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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתו  של  לקשוה"ת  טוב  מזל  בברכת  עיקר  ראשון  וראשון  מכתביו...  קבלתי  ובעתם  בנועם 

יסודי התורה  על  עד  עדי  ולבנין  ומוצלחת  ויתן השי"ת שיהי' בשעה טובה  שי'  ב"ג  עם  מרת... תחי' 

והמצוה כפי שהם מוארים במאור תורת החסידות.

ובתורת החסידות  כ"כ בהדרכת תורת החסידות  מורגל  אינו  וכיון שכנראה ממכתבו החתן 

עצמה, הנה בודאי תומ"י - נגש הוא וכן בתו תחי' למלאות ולהשלים ענין זה אשר כמובן יסוד הוא 

מהנעשה  לי  יכתוב  ובטח  הויז,  פרייליכע  לעבעדיקע  ווארימע  א  צו  באמת,  מאושרים  לחיים  בחיים 

בזה, אף שכנראה מבין שורות מכתבו עדיין לא שם לבו להתעסק בזה כראוי בה בשעה שטרוד ביותר 

בהכנות הגשמיות של החתונה, ואולי דבר אחד מתורץ בחבירו, כי מפני העלם והסתר הגשמיות אינה 

נראה הרוחניות עד שגם שוכחים ע"ז. והגע בעצמך אם טרוד כ"כ בהוצאות החופה ואביזרייהו שאין 

זה אלא ענין של יום אחד ורוב ההוצאות הוא מפני הרצון לנשיאות חן בעיני אדם, הרי עד כמה צריך 

להיות טרוד בהכנות הרוחניות שזה נוגע להזוג הצעיר למשך כל חייהם והאריכות בזה אך למותר...



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
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)ג קודש ישראל להויה "מאמר ד '   
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כב  ...........................................  י"תשח'ה, אב- מנחם
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)יב מוגה(ם בספר התניא שיעורי(   
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)יג  בק  ..................  פרשת פינחסלשבוע " היום יום"לוח
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)יט  נדריםמסכת  –משניות  
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)כא  עם ביאורים זבחיםמסכת  

ר  ........................................................  פהעד דף  טעמדף 
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)כב  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

כחר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כג ריביתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כד  ב[צו את בני ישראל ה "ד תורהלקוטי[  

לאר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כה  התשובשערי   

לטר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו
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מבר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כט מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''דמוא

)ל ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

מהר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לא

ומר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לב רמז  .............................  הלכות בית הבחירה –ם "רמב

)לג  מטר  ......................................  חומש לקריאה בציבור

)לד סר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

סאר  .........................................  אפרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  סבר  ............................  פרשת פינחסלשבוע לוח זמנים

)לז סגר  ....................  בת קודשלשדלקת נרות ת הצוסדר מ



ה

   
  


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

L„˜1 ּכל ּתב ּואתה , רא ׁשית  להוי' יׂשראל  …∆ְְֲִִֵֵַָָָָָֹ

ג ֹו' יא ׁשמ ּו ה ּתר ּגּום 2א ֹוכליו ּופר ׁש , ְְְֵֵֶַַָָ

עללא  ארמ ּות  ּכדמעה  ר ׁש"י) ּבפר ּוׁש ְְְְְֲִִֵַַָָָָ(וה ּובא 

ׁשּיׂשראל  היינּו, למימת , ח ּיב  מיּניּה ּדאכיל  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדמן

ח ּיב  מ ּמּנה  ׁשהא ֹוכל  יׂשראל ) (קד ׁש ּכתר ּומה  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהם 

היינּו,3מיתה  ארמ ּותא , ע ֹומר  חצד  ּוכ ׁשיר ּו , ְְֲֲִִֶַַָָָ

(רא ׁשית  העמר  לפני קציר  ּכרא ׁשית  הם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשּיׂשראל 

ּכן  מתח ּיב , והא ֹוכל ֹו ּבאכילה  ׁשאס ּור  ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּתב ּואתה )

להבין  וצרי יא ׁשמ ּו. א ֹוכליו את 4ּכל  ּדּמה  ל ּמה  , ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָ

ּתר ּומה  הרי ועמר , ּדתר ּומה  הענינים  לב ' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹיׂשראל 

ּדאכילת  הענׁש וגם  מעמר , יֹותר  נעלית  ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהיא 

ּגם  היא  ׁשּתר ּומה  ּובפרט  יֹותר , חמ ּור  ְְְִִֵֶַָָָָּתר ּומה 

ה ּוא  והעמר  אדם , מאכל  ׁשהם  מח ּטים  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמהמבחר ,

ה ּוא  האדם  והרי ּבהמה , מאכל  ׁשהם  ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָמ ּׂשע ֹורים 

ה ּכת ּוב  מ ֹוסיף  מה  ּכן, ואם  מה ּבהמה . יֹותר  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָנעלה 

קציר  ּכרא ׁשית  ּתב ּואתה , רא ׁשית  הם  ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּיׂשראל 

יׂשראל , ּדקד ׁש הענין על  נֹוסף  העמר , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלפני

ּכתיב  ּדה ּנה  ה ּוא , הענין ּוכלל ּות  ׁשּתי 5ּכתר ּומה . ׁשהן ע ׂשיתי, אני ּונׁשמ ֹות  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ה ּבהמית  ונפ ׁש האלקית  נפ ׁש אדם 6נפ ׁשֹות , אדם , ּבׁשם  נקראת  האלקית  נפ ׁש , ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

לעליֹון 7א ּתם  א ּדמה  ׁשהיא  לפי ׁשהיא 8, ענינּה ּכן ּכׁשמ ּה ה ּבהמית  ונפ ׁש , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעיל ּבהמה  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ה ּנפ ׁשֹות , ּבב ' להיֹות  צריכה  האדם  ועב ֹודת  ּבענין 9. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשבעתים  ל ׁשכנינּו ב '10וה ׁשב  ׁשל  ה ּמּדֹות  ׁשבע  על  ּדקאי ּדייקא , ׁשבעתים  , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לא  להיֹות  צריכה  ׁשהעב ֹודה  היינּו, ה ּבהמית , ונפ ׁש האלקית  נפ ׁש ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹה ּנפ ׁשֹות ,
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(1" בכתי "ק : שליט "א אדמו"ר כ"ק  ציין – חב "ד חסידי  אגודת שבספריית ההנחה העתק  על  לקמן (ראה "

" .(3 הערה  .(10 הערה לקמן (ראה פרשתנו.2)" הפטרת – ג ב , מ "ט .3)ירמי ' פ "א גם 4)חלה ראה

ואילך. א'רכא ע ' פרשתנו טז.5)אוה"ת נז, פ "א.6)ישעי ' לא.7)תניא לד, ובכ"מ .8)יחזקאל ב . שא, ב . כ, ד"ה 9)של"ה

ואילך). 179 ע ' (לעיל פ "ז בלק  דש"פ  יעקב  שארית הי ' וד"ה ואילך); 131 ע ' (לעיל פי "ב  תמוז די "ב  מנה תהלים 10)מי 

יב . עט ,

    
L„˜1eÓL‡È ÂÈÏÎB‡ Ïk ,‰˙‡ez ˙ÈL‡ 'ÈÂ‰Ï Ï‡NÈ …∆ƒ¿»≈«¬»»≈ƒ¿»…»¿»∆¿»

'B‚2‰ÚÓ„k (È"L LeÙa ‡e‰Â) Ìebz‰ LÙe ,˙eÓ‡ ≈≈««¿¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿»¬»
‡ÏÏÚ˙ÓÈÓÏ iÁ dÈpÈÓ ÏÈÎ‡c ÔÓc דמעה (הנקראת [כתרומה «¿»¿«¿»ƒƒ≈«»¿≈«

ממנה  שאוכל  שמי  (הופרשה) שהורמה תאחר ") לא ודמעך  "מלאתך  ככתוב

למות], ‰Ìחייב Ï‡NiL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿»≈≈
(Ï‡NÈ L„˜) ‰Óe˙kƒ¿»…∆ƒ¿»≈

‰˙ÈÓ iÁ ‰pnÓ ÏÎB‡‰L3, ∆»≈ƒ∆»«»ƒ»
,‡˙eÓ‡ ÓBÚ „ˆÁ eÈLÎe¿ƒ¬«∆¬»»
˙ÈL‡k Ì‰ Ï‡NiL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
˙ÈL‡) ÓÚ‰ ÈÙÏ Èˆ»̃ƒƒ¿≈»…∆≈ƒ
‰ÏÈÎ‡a eÒ‡L (‰˙‡ez¿»…∆»»¬ƒ»
בכל  החדשה מהתבואה לאכול  ואפשר 

ביום  העומר  קרבן  הבאת לאחר  רק שנה

בניסן  Ôkט"ז  ,iÁ˙Ó BÏÎB‡‰Â¿»¿ƒ¿«≈≈
eÓL‡È ÂÈÏÎB‡ Ïk שפוגע מי  כל  »¿»∆¿»

ייענש. בהם, ו 'אוכל ' ישראל  בבני 

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ4‰nc ‰nÏ , ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ»
Ï'הנביא  Ï‡NÈ לשני ‡˙ ∆ƒ¿»≈¿

È‰ ,ÓÚÂ ‰Óe˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ¿»¿…∆¬≈
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ‰Óez לה ויש ¿»ƒ«¬≈≈

יותר  גדולה Ì‚Âקדושה ,ÓÚÓ≈…∆¿«
eÓÁ ‰Óez ˙ÏÈÎ‡c LÚ‰»…∆«¬ƒ«¿»»

,˙BÈ מיתה חייב תרומה האוכל  רק כי  ≈
Ìb ‡È‰ ‰ÓezL ËÙeƒ¿»∆¿»ƒ«

ÁÓ‰Ó שבתבואהÌÈhÁÓ , ≈«À¿»≈ƒƒ
‡e‰ ÓÚ‰Â ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ì‰L∆≈«¬«»»¿»…∆
,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó Ì‰L ÌÈBÚOÓƒ¿ƒ∆≈«¬«¿≈»
˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ Ì„‡‰ È‰Â«¬≈»»»«¬∆≈
ÛÈÒBÓ ‰Ó ,Ôk Ì‡Â .‰Ó‰a‰Ó≈«¿≈»¿ƒ≈«ƒ
˙ÈL‡ Ì‰ Ï‡NiL e˙k‰«»∆ƒ¿»≈≈≈ƒ

Èˆ˜ ˙ÈL‡k ,‰˙‡ezÈÙÏ ¿»…¿≈ƒ»ƒƒ¿≈
L„˜c ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒB ,ÓÚ‰»…∆»«»ƒ¿»¿…∆

‰Óe˙k ,Ï‡NÈ היא תרומה והרי  ƒ¿»≈ƒ¿»
ומה  חמורה ויותר  נעלית יותר  קדושה

בדימוי  קיים שלא לעומר  בדימוי  יש

לתרומה?.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿ƒ≈
È˙k5,È˙ÈNÚ È‡ ˙BÓLe ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒƒ

רבים  לשון  ÈzL"נשמות" Ô‰L∆≈¿≈

˙BLÙ, יהודי בכל  ‰ÈÓ‰a˙שקיימות LÙÂ ˙È˜Ï‡‰ LÙ6LÙ , ¿»∆∆»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ∆∆
,Ì„‡ ÌLa ˙‡˜ ˙È˜Ï‡‰ נאמר ישראל  בני  ‡Ìzועל  Ì„‡7, »¡…ƒƒ¿≈¿≈»»»»«∆

‡È‰L ÈÙÏ האלוקית ÔBÈÏÚÏהנפש ‰Óc‡8, הוא ֿ ֿ ברוך  לקדוש דומה ¿ƒ∆ƒ∆»∆»∆¿
ממעל  אלוקה "חלק היא האלוקית שהנפש ב) (פרק התניא בספר  שכתוב וכפי 

dÓLkממש" ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
dÈÚ Ôk כך נקראת שהיא כפי  ≈ƒ¿»»

Ó‰a‰מהותה  ‡È‰L עיקר כי  ∆ƒ¿≈»
הכוח  הוא הבהמית הנפש של  מהותה

לבהמה, דומה היא ובכך  המתאווה

שלה. התאוות סיפוק הוא עניינה שכל 

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ Ì„‡‰ ˙„BÚÂ«¬«»»»¿ƒ»ƒ¿
˙BLÙp‰ 'a, יחד BÓÎeגם ¿«¿»¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL9 דיבור במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈
שנאמר  יעקב' עפר  מנה 'מי  המתחיל 

זו , שנה בתמוז  י "ב הגאולה בחג 

מלכות' ב'דבר  לאור  (יצא תשי "ח

אפשר ) בדרך  ביאור  עם בלק פרשת

ÔÈÚa מאת ישראל  בני  של  הבקשה ¿ƒ¿«
בתהלים  ע"ט (בפרק ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

השנה, תמוז  בי "ב התחילה שאמירתו 

להולדת  הע"ט שנת התחלת תשי "ח,

ֿ עדן ) נשמתו  הריי "צ ≈«¿L‰Âהרבי 
ÌÈ˙ÚL eÈÎLÏ10, על כעונש ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ

טובים  הלא ÌÈ˙ÚLƒ¿»«ƒמעשיהם
,‡˜ÈÈc מד ואומר והפסוק ייק »¿»

שבע פעמיים היינו  ≈«¿È‡˜c"שבעתיים"
ÏLשהכוונה  ˙Bcn‰ ÚL ÏÚ«∆««ƒ∆

˙È˜Ï‡‰ LÙ ,˙BLÙp‰ '«¿»∆∆»¡…ƒ
,eÈÈ‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ«¿

‰„BÚ‰L באמצעות ה' עבודת ∆»¬»
הנפש  Ï‡כוחות ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿…
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)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

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

)ג קודש ישראל להויה "מאמר ד '   
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כב  ...........................................  י"תשח'ה, אב- מנחם
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צב  ...........................................  פרשת פינחסלשבוע  
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)כה  התשובשערי   
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)כז ב"תורת שמואל תרל   

מאר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כח  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מבר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כט מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''דמוא

)ל ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  
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  אגרות קודש )לא
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)לב רמז  .............................  הלכות בית הבחירה –ם "רמב

)לג  מטר  ......................................  חומש לקריאה בציבור

)לד סר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

סאר  .........................................  אפרק  ביאורים לפרקי אבות)לה

)לו  סבר  ............................  פרשת פינחסלשבוע לוח זמנים

)לז סגר  ....................  בת קודשלשדלקת נרות ת הצוסדר מ



ו    

ה ּמּדֹות  ּבבר ּור  ּגם  א ּלא  האלקית , ה ּנפ ׁש עם  ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹרק 

מעלת  עצם  על  נֹוסף  א ׁשר , ה ּבהמית , ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָּדנפ ׁש

ֿ ידי  ׁשעל  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹה ּבר ּור 

ּגם  ע ּלּוי ּתֹוספת  נע ׂשה  ה ּבהמית  נפ ׁש ֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַּבר ּור 

ּבאר ּכה . לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו האלקית , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּנפ ׁש

רא ׁשית  הם  ׁשּיׂשראל  ּבּכת ּוב  ׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוזה ּו

ה ּוא  ּבעב ֹודה  ׁשענינֹו ׂשע ֹורים , ּכעמר  ְְְְֲִִֶֶָָָָֹֹּתב ּואתה ,

הענין  על  ה ֹוספה  ׁשּזֹוהי ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבר ּור 

ׁשעל ֿ לפי אדם , מאכל  ּכתר ּומה , יׂשראל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדקד ׁש

ּבּנפ ׁש ּגם  על ּיה  נע ׂשית  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּבר ּור  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָידי

ֱִָֹהאלקית .

ׁשעל ÔeÈÂֿב ) ה ּתֹורה , ּבענין ׁשּמצינּו מ ּמה  זה  ¿»ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּדא  מתק ּׁשרין ק ׁשרין ּתלת  אמר ּו ְְְְְִִִֶַַָָָזה 

ּֿברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  וא ֹוריתא  ּבא ֹוריתא  יׂשראל  ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָּבדא ,

ּדה ּנה 11ה ּוא  ּדוקא ,12. למ ּטה  נּתנה  ה ּתֹורה  , ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּתנה  ּבאמרם  ה ּתֹורה  את  ּבּקׁשּו ה ּמלאכים  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָוכא ׁשר 

ה ּׁשמים  על   ה ּתֹורה 13ה ֹוד את  ׁשּבּקׁשּו אף  ה ּנה  , ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

מה  ידע ּו ה ּמלאכים  [ׁשהרי  ּבר ּוחנּיּות  ׁשהיא  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכמ ֹו

ׁשּתּנתן  ּבּקׁשּו ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּבּתֹורה , ְִִִֵֶֶַָָָָָּׁשּכת ּוב 

ׁשּיּתנּו היתה  ׁשּכּונתם  לפי והינּו להם , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָה ּתֹורה 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּבר ּוחנּיּות ], ׁשהיא  ּכמ ֹו ה ּתֹורה  ְְִִִֶֶַָָָָָלהם 

ֿ הרע  יצר  כ ּו' ירד ּתם  למצרים  ּכל ּום  להם , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָה ׁשיב ּו

ּביניכם  ּכפי 14יׁש ה ּוא  ה ּתֹורה  ע ּלּוי ּתכלית  ּכיון , ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּדוקא , למ ּטה  עד ׁשּנּתנה  כ ּו' וירדה  ׁשּנסעה  ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ּבענינים  ּובהלכ ֹות  ּגׁשמי ּוקלף  ּבדיֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָׁשּנתל ּבׁשה 

מיצרים 15ּגׁשמ ּיים  ירד ּתם , למצרים  ׁשּזה ּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּדהינּו ּביניכם , יׁש ֿ הרע  ויצר  הע ֹולם , ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהג ּבל ֹות 

זֹו ירידה  ֿ ידי  ועל  כ ּו', ּומס ּתיר  ה ּמעלים  ְְְְְִִִֵַַַַָָָּדבר 

ׁשּמתק ּׁשרת  ּדת ֹורה , הע ּלּוי ּתכלית  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָנע ׂשה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

א.11) עג, זח "ג גם 12)ראה וראה ואילך). קסה ע ' תרע "ח  (סה"מ  תרע "ח  רואים העם וכל ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). 14 ע ' חי "ב  (תו"מ  תשי "ד אנכי  גו' וידבר ד"ה ואילך). 96 ע ' תש"ו (סה"מ  תש"ו רואים העם וכל תהלים 13)המשך

ואילך. סע "ב  פח , שבת וראה ב . שם.14)ח , פ "ד.15)שבת תניא ראה

    
LÙc ˙Bcn‰ ea Ìb ‡l‡ ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ ˜«ƒ«∆∆»¡…ƒ∆»«¿≈«ƒ¿∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ שבהם הטוב את ולהעלות מהטוב שבהם הרע את להפריד  ««¬ƒ
‰ÈÓ‰a˙,לקדושה LÙc ea‰ ˙ÏÚÓ ÌˆÚ ÏÚ ÛÒB ,L‡¬∆»«∆∆«¬««≈¿∆∆««¬ƒ

˙ÙÒBz ‰NÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ea È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ƒ≈…∆«¿≈≈∆∆««¬ƒ«¬∆∆∆
BÓk ,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ÈelÚƒ««∆∆»¡…ƒ¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL המתחיל בדיבור  ∆ƒ¿»≈¿≈
ובדיבור  תמוז  בי "ב שנאמר  מנה' 'מי 

שנאמר  יעקב' שארית 'והיה המתחיל 

תשי "ח, זו , שנה בלק פרשת בשבת

‰k‡a בחסידות המבואר  פי  על  «¬À»
הבהמית  הנפש של  המידות ששורש

האורות  שבו  התוהו  מעולם הוא

המידות  ולכן  מועטים, והכלים מרובים

של  המידות ושורש גדול . בתוקף הם

התיקון  מעולם הוא האלוקית הנפש

בכלים  בהתיישבות הם האורות שבו 

פועל  האדם וכאשר  בביטול , הם ולכן 

הדבר  הבהמית נפש של  במידות ביטול 

הנפש  של  המידות בין  'התכללות' גורם

האלוקית. הנפש של  ואלה הבהמית

הנפש  של  במידות גם נוסף זה ידי  ועל 

Ó‡pLהאלוקית. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«
˙ÈL‡ Ì‰ Ï‡NiL e˙ka«»∆ƒ¿»≈≈≈ƒ
,ÌÈBÚN ÓÚk ,‰˙‡ez¿»…¿…∆¿ƒ

‰„BÚa BÈÚL האדם בנפש ∆ƒ¿»»¬»
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ea ‡e‰≈«∆∆««¬ƒ
ÔÈÚ‰ ÏÚ ‰ÙÒB‰ È‰BfL∆ƒ»»«»ƒ¿»
,‰Óe˙k ,Ï‡NÈ L„˜c¿…∆ƒ¿»≈ƒ¿»
È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó«¬«»»¿ƒ∆«¿≈
˙ÈNÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ea≈«∆∆««¬ƒ«¬≈

‰iÏÚ ותוספתLÙpa Ìb ¬ƒ»««∆∆
˙È˜Ï‡‰ מה לשאלה  המענה וזה »¡…ƒ

לעומר  ישראל  בני  של  בדימוי  התוספת

יש  אמנם – לתרומה הדימוי  לעומת

על  אדם ממאכל  שהיא בתרומה מעלה

אבל  בהמה, ממאכל  שהוא העומר 

ב  העומר ,דווקא הבהמית, הנפש ירור 

האלוקית. בנפש תוספת גורם

eÈˆnL ‰nÓ ‰Ê ÔeÈÂ (¿»∆ƒ«∆»ƒ
eÓ‡ ‰ÊŒÏÚL ,‰Bz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»∆«∆»¿

a„‡,בזוהר  ‡c ÔÈM˜˙Ó ÔÈL˜ ˙Ïz מתקשרים קשרים שלושה ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»

בזה e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a‡זה ‡˙ÈB‡Â ‡˙ÈB‡a Ï‡NÈ11 בני ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ֿ הוא. ֿ ברוך  בקדוש והתורה בתורה p‰c12‰z‰ישראל  ‰Bz‰ , ¿ƒ≈«»ƒ¿»

‰hÓÏ הזה eLwaבעולם ÌÈÎ‡Ïn‰ L‡ÎÂ ,‡˜Âc לקבל˙‡ ¿«»«¿»¿«¬∆««¿»ƒƒ¿∆
‰Bz‰ לעצמםÌÓ‡a הוא ֿ ֿ ברוך  ÏÚלקדוש E„B‰ ‰z «»¿»¿»¿»¿«

ÌÈÓM‰13eLwaL Û‡ ‰p‰ , «»«ƒƒ≈«∆ƒ¿
‡È‰L BÓk ‰Bz‰ ˙‡∆«»¿∆ƒ
ÌÈÎ‡Ïn‰ È‰L] ˙eiÁea¿»ƒ∆¬≈««¿»ƒ
,‰Bza e˙kM ‰Ó eÚ„È»¿«∆»«»
בגשמיות  גם מדברת שהתורה והבינו 

eLwa ÌB˜ÓŒÏkÓe המלאכים ƒ»»ƒ¿
eÈ‰Â ,Ì‰Ï ‰Bz‰ Ô˙pzL∆ƒ»≈«»»∆¿«¿
eziL ‰˙È‰ Ì˙ekL ÈÙÏ¿ƒ∆«»»»»¿»∆ƒ¿
‡È‰L BÓk ‰Bz‰ Ì‰Ï»∆«»¿∆ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[˙eiÁea¿»ƒƒ»»

,Ì‰Ï eÈL‰ ז "ל חכמינו  כדברי  ≈ƒ»∆
לקבל  המלאכים של  לבקשתם שבמענה

רבנו  משה להם אמר  התורה, את

'eÎ Ìz„È ÌÈˆÓÏ ÌeÏk¿¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
ÌÎÈÈa LÈ Ú‰ŒˆÈ14 כן ואם ≈∆»«≈≈≈∆

בה  שכתוב התורה את תקבלו  איך 

מארץ  הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה' "אנכי 

לעבור  לא אזהרות בה ויש מצרים"

מפתה, הרע שהיצר  כפי  «≈ÔÂÈkעבירות
‰e‡ש  ‰Bz‰ ÈelÚ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ«»

,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰zpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»¿«»«¿»
‰ÚÒpL,באלוקות למעלה ממקומה ∆»¿»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  ורצונו  חכמתו 

'eÎ ‰„ÈÂלדרגה Ú„מדרגה ¿»¿»«
ÈÓLb ÛÏ˜e BÈ„a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¿ƒ

ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa ˙BÎÏ‰e15, «¬»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
e‰fL של הפנימית המשמעות ∆∆

למלאכים  ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒהמענה
,Ìz„È בו שיש ÌÈˆÈÓמקום ¿«¿∆≈»ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙BÏa‚‰Â על המכסים ¿«¿¿»»
האלוקי , LÈהאםÂהאור  Ú‰ŒˆÈ ¿≈∆»«≈

ÌÈÏÚn‰ c eÈ‰c ,ÌÎÈÈa≈≈∆¿«¿»»««¿ƒ
ÈzÒÓe'ה רצון  ŒÏÚÂעל  ,'eÎ «¿ƒ¿«

BÊ ‰„ÈÈ È„È מלמעלה התורה של  ¿≈¿ƒ»
דבר NÚ‰למטה של  בסופו  «¬∆

,‰B˙c ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»ƒ¿»
˙M˜˙nLומתחברת,‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a מכפי נעלה יותר  באופן  ∆ƒ¿«∆∆¿¿»¿ƒ
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ז       

היה  ׁשּדוד  ה ּיד ּוע  וכ ּמאמר  ֿ ה ּוא , ּברי ֿ ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָּבק ּוד ׁשא 

ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  ׁשּלמעלה  ּתֹורה  .16מח ּבר  ְְְְְְִֵֶַַָָָ

למ ּטה  ּבירידתן יׂשראל , ּבנׁשמ ֹות  יּובן כן ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָּוכמ ֹו

על ּיה .  צר היא  זֹו ׁשּירידה  ה ּבהמית , ונפ ׁש ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּגּוף 

ÔÈ‰Ïe יּובן למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ענין מעלת  ¿»ƒְְְְֲִִַַַַַַָָָָ

ׁשּנׁשמת ֹו הרא ׁשֹון אדם  מ ּנׁשמת  ְְִִִִֶֶַָָָָזה 

ה ּנׁשמ ֹות  ּכל  את  וּיּפח 17ּכֹוללת  ּביּה ּדכתיב  , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ח ּיים  נׁשמת  ואחד 18ּבא ּפיו אחד  ּכל  א ֹומר   וכ , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבי, נפח ּתּה וא ּתה  לה ּקּב"ה  ּבברכ ֹותיו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמ ּיׂשראל 

ּבּתניא  מ ּתֹוכיּה19ואיתא  ּדנפח  מאן ה ּזהר  ּבׁשם  ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ה ּנפיחה  ענין ׁשה ּוא  ּומ ּפנימ ּיּות ֹו, מ ּתֹוכ ּיּות ֹו ְְְִִִִִִִֶַַַָָנפח ,

ה ּנבראים  ּכל  התה ּוּות  ּבין הח ּלּוק  וזה ּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּבכח ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּדּבּור , ֿ ידי על  הוי'20ׁשהיא  ּבדבר  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

לבריאת  צבאם , ּכל  ּפיו ּובר ּוח  נע ׂשּו ְְְֲִִִִַַַַָָָָׁשמים 

ּבכח  ׁשהיא  נפיחה , ל ׁשֹון נאמר  ֿ זה  ׁשעל  ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאדם 

היא  ההמ ׁשכה  ׁשּכא ׁשר  ה ּוא , והענין ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּדוקא .

ּבחינת  ּגם  מס ּפיק  אזי לעל ּול , מעילה  ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבהדרגה ,

ּדוקא , מיחד  לכח  צרי ואין ּבלבד , ְְְְְִִִֵַַַָָָֹֻּדּבּור 

ׁשּלא  היא  ההמ ׁשכה  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה 

צר  אזי והתח ּדׁשּות , ּדּלּוג  ּבדר א ּלא  יּבהדרגה , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

ה ּנפיחה . ענין וה ּוא  מיחד , ְְְְְִִַַַָָֹֻלכח 

החל ÔeÈÂג ) ה ּנפ ׁש, מ ּכח ֹות  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  זה  ¿»ִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה ּׂשכל . ּכח  ׁשה ּוא  נעלה  ה ּיֹותר  ֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמ ּכח 

ּבסדר  היא  ה ּמׂשּכיל  מ ּכח  ה ּׂשכל  המ ׁשכת  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּדה ּנה ,

ׂשכל  מציא ּות  אינֹו ה ּמׂשּכיל  ׁשּכח  והגם  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהדרגה ,

ׂשכל  למציא ּות  מק ֹור  להיֹות ֹו ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְִִִִֵֶַָָָָמ ּמׁש,
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ובכ"מ .16) החכמה). (במעין ג מז, שלח  לקו"ת א 17)ראה כח , להצ "צ  סהמ "צ  קדושים. פ ' להרח "ו המצוות טעמי  ראה

ז.18)ואילך. ב , ו.20)רפ "ב .19)בראשית לג, תהלים

    
למטה  הירידה קודם ÂcL„שהייתה Úe„i‰ Ó‡nÎÂ המלך‰È‰ ¿««¬»«»«∆»ƒ»»

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜a ‰ÏÚÓlL ‰Bz aÁÓ16 ממשיך והיה ¿«≈»∆¿«¿»¿¿»¿ƒ
בתורה. אלוקות Ô˙„ÈÈaומגלה ,Ï‡NÈ ˙BÓLa ÔeÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeba ‰hÓÏ התורה של  לירידה דומה הזו  והירידה ¿«»«¿∆∆««¬ƒ
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  ורצונו  מחכמתו 

הנשמה  שהרי  הגשמי  הזה לעולם עד 

שירדה  ממעל " אלוקה "חלק היא

בגוף  להתלבשות עד  גדולה ירידה

הזה  בעולם ‰È‡גשמי  BÊ ‰„ÈiL∆¿ƒ»ƒ
‰iÏÚ Cˆ דווקא דבר  של  ובסופו  …∆¬ƒ»

הנשמה  הגדולה, הירידה ידי  על 

מכפי  גבוהה יותר  לדרגה מתעלה

הירידה. לפני  שהייתה

˙„ÈÈ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ ÔÈ‰Ïe¿»ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÔeÈ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»»∆
ÔBL‡‰ Ì„‡ ˙ÓLpÓƒƒ¿«»»»ƒ
Ïk ˙‡ ˙ÏÏBk B˙ÓLpL∆ƒ¿»∆∆∆»

˙BÓLp‰17 באגרת הזקן  רבנו  כדברי  «¿»
שבעולם  הנשמות "כל  שבתניא הקודש

ב  כלולות כלל היו  ודרך  הראשון  אדם

תרי "ג , למספר  נחלקת נשמתו  הייתה

דרך  אך  גידים, ושס"ה אברים רמ"ח

שהן  מספר  אין  לניצוצות נחלקת פרט

האבות  מימות ישראל  כל  נשמות

בכלל  ועד  המשיח ביאת עד  והשבטים

בני  מספר  והיה שכתוב מה אז  שיקויים

יספר  לא אשר  הים כחול  ישראל 

dÈaמרוב", È˙Îc, בו שכתוב ƒ¿ƒ≈
הראשון , ֿ ÁtiÂבאדם ֿ ברוך  הקדוש «ƒ«

ÌÈiÁהוא  ˙ÓL ÂÈt‡a18CÎÂ , ¿«»ƒ¿««ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÓB‡≈»∆»¿∆»
‰"aw‰Ï ÂÈ˙BÎa Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿»««»»

יום  בכל  השחר ' «»¿z‡Â‰ב'ברכות
,Èa dzÁÙ הנשמה שנתינת היינו  ¿«¿»ƒ

היא  הראשון , באדם רק לא אדם, בכל 

"ויפח" של  מובא È‡Â˙‡באופן  יש, ¿ƒ»
‡Èza19,ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó ‰f‰ ÌLa מתוכו שנופח מי  ««¿»¿≈«…«»¿»«ƒ≈»«

מחיצוניות  שיוצא רגיל  דיבור  בעת מהפה היוצא להבל  בניגוד  כי  נופח הוא

זה  הרי  בכוח אויר  נופח אדם כאשר  הרי  B˙eiÓÈtÓe,האדם B˙eiÎBzÓƒƒƒ¿ƒƒ
,ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ ‡e‰L משמעו "ויפח" כביכול , למעלה, גם וכך  ∆ƒ¿««¿ƒ»¿…«

בלבד  חיצוני  דבר  ולא והפנימיות מהתוך  בא ‰elÁ˜שהדבר  e‰ÊÂ ההבדל ¿∆«ƒ
ÌÈ‡p‰ Ïk ˙ee‰˙‰ ÔÈa הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  È‰L‡מכוחו  ≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ∆ƒ

e˙kL BÓk ,eac‰ È„ÈŒÏÚ20eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ „a «¿≈«ƒ¿∆»ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬

,Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee וכמבואר) מהדיבור  נתהוו  הנבראים שכל  הרי  ¿«ƒ»¿»»
הנבראים  את המהווה האלוקי  שהאור  התניא שבספר  והאמונה' היחוד  ב'שער 

בראשית) מעשה של  המאמרות עשרת באמצעות ‰‡„Ìבא ˙‡ÈÏƒ¿ƒ«»»»
‡˜Âc ÁÎa ‡È‰L ,‰ÁÈÙ ÔBLÏ Ó‡ ‰ÊŒÏÚL היא וממילא ∆«∆∆¡«¿¿ƒ»∆ƒ¿…««¿»

והפנימיות. ‰e‡,מהתוך  ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ L‡kL∆«¬∆««¿»»ƒ
,ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ,‰‚„‰a¿«¿»»≈ƒ»¿»

שהקשר  לתוצאה ישיר מסיבה ביניהם

רגש  התהוות למשל , (כמו , וברור 

שהיא  שבמוח מהשכל  שבלב המידות

להלן , שיבואר  כפי  ועלול ', 'עילה בדרך 

לדרגה  מדרגה התהוות בכל  גם וכך 

ישיר  הוא הדרגות שתי  בין  שהקשר 

ÈÁa˙וקרוב) Ìb ˜ÈtÒÓ ÈÊ‡¬««¿ƒ«¿ƒ«
ÁÎÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,„Ïa eacƒƒ¿«¿≈»ƒ¿…«

,‡˜Âc „ÁÈÓ אין כזו  בהתהוות כי  ¿À»«¿»
גדול  וחידוש כך פלא »Œ‰Óכל 

‰ÎLÓ‰‰ L‡k ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬∆««¿»»
‰‚„‰a ‡lL ‡È‰ יחס ואין  ƒ∆…¿«¿»»

והמתהווה, המהווה בין  «∆‡l‡ישיר 
‚elc C„a גדול מרחק פני  על  ¿∆∆ƒ
˙eLcÁ˙‰Â עניין צפוי ,של  בלתי  ¿ƒ¿«¿

‡e‰Â ,„ÁÈÓ ÁÎÏ CÈˆ ÈÊ‡¬«»ƒ¿…«¿À»¿
‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ שהתלבשות ומאחר  ƒ¿««¿ƒ»

היא  גשמי  גוף בתוך  לפעול  הנשמה

של  באופן  בא הדבר  גדול , חידוש

של  ופנימיותו  מ'תוכיותו ' "ויפח"

(וכמבואר  ֿ הוא ֿ ברוך  בתניא הקדוש

שהנשמות  לכך  גם שהכוונה ב פרק

של  וחכמתו  ממחשבתו  נמשכו 

בו  המאוחדת ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

עצמו ).

‰Ê ÔeÈÂ התהוות ‚) בין  ההבדל  ¿»∆
להתהוות  והדרגתית, יחסית והמשכה

דילוג ' 'בדרך  ∆∆»ŒCcŒÏÚוהמשכה
ÏÁ‰ ,LÙp‰ ˙BÁkÓ ÏLÓ»»ƒ…«∆∆»≈

‰ÏÚ ˙Bi‰ ÁkÓ הנפש כוחות p‰c‰,מבין  .ÏÎO‰ Ák ‡e‰L ƒ…««≈«¬∆∆…««≈∆¿ƒ≈
˙ÎLÓ‰ והתגלות השכלי ‰ÏÎOוהתהוות ‰ÏÈkNnהרעיון  ÁkÓ «¿»««≈∆ƒ…«««¿ƒ

שכליים  רעיונות ולהבין  להמציא הנפשי  „‰Â‚‰,הכוח „Òa ‡È‰ כך ƒ¿≈∆¿«¿»»
גלוי  ויחס קשר  וה'שכל 'שיש המשכיל ' 'כוח ‰ÏÈkNnבין  ÁkL Ì‚‰Â«¬«∆…«««¿ƒ

LnÓ ÏÎN ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡ ופוטנציאל יכולת בו  שיש נפשי  כוח אלא ≈¿ƒ≈∆«»
('שכל '), שכלי  כרעיון  מוגדר  איננו  עצמו  שהכוח בעוד  השכלות להשכיל 

˜Ó B˙BÈ‰Ï ,ÌB˜ÓŒÏkÓ‡ÏÂ ,‡˜Âc ÏÎN ˙e‡ÈˆÓÏ B ƒ»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆«¿»¿…
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ח    

מ ּוכח  מ ּזה  הרי אחרת , למציא ּות  ולא  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹּדוקא ,

א ּלא  ׂשכל , ׁשל  ענין ה ּוא  ה ּמׂשּכיל  ּכח  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגם 

והינּו, מ ּמׁש, ׂשכל  מ ּמציא ּות  למעלה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשה ּוא 

ה ּמׂשּכיל , ּבכח  ּבהעלם  היא  ה ּׂשכל  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּמציא ּות 

ׁשההמ ׁשכה  ּבמציא ּות , ׁשּיׁשנֹו העלם  ה ּוא  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאבל 

ֿ ּדר ֿ על  ּוכמ ֹו ׁשּבהדרגה . המ ׁשכה  היא  ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָמ ּמּנּו

העלם  ׁשה ּוא  ּבגחלת  ה ּטמ ּונה  ה ּׁשלהבת  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמ ׁשל 

ה ּׁשלהבת  לג ּלֹות  ּבכדי ולכן ּבמציא ּות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשנֹו

א ּלא  ּדוקא , ּבכח  לנפיחה  צרי אין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה ּגחלת ,

ׁשּיׁשנֹו ּבהעלם  להיֹות ּה סתם , נפיחה  ּגם  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמס ּפיק 

הח ּלמיׁש ׁשּבצ ּור  הא ׁש ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבמציא ּות .

ׁשּום  ּבֹו אין ׁשהרי ּבמציא ּות , ׁשאינֹו העלם  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶה ּוא 

ּבא ׁש א ֹו ּבמים  האבן את  יניח ּו אם  וגם  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהג ּבל ֹות ,

ׁשאינֹו העלם  ׁשה ּוא  לפי מא ּומה , יׁשּתּנה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹלא 

מ ּצּור  הא ׁש את  לג ּלֹות  ּבכדי ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבמציא ּות ,

נפיחה  לא  וגם  נפיחה , מס ּפיקה  לא  ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹהח ּלמיׁש

ּבג ּלּוי  ּגם  ה ּוא  וכן ּדוקא . ה ּכאה  צרי א ּלא  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּבכח ,

מיני  ּכל  נמ ׁשכים  ׁשּמּמּנּו ה ּתנּועה  מ ּכח  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה ּתנּועה 

א ֹות ּה אינֹו ה ּתנּועה  ׁשּכח  הגם  ה ּנה  ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹה ּתנּוע ֹות ,

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ה ּפרטית , ה ּתנּועה  ׁשל  ְְְִִִֶַַַָָָָה ּמציא ּות 

למציא ּות  ולא  ּדוקא , לתנּועה  מק ֹור  ׁשה ּוא  ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמאחר 

ּבמציא ּות . ׁשּיׁשנֹו העלם  ּבחינת  זה  הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַאחרת ,

ה ּיֹותר  ּכח  ׁשה ּוא  הה ּלּו ּבכח  ּגם  ה ּוא  ְְִֵֵֶַַַַַֹֹוכן

ׁשּבה ּלּו ה ּתנּועה  ה ּנה  ּגּופא , ּבתנּועה  ְְְִִִֵֶַַַָָָּתח ּתֹון

ּדהגם  ׁשּבּמח , מה ּתנּועה  ׁשּבהדרגה  המ ׁשכה  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהיא 

ּבכלל , לתנּועה  ׁשּברגלים  ה ּתנּועה  ּדֹומה  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינּה
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,˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ כוח ולא ולהשכיל  להבין  כוח שהוא העובדה עצם ƒ¿ƒ«∆∆

אחר  לדבר  ÔÈÚויכולת ‡e‰ ÏÈkNn‰ Ák ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓ È‰¬≈ƒ∆»∆«…«««¿ƒƒ¿»
ÏÎN ÏL לרעיונות וקרוב ישיר  יחס לו  e‰L‡שכליים,ויש ‡l‡ ∆≈∆∆»∆

LnÓ ÏÎN ˙e‡ÈˆnÓ ‰ÏÚÓÏ השכל כוח  מוגדר , שכלי  רעיון  ולעומת ¿«¿»ƒ¿ƒ≈∆«»
ומופשט, נעלה כוח ¿»¿eÈ‰Â,הוא

כוח  אחד  שמצד  הדברים משמעות

ולהשכיל , להבין  יכולת הוא המשכיל 

מוגדר  מלהיות נעלה הוא שני  ומצד 

היא  ‰ÏÎOכשכל  ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«≈∆
,ÏÈkNn‰ ÁÎa ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈¿…«««¿ƒ

המשכיל  בכוח אין  אחד  מציאות מצד 

רק  בו  קיים והדבר  שכליים רעיונות של 

קיימים  שכליים שרעיונות כך  כיכולת,

בהעלם  רק שני ‡Ïבו  ‰e‡מצד  ¬»
,˙e‡ÈˆÓa BLiL ÌÏÚ‰ כפי ∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ

ונסתר  נעלם דבר  לעתים להלן  שיתבאר 

קיים  נחשב שאיננו  כך  כדי  עד  לחלוטין 

כזה  הוא ההעלם ולעתים במציאות,

בא  ולא ונסתר  נעלם היותו  שלמרות

כמציאות  קיים הוא בגלוי  ביטוי  לידי 

העלם  הוא במציאות' שישנו  ו 'העלם

epnÓוההתגלות ÎLÓ‰‰L‰כזה  ∆««¿»»ƒ∆
‰‚„‰aL ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ בצורה ƒ«¿»»∆¿«¿»»
ישיר  ויחס קשר  עם וקרוב.הדרגתית,

˙‰ÏM‰ ÏLÓŒCcŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»««¿∆∆
האש ÏÁ‚a˙של  ‰eÓh‰«¿»¿«∆∆

BLiL ÌÏÚ‰ ‡e‰L∆∆¿≈∆∆¿
,˙e‡ÈˆÓa האש אחד  מצד  כי  ƒ¿ƒ

מאש  (בשונה בגחלת ונסתרת טמונה

מצד  אך  לעין ) ונראית בוערת להבה עם

בהחלט  היא שבגחלת האש שני 

קיימת  שמדובר ÔÎÏÂמציאות מאחר  ¿»≈
הרי  במציאות' שישנו  ≈¿È„Îaƒב'העלם

˙ÏÁb‰Ó ˙‰ÏM‰ ˙Bl‚Ï¿«««¿∆∆≈««∆∆
ונסתרת  נעלמת מאש אותה ולהפוך 

להב  עם ונראית,לאש גלויה ≈‡ÔÈה
‡˜Âc ÁÎa ‰ÁÈÙÏ CÈˆ, מהרגיל יותר  מיוחד  מאמץ ‡l‡שהיא »ƒƒ¿ƒ»¿…««¿»∆»

Ì˙Ò ‰ÁÈÙ Ìb ˜ÈtÒÓ את להביא עשויה גחלים על  קלה רוח וגם «¿ƒ«¿ƒ»¿»
הגילוי , אל  ההעלם מן  שבגחלת BLiLהאש ÌÏÚ‰a d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿∆¿≈∆∆¿

˙e‡ÈˆÓa. מיוחד וחידוש פלא לא היא ‰‡Lוהתגלותה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ƒ¿ƒ«∆≈≈»≈
LÈÓlÁ‰ eˆaL ניתן אותה ולשפשף בה להכות מרבים שכאשר  אבן  ∆¿««»ƒ

אש ממנה ‰ÌÏÚלהפיק ‡e‰ מוחלט˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L גדרים עם ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
האש, מציאות של  ‰‚BÏa˙ומאפיינים ÌeL Ba ÔÈ‡ È‰L שנובעות ∆¬≈≈«¿»

האש, את שמאפיינות מסוימות ‰‡Ôמתכונות ˙‡ eÁÈÈ Ì‡ Ì‚Â¿«ƒ»ƒ∆»∆∆
‰Óe‡Ó ‰pzLÈ ‡Ï L‡a B‡ ÌÈÓa והיכולת מהותית מבחינה ¿«ƒ¿≈…ƒ¿«∆¿»

האש, או  המים בגלל  תיפגע לא אש ממנה להפיק זו  באבן  ÈÙÏ¿ƒשקיימת

˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰ ‡e‰L להגדיר שניתן  שבגחלת לאש בניגוד  ∆∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
תכבה, שבהם האש הגחלים על  מים ישפכו  ואם במציאות קיימת כאש אותה

LÈÓlÁ‰ evÓ L‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï È„Îa ÔÎÏÂ אותה ולהוציא ¿»≈ƒ¿≈¿«∆»≈ƒ««»ƒ
כל  לעין  ונראית קיימת מציאות להיות במציאות' שאינו  …Ï‡מה'העלם

‰ÁÈÙ ‰˜ÈtÒÓ שבכוחה רגילה «¿ƒ»¿ƒ»
מגחלים, אש Ï‡להפיק Ì‚Â¿«…

CÈˆ ‡l‡ ,ÁÎa ‰ÁÈÙ¿ƒ»¿…«∆»»ƒ
‡˜Âc ‰‡k‰ בכוח שימוש שהיא «»»«¿»

כי  הנפיחה מאשר  וחזק גדול  יותר 

גדול  חידוש היא מהאבן  האש הפקת

הדרגתי  בהליך  להתבצע יכול  שלא

רגיל .

מכוחות  נוסף משל  ומבאר  והולך 

בין  בהבדל  ביאור  להוסיף כדי  הנפש

להמשכה  הדרגתית והתגלות המשכה

דילוג ': 'בדרך  והתגלות

‰Úez‰ Èel‚a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ«¿»
ברגליו  או  בידיו  האדם של  תנועות

‰Úez‰נובעות ש  ÁkÓ שבנפש ƒ…««¿»
ÌÈÎLÓ epnnL עד ונובעים ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ

בפועל  גילוי  לידי  ÈÈÓשבאים Ïk»ƒ≈
,˙BÚez‰ יש זה בעניין  שגם «¿

שישנו  'העלם בין  ולהבדיל  להבחין 

בצורה  היא שלו  שההתגלות במציאות'

במציאות' שאינו  ל 'העלם הדרגתית,

דילוג ': 'בדרך  היא שלו  שההתגלות

‰Úez‰ ÁkL Ì‚‰ ‰p‰ כפי ƒ≈¬«∆…««¿»
ויכולת  כוח בתור  בנפש, שהוא

‰e‡Èˆn˙מופשטת  d˙B‡ BÈ‡≈»«¿ƒ
˙ÈËt‰ ‰Úez‰ ÏL שהיא ∆«¿»«¿»ƒ

ברורות, הגדרות עם גלויה מציאות

‡e‰L Á‡Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓ כוח ƒ»»≈««∆
שבנפש ויכולת B˜Óהתנועה ושורש »

˙e‡ÈˆÓÏ ‡ÏÂ ,‡˜Âc ‰Úe˙Ïƒ¿»«¿»¿…ƒ¿ƒ
,˙Á‡ התנועה שכוח ברור  שהרי  «∆∆

או  השכל  כוח מאשר  אחרת מהות הוא

וכד ' הראיה e‡ÈˆÓa˙כוח BLiL ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‰Ê È‰ כמבואר) ¬≈∆¿ƒ«∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ
השכל ). כוח לגבי  ‰‰Celלעיל  ÁÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ שממנו הנפשי  הכוח ¿≈«¿…««ƒ

ללכת האדם של  האפשרות Úe˙a‰נובעת ÔBzÁz ˙Bi‰ Ák ‡e‰L∆…««≈«¿ƒ¿»
,‡Ùeb שהכוח ומובן  שונות, בצורות גילוי  לידי  בא התנועה שכוח מאחר  »

מהכוח  יותר  נעלה למשל , ומורכבת, עדינה מלאכה לביצוע היד  את להניע

לכוח  ונחשבת בהרבה פשוטה פעולה שהיא הליכה לצורך  הרגלים את להניע

ביותר  הנחות Cel‰aLאפילו ‰p‰התנועה ‰Úez‰ כאמור שהיא ƒ≈«¿»∆«ƒ
גם יחסית ונחותה פשוטה „‰aL‚‰פעולה ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ יחס עם ƒ«¿»»∆¿«¿»»

וקרוב ÁnaLישיר  ‰Úez‰Ó,מופשט נפשי  כוח שהיא Ì‚‰cכפי  ≈«¿»∆«…««¬«
,ÏÏÎa ‰Úe˙Ï ÌÈÏ‚aL ‰Úez‰ ‰ÓBc dÈ‡L וכאמור ∆≈»»«¿»∆»«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»
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ט       

זֹו הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ׁשּבּמח , לתנּועה  ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּובפרט 

ה ּוא  זה  ּכל  אמנם , והדרגה . ׁשּבסדר  ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָהמ ׁשכה 

ּבהדרגה , ׁשּבא  ּבׁשביל ּבה ּלּו ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבכח  כן ּוכמ ֹו ּבהדרגה , ׁשאינֹו ּוקפיצה  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹה ּדּלּוג 

ׁשאינֹו ּכבד  מ ּׂשא  לנענע  ר ֹוצה  ּכא ׁשר  ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה ּתנּועה ,

יׁשנם  ּכא ׁשר  ה ּׂשכל , ּבכח  ּגם  וכן הרגיל ,  ּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל 

מס ּפיקה  לא  אז ה ּנה  ּופירכ ֹות , ק ׁשיֹות  ְְְִִִִֵַָָֹֻר ּבּוי

את  לע ֹורר  צרי א ּלא  ה ּגל ּויים , ה ּכח ֹות  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהמ ׁשכת 

ּבבחינת  ׁשהם  העצמ ּיים , הה ּיּול ּיים  ְְִִִִִִִֵֶַַַַָֹה ּכח ֹות 

הה ּיּול ּיים  ּכח ֹות  ּומ ּצד  ּבמציא ּות , ׁשאינֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹהעלם 

לד ּלג , ּגם ) א ּלא  ,לה ּל רק  (לא  אפ ׁשר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהעצמ ּיים 

ׁשּגם  ה ּׂשכל , ּבכח  כן ּוכמ ֹו ּכבד . מ ּׂשא  ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּולנענע 

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּופירכ ֹות , ק ׁשיֹות  ר ּבּוי יׁשנם  ְְְֲִִִֶֶַָָָֻּכא ׁשר 

הע ּדר  על  ּבמאד  ּומתמרמר  עצמ ֹו את  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמיּגע 

ח ֹוזר , א ֹור   ּבדר ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ה ּנה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהה ׂשּכלה ,

ה ּׂשכל  ּבכח  מ ּגיע  ה ּוא  הרי ּודחיק ּו, מריר ּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹמ ּגֹו

ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  זֹו המ ׁשכה  ּומ ּצד  העצמי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהה ּיּולי

ֿ ס ֹוף  ֿ ּכל  ס ֹוף  יּגיע  ּופירכ ֹות , ק ׁשיֹות  ר ּבּוי ְְִִִֵַַָֻיׁש

ה ּׂשכל . ׁשל  ֱֵֶֶֶַָלאמת 

e‰ÊÂ ּׁשּכת ּוב אני,21מה  ּגּבֹור  יאמר  הח ּלׁש ¿∆ִִֶַַַַָָָֹ

ח ּלׁש ׁשה ּוא  ּדמאחר  מ ּובן, אינֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָּדלכא ֹורה 

 א אני. ּגּבֹור  ּׁשּיאמר  יֹועיל  מה  ּכח ֹות , ל ֹו ְִִִֵֶַַַָֹֹואין

ל ֹו נֹוגע  זה  ויהיה  ּכן, יאמר  ּדכא ׁשר  ה ּוא , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהענין

אזי  ה ּנפ ׁש, מ ּצּוי עד  אנרירן) אים  וועט  ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָ(עס 

הה ּיּול ּיים  מ ּכח ֹות  ׁשּימ ׁש ֿ ידיֿזה  על  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹֻיע ֹורר 

הה ּלּו ּבענין ּגּבֹור  יהיה  ֿ ידם  ׁשעל  ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהעצמ ּיים ,
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עדינות  תנועות מאשר  נחותה יותר  הרבה פעולה היא ברגלים ההליכה

ÁnaLומורכבות ‰Úe˙Ï ËÙe שיעור לאין  נעלית בוודאי  שהיא ƒ¿»ƒ¿»∆«…«
ברגליים, שבהליכה BÊמהתנועה È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ כוח של  ההתגלות ƒ»»¬≈

שבנפש התנועה מכוח שברגל  „‰Â‚‰התנועה „ÒaL ‰ÎLÓ‰ כי «¿»»∆¿≈∆¿«¿»»
כ 'העלם  בנפש קיים התנועה כוח

לעיל . כמבואר  במציאות', שישנו 

Cel‰a ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆¿ƒ
„‰a‚‰הליכה  ‡aL מכוח ∆»¿«¿»»

כפי  בפרט וההליכה בכלל  התנועה

בנפש, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשהוא
ÏÈLa פעולות הנפש מכוח לגלות ƒ¿ƒ

לא  בהמשכה צורך  יש רגילות בלתי 

כפי  דילוג ' 'בדרך  אלא הדרגתית

בשביל  נדרש מה ומפרט שהולך 

BÈ‡L ‰ˆÈÙ˜e ‚elc‰«ƒ¿ƒ»∆≈
ÁÎa ÔÎ BÓÎe ,‰‚„‰a¿«¿»»¿≈¿…«
ÚÚÏ ‰ˆB L‡k ,‰Úez‰«¿»«¬∆∆¿«¿≈«

ולהזיז  BÈ‡Lלהניע „k ‡OÓ«»»≈∆≈
ÁÎa Ìb ÔÎÂ ,ÏÈ‚‰ Cc ÏÚ«∆∆»»ƒ¿≈«¿…«
Èea ÌLÈ L‡k ,ÏÎO‰«≈∆«¬∆∆¿»ƒ

˙BÎÈÙe ˙BÈL˜ השכלי והעיון  À¿ƒ¿
מעיון  יותר  במיוחד , ומסובך  מורכב

‡Êרגיל , ‰p‰ הללו המקרים בכל  ƒ≈»
˙ÎLÓ‰ ‰˜ÈtÒÓ ‡Ï והתגלות …«¿ƒ»«¿»«

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ שבנפש «…«¿ƒ
במציאות', שישנו  'העלם הנחשבים

‡l‡ כי מיוחד  למאמץ נדרש האדם ∆»
הללו  ‡˙במקרים BÚÏ CÈ»̂ƒ¿≈∆

,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁk‰«…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ
ויכולת 'כוחות  אפשרות הם היוליים'

עצמיים' הילויים ו 'כוחות (פוטנציאל )

הנפש, בעצם שקיימות יכולות הם

ולא  גילוי  לידי  באות לא כלל  ובדרך 

כיון  ÈÁa˙פועלות Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰ כמו ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

ושאר  החלמיש שבצור  האש

האמורות  ‰ÌÈiÓˆÚהדוגמאות ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁk „vÓe באדם יש ƒ«…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ
מ  הללו יכולות היכולות ובאמצעות כלל , בדרך  שמתגלים לאלה ומעבר  על 

,Cl‰Ï ˜ ‡Ï) LÙ‡ ללכת‚l„Ï (Ìb ‡l‡ באמצעות , ולקפוץ ∆¿»…«¿«≈∆»«¿«≈
רגילה, בהליכה מתגלים ולא נדרשים שלא ויכולות OÓ‡כוחות ÚÚÏe¿«¬≈««»

„k כוחות גילוי  ידי  לא על  משא בנשיאת ביטוי  לידי  באים שלא ויכולות »≈
הרגיל . על  יתר  ÌLÈכבד  L‡k ÌbL ,ÏÎO‰ ÁÎa ÔÎ BÓÎe¿≈¿…««≈∆∆««¬∆∆¿»

˙BÎÈÙe ˙BÈL˜ Èea שלא במיוחד , ומסובך  למורכב הופך  והנושא ƒÀ¿ƒ¿
הקושי ÌB˜ÓŒÏkÓeכרגיל , BÓˆÚהאדם למרות ˙‡ ÚbÈÓ ומאמץ ƒ»»¿«≈«∆«¿

שלו  השכל  כוח ‰‰ÏkN‰,את cÚ‰ ÏÚ „‡Óa ÓÓ˙Óe ובנוסף ƒ¿«¿≈ƒ¿…«∆¿≈««¿»»
הדברים  להבנת עז  רצון  בעצמו  מעורר  השכלי  כאב למאמץ באמצעות

להבנה  זכה לא ועדיין  כראוי  לו  מובן  לא שהדבר  כך  על  גדולה והתמרמרות

ÊBÁ,המבוקשת  B‡ C„a ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ בקבלה מבואר  ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿∆∆≈
בא  העליון  האלוקי  שהאור  וחסידות

ישר ' 'אור  אופנים: בשני  בעולם ופועל 

בצורה  למטה מלמעלה הדרגתית הבא

מתוך  מלמטה, שבא חוזר ' ו 'אור 

למעלה  ועולה והנבראים, העולמות

הם  האדם לעבודת שהודות (לאחר 

האור  על  כך  כל  מסתירים ואינם התעלו 

מעלה  יש ישר ' שב'אור  ובעוד  האלוקי )

בא  הוא ב'אור כי  יותר , עליון  ממקור 

מתוך  בא שהוא בכך  מעלה יש חוזר '

בו  ויש התחתונים והנבראים העולמות

דמות  (כמשל  יותר  גדולה עוצמה

הנתקל  דבר  או  ממראה המשתקפת

בעוצמה) וחוזר  eÈÓבקיר  BbÓƒ¿ƒ
,e˜ÈÁ„e והדוחק המרירות מתוך  ¿ƒ

ÁÎaוהצער  ÚÈbÓ ‡e‰ È‰¬≈«ƒ«¿…«
ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰‰ ÏÎO‰ ומצליח «≈∆«ƒƒ»«¿ƒ

נעלמים  ֿ שכל  כוחות ולהפעיל  לעורר 

אינם  כלל  שבדרך  הנפש בעצם

BÊפועלים, ‰ÎLÓ‰ „vÓe של ƒ««¿»»
במיוחד  נעלים Ìbכוחות ‰p‰ƒ≈«

˙BÈL˜ Èea LÈ L‡k«¬∆≈ƒÀ¿
˙BÎÈÙe עומק על  לעמוד  וכדי  ƒ¿

עוצמתיים  בכוחות צורך  יש הדברים

ÛBÒŒÏkŒÛBÒבמיוחד , ÚÈbÈ«ƒ«»
ÏÎO‰ ÏL ˙Ó‡Ï את ויבין  »¡∆∆«≈∆

לאשורו . השכלי  הרעיון 

e‰ÊÂ הפנימי Ó‰הפירוש ¿∆«
e˙kM21Bab Ó‡È LlÁ‰ ∆»««»…«ƒ

,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,È‡»ƒ¿ƒ¿»≈»
BÏ ÔÈ‡Â LlÁ ‡e‰L Á‡Óc¿≈««∆«»¿≈
Ó‡iM ÏÈÚBÈ ‰Ó ,˙BÁk…«ƒ∆…«

È‡ Bab.? לגיבור ולהפוך  שלו  החולשה על  להתגבר  יוכל  ‡Cואיך  ƒ»ƒ«
,Ôk Ó‡È L‡Îc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ אלא בעלמא באמירה יסתפק ולא »ƒ¿»¿«¬∆…«≈

ÔÈ‡ ÌÈ‡ ËÚÂÂ ÒÚ) BÏ Ú‚B ‰Ê ‰È‰ÈÂ אכפת ויהיה בו  יגע ¿ƒ¿∆∆≈«∆∆ƒ»¿ƒ¿
‡ÈÊמאד )לו  ,LÙp‰ ÈevÓ „Ú כוחות התגלות לגבי  לעיל  לאמור  בדומה «ƒ«∆∆¬«

גם  כך  ההבנה חוסר  על  למרירות הודות השכל  של  ביותר  ופנימיים עמוקים

CLÓiLכאן  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ BÚÈ'חלש' היותו  למרות בו , ויתגלה ¿≈«¿≈∆∆À¿«
Bab ‰È‰È Ì„ÈŒÏÚL ,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁkÓ ענייניו בכל  ƒ…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ

פעולותיו  l„Ï‚ובכל  ÏÎeiL Cel‰‰ ÔÈÚa ללכת רק ולא ולקפוץ ¿ƒ¿««ƒ∆«¿«≈
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י    

לנענע  ׁשּיּוכל  ה ּתנּועה  ּובענין לד ּלג , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּיּוכל 

ּכ"ק  ׁשּסּפר  ה ּיד ּוע  ה ּסּפּור   ּדר ֿ (ועל  ּכבד  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ ּׂשא 

אדמ ֹו"ר  לה ׂשּכיל 22מ ֹו"ח  ׁשּיּוכל  ה ּׂשכל  ּובענין ,( ְְְְְִִֵֶֶַַַַַ

ה ּקׁשיֹות  העלם  יׁשנֹו ּכא ׁשר  ּגם  ער ֹו ֿ ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֻּבאין

המ ׁשכה  ׁשּבׁשביל  מ ּובן זה  ּומ ּכל  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָוה ּפירכ ֹות .

המ ׁשכה  ורק  מיחד , ּבכח   צר אין ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשּבהדרגה ,

ּדוקא . מיחד  ּכח  ֿ ידי על  ּבאה  ּבהדרגה  ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּלא 

ׁשהתה ּוּות ÊŒCcŒÏÚÂ‰ד ) למעלה , יּובן ¿«∆∆∆ְְְִֶַַָָ

מ ּבחינת  היא  ְִִִַָָהע ֹולמ ֹות 

ׁשהיא  מאין יׁש התה ּוּות  ׁשּגם  לפי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַה ּדּבּור ,

מ ּפני  עדין, ּבהדרגה  היא  ֿ ער ֹוך  אין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָּבבחינת 

ה ּיׁש, אל   הער קר ּוב  ל ֹו יׁש ה ּמה ּווה  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהאין

יכ ֹול  האין ׁשהרי האין, אצל  מק ֹום  ּתֹופס  ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוה ּיׁש

אבל  ה ּיׁש, את  לה ּוֹות  צ ּו) זי טראגט  ער  ְְְֲִֵֶֶַַָָ(א ּון

את  מה ּוה  ׁשהאין אם  (ּכי יׁש להע ׂשֹות  יכ ֹול  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו

ה ּיׁש ׁשהתה ּוּות  מ ּפני והינּו, מ ּמּנּו)*, ח ּוץ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַה ּיׁש

יׁש יע ׂשה  ׁשהאין אבל  , ׁשּבער ענין ה ּוא  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמהאין

 ּבער ׁשּלא  ענין ׁשאמ ּתית 23ה ּוא  מבאר  ולכן . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

מעצמ ּות ֹו ּבהתה ּוּות  ה ּוא  ער ֹו ֿ אין ְְְְֲִִֵֵַַַענין

לגמרי  ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  ׁשה ּנברא  ,** ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָית ּבר

ׁשה ּיׁש ה ּוא  ההתה ּוּות  ואפן , ית ּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלעצמ ּות ֹו

ה ּנברא  יׁש נע ׂשה  ֿ ּכן 24האמ ּתי ֿ ּׁשאין מה  , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ער ֹו אין  ּבדר אינֹו מהאין ה ּיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהתה ּוּות 

ענין   ּדר ֿ ועל  עדין. ּבהדרגה  ה ּוא  א ּלא  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָלגמרי,
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א ). (קטו, פינחס  ר"פ  ביאוה "ז בזה  עיין (*

ואילך). תלד ע ' תרס "ו (המשך תרס "ז בחוקותי אם  ד"ה  עיין (**

ריא.22) ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר קדש אגרות וראה קסה. ע ' תרפ "ז סה"מ  2311)ראה שבהערה גו' וידבר ד"ה גם ראה

.(17 ס "ע  (שם ובכ"מ .24)פ "ג ג. מג, בשלח  האמצעי  לאדמו"ר הזהר ביאורי  ראה

    
רגילה, k„הליכה ‡OÓ ÚÚÏ ÏÎeiL ‰Úez‰ ÔÈÚe רק ולא ¿ƒ¿««¿»∆«¿«¿≈««»»≈

רגיל  Á"BÓמשא ˜"k tqL Úe„i‰ etq‰ CcŒÏÚÂ)¿«∆∆«ƒ«»«∆ƒ≈¿
"BÓ„‡22 בו לגלות נדרש אדם בו  שגרתי  לא מאורע על  הריי "צ הרבי  «¿

אותו  כותב בעצמו  הריי "צ שהרבי  כפי  הסיפור  וזה רגילים. בלתי  כוחות עצמו 

כאן ): בהערה המצוין  קודש' ('אגרות

בסכנה  ליצלן  רחמנא שהיה אחד  ...."

