ואינו המנחה, שנתקדשה לאחר  הבעל, dìòaLåÀÆÇÂÈבו

Cøca äéìò àa המנחה שנתקדשה לאחר אלא הדבר נודע ולא – ÈÈÆÈÇÆÆ
שאין  והרי  ב), ד , (כלהלן  הסוטה את משקים אין אלו  בכל  בכלי ;

משנתקדשה  שהרי  למנחה, תקנה ואין  והואיל  להיקרב, ראויה מנחתה
הדשן ; בבית שריפה טעונה לפיכך פדיון, לה אין  úBàeNpäבכלי ìëåÀÈÇÀ

ðäkìúBôøNð ïäéúBçðî ,íéככל נקמצת אינה כהן  מנחת שכן – ÇÙÂÄÄÀÅÆÄÀÈ
שנאמר  המזבח, על נשרפת כולה אלא טז טז טז טז ):):):):המנחות וווו,,,, "וכל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אינה  כהן אשת של מנחתה אבל תאכל", לא תהיה, כליל  כהן  מנחת
אחרות; כמנחות היא נקמצת אלא הכהן , כמנחת המזבח על  כליל  כולה

ככל נאכלים המנחה שיירי  אין כהלכתו, הקומץ שקרב לאחר  ברם,
מפני נאכלת, שאינה הכהן  מנחת כדין  דינם אלא הנקמצות, המנחות
הדשן . בבית השיירים נשרפים הלכך  במנחתה, חלק הכהן  לבעלה שיש 

i p y m e i
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הקודמת: במשנה שלמדנו zetxyp"לאחר odizegpn mipdkl ze`eypd lk"בין היינו  ,

בזה  שיש  ללמד, משנתנו מוסיפה נדבה, או חובה מנחות שאר בין סוטה מנחת

המשנה  באה זה ענין ואגב לישראל; שנישאה כהן  בת ובין  כהן אשת בין הבדל

לכהנת. כהן  שבין  הבדלים לפרט

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Bøáç ú÷ðéîe Bøáç úøaòî–äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:àeä ìBëé §ª¤¤£¥¥¤¤£¥§§§ª¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨
dLéøôäì,ïîæ øçàì døéæçäìe.ãìéì äéeàø dðéàLå äð÷æe úéðBìéà–äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG.éaø §©§¦¨§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨¥¥§§§ª¨©¦

øæòéìàøîBà:äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOì àeä ìBëé.íéLpä ìk øàLe–úBúBL Bà,àG Bà ¡¦¤¤¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨§¨¨©¨¦
äaúk úBìèBð. §§ª¨

„dìòáì úøzîe äúBL ïäk úLà.äúBL ñéøñ úLà.ïép÷î úBéøòä ìk éãé ìò,BðéàL énîe ïèwä ïî õeç ¥¤Ÿ¥¨ª¤¤§©§¨¥¤¨¦¨©§¥¨¨£¨§©¦¦©¨¨¦¦¤¥
Léà. ¦
‰ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå:ähzLð Bà dìòa LøçúpL éî,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà;dúB÷Läì àG §¥¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨©©£¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦§©§¨

bbbb.exiag zxaernàðé÷å ,ïîæä íãå÷ äàùðå äæ êìäå .íéðù éúù ïá ãìåä äéäéù ãò àùðéì íéîëç äåøñàå .ä÷éðî åà úøáåòî äçéðäå äùøâ åà úîù
:äøúñðå äì.dzey `lëìä ïéàå .úéîìåò øéæçé àìå àéöåé åøéáç ú÷ðéî åà åøéáç úøáåòî àùåðä î"øì ì"ñã ,äîéé÷ì äéåàø äðéà éøäù:øéàî éáøë ä

.dyixtdl `ed leki:äá àðéø÷ úåùéàì äéåàø êëìä ,äøéæçäìå íéùãç ã"ë ãò.zipelii`:äãìé àìã àúéðøëåã.clil die`x dpi`yeñåë äúúùù
:íéðá åì ïéàù éîì ïîéé÷ì øåñàå .ïéø÷ò.zxg` dy` `yil `ed leki xne` `"x'øë äëìä ïéàå .àéä úåùéàì äéåàø êëìä ,úàæ úà íéé÷ì øúåî äéäéå

:øæòéìà
cccc.dlral zxzene dzey odk zy`äå÷ãá àì êëìå äñðàð àîù äì ùåçéð ,äìòáì äøåñà äñðàðù ïäë úùàå ìéàåä àîéúã åäîã .äé÷ð úàöîð íà

:ì"î÷ ,íéîä.dzey qixq zy`:ì"î÷ ,àåä éëä øá åàì éàäå ,àðîçø øîà êùéà éãòìáî àîéú àìã.mi`pwn zeixrd lk ici lräéáàî äì àðé÷ íà
àøñúîã àëéä ,ìòåáì ãçàå ìòáì ãçà ,íéîòô 'á äàîèð äàîèð àîéú àìã .äúåùå åéìò úøñàðå éåðé÷ éåä ,äøúñðå ,úåéøò ìëî ãçàîå äéçàî åà

:ïì òîùî à÷ àì àîéà àîéé÷å äéìò àøéñàã àä é÷åôàì ,úåðæ éàäá äéìò.ohwd on uegùøéô êë ,äàéá åúàéá ïéàù ,ãçà íåéå íéðù 'è ïáî úåçô
áéúëã ,íéðîéñ àéáä àìå 'à íåéå äðù â"é ïáî úåçô ïè÷ äàøð éìå .í"áîø(ä øáãîá):ïè÷ àìå ùéà ,äúåà ùéà áëùå.yi` epi`y inneéèåòîì

:äîäá
ddddmdl oi`pwn c"ay el`.:úåöéøôá úåâäðúîù íúåà íéàåø íà.exn` dzewydl `leàáéùëì éîð äìòáå .àëéìå ,åúùà úà ùéàä àéáäå ïðéòá àäã

`xephxa yexit

Bøáç ú÷ðéîe Bøáç úøaòî ונשא החכמים איסור על שעבר מי  – ÀËÆÆÂÅÅÆÆÂÅ
תינוקה, מינקת או הראשון, מבעלה מעוברת שהיא גרושה או אלמנה

úBúBL àG המים את אותן  משקים אין ונסתרו , להן קינא אם –
למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו  לקיימן , לו ראויות שאינן מפני המרים,

äaúk úBìèBð àGå;כתובה לתבוע זכאיות ואינן –éaø éøác ÀÀÀËÈÄÀÅÇÄ
øéàî ומינקת חברו  מעוברת אדם ישא לא אומר: מאיר  שרבי  – ÅÄ

נשא, ואם zinlerחברו; xifgi `le `ivei.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא)))):íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
ïîæ øçàì døéæçäìe ,dLéøôäì àeä ìBëé זמן כשייגמר  – ÈÀÇÀÄÈÀÇÂÄÈÀÇÇÀÇ

ונשא  שעבר שמי  וסוברים, מאיר  רבי על  חולקים חכמים היניקה;
חברו , ומינקת חברו qepkiמעוברת qepkl epnf ribiykle ,`iveiהלכך ;

זמן  לאחר  ולהחזירה להוציאה, הוא יכול שהרי  היא, לאישות ראויה
ומשקים  סוטה, דין לה יש  ונסתרה, לה קינא אם ומכאן, היניקה;

המים. את מטבע úéðBìéàאותה ללדת מסוגלת שאינה אשה – ÇÀÄ
"איל" מלשון "איילונית" מכונה והיא לה (xkf)ברייתה, שאין  מפני  ,

אשה, כנשים,äð÷æeסימני  אורח לה להיות שחדל  –äéeàø dðéàLå ÀÅÈÀÆÅÈÀÈ
ãìéì, עקרין כוס ששתתה כגון  –el` lkúBìèBð àGå úBúBL àG ÅÅÀÀ
äaúk.ורביה פריה מצוות משום לאישות, ראויות שאינן  –éaø ÀËÈÇÄ

:øîBà øæòéìàoky ,od zeyi`l zeie`xäMà àOì àeä ìBëé ÁÄÆÆÅÈÄÈÄÈ
úøçà,מלבדן –äpîéä úBaøìå úBøôìå לקיים מותר  ויהא – ÇÆÆÀÄÀÀÄÀÅÆÈ

שותות. הן הרי  ונסתרו, להן  קינא אם הלכך  אלו; iaxkאת dkld oi`e
.xfril`äaúk úBìèBð àG Bà ,úBúBL Bà ,íéLpä ìk øàLeÀÈÈÇÈÄÀÀËÈ

בלא  יוצאת שותה" "איני  שהאומרת הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  –

כתובה.
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ïäk úLà,ונסתרה בעלה לה שקינא –äúBL,המרים המים את – ÅÆÙÅÈ
dìòáì úøzîeהרי המים, בדקוה שלא היינו טהורה, נמצאה אם – ËÆÆÀÇÀÈ

כהן  שאשת פי על שאף להשמיע באה משנתנו לבעלה. מותרת היא

לבעלה, מותרת שנאנסה ישראל  אשת שכן ישראל, מאשת חמור דינה
הרי סוטה, נעשתה ואם לבעלה, אסורה שנאנסה כהן  אשת ואילו 

ותהא  אותה, בודקים המים אין  ולכן נאנסה, שמא לחשוש אפשר
כאשת  ודינה לכך , חוששים אין מקום מכל  הכהן , לבעלה אסורה

ואפילו  לבעלה; מותרת היא הרי בדקוה, לא המים שאם ישראל,

צבתה  שלא כל אבריה, שאר וחלו עליה, לבוא אחרים חלאים התחילו

מותרת זו  הרי  לנפול , ירכה התחיל  ולא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))בטנה כן ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ;
סוטה בפרשת וכתוב שהואיל בגמרא, יגיגיגיג):):):):מבואר ה ה ה ה ,,,, "ide`((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

"dytzp `lאפשר מותרת, נתפשה אם אבל  ומשמע: נאנסה), (לא

אשת  אבל ישראל, באשת אלא סוטה פרשה נאמרה שלא לומר, היה
באה  לפיכך אותה, משקים אין אסורה, נתפשה שאפילו כיון כהן ,

שותה. כהן  אשת שאף להשמיענו , äúBLהמשנה ñéøñ úLà– ÅÆÈÄÈ
סוטה בפרשת שנאמר  פי  על ככככ):):):):אף שםשםשםשם,,,, שכבתו ((((שם שם שם שם  את בך איש "ויתן

j y i ` i c r l a n מקום מכל  סריס, אינו שבעלה באשה שמדובר והרי ,"
ונסתרה, בעלה לה קינא אם זו, ואף סריס; אשת למעט בא הכתוב אין 

המים. את שותה היא éãéהרי ìò– בשביל  –ïép÷î úBéøòä ìk ÇÀÅÈÈÂÈÀÇÄ
עליה  האסורים אנשים עם תיסתר  שלא לאשתו, לקנא הבעל  יכול  –

כגון  עמהם, להתייחד שמותרת אלה עם ואפילו  עריות, גילוי  משום
בנה עם או אביה הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמי))))עם עפעפעפעפ""""יייי אחת ((((המאירי המאירי המאירי המאירי  עם נסתרה ואם ,

את  שישקוה עד  עליו  נאסרת היא הרי לה, שקינא לאחר  מהעריות
"נטמאה" פעמיים סוטה בפרשת ונאמרו  הואיל מבואר : בגמרא המים.

כט כט כט כט )))) כז כז כז כז ;;;; הההה,,,, כלומר ((((במדברבמדברבמדברבמדבר לבועל, ואחד  לבעל  אחד  iciודרשו : lry
ef d`nehאפשר הרי מבעלה), (לכשתתגרש  הבועל  על  אף נאסרה

בלאו  עליהן  היא שאסורה כיון  קינוי, קינויו אין העריות שלגבי לומר ,
להשמיענו : המשנה באה לפיכך אותה, משקים אין כן  ואם "lrהכי,

"oipwn zeixrd lk ici,אותה ומשקים קינויו , מועיל  העריות לגבי  אף –
עריות; למעט בא אינו אבל  לגופו , אלא הכתוב נדרש  ïîשלא õeçÄ

ïèwä ביאה ביאתו שאין  אחד , ויום שנים תשע מבן פחות היינו – ÇÈÈ
מב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) פחות מפרשים: ויש שלא ; אחד ויום שנה עשרה שלוש ן

סוטה בפרשת שנאמר  נערות, סימני יג יג יג יג ););););הביא ה ה ה ה ,,,, `yi((((במדבר במדבר במדבר במדבר  akye"
"dze` קטן ולא איש  איגר איגר איגר איגר ););););– עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

Léà BðéàL énîe, לאשתו הבעל  קינא שאם כלומר בהמה, כגון – ÄÄÆÅÄ
דין  כאן  ואין  קינוי, קינויו  אין בהמה, עם או  קטן עם תיסתר שלא

סוטה.
i y i n g m e i
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אינו ובעלה בפריצות, שמתנהגת אשה אחרי מרננים שאם ללמדנו, באה זו  משנה

קוראים  הדין בית האסורים, בבית חבוש שהיה או  שנתחרש, כגון  לה, לקנא יכול

izdw - zex`ean zeipyn
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"dLéà,íáé úøîBLå äñeøàì èøt.ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ìàøNéì äðéúðe úøæîî, ¦¨§¨©£¨§¤¤¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥
ïéúðå øæîîì ìàøNé úáe–äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG. ©¦§¨¥§©§¥§¨¦§§§ª¨

·äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG elàå:úøîBàä:éðà äàîè,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå,úøîBàäå:éðéà §¥§§§ª¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦
äúBL.dìòa øîà:d÷Lî éðéà,Cøca äéìò àa dìòaLå–äúBL àGå dúaúk úìèBð.ãò ïäéìòa eúî ¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤¤¤§ª¨¨§¨¥©£¥¤©

eúL àHL–éànL úéaíéøîBà:úBúBL àGå äaúk úBìèBð;ìlä úéáeíéøîBà:úBìèBð àGå úBúBL àG ¤¨¥©©§¦§§ª¨§¥¦¥§¦§§
äaúk. §ª¨

áéúëã ,èéòîà àì øåñéàå éåðé÷îã ,éåðé÷ øçà äøúñðù ,åéìò äîöò(ä øáãîá):éåðé÷ì íáé úøîåùå äñåøà úåáøì ,'åë ìàøùé éðá ìà øáã.dyi` zgz
:øáãî áåúëä åéúçú úáùåéá.dpizp:ìä÷á àáì íéøåñàå .íéðåòáâä ïî.zezey `láéúëã ,äîéé÷ì äéåàøá àìà äùøô äøîàð àìã(íù)äèùú éë

:'åëå ìåãâ ïäëì äðîìàì èøô ,øáãî áåúëä úåùéàì äéåàøá ,åúùà.daezk zelhep `leïðéøîàãë ïúáåúë úåáåâ ìåãâ ïäëì úåðîìà øàùã â"òàå
úåáåúëá[.ãô úåîáéá ïëå :÷]:äì äîøâ äúøéúñù ,äáåúë äì ïéà åæ

aaaa.jxca dilr `a dlraye dwyn ipi` dlra xn`:äúáåúë úìèåð ,äúùú àìù äì íøåâ àåäù.odilra eznàìå ,úåúùì úåéåàøä úåèåñ ìë ìù
:åúîù ãò ïúå÷ùäì å÷éôñä.daezk zelhep mixne` y"a:éîã éåáâë úåáâì ãîåòä øèùã.zezey `leáéúëã(íù):åúùà úà ùéàä àéáäåd"ae

.ozaezk zelhep `le zezey `l mixne`:éîã éåáâë åàì úåáâì ãîåòä øèùã ,ïúáåúë úåìèåð ïéà úåúåù àìù êåúî øîåìë

`xephxa yexit

ונסתרה, היבם לה וקינא שייבמנה, úBúBLליבם àG המים את –
במשנתנו , כלהלן  סוטה, מדין  אותן  ממעט הכתוב שכן  àGåÀהמרים,

äaúk úBìèBð עצמה הארוסה גרמה והסתירה הקינוי ידי שעל – ÀÀËÈ
ואף  היבם; על  עצמה לאסור היבמה גרמה וכן בעלה, על שתיאסר 

ה-ו), ב, לעיל  באורנו  (עיין ליבם מותרת שזינתה, יבם ששומרת פי על 
ומאחר פרוצה, באשה רוצה שאינו לה, לקנא היבם יכול  מקום מכל

עליו  ליאסר בזה גרמה הרי המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שנסתרה, מפסידות ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; הלכך  ,
סוטה: פרשת בתחילת נאמר  שכן  כתובתן; את l`xyiהן ipa l` xac"

"lrn ea dlrne ezy` dhyz ik yi` yi` ,mdil` zxn`e,חכמים ודרשו  ,
וסתירה  קינוי ידי  שעל  יבם, ושומרת ארוסה לרבות בא זה שפסוק

יוצאת  ולפיכך  יבמה, על  יבם ושומרת בעלה, על הארוסה נאסרת
כתובה. נוטלות ואינן בחליצה, והיבמה בגט, `opiהארוסה mrh dne

? zezeyøîàpL:סוטה בפרשת –,ze`pwd zxez z`f"äèNz øLà ÆÆÁÇÂÆÄÀÆ
"dLéà úçz äMà,מדבר הכתוב בעלה תחת היושבת באשה – ÄÈÇÇÄÈ

íáé úøîBLå äñeøàì èøtהלכך בעליהן , תחת יושבות שאינן – ÀÈÇÂÈÀÆÆÈÈ
שותות. àìBãbאינן ïäëì äðîì,אלמנה ונשא שעבר  גדול  כהן  – ÇÀÈÈÀÙÅÈ

èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb גרושה בעבירה שנשא הדיוט כהן – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
חלוצה, ìàøNéìאו  äðéúðe úøæîî בעבירה שנשא ישראל – ÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅ

ד), ב, ביבמות באורנו (עיין  נתינה או  ìàøNéממזרת úáe שנישאה ÇÄÀÈÅ
ïéúðåבעבירה øæîîì שנישאו מאחר הללו , הנשים כל  לנתין , או – ÀÇÀÅÀÈÄ

ונסתרו , הבעל  להן קינא אם באיסור , úBúBLלבעליהן àG אין –

באשה  אלא סוטה פרשת נאמרה שלא המרים, המים את אותן  משקים
שנאמר  לקיימה, יביביביב):):):):הראויה ה ה ה ה ,,,, `ezy"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  dhyz ik yi` yi`"

לבעליהן  שאסורות אלו להוציא מדבר , הכתוב לאישות בראויה –
יוצאות ((((ספריספריספריספרי)))) אבל שותות; ואינן סוטה, דין  להן  אין  אלו כל  הלכך ,

מבעליהן , äaúkהן úBìèBð àGå מבעליהן יוצאות כשהן אמנם – ÀÀÀËÈ
(יא, כתובות במסכת ששנינו  כמו  כתובה, להן יש  וסתירה, קינוי  בלא

שעל כתובה, נוטלות אינן  וסתירה, קינוי  ידי  על יוצאות כשהן  אבל ו),
כתובתן . להפסיד לעצמן גרמו והסתירה הקינוי ידי

– אלו כל  של  הטעם הרמב"ם, heicdלפי  odkl dvelge dyexb ,lecb odkl dpnl`
'eke הרמב"ם כותב שכן  באיסור, עליהן  באו שבעליהן  מפני שותות, שלא –

המאררים  המים אין  מימיו ... אסורה ביאה שבא איש "כל  ח-ט). ב, סוטה (הל'
ההיא  והאשה מעון  האיש "ונקה לא): ה, (במדבר שנאמר אשתו , את בודקים
לפיכך עוונה. את נושאת אשה מעוון  מנוקה שהאיש בזמן – עונה" את תשא
לה  וקינא שנייה, אפילו  עשה, מחייבי  או  לאוין  מחייבי אשתו היתה אם

משום ו אף עליו  אסורה ותהיה כתובה, בלא תצא אלא שותה, אינה נסתרה,
jlnl").זה" dpyn" my oiir)
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יוצאות  והן המרים, המים את אותן משקים שאין  בסוטות ללמדנו באה זו  משנה

מהן יש  שווה: דינן  אין  כתובתן שלענין  אלא עליהם, שנאסרו מפני מבעליהן ,
כתובתן. שנוטלות ויש כתובה, נוטלות שאינן

elàå, להלן המפורטות הסוטות –úBúBL àG,המים את –àGå ÀÅÀ
äaúk úBìèBð:בעליהן על עצמן לאסור  גרמו  והן הואיל  – ÀÀËÈ

éðà äàîè :úøîBàäוהרי שנטמאה, הודתה וסתירה קינוי  לאחר  – ÈÆÆÀÅÈÂÄ
לבעלה; אסורה äàîèהיא àéäL íéãò dì eàaLå שראוה – ÀÆÈÈÅÄÆÄÀÅÈ

äúBLשנטמאה; éðéà :úøîBàäå שנמחקה קודם כן שאמרה היינו – ÀÈÆÆÅÄÈ
אלו  כל שנטמאה; מודה שאינה פי  על אף ג), ג, (כדלעיל המגילה
לעיל. הטעם שבארנו כמו  כתובה, בלא מבעליהן ויוצאות שותות, אינן

m` la`d÷Lî éðéà :dìòa øîà לשתות הסכימה שהאשה – ÈÇÇÂÈÅÄÇÀÈ
להשקותה, רוצה אינו שהבעל  Cøcaאלא äéìò àa dìòaLå– ÀÆÇÂÈÈÈÆÈÇÆÆ

(עיין  הגדול  דין לבית לירושלים עמה שעלה בזמן כגון  שנסתרה, לאחר
ג), א, äúBLלעיל  àGå dúaúk úìèBð היא אסורה כלומר – ÆÆÀËÈÈÀÈ

כתובתה, את מפסידה אינה אבל  שותה, שאינה מאחר  הואיללבעלה,
תשתה. שלא לה גרם eúLוהבעל  àHL ãò ïäéìòa eúî סוטות – ÅÇÂÅÆÇÆÈ

שמתו  עד להשקותן  הספיקו ולא המים, את לשתות ראויות שהיו
äaúkבעליהן, úBìèBð :íéøîBà éànL úéaמבואר בגמרא – ÅÇÇÀÄÀÀËÈ

הם: שסוברים ieabkטעמם, `ed ixd zeabl cnerd xhyמי כלומר ,
מוחזק  השטר  בעל הרי נכסים, בשיעבוד חברו  על  חוב שטר  לו  שיש 

לכתובה, המשועבדים בנכסים המוחזקת היא שהאשה ונמצא בנכסים,
ראיה  להביא הבעל יורשי על  לפיכך  התובעים, הם הבעל ויורשי

חייבים  ראיה, להם שאין  וכיון הראיה, עליו מחברו  שהמוציא שנטמאה,
כתובתה, לה úBúBLלשלם àGåסוטה בפרשת שנאמר  ה ה ה ה ,,,,– ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  À

`ezy",טוטוטוטו):):):): z` yi`d `iade".מת àGוהרי :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
úBúBL,לעיל האמור  מהטעם –äaúk úBìèBð àGå שסוברים – ÀÀÀËÈ

הלל : ieabkבית epi` zeabl cnerd xhy התובעת היא שהאשה ונמצא ,

שאין  וכיון נטמאה, שלא ראיה להביא ועליה היורשים, מן  כתובתה
נטמאה. שמא מספק הכתובה את נוטלת אינה ראיה, לה

i r i a x m e i
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אלמנה  שנשא גדול כהן כגון  באיסור , אשה נשא אדם שאם א), (משנה לעיל למדנו
שותה  אינה ונסתרה, בעלה לה וקינא בזה, וכיוצא גרושה שנשא הדיוט כהן  או 

יב): ה, (במדבר שנאמר  כתובה, נוטלת `ezy"ואינה dhyz ik" לאישות בראויה ,
אלמנה  כגון לאישות, ראויות שאינן  בנשים לדון מוסיפה משנתנו – מדבר. הכתוב
המינקת  את אסרו  חכמים שכן תינוקה, מינקת או  המת, מבעלה מעוברת שהיא
בגמרא  הטעם ומבואר  היניקה, זמן שהוא שנתיים, בן תינוקה שיהא עד להינשא

התינו וימות החלב, ויתעכר  תתעבר, שמא ב): מב, ובירושלמי(יבמות מרעב. ק
י ): כג, (משלי אומר הכתוב עליו  חברו, ומינקת חברו מעוברת הנושא "`lמובא:

"`eaz l` minezi icyae ,mler leab bqz ראויות שאינן  בנשים משנתנו  דנה כן .
במשנה. שיבואר  כפי תנאים, מחלוקת בזה ויש  לילד ,

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Bøáç ú÷ðéîe Bøáç úøaòî–äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:àeä ìBëé §ª¤¤£¥¥¤¤£¥§§§ª¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨
dLéøôäì,ïîæ øçàì døéæçäìe.ãìéì äéeàø dðéàLå äð÷æe úéðBìéà–äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG.éaø §©§¦¨§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨¥¥§§§ª¨©¦

øæòéìàøîBà:äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOì àeä ìBëé.íéLpä ìk øàLe–úBúBL Bà,àG Bà ¡¦¤¤¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨§¨¨©¨¦
äaúk úBìèBð. §§ª¨

„dìòáì úøzîe äúBL ïäk úLà.äúBL ñéøñ úLà.ïép÷î úBéøòä ìk éãé ìò,BðéàL énîe ïèwä ïî õeç ¥¤Ÿ¥¨ª¤¤§©§¨¥¤¨¦¨©§¥¨¨£¨§©¦¦©¨¨¦¦¤¥
Léà. ¦
‰ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå:ähzLð Bà dìòa LøçúpL éî,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà;dúB÷Läì àG §¥¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨©©£¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦§©§¨

bbbb.exiag zxaernàðé÷å ,ïîæä íãå÷ äàùðå äæ êìäå .íéðù éúù ïá ãìåä äéäéù ãò àùðéì íéîëç äåøñàå .ä÷éðî åà úøáåòî äçéðäå äùøâ åà úîù
:äøúñðå äì.dzey `lëìä ïéàå .úéîìåò øéæçé àìå àéöåé åøéáç ú÷ðéî åà åøéáç úøáåòî àùåðä î"øì ì"ñã ,äîéé÷ì äéåàø äðéà éøäù:øéàî éáøë ä