מגזלנים ונחבא גדולה נפש, רוצחי 

כן  אחרי  אפשרי  היה לא אשר  במקום

[הריסת] בסתירת אם כי  משם להוציאו 

ליצלן  ורחמנא כניסתו , מקום והרחבת

קול , שום נשמע היה שלא גרונו  ניחר 

מוסיף  הריי "צ הרבי  נתרפא. כך  ואחר 

"בעת  הדברים: משמעות על  וכותב

הנה  נפשו  בסכנת האיש שהרגיש

לחיות  דרוצה הרצון , כוח עצם התגלה

נכנס  צר  מקום אצל  ובעמדו  למות, ולא

שלא  וביראו  אופן , באיזה דעת בלי  שם

גרונו  ניחר  הנה הרוצחים בו  ירגישו 

מחבואו ..."), מקום יגלה שלא מעצמו 

ÏÈkN‰Ï ÏÎeiL ÏÎO‰ ÔÈÚe¿ƒ¿««≈∆∆«¿«¿ƒ
CBÚŒÔÈ‡a והשוואה יחס כל  ללא ¿≈¬

אלא  שלו  הרגילות השכליות ליכולות

ויידע  BLÈיבין  L‡k Ìb««¬∆∆¿
ÌÏÚ‰ עקב השכל  אור  על  ∆¿≈

˙BÎÈt‰Â ˙BÈLw‰.הרבות «À¿¿«ƒ¿
ÏÈLaL ÔeÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆ƒ¿ƒ

‰‚„‰aL ‰ÎLÓ‰ הבנת כמו  «¿»»∆¿«¿»»
ברמה  רגילה רעיון  הליכה רגילה,

רגיל , משא ÁÎaונשיאת Cˆ ÔÈ‡≈…∆¿…«
„ÁÈÓ,הנפש ופנימיות עומק מתוך  ¿À»

‰ÎLÓ‰ ˜Â מכוחות והתגלות ¿««¿»»
פעולות  לצורך  שנחוצה הנפש

שהיא  רגילות בלתי  …∆lL‡מיוחדות,
Ák È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰‚„‰a¿«¿»»»»«¿≈…«

‡˜Âc „ÁÈÓ ורצון חסרונו  על  כאב מיוחד , מאמץ נדרש אותו  לגלות שכדי  ¿À»«¿»
אותו . לגלות עז 

˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ והנבראים,„) ¿«∆∆∆»¿«¿»∆ƒ¿«»»
והנבראים  העולמות גם זה העליון ובכלל  האלוקי  מהאור  È‰ƒ‡התחתונים,

eac‰ ˙ÈÁaÓ חיצוני עניין  הוא והדיבור  כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של  ƒ¿ƒ««ƒ
ומפנימיותו " "מתוכיותו  שהוא ל "ויפח" ביחס קל  ÌbLוכוח ÈÙÏ¿ƒ∆«

ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ דבר ֿ מלא ‡CBÚŒÔÈדבר  ˙ÈÁa ‡È‰L כי ƒ¿«≈≈«ƒ∆ƒƒ¿ƒ«≈¬
ודמיון  יחס כל  התחתון אין  וה'יש' העליון  ה'אין ' בין  È‰ƒ‡והשוואה

CÚ‰ e˜ BÏ LÈ ‰Âe‰n‰ ÔÈ‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ„Ú ‰‚„‰a¿«¿»»¬«ƒƒ¿≈∆»«ƒ«¿«∆≈≈»≈∆
כלשהו  ודמיון  ‰‡ÔÈויחס Ïˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz Li‰Â ,Li‰ Ï‡ ויש ∆«≈¿«≈≈»≈∆»«ƒ

כלפיו , מסוימת חשיבות ≈¬∆È‰Lלו 
Ë‚‡Ë Ú Ôe‡) ÏBÎÈ ÔÈ‡‰»«ƒ»∆¿»¿

eˆ CÈÊ עצמו את מפנה והוא ƒ
‰Li,ומתעסק  ˙‡ ˙Be‰Ï (¿«∆«≈

היא  הזו  וההתעסקות הזו  והיכולת

דרך  (על  כלשהו  דמיון  על  הוכחה

'כח  של  שהיכולת לעיל  המבואר 

רעיונות  ולהבין  להמציא המשכיל '

ושייכות  קשר  על  מוכיחה שכליים

האין  שני , מצד  זאת שעם אלא ביניהם)

למרות  כי  ערוך  באין  גם הם והיש

יש  ולהוות לעשות יכול  «¬‡Ïשהאין 
LÈ ˙BNÚ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ וכאשר ≈»¿≈»≈

את  לפרש אין  מהאין  מתהווה היש

ליש  עצמו  האין  כהפיכת Èk)ƒהדבר 
Li‰ ˙‡ ‰e‰Ó ÔÈ‡‰L Ì‡ƒ∆»«ƒ¿«∆∆«≈

epnÓ ıeÁ נשאר עצמו  שהוא בעוד  ƒ∆
לכן  קודם כמו  בדיוק )*,'אין '

Li‰ ˙ee‰˙‰L ÈtÓ ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««≈
CÚaL ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈ‡‰Ó כי ≈»«ƒƒ¿»∆¿∆∆
במהותו  טבועה יש להוות של היכולת

LÈהאין , ‰NÚÈ ÔÈ‡‰L Ï‡¬»∆»«ƒ≈»∆≈
עצמו  בו  מהותי ויחול  שינוי  ‰e‡כזה

CÚa ‡lL ÔÈÚ23ÔÎÏÂ . ƒ¿»∆…¿∆∆¿»≈
ŒÔÈ‡ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L ‡Ó¿…»∆¬ƒƒƒ¿«≈
˙ee‰˙‰a ‡e‰ CBÚ¬¿ƒ¿«
,**Ca˙È B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈
CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡p‰L∆«ƒ¿»¿≈¬
,Ca˙È B˙eÓˆÚÏ ÈÓ‚Ï¿«¿≈¿«¿ƒ¿»≈
Li‰L ‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÙ‡Â¿…∆«ƒ¿«∆«≈

‡p‰ LÈ ‰NÚ ÈzÓ‡‰24Li‰ ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , »¬ƒƒ«¬∆≈«ƒ¿»«∆≈≈ƒ¿««≈
‰‚„‰a ‡e‰ ‡l‡ ,ÈÓ‚Ï CBÚ ÔÈ‡ C„a BÈ‡ ÔÈ‡‰Ó≈»«ƒ≈¿∆∆≈¬¿«¿≈∆»¿«¿»»

ÔÈ„Ú של יחס הוא ליש האין  בין  שהיחס בחסידות ללא כמבואר  ערוך ' 'אין  ¬«ƒ
אבל  לך "), ערוך  ("אין  בעצמו  הוא ברוך  הקדוש לגבי  ודמיון  השוואה כל 

מוחלט  אינו  והיש האין  בין  הריחוק המהווה, האלוקי  האור  של  האין  לגבי 

לגמר  ערוך ' 'אין  מוגדר  זה היא ואין  היש את בורא שהאין  העובדה עצם כי  י 
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יי       

ׁשּכל  ׁשל ׁשלת , מ ּלׁשֹון ׁשה ּוא  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבזֹו, זֹו ּוק ׁשּור ֹות  אח ּוזֹות  הם  ה ּׁשל ׁשלת  ְְְְֲֵֶֶַַַט ּבע ֹות 

ׁשהעליֹון  ה ּוא  ההתק ּׁשר ּות  ׁשאפן ּדאף  ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹוהינּו,

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ׁשּבעליֹון, ּבּתח ּתֹון ק ׁשּור  ְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּתח ּתֹון

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. העליֹון עם  ּגם  ׁשּיכ ּות  ל ֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּבכח  נפיחה  ֿ ידי על  היא  ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹירידת 

ׁשּלא  היא  ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  ׁשּירידת  לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּדוקא ,

ל ׁשאר  האדם  ּבריאת  ּדֹומה  אינּה ׁשהרי  ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבהדרגה ,

ּכתיב  ה ּנבראים  ׁשּבכל  הארץ 25ה ּנבראים , ּתֹוצא  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לפי  ּכאחד , נת ּגּלּו ונפ ׁשם  ׁשּגּופם  ח ּיה , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָנפ ׁש

ּבחינת  היא  ונפ ׁשם  צ ֹומח , ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּגּופם 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  לזה , זה  קר ֹובים  הם  וחי וצ ֹומח  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַחי,

ּכתיב  האדם  ּבבריאת  עיני,26ּכן רא ּו ּגלמי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבח  ה ּוא  ּבחינת ׁשּגּופ ֹו היא  ונפ ׁשֹו ּדֹומם , ינת  ְְְְִִִֵֶַַַ

הם  וד ֹומם  ּומד ּבר  חי , מ ּבחינת  ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָמד ּבר 

ּבנׁשמת  ה ּנה  יֹותר , ּובעמק  לזה . זה  ער ֹו ֿ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹּבאין

ּכתיב  היא ,27האדם  טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת נׁשמה  ְְְִִִֶַָָָָָָָָ

ּכפי  יֹותר , ּולמעלה  טה ֹורה , ּבבחינת  ְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהיא 

ׁשּנׁשמ ֹות  יֹותר , ּולמעלה  נת ּת, ּבבחינת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיא 

ּבמח ׁשבה  על ּו ּבּמח ׁשבה 28יׂשראל  והינּו , ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָ

קדמ ֹון' ּד'אדם  הם 29ה ּקד ּומה  ּגּופא  וׁשם  , ְְְְֵַַָָָָָ

על ּו ה ּדּיּוק  ׁשּזה ּו ׁשּבּמח ׁשבה , עליֹונה  ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבבחינה 

ׁשה ּוא 28ּבמח ׁשבה  ל ּגּוף  ה ּנׁשמ ֹות  ירד ּו ּומ ּׁשם  . ְְֲִֶַַַַָָָָָ

מ ּצד  ׁשהרי ֿ הח ּיים , ּבעלי מ ּכל  ּבמדרגה  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלמ ּטה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

כד.25) א, ד).26)בראשית ג, (בראשית האדם גוף  צורת שנשתנה הטעם להבין תו"א וראה טז. קלט , נוסח 27)תהלים

האזינו. ר"פ  לקו"ת וראה ב ). ס , (ברכות השחר בברכות נשמה" "אלקי  ד.28)ברכת פ "א, ע '29)ב "ר ה'ש"ת סה"מ  ראה

    
שיש  אבל הוכחה היש את מהווה שהאין  העובדה וגם כלשהו  יחס ביניהם

משתנה  היה האין  אם (ורק בערך  כן  היא שההתהוות משום היא יש נעשה לא

בערך ). שלא התהוות זו  הייתה ליש נהפך  עצמו  שהוא כך  כדי  עד  ומתהפך 

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ CcŒÏÚÂ האור שירידת וחסידות בקבלה כמבואר  ¿«∆∆ƒ¿««ƒ¿«¿¿
למטה  מלמעלה לדרגה מדרגה האלוקי 

השתלשלות' 'סדר  בשם נקראת

˙ÏLÏL ÔBLlÓ ‡e‰L בלשון) ∆ƒ¿«¿∆∆
בלשון  שרשרת כמו  והתלמוד , המשנה

‰ÏLÏM˙ימינו ) ˙BÚaË ÏkL∆»«¿««¿∆∆
אורכה  ‡BÊeÁ˙לכל  Ì‰≈¬

Û‡c ,eÈ‰Â ,BÊa BÊ ˙BeL˜e¿¿¿«¿¿«
˙eM˜˙‰‰ ÔÙ‡L הדרגות של  ∆…∆«ƒ¿«¿

השתלשלות  בסדר  ‰e‡השונות
ÔBzÁzaL ÔBÈÏÚ‰L החלק ∆»∆¿∆««¿

התחתונה  בדרגה ביותר  ̃«eLהנעלה
ÔBÈÏÚaL ÔBzÁza התחתון החלק ««¿∆»∆¿

בדרגה  «ŒÏkÓƒשמעליה,ביותר 
˙eÎiL BÏ LÈ ,ÌB˜Ó רק לא »≈«»

הכי  –לדרגה (ובמשל  אליו  הקרובה

בפועל ) בה שאחוזה »Ìbאלא הטבעת
LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÌÚ עם – (ובמשל  ƒ»∆¿«»

זו  גם השרשרת שבכל  הטבעות כל 

משום  זה וכל  מאד ) ממנה שרחוקה

השתלשלות' שב'סדר  הדרגות שכל 

ביותר , התחתונה עד  ביותר  מהעליונה

הדרגות  בין  והמרחק בזו  זו  קשורות

וכל  העולמות כל  ולכן  הדרגתי , הוא

הדיבור  בחינת ידי  על  נתהוו  הנבראים

לעיל . כמבואר  ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óהעליון ,
‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ Ôk הרוחנית ≈¿ƒ««¿»»

היא Ûebaהעליונה  והחומרי  הגשמי  «ִ

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  דיבורו  ידי  על  לא

כביכול , חיצוני  ענין  שהוא בלבד , הוא

Âc˜‡אלא  ÁÎa ‰ÁÈÙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿…««¿»
הדיבור , מכוח נעלה פנימי  כוח גילוי  ‰ÓLp‰שהיא ˙„ÈiL ÈÙÏÛeba ¿ƒ∆¿ƒ««¿»»«

‰‚„‰a ‡lL ‡È‰ שתתרחש שכדי  ועצומה גדולה בירידה מדובר  אלא ƒ∆…¿«¿»»
עצום, פער  על  לדלג  ÓBc‰יש dÈ‡ È‰L של והצורה Èa‡˙הדרך  ∆¬≈≈»»¿ƒ«

È˙k ÌÈ‡p‰ ÏÎaL ,ÌÈ‡p‰ ‡LÏ Ì„‡‰25‡ˆBz »»»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
,„Á‡k elb˙ ÌLÙÂ ÌÙebL ,‰iÁ LÙ ı‡‰ ובעונה בעת »»∆∆∆«»∆»¿«¿»ƒ¿«¿∆»

ÈÁa˙אחת  ‡È‰ ÌLÙÂ ,ÁÓBˆ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÙebL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ«
˙‡Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈB˜ Ì‰ ÈÁÂ ÁÓBˆÂ ,ÈÁ«¿≈«¿«≈¿ƒ∆¿∆«∆≈≈ƒ¿ƒ«

È˙k Ì„‡‰26 האדם על  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  e‡שהקדוש ÈÓÏb »»»¿ƒ»¿ƒ»
,EÈÈÚ חיות חסר  כגולם היה עדיין  כאשר  ה' לעיני  נראה שהאדם כלומר  ≈∆

הגוף  כאשר  ֿ כך , ואחר  האדם, של  גופו  נברא תחילה בתורה, כמפורש שהרי 

לבעלי  האדם בין  הזה וההבדל  חיים" נשמת באפיו  "ויפח – קיים היה כבר 

הוא  יחד  ונפש כגוף נבראו  הם ואילו  בלבד  כגוף תחילה נברא שהוא החיים

האדם BÙebLמשום BLÙÂשל  ,ÌÓBc ˙ÈÁa ‡e‰ האדם ‰È‡של  ∆¿ƒ«≈¿«¿ƒ
‰ÏÚÓlL a„Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈∆¿«¿»
ÌÓB„Â a„Óe ,ÈÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«≈¿≈

‰ÊÏ ‰Ê CBÚŒÔÈ‡a Ì‰ ויש ≈¿≈¬∆»∆
כמו  לא ועצום, גדול  פער  ביניהם

לזה. זה קרובים שהם והחי  הצומח

מדוע  ביאור  בתוספת ומבאר  והולך 

 ֿ באין  ירידה היא בגוף הנשמה ירידת

בגוף  תתלבש שהנשמה כדי  (ולכן  ערוך 

בכוח): "ויפח" להיות צריך  היה

˙ÓLa ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓÚe¿…∆≈ƒ≈¿ƒ¿«
È˙k Ì„‡‰27z˙pL ‰ÓL »»»¿ƒ¿»»∆»«»

‡È‰L ,‡È‰ ‰B‰Ë Èaƒ¿»ƒ∆ƒ
,‰B‰Ë ˙ÈÁa שירדה שקודם ƒ¿ƒ«¿»

כל  בדרגה למעלה הייתה לגוף הנשמה

זה  שם שעל  באלוקות גבוהה כך 

"טהורה" ˙BÈ,נקראת ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
"טהורה" מבחינת יותר  למעלה ואפילו 

,z˙ ˙ÈÁa ‡È‰L ÈÙk היינו ¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«»«»
ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש שבאה נתינה

˙BÈ,בעצמו  ‰ÏÚÓÏe,בעצם ¿«¿»≈
ומקור  אפילו שורש יותר  נעלה הנשמה

שלמעלה  בחינה היינו  "נתת", מבחינת

שהנשמה  כפי  אלא והתגלות מ'נתינה'

ז "ל  חכמינו  כדברי  באלוקות מושרשת

eÏÚ Ï‡NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈»
‰LÁÓa28 ֿ הקדוש של  העליונה ««¬»»

ֿ הוא, LÁna‰ברוך  eÈ‰Â¿«¿««¿»»
'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ‰Óe„w‰29, «¿»¿»»«¿

בקבלה  שבשלב כמבואר  וחסידות

כל  העולמות, בריאת של  ונעלה קדום

בסקירה  כביכול , העליונה, במחשבה עלו  ההשתלשלות' 'סדר  כל  של  הדרגות

הראשונית  המחשבה וזו  כללי  אחד  רצון  הוא שעניינה כוללת אחת

הנשמה  באה זו  עליונה ומדרגה והנבראים, העולמות כל  של  וההתחלתית

ÌLÂ'הקדומה BÈÏÚ‰הנשמות ‰Ìעצמה Ùeb‡ב'מחשבה ‰ÈÁa ¿»»≈ƒ¿ƒ»∆¿»
‰LÁÓa eÏÚ ˜eic‰ e‰fL ,‰LÁnaL28 את לפרש יש כי  ∆««¬»»∆∆«ƒ»¿«¿»»

רעיון ) לו  שעלה נאמר  (כאילו  במחשבה שעלו  במובן  רק לא "עלו " הביטוי 

העליון  החלק הם העולמות, כל  כאמור  נסקרו  בה עצמה, שבמחשבה גם אלא

שבמחשבה. ונעלית ÌMÓeוהנעלה עליונה  כך  כל  ‰BÓLp˙מדרגה e„È ƒ»»¿«¿»
„vÓ È‰L ,ÌÈiÁ‰ŒÈÏÚa ÏkÓ ‰‚„Óa ‰hÓÏ ‡e‰L ÛebÏ«∆¿«»¿«¿≈»ƒ»«¬≈««ƒ∆¬≈ƒ«
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יב    

 קדמ יּתּוׁש ּגם  את 30ה ּגּוף  מ ׁשּנה  ׁשאינֹו לפי , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה 31ּתפקיד ֹו אפ ׁשר  הרי ה ּגּוף  מ ּצד  וא ּלּו , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּבֹו למרד  ּומכ ּון ר ּבֹונֹו את  מ ּובן 32יֹודע  זה  ּומ ּכל  . ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  המ ׁשכה  היא  ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  וק ּׁשּור  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּירידת 

זה  הרי זֹו המ ׁשכה  ׁשּתהיה  ּובכדי ּכלל , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהדרגה 

ּדוקא . ּבכח  ה ּנפיחה  ֿ ידי ְְְְִֵַַַַָָֹעל 

e‰ÊÂ היא ּבּגּוף  ה ּנׁשמ ֹות  ׁשּירידת  ּכן ּגם  ¿∆ְְִִֵֶַַַַָ

ֿ על ֿ אף  ּדה ּנה , הוי'. וחפץ  רצ ֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמ ּבחינת 

ּכמ ֹו הרצ ֹון, מ ּבחינת  ׁשר ׁשם  ה ּנבראים  ׁשּכל  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּפי

ֿ מק ֹום ,33ׁשּכת ּוב  מ ּכל  ע ׂשה , הוי' חפץ  א ׁשר  ּכל  ֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹ

ּבא  ׁשהרצ ֹון ּכפי זה  הרי ה ּנבראים  ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבכל 

ּדבר  לבחינת  עד  ה ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַּבהתל ּבׁשּות 

ירידת  (היינּו האדם  ּבריאת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהוי',

ׁשאינֹוה ּנׁשמ  עצמ ֹו הרצ ֹון מ ּבחינת  היא  ּבּגּוף ) ֹות  ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

הרצ ֹון. עצם  ּבחינת  ה ּפנימ ּיּות , ּבבחינת  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻמל ּבׁש

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין מא ֹור  הרצ ֹון הת ּגּלּות  ְְִִֵֵֵַָָָוה ּנה ,

למעלה  הרצ ֹון ׁשהרי ּדּלּוג , ּבבחינת  ּכן ּגם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהיא 

ה ּוא  למ ּטה  הרצ ֹון ּכי למ ּטה , לרצ ֹון ּדֹומה  ְְִֵֶַַָָָָָָאינֹו

מ ּובן  ּכן ואם  מחס ֹור ֹו, את  למ ּלאות  ְְְְִִֵֵֶַַָֹּבכדי

ׁשּי ׁשהרצ ֹון ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  לרצ ֹון, ׁשּי ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשה ּמחס ֹור 

למ ּלאות  ּבׁשביל  ה ּוא  הרצ ֹון ׁשהרי עצמ ֹו, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹלאדם 

ּכיון  למעלה , הרצ ֹון  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מחס ֹור ֹו. ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָאת 

ה ּוא  אנּת ׁשהרי מחס ֹור ֹו, למ ּלאות  ּבׁשביל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹׁשאינֹו

ּדכ ֹולא  ה ּמל 34ׁשלימ ּותא  ּבבית  חסר  ּוכל ּום  ,35, ְְְְֵֵֵֶֶַָָָ

והמ ׁשכת  ּכלל , וׁשּיכ ּות   ער ׁשּום  לרצ ֹון אין ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

וזה ּו וד ּלּוג. התח ּדׁשּות  ׁשל  ּבאפן היא  ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹהרצ ֹון
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וש"נ. .74 ע ' תש"ג וש"נ. א.30)17. פ "ח , ב "ר א. לח , סנהדרין ב ).31)ראה (ל, פכ"ד תו"כ 32)תניא – חז"ל לשון

ועוד. יד. כו, בחוקותי  ו.33)ופרש"י  קלה, ב ).34)תהלים (יז, בהקדמה תקו"ז תתקפט .35)ראה רמז קהלת שמעוני  ילקוט 

    
CÓ„˜ LezÈ Ìb Ûeb‰30, שבת בערב נברא "אדם ז "ל  חכמינו  כמאמר  «««»»»

אומר  ויתגאה, עליו  דעתו  תזוח שאם נבראו ).. כבר  החיים בעלי  שכל  (לאחר 

שמבואר  וכפי  בראשית", במעשה קדמך  יתוש שהנחיתות לו : התניא בספר 

היתוש  לעומת האדם זה של  במובן  È‡LB„È˜Ùzהיא ˙‡ ‰pLÓ B31, ∆≈¿«∆∆«¿ƒ
לתפקיד  בהתאם ופועל  חי  והיתוש

הבורא ידי  על  עליו  el‡Â¿ƒשהוטל 
LÙ‡ È‰ Ûeb‰ „vÓ יתכן ƒ««¬≈∆¿»

‰È‰iLהאדםÚ„BÈ ומכיר˙‡ ∆ƒ¿∆≈«∆
Ba „ÓÏ ÔeÎÓe BBa32 בניגוד ƒ¿«≈ƒ¿…

ומתוך  לו  הועיד  שהבורא לתפקיד  גמור 

בבורא. Ê‰מרידה ÏkÓe האמור לפי  ƒ»∆
של  והעצומה הגדולה המעלה על 

והנחיתות  אחד  מצד  למעלה הנשמה

ואם  שני  מצד  הגשמי  הגוף של  הגדולה

עצום  פער  ביניהם יש «ÔeÓכן 
Ûeba ‰ÓLp‰ eM˜Â ˙„ÈiL∆¿ƒ«¿ƒ«¿»»«

‰ÎLÓ‰ ‡È‰ למטה מלמעלה ƒ«¿»»
È„Îe ,ÏÏk ‰‚„‰a ‡lL∆…¿«¿»»¿»ƒ¿≈

BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰È‰zL בוודאי שהיא ∆ƒ¿∆«¿»»
כרגיל  ושלא דילוג  Ê‰בדרך  È‰¬≈∆

.‡˜Âc ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿…««¿»
Ôk Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי  הטעם ¿∆«≈

‡È‰ Ûeba ˙BÓLp‰ ˙„ÈiL∆¿ƒ««¿»«ƒ
.'ÈÂ‰ ıÙÁÂ ÔBˆ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿≈∆¬»»
ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆»
˙ÈÁaÓ ÌLL ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ»¿»ƒ¿ƒ«

e˙kL BÓk ,ÔBˆ‰33Ïk »»¿∆»…
‰NÚ 'ÈÂ‰ ıÙÁ L‡ כל כן  ואם ¬∆»≈¬»»»»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  וברואיו  מעשיו 

העליון  הרצון  של  והתגלות ביטוי  הם

מהכוחות  יותר  ונעלה כללי  כוח שהוא

הוא  הרצון  כלל  (ובדרך  הפנימיים

הספירות  מעשר  שלמעלה 'כתר ' בחינת

נעלה  יותר  כוח הוא הרצון  באדם וכן 

והמידות), השכל  כוחות «ŒÏkÓƒמעשר 
,ÌB˜Ó הבדל יש בין עדיין  מהותי  »

באים  הנבראים שכל  כי העובדה מהרצון  באות שהנשמות לזה «¿ÏÎaמהרצון ,
ÔBˆ‰L ÈÙk ‰Ê È‰ ÌÈ‡p‰הנעלה למטה a‡הכללי  ויורד  «ƒ¿»ƒ¬≈∆¿ƒ∆»»»

˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa ˙eLaÏ˙‰a והמידות השכל  לכוחות (המקבילה ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
כך  ואחר  'מקיף') כוח שהוא הרצון  כוח לעומת פנימיים כוחות שהם שבאדם

עוד  ויורד  מוסיף ÈÁÏ˙הוא „Ú העליון ‰ÈÂ'הדיבור  c שבאמצעותו «ƒ¿ƒ«¿«¬»»
הנבראים, כל  ÈÈ„˙נבראו  eÈÈ‰) Ì„‡‰ ˙‡Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«»»»«¿¿ƒ«

LaÏÓ BÈ‡L BÓˆÚ ÔBˆ‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ (Ûeba ˙BÓLp‰«¿»«ƒƒ¿ƒ«»»«¿∆≈¿À»
,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa'פנימיים' כוחות של  מכוחות במובן  שלמטה ƒ¿ƒ««¿ƒƒ

‰ÔBˆ'מקיפים' ÌˆÚ ˙ÈÁa וביחס בפנימיות ומתלבש יורד  שאינו  ¿ƒ«∆∆»»
התגלות  גם יש ישראל  בנשמות ורק בהם מלובש איננו  אכן  האחרים  לנבראים

הרצון . עצם של 

ŒB‡Ó ÔBˆ‰ ˙elb˙‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»»≈
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ שכאמור ≈»

ישראל  בנשמות Ôkקיימת Ìb ‡È‰ƒ«≈
‚elc ˙ÈÁa פני על  'דילוג ' ותוך  ƒ¿ƒ«ƒ

לגישור , ניתן  לא שלכאורה עצום פער 

‰ÏÚÓÏ ÔBˆ‰ È‰L רצון ∆¬≈»»¿«¿»
ÔBˆÏהעליון  ‰ÓBc BÈ‡≈∆»»

‰hÓÏ,האדם ‰ÔBˆרצון  Èk ¿«»ƒ»»
˙‡ ˙Â‡lÓÏ È„Îa ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈¿«…∆

,BBÒÁÓ בדבר רוצה אדם כאשר  «¿
את  למלא כדי  היא כוונתו  מסויים

ÔeÓמחסורו  Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»
ÔBˆÏ CiL BÒÁn‰L כך ∆««¿«»»»

קירבה  של  ויחס זיקה יש שמלכתחילה

מעוניין  האדם שבו  לדבר  הרצון  בין 

רוצה, הוא ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒואותו 
BÓˆÚ Ì„‡Ï CiL ÔBˆ‰L ולא ∆»»«»»»»«¿

ממנו  ונעלה מופשט בעניין  מדובר 

בעצם  שקשור  בדבר  אלא לחלוטין 

‰e‡מהותו , ÔBˆ‰ È‰L∆¬≈»»
BBÒÁÓ ˙‡ ˙Â‡lÓÏ ÏÈLaƒ¿ƒ¿«…∆«¿
מחסור  באותו  חש עצמו  והאדם

את  להשלים רצון  חש מכך  וכתוצאה

‰ÔBˆהמחסור . ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»
,‰ÏÚÓÏ מדובר לא מלכתחילה הרי  ¿«¿»

ש'תופס' עמוק פנימי  ובחפץ בנטייה

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש «≈ÔÂÈkאת
˙Â‡lÓÏ ÏÈLa BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ¿«…

BBÒÁÓ מדובר לא ומלכתחילה «¿
זה, מסוג  ‰e‡ברצון  z‡ È‰L∆¬≈«¿¿

e‰lÎc ‡˙eÓÈÏL34,– אתה ¿≈»¿À¿
הכל  שלימות הוא – ֿ הוא ֿ ברוך  ‰CÏnהקדוש ˙Èa ÒÁ ÌeÏÎe35, ¿»≈¿≈«∆∆

ÏÏk ˙eÎiLÂ CÚ ÌeL ÔBˆÏ ÔÈ‡ È‰ של ומהותו  עצמותו  עם ¬≈≈»»∆∆¿«»¿»
התעוררות  למעלה יש אם שגם ֿ הוא ֿ ברוך  בדרך הקדוש זה הרי  כביכול , רצון ,

לכן , קודם במציאות קיים היה שלא דבר  חידוש והתגלות ÎLÓ‰Â˙של  ¿«¿»«
‚el„Â ˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ÔBˆ‰ שבאה כהמשכה ולא »»ƒ¿…∆∆ƒ¿«¿¿ƒ

ורגילה, פשוטה היא שלו  שההתעוררות למטה מהרצון  (בשונה הדרגתי  באופן 
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יג       

וחפץ  הרצ ֹון ֿ ידי ׁשעל  – ּבכח  ה ּנפיחה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹענין

ׁשהתה ּוּות ּה ה ּבריאה , ּכל  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעליֹון.

ּבהדרגה . הוי', ְְְֲִַַָָָָּבדבר 

למ ּטה p‰Â‰ה ) יֹורדת  ׁשה ּנׁשמה  ֿ זה  ֿ ידי על  ¿ƒ≈ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם  וע ֹובדת  ה ּבהמית  ונפ ׁש ְְֲִִֶֶֶֶַַַּבּגּוף 

על ּיה  ּתֹוספת  נע ׂשה  אזי לברר ּה, ה ּבהמית  ְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּנפ ׁש

ה ּנׁשמה  מ ּגעת  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  והינּו, ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָּבּנׁשמה ,

לה ּגיע  ּבכדי ׁשהרי ּומק ֹור ּה, מ ּׁשר ׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלמעלה 

ה ּירידה , להיֹות  הצרכה  לא  ּומק ֹור ּה ְְְְְְְִִַָָָָָֹֻל ׁשר ׁשּה

למעלה  מ ּגעת  ירידת ּה ֿ ידי ׁשעל  ל ֹומר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּובהכרח 

עצמ ֹו מ ּצד  ׁשה ּנברא  והינּו, ּומק ֹור ּה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָמ ּׁשר ׁשּה

וכ ּיד ּוע  וׁשר ׁשֹו, למק ֹור ֹו רק  לה ּגיע  36יכ ֹול  ְְְְְִִַַַַַָָָ

עיטם  עין מ ּמעין לזה  ֿ ידי 37הראיה  על   א , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מ ּגעת  ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבג ּוף  ה ּנׁשמה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָירידת 

ׁשעל ֿ והינּו ּומק ֹור ּה, מ ּׁשר ׁשּה למעלה  ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָה ּנׁשמה 

ּבזה , והענין ּגב ּול . ּבלי לבחינת  ּבאה  ֿ זה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָידי

ל ּה יׁש ֿ עצמ ּה מ ּצד  ׁשה ּנׁשמה  ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדה ּנה ,

א ֹות ּה ׁשּמעלים  ּגדפין ּתרין ׁשהם  ּורחימ ּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּדחיל ּו

ׁשל 38למעלה  ויראה  האהבה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשל  ויראה  ׁשהאהבה  והגם  ּבהג ּבלה . הם  ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה ּנׁשמה 

ה ּנׁשמה  ׁשהרי ודעת , מ ּטעם  למעלה  הם  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה ּנׁשמה 

ׁשּלּה האהבה  ּכן ואם  מ ּמעל , אלקה  חלק  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהיא 

האהבה  ענין ׁשּזה ּו ודעת , מ ּטעם  למעלה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהיא 

ּבהג ּבלה ,39המס ּתרת  זה  הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻ
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ואילך. תתקפב 

    
לעיל ). כאמור  מחסור , תחושת Yבעקבות ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿ƒ»¿…«
ÔBÈÏÚ‰ ıÙÁÂ ÔBˆ‰ È„ÈŒÏÚL והתלבשות ירידת היא ידה ועל  שבה ∆«¿≈»»¿≈∆»∆¿

וחידוש. דילוג  בדרך  בגוף, Ïkהנשמה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שאר,‰‡Èa‰ «∆≈≈»«¿ƒ»
האדם  נשמת ‰ÈÂ',היא d˙ee‰˙‰Lמלבד  „a ירידת ידי  על  ∆ƒ¿«»ƒ¿«¬»»

האלוקי  האור  ««¿»¿„‰a‚‰.והמשכת
‰ÓLp‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«¿≈∆∆«¿»»

˙„BÈ ומקורה העליון משורשה ∆∆
ובאה  LÙÂוהנעלה Ûeba ‰hÓÏ¿«»«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ הנחותיםÌÚ ˙„BÚÂ ««¬ƒ¿∆∆ƒ
‰ LÙp‰,dÏ ˙ÈÓ‰a לברור «∆∆««¬ƒ¿»¿»

הרע  מתוך  שבה הטוב את ולהפריד 

לקדושה  אותו  NÚ‰ולהעלות ÈÊ‡¬««¬∆
‰iÏÚ ˙ÙÒBz בנפש רק הבהמית לא ∆∆¬ƒ»

גם  eÈ‰Â,האלוקית,ÓLpa‰אלא «¿»»¿«¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL לעבודתה הודות ∆«¿≈∆

הבהמית  הנפש »»»ÚbÓ˙בבירור 
‰ÓLp‰ ונעלות גבוהות לדרגות «¿»»

באלוקות  dLMÓביותר  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»
dB˜Óe לפני הנשמה הייתה שבו  ¿»

הבהמית, ובנפש בגוף להתלבש שירדה

dLLÏ ÚÈb‰Ï È„Îa È‰L∆¬≈ƒ¿≈¿«ƒ«¿»¿»
˙BÈ‰Ï ‰Îˆ‰ ‡Ï dB˜Óe¿»…À¿¿»ƒ¿

,‰„Èi‰ שהנשמה יתכן  לא שהרי  «¿ƒ»
גדולה  כך  כל  ירידה ועצומה תרד 

של  ובסופו  האדם חיי  ימי  כל  ותעמול 

לפני  שהיתה כפי  מצבה אל  תשוב דבר 

בכל  יש תועלת איזו  כן  אם כי  הירידה

מכל  הריוח ומה העבודה ובכל  הירידה

והמאמץ  והירידה »≈¿∆¿ÁÎ‰eה'עסק'
d˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚL ÓBÏ של «∆«¿≈¿ƒ»»

הבהמית, ובנפש בגוף להתלבש הנשמה

האלוקית  ÏÚÓÏ‰הנשמה ˙ÚbÓ«««¿«¿»
dB˜Óe dLMÓ ובעקבות ƒ»¿»¿»

מתעלית  הנשמה הגדולה הירידה

קודם  הייתה שבהם  אלה מאשר  נעלות יותר  הירידה.לדרגות לפני  ¿»¿eÈ‰Â,לכן ,
BÓˆÚ „vÓ ‡p‰L ממצבו ומתעלה עולה הוא כאשר  עצמו , בכוחות ∆«ƒ¿»ƒ««¿

BLLÂהרגיל  BB˜ÓÏ ˜ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ שבה שלו  ההתחלה נקודת »¿«ƒ««ƒ¿¿»¿
יותר , ולא למטה, מלמעלה הירידה לפני  Úe„iÎÂ36‰ÊÏהיה ‰È‡‰ ¿«»«»¿»»»∆

ÌËÈÚ ÔÈÚ ÔÈÚnÓ37, שממנו עיטם עין  שמעין  בגמרא ז "ל  חכמינו  כדברי  ƒ«¿«≈≈»
למקווה  מקביל  בגובה היה בעזרה הגדול  הכהן  טבל  שבה למקווה המים נמשכו 

ומכאן  ומקורם שורשם לגובה מעל  לעלות יכולים לא שהמים  משום וזאת עצמו 

גבו  יותר  מתעלה לא דבר  ברוחניות שגם בחסידות ומקורו למדו  משורשו  »‡Cה
‰ÓLp‰ ˙ÚbÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»»¿¿∆∆««¬ƒ««««¿»»
מתעלית  עצמה הנשמה הבהמית והנפש הגוף והעלאת בבירור  לעבודתה הודות

˙ÈÁÏ ‰‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL eÈ‰Â ,dB˜Óe dLMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»¿»¿«¿∆«¿≈∆»»ƒ¿ƒ«
,Ïeb ÈÏa שבגלל מכך  כתוצאה ¿ƒ¿

היא הירידה  בערך  שלא העצומה

ולכן  בערך  שלא ויגיעה לעבודה נדרשת

ממדידה  למעלה היא העלייה גם

והגבלה.

ŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««
dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰L Èt גם ƒ∆«¿»»ƒ««¿»
הבהמית ונפש בגוף הירידה ≈LÈללא

eÓÈÁe eÏÈÁc dÏ ואהבה יראה »¿ƒ¿ƒ
ומהותה טבעה מעצם ≈∆Ì‰Lלה'

ÔÈÙ„b ÔÈzכנפיים ÌÈÏÚnLשני  ¿≈«¿ƒ∆«¬ƒ
‰ÏÚÓÏ d˙B‡38, בקבלה כמבואר  »¿«¿»

כשם  אשר  הזוהר  דברי  פי  על  וחסידות

ללא  ולעוף לפרוח מסוגל  אינו  שהעוף

שהאדם  והמצוות התורה כך  כנפיים

למעלה  עולים לא הזה בעולם עושה

כי  לכנפיים שנמשלו  ויראה אהבה ללא

עצמן , והמצוות התורה לעיקר , ביחס

גופו  עיקר  לגבי  העוף כנפי  כמו  הם

‰‡ÈÂ ‰‰‡‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»«¬»¿ƒ¿»
‰ÓLp‰ ÏL מצד בה שקיימים ∆«¿»»

העבודה  ללא מהותה מעצם עצמה

שלה  Ïa‚‰a‰והיגיעה Ì‰ במידה ≈¿«¿»»
»¬»Ì‚‰Âומוגבלת.מסויימת 

‰ÓLp‰ ÏL ‰‡ÈÂ ‰‰‡‰L∆»«¬»¿ƒ¿»∆«¿»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ולא ≈¿«¿»ƒ««»««

המדוד  השכל  על  ומבוססים בנויים

‰È‡והמוגבל  ‰ÓLp‰ È‰L∆¬≈«¿»»ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ19 ומאחר ≈∆∆…»ƒ««

 ֿ ֿ ברוך  מהקדוש נפרד  בלתי  חלק שהיא

לא  שלה והיראה האהבה ומידת לאלוקות שלה השייכות הרי  בעצמו  הוא

ההשגה  רמת לפי  מוגבלת שתהיה כך  וההשגה ההבנה במידת תלוייה

‰באלוקות, Ôk Ì‡Â,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ dlL ‰‰‡ ¿ƒ≈»«¬»∆»ƒ¿«¿»ƒ««»««
˙zÒÓ‰ ‰‰‡‰ ÔÈÚ e‰fL39, התניא בספר  בהרחבה כמבואר  ∆∆ƒ¿«»«¬»«¿À∆∆

שהוא  העובדה מעצם נובעת והיא בליבו  המסותרת לה' אהבה יש יהודי  שלכל 

(ולכן  הרוחני  ומצבו  מעמדו  מהו  הבדל  כל  מבלי  שבקלים'יהודי , 'קל  גם

ה'), קידוש על  נפשו  את למסור  Ê‰מוכן  È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ'ה אהבת ƒ»»¬≈∆
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יד    

היֹות ּה מ ּפני היא  ה ּנׁשמה  ׁשל  ׁשהאהבה  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדמאחר 

מ ּצד  היא  האהבה  הרי מ ּמעל , אלקה  ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחלק 

ודוקא  ּבמציא ּות . ּבּטּול  ּבזה  ואין ְְְְְִִִִֵֶַָָָמציא ּות ּה,

ּבאה  ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבג ּוף  התל ּבׁשּות ּה ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָעל 

ּבמציא ּות . ּבּטּול  לבחינת  ְְְִִִִִַַָָה ּנׁשמה 

e‡e האהבה התע ֹורר ּות  ּבאפן ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

צ ּדיקים  ּבין הפר ׁש יׁש ה ּנׁשמה , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשל 

היא  מ ּדתם  (ׁשּגם  מהם  ׁשּלמ ּטה  וא ּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלבינֹונים ,

ּכל  מ ּדת  היא  ה ּבינֹוני מ ּדת  ׁשהרי ה ּבינֹוני, ֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמ ּדת 

ימ ׁש אדם  ּכל  ואחריה  ׁשּבּצּדיקים ,40אדם , .( ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

כ ּו'. הת ּבֹוננּות  ֿ ידי  על  היא  האהבה  ְְְְְֲִִִֵַַָָהתע ֹורר ּות 

ֿ ידי  על  ּבאה  האהבה  התע ֹורר ּות  ְְְֲִִֵֵַַַָָָָּוב ּבינֹונים ,

ּכא ׁשר  וה ּנה , ה ּבהמית . ה ּנפ ׁש ׁשּמּצד  ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהרח ּוק 

ׁשּגם  היינּו עצמ ּה, עם  היא  ה ּנׁשמה  ְְְֲִִֶַַַַַָָָעב ֹודת 

היא  עב ֹודת ּה ה ּבהמית  ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָּבהתל ּבׁשּות ּה

ּבּטּול  לבחינת  עדין ּבא  לא  אזי ּבלבד , עצמ ּה ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹעם 

ׁשהתע ֹורר ּות  ּבצ ּדיקים  מ ּבעי ּדלא  ְְְְְִִִִִִֵֶַָֹּבמציא ּות ,

ּפׁשיטא  הרי הת ּבֹוננּות , ֿ ידי על  היא  ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָהאהבה 

ּבּבינֹונים  ּגם  א ּלא  כ ּו', ּבהג ּבלה  היא  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהאהבה 

והינּו הרח ּוק , מ ּצד  היא  האהבה  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשהתע ֹורר ּות 

ּומס ּתירה  מעלימה  ה ּבהמית  ׁשּנפ ׁש ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמת ּבֹונן

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּבאלק ּות , לדביק ּות ֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹּומנּגדת 

מ ּזה  הרי האלקית , ּדנפ ׁש האהבה  ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמתע ֹוררת 

ּבקר ּוב  היא  עצמ ּה האלקית  ׁשה ּנפ ׁש מ ּובן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹּגּופא 

ּומר ּגׁש ׁשּלכן לאלק ּות  ּבאלק ּות , הענג  את  ת  ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

מעלימה  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  ל ּה צר  ֲֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָנע ׂשה 

ּבא  לא  זֹו ּבאהבה  ּכן, ואם  כ ּו', ְְְֲִִֵַַָָָֹּומס ּתירה 
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רפי "ד.40) תניא

    
הנשמה  של  ‰ÓLp‰ויראתו  ÏL ‰‰‡‰L Á‡Óc ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿≈««∆»«¬»∆«¿»»

‡È‰ ‰‰‡‰ È‰ ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ d˙BÈ‰ ÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿≈¡»≈∆∆…»ƒ««¬≈»«¬»ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰Êa ÔÈ‡Â ,d˙e‡ÈˆÓ „vÓ מדובר אכן  כלומר , ƒ«¿ƒ»¿≈»∆ƒƒ¿ƒ

בכל  קיים הדבר  ולכן  הנשמה, של  המהות עצם מצד  לאלוקות ושייכות בקשר 

לאהבה  בניגוד  רוחני  מצב ובכל  יהודי 

בה  שייתכנו  ודעת טעם פי  שעל 

לחלוטין , נעלמת היא ולעמים שינויים

של  מהמציאות נובעת שהיא מאחר  אך 

בה  יש עצמה בפני  כמהות הנשמה

'מציאות' כל  כי  מסויימת, הגבלה

מסוימות, והגבלות הגדרות מחייבת

ויציאה  במציאות' 'ביטול  ורק

ליציאה  המביא הוא מההגדרות

גבול . לבלי  ŒÏÚמהגבלות ‡˜Â„Â¿«¿»«
LÙÂ Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿»¿¿∆∆
‰ÓLp‰ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿»»
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
רק  (לא ויראה לאהבה גם וממילא

לפי  עדיין  אבל  ודעת, מטעם למעלה

גבול . בלי  אלא) שלה, המציאות גדרי 

עניין  מהו  ביאור  בתוספת ומבאר  והולך 

הנשמה  של  במציאות' ה'ביטול 

ויראה  אהבה לה יש מזה (שכתוצאה

יכולה  הייתה שלא מה גבול , בלי 

למטה: הירידה לפני  אליו  להגיע

ÔÙ‡a ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿…∆
ÏL ‰‰‡‰ ˙eBÚ˙‰ƒ¿¿»«¬»∆

LÙ‰ LÈ ,‰ÓLp‰ הבדלÔÈa «¿»»≈∆¿≈≈
,ÌÈBÈÏ ÌÈ˜Ècˆ הכוונה) «ƒƒ¿≈ƒ

הגדרתם  כפי  ו 'רשע' בינוני ' ל 'צדיק,

המקובל  כפי  לא כלומר  התניא, בספר 

נקרא  רבות מצוות שהעושה לחשוב

רשע  נקרא רבות עבירות העושה צדיק,

שווה  במידה ועבירות מצוות והעושה

הללו  ההגדרות אלא בינוני  הוא

– האדם של  הנפשי  למצבו  מתייחסות

נפשו  שרק הוא מי  בו  פועלת האלוקית

עובר  איננו  שלמעשה למרות בינוני  נחשב פעילה הבהמית נפשו  שגם מי  צדיק,

אחרת, כזו  במידה עליו , שליטה יש הבהמית שלנפשו  ומי  אחת, עבירה אפילו 

רשע, Ì‰Óנקרא ‰hÓlL el‡Â ממדריגת שלמטה השלישי  הסוג  היינו  ¿≈∆¿«»≈∆
Ì˙cÓהבינונים  ÌbL) השלישי הסוג  ‰ÈBÈa,בעצם ‰È‡של  ˙cÓ ∆«ƒ»»ƒƒ««≈ƒ

Ì„‡ Ïk ‰ÈÁ‡Â ,Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰ ÈBÈa‰ ˙cÓ È‰L∆¬≈ƒ««≈ƒƒƒ«»»»¿«¬∆»»»»
CLÓÈ40.( בפועל לזה הגיעו  לא שעדיין  ‰˙eBÚ˙אלא ,ÌÈ˜ÈcvaL ƒ¿…∆««ƒƒƒ¿¿

˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‰‡‰ לרצון להם שגורמת ה' בגדולת »«¬»ƒ«¿≈ƒ¿¿

באהבה  בו  ולדבוק ה' אל  ‰˙eBÚ˙להתקרב ,ÌÈBÈae .'eÎ«≈ƒƒ¿¿
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a '‰Ï ‰‰‡‰»«¬»»»«¿≈»ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ
אצל  הרי  ה', בגדולת בעיקר  מתבוננת הצדיק של  האלוקית שהנפש ובעוד 

בעובדה  מתעמק הוא כאשר  היא ה' אהבת לידי  שמביאה ההתבוננות הבינוני 

בריחוק  וההכרה ה', מאת רחוק שהוא

צמא  תחושת לו  גורמת והעצום הגדול 

ה'. אל  L‡kוגעגועים ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆
ÌÚ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ˙„BÚ¬««¿»»ƒƒ

,dÓˆÚ על גם להשפיע מאמץ מבלי  «¿»
הבהמית, ÌbLהנפש eÈÈ‰«¿∆«

LÙÂ Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿»¿¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ בהם מלובשת אמנם היא ««¬ƒ

ולהעלות  לברר  איתם מתעסקת לא אבל 

אלא  ÌÚאותם ‡È‰ d˙„BÚ¬»»ƒƒ
‡a ‡Ï ÈÊ‡ ,„Ïa dÓˆÚ«¿»ƒ¿«¬«…»

Ïehaהאדם  ˙ÈÁÏ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙e‡ÈˆÓa גדרי בתוך  נתון  והוא ƒ¿ƒ

לצאת  מבלי  שלו  העצמית המציאות

ÈÚaÓמהם, ‡Ïc לומר צריך  אין  ¿…ƒ»≈
˙eBÚ˙‰L ÌÈ˜Ècˆa¿«ƒƒ∆ƒ¿¿
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‰‡‰»«¬»ƒ«¿≈
‡ËÈLt È‰ ,˙eBa˙‰ƒ¿¿¬≈¿ƒ»
,'eÎ ‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿«¿»»
של  מכוחה נוצרת האהבה אם שהרי 

מובן  האדם, של  בשכלו  התבוננות

לרמת ש  בהתאם היא האהבה רמת

ולא  לכך ההתבוננות Ìbמעבר  ‡l‡∆»«
˙eBÚ˙‰L ÌÈBÈaa«≈ƒ∆ƒ¿¿

‰‰‡‰'לה,˜eÁ‰ „vÓ ‡È‰ »«¬»ƒƒ«»ƒ
LÙpL ÔBa˙nL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆∆∆

˙ÈÓ‰a‰(לצדיק (בניגוד  שאצלו  ««¬ƒ
תאוות  לו  ויש פעילה בהחלט היא

היא  שכך  וכיון  הזה העולם לענייני 

˙„bÓe ‰ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ«¬ƒ»«¿ƒ»¿«∆∆
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡a B˙e˜È„Ïƒ¿≈∆¡…¿«¿≈

‰Ê להכרה מגיע שה'בינוני ' ֿ ידי  על  ∆
והדבר  מאלוקות מריחוק סובל  שהוא

לאלוקות  וצימאון  ברצון  מתעורר  הוא דבר  של  בסופו  הרי  באמת, לו  אכפת

‰‡È˜Ï˙,וכך  LÙc ‰‰‡‰ ˙BÚ˙Ó נעלמת להיות ובמקום ƒ¿∆∆»«¬»¿∆∆»¡…ƒ
ונרגשת  ניכרת נעשית היא LÙp‰Lונסתרת ÔeÓ ‡Ùeb ‰fÓ È‰¬≈ƒ∆»»∆«∆∆

‚Ú‰ ˙‡ ˙LbÓe ˙e˜Ï‡Ï e˜a ‡È‰ dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿»ƒ¿≈∆¡…«¿∆∆∆»…∆
dÏ ˆ ‰NÚ ÔÎlL ,˙e˜Ï‡aלה וכואב לה ‰LÙpואכפת L‡k ∆¡…∆»≈«¬∆«»«¬∆«∆∆

,Ôk Ì‡Â ,'eÎ ‰ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ ˙ÈÓ‰a‰ אצל שגם נמצא ««¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈
סוף  סוף  והמרירות, המיצר  מן  נובעת האהבה שהתעוררות למרות הבינוני ,
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טו       

היא  האהבה  ׁשהרי  ּבמציא ּות , ּבּטּול  ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָלבחינת 

ׁשּמּצד  הרח ּוק  ּבעת  ׁשּגם  והינּו, מציא ּות ֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָמ ּצד 

היא  עצמ ּה האלקית  ה ּנפ ׁש הרי ה ּבהמית , ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּנפ ׁש

מ ּמעל , אלקה  חלק  היא  ׁשהרי לאלק ּות *, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבקר ּוב 

ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש מ ּצד  ה ּמריר ּות  ּבׁשעת  ּגם  ּכן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַואם 

וחדוא  ּדא , מ ּסטרא  ּבל ּבאי ּתקיעא  ּבכ ּיה  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָהרי

ּדא  מ ּסטרא  ּבל ּבאי ׁשהיא 41ּתקיעא  ונמצא , , ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ

ּכא ׁשר  אמנם , ּבב ּטּול . ואינּה ּבמציא ּות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָנׁשארת 

ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש עם  ע ֹובדת  האלקית  ֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹה ּנפ ׁש

ּכלל , לאלק ּות  ׁשּיכ ּות  ׁשּום  ל ּה אין עצמ ּה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמּצד 

ל ּנפ ׁש מבארת  האלקית  ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹה ּנה 

ל ּה אין וחמרית  ּגׁשמית  ׁשּלהיֹות ּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָה ּבהמית 

ֿ ׁשּכן  ּומ ּכל  ,ּומזּכ מברר  לענין ּכלל  ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻׁשּיכ ּות 

ּתענּוג והר ּגׁש לדבק ּות  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ר ּוחני, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָלענין

ה ּנה  ה ּנפ ׁש, מ ּצּוי עד  ל ֹו נֹוגע  זה  וענין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאלקי,

ונע ׂשה  מ ּזה  מת ּפעלת  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּכא ׁשר 

ּבּטּול  ׁשל  ּבאפן זה  הרי מריר ּות , ׁשל  רג ׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹאצל ּה

ט ּוב  הר ּגׁש אין זֹו ּבמריר ּות  ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶּבמציא ּות ,

ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ׁשּיכת  לא  ׁשּלזה  ּבאלק ּות , ֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹטעם 

 עזב ומר  רע  א ׁשר  רק  ה ּוא  ההר ּגׁש וכל  ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּכלל ,

אלקי הוי' ה ּנפ ׁש42את  מת ּבּטלת  ּובזה  , ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

האלקית  ׁשה ּנפ ׁש וכיון מ ּמציא ּות ּה. ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּבהמית 

ֿ ידי  על  ה ּנה  לכן זה , ּבּטּול  ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפעלה 

ּבּנפ ׁש ּגם  על ּיה  נע ׂשית  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָה ּבּטּול 

ּבּנפ ׁש ּגם  ּבמציא ּות  ּבּטּול  ׁשּנע ׂשה  ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹהאלקית ,

על ּית ּה. ׁשּזה ּו ֱֲִִֶֶָָָֹהאלקית ,

ÏÎÂ43ׁשּיׁש ּבכח  ה ּנפיחה  ענין מ ּצד  נע ׂשה  זה  ¿»ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

זה  ׁשענין ּבג ּוף , ה ּנׁשמה  וק ּׁשּור  ְְְְִִִִֶֶַַָָָּבירידת 
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שלה . הציור שנשאר זמן כל  (*

א.41) עה, יט .42)זח "ג ב , בכתי "ק .43)ירמי ' שליט "א אדמו"ר כ"ק  מענה ע "פ  – זה קטע 

    
,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁÏ ‡a ‡Ï BÊ ‰‰‡a מגדרי יצא לא והוא ¿«¬»…»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

שלו  ÌbLהמציאות ,eÈ‰Â .B˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‡È‰ ‰‰‡‰ È‰L∆¬≈»«¬»ƒƒ«¿ƒ¿«¿∆«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ È‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ‰ ˙Úa¿≈»ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ¬≈«∆∆»¡…ƒ
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ È‰L ,*˙e˜Ï‡Ï e˜a ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒ¿≈∆¡…∆¬≈ƒ≈∆∆…»

˙ÚLa Ìb Ôk Ì‡Â ,ÏÚnÓƒ««¿ƒ≈«ƒ¿«
LÙp‰ „vÓ ˙eÈn‰«¿ƒƒ««∆∆

˙ÈÓ‰a‰,והכאב הצער  ולמרות ««¬ƒ
ה'גדר ' את מאבדת לא האלוקית הנפש

גדרי  בתוך  ונשארת שלה וה'ציור '

שלה הזוהר ‰Èהמציאות כלשון  ¬≈
שתי  יהיו  שבו  נפשי  מצב שיתכן 

בבת  לזו  זו  סותרות ו 'תנועות' תחושות

È‡aÏaאחת  ‡ÚÈ˜z ‰iÎa¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‡ÚÈ˜z ‡Â„ÁÂ ,‡c ‡ËqÓƒƒ¿»»¿∆¿»¿ƒ»

‡c ‡ËqÓ È‡aÏa41, בכייה ¿ƒ»ƒƒƒ¿»»
(שמחה)תקוע  וחדווה זה מצד  בליבי  ה

והכאב  הבכי  כי  שני  מצד  בליבי  תקועה

ואת  המציאות את לחלוטין  מבטל  לא

È‰L‡הגדרים ,‡ˆÓÂ הנפש ¿ƒ¿»∆ƒ
הצדיק, של  (וגם הבינוני  של  האלוקית

e‡ÈˆÓa˙כאמור ) ˙‡Lƒ¿∆∆ƒ¿ƒ
L‡k ,ÌÓ‡ .Ïeha dÈ‡Â¿≈»¿ƒ»¿»«¬∆
ÌÚ ˙„BÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ∆∆ƒ
„vnL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ«
˙eÎiL ÌeL dÏ ÔÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»«»

,ÏÏk ˙e˜Ï‡Ï אותה גם לקרב וכדי  ∆¡…¿»
ביותר  קיצוני  מהפך  נדרש לאלוקות

את  מחייב אכן  הדבר  מהותה, בכל 

ל 'ביטול  עצמה האלוקית הנפש

- ומבאר  שהולך  כפי  ≈p‰ƒ‰במציאות',
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ L‡k«¬∆«∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ˙‡Ó¿»∆∆«∆∆««¬ƒ
˙ÈÓÁÂ ˙ÈÓLb d˙BÈ‰lL∆ƒ¿»«¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÚÏ ÏÏk ˙eÎiL dÏ ÔÈ‡≈»«»¿»¿ƒ¿»

,CkÊÓe Ó לענייני יחסית אפילו  ¿…»¿À»
הגשמי  הזה ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒהעולם

ÈÁe ÔÈÚÏ, ונפשיÔkLŒÏkÓe ¿ƒ¿»»ƒƒ»∆≈
,È˜Ï‡ ‚eÚz Lb‰Â ˙e˜„Ïƒ¿≈¿∆¿≈«¬¡…ƒ
ÈevÓ „Ú BÏ Ú‚B ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈««ƒ

ופנימיות  עומק ‰ÈÓ‰a˙תמצית, LÙp‰ L‡k ‰p‰ ,LÙp‰«∆∆ƒ≈«¬∆«∆∆««¬ƒ
‰fÓ ˙ÏÚt˙Ó מטרידה אכן  ואלוקות רוחניות לעדינות, ֿ השייכות ואי  ƒ¿«∆∆ƒ∆

לה  ואכפת לה ומפריעה eÈÓ˙אותה ÏL L‚ dÏˆ‡ ‰NÚÂ וצער ¿«¬∆∆¿»∆∆∆¿ƒ

כך , על  È‰Lוכאב ,˙e‡ÈˆÓa Ïeha ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿…∆∆ƒƒ¿ƒ∆¬≈
˙ÎiL ‡Ï ‰ÊlL ,˙e˜Ï‡a ÌÚË eË Lb‰ ÔÈ‡ BÊ ˙eÈÓaƒ¿ƒ≈∆¿≈««∆¡…∆»∆…«∆∆

,ÏÏk ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ הנפש של  השכנוע מאמצי  כל  אחרי  גם כי  «∆∆««¬ƒ¿»
לחלוטין  מהותה את הפכה לא הבהמית הנפש שבה בדרגה מדובר  האלוקית,

ה' על  להתענג  יכולת לה אין  ועדיין 

מדובר  (שהרי  האלוקית הנפש כמו 

הבהמית  נפש לו  יש שעדיין  ב'בינוני '

הזה) העולם לענייני  ותאוות הרע ויצר 

Lb‰‰ ÏÎÂ בנפש שמתעורר  ¿»«∆¿≈
להתקרב  וצימאון  כרצון  הבהמית

איננו  של לאלוקות חיובית תחושה

אלא'טוב באלוקות ועונג  ‰e‡טעם'
˜ הדברים של  השלילי  בצד  הכרה «

'ÈÂ‰ ˙‡ CÊÚ ÓÂ Ú L‡¬∆«»«»¿≈∆¬»»
CÈ˜Ï‡42‰Êe הקיצוני , בשינוי  ¡…»ƒ»∆

של  ממציאות בה לתענוגי שחל  תאוות

הריחוק  כמה עד  להכרה הזה עולם

ומר  רע הוא ∆∆»¿Ïha˙Óƒ˙מאלוקות
d˙e‡ÈˆnÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ¿ƒ»
שונים  מציאות גדרי  בתוך  היא וכעת

LÙp‰Lלחלוטין . ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«∆∆
LÙpa ‰ÏÚt ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»¬»«∆∆

,‰Ê Ïeha ˙ÈÓ‰a‰ זו והיא ««¬ƒƒ∆
מגדרה  לצאת הבהמית לנפש שגרמה

לגמרי  אחר  למצב ≈«ÔÎÏולהשתנות
LÙc Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«ƒ¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰'במציאות 'ביטול  שהוא ««¬ƒ
LÙpa Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒ»««∆∆
Ïeha ‰NÚpL ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«¬∆ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ««∆∆»¡…ƒ

d˙iÏÚ e‰fL עושה הזו  והעלייה ∆∆¬ƒ»»
כדאית  למטה הירידה כל  את

נובעת  שהעלייה מאחר  כי  ומשתלמת

לנפש  גורמת היא במציאות', מ'ביטול 

לעלייה  בערך  שלא עלייה האלוקית

בכוחות  אליה להגיע מסוגלת שהיא

ומקורה  לשורשה התעלות שהיא עצמה

יותר . ולא

ÏÎÂ43‰Ê של הזו  הגדולה העלייה ¿»∆
הגדולה  הירידה בגלל  ומקורה, משורשה שלמעלה (לדרגות האלוקית  הנפש

(רק  להתעלות מסוגלים הנבראים שכל  למה ומעבר  מעל  שהיא למטה) שלה

ומקורם) שורשם ÈÈa„˙עד  LiL ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ ÔÈÚ „vÓ ‰NÚ«¬∆ƒ«ƒ¿««¿ƒ»¿…«∆≈ƒƒ«
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טז    

לע  ה ּיכלת  ּבפנימ ּיּות  ּבּנׁשמה  למעלה נֹותן ל ֹות  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

א ּלא , מציא ּות ּה, הע ּדר  ׁשל  ענין ׁשּזה ּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָמ ּמק ֹור ּה,

האלקית  ׁשּבּנפ ׁש כ ּו' וה ּתענּוג  ה ּגּלּוי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהר ּגׁש

ֿ ידי  על  ּומת ּגּלה  ּבמציא ּות , ה ּבּטּול  להר ּגׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמ ֹונע 

ה ּבהמית  ׁשה ּנפ ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּבהמית , ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַה ּנפ ׁש

– אלקה  חלק  היֹות ּה נגד  ונלחמת  ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹמס ּתירה 

ׁשט ּות  מע ֹורר  ֿ זה ' ּד'לע ּמת  ׁשּׁשט ּות   ּדר ֿ ְְְְִֵֶֶֶֶַַֻעל 

ְִָֻּדקד ּׁשה .

ֿ ידי BÓÎeו) על  ׁשּדוקא  ּבּתֹורה , ּגם  ה ּוא  כן ¿ְְֵֵֶַַַַָָ

מצרים  לבחינת  למ ּטה  ה ּתֹורה  ְְְְִִִִִַַַַַָָירידת 

וזה ּו ּבּתֹורה . ע ּלּוי ּתֹוספת  נע ׂשה  ֿ הרע , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָויצר 

ּדאף  האב ֹות , מע ׂשה  על  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ְְֲִֵַַַַַַָָָהח ּדּוׁש

נּתנה  ׁשּלא  עד  ה ּתֹורה  ּכל  ֿ מק ֹום ,44ׁשּקּימ ּו מ ּכל  , ְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

ֿ ּתֹורה . מ ּתן אחרי ׁשהיה  לכמ ֹו ּבד ֹומה  זה  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאין

ּבהג ּבלה  היתה  האב ֹות  ׁשעב ֹודת  ּבזה , ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָוהענין

ׁשעב ֹודת  ֿ ּפי  ֿ על  אף  ּדה ּנה , ּבמציא ּותם , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָה ּקׁשּורה 

ׁשהרי  ודעת , מ ּטעם  למעלה  היתה  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָהאב ֹות 

ה ּמר ּכבה  הן הן ה ּוא 45האב ֹות  ה ּמר ּכבה  וענין , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשעב ֹודתם  ּובפרט  ודעת , מ ּטעם  ׁשּלמעלה  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבאפן

מ ּכל ֿ להם , ׁשהיּו ּבנסי ֹונֹות  נפ ׁש ּבמסירת  ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיתה 

ה ּנׁשמה , מציא ּות  מ ּצד  היתה  עב ֹודתם  ּכל  ְְְֲִִַַָָָָָָָָמק ֹום ,

והינּו, ּבמציא ּות . ּבּטּול  ּבחינת  ּבזה  היתה  ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹולא 

ּבג ּוף , מל ּבׁשֹות  היּו האב ֹות  ׁשל  נׁשמ ֹותיהם  ְְְִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּגם 

ּומס ּתיר , מעלים  ּגּופם  היה  לא  ֿ מק ֹום  ְְִִִַַָָָָָֹּומ ּכל 

ואף  ה ּגּוף . מ ּצד  ּגם  לאלק ּות  מר ּכבה  היּו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

הר ֹוכב , האדם  עם  מאחד  אינֹו ה ּמר ּכבה  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשענין
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,Ûe‚a ‰ÓLp‰ eM˜Â לנשמה ייחודי  שהדבר  בהרחבה לעיל  כמבואר  ¿ƒ«¿»»¿

התקשרה  הנשמה ורק ה' דבר  באמצעות שנבראו  הנבראים בשאר  קיים ולא

"ויפח" של  בדרך  בגוף eiÓÈÙa˙והתלבשה ‰ÓLpa Ô˙B ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆≈«¿»»ƒ¿ƒƒ
cÚ‰ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,dB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ˙ÏÎi‰«¿…∆«¬¿«¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿»∆∆¿≈

,‡l‡ ,d˙e‡ÈˆÓ שלמרות ¿ƒ»∆»
לכך , הכוח את לנשמה נותן  שה"ויפח"

בפועל  להתבצע יכול  לא הדבר  עדיין 

eÚz‰Â‚כיון  Èelb‰ Lb‰L∆∆¿≈«ƒ¿««¬
˙È˜Ï‡‰ LÙpaL 'eÎ ע שנוב ∆«∆∆»¡…ƒ

בעצם  טבועה לאלוקות שהקירבה מכך 

למצב  מגיעה היא כאשר  ולכן  מהותה

באלוקות  ודבקות לאלוקות קירבה של 

ככל  ואדרבה במציאות' 'ביטול  בה אין 

ויותר  'גילויים' יותר  לה שיש

מודגשת, יותר  מציאותה 'הרגשיים'

האמורים  והגילוי  שההרגש ונמצא

אשר  מחסום מעין  »≈ÚBÓמהווים
,˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ Lb‰Ï¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ

‰lb˙Óe דווקא È„ÈŒÏÚהביטול  ƒ¿«∆«¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ«¿≈∆
‰ÈzÒÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿ƒ»
˜ÏÁ d˙BÈ‰ „‚ ˙ÓÁÏÂ¿ƒ¿∆∆∆∆¡»≈∆
˙eËML CcŒÏÚ Y ‰˜Ï‡∆…»«∆∆∆¿
˙eËL BÚÓ '‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆¿≈¿

‰M„˜c המאמרים ב'המשך  כמבואר  ƒ¿À»
הקדושה  צד  שאינו  שבצד  לגני ' 'באתי 

(כמאמר  'שטות' נקראים החטאים

אם  אלא חוטא אדם "אין  ז "ל  חכמינו 

זאת  ולעומת שטות") רוח בו  נכנס כן 

ומתחייב  למובן  ומעבר  מעל  ה' עבודת

"שטות  נקראת ודעת טעם פי  על 

דקדושה".

,‰Bza Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe (Â¿≈««»
שלה  הגדולה העלייה שבנשמה כשם

גם  כך  הגדולה לירידה הודות היא

ÈÈ„˙בתורה È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ«
,Ú‰ŒˆÈÂ ÌÈˆÓ ˙ÈÁÏ ‰hÓÏ ‰Bz‰ ז "ל חכמינו  כדברי  «»¿«»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿≈∆»«

התורה  את לתת המלאכים לטענת המענה אודות ב) (בסעיף לעיל  שהובאו 

הנה  הרע, ויצר  מצרים בו  שיש הזה לעולם דווקא ירדה שהתורה בשמים

הירידה  ידי  על  דבר בסופו NÚ‰דווקא Bza‰של  ÈelÚ ˙ÙÒBz «¬∆∆∆ƒ«»
הירידה. לפני  בה קיים היה שלא

eÓiwL Û‡c ,˙B‡‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰BzŒÔzÓc LecÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««»««¬≈»»¿«∆ƒ¿
‰z ‡lL „Ú ‰Bz‰ Ïk44 תורה במתן  היה לא לכאורה כן  ואם »«»«∆…ƒ¿»

גדול , ‡ÈÁחידוש ‰È‰L BÓÎÏ ‰ÓB„a ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿∆ƒ¿∆»»«¬≈

‡‰ ˙„BÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰BzŒÔzÓ˙B לימוד כללה אמנם ««»¿»ƒ¿»»∆∆¬«»»
זאת ובכל  p‰c‰,תורה ,Ì˙e‡ÈˆÓa ‰eLw‰ ‰Ïa‚‰a ‰˙È‰»¿»¿«¿»»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ ˙B‡‰ ˙„BÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ולא ««ƒ∆¬«»»»¿»¿«¿»ƒ««»««
הנפש  של  והיראה שהאהבה (כשם וההבנה השכל  בגדרי  מוגבלת הייתה

ודעת, מטעם למעלה הם האלוקית

לעיל ) ‰Ôכמבואר  ˙B‡‰ È‰L∆¬≈»»≈
‰kn‰ Ô‰45, שלהם והביטול  ≈«∆¿»»

שבין  ליחס דומה ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש

שמובן  המרכבה למנהיג  המרכבה

רצונות  שום למרכבה שאין  מאליו 

‰e‡משלה  ‰kn‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««∆¿»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ««»««
הרצונות  לביטול  הכוונה שהרי 

וכל  מכל  «¿ËÙeƒהאישיים
Ì˙„BÚL האבות ‰È˙‰של  ∆¬»»»¿»

eÈ‰L ˙BBÈÒa LÙ ˙ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆»
Ì‰Ï והתגברו בניסיונות עמדו  והם »∆

והוויתור  נפש' ה'מסירות בכוח עליהם

האישיים, הרצונות ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,על 
„vÓ ‰˙È‰ Ì˙„BÚ Ïk»¬»»»¿»ƒ«

,‰ÓLp‰ ˙e‡ÈˆÓ שאהבת כשם ¿ƒ«¿»»
בלתי  חלק היא האלוקית הנפש של  ה'

כך  הנשמה, של  המציאות מגדרי  נפרד 

ולמדו  'מרכבה' הם שהאבות העובדה

את  ועבדו  נפש תורה במסירות ה'

מהמציאות  חלק היא בניסיונות ועמדו 

ÈÁa˙שלהם  ‰Êa ‰˙È‰ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓa Ïeha שגדרי כך  ƒƒ¿ƒ

לא  שלהם הנעלית) (הרוחנית המציאות

תוספת  נדרשת שכאן  אלא התבטלו .

העבודה  שכל  לומר  אפשר  איך  ביאור :

המציאות  גדרי  בתוך  הייתה האבות של 

שהנפש  כשם והרי  שלהם, הרוחנית

שלה  המציאות מגדרי  יוצאת האלוקית

בגוף  מלובשת שהיא העובדה בעקבות

הבהמית, נפש עם במגע ובאה גשמי 

בהעלמות  נתקלו  האבות גם כך  אורה, על  ומסתירים שמעלימים דברים היינו 

בא  כך  על  במציאות? ביטול  נחשבת לא עבודתם כן  אם ולמה והסתרים

BLaÏÓ˙המענה: eÈ‰ ˙B‡‰ ÏL Ì‰È˙BÓL ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿≈∆∆»»»¿À»
Ûe‚a אמורה המניעות על  שההתגברות לשאלה מקום היה לכאורה ולכן  ¿

במציאות, ביטול  ÌÈÏÚÓלהיחשב ÌÙeb ‰È‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»…»»»«¿ƒ
Ûeb‰ „vÓ Ìb ˙e˜Ï‡Ï ‰kÓ eÈ‰ È‰L ,ÈzÒÓe ת האבו «¿ƒ∆¬≈»∆¿»»∆¡…«ƒ««

אלוקות. על  והסתר  העלם היה לא הגשמי  גופם שגם גבוהה כזו  בדרגה היו 

‡l‡ ,ÎB‰ Ì„‡‰ ÌÚ „Á‡Ó BÈ‡ ‰kn‰ ÔÈÚL Û‡Â¿«∆ƒ¿««∆¿»»≈¿À»ƒ»»»»≈∆»
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יז       

זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  הרי אחר , ּדבר  ה ּוא  ֲִֵֵֵֶֶַָָָָָא ּלא 

ׁשהיּו ה ּנסיֹונֹות  וגם  כ ּו'. ּומנּגד  ּומס ּתיר  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָמעלים 

כ ּו'. ּבמצרים  ׁשהיּו ה ּנסיֹונֹות  ּכמ ֹו היּו לא  ְְְְִִִֶֶַַָָָֹלהם ,

מצ  מ ּצד  היתה  האב ֹות  ׁשעב ֹודת  יא ּות ונמצא , ְְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ּבמציא ּות . ה ּבּטּול  ענין ּבּה היה  ולא  ְְְְִִִִַַַָָָָָֹה ּנׁשמה ,

מ ּמצרים , ה ּיציאה  לאחרי ׁשהיה  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָורק 

ה ּברזל  ּבּטּול 46ּכּור  ׁשל  ּבאפן העב ֹודה  נע ׂשית  , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבאפן  ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן הח ּדּוׁש וזה ּו ְְְְִִִֶֶַַַָֹּבמציא ּות .

ׁשּמּלבד  ּביניכם , יׁש ֿ הרע  ויצר  ירד ּתם  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּלמצרים 

ּגׁשמי  ּוקלף  ּבדיֹו למ ּטה  ירדה  ׁשה ּתֹורה  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹזאת 

ּבטענֹות  ּגם  נתל ּבׁשה  ּגׁשמ ּיים , ּבענינים  ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָּובהלכ ֹות 

זֹו ׁשּלא  ֿ הרע , ויצר  מצרים  ענין ׁשּזה ּו ׁשקר , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל 

ׁשל  ּוגב ּולים  מצרים  ּבמצרים , ׁשּנתל ּבׁשה  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּבלבד 

ֿ הרע  ּבּיצר  ּגם  ׁשּנתל ּבׁשה  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהע ֹולם ,

לפי  והינּו, לאלק ּות , ּומנּגד  הפ ּכי ענין ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹׁשה ּוא 

רק  (לא  ה ּמנּגד  עם  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּדוקא 

מנּגד , ל ּה יׁש ּכא ׁשר  ּגם  האלקית  ּדנפ ׁש ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעב ֹודה 

לבחינת  ּבאים  עצמ ֹו), ה ּמנּגד  עם  העב ֹודה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָא ּלא 

ּכּנ"ל . ּבמציא ּות , ְִִִַַּבּטּול 

ּבּמדר ׁשe‰ÊÂז) ּׁשּכת ּוב  מה  ּפס ּוק 47ּגם  48על  ¿∆ְִֶַַַַָָָ

, ׁשמ ּתּורק  ׁשמן ט ֹובים  ׁשמני ְְְִֵֶֶֶֶַַָלריח 

אבל  היּו ריח ֹות  האב ֹות  לפני ׁשע ׂשּו ה ּמצ ֹות  ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָּכל 

ּבלבד , הארה  ה ּוא  ּדריח  , ׁשמ ּתּורק  ׁשמן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָאנּו

נהנית  ׁשה ּנׁשמה  ּדבר  ה ּוא  ׁשריח  ּדאף  ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,

המ ׁשכת 49מ ּמּנּו נע ׂשה  מתע ּלף  האדם  וכא ׁשר  , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הארה  זה  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  הריח , ֿ ידי על  ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהח ּיּות 

היא  ההתע ּלפ ּות  ּבעת  הריח  ּפע ּלת  ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבלבד ,

אבל  הח ּיּות , הארת  המ ׁשכת  ּכׁשּנס ּתּלקה  ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָרק 

ׁשמן  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּבג ּופ ֹו. עדין יׁשנֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהעצם 
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ובכ"מ .46) ואילך. סע "א עד, יתרו תו"א ג.47)ראה פ "א, ג.48)שהש"ר א, ב .49)שה"ש מג, ברכות

    
Á‡ c ‡e‰ מהות זאת בכל  אבל  משלו  רצונות וחסר  בטל  שאמנם »»«≈

האלוקות  עם התאחדו  לא שהאבות לומר  מקום אולי  היה כן  ואם אחרת,

הגוף  מצד  והסתר  העלם על  להתגבר  נזקקו  הם וגם מוחלטת ≈¬‰Èבהתאחדות
ÌB˜ÓŒÏkÓ ולכן הרוכב עם אחדות משמעו  אין  המרכבה שעניין  למרות ƒ»»

בדרגה  היה לא האבות של  הביטול 

בכל  לגמרי , אלוקות עם שהתאחדו 

מוחלטת, התאחדות שאין  למרות זאת

כזו  ברמה ועמוק גדול  מספיק הביטול 

ÈzÒÓeאשר  ÌÈÏÚÓ ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿ƒ«¿ƒ
˙BBÈÒp‰ Ì‚Â .'eÎ „bÓe¿«≈¿««ƒ¿
BÓk eÈ‰ ‡Ï ,Ì‰Ï eÈ‰L∆»»∆…»¿
'eÎ ÌÈˆÓa eÈ‰L ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆»¿ƒ¿«ƒ
שעליהם  אלה כמו  קשים ניסיונות ורק

למצרים  "כלום למלאכים המענה בא

להתעלות  שכדי  ירידה הם ירדתם"

בביטול  צורך  יש במציאות.ממנה

˙B‡‰ ˙„BÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¬«»»
,‰ÓLp‰ ˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«¿ƒ«¿»»
Ïeha‰ ÔÈÚ da ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»ƒ¿««ƒ

˙e‡ÈˆÓa גם הייתה לזה ובהתאם ƒ¿ƒ
שלהם. ŒÔzÓaההתעלות ˜Â¿«¿««

‰‡Èˆi‰ ÈÁ‡Ï ‰È‰L ‰Bz»∆»»¿«¬≈«¿ƒ»
ÏÊa‰ ek ,ÌÈˆnÓ46, ƒƒ¿«ƒ««¿∆

בחסידות  שהשעבוד כמבואר  בהרחבה

זיכך  במצרים פרך  בעבודת הקשה

רוחנית  מבחינה ישראל  בני  את ועידן 

כך  התורה לקבלת ראויים להיות

האבות  בימי  ולא תורה במתן  שדווקא

ÏL ÔÙ‡a ‰„BÚ‰ ˙ÈNÚ«¬≈»¬»¿…∆∆
LecÁ‰ e‰ÊÂ .˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿∆«ƒ
ÌÈˆÓlL ÔÙ‡a ,‰BzŒÔzÓc¿««»¿…∆∆¿ƒ¿«ƒ
,ÌÎÈÈa LÈ Ú‰ŒˆÈÂ Ìz„È¿«¿∆¿≈∆»«≈≈≈∆
‰„È ‰Bz‰L ˙‡Ê „lnL∆ƒ¿«…∆«»»¿»

עד hÓÏ‰מלמעלה רבות ירידות ¿«»
היא  שכאן  הגשמי  הזה לעולם לירידה

ÈÓLbהתלבשה  ÛÏ˜e BÈ„a בהם ƒ¿¿»«¿ƒ
התורה כתובים  «¬»BÎÏ‰e˙דברי 

‰LaÏ˙ ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿»
,˜L ÏL ˙BÚËa Ìb שכן «ƒ¿»∆∆∆

טיעוני  ממונות בדיני  מסוימות בהלכות

אמת  אומר  אינו  בוודאי  מהם שאחד  כאלה הם הדין  ÔÈÚבעלי  e‰fL∆∆ƒ¿«
‰LaÏ˙pL „Ïa BÊ ‡lL ,Ú‰ŒˆÈÂ ÌÈˆÓ התורה ƒ¿«ƒ¿≈∆»«∆…ƒ¿«∆ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈÏe‚e ÌÈˆÓ ,ÌÈˆÓa, הגשמי BÚ„הזה ‰p‰ ¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈

„bÓe ÈkÙ‰ ÔÈÚ ‡e‰L Ú‰Œˆia Ìb ‰LaÏ˙pL ,˙‡Ê…∆ƒ¿«¿»««≈∆»«∆ƒ¿»»¿ƒ¿«≈
,˙e˜Ï‡Ï נוספת גדולה ירידה È„ÈŒÏÚוזוהי  ‡˜ÂcL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ∆¡…¿«¿¿ƒ∆«¿»«¿≈

˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰„BÚ‰ ˜ ‡Ï) „bn‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ עצמה »¬»ƒ«¿«≈…«»¬»¿∆∆»¡…ƒ
„bÓ dÏ LÈ L‡k Ìb נאלצת היא עצמה עם עובדת כשהיא ולכן  ««¬∆≈»¿«≈

העלמות  ועל  ההתנגדות על  להתגבר 

'ביטול ' זה אין  עדיין  אבל  והסתרים

בהרחבה, לעיל  כמבואר  במציאות'

„bn‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ ‡l‡∆»»¬»ƒ«¿«≈
Ïeha ˙ÈÁÏ ÌÈ‡a ,(BÓˆÚ«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ

.Ï"pk ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ««
Ìb e‰ÊÂ (Ê הפנימית המשמעות ¿∆«

של  חסידות ֿ פי  e˙kMעל  ‰Ó«∆»
L„na47˜eÒt ÏÚ48ÁÈÏ «ƒ¿»«»¿≈«

˜ez ÔÓL ÌÈBË EÈÓL¿»∆ƒ∆∆«
,EÓL את משבחת ישראל  כנסת ¿∆

הם  שלו  שהשמנים ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ואומרת  ומוסיפה טוב ריח בעלי 

טוב  הוא השמן  את מריקים שכאשר 

אומר  כך  ועל  למרחוק גם וערב

הפסוק  את לדרוש שיש המדרש

- לה' אומרת ישראל  «Ïkשכנסת
˙B‡‰ EÈÙÏ eNÚL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿»∆»»
ÔÓL e‡ Ï‡ eÈ‰ ˙BÁÈ≈»¬»»∆∆

,EÓL ˜ez להדגיש היא והכוונה «¿∆
ישראל  בני  של  המצוות מעלת את

המצוות  לעומת תורה מתן  לאחר 

השמן  כמעלת שהיא האבות, שעשו 

הריח  ‰‡‰לעומת ‡e‰ ÁÈc¿≈«∆»»
„Ïa שממנו הדבר  לעצם ביחס ƒ¿«

נובע  Û‡cונודף,הריח ,eÈ‰Â¿«¿¿«
‰ÓLp‰L c ‡e‰ ÁÈL∆≈«»»∆«¿»»

epnÓ ˙È‰49, חכמינו קבעו  ולכן  ∆¡≈ƒ∆
כשם  ריח על  הנהנין  ברכת לברך 

מזון  על  ‰‡„Ìשמברכים L‡ÎÂ¿«¬∆»»»
ÛlÚ˙Ó ההכרה את NÚ‰ומאבד  ƒ¿«≈«¬∆
˙ÎLÓ‰והתעוררות˙eiÁ‰ «¿»«««

‰ÁÈ,מחדש  È„ÈŒÏÚ כן ואם  «¿≈»≈«
רבה  חשיבות בעל  בהחלט הוא הריח

‰‡‰ ‰Ê È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆∆»»
,„Ïa עצמו לדבר  È‰Lביחס ƒ¿«∆¬≈

˙eÙlÚ˙‰‰ ˙Úa ÁÈ‰ ˙lÚtהחיות את  להשיב ˜שמועילה ‡È‰ ¿À«»≈«¿≈«ƒ¿«¿ƒ«
ÔÈ„Ú BLÈ ÌˆÚ‰ Ï‡ ,˙eiÁ‰ ˙‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‰˜lzÒpLk¿∆ƒ¿«¿»«¿»«∆»«««¬»»∆∆∆¿¬«ƒ

BÙe‚a חשיבותו כל  שעם ומכאן  מתים להחיות כמובן , מסוגל , לא והריח ¿
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יח    

מעלת  וזֹוהי העצם . המ ׁשכת  ה ּוא   ׁשמ ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָּתּורק 

האב ֹות , עב ֹודת  על  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּלאחרי ְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָהעב ֹודה 

ה ּנׁשמה , מציא ּות  מ ּצד  היתה  האב ֹות  ְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשעב ֹודת 

ההמ ׁשכה  ּכל  ולכן ּבמציא ּות , ּבּטּול  ּבּה היה  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹולא 

ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּבלבד , הארה  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה 

ּבינ  יׁש ֿ הרע  ויצר  ירד ּתם  למצרים  יכם ,ּכא ׁשר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכּנ"ל . כ ּו' ה ּבּטּול  מ ּצד  והינּו העצם , ְְְִִִֶֶַַַַַָָנמ ׁש

ÔÈÚ‰Â היא האב ֹות  ׁשעב ֹודת  היֹות  ּדעם  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְֱֲִִֶֶַָָָ

העב ֹודה  וא ּלּו נעלית , ְְְֲֲִֵֵַַָָָּבמדרגה 

ירד ּתם  ׁשּלמצרים  לאחרי ֿ ּתֹורה , מ ּתן ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּלאחרי

ּפח ּותה , ּבמדרגה  היא  ּביניכם , יׁש ֿ הרע  ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָויצר 

אפיל ּו העצם  ׁשּבחינת  יד ּוע  הרי ֿ מק ֹום , ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמ ּכל 

הארה  מא ׁשר  יֹותר  ּגב ֹוהה  היא  ּפח ּותה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבמדרגה 

היא  זה  על  ה ּדגמא ֹות  ואחת  עליֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמּמדריגה 

מ ּנביא  עדיף  חכם  ּׁשאמר ּו לפי 50מ ּמה  והינּו , ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ

ּגּופא  ּובזה  ֿ וה ֹוד , נצח  ּבבחינת  היא  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשה ּנב ּואה 

ּבנצח ֿ היא  יׁשעיה  ּדנב ּואת  ח ּלּוקים , ּכּמה  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָיׁש

ֿ וה ֹוד  נצח  נתל ּבׁשּו (ׁשּבהם  ּדבריאה  ְְְְְִִִֶֶֶַַָָוה ֹוד 

יֹותר , למ ּטה  היא  יחזקאל  ּונב ּואת  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָּדאציל ּות ),

חכם  ולכן ּדיצירה , ֿ וה ֹוד  נצח  ּבבחינת  רק  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא 

ּבנצח ֿ רק  היא  ׁשה ּנב ּואה  לפי מ ּנביא , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָעדיף 

ּוכמ ֹו יֹותר , נעלית  ּבבחינה  היא  והחכמה  ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָוה ֹוד ,

ׁשה ּׂשיג ּו והאריז"ל  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ְְֲִִִִִֶֶַַָָר ּבי

נצח ֿ ּבחינת  מא ׁשר  יֹותר  הר ּבה  נעל ֹות  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּבבחינֹות 

נּטלה  ה ּמק ּדׁש ּבית  מ ּׁשחרב  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה ֹוד ,

ׁשּיׁש51נב ּואה  לפי והינּו נׁשארה , החכמה  וא ּלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וה ּבא ּור  החכמה . על  ּבּנב ּואה  יתרה  ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָמעלה 

לפי 52ּבזה  מ ּנביא  עדיף  ׁשחכם  היֹות  ּדעם  , ְְֱִִִִִֶֶָָָָָ

ֿ מק ֹום , מ ּכל  יֹותר , עליֹונֹות  ּבמדרג ֹות  ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּמּׂשיג 

ה ּמציא ּות  ידיעת  רק  היא  החכם  ה ּׂשגת  ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהרי
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א.50) יב , סוטה 51)ב "ב  ב . ט , יומא וראה (ג). ט  פ "ח , שהש"ר הי "ג. פ "ט  סוטה ירושלמי  ד. פי "ג, סוטה תוספתא ראה

ובכ"מ . ב . סי "ט .52)מח , אגה"ק  תניא ראה

    
ומוגבל . מועט כוחו  הכול  בסך  הריח ez˜של  ÔÓL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆«

ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ EÓL רק ולא עצמו  לשמן  הכוונה במשל  כאשר  ¿∆«¿»«»∆∆
הארה  וגילה המשיך  האבות של  המצוות שמעשה הכוונה ובנמשל  לריחו 

עצם  את ומגלה ממשיך  תורה מתן  שלאחר  המצוות ומעשה מאלוקות,

‰BÚ„‰האלוקות. ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«»¬»
ÏÚ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈««»«
˙„BÚL ,˙B‡‰ ˙„BÚ¬«»»∆¬«
˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‰˙È‰ ˙B‡‰»»»¿»ƒ«¿ƒ
Ïeha da ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿…»»»ƒ

,˙e‡ÈˆÓa בהרחבה לעיל  כמבואר  ƒ¿ƒ
‰˙È‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ïk ÔÎÏÂ¿»≈»««¿»»»¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„Ïa ‰‡‰∆»»ƒ¿««∆≈≈
ÌÈˆÓÏ L‡k ,‰BzŒÔzÓa¿««»«¬∆¿ƒ¿«ƒ
,ÌÎÈÈa LÈ Ú‰ŒˆÈÂ Ìz„È¿«¿∆¿≈∆»«≈≈≈∆
„vÓ eÈ‰Â ,ÌˆÚ‰ CLÓƒ¿»»∆∆¿«¿ƒ«

.Ï"pk 'eÎ Ïeha‰«ƒ««
˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¡
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יט       

ה ּמציא ּות  את  ּומ ּכיר  מ ּׂשיג  ׁשאינֹו והינּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַּבלבד ,

ר ּבי  ה ּׂשגת  וגם  ּבלבד . ידיעה  ׁשל  ּבאפן אם  ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּכי

ּבר ּוח  ׁשהיתה  והאריז"ל  יֹוחאי ּבן ְְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשמע ֹון

רק  היא  ה ּקד ׁש ׁשר ּוח  יד ּוע  הרי ֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹה ּקד ׁש,

ׁשּנכנס ּו53ּביצירה  ד ' וכן היתה 54לפר ּד"ס , , ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ֿ זה  ֿ ידי על  ּׁשה ּׂשיג ּו ּומה  ּבּיצירה , רק  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָה ּׂשּגתם 

ידיעת  ּבבחינת  רק  היה  האציל ּות  ְְְֲִִִִַַַָָָָּבע ֹולם 

ּבחינת  היא  נב ּואה  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ְְְִִִֵֵֶַַַָה ּמציא ּות .