.dyixtdl `ed leki:äá àðéø÷ úåùéàì äéåàø êëìä ,äøéæçäìå íéùãç ã"ë ãò.zipelii`:äãìé àìã àúéðøëåã.clil die`x dpi`yeñåë äúúùù
:íéðá åì ïéàù éîì ïîéé÷ì øåñàå .ïéø÷ò.zxg` dy` `yil `ed leki xne` `"x'øë äëìä ïéàå .àéä úåùéàì äéåàø êëìä ,úàæ úà íéé÷ì øúåî äéäéå

:øæòéìà
cccc.dlral zxzene dzey odk zy`äå÷ãá àì êëìå äñðàð àîù äì ùåçéð ,äìòáì äøåñà äñðàðù ïäë úùàå ìéàåä àîéúã åäîã .äé÷ð úàöîð íà

:ì"î÷ ,íéîä.dzey qixq zy`:ì"î÷ ,àåä éëä øá åàì éàäå ,àðîçø øîà êùéà éãòìáî àîéú àìã.mi`pwn zeixrd lk ici lräéáàî äì àðé÷ íà
àøñúîã àëéä ,ìòåáì ãçàå ìòáì ãçà ,íéîòô 'á äàîèð äàîèð àîéú àìã .äúåùå åéìò úøñàðå éåðé÷ éåä ,äøúñðå ,úåéøò ìëî ãçàîå äéçàî åà

:ïì òîùî à÷ àì àîéà àîéé÷å äéìò àøéñàã àä é÷åôàì ,úåðæ éàäá äéìò.ohwd on uegùøéô êë ,äàéá åúàéá ïéàù ,ãçà íåéå íéðù 'è ïáî úåçô
áéúëã ,íéðîéñ àéáä àìå 'à íåéå äðù â"é ïáî úåçô ïè÷ äàøð éìå .í"áîø(ä øáãîá):ïè÷ àìå ùéà ,äúåà ùéà áëùå.yi` epi`y inneéèåòîì

:äîäá
ddddmdl oi`pwn c"ay el`.:úåöéøôá úåâäðúîù íúåà íéàåø íà.exn` dzewydl `leàáéùëì éîð äìòáå .àëéìå ,åúùà úà ùéàä àéáäå ïðéòá àäã

`xephxa yexit

Bøáç ú÷ðéîe Bøáç úøaòî ונשא החכמים איסור על שעבר מי  – ÀËÆÆÂÅÅÆÆÂÅ
תינוקה, מינקת או הראשון, מבעלה מעוברת שהיא גרושה או אלמנה

úBúBL àG המים את אותן  משקים אין ונסתרו , להן קינא אם –
למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו  לקיימן , לו ראויות שאינן מפני המרים,

äaúk úBìèBð àGå;כתובה לתבוע זכאיות ואינן –éaø éøác ÀÀÀËÈÄÀÅÇÄ
øéàî ומינקת חברו  מעוברת אדם ישא לא אומר: מאיר  שרבי  – ÅÄ

נשא, ואם zinlerחברו; xifgi `le `ivei.(.(.(.( גמרא גמרא גמרא גמרא)))):íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
ïîæ øçàì døéæçäìe ,dLéøôäì àeä ìBëé זמן כשייגמר  – ÈÀÇÀÄÈÀÇÂÄÈÀÇÇÀÇ

ונשא  שעבר שמי  וסוברים, מאיר  רבי על  חולקים חכמים היניקה;
חברו , ומינקת חברו qepkiמעוברת qepkl epnf ribiykle ,`iveiהלכך ;

זמן  לאחר  ולהחזירה להוציאה, הוא יכול שהרי  היא, לאישות ראויה
ומשקים  סוטה, דין לה יש  ונסתרה, לה קינא אם ומכאן, היניקה;

המים. את מטבע úéðBìéàאותה ללדת מסוגלת שאינה אשה – ÇÀÄ
"איל" מלשון "איילונית" מכונה והיא לה (xkf)ברייתה, שאין  מפני  ,

אשה, כנשים,äð÷æeסימני  אורח לה להיות שחדל  –äéeàø dðéàLå ÀÅÈÀÆÅÈÀÈ
ãìéì, עקרין כוס ששתתה כגון  –el` lkúBìèBð àGå úBúBL àG ÅÅÀÀ
äaúk.ורביה פריה מצוות משום לאישות, ראויות שאינן  –éaø ÀËÈÇÄ

:øîBà øæòéìàoky ,od zeyi`l zeie`xäMà àOì àeä ìBëé ÁÄÆÆÅÈÄÈÄÈ
úøçà,מלבדן –äpîéä úBaøìå úBøôìå לקיים מותר  ויהא – ÇÆÆÀÄÀÀÄÀÅÆÈ

שותות. הן הרי  ונסתרו, להן  קינא אם הלכך  אלו; iaxkאת dkld oi`e
.xfril`äaúk úBìèBð àG Bà ,úBúBL Bà ,íéLpä ìk øàLeÀÈÈÇÈÄÀÀËÈ

בלא  יוצאת שותה" "איני  שהאומרת הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  –

כתובה.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïäk úLà,ונסתרה בעלה לה שקינא –äúBL,המרים המים את – ÅÆÙÅÈ
dìòáì úøzîeהרי המים, בדקוה שלא היינו טהורה, נמצאה אם – ËÆÆÀÇÀÈ

כהן  שאשת פי על שאף להשמיע באה משנתנו לבעלה. מותרת היא

לבעלה, מותרת שנאנסה ישראל  אשת שכן ישראל, מאשת חמור דינה
הרי סוטה, נעשתה ואם לבעלה, אסורה שנאנסה כהן  אשת ואילו 

ותהא  אותה, בודקים המים אין  ולכן נאנסה, שמא לחשוש אפשר
כאשת  ודינה לכך , חוששים אין מקום מכל  הכהן , לבעלה אסורה

ואפילו  לבעלה; מותרת היא הרי בדקוה, לא המים שאם ישראל,

צבתה  שלא כל אבריה, שאר וחלו עליה, לבוא אחרים חלאים התחילו

מותרת זו  הרי  לנפול , ירכה התחיל  ולא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))בטנה כן ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ;
סוטה בפרשת וכתוב שהואיל בגמרא, יגיגיגיג):):):):מבואר ה ה ה ה ,,,, "ide`((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

"dytzp `lאפשר מותרת, נתפשה אם אבל  ומשמע: נאנסה), (לא

אשת  אבל ישראל, באשת אלא סוטה פרשה נאמרה שלא לומר, היה
באה  לפיכך אותה, משקים אין אסורה, נתפשה שאפילו כיון כהן ,

שותה. כהן  אשת שאף להשמיענו , äúBLהמשנה ñéøñ úLà– ÅÆÈÄÈ
סוטה בפרשת שנאמר  פי  על ככככ):):):):אף שםשםשםשם,,,, שכבתו ((((שם שם שם שם  את בך איש "ויתן

j y i ` i c r l a n מקום מכל  סריס, אינו שבעלה באשה שמדובר והרי ,"
ונסתרה, בעלה לה קינא אם זו, ואף סריס; אשת למעט בא הכתוב אין 

המים. את שותה היא éãéהרי ìò– בשביל  –ïép÷î úBéøòä ìk ÇÀÅÈÈÂÈÀÇÄ
עליה  האסורים אנשים עם תיסתר  שלא לאשתו, לקנא הבעל  יכול  –

כגון  עמהם, להתייחד שמותרת אלה עם ואפילו  עריות, גילוי  משום
בנה עם או אביה הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמי))))עם עפעפעפעפ""""יייי אחת ((((המאירי המאירי המאירי המאירי  עם נסתרה ואם ,

את  שישקוה עד  עליו  נאסרת היא הרי לה, שקינא לאחר  מהעריות
"נטמאה" פעמיים סוטה בפרשת ונאמרו  הואיל מבואר : בגמרא המים.

כט כט כט כט )))) כז כז כז כז ;;;; הההה,,,, כלומר ((((במדברבמדברבמדברבמדבר לבועל, ואחד  לבעל  אחד  iciודרשו : lry
ef d`nehאפשר הרי מבעלה), (לכשתתגרש  הבועל  על  אף נאסרה

בלאו  עליהן  היא שאסורה כיון  קינוי, קינויו אין העריות שלגבי לומר ,
להשמיענו : המשנה באה לפיכך אותה, משקים אין כן  ואם "lrהכי,

"oipwn zeixrd lk ici,אותה ומשקים קינויו , מועיל  העריות לגבי  אף –
עריות; למעט בא אינו אבל  לגופו , אלא הכתוב נדרש  ïîשלא õeçÄ

ïèwä ביאה ביאתו שאין  אחד , ויום שנים תשע מבן פחות היינו – ÇÈÈ
מב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) פחות מפרשים: ויש שלא ; אחד ויום שנה עשרה שלוש ן

סוטה בפרשת שנאמר  נערות, סימני יג יג יג יג ););););הביא ה ה ה ה ,,,, `yi((((במדבר במדבר במדבר במדבר  akye"
"dze` קטן ולא איש  איגר איגר איגר איגר ););););– עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

Léà BðéàL énîe, לאשתו הבעל  קינא שאם כלומר בהמה, כגון – ÄÄÆÅÄ
דין  כאן  ואין  קינוי, קינויו  אין בהמה, עם או  קטן עם תיסתר שלא

סוטה.
i y i n g m e i
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אינו ובעלה בפריצות, שמתנהגת אשה אחרי מרננים שאם ללמדנו, באה זו  משנה

קוראים  הדין בית האסורים, בבית חבוש שהיה או  שנתחרש, כגון  לה, לקנא יכול

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriax wxt dheq zkqn

"dLéà,íáé úøîBLå äñeøàì èøt.ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ìàøNéì äðéúðe úøæîî, ¦¨§¨©£¨§¤¤¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥
ïéúðå øæîîì ìàøNé úáe–äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG. ©¦§¨¥§©§¥§¨¦§§§ª¨

·äaúk úBìèBð àGå úBúBL àG elàå:úøîBàä:éðà äàîè,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå,úøîBàäå:éðéà §¥§§§ª¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦
äúBL.dìòa øîà:d÷Lî éðéà,Cøca äéìò àa dìòaLå–äúBL àGå dúaúk úìèBð.ãò ïäéìòa eúî ¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤¤¤§ª¨¨§¨¥©£¥¤©

eúL àHL–éànL úéaíéøîBà:úBúBL àGå äaúk úBìèBð;ìlä úéáeíéøîBà:úBìèBð àGå úBúBL àG ¤¨¥©©§¦§§ª¨§¥¦¥§¦§§
äaúk. §ª¨

áéúëã ,èéòîà àì øåñéàå éåðé÷îã ,éåðé÷ øçà äøúñðù ,åéìò äîöò(ä øáãîá):éåðé÷ì íáé úøîåùå äñåøà úåáøì ,'åë ìàøùé éðá ìà øáã.dyi` zgz
:øáãî áåúëä åéúçú úáùåéá.dpizp:ìä÷á àáì íéøåñàå .íéðåòáâä ïî.zezey `láéúëã ,äîéé÷ì äéåàøá àìà äùøô äøîàð àìã(íù)äèùú éë

:'åëå ìåãâ ïäëì äðîìàì èøô ,øáãî áåúëä úåùéàì äéåàøá ,åúùà.daezk zelhep `leïðéøîàãë ïúáåúë úåáåâ ìåãâ ïäëì úåðîìà øàùã â"òàå
úåáåúëá[.ãô úåîáéá ïëå :÷]:äì äîøâ äúøéúñù ,äáåúë äì ïéà åæ

aaaa.jxca dilr `a dlraye dwyn ipi` dlra xn`:äúáåúë úìèåð ,äúùú àìù äì íøåâ àåäù.odilra eznàìå ,úåúùì úåéåàøä úåèåñ ìë ìù
:åúîù ãò ïúå÷ùäì å÷éôñä.daezk zelhep mixne` y"a:éîã éåáâë úåáâì ãîåòä øèùã.zezey `leáéúëã(íù):åúùà úà ùéàä àéáäåd"ae

.ozaezk zelhep `le zezey `l mixne`:éîã éåáâë åàì úåáâì ãîåòä øèùã ,ïúáåúë úåìèåð ïéà úåúåù àìù êåúî øîåìë
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ונסתרה, היבם לה וקינא שייבמנה, úBúBLליבם àG המים את –
במשנתנו , כלהלן  סוטה, מדין  אותן  ממעט הכתוב שכן  àGåÀהמרים,

äaúk úBìèBð עצמה הארוסה גרמה והסתירה הקינוי ידי שעל – ÀÀËÈ
ואף  היבם; על  עצמה לאסור היבמה גרמה וכן בעלה, על שתיאסר 

ה-ו), ב, לעיל  באורנו  (עיין ליבם מותרת שזינתה, יבם ששומרת פי על 
ומאחר פרוצה, באשה רוצה שאינו לה, לקנא היבם יכול  מקום מכל

עליו  ליאסר בזה גרמה הרי המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שנסתרה, מפסידות ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; הלכך  ,
סוטה: פרשת בתחילת נאמר  שכן  כתובתן; את l`xyiהן ipa l` xac"

"lrn ea dlrne ezy` dhyz ik yi` yi` ,mdil` zxn`e,חכמים ודרשו  ,
וסתירה  קינוי ידי  שעל  יבם, ושומרת ארוסה לרבות בא זה שפסוק

יוצאת  ולפיכך  יבמה, על  יבם ושומרת בעלה, על הארוסה נאסרת
כתובה. נוטלות ואינן בחליצה, והיבמה בגט, `opiהארוסה mrh dne

? zezeyøîàpL:סוטה בפרשת –,ze`pwd zxez z`f"äèNz øLà ÆÆÁÇÂÆÄÀÆ
"dLéà úçz äMà,מדבר הכתוב בעלה תחת היושבת באשה – ÄÈÇÇÄÈ

íáé úøîBLå äñeøàì èøtהלכך בעליהן , תחת יושבות שאינן – ÀÈÇÂÈÀÆÆÈÈ
שותות. àìBãbאינן ïäëì äðîì,אלמנה ונשא שעבר  גדול  כהן  – ÇÀÈÈÀÙÅÈ

èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb גרושה בעבירה שנשא הדיוט כהן – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
חלוצה, ìàøNéìאו  äðéúðe úøæîî בעבירה שנשא ישראל – ÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅ

ד), ב, ביבמות באורנו (עיין  נתינה או  ìàøNéממזרת úáe שנישאה ÇÄÀÈÅ
ïéúðåבעבירה øæîîì שנישאו מאחר הללו , הנשים כל  לנתין , או – ÀÇÀÅÀÈÄ

ונסתרו , הבעל  להן קינא אם באיסור , úBúBLלבעליהן àG אין –

באשה  אלא סוטה פרשת נאמרה שלא המרים, המים את אותן  משקים
שנאמר  לקיימה, יביביביב):):):):הראויה ה ה ה ה ,,,, `ezy"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  dhyz ik yi` yi`"

לבעליהן  שאסורות אלו להוציא מדבר , הכתוב לאישות בראויה –
יוצאות ((((ספריספריספריספרי)))) אבל שותות; ואינן סוטה, דין  להן  אין  אלו כל  הלכך ,

מבעליהן , äaúkהן úBìèBð àGå מבעליהן יוצאות כשהן אמנם – ÀÀÀËÈ
(יא, כתובות במסכת ששנינו  כמו  כתובה, להן יש  וסתירה, קינוי  בלא

שעל כתובה, נוטלות אינן  וסתירה, קינוי  ידי  על יוצאות כשהן  אבל ו),
כתובתן . להפסיד לעצמן גרמו והסתירה הקינוי ידי

– אלו כל  של  הטעם הרמב"ם, heicdלפי  odkl dvelge dyexb ,lecb odkl dpnl`
'eke הרמב"ם כותב שכן  באיסור, עליהן  באו שבעליהן  מפני שותות, שלא –

המאררים  המים אין  מימיו ... אסורה ביאה שבא איש "כל  ח-ט). ב, סוטה (הל'
ההיא  והאשה מעון  האיש "ונקה לא): ה, (במדבר שנאמר אשתו , את בודקים
לפיכך עוונה. את נושאת אשה מעוון  מנוקה שהאיש בזמן – עונה" את תשא
לה  וקינא שנייה, אפילו  עשה, מחייבי  או  לאוין  מחייבי אשתו היתה אם

משום ו אף עליו  אסורה ותהיה כתובה, בלא תצא אלא שותה, אינה נסתרה,
jlnl").זה" dpyn" my oiir)
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יוצאות  והן המרים, המים את אותן משקים שאין  בסוטות ללמדנו באה זו  משנה

מהן יש  שווה: דינן  אין  כתובתן שלענין  אלא עליהם, שנאסרו מפני מבעליהן ,
כתובתן. שנוטלות ויש כתובה, נוטלות שאינן

elàå, להלן המפורטות הסוטות –úBúBL àG,המים את –àGå ÀÅÀ
äaúk úBìèBð:בעליהן על עצמן לאסור  גרמו  והן הואיל  – ÀÀËÈ

éðà äàîè :úøîBàäוהרי שנטמאה, הודתה וסתירה קינוי  לאחר  – ÈÆÆÀÅÈÂÄ
לבעלה; אסורה äàîèהיא àéäL íéãò dì eàaLå שראוה – ÀÆÈÈÅÄÆÄÀÅÈ

äúBLשנטמאה; éðéà :úøîBàäå שנמחקה קודם כן שאמרה היינו – ÀÈÆÆÅÄÈ
אלו  כל שנטמאה; מודה שאינה פי  על אף ג), ג, (כדלעיל המגילה
לעיל. הטעם שבארנו כמו  כתובה, בלא מבעליהן ויוצאות שותות, אינן

m` la`d÷Lî éðéà :dìòa øîà לשתות הסכימה שהאשה – ÈÇÇÂÈÅÄÇÀÈ
להשקותה, רוצה אינו שהבעל  Cøcaאלא äéìò àa dìòaLå– ÀÆÇÂÈÈÈÆÈÇÆÆ

(עיין  הגדול  דין לבית לירושלים עמה שעלה בזמן כגון  שנסתרה, לאחר
ג), א, äúBLלעיל  àGå dúaúk úìèBð היא אסורה כלומר – ÆÆÀËÈÈÀÈ

כתובתה, את מפסידה אינה אבל  שותה, שאינה מאחר  הואיללבעלה,
תשתה. שלא לה גרם eúLוהבעל  àHL ãò ïäéìòa eúî סוטות – ÅÇÂÅÆÇÆÈ

שמתו  עד להשקותן  הספיקו ולא המים, את לשתות ראויות שהיו
äaúkבעליהן, úBìèBð :íéøîBà éànL úéaמבואר בגמרא – ÅÇÇÀÄÀÀËÈ

הם: שסוברים ieabkטעמם, `ed ixd zeabl cnerd xhyמי כלומר ,
מוחזק  השטר  בעל הרי נכסים, בשיעבוד חברו  על  חוב שטר  לו  שיש 

לכתובה, המשועבדים בנכסים המוחזקת היא שהאשה ונמצא בנכסים,
ראיה  להביא הבעל יורשי על  לפיכך  התובעים, הם הבעל ויורשי

חייבים  ראיה, להם שאין  וכיון הראיה, עליו מחברו  שהמוציא שנטמאה,
כתובתה, לה úBúBLלשלם àGåסוטה בפרשת שנאמר  ה ה ה ה ,,,,– ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  À

`ezy",טוטוטוטו):):):): z` yi`d `iade".מת àGוהרי :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
úBúBL,לעיל האמור  מהטעם –äaúk úBìèBð àGå שסוברים – ÀÀÀËÈ

הלל : ieabkבית epi` zeabl cnerd xhy התובעת היא שהאשה ונמצא ,

שאין  וכיון נטמאה, שלא ראיה להביא ועליה היורשים, מן  כתובתה
נטמאה. שמא מספק הכתובה את נוטלת אינה ראיה, לה

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

אלמנה  שנשא גדול כהן כגון  באיסור , אשה נשא אדם שאם א), (משנה לעיל למדנו
שותה  אינה ונסתרה, בעלה לה וקינא בזה, וכיוצא גרושה שנשא הדיוט כהן  או 

יב): ה, (במדבר שנאמר  כתובה, נוטלת `ezy"ואינה dhyz ik" לאישות בראויה ,
אלמנה  כגון לאישות, ראויות שאינן  בנשים לדון מוסיפה משנתנו – מדבר. הכתוב
המינקת  את אסרו  חכמים שכן תינוקה, מינקת או  המת, מבעלה מעוברת שהיא
בגמרא  הטעם ומבואר  היניקה, זמן שהוא שנתיים, בן תינוקה שיהא עד להינשא

התינו וימות החלב, ויתעכר  תתעבר, שמא ב): מב, ובירושלמי(יבמות מרעב. ק
י ): כג, (משלי אומר הכתוב עליו  חברו, ומינקת חברו מעוברת הנושא "`lמובא:

"`eaz l` minezi icyae ,mler leab bqz ראויות שאינן  בנשים משנתנו  דנה כן .
במשנה. שיבואר  כפי תנאים, מחלוקת בזה ויש  לילד ,

izdw - zex`ean zeipyn
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àlà "àîè" øîBà Bðéà"àîèé"–íéøçà ànèì,éLéìMä úà ànènL éðL økk ìò ãnì.øîàòLBäé éaø: ¥¥¨¥¤¨¦§¨§©¥£¥¦¦¥©¦¨¥¦¤§©¥¤©§¦¦¨©©¦§ª©
éðéòî øôò älâé éîE,!éàkæ ïa ïðçBé ïaøøîBà úééäL:éLéìL økk øäèì øçà øBc ãéúò,àø÷î Bì ïéàL ¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨§¦¦¤¥¦§¨

àîè àeäL äøBzä ïî,àGäåàáé÷òEãéîìzàîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî,øîàpL:øLà ìk" ¦©¨¤¨¥©££¦¨©§¦§¥¦¦§¨¦©¨¤¨¥¤¤¡©Ÿ£¤
"àîèé BëBúa. §¦§¨

‚Løc íBiá Baàáé÷ò éaø:õeçî íúcîe"äîã÷-úàt-úà øéòì'Bâå "änàa íétìà(ä ,äì øáãîá),àø÷îe ©¨©©¦£¦¨©Ÿ¤¦¨¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨§¦§¨
øîBà øçà(ã ,íù íù):"áéáñ änà óìà äöeçå øéòä øéwî".änà óìà øîBì øLôà éà,øîàð øákLíétìà" ©¥¥¦¦¨¦¨¨¤¤©¨¨¦¦¤§¨©¤¤©¨¤§¨¤¡©©§©¦

"änà,änà íétìà øîBì øLôà éàå,øîàð øákL"änà óìà",ãöék àä?änà íétìàå Løâî änà óìà ©¨§¦¤§¨©©§©¦©¨¤§¨¤¡©¤¤©¨¨¥©¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨
úaL íeçz.éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaøøîBà:íéîøëe úBãN änà íétìàå Løâî änà óìà. §©¨©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¥¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨¨§¨¦

„Løc íBiá Baàáé÷ò éaø:î-øéLé æà"'äì úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äL"øîàì eøîàiå(à ,åè úåîù), ©¨©©¦£¦¨¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ
øîBì ãeîìz ïéàL"øîàì",øîBì ãeîìz äîe"øîàì"?åéøçà ïéðBò ìàøNé eéäL ãnìîî ìLäLìk ìò ¤¥©§©¥Ÿ©©§©¥Ÿ§©¥¤¨¦§¨¥¦©£¨¤Ÿ¤©¨

:àëä êðä ìëì åäðéè÷ð ,äùøãð íåéá åá éîð äàîèðå äàîèðã äùøã.qxg ilkåàîèù éðù åëåúáù ìëåàäå .áà àåäù õøùä ïî àîèðù ,ïåùàø àåä
:éìëä.`nh xne` epi`:íéøçà úà àîèîù ,àîèé éîð äéá ùøãîì ,àîèé àìà .àîè åëåúá øùà ìë.ipy xkk lr cnlàåäù éôì ,øëë è÷ð éëäì

:øåðúá éåöî.iyilyd z` `nhny:áéúë àîúñ àø÷ã .ïéìåçá åìéôàå.xg` xecàø÷î åì ïéàù ,äîåøúá óàå ,éùéìùä úà øäèéù .àáì íéãéúòä ïî
:äøåúä ïî.`nh `edy `xwnd on di`x el `ian jcinlz `aiwr ixde:äîåøúá àìà ,ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàã ,ò"øë äëìä ïéàå .ïéìåçá óà

bbbb.yxbn:øéòä éåðì úåðìéàîå äòéøæî äéåðô äáçø.mitl`e:úáù íåçú úàéöéì àìà åøîàð àìå íééåìì íúúì øëæåä àì.minxke zecyáéáñ íéôìàå
:ïðáøã äîà íéôìà íåçúù ,éìéìâä éñåé éáø ìù åðá øæòéìà éáøë äëìäå .íéîøëå úåãù øàùäå ,ùøâîì øéòä áéáñ óìà åçéðä íäî .íéåìì åðúð

cccc.xn`l l"z oi`y:ïë øîåì ïéà ïàë ìáà ,ìàøùéì øåáãä øîàì äùîì úøáãî äðéëùäù äøåúáù øîàì øàùì äîåã ïéàù.lldd z` oixewkéùàø
:åéøçà íéðåò åéä ãáìá íé÷øô

`xephxa yexit

נעשה זה הרי לטומאה, בראשון dאוכל ` n e h l i p y לטומאה ששני היא, וההלכה ,
dעושה n e x z a d ` n e h l i y i l yעושה ושלישי בחולין, לא אבל ,d ` n e h l i r i a x

y c e w aשלישי עושה לטומאה ששני בתורה, הכתוב מן  ודרש בא עקיבא רבי  ברם, .
בחולין. אף

íBiá Ba בישיבה נשיא עזריה בן אלעזר  רבי  את שמינו ביום – Ç
לעיל , שבארנו  כמו  Nøç-éìkביבנה, ìëå" :àáé÷ò éaø LøcÈÇÇÄÂÄÈÀÈÀÄÆÆ