ר ּבי  ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ה ּמציא ּות , את  ׁשּמּכיר  ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָה ּכרה ,

ה ּקד ּׁשה  ּבׁשערי ויטל  ׁשּבא ֹות ּה55ח ּיים  ׁשהא ֹור ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ונצט ּיר ּו נחקק ּו ה ּנב ּואה , היתה  ׁשּבּה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָה ּמדרגה 

ה ּנב ּואה  מעלת  ּגדלה  ולכן כ ּו', ה ּנביא  ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּבמח ׁשבת 

ּבמדרג ֹות  היא  ׁשהחכמה  ּדהגם  החכמה , ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָעל 

ה ּנב ּואה , מעלת  ּגדלה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  יֹותר , ְְֲֲִֵַַַַָָָָָנעל ֹות 

ׁשּבחינת  ונמצא , ה ּכרה . ּבבחינת  ׁשהיא  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלפי

מהארה  למעלה  היא  ּתח ּתֹונה  מ ּמדרגה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהעצמי

עליֹונה . ְְִֵֶֶַָָׁשּמּמדריגה 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ עם ׁשהעב ֹודה  ּבעב ֹודה , ּגם  יּובן ¿«∆∆∆ֲֲִֶַָָָָָ

היֹות ּה עם  ה ּבהמית , ֱֲִִֶֶַַַָה ּנפ ׁש

יֹותר  נעלית  היא  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּפח ּותה , ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּבמדרגה 

ּכי, ֿ עצמ ּה, מ ּצד  האלקית  ה ּנפ ׁש ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹמעב ֹודת 

ׁשּגם  (היינּו ֿ עצמ ּה מ ּצד  האלקית  ה ּנפ ׁש ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹּבעב ֹודת 

את  ּומר ּגי ׁשה  ה ּבהמית  ּבּנפ ׁש מל ּבׁשת  ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבהיֹות ּה

העב ֹודה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהרח ּוק 

עדין  ֿ עצמ ּה), מ ּצד  האלקית  ה ּנפ ׁש עב ֹודת  ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֹהיא 

צריכה  ולכן (ּכּנ"ל ), מ ּמציא ּות ֹו נת ּבּטל  ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹלא 

והינּו, ּדוקא , ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָלהיֹות 

מה ּנפ ׁש (זי (א ֹויסטאן עצמ ֹו את  להפ ׁשיט  ׁשהיא  ֿ נפ ׁש ּדמסיר ּות  העב ֹודה  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלא 

(ּדּורכטאן) לפעל  צרי א ּלא  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש ּדׁשבירת  העב ֹודה  ולא  ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה ּבהמית ,

ׁשהם  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ּבּמּדֹות  לפעל  עצמ ּה, ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹאת 

ּכארז  ק ׁשה  ה ּמציא ּות .56ּבבחינת  ּבּטּול  ה ּוא  זה  ּוב ּטּול  ה ּבּטּול , ּבהם  ׁשּיהיה  , ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לבחינת  האלקית  ה ּנפ ׁש ּגם  ּבאה  ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ּבמציא ּות  ה ּבּטּול  ֿ ידי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹועל 
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ÏL ÔÙ‡a Ì‡ Èk ˙e‡Èˆn‰ ˙‡ ÈkÓe ‚ÈOÓ BÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«ƒ«ƒ∆«¿ƒƒƒ¿…∆∆
Ï"ÊÈ‡‰Â È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa ˙‚O‰ Ì‚Â .„Ïa ‰ÚÈ„È¿ƒ»ƒ¿«¿««»««ƒƒ¿∆»¿»¬ƒ«
˜ ‡È‰ L„w‰ ÁeL Úe„È È‰ ,L„w‰ Áea ‰˙È‰L∆»¿»¿««…∆¬≈»«∆««…∆ƒ«

‰ÈˆÈa53Ò"cÙÏ eÒÎpL '„ ÔÎÂ בפרטיות ,54, בגמרא כמסופר  ƒƒ»¿≈∆ƒ¿¿¿«¿≈
של  הרוחני  לפרדס שנכנסו  ארבעה על 

מהם  אחד  כל  (ואצל  לאלוקות קירבה

הייתה  ממנו  והיציאה ל 'פרדס' הכניסה

אחר ) ˜ו באופן  Ì˙bO‰ ‰˙È‰»¿»«»»»«
ŒÏÚ e‚ÈO‰M ‰Óe ,‰Èˆia«¿ƒ»«∆ƒƒ«
‰È‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿»»¬ƒ»»
˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ˙ÈÁa ˜«ƒ¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ
בענייני  מדובר  סוף סוף כי  יותר  ולא

שקשה  ומופשטים רוחניים אלוקות

את  ולהשיג  בצורה להבין  מהותם

e‡‰ברורה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»
ÈknL ,‰k‰ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««»»∆«ƒ

e‡Èˆn‰ ˙‡˙kL BÓÎe ,˙ ∆«¿ƒ¿∆»«
ÈÚLa ÏËÈÂ ÌÈiÁ Èa«ƒ«ƒƒ«¿«¬≈

‰M„w‰55˙BB‡‰L «¿À»∆»
daL ‰‚„n‰ d˙B‡aL∆¿»««¿≈»∆»
e˜˜Á ,‰‡ep‰ ‰˙È‰»¿»«¿»∆¿¿
‡Èp‰ ˙LÁÓa eiËˆÂ¿ƒ¿«¿¿«¬∆∆«»ƒ
˙ÏÚÓ ‰Ï„b ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈»¿»«¬«
Ì‚‰c ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ‰‡ep‰«¿»««»¿»«¬«
˙B‚„Óa ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿«¿≈

,˙BÈ ˙BÏÚ הדרגות בסולם «¬≈
˙ÏÚÓ ‰Ï„b ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»«¬«
˙ÈÁa ‡È‰L ÈÙÏ ,‰‡ep‰«¿»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«

‰k‰ במהות ומאירה ברורה «»»
ÈÁaL˙הדברים. ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ«

‰BzÁz ‰‚„nÓ ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ«¿≈»«¿»
‰‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈∆»»

‰BÈÏÚ ‰‚È„nnL הביאור וזה ∆ƒ«¿≈»∆¿»
הדרגות,באמור  סולם שמבחינת לעיל 

ואנו  עליונה במדריגה הן  האבות

יש  בהמשכה, ואילו  פחותה. במדריגה

תורה  מתן  שלאחר  בעבודה מעלה

המשכת  את פועלת היא שדווקא

העצם.

Ìb ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
ÌÚ ‰„BÚ‰L ,‰„BÚa»¬»∆»¬»ƒ
d˙BÈ‰ ÌÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ¡»

,‰˙eÁt ‰‚„Óa הנפש שהרי  ¿«¿≈»¿»

שייך  לא זה ודבר  ה', על  מתענגת עצמה מצד  ה' את עובדת כשהיא האלוקית

הבהמית  לנפש BÚÓ„˙כלל  ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«¬≈≈≈¬«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„BÚa ,Èk ,dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ««¿»ƒ«¬««∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏÓ d˙BÈ‰a ÌbL eÈÈ‰) dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»«¿∆«ƒ¿»¿À∆∆«∆∆««¬ƒ
LÙc ˜eÁ‰ ˙‡ ‰LÈbÓe«¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ»»
LÙp‰ ˙„BÚ ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒ¬««∆∆

dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ יש ועדיין  »¡…ƒƒ««¿»
לשתף  מבלי  לה שמיוחדות עבודות

הבהמית), הנפש את Ï‡בכך  ÔÈ„Ú¬«ƒ…
,(Ï"pk) B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙ƒ¿«≈ƒ¿ƒ««
‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»
,‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚƒ«∆∆««¬ƒ«¿»
Œ˙eÈÒÓc ‰„BÚ‰ ‡Ï ,eÈ‰Â¿«¿…»¬»ƒ¿ƒ
˙‡ ËÈLÙ‰Ï ‡È‰L LÙ∆∆∆ƒ¿«¿ƒ∆

CÈÊ Ô‡ËÒÈB‡) BÓˆÚ להתפשט «¿¿¿»ƒ
מלובש  להיות LÙp‰Óולא (≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ הנפש את ולמסור  ««¬ƒ
וההסתר , ההעלם למרות לאלוקות

LÙp‰ ˙ÈLc ‰„BÚ‰ ‡ÏÂ¿…»¬»ƒ¿ƒ««∆∆
˙ÈÓ‰a‰ להתאוות תפסיק היא כך  ««¬ƒ

שהיא  בגלל  לא הזה העולם לענייני 

בה  וחל  האלוקות באמיתות השתכנעה

'שבירה', בגלל  אלא «∆‡l‡שינוי 
Ô‡ËÎec) ÏÚÙÏ CÈˆ לבצע( »ƒƒ¿…¿¿»

LÙp‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ ˙‡∆»¬»ƒ«∆∆
ÏÚÙÏ ,dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿»ƒ¿…
Ì‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcna«ƒ¿∆∆««¬ƒ∆≈

Ê‡k ‰L˜ ˙ÈÁa56‰È‰iL , ƒ¿ƒ«»∆»∆∆∆ƒ¿∆
,Ïeha‰ Ì‰a הבהמית שהנפש כך  »∆«ƒ

כל  אבל  ולפעול  להתקיים תמשיך 

לאלוקות  יופנו  שלו  Ïeheƒהכוחות
.˙e‡Èˆn‰ Ïeha ‡e‰ ‰Ê∆ƒ«¿ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒƒ¿ƒ
Ìb ‰‡a ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ»»«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ שפעלה זו  שהיא «∆∆»¡…ƒ
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כ    

ה 'ּבעלי  ּבמעלת  וכ ּיד ּוע  ּבמציא ּות . ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָּבּטּול 

הרח ּו הר ּגׁש ׁשּמּצד  היא ּתׁשּובה ' עב ֹודתם  ק , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

יּתיר  ּובחילא  יּתיר  עב ֹודתם 57ּברע ּותא  ׁשּמעלת  , ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשעב ֹודתם  ה ּצּדיקים  עב ֹודת  לג ּבי רק  לא  ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹהיא 

עב ֹודת  לג ּבי ּגם  א ּלא  ּכלל , הרח ּוק  מ ּצד  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאינּה

הרח ּוק  מ ּצד  היא  אצלם  ׁשההתע ֹורר ּות  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָה ּבינֹונים 

הרח ּוק  ה ּבינֹונים  ּבעב ֹודת  ּכי, ה ), סעיף  ְֲִִִִֵַַַַַָ(ּכּנ"ל 

ּבּנפ ׁש היא  והעב ֹודה  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש מ ּצד  ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָה ּוא 

מה ֿ ּבמציא ּות , ּבּטּול  ּבבחינת  ׁשאינּה ְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹהאלקית ,

עם  עב ֹודה  ׁשהיא  ה ּתׁשּובה  עב ֹודת  ֿ ּכן ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָּׁשאין

יּתיר  ּברע ּותא  זה  הרי ולכן ה ּבהמית , ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּנפ ׁש

יׁשנּה ׁשּכא ׁשר  ה ּמים  אמת  וכמ ׁשל  יּתיר . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובחילא 

ֿ ידי  על  ה ּנה  ה ּמים , ה ּלּו את  ה ּמֹונעת  ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָסתימה 

ה ּסתימה  (וגם  ה ּמים  הת ּגּבר ּות  נע ׂשה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָההס ּתר 

ּבעב ֹודה , ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ה ֹולכת ). ְְֲֵֶֶַַָָָעצמ ּה

עם  העב ֹודה  ׁשהיא  ה ּתׁשּובה , עב ֹודת  ֿ ידי ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָׁשעל 

ה ּתקף  מתח ּדׁש אזי עצמ ּה, ה ּבהמית  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹה ּנפ ׁש

האלקית . ֱִֶֶַָֹּבּנפ ׁש

ּתב ּואתה ,e‰ÊÂח ) רא ׁשית  להוי' יׂשראל  קד ׁש ¿∆ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

ׁשהם  הא ', ענין ענינים . ב ' ּבזה  ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיׁש

ּכעמר , ׁשהם  ה ּב' וענין אדם . מאכל  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּכתר ּומה ,

הענין  על  ה ּב' ּבענין והה ֹוספה  ּבהמה . ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָמאכל 

ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  להיֹות  ׁשּצריכה  היא , ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהא '

העב ֹודה  מס ּפיק  ׁשאין והינּו, ּדוקא . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה ּבהמית 

עב ֹודה  ׁשּזֹוהי ּכיון עצמ ּה, האלקית  ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּדנפ ׁש

ה ּנפ ׁש ּכא ׁשר  וגם  מציא ּות ֹו, עם  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָה ּקׁשּורה 

מ ּבעי  לא  ה ּנה  ה ּבהמית , ּבּנפ ׁש מל ּבׁשת  ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהאלקית 

ֿ ידי  על  ּבאה  האהבה  ׁשהתע ֹורר ּות  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבּצּדיקים 

ׁשהתע ֹורר ּות  ּבּבינֹונים  ּגם  א ּלא  ְְְְִִִֵֶֶַַַָההת ּבֹוננּות ,

ׁשהרח ּוק  ּכיון הרי הרח ּוק , ֿ ידי על  ּבאה  ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאהבה 

עם  היא  והעב ֹודה  ה ּבהמית , ה ּנפ ׁש מ ּצד  ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָה ּוא 

עדין  נׁשארת  היא  הרי האלקית , ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹה ּנפ ׁש

ּובכדי  ּבמציא ּות . ׁשּיׁשנֹו העלם  לבחינת  רק  מ ּגיעה  העב ֹודה  וכל  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמציא ּות ּה,
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ואילך.57) תרנא ע ' ח "ב  שה"ש אוה"ת וראה ב . קכט , זח "א ראה

    
הבהמית  בנפש הדבר  Úe„iÎÂאת .˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿«»«

,˜eÁ‰ Lb‰ „vnL '‰eLz ÈÏÚa'‰ ˙ÏÚÓa, שבעבר כיון  ¿«¬«««¬≈¿»∆ƒ«∆¿≈»ƒ
ונתקרבו  תשובה שעשו  לאחר  הרי  רחוקים, היו  תשובה שעשו  קודם

‡È‰ Ì˙„BÚ הזוהר בלשוןÈzÈ ‡ÏÈÁe ÈzÈ ‡˙eÚa57, ¬»»ƒƒ¿»«ƒ¿≈»«ƒ
כוח  ובתוספת רצון  »¬»∆ÏÚnL˙בתוספת

Ì˙„BÚ התשובה בעלי  ‰È‡של  ¬»»ƒ
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ Èa‚Ï ˜ ‡Ï…«¿«≈¬«««ƒƒ
˜eÁ‰ „vÓ dÈ‡ Ì˙„BÚL∆¬»»≈»ƒ«»ƒ

,ÏÏk אין רחוקים היו  שלא וכיוון  ¿»
של  וערבות נעימות תחושת את להם

התשובה  בעלי  אצל  שישנה ההתקרבות

˙„BÚ Èa‚Ï Ìb ‡l‡∆»«¿«≈¬«
˙eBÚ˙‰‰L ÌÈBÈa‰«≈ƒ∆«ƒ¿¿
˜eÁ‰ „vÓ ‡È‰ ÌÏˆ‡∆¿»ƒƒ«»ƒ

,(‰ ÛÈÚÒ Ï"pk) לכאורה כן  ואם ««¿ƒ
לבעלי  זה בענין  שווים הבינונים גם

מעלה  דבר  של  לאמתו  אבל  התשובה

התשובה  לבעלי  רק מיוחדת Èkƒ,זו 
˜eÁ‰ ÌÈBÈa‰ ˙„BÚa«¬««≈ƒ»ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vÓ ‡e‰ƒ««∆∆««¬ƒ
LÙpa ‡È‰ ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ«∆∆
˙ÈÁa dÈ‡L ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«

,˙e‡ÈˆÓa Ïeha יציאה וכשאין  ƒƒ¿ƒ
המציאות  מגדרי  תחושת מוחלטת גם

העצומה  להתעלות מביאה לא הריחוק

גבול  BÚ„˙ללא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¬«
ÌÚ ‰„BÚ ‡È‰L ‰eLz‰«¿»∆ƒ¬»ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ מתבטלת כן  היא «∆∆««¬ƒ
לאלוקות, להתקרב כדי  במציאות

ÈzÈ ‡˙eÚa ‰Ê È‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆ƒ¿»«ƒ
˙Ó‡ ÏLÓÎÂ .ÈzÈ ‡ÏÈÁe¿≈»«ƒ¿ƒ¿«¬«
‰ÓÈ˙Ò dLÈ L‡kL ÌÈn‰««ƒ∆«¬∆∆¿»¿ƒ»

,ÌÈn‰ Cel‰ ˙‡ ˙ÚBn‰ סכר «««∆ƒ««ƒ
הזרימה  את È„ÈŒÏÚהמונע ‰p‰ƒ≈«¿≈

˙eab˙‰ ‰NÚ zÒ‰‰«∆¿≈«¬∆ƒ¿«¿
dÓˆÚ ‰ÓÈ˙q‰ Ì‚Â) ÌÈn‰««ƒ¿««¿ƒ»«¿»

˙ÎÏB‰ בסופו באמת, חזק הזרם ואם ∆∆
מגביר  שהסכר  בלבד  זו  לא דבר , של 

דבר  של  שבסופו  אלא הזרימה את

נפרץ  עצמו  ‰e‡הסכר  ÔÎ BÓÎe .(¿≈
˙„BÚ È„ÈŒÏÚL ,‰„BÚa Ìb«»¬»∆«¿≈¬«
ÌÚ ‰„BÚ‰ ‡È‰L ,‰eLz‰«¿»∆ƒ»¬»ƒ
ÈÊ‡ ,dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ«¿»¬«
LÙpa Û˜z‰ LcÁ˙Óƒ¿«≈«…∆«∆∆

˙È˜Ï‡‰.עצמה מצד  האלוקית הנפש של  התוקף לעומת יתיר " "בחילא »¡…ƒ
‰Êa LiL ,‰˙‡ez ˙ÈL‡ 'ÈÂ‰Ï Ï‡NÈ L„˜ e‰ÊÂ (Á¿∆…∆ƒ¿»≈«¬»»≈ƒ¿»…∆≈»∆

המאמר  בתחילת Ì‰Lכמבואר  ,'‡‰ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ' ישראל בני  ƒ¿»ƒƒ¿»»∆≈
ÏÎ‡Ó ,ÓÚk Ì‰L 'a‰ ÔÈÚÂ .Ì„‡ ÏÎ‡Ó ,‰Óe˙kƒ¿»«¬«»»¿ƒ¿»«∆≈¿…∆«¬«
'a‰ ÔÈÚa ‰ÙÒB‰‰Â .‰Ó‰a¿≈»¿«»»»ƒ¿»«
‰ÎÈvL ,‡È‰ '‡‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ»
LÙp‰ ÌÚ ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»ƒ«∆∆

‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ בלבד זו  לא ולכן  ««¬ƒ«¿»
היא  אלא מיותרת, אינה שההוספה

חשיבות. ÔÈ‡Lרבת ,eÈ‰Â¿«¿∆≈
LÙc ‰„BÚ‰ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ»¬»¿∆∆
È‰BfL ÔÂÈk ,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿»≈»∆ƒ
B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ ‰eLw‰ ‰„BÚ¬»«¿»ƒ¿ƒ

האדם, של  L‡kהמוגדרת Ì‚Â¿««¬∆
˙LaÏÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¿À∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa יש כבר  שאז  «∆∆««¬ƒ
ועיכובים  מניעות על  להתגבר  צורך 

בנסיונות  ולעמוד  והסתרים והעלמות

האלוקית  לנפש לגרום אמור  זה וכל 

בכך  די  לא עדיין  במציאות', 'ביטול 

ÈÚaÓשכן  ‡Ï ‰p‰ לומר צריך  אין  ƒ≈…ƒ»≈
˙eBÚ˙‰L ÌÈ˜Ècva««ƒƒ∆ƒ¿¿
È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰‰‡‰»«¬»»»«¿≈

˙eBa˙‰‰, ובמעלתו ה' בגדולת «ƒ¿¿
ÌÈBÈaa Ìb ‡l‡∆»««≈ƒ

‰‡‰ ˙eBÚ˙‰L‰‡a ‰ ∆ƒ¿¿»«¬»»»
,˜eÁ‰ È„ÈŒÏÚ על והכאב והצער  «¿≈»ƒ

והמעורר  הגורם הוא מאלוקות הריחוק

האהבה ואת הצימאון  את ≈¬‰Èבהם
במציאות' 'ביטול  אין  עדיין  בהם גם

„vÓ ‡e‰ ˜eÁ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ«
‰„BÚ‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ¿»¬»
È‰ ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ ‡È‰ƒƒ«∆∆»¡…ƒ¬≈
,d˙e‡ÈˆÓa ÔÈ„Ú ˙‡L ‡È‰ƒƒ¿∆∆¬«ƒƒ¿ƒ»

לעיל , ‰BÚ„‰כמבואר  ÏÎÂ¿»»¬»
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁÏ ˜ ‰ÚÈbÓ«ƒ»«ƒ¿ƒ«∆¿≈

˙e‡ÈˆÓa BLiL שהנשמה כיון  ∆∆¿ƒ¿ƒ
בדרך  ה' עבודת הרי  במציאות, נשארת

הללו  הדרגות עד  רק למעלה עולה זו 

עד  כך  כל  נעלות אמנם שהן  באלוקות

מדובר  אבל  ונסתרות נעלמות שהן 

ולא  במציאות' 'ישנו  שעדיין  בהעלם
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כי       

זה  הרי ּבמציא ּות , ׁשאינֹו העלם  לבחינת  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַלה ּגיע 

וזה ּו עצמ ּה. ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש עם  העב ֹודה  ֿ ידי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל 

ּבהמה  מאכל  העמר , קצירת  ֿ זה 58ענין ׁשעל  , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מ ּלׁשֹון 59נאמר  קמה  ּבּקמה , חרמ ׁש מהחל  ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה ּבהמית 60ק ֹומה  ה ּנפ ׁש ק ֹומת  על  ּדקאי ,61, ְֲִֵֶֶַַַַַָָ

ה ּנפ ׁש ּבק ֹומת  ּבמציא ּות  ּבּטּול  לפעל  ְְְְִִִִִֶֶַַָֹוצרי

ּבק ֹומת  ּבמציא ּות  ה ּבּטּול  ֿ ידי ועל  ְְְְֲִִִִֵַַַַַה ּבהמית ,

ּבּנפ ׁש ּגם  ּבמציא ּות  ּבּטּול  נע ׂשה  ה ּבהמית  ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַה ּנפ ׁש

העלם  לבחינת  מ ּגיעים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהאלקית ,

לעצמ ּות ֹו - יֹותר  ּולמעלה  ּבמציא ּות , ְְְְְִִֵֵֶַַָׁשאינֹו

וחלק ֹו וג ּופ ֹו ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש ּבבר ּור  העב ֹודה  ֿ ידי על  נמ ׁש ׁשּזה  , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָית ּבר

 ית ּבר ל ֹו ּדירה  הע ֹולם  את  ׁשע ֹוׂשה  ּגּלּוי 62ּבע ֹולם , יהיה  ה ּזה  ּבע ֹולם  ׁשּלמ ּטה  , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

מ ּמׁש.  ית ּבר ְְִֵַַָָעצמ ּות ֹו
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וש"נ.58) .(18 ע ' (לעיל פ "ה משכני  ד"ה ט .59)ראה טז, ראה ומוספין 60)פ ' תמידין הל' משנה כסף  פסחים. סוף  רא"ש

ועוד. רע "א. קכד, זח "ג וראה ס "ד. סתפ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע  ראשונים. בשם הכ"ג לה"ע 61)פ "ז ד"ה בארוכה ראה

וש"נ. ואילך). 299 ע ' חכ"ב  (לעיל העומר פל"ו.62)ספירת תניא ראה

    
מוחלט. e‡ÈˆÓa˙,העלם BÈ‡L ÌÏÚ‰ ˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï È„Îeƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

כלל  מתגלות שלא כזו  במידה נעלות ‰BÚ„‰דרגות È„ÈŒÏÚ ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈»¬»
dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ.'במציאות 'ביטול  של  העבודה זו  שהרי  ƒ«∆∆««¬ƒ«¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הרוחנית Ó‰a‰העבודה ÏÎ‡Ó ,ÓÚ‰ ˙Èˆ˜58, ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆«¬«¿≈»
בני  את מדמה הפסוק זה שמטעם

לעומר  גם אלא לתרומה רק לא ישראל 

Ó‡ ‰ÊŒÏÚL59ÏÁ‰Ó ∆«∆∆¡«≈»≈
ÔBLlÓ ‰Ó˜ ,‰Ówa LÓÁ∆¿≈«»»»»ƒ¿

‰ÓB˜60˙ÓB˜ ÏÚ È‡˜c , »¿»≈««
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰61, די לא כי  «∆∆««¬ƒ

פרט  רק ולהעלות בנפש לבטל  אחד 

בכל  שינוי  לחולל  יש אלא הבהמית

הדרגות  בכל  היינו  שלה קומה' ה'ציור 

סוף  ועד  ÏÚÙÏמתחילה CÈˆÂ¿»ƒƒ¿…
LÙp‰ ˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿««∆∆

˙ÈÓ‰a‰ ובכל הדרגות בכל  כולה ««¬ƒ
שהם  העומר  ספירת בימי  ולכן  הפרטים

שבע  כל  בירור  עוסקים ימים מ"ט

מהן  אחת שכל  כפי  בפרטיות, המידות

שבחסד " (מ"חסד  השבע מכל  כלולה

שבמלכות"), "מלכות ‰LÙpעד  ˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒƒ¿ƒ¿««∆∆
˙ÈÓ‰a‰פרטיה ופרטי  LÙpaלפרטיה Ìb ˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰NÚ ««¬ƒ«¬∆ƒƒ¿ƒ««∆∆

BÈ‡L ÌÏÚ‰ ˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈
,˙e‡ÈˆÓa ומציאותן לחלוטין  שנעלמות באלוקות ביותר  גבוהות דרגות ƒ¿ƒ

כלל  ניכרת ˙BÈאיננה ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
fL‰ועד  ,Ca˙È B˙eÓˆÚÏ ¿«¿ƒ¿»≈∆∆

CLÓדווקא‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ ƒ¿»«¿≈»¬»
BÙe‚Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ea¿≈«∆∆««¬ƒ¿

,ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ בירור ידי  ועל  ¿∆¿»»
מתעלה  רק לא האדם זו , והעלאה

אלא  בעצמו  לאלוקות ומתקרב בעצמו 

BÏ ‰Èc ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰NBÚL∆∆∆»»ƒ»
Ca˙È62ÌÏBÚa ‰hÓlL , ƒ¿»≈∆¿«»»»

‰f‰ נחות עולם שאין שהוא ותחתון  «∆
הימנו  B˙eÓˆÚלמטה Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¿

.LnÓ Ca˙Èƒ¿»≈«»
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב

             

           
         

      
        

           
       

        
         

     
         

     























המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א



כב

        
מוגה  בלתי

 בהתחלת חמתי 1. את  השיב  וגו' אלעזר  בן "פינחס  הקב "ה  דברי אודות  התורה  מספרת  פינחס  פרשת 
עולם ", כהונת  ברית  אחריו ולזרעו לו והיתה  שלום , בריתי את  לו נותן הנני לכן וגו' קנאתי את  בקנאו גו'
עמו  שנמשחו ולבניו לאהרן אלא  ניתנה  לא  אהרן, של  לזרעו כהונה  ניתנה  שכבר  ֿ פי ֿ על  שאף 

שיולידו עד ולתולדותיהם  כהונה  לכלל  בא  לא  נמשח , ולא  לכן קודם  שנולד  פינחס  אבל  המשחתן,
לזמרי  .2שהרגו

שכרה . יותר  יגדל  יותר , ונעלית  גדולה  היא  שהעבודה  וככל  שכר , נותנים  – עבודה  עבור  להבין: וצריך 

צוה  שהקב "ה  בשעה  ובניו. אהרן טבע  ל "טבע ", השייך  ענין אלא  שכר , של  ענין אינה  – כהונה  אבל 
שכתוב  כמו ישראל , בני מכל  אותם  וקידש  הבדיל  אזי ובניו, אהרן את  להקדישו 3למשוח  אהרן "ויבדל  :

מאהרן  אינו שמוצאם  אלו אבל  כהנים , יהיו חלציהם  יוצאי וכל  שהם  עולם ", עד  ובניו הוא  קדשים  קודש 
שהטביע  דבר  היא  שכהונה  אומרת , זאת  כהנים . להיות  יסייע  עבודה  של  שענין מקום  אין שנמשחו, ובניו

הם . קדושים  בטבעם  – ובניו שאהרן בבריאה , טבע  כמו הקב "ה 

רש "י  שכתב  וכמו לערב ,4– בוקר  להפוך  אתם  יכולים  בעולמו, הקב "ה  חלק  "גבולות  לכהונה , בנוגע 
שנאמר  זו, את  לבטל  תוכלו –5כן וגו'" להקדישו אהרן ויבדל  כך  ויבדל , בוקר  ויהי ערב  ויהי

ד "בקנאו  העבודה  ֿ ידי על  כהונה  קיבל  כיצד  כהן, היה  לא  עצמו מצד  שפינחס  כיון מובן: אינו ֿ כן ואם 
וגו'" לאלקיו קנא  אשר  "תחת  וגו'", קנאתי ?6את 

 מזה כתוצאה  ובאו לזה , קשורים  שהיו והענינים  פינחס  אודות  הסיפור  את  מסיימת  שהתורה  לאחרי .
אודות  הפרשה  בהמשך  מסופר  – המגיפה ) בסיבת  שבא  ישראל , בני ומנין מדין, מלחמת  על  (הציווי

ישראל  ארץ  ישראל 7חלוקת  לארץ  ישראל  בני את  שיכניס  ישראל  לרועה  יהושע  התמנות  אודות  ,8,
הקרבנות  פרשת  באה  הפרשה , לסיום  עד  ֿ כך , מקרבנות 9ואחר  כמה  הלחם , שתי (כמו מהקרבנות  שחלק  ,

נסכים  ישראל 10ציבור , בארץ  רק  להקריב  יכולים  היו (11.

לארץ  שהכניסה  מובן, הרי פינחס , שם  על  שנקראת  בפרשה  אלו ענינים  כל  אודות  שמסופר  וכיון
לארץ  נכנסים  פינחס  של  עבודתו ֿ ידי שעל  לפינחס , שייכות  להם  יש  עמה , הקשורים  הענינים  וכל  ישראל ,

ישראל .

ז"ל  רבותינו שלימה .12אמרו גאולה  – לארץ  הראשונה  בכניסה  – אז כבר  היתה  חטאו, שאלמלא 
לגאולה  דומה  לארץ  הכניסה  היתה  פרטים  שבכמה  מובן, הרי שלימה , גאולה  אז היתה  לא  שבפועל  והגם 

.13העתידה 

ישראל  לארץ  הכניסה  של  הקשר  יובן העתידה , לגאולה  בדומה  היתה  ישראל  לארץ  שהכניסה  וכיון
אליהו" הוא  ש "פינחס  כיון – פינחס  בקרוב .14עם  השלימה  הגאולה  אודות  שיבשר  זה  הוא  ואליהו ,
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שליט "א 1) אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – סוס"ח  עד  מכאן
זו  במהדורא ואילך . 1070 ע' ח "ד  בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ "מ , ציוני  איזה עוד  ניתוספו

פרשתנו.2) ריש בפרש"י  הובא ב. קא, זבחים
יג .3) כג , ֿ א הימים דברי 
שם).4) (ה) ותנחומא ז) (פי "ח , (מבמדב"ר ה טז, קרח 
ֿ ה.5) ד  א, בראשית
יג .6) כה, פרשתנו
ואילך .7) א כז,
ואילך .8) טו שם,
ואילך .9) א כח ,

א.10) קיא, זבחים ב. מה, מנחות ראה

במדבר 11) קרב פינחס) (פ' הפקודים בחומש שהאמור ואף
האמירה הרי  – שם) (מנחות  כניסתם עם בקשר באה

עה"פ  – מספרי  בפרש"י  הובאה – דרז"ל  (עיין דוקא לארץ
ב). כח , פרשתנו

ובכ "מ .12) רפל "ב. שמו"ר וראה ב. כב, נדרים
עיקר 13) – הסדרה וחותם סיום – הקרבנות פרשת בנוגע וכן

" כמ "ש לעתיד , יהי ' כו'ענינם לפניך  נעשה ."
ואילך . פי "ז תרל "ז וככה בהמשך  ועיין

י14) ו, וארא יונתן פמ "ז.תרגום פרדר"א סע"א. קצ, זח "ב ח .
רלב"ג ב. קיד , ב"מ  פרש"י  שם. אגדה מדרש פרשתנו. ריש יל "ש

ועוד . א. יז, ֿ א מלכים



כג        

" מוריך עוד  יכנף  ש "לא  – יהיה  העתידה  שבגאולה  החידוש  מכוסה 15. יהיה  לא  ֿ סוף  ֿ אין שאור  ,
בגילוי  ויאיר  העולמות ,16בלבושים , ערך  לפי שמתצמצם  וכפי בלבושים  שבא  כפי האור  מאיר  עכשיו .

השתלשלות . מסדר  שלמעלה  האור  בחינת  לבושים , של  הסתר  ללא  עצמו האור  יאיר  לעתיד  אבל 

שבא  כפי האור  מדריגות , שתי ישנן העליון שבאדם  וכשם  העליון. אדם  בדמות  הוא  שלמטה  האדם 
והאור  השתלשלות  מדריגות :בסדר  שתי ישנן בנשמה , למטה , באדם  גם  כך  השתלשלות , מסדר  שלמעלה 

שהאור  כשם  וחיה , נשמה  רוח , נפש , מדריגות : לד ' שנחלקת  – כו' בכוחות  שמלובשת  כפי הנשמה 
מכוחות , למעלה  שהיא  כפי והנשמה  – ואצילות  בריאה  יצירה , עשיה , עולמות : לד ' נחלק  שבהשתלשלות 

"יחיד " עם  הקשורה  "יחידה ", מסדר 17בחינת  שלמעלה  האור  יחיד , בחינת  מלמעלה  להמשיך  ובכדי .
הגלויים  מהכוחות  שלמעלה  שבנפש , היחידה  בבחינת  למטה  העבודה  להיות  צריכה  – .18השתלשלות 

ז"ל  רבותינו במאמר  הפירוש  נגאלין":19וזהו אין לאו ואם  נגאלין תשובה  עושין ישראל  "אם 

אין לאו "ואם  ענין הלשון מצד  רק  אינה  דוקא , התשובה  ֿ ידי על  הגאולה  שביאת  מלמדנו, ,"
ענין שבשביל  אלא  הגאולה , את  ומעכבים  שמסתירים  החטאים  את  תקנח  שהתשובה  כיון החטא ,

התשובה . עבודת  נדרשת  עצמו

כל  לקנח  התשובה  ביכולת  (שלכן שבנפש  יחידה  בחינת  מצד  היא  התשובה  עיקר  לזה : והטעם 
ממשיכים 20הפגמים  התשובה  עשיית  ֿ ידי ועל  הגלויים , בכוחות  הם  הפגמים  כי החטאים , ֿ ידי על  שנעשים 
 צורך יש  העתידה  הגאולה  בשביל  ולכן, הפגמים ), כל  מתמלאים  ובמילא  שבנפש , מיחידה  ,

יחיד . בחינת  השלימה , הגאולה  את  להמשיך  בכדי יחידה , בחינת  התשובה , בהקדמת 

 מסירת שגם  כיון נפש , מסירת  של  בעבודה  מתבטאת  הגלויים , מכוחות  שלמעלה  ה 'יחידה ', בחינת  .
לא  – (האמיתית  נפש  מסירת  על  טעם  אין בשכל  שהרי ודעת , טעם  הגלויים , מכוחות  למעלה  היא  נפש 

ד  דעקבתא  בדורות  דוקא  ולכן ה 'יחידה '. מבחינת  הוא  נפש  מסירת  על  והכח  שכר ), היא לשם  משיחא 
בביאת  שתתגלה  יחיד , בחינת  ֿ זה  ֿ ידי על  ולהמשיך  ה 'יחידה ', בחינת  לגלות  בכדי – נפש  דמסירת  העבודה 

המשיח .

בתניא  (כמבואר  תמיד  להיות  מוכרחת  היתה  נפש  שמסירת  בזה 21והגם  תלוי ומצוותיה  התורה  שקיום 
נפש ) (מסירת  ֿ שמע  קריאת  לקרות  לארץ  שנכנסו הדור  גם  נצטווה  ולכן נפשו, מסירת  ענין תמיד  שיזכור 

גו'" ומוראכם  "פחדכם  שהובטחו אף  יום , בכל  נפש 22פעמיים  מסירת  של  עבודה  זו אין הרי – (;
רק  היא  נפש ' וה 'מסירת  ומצוות , התורה  קיום  היא  בפועל  ובמילא העבודה  ומצוות . דתורה  בעבודה 

ומצוות ). דתורה  (העבודה  ֿ חיה  ֿ נשמה  ֿ רוח  בנפש  שמלובשת  כפי נפש ), (מסירת  יחידה  בחינת  זה  הרי

עצם  גילוי דלעתיד , לגילויים  הקדמה  בתור  נפש  מסירת  כשנדרשת  דמשיחא , בעקבתא  ֿ כן ֿ שאין מה 
נפש  דמסירת  העבודה  להיות  מוכרחת  – יכנף " "ולא  ללא ,האור , ה 'יחידה ' מגילוי שבאה  ,

לבוש .

: דרגות יש  גופא , בפועל  נפש  במסירת  גם  .

בכל  – והגבלה  במדידה  אצלו היא  גופא  נפש ' ה 'מסירת  אבל  נפשו, מוסר  אמנם  שהוא  מציאות , ישנה 
ֿ פי  על  ואם  ערוך ', ב 'שולחן מעיין הוא  נפש , מסירת  עם  הקשור  ומצוות  תורה  של  ענין לידו שמגיע  פעם ,
ֿ נפש  דמסירת  הענין אמיתית  אבל  נפשו. מוסר  הוא  אזי כזה , ענין על  נפש  למסור  מחוייבים  ערוך ' 'שולחן
ודעת , מטעם  לגמרי למעלה  היא  שלו נפש ' ה 'מסירת  שאז כלל , הגבלות  ללא  להקב "ה  מסור  להיות  – הוא 

כלל . חשבונות  ללא 
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כ .15) ל , ישעי '
פל "ו.16) תניא
ובכ "מ .17) א. כה, ראה לקו"ת ראה
ואילך .18) 867 ע' ח "ג  לקו"ש גם ראה

ד .19) מ , תצא לקו"ת ראה ב. צז, סנהדרין
ג .20) כו, אחרי  לקו"ת ראה
ספכ "ה.21)
עקב.22) ס"פ



כד       

דפינחס : נפש ' ב 'מסירת  החידוש  הוא  ובזה 

חיוב  היה  לא  דין ֿ פי שעל  ענין על  נפשו מסר  הרי בכלל , נפש ' ה 'מסירת  ענין אצלו שהיה  לכך  נוסף 
היה  אילו (ואדרבה : לו לעשותו מורין אין אזי לעשות , מה  ֿ דין בית  אומרים 23אצל  שאין היינו, ,

ההוראה  בו"),24לו פוגעין "קנאין נפש '25ורק  ה 'מסירת  אמיתית  של  ענין שזהו –26.

עבודה  ֿ ידי על  דוקא  תבוא  העתידה  הגאולה  העתידה : הגאולה  עם  פינחס  של  השייכות  וזוהי
יחיד . בחינת  את  שתגלה  יחידה , בחינת  גילוי חשבונות , ֿ ידי על  מוגבלת  שאינה  ֿ נפש  דמסירת 

 בגמרא איתא  העתידה , דגאולה  לגילויים  בנוגע  הפסוק 27. אמר 28על  "חד  שמשותיך ": כדכד  "ושמתי
וכדין". כדין להוי הקב "ה  להו אמר  ישפה , אמר  וחד  שוהם ,

לאחרים ", אור  נראה  ובאורו המאיר , אבן שהוא  דהיינו ישר , אור  בבחינת  שמאיר  "אבן הוא  – "שוהם "
חוזר " אור  בבחינת  . . וזורק  מבריק  שהוא  "אבן הוא  – האור 29ו"ישפה " גילוי אם  הפלוגתא , היא  ובזה  .

מלמטה  והעלאה  זיכוך  ֿ ידי על  או "שוהם ", – למטה  מלמעלה  המשכה  בדרך  יבוא  העתידה  דגאולה 
והמעלה  דהמשכה  המעלה  המעלות : ב ' שיהיו וכדין", כדין "להוי אומר : והקב "ה  "ישפה ". – למעלה 

.30דהעלאה 

מוגבל , בלתי הוא  האור  – למטה  מלמעלה  בהמשכה  הוא : והעלאה  המשכה  שבין החילוק 
שלמטה . העבודה  אופן ולפי ערך  לפי  שהוא  אור  נמשך  – למעלה  מלמטה  בהעלאה  ֿ כן ֿ שאין מה 

עבודת  ֿ ידי על  שלא  למטה , מלמעלה  נמשך  האור  כאשר  למעלה : מלמטה  בהעלאה  מעלה  גם  יש  אבל 
מאיר  והאור  אליו, כלי שאינו כיון בפנימיות , האור  את  לקבל  התחתון יכול  פעם  כל  לא  הרי – התחתון

מקיף  בדרך  רק  התחתון מזכך 31על  שהתחתון כיון הרי העלאה , ֿ ידי על  נמשך  האור  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  ;
בפנימיות  האור  את  לקבל  כלי נעשה  אזי עבודה , ֿ ידי על  עצמו .32את 

גם  הגבלות , ללא  שהוא  כפי יאיר  האור  המעלות : שתי שיהיו העתידה , בגאולה  החידוש  יהיה  וזה 
אור  גם  הנה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  דלתתא , אתערותא  ֿ ידי על  נמשך  מלהיות  יותר  נעלה  שהוא  יאיר האור 

בפנימיות .

ֿ לבוא . לעתיד  רק  ויהיה  עדיין, היה  לא  – המעלות  שתי בו שיהיו האור , בהמשכת  כזה  ואופן

הזקן  רבינו שכתב  תורה "16ומה  מתן בשעת  דלעתיד ) הגילוי (מעין זה  מעין לעולמים  היה  כבר  "וגם 
ה 'מטה ' אבל  דלעתיד ; הגילוי מעין מוגבל , בלתי אור  נמשך  ֿ תורה  מתן שבשעת  ל 'מעלה ' בנוגע  זה  הרי –

היובל " "במשוך  שלכן, האור , אל  כלי להיות  עדיין נזדכך  כמו 33לא  להיות  חזר  ֿ תורה , מתן לאחרי מיד  ,
העגל  חטא  להיות  יכול  שהיה  ועד  ֿ תורה , מתן יזדכך 34לפני שהעולם  וכדין", "כדין יהיה  לעתיד  אבל  .

בפנימיות . מוגבל  הבלתי האור  את  לקבל  ויוכל 
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ה"ז)23) פ"ט  (סנהדרין  הירושלמי  לפי  ובפרט  א. פב, סנהדרין
חכמים. ברצון שלא היא קנאים דפגיעת

סק"ד )24) סט "ז אה"ע (שו"ע הח "מ  קושיית לתרץ יש עפ"ז
שאין  מפני  שהוא – פוגעים דקנאין דין בשו"ע השמיט  למה

 של בסגנון רמזו אבל  , פגעו לא "אם  ס"ב): (שם 
ע' חי "ח  .10 ובהערה 151 ע' ח "ח  לקו"ש גם (וראה קנאים" בו
דס"ל  מפני  בשו"ע הביאו דלא מתרצים יש – .(14 ובהערה 319
מובן: ואינו – ציווי  ולא רשות היינו פוגעין דקנאים להב"י 
יא, במכות גם דנמצא (אף הוא גדול  חידוש אדם להמית דרשות

בשו"ע? ישמיטו ולמה ב),
ס"ד .25) סתכ "ה חו"מ  רמ "א ב. פא, סנהדרין
שהי '26) וההסתר ההעלם גודל  בגלל  להיות הוצרכה זו ומס"נ

בנקודה  שנוגע ע"ז, של  שהו"ע פעור, בעל  דעון להענין עד  אז,
– שלאח "ז בדורות גם ופועל  ונמשך  התומ "צ, כל  של  יסודית
א  יד , (סוטה בתוס' והובא ספמ "ה) (פרדר"א במדרש כדאיתא

בי "מול  משה קבורת בטעם מפני ) שנה ד "ה ש"בכל  פעור", ת

עון, ולהזכיר לקטרג  כדי  למעלה עולה פעור בית . . ושנה
מוגה). בלתי  (מהנחה ושוקע" חוזר משה של  קברו רואה וכשהוא

א.27) עה, ב"ב
יב.28) נד , ישעי '
ע"ד .29) ריש כז, ראה לקו"ת
ואילך ).30) ד  (כד , כדכד  ושמתי  מאמרי  שם לקו"ת בכ "ז עיין
עליו 31) מקיף רק אלא בפנימיותו, מאיר שאינו וכיון

בלתי (מהנחה ח "ו לקליפות יניקה מזה להיות אפשר – מלמעלה
מוגה).
ואילך .32) ב ב, ויקרא לקו"ת גם ראה
יג .33) יט , יתרו
וש"נ),34) רע"א. קמו, (שבת זוהמתן פסקה מ "ת שבשעת וזה

הוא  שבהם הרע שאז התפילה, בשעת הבינונים דוגמת זה הרי 
וירד  (ד "ה וניעור חוזר להיות יכול  התפילה ואחרי  אצלם, ישן

פד )). ס"ע תרמ "ג  (סה"מ  בסופו תרמ "ג 



כה        

ענין הגאולה :וגם  מבשר  אליהו", הוא  "פינחס  בפינחס , מרומז

כן  ועל  (כנ"ל ). "טבע " ונעשה  מלמעלה  זאת  מקבלים  אלא  עבודה , ֿ ידי על  שבא  דבר  אינו – כהונה 
היה  עצמו מצד  שפינחס  לומר , לו צריך  ניתנה  לא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  לזמרי, שהרגו קודם  עוד  לכהונה ,

ֿ ידי  על  אצלו תבוא  מלמעלה  הכהונה  שהמשכת  בכדי לזמרי, והרגו ה ' קנאת  שקינא  עד  בפועל  כהונה 
עבודתו.

בריתי את  לו נותן "הנני בפסוק  גם  מרומז זה  הפכים וענין חיבור  הוא  השלום  (שענין "35– (
שלמטה . עבודה  עם  שלמעלה  גילוי הקוין, שני חיבור  פינחס  אצל  שיהיה 

העתידה  הגאולה  מעין הוא  כזה  וחיבור  ממש .36ושלום  בקרוב  אותה  שיבשר  אליהו", הוא  "פינחס  –

 עם ה 'יחידה ' בחינת  בחיבור  צורך  יש  האדם : בעבודת  – והעלאה  המשכה  – הקוין ב ' חיבור  וענין .
בפנימיות  ה 'יחידה ' נרגשת  תהיה  בהם  שגם  הפנימיים , .37הכוחות 

היינו, בכח , נפש  מסירת  ֿ שמע , דקריאת  ההקדמה  לאחרי בא  ומצוות  התורה  שקיום  כפי רק  לא  כלומר :
מלובשת  היא  ד 'יחידה ' נפש ' וה 'מסירת  הפנימיים , בכוחות  רק  היא  בפועל  בכוחות שהעבודה 

בעצם ; שהיא  כפי ה 'יחידה ' בחינת  לא  אבל  הפנימיים ,

שבחינת  בפועל , נפש  מסירת  של  בתנועה  העבודה  תהיה  היום , בכל  שתמיד , היא , הדרישה  אלא 
הפנימיים . בכוחות  בפנימיות , בגילוי אצלו תאיר  בהתלבשות , שאינה  כפי ה 'יחידה '

וכדין". "כדין – דלעתיד  הגילוי את  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  וכלי. ופנימיות  יחידה  המעלות : שתי ישנן ואז

 בין" של  הראשונה  השבת  היא  פינחס  פרשת  אזי מחוברות , הם  ומסעי מטות  שהפרשיות  בשנים  .
המצרים " ל "בין שייכת  פינחס  שפרשת  מובן, ובמילא  פרטית , בהשגחה  הם  הענינים  כל  .38המצרים ".

החורבן  לאחרי תיכף  גופא 39והביאור : (החורבן) שמהמיצר  והיינו, ישראל ", של  מושיען "נולד  –
לעתיד  שיתגלה  העצמי המרחב  אל  לילך  –40מתחילים  דפינחס  העבודה  ֿ ידי על  בא  דלעתיד  והגילוי .

הפנימיים . הכחות  עם  ה 'יחידה ' חיבור 

ראשית  להוי' ישראל  "קדש  – המצרים  שבבין הראשונה  השבת  של  ההפטרה  בסיום  גם  מרומז זה  וענין
גו'" יאשמו אוכליו כל  :41תבואתה ,

ולכן  ישראל , של  ומציקים ) (רודפים  "אוכליו" שהם  העולם  אומות  אודות  הפסוק  מדבר  בפשטות 
אליהם " תבוא  ו"רעה  לישראל 40"יאשמו" ניתנה  שהתורה  כיון אבל , גם 42. יש  זה  שבפסוק  לומר , צריך  ,

ישראל  לבני :43הוראה 

"ישראל " בחינת  את  ומאבדים  "אוכליו", שהם  חטאים , יהודי אצל  ישנם  היא :44כאשר  העצה  אזי –
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ובכ "מ .35) סוס"ל . אגה"ק תניא ראה
צריך 36) מ "מ , דלעת "ל , להזמן ששייך  ענין שזהו והיינו,

מוגה). בלתי  (מהנחה לכן קודם גם בעבודה זה ענין להיות
ואילך .37) 895 ע' ואילך . 887 ע' ח "ג  לקו"ש גם ראה
וז"ל :38) א), (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה

הפרשיות  לאותן שייכות יש בכולן . . השנה כל  של  המועדים
בהן. שחלות

נא.39) פ"א, איכ "ר
יהודה 40) גלתה עה"פ איכה למגילת הצ"צ רשימות ראה

ואילך ). א'לה ס"ע ח "ב לנ"ך  (אוה"ת מעוני 
ג .41) ב, ירמי '
העולם 42) לאומות וגם בעולם גם התורה ניתנה בנ"י  ע"י  ורק

מוגה). בלתי  (מהנחה
ל "אוכליו"43) האפשריות כי  זב"ז, תלויים הפירושים וב'

(ישעי ' מ "ש וע"ד  שבישראל . "אוכליו" מצד  באה העולם באומות
יצאו"*. ממך  ומחריביך  "מהרסיך  יז) מט ,

ועם 44) אלקים עם שרית "כי  ע"ש – הוא "ישראל " של  ענינו
על  קאי  – אנשים" עם גו' "שרית כט ). לב, (וישלח  אנשים"
בתחלתו); או"ח  (רמ "א המלעיגים" מפני  יבוש ד "אל  העבודה
המזלות  של  מהשרים מתפעל  שאינו – אלקים" עם "שרית ועד "ז
זו  שלא ופועל , העולם, והנהגות הטבע חוקות נמשכים שמהם
יסייעו  גופא שהם אלא ומסתירים, מעלימים שאינם בלבד 

("שרית"). בעבודתו

               
                    

     



כו       

שבנפש  יחידה  גילוי שענינו אשם , קרבן נאמר 45"יאשמו", אשם  בקרבן שהרי יוסף 46, חמישיתו "ואת 
של  הגילוי גם  להתוסף  צריך  אלא  ֿ נשמה ֿחיה , ֿ רוח  נפש  הבחינות  בד ' העבודה  מספיקה  שלא  עליו",

שבנפש  יחידה  – וחמישיתו – החמישית  .47בחינה 

חמישיתו "ואת  והדיוק   תאיר ה 'יחידה ' שבחינת  – הוא  הקרן, על  בהוספה  ,"  עם
הבחינות  וכדין"48ד ' "כדין ֿ חיה , ֿ נשמה  ֿ רוח  נפש  עם  ה 'יחידה ' חיבור  דהיינו, ,49.

מביא  הזקן שרבינו גם  הפסוק 45וזהו הפסוק 50את  על  פירוש  בתור  ישראל " רובע  את  "ומספר 
בד ' ישראל ", ב "רובע  תאיר  ה 'יחידה ' שבחינת  היינו, אור , "ספיר ", מלשון גם  הוא  "ומספר " "יאשמו":

וכדין". "כדין – בפנימיותם  (ד "ישראל ") ֿ חיה  ֿ נשמה  ֿ רוח  נפש  ("רובע ") הבחינות 

ֿ ידי  הענין 51ועל  את  מתקן אזי הפנימיים , בכוחות  ה 'יחידה ' בחינת  שמגלה  ד "יאשמו", העבודה 
נוהו  ואת  יעקב  את  אכל  "כי – כפשוטו ד "אוכליו" הענין את  גם  מתקן ֿ זה  ֿ ידי ועל  שבו, ד "אוכליו"

וגו"52השמו" הגוים  אל  חמתך  "שפוך  ונעשה  שאז 53, צדקנו, משיח  ֿ ידי על  העתידה  לגאולה  וזוכים  ,
שיסייע  אדרבה , אלא  ויסתיר , יעלים  לא  כולו שהעולם  בלבד  זו שלא  ובאופן "ישראל ", בחינת  גילוי יהיה 

בזה .

***

 החסידים לאחד  אמר  תמוז, וי"ג די"ב  השמחה  בעל  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  שיזכ 54. אותו , ראה  כיצד  ור 
ברזל ... סורגי מאחורי עומד  הרבי) (את 

עליו  שליטה  להם  והיתה  ברזל , מחיצות  מאחורי היה  בישראל  נשיא  כיצד  לזכור  נוגע  מה  ולכאורה :
הוא : והענין שעה ? לפי

ישראל  בין מפסקת  אינה  ברזל  של  מחיצה  ש "אפילו אף  הנה  הברזל , מחיצות  מאחורי היה  הרבי כאשר 
שבשמים " יכול 55לאביהם  היה  לא  שעה  שלפי מושפעיו, ובין בינו קלה  לשעה  הפסק  היה  ֿ מקום , מכל  ,

ההתקשרות  היא  ראיה  והרי המחיצות , דרך  הרבי את  הנ"ל  החסיד  ראה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  להם . להשפיע 
בעצם . עצם  התקשרות  גדולה , היותר 

המחיצה  ביטול  גם  לפעול  צריכה  זו הרי – הדור  נשיא  ובין בינו המחיצה  ביטול  פעלה  זו שראיה  וכשם 
בארוכה ). (כנ"ל  הגלויים  לכוחותיו נשמתו עצם  שבין
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בא  הקב"ה "אין שהרי  מישראל , בכאו"א ישנו זה וכח 
שיחנא" גמלא ו"לפום סע"א), ג , (ע"ז בריותיו" עם בטרוניא
את  למלא מישראל  לכאו"א כח  שנותן וש"נ), רע"א. סז, (כתובות

עבודתו. ע"י  – "ישראל " לבחי ' ולבוא שליחותו
לשון  "אוכליו", נעשה אזי  – העבודה בענין כשחסר אבל 
בגד , וכמו שבו. ישראל  בחי ' ומאבד  שמכלה דהיינו כליון,

ונרקב. בלה אזי  בו, משתמשים אין שכאשר
ממנו  ידח  ולא תשובה, שיעשו ישראל  כל  שהובטחו ואע"פ
"בגלגול  גם להיות יכול  זה ענין הרי  – ספל "ט ) תניא (ראה נדח 
(מהנחה  ונכלה אבד  – זה בגוף אבל  אחר, בגוף דהיינו, אחר",

מוגה). בלתי 
ד .45) פ, פרשתנו לקו"ת
טז.46) ה, ויקרא
צ"ל 47) אלא בכח , (יחידה) המס"נ ענין מספיק לא גופא ובזה

דמס"נ הענין שצריך גם הקרבן ענין שזהו – ס"ד ) (כנ"ל 
(ויקרא  הרמב"ן כמ "ש הדרך , את ועבר ופגם שחטא מי  להקריב
לו  ראוי  . . כי  . . אדם שיחשוב "כדי  הוא הקרבן שענין ט ) א,

מוגה). בלתי  (מהנחה כו'" גופו וישרף דמו שישפך 
ירמי '48) ורש"י  התרגום פי ' יובן ובזה בנה"ב. וגם שבנה"א,

כראשית  כתרומה גו'", ראשית גו' "קדש הכתוב שפירשו  שם,

הכתוב  מוסיף מה מובן, אינו (דלכאורה העומר לפני  קציר
האיסור  – ואדרבה דתרומה, הדוגמא על  דעומר בהדוגמא
הל ' (רמב"ם מיתה חייב האוכלה וזר יותר, חמור שבתרומה
להיות  צריך  דיחידה שהגילוי  בזה, שמרמז – ה"ו)) פ"ו תרומות
בנפש  גם אלא תרומה, – האלקית דנפש הגלויים בכחות רק לא
קדש  ד "ה ראה – בהמה). מאכל  (שעורים, עומר – הבהמית

ואילך ). 181 ע' (לעיל  בהתוועדות שנאמר ישראל 
הענינים:49) ב' בה שיש התשובה, עבודת ענין גם וזהו

יב, (קהלת האלקים" אל  תשוב "והרוח  – למעלה מלמטה העלאה
מכחות  היציאה שהו"ע ובכ "מ ), האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז.
מהשתלשלות  שלמעלה היחידה לבחי ' ששב עד  הגלויים
שמתנה  (שם), נתנה" "אשר – למטה מלמעלה והמשכה שבנפשו;

מוגה). בלתי  (מהנחה כנ"ל  ההמשכה, הו"ע
יו"ד .50) כג , בלק
מוגה.51) בלתי  מהנחה – זה קטע
ז.52) עט , תהלים
ו.53) שם,
חוברת 54) "רשימות" גם וראה .93 ע' תרצ"ו סה"ש ראה

ואילך . 18 ס"ע קפא
וש"נ.55) ב. פה, פסחים



כז        

: אליהם שייך  זה  הרי זה , סיפור  אודות  שיודעים  אלו וכל  .

ומצוות , התורה  על  בפועל  נפשו מסירת  בגלל  – הברזל  מחיצות  מאחורי היה  שהרבי לזכור  עליהם 
נשיאותו. זמן משך  כל  עמד  בפועל , ֿ נפש  מסירות  של  זו בתנועה  אשר ,

ועצם  נפש ' ה 'מסירת  כח  את  לעורר  – אליו שייכות  להם  שיש  אלו כל  על  לפעול  צריך  זה  ענין וזכרון
בחיים  נפש ' ה 'מסירת  תנועת  את  שימשיכו דהיינו בפנימיות , ולהמשיכ ּה שבהם , ה 'יחידה ' בחינת 
של  הנהגתו שכן, להגילויים . העצם  בין המפסיקות  ברזל " של  ה "מחיצות  כל  את  ויבטלו ֿ יומיים , היום 
נפש ' ה 'מסירת  ענין את  להמשיך  יוכלו הם  שגם  בעקבותיו, ההולכים  לכל  כח  נתינת  היא  זה  באופן הרבי

ֿ יום . היום  בחיי

גם  זה  הרי  בפנימיות , - שבנפש  השתלשלות  מסדר  שלמעלה  ה 'יחידה ' בחינת  עצם  המשכת  ֿ ידי ועל 
וכדין", כדין "להוי – פנימי באופן השתלשלות  בסדר  השתלשלות  מסדר  שלמעלה  האור  להמשכת  כלי

בימינו. במהרה  צדקנו משיח  ֿ ידי על  לבוא  העתידה  השלימה  בגאולה  יתגלה  זה  שענין

***

.'גו ישראל  קדש  המתחיל ' 'דיבור  מאמר  ואמר  לנגן צוה  .

***

 פעמים כמה  דובר  ה 56. שכל  שדוקא , – מזו ויתירה  בשבת , שייכים  אינם  המצרים " ד "בין ענינים 
שבתות . מבשאר  יותר  השמחה , היפך  שהם  מענינים  זהירות  להיות  צריכה  אלו בשבתות 

בירושלמי  איתא  – השבת  ליום  בשמחה .57בנוגע  להיות  צריכים  השבת  ביום  ולכן, בה ", עצב  ש "אין

בשמחה  להרבות  צריכים  אזי המצרים ", "בין ימי הם  השבת  ושלאחר  השבת  שלפני החול  ימי וכאשר 
לפעול  אפשר  ֿ זה  ֿ ידי ועל  השבת , שלפני בימים  להנהגה  אחיזה  תהיה  שלא  כדי יותר , עוד  השבת  דיום 

ולשמחה  לששון שיהפכו השבת , שלאחר  הימים  על  .58גם 

הראשונים  לדעת  היא 59ובפרט  בשבת  להיות ששמחה  צריך  זה  הרי מצוה , של  ענין שזהו וכיון ,
של  במצוה באופן ההידור  שהעדר  כך  בנקל , ההידור  ענין להיות  יכול  שמחה  כמו שבמצוה  ובפרט  ,

הבהמית ... ונפש  הגוף  מצד  אפילו "הצדקה " לו אין זו,

[: שליט "א אדמו"ר  כ "ק  ואמר  שמחה , ניגון [ניגנו .

גדר  פורצת  ולכן 60שמחה  למעלה , גם  גדר " "פורצת  כך  התחתון, באדם  גדר " ש "פורצת  וכשם  .
בזהר  וכדאיתא  הברכות . לקבלת  כלי היא  הכי 61השמחה  כדין מתתא , דאנפין בנהירו קיימא  איהו "אי

אזי  "בעציבו", היא  למטה  ההנהגה  כאשר  ֿ כן ֿ שאין (מה  טוב  ורב  חסדים  להשפיע  מעילא ", ליה  נהרין
אתערת  דאיהי כגוונא  עילאה  עלמא  ש "האי כיון ודינים ), גבורות  של  באופן היא  מלמעלה  ההנהגה  גם 

מלעילא ". אמשיך  הכי

לגדר  שבנוגע  להמדובר וכשם  בנוגע  גם  מובן מזה  הרי גדר ", פורצת  ד "שמחה  הענין ישנו
תמוז  י"ב  השמחה .62בהתוועדות  ענין הוא  הכלי לזה  שגם  – כלל  הגבלות  בלי "ופרצת " להיות  שצריך 

ויבקשו "לחיים ", יאמרו הקהל  כל  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  ד "ופרצת ".(וסיים  הענין שיקויים 

***
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בתחלתה 56) תשט "ו מנ"א מבה"ח  מטו"מ , ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(223 ע' חי "ד  (תו"מ 

ה"ז.57) פ"ב ברכות
בסופן.58) תעניות הל ' רמב"ם יט . ח . זכרי ' ראה
ע'59) חט "ז .31 הערה 1090 ע' ח "ד  בלקו"ש הנסמן ראה

.62 ע' חל "ג  .522
ועוד .60) ואילך . רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
ב.61) קפד , ח "ב
ואילך ).62) 142 ע' (לעיל  ואילך  סי "ב



כח       

. אב ֿ מנחם  חודש  מברכים  שבת  היא  זו שבת  .

בחסידות  ומובא  קבלה  בספרי שכתוב  מה  ידוע  האותיות 63והנה , צירוף  שכאשר  השנה , לחדשי בנוגע  ,
וגבורות . דינים  על  מורה  זה  הרי הפוך , בסדר  הוא  הצירוף  וכאשר  חסדים , על  מורה  זה  הרי כסדרו, הוא 

וגבורות , דינים  של  זמן הוא  – ר ' ש ' ת ' הפוך , בסדר  הוא  אותיותיו שצירוף  תשרי, חודש  ולכן:
האביב " "חודש  שנקרא  ניסן, וחודש  התשובה . ענין הוא  כסדרו,64ובעבודה  הוא  ד "אביב " שהצירוף  ,

החסדים . גילוי זמן הוא  – בי"ת  אל "ף 

ומזה  כסדרו, הוא  וצירופן ֿ ב , א  בלבד , אותיות  מב ' מורכבת  "אב " תיבת  הרי – אב  לחודש  ובנוגע 
מ  גם  מובן וכן חסדים . של  זמן שזהו כידוע מובן, – "אב " תיבת  חכמה ,65של  בחינת  הוא  ש "אב "

החסדים . מקור  היא  והחכמה 

שהחסדים  אלא  החסדים , מצד  באים  אב  בחודש  שאירעו ֿ רצויים  הבלתי הענינים  שגם  – בזה  והענין
הקודש ' ב 'אגרת  וכדאיתא  בהעלם , יחידו".66הם  בנו צואת  ובעצמו בכבודו "הרוחץ  מ "אב " המשל 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  פתגם  ידוע  הלשון 67אמנם , בדיוק  ֿ עדן, נשמתו (מוהרש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  אביו בשם 
הענין  בהמשך  שמזכיר  "חסיד " התואר  שמשמיט  כו'", בנו המכה  וצדיק  חכם  רחמן אב  "וכמו שם : בתניא 

הם  שהחסדים  מצב  אודות  מדובר  כאשר  כי  וחסיד "), והצדיק  הרחמן התואר ("אביו חסר  אזי ,
"חסיד "...

יבואו שהחסדים  צריכים  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  הקב "ה (וסיים  את  לכנות  אפשר  יהיה  ואז ,
"חסיד ". בתואר  גם  התוארים , בכל 

: במנחה לקרוא  שעומדים  מטות , פרשת  עם  זה  לקשר  ויש  .

גו' משה  "וידבר  נאמר : מטות  פרשת  ז"ל בתחילת  רבותינו אמרו זה  ועל  "נתנבא 68הדבר ", שמשה 
גילוי. לידי יבואו הענינים  שכל  צורך  שיש  והיינו, גילוי, לשון הוא  ש "זה " בזה ",

"החודש  החודש : קידוש  לענין בנוגע  מצינו ֿ זה  גו'"ועל ֿדרך  בחידושה 69לכם  לבנה  "הראהו ,
לו וקדש "ואמר  גילוי.70ראה  לשון "זה " –

ללבנה " ש "מונין ישראל , על  קאי ש "לבנה " – בזה  ללבנה 71והענין הלשון 72ודומין נאמר  ֿ זה  ועל  .
צריכה  הנ"ל , המוסתרת  האהבה  לישראל , הקב "ה  אהבת  דהיינו, לישראל , השייכים  שהענינים  – "זה "

בגילוי. להיות 

לנשים  טוב ' 'יום  הוא  ֿ חודש  שראש  הקב "ה ,73וזהו של  אשתו ישראל , כנסת  של  טוב ' שה 'יום  והיינו, ,
בגילוי. באה  המסותרת  שהאהבה  היינו, ללבנה , הדומין דישראל  ה "מולד " הוא  שאז ֿ חודש , בראש  הוא 

:" משה "וידבר  – משה  ֿ ידי על  נעשה  זה  וענין .

שלמעלה  נפש ' וה 'מסירת  האמונה  כח  את  הממשיך  שהוא  – מהימנא " "רעיא  – רבינו משה  של  ענינו
בפנימיות  שיהיו מישראל , ואחד  אחד  שבכל  ודעת  .74מטעם 

הגלויים , מחסדים  למעלה  שהם  – המכוסים , והחסדים  המסותרת  האהבה  להמשכת  הכלי הוא  זה  וענין
השתלשלות  מסדר  שלמעלה  חסדים  בגילוי.75להיותם  שיהיו –
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שליט "א 63) אדמו"ר כ "ק ובהערת ,28 ע' ה'ש"ת סה"מ  ראה
וש"נ. .(13 הערה 956 ע' ח "ג  ;233 ע' ח "א (לקו"ש שם

ועוד .64) ד . יג , בא
ובכ "מ .65) פ"ג . תניא ראה
ב).66) (קלד , סכ "ב
שכד .67) ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  וראה .15 ע' תש"ד  סה"ש

(תו"מ  ס"ט  דאשתקד  מנ"א מבה"ח  מסעי , ש"פ שיחת גם וראה
וש"נ. .(199 ע' ח "כ 

מטות.68) ר"פ ופרש"י  ספרי 

ב.69) יב, בא
עה"פ.70) בפרש"י  הובא א. כ , ר"ה
א.71) כט , סוכה
סע"ב 72) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד . ואילך .
תשא 73) אוה"ת סתי "ז. בטואו"ח  הובא פמ "ה. פרדר"א ראה

א' ואילך .ע' תתקפה
וש"נ.74) לה. ע' אדר סה"מ  תו"מ  ראה
ובכ "מ .75) פכ "ו. תניא ראה



כט        

בתניא  (כדאיתא  מישראל  ואחד  אחד  שבכל  משה  בחינת  ֿ ידי שעל  התעוררות 76והיינו, ענין שהוא  ,(
הקב "ה  אהבת  על  גם  נפעל  – בגילוי שתומשך  שבנפשו, מהשתלשלות  שלמעלה  ֿ נפש  ומסירת  האמונה 

בימינו. במהרה  ולשמחה , לששון אלו ימים  ויהפכו בגילוי, שתומשך  מהשתלשלות , שלמעלה  לישראל 

כתלנו" אחר  עומד  זה  ד "הנה  הענין נזכר  ההתוועדות  "77[במהלך  רק  לא  כבר  זה  הרי שבאמת , ,
אם  כי יראו כתלנו", אזי ההעלם , את  יסירו וכאשר  רואים , שאין מעלים  שהכותל  אלא  מהכותל ,

בגלוי]. אותו
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב



ל

        
      

    
מוגה  בלתי

כיבושין"‡. "דברי לומר  התענית  ביום  בהמשך 1נהוג  בא  עתה  הדיבור  שהרי בקיצור , ֿ פנים  ֿ כל  ועל  ,
ראשון. ליום  התענית  ונדחה  בתמוז, עשר  שבעה  חל  שבו ֿ קודש  השבת  ביום  כבר  להמדובר 

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  המפורסם  והפתגם  המאמר  - לראש  בשם 2ולכל  מאביו ששמע 
לעיל  וכמדובר  ולשמחה ", לששון ויהפך  באמת , נדחה  שיהיה  "הלואי מאמרו 3זקנו: על  מיוסד  זה  שפתגם 

יהודה של  רבי ," ידחה ונדחה  "הואיל  -4.

האדם  בעבודת  והוראה  לימוד  מהווה  זה  והטף 5וענין והנשים  (האנשים  מישראל  ואחד  אחד  שכל  -6(
בעבודתו להשתדל  צריך   "הרביעי מ "צום  שמחליט 7(החל  ֿ זה  ֿ ידי על  עסקינן), שבו

העיקר " הוא  ("המעשה  בפועל  במעשה  מיד  ומתחיל  התוקף , את 8בכל  ולבטל  לדחות  ,(- הצומות 
הצומות . המסובב , בטל  ממילא  ובדרך  - חטאינו" "מפני

השמחה  בענין יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  היא  התכלית  אלא  בלבד , הצומות  בביטול  להסתפק  אין ועוד : זאת 
טובים " ולמועדים  ולשמחה  לששון יהודה  לבית  יהיה  גו' הרביעי "צום  - עוז וביתר  שאת  .9ביתר 

הוא " התשובה  ש "מדרכי  התענית  גם  כולל  - התשובה  בעבודת  בביטול 10ודוגמתו מסתפקים  שלא  -
לו נעשו  "זדונות  - לקדושה  אותם  מהפכים  אלא  כלל , רושם  נשאר  שלא  עד  "חטאינו" ולא "11של  ,

של  מ "זכיות " שלמעלה  ֿ תשובה  בעל  של  "זכיות " סוג  ממש , זכיות  אלא  הדמיון, בכ "ף  "כזכיות ", רק 
גמור  בו"12צדיק  לעמוד  יכולים  גמורין צדיקים  אין עומדין, ֿ תשובה  שבעלי ש "מקום  כך , כדי עד  ,13.

לבסוף  אבל  ההמשך . אל  ההתחלה  מן הכבד , אל  הקל  מן אמנם  להיות  צריכה  התשובה  עבודת  כלומר ,
לקדושה . הפיכתם  גם  אלא  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  ביטול  רק  לא  התשובה , לשלימות  להגיע  צריך 

ֿ תשובה  ו"בעל " סתם , תשובה  - מהם  אחד  ובכל  עילאה , ותשובה  תתאה , תשובה  יותר : ובפרטיות 
ֿ תתאה . ֿ תשובה  ובעל  ֿ תתאה , תשובה  בתשובה ; דרגות  ארבע  היינו, התשובה ), בבחינת  משפיע  (שנעשה 
פרשת  סוף  תורה ' ('לקוטי החסידית  הפרשה  וחותם  בסיום  כמבואר  ֿ עילאה , ֿ תשובה  ובעל  ֿ עילאה , תשובה 

יומין" כולהו מתברכין ש "מיניה  ֿ קודש , השבת  יום  של  הראשון 14בלק ) יום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
לה '" רצון "יום  באופן 15שלמחרתו, רק  לא  ה ', בעבודת  להוסיף  האדם  רצון על  גם  ופועל  שמעורר  ,

השלימות  בתכלית  התשובה  עבודת  ֿ ידי על  כהלכתם ", ד "מוספין באופן גם  אלא  כסדרם ", ד "תמידין
ֿ עילאה ). ֿ תשובה  (בעל 

. מו"ח כ "ק  ֿ ידי על  שנתפרסמה  הזקן רבינו והוראת  כתורת  - השבוע  פרשת  עם  זה  כל  לקשר  ויש 
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וש"נ.1) .352 ע' ח "ב לקו"ש ראה
(2.157 ע' ה'ש"ת סה"ש
(3.3 הערה בלק ש"פ משיחת קונטרס
רע"ב.4) ה, מגילה
בהם 5) שיש שבתורה, הלכות גם כולל  התורה, עניני  ככל 

תמורה) הל ' (סוף הרמב"ם ובלשון האדם, בעבודת והוראה לימוד 
המעשים". כל  וליישר הדעות לתקן . . אלא אינן התורה דיני  "רוב

ליתן 6) "כדי  או חינוך , מצד  שנעשית הפעולה שגם ומובן,
ה"שטורעם" בכל  ה"ה סע"א), ג , (חגיגה למביאיהם" שכר

רבן". בית של  ד "תינוקות

יט .7) ח , זכרי '
מי "ז.8) פ"א אבות
בסופן.9) תעניות הל ' רמב"ם ראה

ה"ב.10) פ"א שם רמב"ם
ב.11) פו, יומא
(12.17 הערה תשמ "ז בטבת עשרה שיחת ראה
ה"ד .13) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
א.14) פח , ב. סג , זח "ב
ספ"ב.15) אגה"ת וראה ה. נח , ישעי '



לי        

הזמן" עם  לחיות  ש "יש  דורנו, נשיא  החל 16אדמו"ר  השבוע , בפרשת  שלומדים  הענינים  עם  לחיות  ,
הפשט מהלי  בדרך  פינחס 17מוד  פרשת  -18:

" ששמה  הפרשה , לכללות  בנוגע  - לראש  זה לכל  "פינחס  - ""19 מבשר טוב , מבשר  ,
צמח " ש "עבדי בא "20הגאולה , זה  זה "21"הנה  ואומר  באצבעו .22"מראה 

אלעזר  בן ש "פינחס  ראשון) ליום  השייך  הפרשה  (בחלק  הפרשה  בתחילת  המסופר  - יותר  ובפרטיות 
בריתי  את  לו נותן הנני אמור , לכן גו' קנאתי את  בקנאו ישראל , בני מעל  חמתי את  השיב  הכהן, אהרן בן

ויכפר 23שלום " לאלקיו קנא  אשר  "תחת  גו'", חמתי את  "השיב  ֿ רצוי, בלתי ענין ביטול  רק  לא  היינו, ,
ישראל " בני שלום ".24על  בריתי את  לו נותן "הנני - יותר  נעלה  ענין נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  זאת , עוד  אלא  ,

במדרש  איתא  בזה : להוסיף  קנאתי 25ויש  "קנא  אליהו"), זה  ("פינחס  הנביא  אליהו של  קנאתו בענין
בריתך " עזבו כי גו' בן 26לה ' פינחס  שנאמר  בשיטים .. קנאת  מקנא , אתה  לעולם  הקב "ה : לו ש "אמר  -

התקינו  מכאן בעיניך , רואה  שאתה  עד  מילה  ברית  עושין ישראל  שאין חייך  מקנא , אתה  וכאן גו', אלעזר 
כו'". הברית  למלאך  כבוד  מושב  עושין שיהיו חכמים 

כדי ֿ מילה  ברית  לכל  בעצמו בא  - אליהו" זה  "פינחס  - הנביא  אליהו כלומר ,  
ימים  שמונה  בן בהיותו בנם  של  דמו להקריב  מוכנים  ואמו הילד  שאבי ֿ ישראל , בני של  נפשם  מסירת  את 

נפשות  סכנת  חשש  (כשאין עולם "27בלבד  ב "ברית  להכניסו כדי - כו' דינוקא  צערא  למרות  ֿ ל 28), א  29עם 

.30עולם "

עם  התקשרותם  על  ֿ ישראל  בני של  נפשם  מסירת  מודגשת  היומי, בשיעור  פינחס , שבפרשת  ונמצא ,
תינוק  של  ֿ מילה  ברית  בכל  ביטוי לידי הבא  דבר  - הצומות ) סיבת  מ "חטאינו", בתכלית  (היפך  הקב "ה 

ל  ושייך  הקשור  ענין מישראל ,  אמירת גם  כולל  והברכות , התפילות  מנוסח  גם  כדמוכח  ,
שלום ". בריתי את  לו נותן הנני גו' הכהן אהרן בן אלעזר  בן "פינחס  הפסוקים 

האחדות  ענין אשר  מילה , בברית  שמתבטאת  ֿ ישראל  בני כל  התאחדות  - נוסף  לענין באים  ומכאן
ישראל  חנם 31(אהבת  מאהבת  (היפך  הגלות  סיבת  את  מבטל  ישראל ) לאחדות  קמצא 32ועד  כסיפור  ,
כו' ֿ קמצא  זכור 33ובר  הנביא  אליהו ֿ ידי על  הגאולה  לבשורת  וזוכים  הגלות , גם  בטלה  ממילא  ובדרך  ,(

עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  ממש , ומיד  תיכף  .34לטוב ,

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  גאולת  יום  תמוז, מי"ב  ֿ עתה  זה  בבואנו יתירה  בהדגשה  הוא  האמור  שכל  ולהעיר ,
המפורסם  במכתבו והודיע  שהכריז וכפי היהדות , הפצת  על  נפשו מסירות  בגלל  ממאסרו דורנו, 35נשיא 

וגם  מצוה , שומרי הקדושה , תורתנו מחבבי כל  את  גם  ֿ אם  כי תמוז, בי"ב  הקב "ה  גאל  בלבד  אותי ש "לא 
למען  גו' והטף  והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', ב 'שנת  ובפרט  יכונה ", ישראל  בשם  אשר  את 
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ואילך .16) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. כ ' יום" "היום
כו'17) מבקש "איני  שהרי  וטף, נשים אנשים לכאו"א, השייך 

לפני עוד  בהווה, "כחן"  ֿ יא) נשא (תנחומא כחן" לפי  אלא
ובעצמו, בכבודו הקב"ה לעזר עד  מלמעלה, הסיוע שמקבלים

האתעדל "ת. לאחרי  שבאה אתעדל "ע של  באופן
שלפנ"ז,18) דרעוין) (רעוא שבת במנחת קריאתה שתחילת

השבת. ליום עד  שלאח "ז, השבוע ובימי 
קצ,19) זח "ב יח . ו, וארא תיב"ע וראה א. יז, מ "א רלב"ג 

ועוד . סע"א.
ח .20) ג , זכרי '
ח .21) ב, שה"ש
ב.22) טו, בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
ֿ יב.23) יא כה,
יג .24) שם,
פכ "ט .25) פרדר"א
יד .26) יט , מ "א
פמ "ט .27) ח "ג  מו"נ ראה

יט .28) יג , ג . יז, ֿ לך  לך 
לג .29) כא, וירא
אלקות 30) ולגלות להמשיך  עבודתו יעבוד  שעי "ז - גם כולל 

ג ), מג , ד . מב, תבוא לקו"ת ראה – עולם" ֿ ל  ("א כולו בעולם
כי כשנולד , ומיד  תיכף - כולו העולם על  בעה"ב שהוא מכיון
(כתורת  הקב"ה המלכים מלכי  מלך  של  יחידו בנו להיותו
על  בעה"ב ה"ה סקל "ג ), הוספות כש"ט  ראה - הידועה הבעש"ט 
- המלך  דירת היא שבו התחתון עוה"ז ועאכו"כ  המלך , נכסי  כל 
רפל "ז. תניא טז. נשא תנתומא (ראה בתחתונים ית' לו דירה

ובכ "מ ).
והצלתם 31) לטובתם היתה פינחס של  שפעולתו לכך  נוסף

ישראל . של 
ב.32) ט , יומא ראה
ואילך .33) סע"ב נה, גיטין
מא.34) יב, בא ופירש"י  מכילתא
וש"נ.35) פ. ע' ח "ב שלו אג "ק



לב       

על  חיים  אתם  אשר  הימים  כל  גו' הזאת  התורה  דברי כל  את  לעשות  ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו
.36האדמה "

י"ז ‚. שכאשר  - השבוע ) לפרשת  בנוגע  האמור  על  (נוסף  בחודש  היום  מעלת  בביאור  להוסיף  ויש 
שלאחריו, ליום  נדחה  התענית  אזי בשבת , חל  בחודש :תמוז

" - היא  בחודש  י''ח  יום  של  החיות .מעלתו ענין ,"

לעיל  (כמדובר  "טוב " בגימטריא  בחודש , י"ז יום  לגבי גם  עילוי בזה  י"ז 37ויש  ליום  בנוגע  כי - (
ב  צורך  יש  בחודש , - בחודש  י"ח  ליום  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין מה  ל "טוב ", השייכות  למצוא  כדי

" הם  עצמן ח ') (י' האותיות  ".הרי

ֿ כמה ֿ ֿ אחת  ועל  ֿ יהודים , אינם  אצל  (אפילו האותיות  כל  כתיבת  כי - יו"ד  באות  היא  שההתחלה  [אלא ,
ֿ ידי על  היא  קדושות ) אותיות  בכתיבת  וקוץ וכמה  העליון קוץ  הקוץ , נוסף  ֿ כך  ואחר  היו"ד ), (נקודת 

נעשה  ואז חי"ת , אות  - ֿ דידן ובנידון כולם , האותיות  פרטי כל  תמונת  נמשך ) (וממנו הכולל  כו', התחתון
"החי"ת  - "].התיבה 

ב " נוסף  ֿ ידו על  הרי "חי", הוא  זה  שיום  לבו"ומכיון אל  של 38יתן בקשר  להוסיף  היינו, .
חיים " "מחיה  הקב "ה , עם  ֿ ישראל  .39בני

השבת „. ביום  בהתוועדות  ֿ ערך ) לפי (בארוכה  להמדובר  באים  להוסיף 40ומכאן ההשתדלות  אודות 
חי"ת . אות  הוא  חינוך ) מלשון "חנוכה ", (וכן "חינוך " ֿ תיבת  ראש  שגם  - ישראל  ובנות  בני בחינוך 

שכתוב  כמו החינוך , ענין חשיבות  גודל  - לנער 41ובהקדים  כי 42"חנוך  גם  ֿ זה ) ֿ ידי (שעל  דרכו ֿ פי על 
יעקב  עפר  מנה  "מי - אזלינן דמינה  השבוע  בפרשת  שכתוב  ממה  גם  ולהעיר  ממנה ", יסור  לא  יזקין

ישראל " רובע  את  יעקב ""43ומספר  חסידות 44דבית  בדרושי גם  כמבואר  ,45.

לחינוך  עד  הכשר , חינוך  התורה , ֿ פי על  והילדות  הילדים  את  לחנך  יתירה  בהשתדלות  צורך  יש  ולכן,
בקונטרס  כמובא  אמו, ֿ וכמה ) ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  והן אביו הן ההורים , של  מפעולתם  החל  הקודש , טהרת  על 

ֿ עדן  נשמתו לאדמו"ר  לנער ' מה 46'חנוך  דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  יחידו, בנו של  לחינוכו (בנוגע 
השל "ה  ומצויות 47שכתב  פנויות  שהן מטעם  מהם , ויותר  האב , כמו בניהם  תוכחת  על  מצוות  ש "הנשים 

לאמו" הצריך  ל "קטן בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בבית ", .48יותר 

הילדים  יהיו ֿ לעת , המעת  שעות  בכל  כולו, היום  כל  שבמשך  לפעול  ביותר  קשה  השנה  במשך  אמנם ,
ֿ הרבים ' ל 'רשות  גם  יוצאים  לזמן מזמן שהרי הקודש , טהרת  על  גם ) אלא  כשרים , רק  (לא  אמות  בארבע 
ֿ מצויות  בלתי רוחות  גם  ולפעמים , מצויות , רוחות  מנשבות  ששם  כו'), בגלות  שנמצאים  (בגלל 

ֿ רגילות ... ובלתי

על  קיץ ' ל 'מחנות  הילדים  את  כשמכניסים  הקיץ , בזמן - היא  לכך  ביותר  הטובה  ההזדמנות  ולכן,
אמות  בארבע  נמצאים  כלל , הפסק  ללא  ֿ לעת , המעת  שעות  כל  כולו, היום  כל  במשך  אשר  הקודש , טהרת 
נעשה  "הרגל  אזי כו', ושבועות  ימים  כמה  זמן, במשך  זה  במצב  שנמצאים  ולאחרי הקודש , טהרת  על 

כולה 49טבע " השנה  כל  במשך  הנהגתם  כללות  על  שפועל  סתם ), ל 'טבע ' ועד  שני', מ 'טבע  ,50(החל 
הקודש . טהרת  על  שתהיה 
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ֿ יג .36) יב לא, וילך 
ס"ו.37) בלק ש"פ שיחת
ב.38) ז, קהלת
(39.44 ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, יומא
קג ,40) שבת (ראה בשבת" ציבור צרכי  על  ש"מפקחין מכיון

וש"נ). א.
ו.41) כב, משלי 
כפשוט .42) "נערה", גם כולל 
יו"ד .43) כג , בלק

עה"פ.44) ופירש"י  ת"א
תתקנז).45) תתקנא. תתקל . (ע' עה"פ אוה"ת
ואילך .46) 34 ס"ע
א.47) מד , האותיות שער
וש"נ.48) סע"א. פב, עירובין ראה
הרמ "ע 49) שו"ת  בערכו. יצחק פחד  ש"ב. נ"ד  אמונה שבילי 

ב). (פג , פמ "ד  א). (כא, פט "ו ספי "ד . תניא סל "ו. מפאנו
פי "ט ).50) ח "ד  (עבוה"ק שינוי  מלשון "שנה" גם כולל 

לטובה. רק שיהיו - האפשריים השינויים כל  בזה שנכללים



לג        

התורה ‰. בלימוד  להוסיף  יש  המצרים ", "בין השבועות , שלושת  שבמשך  גם  לעורר  המקום  כאן
ֿ המקדש . בית  לבנין השייכים  הענינים  פרטי - גרמא  שהזמן בענין

ז"ל  חכמינו (כלשון שבכתב  בתורה  הפסוקים  - גם  כולל  ברמב "ם , הבחירה  בית  הלכות  - לראש  ולכל 
לעשות  ֿ עשה  "מצות  הבחירה : בית  הלכות  בריש  הרמב "ם  שכתב  כמו קרא "), דאמר  מילי, הני "מנא  -

שנאמר  לה '.. וממשיך 51בית  מקדש ", לי במלכים 52ועשו מפורש  כבר  שלמה  שבנה  "בנין בנין 53, וכן ,
ביחזקאל  כתוב  להבנות .. דברים 54העתיד  ומעין שלמה , כבנין בנוהו עזרא , בימי כשבנו שני בית  ואנשי . .

ביחזקאל ". המפורשים 

הילדים  אצל  גם  להיות  צריכה  - הבחירה  בית  הלכות  - גרמא  שהזמן בענין בתורה  שההוספה  ומובן,
התורה  לימוד  חיוב  שהרי קיץ ', ל 'מחנות  מחוץ  שנמצאים  למבוגרים  בנוגע  וכן ֿ קיץ ', ב 'מחנות  הנמצאים 

כו'" ממשנתו ומפסיק  ושונה  בדרך  "המהלך  - (ואדרבה  בדרך " "המהלך  אפילו ומצב , מעמד  בכל  ),55הוא 
מה  "כל  אזלינן) דמיניה  השבת  ביום  (שלמדו אבות  דמסכת  ששי פרק  וחותם  בסיום  ז"ל  חכמינו ובלשון

בעולמו  הקב "ה  אלא 56שברא  בראו ֿ זה לא  לפני ומפורש  אלא 57", כבוד  ".ש "אין

.Â טובות החלטות  ומקבלת  טובות , החלטות  לקבל  פעולתם  יפעלו לעיל , האמורים  שהדברים  ֿ רצון ויהי
העיקר ". הוא  "המעשה  בפועל , במעשה  לקיומן -

לצאת  לא  כלומר , בעצמו, ואחד  אחד  כל  ֿ ידי על  להיות  צריכה  הנ"ל  בכל  שההתעסקות  - ובהדגשה 
כמותו" אדם  של  "שלוחו אפילו אחר , של  פעולתו ֿ ידי על  ֿ חובה  מבשלוחו"58ידי יותר  בו "מצוה  שהרי ,59.

אומות  שרים , ֿ ידי על  לא  - מבשלוחו" יותר  בו ש "מצוה  באופן הקב "ה  של  לברכתו זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
והרחבה " הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו ֿ אם  כי בזה , וכיוצא  שהנתינה 60העולם  בלבד  זו לא  כלומר , ,

עוד  אלא  שליח ), ֿ ידי על  היא  הנתינה  כאשר  גם  הוא  זה  (שענין הקב "ה  של  ידו הישג  לפי היא  מלמעלה 
שאינם  אומרים  ֿ ישראל  בני כי יפות , פנים  ובסבר  ובעצמו, בכבודו הקב "ה  ֿ ידי על  היא  שהנתינה  זאת ,
אלא  "צדקה ", בתורת  רק  לא  - לכך  הם  וראויים  שבשמים , אבינו עם  אלא  אחר , מישהו עם  עסק  רוצים 

"בזרוע " לתבוע  .61יכולים 

לפניו, חיבתן ("מתוך  ֿ ישראל  בני במנין ביטוי לידי שבאה  הקב "ה  של  חיבתו לגילוי שזוכים  ועד 
אותם " לכוכבים 62מונה  שנמשלו חיבתן "להודיע  כו'"63, במספר  ומכניסן שכתוב 64שמוציאן כמו – (

פינחס  פרשת  ישראל "65בהמשך  בני עדת  כל  ראש  את  "שאו ראשון) יום  של  לתכלית 66(בשיעור  ועד  ,
ֿ לבוא  לעתיד  העשירי מנין - המנין .67שלימות 

בלחודוהי" ומלכא  ש "ישראל  זה ", ואומר  באצבעו "מראה  גלוי, באופן שרואים  - עוד 68ובפשטות  ,
נאמר  שבו ֿ עצרת ", ל "שמיני שבאים  ואין69לפני לבדך  לך  בחודש "יהיו כשנמצאים  גם  אלא  אתך ", לזרים 

" ולאחרי בסמיכות  ובפרט  "תמוז, וביום  תמוז, ".תמוז "

הגאולה " את  ש "מקרבת  הצדקה  במצות  ההוספה  ֿ ידי על  – יותר  במהירות  נעשה  זה  גאולה 70וכל  ,
זה ". ואומר  באצבעו "מראה  וכאמור , צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית 
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ח .51) כה, תרומה
ד .52) הלכה
ו'.53) סימן א'
ואילך .54) מ ' סימן
מ "ז.55) פ"ג  אבות
עוה"ז 56) - גופא דפרודא לעלמא בנוגע - החידוש ועיקר

ממנו. למטה תחתון שאין התחתון
ג '.57) משנה
וש"נ.58) ב. מא, קידושין
(ב).59) בקו"א סר"נ או"ח  אדה"ז שו"ע וראה א. שם,
דברהמ "ז.60) ג ' ברכה נוסח 
ב.61) יז, ברכות ראה
במדבר.62) ר"פ פירש"י 
ממעלתם 63) גדולה ישראל  של  מעלתם כי  בלבד , ודמיון משל 

פשוט . וגם כמובן הכוכבים. של 
שמות.64) ר"פ פירש"י 
ב.65) כו,
"ספר 66) - הפקודים" "ספר נקרא במדבר שספר ולהעיר,

נימנו  בה (שגם פינחס ופרשת ישראל , של  במנינן שמתחיל  וידבר
ב). סח , יומא פירש"י  (ראה ספר" באותו ישראל )

וש"67) יא. פ"ב, במדב"ר ט . תשא תנחומא רסב,ראה זח "א נ.
ועוד . א.
ב.68) רח , שם ֿ ב. א סד , זח "א
כד .69) פכ "א, במדב"ר כג . פט "ו, שמו"ר וראה יז. ה, משלי 

.71 ע' תש"י  מד . לה. ע' עת"ר סה"מ  הקודמת. שבהערה זוהר
ועוד . .82

ב).70) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב



לד

        
מאידיש  תרגום

" המצרים "בין לזמן בתנ"ך בנוגע  מסופר  ,

המצרים " ד "בין הראשונה  שבת  )(בהפטרת 
לו  אמר  והקב "ה  שקד ", "מקל  ראה  שירמי'
לעשותו". דברי על  אני שוקד  כי לראות , "היטבת 

אגדה " (מ "מדרש  רש "י ששקדים ומביא  שכמו (
בעשרים  - ביותר  קצר  בזמן פרח  להוציא  ממהרים 
יום . כ "א  במשך  ביהמ "ק  חורבן הי' כך  יום , ואחד 
ובתשעה  העיר ", "הובקעה  בתמוז עשר  בשבעה 
"נשרף  בתמוז) עשר  שבעה  אחרי יום  (כ "א  באב 

הבית ".

מנהג (לפי המצרים " "בין זמן נקרא  אעפ "כ ,
בהלכה  גם  הוא  וכ "ה  "שלשה ישראל . בשם  (

יום "). "כ "א  בשם  (ולא  שבועות "

זה  לזמן בפסוק  שהרמז מכיון להבין: וצריך 
- יום " "כ "א  שזה  ובתושבע "פ  שקד ", "מקל  הוא 
בשם  בהלכה , וגם  ישראל , במנהג  נקרא  מדוע 

שבועות " ?"שלשה 

 בזה הביאור  לומר  :ויש 

שהכל  מכיון טוב , באמת  הוא  שבעולם  דבר  כל 
הטוב  וטבע  הטוב , עצם  שהוא  מהקב "ה  בא 

שנראים להטיב  הדברים  שגם  בפשטות , מובן הרי ,
ולא  טוב . באמת  ה "ה  הטוב , היפך  שהם  בשר  לעיני

ש  היא  אלו בדברים  שהכוונה  רק  
יתירה  אלא  הטוב ), היפך  עצמם  הם  (אבל  תועלת 

חז"ל  ובלשון טוב , הם  גופא  הם  שגם  זו מזו, גם 
לטובה ".

ולוקח  בהעלם , הוא  אלו בדברים  שהטוב  אלא 
בגילוי. יוצא  שהטוב  עד  זמן משך 

עדיין  הוא  הטוב  (כאשר  וכו' ההתבוננות  וע "י
הם  מהקב "ה , להיותם  אלו, דברים  שגם  בהעלם )
כדי  "כלי" היא  וכו' האמונה  הרי - טוב  בוודאי
הם  ואז אלו, בדברים  שנמצא  הטוב  את  "לגלות "

והנגלה  הנראה  טוב  .נעשים 

:" המצרים "בין לזמן בנוגע  גם  מובן מזה 
בגלל  בנ"י, אצל  אבילות  זמן הוא  שבגלוי אע "פ 
ישראל  לעם  שאירעו ֿ רצויות  הבלתי המאורעות 
(שהתחיל  ביהמ "ק  חורבן - בעיקר  אלו, בימים 
ונגמר  העיר ", כש "הובקעה  בתמוז עשר  בשבעה 
הרי  - (הזה ) המר  הגלות  התחיל  שאז באב ) בתשעה 
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המצרים,1) בין השיגוה רודפי ' כל  ג : א, איכה - הכתוב לשון
המצרים  בין שם): פירש"י  כט ). (פ"א, עה"פ (איכ "ר חז"ל  ואמרו

כו'. באב תשעה עד  בתמוז עשר משבעה כו'
ֿ יב.2) יא א, ירמי '
רסתכ "ח .3) או"ח  טושו"ע ב. לא, מגילה - ראש תוד "ה
תקנא).4) סו"ס או"ה בטור (הובא ה"ה פ"ד  תענית ירושלמי 

ועוד . ז. פי "ב, קה"ר
ועוד .5) סקי "ז, שם או"ח  ט "ז ראה
(בשם 6) רסג  סי ' השלם הלקט  בשבלי  (וכ "ה שם בטור

כנגד  "וי "א שם) ט "ז הרס"ג ). .*" דניאל שהתענה
המאורע  שם על  המצרים בין זמן לקרוא צריך  הי ' לכאורה אבל 
רק  (שהוא דניאל  של  התענית שם על  ולא אז, שהי ' (החורבן)
"כ "א  בשם שבע"פ בתורה נק' החורבן זמן והרי  - מזה)** תוצאה

.21 הערה לקמן וראה יום".
הצ"צ 7) ברשימת המבואר ע"פ לומר יש בזה, מהביאורים א'

           
      

         
          
         

 
           

  

כמו  בזמן, המצרים בין שבועות "ג ' א'צז) ע' נ"ך  (אוה"ת לאיכה
שבת  ובכל  שבהן, שבתות ג ' למכה רפואה ומקדים במקום, מדבר
מ "ב". המדבר מכניעים עי "ז ז' פעמים ו' נמצא שבתות***. ז'
(ב' זה במספר דוקא כי  שבועות", "ג ' שנקרא  הטעם י "ל  ועפ"ז

ז') פעמים (=ו) ג ' מ "ב.פעמים המדבר הכנעת מרומז
ע"י גם כל , בפי  שבועות" "שלשה נקראים אלו שימים כיון אבל 
גם  שייכים המצרים בין מנהגי  [שכמה טף וגם פשוטים, אנשים
מובן  בזה הביאור צ"ל  - סתקנ"א)] שם טושו"ע (ראה להם

להם. גם בפשטות
שומר 8) פ"ד . שעהיוה"א רפ"א. המלך  שעשועי  שער עמה"מ 

ד . ע' לאדהאמ "צ אחד  אתה ד "ה וראה ד . סי ' ב' ויכוח  אמונים
(9393 ע' ח "ב לקו"ש בארוכה וראה וש"נ. א. כא, תענית

דבר  בשביל  שזה רק לא אשר הוא לטובה" זו "גם שפירוש ואילך 
אלא  ב)]. ס, (ברכות עביד " לטב רחמנא דעביד  "כל  [ע"ד  טוב

שם. בתענית מהסיפור וכמובן לטובה", (גופא) זו ש"גם
טוב 10) הכל  נעשה באמת זו "ובאמונה סוסי "א אגה"ק ראה

בגלוי ". גם

            
      

        
מאידיש  תרגום

" המצרים "בין לזמן בתנ"ך בנוגע  מסופר  ,

המצרים " ד "בין הראשונה  שבת  )(בהפטרת 
לו  אמר  והקב "ה  שקד ", "מקל  ראה  שירמי'
לעשותו". דברי על  אני שוקד  כי לראות , "היטבת 

אגדה " (מ "מדרש  רש "י ששקדים ומביא  שכמו (
בעשרים  - ביותר  קצר  בזמן פרח  להוציא  ממהרים 
יום . כ "א  במשך  ביהמ "ק  חורבן הי' כך  יום , ואחד 
ובתשעה  העיר ", "הובקעה  בתמוז עשר  בשבעה 
"נשרף  בתמוז) עשר  שבעה  אחרי יום  (כ "א  באב 

הבית ".

מנהג (לפי המצרים " "בין זמן נקרא  אעפ "כ ,
בהלכה  גם  הוא  וכ "ה  "שלשה ישראל . בשם  (

יום "). "כ "א  בשם  (ולא  שבועות "

זה  לזמן בפסוק  שהרמז מכיון להבין: וצריך 
- יום " "כ "א  שזה  ובתושבע "פ  שקד ", "מקל  הוא 
בשם  בהלכה , וגם  ישראל , במנהג  נקרא  מדוע 

שבועות " ?"שלשה 

 בזה הביאור  לומר  :ויש 

שהכל  מכיון טוב , באמת  הוא  שבעולם  דבר  כל 
הטוב  וטבע  הטוב , עצם  שהוא  מהקב "ה  בא 

שנראים להטיב  הדברים  שגם  בפשטות , מובן הרי ,
ולא  טוב . באמת  ה "ה  הטוב , היפך  שהם  בשר  לעיני

ש  היא  אלו בדברים  שהכוונה  רק  
יתירה  אלא  הטוב ), היפך  עצמם  הם  (אבל  תועלת 

חז"ל  ובלשון טוב , הם  גופא  הם  שגם  זו מזו, גם 
לטובה ".

ולוקח  בהעלם , הוא  אלו בדברים  שהטוב  אלא 
בגילוי. יוצא  שהטוב  עד  זמן משך 

עדיין  הוא  הטוב  (כאשר  וכו' ההתבוננות  וע "י
הם  מהקב "ה , להיותם  אלו, דברים  שגם  בהעלם )
כדי  "כלי" היא  וכו' האמונה  הרי - טוב  בוודאי
הם  ואז אלו, בדברים  שנמצא  הטוב  את  "לגלות "

והנגלה  הנראה  טוב  .נעשים 

:" המצרים "בין לזמן בנוגע  גם  מובן מזה 
בגלל  בנ"י, אצל  אבילות  זמן הוא  שבגלוי אע "פ 
ישראל  לעם  שאירעו ֿ רצויות  הבלתי המאורעות 
(שהתחיל  ביהמ "ק  חורבן - בעיקר  אלו, בימים 
ונגמר  העיר ", כש "הובקעה  בתמוז עשר  בשבעה 
הרי  - (הזה ) המר  הגלות  התחיל  שאז באב ) בתשעה 
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המצרים,1) בין השיגוה רודפי ' כל  ג : א, איכה - הכתוב לשון
המצרים  בין שם): פירש"י  כט ). (פ"א, עה"פ (איכ "ר חז"ל  ואמרו

כו'. באב תשעה עד  בתמוז עשר משבעה כו'
ֿ יב.2) יא א, ירמי '
רסתכ "ח .3) או"ח  טושו"ע ב. לא, מגילה - ראש תוד "ה
תקנא).4) סו"ס או"ה בטור (הובא ה"ה פ"ד  תענית ירושלמי 

ועוד . ז. פי "ב, קה"ר
ועוד .5) סקי "ז, שם או"ח  ט "ז ראה
(בשם 6) רסג  סי ' השלם הלקט  בשבלי  (וכ "ה שם בטור

כנגד  "וי "א שם) ט "ז הרס"ג ). .*" דניאל שהתענה
המאורע  שם על  המצרים בין זמן לקרוא צריך  הי ' לכאורה אבל 
רק  (שהוא דניאל  של  התענית שם על  ולא אז, שהי ' (החורבן)
"כ "א  בשם שבע"פ בתורה נק' החורבן זמן והרי  - מזה)** תוצאה

.21 הערה לקמן וראה יום".
הצ"צ 7) ברשימת המבואר ע"פ לומר יש בזה, מהביאורים א'

           
      

         
          
         

 
           

  

כמו  בזמן, המצרים בין שבועות "ג ' א'צז) ע' נ"ך  (אוה"ת לאיכה
שבת  ובכל  שבהן, שבתות ג ' למכה רפואה ומקדים במקום, מדבר
מ "ב". המדבר מכניעים עי "ז ז' פעמים ו' נמצא שבתות***. ז'
(ב' זה במספר דוקא כי  שבועות", "ג ' שנקרא  הטעם י "ל  ועפ"ז

ז') פעמים (=ו) ג ' מ "ב.פעמים המדבר הכנעת מרומז
ע"י גם כל , בפי  שבועות" "שלשה נקראים אלו שימים כיון אבל 
גם  שייכים המצרים בין מנהגי  [שכמה טף וגם פשוטים, אנשים
מובן  בזה הביאור צ"ל  - סתקנ"א)] שם טושו"ע (ראה להם

להם. גם בפשטות
שומר 8) פ"ד . שעהיוה"א רפ"א. המלך  שעשועי  שער עמה"מ 

ד . ע' לאדהאמ "צ אחד  אתה ד "ה וראה ד . סי ' ב' ויכוח  אמונים
(9393 ע' ח "ב לקו"ש בארוכה וראה וש"נ. א. כא, תענית

דבר  בשביל  שזה רק לא אשר הוא לטובה" זו "גם שפירוש ואילך 
אלא  ב)]. ס, (ברכות עביד " לטב רחמנא דעביד  "כל  [ע"ד  טוב

שם. בתענית מהסיפור וכמובן לטובה", (גופא) זו ש"גם
טוב 10) הכל  נעשה באמת זו "ובאמונה סוסי "א אגה"ק ראה

בגלוי ". גם

            
      



לה        

מהקב "ה  בא  והגלות  החורבן שגם  שהוא מכיון ,
בהעלם . טוב  ישנו בזה  שגם  בוודאי הטוב , עצם 

ש  ההעלם אלא , בתכלית  הוא  הטוב 
לעת "ל . רק  ויתגלה  וההסתר ,

בגילוי  יראו שבזה , הטוב  שיתגלה  לאחרי אבל 
רק  לא  הי' (שהגלות  טוב  באים ענין

אחרי' שאין גאולה  והשלימה , האמיתית  לגאולה 
טוב ,גלות  (הי') גופא  שזה  מזו, יתירה  אלא  ,(

בתכלית  הי' שהטוב  גופא  מזה  - ואדרבה 
חורבן  לגמרי, הטוב  היפך  (בענין וההסתר  ההעלם 
ראי' ה "ז - זמן הרבה  כ "כ  נמשך  וההעלם  וגלות ),

ביותר . נעלה  הוא  שהטוב 

על  ברשימותיו מבאר  צדק ' שה 'צמח  [וכפי
איכה  לעליות ".מגילת  - איכה  ג "כ  ש "י"ל  ,

(גם ) הוא  שהפסוק  כפי פסוק , אחר  פסוק  ומבאר 
הפסוק  גם  כולל  בין לשבח , השיגוה  רודפי' "כל 

"המצרים " הו"ע  רודפיה " ש "כל  , 
מה ירדפוני" הוא  המצרים " בין ו"השיגוה  ,

העליון  המיצר  מן מלמעלה  דלית ש "נמשך 
ביה "]. תפיסא  מחשבה 

בכ "מ  שבזמןוכמבואר  ,"נפעלו"
היות  אלא  העתידה , בגאולה  שיתגלו הענינים 
ענינים  לקבל  "כלי" הי' לא  בנ"י) (וגם  שהעולם 
נשארה  הענינים  המשכת  לכן - כאלו נעלים 
של  באופן יצא  ה "ז למטה  כאן משא "כ  למעלה ,

וגלות  .חורבן

הגלות , זמן במשך  ישראל  של  עבודתם  וע "י
"כלי" אותו ועושים  העולם  את  מזככים  שעי"ז
אלו  נעלים  ענינים  גם  יומשכו - נעלים  ענינים  לקבל 
גם  בגילוי שיהיו למעלה ] החורבן בזמן [שנמשכו

למטה .

 בין" שזמן ע "ז הטעם  י"ל  הנ"ל , כל  ע "פ 
" בשם  נקרא  בשם המצרים " (ולא  שבועות "

שב "בין  הטוב  מתבטא  הזה  בשם  כי יום "), "כ "א 
המצרים " "בין של  הפנימי שהתוכן - המצרים "

ביהמ "ק  בנין ברגע הוא  למעלה  שנפעל  ,
למטה . גם  יתגלה  ולעת "ל  החורבן,

"בין  ענין שגם  וכו' הידיעה  ע "י להוסיף : ויש 
"שקד ", אזי טוב , (בפנימיותו) הוא  המצרים "
בשר . לעיני גם  יתגלה  שהטוב  ומזרזים , ממהרים 

שבועות " "שלשה  בשם  זה  לזמן קוראים  ,ולכן
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בכ "מ 11) מבואר הרי  – מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני  ואף
ואילך . 395 ע' חי "ח  לקו"ש וראה ואילך . ד  יב, תולדות (תו"ח 
אדם" בני  על  עלילה "נורא בענין תשל "א) לגני  באתי  ד "ה וש"נ.
(באדה"ר  בו נתלה "עלילה ד ), וישב תנחומא ה. סו, (תהלים
מלמעלה  כי  ויחטא, דיצה"ר הרע גובר שלפעמים עה"ד )", בחטא
ומכיון  א. יג , שם תו"ח  - זה לחטא להביאו היצה"ר עליו הסיתו

כבפנים. טוב. בזה שיש בהכרח  הרי  - עליו הסיתו שמלמעלה
(12- תאמר ה"ג בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
ואילך .13) א'לד  ע' נ"ך  אוה"ח 
ג .14) א, איכה
א'לו.15) ע' ריש שם אוה"ת
ו.16) כג , תהלים
העליון"17) המיצר "מן שההמשכה שם, ע"יבאוה"ת הוא

כפשוטו. מיצר - אחת" טיפה רק העולמות שכל  "איך  ההתבוננות
ויש  מצרים". בחי ' "ב' הוא המצרים" "בין דפירוש שם, ומבאר
נמשך  הגלות, למיצר ועד  כפשוטו, המיצר שע"י  דזה לומר,
והצעקה  הקריאה המיצר, שע"י  מפני  רק (לא הוא העליון, ממיצר
הוא  שרשו עצמו (התחתון) שהמיצר מפני  גם) אלא ביותר, היא

העליון*. במיצר
בין  "השיגוה עה"פ הצ"צ דפירוש הקשר יומתק ועפ"ז
(בין  הגלות דמיצר השורש כי  – כפשוטו הפירוש עם המצרים"
זה  יומשך  ולע"ל  העליון", "מיצר בחי ' הוא כפשוטו) המצרים

בגילוי .

           
          

        (18

וראה  משיח . נולד  החורבן שברגע נא) (פ"א, איכ "ר ראה
נכרים  שנכנסו שבעת דזהו ואילך , רסט  ע' ח "ב מלוקט  סה"מ 
מורה  שזה אף - ב) נד , (יומא בזה זה מעורין כרובים היו להיכל 
שם, (יומא ואשה איש כחיבת וישראל  דהקב"ה החיבה גודל  על 
- החיבה היפך  (לכאורה) הי ' להיכל  נכרים שנכנסו ובשעה - א),
נמשכו  ומזה ביותר, גדולה חיבה (בפנימיות) הי ' אז דוקא כי 
למעלה, היתה זו שהמשכה אלא העתידה, דגאולה הענינים

ככפנים.
לעמוד "19) יכולין אין טובה עליהם "השפעת מארז"ל  וע"ד 

האדם. עיני  את שמכהה ביותר גדול  אור וכדוגמת א). כג , (תענית
השכל  מהשפעת הגלות ענין על  משל  360 ע' ח "ב לקו"ש וראה

בארוכה. עיי "ש לתלמיד . מרב
במ "א 20) המבואר ע"פ לומר יש - שבועות" "שלשה הדיוק

ניכר  לא לשבועות, הזמן שבחלוקת ואילך ) 100 ע' חי "ב (לקו"ש
בימים  (משא"כ  שני  לשבוע אחד  שבוע בין וחילוק שינוי  כ "כ 

מש  שלמעלה מבחי ' הוא שרשו כי  ושנים), ועפ"ז ובחדשים ינויים.
שהטוב  לרמז הוא שבועות" "שלשה בשם שנק' דזה לומר יש
הענין  הוא המצרים" ב"בין (בהעלם) שישנו ד "שלשה") (הענין

ח "ו. שינוי  בה שייך  שאין נצחית גאולה – העתידה דגאולה

          
         
         
         

   



לו       

המצרים " שב "בין הטוב  (כנ"ל ) כדי שמדגיש  ,
וביהמ "ק  העתידה , הגאולה  את  יותר  למהר 

השלישי.

: יותר ובעומק  בפרטיות  בזה  הביאור 

פרטית  בהשגחה  (המתחילות  שבועות " "שלשה 
בחודש  הרביעי"(דוקא ) ב "צום  , באים (

ל "חודש  מתן "בהמשך  של  החודש  ,
כדאיתא  שלשה , המספר  עם  במיוחד  הקשור  תורה ,

ובארוכה  אוריאן בגמרא  דיהב  רחמנא  "בריך 
ביום  תליתאי, ֿ ידי על  תליתאי, לעם  תליתאי,
מוסיף  גאון נסים  (ורבי תליתאי" בירחא  תליתאי,

במ "ת ). שלשה  של  ענינים  עוד  בזה 

את  מכה  הקב "ה  ש "אין הכלל  עם  מתאים  וזה 
רפואה " תחילה  להם  בורא  אא "כ  :ישראל 

הקדמת  בבחי' הוא  ֿ תורה  מתן של  ה "שלישי"
שבועות ". ל "שלשה  למכה  רפואה 

הוא  המצרים " "בין של  שהשם  זה  מזו: ויתירה 
" תוכנו המבטא  תורה , ע "פ  (שם  שבועות "

של  הפנימי התוכן כי הוא  - הדבר ) של  הפנימי
נעלה  טוב  על  המורה  "שלשה ", הוא  המצרים " "בין

שלשה .ביותר  במספר  הקשור  התורה  ענין ,

 מהי להבין: צריך  עדיין הנ"ל , כל  לאחרי
ֿ תורה  מתן הי' שלכן שלשה , מספר  מעלת  באמת 

תליתאי? בירחא  דוקא 

(תורה  תליתאי" "אוריאן היא  שהתורה  והגם 
חלוקות . כמה  ישנן בתורה  הרי - כתובים ) נביאים 
תורה  - א ' משלשה : פחות  שהם  במספרים  הן
שבכתב  תורה  או הברית , לוחות  שני - ב ' אחת ;
יותר  שהם  במספרים  והן ֿ פה ; שבעל  ותורה 
סדרי  ששה  תורה , חומשי חמשה  כמו משלשה ,

(מסכתות ) מלכות  המה  ששים  וכיו"ב .משנה , ,
דוקא ? תליתאי ב (ירחא ) ֿ תורה  מתן הי' ומדוע 

מספר  ומעלת  שהחשיבות  מובן, גופא  מזה  הרי
זה , במספר  קשורה  שהתורה  בגלל  לא  היא  שלשה ,
מצד  חשיבות  לו יש  שלשה  מספר  אדרבה : אלא 

הת  ולכן ועד "ז עצמו, שלשה . במספר  קשורה  ורה 
הטוב  וגם  השלישי, ביהמ "ק  - דלעתיד  ביהמ "ק  גם 

שבועות ". "שלשה  - המצרים " "בין של  הפנימי

מישראל , לכאו"א  שייכת  שהתורה  ומכיון
שבועות ", "שלשה  ענין ועד "ז וטף , נשים  אנשים 
בר ֿ שלפני ילדים  אצל  שגם  בפועל  שרואים  כפי
אחרת  היא  אלו שבועות  בשלושת  ההנהגה  מצוה 

השנה  ימי הביאור מכל  שגם  מזה , מובן -
(גם ) מובן להיות  צריך  שלשה , מספר  בחשיבות 

וטף . נשים  לאנשים  בפשטות ,

 אליו בנוגע  חושב  ילד ) גם  (כולל  אדם  כאשר 
מרגיש  הוא  לראש , לכל  (א ) ענינים : שלשה  רואה  -
כן  אלא  ח "ו, וישות  גאוה  מצד  (לא  מציאותו את 
קרוב  "אדם  להלכה  ועד  תורה , וע "פ  טבע  ע "פ  הוא 

עצמו" מנין אצל  לחשוב  כשמתחיל  אח "כ , (ב ) ;(
באמונה  ומאמין יודע , - מציאותו ,באה 

למה  כשמתבונן ואח "כ , (ג ) אותו; ברא  שהקב "ה 
שלישי, דבר  שיש  למסקנא  מגיע  - נברא  הוא 
לפעול  בכדי – היא  בריאתו ותכלית  העולם .

יתברך  לו דירה  ממנו לעשות  - ועד  .בעולם ,

בריאת  החסידות ): (ובלשון יותר  ובפרטיות 
למטה  נשמתו ירידת  - פירושו זה האדם , ועל  .

ירידת  תכלית  ז.א . האדם , בריאת  שתכלית  אומרים 
ורק  היא ", טהורה  בי שנתת  ["נשמה  למטה  נשמתו

נפחתה  אתה  (עד ) וכו' בראתה  "אתה  "אח "כ 
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הוא 21) המצרים" ד "בין שההנהגה דכיון להוסיף, ויש
תעניות), הל ' ריש הרמב"ם מ "ש (ע"ד  התשובה" "מדרכי 
תשובה  הל ' (רמב"ם נגאלין הן מיד  תשובה עושין דכשישראל 
תוכן  את להדגיש צריך  המצרים" ד "בין בהנהגה לכן, - ה"ה) פ"ז
"מקל  בירמי ' בהמסופר משא"כ  שבועות"*, "ג ' - שבו הפנימי 
נוגע  אין שם ולכן והגלות, החורבן (בגילוי ) מודגש - גו'" שקד 

יום. כ "א ונק' שבועות, ג ' ענין
יט .22) ח , זכרי '
הערה 23) ש.ז. שלח  ש"פ משיחת קונטרס וראה א. יט , יתרו

.31
א.24) פח , שבת
ב.25) יג , מגילה
לומר,26) יש - למכה רפואה מקדים שהקב"ה שנאמר ומה

נתגלה  לא כשעדיין שגם והיינו הענין. לחיצוניות בנוגע שזהו
הקדמת  ישנה - ל "מכה" נראה והדבר שבזה, הפנימי  הטוב
בירחא  ֿ תורה מתן בהקדמת - דידן בנידון ועפ"ז, הרפואה.
הגלות  בזמן שגם (א) הענינים: שני  - שבועות" ל "שלשה תליתאי 
דחושך  חלישות נעשה - תליתאי " ד "ירחא הרפואה הקדמת ע"י 
כבפנים. בגלות, הפנימי  הטוב יתגלה ֿ תורה מתן שע"י  (ב) הגלות,

       
         

       

(ב).27) ט  פ"ו, שהש"ר
(28.6 הערה לעיל  ראה
וש"נ.29) ב. כה, יבמות
ועוד .30) פל "ו. תניא טז. נשא תנחומא ראה
לאדם 31) לו נוח  מארז"ל  (כפירוש א כט , ראה לקו"ת ראה

ובכ "מ . נברא). שלא
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[כי  הנשמה  בשביל  לא  היא  - הגשמי)] (בגוף 
ועד  ביותר , גדולה  ירידה  ה "ז הנשמה  עבור  אדרבה ,

ה  צריכה  בגוף , ירידתה  -שבגלל  לשמירה 
בגוף ,"ואתה  לפעול  בכדי היא  בקרבי"],

ב )עולם  וב (חלקו הבהמית , מהם בנפש  לעשות  ,
יתברך . לו דירה 

 של השייכות  בפשטות  יובן הנ"ל  ע "פ 
שלשה : למספר  דלעתיד  וביהמ "ק  התורה 

כל  של  הקשר  הוא : "שלשה " של  התוכן
מספר  באותו שנכללים  כפי הנ"ל , הענינים  שלושת 
שנפעלת  הפעולה  שלשה ). הכולל  אחד  (מספר 

אדם  קרויין אתם  - האדם  ע "י והקשר בעולם  ,
הקב "ה . עם  שניהם  של  כביכול 

למספר  ֿ תורה ) (ומתן התורה  שייכות  וזוהי
"שלשה " ענין תוכן על  הכח  כי ניתן שלשה ,

מיד  כמרומז - הוא  התורה  ענין ֿ תורה . במתן
- "בראשית  (ובפירש "י); שבכתב  תורה  בהתחלת 
וכל  והארץ  (השמים  העולם  שכל  ישראל ", בשביל 

(ע "י צבאיהם  שבנ"י בכדי ישראל , בשביל  נברא  (
לעשות  העולם , את  יכבשו התורה ") "בשביל  תורה ,
לגלות  - ועי"ז ישראל , ארץ  גוים " מ "ארצות  גם 
שגם  ועד  הקב "ה , של  מעשיו" "כח  את  בעולם 

היא ". הקב "ה  של  הארץ  ש "כל  יכירו אוה "ע 

וביהמ "ק  העתידה  הגאולה  שייכות  גם  וזוהי
בשם  נקראים  שלכן - שלשה  מספר  עם  דלעתיד 

השלישי" ו"ביהמ "ק  השלישית " כי "גאולה  -
הוא , דלעתיד ) (וביהמ "ק  העתידה  בגאולה  החידוש 

יהי' ש שאז מה  ה "שלשה ", עושים ענין
ל מ  השלימות .דירה  בתכלית  ועד  ,

המצרים " "בין של  (הפנימי) שהטוב  ומכיון
יהי' שאז ס "ד ), (כנ"ל  השלישי ביהמ "ק  הוא 
בשם  נקראים  לכן - ה "שלשה " ענין שלימות 

"."( שבועות)

 לזמן קוראים  היו אם  יותר : ברורות  במילים 
- וכיו"ב  ימים ", "כ "א  בשם  המצרים " "בין

רק  היא  אלה ההדגשה  שבימים  הצרות  הירידה , על 
וסוף  בראש  שהיו דברים " ה "חמשה  (ובמיוחד 
באב ), ותשעה  בתמוז עשר  שבעה  - ְִָה "מצרים "

הרעים " "מעשינו בגלל  חטאינו".שבאו "מפני ,

בי"ז  (שהי' הלוחות  שבירת  מענין מתחיל 
הקשר  על  שעה ) (לפי העלים  ֿ לראש  שלכל  בתמוז),
גם  - ועי"ז הקב "ה , עם  בנ"י של  הברית ) (לוחות 
בשביל  שנברא  לעולם , הקב "ה  שבין הקשר  על 
כשנשתברו  - וממילא  ישראל , ובשביל  התורה 

בעולם ; התורה  בפעולת  גם  נגע  ה "ז הלוחות ,

באב ) (בתשעה  ביהמ "ק  חורבן ע "י ועאכו"כ 
ובכל  בבנ"י, ירידה  פעל  שזה  הגלות , והתחלת 

ועניני  עניניהם 

אלקות  שיראו זה  ובמקום  שלהם , העבודה 
וכללות  קרבנות , ומקריבים  בביהמ "ק , בגלוי
בבית ֿ דוקא  (שזה  השלימות  בתכלית  היא  העבודה 

גו'" ראינו לא  ש "אותותינו מצב  נהי' ,המקדש ),
שאר  כל  את  ולקיים  קרבנות  להקריב  יכולים  ולא 

השלימות . בתכלית  המצוות 

העולם  לעשות  ב (עבודת ) ירידה  נפעלה  ועי"ז
בבית ֿ כי כולו, העולם  בכל  ירידה  ית ', לו לדירה 
- למטה  הירידה  גילוי שלימות  נפעלה  המקדש 

בתוכם " ושכנתי מקדש  לי ."ועשו

אורה  ממנו - כולו העולם  בכל  פעל  וביהמ "ק 
העולם  לכל  השפיע יוצאה  מביהמ "ק  ובכלל  ,

לעולם  חסדיו כל  שזה הקב "ה  כפי ובפרט  ,
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להנשמה 32) עלי ' גם נעשה שעי "ז אלא ב), (מח , פל "ז תניא
248 ע' חט "ו לקו"ש ובארוכה ואילך . ד  כח , שם לקו"ת ראה -

ואילך .
א.33) סא, יבמות
שכוללת 34) הוא פירושו תליתאי " "אוריאן היא שתורה דזה

ומעין  תליתאי ". "עם וכן כתובים), נביאים (תורה ענינים שלשה
– תליתאי " בירחא תליתאי , ביום תליתאי , ל "ע"י  בנוגע הוא זה
יתרו  בתנחומא כדאיתא משולשים. שהם (גם) היא בזה שהכוונה
ימים  לשלשה משולש.. בחודש . . משולש "הסרסור יו"ד 

נתקדשו".
יד .35) א, בראשית פירש"י  ראה
השני '36) אברהם, בזכות היא הראשונה שגאולה הידוע וע"פ

יש  - ג ) פג , מטות (לקו"ת יעקב בזכות והשלישית יצחק, בזכות
ב' גם הכוללת משולשת גאולה היא השלישית שגאולה לומר,
ויצחק  אברהם גם נכללים (ת"ת) שביעקב כמו הראשונות, גאולות
והשני הראשון בית גם יהיו שבו השלישי , ביהמ "ק ועד "ז (חו"ג ).

משולש. בית א), רכא, (זח "ג 

רפ"ה.37) תעניות הל ' הרמב"ם ל '
ט .38) עד , תהלים
(ראה 39) המקדש בתי  כל  כולל  זה וציווי  ח . כה, תרומה

ביהב"ח ). הל ' ריש רמב"ם
ב.40) פז, מנחות (כת"י ) רש"י 
על 41) מתברך  העולם קיימת, ביהמ "ק שעבודת זמן כל 

היו  ואילו יד ). פ"ד , (אדר"נ כו' בזמנן יורדין וגשמין יושביו
היו  קסטריות להם, יפה המקדש הי ' מה יודעים העולם אומות



לח       

- הקדשים  בקודש  השתיה " "אבן ע "י מודגש 
הושתת  אחד "ש "ממנה  לומר  ויש  ,

הארון  הי' השתיה " "אבן על  כי - ע "ז הטעמים 
במקדש מונח  ה "חפץ " שענינו(עיקר  ,(

הברית ),(כמ "ש  לוחות  שני אלא  בארון אין
באורייתא  ואסתכל  (כנ"ל ), העולם  נברא  שבשבילה 

עלמא  בגשמיות ,וברא  גם  משתלשל  ולכן ,
הושתת  הארון) מונח  (שעליה  השתיה " שמ "אבן

העולם .

בשם  המצרים " "בין לזמן קוראים  כאשר  אמנם 
"  הטוב את  ומבטא  מגלה  ה "ז - "

השלישי  ביהמ "ק  בנין - אלו שבימים  הפנימי
החורבן. ברגע  למעלה  שנפעל 

 ביהמ "ק לבנין שבנוסף  ,ולהוסיף ,
טוב  גילוי גם  שביהמ "ק ישנו שאף  כידוע  -

חרב  למטה 

גלו" המקדש  בית  כלי הארון ו"כל  הרי ,
לבחי' הקשור  במ "ת , שניתנה  תורה  (שענינו
במטמוניות  נצחי באופן שלם  ונשאר  נגנז שלשה )

ביהמ "ק  .תחת 

מונח  הי' (שעליה  השתיה " "אבן – מזו ויתירה 
בגלוי  הזה , היום  עד  בשלימות  נשארה  הארון)

העולם . לאומות  גם  בשר , לעיני

שהתחיל שזה  הגלות , בזמן גם  לבנ"י כח  נותן
את  למטה  גם  ולהמשיך  לגלות  המצרים ", ב "בין
(שניתנה  התורה  בכח  שזהו השלישי, ביהמ "ק 
ליהודי  כח  נותנת  שהתורה  לעיל  כמדובר  במ "ת ),

לדירה  העולם  לעשות  בריאתו תכלית  את  להשלים 
(שממנה  השתיה " "אבן את  שמגלה  עי"ז יתברך , לו
האלקות  ז.א . שבעולם , פרט  בכל  העולם ), הושתת 
שבעולם  ונקודה  פרט  בכל  שנמצאת  (שבתורה )

ומקום  צריך (זמן ויהודי בהעלם , נמצא  זה  ושם  ,(
טובות  מאבנים  הידוע  המשל  ע "ד  זאת . לגלות 
את  ליהודי ונותנים  בתיבה , שנמצאים  ומרגליות 
"להכניס  צריך  והוא  לתיבה , המפתח  ואת  התיבה 
מה  ולגלות  התיבה  את  ולפתוח  המפתח " את 

שבתוכה .

(ב "בין  "שלשה " בחי' על  ההעלם  ע "י ואדרבה :
נעלה  גילוי נפעל  - בגלות  הירידה  מצד  המצרים ")
כמבואר  ֿ תורה , במתן שהי' מכמו ב "שלשה " יותר 

שעה ,"מ בכ  לפי רק  מלמעלה , הגילוי הי' שבמ "ת 
בביהמ "ק  ואפילו התחתונים , את  "חדר " ולא 

קבע  דירת  - ושני קיימים ,ראשון נשארו לא  ,
כוננו  ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, ביהמ "ק  משא "כ 

בית ידיך " יהי' , לכל יוצאה  אורה  וממנה  ;
יתברך , לעצמותו דירה  נעשה  העולם  כל  - העולם 
ועד  - הגילוי בתכלית  בה  הדר  נמצא  שבדירה 

לה ' כל ""והיתה  על  למלך  ה ' "והי' ,
אחד " ושמו אחד  ה ' יהי' ההוא  ביום  "ה 'הארץ , ,

ועד " לעולם  שבעולם .ימלוך  ופרט  נקודה  בכל  ,

" ב הטוב  פנימיות  [גילוי הנ"ל  הענין
של  השבתות  בג ' יתירה  בהדגשה  הוא  שבועות "]

המצרים " של "בין וצער  אבילות  דיני אין אז כי ,
שבועות " עמה ה "שלשה  עצב  אין ),(כי 
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ויק"ר  גם וראה ג . פ"א, (במדב"ר כו' לשומרו כדי  אותו מקיפים
(בחג פרים שבעים מהקרבת ולהעיר (ה)). ג  פ"ב, קה"ר יא. פ"א,
ואין  שאבדו לאוה"ע להם ואוי  אומות, שבעים כנגד  הסוכות)
עליהן, מכפר מזבח  קיים שביהמ "ק בזמן שאבדו. מה יודעין

ב). נה, (סוכה עליהן מכפר מי  ועכשיו
ב.42) נד , יומא
רפ"ה.43) ביהב"ח  הל ' רמב"ם
תרומה.44) ר"פ רמב"ן
ט .45) ח , מ "א
וראה 46) ועוד . ע"ב. ריש קסא, ח "ב סע"א. קלד , ח "א זהר

בתחילתו. ב"ר
ועוד .47) יא. בהעלותך  תנחומא
שם.48) ביהב"ח  הל ' רמב"ם ב. נב, יומא
נברא"49) כפרתו ממקום ב"אדם הכוונה גם שזהו לומר, ויש

הכח  נותן בביהמ "ק המזבח  שמקום ה"ב), פ"ב שם  (רמב"ם
ע"י הבית בזמן רק (לא עצמו על  לכפר משם) (שנברא להאדם
שזקוקים  הגלות, בזמן גם אלא) המזבח , גבי  על  הקרבנות הקרבת

החורבן  שהביאו הרעים ומעשינו מחטאינו אמיתית לכפרה אז
כו'. והגלות

פ"ז.50) שעהיוה"א ראה
תתקל 51) ע' ח "ב תער"ב המשך  ב. כח , ראה לקו"ת ראה

וש"נ. ואילך . 130 ע' חכ "א לקו"ש וראה ואילך .
פ"א,52) שהש"ר ראה – עראי  דירת שהי ' המשכן כמו לא

ויגש. ר"פ תו"א (ג ). טז
ד .53) טו, בשלח 
א.54) רכא, ח "ג  א. כח , ח "א זהר
נא.55) א, עובדי '
ט .56) יד , זכרי '
(לפי57) שלומדים אבות פרקי  בסיום הובא - יח  שם, בשלח 

חב"ד ). (כמנהג  הקיץ שבתות בכל  אדה"ז) בסידור נוהגין" ה"יש
ש"פ 58) משיחת קונטרס ואילך . 1090 ע' ח "ד  לקו"ש ראה

ס"ב. תשמ "ו מטו"מ 
אנציקלופדי '59) וראה שם. ובמג "א ס"י , סתקנ"ב או"ח  שו"ע

שם. ובהנסמן קב ע' המצרים, בין ערך  תלמודית
בתוד "ה 60) הובא ה"ז. סוף פ"ב ברכות ירושלמי  כב. י , משלי 

ב. כג , מו"ק - דאמר מאן



לט        

מצוה  - מודגש ואדרבה  שאז מובן במילא  .
שבועות " ב "שלשה  והעלי' הטוב  הצד  רק  .בגלוי

של  והסיום  שההתחלה  זו, בשנה  ועאכו"כ 
דוחה  שזה  השבת , ביום  הוא  שבועות " ה "שלשה 
וביחד  באב ), ותשעה  בתמוז י"ז (של  התענית  את 
רושם  שום  נשאר  שלא  הפירוש  ש (אין מובן זה  עם 

הפנימי מהתענית  הטוב  בגלוי מודגש  אז אלא ) ,
לה '")("יום של  .רצון

 פרשת - זו בשבת  הפרשה  עם  זה  לקשר  ויש 
פינחס :

ה "שלשה " בענין המצרים " ב "בין הירידה 
התחילה  והעולם ), ובנ"י הקב "ה  שבין (הקשר 
לעמים  ישראל  בין המבדלת  שבחומה  כפרצה 
את  אח "כ  הביא  שזה  תמוז), בי"ז העיר " ("הובקעה 

החורבן.

ומעשה  ֿ פעור  בעל  חטא  ע "י הי' לזה  ובדומה 
המגיפה . את  אח "כ  שהביא  - זמרי

עי"ז  הפרצה , את  ותיקן שביטל  זה  הי' ופינחס 
איהו  דאיגרתא  "קריינא  לו אמר  שמשה  שלאחרי

פרוונקא " ויבוא ",ליהוי בידו רומח  "ויקח  מיד  -
האשה " ואת  ישראל  איש  את  שניהם , "את  והרג 

והאשה ", ישראל  "איש  של  הקשר  את  ש "הרג " -
בטלה  ועי"ז לעמים , ישראל  שבין בהבדלה  הפרצה 

ישראל " בני מעל  המגיפה  "ותעצר  ועד הגזירה , ,
לבנ"י  הקב "ה  בין שלום  לו שעשה  נתן ולכן ,

הירידה ), שלפני המצב  לגבי (עלי' שכר  הקב "ה 
את  השיב  הכהן, אהרן בן אלעזר  בן ש "פינחס 
לו  נותן הנני אמור  לכן גו', ישראל  בני מעל  חמתי
ויכפר  לאלקיו קנא  אשר  תחת  גו' שלום  בריתי את 

ישראל " בני בין על  שלום  גם  עשה  - ועי"ז ,
ישראל . בשביל  שנברא  (ואוה "ע ), והעולם  הקב "ה 

ב "שלשה  לעבודה  בנוגע  גם  מובן מזה 
הטוב  פנימיות  את  לגלות  בכדי שבועות ":
(א ) תנועות : שתי נדרשות  שבועות ", ב "שלושה 
על  ש "מכסים " ו"חטאינו" הרעים " "מעשינו לבטל 
כפי  בשלימות , ועד  הטוב , גילוי ואח "כ  (ב ) הטוב ,
הענין  את  ביטל  שלפנ"ז (א ) פינחס : אצל  הי' שזה 

עי"ז שה  (ב ) שניהם "), את  ("וידקור  הטוב  על  סתיר 
להקב "ה . בנ"י בין שלום  עשה 

: לעיל האמור  מכל  הלימוד 

בידו  לו שנתנו לדעת , יהודי צריך  ֿ לראש  לכל 
ה "תיבה " את  לפתוח  המפתח  (לפי את  שמעלימה 

ב "שלשה  בפנימיות  שנמצא  הטוב  על  שעה )
את  ממלא  שיהודי ע "י הוא  מזה  הגילוי - שבועות "
יתברך . לו דירה  מהעולם  לעשות  בריאתו, תכלית 

יותר  ה "ז מהעלם , בא  שזה  מכיון - ואדרבה 
כנ"ל . במ "ת , שהי' ה "שלשה " מגילוי

ונה "ב  שהגוף  לגלות  - בעצמו מעבודתו מתחיל 
השי"ת  את  שעובד  ז.א . ליהדות , כלים  הם  שלו
כל  שאת  - ובפשטות  והגשמיות , גופו עם  (גם )
מנצל  וכו') ממון ושתי', (אכילה  הגשמיים  דבריו
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וש"נ.61) ובנ"כ . סרמ "ב או"ח  ודאדה"ז טושו"ע ראה
שבתות 62) שג ' (7 (הערה דלעיל  הצ"צ ביאור ע"פ ובפרט 

רפואה. מקדים בבחי ' הן
(אף 63) לומדים יש ות"ב תמוז י "ז שביום מזה, גם וכמובן

(בנביאים) בתורה וכלל ) כלל  נתפרסם ולא - ביותר הם שמעטים
יום  שבכל  (ע"ד  החמישי " ו"צום הרביעי " "צום ע"ד  היום פרשת
היא  התורה - מזה ויתירה וכיו"ב), היום של  שירו אומרים -
ע"ד  המדברים בנביאים אלו חלקים כולל  לע"ל , גם נצחית
הטוב  בגלוי  מאיר - אור" ו"תורה אמת" שב"תורת אלא הצומות;
בפרשה" האמורים ועשו "יעקב בענין במ "א (כמבואר דבר שבכל 
היינו  ועוד )), .144 ע' ח "ל  לקו"ש ואילך . 341 ע' ח "כ  (לקו"ש
ולמועדים  ולשמחה לששון שיהפכו כפי  אלו, שבצומות הטוב
ה"ז  שעה, לפי  לירידה בנוגע הלימוד  ע"י  - ואדרבה לע"ל , טובים

ֿ טוב. והיום השמחה מגדיל 
ספ"ב.64) אגה"ת ה. נח , ישעי '
תמוז 65) י "ז בלק, ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
(נדחה).
ז.66) כה, בלק פירש"י 
ח .67) שם, בלק
כל 68) (ולא זה על  נתעורר פינחס שדוקא הטעם לומר ויש

אהרן  בן אלעזר בן "פינחס הוא כי  - וכו') והסנהדרין השבטים

היא  השתדלותו וכל  החסד  איש הוא שכהן ז). כה, (בלק הכהן"*
לעמו  כהנים לברכת בנוגע הלכה ע"פ [וכ "ה ישראל  של  לטובתם
סי "א. סקכ "ח  או"ח  טושו"ע א. לט , (סוטה דוקא באהבה ישראל 
אהרן  ובפרט  ב)], קמז, (מזח "ג  סי "ט , סי "ז, שם אדה"ז שו"ע
גו' אהרן את "ויבכו ובפירש"י ) לט  כ , (חוקת עליו שנאמר הכהן
כו'" אהבה ומטיל  שלום רודף אהרן שהי ' "לפי  ישראל ", בית כל 
של  מתלמידיו הוי  מי "ב): (פ"א זה בשבת אבות מפרקי  [ולהעיר
וכן  כו']. הבריות את אוהב שלום, ורודף שלום אוהב אהרן,
הוא  "ודיבר א), ז, (וארא נביאך " יהי ' אחיך  "אהרן נאמר ביצי "מ 
את  (שהקיפו הכבוד  ענני  וכן טז), ד , (שמות גו'" העם אל  לך 
פירש"י א. ט , (תענית אהרן בזכות היו כו') עליהם והגינו ישראל 
בן  אלעזר בן ("פינחס הכהן אהרן של  נכדו ולכן א): כא, חוקת
ממגיפה  ישראל  עם את להציל  וראשון הראש הי ' - הכהן") אהרן

הקב"ה. ובין ביניהם שלום ולהשים זו
ואילך .69) יא כה, פרשתנו
יום 70) עבודת זוהי  – ואדרבה בשבת, גם מותר זה וענין

העולם). (גשמיות ושתי ' שבאכילה והתענוג  הטוב לגלות השבת,

          
      



מ       

שמים  דעהו"לשם  דרכיך  "בכל  ועד  , ויתירה ,
דילהון  ש "גופא  איך  מגלה  גופא  שבזה  - מזו

" מקבל עבודתו ע "י גיסא : לאידך  ועד  ;
גשמי  כמ "ש שכר  , ואת תלכו בחוקותי "אם 

בעתם  גשמיכם  ונתתי (לכן) גו' תשמרו מצוותי
(לא  שזה  איך  ניכר  שלו שבגשמיות  כך  גו"',
מתורה  (וחלק ) תוצאה  רק  אלא  בפ "ע ) מציאות 

ימינו"ומצוות  ואורך  חיינו ש "הם  ,.

אצל  שהי' (כפי פרטים  משני כלולה  זו ועבודה 
פינחס ):

הפנימי  הטוב  על  והסתר  ההעלם  את  לבטל 
בקרבך " אשר  זר  "אל  מצד  אצלו להיות  ,שיכול 

(מבטל  ש "הורג " ועד  אצלו, שנכנס  ה "גוי'שקייט "
ישראל  שבין בהבדלה  פרצה  כל  לגמרי) מציאות 
"סור  עבודת  - ובכללות  וכו'. וחול  קדושה  לעמים ,

מרע ".

לגלות  יכול  שיש ואז הפנימי הטוב  את 
טוב ". "ועשה  - בו

למילוי  בנוגע  ב "שלשה ", העבודה  גם  היא  עד "ז
שליחותו  ע "י - יתברך  לו דירה  לעשות 

המבלבלות  הפרצות  לבטל  הנ"ל , הענינים  ב '
וכו', וחול  קדושה  שבין ההבדלים  את  ומטשטשות 
התורה  והפצת  מצוות  תורה  ע "י אור , גילוי ולהביא 
שבע  להפצת  - ועד  העולם , בכל  ליהודים  והיהדות 

לאוה "ע  נח  בני העולם מצוות  מכל  שעושים  כך  ,
בזה כולו  לשלימות  ועד  לגילוי, ,כלי

האמיתית  בגאולה  המלוכה " לה ' ד "והיתה 
והשלימה .