"àîèé BëBúa øLà ìk ,BëBz-ìà íäî ìté-øLà כתוב – ÂÆÄÙÅÆÆÙÂÆÀÄÀÈ
לאוויר היינו  חרס, כלי  לתוך  שרץ נפל  שאם פירושו , (okyהכלי זה

(exiee`n `nhin qxg ilk והוא לטומאה, ראשון ונעשה הכלי , נטמא ,
רבי ובא לטומאה, שני להיות שבתוכו  האוכלים את ומטמא חוזר 

ודרש : "àîè"עקיבא øîBà Bðéàאשר "כל  אומר : הכתוב אין  – ÅÅÈÅ
`בתוכו  n h,""àîèé" àlà בבניין) "יטמא" שקוראים: כלומר  – ÆÈÄÀÈ

היינו  íéøçà,כבד ), ànèìשהכתוב éðLומכאן  økk ìò ãnì ÀÇÅÂÅÄÄÅÇÄÈÅÄ
בתנור  שהיה כיכר  כגון –(qxg miieyr eid mdinia mixepzd)ונפל ,

כמו  לטומאה, שני  שבתוכו הכיכר  ונמצא התנור , לתוך מת שרץ

לעיל, éLéìMäשבארנו úà ànènLכיכר מטמא זה שכיכר – ÆÀÇÅÆÇÀÄÄ
לטומאה. שלישי ועושהו בו , הנוגע éîאחר :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÄ

éàkæ ïa ïðçBé ïaø ,Eéðéòî øôò älâé עדיין והיית הלואי  – ÀÇÆÈÈÅÅÆÇÈÈÈÆÇÇ
éLéìLחי ! økk øäèì øçà øBc ãéúò :øîBà úééäL– ÆÈÄÈÅÈÄÇÅÀÇÅÄÈÀÄÄ

בתרומה, אף שלישי  כיכר לטהר הבאים בדורות שעתידים כלומר
àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL לטומאה שלישי שדין – ÆÅÄÀÈÄÇÈÆÈÅ

ויש וחומר , מקל אותו שלמדו אלא התורה, מן  עיקר  לו אין בתרומה
פירכא `),עליו ,hk dheq `xnba `aeny enk)Eãéîìz àáé÷ò àGäåÇÂÂÄÈÇÀÄÀ

ø÷î Bì àéáîàîè àeäL äøBzä ïî à טמא שלישי שכיכר  – ÅÄÄÀÈÄÇÈÆÈÅ
בחולין , àîèé"אף BëBúa øLà ìk" :øîàpL.לעיל כמבואר  – ÆÆÁÇÙÂÆÀÄÀÈ

aiwr`.ברם, iaxk dkld oi`

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מן דרש  עקיבא שרבי להשמיענו , באה והיא שבת, תחום בענין  עוסקת משנתנו
שאסור כלומר  אמה, אלפיים שהוא dהכתוב, x e z d o n לאלפיים חוץ בשבת ללכת

אינו אמה אלפיים של  שבת תחום התנאים, רוב לדעת ברם, מושבו . ממקום אמה
סופרים. מדברי  אלא

:àáé÷ò éaø Løc íBiá Ba:הלויים ערי  בפרשת אומר  אחד מקרא ÇÈÇÇÄÂÄÈ
'Bâå "änàa íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe"ÇÙÆÄÈÄÆÀÇÅÀÈÇÀÇÄÈÇÈÀ

הכתוב: ומסיים –"mixrd iyxbn mdl didi df",øîBà øçà àø÷îeÄÀÈÇÅÅ
,miiell epzz xy` mixrd iyxbne"änà óìà äöeçå øéòä øéwîÄÄÈÄÈÈÆÆÇÈ

"áéáñ,זה את זה סותרים הכתובים שני והרי –øîBì øLôà éà ÈÄÄÆÀÈÇ
øîBì øLôà éàå ,"änà íétìà" øîàð øákL ,änà óìàÆÆÇÈÆÀÈÆÁÇÇÀÇÄÇÈÀÄÆÀÈÇ

ãöék àä ,"änà óìà" øîàð øákL ,änà íétìà יתקיימו – ÇÀÇÄÇÈÆÀÈÆÁÇÆÆÇÈÈÅÇ
שכתוב מה עקיבא: רבי אומר אלא אלו? כתובים `dnשני  sl`"

"aiaqזה ,Løâî änà óìà לשם ומנטעים מבתים פנוי  מקום – ÆÆÇÈÄÀÈ
אוויר  לה ושיהיה העיר, úaL,((((רש רש רש רש """"יייי))))נוי  íeçz änà íétìàå– ÀÇÀÇÄÇÈÀÇÈ

לעיר ... מחוץ "ומדותם שכתוב ומה dכלומר: n ` a m i t l נאמר` לא ,"
שעד לך לומר לשבת, תחום ליתן הכתוב בא אלא ללויים, לתתן כדי 

שתחום  ומכאן  לא; ותו בשבת לילך  מותר  לעיר מחוץ אמה אלפיים
התורה. מן  הוא בשבת אמה éaøאלפיים ìL Bða øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÆÇÄ

:øîBà éìéìbä éñBé,הלויים מגרשי בענין  נאמרו  הכתובים שני ÅÇÀÄÄÅ
íéîøëe úBãN änà íétìàå Løâî änà óìàכלומר – ÆÆÇÈÄÀÈÀÇÀÇÄÇÈÈÀÈÄ

מגרש, אמה אלף מהן לעיר, מסביב ללויים ניתנו אמה שאלפיים
ולכרמים לשדות ב ב ב ב ))))והשאר נונונונו,,,, עירוביןעירוביןעירוביןעירובין גמרא גמרא גמרא גמרא  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ,((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

לעיר מחוץ אמה אלפים שלושת ללויים שניתנו  כותב, הרמב"ם אבל 
(dpynd oeyl hytk) מחוץ שמודדים ואלפיים למגרש , הראשונים אלף

ולכרמים לשדות אאאא◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿב ב ב ב ))))למגרש  יגיגיגיג,,,, ויובל ויובל ויובל ויובל  שמיטהשמיטהשמיטהשמיטה רבי((((הלהלהלהל'''' מקום מכל  .
שתחום  וסובר, עקיבא רבי  על חולק הגלילי יוסי רבי של  בנו אליעזר

סופרים. מדברי אלא התורה מן  אינו בשבת אמה אלפיים

y c e w z a y
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î-øéLé æà" :àáé÷ò éaø Løc íBiá BaìàøNé éðáe äL ÇÈÇÇÄÂÄÈÈÈÄÙÆÀÅÄÀÈÅ
øîBì ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàiå 'äì úàfä äøéMä-úàÆÇÄÈÇÙÇÇÙÀÅÙÆÅÇÀÇ

"øîàì" מקום בכל שכן "לאמר", כאן  לומר צריך הכתוב שאין  – ÅÙ
משמעו: בתורה mixg`lאחר  xn`lלאמר למשה ה' שדיבר היינו  ,

כך, לפרש  אין הרי כאן אבל לישראל , הדברים ãeîìzאת äîeÇÇÀ
"øîàì" øîBì?"לאמר" בלשון כאן ללמד  הכתוב בא ומה – ÇÅÙ
עקיבא: רבי îודרש ìL åéøçà ïéðBò ìàøNé eéäL ãnìîäL ÀÇÅÆÈÄÀÈÅÄÇÂÈÆÙÆ

ìlää úà ïéàøB÷k ,øáãå øác ìk ìò:ברייתא מובאת בגמרא – ÇÈÈÈÀÈÈÀÀÄÆÇÇÅ
עיניהם  נתנו  הים, מן ישראל  שעלו  בשעה עקיבא: רבי דרש  ביום "בו 

izdw - zex`ean zeipyn
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eøîà,dúaúkî dìñôì àlà.éñBé éaøøîBà:dúB÷Läì óà,ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì–äp÷Lé. ¨§¤¨§¨§¨¦§ª¨¨©¦¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©£¨¦¥¨£¦©§¤¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk,BúBà ïé÷ãBa íénä Ck,øîàpL(æë ;áë ,ä øáãîá):"eàáe","eàáe".íLk §¥¤©©¦§¦¨¨©©¦§¦¤¤¡©¨¨§¥
ìòaì äøeñàL,ìòBaì äøeñà Ck,øîàpL(èë ;æë ,íù íù):"äàîèð","äàîèðå";éøácàáé÷ò éaø.øîàéaø ¤£¨©©©¨£¨©¥¤¤¡©¦§§¨§¦§§¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦

òLBäé:LøBc äéä Ckávwä ïa äéøëæ.éaøøîBà:äLøta íéøeîàä íéîòô éðL:"äàîèð-íà","äàîèð"– §ª©¨¨¨¥§©§¨¤©©¨©¦¥§¥§¨¦¨£¦©¨¨¨¦¦§§¨¦§§¨
ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà. ¤¨©©©§¤¨©¥

·Løc íBiá Baàáé÷ò éaø:Nøç-éìk ìëå"BëBz-ìà íäî ìté-øLà,"àîèé BëBúa øLà ìk(âì ,àé àø÷éå), ©¨©©¦£¦¨§¨§¦¤¤£¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨

øîàðù ,åúùà úà ä÷ùî åðéà àîåñå .é"øë äëìä ïéàå .àéáäå àðé÷å éòá àì é"øå .àéáäå àðé÷å ïðéòáã ,äæ éåðé÷á äúå÷ùäì ìåëé åðéà(íù).äùéà éðéòî
øîàðù äîîå(íù)àîåñ àéä äúéä íà êëéôì ,äùàá øáãä åúåà äéä íà úåúùìî äùàä òðåî úå÷ùäìî ìòáä òðåîä ìëù åðãîì ,äùéà úçú äùà

øîàðù ,äúåù äðéà úøâç äúéä íàå .äúåù äðéà(íù)øîàðù ,úîãâ äúéä íà ïëå .ïäëä äúåà ãéîòäå(íù)äøîàå ïðéòáã ,úîìà åà .äéôë ìò ïúðå
:ïøîàãë äùéà úçú äùà áéúëãî ä÷ùî åðéà íìà åà íãâ åà øâç ìòáä äéä íà ïëå .äùàä

d`̀̀̀.eze` miwcea jk:ìòåáä úà.e`ae e`ae:àùøãì àøéúé å"éåá íäéðù.d`nhpe d`nhp:àùøãì äéðù äàîèðåáã àøéúé å"éåipy xne` iax
.'eke minrt:äàîèðå äàîèðá ïéá ,åàáå åàáåá ïéá ,ùéøã à÷ éàø÷ã éåáø àìà ,ò"øë äøéúé å"éå ùéøã àì éáø

aaaa.yxc meia eaêäã íåùîå .ñðëéì ìëì úåùø åðúðù ,íéãéîìúä åáøúðù úåàéùðì äéøæò ïá øæòìà 'ø úà åáéùåäù íåéá ,íåéá åá ïðéðúã éëéä ìë

`xephxa yexit

כדי ושהתה כך , אחר  נסתרה ואם פלוני, איש  עם תסתתרי אל לה: ואומרים לה,
תנאים  ונחלקו כתובתה. מפסידה והיא בעלה, על אותה אוסרים הדין  בית טומאה,
לה  קינאו אם כגון  להשקותה, הבעל יכול  הדין  בית קינוי  סמך  על אם במשנתנו,

האסורים. מבית יצא כך  ואחר האסורים, בבית חבוש  כשהיה

elàå,הנשים –ïäì ïép÷î ïéc úéaL כמו אחריהן, מרננים אם – ÀÅÆÅÄÀÇÄÈÆ
לעיל: dìòaשבארנו LøçúpL éî,חרש נעשה שבעלה אשה – ÄÆÄÀÈÇÇÂÈ
ähzLð Bà,שוטה נעשה –ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ÄÀÇÈÆÈÈÈÀÅÈÂÄ

חכמים  אמרו לפיכך  לה, לקנא יכול  הבעל  אין  אלו  ובכל הואיל –
לה; מקנאים דין la`eøîàשבית dúB÷Läì àG שאין כלומר  – ÀÇÀÈÈÀ

בפרשת  שכן  סוטה, כדין  המים את להשקותה מועיל דין בית קינוי
נאמר  טוטוטוטו):):):):סוטה ה ה ה ה ,,,, `ezy"((((במדברבמדברבמדברבמדבר z` yi`d `iade"כאן ואין  ,"y i ` d."

להשקותה  יכול אינו האסורים, מבית לכשיצא או לכשיבריא הבעל  ואף
שנאמר הדין , בית קינוי  סמך יד יד יד יד ----טוטוטוטו):):):):על  שםשםשםשם,,,, `ezy",((((שםשםשםשם z` `piwe"

"ezy` z` yi`d `iade"יביא הוא שקינא מי א א א א ))))– כז כז כז כז ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה ,((((גמראגמראגמראגמרא
אבל להשקותה, הכהן אל  מביאה הוא הרי לה, קינא הבעל  אם כלומר

הכהן  אל  להביאה יכול  הבעל אין הבעל , ולא לה, קינאו דין בית אם
lirenלהשקותה; oic zia iepiw oi`edúaúkî dìñôì àlà– ÆÈÀÈÀÈÄÀËÈÈ

כתובתה. ולהפסידה בעלה על  לאסרה óàכלומר  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ
dúB÷Läì: והיינו לה, מקנאים דין  שבית חכמים, אמרו  –àöiLëì ÀÇÀÈÄÀÆÅÅ

äp÷Lé ,ïéøeñàä úéaî dìòa שלדעת הדין, בית קינוי סמך  על  – ÇÂÈÄÅÈÂÄÇÀÆÈ
יש דווקא. זה אין והביא", "וקנא... בסוטה שנאמר מה יוסי, רבי

יוסי: רבי  דברי dzewydlמפרשים s` וכן הדין , בית יכולים –`viykl
dpwyi oixeq`d zian dlra שלדעת כלומר  הדין, בית קינוי  סמך  על  –

להשקותה יכולים הבעל ובין  דין בית בין  יוסי  מכל((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))רבי .
iqei.מקום iaxk dkld oi`
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בעונש כמותה נענש עמו, זינתה שהסוטה האיש , שאף להשמיע, באה משנתנו
הירך. ונפילת הבטן  צביית תוך מיתה, באותה מת הוא שאף היינו  המאררים, המים
כשם  לבועל אסורה היא הרי המים, את שתתה לא שאם ללמד , המשנה באה כן

לבעל. אסורה שהיא

dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk תצבה נטמאה, שאם הסוטה, את – ÀÅÆÇÇÄÀÄÈ
ותמות, ירכה, ותפול  BúBàבטנה ïé÷ãBa íénä Ck,הבועל את – ÈÇÇÄÀÄ

ירך, ובנפילת בטן  בצביית שהוא, מקום בכל  כמותה, נענש  הוא שאף

"eàáe" ,"eàáe" :øîàpL כתוב פעמים שלוש  מבואר : בגמרא – ÆÆÁÇÈÈ
המים": "ובאו  סוטה במעיך"`.בפרשת האלה המאררים המים "ובאו 

כב כב כב כב );););); הההה,,,, למרים"a.((((במדברבמדברבמדברבמדבר המאררים המים בה כד כד כד כד ););););"ובאו  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

.b"ירכה ונפלה בטנה וצבתה למרים המאררים המים בה ((((שם שם שם שם "ובאו 

כז כז כז כז )))) אחדשם שם שם שם ,,,, פסוק –(c"k epiid)באd ` e e v l,ומצוה גוזר  שהקב"ה ,

אחד  ופסוק למרים; המאררים המים בה f"k)שיבואו epiid)באd i i y r l,
אחד  ופסוק המים; שיבדקוה לישראל ומבטיח מודיע (a"k)שהקב"ה

dבא r i c i lהמים בה שיבואו  להודיענו  כלומר ,litple oha zeavl"
"jxiשכתוב כמו לבטן , ירך הכהן  הקדים ובקללה שהואיל  שם שם שם שם ,,,,, ((((שם שם שם שם 

הכהן כא כא כא כא ):):):): חוזר  לפיכך  צבה", בטנך ואת נופלת ירכך  את ה' "בתת

כך ואחר בטן" "לצבות תחילה לגוף, ביאתם כסדר שתיענש  ומודיע,
המים על לעז להוציא שלא ז ), א, לעיל  (עיין  ירך" (exn`iy"לנפיל 

oci lr d`a ef zeprxet oi`e ,dllwd xcqk mind eyr `l :zeixad–
שכל);רש רש רש רש """"יייי "ובאו ", תיבת כל של  וי "ו אות מייתור עקיבא רבי ודורש 

היינו  הבועל, לגבי  גם נאמר  הסוטה, לגבי  המים בביאת שנאמר מה
כמותה. ìòaìשייענש  äøeñàL íLk,המים את שתתה לא אם – ÀÅÆÂÈÇÇÇ

רצה  לא שבעלה או  לשתות, רצתה שלא או  שנטמאה, שהודתה כגון
בזה, וכיוצא ìòBaìלהשקותה, äøeñà Ck או בעלה, מת אם – ÈÂÈÇÅ

לבועל, להינשא היא אסורה ממנו, שנתגרשה øîàpLÆÆÁÇ:לאחר 
"äàîèðå" ,"äàîèð"אם "והיתה אומר: אחד  כתוב –d ` n h p ÄÀÀÈÀÄÀÀÈ

אשר הקנאות תורת "זאת אומר : אחר ופסוק באישה", מעל ותמעל
אישה תחת אשה dתשטה ` n h p e"ונטמאה" של  הוי"ו  ייתור  ובא ,"

לבועל ; היא אסורה כך לבעל, שנאסרה שכשם éaøלדרשה, éøácÄÀÅÇÄ
àáé÷ò.יתירה וי "ו הדורש –LøBc äéä Ck :òLBäé éaø øîà ÂÄÈÈÇÇÄÀËÇÈÈÈÅ

ávwä ïa äéøëæ.עקיבא כרבי  היתירה, הוי "ו את –:øîBà éaø ÀÇÀÈÆÇÇÈÇÄÅ
,"äàîèð" ,"äàîèð-íà" :äLøta íéøeîàä íéîòô éðLÀÅÀÈÄÈÂÄÇÈÈÈÄÄÀÀÈÄÀÀÈ

ìòBaì ãçàå ìòaì ãçàלומד אלא יתירה, וי "ו דורש  אינו  רבי  – ÆÈÇÇÇÀÆÈÇÅ
מחמת  היא שאסורה "נטמאה", פעמיים סוטה בפרשת שכתוב ממה

לבועל. וגם לבעל  גם זו טומאה

i y y m e i
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במשנה שנאמר  מקום m"כל e i a e a"בן אלעזר  רבי את שהושיבו ביום פירושו: ,
ביבנה בישיבה נשיא `)עזריה ,gk zekxa `xnb oiir)גמליאל רבן שהיה זמן שכל ,

המדרש. לבית ייכנס אל  כברו , תוכו שאין  חכם תלמיד  כל ואומר : מכריז  היה נשיא,
ורבתה  להיכנס, התלמידים לכל  רשות ניתנה נשיא, עזריה בן אלעזר  רבי וכשנתמנה

המדרש בבית תלויה הלכה היתה ולא ביום, בו ((wtqa)תורה פירשוה "jeznשלא
± "letltde cecigd ax ,micinlzd eaxy במשנה עקיבא רבי  דרשת ואגב רש "י ).

עקיבא רבי שדרש שונים), (בעניינים דרשות שלוש בפרקנו מובאות eהקודמת, a
m e i aששנינו) "ונטמאה" "נטמאה", של הדרשה שאף לו, שנראה מפרש , רש "י  – .

הקודמת) mבמשנה e i a e aמשנתנו לענין – אלו. משניות כאן  נישנו ולפיכך  נאמרה,
הוא מת ששרץ להקדים, dיש  ` n e h d a נעשה ` הריהו  כלי, או אדם בו נגע ואם ,

d ` n e h l o e y ` x נגע ואם ומשקים; אוכלים אלא מטמא לטומאה ראשון  ואין ,

izdw - zex`ean zeipyn
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àlà "àîè" øîBà Bðéà"àîèé"–íéøçà ànèì,éLéìMä úà ànènL éðL økk ìò ãnì.øîàòLBäé éaø: ¥¥¨¥¤¨¦§¨§©¥£¥¦¦¥©¦¨¥¦¤§©¥¤©§¦¦¨©©¦§ª©
éðéòî øôò älâé éîE,!éàkæ ïa ïðçBé ïaøøîBà úééäL:éLéìL økk øäèì øçà øBc ãéúò,àø÷î Bì ïéàL ¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨§¦¦¤¥¦§¨

àîè àeäL äøBzä ïî,àGäåàáé÷òEãéîìzàîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî,øîàpL:øLà ìk" ¦©¨¤¨¥©££¦¨©§¦§¥¦¦§¨¦©¨¤¨¥¤¤¡©Ÿ£¤
"àîèé BëBúa. §¦§¨

‚Løc íBiá Baàáé÷ò éaø:õeçî íúcîe"äîã÷-úàt-úà øéòì'Bâå "änàa íétìà(ä ,äì øáãîá),àø÷îe ©¨©©¦£¦¨©Ÿ¤¦¨¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨§¦§¨
øîBà øçà(ã ,íù íù):"áéáñ änà óìà äöeçå øéòä øéwî".änà óìà øîBì øLôà éà,øîàð øákLíétìà" ©¥¥¦¦¨¦¨¨¤¤©¨¨¦¦¤§¨©¤¤©¨¤§¨¤¡©©§©¦

"änà,änà íétìà øîBì øLôà éàå,øîàð øákL"änà óìà",ãöék àä?änà íétìàå Løâî änà óìà ©¨§¦¤§¨©©§©¦©¨¤§¨¤¡©¤¤©¨¨¥©¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨
úaL íeçz.éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaøøîBà:íéîøëe úBãN änà íétìàå Løâî änà óìà. §©¨©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¥¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨¨§¨¦

„Løc íBiá Baàáé÷ò éaø:î-øéLé æà"'äì úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äL"øîàì eøîàiå(à ,åè úåîù), ©¨©©¦£¦¨¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ
øîBì ãeîìz ïéàL"øîàì",øîBì ãeîìz äîe"øîàì"?åéøçà ïéðBò ìàøNé eéäL ãnìîî ìLäLìk ìò ¤¥©§©¥Ÿ©©§©¥Ÿ§©¥¤¨¦§¨¥¦©£¨¤Ÿ¤©¨

:àëä êðä ìëì åäðéè÷ð ,äùøãð íåéá åá éîð äàîèðå äàîèðã äùøã.qxg ilkåàîèù éðù åëåúáù ìëåàäå .áà àåäù õøùä ïî àîèðù ,ïåùàø àåä
:éìëä.`nh xne` epi`:íéøçà úà àîèîù ,àîèé éîð äéá ùøãîì ,àîèé àìà .àîè åëåúá øùà ìë.ipy xkk lr cnlàåäù éôì ,øëë è÷ð éëäì

:øåðúá éåöî.iyilyd z` `nhny:áéúë àîúñ àø÷ã .ïéìåçá åìéôàå.xg` xecàø÷î åì ïéàù ,äîåøúá óàå ,éùéìùä úà øäèéù .àáì íéãéúòä ïî
:äøåúä ïî.`nh `edy `xwnd on di`x el `ian jcinlz `aiwr ixde:äîåøúá àìà ,ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàã ,ò"øë äëìä ïéàå .ïéìåçá óà

bbbb.yxbn:øéòä éåðì úåðìéàîå äòéøæî äéåðô äáçø.mitl`e:úáù íåçú úàéöéì àìà åøîàð àìå íééåìì íúúì øëæåä àì.minxke zecyáéáñ íéôìàå
:ïðáøã äîà íéôìà íåçúù ,éìéìâä éñåé éáø ìù åðá øæòéìà éáøë äëìäå .íéîøëå úåãù øàùäå ,ùøâîì øéòä áéáñ óìà åçéðä íäî .íéåìì åðúð

cccc.xn`l l"z oi`y:ïë øîåì ïéà ïàë ìáà ,ìàøùéì øåáãä øîàì äùîì úøáãî äðéëùäù äøåúáù øîàì øàùì äîåã ïéàù.lldd z` oixewkéùàø
:åéøçà íéðåò åéä ãáìá íé÷øô

`xephxa yexit

נעשה זה הרי לטומאה, בראשון dאוכל ` n e h l i p y לטומאה ששני היא, וההלכה ,
dעושה n e x z a d ` n e h l i y i l yעושה ושלישי בחולין, לא אבל ,d ` n e h l i r i a x

y c e w aשלישי עושה לטומאה ששני בתורה, הכתוב מן  ודרש בא עקיבא רבי  ברם, .
בחולין. אף

íBiá Ba בישיבה נשיא עזריה בן אלעזר  רבי  את שמינו ביום – Ç
לעיל , שבארנו  כמו  Nøç-éìkביבנה, ìëå" :àáé÷ò éaø LøcÈÇÇÄÂÄÈÀÈÀÄÆÆ

"àîèé BëBúa øLà ìk ,BëBz-ìà íäî ìté-øLà כתוב – ÂÆÄÙÅÆÆÙÂÆÀÄÀÈ
לאוויר היינו  חרס, כלי  לתוך  שרץ נפל  שאם פירושו , (okyהכלי זה

(exiee`n `nhin qxg ilk והוא לטומאה, ראשון ונעשה הכלי , נטמא ,
רבי ובא לטומאה, שני להיות שבתוכו  האוכלים את ומטמא חוזר 

ודרש : "àîè"עקיבא øîBà Bðéàאשר "כל  אומר : הכתוב אין  – ÅÅÈÅ
`בתוכו  n h,""àîèé" àlà בבניין) "יטמא" שקוראים: כלומר  – ÆÈÄÀÈ

היינו  íéøçà,כבד ), ànèìשהכתוב éðLומכאן  økk ìò ãnì ÀÇÅÂÅÄÄÅÇÄÈÅÄ
בתנור  שהיה כיכר  כגון –(qxg miieyr eid mdinia mixepzd)ונפל ,

כמו  לטומאה, שני  שבתוכו הכיכר  ונמצא התנור , לתוך מת שרץ

לעיל, éLéìMäשבארנו úà ànènLכיכר מטמא זה שכיכר – ÆÀÇÅÆÇÀÄÄ
לטומאה. שלישי ועושהו בו , הנוגע éîאחר :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÄ

éàkæ ïa ïðçBé ïaø ,Eéðéòî øôò älâé עדיין והיית הלואי  – ÀÇÆÈÈÅÅÆÇÈÈÈÆÇÇ
éLéìLחי ! økk øäèì øçà øBc ãéúò :øîBà úééäL– ÆÈÄÈÅÈÄÇÅÀÇÅÄÈÀÄÄ

בתרומה, אף שלישי  כיכר לטהר הבאים בדורות שעתידים כלומר
àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL לטומאה שלישי שדין – ÆÅÄÀÈÄÇÈÆÈÅ

ויש וחומר , מקל אותו שלמדו אלא התורה, מן  עיקר  לו אין בתרומה
פירכא `),עליו ,hk dheq `xnba `aeny enk)Eãéîìz àáé÷ò àGäåÇÂÂÄÈÇÀÄÀ

ø÷î Bì àéáîàîè àeäL äøBzä ïî à טמא שלישי שכיכר  – ÅÄÄÀÈÄÇÈÆÈÅ
בחולין , àîèé"אף BëBúa øLà ìk" :øîàpL.לעיל כמבואר  – ÆÆÁÇÙÂÆÀÄÀÈ

aiwr`.ברם, iaxk dkld oi`
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מן דרש  עקיבא שרבי להשמיענו , באה והיא שבת, תחום בענין  עוסקת משנתנו
שאסור כלומר  אמה, אלפיים שהוא dהכתוב, x e z d o n לאלפיים חוץ בשבת ללכת

אינו אמה אלפיים של  שבת תחום התנאים, רוב לדעת ברם, מושבו . ממקום אמה
סופרים. מדברי  אלא

:àáé÷ò éaø Løc íBiá Ba:הלויים ערי  בפרשת אומר  אחד מקרא ÇÈÇÇÄÂÄÈ
'Bâå "änàa íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe"ÇÙÆÄÈÄÆÀÇÅÀÈÇÀÇÄÈÇÈÀ

הכתוב: ומסיים –"mixrd iyxbn mdl didi df",øîBà øçà àø÷îeÄÀÈÇÅÅ
,miiell epzz xy` mixrd iyxbne"änà óìà äöeçå øéòä øéwîÄÄÈÄÈÈÆÆÇÈ

"áéáñ,זה את זה סותרים הכתובים שני והרי –øîBì øLôà éà ÈÄÄÆÀÈÇ
øîBì øLôà éàå ,"änà íétìà" øîàð øákL ,änà óìàÆÆÇÈÆÀÈÆÁÇÇÀÇÄÇÈÀÄÆÀÈÇ

ãöék àä ,"änà óìà" øîàð øákL ,änà íétìà יתקיימו – ÇÀÇÄÇÈÆÀÈÆÁÇÆÆÇÈÈÅÇ
שכתוב מה עקיבא: רבי אומר אלא אלו? כתובים `dnשני  sl`"

"aiaqזה ,Løâî änà óìà לשם ומנטעים מבתים פנוי  מקום – ÆÆÇÈÄÀÈ
אוויר  לה ושיהיה העיר, úaL,((((רש רש רש רש """"יייי))))נוי  íeçz änà íétìàå– ÀÇÀÇÄÇÈÀÇÈ

לעיר ... מחוץ "ומדותם שכתוב ומה dכלומר: n ` a m i t l נאמר` לא ,"
שעד לך לומר לשבת, תחום ליתן הכתוב בא אלא ללויים, לתתן כדי 

שתחום  ומכאן  לא; ותו בשבת לילך  מותר  לעיר מחוץ אמה אלפיים
התורה. מן  הוא בשבת אמה éaøאלפיים ìL Bða øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÆÇÄ

:øîBà éìéìbä éñBé,הלויים מגרשי בענין  נאמרו  הכתובים שני ÅÇÀÄÄÅ
íéîøëe úBãN änà íétìàå Løâî änà óìàכלומר – ÆÆÇÈÄÀÈÀÇÀÇÄÇÈÈÀÈÄ

מגרש, אמה אלף מהן לעיר, מסביב ללויים ניתנו אמה שאלפיים
ולכרמים לשדות ב ב ב ב ))))והשאר נונונונו,,,, עירוביןעירוביןעירוביןעירובין גמרא גמרא גמרא גמרא  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ,((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

לעיר מחוץ אמה אלפים שלושת ללויים שניתנו  כותב, הרמב"ם אבל 
(dpynd oeyl hytk) מחוץ שמודדים ואלפיים למגרש , הראשונים אלף

ולכרמים לשדות אאאא◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿב ב ב ב ))))למגרש  יגיגיגיג,,,, ויובל ויובל ויובל ויובל  שמיטהשמיטהשמיטהשמיטה רבי((((הלהלהלהל'''' מקום מכל  .
שתחום  וסובר, עקיבא רבי  על חולק הגלילי יוסי רבי של  בנו אליעזר

סופרים. מדברי אלא התורה מן  אינו בשבת אמה אלפיים

y c e w z a y
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î-øéLé æà" :àáé÷ò éaø Løc íBiá BaìàøNé éðáe äL ÇÈÇÇÄÂÄÈÈÈÄÙÆÀÅÄÀÈÅ
øîBì ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàiå 'äì úàfä äøéMä-úàÆÇÄÈÇÙÇÇÙÀÅÙÆÅÇÀÇ

"øîàì" מקום בכל שכן "לאמר", כאן  לומר צריך הכתוב שאין  – ÅÙ
משמעו: בתורה mixg`lאחר  xn`lלאמר למשה ה' שדיבר היינו  ,

כך, לפרש  אין הרי כאן אבל לישראל , הדברים ãeîìzאת äîeÇÇÀ
"øîàì" øîBì?"לאמר" בלשון כאן ללמד  הכתוב בא ומה – ÇÅÙ
עקיבא: רבי îודרש ìL åéøçà ïéðBò ìàøNé eéäL ãnìîäL ÀÇÅÆÈÄÀÈÅÄÇÂÈÆÙÆ

ìlää úà ïéàøB÷k ,øáãå øác ìk ìò:ברייתא מובאת בגמרא – ÇÈÈÈÀÈÈÀÀÄÆÇÇÅ
עיניהם  נתנו  הים, מן ישראל  שעלו  בשעה עקיבא: רבי דרש  ביום "בו 

izdw - zex`ean zeipyn
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eøîà,dúaúkî dìñôì àlà.éñBé éaøøîBà:dúB÷Läì óà,ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì–äp÷Lé. ¨§¤¨§¨§¨¦§ª¨¨©¦¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©£¨¦¥¨£¦©§¤¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk,BúBà ïé÷ãBa íénä Ck,øîàpL(æë ;áë ,ä øáãîá):"eàáe","eàáe".íLk §¥¤©©¦§¦¨¨©©¦§¦¤¤¡©¨¨§¥
ìòaì äøeñàL,ìòBaì äøeñà Ck,øîàpL(èë ;æë ,íù íù):"äàîèð","äàîèðå";éøácàáé÷ò éaø.øîàéaø ¤£¨©©©¨£¨©¥¤¤¡©¦§§¨§¦§§¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦

òLBäé:LøBc äéä Ckávwä ïa äéøëæ.éaøøîBà:äLøta íéøeîàä íéîòô éðL:"äàîèð-íà","äàîèð"– §ª©¨¨¨¥§©§¨¤©©¨©¦¥§¥§¨¦¨£¦©¨¨¨¦¦§§¨¦§§¨
ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà. ¤¨©©©§¤¨©¥

·Løc íBiá Baàáé÷ò éaø:Nøç-éìk ìëå"BëBz-ìà íäî ìté-øLà,"àîèé BëBúa øLà ìk(âì ,àé àø÷éå), ©¨©©¦£¦¨§¨§¦¤¤£¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨

øîàðù ,åúùà úà ä÷ùî åðéà àîåñå .é"øë äëìä ïéàå .àéáäå àðé÷å éòá àì é"øå .àéáäå àðé÷å ïðéòáã ,äæ éåðé÷á äúå÷ùäì ìåëé åðéà(íù).äùéà éðéòî
øîàðù äîîå(íù)àîåñ àéä äúéä íà êëéôì ,äùàá øáãä åúåà äéä íà úåúùìî äùàä òðåî úå÷ùäìî ìòáä òðåîä ìëù åðãîì ,äùéà úçú äùà

øîàðù ,äúåù äðéà úøâç äúéä íàå .äúåù äðéà(íù)øîàðù ,úîãâ äúéä íà ïëå .ïäëä äúåà ãéîòäå(íù)äøîàå ïðéòáã ,úîìà åà .äéôë ìò ïúðå
:ïøîàãë äùéà úçú äùà áéúëãî ä÷ùî åðéà íìà åà íãâ åà øâç ìòáä äéä íà ïëå .äùàä

d`̀̀̀.eze` miwcea jk:ìòåáä úà.e`ae e`ae:àùøãì àøéúé å"éåá íäéðù.d`nhpe d`nhp:àùøãì äéðù äàîèðåáã àøéúé å"éåipy xne` iax
.'eke minrt:äàîèðå äàîèðá ïéá ,åàáå åàáåá ïéá ,ùéøã à÷ éàø÷ã éåáø àìà ,ò"øë äøéúé å"éå ùéøã àì éáø

aaaa.yxc meia eaêäã íåùîå .ñðëéì ìëì úåùø åðúðù ,íéãéîìúä åáøúðù úåàéùðì äéøæò ïá øæòìà 'ø úà åáéùåäù íåéá ,íåéá åá ïðéðúã éëéä ìë

`xephxa yexit

כדי ושהתה כך , אחר  נסתרה ואם פלוני, איש  עם תסתתרי אל לה: ואומרים לה,
תנאים  ונחלקו כתובתה. מפסידה והיא בעלה, על אותה אוסרים הדין  בית טומאה,
לה  קינאו אם כגון  להשקותה, הבעל יכול  הדין  בית קינוי  סמך  על אם במשנתנו,

האסורים. מבית יצא כך  ואחר האסורים, בבית חבוש  כשהיה

elàå,הנשים –ïäì ïép÷î ïéc úéaL כמו אחריהן, מרננים אם – ÀÅÆÅÄÀÇÄÈÆ
לעיל: dìòaשבארנו LøçúpL éî,חרש נעשה שבעלה אשה – ÄÆÄÀÈÇÇÂÈ
ähzLð Bà,שוטה נעשה –ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ÄÀÇÈÆÈÈÈÀÅÈÂÄ

חכמים  אמרו לפיכך  לה, לקנא יכול  הבעל  אין  אלו  ובכל הואיל –
לה; מקנאים דין la`eøîàשבית dúB÷Läì àG שאין כלומר  – ÀÇÀÈÈÀ

בפרשת  שכן  סוטה, כדין  המים את להשקותה מועיל דין בית קינוי
נאמר  טוטוטוטו):):):):סוטה ה ה ה ה ,,,, `ezy"((((במדברבמדברבמדברבמדבר z` yi`d `iade"כאן ואין  ,"y i ` d."

להשקותה  יכול אינו האסורים, מבית לכשיצא או לכשיבריא הבעל  ואף
שנאמר הדין , בית קינוי  סמך יד יד יד יד ----טוטוטוטו):):):):על  שםשםשםשם,,,, `ezy",((((שםשםשםשם z` `piwe"

"ezy` z` yi`d `iade"יביא הוא שקינא מי א א א א ))))– כז כז כז כז ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה ,((((גמראגמראגמראגמרא
אבל להשקותה, הכהן אל  מביאה הוא הרי לה, קינא הבעל  אם כלומר

הכהן  אל  להביאה יכול  הבעל אין הבעל , ולא לה, קינאו דין בית אם
lirenלהשקותה; oic zia iepiw oi`edúaúkî dìñôì àlà– ÆÈÀÈÀÈÄÀËÈÈ

כתובתה. ולהפסידה בעלה על  לאסרה óàכלומר  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ
dúB÷Läì: והיינו לה, מקנאים דין  שבית חכמים, אמרו  –àöiLëì ÀÇÀÈÄÀÆÅÅ

äp÷Lé ,ïéøeñàä úéaî dìòa שלדעת הדין, בית קינוי סמך  על  – ÇÂÈÄÅÈÂÄÇÀÆÈ
יש דווקא. זה אין והביא", "וקנא... בסוטה שנאמר מה יוסי, רבי

יוסי: רבי  דברי dzewydlמפרשים s` וכן הדין , בית יכולים –`viykl
dpwyi oixeq`d zian dlra שלדעת כלומר  הדין, בית קינוי  סמך  על  –

להשקותה יכולים הבעל ובין  דין בית בין  יוסי  מכל((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))רבי .
iqei.מקום iaxk dkld oi`
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בעונש כמותה נענש עמו, זינתה שהסוטה האיש , שאף להשמיע, באה משנתנו
הירך. ונפילת הבטן  צביית תוך מיתה, באותה מת הוא שאף היינו  המאררים, המים
כשם  לבועל אסורה היא הרי המים, את שתתה לא שאם ללמד , המשנה באה כן

לבעל. אסורה שהיא

dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk תצבה נטמאה, שאם הסוטה, את – ÀÅÆÇÇÄÀÄÈ
ותמות, ירכה, ותפול  BúBàבטנה ïé÷ãBa íénä Ck,הבועל את – ÈÇÇÄÀÄ

ירך, ובנפילת בטן  בצביית שהוא, מקום בכל  כמותה, נענש  הוא שאף

"eàáe" ,"eàáe" :øîàpL כתוב פעמים שלוש  מבואר : בגמרא – ÆÆÁÇÈÈ
המים": "ובאו  סוטה במעיך"`.בפרשת האלה המאררים המים "ובאו 

כב כב כב כב );););); הההה,,,, למרים"a.((((במדברבמדברבמדברבמדבר המאררים המים בה כד כד כד כד ););););"ובאו  שם שם שם שם ,,,, ((((שם שם שם שם 

.b"ירכה ונפלה בטנה וצבתה למרים המאררים המים בה ((((שם שם שם שם "ובאו 

כז כז כז כז )))) אחדשם שם שם שם ,,,, פסוק –(c"k epiid)באd ` e e v l,ומצוה גוזר  שהקב"ה ,

אחד  ופסוק למרים; המאררים המים בה f"k)שיבואו epiid)באd i i y r l,
אחד  ופסוק המים; שיבדקוה לישראל ומבטיח מודיע (a"k)שהקב"ה

dבא r i c i lהמים בה שיבואו  להודיענו  כלומר ,litple oha zeavl"
"jxiשכתוב כמו לבטן , ירך הכהן  הקדים ובקללה שהואיל  שם שם שם שם ,,,,, ((((שם שם שם שם 

הכהן כא כא כא כא ):):):): חוזר  לפיכך  צבה", בטנך ואת נופלת ירכך  את ה' "בתת

כך ואחר בטן" "לצבות תחילה לגוף, ביאתם כסדר שתיענש  ומודיע,
המים על לעז להוציא שלא ז ), א, לעיל  (עיין  ירך" (exn`iy"לנפיל 

oci lr d`a ef zeprxet oi`e ,dllwd xcqk mind eyr `l :zeixad–
שכל);רש רש רש רש """"יייי "ובאו ", תיבת כל של  וי "ו אות מייתור עקיבא רבי ודורש 

היינו  הבועל, לגבי  גם נאמר  הסוטה, לגבי  המים בביאת שנאמר מה
כמותה. ìòaìשייענש  äøeñàL íLk,המים את שתתה לא אם – ÀÅÆÂÈÇÇÇ

רצה  לא שבעלה או  לשתות, רצתה שלא או  שנטמאה, שהודתה כגון
בזה, וכיוצא ìòBaìלהשקותה, äøeñà Ck או בעלה, מת אם – ÈÂÈÇÅ

לבועל, להינשא היא אסורה ממנו, שנתגרשה øîàpLÆÆÁÇ:לאחר 
"äàîèðå" ,"äàîèð"אם "והיתה אומר: אחד  כתוב –d ` n h p ÄÀÀÈÀÄÀÀÈ

אשר הקנאות תורת "זאת אומר : אחר ופסוק באישה", מעל ותמעל
אישה תחת אשה dתשטה ` n h p e"ונטמאה" של  הוי"ו  ייתור  ובא ,"

לבועל ; היא אסורה כך לבעל, שנאסרה שכשם éaøלדרשה, éøácÄÀÅÇÄ
àáé÷ò.יתירה וי "ו הדורש –LøBc äéä Ck :òLBäé éaø øîà ÂÄÈÈÇÇÄÀËÇÈÈÈÅ

ávwä ïa äéøëæ.עקיבא כרבי  היתירה, הוי "ו את –:øîBà éaø ÀÇÀÈÆÇÇÈÇÄÅ
,"äàîèð" ,"äàîèð-íà" :äLøta íéøeîàä íéîòô éðLÀÅÀÈÄÈÂÄÇÈÈÈÄÄÀÀÈÄÀÀÈ

ìòBaì ãçàå ìòaì ãçàלומד אלא יתירה, וי "ו דורש  אינו  רבי  – ÆÈÇÇÇÀÆÈÇÅ
מחמת  היא שאסורה "נטמאה", פעמיים סוטה בפרשת שכתוב ממה

לבועל. וגם לבעל  גם זו טומאה

i y y m e i
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במשנה שנאמר  מקום m"כל e i a e a"בן אלעזר  רבי את שהושיבו ביום פירושו: ,
ביבנה בישיבה נשיא `)עזריה ,gk zekxa `xnb oiir)גמליאל רבן שהיה זמן שכל ,

המדרש. לבית ייכנס אל  כברו , תוכו שאין  חכם תלמיד  כל ואומר : מכריז  היה נשיא,
ורבתה  להיכנס, התלמידים לכל  רשות ניתנה נשיא, עזריה בן אלעזר  רבי וכשנתמנה

המדרש בבית תלויה הלכה היתה ולא ביום, בו ((wtqa)תורה פירשוה "jeznשלא
± "letltde cecigd ax ,micinlzd eaxy במשנה עקיבא רבי  דרשת ואגב רש "י ).

עקיבא רבי שדרש שונים), (בעניינים דרשות שלוש בפרקנו מובאות eהקודמת, a
m e i aששנינו) "ונטמאה" "נטמאה", של הדרשה שאף לו, שנראה מפרש , רש "י  – .

הקודמת) mבמשנה e i a e aמשנתנו לענין – אלו. משניות כאן  נישנו ולפיכך  נאמרה,
הוא מת ששרץ להקדים, dיש  ` n e h d a נעשה ` הריהו  כלי, או אדם בו נגע ואם ,

d ` n e h l o e y ` x נגע ואם ומשקים; אוכלים אלא מטמא לטומאה ראשון  ואין ,

izdw - zex`ean zeipyn
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øáãå øác,ìlää úà ïéàøB÷k;øîàð Cëì"øîàì".äéîçð éaøøîBà:òîL úà ïéøB÷k,ìlää úà ïéøB÷k àGå. ¨¨§¨¨§§¦¤©©¥§¨¤¡©¥Ÿ©¦§¤§¨¥§¦¤§©§§¦¤©©¥
‰Løc íBiá BañBð÷øä ïa òLBäé éaø:äáäàî àlà àeä Ceøa LBãwä úà áBià ãáò àG,øîàpL,âé áåéà) ©¨©©¦§ª©¤ª§¨¨©¦¤©¨¨¤¨¥©£¨¤¤¡©

(åè:"ìçéà Bì éðìè÷é ïä".ìe÷L øácä ïéãòå:ätöî éðà Bì,ätöî éðéà Bà?øîBì ãeîìz(ä ,æë íù):ãò" ¥¦§§¥¦£©¥©£©¦©¨¨¨£¦§©¤¥¦§©¤©§©©
"épnî éúnz øéñà-àG òåâà,äNò äáäànL ãnìî.øîàòLBäé éaø:éðéòî øôò älâé éîE,ïa ïðçBé ïaø ¤§©¨¦ª¨¦¦¤¦§©¥¤¥©£¨¨¨¨©©¦§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤

!éàkæéîé ìk LøBc úééäLE,äàøiî àlà íB÷nä úà áBià ãáò àHL,øîàpL(ç ,à íù):àøé øLéå íz Léà" ©©¤¨¦¨¥¨¨¤¤¨©¦¤©¨¤¨¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥
"òøî øñå íéäGà,àGäåòLBäéäNò äáäànL ãnì Eãéîìz ãéîìz. ¡¦§¨¥¨©£§ª©©§¦©§¦§¦¥¤¥©£¨¨¨

dddd.dad`n:íå÷îä úà áäàù.lewyåúåòîùîå ó"ìàá àì ùéå .ó"ìàá àì äéä åìéàë åúåòîùîå å"éåá áåúëä åì ùé .ïàëìå ïàëì òéøëî åðéà äåù åì÷ùî
:ìçéî éðà åì åà .ãåò åì ìçéà àì éðâøåä àåä àìä ,éðìè÷é ïä .å"éåá áåúë åìéàë.d`xin:åéìò àáú àìù úåðòøåô úâàãî.midl` `xiáäåà àìå

:íéäìà

`xephxa yexit

עונין  והן "הלל", את המקרא כגדול  שירה? אמרו  וכיצד  שירה, לומר 

"אשירה  אומרים והן לה'". "אשירה אמר  משה פרקים: ראשי  אחריו
היה  וכך לה'". "אשירה אומרים והן  גאה", גאה "כי אמר  משה לה'";

הגדול שמברך אחר  הראשונים: חכמים בימי  ההלל  קריאת מנהג גם
ואומר מתחיל  הוא חובתן, ידי  להוציאן לציבור, ההלל את שמקרא

ה'", עבדי "הללו ואומר וחוזר  "הללויה"; עונים העם וכל  "הללויה",
העם  וכל ה'", שם את "הללו  ואומר וחוזר "הללויה"; עונים העם וכל 

הפרק  לראש הקורא וכשמגיע הפרק; סוף עד  וכן "הללויה"; עונים
"הללויה", ועונים חוזרים כך ואחר הפרק, ראש  אחריו  עונים השני ,

ואומרים  חוזרים העם כל  ממצרים", ישראל  "בצאת אומר  כשהוא כיצד ?
וכל לועז ", מעם יעקב "בית אומר והקורא ממצרים", ישראל "בצאת

"הללויה" עונים יב יב יב יב ----יד יד יד יד ))))העם גגגג,,,, חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה  הל הל הל הל '''' שבכל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  מפרשים, ויש  .
הפרק אותו  ראש  עונים היו  סופו , ועד  מתחילתו  CëìÀÈ,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))פרק,

"øîàì" øîàð היו משה, שאמר ודבר  דבר כל  שאחרי ללמד , – ÆÁÇÅÙ
ואומרים עונים dl'"ישראל  dxiy`" שגם דעה, ויש לעיל . כמבואר ,

פרקים יש הים מהרשמהרשמהרשמהרש""""א א א א ))))בשירת אגדות אגדות אגדות אגדות  בראשי((((חידושיחידושיחידושיחידושי עונים והיו  ,
òîLפרקים. úà ïéøB÷k :øîBà äéîçð éaø בגמרא בברייתא – ÇÄÀÆÀÈÅÀÄÆÀÇ

תחילה, פותח שהוא הכנסת, בבית שמע על  הפורס כסופר מבואר:
בבית  תדיר  שהוא תינוקות כמלמד  רש "י : ומפרש  אחריו, עונים והן 
בברכות  שמתחיל היינו  הנועדים, לעשרה שמע על  ופורס הכנסת

שרתה  וכך יחד; כולן וקורין  אחריו  עונין  והן שמע, קריאת שלפני
שכתוב: וזהו  ככתבה; השירה, את יחד וכיוונו  כולם על  הקודש רוח

"xn`l exn`ie" משה בה שפתח לאחר כולה השירה את יחד  שאמרו ,
אחר אחר אחר אחר )))) פירושפירושפירושפירוש מהתוספתא מהתוספתא מהתוספתא מהתוספתא  שםשםשםשם שמובא שמובא שמובא שמובא  תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, úà,((((עייןעייןעייןעיין ïéøB÷k àGåÀÀÄÆ

ìlää את המקרא כקטן לא ואף ההלל , את המקרא כגדול  לא – ÇÇÅ
הים  שירת את שאמרו שלישית, דעה יש בגמרא בברייתא שכן ההלל,

אומר, שהוא מה כל אחריו  עונים שהציבור  ההלל, את המקרא כקטן 
אומרים  וישראל לה'", "אשירה אמר משה וכך  פסוק, אחרי פסוק

"כי אומרים והם גאה" גאה "כי  אמר משה לה'"; "אשירה אחריו

נחמיה: רבי מסיים לפיכך וכו'; גאה" llddגאה z` oixewk `le–
הלל. כקריאת כלל נאמרה לא הים ששירת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

זו משנה כאן והובאה מיראה, או  מאהבה ה' את עבד  אם באיוב, דנה משנתנו
נזכר : בשתיהן  שכן  ב, משנה opgeiאגב oax jipirn xtr dlbi in :ryedi iax xn`"

."i`kf oa

úà áBià ãáò àG :ñBð÷øä ïa òLBäé éaø Løc íBiá BaÇÈÇÇÄÀËÇÆËÀÈÈÇÄÆ
äáäàî àlà àeä Ceøa LBãwä,'ה את שאהב משום –:øîàpL ÇÈÈÆÈÅÇÂÈÆÆÁÇ

"ìçéà Bì éðìè÷é ïä" אצפה תמיד  יקטלני, אם אף ומפרשים: – ÅÄÀÀÅÄÂÇÅ
ìe÷Lלו, øácä ïéãòå,הוא ספק שכן  הכרעה, ללא בספק נתון – ÇÂÇÄÇÈÈÈ

שכתוב מה `lgi"אם el": פירושוätöî éðà Bì היינו –e l, בוי"ו ÂÄÀÇÆ
לעיל, שפירשנו ätöîכמו  éðéà Bàהיינו –` lופירוש באל"ף, ÅÄÀÇÆ

הורגני  הוא הלא `dtvהכתוב: `le שלנו בספרים ובאמת עוד; לו

`הכתיב: l: והקרי e(באל "ף), l;( בוי "ו)ãò" :øîBì ãeîìzÇÀÇÇ
äNò äáäànL ãnìî ,"épnî éúnz øéñà-àG òåâà– ÆÀÇÈÄËÈÄÄÆÄÀÇÅÆÅÇÂÈÈÈ

מאהבה. אלא עונש מיראת ה' את עבד  שלא זה, מכתוב למדים נמצאנו
éàkæ ïa ïðçBé ïaø ,Eéðéòî øôò älâé éî :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÄÀÇÆÈÈÅÅÆÇÈÈÈÆÇÇ

קיים! עדיין והיית הלואי  –ãáò àHL ,Eéîé ìk LøBc úééäLÆÈÄÈÅÈÈÆÆÈÇ
äàøiî àlà íB÷nä úà áBià תבוא שלא פורענות מדאגת – ÄÆÇÈÆÈÄÄÀÈ

òøî",((((רש רש רש רש """"יייי))))עליו øñå íéäGà àøé øLéå íz Léà" :øîàpLÆÆÁÇÄÈÀÈÈÀÅÁÄÀÈÅÈ
אֿלהים", "אוהב ולא אֿלהים", "ירא רק שהיה ומכאן  –àGäåÇÂ

äNò äáäànL ãnì Eãéîìz ãéîìz òLBäé מובאת ובגמרא – ÀËÇÇÀÄÇÀÄÀÄÅÆÅÇÂÈÈÈ
"ירא  ונאמר באיוב, אֿלהים" "ירא נאמר  אומר : מאיר  "רבי  ברייתא:

– באברהם האמור אֿלהים ירא מה באברהם, dאֿלהים" a d ` n,

ח ח ח ח ):):):):שנאמר מא מא מא מא ,,,, האמור((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  אֿלהים ירא אף אוהבי " אברהם "זרע
– dבאיוב a d ` n."

izdw - zex`ean zeipyn

כתיבה  ברכת  להם,  אשר  ולכל  להם  ברכתי  להביע  בזה  הנני  ולברכה,  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  החדשה,  השנה  לקראת 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ממכתב י"ז אלול, תשי"ח



רט     

      
ע"ב: ב ועיר'.ד ועיר ומדינה  'מדינה  תיבות את  שדורשי לעיל  הגמרא:שנינו  שואלת

  ש     או שנראה  ללמד בא, 
הפסוק  המש כ  א בט "ו ,  קוראי לכר סמו    

ללמד. בא מה       לרבות   
   במקדש    וכ בציבור. 

       ,הקרב בעת לשיר 
 ישראל כל  בשליחות התמיד ,על     

  :לכ ראיה       
         

 ו    ,סמ ותלמידיו  רבי מצאו  –  
     שלמדו  , במקדש 

  מקו מגילה ,ומכל  לשמוע לה   
מעבודה , שקל   . מגילה לשמוע  שמבטלי 

הגמרא: כי מקשה      יריחו (יהושע בכיבוש  
יג ־יד ) ה           
,לא ו אמר .לצרינ  א אה  הלנ  ל ו אמר אליו  יה ע  ל ו ,יד ל פה  וחר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ארצה  ניו  אל  יה ע ו ל  באתי עה  ה ' צבא ר אני י  ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
מקשה : היא ההוכחה , את הגמרא שמבארת לפני  השתחוה כיצד  

מכיר, שאינו  למי יהושע        
 , ו ה ', של  שמו  ' ש 'שלו   ש לומר ואסור 

לשעירי כמשתחוה  שהוא לשד להשתחוות שאסור וודאי מזיק , אצל  חשש ה ' לא ומדוע ,

שד . הגמרא:שהוא מתרצת כיו המלא    
.שד לא שהוא ידע

הגמרא: ו שואלת הוא מלא.שד שהוא הגמרא:לומר ,עונה  
 שדי [ מוציאי]  ,'' ה צבא שר אני 'כי אמר  וא ְ

.מלא שהוא ודאי

מעבודה : חשובה  שתורה  להוכיח  חוזרת הגמרא ,ליהושע המלא 
, היו כשהעריב     במארב להשתהות  לכ היה  שלא 

בלילה . מלחמה  זמ שאי תמיד, להקריב לחזור אלא מלחמה ,עוד,העיר זמ שאינו  בלילה    
 ,יהושע  [העבירות להענישנו .]משתי ,המלא של העבירה  על  באתי – 

תורה ביטול  על  יהושע,עכשיו , זאת וכששמע .נאמר ה 'עי' על  כשצרו  הבאה   ובפע תשובה , ח)עשה  ש)   
  , ו   

הכתוב יהושע  . ובהלכה בתורה  בלילה  שעסק        
    ( יד ש)  בברייתא נאמר וכיצד התמיד. על  ולא תורה  ביטול  על  שהוכיחו  

תורה . מתלמוד חמורה  שעבודה 

הגמרא: מתרצת  תורה תלמוד על  היתה  ליהושע המלא תוכחת –, מעבודה חמור וזה  ישראל , כל  של   
 אילו תורה תלמוד על  מדובר בברייתא ,. ממנו חמורה  שעבודה  
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`xephxa yexit

עונין  והן "הלל", את המקרא כגדול  שירה? אמרו  וכיצד  שירה, לומר 

"אשירה  אומרים והן לה'". "אשירה אמר  משה פרקים: ראשי  אחריו
היה  וכך לה'". "אשירה אומרים והן  גאה", גאה "כי אמר  משה לה'";

הגדול שמברך אחר  הראשונים: חכמים בימי  ההלל  קריאת מנהג גם
ואומר מתחיל  הוא חובתן, ידי  להוציאן לציבור, ההלל את שמקרא

ה'", עבדי "הללו ואומר וחוזר  "הללויה"; עונים העם וכל  "הללויה",
העם  וכל ה'", שם את "הללו  ואומר וחוזר "הללויה"; עונים העם וכל 

הפרק  לראש הקורא וכשמגיע הפרק; סוף עד  וכן "הללויה"; עונים
"הללויה", ועונים חוזרים כך ואחר הפרק, ראש  אחריו  עונים השני ,

ואומרים  חוזרים העם כל  ממצרים", ישראל  "בצאת אומר  כשהוא כיצד ?
וכל לועז ", מעם יעקב "בית אומר והקורא ממצרים", ישראל "בצאת

"הללויה" עונים יב יב יב יב ----יד יד יד יד ))))העם גגגג,,,, חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה  הל הל הל הל '''' שבכל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  מפרשים, ויש  .
הפרק אותו  ראש  עונים היו  סופו , ועד  מתחילתו  CëìÀÈ,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))פרק,

"øîàì" øîàð היו משה, שאמר ודבר  דבר כל  שאחרי ללמד , – ÆÁÇÅÙ
ואומרים עונים dl'"ישראל  dxiy`" שגם דעה, ויש לעיל . כמבואר ,

פרקים יש הים מהרשמהרשמהרשמהרש""""א א א א ))))בשירת אגדות אגדות אגדות אגדות  בראשי((((חידושיחידושיחידושיחידושי עונים והיו  ,
òîLפרקים. úà ïéøB÷k :øîBà äéîçð éaø בגמרא בברייתא – ÇÄÀÆÀÈÅÀÄÆÀÇ

תחילה, פותח שהוא הכנסת, בבית שמע על  הפורס כסופר מבואר:
בבית  תדיר  שהוא תינוקות כמלמד  רש "י : ומפרש  אחריו, עונים והן 
בברכות  שמתחיל היינו  הנועדים, לעשרה שמע על  ופורס הכנסת

שרתה  וכך יחד; כולן וקורין  אחריו  עונין  והן שמע, קריאת שלפני
שכתוב: וזהו  ככתבה; השירה, את יחד וכיוונו  כולם על  הקודש רוח

"xn`l exn`ie" משה בה שפתח לאחר כולה השירה את יחד  שאמרו ,
אחר אחר אחר אחר )))) פירושפירושפירושפירוש מהתוספתא מהתוספתא מהתוספתא מהתוספתא  שםשםשםשם שמובא שמובא שמובא שמובא  תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, úà,((((עייןעייןעייןעיין ïéøB÷k àGåÀÀÄÆ

ìlää את המקרא כקטן לא ואף ההלל , את המקרא כגדול  לא – ÇÇÅ
הים  שירת את שאמרו שלישית, דעה יש בגמרא בברייתא שכן ההלל,

אומר, שהוא מה כל אחריו  עונים שהציבור  ההלל, את המקרא כקטן 
אומרים  וישראל לה'", "אשירה אמר משה וכך  פסוק, אחרי פסוק

"כי אומרים והם גאה" גאה "כי  אמר משה לה'"; "אשירה אחריו

נחמיה: רבי מסיים לפיכך וכו'; גאה" llddגאה z` oixewk `le–
הלל. כקריאת כלל נאמרה לא הים ששירת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

זו משנה כאן והובאה מיראה, או  מאהבה ה' את עבד  אם באיוב, דנה משנתנו
נזכר : בשתיהן  שכן  ב, משנה opgeiאגב oax jipirn xtr dlbi in :ryedi iax xn`"

."i`kf oa

úà áBià ãáò àG :ñBð÷øä ïa òLBäé éaø Løc íBiá BaÇÈÇÇÄÀËÇÆËÀÈÈÇÄÆ
äáäàî àlà àeä Ceøa LBãwä,'ה את שאהב משום –:øîàpL ÇÈÈÆÈÅÇÂÈÆÆÁÇ

"ìçéà Bì éðìè÷é ïä" אצפה תמיד  יקטלני, אם אף ומפרשים: – ÅÄÀÀÅÄÂÇÅ
ìe÷Lלו, øácä ïéãòå,הוא ספק שכן  הכרעה, ללא בספק נתון – ÇÂÇÄÇÈÈÈ

שכתוב מה `lgi"אם el": פירושוätöî éðà Bì היינו –e l, בוי"ו ÂÄÀÇÆ
לעיל, שפירשנו ätöîכמו  éðéà Bàהיינו –` lופירוש באל"ף, ÅÄÀÇÆ

הורגני  הוא הלא `dtvהכתוב: `le שלנו בספרים ובאמת עוד; לו

`הכתיב: l: והקרי e(באל "ף), l;( בוי "ו)ãò" :øîBì ãeîìzÇÀÇÇ
äNò äáäànL ãnìî ,"épnî éúnz øéñà-àG òåâà– ÆÀÇÈÄËÈÄÄÆÄÀÇÅÆÅÇÂÈÈÈ

מאהבה. אלא עונש מיראת ה' את עבד  שלא זה, מכתוב למדים נמצאנו
éàkæ ïa ïðçBé ïaø ,Eéðéòî øôò älâé éî :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÄÀÇÆÈÈÅÅÆÇÈÈÈÆÇÇ

קיים! עדיין והיית הלואי  –ãáò àHL ,Eéîé ìk LøBc úééäLÆÈÄÈÅÈÈÆÆÈÇ
äàøiî àlà íB÷nä úà áBià תבוא שלא פורענות מדאגת – ÄÆÇÈÆÈÄÄÀÈ

òøî",((((רש רש רש רש """"יייי))))עליו øñå íéäGà àøé øLéå íz Léà" :øîàpLÆÆÁÇÄÈÀÈÈÀÅÁÄÀÈÅÈ
אֿלהים", "אוהב ולא אֿלהים", "ירא רק שהיה ומכאן  –àGäåÇÂ

äNò äáäànL ãnì Eãéîìz ãéîìz òLBäé מובאת ובגמרא – ÀËÇÇÀÄÇÀÄÀÄÅÆÅÇÂÈÈÈ
"ירא  ונאמר באיוב, אֿלהים" "ירא נאמר  אומר : מאיר  "רבי  ברייתא:

– באברהם האמור אֿלהים ירא מה באברהם, dאֿלהים" a d ` n,

ח ח ח ח ):):):):שנאמר מא מא מא מא ,,,, האמור((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  אֿלהים ירא אף אוהבי " אברהם "זרע
– dבאיוב a d ` n."

izdw - zex`ean zeipyn

הדאגה על חוסר אמונה כנה, הרי זה גופא הוכחה שישנה בפנימיות הנפש, אלא שמה שהוא מכסה עליה . . מפסיק בין הפנימיות 
והחיצוניות.

ממכתב ט"ו אלול, תשח"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מי"ז מנ"א וכן נתקבל בעתו שני פרקים הראשונים מהבית רבי 

בלה"ק חלק א' עם מכתבו המצורף להם, ובטח ממשיך עבודתו בזה בזריזות הכי אפשרי ובלבד שלא 

תזיק להתוכן, ובכללות נסדרו הפרקים בטוב.

בנוגע לשאלתו מי הם שני הזקנים הידועים המובאים בספר השיחות עמוד מ"ט. הנה לע"ע 

סידור  במשך  ובטח  סתום,  הדבר  להניח  יכול  ובמילא  אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  זה  שאשמע  זוכר  איני 

הכתבים שנשארו יתוספו בלא"ה כמה ידיעות אם יתברר אז גם ספק זה יכנס בהמילואים שיודפס 

אז, והעיקר כנ"ל למהר בהספר הנ"ל וכבר יצא וגם בהידור חובת העכוב וההתיישבות באופן הסידור.

בברכת כוח"ט המחכה לבשו"ט.
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]כ"ז אלול תשי"ג[

לרפואה  אזכירו  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  כשאהי'   ...

קרובה, וצריך להתחזק בבטחונו בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות שיחזק את בריאותו והוא 

וזוגתו שיחיו יגדלו את ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות והרחבת הדעת, 

אלא שצריכים הם לחזק את ההתקשרות בהרופא כל בשר ומפליא לעשות על ידי אורח חיים מתאים 

לרצונו ית' אשר זהו גם כן דרך חיים המביא אושר גשמי ורוחני ולהיות חזקים בהחלטתם לגדל את 

ילידיהם בדרך התורה ומעשים טובים...
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המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש שמציעים לו משרת רבנות... הנה בטח בהתאם להאחריות המוטלת על רבנים בכל עת 

וזמן ובפרט בזמננו זה ובפרטי פרטית בשכונה של צעירים, הרי יזדיין ביותר בענינים של יראת שמים 

הן מבפנים והן מבחוץ וכפסק רז"ל אשר ת"ח צ"ל תוכו כברו וכידוע דבר משנה אשר לא המדרש עיקר 

אלא המעשה הרי ביותר נוגעת ההנהגה וכן הדרכת עדה להדגיש בימינו אלה עניני צד המעשי בשמירת 

שבת טהרת המשפחה חינוך הכשר כו' וכו' והאריכות בזה אך למותר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מכ"א אלול עם שני הפ"נ אשר בו, ובטח לעת כזאת כבר נתקבל 

מכתבי מענה להנהלת הכפר שבהם ג"כ מענה על מכתבו. ומוכרחני לכפול בזה עוה"פ אשר לו יהא 

שצדקו וצדקו בכל התירוצים והנימוקים שכותב להעדר הפעולה אבל הרי התירוצים והנימוקים אינם 

ממלאים מקום מעשה בפועל. ולא עוד אלא אפילו בענינים שהם ג"כ צנורות של פרנסה ניכרת חלישות 

גדולה ביותר ואולי גם העדר עשי' לגמרי ומה יהי' התכלית מזה איני מבין, ותקותי אשר ימים אלו 

שהם ימי התעוררות קירוב המאור אל הניצוץ ובמילא גם קירוב הניצוץ אל המאור יתתקנו הענינים 

הנ"ל עכ"פ בחלק חשוב מהם ובטח למותר להעירו אשר אויב מען וועט דורכלאזען דעם זמן פון חדש 

תשרי בענינים של תעמולה הרי צריך יהי' לחכות כו"כ זמן עד שתהי' שעת הכושר כזו, והאריכות בזה 

אך למותר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות...

בברכה.
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו!

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם שהותחל במוצש"ק יום הבהיר ח"י אלול, ובטח בינתים נתקבל ג"כ 

מכתבי מכאן.

בנוגע לתוכן מכתבם, הנה קצת תמי' בעיני כי במכתבם מכבר כתבו שראו פרי טוב בעמלם 

בשנה זו בה בשעה אשר במכתבם זה מתארים את כל המצב בצבעים שחורים, ויה"ר מהשי"ת אשר 

מכאן ולהבא יבשרו אך טוב הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובכללות שאלתם הנה אף שזהו למרות רצוני והיפך טבעי אבל הרי אין ברירה בידי ומוכרחני 

לכתוב כפי שאני רואה את המצב וכמו שרמזתי בכמה ממכתבי מאז והוא:

ברור בעיני הדבר אשר הכפר זהו צנור וכלי לפרנסתם לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, אבל 

לאידך גיסא מוכרח להביט על דבר זה לאמיתתו, היינו שזהו קבוץ של אנ"ש ולא אשר כל יחיד ויחיד 

הוא ענין בפני עצמו וצריך להגן רק על עניניו הוא ולהביט על השאר או עכ"פ חלק מהם כמתחרים 

אתו, כי אף אם הי' מקום לפירוש כזה בהיותם במדינתנו לפנים שאז הי' ענין המקשר אותם רק ענינים 



רמי

הרוחניים רוחניות שברוחניות היינו שיעורי לימוד בנגלה ובחסידות עבודת התפלה והצדקה כו', הנה 

שונה הוא עתה, כי דבר המאחד אותם )ולא המפריד ח"ו( הם גם עניניהם הגשמיים, היינו ענין כפר 

חסידי באה"ק ת"ו אשר במשך הזמן ישמש מרכז ממנו יתפשטו עוד מושבות חסידיים באה"ק ת"ו כו' 

מובן שאי אפשר להיות דבר משותף כשאחד מביט על רעהו ווי אויף א קאנקורענט, ואם ישתפו פעולה 

כולם יחד הרי נעלה מכל ספק שלא לבד שלא תהיינה עי"ז מגרעות בפרנסתם אלא אדרבה תתוסף 

ברכה והצלחה וכפסק רז"ל שהשלום הוא כלי המחזיק ברכה ברכתו של הקב"ה שהיא עד בלי די, ולו 

יוכלו אנשי הכפר לפעול את הנ"ל בעצמם שכל זה זאל זיך בא זיי אפלייגען, אז היו משתנים היחסים 

תכלית שינוי וגם הפעולות היו באופן אחר ובמהות אחר.

וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שאף אם במקומות מושבותיהם מאז הנה בענינים הצבורים הי' בזה רק 

ענין של עוה"ב כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הנה במצבם עתה זהו ג"כ כלי לפרנסתם ופרנסת ב"ב 

שיחיו אשר לכן הנני צועק ככרוכיא זה כמה חדשים שזהו תועלת אנשי הכפר )נוסף על התועלת בציור 

יותר.  ועוד  קומת חב"ד באה"ק ת"ו בכללותו( שבקרוב היותר אפשרי יתפתח הכפר ככל המושבות 

ככל  אשר  וכו'  המתיישבים  מספר  ולהרבות  למלאכה  ספר  ובית  לחקלאות  ספר  בית  בנין  ע"י  והוא 

שיקדימו בזה תוקדם ג"כ התועלת הנראית גם בעיני בשר.

התפתחות  ג"כ  היתה  שיחתינו  מנושאי  ואחד  שי'.  געשטענקארן  מר  אחדות  פעמים  ביקרני 

בני ברק. ונוכחתי, אשר לא נפלאת היא ולא רחוקה היא, אשר הכפר ג"כ יתפתח בכיוון זה. והחסרון 

היחידי הוא רק שבבני ברק הי' רצון אחד, ורצון זה הי' להתפתחות - משא"כ בהכפר חב"ד שכאו"א 

הוא עולם מלא עם רצונו שלו, ומקיים מרז"ל אין דעותיהם שוות, ולפעמים גם מהדרים בזה.

נהניתי ממה שנודע לי אשר אנ"ש שי' עשו מגבית ע"פ בקשתי ותרמו להחזקת ועד הכפר באופן 

חד זמני 200 לא"י וכן להחזקת הבית רבקה והגן באופן חד זמני 300 לא"י ולהחזקת הת"ת בהכפר 200 

לא"י כן יתן השי"ת שיבשרוני טובות בכל הענינים.

מ"ש בענין המהדרין, הנה פליאה בעיני שהרי כל המשרדים באה"ק ת"ו יודעים שמתקרב זמן 

החרישה והזריעה ובמילא מוכרח שיתברר המצב בהקדם וכן בענין בנין בי"ס למלאכה וחקלאות הרי 

משרד עליית הנוער והדזוינט כו' מעונינים במוסדות כאלו ג"כ ובפרט בזמן האחרון ביותר ובמילא 

יכולים לקוות שהב"כ של המשרדים אלו ישתפו פעולה אתם בהשתדלות בהנ"ל ואחכה לבשו"ט.

בנוגע לבי"ס חקלאי, הנה ע"פ שיחתי עם מר משה שי' קול בהיותו כאן, הנה גם דעתו בתקיפות 

שצריך להשתדל שהבנין שיקימו יהי' לא של צריפים אלא בנין כדבעי, ובפרט כשזה - ההצעה בא מצד 

מר קול שי' - צריכים הם מצדם לחזקו בזה. ובפרט ע"פ תקותי בהתפתחות הכפר כנ"ל.

מובן מעצמו שההצעה שהם יתנו הלואה על איזה אלפים לא"י תומ"י הנה איני רואה שיש 

זה באפשריותם. אבל, לאידך גיסא, תקותי חזקה שמר קול שי' וועט זיך א עצה געבען. ופשיטא אשר 

התחייבותי לסלק במשך איזה שנים חצי הסכום בתקפה עומדת, גם אם יבנו הבנין בעד חמשים אלף 

לא"י או גם ששים אלף לא"י. ואדרבה.

זצוקללה"ה   - אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שסיפר  צדק  הצמח  פתגם  בהם  שיקוים  מהשי"ת  ויה"ר 

נבג"מ זי"ע, שאמר פעם אל"ף בי"ת, אחדות - ברכה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי 

להם ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה ביר"ש ובהתפתחות הכפר חב"ד - המחכה ומצפה לבשו"ט.

אגרות קודש



רמב   


             

             
               
              

                
               

   
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לז  סעיף  תחילת  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

 
   של צעיף כעין  הטלית את לובשים -

ארבע  וכל  לאחוריו , כלל  משתלשל  שאינו  ימינו 
לפניו  משתלשלים .הכנפות

   כשהיא הטלית שלובש פירושו  אין  -

אלא  הסעיף, בתחלת המבואר  באופן  מקופלת כבר 
משתלשלת  הטלית שאמצעית באופן  בטלית מתעטף

רובו  את ומכסה .לאחריו 

 
(310- צווארו סביב  מסובבים הכנפות כשכל הדין והוא

בכך. שדרכם כל
ועד"ז311) לה. "Òסעיף  ‚È 'ÈÒ תהא שלא יזהר רק  :

בחול. לבישתה כדרך שלא כתפו על לו מונחת הטלית
È"Òכדלעיל312) Á 'ÈÒ כתף על ימין צד לשום נוהגין יש :

במצוות. מסובב  שיהיה כדי  שמאל
לבית 313) הטלית ב )טלטול (האסור אופן שהוזכר כיון

כתפו), על או לפניו כנפותיה שכל (כשמקופלת הכנסת
(שני מצוה של טלית בטלטול המותר (שונה) אופן הוסיף 

כתפו). על הימניים כנפותיה

•
          

ולזכור ‡ ללמוד שיוכל יפה זכרונו וכח  שדעתו מי  וכל
עד  אשה ישא לא זה הרי  כולה פה שבעל התורה כל
ההלכות  כל שהן כולה פה שבעל תורה תחלה שילמוד
מצות  התרי "ג כל פירוש שהן קצרה בדרך בטעמיהן
אשה  ישא ואח "כ סופרים ודקדוקי  ודקדוקיהן בתנאיהן
כפי ימיו כל ופלפול בעיון שלו הפנאי  כפי  אח "כ ויעסוק 
פרנסת  טרדת בצוארו רחיים יהיו תחלה אשה ישא שאם כחו
ללמוד  כך כל כראוי  בתורה לעסוק  יוכל ולא ובניו אשתו
מצות  התרי "ג פירוש שהן בטעמיהן ההלכות כל ולזכור
מצוה  זה לימוד מפני  נדחית ולכן פה שבעל התורה ועיקר
והוא  המצות מכל גדולה שהיא אף  ורביה פריה של רבה
עבירה  הרהורי  בלא ללמוד ויוכל עליו מתגבר יצרו שאין
הוא  והרי  ורביה פריה מצות לקיים כדי  לישא  שרוצה רק 
תורה  תלמוד מצות מפני  נדחית היא כי  ממנה פטור

המצות. כל כנגד השקולה

לקיים  כדי  תורה מתלמוד ומפסיקין שמבטלין אמרו ולא
אלא  שיתבאר כמו אחרים ע "י  לעשותה אפשר שאי  מצוה
מצות  ביטול אלא בו שאין מה וזמן שעה לפי  להפסיק 
(מ )ידיעת  מצות ביטול לא אבל תמיד התורה ולימוד העסק 

בטעמיהן  כולן ההלכות שהן בפירושה היטב  באר התורה
קצרה. בדרך

שנים  עשר מבן הנערים עם לומדים שהיו בימיהם ולכן
הטעמים  שהם תלמוד שנים וחמש משנה שנים חמש ואילך
שנה  עשרים עליו כשעברו נושא היה לא אם קצרה בדרך
זמנה  ותחלת ורבו פרו תורה של עשה מצות על עובר היה
ללמוד  יוכל הנישואין אחר גם כי  עשרה שמונה מבן הוא
בנים  יוליד בטרם כך כל גדולה טרדה בלי  שנים ג' או ב '

הרבה:

*
 עליו מתגבר שיצרו מפני  אשה בלא לו אפשר שאי  ומי 

ללמוד  כדי  תחלה אשה ישא פנוי  לבו שאין שנמצא עד
כולה. פה שבעל תורה ילמוד ואח "כ הרהורים בלי  בטהרה

ובניו  אשתו לפרנס  במלאכה לעסוק  וצריך בנים לו שיש ואף 
את  ללמוד שיוכל בתורה כולו היום כל לעסוק  יכול ואינו
בעשר  קצרה בדרך בטעמיהן ההלכות כל היטב  ולזכור כולה

העוסק  כמו עליך שנים לא אמרו הרי  כולו היום כל בה
הימנה  ליבטל חורין בן אתה אי  וגם לגמור המלאכה

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



רמג    

את  ויזכור שילמוד עד ביום יום מדי  בה ולהוסיף  מלהרבות
שנים  בעשר יגמור לא ואם כראוי  עליה שיחזור ע "י  כולה