של  בעבודה  מיוחדת  הדגשה  נוספה  זה  ובדורנו
"פינחס ":

אתפשטותא  של  וחסיד  תלמיד  שהוא  יהודי כל 
הדור  של  רבינו נשיא דמשה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  ,

או  כו', חסידיו של  וחסיד  תלמידו תלמיד  או דורנו,
שיחה , שלו, מאמר  למד  רק  אם  או אפילו ,

דאגרתא ", "קריינא  נעשה  - ממישהו זה  ששמע 
"- עליו מוטלת  ולכן האגרת ", של 

(כפי  פרוונקא " ד "ליהוי והאחריות  השליחות 
לפינחס ): אמר  רבינו שמשה 

שבדורנו, משה  של  בשליחותו לצאת  צריך  הוא 
יהדות  בין להבדיל  בו התלוי כל  ולעשות 
ו"להרוג " בידו" רומח  ל "ויקח  ועד  ל "גוי'שקייט ",
ומודגש  ר "ל , לערבבם  הרוצה  ֿ הרע  היצר  רצון את 
ש "הרעיש " - דורנו נשיא  של  ב "איגרתא " במיוחד 
ע "י  עתה  גם  ו"מרעיש " דין, בעלמא  חיותו בחיים 
ֿ קודש  ואגרות  שיחותיו מאמריו - שלו "איגרתא "
העבודה  אודות  שלו, וחסידים  תלמידיו וע "י שלו,
עמו  פרצות  לבטל  הגדול  וההכרח  היצר  במלחמת 
יהדות  שבין ההבדלה  אודות  ישראל ,

י'שקייט "!ל "גו 

במאמריו  שכתוב  מה  על  נוסף  מזו: ויתירה 
חושך  על  הבט  שמבלי דורנו, זכה  - שלו ואגרות 
- ובפשטות  בשמו, בגלוי מודגש  זה  הרי הגלות ,

הוא הקב "ה  ששמו הדור  נשיא  את  לנו נתן
וחיותו  מהותו על  המורה  - המדגיש "יוסף " -

" אחר בן לי ה ' "יוסף  - דורנו שליחות  ,את 
"בן", - "אחר " שהוא  בעולם  דבר  מכל  לעשות 
שנשבה  תינוק  שהוא  יהודי ובמיוחד  בפרט  כולל 
בדורנו  ישראל  מבני כמה  [שלדאבוננו העכו"ם  בין
כפי  מלא , עולם  הוא  - אחד  ואפילו זה , במצב  הם 

אמת " "תורת  ומכרזת  שהוא שאומרת  ולגלות  ,[
הקב "ה . של  בנו - בן
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מי "ב.71) פ"ב אבות
ו.72) ג , משלי 
ב.73) ע, זח "ג 
רמ 74) פ"ט .ראה תשובה הל ' ב"ם
בחוקותי .75) ר"פ
פרשתנו 76) בזהר מהמבואר בעבודה הלימוד  שזהו לומר ויש

כמו  גופא" "ישראל  (ולא ישראל " "גופא ברע"מ ) ב רכד , (זח "ג 
הם" עצמן ש"ישראל  לבא"), לוי  מוחא, "כהנא לפנ"ז שנאמר
גם  ישראל  שממשיך  רק לא היינו - שם) לוי "צ (לקוטי  גופא
גוף  עיקר, מלשון גם (גופא גופא וגם מציאותו שכל  אלא בגופא,

ויהדות. מתורה עצמו, מישראל  חלק הוא הדבר)
"אורך 77) הדיוק וי "ל  - ערבית בתפילת עולם אהבת ברכת

ארוך , שכולו ביום אדה"ז פי ' ע"ד  ארוכים), ימים (ולא ימינו"
ד ). יח , (תו"א ארוך  הוא בתחילתו שגם

ב.78) קה, שבת
ספ"ח .79) מלכים הל ' רמב"ם ראה
רובו 80) רק ולא ממש, כולו פירושו כולו" ש"כל .. ולהעיר

סק"ג ). סתקפ"ב או"ח  (ט "ז ככולו

ועוד .81) תס"ט . תקו"ז ראה
(יומא 82) ודור דור בכל  ושתלן (הקב"ה) שעמד  כמאחז"ל 

פ"א). תניא סע"ב. לח ,
הוא 83) וכן סרמ "ד . להה"מ  לקו"א ספ"א. שעהיוה"א ראה

כג . הקדמה הגלגולים שער (ראה ליו"ח  הורים שקורים בשמות
ועוד ). בסופו. מרז"ל  שער

ועוד .84) עה"פ. אוה"ת וראה כד . ל , ויצא
א.85) לז, סנהדרין משנה



מי        

מקום  שאין גם , מובן פינחס  של  מהמעשה 
פרצות  ולבטל  ללכת  צריך  הוא  למה  לטענה :
ו"גוי'שקייט " ("בן") יהדות  שבין בהבדלה 
מו"ח  כ "ק  הדור , נשיא  ישנו הרי - ("אחר ")
יר "ש  עסקנים  רבנים , רביים , כמה  ישנם  אדמו"ר ,
ממנו, וחשובים  גדולים  יהודים , הרבה  ובכלל  וכו',
הנשיא  את  להם  יש  שכולם  ֿ קדושות  קהילות  והרבה 

וכו'. המנהיג  הרב  שלהם ,

היו  לפינחס  שמסביב  שאע "פ  איפוא , רואים 
וכל  וכו' השבטים  נשיאי סנהדרין, רבינו, משה 
"קריינא  שהוא  שכיון משה , לו אמר  מ "מ  - ישראל 

- זה דאיגרתא  שיהודי מכיון פרוונקא ", ליהוי
מ  מילה  שמע  או ברורה קרא  הוראה  שאומרת 

את  מיד  לו יש  וכו', היצר  למלחמת  בנוגע 
ללכת  בד 'השליחות  [ובפרט , ולקיימה 

הוא  הרי - וכיו"ב  ומסחרו בביתו אמותיו,
בעלותו  את  לנצל  תיכף  צריך  ובעה "ב , ה "מנהיג "

"פינחס "]. של  העבודה  לעשות 

י"ח  ולצאת  ושלוחים , משמשים  לשלוח  רק  ולא 
בכדי  לצדקה , וכיו"ב  דולר  ח "י כמ "פ  נתינת  ע "י
לא  שפינחס  כשם  אלא  בזה , לעסוק  יוכל  שהשני
לבדו  ללכת  הוא  גם  צריך  לבדו, והלך  משמש  שלח 
(שאין  שבגופו מצוה  שהיא  השליחות  את  לקיים 

שליח  ע "י לקיים  ).יכולים 

משה  של  הכחות  עם  הוא  הולך  זה , עם  ביחד 
להפצת  הדרך  את  והיקל  פתח  שהוא  שבדורנו,
גם  ועד  חוצה , המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה 
ודרש  ותבע  העכו"ם , בין שנשבו לתינוקות  הפצה 

בזה . לעסוק  צריך  שכ "א 

מקרבת " ד "ימין באופן נשיא וכמובן ובלשון ,
להשתמש דורנו  צריך  צפרניים , לו יש  שאם  -

צריך  השני, כלפי אבל  עצמו; כלפי צריך , אם  בהם ,
שלום , ובדרכי נועם  בדרכי וקירוב  באהבה  לגשת 
הבריות  את  אוהב  שלום , ורודף  שלום  "אוהב 
כלל , ברירה  שאין במקרה  [ורק  לתורה ", ומקרבן
דוקא  להיות  צריך  זה  הרי - דחי' להיות  וצריך 

כהה ].ב " ביד  דוחה "

להצליח  כדי ענינים  ב ' נדרשים  גופא  ובזה 
אליו  בנוגע  (ועד "ז ל "אחר " להסביר  (א ) בעבודה :

שיבין  (באופן נועם  בדרכי בקרבך ") אשר  זר  "אל 
לו ושזה  מתאים  ולא  טוב  שלא  איך  אצלו)

בגלל  רק  בא  וזה  ד "אחר ", באופן להתנהג  עצמו
את  לגלות  ו(ב ) העכו"ם , בין שנשבה  תינוק  שהוא 

של ה "בן" היוקר  אודות  לו שמסביר  עי"ז -
התורה  לימוד  - יהדות  של  בדרך  וההנהגה  יהודי,

המצוות . וקיום 

 ב "שלשה יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וכל 
את  לבטל  העבודה  במיוחד  נדרשת  שאז שבועות ",
את  ולגלות  הטוב , על  שמעלימים  "חטאינו"
השלישי), ביהמ "ק  (ובפרט  למעליותא  ה "שלשה "
ועבודתינו  במעשינו הוספה  ע "י - ובכללות 

הגאולה  את  ישראל המביאים  אהבת  - ובמיוחד  ,
הגלות  סיבת  את  (שמבטלת  ישראל  ).ואחדות 

בצדקה " ושבי' תפדה  במשפט  "ציון - ,ובפרט 
שבתורה  ההלכות  חלק  (ובמיוחד  התורה  ),לימוד 

לגאולה  השייכים  התורה  בחלקי ובמיוחד  כולל 
הם  כאילו עליהם  מעלה  "אני (שעי"ז ביהמ "ק  ובנין
אינו  ביתי "בנין שעי"ז ועד  הבית ", בבנין עוסקין

הבחירה בטל " בית  הלכות  - לראש  ולכל  ,(
וגמרא , ותמיד  מדות  במשנה  - ֿ זה  ולפני להרמב "ם ,

ביחזקאל  הפרקים  בתושב "כ , - המדברים ולפנ"ז
לבנות " העתיד  ("בנין השלישי ביהמ "ק  ).אודות 

הצדקה .וגם  במצות 

 עוה "פ להזכיר  המקום  כאן לזה , ובהמשך 

והילדה  הילד  כ "שנת  זו שנה  קביעת  אודות 
ילדים  לחנך  מיוחדת  לב  שימת  של  שנה  היהודים ",

והיהדות . התורה  בדרך  יהודיים , וילדות 

בין  שנישבו לתינוקות  בנוגע  מיוחדת  לב  ושימת 
השפעות  ר "ל  נתערבו בהם  אשר  ילדים  העכו"ם ,
לתת  בו, התלוי כל  לעשות  צריך  - מ "גוי'שקייט "
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ב.86) מב, קידושין רי "ד  תוס'
א.87) מז, סוטה

ע'88) ח "ב שלו קודש אגרות אלול . כ "ב יום" "היום ראה
ואילך , ב שה, ח "ב קונטרסים סה"מ  ואילך . יד  ע' ח "ד  תקכה.

ועוד .
רפל "ז.89) תניא
ב.90) ט , יומא
כז.91) א, ישעי '
יג .92) מ , וישב ת"א ע"פ - סע"ב) (א, דברים ר"פ לקו"ת
ואילך .93) 412 ע' חי "ח  לקו"ש בארוכה וראה יד . צו תנחומא
ואילך .94) מ ' סימן
ה"ד .95) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
סי "ג .96) בלק ש"פ משיחת קונטרס ראה



מב       

אותם  שיבדיל  אמיתי, יהודי חינוך  להם 
יהדותם , את  ולגלות  ולהביא  מה "גוי'שקייט "

על  להשפיע  בו התלוי כל  יעשה  אחד  שכל  עי"ז
לבתיֿ הילדים  את  שישלחו הוריהם , ועל  ילדים 
התורה  בדרך  מחנכים  ששם  וישיבות , חדרים  ספר ,
טהרת  על  לחינוך  ועד  הכשר , בחינוך  והיהדות ,

הקודש .

כאשר  - הקיץ  בזמן - גרמא  שהזמן [ובענין
את  לשלוח  ֿ הספר , מבתי משוחררים  הילדים 
היום  כל  במשך  ישהו ששם  קיץ ', ל 'מחנות  הילדים 
בהתוועדויות  כמדובר  יהדות , של  באוירה  כולו

האחרונות ].

 קיץ שמח , בקיץ  כאו"א  את  יברך  השי"ת 
התורה , פנימיות  של  קיץ  תורה , של  קיץ  בריא ,

הענינים  כל  במילוי ומופלגה  רבה  והצלחה 
ל "שלשה  בקשר  - ובמיוחד  לעיל , שדובר 

שבועות ".

תביא  וב "צדקה " ב "משפט " שההוספה  ויה "ר 

 ציון" את  אלו, שבועות " ב "שלשה  עוד  ,
זה במשפט  "ציון" בצדקה ",
(פנימיות ירושלים  השלישי לביהמ "ק  ועד  ,

"ציון" הנקרא  שבועות "), עם ה "שלשה  ביחד  ,
שנקרא  הברית ), ארון נמצא  (ששם  הקדשים  קודש 

"ציון" .גם 

צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 
אליהו" הוא  מ "פינחס  הטובה  הבשורה  לאחרי

הגאולה  וטוב מבשר  שמחה  מתוך  - זה  וכל  ,
.לבב 
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צח ).97) (ע' תפדה במשפט  ציון עה"פ נ"ך , אוה"ת ראה
וש"נ.

סע"א.98) קצ, זח "ב פמ "ז. פדר"א יח . ו, וארא עה"פ תיב"ע
ריש  הק' אוה"ח  א. יז, מ "א רלב"ג  א. רטו, פרשתנו רע"מ 

ועוד . פרשתנו.
רמב"ם 99) שם. ויל "ש תיב"ע מב. כו, בחוקותי  פירש"י  ראה

ועוד . ה"ב. פי "ג  מלכים הל '
בשני100) בית'ן, שני  – שב"לבב" ולהעיר - מז. כח , תבוא

יצריך .

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... לשאלתם בנוגע לתלמידי ישיבת תו"ת שי' המשתתפים בפעולות את"ה וכיו"ב...

לפלא הספק והשאלה בדבר המפורש ממייסדי תו"ת ומנהלי' - כ"ק אדמו"ר )הרש"ב( ובנו כ"ק 

מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שברור אמרו וכתבו שכל עניני התלמידים הם ברשות הנהלת 

הישיבה, ועל פיהם דוקא יתנהגו מנפש ועד בשר, ורק זוהי הדרך להתהוות אור משפיע - כשמקודם 

לזה יהי' אור מקבל, וכידוע שיחות קדש בזה.

מתאים  שהם,  מקום  בכל  תמימים  תומכי  ישיבות  סניפי  כל  יתפתחו  סו"ס  אשר  רצון  ויהי 

לרצון ותקות רבותינו נשיאינו,

אשר כיון שרצונם הוא, מוכרח שיבוא בפועל, אלא שיפה שעה אחת קודם ומתוך שמחה וטוב 

לבב, ויפוצו המעינות בהם ומהם ועד שיגיעו גם לחוצה הכי רחוק, ויביאו מבשר טוב פנחס זה אלי' 

דוד,  בן  ידי משיח צדקנו משיח  על  והשלימה  גאולה האמיתית   - לו  וסמוך  ותיכף  לקרב הרחוקים, 

וכמ"ש דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו' וישראל עושה חיל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

מ. שניאורסאהן



מג

  


המצרים": "בין  בענין  צדק ' ה 'צמח בפירוש ג , בסעיף

האחרונים , בדורות  - החסידות  בתורת  שנתבארה  כפי התורה  בפנימיות  נתגלה  זה  שפירוש  ולהעיר ,
החכמה " זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו בדורות  דדוקא  האריז"ל  שכתב  לגילוי 1"כמו ועד  ,

"יתפרנסון" והשגה , הבנה  של  חב "ד ,2באופן חסידות  בתורת  .

הדעת  ספירת  צדק ', ה 'צמח  בדרושי הדבר  נתבאר  - עצמה  חב "ד  חסידות  כל 3ובתורת  הכוללת  ,
שית " דכליל  "מפתחא  (להיותה  שלאחריה  הספירות  הן ֿ ובינה ,4הספירות , חכמה  שלפניה , הספירות  והן ,(

כידוע  הכתר , במקום  היא  שהדעת  חסידות 5ועד  בדרושי (במבואר  נמנה  הכתר  אין נמנה , הדעת  6שכאשר 

עליון'). ל 'דעת  תחתון' 'דעת  שבין החילוק  בענין

אענה ": ואני  יקראו  "טרם שבעל ֿתשובה  ,17 להערה  הגליון  בשולי  שם,

צדיקים " כולם  ("ועמך  צדיק  רק  "נעבאך " שהוא  שטוען מי ֿ תש 7וגם  בעל  ולא  גם ). מספיק  - ובה 
ויענה  שיקרא   בתפילות גם  שאומרים  כפי הגאולה , ענין על  והבקשה  הקריאה  - ובמיוחד  כולל  !

לציון". בשובך  עינינו "ותחזינה  השבת : יום 

כו ': והמפתח סגורה  מתיבה  המשל  בענין  י , בסעיף

כענין  זאת  לקחת  אם  יהודי, של  ברצונו תלוי שהדבר  - השבועות ' ל 'שלושת  בנוגע  גם  מובן ומזה 
הענין  את  ולגלות  התיבה  את  לפתוח  יכול  והמפתח , התיבה  שבידו דמכיון טוב , כענין או ח "ו, ֿ רצוי בלתי

השבועות '. שב 'שלושת  הטוב 

אחד  דבר  בעולמו הקב "ה  ברא  "לא  שהרי זאת , לפעול  מוכרח  הוא  הרי ביכלתו, הוא  שהדבר  ומכיון
.8לבטלה "

לפותחה  שביכלתו לו ואומרים  המפתח , עם  התיבה  את  אצלו שמפקידים  מכיון ֿ דידן, ובנידון
שלו  שאינו בפקדון בשימוש  ֿ ושלום  חס  להכשילו הכוונה  שאין בוודאי הרי שבתוכה , במה  ולהשתמש 

מכשול " תתן לא  עור  ד "לפני הציווי כו'.9(היפך  בזה  להשתמש  שצריך  - אדרבה  אלא  (

כולו : והעולם בני ֿנח, על  הפעולה  בענין  יג , בסעיף

הכתוב  מלשון אף 7ולהעיר  - להתפאר " ידי "מעשה  הקיץ ) בשבתות  אבות  לפרקי בהקדמה  (שאומרים 
הרי גו'"), צדיקים  כולם  "ועמך  הכתוב  בתחילת  שכתוב  (כמו ֿ ישראל  בני על  קאי זה  "מעשה שכתוב 

באופן  להיות  צריכים  ולכן הקב "ה , של  ידיו מעשה  שכולם  הבריאה , עניני וכל  ֿ נח , בני את  גם  כולל  ידי"
ד "להתפאר ".

כידוע  - ביותר  נעלה  ומצב  מעמד  על  מורה  ש "נח " ולהעיר  להוסיף  נייחא 10ויש  מלשון הוא  ש "נח "
בתחתונים " ונייחא  בעליונים  "נייחא  לתושיה "), ("כפלים  פעמים  שתי נח " "נח  וכתיב  כדי 11דרוחא , ועד  ,
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ב).1) (קמב, רסכ "ו אגה"ק
(2.35 הערה 36 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז
(3.60 ע' תש"ה .19 ע' ריש תש"ב סה"ש
רע"א.4) קעז, זח "ב
פ"ח .5) כג  שער ע"ח 
וש"נ.6) .38 ע' ה'ש"ת סה"מ  ראה

כא.7) ט , ישעי '
ב.8) עז, שבת
יח .9) יט , קדושים

ובכ "מ .10) נח . ר"פ תו"א
ה.11) פ"ל , ב"ר



מד       

נאמר  שבו ֿ לבוא , לעתיד  ומצב  למעמד  שבנוגע  ז"ל 12כך , חכמינו דרשו - עולם " כימי גו' לה ' 13"וערבה 

שנאמר  נח , כימי עולם , לי",14"כימי זאת  נח  מי כי

"אחר": על  הפעולה  בענין  יד, בסעיף

בגמרא  מסופר  שאודותיו 'אחר ' של  למצב  הכוונה  שאין אם 15ופשוט , כו'. ביותר  קשה  שלו שהבירור 
קוטריה  ש "סליק  עד  מאיר  רבי של  פעולתו אודות  בגמרא  כמסופר  אותו, גם  ומעלים  מבררים  לבסוף  כי

העכו"ם  לבין שנשבה  תינוק  של  ומצב  שבמעמד  לאלו היא  הכוונה  אלא  כו'", דאחר  .16מקבריה 

קיץ: מחנות  בענין  ט"ז , בסעיף

תוכנו  אבל  בלבד , חיצוני שינוי אלא  אינו - כו' שונה  ובמסגרת  לעיר , מחוץ  ביציאה  שהשינוי ופשוט ,
"קנקן  ֿ דרך  ועל  הקודש . טהרת  על  - שינוי כל  ללא  היא  כו', שבו האווירה  קיץ ', ה 'מחנה  של  הפנימי

ישן" מלא  ישן 17חדש  "יין - ישן" "יין הוא  שבתוכו היין אבל  חדש ". "קנקן בקנקן, אלא  אינו שהשינוי ,
ממנו" נוחה  זקנים  .18שדעת 

***

.ÁÈ:זו לשבת  שבאו האורחים  לקבוצת  הבאים " "ברוכים  וברכת  כח " "יישר  להביע  המקום  כאן

באבות  המשנה  מאמר  את  קיימו אלו ֿ הכנסת 19אורחים  לבית  בבואם  - תורה " למקום  גולה  "הוי
והתפלל  למד  אלו אמות  בארבע  אשר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  אמותיו בארבע  ֿ המדרש  ובית 
התורה  קריאת  לשמוע  יחדיו, להתפלל  כדי לכאן ובאו כו', ויהדות  תורה  ולהפיץ  להשפיע  עבודתו ועבד 
ונהרא  (נהרא  ולשלום  טובים  לחיים  או ולברכה , לחיים  לחיים , אמירת  גם  כולל  יחדיו, ולהתוועד  יחדיו,

.20ופשטיה )

תורה " ב "מקום  להיות  כדי ממקומם  שגלו - בזה  נוסף  וחידוש   ענינו ששבת  היות  עם  ,
בהיותו והתענוג  המנוחה  ענין מורגש  האדם  טבע  ומצד  ותענוג , מנוחה   גלו ֿ מקום  מכל  ,

השבת . ביום  תורה  במקום  להיות  כדי ממקומם 

אליהו" זה  "פינחס  פינחס , פרשת  שבת  - גופא  השבת  שתיכף 21וביום  הגאולה , בשורת  טוב , מבשר  ,
ישראל " בני אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם  היעוד  לקיום  זוכים  .22ומיד 

ב 'שלושת  (שתחילתו והגלות  החורבן שהרי - השבועות ' שב 'שלושת  בשבת  בזה  יתירה  והדגשה 
האומות " בין ("פיזרן ֿ ישראל  בני של  ופיזור  פירוד  של  באופן הוא  להדגיש 23השבועות ') צורך  יש  ולכן ,(

שונים  ממקומות  יהודים  וכמה  כמה  שמתאספים  ֿ דידן, כבנידון ֿ ישראל , בני של  והאחדות  הקירוב  את 
שניתנה  אחת ", "תורה  ומצוותיה , תורה  יהדות , בעניני להוסיף  אחת , ותכלית  מטרה  לשם  אחד , למקום 
אהבת  היפך  ענין ובמיוחד  כולל  חטאינו", ("מפני הגלות  סיבת  את  מבטלים  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  אחד , מה '

ישראל  ואחדות  הגלות .24ישראל  המסובב , בטל  ממילא  ובדרך  ,(

שיתוסף  - תורה " למקום  גולה  "הוי כאמור , לכאן. באו שבשבילם  הענינים  בכל  שיצליחו ֿ רצון ויהי
ארבע  רוצה  מאתיים  מאתיים , רוצה  מנה  לו שיש  ש "מי ובאופן ומצוותיה , תורה  יהדות , עניני בכל  אצלם 

עם 25מאות " הקשור  מספר  - מאות  שמונה  (כפליים ) רוצה  מאות , ארבע  לו יש  שכאשר  גם  מובן ומזה  ,
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ד .12) ג , מלאכי 
ד .13) פ"ז, ויק"ר
ט .14) נד , ישעי '
ב.15) טו, חגיגה
ה"ג .16) פ"ג  ממרים הל ' רמב"ם ראה
מ "כ .17) פ"ד  אבות
כג .18) מה, ויגש פירש"י  ב. טו, מגילה
מי "ד .19) פ"ד 

אד "א.20) כ "ט  יום" "היום ראה
ועוד .21) יח . ו, וארא תיב"ע וראה א. ה, מ "א רלב"ג 
יב.22) כז, ישעי '
ב.23) פז, פסחים
ב.24) ט , יומא ראה
חיי "ש.25) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה

ועוד .



מה        

  ז"ל רבותינו כמאמר  שנאמר 26, נימין, שמונה  של  המשיח  ימות  של  על 27כינור  למנצח 
השמינית .

.ËÈ והעמידו" – זו בשבת  שלומדים  אבות  דמסכת  ראשון בפרק  המשנה  מאמר  עם  זה  ענין לקשר  28ויש 

הרבה ": תלמידים 

על  גם  להשפיע  להשתדל  צריך  אלא  כו', מצוות  ומקיים  תורה  לומד  בעצמו שהוא  בכך  להסתפק  אין
הרבה ". תלמידים  "העמידו - הזולת 

יותר : ובפרטיות 

" גם כולל  ונצחי, קבוע  בתוקף  אותם  ש "מעמידים " באופן היא  התלמידים  על  שהפעולה  - "
הדורות , בכל  ונצחי, קבוע  בתוקף  ש "העמידו", באופן היא  הרבה ") תלמידים  ("העמידו זו הוראה  שקיום 

רבים ,"העמידו לשון תלמידים , אלא ) אחד , תלמיד  רק  (לא  להעמיד  – "

תלמידים  "העמידו - מזה  כל ויתירה  [כי ממנו למעלה  שאין לריבוי עד  מופלג , ריבוי הכולל  ,"
ש "לא  ועד  לאמיתתו], "הרבה " אינו שלפניו המספר  הרי כו'), אחד  (אפילו יותר  עוד  להוסיף  שיכולים  זמן

מרוב " מספר "29יספר  אין כי לספור  חדל  "כי - מזה  ויתירה  ורק 30, מספר , להם  שיש  רק  לא  כלומר , ,
למעלה  שהם  מזה , יתירה  אלא  למנותם , יכולים  לא  רבבות ") וריבוא  אלפים  אלפי ("אלף  הריבוי גודל  מפני
ז"ל , חכמינו במדרשי - דתורה  בנגלה  וגם  התורה , בפנימיות  (כמבואר  מספר " אין "כי מספר , מגדר 

היא  אחת  לימודם  שדרך  יעקב ", "עין שבגמרא , האגדות  ללימוד  ).31השייכים 

קשורים  שכולם  ֿ זה  ֿ ידי על  אחת , למציאות  כולם  את  מאחדים  - הרבה " "תלמידים  שיש  זה  עם  וביחד 
אחד . מה ' שניתנה  אחת ", "תורה  מסיני ", תורה  קיבל  "משה  עם 

"הוי  - הרבה " תלמידים  ד "העמידו הפעולה  לדרך  בנוגע  ֿ זה  שלאחרי במשניות  מתלמידיו 32וממשיך 
לתורה "; ומקרבן הבריות  את  אוהב  שלום , ורודף  שלום  אוהב  אהרן, של 

הבריות  את  "אוהב  וקירוב , אהבה  מתוך  להיות  צריכה  כו'", תלמידים  "העמידו הזולת  על  הפעולה 
התניא  בספר  הזקן רבינו כפירוש  לתורה ", נקראים 33ומקרבן ולכן ועבודתו, ה ' מתורת  הרחוקים  ש "אף 

בעלמא  בריות  ועבודת 34בשם  לתורה  לקרבן יוכל  ואולי האי וכולי אהבה , עבותות  בחבלי למשכן צריך  ,
ה '".

לבריות , התורה  את  לקרב  להיפך , ולא  לתורה , הבריות  את  לקרב  - לתורה " ב "מקרבן נוסף  ודיוק 
ומצוותיה ! התורה  בעניני ֿ ושלום , חס  פשרות  עשיית  ֿ ידי על 

ענין  אינו בזה , וכיוצא  אחת , מצוה  הכבד , אל  הקל  מן שמתחילים  באופן לתורה  שהקירוב  ופשוט ,
שישנן מלכתחילה  לו אומרים  שהרי - ֿ ושלום  חס  פשרה  ישנם של  לימוד מצוות , אופני

דרוש  רמז פשט  אזי 35בתורה , אחת , בבת  הכל  להתחיל  ֿ אפשר  שאי מכיון אלא  בזה , וכיוצא  וסוד ,
כו'. אחת  במצוה  מתחילים 

יותר : ובפרטיות 

לא  ותו אחת , מצוה  קיום  אלא  אינו ממנו שנדרש  מה  שכל  בינתיים , שיחשוב  מישהו להטעות  אין
מצוה " גוררת  ש "מצוה  שמכיון גם  ומה  ועוד 36מידי. מצוה  עוד  לקיים  ימשכנו זו מצוה  שקיום  היינו, ,
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ב.26) יג , ערכין
א.27) יב, תהלים
א.28) משנה סוף
יג .29) לב, וישלח 
מט .30) מא, מקץ
הלימוד 31) דרך  שהרי  - שבגמרא ההלכה חלק משא"כ 

מזה. זה שונים לימוד  דרכי  הם דאגדה הלימוד  ודרך  דהלכה

יב.32) משנה
לב.33) פרק
(ראה 34) הקב"ה ע"י  שנבראו היא היחידה שמעלתן היינו,

ועוד ). .225 .100 ע' ח "א לקו"ש
מב 35) ורמז להעיר דרוש או ודרוש, רמז - בזה הסדרים '

וש"נ). א. תשעא, ח "ד  לקו"ד  (ראה
מ "ב.36) פ"ד  אבות



מו       

"תורת  בעניני שרימוהו אלא  עוד , ולא  שרימוהו, היתכן בטענה : יבוא  הרי - כו' ולכן,מצוה  !"
פלוני. בענין מתחילים  ֿ עתה  שלעת  אלא  כו', ענינים  ריבוי שישנם  מלכתחילה  לומר  צריכים 

מסודר , בסדר  ֿ אם  (כי ומצוות  תורה  עניני כל  לקיים  ומיד  תיכף  שיתחיל  ממנו לדרוש  אין גיסא , ולאידך 
ֿ הכי  בלאו הרי לעומתו: לטעון הוא  יכול  זו, בדרך  לפעול  יצליחו שלא  לכך  נוסף  שכן הכבד ), אל  הקל  מן

כל  את  לקיים  ֿ אפשר  אי  את לבנות  ֿ אפשר  ואי קיים , ֿ המקדש  בית  שאין הגלות  בזמן
ֿ המקדש  במקומו"37בית  מקדש  ש "יבנה  צדקנו משיח  ביאת  תגרעו 38לפני ש "לא  אמרה  שהתורה  ומכיון ,

-39ממנו"  התורה מצוות  תרי"ג  כל  לקיים  שיוכלו עד ... המצוות  קיום  עם  - הלה  יטען -
ֿ לבוא ! לעתיד  בשלימותן,

שיוכלו  הזמן וכשיבוא  הזה , בזמן לקיימן שיכולים  המצוות  כל  לקיים  בתורה  חיוב  יש  מאי, אלא 
אחת , מצוה  עם  להתחיל  שיש  לתורה ", ב "מקרבן ודוגמתו כולן, את  יקיימו אזי המצוות , כל  את  לקיים 

ומצוותיה . התורה  כל  שיקיים  עד  מצוה , ועוד  מצוה  עוד  יוסיף  ֿ כך  ואחר 

.Î" כהנא" - בפרשתנו אאמו"ר  והערות  הזוהר  מאמר  עם  גם  זה  כל  לקשר  לבא ,40ויש  - לוי מוחא , -
ישראל ": - גופא 

תליתאי" "עמא  ֿ ישראל , בני בכללות  סוגים  שלושה  הם  - וישראלים  לוים  כל 41כהנים  אצל  ודוגמתם  .
התורה ). (לימוד  במוח  העבודה  על  קאי - מוחא  וגופא : לבא  מוחא  - לקונו בעבודתו מישראל , ואחד  אחד 
(קיום  בפועל  במעשה  העבודה  על  קאי - וגופא  התפילה ), (עבודת  שבלב  במדות  העבודה  על  קאי - לבא 
עם  בכללות  והן מישראל , ואחד  אחד  כל  אצל  (הן הסוגים  שלושת  וכל  הגוף . אברי ֿ ידי על  המצוות )

ה )גוף . ו(שאר  לב  מוח  - הכולל  אחד , גוף  כמו אחת , מציאות  ונעשים  מתאחדים  ישראל )

אאמו"ר  כמו 42וכותב  ישראל ), גופא  (ולא  גופא  ישראל  ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  לכאורה  כי בלישנא , "דוק  :
כהן  ֿ תפארת , ֿ גבורה  חסד  הם  בעצם  ישראל  לוי כהן הנה  כי לפרש , יש  לבא . - לוי מוחא , - כהנא  שאמר 
מוחא , – כהנא  שאמר  ומה  גופא , תפארת  - ישראל  שמאלא , דרועא  גבורה  - לוי ימינא , דרועא  חסד  -
חכמה  כלי נעשה  חסד  שלישי שמשני מפני הוא  . . בינה  הוא  ולבא  חכמה , הוא  שמוחא  לבא , - לוי
חכמה . - מוחא  נעשה  חסד , כהנא  זהו . . ֿ אנפין דזעיר  בינה  כלי נעשה  גבורה  שלישי ומשני דזעיר ֿאנפין,
עצמן  שישראל  הפירוש  יהיה  תפארת , גופא  ישראל  אמר  הוה  אי ֿ זה  ולפי בינה , - לבא  נעשה  גבורה , לוי
לכן  תפארת , הם  עצמן ישראל  כי אינו, וזה  גופא , תפארת  מהן שנעשה  אלא  מתפארת , למטה  בחינה  הם 

כו'". ישראל  הוא  תפארת , דהיינו גופא , ואמר  הסדר  הפך 

פריש " מרובא  דפריש  (ו"כל  ֿ ישראל  בני רוב  בזה : בדרגת 43והענין אלא  ולוי, כהן בדרגת  אינם  - (
"גופא " גופא ", "ישראל  - העצם  ענין הוא  ישראל  ואילו נוסף , תואר  כמו הוא  ולוי שכהן היינו, ישראל ,
שכן  "ישראל ", - הוא  העצמי שענינו - מישראל  ואחד  אחד  בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  דבר . של  גופו מלשון גם 
של  הידוע  (כלשון יכונה " ישראל  בשם  אשר  "את  גם  כולל  הוא ", "ישראל  שיהיה  ומצב  מעמד  באיזה 

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מציאותו,44כ "ק  עצם  אלא ) כינוי, (לא  הוא  ד "ישראל " הענין אצלו שגם  ,(
"גופא ".

הנ"ל : בכל  להוסיף  ויש 

שבישראל  הסוגים  כל  של  האחדות  ֿ ידי שעל  – בזה  והענין "כלי". ֿ תיבות  ראשי – ישראל  לוי כהן
ברכותיו  להמשכת  "כלי" - ובמיוחד  כולל  הקדושה , אור  להמשכת  "כלי" נעשים  יחדיו) ישראל  לוי (כהן

כו'. בנים  ובני מבנים  מעצמו, נחת  ורוב  בריאים , חיים  כפשוטם , גשמיים  לענינים  עד  הקב "ה , של 
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(37- כו' זמן משך  לאחרי  אלא בנוהו שלא ראשון בית כמו
ובגבעון  בנוב בשילה, בגלגל , המשכן שעמד  השנים כל  לאחרי 

לבנותו. נצטוו אז שרק - ביהב"ח ) הל ' בריש הרמב"ם (כמ "ש
ספי "א.38) מלכים הל ' רמב"ם
ב.39) ד , ואתחנן

ברע"מ .40) - ב רכד ,
א.41) פח , שבת
תמא.42) ע' פרשתנו לוי "צ לקוטי 
וש"נ.43) א. כח , ברכות
וש"נ.44) פ. ע' ח "ב שלו אג "ק



מז        

האור  המשכת  שמעורר  - נוסף  ענין בו יש  והשפע , האור  את  מקבל  שה "כלי" לזה  נוסף  ועוד : זאת 
והשפע  האור  בו שיומשך  כביכול , ומכריח , ציט ") ("ער  ומושך  בחינת 45והשפע , וממשיך  שמעורר  ועד  .

בנוגע  והן הקדושה , אור  להמשכת  בנוגע  הן - ממש  העצם  בחינת  מזה , ויתירה  מהכלים , שלמעלה  האור 
יחד . גם  ובגשמיות  ברוחניות  הברכה  להמשכת 

הרקיע " כזוהר  יזהירו "והמשכילים  בענין התחלתו שם  על  הזוהר , בספר  נתבאר  זה  שענין 46[ולהעיר ,

ש "דומה  הרקיע ", "כזוהר  - גופא  ובזה  "יזהירו", והגילוי, האור  המשכת  פועלים  ה "משכילים " שגם  -
הכבוד " ].47לכסא 

.‡Î מספר במעלת  לעיל  המדובר  עם  קשור  תליתאי", "עמא  וישראלים , לוים  כהנים  ענין כללות  והנה ,
בארוכה . כנ"ל  השבועות ', ל 'שלושת  בנוגע  שלשה 

לעילוי  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  השבועות ' שב 'שלושת  הטוב  הענין נתגלה  התורה  ֿ ידי שעל  – הענין ונקודת 
השלישית . וגאולה  השלישי ֿ המקדש  בית 

לתחילת  הקשר  אודות  לעיל  המדובר  על  [נוסף  השבוע  פרשת  וחותם  סיום  עם  זה  ענין לקשר  ויש 
שעשה  שלום ", בריתי את  לו נותן הנני גו' חמתי את  השיב  הכהן אהרן בן אלעזר  בן "פינחס  - הפרשה 

ֿ המקדש  שבבית  הקרבנות  בענין הפרשה  להמשך  והשייכות  הקשר  וכן להקב "ה . ישראל  בין -48שלום  [
וחותמה  שסיומה  ה '":49ההפטרה , נאום  גו' יאשמו אוכליו כל  גו' לה ' ישראל  "קודש 

פרשתנו  סוף  תורה ' ב 'לקוטי ישראל 50מבואר  בחינת  "שאוכל  ש "אוכליו" הפירוש  החסידית ) (הפרשה 
"יביא  - "יאשמו" להיות  צריך  ולכן השבועות '), ב 'שלושת  הירידה  (דוגמת  כו' הירידה  ענין שזהו שלו",

כתיב  בקדשים  ש "במועל  לבאר  וממשיך  בקדשים ", כמועל  ואת 51אשם  ישלם , הקודש  מן חטא  אשר  ואת 
 התשובה שזוהי ה 'יחידה ', בחינת  החמישית , בדרגה  התשובה  שלימות  על  דקאי עליו", יוסף 

הכיפורים  למעלת 52ביום  מגיע  "אוכליו" של  הירידה  שעל ֿידי היינו, תפילות , בחמש  שנתחייב  יום  ,
כו'. ה 'יחידה ' בחינת  שמצד  התשובה 

על  דקאי - ה '" "נאום  "דברי"ומסיים  עמכם "53, דברתי השמים  "מן מגלים 54, ֿ ידה  שעל  כאמור , ,
העילוי. לתכלית  באים  שמזה  הירידה , ֿ ידי על  שנעשה  הטוב  את 

.Î ברמב "ם היומי לשיעור  באים  בהלכות 55ומכאן -:

נאמר  הרי הבית , בדק  כקדשי שהיא  ֿ פי ֿ על  אף  אפר , שתעשה  עד  משהוקדשה  בה  מועלין אדומה  "פרה 
הפרה "56בה  באפר  אדם  ימעול  שלא  הוא  ֿ דין בית  ותנאי היא , .57חטאת 

הרמב "ם  מפרשי כקושיית  - להבין :58וצריך 

בדק  קדשי אטו ֿ פי, ֿ על  אף  דמאי קשה , הבית , בדק  כקדשי שהיא  ֿ פי ֿ על  אף  רבינו שכתב  "מה  א )
בהו" מעלי לא  מי ?!59הבית 

מועלין  תורה  שמדין משמע , הפרה ", באפר  אדם  ימעול  שלא  הוא  ֿ דין בית  "תנאי רבינו שכתב  ממה  ב )
כדילפינן  הפרה , באפר  מועלין אין תורה  מדין גם  ולכאורה , - אפר  שנעשית  לאחרי גם  שנאמר 60בה  ממה 

""חטאת  ,", בה שמועלין מלמד  -!?"מועלין אין באפרה  מועלין, בה  -
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ועוד .45) רמו. ע' תרנ"ג  סה"מ  ראה
ג .46) יב, דניאל 
וש"נ.47) סע"א. יז, סוטה
ואילך .48) א כח ,
ג .49) ב, ירמי '
ואילך .50) ג  פ,
טז.51) ה, ויקרא
"אע"פ 52) ֿ ז) ה"ו פ"ב תשובה (הל ' הרמב"ם וכפס"ד 

ר"ה  שבין הימים בעשרה לעולם, יפה והצעקה שהתשובה
הוא  הכיפורים יום מיד .. היא ומתקבלת ביותר יפה היא ליוהכ "פ

לישראל ". וסליחה מחילה קץ לכל .. תשובה זמן

כט .53) כג , ירמי '
יט .54) כ , יתרו
מעילה".55) הלכות מ "הרמב"ם מביא שם שבלקו"ת להעיר
ט .56) יט , חוקת
ה"ה.57) פ"ב
אתר.58) על  כס"מ 
להדיוט 59) "אסור מעילה: הלכות בריש הרמב"ם כפס"ד 

בין  המזבח , גבי  על  הקרבין מדברים בין השם, מקדשי  ליהנות
מעל ". . הנהנה. וכל  הבית, בדק מקדשי 

ואילך .60) סע"ב נא, מנחות



מח       

המפרשים  :75ותירצו

שאינה  ֿ פי ֿ על  אף  קאמר , דהכי "אפשר  - הבית " בדק  כקדשי שהיא  ֿ פי ֿ על  "אף  שכתב  למה  בנוגע 
אלא  הבית , בדק  קדשי אינה  וגם  מזבח  שאינה קדשי וכיון הבית "), בדק  ("כקדשי הבית  בדק  לקדשי

חטאת ". רחמנא  דקרייה  אלא  בה , שימעלו הדין מן היה  לא  בחוץ ) מעשיה  שכל  (מכיון ממש  קדשים 

בגמרא  איתא  - הפרה " באפר  אדם  ימעול  שלא  הוא  ֿ דין בית  "תנאי שכתב  למה  ש "שתי 59ובנוגע 
מיניה  עבדי וקא  בה  מזלזלי דקא  דחזו כיון מועלין, אין באפרה  מועלין, בה  - דאורייתא  הוו. תקנות 

מעילה  חשש  (מפני הזאות  מספק  דפרשי דחזו כיון מעילה , בה  גזרו אדאורייתא "61למכתן, אוקמוה  ,(
אדאורייתא ". דאוקמוה  אמאי קאי ֿ דין, בית  תנאי שהוא  דתנן הא  זה , "ולפי באפרה ), מועלים  (שאין

ברורה '' "בלשון חיבורו שכתב  הרמב "ם , של  לשונו בצחות  להולמם  קשה  הנ"ל  תירוצים  –62אמנם ,
ֿ פי ֿ על  "אף  ברורה  בלשון לכתוב  לו היה  (א ) הבית ",שהרי: בדק  קדשי לא ) ואפילו מזבח  (קדשי

"תנאי  הלשון פשטות  (ב ) הבית ", בדק  כקדשי שהיא  ֿ פי ֿ על  "אף  - להיפך  המשתמע  בלשון לכתוב  ולא 
הוא  הפרה " באפר  אדם  ימעול  שלא  הוא  ֿ דין מועלין בית  התורה  מן אבל  באפרה , מועלין אין

חזרו  ֿ כך  ואחר  באפרה , גם  שימעלו חכמים  תיקנו שבתחילה  כלל  הזכיר  לא  הרמב "ם  שהרי באפרה , גם 
תורה ?! דין על  והעמידו

עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן זה , בכל  להאריך  .63ויש 

.‚Î פרה - אדומה  פרה  לטהרת  ממש  בקרוב  נזכה  אדומה , פרה  אודות  והלימוד  שמהדיבור  ֿ רצון ויהי
המשיח  המלך  שיעשה  .64העשירית 

ופרה ", פרה  כל  מאפר  מצניעין (ש "היו שלפניה  הפרות  תשע  כל  מאפר  יהיה  העשירית  שבפרה  ולהעיר ,
למשמרת "55"שנאמר  ישראל  בני לעדת  מאפר 63והיתה  ליתן יכלו בכולם  לא  שבינתיים  בפרות  שהרי ,(

תשע  כל  מאפר  בה  שיהיה  המשיח , המלך  שיעשה  העשירית  בפרה  ֿ כן ֿ שאין מה  הקודמות , הפרות  כל 
שלפניה . הפרות 

היעוד  שיקויים  שמכיון - ועבודתינו" ל "מעשינו בנוגע  בני 65ודוגמתו אחד  לאחד  תלוקטו "ואתם 
אבידה , של  ענין שייך  לא  הרי אליו, השייכים  הקדושה  ניצוצות  כל  את  עמו יביא  ואחד  אחד  וכל  ישראל ",
המטמוניות  כל  שיתגלו מזה  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן ובמכל  בשלימות . הם  הענינים  כל  כי קדושה , ניצוץ  שיאבד 

יוסף  שהטמין מטמוניות  (שלש  סתם .66כו' אבידה  עניני ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  – בזה ) וכיוצא  ,

והיהדות  התורה  הפצת  לפעולות  בקשר  ומסיבות  התוועדויות  אודות  גם  להזכיר  יש  - לזה  ובהמשך 
מוחא  וישראל , לוי כהן בענין לעיל  (כמדובר  ֿ ישראל  בני של  הסוגים  כל  ולאחד  ולקבץ  ללקט  שנקודתן

מצוה . של  ושמחה  תורה  של  שמחה  ומתוך  לתורה ", "מקרבן אחת , ותכלית  למטרה  וגופא ) לבא 

- ויכריזו אלו, ומסיבות  התוועדויות  עבור  המשמח  משקה  לקבל  עתה  יגשו - ֿ דא  בכגון וכרגיל 
ֿ פנים  ֿ כל  על  או בגופם , להשתתף  המסובים  את  ויזמינו והזמן, המקום  המאורע , תוכן על  - עליון" מ "מקום 

בממונם . וגם  במחשבתם , כלומר , בנשמתם ,

זריזות , ומתוך  ֿ ישראל , בני כל  את  ללקט  הקב "ה  של  פעולתו את  ויזרזו יוסיפו אלו שפעולות  ֿ רצון ויהי
הוא " כהן "אלקיכם  הן"67שהרי זריזין ו"כהנים  אחד 68, לאחד  תלוקטו "ואתם  היעוד  קיום  - ובפשטות  ,

הנה " ישובו גדול  "קהל  ישראל ", האנשים 69בני העם , את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  – זו בשנה  ובפרט  ,
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בחשש 61) ליכשל  שלא כדי  טומאה ספק על  שוויתרו כלומר,
כפתגם  - עבירה של  מענין הזהירות גדלה כך  כדי  עד  מעילה.
נפרד  להיות רוצה ואינו יכול  אינו "יהודי  הזקן רבינו של  הידוע
הרמב"ם  ובלשון תמוז), כ "ה סיון. כ "א - יום" ("היום מאלקות"
להיות  "רוצה יהודי  שכל  - להלכה כפס"ד  גירושין) מהל ' (ספ"ב

העבירות". מן ולהתרחק המצוות כל  לעשות מישראל ..
הי "ד .62) לספר הקדמתו

ט .63) ט , משלי 
ספ"ג .64) אדומה פרה הל ' רמב"ם
יב.65) כז, ישעי '
א.66) קיט , פסחים
סע"א.67) לט , סנהדרין
ה"כ .68) פ"ג  שבת הל ' רמב"ם וש"נ, א. כ , שבת
ז.69) לא, ירמי '



מט        

והטף " הגבורה 70והנשים  ומפי ה '", את  ד "ליראה  הענין נעשה  כולם  שאצל  שמחה 72שומעה "71, ומתוך  ,
וּתׂשמח . ּתׂשמח  שנת  - זו בשנה  ובפרט  לבב , ְְִַַַוטוב 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

* * *

.„Î שהי לפי הכהן, אהרן בן אלעזר  בן "פינחס  - הפרשה  בתחילת  רש "י פירוש  לבאר  גם  ו נהוג 
שבט  נשיא  והרג  ֿ זרה , לעבודה  עגלים  אמו אבי שפיטם  זה  פוטי בן הראיתם  אותו, מבזים  השבטים 

אהרן". אחר  ויחסו הכתוב  בא  לפיכך  מישראל ,

אחר  במקום  בארוכה  נתבאר  נתחוור 73וכבר  לא  עדיין אבל  זה , רש "י בפירוש  הדיוקים  פרטי
ֿ קשיא : קלאץ 

הסיפור  בתחילת  מתעוררת  - פינחס  פרשת  בריש  רש "י שמתרץ  פינחס  של  יחוסו הדגשת  על  השאלה 
הכהן" אהרן בן אלעזר  בן פינחס  "וירא  בלק : פרשת  יחוסו 74בסוף  את  להדגיש  הכתוב  הוצרך  מדוע  -

"בן  שהוא  להדגיש  שצריכים  אלעזר , בן) (פינחס  של  שמו שנזכר  הראשונה  הפעם  זו אין הרי לאהרן.
אהרן"?

השבטים  ביזוי בגלל  יחוסו בהדגשת  הצורך  אודות  פינחס  פרשת  בריש  רש "י שמתרץ  התירוץ  ולאידך ,
לאהרן היחוס  כשנזכר  בלק  פרשת  בסוף  מתרץ  אינו זמרי, מהריגת  המאורע הענין,כתוצאה 

זמרי?! הריגת  של 

.‰Î, בלק פרשת  בסוף  הכהן" אהרן בן אלעזר  בן "פינחס  היחוס  שהדגשת  - בזה  הביאור  לומר  ויש 
הכתובים : בפשטות  שמתעוררת  שאלה  לתרץ  באה 

ישראל " בני עדת  כל  ולעיני משה  "לעיני היה  זה  דייני 75מאורע  שאר  וכל  הזקנים , שבעים  כולל  ,
אלפים " ושמונת  ריבוא  "שמונה  - דיני 76ישראל  גם  אלא ) כו' ממונות  דיני רק  (לא  לדון בכוחם  שהיה  -

"וירא  לבדו פינחס  ורק  ושתקו, הצד  מן עמדו שכולם  יתכן ואיך  גו'"?!77נפשות . ויקם  גו'

מקובלני  למשה : לו אמר  הלכה . ונזכר  מעשה  "ראה  פינחס ", "וירא  שכתוב  מה  אמנם  מפרש  רש "י
רומח  ויקח  מיד  פרוונקא , ליהוי איהו דאיגרתא  קריינא  ליה : אמר  בו, פוגעין קנאים  ארמית  הבועל  ממך 

ה  היה  שפינחס  יתכן איך  קשיא , גופא  הא  אבל  וגו'". בידו   ונעשה הלכה " ש "נזכר 
הצד  מן עמדו כו' הזקנים  ושבעים  הדיינים  כל  ֿ ישראל , בני שאר  שכל  היתכן - דאיגרתא " "קריינא 

ושתקו?!

ממך "), ("מקובלני רבינו ממשה  זו הלכה  שלמד  ישראל  מכל  היחידי היה  שפינחס  לומר  שאין [ופשוט ,
(ואדרבה , מיוחד  באופן רבינו ממשה  קיבל  שפינחס  מקרא  של  בפשוטו מצינו שלא  לזה  נוסף  שהרי

רש "י  בפירוש  ישראל ,78מפורש  כל  ועם  הזקנים , עם  אהרן, בני עם  אהרן, עם  למד  שמשה  המשנה " "סדר 
שומע  לבדו הוא  היה  אילו גם  הנה  העם "), ל "כל  שוה  היה  שפינחס  היינו, וכו', אהרן למד  ֿ כך  ואחר 

ישראל ]. לכל  מלמדה  היה  אלא  בסוד ... שומרה  היה  לא  בוודאי רבינו, ממשה  זו הלכה 

מדייק  רש "י הרי: - לו" הראוי את  ויטול  פינחס  שיבוא  כדי הלכה *.. ממנו "נתעלמה  רש "י שכתב  ומה 

הלכה", ממנו "נתעלמה בתחילה (א) רש"י : בדברי  הסתירה על להעיר (*„ÈÓÂ ÛÎÈ˙Â' ב שזהו אלא - ידיו" "רפו

"נתעלמהÌÈ„Ùזמנים (ב ) געוÂÓÓכו'. מה!"ÌÏÂÎכו' על ביאר ולא ,
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יב.70) לא, וילך 
שענין 71) היינו, התגברות, מלשק - דייקא "הגבורה"

הענינים. שאר כל  על  גובר והאלקות הקדושה
ה"ו.72) פ"ג  חגיגה הל ' רמב"ם
ואילך .73) 160 ע' ח "ח  לקו"ש

ז.74) כה,
ו.75) שם,
ה.76) שם, פירש"י 
ז.77) שם,
לב).78) (לד , תשא ס"פ
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ל  בנוגע  כלומר , הלכה ", (ממשה ) ממנו "נתעלמה   כדי הלכה .. ממנו ש "נתעלמה  לומר  שייך 
שנתעלמה  כזה  גדול  נס  היה  וכו'" פינחס  שיבוא  ש "כדי לומר  מחייב  זה  אין אבל  וכו'", פינחס  שיבוא 

הלכה   פינחס היה  ֿ ישראל  בני שמכל  לזה  טבע ) ֿ פי (על  סיבה  שהיתה  לומר , צריך  ולכן !
הלכה ". ש "נזכר  היחידי

.ÂÎ:"הכהן אהרן בן אלעזר  בן "פינחס  פינחס , של  יחוסו בהדגשת  הכתוב  רומז - לזה  וההסברה 

ישראל " בית  כל  יום  שלושים  אהרן את  "ויבכו ֿ עתה  זה  למקרא " חמש  ה "בן למד  הכהן, אהרן 79אודות 

אהרן שהיה  לפי והנשים , האנשים  ישראל , בית  "כל  רש "י, ומפרש     מריבה בעלי בין
לאשתו". איש  ובין

כמו  מצרים , מיציאת  החל  - ישראל  של  לטובתם  אהרן של  השתדלותו אודות  ֿ זה  לפני למד  וכן
המדברים "הוא 80שכתוב  הם  גו' מצרים  מארץ  ישראל  בני את  הוציאו להם  ה ' אמר  אשר  ומשה ,

אהרן  ֿ ידי על  היה  לפרעה  שהדיבור  מזה , ויתירה  ממצרים ", ישראל  בני את  להוציא  מצרים  מלך  פרעה  אל 
נביאך " יהיה  אחיך  "אהרן - פרעה "81דוקא  באזני ויטעימנו "ימליצנו היות 82, במשך  ֿ כך , אחר  וכן ;

הכבוד " ל "ענני ישראל  זכו אהרן של  שבזכותו - במדבר  ֿ ישראל  את 83בני עליהם  והקילו עליהם  שהגינו
אהרן של  מעלתו גודל  למקרא " חמש  ה "בן יודע  זה  מכל  אשר  וכו', וכו' במדבר , ההליכה  ,

החסד . איש 

ישראל  עמו את  "לברך  כהנים , ברכת  מענין גם  הכהנים "84[ולהעיר  של  מעלתם  שמצד  היינו, ,
הקב "ה  של  ברכתו ֿ ידם  על  נמשכת  ישראל , ישראל 85באהבת  באופן 86לכל  ברכה  המשכת  - גופא  ובזה  ,

חסידות  בדרושי כמבואר  ביותר , שקדים "87נעלה  ויגמול  גו' אהרן מטה  פרח  "והנה  ש "שקדים 88בענין ,
יום " כ "א  גומר  שהוא  שעה  עד  מציץ  שהוא  משעה  להגמר .. ממהרים  על 89הם  מורה  ש "שקדים " היינו, ,

דברו" ירוץ  מהרה  "עד  ההשפעה , שלמעלה 90מהירות  חסד  חסד ", "רב  מבחינת  היא  שההמשכה  מכיון ,
והגבלה ]. ממדידה 

אלעזר  בן "פינחס  פינחס , של  יחוסו בהדגשת  הכתוב  כוונת  וזוהי   של נכדו שלהיותו - "
ישראל , אוהב  תכונת אהרן*, ממנו  עצמו את  והעמיד  כו'", הלכה  ש "נזכר  זה  הוא  ולכן ,

 ,('כו מסביב  עומדים  שבטו שבני (בידעו בישראל  שבט  נשיא  ולהרוג  האוהל  לתוך  ָלהכנס 
   !

.ÊÎ:מובן אינו ועדיין

יתכן  איך  ֿ כן ואם  מסויים , זמן משך  עבר  - בפועל  זמרי להריגת  עד  הלכה " "נזכר  שפינחס  רגע  מאותו
מאומה ?! עשו ולא  הצד  מן לעמוד  פינחס ) (מלבד  כולם  נשארו ֿ כך  אחר  שגם 

ז"ל  חכמינו הוראת  יסוד  על  - לומר  אנשים 91ויש  עוד  היו שאכן - זכות " לכף  האדם  כל  את  דן "הוי
כו', בזה  סייעו אלא  הצד , מן עמדו שלא  מישראל 

זמרי . מעשה ראה ולא במשכן, היה כהןֿגדול, להיותו - אהרן בן לאלעזר ובנוגע  (*
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כט .79) כ , חוקת
ֿ כז.80) כו ו, וארא
א.81) ז, שם
ב.82) שם, פירש"י 
א.83) כ , חוקת פירש"י  ראה
וראה 84) א). לט . (סוטה כפים נשיאת לפני  הברכה נוסח 

ב). קמז. זח "ג  (ע"ס סי "ט  סקכ "ח  או"ח  אדה"ז שו"ע
תלוי '85) הברכה קבלת "אין סנ"ב: שם אדה"ז שו"ע ראה

נושא  כהן כל  שלכן אברכם". ואני  שנאמר בהקב"ה, אלא בכהנים
(אם  התומ "צ בקיום ומצבו מעמדו על  הבט  מבלי  ומברך , כפיו

כו'). המעכבים מהדברים אחד  בו אין
י "ב 86) מכל  היו שרובם ישראל , לדייני  הברכה - גם כולל 

כהנים). ולא (ישראלים, ישראל  שבטי 
ואילך ).87) ג  (נה, קרח  ס"פ לקו"ת
כג .88) יז, קרח 
שם)89) לקו"ת (ראה למוטב" ה"שקידה גם נשתלשל  ומזה

שתכליתם  בארוכה), (כנ"ל  המצרים" "בין דימי  יום כ "א -
לטוב". ל "שקדים שיהפכום – ומטרתם

טו.90) קמז, תהלים
זה).91) דשבת (פרק מ "ו פ"א אבות



ני        

ומעלתו  זו, בהלכה  נזכרים  היו אחרים  שגם  לומר  מסתבר  זמן, משך  עוד  עובר  היה  אילו מזה : [ויתירה 
היותו היא  פינחס  הלכה "],של  ש "נזכר 

עד  חשוב  הדבר  שאין מפני זה  הרי - אחרים  של  פעולתם  אודות  מאומה  בכתוב  נתפרש  שלא  ומה 
פינחס ). ֿ ידי על  היתה  הפעולה  שעיקר  (מכיון יפרשו שהכתוב  כך  כדי

רק  אשר  במדבר , היותם  שנות  ארבעים  במשך  ֿ ישראל  בני אצל  שאירעו המאורעות  ריבוי כל  ֿ דרך  ועל 
אלא  מספיק  אינו בתורה  שנתפרשו המאורעות  כל  צירוף  שהרי - בתורה  נתפרש  בלבד  מהם  קטן חלק 
בכתוב , נתפרשו לא  המאורעות  ריבוי שאר  כל  ואילו - בזה  וכיוצא  אחת , שנה  מועט , זמן משך  בשביל 

ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  על  לדורות , נוגעים  שאינם  שלא 92מפני נבואה  נכתבה , לדורות  שהוצרכה  "נבואה 
בזה . וכיוצא  נכתבה ", לא  הוצרכה 

.ÁÎ גם הכהן", אהרן בן אלעזר  בן "פינחס  פינחס , של  יחוסו את  ומדגיש  חוזר  כשהכתוב  אמנם ,
פינ  פרשת  לאהרן?בתחילת  היחוס  את  ולהדגיש  לחזור  הצורך  מהו שאלה  מתעוררת  - חס 

עגלים  אמו אבי שפיטם  זה  פוטי בן הראיתם  אותו, מבזים  השבטים  שהיו "לפי - רש "י מתרץ  זה  ועל 
אהרן"; אחר  ויחסו הכתוב  בא  לפיכך  מישראל , שבט  נשיא  והרג  ֿ זרה *, לעבודה 

- יחוסו ומדגיש  הכתוב  חוזר  לכן כו', אותו מבזים  השבטים  היו זמרי הריגת  מאורע  שלאחרי מכיון
בגלל  היתה  זמרי בהריגת  פינחס  שפעולת  מעיד  שהכתוב  היינו, הכהן", אהרן בן אלעזר  בן "פינחס 

. ישראל עם  את  להציל  נפשו מסר  שלכן ישראל , אוהב  שהיה 

.ËÎ: הנ"ל בכל  להוסיף  ויש 

מסכתות  וכמה  בכמה  שהובא  אף  - כו'" זה  פוטי בן הראיתם  אותו, מבזים  השבטים  "שהיו הפירוש 
של  פשוטו שזהו היינו, ז"ל , רבותינו פירשו בלשון לא  וגם  כלל , מזכירם  רש "י אין ז"ל , חכמינו ומדרשי 

ממש . מקרא 

ֿ קשיא : קלאץ  נשאלת  וכאן

לפרש  לו היה  לכאורה , ֿ זרה ", לעבודה  עגלים  פיטם  אמו ש "אבי בכך  שביזוהו רש "י מפרש  מדוע 
"העגל  - יותר  חמור  בענין "כי 93שביזוהו אביו), (אבי אהרן" עשה  לשמצה 94אשר  אהרן פרעה 

בקמיהם "**?!

ביזוהו  שלא  מוכח  שמזה  אהרן", "בן בפסוק  שנאמר  ממה  הוא  רש "י של  שהכרחו לתרץ , יש  לכאורה 
- בפסוק  היא  השאלה  עיקר  אבל  לאהרן, היחוס  בהדגשת  להשיב  מתאים  לא  שאז אהרן, שעשה  בעגל 
ביזוהו?! לא  ולמה  ייחסו, שהכתוב  ידעו לא  שביזוהו, בשעה  אהרן! שעשה  בעגל  ביזוהו לא  אמנם  מדוע 

לעבודהֿזרה"), עגלים שפיטם יתרו ("מזרע  "פוטיאל" בפירוש כה) ו, (וארא לעיל הנאמר זוכר למקרא חמש והבן (*

מראהֿמקום!ÙÓ˘שלכן, כל מבלי  כו' שפיטם כאן

גו'", אליך "ויקחו חוקת) פרשת (ריש אדומה בפרה שנאמר מה מקרא) של (בפשוטו עלֿפי ֿזה לתרץ  - וגם (**

בסגן"! "מצותה מקרא*) של בפשוטו - טעם (בלי  סתם לכתוב  ולא אלעזר, עלֿידי  אלא אהרן, עלֿידי  לא - ועשייתה

ורק  (*ÛÂÒ ר"מ של מיסודו מביא עבודה ‰„Ô˘פירושו נעשית לא העגל את עשה שאהרן "לפי  "הדרשן") - (כשמו

סניגור". נעשה קטיגור שאין ידו, על זו
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א.92) יד , מגילה
לה.93) לב, תשא

כה.94) שם,
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דאמת  אליבא  אבל  השבטים , אצל  להיות ) יכולה  (שהיתה  לסברא  בנוגע  אלא  אינו זה  שכל  ולהעיר ,
מעלתו גודל  בגלל  היתה  העגל  בחטא  אהרן של  פעולתו גם  הרי, -  על רש "י כפירוש  ,

ואמר ,95הפסוק  "ראה  לפניו", מזבח  ויבן אהרן שעשה "וירא  היינו, בהם ", ולא  הסרחון בי יתלה  מוטב 
נפשו מסירת  כדי תוך  זאת    ויחסו הכתוב  "בא  אהרן", "בן בכתוב  נרמז זה  שגם  לומר  ויש  ,

אהרן. כמו ישראל , את  להציל  עצמו את  מסר  פינחס  שגם  - אהרן" אחר 

.Ï"לבו אל  יתן "והחי לקונו, האדם  בעבודת  והלימוד  ההוראה  יד .96ביאור  סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  -

.‡Ï כך ֿ ואחר  טז. סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  - וכו' קיץ  מחנות  בחינוך , ההשתדלות  אודות  דובר 
אמר :

ז"ל  חכמינו סיפור  ידוע  הרי - כו' קשה  עבודה  שזוהי שחושבים  אלו שגם  להוסיף , רבי 97ויש  אודות 
שזימן  עד  להעלותה , יכול  היה  ולא  הבית ), (לבדק  ֿ המקדש  לבית  גדולה  אבן להביא  שרצה  דוסא  בן חנינא 
עמהם , ואצבעו ידו שיתן בתנאי לירושלים  האבן להעלות  שהסכימו אנשים , בדמות  מלאכים  הקב "ה  לו

בירושלים "! עומדים  ונמצאו עמהם  ואצבעו ידו "נתן

באמת , גדולה  אבן אודות  אמנם  מדובר  - כו' מעלתו שגדלה  דוסא , בן חנינא  רבי שבסיפור  ולהעיר ,
אלא  זה  שאין מאד  יתכן כערכנו, לאנשים  בנוגע  אבל  כו'; בנס  צורך  היה  שנדמה שלכן בלבד ,

ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  על  קשה , עבודה  כהר ".98שזוהי להם  נדמה  צדיקים ") כולם  ("ועמך  "צדיקים 

עניני  בכל  שמצליחים  ובוודאי בלבד , והאצבע  היד  לתת  ֿ אם  כי תובעים  שלא  בוודאי הרי שכן, ומכיון
תמיד " לנגדי ה ' "שויתי ערוך ' ה 'שולחן בתחילת  שכתוב  מה  שיודעים  מכיון - ממלאים 99העבודה  ולכן ,

ככל  המלעיגים ", אדם  בני מפני יבוש  ו"לא  כארי", גיבור  כו' כנמר  ד "עז באופן והשליחות  התפקיד  את 
האדם " לפני לאכול  ומוכן הערוך  "כשולחן - ערוך ' ב 'שולחן שנתבארו הענינים  .100פרטי

התוקף , על  מורה  ה "מטה " שענין - מטות  בפרשת  מנחה ) (בתפילת  תיכף  בתורה  שקוראין וכפי
איתן  .101מבחינת 

מצרים " מארץ  יצאו אשר  ישראל  בני מסעי "אלה  - מסעי לפרשת  שבאים  והולכים 102ועד  שנוסעים  ,
חיל " אל  ירחו"103"מחיל  ירדן על  מואב  "ערבות  האחרון, למסע  שבאים  עד  הגאולה 104, על  דקאי ,

צדקנו  משיח  ֿ ידי על  והשלימה  ממש .105האמיתית  בימינו במהרה  ,

ניקאווא ". ניעט  "ניעט  המקדש ". בית  "שיבנה  לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

הגלות ]. על  אחרונה  ברכה  לומר  שנזכה  ֿ רצון יהי והוסיף : אחרונה , ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  ֿ כך  אחר 
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ה.95) שם,
ב.96) ז, קהלת
וש"נ.97) בתחילתו. קה"ר
א.98) נב, סוכה
ח .99) טז, תהלים

משפטים.100) ר"פ פירש"י 

מטות 101) תיז. ע' בשלח  אוה"ת ֿ ב. א פג , מטות לקו"ת ראה
א'ש. ע'
מסעי .102) ר"פ
ח .103) פד , תהלים
מח .104) לג , מסעי 
ועוד .105) ב. פט , מסעי  לקו"ת ראה



נג

   

הקודש ללשון מתורגם 
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תמיד , הקרבנות: פירוט  לאחר  הפרשה, בסוף
נאמר : מועד , כל  ומוספי חודש ראש השבת, מוספי
את  ה' ציוה אשר  ככל  ישראל  בני אל  משה "ויאמר 

משה".

ישראל  לבני מסר  שמשה לציין  התורה צריכה מדוע
ה' ציווי את קיים שמשה להודיע הכרחי וכי זאת, כל 

את 1אליו  אליהם ואמרת ישראל  בני את "צו 
קרבני..."?

מקומות  במספר  רק 2והרי שכתוב מוצאים, אנו 
משה  ידי על  הציווי מסירת ולא משה, אל  ה' ציווי
שאם  מאליו , מובן  פשוטה: לזה (והסיבה לישראל 
כדי  למשה הדברים את אמר  הקדושֿברוך ֿהוא
והדבר  משה, זאת ביצע בוודאי לישראל , שיעבירם
זאת  מציין  אינו  רש"י אשר  עד  כל ֿכך , פשוט 

אפוא,3בפירושו  ומדוע, ,( לספר כאן  התורה
זאת?

רבי  דברי הענין , להפסיק כך : על  מפרש רש"י
ופרשת 4ישמעאל  מקום, של  דבריו  כאן  שעד  לפי ,

להפסיק  הוצרך  משה, של  בדבורו  מתחלת נדרים
לישראל , זו  פרשה ואמר  משה שחזר  ולומר  תחילה
אלא  זו , להם אמר  שלא במשמע יש כן  לא שאם

דבריו ". התחיל  נדרים בפרשת

הפסוק  נכתב לא אילו  אמנם, להבין : צריך  אך 
היה ישראל ....", בני אל  משה "ויאמר  

 נדרים פרשת כתובה לאחר ֿכך  שמיד  (כיון 
הקודמת  שהפרשה משה"), של  בדבורו  "מתחלת שהיא

כיצד  זאת, בכל  אבל , לישראל . משה ידי על  נמסרה לא
את  קיים לא שמשה כזאת, מחשבה בכלל  תיתכן 

אליהם" ואמרת ישראל  בני את "צו  ה' ?5הוראת

.
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ישמעאל  רבי דברי את מסביר  "להפסיק 6הרמב"ן 
לא  משה..." "ויאמר  הפסוק נכתב לא אילו  כך : הענין "

הפסוק  מוסב פרשה לאיזו  יודעים משה 7היו  "וידבר 
שבפרשת  לדינים – לאחריו  אם המטות...": ראשי אל 
נאמר  לכן  שבפרשתנו . לדינים – לפניו  שמא או  מטות,
כדי  ישראל ...", בני אל  משה "ויאמר  פרשתנו  בסוף
משה  "וידבר  שבמילים שידעו  כדי הענין ", "להפסיק
הנדרים. ענין  – חדש ענין  מתחיל  המטות...", ראשי אל 

– הענין " "להפסיק של  המשמעות היא וכך 
שאומר  כפי ובספרי", בספרא רבים "במקומות

מוסיף, אף שהוא וכפי הרמב"ן ,  8אומר

מטות  פרשת (שבהמשך  הפסוק הרגו ...9על  "ועתה (
נאמרה  "הרגו " של  השניה שהפעם הרגו ", אשה... וכל 
נכתבת  היתה לא שאילו  כלומר , הענין ". "להפסיק כדי
היו  לא "הרגו ", המילה אשה...", "וכל  לאחר  בשנית,
לקבוצה  משתייכות אשה..." "וכל  המילים אם יודעים

" של  לקבוצה הקודמת, או  זכר ...", כל 
הטף...10שבהמשך  לכם"."וכל 

רש"י פירוש את כך .אבל  להסביר  אפשר  אי
רש"י ה"ספרי"כי סגנון  במה 11את יודע ("איני

וכותב מדבר "), "ויאמר ענין  הפסוק שלולא ,
ש" ולחשוב לטעות, היה ניתן  משה..."   

דבריו "), התחיל  נדרים בפרשת כפירוש (אלא
 ֿ שאחר  שהפסוק ולחשוב לטעות היה שניתן  הרמב"ן ,
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(1" – "צו " ובלשון  – ב. כח, פרשתנו   פרש "י) ולדורות"
צו ). ר"פ

וראה 2) אומרים): (יש  ח טז , קרח א. יא, שם ב. י , בא רמב"ן  ראה
ד). (ס, בא וס"פ ד) (נב, שמות תו "א

(3.11 הערה 72 ע' חי "ג  לקו "ש  גם ראה
אלו 4) תיבות רק בספרי  שגריס נראה רש "י  ומלשון  עה"פ. ספרי 

ביום  (עה"פ פרשתנו  היל"ש  וכגירסת לא, ותו  ישמעאל) ר' (להפסיק..
בפנים  לקמן  וראה כאן . לספרי  אדם בתולדות כמ"ש  גו '), עצרת השמיני 

שם. היל"ש  וגירסת בפנים) (דלקמן  מטות הספרי  מלשון  ולהעיר ס"ב.
כאן .5) בגו "א וצ"ע

נדרים ב"פרשת רש "י  שכוונת עכ"פ) (בדוחק אפ"ל לכאורה

היא, שלא דבריו " (נוסף אבל – קרבנות לפ' נדרים פ' אמירת
כי  כבפנים. קשה בזה גם הרי ) – זו " להם אמר "לא מהלשון  כן  משמע

לבנ "י  ציווי  כל מסר שמשה מהקב"ה מכיון  אותו  ששמע לאחרי 
שנאמר  ובפרט בנדו "ד, כן  עשה שלא לטעות מקום אין  ס"ד), (כדלקמן 

". כאן לספרי  אדם תולדות וראה .(1 הערה (כנ "ל בנ "י " את
לא6) בפנים.אבל וכדלקמן  ,
מטות.7) ר"פ
עה"פ.8) מספרי 
יז .9) לא,

יח.10) שבפסוק
לע 11) ראה אבל 4.שלפנינו . הערה יל



נד   

משתייך  המטות..." ראשי אל  משה "וידבר  כך 
שלפניו  .12לפסוקים

.‚
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גם  הרמב"ן : כשאלת להבין , צריך  לכך , בנוסף
התורה  אומרת המועדות, פרשת בסוף אמור , 13בפרשת

ואכן , ישראל ". בני אל  ה' מועדי את משה  "וידבר 
חז "ל  במדרשי לנחיצות 14מוצאים הסברים מספר 

ואילו  זה, פסוק זאת.שבכתיבת מסביר  אינו 

צורך  יש מקרא של  פשוטו  לפי אם מובן : ואינו 
ציווי  את העביר  שמשה התורה מספרת מדוע להסביר 
להסביר  רש"י היה צריך  לישראל , המועדים אודות ה'

הראשונה  בפעם בתורה בכך  שנתקלים במקום 15זאת

לפסוקנו ? עד  להמתין  ולא אמור ), (בפרשת

"עד  – רש"י של  הסברו  את מכך : דבריו יותר 
שם  כי אמור , בפרשת לומר  אפשר  אי – מקום..." של 

של  ב"דבריו  שאחריֿכן  הפרשה –מתחילה "
לאמר ". משה אל  ה' "וידבר 

.„
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ÂÓ‡ ˙˘Ù Ï‡˘ÈÏ

מדוע  – השאלה מתעוררת כאן  שדווקא הטעם
ישראל , לבני הציווי את העביר  שמשה לכתוב צריך 

פשוט  באופן  להסביר  אפשר  – אמור  בפרשת ולא
ביותר :

בסמוך  נאמרה אמור , שבפרשת המועדות פרשת
המשכן  –16להקמת ישראל  בני מנין  לפני (אפילו 

בחומש  מסופר  שאודותיו  – השני" לחודש "באחד 
ישנן 17במדבר  שם, המפורטות וההלכות המצוות ובין  .(

עומר  לדוגמא: ישראל , בארץ רק המתבצעות ,18כאלה
הלחם 19חדש  שתי ,20.

העביר  בודאי משה אמנם, לחשוב: היה ניתן  לפיכך 
הוא  כלל  בדרך  מכך : ויותר  – לישראל  ה' ציוויי כל  את

זאת ֿ עשה מהקדושֿברוך  הציווי שמיעת לאחר 
תורה  במתן  רש"י, מפירוש שמובן  כפי "שלא 21הוא, ,

אבל  – העם" אל  ההר  מן  אלא לעסקיו  פונה משה היה
הפרטיםבמקרה כל  את העביר  לא אין הוא כי ,

מיד  למעשה חשובים זמן 22הם משה 23באותו  כאשר  ,
עסוק  "יביאון 24היה אשר  הקשה" "הדבר  בכל  בטיפול 
משה" ואת 25אל  בה ילכו  הדרך  את להם וב"הודעת ,

יעשון " אשר  26המעשה  .

המובאת  הברייתא, של  הדעה לפי במיוחד  וזאת,
אמור  בפרשת רש"י שם 27בפירוש המועדות שפרשת ,

פרשיות  אפוא, והיו , הדגלים, פרשת לאחר  נאמרה
למעשה.28רבות  זמן  באותו  חשובות שהיו  ,

שני  פסח  מסעות, דגלים, ישראל , בני מנין  לדוגמא:
ועוד .
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כי 12) לומר, יש  – מטות) בפ' (וכפירושו  כהרמב"ן  פירש  שלא ומה
המשך  יהי ' מטות דר"פ (לחוד) הראשון  שהפסוק לומר  דוחק הפשט ע"ד

ועודלסדרה גופא. מטות לפ' התחלה נדרים ולא פ' עפ"ז  –
למשה  ה' דיבור בתחלתה לפרש  מבלי  גו '" נדר ידור כי  "איש  מתחלת

מטות. ר"פ הרשב"ם מפי ' ולהעיר ! לישראל משה  של או 
מד.13) כג ,

ואל  אהרן  אל משה "וידבר ממש "נ  ג "כ הקשה שם פרשתנו  ברמב"ן 
כבר אבל – כד) כא, (אמור המומין  פרשת בסוף בנ "י " כל ואל בניו 

" כ"א) לבנ "י , הציווי  מסירת ע"ד סיפור (לא שהוא שם  
.15 הערה לקמן  וראה לעניננו . שייך ואינו  ,"

בסופה 14) מגילה ואילך. סע"ב קכ, ב"ב א. עח, נדרים עה"פ. תו "כ
שם). (וברש "י 

שפירש 15) מה על רש "י  סמך שם באמור לתרץ: שאין  ופשוט
לפרש  אא"פ ובפרשתנו  ,(13 הערה (כנ "ל כו '" ב"ד "להזהיר כד) (כא,

כבר נאמרה לב"ד האזהרה כי  –)כן  ג ) כח, פרשתנו 
לדיני  בנ "י  ענין  מה כי  הוא כו '" ב"ד "להזהיר להפירוש  ההכרח כי 
לא  משה אל ה' שבדיבור ובפרט שם), רש "י  במפרשי  (כמ"ש  כהן  מומי 
(א) אשר: המועדות, בפ' משא"כ בנ "י ": "ואל יז ) כא, (אמור נאמר

אל  "דבר נצטווה שמשה מפורש  (ב) בנ "י  לכל שייכים הציווים
אזהרה שהוא לפרש  מקום אין  אליהם", ואמרת

למשה ראה16) נאמרה המועדים שפרשת ד) (ט, בהעלותך
 בחודש השנית.. המשכן ),ל"שנה להקמת (בסמיכות "

עיי "ש .
בתחילתו .17)
יוד.18) כג ,
("וי "א").19) שם וברש "י  יד שם,
יז .20) שם,
כב.21) טז , בשלח כד. ד, שמות מפרש "י  ולהעיר יד. יט, יתרו 
קודם 22) ו (במילא) המרגלים שילוח קודם נאמרה אמור שפ' ואף

מ"מ, – בהקדם לארץ שיכנסו  וחשבו  שנה, ארבעים במדבר שיהיו  הגזירה
אז  היו  מהלךהרי  והוא שם. יתעכבו  כמה ידעו  לקדש ולא יום

(י , בהעלותך ובפרש "י  לא"י . ימים כמה מהלך ומשם ב) א, (דברים ברנע
" כט)  זה והי ' – לארץ" נכנסין  אנו  ימים –

לזה קודם והוצרכו  – שם מסעות,כמפורש  (דגלים, הנ "ל פרשיות
וכו '). בנ "י  מנין  פ"ש ,

בשעת 23) והזהירם "חזר כך שבין  (שם) בהעלותך לפרש "י  ובפרט
מעשה".
ה"ח.24) פ"ד ת"ת הל' רמב"ם ספ"ז . סנהדרין  מתוספתא להעיר

סי "ד. סרמ"ו  יו "ד טושו "ע
כו .25) יח, יתרו 
כ.26) יח, שם
הראשונים 27) פי ' לשני  הוא (הנ "ל) בהעלותך ופרש "י  – יו "ד. כד,

שם.
ביום.28) בו  נאמרו  פרשיות דשמנה ב) (ה, נשא פרש "י  ראה



נה    

את  משה "וידבר  בסוף התורה שם מוסיפה לכן 
העביר  שמשה להדגיש, כדי ישראל ", בני אל  ה' מועדי

ישראל  וזה לבני זו , שבפרשה הדינים פרטי כל  את
בני  אל  "דבר  למשה ההוראה שכוונת מלמדנו , עצמו 
יעביר  שהוא היא, ה'..." מועדי אליהם ואמרת ישראל 

מיד . הפרטים כל  את ישראל  לבני

מסירת  את לדחות סיבה אין  בפרשתנו , זאת לעומת
את  "צו  ה' הוראת לאחר  שמיד  מאליו , ומובן  הדברים,
ישראל  לבני משה העביר  אליהם..." ואמרת ישראל  בני
ארבעים  בסיום מדובר  כאשר  ובמיוחד , הדינים. כל  את

אימתי  – עכשיו  לא ואם ?29השנים,

בני  אל  משה "ויאמר  הפסוק נכתב מדוע ותמוה:
ישראל ..."?