יותר. או שנה בעשרים יגמור

תורה  לתלמוד גדולה עת לו לקבוע  התורה מן הוא וחייב 
ולא  הלילה לימוד מלבד לפחות היום חצי  כמו יום בכל
והלא  בם ודברת שנאמר רובו או היום כל במלאכה יעסוק 
יהא  שלא בם ודברת לומר תלמוד ומה ושננתם נאמר כבר
ועל  טפלה ולא עיקר שתעשם כלומר בם אלא דיבורך כל

עראי . ומלאכתו קבע  תורתו לעשות חייב  כן

עיקר  ידיעת לידי  עכ"פ  לבא כן גם יוכל כן וכשיעשה
מצות  התרי "ג פירוש שהוא כולה פה שבעל התורה
שאין  מה סופרים ודקדוקי  ודקדוקיהן בתנאיהן כהלכותיהן
לעולם  לבא יוכל לא עראי  ותורתו קבע  מלאכתו העושה כן
הזמן  ואורך במשך כי  כולה פה שבעל התורה ידיעת לידי 
שחזר  החזרה לו תועיל ולא הראשונות ישכח  מדאי  יותר
יחזור  ואם קבע  תורתו העושה שחזר כמו כך כל עליה
ללמוד  כך כל זמן לו יהיה לא מדאי  יותר הרבה עליהן
כי ועוד כראוי  עליו ולחזור בלימודו הרבה עוד ולהוסיף 
שלא  כולה פה שבעל התורה ולימוד גירסתו להעמיד
פעמים  שיחזור לבדה בחזרה תלוי  הדבר אין ממנו תשתכח 
מאד  יגע  יש כי  וישועתו ה' בעזרת גם אלא מאד רבות
משכח  כן פי  על ואף  מספר אין פעמים לימודו על לחזור
הקדוש  ואין ותולדתו בטבעו גדול שכחן הוא כי  קרוב  בזמן
אלא  עראי  ותורתו קבע  מלאכתו שעושה לזה עוזר הוא ברוך
על  יהבו ומשליך עראי  ומלאכתו קבע  תורתו שעושה למי 
ומלאכה  עסק  במעט  או ברב  להושיע  לה' מעצור אין כי  ה'
קבע  תורתם עשו הראשונים דורות חכמים אמרו וכך
האחרונים  ודורות בידם נתקיים וזה זה עראי  ומלאכתם
בידם: נתקיים לא וזה זה קבע  ומלאכתם עראי  תורתם שעשו

*
מלאכה ‚ יעשה כראוי  זו מצוה לקיים לבו שנשאו מי  ולכן

ותענוגי התאוות ויסיר בלבד חייו כדי  מעט  יום בכל
פת  תורה של דרכה היא כך חכמים שאמרו כמו מלבו הזמן
וחיי תישן הארץ  ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח 
אשתו  נפש על לחוס  לו ואין עמל אתה ובתורה תחיה צער
לו  תספיק  ודאי  ולזה בצער שהם נפשו חיי  מעל יותר ובניו
נסים. מעשה הזכרת בלי  והצלחתו ה' בישועת עראי  מלאכת

שהלל חכמים אמרו על ולכן שמים בדין העניים את מחייב 
במזונותיהם  טרדתם מחמת תורה תלמוד מצות שמבטלים
בכל  עצים חוטב  שהיה כהלל עושין ואין רובו או היום כל
המדרש  בית לשומר חציו נותן והיה דינר חצי  ומשתכר יום
אנשי ופרנסת פרנסתו היתה ומחציו בימיהם בשדה שהיה
בימיהם  ניקח  היה פונדיון ובכל פונדיונות ג' דהיינו ביתו
ביתו  הוצאות שאר גם מוציא היה ומזה בצים כשש לחם
לעשות  יכול אדם כל שאין ואף  טובים וימים לשבתות וגם
כעין  לעשות רצה שלא על דנין מקום מכל כהלל ממש כן

צער. חיי  לחיות הלל מעשה

וזוכרה  והוליד שנשא קודם התורה כל כבר שלמד מי  וגם
הראשונות  על לחזור קבע  תורתו לעשות חייב  היטב 

יכלתו  כפי  דבר מתוך דבר ולהבין ולסבור בעיון ולהעמיק 
ודברת  הפסוק  בפירוש חכמים שקבלו כמו עראי  ומלאכתו

בם:

ומצליח „ יפה שדעתו או שלמד חכם בתלמיד זה וכל
התורה  כל ללמוד חכם תלמיד להיות ויוכל בתלמודו

וב "י . הרא"ש כמו והפוסקים מהתלמוד פה שבעל

ההלכות  טעמי  ללמוד שיוכל זו למדה הגיע  שלא מי  אבל
הלכות  רק  לבדו מעשה לידי  המביא בלימוד ואפילו ומקורן
דעתו  קוצר מחמת קבע  תורתו יעשה אם אף  לבדן פסוקות
מצאתי מאלף  אחד אדם פסוק  על שאמרו וכמו בור ונקרא
למשנה  נכנסים מאה מאה מהם יוצאים למקרא נכנסים אלף 
כדי עראי  מלאכתו ולעשות צער חיי  לחיות חייב  אינו כו'
ההלכות  לימוד שהוא בוריו על מבין שאינו בלימוד להרבות
אם  אלא לשכחו עתיד וגם למעלה שנתבאר כמו טעמים בלי 

התורה. ואהבת חסידות במדת עושה כן

*
תורה  לתלמוד עתים בקביעות חובתו ידי  יוצא הדין מן אבל
עתים  בקביעות ולילה יומם בו והגית שכתוב  מה לקיים
לידי המביא לימוד היטב  ולזכור ללמוד בכדי  ובלילה ביום
ערוך  השולחן דהיינו הכל על חובה שהוא בלבד מעשה
חכם  שאלת בלי  אותן לידע  אדם לכל הצריכות מהלכות
מדרשי על שנבנו מוסר ספרי  או ומדרשים בהגדות ולימוד
כמו  אנושי  שכל ולא וקבלה תורה שדבריהם חכמים

למעלה. שנתבאר

היום  כל ידיושאר להחזיק  שיוכל כדי  ומתן במשא יעסוק 
שיודעים  עד ולילה יום התורה לומדי  שהם חכמים תלמידי 
כן  למד כאלו לו נחשב  ויהא בוריין על בטעמיהן הלכותיה
חכמים  שפירשו כמו שמו על נקראת ותורתם בעצמו ממש
יוכל  וגם באהליך ויששכר בצאתך זבולון שמח  בפסוק 
שיוכלו  כדי  קצת בהרחבה ובנותיו בניו מחסורי  למלאות
כמו  ישרה בדרך בנותיו ולהדריך כראוי  בתורה לעסוק  בניו

צדקה. בהלכות שיתבאר

יוכל  שלא עד ומתן במשא טרדה גודל לפעמים אירע  ואם
ידי לצאת יוכל בלילה וכן ביום לו הקבוע  העת כל ללמוד
כמו  מועט  בלימוד אפילו ולילה יומם בו והגית מצות חובת
הדחק  ובשעת בלילה אחד פרק  וכן ביום אחד פרק 
אחד  פרק  אפילו פנאי  לו ואין מדאי  יותר גדולה שהטירדה
לקיים  וערבית שחרית שמע  בקריאת חובתו ידי  לצאת יוכל
הדחק  שעת שהוא ההוא ביום ולילה יומם בו והגית מצות

אחר. בענין אפשר ואי 

ההלכות  טעמי  ללמוד ויוכל יפה שדעתו מי  אפילו וכן
אם  עראי  ומלאכתו קבע  תורתו לעשות שצריך מהתלמוד
כל  ופרנסתו במלאכתו להתעסק  שצריך לפעמים לו אירע 
יקיים  הפסד בלי  כלל ממנה ליפנות לו אפשר ואי  כולו היום
ופרק  שחרית אחד בפרק  ולילה יומם בו והגית מצות כן גם
יוכל  לו אפשר אי  זה שגם מאד הדחק  ובשעת ערבית  אחד

וערבית. שחרית שמע  בקריאת חובתו ידי  לצאת

כחו  שתשש מופלג זקן שהוא או יסורים בעל שהוא מי  וכן
עתים  לו לקבוע  חייב  בתורה תמיד לעסוק  יכול  ואינו
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רמד   

יכול  אינו ואם ויכלתו כחו כפי  ובלילה ביום תורה לתלמוד
אחד  בפרק  חובתו ידי  לצאת יוכל גדולים עתים לקבוע 

ערבית: אחד ופרק  שחרית

*
מלאכתו ‰ אם אבל ממש ידיו ממעשה במתפרנס  זה וכל

קהל  של מהצדקה המתפרנס  וכן אחרים ידי  על נעשית
ענין  בכל ממש ולילה יומם בתורה לעסוק  חייב  יחידים או
אם  גם עתים בקביעות התורה מן כלל חובתו ידי  יוצא ואינו
סתם  בתורה נאמר שהרי  ההלכות טעמי  ללמוד קצרה דעתו
ובלכתך  בביתך בשבתך בם ודברת מישראל אדם כל על
ומלאכתו  ועיקר קבע  לעשותם חכמים ופירשו וגו' בדרך
לא  כלל כלל בטלים דברים אבל ידיו למעשה כשצריך עראי 
בטלים  בדברים ולא בם ודברת שנאמר בעשה עובר שח  ואם
מיפר  שהוא חכמים עליו דרשו לתורה עתים שקובע  וזה

תורתיך. הפרו לה' לעשות עת כמ "ש תורה

שאר  בתורה לעסוק  חייב  הפתחים על המחזר עני  ואפילו
הלילה: וכל היום כל

Â בקביעות עראי  תורתו ואפילו ידיו ממעשה המתפרנס  וגם
שהם  בעסקיו לעסוק  אלא התורה מן לו הותר לא עתים
דגנך  ואספת תורה שאמרה ממה ומתן ומשא פרנסתו צרכי 
כי לשמוע  בין לדבר בין לגמרי  בטלים בדברים לא אבל
עת  בכל בתורה לעסוק  חייב  בפרנסתו עוסק  שאינו עת בכל

לו. שאפשר

מהלך  ואם בדרך ובלכתך כמ "ש בדרך כשהולך ואפילו
שמהלכין  ושנים בנפשו מתחייב  לבטלה לבו ומפנה יחידי 

באש. לישרף  ראוים תורה דברי  ביניהם ואין בדרך

אומר  הכתוב  עליו עוסק  ואינו בתורה לעסוק  לו שאפשר וכל
וחשוב  יקר אינו ה' שדבר כלומר וגו' בזה ה' דבר את כי 
ולכך  תורה מדברי  מתלוצץ  וכאלו בו לעסוק  כך כל בעיניו
מושבם  נקרא תורה דברי  ביניהם ואין יחד יושבים כששנים
כי ישב  לא לצים ובמושב  בכתוב  שנאמר לצים מושב  ביחד

חפצו. ה' בתורת אם

הארץ  עמי  הם חכמים בדברי  שהוזכרו קרנות יושבי  וכל
בתי שישיבת אמרו ולפיכך כלל ללמוד יודעים שאינם

העולם: מן האדם את מוציאים הארץ  ע [מי ] של כנסיות

*
Ê העולם בחכמות אפילו אלא בלבד בטלים בדברים ולא

דברים  עמהם תערב  שלא בם ודברת שנאמר לעסוק  אסור
יאמר  שמא כולה התורה כל כבר שלמד מי  ואפילו אחרים
העולם  אומות חכמת ואלמוד אלך ישראל חכמת למדתי 
רשות  לך אין בהם ללכת תשמרו חקותי  ואת לומר תלמוד
לקיים  שחייב  חכם תלמיד לומר צריך ואין מתוכם ליפטר
מן  שאינה שעה ויבדוק  יצא ממש ולילה יומם בו והגית
מותר  באקראי  מקום ומכל בהם ויעסוק  הלילה מן ולא היום
מתוכם  ללמוד שיוכל חכמות בשאר ללמוד חכם לתלמיד

העם. שאר לא אבל ארץ  ודרך שמים ויראת תורה דברי 

מאומות  הפלסופים ספרי  שהם מינים ספרי  יהיו שלא ובלבד
שאסור  ובנבואה בהשגחה וכופרים מינים שהיו העולם

ללמוד  ואפילו באקראי  אפילו כלל בהם ולעיין לקרות
הובאו  כשדבריהם גם ולכן שמים ויראת מוסר איזה מתוכם
חכמים  אמרו ועליהם מהם ליזהר צריך ישראל בספרי 

עסקו ש  ולא לעוה"ב  חלק  לו אין החיצונים בספרים הקורא
עליהם  להשיב  כדי  אלא שלפנינו דורות חכמי  מקצת בהם
המינים  לתשובת לכך צריכה היתה והשעה דתינו ולחזק 
מה  ישראל עם מתווכחים בדורותיהם שהיו העולם מאומות

אלו: בדורות כן שאין

Áשאי לפי  הטינופת במקום לעמוד חכם לתלמיד אסור
ליכנס  לו מותר מקום ומכל תורה הרהורי  בלא לו אפשר
שאינה  והלכה פלפול מתוך אף  למרחץ  או הכסא לבית
לכך  שחוששין כמו בה שם שיהרהר חוששין ואין פסוקה
אנוס  ברצונו שלא כרחו בעל הרהור לו יבא אם וגם בתפלה
לדבר  רגילותו רוב  מפני  לאונסו בה מדבר אם ואפילו הוא

שמעון: ברבי  אלעזר דרבי  כמעשה בה

שלישי  פרק  ת "ת  הלכות 

כהונה ‡ וכתר תורה כתר ישראל נכתרו כתרים בשלשה
זכה  מלכות כתר אהרן בו זכה כהונה כתר מלכות וכתר
ישראל  לכל ומוכן ועומד מונח  הוא הרי  תורה כתר דוד בו
שהיא  יעקב  קהילת מורשה שנאמר ויטול יבא שירצה מי  כל
גדולים  הכתרים שאותם תאמר שמא ישראל לכל ירושה
ורוזנים  ימלוכו מלכים בי  אומר הוא הרי  תורה מכתר
גדול  תורה שכתר למדת הא ישורו שרים בי  צדק  יחוקקו

מכולם.

הארץ  עם גדול לכהן קודם חכם תלמיד ממזר חכמים אמרו
ולפנים: לפני  שנכנס  גדול מכהן מפנינים היא יקרה שנאמר

*
 כנגד שקולה שהיא כולן המצות בכל מצוה לך ואין

המצות  כל כנגד שקול תורה תלמוד אלא תורה תלמוד
כי בידו שניהם ונמצא מעשה לידי  מביא שהתלמוד כולם
היה  לא אם אף  עשה מצות ג"כ הוא עצמו מצד התלמוד
כל  מעשה לידי  ג"כ מביא והוא והואיל מעשה לידי  מביא
בתנאיהן  כהלכתן המצות כל לקיים אפשר שאי  כולן המצות
דקדוקי שהן ההלכות כל לידע  היטב  לימוד בלי  ודקדוקיהן
כולן  המצות כל כנגד שקול הוא לכך ותנאיהן המצות

מקום: בכל למעשה קודם התלמוד ולפיכך

למצוה ‚ אפשר אם תורה ותלמוד מצוה עשיית לפניו היה
עוסק  ואפילו תלמודו יפסיק  לא אחרים ע "י  להעשות
מקום  מכל במעשה עכשיו נוהגים שאין וטהרות בקדשים

ע  גדולה מצות ג"כ היא עצמה מצד תורה תלמוד של שה
אלא  כולן המצות כל כנגד שקולה שאינה רק  מצות משאר
אפשר  אי  שבלעדו כולן מעשה לידי  מביא שהתלמוד משום

כהלכתן. לקיימן

להיות  כגון אחרים ע "י  להעשות למצוה אפשר אי  ואם
אחרים  מדברי  יותר נשמעים שדבריו במקום לצדקה מעשה
להוצאת  כגון זו למצוה מספקת אחרים עשיית שאין או
במקומו  שיתבאר כשיעור כבודו לפי  מלווים לו שאין המת
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ואצ "ל  לתלמודו ויחזור המצוה ויעשה תלמודו יפסיק 
בה  וכיוצא תפלה כמו סופרים מדברי  חובה שהן למצות
תנאיהן  בכל כהלכתן לקיימן כדי  תלמודו להפסיק  שחייב 
כל  זה כי  השלימות בתכלית סופרים ודקדוקי  ודקדוקיהן

ומעשים  תשובה חכמה תכלית חכמים שאמרו כמו האדם
ונוח  לעשות שלא שלמד נמצא כן עושה אינו ואם טובים

העולם. לאויר יצא ולא פניו על שלייתו שנהפכה לו

רביעי  פרק  ת "ת  הלכות 
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רנ   


        

 

בבחי'Ï˘Ó‰Â(ד ) למעלה יובן  הנ "ל  משלים מב'
ובחי' סוכ "ע בחי' שהוא ומקבל  משפיע
בבי"ע  דאצי' מל ' שבחי' ידוע דהנה בכלל  כ "ע ממלא
לפעמים  שנוים בה שיש לירח  ונמשל  ממכ "ע בחי' הוא
שהוא  משמשא ע"ס בכל  כשמקבלת במילואה. היא
שנק' דהמל ' בזוהר  כמ "ש דאצי' דז "א הוי"ה שם
הקטן  המאור  וזהו  כו ' כלום מגרמה לה לית סיהרא
נקודא  בחי' רק אינה ולפעמים כו ' הלילה לממשלת
פני  שיקבלו  לכנ "י דים בחדש א' ובפעם היסוד  תחת
בענין  כידוע דז "א הוי"ה בחי' שהוא שבשמים אביהם
שהן  המקבל  בחי' מצד  השנוי זה וכל  הלבנה קידוש
בעליות  הנ "ל  הראשון  כמשל  או  לבנה בחי' שהוא כנ "י
ויש  לעלות יכול  עת בכל  שלא העליון  לגבי התחתון 
מ "נ  העלאת אופן  לפי חלוקות מדריגות כמה בזה
אור  הארת בחי' אבל  כו ' והריחוק הקירוב באופן  דכנ "י
שינוי  בזה אין  למטה מלמעלה במל ' הוי"ה דשם עליון 
בלי  למטה מלמעלה להאיר  לירד  יוכל  דלעולם כלל 
עצמו  מצד  ובא שמאיר  מאחר  וכלל  כלל  מניעה שום
וע"פ  וד "ל . כלל  מלמטה מ "נ  העלאת סיבת בלי בלבד 
ואתחנן  במ "ש משה בקשת ענין  שרש ג"כ  יובן  זה כל 
כו ' חן  וענין  חנם ענין  פירושי' ב' בו  שיש כו ' ה' אל 
מלמעלה  מלך  פני אור  הארת שיהי' בזה שהמכוון 
מ "נ  בהעלאת אתדל "ת סיבת בלתי עצמו  מצד  למטה
למעלה  הנ "ל  משלים הב' מכל  מובן  דהנה כנ "ל  כלל 
ואלקים  הוי"ה בחי' שזהו  וסובב ממלא בבחי' ג"כ 
ושכינתי' הוא בריך  קודשא שנק' דאצי' זו "נ  בחי'
משם  הבאה ושפע אור  גלוי המשכת עיקר  שכל  כידוע
ע"י  הוא ממלא בחי' אלקי' לשם סובב בחי' הוי"ה
העלאת  באופן  שתלויה אלקים דשם מ "נ  העלאת בחי'
אלקי' שם שלפעמים התחתונים במעשה דכנ "י מ "נ 
ענין  כמו  קשין  הדינין  שמעורר  מאד  קטנות בבחי' הוא
דרי  אכשר  דלא הדור  עוונות מפני כידוע הלבנה פגימת
האלקי  אור  והסתלקות צמצום בחי' במעשיהם וגורמים
כמ "ש  כו ' א' כנקודה רק ההסתר  בתכלית שהוא עד 
ביותר  השמש מן  הלבנה ריחוק כמשל  מסתתר  אל  אתה
העליון  לגבי התחתון  בעליי' הראשון  כמשל  או  כו '
מצד  או  המסילות דרכי הסתר  מפני לעלות יוכל  שלא
אלקים  שם ולפעמים וד "ל  וכה"ג ולבושיו  עצמו  פגימת
והוא  דמל ' ע"ס בכל  פרצוף בציור  הגדלות בבחי'

דכנ "י כ  ומע"ט  בתשובה מ "ן  העלאת יש אשר 
שיהי' אלקי' שם בחי' דאצי' מל ' לבחי' שמעוררי'

ושפע  אור  לקבל  גדול  קירוב בבחי' מעל ' מעלה עולה
בזוהר  כמ "ש דאצי' הוי"ה שם מבחי' שלה ע"ס בכל 
עילאה  לנהורא תדיר  דקארי כו ' לך  דמי אל  אלקי' בפי'
גמור  יחוד  בבחי' הוי"ה בשם אלקי' שם ומתייחד  כו '
במלואה  השמש עם הלבנה קירוב כמשל  כו ' פב"פ
אחר  העליון  לגבי התחתון  עליות כמשל  או  כנ "ל 
שהוא  כמו  העליון  מאור  ומקבל  בתכלית שלו  הזדככות
דבריאה  היש ביטול  בחי' היינו  (ולמעל ' כו ' במקומו 
אצי' בבחי' לקבל  כמוהו  והי' ממש דאצי' אין  בבחי'
אצילות  לבחי' שבבריאה דאצי' מל ' עליות והוא
ענין  אבל  כידוע האצי' בבחי' פב"פ בז "א להתייחד 
ק"ק  בהיכל  דזו "נ  שהיחוד  לתפלה גאולה סמיכת
שבז "א  האחרונה בחי' רק כאן  אין  הרי בלבד  דבריאה
שם  עולה והמל ' דבריאה ק"ק בהיכל  למטה שיורד 
ותחתון  עליון  בנ "א ב' כמשל  העילוי בתכלית
יורד  וזה החצי עד  עולה זה הסולם באמצע שמתחברים
במקומו  העליון  לגבי התחתון  בעליו ' משא"כ  החצי עד 
בחי' אבל  וד "ל  במ "א כמ "ש כו ' עמו  להתייחד  ממש
מעצמו  הבא אלקי' לשם הוי"ה משם ושפע אור  הארת
הוא  הרי כלל  אלקים דשם מ "ן  העלאת ע"י שלא
מהוי"ה  הבא ושפע מאור  במדריגה הרבה למעלה
עצם  מצד  הא' טעמים ב' מפני מ "ן  העלאת ע"י לאלקי'
בערך  נבדלת ומדריגה במעלה שהוא והשפע האור 
עצמו ' בחי' שהיא לבד  העצמו ' בחי' מצד  רק כשבאה
בחי' אלקי' לשם שא"א ממש המשפיע דהוי"ה אור 
שלו  העילוי בתכלית בעלותו  גם שם להגיע מקבל 
בתכלית  הזדככות לאחר  שגם הנ "ל  ממשל  כמובן 
אחרונה  היותר  לבחי' רק יגיע לא המקבל  של  השלימות
מ "ן  העלאת אופן  לפי רק ומתצמצם שיורד  שבמשפיע
נמשך  השפע שאין  מאחר  כו ' ובקשתו  כשאלתו  דמקבל 
משא"כ  כו ' המקבל  קבלת צימצום כדי רק המשפיע מן 
שחפץ  וחפצו  מעצמו  שיורד  דמשפיע השפע אור  בחי'
המקבל  קבלת ערך  לפי שלא עצמותו  גילוי לידי לבא
כלי  אופן  כפי ומתלבש מתצמצם שהמשפיע אע"פ
מאור  נעלה מאד  גבוה הוא מ "מ  כו ' בלבד  המקבל 
אור  עצם שהוא מאחר  המקבל  בשביל  דמשפיע ושפע
וד "ל ) כו ' למקבל  שפע בשביל  בא שאינו  המשפיע
באצי' לאין  דמל ' היש מביטול  גם למעלה (והיינו 
מאין  מ "ד  המשכת רק גורם שאינו  כו ' פב"פ ביחוד 
האין  עצם בחי' לגבי ערך  זה אין  אבל  כו ' דז "א

ממש שהוא כמו  דביטול האמיתי מ "ן  העלאת שאין 
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רני    

והטעם  וד "ל ). הנ "ל  מטעם כלל  לשם מגיע לאין  היש
ועיכוב  מניעה שום בלי ההשפעה תמידות מצד  הב'
מעצמו ' הבא השפע שבירידת כלל  שינוי בו  ואין  כלל 
שינוי  בו  אין  דאלקי' מ "ן  העלאת בלא הוי"ה שם
טובים  לא התחתונים מעשה אם גם כי לעולם והפסק
יכול  מ "מ  כו ' אדרבה אלקות לגילוי כלל  ראויים ואינ '
בכנ "י  להתצמצם לירד  דאצי' הוי"ה דשם העליון  אור 
מאסתים  לא אויביהם בארץ בהיותם וגם שכתוב כמה
במ "ת  וכמו  כו ' עמהם שכינה לאדום גלו  וכמארז "ל  כו '

תופס  מעשיהם דאין  כנ "ל  סיני הר  על  ה' וירד  שנא'
עצמו  מצד  שיורד  מאחר  שינוי בו  לעשות כלל  מקום
משא"כ  כו ' כאורה כחשיכה דקמי' כו ' לו  ימנע מי לבד 
שבבי"ע  לאלקי' דאצי' הויה משם הבאה ושפע אור 
וירידות  עליות שינוי' בו  שיש דבי"ע מ "ן  העלאת ע"י
בזהר  וכמ "ש הנ "ל  המשלים ב' מן  כמובן  וגדלו ' קטנות
נחתא  או  סלקא או  עת האי כו ' עת בכל  יבא ואל  ע"פ
שלהם  מ "ן  העלאת אופן  לפי כו ' דישראל  בגיניהון 