כן  לא שאם הענין ... "להפסיק רש"י עונה כך  על 
נדרים  בפרשת אלא זו , להם אמר  שלא במשמע יש

ז . סעי' להלן  שיוסבר  כפי דבריו ", התחיל 

.‰
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בעל  של  שמו  את רש"י מציין  מדוע מובן  זה לפי
ישמעאל " רבי "דברי – :30המאמר 

"וידבר  הפסוק בכתיבת הצורך  על  דלעיל  ההסבר 
כן  שאילולא – אמור  בפרשת ישראל " בני אל  משה...
יותר  מאוחר  למועד  זאת דחה שהוא לחשוב היה ניתן 
שבפרשתנו ) לפסוק הסבר  לחפש צריך  זה הסבר  (שלפי

ישמעאל  רבי דעת לפי רק מתאים ש"כללות 31– ,
מועד " באוהל  ופרטות בסיני אפשר 32נאמרו  זה שלפי ,

מסירת את דחה שמשה כדלעיל , הדינים לומר ,
המועדות. פרשת של 

– עקיבא רבי – עליו  החולקת הדעה לפי אבל 
באוהל  ונשנו  בסיני נאמרו  ופרטות ש"כללות הסוברת

מואב" בערבות ונשתלשו  כל 31מועד  שנאמרו  יוצא, ,
ואם  למעשה. חשובים היו  לא כאשר  גם המצוות פרטי
הדינים  מסירת את דחה שמשה נחשוב מדוע כך ,

יותר ? מאוחר  למועד 

אין  עקיבא רבי לשיטת שבהתאם לומר , יש זה לפי
דרך  שזוהי סובר  הוא כי – מלכתחילה קושי כלל  זה

לפעמים 33התורה  משה, אל  ה' דיבור  נכתב שלפעמים ,
– ולפעמים ישראל , לבני משה דיבור  –, ולכן .

שבפרשתנו . הפסוק על  גם קושי כלל  אין 

– זה תירוץ לומר  אפשר  אי מדוע לשאול : ואין 
הפרשה, בהבנת טעות למנוע כדי נכתב לא שהפסוק
ישמעאל ? רבי לפי גם – בלבד  הכתוב דרך  מפני אלא

רבי  בין  הנ "ל  המחלוקת תלויה שבזה לומר , יש כי
ישמעאל : לרבי עקיבא

בסיני  נאמרו  ופרטות ש"כללות עקיבא, רבי לפי
צריך  מואב", בערבות ונשתלשו  מועד  באוהל  ונשנו 
בכלליהן  נאמרו , המצוות שכל  שלמרות לומר ,
מועד , באוהל  בסיני, פעמים: שלוש ובפרטיהן ,
את  מפרטת התורה אין  זאת, בכל  מואב, ובערבות
מפורטות  מהן  חלק ורק המצוות, בכל  הפעמים שלוש

פעמיים,

דברי  את גם התורה מפרטת אחת פעם בעניננו : וכך 
לא  – אחרת ופעם ישראל , לבני .34משה

נאמרו  ש"כללות ישמעאל  רבי לדברי ההסבר  אך 
לומר  אפשר  מועד " באוהל  ופרטות –35בסיני לדעתו  :

 ,במציאות שהיה כפי בתורה נכתב פרט  כל 
שפרטי  סובר , הוא לכן  לשנות. הכרח  יש אלאֿאםֿכן 
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ב.29) כח, פרשתנו  פרש "י  ע"פ ובפרט
גם 30) ישמעאל" רבי  "דברי  רש "י  שהעתיק זה ג "כ (ויתורץ י "ל גם

הוצרך  למה לתרץ: כדי  שהוא – ס"ב) לעיל נעתק – מטות בפ' בפירושו 
בתחילת  בפירוש  לכתוב הו "ל – הענין " "להפסיק שלם פסוק לכתוב
כבכמה  גו '", ה' "וידבר (במקום גו '" בנ "י  אל משה "ויאמר הפרשה

?(2 הערה לעיל בהנסמן  ראה – מקומות
שמשום  "הרגו " הפסוק בתחילת נאמר למה שם: מטות בפ' [ועד"ז 

צריך הו "ל זה – הענין " "להפסיק כדי  הפסוק בסוף "הרגו "
שם)] רש "י  מפרשי  (וכקושיית הפסוק בסוף א' פעם רק "הרגו " לכתוב

–
בשיטתו  (ונכלל כזה סגנון  בתורה שרגיל היא, ר"י  ששיטת אלא

סע"ב. סד, (סנה' בנ "א כלשון  תורה אנציקלופדי 'שדיברה וראה .
בערכו , הסיפא תלמודית שנאמר שלאחרי  – לקושיא מקום ואין  ,((

"להפסיק  מפרש  ולכן  באו "א), הרישא לכתוב דהו "ל – (או  ל"ל רישא

בכ"מ. הענין "
מדעת31) להעיר  צא "לאמר, א) יב, בא (מכילתא *

אליהם בנדו "ד,ואמור דשאני  י "ל אבל – " שהזמן ענינים מפני 
גרמא.

וראה 32) סע"ב. קטו , זבחים ב. לז , סוטה ואילך. סע"א ו , חגיגה
מתאימה  ר"י  דשיטת ואילך, 301 ע' חי "ז  [המתורגם] לקו "ש  בארוכה

שם).יותר 33 הערה (וראה מקרא של
(33.2 הערה לעיל ראה
כלשון 34) תורה דיברה אם – הנ "ל – ור"י  רע"ק מפלוגתת להעיר

למס' סיום ג "כ וראה – שם). תלמודית אנציקלופדיא (ראה אדם בני 
– וביאורים מנהגים טעמים לקוטי  עם הגש "פ בסוף (נדפס פסחים

ואכ"מ. תסז ). ע' ֿ ז  תשמ"ו  בהוצאת
שם.35) חי "ז  לקו "ש  ראה

                   



נו   

בתורה, מפורשים הם ששם במקום נאמרו  המצוות
פעמים  .36שלוש

כאן  דוקא מפרטת שהתורה כיון  בעניננו : וכך 
כאן  שיש לומר , צריך  ישראל ", בני אל  משה... "וידבר 

לפרשה דוקא השייך  .חידוש,

.Â

ÍÎÏ Ò‰‰Â ,˙ÂÈ˘Ù È˙˘ Y ˙Â„ÚÂÓ‰ ÈÈÚ

פרשיות:ענינ  לשתי מחולקים המועדות י

איסור  בעיקר  מודגש ששם אמור , בפרשת (א)
שם  מוזכרים גם אך  מועד , כל  של  והמצוות מלאכה
הדגש  שבה בפרשתנו , (ב) יוםֿטוב. כל  של  הקרבנות

על  הוא שבת,העיקרי יום, בכל  שהביאו  הקרבנות
המלאכה. איסור  גם נזכר  אך  יוםֿטוב, חודש, ראש

דרכים: בשתי להסביר  ניתן  לכך  הסיבה את

נאמרו  אלו  ענינים נפרדות א) פרשיות כשתי
המשכן , להקמת בסמוך  – אמור  פרשת שונים: בזמנים

השנים. ארבעים בסיום – ופרשתנו 

לאחר  מיד  נאמרה לא שבפרשתנו  הקרבנות [פרשת
למרות המשכן , את הקמת שהקריבו  נראה

במדבר  גם הקרבנות בהם 37כל  שמצויין  מאלה חוץ –
שלהלן : ההסבר  מפני וזאת – הארץ" אל  תבואו  "כי

את "צו  היא: פרשתנו  תכלית  ואמרת
וההוראה הזירוז  – אליהם..." 38 שקרבנות ,

עצמם  הקרבנות פרטי ואילו  בזמנם. יוקרבו  הציבור 
ליחידים  העבירם והוא כן , לפני למשה נאמרו  כבר 

הכהנים]. ובניו  אהרן  – הקרבנות בהקרבת שעסקו 

למשה נאמרו  הפרשיות שתי ואדרבה:39ב) .
נאמרה שבפרשתנו  הקרבנות פרשת פרשת

בפרשת  כתוב ואשר ֿעל ֿכן  שב"אמור ", המועדות
פירוט 40המועדות  ללא סתם, אשה..." "והקרבתם

כן . לפני למשה נאמרו  כבר  הקרבנות פרטי כי הקרבן ,

קבעה זאת למרות הקרבנות אך  פרשת את
שמביא  הכלל , לפי שנה, ארבעים בסוף בפרשתנו , כאן 

בפירושו  מקומות במספר  ומאוחר 41רש"י מוקדם "אין  ,
בתורה".

למשה  נאמרו  הפרשיות ששתי – זה הסבר  ולפי
פרשת  בתחילת ההוראה שכוונת לומר , סביר  – ביחד 

שב"אמור " ואמרת 42המועדות ישראל  בני אל  "דבר 
את להפריד  היא, ה'..." מועדי אליהם

מן  שבפרשתנו , המועד , דיני כל  של  יותר  המאוחרים
אמור , שבפרשת משה הפרטים צריך 

ישראל , לכל  בפרשתנו למסור  הכתובים הדינים את
קשורים אינם הם כדלעיל ).43ישראל (כי ,

התורה  בלשון  השינוי את גם להסביר  היה ניתן  בכך 
הקרבנות  פרשת לבין  שב"אמור " המועדות פרשת בין 

מתחיל  שם – בדיבור 44מועד שבפרשתנו 
ישראל ...") בני אל  דבר  לאמר  משה אל  ה' ,45("וידבר 

ציווי כתוב בפרשתנו  הפרשה ואילו  בתחילת רק
אליהם": ואמרת ישראל  בני את "צו  –

היא  שבפרשתנו  ישראל " בני את "צו  ההקדמה
כללית והקרבנות הקדמה המועדות פרשת

נאמרה  מכן  ולאחר  אמור ). ובפרשת (שבפרשתנו 
–ה  אליהם" ואמרת ישראל  בני אל  "דבר  אחרת וראה

עליו  דינים פרטי אלו  המציינת ההוראה 
 כדי ולכן , אמור ). בפרשת הכתובים (הפרטים

כל  לגבי הקדושֿברוך ֿהוא פירט  יותר , זאת להדגיש
"43מועד  בנפרד   ."
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(36– שם) סוטה – ונשתלשו  (ד"ה התוס' קושיית עפ"ז  ומתורצת
שם. לקו "ש  ראה

המוספים 37) הקריבו  שלא ב) כח, פרשתנו  ב. כג , (אמור ברמב"ן 
ברש "י *. כן  לפרש  אא"פ אבל – בפרשתנו ) רק נפרטו  (ולכן  במדבר כו '

" לו ) כז . כה. שם, ח. (כג , אמור בפ' שמפורש  מכיון  כי  
.זה חידוש  לפרש  לרש "י  הו "ל במדבר זה ציווי  קיימו  שלא את"ל ,"

הובא טז . (י , שמיני  מוסף ובפרש "י  שעיר שהקריבו  מפורש  שם)
"הם  ועוד) ח. (שם, אמור מפרש "י  ולהעיר בפרשתנו )**. (שנזכר ר"ח

בפנים. לקמן  וראה כו '". פנחס בפרשת האמורים המוספין 
גם 38) ולהעיר עה"פ. פרש "י  בביאור – 101 ע ' חי "ג  לקו "ש  ראה

פרשתנו . סוף מרמב"ן 

הפרשיות.39) שתי  נאמרו  ההוא ביום ח: כח, פרשתנו  רמב"ן  ראה
ועוד.

בסוף 40) שם שנעתק אמור פרש "י  ועיין  .36 הערה לעיל נסמן 
ההערה.
ובכ"מ.41) כט. לה, וישלח ג . ו , בראשית לדוגמא:
ב.42) כג ,
בפנים.43) כנ "ל הכהנים, ובניו  לאהרן  ומסרם
לא 44) ֿ כז ) כו  (שם, וביוהכ"פ טו ) (שם, ושבועות ד) (כג , פסח לבד

שם. אברבנאל ויו "ד). ב' (פסוק שם רמב"ן  וראה בנ "י ". אל "דבר נאמר
מד.45) שם, מלבי "ם יו "ד. שם, רמב"ן  גם ראה
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נאמר , בתורה" ומאוחר  מוקדם "אין  שהכלל  כיון 
במקרה רק מקרא, של  פשוטו  לקבוע לפי

הזמנים  סדר  לפי כתובות אינן  שכבר 46שהפרשיות כפי ,
רבות  פעמים שלפי47הוסבר  מובן , ,  

ארבעים  בסוף שבפרשתנו  הקרבנות פרשת נאמרה
השנים,

הפסוק  על  בפירושו  בלשונו  רש"י מדייק "צו 1וכך 
לחמי...)", קרבני את אליהם (ואמרת ישראל  בני את

"מה נסמכה ואומר : "למה ולא – למעלה..."
הקרבנות..." לפרשת ה' יפקוד  כי48פרשת –

" רק לא הקרבנות שפרשת לקבוע –צריך  "
 גם היא אלא – כן  לפני נאמרה אך  בסמוך 
. כאן

אילו  הקרבנות אך  פרשת בסיום כתוב היה
"יש  שאז  הרי ישראל ...", בני אל  משה "ויאמר 
אמר  ו "לא דבריו " התחיל  נדרים ש"בפרשת במשמע"
אינה  שהפרשה לומר , היה הכרחי כך  ואם זו ", להם

היא במקומה: ואף כתובה עם, ביחד  למשה
הסמיכה  התורה ורק שב"אמור ", המועדות פרשת לפני,

מסויימת  מסיבה כך  הפרשיות ש"לא 49את יוצא, ומזה ,
להם כל אמר  את ישראל  לכל  אמר  לא שמשה ,"

הדברים  את רק אלא שבפרשתנו , הדינים פרטי
כדלעיל . אמור , שבפרשת

אל  משה "ויאמר  פרשתנו  בסוף לכתוב צריך  לפיכך 
זו  פרשה גם מסר  שמשה להבהיר , כדי ישראל ...", בני

שהפרשה מובן , ומזה ישראל . שנראה לכל  כפי ,
כסדר מ  כתובות שהפרשיות הפסוקים,

התרחשותן .
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שב"אמור " המועדות פרשת בין  נוסף הבדל  יש
בסוף  נאמר  שם שבפרשתנו : הקרבנות פרשת לבין 

" "הפרשה – וכאן  משה...".משה...",
ההלכה  בדרך  לכך  הוא:50ההסבר 

השייכים דינים על  בעיקר  מדובר  אמור  בפרשת
המצוות  ביוםֿטוב, מלאכה איסור  – בשווה הזמנים
הביטוי  נכתב ולכן  – וכדומה מועד , כל  של  המיוחדות

נפסק" ולא ש"נמשך  דבר  על  המורה ;51"וידבר ",

הקרבנות, על  בעיקר  מדובר  בפרשתנו  ואילו 
העוסק  כל  ורק הגלות, בתקופת כפשוטם, קרבים,

...הקריב כאילו  לשון 52עולה... נכתבה ולכן  ,
אמירה  .53של 

ועוד :

נכתב  התקופות לכל  השייכים המועדים בדיני
לשון  שהוא "וידבר ", ֿ 54הביטוי הקדושֿברוך  .

הוא 55 ללא אלו  מצוות לקיים מישראל 
הגלות. תקופת לבין  המקדש בית תקופת בין  הבדל 

עולה  בתורת לעסוק היהודי של  חובתו  ואילו 
הגלות  בזמן  אין 56וכדומה – גמורה ומצווה חובה אינה

דורשים  ישראל  ואדרבה, קשה. בלשון  זאת :57דורשים
בית  (את ותבנהו  שתשוב... מלפניך ... רצון  "יהי

קרבנות המקדש) את לפניך  נעשה ושם ...
בתורתך  עלינו  שכתבת כמו  רצונך  כמצות חובותינו ...

)...בתורת שהעוסק בכך  מסתפקים ואין  – (
.הקריב

לשון  – "ויאמר " הביטוי בפרשתנו  נכתב לכן 
58הקדושֿברוך ֿהוא : לעסוק מישראל 
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שם).46) ועוד (ובגו "א ב ח, צו  קרח. ור"פ אחרי  ר"פ רמב"ן  גם ראה
(47.101 ע' לעיל .298 ע' חי "ז  [המתורגם] לקו "ש  ראה
עה"פ.48) טוב לקח במדרש  כהלשון 
שכתב49) הלימוד – לקח או  כבמדרש  כו '", מצוני  שאתה "עד

"למה איתא ששם (אף שם "מהטוב ולא ,""למעלה
כבפרש "י ).

כאן .50) פרשתנו  עה"ת (להרגצובי ) צפע"נ  – ביאורים עוד ראה
שם. אמור מלבי "ם

רע"א.51) יא, למכות צפע"נ 
אדה"ז 52) שו "ע ואשם). בחטאת רק – שם (אבל בסופה מנחות

סי ' שם וראה ואילך). יא סעיף שם – (ובמהד"ק סוס"א (מהד"ת) או "ח

ֿ ב. ס"א מח
ומנהג ).53) (חיוב) דין  בין  (החילוק שם עה"ת מצפע "נ  גם להעיר
א.54) יב, בהעלותך ופרש "י  ספרי  שם. מכות
לתחנונים 55) אפילו  – הדבור לאחר – מקום יש  בזה שגם אף

תחנונים. לשון  אלא אם אין  תלכו  בחוקותי  אם סע"א) ה, (ע"ז  וכמרז "ל
משה 56) ויאמר (דפרשתנו ) פסוק "דער א) ח, (ח"א מלקו "ד להעיר

וגו ', משה ויאמר דפרשתנו  (=הפסוק תורה" שמחת איז  דאס אז  י "ל וגו ',
של שני  יו "ט הוא שמח"ת והרי  – תורה) שמחת שזה .י "ל

דיו "ט.57) מוסף תפלת נוסח
שם.58) בהעלותך ורש "י  ספרי  ג . יט, יתרו  ורש "י  מכילתא



נח   

פרשתנו  (כולל  הקרבנות" את 59ב"סדר  לומר  ,(
היום, בתפילות הפסוקים

לידי  יביא וזה וכדומה, עולה בתורת לעסוק ובכלל ,
עולה ,הקרבת

וחוזרין ... המקדש... בונה המשיח ... המלך  –
בתורה  האמורה מצותה ככל  קרבנות... ,60מקריבין 

לפניך  נעשה ושם – וכנ "ל  ממש, בימינו  במהרה
רצונך . כמצות חובותינו ... קרבנות את
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מדבר 59) כי  אמור, דפ' מקרא מביא שם (ובמשנה ב לא, מגילה ראה
 מוספין בפסוקי  משא"כ – קרבנות דוקא לאו  (שבתו "כ) מועדות

שו "ע דקורין  וסתקצ"א. סתפ"ח או "ח טושו "ע ראה – פנחס . דפ '

ס"ה). סתקצ"א אדה"ז 
רפי "א.60) מלכים הל' רמב"ם

             

          
          

        
         

        
          

     
   

         
        

        
          

   
        

       
      

      
 


         

     
        

          
          

     
        

         
    

        

        
       

          
        

         
        
          

        
            

       
      

          
      

       
      

   
        
       
         

          
      

      
         

        
        

 
       

        
       

       























































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' א

             

       
         

      
        

        
        

         
        
        

      
         

    

























המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב



נט

ְ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

קמח

רמזים בתיבת "הדר" על ענין הנשואין — עולם התיקון, 
הדור ויופי, דבמלכי תוהו לא נאמר בהם נשים, רק 

ב"הדר" ו"מהיטבאל"

ונכבד  גדול  הכי  ענין  הוא  עד,  עדי  לבנין  הנשואין 

מאד, וכמ"ש1 כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא 

כו' עד ושמח את אשתו אשר לקח. והיינו כי יקח איש 

אשה חדשה זה קאי על בנין והתגלות עולם התיקון, כי 

נשואי איש ואשה הוא בחי' לשבת2 יצרה היפך דלתהו 

בראה.

ובתהו נאמר הלשון3 בריאה, ובלשבת דתיקון נאמר 

הוא  ויצירה  חשך  הוא  בריאה  כי  היינו  יצירה,  הלשון 

אור כמ"ש4 יוצר אור ובורא חשך ותהו הוא בחי' חשך 

כו'  תהו  היתה  והארץ  וכמ"ש5  אור,  בחי'  הוא  ותיקון 

וחשך, והיינו עולם התהו, ואח"כ כתיב6 יהי אור ויהי 

אור קאי על עולם התיקון וכו'.

וכידוע במארז"ל7 ברישא חשוכא והדר נהורא שקאי 

ובתיקון  בריאה,  נאמר  בתהו  ולכן  ותיקון,  תהו  על 

בו  שכרוך  ההיולי  החומר8  על  קאי  ובריאה  יצירה, 

ההעדר, שא"א לראותו, והיינו חשך שאין רואים, ותהו 

יכולים לעמוד עליו  הוא שמתהה דעת בני אדם שאין 

מה הוא, ויצירה קאי על התגלות הד' צורות אש, רוח, 

מים, עפר, שע"י הצורות רואים את הדבר, והיינו אור 

שרואים את הדבר, ויש בו השגה.

מלכי  בז'  כי  ואשה,  איש  נשואי  היו  לא  בתהו  כי 

תהו מבלע9 עד בעל חנן לא נאמר בהם נשים, והתחלת 

1( דברים כד, ה.

2( ישעי' מה, יח "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה".

3( מבאר הטעם דבפסוק "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה", הנה 

בתהו נאמר עולם הבריאה "בראה", ובסוף הפסוק כשנקט "לשבת" 

— עולם התיקון — כתוב "יצרה" עולם היצירה.

ראה אור התורה שמות עמוד מה־ו ועוד.

4( ישעי' מה, ז.

5( בראשית א, ב.

6( שם א, ג. ]ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק "יהי אור" בגי' רל"ב שהם 

הד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שהוא מרמז על עולם התיקון[.

7( שבת עז: מאי טעמא עזי מסגי ברישא והדר אימרא ברישא חשוכא 

והדר נהורא. ראה לקוטי תורה פרשת בלק עד, ד. אור התורה פרשת 

תרומה עמוד א'תקיב. ספר המאמרים תרכט סוף עמוד קיח ואילך.

8( ראה רמב"ן התחלת התורה בראשית א, א.

9( בראשית לו, פסוקים לא־לח.

נשואי איש ואשה הוא מהדר10 מקור עולם התיקון שבו 

נאמר ושם אשתו מהיטבאל.

דרכים11,  בג'  הוא  ואשה  איש  קדושי  שאופן  וזהו 

לא  המשולש  שהחוט  התיקון,  דעולם  קוין  הג'  והיינו 

קוין13  שני  בבחי'  רק  שהי'  תהו  היפך  ינתק12,  במהרה 

פירוד שניתק במהרה.

קו  חסד  כסף14  ביאה,  שטר  כסף  הם  דרכים  והג' 

קו  תפארת  ביאה15  השמאל,  קו  גבורה  שטר  הימין, 

האמצעי.

וזהו שהזמן לנשואי איש ואשה הוא בגמר י"ח שנה, 

כמאמר16 בן שמנה עשרה לחופה, והיינו מהתחלת שנת 

10( שם פסוק לט. ראה לעיל סימן קמו. קמז.

11( קידושין ב. )במשנה(.

12( קהלת ד, יב. ראה גם לעיל סוף סימן נח.

 277 עמוד  ב'  חלק  ה'תשמ"ו  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה   )13

דמפרש שם הרמז במשנה "האשה נקנית בשלשה דרכים" כנגד עולם 

התיקון, "וקונה את עצמה בשני דרכים בגט ובמיתת הבעל", — גט 

ומיתה הם מתהו, וזהו הרמז "בשני דרכים". )ראה ילקוט לוי יצחק 

עה"ת ח"א סי' יא. יב. דשורש המיתה מתהו(.

שעיקר  ידוע  וז"ל:  ד  כד,  עמוד  וישלח  פרשת  ריש  אור  תורה  ראה 

ההפרש בין עולם התהו לעולם התקון, שבעולם התהו היו הספירות 

ג'  דהיינו  קוין  בציור  הם  התקון  בעולם  אבל  זה  תחת  זה  מפורדים 

ג"כ  ומייחד  המחבר  הוא  האמצעי  שהקו  ואמצע  ושמאל  ימין  קוין 

הוא  דתפארת  כידוע  יחד  מתכללים  להיות  ושמאל  דימין  הקוין  ב' 

בבחי' התקון  ישראל שהם  ולכך  יחד,  ומחברים  חו"ג  בין  הממוצע 

סגולה  לי  והייתם  ג"כ  בהם  וכתיב  דוקא  קדוש  פעמים  ג'  אומרים 

שהסגו"ל הוא ג' נקודות בחינת ימין ושמאל ואמצע כו' אבל בעולם 

התהו שהיו בבחי' פירוד זה תחת זה ולא נתייחדו יחד, ה"ז רק בחי' 

ב' קוין שהחסד הוא בפ"ע והגבורה הוא בפ"ע.

וכמ"ש ביאור הדברים במ"א שהענין הוא לפי שבתהו היו האורות 

מרובים והכלים מועטים ולכן מצד קוטן הכלי לפ"ע האור ע"כ אין 

הכלי יכולה להכיל ב' הפכים חו"ג יחד עד"מ באדם מי ששכלו קטן 

לא יכיל ב' הפכים כלל אלא אם יטה שכלו לזכות לא ימצא אז שום 

שכל לחוב ולא יסבול שום נטי' לחוב בלבו אלא רק טוב וחסד בלבד. 

אינו  ונמצא  לזכות  נטי'  כלל  יסבול  לא  לחוב  יטה  כאשר  ובהיפוך 

השמאל  בקו  ופעמים  לזכות  הימין  בקו  פעמים  תמיד  א'  בקו  אלא 

לחוב והרי הקוין מפורדים שכשהוא בבחי' חסד לא יוכל לסבול בחי' 

בפני עצמו  הוא  קוין שהחסד  ב'  הנק' בחינת  וזהו  להיפוך,  וכן  דין 

והגבורה בפני עצמה.

אבל בתקון שהתפארת מכריע בין חו"ג היינו שגם בשעת הדין יוכל 

מועטים  האורות  שבתקון  לפי  להיפך,  וכן  לזכות  נטי'  ג"כ  להיות 

באדם  וכמו  הפכים,  ב'  גם  לקבל  רחב  הכלי  נמצא  מרובים  והכלים 

שדעתו רחבה יוכל לסבול ב' הפכים יחד וישכנו במוחו ולבו שמצד 

זה יש סברא לזכות אע"פ שמצד אחר יש סברא לחוב כו' והרי בתקון 

מתייחדים חו"ג יחדו וזהו ענין ג' קוין. ע"ש.

14( כסף הוא ענין האהבה — בחי' חסד, כמ"ש )בראשית לא, לא( 

"נכסוף נכספתה" — קו הימין.

15( וכמו בגשמיות יש יד ימין — חסד, ויד שמאל — גבורה, ובאמצע 

הגוף הוא "ביאה", וזהו תפארת וד"ל.

16( אבות פ"ה משנה כב. ראה ספר המאמרים ה'תשל"ד ע' 42.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ס

לומר שהם  יש  הי"ח שנה הראשונים  כי  ואילך17.  י"ט 

לנגד הז' מלכי אדום שמתו, והי"א אלופי עשו18, שביחד 

הם י"ח, )ועד"ז הוא ז' ימי נדה19 וי"א ימי זיבה(.

ואז אין נשואי איש ואשה.

וי"ל שהוא לנגד ה' אותיות הפשוטים דשם אלקים 

וי"ג אותיות שבמלוי20, ששם אלקים הוא בחי' גבורות 

כו'  אלקים  ברא  בראשית  כמ"ש21  בתהו  והוא  ודינים, 

והארץ היתה תהו.

משא"כ בתיקון הוא שם הוי' שיתוף22 מדת הרחמים 

כמ"ש23 ביום עשות הוי' אלקים כו'.

ומהתחלת24 י"ט ואילך הוא נישואי איש ואשה, הדר 

שנת  שהיא  דהנשואין  הראשונה  והשנה  ומהיטבאל, 

י"ט, הוא לנגד בשנת הי"ט בעולם התיקון25.

ת"ת.  הל'  אדה"ז  שו"ע  לעיין  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  ציונים   )17

]הלכות תלמוד תורה פ"א הלכה א' בקונטרס אחרון. וראה רשימות 

חוברת נה[.

18( בראשית לו, פסוקים מ־מג. אלופי "תמנע, עלוה, יתם, אליבמה, 

אלה, פינון, קנז, תימן, מבצר, מגדיאל, עירם".

19( ויקרא טו, כה. ע"ש רש"י ד"ה אל נדתה, זו אחד עשר יום שבין 

סוף נדה לתחלת נדה וכו'. וראה שו"ע אדמוה"ז ריש הל' נדה. עיין 

גם לעיל סימן קכג. קכז. לקמן סימן קסח.

כזה:  אותיות  י"ג  במילוי  ויש  אותיות,  ה'  יש  אלקים  פירוש:   )20

אל"ף, למ"ד, ה"י, יו"ד, מ"ם. ביחד הוא י"ח אותיות.

21( בראשית א, א.

22( ראה פרש"י שם וז"ל: "ברא אלקים, ולא נאמר ברא ה', שבתחלה 

מתקיים,  העולם  שאין  וראה  הדין  במדת  לבראתו  במחשבתו  עלה 

והקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין, והיינו דכתיב ביום עשות 

ה' אלקים ארץ ושמים".

23( בראשית ב, ד.

24( ראה עוד במספר יט לקמן סימן קנא. קסח. קעג. לעיל סימן לא.

25( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק המשך הענין דבשנה ראשונה לא 

יצא בצבא וכו'. )ראה בילקוט לוי יצחק עה"ת דברים כד, ה(.

ועיקר ענין התיקון הוא הג' קוין דעולם התיקון.

הדור  הם  יחדו  קוין  הג'  שכל  הדר,  בִמַלת  ונרמזו 

ויופי משא"כ בקו א' או ב' קוין לבד.

היא  גבורה  כי  גבורה,  על  רומז  ה',  האות  וי"ל, 

ספירה החמישית.

אות ד', רומז על חסד שהיא ספירה הרביעית.

והוא ג"כ ה' אותיות דשם אלקים, וד' אותיות דשם 

הוי', שאלקים והוי' הוא26 גבורות וחסדים.

האמצעי  קו  הוא  ועליון  ראש27  שפירושו  ר',  אות 

שמגיע בראש העליון.

תיבות  הסופי  הם  ]הדר[  הללו  אותיות  הג'  וכן 

דגבורה חסד פאר28 ודוק.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שטו ואילך

קמט

הדר בגי' הצדי"ק, דבעל ואשתו הוא רק בתיקון

ענין דבעל ואשה אין29 בתהו.

רק  הוא  ואשתו  הצדי"ק(  )מספר30  הדר  והמלך 

בתיקון.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד קכב

26( ראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ה'.

27( ראה גם לעיל סימן נד בסופו.

28( "פאר" הוא שורש תיבת "תפארת". ראה לעיל סימן פו בסופו.

29( ראה זוהר חלק א' דף רכג, ב. חלק ג' דף קלה, ב. דף רצב, א. 

)מובא לעיל סימן קמו. קמז(.

30( ראה לקמן סימן קנ.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה! 

יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל  ולרגלי הודעתו שעברו לדירה חדשה, הנה   ...

לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות גם יחד ויגדלו הוא וזוגתו שיחיו את כל ילידיהם שיחיו לתורה 

ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית.

בברכה.

ברכה,  בלא  החדשה,  בדירתם  ובדוקות(  כשרות  )כמובן  מזוזות  יקבע  שתומ"י  טוב  הי'  נ"ב. 

ויכוין  יברך  ובמילא  הימנה  נאה  אחרת  וימצא  עוה"פ  לבדקה  מהם  אחת  יקח  יום  שלשים  וכעבור 

להוציא את כל המזוזות שבדירתם.



סי
כה, יא – פינחס* בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב 
קנאתי  את  בקנאו  ישראל  בני  מעל  חמתי  את 

בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי

בשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש  א. 
דוקא.

מצינו אצל פינחס – פינחס זה אליהו1, מבשר הגאולה2:
נפשו  ומסר  הצדה,  עצמו  הניח   – לזמרי  שהרגו  פינחס 
בשעה  גם  ולכן,  גו'"3(,  קנאתי  את  )"בקנאו  ה'  קנאת  לקנא 
שנתעלמה הלכה ממשה רבינו4, זכה פינחס לכוין אל ההלכה 
כן  הרי  לו",  מורין  אין  לימלך  ש"הבא  אף  שהרי  לאמיתתה, 

היא ה"הלכה"5.
ואחד  אחד  כל  של  רצונו  הנשמה  שמצד   – בזה  והענין 
אין מקום  ומצד הנשמה  מישראל לקיים את רצון הבורא6, 
לענין של טעות כו', אלא שכאשר ישנן פניות אישיות, הרי 
במעמד  נמצא  יהודי  כאשר  אבל  הנשמה.  על  מעלים  זה 
לקיים  לגמרי  ומתמסר  כלל,  עצמו  על  חושב  שאינו  ומצב 
ולמלא רצון הבורא – כפי שצריך להיות מצד הנשמה – אזי 

בודאי יכוין אל האמת7.
שלום8,  בריתי  את  לו  נותן  "הנני   – נפשו  מסירת  ומצד 
ונעשה הענין ד"פינחס זה אליהו", שיבוא ויבשר לבני ישראל 
גילוי  בשביל  כאמור,  כי,   – משיח  ידי  על  הגאולה  בשורת 

המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש דוקא.
ב. וכיון שבשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת 
שתכליתה   – העבודה  ענין  שכללות  מובן,  הרי  דוקא,  נפש 

הוא ביאת המשיח – צריכה להיות מתוך מסירת נפש.
הוא  העולם  בבריאת  הכוונה  שתכלית   – בזה  והענין 
זה  ענין  והרי  בתחתונים9,  דירה  לו  להיות  הקב"ה  שנתאוה 

יושלם בביאת המשיח.
וזהו שאמרו רז"ל10 על הפסוק11 "ורוח אלקים מרחפת על 
פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח" – שהענין דרוחו של 
משיח ישנו כבר מתחילת הבריאה, כיון שזוהי תכלית כוונת 

הבריאה.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  אליהו"  זה  "פינחס  בענין   – פינחס...  יא  כה,  פסוק   )*

התורה פרשת פינחס סימן ח' ובהנסמן שם, ובילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

שמות סימן ריט. רלה. רלט הערה 1. רנ. פרשת וארא סימן קלד. צו. קלב. קלט. קמ. 

פרשת ויקרא סימן קטו. פרשת אחרי סימן ב. ו. יב. יד. מא. פרשת בחוקותי סימן לה 

בפירוש נזר הקודש השלם. רכט. רמג. פרשת חוקת סימן קלח. קכז. פרשת בלק סימן 

קב. תקח. תכח. תקלט. תקמ. תקמג. ועיין גם כן פרשת ויגש סימן עב. פרשת וישב 

סימן מה. פרשת שלח סימן קנא.

1( נסמן באגרות־קודש כ"ק אדמו"ר חלק ג עמוד קס.

2( פירוש רש"י בחוקותי כו, מב. ועוד.

3( פינחס כה, יא.

4( סנהדרין פב, א. פירוש רש"י בלק כה, ו.

5( סנהדרין שם.

6( ראה רמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב.

7( ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חלק ט עמוד 63.

8( פינחס כה, יב.

9( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. בראשית רבה ספ"ג. במדבר רבה פי"ג, ו. תניא 

ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

10( בראשית רבה פ"ב, ד. רפ"ח.

11( בראשית א, ב.

ולכן, כללות ענין העבודה, ובפרט בכל זמן משך הגלות, 
עצמו  את  להניח  היינו,  נפש,  מסירת  מתוך  להיות  צריכה 
הצדה, ולעבוד את ה' באופן של אתכפיא וקבלת עול – כי 

לגילוי המשיח באים על ידי מסירת נפש דוקא.
בי"ת  שהאל"ף  כסלו12,  בי"ט  בהמדובר  הביאור  גם  וזהו 

של חסידות הוא ענין הנחת עצמותו, אתכפיא וקבלת עול.
– דלכאורה, הי' צריך להיות סדר העבודה באופן שתחילה 
תהי' עבודתו על פי שכלו ורצונו, ליתן גם לו תפיסת מקום 
ידרשו עבודה  ַאן ָארט"(, ואחר כך  )"מ'זָאל אים אויך געבן 
כן, מיד  פי  ואף על  יותר, באופן של הנחת עצמותו,  נעלית 
ווָאס  איידער  )"נָאך  לראש  לכל  תובעים  העבודה  בתחלת 
ווָאס  טָאן  ניט  און  זיך  "ברעכן  עול,  וקבלת  ווען"( אתכפיא 

עס ווילט זיך", ואדרבה "טָאן ווָאס עס ווילט זיך ניט" –
נפש,  המסירת  ענין  הוא  העבודה  עניני  בכל  המכוון  כי 
צדקנו,  משיח  של  אורו  לגילוי  זוכים  זה  ידי  על  שדוקא 

במהרה בימינו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 280

ב. פינחס... ]והשיב את חמתי[. אמר רבי שמעון בן לקיש 
פינחס הוא אליהו13, א"ל הקב"ה אתה נתת שלום בין ישראל 
ליתן  שעתיד  הוא  אתה  לבא  לעתיד  אף  הזה,  בעולם  וביני 
אנכי  הנה  כג-כד(  ג,  )מלאכי  שנאמר  בני,  לבין  ביני  שלום 
והנורא,  הגדול  יום  בא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
ילקוט שמעוני רמז תשעא

לנחם  שיבא  לומר  נחמ"ו14  נחמ"ו  בגימטריא  פינח"ס  ג. 
ולבשר לישראל כדכתיב )ישעי' נב, ז( מה נאוו על ההרים וגו' 

וכתיב )מלאכי ג, כג( הנה אנכי שולח וגו'.
פענח רזא )מבעלי התוספות(

פינחס  כי  סו:(  )קידושין  קטיעא  ו'  שלום.  בריתי  את  ד. 
הוא אליהו15. וכן אליה כתיב חסר ו' ויעקוב מלא ו'16, שנטל ו' 
מאליהו למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את בניו17. וזהו 
יגל יעקב ישמח ישראל )תהלים יד, ז( ישמח אותיות משיח. 
שלום  ויחזיר הו' ויהא אליהו שלם.  שישמח לימות המשיח 

בגימטריא זהו משיח.
בעל הטורים

12( סעיף מ )תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 254(.

13( מובא בערוך ערך זרוע, וילקוט שמעוני כאן, וראה לקוטים חלק ז עד., מדרש אגדה 

ומדרש הגדול כאן. וראה ב"מ קיג.: אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות 

פינחס,  הוא  דאליהו  דאמר  למאן  )דאיכא  מר  הוא  כהן  לאו  לי'  אמר  וכו',  עכו"ם  של 

דכתיב בי' קנא קנאתי, וכן בפינחס בקנאו את קנאתי( כו'. וראה תרגום יונתן בן עוזיאל 

שמות ו, יח, בבא בתרא קכא: ובתוס' שם ד"ה שבעה.

14( שפנחס הוא אליהו ויבא לבשר לישראל. ועיין מש"כ הפענח רזא בפרשת בחוקותי.

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  תשעא(:  רמז  שמעוני  )ילקוט  במדרש 

פינחס סימן ח, ובהנסמן שם.

15( פדר"א מז, ועיין בבא מציעא קיד: רש"י ד"ה לאו כהן מר.

16( ויעקוב מלא ו' . . שיבא עם המשיח: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  גם  עיין  שם.  ובהנסמן  רכו,  סימן  בחוקותי 

פינחס סימן מב. מה. מו.

17( עיין מדרש חסרות ויתרות.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פינחס
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מב ) סוטה הראיתם פב . א ֹות ֹו: מב ּזים  ה ּׁשבטים  ׁשהיּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָלפי
אלילים  לעב ֹודת  עגלים  א ּמֹו אבי ׁשּפּטם  זה  ּפּוטי ֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָּבן
ויחס ֹו ה ּכת ּוב  ּבא   לפיכ מ ּיׂשראל , ׁשבט  נׂשיא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהרג 

אהרן  ‡˙È˙‡˜Œ.אחר  B‡˜a∑,נקמתי את  ּבנקמ ֹו ֲַַַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
"קנאה " ל ׁשֹון ּכל  לקצף . לי ׁשהיה  ה ּקצף  את  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּבקצפ ֹו
אנפרטמנ"ט  ּדבר , נקמת  לנקם  ה ּמתחרה  ְְְִִִֶַַָָָֹה ּוא 

.ּבלע "ז  ְַַ

          

והגא לה  המאסר לאחרי  נחס  רת  ד ת־ק ה   יְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
הגמל" "רת והגא לה  המאסר על ר תרפ"ז), ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָ(נת
נגע הזק נר לפסק ־די  התא  לרה  עלה  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָעת
לגמרי ,  ריל ח זר הגמל מבר נתרא , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלח לה 
 זמ ל , רי האס מ ית להי צא  נגע   ג ב מ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמזה 

לגמרי ". מהס נה  "יצא  נקרא  לא  ,לבית חזר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא 

הג רת אמירת היתה  רטית ה גחה  וכיו י מל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ו נה  נה  כל ,ב מ הרי  נחס , רת  ד ת־ק ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָה
ימי הקביע ת פ א נפקא ־מינ (ללא  נחס  רת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹב א 
רת   ע  רי הק  העניני " י ונע  רינז" ,( ד ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָהח

ֵַהגמל.

        

מ בנת  זה , ר"י  יר מ ללמד   רי ו אפר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהה ראה 
ְְַפטת:

  א הרי  טב , מע ה  הע ה   אד  איר ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָא ר
מ ני לכא רה , זאת, ע ה  ה א   לכ רת ְְְִִֵֶֶַָָָֹה כח ת
ה ב ,  ה מע את ללל זאת כל אס ר   י אי  ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹֹמניעי

ִי :
, י אי  מניעי  מ זאת ע ה  ה א  ניח   א  א ְִִִִִִִִֶֶַַַֹא )

" ק בעת ההלכה  יעסק יעסק יעסק יעסק הרי   ל ל ל ל ת לע לע לע לע מצו רה   אד ְְְְֲֲֲֲֲֲֵַַַַַַַָָָָָָֹֹ ְִַָָָֹֹ
" מל א   מל א   , מל א  ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹא ־על־י 
 מל א   מ" ל ה נימית ה מע ת לפי  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹבמי חד 
מ ני ," מל" לידי  אחר־ מ יע   האד ," מל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָא 
 א חיצנת, רק  " מל "א  זאת ע ה  ה א  ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹעכ ו 

היא  נת "" ב א ל ל ל ל מ מ מ מ פנימ ת  מ" ולכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
וה צת  ה רה    ק  וה נימ ת "" מה  " מְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָל
ה ס רת  ה נימ ת  " מל "א  ה א  " מל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"א 

ילי . לידי  ִִֵָָאה 
 לח' על־י  מצת   לק ללמד  מצה  ה א   יו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻֻב )
להפסיק  זאת עקב  עלל ה א  י  ,סללפ אס ר ,'ְְְְִִֵֶַָָָֹער

, מל ללמד  תחיל רר לע רק   צרי .' וכ רה  ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹללמד 
." מל "א  לידי  האפר כל מהר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיע 

ה לת, ל ל ה ע ה  את לדעת אי  ל לע והעיקר: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָג)
 הי למרת , בטי ה אפיל ,עניננ רר  איר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָפי 
א  זאת ע ה  ינחס  לכא רה , ררת, ה כח ת  ידְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ
 לבב " יראה  "ה ' א ר  ה ד ־ר־ה א  הרי  , מְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָל

זאת ע ה  עליו  קנאתרק רק רק רק העיד  .ה ה ה ה ''''מ ני  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
: כ  סנ ְְִָָָעני

ה ה  טענה  טב , מע ה  הע ה  ה לת את ב ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי 
ל מב ה א  לטע עלל , י אי  ניעי מ זאת ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹע ה 
ח ב ה א   (־ טבעי  עניו  אני  יו ה ד ה : ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמ ד 
ה מד יה די  רא תי  ,ולכ אוה , לס ל מס ל איני  ,( ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלעצמ
ה כ ל  אפ ה ר, מצת   מק  א התלהב ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹרה 

ולק . זאת לס ל יכ ל איני   י הרא  ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹֹֹלהרא ת
את  ה ס יר זה , ר"י  ר מ הה ראה  נלמדת  ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
נמרצ בעה  ינחס , ל ת א ק על  בטי ה ל   ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלע
אחר   יחס" והקד ־ר־ה א  מ ה , ל  ד ב על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלהג

. ה ולא  ה ', קנאת את  ק א  ה א  והעיד  "ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאהר
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סג               
התלהב ת, ה מד  ה לת ל לגי  לקח  דנמל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָה בר
 מ י הרא , ל י  א  י  א ,' וכ ה ר מתנהג  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָא
ל   ד ב על (הגנה  ענוה  מ ני  ה א  זה  עג ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמח בה 

בר מ ה  ל אמ ו   (" האד מ ל מאד  "ענו  היה  ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ולא  ה דק  ה א  ' וכ ה ר וה תנהג התלהב ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹה מד 

.ל ב ְְַַה
מ ני וקא  זאת ע ה  ה ב ל ,היפ כ י , מ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹי תר

: אותֲֶַָ
ה א   לפיכ , מ נעלה  ה לת לס ל מס ל ה א  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאי
מע ררת  ז קנאה  היתה  רא י , מתנהג היה   וא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמק א 
 א חכמה , רה   פרי ס קנאת  מחבר ללמד  רצ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

הרי עצלת, ל מ ה      י ה אוה  מ ת  ע חד  יוְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ה לת. ל  בי ה מע יו  ה רה  לד  את מב ל ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָה א 

 ה וכיו לאמת, ה גדת מסקנה  כ לא  ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמ ד ה 
חז"ל  מאמר התלהב ת, למד  אינ  עצמ ה א  ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻהעב ה 
"...א  א בזיע , ברתת ביראה  אימה    ה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ"מה 
 לנהג ל דרה  עדי ה א  אי ל דמה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(למרת

 ל לע" ה רה  לפסק  נד  אמת), " מיעסק יעסק יעסק יעסק "לאד ְְְְֱֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ ָָֹֹ
ב ל  תהתנהג וה ,"... מל א  מצת ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹתרה 
ל  את  "והוי  אמת" "תרת מהה ראה  להפ ְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה לת,
 לכ  ר ה ררה , ה כחה  זאת הרי   זכ ת"  לכ  ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹהאד

.להפ א א  קד ה , ל רג ְְֵֵֶֶֶֶֶָָֻאינ

      ̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
ÌBÏL È˙ÈaŒ˙‡∑( פב לברית (סנהדרין ל ֹו ד ּתהא  ∆¿ƒƒ»ְְִִִֵ

ע ּמֹו ׁשע ֹוׂשה  למי וח ּנּות  ט ֹובה  ה ּמחזיק  ּכאדם  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשל ֹום ,
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ּפיר ׁש ּכאן אף  ִֵַַָָָָט ֹובה ,

.ׁשל ֹומ ֹותיו  ְָ

      §¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
      ©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙Èa∑ ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
לא  אהרן, ׁשל  לזרע ֹו ּכה ּנה  נּתנה  ׁשּכבר  ֿ ּפי ֿ על  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאף 
ּולת ֹולד ֹותיהם  ע ּמֹו ׁשּנמ ׁשח ּו ּולבניו לאהרן א ּלא  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹנּתנה 
לכן  קדם  ׁשּנֹולד  ּפינחס  אבל  המ ׁשחתן, אחר  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיּולד ּו

ׁשנינּו וכן ּכאן. עד  ּכה ּנה  לכלל  ּבא  לא  נמ ׁשח , ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא 
לזמרי  ׁשהרג ֹו עד  ּפינחס  נת ּכהן לא  .ּב'זבחים ': ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמ ֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל  א ּתה (במדבר "המק ּנא  : ≈…»ְְְֱִִֵַַַָָֹ
א)לי", צ ּיֹון (זכריה ּבׁשביל  - לצ ּיֹון" "וק ּנאתי :. ְְְִִִִִִִֵ

         

 ל ל ל ל ע ע ע ע ההההנתנתנתנת ריתריתריתרית אחריו אחריו אחריו אחריו   לזרע לזרע לזרע לזרע  ל ל ל ל יג )והיתהוהיתהוהיתהוהיתה (כה , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
פצה  א לי  ,תלנ  ... חכמי רצ א  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹינחס 
רית  אחריו   לזרע ל והיתה  ואמרה : , ד ה רח  ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעליו 

 ל ע ספ"ט)ה נת סנהדרי .(ירושלמי ְַָ
בט  ני  ) פ את רק  לא  ס נה  העמיד  ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹינחס 
(הרי מתנ את  א א א  (להרג  ליעל  הי  מעְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה "ה  ל חמת סר בלבד  ,(תלנ   ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמי
ה פה . ותסק  י ראל ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמעל

ותלמידיו , ה על־ ־טב  אצל  צאי מ אנ זה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָצא 
בתט למע  ה הע ל ־ה א  את הפקיר אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹא 

ני . יה די  ְִִֵֶל

         

לאל לאל לאל לאל קיו קיו קיו קיו  ק ק ק ק א א א א  א א א א רררר יג )חתחתחתחת (כה , ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
א ר  לרעה  לנ ני ־י ראל האלקי  לח  ק א  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹינחס 

מ אב . נת אחרי   ְֲֵַָָנה

אלקי ח   עצ ה א  הה לדה  ח  חסיד ת, ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמבאר
ה רא  חיק  ה א  ,מאי  י ה ריאה  ח  עי ת הי)ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

. ר־וד לב  א ננה  ז אלקית כלת א א  ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלבד ),

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ Ê‚ ‡‡ ‡‰ Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»
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סד              
         

ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל  על על על על  יג )ויכ ויכ ויכ ויכ רררר (כה , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָ
תי ה  חי עד  מכ ר ע מד  א א  זז, לא  ע ה  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעד 

.(ספרי)
ה א  ני ־י ראל, חטאי  מ אר ע ר חטא  ה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמה 

מידית? לכ רה  ְְִִַָָָזק ק 
הח בת  היא : ע ר חטא  ל ה נימית ה מע ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָא א 
נקר מציה  ז מ ה  ע ר,  ת וע  ל הע ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָענגי 

ִָמיד .

      §¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
      ©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

'B‚Â Ï‡NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ את ׁשּיחס  ּבמק ֹום  ¿≈ƒƒ¿»≈¿ִֵֶֶַָ
לגנאי  הר ׁשע  את  יחס  ל ׁשבח , ‡Œ˙È.ה ּצּדיק  ‡ÈN ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ¿ƒ≈»

ÈÚÓMÏ∑ ל ׁשבט ׁשהיּו אב ֹות  ּבּתי מחמ ׁשת  לאחד  «ƒ¿…ƒְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשאף ֿ ּפינחס , ׁשל  ׁשבח ֹו לה ֹודיע  אחר : ּדבר  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשמע ֹון.
מ ּלק ּנא  עצמ ֹו את  מנע  לא  נׂשיא , היה  ׁשּזה  ֿ ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל 

ה ּמּכה  ה ּוא  מי ה ּכת ּוב   ה ֹודיע  לכ ה ּׁשם , .לח ּלּול  ְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

        

לגנאי " הרע  את יחס  לבח , ה יק  את חס    מק"ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
.(רש"י)

אב ית "ניא  ת הי לזמרי  ה נאי   מה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָלכא רה ,
על  מרי  סבר  בטי ה ה א :  לכ ההס ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלמע ני "?
וה רה  דלעיל, אכזרת,  מ  פינחס  חסד ,  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמ
ה יק  את חס    מק" : א ה ח ת י  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָללת
ל  כ נתיו    וי ,"אהר " ה א  ינחס  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹלבח ",
ת בא   מק ת א אהבה ", מטיל  ל  דר" ְְֲֲִֵֵַַָָָָֹאהר
את  "ו קרב ... ל ה ע ה  לגנאי ", הרע  את "יחס  רְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ת מהי ,להפ א א  החסד , מ ת נבע  לא  ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה דינית"

אב  ית ה רה ל ל ל ל מע מע מע מע ניניניני"ניא  א מרת  מע על א ר ," ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
התא  זמרי  ל  ה מע למר, ." תיהמכר חמס  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"לי 

האכזרת: מ ת  החסד  מ ת ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההפ
החטא  וכא ר לזנת...",  הע "ו חל  ק פה   א ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָי 
אז   מ פה "  ה לח  י ראל, ה '  א "ו חר לידי  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה ביל

ארית י ראל" ני  עדת ל "לעיני  זמרי  מ מ מ מ רתרתרתרתמכריז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻֻֻ
,להפ ה א ,  לתבה   רר לע   במק את מ מ מ מ נע נע נע נע לי ראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

י ראל" בט מ "ניא   לכ "ה ר"  לה תננ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה בה ,
י תר. ק ה  אכזרת ז הרי  ְְֲִֵֵַָָָ

על  זמרי  ק טבי : ה א  ינחס , לבי זמרי  י ההב ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלמר,
"אצטלא " זאת וכ ה  י תר, ה ה  אכזרת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלמע ה 
ה ראה  מע ה  ע ה  ינחס  זאת, לע מת חסד , ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹל

י תר.  העצ החסד   זה  א ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָאכזרי ,
מ בנת  ,ינלג וד ר, ר ל לגי   מ ה למדת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהה ראה 

ְְַפטת:
קנאת  מק א   איר א ר ר"ל, רחנית מ פה  ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָתק פה 
,ר ד מ ה  ה א  אי למרת ,' וכ ל לב אס ר  ְְְְְֵֶֶֶַַָֹה '
א  וא מרת, מס רת וה רה  דלעיל. ,ה אינ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואפיל
ני מעל ה פה  "ו עצר לידי  ביא  ה ' נאת לבד  ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָז

 לל  גר  א א א  את אמ אמ אמ אמ י י י י י ראל", ל תנ "ה ני   ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
," ל ְִִָריתי 

תל  ,  ח מ נאת מ רד  להפ אמ י ,  ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָועל־ידי 
.   מ ה גרמת ְִִֶֶַַָָה לת

מאמר  ה א לה , מב ר  הלאל נחס  ל ה ר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזה
נחס  ל תהתנהג על־ידי  י  ," האל ה א  "נחס  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָחז"ל
 האל על־ידי  כרז וה למה , האמ ית לא לה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנזה 
"וה יב ה בב ת לקרב   גר א ר  ינחס ) (זה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה ביא 

. מ קרב  ," ת אב על  ני ולב  , ני על אב ת  ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלב 

     §¥̧¨«¦¨©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
     ́Ÿª¬¥«¨²§¦§−̈«

'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ ׂשנאתן  לה ֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְֲִִָָ
להחטיא  ּכדי לזנּות ,  מל ּבת  ׁשהפקיר ּו מדינים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל 

יׂשראל  ‡Bn˙.את  L‡∑ מדין מלכי מחמ ׁשת  אחד  ְִֵֶָ…Àְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
לא) וה ּוא (במדבר וג ֹו'", ֿ צ ּור  ואת  ֿ רקם  ואת  ֿ אוי "את  :ְְְְֱִֶֶֶֶֶ

ׁשּנהג ּולפי א ּמֹות "; "רא ׁש ׁשּנאמר  מ ּכּלם , ח ׁשּוב  ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻהיה 
ׁשליׁשי  מנא ֹו ּבּתֹו, להפקיר  ּבעצמ ֹו ∑‡Œ˙Èa.ּבּזיֹון ְְְְְְִִִִִַַָָ≈»

למדין היּו אב ֹות  ּבּתי כה)חמ ׁשה  ועפר (בראשית עיפה  : ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
מהם  לאחד   מל היה  וזה  ואל ּדעה , ואבידע  וחנֹו. ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡NÈ  ‡b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa  ‡eÏÒ a ÈÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙ÈÏ ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ eˆ ˙«≈À≈≈«»¿ƒ¿»



                  
  



סה               

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

   ̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
Bˆ∑ א ֹותם לא ּיב  עליכם  ה ֹוה , ל ׁשֹון "ׁשמ ֹור ", "זכ ֹור ", .ּכמ ֹו: »ְְְֲֵֵֶֶַָָָ

      ¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
      ©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

   ©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
BÚtŒcŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈˆ Èk∑ ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿

אחר  להטע ֹותכם  ּכדי לזנּות , ּבנֹותיהם  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשהפקיר ּו
ׁשהיתה  ר ּות  מ ּפני לה ׁשמיד , צ ּוה  לא  מ ֹואב  ואת  ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפע ֹור .

ּכדאמרינן מהם , לצאת  קמא 'עתידה  .(לח)ּב'ּבּבא  ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

             

      

על על על על ־ ־ ־ ־ ברברברבר־ ־ ־ ־ ע ע ע ע רררר  לכ לכ לכ לכ  ל ל ל ל רררר־ ־ ־ ־ נ נ נ נ א א א א  נכליה נכליה נכליה נכליה(יח (כה , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ר"י  ל היתה  ע ר פעור )עב דת ד "ה  ג  "על־(כה , ְְְֲִִֵַַַָָ

."דת עב וזהי  רעי , ציאי מ ה עת י  לפניו  עריְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ
פלה  עב דה ־זרה  אחר לטע ת י ראל יכל יצד  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוק ה ,

ז!?נ  ְָָח תה 
החסיד ת: דר על זה  ה א ר למר  ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָוי

רה ' 'לטי  המקר ת)איתא   נסמנ  ו ד . מו , ל (שלח ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
לאכי ה "סלת" אמת  ה  י מ ה  גיענ ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה

. ני ְִֶָהעלי

ה א  הרי   וכח  ח ת ל תנ וה אכל מאכל, א כל  אדְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ה אכל  את א כל  א וה ה , מה אכל. "מק ל" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָבחינת

לקד ה  ה אכל את מעלה  ה א  הרי   מי  פ"ז)ל (תניא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אבל  ,ת א מעלה  ה אכל על "מ יע "   ה א  ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָונמצא 
מ סלת  מק ל, א א  אינ ותענג אוה   ל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאכילה 

. לאכי ְִַַָה
ההנאה  את רק  הרצה   אד ע ר: ל עב דה ־זרה  עני  ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה
מ חוה  "ע בד " ה א   א זה  הרי  מה אכל, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה פנית

. לאכי ה ְְִִֶַַָֹל"סלת"

      ©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
    §¤¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

'B‚Â ‰Ùbn‰ ÈÁ‡ È‰ÈÂ∑ לר ֹועה מ ׁשל  «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְֶָָ
וה ּוא  ּבהן, והרג ּו עדר ֹו לת ֹו זאבים  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָׁשּנכנס ּו
אחר : ּדבר  ה ּנֹותר ֹות . מנין לידע  א ֹותן ְִֵֵֶַַַַָָָָמ ֹונה 

ּבמנין, ל ֹו נמסר ּו למ ׁשה , ונמסר ּו מ ּמצרים  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹּכׁשּיצא ּו
מחזירם  צאנֹו, ּולהחזיר  למ ּות  ּכׁשקרב  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹעכ ׁשו

.ּבמנין  ְְִָ

               

    

ני ני ני ני ־ ־ ־ ־  ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ עדתעדתעדתעדת ||||  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ רא רא רא רא  א א א א........פהפהפהפההההה אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽויהי ויהי ויהי ויהי  ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָי י י י ראלראלראלראל

,,,, ה ה ה ה  והרג והרג והרג והרג עדרעדרעדרעדר לתלתלתלת  זאבי זאבי זאבי זאבי  כנס כנס כנס כנס לרלרלרלרעהעהעהעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָמ מ מ מ ל ל ל ל 
ההההתרתרתרתרתתתת  מני מני מני מני לידע לידע לידע לידע   ת ת ת ת א א א א מ מ מ מ נהנהנהנה ובפרש"י)והוהוהוהא א א א  א־ב . (כו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

י ראל  פטי  אל מ ה  "ו אמר תב  לק , רת   בסְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ואחד אחד  "ל :  בר"י ."'וג אניו   אי ניהרג מ ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מ נת  רא  מ נה  י ראל וד ני  , ני ה רג היה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָי ראל
." ֲִָאלפי

א ר:  ְִֵָוצרי
ר"י ) ל ל מ ב ה (לפי  תינפר ה תב  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָמ מע ת
 ה פה  עקב ת  תרי ה מני לידע  היה  ני ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיא 

פטי ידי  על  גיההר  ח לפי  מ ראל,  אל כ "ד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנפל
רא  מי "ז למעלה  הרג נמצא  רמ ")י ראל, רי(בא , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

!?מני מצינ לא    ו פה ,  פלי ה לגי  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻמפלג
זה : ֵֶַָה א ר

זאבי הרג א ר .א ה על למר ה א  רעה  ל  פקידְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ע ה  להבטיח  די  ה תרת את מ נה  ה א  ,א ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמ
ה לי ה ק  רק   ה בר , ר . מירת י תר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָהר
זהירת  עיל לא  מת א אינ ה ק  לגי  הרי  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹמר,

מירה . ְְִִֵָָיתרה 
מ ה  היה  ולא  ,י היתה   טאי הח הריגת :יד בנְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
לה הר   תרי ה למנת  טע ואי , הריגת   ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָא

ÓÈÓÏ:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a ˙««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א  ÈÈ Ó‡Â ‡˙BÓ ˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:ÓÈÓÏ ‡‰k Ô‰‡ a ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»



סו              
 מ תצאה  ארעה  ה פה  ־אימה ־ . מירתְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
 געי אי ק ארמית ה על ההלכה  מ ה  ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹתע מה 
 ולכ ה פה , נעצרה  נחס  ידי  על זמרי  הריגת ואחר ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

רעה  דגמת ה פה , אחר  תרי ה את למנת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהצר
.צאנ  זאבי  כנסְְְְִִֵֶֹ

     §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
      ̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

Ì˙‡ ˙ÈÏ∑ האם אחר  ולא  יתיחס ּו, האב  ׁשבט  .על  ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

      ©§©¥̧¤¹§¤§¨¨©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
  ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

Ì˙‡ Ô‰k‰ ÊÚÏ‡Â ‰LÓ a„ÈÂ∑ למנֹותם ה ּמק ֹום  ׁשּצּוה  זאת , על  ע ּמם  להם :∑Ó‡Ï.ּדּבר ּו אמר ּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
לה ּמנֹות צריכים  ומעלה א ּתם  ׁשנה  ע ׂשרים  .מ ּבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

      ¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
     ¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

'B‚Â ‰eˆ L‡k∑ ׁשּנאמר ומעלה , ׁשנה  ע ׂשרים  מ ּבן מנינם  ל )ׁשּיהא  ֿ ה ּפקדים (שמות על  העבר  "ּכל  : «¬∆ƒ»¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
.וג ֹו'" ְ

Ï‡NÈב  È„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

ÈÓÓÏג  eÓ‡ ‡‰k ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁÈ„ ‡cÈ ÏÚ ‡BÓ„ ‡iLÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד  „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈNÚ aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú‡Ó e˜Ù Èc Ï‡NÈ Èe ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ
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ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ מב ּזין הא ּמֹות  ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְִִֶַָָֻ
ׁשבטיהם , על  מתיחסין א ּלּו מה  וא ֹומרים : ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָא ֹותם 
אם  ּבא ּמֹותיהם ? ה ּמצרים  ׁשלט ּו ׁשּלא  הם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹסב ּורין
 לפיכ ּבנׁשֹותיהם ! ֿ וחמר  קל  - מ ֹוׁשלים  היּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּבג ּופם 
מ ּצד  ה "א  עליהם : ׁשמ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְֲִִִֵֵֶַַָָהטיל 
ׁשהם  עליהם  אני מעיד  ל ֹומר : זה , מ ּצד  ויֹו"ד  ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַזה 

ּדוד  ֿ ידי על  ׁשּמפר ׁש ה ּוא  וזה  אב ֹותיהם . (תהילים ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מעיד קכב ) ה ּזה  ה ּׁשם  - ליׂשראל ". עד ּות  ֿ יּה "ׁשבטי :ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

"החנכי", ּכתיב : ּבכ ּלם   לפיכ ל ׁשבטיהם , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻעליהם 
"מ ׁשּפחת  ל ֹומר   הצר לא  ּבימנה  אבל  ְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֻֻ"ה ּפּלאי",
וה "א  ּברא ׁש יֹו"ד  ּבֹו: קב ּוע  ׁשה ּׁשם  לפי - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹה ּימני"

.ּבּסֹוף  ַ

    §¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
©©§¦«

      ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
     §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

  §¥¬©−¡¦¨«

     §¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
      ©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

   ©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
ev‰ L‡∑ מ ׁשה על  יׂשראל  ה '∑Ì˙v‰a.את  על  העם  על ה ּׁש∑‰ev.את  לריב  יׂשראל  את  יא ּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

'הפעיל ּו' ל ׁשֹון .מ ׁשה , ְְִִֶֹ

     ©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
      §´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

  ¦½©¦«§−§¥«
ÒÏ eÈ‰iÂ∑,ּולזּכר ֹון יז)לא ֹות  ה ּכה ּנה (במדבר על  ע ֹוד  לחלק  זר , איׁש יקרב  לא  א ׁשר  .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

  §¥−Ÿ©Ÿ¥«
e˙ÓŒ‡Ï Á˜ Èe∑( קי סנהדרין ּבעצה (במ"ר היּו הם  ¿≈…«…≈ֵֵָָָ

ּבל ּבם , ּתׁשּובה  הרהר ּו ה ּמחלקת  ּוב ׁשעת  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹּתח ּלה ,
 קי )לפיכ ויׁשב ּו(סנהדרין ּבּגיה ּנם  ּגב ּה מק ֹום  להם  נת ּבּצר  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

.ׁשם  ָ

         

מתמתמתמת לא לא לא לא  קרח קרח קרח קרח  יא)בני בני בני בני  (כו , ְְְְֵֵֵֵֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
לפרת  לכא רה   י קרח  ני  הצלת סי ר לא ל,  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹי

?אל ענינ מה  ְְִַַָָֹקרח ,

תיב  ועדת קרח  לגי  דהנה  למר, לג )ויש  טז, ויאבד (קרח ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹֹֹ
 נאבד  נענ קרח  ני  למר,  וי הקהל.  ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ

 א הה א , הקהל  מפי מ  ת א ראה  קהל ת ְְִִִֶַַַָָָָָָָ

CBÁה  Ôe‡ Èa Ï‡NÈ„ ‡Îea Ôe‡¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
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ע              
בה  הרהר (י  ראה  לא   בת את ואיל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹמחלקת,
קהל   מ  יאבד ההכרח  מ לכ רש "י ), ר , לְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
סי ה  אי דבר,  עדי  הי לא  אחר, קהל ־אימה ־ ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזה .

. כ מ  יאבדי ,תנר רק  קרח  ני  על מס ר לכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

(פי המחלקת זמ היה  הקהל היה  לא  בר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחרי 
ח קת רת ר"י  ר( כב מד ר),(כ, מתי  ל בר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

 לה נתצר   המק מ קרח  ני   יצא" ר ואז י)(ראה  , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.מת לא  י ראל לבני  ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹהתרר

    §¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
     ©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

©¨«¦¦«

      §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
ÁÊÏ∑ ו)ה ּוא אבל (שמות צהר , ל ׁשֹון צחר , ¿∆«ְֲַַָֹֹ

ׁשהרי  ּבנימין, מ ּׁשבט  חמ ׁש וכן ּבטלה  אהד  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ ׁשּפחת 
חמ ּׁשה , א ּלא  מנה  לא  וכאן למצרים  ירד  ּבנים  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹּבע ׂשרה 
ּבגמרא  ּומצאתי מ ׁשּפח ֹות . ׁשבע  הרי לגד , אצ ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוכן

פ "א)יר ּוׁשלמית , יומא פ "א. נס ּתּלק ּו(סוטה אהרן ׁשּכׁשּמת  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹ
ונתנּו ּביׂשראל , לה ּלחם  ה ּכנענים  ּובא ּו ּכב ֹוד , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָענני
מ ּסע ֹות  ׁשמ ֹונה  לאח ֹוריהם  וחזר ּו למצרים , לחזר  ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלב 

ׁשּנאמר  למ ֹוסרה , ההר  י )מהר  יׂשראל (דברים "ּובני : ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אהרן". מת  ׁשם  מ ֹוסרה , ֿ יעקן ּבני מ ּבאר ֹות  ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֹנסע ּו
ׁשמ ֹונה  ההר , הר  עד  ּומ ּמֹוסרה  מת ? ההר  ּבהר  ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֹוהלא 

ורדפ ּו לאח ֹוריהם , ׁשחזר ּו א ּלא  למפרע ? יׁש ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ ּסע ֹות 
ׁשבע  מהם  והרג ּו להחזירם , אחריהם  לוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבני

מ ׁשּפ אר ּבע  נפל ּו לוי ּומ ּבני מ ׁשּפחת מ ׁשּפח ֹות , ח ֹות : ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
א ּלא  ּכאן נמנּו לא  יצהר  ּומ ּבני וע ּזיאלי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשמעי
ור ּבי  היא . מה  ידע ּתי לא  והרביעית  ה ּקרחי; ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹמ ׁשּפחת 
לפי  אבל  ּבלעם , ּבדבר  ּבּמּגפה  ׁשּמת ּו ּדר ׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתנח ּומא 
מ ּמנין  זה  ּבמנין ׁשמע ֹון מ ּׁשבט  ׁשחסר  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחסר ֹון
נפל ּו אלף  כ "ד  ׁשּכל  נראה  סיני, ׁשּבמד ּבר  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהרא ׁשֹון

ׁשמע ֹון  ׁשל  .מ ּׁשבט ֹו ְְִִִֶ
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ÈÊ‡Ï∑ׁשמ ֹו על  מ ׁשּפח ּתֹו נקראת  לא  ל ּמה  יֹודע  ואיני אצ ּבֹון, מ ׁשּפחת  ׁשּזֹו אני .א ֹומר  ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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ÈÚÊ˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚÊ ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚÊ ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚÊ Ïe‡LÏ ÁÊ ˙ÈÚÊ ÁÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ˙e ÔÈNÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו ˙ÈÚÊ ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚÊ ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚÊ ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

ÈÚ:טז ˙ÈÚÊ ÈÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚÊ ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚÊ˙יז ÈÏ‡‡Ï È„B‡ ˙ÈÚÊ „B‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡‡«¿≈ƒ

‡ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿»«
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eLÈÏ∑ ּכי מצרים , ּביֹורדי האמ ּור  יֹוב  ה ּוא  ¿»ְְְִִִֵַָָ
וה ּנֹולדין  מצרים . יֹורדי ׁשם  על  נקרא ּו ה ּמׁשּפח ֹות  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּכל 
ח ּוץ  ׁשמם , על  ה ּמׁשּפח ֹות  נקרא ּו לא  והלאה  ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמ ּׁשם 
ּבמצרים , ּכּלם  ׁשּנֹולד ּו ּומנּׁשה  אפרים  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֻמ ּמׁשּפח ֹות 
ּביס ֹוד ֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע  ּבני ונעמן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואר ּד
ּכׁשהיתה  למצרים  א ּמן ׁשּירדה  ה ּדר ׁשן, מ ׁשה  ר ּבי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל 
וחמ ּול , ּכחצר ֹון למ ׁשּפח ֹות  נחלק ּו  לכ מהם , ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֻמע ּברת 
ּבני  ׁשהיּו ּומל ּכיאל , וחבר  ליה ּודה , ּבנים  ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לאו, ואם  ט ֹוב , הרי היא , א ּגדה  ואם  א ׁשר . ׁשל  ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבנים 
ה ּלל ּו ּומ ּׁשנים  הר ּבה , ּבנים  ּבני לבלע  ׁשהיּו אני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָא ֹומר 

ונקרא ּו ר ּבה , מ ׁשּפחה  אחד  מ ּכל  יצאה  ונעמן ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָאר ּד
ה ּׁשנים  ות ֹולד ֹות  ּבלע , ׁשם  על  ה ּבנים  ׁשאר  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתֹולד ֹות 
מכיר  ּבבני א ֹומר  אני וכן ׁשמם . על  נקרא ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָה ּלל ּו
ׁשמ ֹו, על  נקראת  אחת  מ ׁשּפח ֹות : ל ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּנחלק ּו
מ ׁשּפח ֹות  חמ ׁש ּבנֹו. ּגלעד  ׁשם  על  נקראת  ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָואחת 
נב ּואת  מקצת  נתק ּימה  ּכאן ּבנימין. ׁשל  מ ּבניו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָחסר ּו
ּוב 'פילג ׁש אנינּותי, ּבן - א ֹוני" "ּבן ׁשּקראת ֹו ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָא ּמֹו,
ר ּבי  ׁשל  ּביס ֹוד ֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתק ּימה  ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבּגבעה '

ה ּדר ׁשן  .מ ׁשה  ְֶַַָֹ
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ÔBˆÁכא  ˙ÈÚÊ ÔBˆÁÏ ıÙ È BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚÊ ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚLכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚÊ˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚÊÏ Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚÊ ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚÊ˙כד  ÔBÓLÏ eLÈ ˙ÈÚÊ eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔBÓLƒ¿

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ Î˘OÈ ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò„כו ˙ÈÚÊ „ÒÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔÏeÊ Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚÊ Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚÊ ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏeÊ ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈÙ‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ
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'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ ׁשּותלח ּבני ׁשאר  ¿≈∆¿≈»«¿ְְֵֶַָ

יצאה  ּומערן ׁשּותלח , ׁשם  על  ּתֹולד ֹותיהם  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָנקרא ּו
ׁשּותלח  ּבני ונח ׁשב ּו ׁשמ ֹו, על  ונקראת  ר ּבה  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמ ׁשּפחה 
זֹו ּבפר ׁשה  ותמצא  וח ׁשב , צא  מ ׁשּפח ֹות . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹל ׁשּתי
הרי  ׁשמ ֹונה  לוי ּומ ּבני מ ׁשּפח ֹות , וׁשבע  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָחמ ּׁשים 

ׁשּנאמר  וזה ּו וחמ ׁש, ז)ׁשּׁשים  המעט (דברים א ּתם  "ּכי : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
מ ּמׁשּפח ֹות  חסרים  א ּתם  חמ ּׁשה  מעט , ה "א  ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָוג ֹו'"
ׁשל  מיס ֹוד ֹו הבנּתי זה  אף  ׁשבעים . ׁשהן הע ּמים  ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל 
ּולה ֹוסיף  לפח ֹות  הצרכ ּתי  א ה ּדר ׁשן, מ ׁשה  ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻר ּבי

.ּבדבריו  ְִָָ
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ÌÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא  מ ּמּנּו, ורם  אחיו ׁשהיה  יֹוסף  ׁשם  על  ׁשּנקרא  ּולפי למצרים , ׁשּירד  אחי .ה ּוא  «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ÈÎÓeכט  ÈÎÓ ˙ÈÚÊ ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚÊ „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ÊÚÈ‡ ˙ÈÚÊ ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚÊ«¿ƒ≈∆

ÈÚÊ˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡ÈN‡ ˙ÈÚÊ Ï‡ÈN‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚÊ˙לב  ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚÊ Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ÙÁ a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»
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ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó ÚLe ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÌÈÙ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï Îa ˙ÈÚÊ ÎÏ ÁÏ˙eL ˙ÈÚÊ«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚÊ«¿ƒ»«

ÔÚ:לו ˙ÈÚÊ ÔÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈÙ‡ Èa ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚÊ ÚÏÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔÓÈ Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚÊ ÌÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚÊ ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:ÌÈÁ‡¬ƒ»



עג               

     ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
©«¨¦«

ÌÙeÙL∑ על מ ּפים , הא ּמֹות ה ּוא  ּבין ׁשפ ּוף  יֹוסף  ׁשהיה  .ׁשם  ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

     ©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
  §©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

    ¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨
    §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

     ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
    ©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

ÌÁeLÏ∑ ח ׁשים .ה ּוא  ¿»ִֻ

   ̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨
    §¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

     §¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
     §¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

     ¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
 ¦§©−©©©§¦«¥¦«

  §¥¬©¨¥−¨«©
ÁN L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנא ּה ּבח ּיים , ק ּימת  ׁשהיתה  .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

     ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨
    ©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

    §¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
   ©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

      §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

    ¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
    £¦¨§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

ÈÚÊ˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚÊ ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡Ècמ  ˙ÈÚÊ ÔÓÚÂ c‡ ÚÏ È BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚÊ ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔÓÈ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚÊ˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚÊÏ Ôc ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚÊ Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚÊ ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈa ˙ÈÚÊ ‰ÚÈÏ ÈÂLÈ ˙ÈÚÊ ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  Á ˙ÈÚÊ ÁÏ ‰ÚÈ ÈÏƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚÊ«¿ƒ«¿ƒ≈

ÁÒ:מו L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז ÔB‰ÈÈÓÏ L‡ Èa ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚÊ˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚÊ Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚÊ ÌlLÏ ˆÈ ˙ÈÚÊ ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»



עד              

      ¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
   §©¬¥−§¦«

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
ı‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ מ ּבן לפח ּותים  ולא  »≈∆≈»≈»»∆ְְִִִֶֹ

ח ּלּוק  ּבטרם  ע ׂשרים  לכלל  ׁשּבא ּו ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָע ׂשרים ,
לא  ח ּלק ּו, וׁשבע  ּכב ׁשּו ׁשנים  ׁשבע  ׁשהרי - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ 

ואלף , אלף  מא ֹות  ׁשׁש א ּלּו א ּלא  ּבארץ  חלק  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנטל ּו
א ּלא  נטל ּו לא  ּבנים , ׁשּׁשה  מהם  לאחד  היה  ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹואם 

לב ּדֹו אביהם  .חלק  ְֲִֵֶֶַ

      ̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ 
   §¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

B˙ÏÁ ‰az Ï∑ מר ּבה ׁשהיה  ל ׁשבט  »««¿∆«¬»ְְֵֶֶֶָָֻ
היּו ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ואף  רב , חלק  נתנּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבא ֹוכל ֹוסין
ח ּלק ּו ה ּׁשבט  ר ּבּוי לפי ה ּכל  ׁשהרי - ׁשוים  ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהחלקים 
היה  וה ּגֹורל  ּגֹורל . ֿ ידי על  א ּלא  ע ׂשּו לא  - ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהחלקים 

ּבתרא ' ּב'ּבבא  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ה ּקד ׁש, ר ּוח  ֿ ּפי (דף על  ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ
וא ֹומר קיח) ות ּמים , ּבא ּורים  מל ּבׁש היה  ה ּכהן אלעזר  :ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻ

ּפל ֹוני  ּתח ּום  ע ֹולה , ּפל ֹוני ׁשבט  אם  ה ּקד ׁש: ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹּבר ּוח 
וי"ב  ּפתקין, ּבי"ב  ּכת ּובים  היּו וה ּׁשבטים  ע ּמֹו. ְְְְְְִִִִֶַָָָע ֹולה 

מכניס  וה ּנׂשיא  ּבקל ּפי, ּובלל ּום  ּפתקין, ּבי"ב  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּגב ּולים 
ׁשל  ּפתק  ּביד ֹו ע ֹולה  ּפתקין: ׁשני ונֹוטל  לת ֹוכ ּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָיד ֹו

ׁש עצמ ֹוׁשם  וה ּגֹורל  ל ֹו, המפר ׁש ּגב ּול  ׁשל  ּופתק  בט ֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפל ֹוני  לגב ּול  עליתי ה ּגֹורל  אני וא ֹומר : צ ֹווח  ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָהיה 
נתח ּלקה  ולא  ה ּגֹורל ". ֿ ּפי "על  ׁשּנאמר : ּפל ֹוני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹל ׁשבט 
א ּלא  מחבר ֹו, מ ׁשּבח  ּגב ּול  ׁשּיׁש לפי ּבמ ּדה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהארץ 
לפי  ה ּכל  ט ֹוב , סאה  ּבית  ּכנגד  רע  ּכר  ּבית  ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבׁשּומא :

.ה ּדמים  ִַָ

     ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
 £Ÿ−̈¦§¨«

Ì˙‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑ ׁשּנה מצרים . יֹוצאי א ּלּו ƒ¿«¬…»ְְִִִֵֵַָ
ׁשּכל  ׁשּבּתֹורה , הנחל ֹות  מ ּכל  זֹו נחלה  ֲֲִֶֶַַַַַָָָָָה ּכת ּוב 
מתים  וכאן ה ּמתים , את  יֹור ׁשים  הח ּיים  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהנחל ֹות ,

מצרים  מ ּיֹוצאי אחים  ׁשני ּכיצד ? הח ּיים . את  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַיֹור ׁשים 
ׁשל ׁשה . ולזה  אחד  לזה  הארץ , ּבבאי ּבנים  להם  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשהיּו
ׁשל ׁשה , נטל ּו וה ּׁשל ׁשה  אחד , חלק  נטל  ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאחד 

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÚL ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

ÔeÚÊzנד  ÈÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú‡ ˙È ‚Ït˙z ‡„Úa Ìa¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰‡ ÈËLƒ¿≈¬»«¿«¿¿



   
    
    
     
      
    
     
     
    

      
    

     
       

    
      

     
     
     
    
      
    
    

     
      

    
 

     
    
     
      
     

 



עה               
אצל  נחלתן חזרה  הארץ ". ּתחלק  "לא ּלה  ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר :
"ל ׁשמ ֹות  ׁשּנאמר : וזה ּו ּבׁשוה . ה ּכל  וח ּלק ּו אביהן ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹאבי
ח ּלק ּוה  ה ּבנים , ׁשּנטל ּו ׁשאחר  ינחל ּו", ֿ אבתם  ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמ ּטֹות 
ח ּלק ּוה  מ ּתח ּלה  וא ּלּו מ ּמצרים . ׁשּיצא ּו האב ֹות  ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָלפי
האר ּבעה  א ּלּו נֹוטלין היּו לא  מצרים , יֹוצאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמנין

חלקים  אר ּבעה  נטל ּו עכ ׁשו חלקים , ׁשני ‡C.א ּלא  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
ÏB‚a∑ א ֹומר ה ּוא  וכן וכלב , יה ֹוׁשע  א)יצא ּו :(שופטים ¿»ְְְְֵֵֵַָָֻ

וא ֹומר  מ ׁשה ", ּדּבר  ּכא ׁשר  ֿ חבר ֹון את  לכלב  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ"וּיּתנּו
יט) ׁשאל "(יהושע  א ׁשר  ֿ העיר  את  ל ֹו נתנּו ה ' ֿ ּפי "על  :. ְֲִִֶֶַָָָָ

Ì˙‡Œ˙BhÓ∑ ועבדים ּגרים  .יצא ּו «¬…»ְֲִִֵַָָ

         

 האר האר האר האר אתאתאתאת יחלק יחלק יחלק יחלק  ג ג ג ג רל רל רל רל   נה )א א א א (כו , ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ה א  ה  מי חד , ל ה יכת אחת מצוה  נ י יה די  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי ' קיח)'זהיר 'חלקת (ת ל ה נימית המ מע ת זהי  . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
.נ לק דת עב ל המי חד  ' חלק'  ני יה די  לכל  ' ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהאר
מטע למעלה  ה א  גרל י  דוקא , גרל  האר נחלקה  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלכ

 בל ודעת.  מטע למעלה  היא  ז 'חלקה '  וג ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָודעת,
ניא  הזק ז)אדמ "ר סימ  ס  דהק הא ר (אגרת יתר : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודעת   טע חינת אינ  רטי ת לנמ ת ה רטי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהזה 
. מח בה  עלה   הדעת, מ חינת למעלה  אלא  ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמ ג,

. ממ הגרל חינת ה א  למטה  גמת וד . .ְְְְִַַַַָָָָ

       ©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑ ּפי ֿ "על  נאמר :  לכ ה ּקד ׁש, ּבר ּוח  ׁשּנתח ּלקה  מ ּגיד  ׁשּפיר ׁשּתי; ּכמ ֹו מד ּבר , היה  ה ּגֹורל  «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
.ה '"

     §¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
     ©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

©§¨¦«

     ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
     ©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

   ©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ ה ּיצהרי מן ּוקצת  והע ּזיאלי, ה ּׁשמעי מ ׁשּפחת  ּכאן .חסר  ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

      §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
     Ÿ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

   §¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
ÌÈˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ L‡∑( יב א ׁשּתֹו(סוטה ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְִ

ה ֹורת ּה ואין ּבמצרים ] [לדת ּה ּבמצרים , ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָילד ּתּה
והיא  ילד ּתּה. הח ֹומה  לת ֹו ּכׁשּנכנס ּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּבמצרים .

מ ֹוצא  א ּתה  אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים , מנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָה ׁשלימה 
ות ׁשע  ׁשּׁשים  .א ּלא  ְִִֵֶַָ

    ©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
§¤¦«¨¨«

ÔÈaנו ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:ÈÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL‚Ïנז ÔB‰˙ÈÚÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
ÈÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚÊ ˙‰˜Ï ÔBLb ˙ÈÚÊ«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:ÈÓ ˙ÈÚÊ«¿ƒ¿»ƒ

ÔBÁנח  ˙ÈÚÊ ÈÏ ˙ÈÚÊ ÈÂÏ ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á˜ ˙ÈÚÊ ÈLeÓ ˙ÈÚÊ ÈÏÁÓ ˙ÈÚÊ«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:ÌÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „ÎBÈ ÌÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô‰‡ ˙È ÌÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈÓ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס  ‡e‰È‡ ˙ÈÂ „ ˙È Ô‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:Ó˙È‡ ˙ÈÂ ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»



                   



עו              

     ©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
§Ÿ̈«

      ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
      ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

       ¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
Ï‡NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑ להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְִ

להם  ֿ נּתן לא  ּכי ּטעם ? ּומה  ׁשנה . ע ׂשרים  ּבני ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹנמנין
נחלה , ּבני היּו ׁשנה  ע ׂשרים  מ ּבן וה ּנמנין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנחלה ,

נחלת ֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש .ׁשּנאמר : ְְֱֲִִֶֶַַַָָֻֻ

      ¥¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
      ¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

     §¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
      ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡e∑ על אבל  ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּו ׁשהן לפי המר ּגלים , ּגזרת  נגזרה  לא  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה ּנׁשים 

א ֹומרים מח ּבב ֹות  האנׁשים  הארץ ; יד )את  :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

א ֹומר ֹות : וה ּנׁשים  מצרימה ", ונׁשּובה  רא ׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה 
צלפחד  ּבנֹות  ּפר ׁשת  נסמכה   לכ אח ּזה ", ֿ ּלנּו ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ"ּתנה 

.לכאן  ְָ

      ¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
      ©³¥¤Æ¦½¦ ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

 ¦«

    ©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
     ¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
      §´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ÛÒBÈŒÔa ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ והלא נאמר ? ל ּמה  ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֲֶַַָָֹ
ח ּבב  יֹוסף  : ל ל ֹומר  א ּלא  ֿ מנּׁשה "? "ּבן נאמר  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבר 

ׁשּנאמר  הארץ , נ)את  ֿ עצמתי (בראשית את  "והעלתם  : ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ֿ ּלנּו "ּתנה  ׁשּנאמר : הארץ , את  ח ּבב ּו ּובנֹותיו ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָוג ֹו'",
מי  ׁשּכל  צ ּדיקים , ּכּלם  ׁשהיּו , ּולל ּמד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻאח ּזה ".
ה ּכת ּוב   ל ּופרט  סת ּומים , אב ֹותיו ּומע ׂשה  ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּמע ׂשיו

צ ּדיק . ּבן צ ּדיק  זה  הרי ל ׁשבח , ליחס ֹו מהם  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאחד 
ּכג ֹון לגנאי, יחס ֹו כה)ואם  ֿ נתניה (מ"ב  ּבן יׁשמעאל  "ּבא  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ר ׁשעים  - ע ּמֹו ה ּנזּכרים  ׁשּכל  ּביד ּוע  אליׁשמע " ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָּבן
B‚Â'.היּו ‰Ú ‰ÏÁÓ∑ א ֹומר ה ּוא  לו)ּולה ּלן :(במדבר ָ«¿»…»¿ְֵַָ

זֹו ׁשק ּול ֹות  ׁשּכּלן מ ּגיד  תרצה ", מחלה  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ"וּתהיינה 
סדרן  את  ׁשּנה   לפיכ .ּכזֹו, ְְְִִִֶָָָ

      ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
    ©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑עמד ּו ׁשּלא  מ ּגיד , ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְִֶַָֹ
אהרן  ׁשּמת  אחר  האר ּבעים  ּבׁשנת  א ּלא  ÈÙÏ.לפניהם  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ¿≈

‰LÓ∑ לא מ ׁשה  אם  אפ ׁשר , אלעזר ? לפני ּכ ֿ ואחר  …∆ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּדברי  ודר ׁשה ּו, ה ּמקרא  סרס  א ּלא  יֹודע ? אלעזר  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָידע ,
ּבבית  א ֹומר : אלעזר  ר ּבי מ ּׁשּום  חנן א ּבא  יא ׁשּיה . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹר ּבי

ּכ לפני ועמד ּו יֹוׁשבים , היּו ספרי )ּלם ה ּמדר ׁש קיט, .(ב "ב  ְְְְְִִִֵַָָָָֻ

‡M˙‡סא  ÔB‰B˜a ‡e‰È‡Â „ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈNÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ ‡lÚÏe ‡ÁÈ aÓ ‡eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙È‰È˙‡ ‡Ï È‡ Ï‡NÈ È B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡NÈ È B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡cÈ ÏÚ ‡BÓ„ ‡iLÈÓa Ï‡NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁÈ„ƒ≈

Ô‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡a„Óa Ï‡NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ Ó‡ È‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
a Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

aא  „ÚÏb a ÙÁ a „ÁÙÏˆ ˙a ‡È˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ a ‰MÓ ˙ÈÚÊÏ ‰MÓ a ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»



עז               

      ̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
    ©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

  ¨¦−Ÿ¨¬«
'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑( ספרי קיח, ּבא ֹות (שם ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְִֶָָ

ּבחטא  לא  ל ֹומר  נזקק ּו מת ", "ּבחטא ֹו ְְְְְְִֵֵֶַַֹל ֹומר :
ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש על  ׁשה ּצּו קרח  ּבעדת  ולא  ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹמתל ֹוננים 

אחרים  את  החטיא  ולא  מת  לב ּדֹו ּבחטא ֹו א ּלא  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹה ּוא ,
צו)ע ּמֹו. היה .(שבת עצים  מק ֹוׁשׁש א ֹומר : עקיבא  ר ּבי ְֲִִִִֵֵֵַָָָ

היה  ה ּמע ּפילים  מן א ֹומר : ׁשמע ֹון .ור ּבי ְְְִִִִִֵַַַָָ

      ̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
      −¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

eÈ‡ŒÌL ÚbÈ ‰nÏ∑, ע ֹומד ֹות ּבן ּבמק ֹום  אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְִֵָ
ליבם  א ּמנּו ּתתיּבם  זרע , ח ׁשּוב ֹות  ה ּנקב ֹות  אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואם 

קיט) Ôa.(ב "ב  BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו לא  ּבן, ל ֹו היה  אם  הא  ƒ≈≈ִֵָָָָֹ
היּו ׁשחכמנּיֹות  מ ּגיד , ּכל ּום ; .ּתֹובע ֹות  ְְְִִֶַַָָ

     ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ˜iÂ∑(ח נתע ּלמה (סנהדרין ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְִַָ

ל ֹומר  'עטרה ', ׁשּנטל  על  נפרע  וכאן מ ּמּנּו, ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָהלכה 
א) אלי"(דברים ּתקרב ּון מ ּכם  יק ׁשה  א ׁשר  "וה ּדבר  :ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

שם) לה ּכתב (סנהדרין זֹו ּפר ׁשה  היתה  רא ּויה  אחר : ּדבר  .ְְְִֵֵַָָָָָָָָָ
ונכ ּתבה  צלפחד  ּבנֹות  ׁשּזכ ּו א ּלא  מ ׁשה , ֿ ידי ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעל 

ֿ ידן  .על  ַָָ

     

   ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

       ¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
      ©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

̈¤«
˙c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑." יא ּות" ּכתר ּגּומ ֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְַָ

ׁשראתה  מ ּגיד , ּבּמר ֹום ; לפני זֹו ּפר ׁשה  ּכת ּובה  ְְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכ
מ ׁשה  ׁשל  עינֹו ראתה  ּׁשּלא  מה  Ba˙.עינן Ôk ֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ≈¿

˙c „ÁÙÏˆ∑ֿׁשה ּקד ֹוׁש אדם  א ׁשרי תבע ּו; יפה  ¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָ
לדבריו  מ ֹודה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו.Ôzz Ô˙∑(קיח ׁשני (ב "ב  ְִֶָָָ»…ƒ≈ְֵ

וחלק ֹו מצרים , מ ּיֹוצאי ׁשהיה  אביהן חלק  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָחלקים :
חפר  ּבנכסי אחיו העברה ∑zÚ‰Â.עם  ל ׁשֹון ְְִִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

עברה ) קטז)(ס "א  ּבן (ב "ב  מ ּניח  ׁשאינֹו ּבמי ה ּוא  ְְִִֵֵֶֶַַָ
נחלה  מעברת  ׁשה ּבת  ׁשם  על  אחר : ּדבר  ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָליֹור ׁשֹו.
ׁשּלא  א ֹות ּה; יֹור ׁשין ּובעל ּה ׁשּבנּה ל ׁשבט , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ ּׁשבט 

קכ ) ה ּדֹור (ב "ב  לא ֹות ֹו א ּלא  נצט ּוה  לא  נחלה , ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּתּסב 
ּבכ ּלן  לב ּתֹו", ֿ נחלת ֹו את  "והעבר ּתם  וכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻּבלבד .
א ֹומר : ה ּוא  ּובבת  "ּונת ּתם ", א ֹומר  ְְֵֵֶַַה ּוא 

."והעבר ּתם " ְְֲֶַַ

      §¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
    ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡a„Óa ˙ÈÓ ‡e‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È‡ Á˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈe ˙ÈÓ dBÁ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚÊד  BbÓ ‡e‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ‰ a dÏ ˙ÈÏ È‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

ÓÈÓÏ:ו ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È Ú˙Â Ô‰e‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡Èח  b ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È ÔeaÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dzÏƒ¿«≈



    
    

    
    

     
       

     
 

      
     

  



עח              

     §¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

      §¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

    §¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
       ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

      ¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
 ¤¤«

BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ w‰ B‡LÏ∑(קט ב "ב  האב (ספרי . מ ׁשּפחת  א ּלא  קר ּויה  מ ׁשּפחה  .ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
      ©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

ÌÈÚ‰ ‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה נסמכה (במדבר ל ּמה  ¬≈∆«»¬»ƒְְִָָָ
ּתּתן  "נתן ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ּכיון ְִֵֵֶַַָָָָָָֹלכאן?
ה ּתרה  ׁשּמא  להנחיל , ה ּמק ֹום  צ ּוה  א ֹותי אמר : ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם ",
ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  לארץ ? וא ּכנס  ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָה ּגזרה 

ע ֹומדת  ּבמק ֹומ ּה ׁשּנכנס (ספרי )ּגזרתי ּכיון אחר : ּדבר  . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכמד ּמה  ואמר : ׂשמח  רא ּובן, ּובני ּגד  ּבני לנחלת  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמ ׁשה 
יּכנס  ׁשּלא  ּבנֹו על  ׁשּגזר   למל מ ׁשל  נדרי. לי ׁשה ּתר  ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלי
לחצר  אחריו, וה ּוא  - ל ּׁשער  נכנס  ׁשּלֹו. ּפּלטין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפתח 
ל ּכנס  ׁשּבא  ּכיון אחריו. וה ּוא  - ל ּטרקלין אחריו, וה ּוא  -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ל ּכנס  אס ּור  א ּתה   ואיל מ ּכאן ּבני, ל ֹו: אמר  .ל ּקיט ֹון, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

     §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
    ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

EÈÁ‡ Ô‰‡ ÛÒ‡ L‡k∑ ׁשּנתא ּוה מ ּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ
ט ֹוב  א ּתה  אין אחר : ּדבר  אהרן. ׁשל  למיתת ֹו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמ ׁשה 

לב )מ ּמּנּו. לא (דברים א ׁשר  "על  אם : הא  ֿ ק ּדׁשּתם ". ְֲִִִֶֶֶַַָֹ
ּבכל  לה ּפטר . זמנכם  ה ּגיע  לא  עדין א ֹותי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹק ּדׁשּתם 
ׁשּנגזרה  לפי סרח ֹונם , ּכתב  מיתתם , ׁשּכתב  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמק ֹום 
ׁשּלא  ּבע ֹון ּבּמד ּבר  למ ּות  ה ּמד ּבר  ּדֹור  על  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגזרה 

ׁשּלא  סרח ֹונֹו, ׁשּיּכתב  מ ׁשה  ּבּקׁש  לכ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינּו,
היה  ה ּממרים  מן ה ּוא  אף  פ )יאמר ּו: ל ׁשּתי (יומא מ ׁשל  . ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

אכלה  ואחת  קלקלה  אחת  ֿ ּדין: ּבבית  ׁשּלֹוק ֹות  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָנׁשים 
ׁשהזּכיר  מק ֹום  ּבכל  ּכאן, אף  וכ ּו', ׁשביעית  ְְְְִִִִֵֶַַָָָּפּגי
ּבהם  היתה  ׁשּלא  לה ֹודיע  סרח ֹונם , הזּכיר  ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹמיתתן,

ּבלבד  זֹו .א ּלא  ְִֶַָ

     ©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
     §©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

 ¦§©¦«
L„˜ ˙ÈÓŒÈÓ Ì‰∑ׁשהמר ּו היּו הם  ּבמרה , ׁשהמר ּו הם  אחר : ּדבר  אחר . ע ֹון ּבהם  אין לב ּדם , הם  ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמד ּבר  ׁשהמר ּו עצמם  הם  ֿ ס ּוף , .ּבים  ְְְְְִִִֵֶַַַָ

   ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ a„ÈÂ∑ ׁשל ׁשבחן לה ֹודיע  «¿«≈…∆∆¿ְְִִֶַָ

צר ּכן  מ ּניחין הע ֹולם  מן ׁשּכׁשּנפטרין ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָצ ּדיקים ,
צ ּבּור  ּבצרכי ה ׁשיבני ∑Ó‡Ï.וע ֹוסקין ל ֹו: אמר  ְְְְִִֵָ≈…ֲִִֵַָ

לאו  אם  ּפרנס , להם  ממ ּנה  א ּתה  .אם  ְְִִֶֶַַַָָָָ

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡za dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÂ d˙ÈÚfÓ dÏ È˜c dÈ˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙Ê‚Ï Ï‡NÈ ÈÏ È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב  È‡Ú„ ‡eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡NÈ ÈÏ ˙È‰È Èc ‡Ú‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד  ‡a„Óa ÈÓÈÓ ÏÚ ÔezÈÒ È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡a„Ó Ì˜ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ:טו ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»



עט               

     ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
©¨«¥¨«

'‰ „˜ÙÈ∑: ה ּמק ֹום ל ֹו ׁשאמר  מ ׁשה  ׁשּׁשמע  ּכיון ƒ¿…ֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לבנֹותיו", צלפחד  נחלת  ׁשעה (במ"ר)"ּתן ה ּגיע  אמר : ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

ל ֹו אמר  ּגד ּלתי. את  ּבני ׁשּיר ׁשּו צר ּכי, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאת ּבע 
לפני, ּבמח ׁשבה  עלתה  ּכ לא  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ְְֲַַַַָָָָָָָָֹה ּקד ֹוׁש
מ ּתֹו מ ׁש ׁשּלא  ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר  ל ּטל  יה ֹוׁשע  ה ּוא  ְְְִִִֶַַַָֹֹֻּכדאי

ׁשלמה  ׁשאמר  וזה ּו כז)האהל . יאכל (משלי  ּתאנה  "נצר  : ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
‰Áe˙.ּפריּה" È‰Ï‡∑:לפניו אמר  נאמר ? ל ּמה  ְִָ¡…≈»…ְֱֶַַָָָָָ

ּכל  ׁשל  ּדע ּתֹו לפני ויד ּוע  ּגל ּוי ע ֹולם ! ׁשל  ְְְִֶֶֶַַָָָָָר ּבֹונֹו
מנהיג עליהם  מ ּנה  לזה ; זה  ּדֹומין ואינן ואחד , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד 

ּדע ּתֹו לפי ואחד  אחד  ּכל  ס ֹובל  .ׁשּיהא  ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

     £¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
       «¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

  £¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒL‡∑, הא ּמֹות מלכי  ּכדר לא  ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹֻ

חיל ֹותיהם  את  ּומ ׁשּלחין ּבב ּתיהם  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיֹוׁשבים 
ּבסיח ֹון  ׁשּנלחמ ּתי אני, ׁשע ׂשיתי ּכמ ֹו א ּלא  ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָל ּמלחמה ,

ׁשּנאמר  כא)וע ֹוג , ּוכדר (במדבר את ֹו". ֿ ּתירא  "אל  : ְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר  יה ֹוׁשע , ה)ׁשע ׂשה  אליו (יהושע  יה ֹוׁשע   וּיל" : ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

א ֹומר  ה ּוא  ּבדוד  וכן וג ֹו'". א ּתה  הלנּו ל ֹו (ש"א וּיאמר  ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
ונכנס יח) ּברא ׁש יֹוצא  - לפניהם " ובא  יֹוצא  ֿ ה ּוא  "ּכי :ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ

Ì‡ÈˆBÈ.ּברא ׁש L‡Â∑ ּבזכ ּיֹותיו.Ì‡ÈÈ L‡Â∑ ָֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈
ּתע ׂשה  ׁשּלא  יביאם " "וא ׁשר  אחר : ּדבר  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבזכ ּיֹותיו.

לארץ ל ֹו מכניסן ׁשאיני לי, ע ֹוׂשה  ׁשא ּתה   ּכדר. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
     ¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

EÏŒÁ˜∑להנהיג ׁשּזכית  ,א ׁשרי ּבדברים : קח ּנּו «¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מק ֹום  ׁשל  א ּתה ∑EÏ.ּבניו זה  את  , ל ׁשּבד ּוק  את  ֶָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ

Ba.מ ּכיר  ÁeŒL‡∑ להל ׁשּיּוכל  ׁשאל ּת, ּכא ׁשר  ִַ¬∆«ְֲֲֶֶַַַַָָֹ

ואחד  אחד  ּכל  ׁשל  ר ּוח ֹו ‡˙E„ÈŒ.ּכנגד  zÎÓÒÂ ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»«¿»∆»¿
ÂÈÏÚ∑יאמר ּו ׁשּלא  ,ּבח ּיי ׁשּידר ׁש מתר ּגמן ל ֹו ּתן »»ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹֻ

מ ׁשה  ּבימי רא ׁש להרים  ל ֹו היה  לא  .עליו: ְִִֵֶָָָָָֹֹֹ

      §©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
   ̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתק ּבל  ֿ מנת  על  הם ; סרבנים  הם , ׁשּטרחנין ּדע , יׂשראל : .על  ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

      §¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
¦§¨¥«

ÏÚטז b ‡Òa ÏÎÏ ‡iÁe dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

È„Âיז ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  a ÚLB‰È ˙È CÏ „ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d ‰‡e Áe Èc b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡NÈ Èc ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈



   


  
  

     
      

     

 

   
    
    
     

       
     

    
     

  
    

    
     

     



פ              
ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים ע ֹור  קר ּון .זה  ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ

E„B‰Ó∑ מ ׁשה ּפני למדין: נמצאנּו , ה ֹוד ּכל  ולא  ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹ
ּכּלבנה  יה ֹוׁשע  ּפני ÚŒÏk„˙.ּכח ּמה , eÚÓLÈ ÔÚÓÏ ְְְֵַַַַָָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«

Ï‡NÈ Èa∑ ּכדר ויראה  ּכב ֹוד  ּבֹו נֹוהגין ׁשּיהיּו ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
ּב .ׁשּנֹוהגין ְֲִֶ

            

וננה  מ ה  הרת לה  לאחרי    ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלהעיר,
הרב , ה א  מ ה  ה למיד  ה א  יה ע  עדי ה ה  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֻֻליה ע ,
ל  ועד  וקא , מ ה  יה ע  מק ל עניניו  ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מ ה  ל ת מציא היא  (ה למיד ) יה ע  ל ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַֹֻמציא
חי , ה ע  זמ "ל :תנר   ס ר"י  בל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ(הרב ),
 לבנה , ח ה   כמ חי ". ה א  איל למ ה  נראה  ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהיה 
מהח ה , א ר ה בנה  מק לת הח ה , קיעת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָלאחרי 

' ד ה 'א רת כז)וכ ב אר סימ  ס) מ" מ ה ל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
' ני תיק' דאיתא  , לאר מ חת  כביל (ראה ה איר ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

(ש לתניא ותיקוני בהערות הנסמל עליו ־ה נר מ ה  ֵֶַַַָָָֹעל
יל ודרא  רא  כל הארת מתטת טירת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחר
יל  לאר מ חת ה איר  מ  מ נמ ת, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָרא 

הנהגת מסירת   ה ה  ,ולכ ." כבי י ראל רא  ני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
(ולא  וקא  נר מ ה  על־ידי  להי ת הצרכה  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻליה ע 

.( עצמ ה "ה  ְְְֵַַַָָעל־ידי 
לעיל תאר מה  על־י   זה   סי לה  ב 'וי יו (שיחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עמוד  מה  חלק התוועדויות  מנח (תורת ג   סעי תשכ"ו  דראש־השנה 

(51"מהר אדמ "ר מ ברי  סה "מ )  פ"ט תרכ"ח תקעו  (ד "ה  ְְֲִִֵַַָ
( ואיל תלז ס"ע לעניתרכ"ז ("פה  העני  פת  מעלת עניְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

" יעט א)כי  קב , תהלי):נל וזה  ,( ְְֲִֶַ
והק ה  וכ רח ,  מ מאירת ועינינ  מרי א אנ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ה ה 
 מה  ־ א , מ  מרי א אנ  א ז"ל, ה יד  ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרב 
וא ר  לל, לרח   מ ה ־עראי הרי  וכ רח , ע ד  ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלמר
הרב  ותר . מ ה א ר לגי  לגמרי  בטל טפל ה א  ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה רח 

והינ , מ ־אימה ־ רח  מעלה   ז"ל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָה יד 
על  , ד מ ל היה  א  מה   חד א ר מק ל ה רח  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלפי 
 אי  מ ה א ר ־אימה ־ י תר, ענג זה  מל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
לפי ,ל־ ה ענג  מאיר אי ' כ א א  לל  יי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
וע יר, מעני  זה  על מ ל ואמר ענג. אינ מידי  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָענג
מ ה  מתע ג , בי זה מאה  מ ר עני   איר אנְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אצל ה א  לפי  והינ , מלכי סגת ל  ל מ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻי תר
הענת, תכלית עני  היה  , ד מ ל היה  א   חד ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹבר
י תר  ' כ זה  מאד  מתע ג ה א  מהעני , צא  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹואחר־
 י ־כ־על־ א מ ה , י תר הרה   י ע יר  א ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהע יר,
 וזה ענג. אינ מידי  ענג לפי  לל, מ ה  מתע ג ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאינ
לפי והינ וכ רח ,  מ מאירת ועינינ  י מב אנְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
א ר  ק לת ואחר־ , ל  רמ מ ל לית ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָרח 
י מב אנ על־ ד ל.. ענג זה  מל , מ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻה
 ואי  עצ רב  א ר    מ ה עלת, '  היְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
זה  מל  חד א ר ק לת וכ רח  לל,  ייְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

."' כ  עלי ְֲֶַענג
ואבדת  מחסר לצער נגע  יסא ,  לאיד   ב מ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ ה 
אינ  ה ער ה ה  צער, רגיל יו העני , בר . ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאיזה 

.' כ הע יר ל צער  מ ל־ ְֲִֶֶַָָָָד ל
ע יר), , מ) נר מ ה  אצל רק  לא  ה ה  ,י ־כ־על־ ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוא
ירח , בחינת ה א  מי   ) מ ראל אחד  ל אצל   ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָא א 
בר  ל ר ח   ת מה  עצ נגע  להי ת  צרי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעני ),

רה . מ ברי  ְִִֵֶָָאחד 

      §¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
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  §¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑ ׁשאלת הרי ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְֲֵֵָ

זז ה ּזה  ה ּכב ֹוד  ׁשאין נוטל )ׁשּׁשאל ּת, אבי,(ס "א מ ּבית  ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לאלעזר  צרי יהא  יה ֹוׁשע  BÏ.ׁשאף  Ï‡LÂ∑ ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ¿»«

למלחמה  לצאת   ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר .ׁשל  ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ
‰„Ú‰ŒÏÎÂ∑עג )סנהדרין .(יומא ¿»»≈»ְְִֶַ

      ©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
     ¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

̈¨«¥¨«
ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑( ספרי) ה ּבא לע ֹולם  יׂשראל  ּפרנסי ׂשכר  מ ּתן וה ֹודיע ֹו ּבדברים , .לקח ֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È dÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ie‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È dÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

„eכב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»



פי               
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ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑ מ ּמה ויֹותר  יֹותר  יפה , ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ
"וסמכ ּת ל ֹו: אמר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנצט ּוה ,
מלא  ּככלי וע ׂשא ֹו ידיו, ּבׁשּתי ע ׂשה  וה ּוא  ;" יד ֿ ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאת 

יפה  ּבעין חכמת ֹו ּומ ּלא ֹו ‰'.וגד ּוׁש, ac L‡k∑ ְְְְִִַָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו  מה ֹוד ֹו נתן הה ֹוד : לענין .אף  ְְִֵַַַַָָָ

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
       ©§¦¹§¦©À¥©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

Ï‡NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ יפקד" למעלה ? אמ ּור  מה  «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ
מצ ּוני  ׁשא ּתה  עד  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ְִֵֶַַַַַָָָָה '",
ׁשהיתה   מל לבת  מ ׁשל  עלי. ּבני את  צ ּוה  ּבני, ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל 

מפ ּקדת  והיתה  הע ֹולם , מן ּבניה לב נפטרת  על  על ּה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּב'ּספרי' ּכדאיתא  ה ּדם (ספרי )∑˜Èa.וכ ּו', .זה  ְְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ

ÈÓÁÏ∑ א ֹומר ה ּוא  וכן אמ ּורין, גא ּלּו "והקטירם )(ויקרא : «¿ƒְְְִִִֵֵֵֵָ
א ּׁשה " לחם  ה ּמזּבחה  לא ּׁשי ∑ÈM‡Ï.ה ּכהן ה ּנּתנין ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ¿ƒ«ְִִִֵַָ

ויׂשראלים (ספרי )∑eÓLz.מזּבחי  ּולוּים  ּכהנים  ׁשיהיּו ְְִִƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֹ
מעמד ֹות  ות ּקנּו למד ּו מ ּכאן ּגּביו, על  (תענית ע ֹומדין ְְְְֲִִִַַַָָָָ

ה ּתמידים ∑B„ÚBÓa.כז) מ ֹועד  ה ּוא  יֹום  .ּבכל  ¿¬ְְִִֵַָ

      §¨«©§¨´¨¤½¤¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
      §¨¦̧§¥«¨¨§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

Ì‰Ï zÓ‡Â∑ ּדין ֿ לבית  ÌBiÏ.אזהרה  ÌÈL∑ ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«
ּכנגד ּכפ ׁשּוט ֹו. נׁשחטין ׁשּיהיּו לל ּמד ; ּבא  וע ּקר ֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הער ּבים  ּבין וׁשל  ּבּמערב  ׁשחר  ׁשל  ּתמיד  ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָה ּיֹום ,
ט ּבע ֹות  ׁשל  סב )ּבמזרחן .(יומא ְְִֶַָָָ

         

תמיד תמיד תמיד תמיד  ג )ע ע ע ע להלהלהלה (כח, ִִִִָָָָָָָָ
ע לה , היה  ה רנת, ללת את המס ל ה מיד , ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָקר

לה '". "ליל ִֶַָה א 
  מ 'קר') אמ ית לדבק ת לה יע  נרצ  א :ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלמר
א   לה '" "ליל דת עב את לעבד   עלי ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'קרב '),

רס . לק ל ְְְֵַַָָעל־מנת

מחלט  לב ל רמז לה '", "ליל היה  ע לה , ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻקר
מידי , ה א  זה  ל מ רה  תמיד " ו "ע לה  ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלהק "ה ;

.  ה ל  מְֶֶַָ
מחלט  ל  אי מב ,  ה רא ית מ ד  : האד ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻבעב דת
את  מטיע  זה  ב ל אני ", "מ דה  אמירת על־ידי  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהק "ה 

.  ה ל על  תמ ַַָָח

      ¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
  ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

„Á‡ Nk‰Œ˙‡∑ נאמר ׁשּכבר  ֿ ּפי ֿ על  אף  ∆«∆∆∆»ְֱִֶֶַַַָ
ּתצ ּוה " "וא ּתה  כט)ּבפר ׁשת  ֿ ּתע ׂשה (שמות א ׁשר  "וזה  : ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָ

צ ּוה  וכאן ה ּמּלּואים , לימי אזהרה  היתה  היא  ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוג ֹו'"
.לד ֹור ֹות  ְ

        

אאאא  ב ב ב בהההה ב ב ב ב קרקרקרקראתאתאתאת ע ע ע ע הההה ד )חד חד חד חד  (כח, ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
התמסרת  היינ ,'קר'   הי את להתחיל חיב  ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיה די 
מידית  ה עה  ל  י  'מיד ' ר ה נהיה  ואז ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָלהק "ה .
 דמ  מקריבי  הי הקר הבאת  ע .ל   הי ל ְְִִִַַַַַַָָָָָָעל

החלטה  היא    הי ל  הרא הצעד  המזח . על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוחל
רק  (' ד') וההתלהב ת החמימ ת את להפנת ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָחזקה 
גענ יהיה   ה ורק  קד ה ,  לדברי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל'מזח ',

ֵֶ('חלב ').

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜Èaב  ˙È ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï Èa˜Ï ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡˜Ï Ôehzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

ÈÈג  Ì„˜ Ôe˜˙ Èc ‡a˜ ÔÈc ÔB‰Ï ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈz ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈn‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡È„¿̇ƒ»

‡n‡ד  ˙ÈÂ ‡Ùˆa „aÚz „Á ‡n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»



פב              

     ©«£¦¦¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
  ̈¦−§¦¦¬©¦«

‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים .מנחת  …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

       Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
©«Ÿ̈«

ÈÈÒ ‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּבימי ׁשּנע ׂשּו ּכא ֹותן »¬À»¿«ƒ«ְֲִֵֶַָ
ע ֹולת  ה ּקיׁש סיני, ּבהר  הע ׂשּויה  אחר : ּדבר  ְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָה ּמּלּואים .
לפני  ׁשּנתקרבה  א ֹות ּה סיני, הר  לע ֹולת  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתמיד 

ּבּה ׁשּכת ּוב  ֿ ּתֹורה  כד )מ ּתן מל ּמד (שמות ּבא ּגנת ", "וּיׂשם  : ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכלי  .ׁשּטע ּונה  ְְִֶָ

         

סיני סיני סיני סיני  הרהרהרהר הע הע הע הע יהיהיהיה מיד מיד מיד מיד  ו )ע ע ע ע לתלתלתלת (כח, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 איהמיל ימי   נע ת א(רש"י). היה ה מיד , קר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

התמסרת  להי ת מס גל יה די  ל ל רמז לה ', ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָליל
לעב דה  והסי ע  ח  והנתינת להק "ה . מידית ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹוהתטלת

ה יטל  ח  את המע רר ה א  ה א  ,ינר ממ ה  אה  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹז
ימי : איהמיל לימי  מיד  ע לת י הק ר  זה ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנמה .
התחיל  ה א   בכ כה נה , ינר מ ה   ימ  איְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהמיל

ויה די . יה די  לל הצינר' את 'תח  ה מיד  ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהקרבת

      §¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
  ¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑( ספרי)יתנּסכ ּו ה ּמזּבח  ÎL.על  CÒ∑(צו מ ּגּתֹו(ב "ב  ליין ּפרט  המ ׁשּכר , .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

      §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
      ©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÁÁÈ ÁÈ∑ רצ ֹוני ונע ׂשה  ׁשאמר ּתי לפני, ר ּוח  .נחת  ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

     §Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
     ¤§Ÿ¦ÀŸ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

     Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת  ע ֹולת  ולא  …«««¿««ְְַַַָָֹ
יקריב  אני ׁשֹומע  זֹו, ּבׁשּבת  הקריב  ׁשּלא  הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאחרת ;
מ ּגיד , "ּבׁשּבּתֹו", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּבאה ? ל ּׁשּבת  ְְְִִַַַַַַַַַָָָׁשּתים 

קר ּבנֹו ּבטל  - יֹומ ֹו עבר  ‰ÈÓz„.ׁשאם  ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְִֵֶַָָָָ«…««»ƒ

ע ֹולת (ספרי ) ׁשל  ּכב ׂשים  ׁשני א ֹותן לבד  מ ּוספין, ְְְִִֵֵֶַַָָָא ּלּו
ק  ׁשאין ּומ ּגיד , ה ּתמידין,ה ּתמיד ; ׁשני ּבין א ּלא  רבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לתלמ ּוד  ה ּתמיד " ֿ ע ֹולת  "על  נאמר  ה ּמּוספין ּבכל  ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָוכן
.זה  ֶ

zÏeÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו ‡eËa ‡„ÈÚ˙‡„ ‡È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז „Á ‡n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa˜ „aÚz dkÒÎe ‡Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈn‡ ÔÈz ‡˙aLc ‡ÓBÈe¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏeÒ ÔÈBNÚ ÔÈ˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«



   
     

  

   
      

      

     
    



פג               

     §¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
      §¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦§¥«¨¨²¦§−̈

§¦¦«

       §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
      ̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

 ̈©−¦¨«¤¨«
ÌÈNÚ ‰LÏLe∑ נסכים ּבפר ׁשת  קצ ּובין הן ׁשּכן ּפר , נס ּכי .ּכמ ׁשּפט  ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

      §¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
     ̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

      §¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦©¦´
       ̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

  §¨§½§¨§¥−©¨¨«
BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשל ּומין ל ֹו אין וׁשּוב  קר ּבנֹו, ּבטל  יֹומ ֹו עבר  .ׁשאם  ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

     §¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©
   ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe˜z ÔBÎÈÁÈ ÈLÈe¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈn‡ „Á Î„e ÔÈz ÈB˙ Èa ÔÈBzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡ÚL ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏeÒ ÔÈBNÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏeÒ ÔÈBNÚ ÔÈ˙e „Á ‡B˙Ï ÁLÓƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡Î„Ï ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡BNÚ ‡BNÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡n‡Ï ÁLÓƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡aÀ̃¿»»√»¿»

B˙Ï‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡n‡Ï ‡È‰ ˙eÚÂ ‡Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡ÁÈ LÈ ˙ÏÚ ‡c ‡ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁÈ ÈLÈ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ a ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „Ú˙È ‡È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈



    
     
     
    

        
     
    
    
     
    
     
     
     
     
      

      
    
   
    

      
    
     
    

      
      

    
     
    

       
    

    
     
   

      
    
     

      
       

      
      

     
     
    
    
     
     
     

     
     
    
     

      
    
     
   

    



פד              
'B‚Â ÌÈfÚ ÈÚNe∑ ּבאין ה ּמּוספין ׂשעירי ּכל  ¿ƒƒƒ¿ְִִִֵַָָָ

וק  מק ּדׁש טמאת  על  ׁשּמפר ׁשלכ ּפר  ּכמ ֹו ה ּכל  ד ׁשיו, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ׁשב ּוע ֹות  ט)ּבמ ּסכת  ֿ חד ׁש,(דף  רא ׁש ׂשעיר  ונׁשּתּנה  . ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאין  על  ׁשּמכ ּפר   לל ּמד ּתלמ ּוד ֹו "לה '", ּבֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנאמר 
ּבחטא  מ ּכיר  ׁשאין ּבּסֹוף , ולא  ּבתח ּלה  לא  ידיעה  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּבֹו

למדין  ה ּׂשעירין ּוׁשאר  ּבלבד , ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָא ּלא 
ּבא ּגדה  ּומדר ׁשֹו ס )מ ּמּנּו. ֿ ּבר ּוֿ(חולין ה ּקד ֹוׁש אמר  : ְִִֶַַַָָָָָָָ

ה ּירח  את  ׁשּמעט ּתי על  עלי ּכּפרה  הביא ּו .ה ּוא : ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑ ה ּזה ה ּקר ּבן ∑BkÒÂ.ּכל  «…««»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿

לח ּטאת  נסכים  ׁשאין ה ּׂשעיר , על  מ ּוסב  "ונס ּכֹו" .אין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

     

     ©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
 ¤−©©«Ÿ̈«

       ©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
 ©−¥«¨¥«

    ©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
 ¬Ÿ©«£«

‰„Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אס ּורה - מ ֹועד  ׁשל  ּבח ּלֹו ה ּמּתרת  האבד  ּדבר  ּכג ֹון: לכם , ה ּצריכה  מלאכה  אפ ּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
ט ֹוב ' .ּב'יֹום  ְ

     §¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦§¥«¨¨²
       §©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

 ¦«§¬¨¤«
ÌÈt∑ ׁשּנאמר אברהם , יח)ּכנגד  "ואל ֿ(בראשית : »ƒְְְֱֶֶֶֶֶַַָָ

אברהם " רץ  יצחק ∑‡ÌÈÏÈ.ה ּבקר  ׁשל  איל ֹו .ּכנגד  ְַַָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ
ÌÈNk∑ יעקב ל )ּכנגד  יעקב ".(שם הפריד  "וה ּכׂשבים  : ¿»ƒְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

זאת  ראיתי ה ּדר ׁשן מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  .ּביס ֹוד ֹו ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

      ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
    ©À̈§¥¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

      ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
©§¨¦«

    §¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

      ¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
¤¥«¤

ÓBÈ‡טז ‡NÚ ˙Úa‡a ‰‡Ó„˜ ‡ÁÈe¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡ÁÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז ÔÈ„‰ ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡NÚ ˙LÓÁe¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ÈËt ÔÈÓBÈ ‡ÚL«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

ÈÚ„˙יח  Ïk LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈBz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a˜ Ôe˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈn‡ ‡ÚLÂ „Á Î„e ÔÈz ÈB˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡Î„Ï ÔÈBNÚ ÔÈ˙e ‡B˙Ï ÔÈBNÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡n‡Ï „aÚz ‡BNÚ ‡BNÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈn‡ ‡ÚLÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡Ùˆ ˙ÏÚÓ a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈
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      ̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
     ¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑החג ּכפרי וה ֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

     ©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
    §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

     §´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
    §¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

  £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
ÌÈeka‰ ÌBÈe∑ למנחת רא ׁשֹונים  ׁשהם  ה ּלחם , ׁשּתי ׁשם  על  ח ּטים ", קציר  "ּבּכּורי קר ּוי ה ּׁשב ּוע ֹות  חג  ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החד ׁש מן ה ּבאה  .ח ּטים  ִִִֶַָָָָ

     §¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦
       §¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

      ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
     ©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

      ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

    §¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

     ¦§©ºŸ©©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
  ¦«§¨¤−§¦§¥¤«

Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑ר ּבֹותינּו למד ּו ּתמימים ; יהיּו ה ּנסכים  פז)אף  ׁשהעלה (מנחות ׁשה ּיין מ ּכאן, ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפס ּול  .קמחין ְְִִִָָָ

    ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
       ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

 ¦«§¤¬¨¤«

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Óc ÔaÀ̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „Ú˙È ‡È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו ÔBÎÈB˜a ‡iek„ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ ÚÚÓ ÔBÎÈ˙ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז Ì„˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈn‡ ‡ÚL „Á Î„e ÔÈz ÈB˙ Èa ÔÈBzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡Î„Ï ÔÈBNÚ ÔÈz „Á ‡B˙Ï ÔÈBNÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

ÚLÏ‡כט  „Á ‡n‡Ï ‡BNÚ ‡BNÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈn‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡tÎÏ „Á ÔÈfÚ a ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡È„z ˙ÏÚÓ a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

ÚÚÓא  ‡ÁÈÏ „Áa ‰‡ÚÈL ‡ÁÈe¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿
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      ©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¤¨¨²
      ¤−̈©´¦¤¨®§¨¦§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

      ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
   ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

      §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

    §¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

     ¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
     ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

 ©«Ÿ̈«
L„Á‰ ˙ÏÚ „lÓ∑ ה ּׁשנה רא ׁש ּביֹום  ׁשה ּוא  חד ׁש, רא ׁש .מ ּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

     ¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
     ̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

      §¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¤¨¨²
      ¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

 ¦«§¬¨¤«

      ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
    ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

      ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

     §¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
    §Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

ÌÈtk‰ ˙‡hÁ „lÓ∑ ּבפנים ה ּנע ׂשה  ׂשעיר  ƒ¿««««ƒÀƒְֲִִִַַָָ
ח ּטאת  ה ּוא  ׁשּגם  מ ֹות ", ּב"אחרי ÏÚÂ˙.האמ ּור  ְֲֵֶַַַָָָ¿…«

„ÈÓz‰∑ה ּלל ּו ע ֹול ֹות  ּתע ׂשּו ה ּתמיד , ע ֹולת  .ּומ ּלבד  «»ƒְֲִִַַַַַָָ
Ì‰ÈkÒÂ∑"ּתע ׂשּו" ועל  ה ּכת ּובים  ה ּמּוספין על  מ ּוסב  ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צ ּוּוי. ל ׁשֹון ּתע ׂשּווה ּוא  ּומנחת ּה, ה ּתמיד  ע ֹולת  מ ּלבד  ְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ּבכל  האמ ּורים  "ונס ּכיהם " ּכל  וכן ונס ּכיהם . א ּלה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאת 
"ונס ּכּה", ׁשּכל  החג , קר ּבנֹות  מ ּׁשל  ח ּוץ  ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָה ּמֹועד ֹות ,
ה ּתמיד  על  מ ּוס ּבים  ׁשּבהם , "ּונסכיה " ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ונס ּכיהם ",
ּכת ּובין  מ ּוספין ׁשל  נס ּכיהם  ׁשהרי צ ּוּוי, ל ׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואינן

ויֹום  יֹום  ּבכל  .לעצמן ְְְַָָָ

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈn‡ „Á Îc „Á ÈBz a Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡ÚL«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡Î„Ï ÔÈBNÚ ÔÈz ‡B˙Ï ÔÈBNÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈn:ד  ‡ÚLÏ „Á ‡n‡Ï „Á ‡BNÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ a ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z‡ו ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡ÁÈ ˙ÏÚÓ a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ¿«¬»À¿»»√»¿»

ÚÚÓז ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈL ‡ÁÈÏ ‡NÚe¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„ÈÚƒƒ¿»»«¿¿

ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈn‡ „Á Îc „Á ÈBz a Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡ÚL«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡Î„Ï ÔÈBNÚ ÔÈz ‡B˙Ï ÔÈBNÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

ÚLÏ‡י  „Á ‡n‡Ï ‡BNÚ ‡BNÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈn‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ a ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡È„z ˙ÏÚÂ ‡ietÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈



פז               

     

     ©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
      ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

   ©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

      §¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦
       §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦§¥«¨¨²

   ©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

      ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
        ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

   ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

     §¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
§¨¦«

     §¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
  ¦§¨−̈§¦§¨«

      ©´©¥¦À¨¦§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
     §¨®¦§¨¦§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

    ¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦§©§¨¦²
 §¦§¨−̈©¦§¨«

ÌÈtÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז החג(סוכה ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒֵֶָָ
ּגיל ּולים  ע ֹובדי א ּמֹות  ׁשבעים  ּכנגד  הם , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֻׁשבעים 
ּובימי  להם , היא  ּכליה  סימן וה ֹולכים , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמתמעטים 

ה ּיּסּורין  מן עליהם  מג ּנין היּו ∑ÌÈNkÏÂ.ה ּמק ּדׁש ְְֲִִִִִִֵֶַַָָ¿«¿»ƒ
ׁשּנקרא ּו יׂשראל  נ)ּכנגד  והם (ירמיה ּפזּורה ", "ׂשה  : ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

מהם  לכ ּלֹות  ּוׁשמ ֹונה , ּתׁשעים  ּומנינם  ְְְְְִִִִֵֶַָָָקב ּועים .

נאמר : ּבּׁשני ּתֹורה . ׁשּבמ ׁשנה  קלל ֹות  ּוׁשמ ֹונה  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָּתׁשעים 
ה ּלׁשֹון  ׁשּנה  ולא  ה ּיֹום , ּתמידי ׁשני על  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ונס ּכיהם "
ֿ לברכה  זכר ֹונם  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו ּכמ ֹו לדר ׁש, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹא ּלא 

ע "ב ) ק "ג  ּבּׁשביעי (שבת ּונסכיה , - ּבּׁשּׁשי ונס ּכיהם , - ּבּׁשני :ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
רמז  "מים ", ּכאן הרי מ "ם , יֹו"ד  מ "ם   ֿ ּכמ ׁשּפטם  -ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבחג ה ּתֹורה  מן ה ּמים  לנּסּו. ְִִִֶַַַָָ

     §¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
  ¦§¨−̈§¦§¥¤«

     ©©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
    §¨¦§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

ÚÈL‡‰יב  ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡NÚ ˙LÓÁe¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ ÚÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡ÚL ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚa‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa˜ ‡˙ÏÚ Ôe˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈÎc NÚ ˙Ïz ÈB˙ Èa ÔÈBz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL NÚ ‡Úa‡ ‡L Èa ÔÈn‡ ÔÈz¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈBz NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡B˙Ï ÔÈBNÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈÎc ÔÈ˙Ï „Á ‡Î„Ï ÔÈBNÚ ÔÈz¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa‡Ï˙טו „Á ‡n‡Ï ‡BNÚ ‡BNÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈn‡ NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ a ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚיז Èz ÈB˙ Èa ÔÈBz ‡È˙ ‡ÓBÈe¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
NÚ ‡Úa‡ ‡L Èa ÔÈn‡ ÔÈz ÔÈÎcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈÎ„Ïיח  ÔÈB˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈn‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙יט  a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ a ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈÎcכ  NÚ „Á ÔÈBz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL NÚ ‡Úa‡ ‡L Èa ÔÈn‡ ÔÈz¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ
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 §¦§¨−̈©¦§¨«

     §¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
  ¦§¨−̈§¦§¨«

      ©©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦
   §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

    ¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦§©§¨¦²
 §¦§¨−̈©¦§¨«

      §¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
 §¨¤«¨

      ©©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦
   §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

ÔÈÎ„Ïכא  ÔÈB˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈn‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z‡כב  ˙ÏÚÓ a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈzכג  ÔÈÎc ‡NÚ ÔÈBz ‰‡ÚÈ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL NÚ ‡Úa‡ ‡L Èa ÔÈn‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈÎ„Ïכד  ÔÈB˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈn‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙כה  a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ a ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈzכו ÔÈÎc ÚLz ÔÈBz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈe¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL NÚ ‡Úa‡ ‡L Èa ÔÈn‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈÎ„Ïכז ÔÈB˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈn‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z‡כח  ˙ÏÚÓ a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈÎcכט  ‡ÈÓz ÔÈBz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL NÚ ‡Úa‡ ‡L Èa ÔÈn‡ ÔÈz¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈÎ„Ïל  ÔÈB˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈn‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z‡לא  ˙ÏÚÓ a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÎcלב  ‡ÚL ÔÈBz ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL NÚ ‡Úa‡ ‡L Èa ÔÈn‡ ÔÈz¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ



פט               

    ¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦§©§¨¦²
 §¦§¨−̈§¦§¨¨«

      §¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
 §¦§¨«

     ©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
  £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

ÌÎÏ ‰È‰z ˙ˆÚ∑. מלאכה ּבע ׂשּית  עצ ּורים  ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ
ׁשּטע ּון (ספרי ) מל ּמד , מ ּלצאת . עצר ּו עצרת , אחר : ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדבר 

ּבא ּגדה  ּומדר ׁשֹו נה)לינה . ׁשּכ(סוכה לפי הרגל : ימ ֹות  ל  ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

אמר  ללכת , ּוכ ׁשּבאין א ּמֹות , ׁשבעים  ּכנגד  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻהקריב ּו
קט ּנה  סע ּדה  לי ע ׂשּו מ ּכם , ּבב ּקׁשה  ה ּמק ֹום : ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם 

מ ּכם  ׁשאהנה  .ּכדי ְִֵֵֶֶֶָ

        

 לכ לכ לכ לכ היההיההיההיה לה )עצרתעצרתעצרתעצרת (כט, ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
חג עצרת עצרת עצרת עצרת   כ מ ההמ כ ת ל קליטה . עצירה  ל  ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(" לכ") פנימ ת פ נקלטת , י מ דר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻה ת
עצרת תורה )מיני  ר(לקוטי מה  לבאר  י זה  לפי  . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדק ק   ," יכ לב  מטילכ מ חדוא   ה" נת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָי
א א , לית. ה ה  מ  צאי  כ ה מחה  מהי  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻזה :
ה ה  ל  יפי ה הא רת מהמ כת היא  ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻה מחה 

'ית'. ְִִִִַַפנימ ת,

      §¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
      ¤−̈©´¦¤¨®§¨¦§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ t∑, יׂשראל ּכנגד  (א ּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְִֵֵֶֶָ
ּכבנים  זה  ה ּוא  ח ּבה  ּול ׁשֹון ע ֹוד , מעט  לי ְְְְְִִִִֶַַָָהתע ּכב ּו
עלי  ק ׁשה  להם : א ֹומר  וה ּוא  מאביהם  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָה ּנפטרים 
ׁשע ׂשה   למל מ ׁשל  אחד . יֹום  ע ֹוד  ע ּכב ּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרדתכם ,

ס ּכה  ּבמ ּסכת  ּכדאיתא  וכ ּו' נה)סע ּדה  ר ּבי (דף  ּובמדר ׁש . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

ל ֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ ,  ּדר ּתֹורה  ל ּמדה  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּתנח ּומא :
מאכיל ֹו למחר  ּפט ּומ ֹות , מאכיל ֹו רא ׁשֹון יֹום  ְְְְֲֲִִִַַַַָָאכסנאי,
מאכיל ֹו למחר  ּבהמה , ּבׂשר  מאכיל ֹו למחר  ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּדגים ,
ּכפרי   וה ֹול ּפֹוחת  - ירק  מאכיל ֹו למחר  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָקטנּיֹות ,

.החג ֶָ

         

אחד אחד אחד אחד  איל איל איל איל  אחד אחד אחד אחד  לו )רררר (כט, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אחד    י ע ד   ב ע , רידתכ עלי  לכא רה .(רש"י)ק ה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

? רידתכ הל  מה ,רידתנ עלי  ק ה  למר ל ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהיה 
א  בני ־י ראל הק "ה  י ה ירד  ,לנ רמז רמז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאלא 

 י הלבב ת ירד  , הק "ה . מצד  לא  י ראל, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמצד 
לירד ,  רהג ה א  ה א  ," רידתכ" ,לחביר אחד  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָיה די 
רכנ מאמר: . מי  לאביה י ראל י ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלילה ,

אחד . לנ  ְִֶָָָאבינ

     ¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
©¦§¨«

     §¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
 ¦§¨−̈§¦§¨«

ÔÈÎ„Ïלג  ÔÈB˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈn‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z‡לד  ˙ÏÚÓ a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

ÈÚ„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚa‡לו Ïa˜˙Óc Ôa˜ ‡˙ÏÚ Ôe˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈn‡ „Á Îc „Á Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡ÚL«¿»«¿ƒ

Î„Ï‡לז ‡B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈn‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z‡לח  ˙ÏÚÓ a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«



       



צ              

     ¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
   §¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

 §©§¥¤«
ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ ה ּקצ ּוב ּדבר  ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ„pÓ.לח ֹובה  „Ï∑ קר ּבנֹות ל ּדר  ּבאתם  אם  ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ
ׁשּנדר ּתם  נדב ֹות  א ֹו נדרים  א ֹו ּבידכם , היא  מצוה  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּברגל ,

לחזר  ל ֹו יק ׁשה  ׁשּמא  ּברגל , ּתקריב ּום  ה ּׁשנה , ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל 
ע ֹובר  ונמצא  נדריו, ּולהקריב  ליר ּוׁשלים  ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָולעל ֹות 

ּתאחר " .ּב"בל  ְְֵַַ

     ©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
  §Ÿ̈−¤¤«

Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ Ó‡iÂ∑,הענין להפסיק  «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִַָָ
מק ֹום , ׁשל  ּדבריו ּכאן ׁשעד  לפי יׁשמעאל . ר ּבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדברי
 הצר מ ׁשה , ׁשל  ּבד ּבּור ֹו מתחלת  נדרים  ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופר ׁשת 

זֹו ּפר ׁשה  ואמר  מ ׁשה  ׁשחזר  ול ֹומר , ּתח ּלה  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהפסיק 
להם  אמר  ׁשּלא  ּבמ ׁשמע  יׁש כן, לא  ׁשאם  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליׂשראל ;

ּדבריו: התחיל  נדרים  ּבפר ׁשת  א ּלא  ְְְְִִִֶַָָָָָָזֹו,
.סימ לחל"ק ,פסוקי פינחס קס "ח פרשת חסלת

aלט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙„Â ÔBÎÈ„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡NÈ ÈÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

       

              

            
          

 
           

        
     

       
          

          
        

         
          


        

           
        

           
        

        
           

          
           
           

  


          

     
         

       
        
          

        
      

       
       

      
        

         
       

         
   


       

        
      

       
      

        
         

        
    







































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' ב



צי

יום ראשון - י"ח תמוז
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א תמוז
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט תמוז
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תמוז
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תמוז
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תמוז
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תמוז
פרק כ

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

לשבוע פרשת פינחס 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 



fenzצב g"i oey`x mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ח ראשון יום
פרק ו  ,190 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîà å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d did "zxk"ay

jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl ynn zn did "miny

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy miny

?"minirpa"e mini zekix`a

xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

`id dnypdy ,owfd epax

zeinipt mbe ,'ied myn wlg

od dzeipevig mbe dnypd

"gtie" ly ote`a odizy

,("miig znyp eit`a gtie")

:zewl`d zeiniptn ,xnelk

d`a dnypd zeinipt

'ied mye ,'ied my zeiniptn

.zewl`ay zeiniptd ixd `ed

dnypd zeipevig oke

n d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd iciÎlr (seba) zkynpdzeinipt

."gtie" ly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp dfay

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezadf lk lr .icedi ly

,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p

uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd

ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne

,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl

xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt`

lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd

zeigd ly "dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp

seba dnypdn zkynpdoipr cgeina ,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

zeigd f` dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvilÎ`pngx zxk ly

xacd rityn did `linne ,sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl

e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta .dpy miyy el

ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy drya

iciÎlr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx l`xyi ipa

dpikydyk ,zelbd onfa eli`e .'ied myzelbaipa ly mzeig s`e ,

dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw" zervn`a jynidl dleki l`xyi

icia dzin e` zxk aiigy in mb ,f` ,(dtilw ly yeala zyalzn

.'ied my ly dkyndd lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig lawn ,miny

icia dzine zezixk iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd onfa oi` okle

,ab` ,xyt`nd xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny

daeyza xefgl zepncfd

dzind e` zxkd oipr owzle

.dfa `veike ,miny icia

eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨
,äðBéìò äâøãîa ìàøNé¦§¨¥§©§¥¨¤§¨
äøBL äðéëMä äúéäLk§¤¨§¨©§¦¨¨

ìàøNéa1úéáa §¦§¨¥§¥
Lc÷nä2eéä àì æàå , ©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3 §©§¦©§¨
Lôð éãé-ìò ÷ø©©§¥¤¤
úðéçaî ,dcáì úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©¨¦§¦©
òôMä úeiîéðt§¦¦©¤©
óBñ-ïéà òétLnL¤©§¦©¥
íL éãé-ìò àeä-Ceøä©§¥¥
økæpk ,àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨©¦§¨

.ìéòì`l ,'ied myn "dkyndd lag" wqtp m` ,`linne - §¥
oipr iciÎlry dryay ,xen`k ,zeigl jiyndl zleki dzid
ly eznypl 'ied myn "dkyndd lag" wqtpe zxkp zxk ly
.ezeig lawl zexyt` el dzid `l oky ,"ynn zn" did ,icedi

àúeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî eãøiL øçàì C ©§©©¤¨§¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨
,äðéëMä,`xg`Î`xhqe zetilwa zelba `id dpikydy - ©§¦¨

zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq ly oipr dfy
zetilwa4,:áeúkL Bîk5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,- §¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤

yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd epiid "mkn`"
zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi zqpk ,(a"p wxt
lirl xen`ky 'ied my ly "d`zz 'd" df 'ied myae .zeliv`c

,dnypl "dkyndd lag" `a myn ±úòtLä äãøiL eðéäc§©§¤¨§¨©§¨©
äàzz à"ä úðéça,'ied my ly ±ìéòì økæpä7ìzLðå ,äìL §¦©¥©¨¨©¦§¨§¥§¦§©§§¨

dúòtLä äLaìúpL ãò ,ähî ähîì äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©¨©¤¦§©§¨©§¨¨¨
,dâðc úBøéôñ øNòayiy dtilwd `idy "dbep" ztilwa - §¤¤§¦§Ÿ©

dyecwd zexitq xyr znerl zexitq xyr da yi ,aeh mb da8,
úBòétLnä9íéîMä àáö ìëå úBìfnä éãé-ìò úeiçå òôL ©©§¦¤©§©©§¥©©¨§¨§¨©¨©¦

,äfä íìBòaL éîLbä éçä ìëì ,íäéìòL íéøOäå- §©¨¦¤£¥¤§¨©©©©§¦¤¨¨©¤
minyd `ave zelfnd iciÎlr "dbep" ztilwn d`a mzeigy

,mixyde,çîBvä ìëì íâåoipra z`haznd ,mzeig mby - §©§¨©¥©
ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev mdy ,dginv ly
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äáåùúä úøâà
íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ

äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לשכינה ובנוגע העולם, בכללות "זהו
ענין". עוד - לאדם ובנוגע בפרט ˘ËÈÏ"‡:3.וכן  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפ"ע כאו"א גם ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין"

ב". קמ, ˘ËÈÏ"‡:5.לקמן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) א.6.ביאור: נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". לנשמה בנוגע – בפ"ה ˘ËÈÏ"‡:8.העולם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלאה"כ"
הגלות ע"י רע"א)".˘·Â„"„(ולא קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ,



צג fenz h"i ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ט שני יום
,ev 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìáç á÷òé äðäå,192 'nr cr.'åëå øîàð

,mixyde minyd `ave zelfnd iciÎlr "dbep"øîàîk§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø10ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" : ©¥¦§¨¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥

."'eëå ìfî Bìe`e ea dknd ± dlrnl" ±ritynd ,"lcb el xn ©¨§
milawn dl` lky xg`ne .zelcbl zephwn dginvd oipr ea

ztilw iciÎlr mzeig
- okl ,"dbep"ìBëé éæàå©£©¨

éòLBôe àèBçä íb11 ©©¥§¥
úeiç ìa÷ì ìàøNé¦§¨¥§©¥©
úeiîäaä íLôðå íôeâì§¨§©§¨©©£¦
,"dbep" ztilwn ok mb ±
íéiç éìòa øàL Bîk§§¨©£¥©¦

,Lnîmzeig milawnd - ©¨
,"dbep" ztilw iciÎlr

áeúkL Bîk12miiwy - : §¤¨
`ed mc`dy avnìLîð"¦§©

."eîãð úBîäak± ©§¥¦§
,zendal minece mileyn

äaøcàåef `l ,jtidl ± §©§©¨
`edy calambleki

enk ,dtilwn ezeig lawl
miig mixac x`ye dnda

myn ezeig lawn `ed `l` ,dfd mleray mignev e`øúéa§¤¤
,æò øúéå úàN,dl`n xzei -LBãwä øäfî øàánä ét-ìò §¥§¤¤Ÿ©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©©¨

ïBzçzä íãàì úBòtLpä úeiçå òôL ìkL ,éãe÷t úLøẗ¨©§¥¤¨¤©§©©¦§¨¨¨¨©©§
Bà øeaãa Bà äNòîa 'ä éðéòa òøä äNBòL òâøå äòLa§¨¨§¤©¤¤¨©§¥¥§©£¤§¦

'eëå äøáò éøeäøäa13xeaic daygn iyeal dylya ± §¦§¥£¥¨§
,dyrneìkä,elld zeigde rtyd lk ±úBìëéäî Bì òtLð ©Ÿ¦§¨¥¥§

.LBãwä øäfa íL íéøàánä àøçà-àøèñämpyie ± ©¦§¨¨¢¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨
zeigd d`a mdn ,`xg`Î`xhqe dtilw ly mipey zelkid
.dtilwn `id mzeigy mipeyd zeaygne mixeaic ,miyrnl
úBìëéäî BúòtLä ìa÷ì íà äøéça ìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©§¦¨¦§©¥©§¨¨¥¥¨

àøçà-àøèñä,mipipr dyer e` xacn ,ayeg `edyk z`f - ©¦§¨¨¢¨
,rx lyäMãwä úBìëéäî Bà14ìk úBòtLð íänL ¥¥¨©§ª¨¤¥¤¦§¨¨

,'eëå úBLBã÷e úBáBè úBáLçîmixeaic mb ,xnelk - ©£¨§§
.dyecwd zelkidn mzeig milawn dl` lky ,miaeh miyrne
äNò äæ únòì äæ" ék¦¤§ª©¤¨¨

'eëå "íé÷ìàä15.± ¨¡Ÿ¦§
xac lk znerl
ecbpk yi ,dyecway
,`xg`Î`xhqe dtilwa
àøçà-àøèñä úBìëéäå§¥¨©¦§¨¨¢¨
íúeiç íé÷ðBéå íéìa÷î§©§¦§§¦©¨

úeLaìúäî¥¦§©§
ìzLäåòôMä úeìL §¦§©§§©¤©

,dâðc úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦§Ÿ©
cxeie `a rtyd ji`
cr dbixcnl dbixcnn
zelkida cxei rtydy

,"`xg` `xhq"däìeìkä©§¨
,dlelk "dbep" ztilw ±
àéä ,òøå áBè úðéçaî¦§¦©§©¦
,'eëå "úòcä õò" úðéça§¦©¥©©©§

,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur zpiga -éòãBéì òãBpk©©§§¥
.ïçjynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil ± ¥

Î`xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg` myn
rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny ,"`xg`
mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic ,daygna
"`xg`Î`xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l - `hegd
xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig ilra x`yk

iptn ,fr`edyzrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
lawn `ed okl ,z`f odl jiynnd `ed `edy iptne ,dyecwd

,okn xg`l zerityn ody drtyddn oey`xd wlgd

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
"Búìçð ìáç á÷òé"16 ©£Ÿ¤¤©£¨

áéúk17ly eznyp - , §¦
,lag enk `id icediìò©

ìáçä Bîk ,ìLî-Cøc-¤¤¨¨§©¤¤
äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨
íà ,ähîì éðMä BLàøå§Ÿ©¥¦§©¨¦
éðMä BLàøa íãà CLîé¦§Ÿ¨¨§Ÿ©¥¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî

äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
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ו.10. פ"י, ˘ËÈÏ"‡:11.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ‡„ÂÓ"¯13.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו  אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי È¯Ó‚Ï"וצע"ק

"וכו'")". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו ˘ËÈÏ"‡:14.(דלכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאי "לכאורה
חידוש הוא שאדרבא – והביאור דאף‚„ÏÂקמ"ל?! ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה לקבל „Â‚‰כו' יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

ו)נכללת  לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות
ממש"כ  לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך בזמן Â˙ÂÈÁלעיל משא"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל יד.15.הבית, ז, ט.16.קהלת לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל חדש דדבר הסגנון "לכאורה



fenzצד h"i ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bì øLôàL änk ïBLàøä BLàø íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯§©§©§¦¨¥©£¨©Ÿ¨¦©¨¤¤§¨
úðéçaî døB÷îe íãàä úîLð LøLa Lnî äëëå .CLnäì§¦¨¥§¨¨©¨§Ÿ¤¦§©¨¨¨§¨¦§¦©

äàzz à"ä,'ied my ly dpexg` 'd ±,ìéòì økæpädryay - ¥©¨¨©¦§¨§¥
,dxiar dyer `edyéLîî àeädúòtLä ãéøBîe C'd" ly ± ©§¦¦©§¨¨¨

eyxy myn ,"d`zz
,exewneåéNòî éãé-ìò©§¥©£¨

ãò åéúBáLçîe íéòøä̈¨¦©§§¨©
-àøèñä úBìëéä CBz¥¨©¦§¨

íMnL ,ìBëéák àøçà± ¨¢¨¦§¨¤¦¨
,`xg`Î`xhqd zelkidn

`edåéúBáLçî ìa÷î§©¥©§§¨
.åéNòîezexnle ± ©£¨

iaiigay ,lirl xiaqdy
lag" wqtp zezixk
,'ied myn "dkyndd
leki `ed ,`eti` ,cvik
jiyndl df lag iciÎlr
Î`xhql dwipi ztqez
`aeny `l` - ?`xg`
lagdn myexy ,zeciqga
,x`yp (lagd zeipevig)
dfÎiciÎlr leki `ed okle
dwipi ztqez jiyndl