וד "ל ): כנ "ל 
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ÔÈ‰ÏÂ ירידת ענין  מתחילה צ"ל  א' קנין  אברהם מהו 
הנה  כי עלי', צורך  ירידה שהיא בגוף הנשמה
למעלה  שקשור  חבל  כמו  נחלתו  חבל  יעקב כתי'
נמשכים  נש"י הם יעקב בחי' כך  למטה ונמשך 
היא  טהורה בי שנתת נשמה וכמ "ש למטה מלמעלה
ד ' שהן  נפחתה אתה יצרתה אתה בראתה אתה
עד  למדרגה ממדרגה משתלשל  שהנשמה מדריגות
וירידה  חיים, נשמת באפיו  ויפח  וכמ "ש בגוף שנפחת
באת  מאין  דע וכמו  ושרשה למקורה עלי' צורך  היא
ליש  מאין  נמשכה ואח "כ  אין  מבחי' נמשכה שהנשמה
מיש  אבי"ע עולמות בד ' והם בחי' ד ' ע"י ונשתלשל '
דווקא  ואח "כ  גשמי, יש גשמי בגוף שנתהווה עד  ליש

עלי' לה היינו יהי' גדולה, עלי' שזהו  ושרשה למקורה
הי' לגוף בואה קודם לנשמה שהי' אוי"ר  שלכאורה
כי  כלל , ערוך  באין  שבגוף מאוי"ר  גדולה יותר  בוודאי
ממדרגת  למעלה היא למעלה שהיא כמו  הנשמה
עי"ז  אזי בגוף כשהיא דווקא אעפ"כ  אבל  המלאכי',
והיינו  לגוף, בואה שקודם מאוי"ר  למעלה גדולה עלי'
הוא  שרשה נה"ב כי נה"ב ע"י והוא ושרשה, למקורה
רבה  בהמה מבחי' ששרשו  שבמרכבה שור  מפני
בחי' הוא אדם כי הכסא, שעל  אדם מבחי' שלמעלה
בחי' הוא רבה ובהמה דאצי' ע"ס שהם ומדות חכ '
כשהנשמה  ועי"ז  כידוע, חכ ' מבחי' שלמעלה מדות
עלי' יהי' אזי לטוב מרע נה"ב ומהפך  בנה"ב מלובשת
מח ' מבחי' נמשך  הנשמה כי והיינו  מאוד , גבוה למקום
שנבראו  מלאכים מבחי' שלמעלה במח ' עלו  נשמ ' כי
פיו  וברוח  נעשו  שמים ה' בדבר  וכמ "ש דיבור  מבחי'
לבוש  שהם עילאה ממח ' שרשם נש"י אבל  צבאם כל 

הגם  כי דמלכא, בגופא לאשתאבא הוא ועלי' פנימי
הנפש  עם ומתאחד  פנימי לבוש בחי' הוא שהמח '
לאשתאבא  אבל  ולובש שפושט  לבוש רק הוא אעפ"כ 
בכל  וזהו  אלקות בעצמו ' א' ענין  שהוא דמלכא בגופא
קו  הוא שבאמת הגם דין  נק' שהם מח ' בחי' יש עולם
הבירור  הוא החכ ' שע"י מחמת אך  חסד  בחי' הימין 
אלקות  גילוי בה ויהי' ומותר  כשר  שזהו  דין  בחי' שהוא
ענין  וזהו  אלקות, גילוי בה יהי' ולא וטמא פסול  וזהו 
מעץ  גם ולקח  כתיב אזי מעה"ד  שכשאכל  הידוע
תכלית  כי הוא תימה ולכאורה לעולם וחי ואכל  החיים
קודם  הענין  אך  לעולם, וחי מעה"ח  לאכול  הי' הבריאה
וחי  הבריאה תכלית הי' אזי ורע טוב מעה"ד  שאכל 
מעה"ח  ואוכל  טו "ר  מעה"ד  שאכל  לאחר  אבל  לעולם
לברר  וא"א לעולם הרע הקיום יהי' אזי לעולם וחי
ובערת  כתי' לע"ל  כמו  למטה אלקות גילוי להיות וא"א
ונגלה  וכמ "ש למטה אלקות גילוי ויהי' מקרבך  הרע
הקב"ה  רצה לא וזהו  וכו ' בשר  כל  וראו  הוי ' כבוד 
אלקות  גילוי יהי' לא כי לעולם וחי החיים מעץ שיאכל 
הבירור  הוא תורה שעפ"י וזהו  הרע מחמת למטה
אלקות  גילוי ויהי' הרע יתברר  לע"ל  [ואח "כ ] מהרע
קנין  מהו  אבל  תורה. ענין  וזהו  למעלה, כמו  למטה
בחי' נקודא בחי' חכ ' בחי' הוא התורה הנה אך  תורה,
יש  אבל  התפשטות בחי' ה"א וא"ו  צמצום בחי' יו "ד 
וזהו  הצמצום קודם שהי' החכ ' מבחי' שלמעלה בחי'
מבחי' למעלה התורה קודם שהי' אפים ארך  בחי'
וכו ' רבו  ואם תתן  מה צדקת אם הוא ושם התורה
אבל  ג"כ  הקליפות לקבל  יכולים ומשם כאורה כחשיכה
לרשות  מרשות א' קנין  תורה וזהו  פנימי'. בבחי' לא
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רנב   

דוד  וזהו  בתורה הפנימי' נמשך  יהי' שמשם אפים ארך 
אא"ס  קוב"ה בהקב"ה שלמעלה תורה מחבר  הי'

נמ  ודין  חכ ' בחי' שהיא תורה בבחי' דווקא להמשיך  שך 
כך  רצונו  לעוברי אם וזהו  לנש"י, דווקא המדה קו  ע"י
בבחי' ובא צינור  אוא"ס שהוא חיצוניות בבחי' שזהו 
צינור  אותיות רצון  בחי' שהוא רצונו  לעושי פנימי'
תורה  לבחי' אוא"ס ועצמות פנימי' שממשיכי'
אלקות  גילוי נמשך  שע"י חכ ' בחי' הוא ומהתורה

בחי' שהוא חכ ' מרשות תורה של  הקנין  וזהו  למטה
אוא"ס  בעצמות חכ ' מבחי' שלמעלה לרשות חיוהי
עוסק  וזהו  תורה, לבחי' אלקות גילוי משם נמשך  שיהי'
וזהו  תורה, לבחי' להמשיך  התורה לשם לשמה בתורה
וזהו  תורה, בבחי' להמשיך  בתורה ועוסק יושב הקב"ה
לק"ש  מפסיקים תורה בקנין  והמשיכה א' קנין  תורה
העלא' הוא שבק"ש מס"נ  שע"י אומנתו  תורתו  אפי'
משיכה. ענין  וזהו  תורה לבחי' וממשיך  אא"ס לעצמות
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ÌÓ‡Â'ה ברא כי נא' לע"ל  על  אבל  עכשיו  הוא כ "ז 
זה  ולהבין  גבר , תסובב נקבה בארץ חדשה
וכל  תקום עצתי אומר  נעשה לא אשר  ומקדם מ "ש צ"ל 
של  מקדמונו  הוא ומקדם פי' הנה כי לע"ל , אעשה חפצי
למעלה  והוא כו ' הקדומי' לכל  קדמון  אדם הנק' עולם
ראשית  דהנה הנ "ל , דחכ ' הראשית מבחי' הרבה מעלה
סופר  וה"ה לאחרי' מה לספור  יש אם שייך  וראשון 
מה  ואין  יחידי שהוא דבר  אבל  שלישי, שני  ראשון 
אלא  כידוע, ראשון  לקרותו  שייך  איך  כלל  אחריו  לספור 
יובן  והנמשל  כו ', לבדו  להיות שקדם פי' קדמון  הוא
אחד  יש באחד  פי' סופר , אתה מה אחד  שלפני למעלה
ושלישי, שני יום שיש דמע"ב אחד  יום וכמו  המנוי
כלל , מספר  בגדר  שאינו  סופר  אתה מה אחד  לפני אמנם
בחי' שייך  אינו  דחכמה הראשית בחי' לפני כי  והיינו 
להיותו  קדמון  כ "א כלל  ראשית נק' ולא כלל , ספירה
פי' נעשה לא אשר  ומקדם וזהו  הקדומין , לכל  קדמון 

מבחי' מלמעלה הוא ההשתלשלות קדם ראשית
סופן  דנעוץ למעלה נת' אשר  וז "ע כו ', שמחכמה
לו  ואין  תחילה לו  דאין  עליון  הכתר  בחי' כו ' בתחילתן 
מאין  החכ ' בחי' את שמחדש האין  בחי' שהוא תכלה
אשר  ומקדם פי' והנה תמצא, מאין  והחכ ' כמ "ש ליש

כ "א  זה נעשה לא שעדיין  והיינו  לע"ל  על  קאי נעשה לא
בארץ  חדשה ה' ברא כי מ "ש והיינו  זו  בחי' תהי' לע"ל 
ענין  דהיינו  לגמרי חידוש חדשה פי' גבר , תסובב נקבה
ובסופן  בתחילתן  אלא שאינו  ליש מאין  המחדש כח 
בתחלתן  סופן  נעוץ להיות המל ' עליות יהי' ואז  דוקא,
והיינו  החכ ', מן  שלמעלה דוקא קדם מבחי' ותקבל 
כח  בה שיש רק הוא שעכשיו  מה פי' עצמה, אין  מבחי'
תקבל  לע"ל  אבל  לבד , בהעלם התחילה נעיצת כוונת
החכ ' המהוה האין  בחי' הוא עצמו  התחילה מבחי'
המל ' עליית יהי' כי להיות תמצא, מאין  והחכ ' כמ "ש
נעשה  לא אשר  חדש דבר  יהי' ואז  כו ', עליון  כתר  בבחי'
המוליד  כח  יהי' אשר  והוא השתלשלות, בסדרי עדיין 
מארז "ל  כענין  כלל , ומטר  דמים מ "ד  ע"י שלא בארץ
שרשה  מצד  אלא כו ', גלוסקאות שתוציא הארץ עתידה
מאין , באמת עכשיו  גם שמחדש קדם בבחי' בתחלתן 
שלא  מה לגמרי חדשה בריאה יהי' שלע"ל  אומר  וע"כ 
ומ "ד  מ "ן  בחי' ע"י נעשה הכל  הנה עד  כי עדיין  נעשה
כזאת  עדיין  הי' שלא ממש חדשה ה' בורא ולע"ל  דוקא,
שלא  פי' גבר  תסובב נקבה וזהו  עצמה, הארץ מכח  רק
שתתעלה  ענין  והוא דדכורא מ "ד  לקבל  תצטרך 

הנ "ל . כ "ע במדריגת
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רנג    


         

    

       דא"ח עם
82הפסוק   - ירננו  וצדקתך 

ה ', של  טובו רב זכר את מביעים שהמלאכים
        

 ,ההשפעה ענין  הוא  ויסוד  83
         

,המשפיע הוא כי טוב, נקרא שצדיק הסיבה  כלומר,
להיטיב. הטוב וטבע

 ," טובך "רב במילים המרומז  
      

ריבוי נדרשים להשפיע  שבשביל  כיון 
להיפך  עניינו צמצום  שלכאורה ואף צמצומים .
זאת בכל  שפע, מניעת עניינו  הצמצום שהרי מהשפעה,
כיון  דווקא , צמצום  עם קשורה ההשפעה להיות צריכה
משפיע מאשר נמוכה בדרגה הוא  ההשפעה שמקבל 
להתצמצם, ללא  במקומו ישאר המשפיע ואם  ההשפעה,

המקבל . אצל  ולהתקבל  להגיע יוכל  לא השפע
)       

  ,המשפיע של  טובו מצד  בא שזה
א. עניינים: שני לצורך  היא  וההשפלה  הצמצום ומטרת

    נפש בתנועת להיות  כלומר,
המקבל . של  לעולמו  וקשור שייך  להיות לו  ב.שתגרום 

       צמצום כלומר,
אותה). לקבל  יוכל  שהמקבל  באופן  בפועל  ההשפעה 

צמצומים ריבוי להיות צריכים  מדוע לבאר בכדי
מהשפעת משל  נ "ע הרבי מביא  טובך"), ("רב בהשפעה 
דא"ח  עם מסידור הוא  זה (ומשל  למקבל  ממשפיע שכל 

זה): פסוק על 
       

     עד ההשפעה , בסדר
המקבל  לכלי בפועל  מגיע שהשכל     


   את למצוא)  

       
       ,כלומר

עצמי' 'שכל  נקרא  המשפיע אצל  שהוא  כפי השכל 
שכל  ומתוך  לעצמו), אותו  חושב שהמשפיע כפי (השכל 
גם להבנה השייכים רעיונות  אותם  את למצוא צריך  זה

המקבל . אצל 

       
       

המשפיע, של  העצמי השכל  מתוך  
  העצמי    

   
התלמיד  את ללמד  שבשביל  כיון היא, לזה והסיבה
המשפיע צריך  ממנו , בהרבה פחותה  ברמה שנמצא 
לעולמו  לגמרי ולהתקשר שלו  מהרמה  לגמרי להתנתק
ומה הוא המשפיע של  העצמי' 'השכל  התלמיד . של 
צריך  למקבל  להשפיע ובשביל  המשפיע , את  שמעניין 
שבו  העצמי השכל  את  כביכול  לגמרי להעלים המשפיע
להתייחס יוכל  כך  ורק התלמיד , את מעניין  מה  ולחשוב
עסוק הוא  עוד  כל  אבל  התלמיד . לרמת  נכונה בצורה 
באמת להתחבר  יכול  אינו  הוא עצמו , של  ברעיונות 
דרך  (ועל  לו  מתאים  מה ולדעת  התלמיד  של  לעולמו 
באופן  להיות שחייב סוף, אין  באור הראשון  הצמצום
יכול  כך  אחר ורק האור, של  מוחלט והעלם סילוק של 

הקו ). אור להימשך 
בהשפעה. הראשון והצמצום השלב זהו  כאן  עד 

    את מצא  המשפיע  כאשר גם
עדיין  למקבל , השייך  השכלי הרעיון  

         
         

  הר את לחלק  לפרטיםכלומר, הכללי עיון
למקבל , להעביר יוכל שאותם  כמו

ומשלים דוגמאות     
   

 וה ההשפעה,ההשלב בתהליך 
       

 מתעלמת לפרטים , הנקודה את  מחלקים  כאשר
(העונג ) האור ענין שהיא  הרעיון , של  והזכות  ַהחדות
שמציאת לבינה, חכמה  בין  ההבדל  דרך  ועל  שברעיון.
החכמה נקודת היא  הראשון ) (בשלב בכללותו  הרעיון 
של  באופן  לפרטים  הנקודה ופירוט כאחד , הכל  שכוללת
זה השני), (בשלב שונים באופנים והתלבשות הרחבה
ולכן  החכמה , אור מתעלם ששם  הבינה דרגת  כבר

נוסף צמצום נקרא הפרטים אל  מהכלל  המעבר


  - ההשפעה בתהליך  אלו  שלבים  שני  
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ז.82. קמה, י .83.תהילים ג , ישעיהו



רנד   

  לא עוד  המשפיע  אלו  בשלבים  כלומר ,
את מכין  הוא אלא למקבל , השכל  להשפעת בפועל  ניגש
אחד  בכל  למקבל . ושייך  ראוי  שיהיה כדי בתוכו  השכל 
אצל  שהיא כל  והשפלה  ויתור יש  אלו  משלבים 
שכלו  כללות על  'מוותר' הראשון  בשלב המשפיע.
למקבל , השייכים  אחד  ורעיון  נקודה ומוצא  העצמי
של  הכללית שבנקודה האור על  'מוותר' השני  ובשלב
היא זה שכל  אלא לפרטים , אותה ומרחיב ההשפעה
שהיא כפי ההשפעה על  התיאורטית בחשיבה  עדיין

המשפיע. בתוך  עדיין 
      , בפועל

         
 - ההשפעה  בתהליך  השני השלב  

     ולמרות
באופן  בתחילה למקבל , השייכים  העניינים את שמצא
של  באופן  מכן ולאחר הראשון ) (בצמצום כלל  של
שיכול  באופן זה  אין עדיין  השני), (בצמצום פרטים 

בפועל להשפיע אותם להעביר  יכול  ואינו  אותם,
למקבל .

 , בפועל    
      ,כלומר

כבר  (שזה למקבל  ששייך  מה את לוקחים  איך  לחשוב
את ומעבירים הראשונים ) הצמצומים שני לאחרי  קיים 
המשפיע יכלכל  אופן  באיזה היינו , למקבל , בפועל  זה

התלמיד , אצל  שיתקבלו  כדי דבריו  את  
        

      אף כלומר,

כיון  שבמחשבה ', 'דיבור נקרא  זה במחשבה  עדיין שזה
בפועל . לדבר איך  כבר השערה יש עצמה שבמחשבה

השלישי. הצמצום וזה 
 , הרביעי הצמצום   בפועל

ממש     לזה קוראים  שאנו 
הוא דיבור, של  ענין  הוא  שבפועל למרות  'מעשה' בשם

ז"ל  חכמינו  דברי פי 84על   בדיבור
(נחשב 

 האחרונים השלבים שני  את לבאר נוסף  אופן
השכל : בצמצום    

- האחרונים ) השלבים לשני  (ביחס הראשון  השלב
ומסביר   להיכנס מבלי

לפרטים, ,השני בשלב  
 

בשביל  לעבור המשפיע שעל  השלבים ארבעת לסיכום ,
הם:לה שפיע 

את חכמתו  בתוך  ולמצוא  עצמו  של  מהשכל  להתנתק  א.
לתלמיד . שייכות  להם שיש הרעיונות

להתקבל  שיכולים  לפרטים אלו  נקודות  את  לפרט  ב.
התלמיד . בשכל 

קודם יהיה פרט איזה  הלימוד , סדר את נכון  לתכנן  ג.
וכדומה ישתמש משלים  באיזה  מכן , לאחר ואיזה

השכל ). כללות את  לתלמיד  למסור - השני (באופן 
לפרט  - השני (באופן  לתלמיד  בפועל  ההשפעה  ד .

הפרטים). את לתלמיד  ולהסביר
המשל . ביאור הוא כאן עד 
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ב.84. סימן אחרון קונטרס ל "ז, פרק תניא וראה א. סה, סנהדרין ב. צ, מציעא בבא
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*È‡" אל ּול ּתבֹות ראׁשי לי" וד ֹודי והענין ,1לד ֹודי . ¬ƒְְְְֱִִִִֵֵָָָ
ּדהינ ּו לד ֹודי", "אני ּבחינת מתחיל  ּבאל ּול  ְְְְְֱֲִִִִִֶַַַּכי

ּדלתּתא  אתער ּותא ויֹום אּבחינת הּׁשנה ראׁש עד  , ְְְְִִִַַַַַָָָָֹ
למ ּטה   יתּבר אלקּותֹו המ ׁשכת ּבחינת ׁשהם ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכּפּורים

ּבחינת  והּנה לי". "וד ֹודי ּבחינת וזהּו התּגּלּות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַּבבחינת
ואחד  אחד  ּבכל  יׁש  יתּבר רצֹונ ֹו ּפנימ ּיּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהארת
ּבטבעֹו והעלם הסּתר  ּבבחינת ׁשהּוא אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמ ּיׂשראל ,
אצל ֹו אבדה ּבבחינת ׁשהּוא מי ויׁש לגּלֹותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָוצרי
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המשך *) והוא ואילך , 225 עמ ' תש"ט  המאמרים בספר נדפס
עמ ' (לעיל  הסליחה" עמך  "כי  המתחיל  דיבור - זה שלפני  למאמר

אדמו"ר. מכ "ק הם מקומות ומראי  ההערות (7
א.1) פרק השנה ראש שער חיים עץ פרי 

שלמטה .א . ( האד) התעוררות



רנה    

ּדּבּור  ּבמח ׁשבה ּפגם אם ל ֹומר  צרי אין  ּגל ּות, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָּובבחינת
ענינים  ׁשהם רק הּתר  עניני ּגם אפּלּו אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומעׂשה,
ועצה  ּבטלים. ּודברים הוי', לעבֹודת צריכין  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינם
הוי' את מ ּׁשם "ּובּקׁשּתם ּכתיב הּנה לזה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיעּוצה
."נפׁש ּובכל  לבב ּבכל  תדר ׁשּנּו ּכי ּומצאת, ְְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָֹאלקי

ÔÈ‰Ïe ענין לעיל  ּׁשּנתּבאר  מה ּתח ּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
"ּגֹורעין  להיֹות ׁשּצרי ּבעבֹודה, ְְְֲִִִִֶַָָָָהּנסירה
ּומ ֹוסיפין  הּבהמית מ ּנפׁש ּגֹורעין  וד ֹור ׁשין ", ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַּומ ֹוסיפין 
לפׁשּפׁש וד ֹור ׁשין  , יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת האלקית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבנפׁש
לבב, ּבר  נעׂשה זה ידי ׁשעל  הרע, ּדּקּות ּגם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולבער 

ׁשייפין  לכל  ּפלג ול ּבא מהּמח , ההּׂשגה מקּבל  .ב ׁשהּלב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ּכי p‰Â‰י)  ּדר על  "וד ֹור ׁשין ", ּבל ׁשֹון  ּפר ּוׁש עֹוד  ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַ

ּכאׁשר  לפעמים ּדהּנה ."לבב ּבכל  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתדר ׁשּנּו
ּבמאד , ׁשפל  ר ּוחני ּבמ ּצב רחמנאֿל ּצלן  עֹומד  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹהאדם
לא  לפּומא ל ּבא אׁשר  ועניניו , ּבמ ּדֹותיו   מלכל ְְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹֻׁשהּוא

הּוא ג ּגליא  "הּלב ּוכמאמר  זאת, יֹודע ּבעצמ ֹו האדם ורק , ְְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹ
ּדלעצמ ֹו הּוא, מה יֹודע ׁשהּוא לפי האדם", את ד ׁשּמבּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּוא  הר ּוחני ּומ ּצבֹו מעמד ֹו ואׁשר  הּוא, מה יֹודע ֲֲִֵֶַַַַַָָָָהּוא
הּמסית  הּוא ׁשּבתח ּלה הּבהמית והּנפׁש ּבמאד , ומר  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹרע
האדם  את מ ֹוריד  הּוא ּכ אחר  הּנה ּכּנ"ל , ִִִֵֶַַַַַַָָָָּומ ּדיח 
א  לגׁשת עז  ּתרהיב אי" ל ֹו ל ֹומר  ּבתכלית ל ּומ ׁשּפיל ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

האדם  את ּומ ֹוריד  העבֹודה", אל  להתקרב ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּקד ׁש,
אׁשר  הּוא יֹודע ּכי מ ּזה, יֹודע ּבעצמ ֹו והאדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹותר ,
והּנה  מאד . ּבמאד  ו ׁשפל  ּגר ּוע מ ּצבֹו ּכי ּכן , הּוא ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהאמת
נ ֹואׁש לאמר  עליו  האדם לב יּפל  אל  זה ּכל  ֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאחרי
יסלח  והוי' הוי', אל  ל ׁשּוב ל ּבֹו אל  יּתן  אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָחסֿו ׁשל ֹום,
ּכי  ּומצאת, אלקי הוי' את מ ּׁשם "ּובּקׁשּתם וזהּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹל ֹו.
ּכמ ֹו הּוא הּדריׁשה וענין  כ ּו', "לבב ּבכל  ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָתדר ׁשּנּו
 ּדר על  מ ׁשּפט  ּבאיזה וד ֹור ׁש ׁשח ֹוקר  הּׁשֹופט , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדריׁשת
ענין  אם ּכי ּבלבד , ּדׁשֹואל  זה אין  ׁשהּדריׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ ׁשל ,
מן  ּדברים ו ׁשֹואל  אחרים ּבענינים ׁשח ֹוקר  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָהּדריׁשה,
לענין  ׁשּיכ ּות להם אין  לכאֹורה אׁשר  ּכאּלּו ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּצד ,
הּזה  הּדבר  אל  ּבא הּוא הרי האּלּו, הענינים ּומ ּכל  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה,
ּד"ׁשם" מ ּׁשם", "ּובּקׁשּתם וזהּו לדעת. צרי הּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָאׁשר 

אחרא  וסטרא הּקליּפֹות על  יבּקׁשה 2הּכּונה מ ּׁשם וגם , ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ
חד  ּכּלא ואלקים ּדהוי' אלקים, הּוא הוי' ּכי כ ּו' ,ווידר ׁש ְְֱֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבדריׁשה  תדר ׁשּנּו", "ּכי רק הּוא, כן  ּכי ְְְִִִִִֵֶַָָָָ"ּומצאת"
ּבכל  למצא יכ ֹולים ּדאלקּות כ ּו', "לבב "ּבכל  ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹוחקירה,

אם  (ּגם ׁשהּוא מקֹום ּדבכל  והינ ּו כ ּו', ּדבר  ּובכל  ְְְְִִֶַַָָָָָָמקֹום
יאמר  אל  ּבמאד , ו ׁשפל  ּגר ּוע ּבמ ּצב עֹומד  ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹחסֿו ׁשל ֹום
למצא  יכ ֹול  ל ּבֹו), אל  יׂשים וכאׁשר  חסֿו ׁשל ֹום, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנ ֹואׁש
על  יתּבֹונן  ּכאׁשר  והּוא ּבזה, נפׁשֹו לעֹורר  אלקי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹענין 
ּבתכלית  מה' רח ֹוק ׁשהּוא אי הוי', מ ּדרכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָההפ
נמ ׁש רצֹונ ֹו לעֹוברי ּגם והרי רצֹונ ֹו, עֹוברי ּכמ ֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָהרח ּוק,
להם  להיֹות ח ּיּות ׁשפע להם נמ ׁש ּומאין  ח ּיּות, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם
 יתּבר ׁשרצֹונ ֹו , יתּבר מרצֹונ ֹו הּוא הּכל  וקּיּום, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹח ּיּות

ׁשּכ ּכמ ֹו אֹותם, המח ּיה ּכּלם"הּוא את מח ּיה "ואּתה תּוב ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
איזה  להם נמ ׁש ואי לגמרי, רצֹונ ֹו הפ הּוא והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָכ ּו',

לפניו " אּפים  אר "ּכּמה אמר ּו, זה על  א ,3ח ּיּות, ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ
מ ּמדרגֹות  ונ ׁשּתל ׁשל  נמ ׁש אּפים"  אר" ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמּבחינת
ּומ ּזל ֹות, ּכֹוכבים העֹובדי להחיֹות נפילה  ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָעליֹונ ֹות
נמ ׁש רצֹונ ֹו לעֹוברי ואם רצֹונ ֹו, עֹוברי ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָאף

על  ׁשּלא העליֹון  רצֹון  ׁשאם מ ּבחינת הׁשּתל ׁשל ּות, ידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הח ּיּות, להם נ ׁשּפע היה לא הׁשּתל ׁשל ּות ידי על  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
ּדין  ּפי על  הּוא ההׁשּפעה הׁשּתל ׁשל ּות, ּבסדר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
ּכיֿאם  כ ּו', ּבטל  ׁשהּוא למי ּדוקא ונמ ׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָוח ׁשּבֹון ,
על ֿידי  ׁשּלא אנ ּפין " ארי" מ ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמקּבלים
 ֿ על ֿאחתּֿכּמה רצֹונ ֹו לעֹוׂשי ּכן  אם כ ּו', ְְְְְִִֵֵַַַַַָהׁשּתל ׁשל ּות
למעלה  ׁשהּוא העליֹון  הרצֹון  ּבחינת ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻוכ ּמה
רצֹונ ֹו", "עֹוׂשי ׁשּנקראים (ּומה הׁשּתל ׁשל ּות, מ ּגדר  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמעלה
ּובפרט  ּבעצם, יׂשראל  איׁש ׁשהּוא לפי ל ֹומר  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָיׁש
יׁשר , איׁש הּוא וגם כ ּו',  יתּבר אליו  ל ׁשּוב ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשּמתעֹורר 
(איׁש יד ֹו, הּׂשגת ּכפי ל ׁשּלם ור ֹוצה מ ּמּנּו ׁשּמּגיע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמֹודה
ׁשהתעֹורר  והראיה היא), ּתמימה הּלב ּדנקּדת הּכּונה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻיׁשר 
עֹוד  ּומ ׁשּפיל ֹו מ ֹוריד ֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש אּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבתׁשּובה,
"ּכי  וזהּו כ ּו'. אּתה מי ל ֹו ׁשאֹומר  ּבזה ּכּנ"ל , ויֹותר  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר 
ּבתׁשּובה, חפץ ּדאּתה לסלח , ח ּיב אּתה הּסליחה", ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּמ
מ ּכיר  ׁשהעבד  מאחר  ּכי ראּויה, הּסליחה מ ּדת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָועּמ
ׁשאינ ֹו הּסליחה, ועּמ לסלח  ּתר ּבה אּתה ונכנע, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבחטאֹו
ׁשּזהּו כ ּו', הּמדינ ֹות ּבנימ ּוסי ׁשּתל ּוי ודם ּבׂשר   ּבמל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכמ ֹו
הינ ּו) הּסליחה" עּמ" אבל  הׁשּתל ׁשל ּות, סדר  ּפי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעל 
כ ּו', ּומ ּדֹות חכמה ּבבחינת הׁשּתל ׁשל ּות, סדר  ּפי על  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל  הּסֹובב סֹוף אין  אֹור  עצמ ּות ּדמ ּבחינת יתּבֹונן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָוכאׁשר 

ּתהיה ז עלמין  כ ּו', נפׁשֹו ּולהאיר  ל ֹו לסּיע ּבנפׁשֹו נמ ׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשהּוא  הּלב, נקּדת ּפנימ ּיּות ּבבחינת נפׁשֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻהתעֹורר ּות

ּתׁשּו עּלאה ּבחינת תדר ׁשּנּוח בה "ּכי וזהּו לעֹולם. ׁשּקדמה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
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אפשר 2) ואי  עליו... להראות שיכול  דבר הוא זה לשון כי 
ואנוהו, ֿ לי  א זה שכתוב כמו הוא ברוך  הקדוש על  רק כך  לומר
שם, נקרא הקליפות ומשכן מקום אבל  כבודו, הארץ כל  מלא כי 

[מאמר] ב. פרק סוף חוקת תורה (לקוטי  למטה מאוד  עמוק כלומר
שם). עיין ב, פרק - הא' - לדודי  אני  המתחיל  דיבור

ואילך .3) ח , מאמר ומעין בקונטרס זה בכל  ראה

האבריב . לכל מחלק  שבלב ).ג. .והלב  ההרגש  את לבטא  נית לא  (כלומר לפה  מגלה  אינו  עצמו .ד .הלב  לבי בינו 

לקדושה ).ה . (המנגד  האחר אחד .ו .הצד  הכל  ואלקי העולמות.ז.שהוי' כל את (מקי) עליונה .ח .המסובב 



רנו   

לבב, ּבר  ׁשּיהיה לבב (ּדבכל  ,"נפׁש ּובכל  לבב ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבכל 
רצֹון  נפׁש נפׁש והינ ּו)4ּובכל  ּבזה, רק יהיה רצֹונ ֹו ּדכל  , ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

ח ׁשֹוכא  ואתהּפכא הּקצה, אל  הּקצה מן  ל ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתהּפ
ּדל ּבא טלנהֹורא  רעּותא ּבחינת ידי ּבח ּיי יעל  למאס ז ֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

ּבֹו לדבקה ונפׁשֹו ל ּבֹו ולמ ׁש ותענ ּוגיו , הּזה ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹעֹולם
כ ּו'.  ְִֵָיתּבר

.ev˜,אחרא וסטרא קל ּפֹות מ ּׁשם", "ּובּקׁשּתם ƒְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ּכי  "ּומצאת, זה ּובכל  ּביֹותר , ׁשפל  ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמּצבֹו
הּקצה  מן  ׁשּיהפכם ,"נפׁש ּובכל  לבב ּבכל  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתדר ׁשּנּו
רצֹונ ֹו לעֹוברי אם ההתּבֹוננ ּות, ידי על  והּוא הּקצה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָאל 
ׁשּימ ׁש על ֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה רצֹונ ֹו לעֹוׂשי ,ְְְְֵֶַַַַַַָָָֻּכ

הּסליחה. ׁשּׁשם מהׁשּתל ׁשל ּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָמלמעלה

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ראיה 4) - א). טו, (ירמיהו הזה העם אל  נפשי  אין שכתוב כמו
ושמחי , רני  המתחיל  דיבור [מאמר] מקץ אור בתורה הובאה זו
החסידות]. תורת - חיים אלקים [=דברי  בדא"ח  מקומות ובכמה
- בתורה שנאמר ממה מסתעיין אין מה מפני  עיון צריך  ולכאורה
מדבר  דשם לומר ויש נפשכם. את יש אם - ח  כג , בראשית
(ראה  להו לית דבבואה בבואה אשר אחרא, וסטרא זה בלעומת

- השני  - תצא כי  המתחיל  דיבור [מאמר] סוף תורה לקוטי 
נפשך  ובכל  לפירוש גמורה ראיה מזה אין ולכן וביאורו),
שנאמר  ממה ראיה דאין כן גם מובן זה חילוק פי  ועל  דקדושה.
כמה  עד  נראה בזה וגם - צרי . בנפש תתנני  אל  - יב כז, תהלים -
אגב. ובדרך  בטפל  שבאו פרטים אפילו הדא"ח  בתורת מדוייקים

לאור.ט. החוש הלב .י .ומתהפ רצו
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תרצ "ג אלול, דר"ח ב' ב"ה,

ווארשא 

תהלה  לשם  הנודע הרה"ג  ידידי כבוד

הרב  טוב דבר על משכיל ותפארת

נ"י  וויינבערג 

וברכה! שלום 

שי' לאחינו העזרה אודות התעוררותי לדברי בהמשך

אלקים ויראי המורים  השו"בים  והרבנים  בכלל, באשכנז

ראוי  הוא, באשר המצב את מכיר כבודו כאשר הנה בפרט,

בכתב. הצעה איזה יעריך אשר

אשר  הקטנות, לקהלות העזרה בדבר כבודו של הערתו

המקואות  החזקת עליהם  יכבד ר"ל המהפכה לסיבת

לב, שימת הדורשת עיקרית הערה היא הלימוד, ומוסדי

אשר  כל בעזה"י לעשות יחדיו כולנו אותנו ומחייבת

הערים שמות א) החומר, דרוש  כל וראשית ביכולתנו,

סכום ג ) תמיכה, הדורשים  המוסדות עניני ב) והמושבות,

ידם על אשר ההיא העדה קריאת שמות ד) התמיכה,

התמיכה. דבר תבוא

הדבר  מוכרח כזה במצב כי לכבודו, דעתי גליתי כבר

הענינים ממכירי סגולה יחידי של חשאי ועד יברא אשר

וסכום העזרה באופן הצעתם  יעריכו והם  המקום , על

דרוש הפועל אל הכח מן זה דבר הביא ולמען התקציב,

מעינו  כל אשר מיוחד, ועד יהי' וכו' בצרפת בחו"ל אשר

אומרת  זאת לזה, הדרושים  האמצעים  להשיג  בעזה"י יהי'

יבוא  החשאי, הועד של כחו בא יהי' שבחו"ל, הועד אשר

בשביל  סכומים  ליחד הכללית העזרה מוסדות עם  בדברים 

האמור. מהועד הנערך התקציב מילוי

ונודע  חשוב איש  יעמוד אשר דרוש  החשאי ועד בראש 

אשר  להגיד למותר הרכוש , בעלי בספירות גם  טוב בשם 

רק  ידוע ויהי' גמור בסוד יהי' החשאי ועד חברי שמות

יהודי  בשביל העזרה הנהגת בראש  העומדים  לאחדים 

אשכנז.

הגביר, כבוד של והמעולה הטוב שמעו שמעתי כאשר

תורה  מוקיר תרומיות, מדות בעל וחסד, צדק העושה

פעולותיו  בכביר כל בפי ומשובח מהולל רבנן, ורחים 

כזו, עזרה בראש  לעמוד שי', נ[ו]סבאום  מר הנשגבות

עזרה, הדורשים  ומורים  שו"בים  הרבנים  נפשות להציל

יזכה  אשר וכו', טבילה הבתי החזקת בדבר העזרה ובפרט

הרבים . ממזכי להיות גדול לזכות

האמורה  הצעתי בעזה"י בהימלא אשר אפונה לא

הי' בעזה"י אשר כאמור, כחו ובא החשאי הועד בענין

והדת. התורה בחיזוק רב תועלת מביא

הגביר  בשם  שאלוני זה, ער"ח ממאריענבד, נסעי ביום 

השני' שעה על והגבלתי לקבלו, אוכל מתי שי ' נוסבאום 

לא  הזה הזמן ובטח לפניו, שיתאים  כפי השלישית או

ההתראות, בא שלא זה, על מצטער שהנני מה לו, התאים 

בדברים לבוא ובפרט בכלל, להכירו במאד לי נעים  שהי'

והצלה  הרבים  טובת בזה שיש  בזה, האמור הענין לרגלי

ורוחניות. גשמיות

אחינו  בעזרת להיות לזכות שואף הנני ונפשי לבי בכל

כי  והתורה, המצוה מוסדי בעניני ובפרט שבאשכנז, שי'

דוקא  ובחשאי, מבחוץ העזרה נחיצות היטיב אנכי מכיר

וצורה. נפש  בעלי אנשים  ע"י

לו  ישלח והשי"ת הטוב, משלומו להודיעני נא יואיל

הק' בעבודתו לשקוד יוכל כי ויאמצהו ויחזקהו רפו"ש 

ברבים . תורה להרביץ

בכוח"ט. ומברכו מכבדו הדו"ש  ידידו
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אגרות קודשרנח

 ב"ה,  ב' אלול, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז מנ"א.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

ויהי רצון ע"פ מ"ש את בתי נתתי לאיש הזה שיקוים בזה כל הנ"ל, ז.א. שיהי' נתתי - מרצונו 

הטוב, לאיש - חשוב וצדיק )ראה שמות ב, א. זח"א רנז, א(.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בלימוד  עתים  לקבוע  ההכרח  על  לעוררו  )והזכות(  החובה  עלי  פרטית,  בהשגחה  שהכל  כיון 

פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט אשר כהן הוא.

]ג' אלול תשכ"א[

 - לימודה  אודות מקום  וגם  הולדת שלה,  יום  ע"ד  כותבת  בו  אלול,  במענה למכתבה מר"ח 

שאינו ב... מפני שלדעתה מוסד חינוך אשר ב...אינו באותו הרמה.

ומובנת הפליאה והתמי' ובפרט בידעי ביתה, בית חסידותי וחינוכה מסוג זה, שעפי"ז צ"ל ברור 

בדעתה ובהחלט שהרמה הכי גדולה הוא זה - מה שהמוסד מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא ישראל, והפי' בודאי שלא הידיעה עיקר, כי אם התוצאות - שתהיינה מתאימות לתפקיד האדם 

בעולמו, כדברי חכמינו ז"ל, אני נבראתי לשמש את קוני, שמילוי התפקיד תלוי במדת היראת שמים 

שבהחינוך ובהעזר מלמעלה, בסייעתא דשמיא.

מהשי"ת,  רצון  יהי  חכמה,  יודיעו  שנים  רוב  אשר  החדשה,  בשנה  נכנסת  שככתבה  וכיון 

שיעמידה על האמת, שראשית חכמה - יראת ה' להתחנך במסגרת חסידותית, בד' אמות של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר, שבודאי על ידי זה יוסיף בהתעוררות רחמים רבים גם בהנוגע לשאר עניני'.

ויהי רצון שתמורת זה, שבטח היו כאלה שלמדו ממנה בהנוגע למוסד חינוכם כנ"ל, הנה מכאן 

ולהבא תשמש דוגמא חי' לבת חסידותית - בחינוכה ומקום המצאה, כוונתי כפשוטה, חינוך במוסד 

כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, כאמור לעיל.

בברכה לבשו"ט בהקדם ובברכת כתיבה וחתימה טובה.
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הּתֹורה  על רׁש"י  ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמ ּו"ר ּפתּגם ידּוע  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י  ׁשּפרּוׁש מ ּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימ ּיּות ְְִִִַַָָהמב ֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מ ּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מב ֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי 

האלקית  הּנפ ׁש מלחמת על קאי  גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי 

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפ ּלה, ּבעת (יצרֿהרע ) הּבהמית הּנפ ׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים  ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב  הרׁשּות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

 ֿ הּיצר ּבברּור אֹופ ּנים ּב' ׁשּיׁש מק ֹומ ֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמב ֹואר

מנּוחה. ּבדר ב ) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע :

"ׁשעת  - הּתפ ּלה עב ֹודת ּבין החילּוק  זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי  "ּדרכיה - הּתֹורה לעב ֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מ ּלמ ּטה הּיצרֿהרע  ּברּור הּוא הּתפ ּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעב ֹודת

(נפ ׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפ ׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי 

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי  ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי מ ּמילא, ּבדר למ ּטה, מ ּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי 

 ֿ ועלֿידי  ּבנפ ׁשֹו, אלק ּות ּומגּלה  ממ ׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימ ּוד

מאליו. הּיצרֿהרע  (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי  הּיצרֿהרע  ּׂשּברּור מה מ ּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפי ֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור י ׁשנֹו ּכי  - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עב ֹודה עלֿידי  -ְֲֵֶַָָ

        

ÌÈÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ L‡ ˙‡ BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּגמרא. ׁשע ּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿט ֹוב 

ערכין למ ּסכת ב)ּכׁשהּגיע ּו "לי ׁשנא (טו , הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿט ֹוב : ּפרׁש ּתליתאי ", קטיל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּתליתאי 

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמס ּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  י ֹותר ק ׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלב ּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.
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ÌÈÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ L‡ ˙‡ BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמח ׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתח ׁשב ּו אל רעהּו רעת את "ואי ׁש מ ּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמ ּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לע ֹולם, לב  על יעלה ולא ּכתיב , ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי מ ּמׁש. עב ֹודהֿזרה מח ׁשבת ּוכמ ֹו ע ׁשן, ּכהנּדף  ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמ ּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  ערי ֹות וגּלּוי  עב ֹודהֿזרה ּכנגד הרע  לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  חכםֿלב  לכל נֹודע  ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למ ּוטב ". והן לט ֹוב  הן הּדּבּור, על הּמח ׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר
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המדּבר, - ּתליתאי " קטיל ּתליתאי  "לי ׁשנא רז"ל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי  וק ׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע 

מן  מ ֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא ע ֹוד ּכל הּגּלּוי . אל מח ׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומח ּכה  אף   מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב 

נזק . ׁשּיגרם קטרּוג מ ּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבע ֹולם
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זי "ע , נבג"מ  זצוקללה"ה אדמ ּו"ר מו"ח  מכ"ק  ְְִִַַָׁשמע ּתי 

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס  אׁשר לי , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני  מ ּצב ֹו ּתאר מע ׂשה ּוב ׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע  אׁשר אדמ ּו"ר, מו"ח  כ"ק  וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמ ֹו. על וגם חברֹו על לס ּפר ׁשאס ּור הרע , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון
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,מל מ ּנּוי  - לארץ  ּבכניסתן י ׂשראל נצט ּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק  ׁשמח ּית הרי  הּמק ּדׁש. ּבית ּובנין עמלק  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמח ּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופ ּני  ׁשני  י ׁש והּנה, הּמק ּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמ ּות

נק ּדֹות, ב ' ּבצירי , ׁשּזכר לֹומר, וי ׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי  – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מק ּדׁשֹות, לׁשּתי  ׁשּקדמה עמלק  מח ּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מח ּית על רֹומז נק ּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשלי ׁשי . הּמק ּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת
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מ ּזה. למ ּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜eÈ˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעב ֹודתֹו האדם, את מקרר –˜Ó‰עמלק  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני  לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק  ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת רי ׁש ּכפרש"י  האדם, את מט ּמא עמלק  –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו וטמאה, ּבלעם".˜iÂעראי  אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ»ְֱִִֶָֹ
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ואינֹו 'ח ֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק  מ ּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק 

זהּו ׁשּבּלב . לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח  הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפ ׁשר

יפחדּו ׁשּלא הע ֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמ ּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק  הרע ֹות, הּמּדֹות ׁשבע  הן האּמֹות ׁשבע  ס ּוף : ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה י ׁשּפע ּו לא ׁשּבּלב  ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

וי ׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות
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"מחה נאמר ּבס ֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפע ּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח  ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפע ּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק ", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמ ׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, וי ׁש לגמרי . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק 

ד' ּכמ ֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח  עצמ ֹו" "מ ּפי  מ ׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי וכיון הּגב ּורה". "מ ּפי  ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש י ֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר י ֹותר ּבׁשּלח  ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת
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úðî ìò áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéä àeä .÷écvä ïBòîMî ìa÷ BëBñ Léà ñBðâéèðà©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
.íëéìò íéîL àøBî éäéå ,ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk Beä àlà ,ñøt ìa÷ì§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

ycew zegiyn zecewp

של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' א

 סוף זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, י"ד אלול



רסט zea` iwxtl mixe`ia

b dpyn ` wxt

úðî ìò áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéä àeä .÷écvä ïBòîMî ìa÷ BëBñ Léà ñBðâéèðà©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
.íëéìò íéîL àøBî éäéå ,ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk Beä àlà ,ñøt ìa÷ì§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

ycew zegiyn zecewp

של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב

             

        
        

        
        

          
        

       
         

       
        

      
         

        
         

        
        

   
         

          
        

          
         

       
       

       
         




      

           
        
          

      
          

         
         

          
        
        

         
       


        

        
        

   
         
           
         
           
           
         
          

        
        

          
         

           
        

           
          

         
           

            
          

           
          

           
         
         

        
        

         
       

    
          

            
           

           
     

        
        

        
         

       
           

       
   

       
       

       
        

 





























































































































































































לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תצא 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
6:096:128:498:509:259:2610:3210:3319:2019:1319:4719:4018:5419:50באר שבע )ק(

6:066:108:468:489:239:2410:3110:3119:2419:1719:4819:4118:4819:52חיפה )ק(

6:066:108:468:489:229:2410:3010:3119:2419:1719:4619:3918:3819:49ירושלים )ק(

6:086:128:488:499:249:2510:3210:3219:2119:1419:4819:4118:5519:52תל אביב )ק(

5:546:028:338:389:249:2710:3610:3820:0119:5020:3720:2519:3420:40אוסטריה, וינה )ק(

7:006:529:038:599:409:3610:3610:3317:4917:5418:1618:2117:3518:32אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:006:088:408:449:289:3110:4010:4220:0019:5020:3520:2419:3320:37אוקראינה, אודסה )ק(

5:295:378:078:138:589:0210:1110:1319:3519:2420:1119:5919:0820:13אוקראינה, דונייצק )ק(

5:395:478:178:229:099:1210:2210:2319:4719:3620:2420:1119:2020:26אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:006:098:378:449:329:3610:4610:4820:1720:0520:5520:4219:4920:57אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:526:018:298:369:259:2810:3810:4020:1019:5820:4820:3519:4220:50אוקראינה, קייב )ק(

6:296:369:089:139:569:5811:0711:0920:2720:1620:5820:4720:0021:01איטליה, מילאנו )ק(

6:146:138:458:449:149:1210:1710:1518:2118:1918:4318:4218:0218:50אקוואדור, קיטו )ח(

7:297:229:369:3110:1110:0711:0811:0518:2718:3118:5418:5818:1319:08ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:308:2110:2810:2311:0711:0212:0311:5919:0919:1419:3919:4418:5519:56ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:236:299:039:069:449:4610:5410:5519:5619:4820:2720:1719:3120:29ארה״ב, בולטימור )ק(

6:106:168:508:539:339:3510:4310:4419:4819:3920:1920:0919:2220:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:116:168:518:549:339:3510:4310:4419:4819:3920:1920:1019:2320:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:446:509:249:2710:0810:1011:1811:1920:2720:1820:5920:4920:0121:01ארה״ב, דטרויט )ק(

6:516:559:319:3210:0610:0711:1411:1419:5919:5320:2520:1819:3620:28ארה״ב, האוסטון )ק(

6:176:218:578:599:349:3510:4210:4319:3419:2720:0219:5419:1020:05ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:566:589:349:3510:0810:0811:1511:1519:5319:4720:1820:1219:3020:22ארה״ב, מיאמי )ק(

6:056:118:458:489:289:3010:3810:3919:4519:3620:1620:0619:1920:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:356:409:159:189:579:5911:0711:0820:1220:0320:4220:3319:4620:45ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:036:098:438:469:269:2910:3710:3819:4519:3520:1620:0619:1920:19ארה״ב, שיקגו )ק(

6:486:449:109:079:409:3710:4010:3818:2518:2518:4818:4918:0718:58בוליביה, לה-פס )ח(

6:356:449:119:1810:0810:1211:2211:2420:5620:4421:3521:2220:2821:37בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:366:459:139:1910:0910:1311:2211:2420:5620:4321:3421:2120:2721:36בלגיה, בריסל )ק(

6:296:248:468:439:189:1410:1710:1417:5617:5818:1618:1817:4018:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:166:118:348:319:059:0210:0410:0217:4017:4218:0518:0717:2418:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:526:028:298:359:269:3010:4010:4220:1720:0420:5420:4019:5120:56בריטניה, לונדון )ק(

5:556:068:308:379:329:3610:4610:4920:2920:1521:1020:5520:0321:12בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:556:058:318:389:309:3510:4510:4720:2520:1221:0420:5019:5621:06גרמניה, ברלין )ק(

6:206:298:589:049:529:5611:0611:0820:3720:2521:1421:0120:0921:16גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:336:278:488:449:209:1610:1810:1517:5617:5818:1418:1717:4018:27דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:216:228:588:589:299:2910:3510:3419:0418:5919:2819:2318:4219:32הודו, מומבאי )ח(

6:176:198:548:559:269:2610:3110:3118:5918:5519:2319:1818:3719:28הודו, פונה )ח(

5:455:538:248:299:149:1710:2610:2819:4919:3820:2420:1319:2220:27הונגריה, בודפשט )ק(

5:145:207:547:578:378:399:479:4818:5318:4419:2519:1518:2819:27טורקיה, איסטנבול )ח(

6:446:499:249:2710:0410:0611:1311:1420:1320:0520:4320:3419:4920:46יוון, אתונה )ק(

6:076:148:468:519:359:3810:4710:4920:0919:5820:4420:3219:4220:46מולדובה, קישינב )ק(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תצא 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
6:186:198:558:559:269:2610:3210:3119:0118:5619:2519:2018:3919:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:227:129:149:089:569:5010:5010:4517:4517:5218:1718:2417:3318:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:365:398:158:168:508:509:579:5718:3818:3219:0418:5818:1519:08נפאל, קטמנדו )ח(

5:295:358:108:138:518:5410:0110:0219:0618:5719:3619:2718:3919:39סין, בייג'ין )ח(

7:047:029:359:3410:0410:0311:0711:0519:1319:1119:3519:3318:5319:42סינגפור, סינגפור )ח(

5:265:358:018:089:009:0410:1510:1719:5319:4020:3320:1919:2420:35פולין, ורשא )ק(

6:196:168:448:429:149:1110:1410:1218:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:456:539:259:2910:1310:1611:2411:2620:4220:3221:1621:0520:1621:19צרפת, ליאון )ק(

6:496:579:279:3210:1910:2311:3211:3421:0120:4921:3621:2320:3321:38צרפת, פריז )ק(

5:525:518:258:248:548:539:579:5618:0818:0518:3018:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

6:276:339:069:109:529:5411:0311:0420:1820:0820:4720:3719:5120:50קנדה, טורונטו )ק(

6:006:078:398:449:279:2910:3810:4019:5619:4620:2920:1819:3020:31קנדה, מונטריאול )ק(

6:086:138:498:519:279:2810:3510:3619:2919:2219:5819:5019:0520:01קפריסין, לרנקה )ק(

5:385:498:118:209:179:2210:3210:3520:2020:0621:0320:4819:5021:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:095:207:397:498:498:5410:0510:0720:0019:4520:4120:2519:3020:43רוסיה, מוסקבה )ח(

5:235:318:028:078:528:5510:0410:0519:2619:1520:0119:5018:5920:03רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:276:359:069:119:569:5911:0811:1020:3520:2421:0620:5420:0821:08שוויץ, ציריך )ק(

6:066:068:418:419:129:1110:1610:1618:3818:3419:0118:5818:1719:07תאילנד, 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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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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