."`xg`Î`xhq"aéðtîe¦§¥
éLînä àeä àeäL÷ìç ìèBð àeä ïëì ,äòtLää íäì C ¤©©§¦¨¤©©§¨¨¨¥¥¥¤

,Làøaleki `hegdy cala ef `l ,okl xy` .xzei lecb wlg - ¨Ÿ
xzei lawn `ed `l` ,`xg`Î`xhqe zetilwn ezrtyd lawl

drtyd.ïéáîì éãåzeciqga aezk okÎitÎlrÎs` ,`l` -18, §©©¥¦
gxkdd on seq seqyote`a wx leki icedi ik ,wqtiz drtyddy

df oi` ik ,jyenn onfl `le ,`xg`Î`xhqn ezrtyd lawl ipnf
df xac xikfd `"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd
yiy ,l`xyi ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya
eilr ,zay lelign l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl
,aeh zeidl leki `l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl

zxinya dqpxt iciÎlr `wec od l`xyi ipaa dglvde dkxa ik
.llka dxezd ipice zay-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì19"'eëå íéòLøä úåìMî àì eðéãéa ïéà" :20mdy ± ¦§¨¨¥§¨¥Ÿ¦©§©¨§¨¦§
,aeha miig.ïaøçä øçà úeìbä ïîæa øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©¦§©©¨©©©ª§¨

zeig f` milawny iptn ±
.zetilwdnúðéça éäBæå§¦§¦©

,ìBëéák äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨¦§¨
my ly "d`zz 'd"nyk
,zetilwa jynp 'ied
úBìëéäì òétLäì§©§¦©§¥¨
øLà àøçà-àøèñä©¦§¨¨¢¨£¤

.Cøaúé BLôð äàðN± ¨§¨©§¦§¨¥
ritydl d"awd jxhvi
xzei ,drtyd ztqez odl
y`xn odl avwed xy`n
ick ± z`fe ,dyecwn wepil
oipre dxigad oipr didiy

.dceardíãàäLëe§¤¨¨¨
¯ äðBëð äáeLz äNBò¤§¨§¨

íäî ÷lñî éæà± £©§©¥¥¤
,zetilwdnäòtLää©©§¨¨

éLîäLC,oda ±åéNòîa ¤¦§¦§©£¨
ék ,åéúBáLçîe©§§¨¦
øéæçî BúáeLúa¦§¨©£¦

.dîB÷îì äðéëMä úòtLädrtydd odn lhep edixde ± ©§¨©©§¦¨¦§¨
.okeza "dpikyd zelb" iciÎlr oda dkynpyeäæådlndy dn ± §¤

,(yecwd xdfdn 'c wxta lirl `aenk) "'d aeyz" `id "daeyz"
,"d`zz daeyz" `id "d`zz 'd" ly daeyeäàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨

day ±áeúkL Bîëe ,úeìb úðéçaî21é÷ìà 'ä áLå" :E± ¦§¦©¨§¤¨§¨¡Ÿ¤
,jznyp xewn,EúeáL íò øîBìk ,"EúeáL úàenvr `ed - ¤§§§©¦§§

,jaey mr aeyiäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe22áéLäå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¥¦
:"'eëå øîàð àìaeyi envr `edy `id dpeekde ,"aye" `l` - Ÿ¤¡©§

ay - ,zelbn ay icediy iciÎlr ,zelbdn"jiwl`"xewn
.zelbn ,dpikyd ,eznyp
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äáåùúä úøâà
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä
åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà

:'åëå øîàð àì
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כמה ˜˘‰ מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל זה?! בענין מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
ÌÈÂÈ˘) שזהו - לפרק. סיוםÌÂÈÒÎמפרק נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - דהכתוב כו'Â˜ˆ‰הענין ראשו קאמר (ולכן ),Â‰ˆ˜Âההמשכה

נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י שא"צ È˙Î·מלמעלמ"ט בפמ"ה (ולכן
- שקדמו וביאור ענין "כתיב")Ï‡לשלול "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - (בנוגע ¯‡˘Âמהנ"ל) הראש על פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע ' חדש)ÂÚÂ„לחיות) ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו ') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה (ולא
·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל כופל Ï·Á‰Óשתוריד ולזה ?
יעקבÏ·˜Óשמשם ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‰Ú¯˙20.אבות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ה קשה (דהרע"ב) הפי' (ברכות ·ÂÈ„È"דלשני ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:
דבשביל השלוה (2 א). מקבל Ô„¯ËÏז, הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - כו'

להיות יכול (וגם –·ÌÈÓÈÚחיות  ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות יצאנו ˘ÂÏ‰(וגם כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (
.1239 עמוד להלן ראה ג.21.כו'". ל, א.22.נצבים כט, מגילה
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תמוז  כ' שלישי יום
פרק ז  ,192 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã íìåàå æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg iciÎlr ik ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg`Î`xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz iciÎlre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨
äàzz à"ä ,äàzz©¨¨¥©¨¨
éðL íä ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¥§¥

.ììk Cøc íéøáciaxd - §¨¦¤¤§¨
jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd zegiyn zg`a) `"hily

jxcd idef `wecy - "xyide zn`ddxyide zizin`d
epax xn` ('` wxta cin) lirly dn it lr - d`zz daeyzl
mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed daeyzd oipr xwiry ,owfd
ef ixd ,df `hg dyrn lr xzei xefgl `ly mly ala hilgn

) daeyz xak:`"hily x"enc` w"k zxrdyxec - o`ke"
j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y `l` - zekex` dpkde dcear
dpkda `ly d`a daeyzyk ixdy ,"zn`d jxc" df oi`
ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl cner owfd epaxy xac) dni`zn

) `hgd zaifr lr mly ala hilgie daeyza xxerziyzxrd
:`"hily x"enc` w"kdl didz `l j` ,("'eke daeyz f"de"

df oi` `linne ,meiwzn`ik ,zn`,meiw el yiy xac `xwp
aezky enk1"crl oekz zn` zty" :2didz daeyzdy icke ,

azn`oeci dilr daeyzl dpkdd zyxcp (meiw dl didiy)
ajxc"y ,owfd epax xne` okl .df wxtzn`dd`zz daeyzl "

epaxy dne .oldl dze` xiaqn `edy dpkdd iciÎlr `id -
jxc" xne` owfdxyidzexxerzd didzy xyt` ik ,`ed "

iciÎlr `l` ,dxyi jxc iciÎlr `l `eazy j` ,zn`a daeyz
`edy xac zeidl dleki dnvr `idy daiq ,`idy daiq efi`
oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk ,daeyzl dpkdn jtid
`l oipr iciÎlr dzid daeyzl ezexxerzdl daiqdy ,`icxec
,owfd epax o`k xne` okl ,f` el exn`y mixacd iciÎlre aeh

jxc"dyxyid`edy zepkdd iciÎlr `id daeyzl ribdl "

:md mixacd ipye .oldl oze` xiaqn,ãçàäoey`xd xacd - ¨¤¨
,daeyzd oiprl ribdlíéðBéìòä íéîçø øøBòì àeäly ± §¥©£¦¨¤§¦

,d"awdíéîçøä øB÷nîa`" ± zepiga izy opyi ,oky ± ¦§¨©£¦
"mingxd a`"e "ongxd3a`" :ongxda`d ,megxd a`d epiid "

,lekiak ,ea yiyzcn
a`" eli`e .mingxd

mingxdly a`d epiid "
,mingxxewn,mingxd

mingxd ,`id dpeekde
dlrnle milaben mpi`y

nzcn`idy mingxd
- dlewye dcecn
xxeriy `ed o`k yexitde
xzei dpeilrd dcnd z`
mingx" ,mingx ly

,"mipeilrdBúîLð ìò©¦§¨
äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨

änø àøâàî,deab bbn ± ¥¦§¨¨¨
`edy "seqÎoi`"n ,xzeia dpeilr dbixcnn xnelkíéiçä éiç©¥©©¦

àeä-Ceøadnypd dltp myne ±àz÷éîò àøéáì4xeal - ¨§¥¨£¦§¨
`l d`a dnypde ,zedeab od llka dbixcne "`xbi`" .wenr

`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"ndnx,xzeia ddeab dbixcn ,"
xeaa `l` ,dpezgz dbixcn `edy ,mzq xeaa `l dltpewenr,

,àøçà-àøèñäå äàîhä úBìëéä ïäwxta xaqenk - ¥¥¨©ª§¨§©¦§¨¨¢¨
zepeere mi`hg iciÎlry ,mcewdzcxeizelkida dnypd

z` dilr xxerl mc`d lre ,"`xg`Î`xhq"de d`nehd
,mipeilrd mingxddøB÷î ìòå,dnypd ly ±,íéiçä øB÷îa §©§¨¦§©©¦

;àeä-Ceøa ä"éåä íL àeä`ed 'ied myy ,lirl xen`k - ¥£¨¨¨
ly drtydd mb zcxei dnypd zcixi iciÎlre ,dnypd xewn
zepngxdy ixd ,"`xg`Î`xhq"e zetilw ly zelba 'ied my

,'ied my `ed ,dnypd xewn lr mb `idáeúkL Bîëe5áLéå" : §¤¨§¨Ÿ
,"eäîçøéå ä"éåä ìàngxie" -ed,"'ied" my lr dpeekd " ¤£¨¨¦©£¥

,'ied my lr mingx xxeriy xnelkLeøtxxerl dpeekd dn ± ¥
:df ixd ± ?'ied my lr mingxíL úòtLä ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©©§¨©¥

ìzLpL ,àeä-Ceøa ä"éåäúBìëéä CBz äãøéå äìL £¨¨¨¤¦§©§§¨§¨§¨¥¨
,íúBéçäì íéàîhä àøçà-àøèñä,zeig oda jiyndl - ©¦§¨¨¢¨©§¥¦§©£¨

LBðà äNòî éãé-ìò,mi`hgd ±åéúBáLçîe ,åéúBìeaçúå ©§¥©£¥¡§©§¨©§§¨
;úBòøämikiynn ,cala zerx zeaygn iciÎlr mb ,oky - ¨¨

,"`xg`Î`xhq"a zeigáeúkL Bîëe6"íéèäøa øeñà Cìî" : §¤¨¤¤¨¨§¨¦
,mihdxa xeyw ,mlerd jln ,d"awd ±'eëå àçî éèéäøa7, §©¦¥Ÿ¨§

:`"hily x"enc` w"k yexitoet orbpeliiht` ± qrhrx`w ic"
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äáåùúä úøâà
íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã

'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
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יט.1. יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וש"נ א. כג, נשא "לקו"ת

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, ישעיה

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ת"ו לתקו"ז "הוס'
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,"(mind ma mivxy mihdx c"r) zeaygn ic otiel qr e`ee gen
gd zeaygna ,xnelkzeaygnd iciÎlr mby ,gend ly zetle

d df iciÎlr dpd ,zerx zeaygn od m` ,gena zetlegdjln
,'ied myny drtydl zelb `ian df ,xeq`úðéça àéäúeìb ¦§¦©¨

,äðéëMä,dpikydy - ©§¦¨
zpigazekln,zeliv`c

,zelba dfÎiciÎlr d`a
.ìéòì økæpkwxta ± ©¦§¨§¥

mcewd8.äæì ìbñîä ïîæe§©©§ª¨¨¤
yibxdl mc`d lkeiy ±
eznyp lry zepngxa
xxerle ,dxewn lre
onfd ,mipeilrd mingx

,jkl lbeqndïewúa àeä§¦
áeúkL Bîk ,úBöç£§¤¨
íL ïiò ,äøòäa 'øecq'a©¦§¤¨¨©¥¨
áeúkL eäæå .úeëéøàa©£¦§¤¤¨

:íL"zevg oewiz"a - ¨
,eðLàø úøèò äìôð"¨§¨£¤¤Ÿ¥
."eðàèç ék eðì àð éBà¨¨¦¨¨
,mi`hgd iciÎlry ±
xewn ,"dxhr"d zltep

.dnypdàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
Cìî" àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¤
úBìëéä é÷øôa "áeìò9, ¨§¦§¥¥¨

,ì"æ ÷"îøä áúkL Bîk.dkxal epexkf exiaecxew dyn iax - §¤¨©¨§©©
äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà ék10zelkida dpikyd zelbn ± . ¦¥§¤§¨¦¤

."`xg`Î`xhq"de d`nehdìékNnä ïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥©©§¦
ïéîìò ìk àlîî ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâalk dign ± ¦§ª©¥¨§©¥¨©§¦

,`xapl zn`zen zinipt zeiga zenlerd,ïéîìò ìk ááBñå- §¥¨©§¦
ef zeig ,mdn dlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd lk siwn

,zenlerd lr "siwn" ly dpigaa wx `idéôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦
Búðáäå BìëN øeòLÎjexa "seqÎoi`" zlecba wnrzi ±,`ed ¦¦§©£¨¨

:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúé,d"awd ly ezelcb epiada ,oky - ¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ
,dxewn lre eznyp lry dlecbd zepngxd z` yibxi f` wx
eilr rityn df ixd ± yiieane zelba `vnpy "jln"d edine
zn`d jxc" mdy mixacd ipyn oey`xd df .dlecb zexixn

.d`zz daeyzl "xyide,'áäå:`ed ,ipyd xacd -Lháì §©§©¥

÷ø àéä dúeiç ìk øLà ,àøçà-àøèñå ätìwä òéðëäìe§©§¦©©§¦¨§¦§¨¨¢¨£¤¨©¨¦©
,ääaâäå úeqb úðéça,dze` mixaeye miripknyk ,`linne - §¦©©§©§¨¨

,dzeig z` dpnn milhepáeúkL Bîk11øLpk déaâz íà" : §¤¨¦©§¦©©¤¤
,"'Bâå- okleéäBæ ¯ Lnî øôò ãò äòðëääå Lehaäå §§©¦§©©§¨¨©¨¨©¨¦

.dìeháe dúúéîly ± ¦¨¨¦¨
Î`xhq"de dtilwd

."`xg`,eðéäåiciÎlr - §©§
z` miripkne mixaey dn
Î`xhq"de dtilwd

?"`xg`éãé-ìò± ©§¥
envr axwa lret mc`dy
,"äkãðå øaLð áì"¥¦§¨§¦§¤
åéðéòa äæáð" úBéäìå§¦§¦§¤§¥¨

,'eëå "ñàîðitk oky - ¦§¨§
wxta xaqedywlga h"k

mb ,mc`d xwir ,oey`xd
mc`a hxtae ,ipepiaa
eytp `ed ± `hegd
`edy iciÎlre ,zindad
mb ixd zxayp ,xayp
d`ad) zindad eytp
ÎiciÎlry ixd ,(dtilwn
z` ripkne xaey `ed df
."`xg`Î`xhq"e dtilwd
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

LBãwä12÷eñt ìò13øaLð áì ,äøaLð çeø íé÷ìà éçáæ" : ©¨©¨¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨
,"'eëå äkãðågex" yi xy`k ± ?miwl` myl gafd edn - §¦§¤§

gex zxayp dn iciÎlre ,`xg`Î`xhqd gex zxayp ,"dxayp
l mc`l yiy dfÎiciÎlr ,"xayp al" iciÎlr ± ?efitk ,xayp a

,oldl cin yxtn `edyì àeä ¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ékíL ¦¨¨§¨¦©§¥¨§¥
,íéîçøä úcî àéä ,ä"éåämy zepaxwa xkfp cinz okl - £¨¨¦¦©¨©£¦

oaxw mkn aixwi ik mc`" :'ied"'iedlgegip gix" ,"'iedl
,dneckeì ìáàïéáéø÷î ïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà íL £¨§¥¡Ÿ¦¦¦©©¦¥©§¦¦

íà-ék ,äîäa ïaø÷miwl` myl "gaf"d ok edn ±w"k zxrd) ¨§©§¥¨¦¦
:`"hily x"enc`?("miwl` igaf" o`k azkcìøéáòäìe øaL §©¥§©£¦

"äøaLð çeø" eäæå ,àøçà-àøèñäå äàîhä çeøedf ± ©©ª§¨§©¦§¨¨¢¨§¤©¦§¨¨
.miwl` myl gaf ,"miwl` igaf"éàäå-àøèñ"ä çeø äøaLð C §©¥¦§§¨©©¦§¨

'eëå "äkãðå øaLð ál"äLk ?"àøçà14. ¨¢¨§¤©¥¦§¨§¦§¤§

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

äáåùúä úøâà
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð

.'åëå äëãðå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰([נג א' ע' ח"ב נ"ך [אוה"ת 22 ע' איכה להצ"צ – לשם (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיין "ויש
וכו'". ˘ËÈÏ"‡:9.בהשינויים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היראה ש' (ר"ח מזה גדול כו' "נקרא

קעג)". סי' חאגיז לר"מ חכמים משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – הרמ"ק היינו "מורי" בשם – מט,11.ספ"י ירמיה
ד. א, עובדיה ˘ËÈÏ"‡:12.טז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א ה, יט.13."ויקרא נא, ˘ËÈÏ"‡:14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– "ג"כ
מזה"ק". מהמובן



צז fenz `"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"א רביעי יום
,fv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áìä øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë

éàäåéãé-ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
úBpòúäì çk eðì ïéàL älà eðéúBøBãa ,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦§¥¥¤¤¥¨Ÿ©§¦§©

,Cìnä ãåãk äaøäixnbl xiqd dfÎiciÎlre ,daxd mvy - ©§¥§¨¦©¤¤
,dtilwd cvny zindad eytp z`-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì15÷eñt ìò16: ¦§¨¨©¨
¯ "éaø÷a ììç éaìå"§¦¦¨©§¦§¦

úéðòúa BâøäLbxdy ± ¤£¨§©£¦
,ziprza rxd xvid z`
epgeka oi`y ,ep` eli`e
hrn wx ,daxd mevl
zeiprz iciÎlr `a xirfn

.mitebiqeøwò Cà©¦©
úBéäì ,álä úòðëä©§¨©©¥¦§
úøáòäå äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§©£¨©
-àøèñå äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨
úBéäì àeä ,àøçà̈¢¨¦§
"àðaLçc éøàn"î¦¨¥§ª§¨¨

,úòcä ÷îòazeyrl - §Ÿ¤©©©
dyery itk ,wcv oeayg

lralra'd ,oeaygd
el rbepy ,envr 'ziad

,xzeia oeaygd÷éîòäì§©£¦
äòL Búðéáe Bzòc©§¦¨¨¨

úçà17Bà íBé ìëa ©©§¨
,úBöç ïewz éðôì äìéì©§¨¦§¥¦£
ìòtM äîa ïðBaúäì§¦§¥§©¤¨©

,ìéòì økæpk äðéëMä úeìb úðéça åéàèça äNòå- §¨¨©£¨¨§¦©¨©§¦¨©¦§¨§¥
,dpikyd zelbl minxeb mi`hg iciÎlryø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ

,àeä-Ceøa íéiçä éiçî úé÷ìàä BLôðå BúîLðd"awdn - ¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¥©¥©©¦¨
,miigd iig `edyïä ,úånäå äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨§©¨¤¥

úéNòðå ,àøçà-àøèñä úBìëéä,dnypd ±äákøî úðéçáa ¥¨©¦§¨¨¢¨§©£¥¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdlha jk ,dze` bidpnd akexl dlha dakxny enk ± £¥¤

,dzeig z` zkyen `id odn zetilwle d`nehl eznypìa÷ì§©¥
.ìéòì økæpk ,Bôeâì òétLäì úeiçå òôL íäîrtydy ± ¥¤¤©§©§©§¦©§©¦§¨§¥

`edyke ."`xg`Î`xhq"e 'dtilw'n mi`a ,`hegd sebl zeigde
,xayp ale ald zrpkd ea zxvep ,df lka wnrzne opeazn

gafd edf lirl xn`py itky18.miwl` myleøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø19,"íéúî íééeø÷ íäéiça íéòLø" : ©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦§©¥¤§¦¥¦

øîBìka dpeekd ,"mdiiga" ±jezzeigdy ,mdly zeigd §©
,dzin ly oipr `id dnvrúånä íB÷nî íéëLîð íäéiçL¤©¥¤¦§¨¦¦§©¨¤

,äàîhäåzelkidn - §©ª§¨
ly oipr ,"`xg`Î`xhq"d
zeigd jtid ,zene d`neh

.dyecw lyäî ïëå)§¥©
áeúkM20íéúnä àì" : ¤¨Ÿ©¥¦

âòì"k Bðéà ,"'Bâ eììäé§©§¥§Ÿ¥
íBìLå-ñç "Løì21oi` - , ¨¨©§¨

,ynn miznl dpeekd
mizn lr mixne`yk ,oky
mileki md oi`y ynn
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ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨
ïéa ìécánä ,CeLçå áò̈§¨©©§¦¥
íéøcìå õøàì LîMä©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî-Cøc-ìò- ¨¤¨©¤¤¨¨
:aezky dneïðòëe"§¨¨

éúàhç"E- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±úBl÷ úBøáò ïä ©Ÿ¤¥£¥©
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk íéìécánä ,åéá÷òa Lc íãàL¤¨¨¨©£¥¨©©§¦¦§©§¨©¨¨©§¨

,äfä ìLnaL Bîk ,äpäå .ìLî-Cøc-ìòxe` ieqikn - ©¤¤¨¨§¦¥§¤©¨¨©¤
,ynydúBvçî ïBlça LîMä øBà ãâð íãà íéNî íà¦¥¦¨¨¤¤©¤¤©©§¦

,ãàî áøì úBLeì÷e úBl÷,zewc zeax zevign -ïä ©§¨Ÿ§Ÿ¥
úBìéôàî,ynyd xe` lr ±øúBéå ,äáò úçà ävçî Bîk ©£¦§§¦¨©©¨¨§¥

,jkn ±ìLîpa àeä Lnî äëëåmipprl zeleynd zexiara ± §¨¨©¨©¦§¨

,ynyd xe` lr miairnd.åéá÷òa Lc íãàL úBðBò ìëa± §¨£¤¨¨¨©£¥¨
iptn la` ,zexeng zexiark eipira miaygp mpi` mdy z`tn
zevign daxd enk df ixd ,zeax minrt mdilr xaer `edy
dvign xy`n xzei e` ,dar zg` dvign enk zeqknd zewc

,dar zg`ïkL-ìkîe± ¦¨¤¥
zepeerdúBîñøôîä©§ª§¨

-íðBøëæ eðéúBaø éøácî¦¦§¥©¥¦§¨
Lnî ïäL ,äëøáì¦§¨¨¤¥©¨

âå äøæ-äãBáòkéel ©£¨¨¨§¦
,íéîc úeëéôLe úBéøò£¨§¦¨¦

Bîk25ïî ïéò úîìòä §©§¨©©¦¦
áeúkL Bîk ,ä÷ãvä26: ©§¨¨§¤¨

øáã äéäé ït Eì øîMä"¦¨¤§¤¦§¤¨¨
,"'Bâ ìòiìá Eááì íò- ¦§¨§§¦©©

,dwcv ly oiprn rpnidl
,"ìòiìá"emixne` - §¦©©

,l"f epizeaxéãáBò àéä¦§¥
íéìéìà úãBáò27,'eëå- £©¡¦¦§

on oir znlrdy ixd
enk zaygp dwcvd

;dxfÎdcearøtñnäå§©§©¥
ì àéä ,Bøáç úeðâaïBL ¦§£¥¦¨

-äãBáòk äìe÷Mä ,òøä̈©©§¨©£¨
úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨

íéîc úeëéôLe28ìëå , §¦¨¦§¨
ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥

äøæ-äãBáò29éî ïëå , £¨¨¨§¥¦
çeøä úeqb Ba LiL30, ¤¥©¨©
,àøîba úBaø äpäëå- §¨¥¨©©§¨¨

oi` yperd iably zexnl
zenec el` zexiar
ribn dilr) dxfÎdcearl
iabl j` ,(el` zexiar lr okÎoi`yÎdn ,oic zia zzin ixd
mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd

,minc zekitye zeixr ielib ,dxfÎdcear ±äøBz ãeîìúå± §©§¨
dlewy dxez cenlz lehia ly dxiard,ïlk ãâðklk cbpk - §¤¤ª¨

,zexen`d zexiardäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
."'eëå äøæ-äãBáò ìò àeä-Ceøa-LBãwä øzå"zeixr ielib ± ¦¥©¨¨©£¨¨¨§

lk iciÎlry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye

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

äáåùúä úøâà
íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא



צט fenz b"k iyiy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג שישי יום
פרק ח  ,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå ç ÷øô,gv 'nr cr.'åëå åúôôìî

e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` zewzpn od okÎitÎlrÎs` ,miny icia dzin

.`edÎjexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32.'eëå ïéc-úéa úBúéî 'ã åéìò ìa÷ì ,± ¤©©¦¨§©¥¨¨¦¥¦§

,wpge bxd ,dtixy ,dliwq
xar `ly in lr mb z`fe
zexiar lr mrt s`
ik ,oicÎzia zzin oypery
zexiar daxd opyi
enk ytpa zenbetd
yper oda yiy zexiard

;oicÎzia zzinãálî¦§©
,ãBqä ét-ìòLitÎlr - ¤©¦©

,"dlaw"díâBtä ìk̈©¥
íL ìL ã"eé úBàa§¤¥

à"ä úBàa íâBtäå ,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯ ä"éåä± £¨¨§¦¦§©¥§¦¨§©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd,äôøN áiçúð elàkmbetde -úBàáe §¦¦§©¥§¥¨§

å"éå,'ied my ly ±,âøä áiçúð elàkmbetde -úBàáe ¨§¦¦§©¥¤¤§
à"ä33äðBøçà,'ied my ly ±ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ¥©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥

ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷zevn lhand ± §¦©§©¥§§¦¦
mbet ,oilitz,à"ä úBàa,'ied my ly dpey`xd -úéöéöå± §¥§¦¦

mbet ,ziviv zevn lhand,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe §¨§¦¨

mbet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàamy ly dpexg` ± §¥
,'ied.'eëåyiy zexeng zexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §

"dlaw" itÎlry zexg` zexiar mb opyi ,oicÎzia zzin oda
oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa zenbet
lr okle .oicÎzia zzin
envr lr lawl mc`d
zezin 'c ,rny z`ixwa
z` owzl ick ,oicÎzia

.eytpa mbty mbtdäfîe¦¤
ãîìì ìékNnä ìBëé± ¨©©§¦¦§Ÿ

xywaìúBðBò øàL ¦§¨£
,íéàèçå-w"k zxrd ©£¨¦

`"hily x"enc`dfi`l" :
`linae ± mikiiy ze`
- "c"a zezin 'cn dfi`l

:ïlk ãâðk äøBz ìeháeribdl mc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
iciÎlr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l
icia dzine zxk ea yiy `hg iciÎlr wx `le) mixg` mi`hg
al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd edf .(miny
Î`xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd ,el yiy "xayp
dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el xyt` `linne ,"`xg`

.`adl lr daeh dlawe xard lr

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg iciÎlr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg`Î`xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
Îlr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald wnernéîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,oewiz" zrya mixne`y mildzd wxta weqt ixd df - §

onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry rny z`ixw"a mbe "zevg

oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y itk) ytpd oeaygl lbeqnd
,dhnd lry rny z`ixw iptl e` zevg oewiz iptly ytpd

dywa zn`a ywal mc`d lekief.a Baìa òáwz éæà ékúîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤
,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà úðéça ìò úeðîçøä ìãb- Ÿ¤¨©£¨©§¦©¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨

,eznyp xewnaøkæpk©¦§¨
.ìéòì± 'f wxta ± §¥

lr mb `id zepngxdy
lr mbe ziwl`d eytp
.dlrnl eznyp xewn
íéîçø øøBòé äæáe¨¤§¥©£¦
úBcî â"éî íéðBéìòä̈¤§¦¦¦
úBëLîpä ,íéîçøä̈©£¦©¦§¨
-Ceøa ïBéìòä ïBöøî¥§¨¤§¨
ìL Böe÷a æîøpä ,àeä©¦§¨§¤

,ã"eé,'ied my ly -
íL úBiúBàî úòtLpä äòtLää úðéçaî äìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨¦§¦©©©§¨¨©¦§©©¥¦¥

.ä"éåäzenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± £¨¨
,mbtd iciÎlre ± 'eke `"d ze`a e` 'ied my ly c"ei ze`a

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

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



fenzק c"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ד קודש שבת יום
,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøáò çåøù øçàîå,196 'nr cr.('åëå àëìîì

jynpe ,icedil zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd zwqtp
jiynn `edy drya j` ."`xg`Î`xhq"e 'dtilw'l zeig dpnn
oevxdn ze`a ody ,mingxd zecn b"in mipeilrd mingx
zeize`a oewizd dfÎiciÎlr `a ± 'ied myn dlrnly oeilrd

zrtydae 'ied my ly
itk ,eznyp lr 'ied my
:cin hxtn owfd epaxy

ïëìåze`a ody iptn ± §¨¥
,ef dbxcnúBcî â"éä©¦

ìk íéwðî íéîçøä̈©£¦§©¦¨
áeúkL Bîëe ,íéîâtä2: ©§¨¦§¤¨

:mingxd zecn b"i iabl -
ïBò àNð","äwðå òLôå Ÿ¥¨¨¤©§©¥

ä÷éðé ïéà áeLå§¥§¦¨
íéðBöéçäì,zetilwl ± §©¦¦

ìéòì økæpk ,äàzz à"ä úòtLäî àøçà-àøèñäå± §©¦§¨¨¢¨¥©§¨©¥©¨¨©¦§¨§¥
my ly d`zz 'dn dwipi odl yi ,zepeerde mi`hgd iciÎlry
z` xacd dwpn ± mingxd zecn b"in jynp xy`k j` 'ied

.d`zz 'dn dwipi xzei odl oi`e mirytde zepeerdäæáe)¨¤

.(ïéáîì éãå ,å"äéa ãçéúäì ,dîB÷îì äàzz à"ä áeLz± ¨¥©¨¨¦§¨§¦§©¥§§©©¥¦
dpexg`d `"ddy ± "'d aeyz" ± "daeyz" dlnd zernyn idef
'ied mya dl zencewd zeize`d ylyl day 'ied my ly

.oz` zcge`n zeidlnî ïëåLdyrp ±úé÷ìàä Lôpa ähîì §¥©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
ïéà áeL ,íãàaL¤¨¨¨¥

,íéìécáî íëéúBðBò- £¥¤©§¦¦
,zewl` oial ytpd oia

áeúkL Bîëe:2b"i iabl - §¤¨
:mingxd zecn"äwðå"± §©¥

l"f epinkg miyxtn3-
,"íéáMì àeä äwðî"§©¤©¨¦
íLôð úBwðìe õçøì¦§Ÿ§©©§¨
íä ,íéàBvä íéLeálî¦§¦©¦¥

íéðBöéçäzetilwd ± ©¦¦
Îlr mc`d z` zetiwnd

,zepeere mi`hg iciàøîba áeúkL Bîk4:."'eëå ezôtìî"± §¤¨©§¨¨§©§©§
`hegd mc`l yeal ziyrpe mc`d z` dtiwne zttln dxiard
yeal enk mc`d z` dtiwnd ,dxiard ly d`nehl dpeekde ±

.dl` mi`ev miyealn eze` dwpn daeyzde ±

íøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6,dxdhe dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxarì íLôð ìëez éæàãò áeL £©©©§¨¨©

,døB÷îì äìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨¦§¨
Ba úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤

,ãeçiä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¦
åét çeøa dçôpL íøèa§¤¤¤§¨¨§©¦

ãøéì Cøaúé,zcxl ± ¦§¨¥¥¥
óeâa Laìúäìe ähîì§©¨§¦§©¥§

íãàäixd dzid f` ± ¨¨¨
zilkza zcge`n dnypd

.d"awd mr cegidBîëe)§
íãàa ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¨¨
íøèa ,åét çeøa çôBpä©¥©§©¦§¤¤
¯ åétî çeøä àöBiL¤¥¨©¦¦

.(BLôða ãçéî àeäjk ± §ª¨§©§
dpzipy iptl dnypd mb
ly ote`a mc`d seba
ixd dzid f` ,"gtie"

didz (daeyzd ixg`) zrk mbe ,jxazi ez` zilkza zcge`n
z` zilkza zcge`n aey.jxazi e.äîìL äáeLz àéä Bæå± §¦§¨§¥¨

± zilkza jxazi ez` zcge`n didz dnypdy ,daeyzd ote`

.dnily daeyz `idäæ ãeçé úðéça ,äpäådnypdy cegid ± §¦¥§¦©¦¤
seba dpzipy iptl dzidy itk jxazi ez` aey zcg`zn

,mc`däàlò äáeLz úðéça àéä ,Bæ äáeLúedaeyz ± §¨¦§¦©§¨¦¨¨
,d`ad dpeilr,äàzz äáeLz øçàlLdaeyzd xg`l - ¤§©©§¨©¨¨

dx`azdy dpezgzd
.lirláeúkL Bîëe§¤¨

àéòø'a LBãwä øäfa©Ÿ©©¨§©§¨
àNð úLøt 'àðîéäî7, §¥§¨¨¨©¨

,àéä äàlò äáeLúc¦§¨¦¨¨¦
àúéøBàa ÷qòúéc§¦§©¥§©§¨
-àLã÷c eîéçøe eìéçãa¦§¦§¦§ª§¨

éøa,'eëå àeä-C- §¦§
`id d`lir daeyzy
jezn dxeza weqriy
,'ek d"awdl dad`e d`xi
äðéa ¯ ä"é ïa eäéàc§¦¤¦¨

'eëåxdefa xne` ,f` ± §
'e ze`l dkef `ed ,my

zpiga `idyoad`lir daeyz zpiga `idy dpia .dpia ,d"i
lr zfnxnd 'ied my ly ("d`lir") dpey`xd `"dd ly daey)
,(dpia dlnay zeize`d) "d"i oa"n zakxen ("dpia" zbixcn
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì

.'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë

äøáò çåøù øçàîå
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
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יח.2. יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל 7."כמו

א. קכג, זח"ג

             

        
        

          
     

         
       

      
       

          
       

         
     

























              

        
        
        

         
         
       

      
         
        

  
        

      
        

        
  

        
         

        
        
        
        
         

        
       

         

         
   

        
   

         
        

        
        

          
          

    
        

         
         

          
          

       
         

          
         

       


        
        

         







































































































קי fenz c"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cbpk ody dpiae dnkgn zeclepd d`xie dad`l `id dpeekde
.'ied my ly d"iíé÷écö ìò äáeLz éìòa úìòîe)©£©©£¥§¨©©¦¦
,àéä äæa íéøeîbz`xia dxez cenil oipr ixd ,dxe`kly - §¦¨¤¦

oipr epi` ,'d zad`e 'd
,daeyz ilral cgeind
mixenb miwicv mb
'd z`xia dxez micnel
,`eti` ,dna ,'d zad`e
ly mzlrn z`hazn

,df ixd ± ?miwicv iabl daeyz ilraøäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

äøN éiç úLøt LBãwä8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±éëLî ©¨¨¨©©¥¨¨§¦¨§¥
eäéìò,mnvr lr mikiynn ±øéúé àaìc àúeòøaxzeia ± £©§¦§¨§¦¨¨¦

,ald ly inipt oevx ,"`alc `zerx"éâñ àìéçáexzeia ± §¥¨¨¦
,gekàkìîì àáø÷úàì§¦§¨§¨§©§¨

:('eëåaexw zeidl - §
jka ,d"awdl xzei
ly mzlrn z`hazn
,daeyz ilra
d"awdl mzeaxwzdy
.mixenb miwicva xacd xy`n xzei wfg swezae oevxa `id

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

äáåùúä úøâà
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã

1

2

3

ב.8. קכט,

             

        
        

          
     

         
       

      
       

          
       

         
     

























המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א

              

        
        
        

         
         
       

      
         
        

  
        

      
        

        
  

        
         

        
        
        
        
         

        
       

         

         
   

        
   

         
        

        
        

          
          

    
        

         
         

          
          

       
         

          
         

       


        
        

         





































































































המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' א



היום יום . . . קב

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, 
און אין די צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין 

רחבים.
דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, 
און נָאכדעם איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין 

עבודה בפועל.

ִנים  ָ ַהּשׁ ר  ּוְבֶעׂשֶ ַגְדלּות,  ּדְ מֹוִחין  ֵיׁש  ה  ְלֹמשֶׁ ִווילֶעְנקֶער:  ה  ֹמשֶׁ ר'  ַעל  א  ּטֵ ִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ַע הּוא ָיַגע ]=ִהּשִׂ ִהְתַיּגֵ ׁשֶ

ַאר  ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר־ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִל'יִחידּות' ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמשֶׁ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַה'ְיִחידּות' ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. לֹא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ

ה'תש"גכ תמוזיום שישי

חומש: פנחס, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קד.

תניא: ככה ממש . . . צד האותיות.

שלשה מיני התבוננות הם: א( התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, 
הוא מתבונן בעומק הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב( שקודם התפלה, ענינה 
הרגש חיות הענין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג( שבתפלה, 
ורק  סולם ההרגשה  ענינה הרגש האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם שליבות 
בחסדי השי"ת עמנו מרגישים לפעמים - דערהערט מען - ג-טליכקייט  בלי שום 
עבודה כלל, והוא מפני מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו 

מוכרחים שלש הנ"ל.

ְריֹו, הּוא ִמְתּבֹוֵנן  ּבֻ ִבין ָהִעְנָין ַעל  ּמֵ ה ִמיֵני ִהְתּבֹוְננּות ֵהם: א( ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית, ַאַחר ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ
ַמד,  ּלָ ׁש ַחיּות ָהִעְנָין ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ְכִלי ֵמִאיר ֶאְצלֹו. ב( ׁשֶ ַהׂשִ ֹעֶמק ָהִעְנָין ַההּוא, ַעד ׁשֶ ּבְ
ַמד.  ּלָ ָהִעְנָין ׁשֶ ּבְ ׁש ָהֱאלֹקּות ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית. ג( ׁשֶ מֹו ּבְ ְכִלי ּכְ ׁש ַהּשִׂ ְולֹא ֶהְרּגֵ
ים ִלְפָעִמים – ּדֶעְרהֶעְרט  יׁשִ נּו ַמְרּגִ ֵרְך ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ִיְתּבָ ה, ְוַרק ּבְ ׁשָ ם ַהַהְרּגָ ִליבֹות ֻסּלָ ה ֵהם ׁשְ ָלׁש ֵאּלֶ ׁשְ
ֲאָבל  ָמה,  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַעְצמּות  ַמֲעַלת  ֵני  ִמּפְ ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ֲעבֹוָדה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֱאלֹקּות  מֶען ]=קֹוְלִטים[ – 

"ל. לֹשׁ ַהּנַ ֹכַח ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים ׁשָ ּבְ ד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִמּצַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קג היום יום . . . 

ה'תש"גכא תמוזשבת

חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וביאור הענין . . . הוי' כו'.

ת. ּבָ ׁשַ ָצִרים ַוֲאִפּלּו ּבְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ִתיב  ּכְ
ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ה ְמקֹום  ְוִהּנֵ ֵרְך.  ִיְתּבָ ְבּתֹו  ְלׁשִ ׁש  ִמְקּדָ ְלָבבֹו הּוא  ִניִמית  ּפְ ת  ְנֻקּדַ ּתֹוִכּיּות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ִכיָנה  ְ י ָאָחא, ְלעֹוָלם ֵאין ַהּשׁ ֶרק ב', "ָאַמר ַרּבִ ה ּפֶ מֹות ַרּבָ ׁשְ ּמּום, ָקדֹוׁש הּוא. ְוִכְדִאיָתא ּבִ ִ לּות ְוַהּשׁ ַהּגָ
ָכל ֶאָחד  ּבְ ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ם  ּגַ ְוֵכן הּוא  ְנָיִנים,  ַהּבִ ּבְ ּמּום הּוא  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ְוָכל  ֲעָרִבי".  ַהּמַ ִמּכֶֹתל  ָזָזה 
נֹו[  י ֵער", ְוִאיָתא ]ְוֶיׁשְ ְוִלּבִ ָנה  ְיׁשֵ תּוב "ֲאִני  ּכָ ָזְך ְוָטהֹור, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵלם  ַהְיסֹוד הּוא ׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 
ֵער  י  ְוִלּבִ ָדקֹות  ַהּצְ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ ֲאִני  ֲחָסִדים,  ִלְגִמילּות  ֵער  י  ְוִלּבִ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ "ֲאִני  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ
חּוץ  ּמִ ׁשֶ ְנָיִנים  ַהּבִ ֻדְגַמת  ּבְ ַרק  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּמּום,  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ָכל  ּדְ ַלֲעׂשֹוָתן", 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרִטי הּוא ּבִ ׁש ַהּפְ ִמְקּדָ ְלַהְיסֹוד, ֲאָבל ַהְיסֹוד ּדְ

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א 
חסידישע הנהגה טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער ניגון שטַארקט די תקוה 
ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'רֹאׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְמָחה ּוַמֲעִמיד ֶאת  חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ טֹוָבה ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו 
בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

עּו  ִיׁשְ "ַאל  ֶזה  ֲהֵרי  'ֲעבֹוָדה'  ֲעבּור  ָרָכה  ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּלְ ׁשֶ  – הּוא  ִניִמי"  "ּפְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ִדְבֵרי ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קד            

ה'תשע''ח  תמוז י"ח ראשון יום        

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰  
         
       
          

        
לעיין : ויש 

'אין  ולומר  למחות  השכנים יכולים שבחצר  בחנות מדוע 

בעושה ואילו והיוצאים ', הנכנסים  מקול לישון יכולים אנו

כ ,ב)מלאכתו ב"ב - במשנה כמבואר  כלים' יכולים('עושה אינם  בחנותו

"יותר הפטיש  קול והרי  והרחיים ', הפטיש  'קול על למחות 

והיוצאים "? הנכנסים  מקול השינה מונע 

משנה ': ה'מגיד ומבאר

ואכן  כן", לעשות ש "החזיק  הרמב "ם , כדברי  מדובר , כאן 

לעכב  השכנים יכולים  מלאכתו לעשות הוחזק  לא עדיין אם 

הפטיש 'קול  של הרעש  בגלל  בחנות  המלאכה את  גם

הוא המקרים  שני  בין וההבדל שנתם . את המונע  והרחיים'

אך עצמו, לגבי  חזקתו מועילה  בחנותו מלאכתו שבעושה 

והיוצאים ' 'הנכנסים  לגבי   חזקתו אין -

חזקה .

סק"ג)וה 'דרישה ' קנו  סי ' והיוצאים '(חו "מ 'הנכנסים הוסיף :

זה", ומחר זה  נכנס  "היום  שונים , אנשים  כלל, בדרך הם ,

"הוא החצר בני  לגבי  החנות בעל  אבל חזקה , כאן אין ולכן

חזקה . לו יש  כך ומשום  תמיד" המלאכה את  העושה  הוא 

ראשונים כמה לדעת  שם)אך  ב"ב רמב"ן  השכנים(רשב"א, אין

אין  כי והיוצאים ', 'הנכנסים  של  רעש  מחמת לעכב  יכולים

נגד ומחאתם  והרחיים ', 'הפטיש  לרעש  זה רעש  בין הבדל

והיוצאים שהנכנסים משום הוא  לחנות  בחצר השימוש 

לחצר הנכנסים אנשים ריבוי  היינו, הדרך ', ל 'ריבוי  גורמים 

את העושה  אבל החצר, לבני  טורח גורמים  ממנה  ויוצאים 

- ויוצאים נכנסים  ואין בשוק , היא והמכירה בחנות  מלאכתו

למחות . יכולים אינם  מוחזק  אינו אם אף 

ערוך ' ס"ב)וה'שולחן קנו  סי ' הרמב "ם ,(חו "מ כדעת פסק 

למחות השכנים יכולים ולא בחנותו", מלאכתו "עושה 

יכולים בתחילה  אבל כן ", לעשות החזיק  שכבר "מאחר

הנ"ל הראשונים  כדעת  סובר  והרמ"א  בידו . ולמנוע  למחות 

ובביתו  בחנותו שעושה  מה ש "כל  אינן

למחות". יכולין

ה'תשע''ח  תמוז י"ט שני יום  ?    

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰  
        
         

           
         

        
בו, מיחה  לא והלה חברו בנכסי  המשתמש  הרמב "ם  לדעת

חזקה  לו לסלקו יש  יכול אינו הנכס  ובעל 

לעיל כתב  וכן זו. א)מהשתמשות  זיז (הל ' להוציא  "המבקש 

הכותל ) מן  היוצא החצר(בנין  בעל חברו, חצר  אויר  על מכותלו

מיחה ולא הזיז את הוציא בראיה... מזיקו שהרי  עליו מעכב 

בקרקעות ורק  הזיז". בעל החזיק  הרי החצר, בעל  לאלתר בו

שנים  שלוש  חזקת ה"ד )הצריכו פי "א להלן  משנה .(מגיד 

שצריך  הרמב "ם כאן ראיהוהוסיף  "שיביא 

הכותל ]שראובן  והקשה[בעל  מיחה ". ולא ראה או עמו  סייע 

הגדולה ' סקנ "א)ה'כנסת קנה סי ' :(חו "מ

ה"ו )להלן לו (פי "א שיש  בנזק  שהחזיק  מי  הרמב "ם : כתב 

'אתה טוען והמחזיק  חברו לחצר  חלון שפתח כגון חזקה,

טען  אם  מחית', ולא  ושתקת הנזק  'הוכר או לעשות ' לי  אמרת 

שאמר או מקודם ' ידעתי  ולא שראיתי הוא 'עכשיו  הניזק 

ראיה  להביא  הניזק  על בך', ומחה)'מחיתי  ראה או  ידע ,(שלא

שבעל ראיה להביא  המחזיק  שעל כאן כתב  כן אם  ומדוע 

מחה ? ולא  ראה או עמו סייע  הכותל

ותירץ :

קרוב  שהניזק  לוודאי  קרוב  אם  רק  הם  לעיל הרמב "ם דברי 

אך ראה, שלא להוכיח עליו ולכן הנזק  את  מיד ראה  לוודאי 

יכול בטיט, בכותל הקורה  ראש  את  חיבר כששמעון כאן ,

הכותל הבחנתי(הניזק)בעל לא הקורה את שראיתי  'אף  לומר 

כי מחיתי  ולא  עראי  סוכת  היא  והרי  בטיט , מחוברת  שהיא 

יום'. שלושים זמן לי  יש 

החושן' ה 'קצות  מוסיף  זה  סק"ד )ולפי קנג בקורה(סי ' :

עראי  לסוכת  בטיט)שהוכנסה  חיברה בשלושים(שלא שחזקתה 

החג ימי שבעת  לאחר החג בסוכת וכן עראי )יום  היא אין (שבהם ,

ראיה להביא  הכותל בעל על אלא ראיה להביא צריך המחזיק 

במחזיק . שמיחה או הקורה  את  ראה  שלא 

ה'תשע''ח  תמוז כ' שלישי יום  ' '   ' '  

: ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰  
         

           


משנה' ה 'מגיד  ה"ז )הקשה  פי "ד  ממון  נזקי  :(הל '

את מנפץ  או התבואה את  שהזורה  הרמב "ם  פסק  כאן 

נעורת את  או המוץ  את  והוליכה  מצויה  רוח ובאה הפשתן

אותו" סייעה  "שהרוח לפי  פטור אדם , לבני  והזיק  הפשתן



קה             

ה'תשע''ח  תמוז י"ח ראשון יום        

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰  
         
       
          

        
לעיין : ויש 

'אין  ולומר  למחות  השכנים יכולים שבחצר  בחנות מדוע 

בעושה ואילו והיוצאים ', הנכנסים  מקול לישון יכולים אנו

כ ,ב)מלאכתו ב"ב - במשנה כמבואר  כלים' יכולים('עושה אינם  בחנותו

"יותר הפטיש  קול והרי  והרחיים ', הפטיש  'קול על למחות 

והיוצאים "? הנכנסים  מקול השינה מונע 

משנה ': ה'מגיד ומבאר

ואכן  כן", לעשות ש "החזיק  הרמב "ם , כדברי  מדובר , כאן 

לעכב  השכנים יכולים  מלאכתו לעשות הוחזק  לא עדיין אם 

הפטיש 'קול  של הרעש  בגלל  בחנות  המלאכה את  גם

הוא המקרים  שני  בין וההבדל שנתם . את המונע  והרחיים'

אך עצמו, לגבי  חזקתו מועילה  בחנותו מלאכתו שבעושה 

והיוצאים ' 'הנכנסים  לגבי   חזקתו אין -

חזקה .

סק"ג)וה 'דרישה ' קנו  סי ' והיוצאים '(חו "מ 'הנכנסים הוסיף :

זה", ומחר זה  נכנס  "היום  שונים , אנשים  כלל, בדרך הם ,

"הוא החצר בני  לגבי  החנות בעל  אבל חזקה , כאן אין ולכן

חזקה . לו יש  כך ומשום  תמיד" המלאכה את  העושה  הוא 

ראשונים כמה לדעת  שם)אך  ב"ב רמב"ן  השכנים(רשב"א, אין

אין  כי והיוצאים ', 'הנכנסים  של  רעש  מחמת לעכב  יכולים

נגד ומחאתם  והרחיים ', 'הפטיש  לרעש  זה רעש  בין הבדל

והיוצאים שהנכנסים משום הוא  לחנות  בחצר השימוש 

לחצר הנכנסים אנשים ריבוי  היינו, הדרך ', ל 'ריבוי  גורמים 

את העושה  אבל החצר, לבני  טורח גורמים  ממנה  ויוצאים 

- ויוצאים נכנסים  ואין בשוק , היא והמכירה בחנות  מלאכתו

למחות . יכולים אינם  מוחזק  אינו אם אף 

ערוך ' ס"ב)וה'שולחן קנו  סי ' הרמב "ם ,(חו "מ כדעת פסק 

למחות השכנים יכולים ולא בחנותו", מלאכתו "עושה 

יכולים בתחילה  אבל כן ", לעשות החזיק  שכבר "מאחר

הנ"ל הראשונים  כדעת  סובר  והרמ"א  בידו . ולמנוע  למחות 

ובביתו  בחנותו שעושה  מה ש "כל  אינן

למחות". יכולין

ה'תשע''ח  תמוז י"ט שני יום  ?    

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰  
        
         

           
         

        
בו, מיחה  לא והלה חברו בנכסי  המשתמש  הרמב "ם  לדעת

חזקה  לו לסלקו יש  יכול אינו הנכס  ובעל 

לעיל כתב  וכן זו. א)מהשתמשות  זיז (הל ' להוציא  "המבקש 

הכותל ) מן  היוצא החצר(בנין  בעל חברו, חצר  אויר  על מכותלו

מיחה ולא הזיז את הוציא בראיה... מזיקו שהרי  עליו מעכב 

בקרקעות ורק  הזיז". בעל החזיק  הרי החצר, בעל  לאלתר בו

שנים  שלוש  חזקת ה"ד )הצריכו פי "א להלן  משנה .(מגיד 

שצריך  הרמב "ם כאן ראיהוהוסיף  "שיביא 

הכותל ]שראובן  והקשה[בעל  מיחה ". ולא ראה או עמו  סייע 

הגדולה ' סקנ "א)ה'כנסת קנה סי ' :(חו "מ

ה"ו )להלן לו (פי "א שיש  בנזק  שהחזיק  מי  הרמב "ם : כתב 

'אתה טוען והמחזיק  חברו לחצר  חלון שפתח כגון חזקה,

טען  אם  מחית', ולא  ושתקת הנזק  'הוכר או לעשות ' לי  אמרת 

שאמר או מקודם ' ידעתי  ולא שראיתי הוא 'עכשיו  הניזק 

ראיה  להביא  הניזק  על בך', ומחה)'מחיתי  ראה או  ידע ,(שלא

שבעל ראיה להביא  המחזיק  שעל כאן כתב  כן אם  ומדוע 

מחה ? ולא  ראה או עמו סייע  הכותל

ותירץ :

קרוב  שהניזק  לוודאי  קרוב  אם  רק  הם  לעיל הרמב "ם דברי 

אך ראה, שלא להוכיח עליו ולכן הנזק  את  מיד ראה  לוודאי 

יכול בטיט, בכותל הקורה  ראש  את  חיבר כששמעון כאן ,

הכותל הבחנתי(הניזק)בעל לא הקורה את שראיתי  'אף  לומר 

כי מחיתי  ולא  עראי  סוכת  היא  והרי  בטיט , מחוברת  שהיא 

יום'. שלושים זמן לי  יש 

החושן' ה 'קצות  מוסיף  זה  סק"ד )ולפי קנג בקורה(סי ' :

עראי  לסוכת  בטיט)שהוכנסה  חיברה בשלושים(שלא שחזקתה 

החג ימי שבעת  לאחר החג בסוכת וכן עראי )יום  היא אין (שבהם ,

ראיה להביא  הכותל בעל על אלא ראיה להביא צריך המחזיק 

במחזיק . שמיחה או הקורה  את  ראה  שלא 

ה'תשע''ח  תמוז כ' שלישי יום  ' '   ' '  

: ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰  
         

           


משנה' ה 'מגיד  ה"ז )הקשה  פי "ד  ממון  נזקי  :(הל '

את מנפץ  או התבואה את  שהזורה  הרמב "ם  פסק  כאן 

נעורת את  או המוץ  את  והוליכה  מצויה  רוח ובאה הפשתן

אותו" סייעה  "שהרוח לפי  פטור אדם , לבני  והזיק  הפשתן

            

אשי  רב  כדעת  בנזקין, 'גרמא ' אלא א)ואינו ס, קמא ואילו (בבא .

ממון נזקי  הרוח (שם)בהל ' וגם האש  את ליבה  שאם  כתב 

על החולקים  כדעת  חייב , והזיקה  האש  והלכה אותה  ליבתה

אשי נזק (שם)רב  משלם  להזיק  הגורם  וכל גרם, "הוא  כי 

שלם "!

מחלק  משנה' :(שם)וה 'כסף 

שלו  בתוך מלאכה  עשה  הפשתן ובניפוץ  התבואה בזריית

אדם . לבני  והזיקה  הנעורת או המוץ  את  שהוליכה היא והרוח

המזיק ". מכח בא  זה נזק  "אין וכתב  הרמב "ם  שדייק  וזהו

בא  הנזק  האש, את  הרוח  וליבתה  בליבה שהריואילו

האש . ליבוי  את השלימה רק  והרוח האש  את  ליבה

הגבורים ' הרי "ף)וב 'שלטי  בדפי  א. כה, קמא דין (בבא בין מחלק 

: ל 'גרמי ' 'גרמא '

ובזריית הפשתן  בניפוץ  ולכן  פטור, בנזקין 'גרמא '

נעשה לא ובפעולתו הראשון הגורם  היה  הוא לא  התבואה

והוליכה מהקרקע  אותם  שהגביהה  היא  הרוח אלא  נזק , שום 

פטור , - 'גרמא' רק  הוא  שלו שהסיוע  וכיון שהזיקו עד  אותם

שהרי 'גרמי ', אלא  'גרמא ' זה  אין הרוח וליבתה  בליבה אבל

רק  והרוח האש  את  כשליבה  הראשון הגורם  היה הוא 

אות וליבתההשלימה  האש  את  בליבה  פוטר אשי  רב  ואמנם ו.

בדין  מחייב  הרמב "ם אבל  פטור, ב 'גרמי ' גם  לדעתו כי  הרוח

שכתב  כמו הראשון, הגורם הוא כאשר ומזיק 'גרמי ' חובל  (בהל '

ה"ח) כריםפ"ז  גבי  על  הגג מראש חברו של כלי  שהזורק 

– הכרים  את  והסיר הכלי  בעל וקדם הכלי  בעל של וכסתות

הכלי . לשבירת הראשון הגורם היא זריקתו כי  חייב ,

ה'תשע''ח  תמוז כ"א רביעי יום  ?          

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ 
           

        
    

וקונה שליח שהוא הודיע  אך  במקח , טעה השליח כאשר 

שהוא הודיע  לא  ואם  המקח  בטל  משלחו, בשביל  הקרקע  את 

קיים  המקח ה"ד )שליח , פ"ב שכאן (להלן  משנה', ה 'כסף  ומבאר .

השליחות פעולת ולכן שליח שהוא  הודיע  שלא  מדובר

לקנותה המשלח חייב  מדוע  להבין: צריך ועדין קיימת .

מהשליח?

הר "ן לדעת שאכן מב,ב)ומביא  את(קדושין  להכריח אין

לשליח  לומר הוא  יכול  אלא הקרקע  את לקנות המשלח

אני המוכר של  ובאחריותו לעוות ", ולא  שלחתיך  "לתקן

הקרקע  את לקנות יוכל ירצה  אם  ורק  באחריותך, ולא  מעוניין

המשלח. כלפי  האחריות את  עליו לקבל  השליח  ועל

יוסף ' ה'בית  סק"י )וכתב  קפ"ב סי ' היא(חו "מ שכך נראה  כי 

לקנותה השליח  את שמכריחים  הרמב "ם, לשון משמעות  גם

אלא מכריחים, אין  המשלח  את ואילו אחריות, ללא  לעצמו 

השליח. של באחריותו אותה יקנה ירצה  אם 

הרמב "ם שלדעת  יוסף ' ה'בית  כתב  כאן  משנה ' ב 'כסף  אך 

אותה לו ימכור  השליח אם  הקרקע , את  לקנות  חייב  המשלח

וזהו  המשלח. של במעותיו אותה קנה  השליח  שהרי  באחריות 

למשלח  אותה  ומוכר "חוזר שהשליח  הרמב "ם כאן שכתב 

במעותיו" אותן וקנה  הואיל כאן )באחריות לח"מ .(וראה

רוכל' 'אבקת  קסו )ובספר נשאל:(סי '

אחת לשנה  ביתו את  להשכיר שליח ששלח באחד מעשה

ולא שנים , לשלוש  והשכירו המשלח  מדעת שינה והשליח

לדמות יש  האם - שלו אינו והבית  שליח שהוא לשוכר הודיע 

ומשלחו  שליח  שהוא  הודיע  שלא  וכיון שלפנינו, להלכה  זאת 

שנים ? לשלוש  השכירות תחול שמשכיר, הבית  בעל  הוא 

והשיב :

כאשר רק  שליח , שהוא  הודיע  לא השליח אם  קיים, המקח

עליו  מקבל  שהשליח  כיון כי  אחריות, בלא וקנה  במקח טעה

הוסיף  השליח  אם  אבל  המשלח , כלפי  אונאה כאן אין אחריות

שליח, נעשה  לא זו להוספה  כי  תוקף  לזה  ואין שנים , שתי 

השנה בסוף  מביתו השוכר את להוציא הבית בעל יכול

הראשונה .

ה'תשע''ח  תמוז כ"ב חמישי יום    
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,˙È Èa "Ìz‡" ‰Ó  "Ìz‡ Ìb eÓÈz Ôk" :Ó‡pL∆∆¡«≈»ƒ««∆««∆¿≈¿ƒ
ÏÈ‡B‰  ‰ÁÙLÂ „Ú elÙ‡Â ...˙È Èa ÌÎÁeÏL Û‡«¿¬∆¿≈¿ƒ«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÔÈÁeÏL ÔÈNÚ ,˙BÂˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈÂ ˙Ú„ Èa Ô‰Â¿≈¿≈««¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
‰ËBL LÁ ‡e‰Â ,˙Úc Ôa BÈ‡L ÈÓ Ï‡ .ÔzÓe ‡OÓÏ¿«»«»¬»ƒ∆≈∆««¿≈≈∆

.ÔÈÁeÏL ÔÈNÚ ÔÈ‡  ÔË˜Â¿»»≈»«¬ƒ¿ƒ
מן  "לדבר שליח נעשה אינו שהגוי  מדגיש  הרמב "ם

משמע  וקטן שוטה  חרש  לגבי  מדבריו  אך שבעולם ", הדברים 

לשאר נעשים אך שלוחים, נעשים אינם ומתן משא  שלענייני 

דברים .

כותב  שליח , נעשה  הגוי  שאין כך  על כי  החילוק , וטעם

אתם" "גם מהפסוק  נלמד שהדבר  את הרמב "ם  חז "ל  למדו  (ממנו 

שליחות) דין  ברית"עצם בני  שלוחכם  אף  ברית בני  אתם  "מה  –

וקטן  שוטה  חרש אך  שליחות . דין מעצם  מופקע  הגוי כן ואם 

בגמרא  ומבואר ברית  בני  א)הם כג, להיות(גיטין  יכולים  שאינם

למשא משליחות התמעטו כן ואם  דעת. להם אין כי  שלוחים 

ועניינה דעת  צריכה שאינה  בשליחות  ישנם  אך וכיו"ב , ומתן

למשלח פעולתם את לייחס  רק  כו )הוא  עמ' ג, והלכותיו  .(הקטן 

לאברהם' ה'חסד  פסק  פ)וכך סי ' לשמש(או "ח יכול שקטן

ולהוציאם הגדולים הבית בני  עבור חנוכה נר  להדלקת שליח 

כגון  דבר , ליצירת  משליחות רק  התמעט כי חובתם , ידי 



קו            

לעניין  כשליח לשמש  יכול אך וכדומה , וקידושין קניינים 

למשלח  המעשה קודש התייחסות מקראי  א. קפב, המשפט נתיבות (וראה

יא) .חנוכה

התוספות  שאני )אך ד "ה ב סד , וקטן (גיטין  שוטה שחרש כתבו

– אתם  "גם  גוי  התמעט שממנו פסוק  מאותו משליחות התמעטו

מדברי גם  נראה וכן ברית ". בני  שלוחכם  אף  ברית  בני  אתם מה 

הזקן ג)אדמו"ר א, ויקרא תורה כמותו,(לקוטי  אדם  של 'דשלוחו :

דהמשלח'. כמותו שאינן וקטן, שוטה לחרש  שליחות  אין ולכן 

אינם וקטן  שוטה שחרש  הגמרא דברי  זו, לדעה כלומר:

כן שמחמת היינו דעת, בהם  שאין משום  שליחות בני 
 של היסוד לעצם  סתירה  וזו  דעת  בר  שהוא

אדם של וקטן 'שלוחו שוטה שחרש  נראה  זה ולפי  .'

למשא רק  ולא למצוות , גם  כשלוחים לשמש  יכולים  אינם

117)ומתן עמ' לג, שיחות .(לקוטי 

ה'תשע''ח  תמוז כ"ג  שישי יום          

: ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰
         
       
       

           
ולהתחלק  לסחור כדי מחברו שקיבל בממון ה'מתעסק '

שלישים , שני  מפסיד  הממון בעל – הפסיד אם  ברווחים , עמו

מרויח  הממון בעל – הרוויח ואם שליש , מפסיד  והסוחר

שלישים  שני  והסוחר  ה"ג)שליש  פ"ו  .(לעיל 

בעת אם  – הרוויח ואח"כ  בתחילה  הפסיד הסוחר  ואם 

שהפסיד ההפסד את להחשיב  מציע  הוא  לבעליו הכסף  החזרת 

למשל , - עסקאות כשתי בסוף , שהרוויח הריווח  ואת  בתחילה 

לסחור והמשיך  90 מהם והפסיד דינרים 1000 לידיו קיבל אם 

נחשבים וההפסד  הריוח אם  דינרים , 90 והרוויח (910) בנותר 

הראשונה בעסקה  כי  הרוויח הסוחר  נפרדות  עסקאות  לשתי

,(60 מפסיד הממון (ובעל  דינרים  30 היינו ,1/3 מפסיד היה 

(ובעל דינרים 60 היינו ,2/3 מרוויח היה השניה  בעסקה  ואילו

דינרים . 30 הוא הרווח הכל ובסך .(30 הממון

רבא אומר  כך  א)על  קה, מציעא הצעת(בבא את מקבלים  שאין

רווח  אין בסיכום  ולכן  אחת , כעסקה נחשב  הכל אלא הסוחר

בחזרה . הקרן כל את מקבל הממון ובעל  הפסד  ואין

בעל כי  הוא , עסקאות כשתי  זאת  מחשיבים שאין והטעם 

ולסחור להמשיך שטרחת  הסיבה הסוחר: כלפי יטען הממון

אותך יביישו שלא כדי  היא  לך שהיה  ההפסד  לאחר  בכספי 

מעונין  עצמו הסוחר כלומר, אתה . עסקאות ' ש 'מפסיד ויאמרו

כדי הקודמת  לעיסקה  כהמשך הנותר בכסף  ולסחור להמשיך

אחת עסקה  שהכל וכיון שהפסיד, מה  את  להחזיר  שיוכל

כל לבעליו, הקרן את  להחזיר כשבא העסקה , שבסיום  נמצא

ו  רווח ללא  בשלימות  הוא הפסד .הכסף 

שהפסיד הממון לבעל הודיע  לא שהסוחר בתנאי  זאת  אך 

שבדעתו  גילה ההפסד  על  הודעתו באי  כי  הראשונה, בעסקה

הכל והרי  ההפסד , את להשלים כדי  שנשאר בכסף  להתעסק 

ההפסד על מתחילה  הודיע  הסוחר אם  אבל אחת. עסקה 

את מסיים בהודעתו כי  עסקאות לשתי  הדבר נחשב  שנגרם,

ולפי חדשה . כעסקה  הוא המסחר  והמשך  הראשונה, העסקה

מרוויח  ואח"כ  שליש  מפסיד (שבתחילה  האמור במקרה זה

דינרים . 30 הסוחר מרוויח שלישים ) שני 

 

ה'תשע''ח  תמוז כ"ד קודש  שבת ?        

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ 
         
          

      
שמים בידי  "הכל חנינא רבי דברי  כך  על הובאו בגמרא 

פחים  מצינים וחום)חוץ  נתונים(קור  אלו שדברים ומשמע  ."

עליו  נגזר לא  אם אף  לעצמו להזיק  יכול  והוא האדם  לבחירת 

משמים .

התוספות  מדברי  נראה  הכל )וכן ד "ה ב קמד , ודאי(ב"ב "אבל

עצמו לאבד יכול  עצמו לאבד  רוצה  אם    
."

חז"ל שאמרו מה  מבואר  א)ובזה  לב, אל(שבת "לעולם 

משמים עליו נגזר  אם  ולכאורה , סכנה". במקום  אדם יעמוד 

במקום יעמוד לא אם  אף  הכי , בלאו יארע  הדבר שיינזק ,

להינזק  עלול הוא סכנה  במקום  יעמוד שאם אלא  הסכנה
   (שמים בידי  הכל  ד "ה א ל , כתובות תוס' .(ראה

כלל אפשרות  לאדם  אין לפיה  בעניין, אחרת  שיטה  יש  אך 

מקום ומכל משמים . עליו נגזר  לא הדבר  אם  לעצמו להזיק 

מיתה , עליו נגזרה אכן שאולי משום עצמו את לסכן אסור

לבצע  לו אסור מתקיימת , היתה הגזירה  הכי שבלאו ואף 

היה שלא  למרות  נהרג חברו את  שההורג וכשם  בעצמו. אותה

על נענש  משמים, כך  על נגזר  לא  אם  זממו את  לבצע  מצליח

מקום  מכל  הרע  ד )מעשהו ז , אגדות ביאורי  הערות קובץ .(ראה

זו, לשיטה  כלומר: משמעות אין אכן

אם דבר  יארע  לא  הכי בלאו כי  סכנה, במקום האדם  לעמידת 

שלא כדי  שם  לעמוד אסור מקום  ומכל  מראש , כך  על נגזר לא 

כך . על וייענש  אליו  המיתה תתייחס 

להינצל כדי  אך  משמים , נגזר הכל  כך : נוקט הרבי  ואילו

אסור ולכן יותר  גדולות  זכויות  נדרשות  סכנה של  ממצב 

כדי זכויות די בידו ואין יתכן כי  סכנה, במקום לעמוד  לאדם

היה לא מסתכן, היה  לא  שאם  אע "פ  וינזק , מהסכנה  להינצל

מכל שמים, גזירת  מחמת  רק  הוא  נזק  כל  אמנם כי  ניזוק ,

עצמה זו כי מעשיו, ידי  על  לנזק  לגרום  יכול  האדם מקום

יינזק  סכנה  במקום ישהה שאם שמים 297)גזירת עמ' ל , .(לקו "ש 



קז                
         

      

ה'תשע"ח  תמוז י"ח ראשון  יום 


 

    
ממקום 1) אדון הוא שהאחד השותפין משפטי  בו נתבארו

דיניהן  וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני  עליון
בשל  ושתלן זיתיו נהר משטף  לזה להדומה בשלימות,
מדין  לזה והנמשך הקרקע , בעל וזה האילן בעל שזה חבירו

יקצץ . טרם פירות ועשה לקוץ  אילנות המוכר

.‡È‰L ÈÓBÁ ÏL B˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ BÏ ‰˙2, ƒ∆»¿»¬ƒ»¿«¿»ƒ≈∆¬≈
BÏ Ô˙B ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡  ˙Èa‰ ÈÏ˙kÓ Ï˙k ÏÙÂ¿»«…∆ƒ»¿≈««ƒ≈««»¬ƒ»≈

ÂÈ˙B‡ÈˆÈa ÌeÏk3‰ÙBÎÂ ,4B˙BÏ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ¿ƒƒ»¿∆∆««««ƒƒ¿
Ï‡ .‰È‰Lk5‰iÏÚ‰ ÏÚÏ ‰ÙBk ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ¿∆»»¬»≈««««ƒ∆¿««»¬ƒ»

‰˜z‰Â .ÏÙpL ‰iÏÚ Ï˙k ˙BÏ6È‰  ˙Èa ÏL ƒ¿…∆¬ƒ»∆»«¿«ƒ¿»∆«ƒ¬≈
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‡È‰7‰ÈÊÚn‰Â ,8È‰  ‰˜z‰ ÏÚL ƒ∆««««ƒ¿««¬ƒ»∆««ƒ¿»¬≈

‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰9. ƒ∆««»¬ƒ»

קיבל 2) שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
דיבור  ברש"י  קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית

שנים. של "הבית 3)המתחיל שם: במשנה אמרו שכן
[את  לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה
של  השתתפותו בלי  לבדו בונה הבית שבעל הרי  - ביתו]"

משנה). (כסף  העלייה ביתֿהדין 4)בעל ידי  על כלומר,
בירושלמי אלו דברים ומקור משנה). (כסף  לנכסיו שיורדין
בנוי שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י  (פרק 
היא  הבד, בית של גגו ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע 
יורד  הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה
על  ואמרו גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע 
הבד  בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי  כך
אלא  ולזרוע  לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו,

לתקן. אותו פשוט ,5)כופין דבר לבעל זהו אין שהרי 
על  עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית

משנה). (מגיד יותר שווה הבית - (בבא 6)גביו הנסרים
קיז.). מן 7)מציעא חלק  שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

העלייה. מן ולא על 8)הבית שטוחין והעפר הטיט  "והוא
לרבינו  המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה
ירושלים" "ויעזבו ח ) ג, (נחמיה הפסוק  מלשון והוא שם)

שם). עשוייה 9)(רש"י  שהיא לעשותה, צריך הוא
עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות
ו  (פרק  רבינו פסק  ומשכיר שוכר שלעניין פי  על ואף 
חייב  המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות
"שהמעזיבה  מפני  העליון שברשות המעזיבה את גם לתקן
- קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק 
בשוכר  אלא יוסי  ורבי  חכמים נחלקו שלא רבינו סובר
את  מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר
שגם  כתב  ז. בתרא בבא והרשב "א שברשותו. המעזיבה

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין

.eÏÙ10‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ,Ì‰ÈL11Ì‰ÈL È‰  »¿¿≈∆««ƒ¿»¬ƒ»¬≈¿≈∆
ÙÚe ÌÈ‡e ÌÈˆÚa ÔÈ˜ÏBÁ12Ì‡Â .13eazL ¿ƒ»≈ƒ»¬»ƒ∆»»¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ‡B  ÌÈ‡‰ ˙ˆ˜Ó14Ì‡ ,azL‰Ï ‰Èe‡ BÊ È‡ ƒ¿»»¬»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ
CcÓ Úe„È ‰Ê „Â .‰iÏÚ‰ È‡ B‡ ˙Èa‰ È‡«¿≈««ƒ«¿≈»¬ƒ»¿»»∆»«ƒ∆∆

BÒ‰Â ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÏÙ Ì‡ :‰ÏÈÙp‰15B‡ , «¿ƒ»ƒ»«»∆¿«««¿«¬»
Ò‰Â ÔBÈÏÚ‰ ÏÙÂ ÔBzÁz‰ ËÓL16ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿«««¿¿»«»∆¿¿∆¡«¿ƒ≈»

ÏÙ „ˆÈk ÔÈÚ„BÈ17˙BÓÏM‰ ÌÈ‡‰ ÔÈ˜ÏBÁ  ¿ƒ≈«»«¿ƒ»¬»ƒ«¿≈
.˙BeM‰Â¿«¿

קטז:10) שם שלא 11)משנה ביניהם הסכימו ושניהם
רבינו  מדברי  [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם
שכאן  - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב 
כן  ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן מדובר
אלא  לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין
שבנוסחת  להלן וראה מהם. אחד לכל שתגיע  הכמות על
"עלייתא  בגמרא גרסינן לא מינכן וכתב ֿיד ורש"י  הרי "ף 
איתבור" ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור"
עוד  וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה

בפרק 12)להלן]. (וראה ואחד אחד לכל חצי  כחלק , [חלק 
מחצה). הוא ש"יחלוק " ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י "א
בחבסא  אי  ניחזי  חולקין אמאי  "רישא הקשו: שם ובגמרא
וליחזינהו  בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי  נפיל,
ובכתב ֿיד  ברש"י  ברי "ף , הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא
כאן  שאין סברה הגמרא כלומר: רמב "ן). ועיין מינכן,
הכמות  על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך
כמו  וסברה למעלה. שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע 
אין  - שווים חלקים לשניהם שיש נפרש אם זה, שלפי  כן,
גבוה  שהאחד כורחנו על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן
שפירש  וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו
ועיין  בדבריו. והרשב "א הרמב "ן שהביא הנוסחא (לפי  רש"י 
וצריך  קסד). סימן ובב "ח  שלמה ובמלאכת משנה במגיד
נפילה  של שבמקרה השותפות מתנאי  אחד שזהו לומר
מקשה  זה ועל שם), ורשב "א רמב "ן (ועיין ביניהם יתחלקו
החומה  נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי  "ניחזי  הגמרא:
לבעל  והתחתונים העלייה לבעל העליונים וודאי  תחתיה,
- למרחוק  העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי  הבית,
זה  ועל הבית, לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים
רבינו  אולם ידוע . ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ 
ופינוה, בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא
י "א  (פרק  התוספתא על שסמך מפני  בגמרא, שאמרו כמו
לשניהם  כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא
בחבסא  אי  "ניחזי  כלל קשה לא זה ולפי  שווים, חלקים
בלילה  כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי  נפיל,
שניים  של והעלייה "הבית התוספתא: לשון וזה ופינוה.
הוא  כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו
בזמן  אמורים דברים במה ראשון] ובדפוס  ווין בכתב ֿיד
זה  קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו
משנה  ובמגיד ברמב "ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל
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רשב "א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי  שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.‚Ó‡18˙BÏ ˙Èa‰ ÏÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
ÏÚa È‰  ‰ˆB BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a „Â LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ L‡ „Ú20‰ÈÂ ‡ˆÈ Ck Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי  ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני  דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב 
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי  קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף  העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק  המגידֿמשנה שהביא הרשב "א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב "א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע  הבנוי  הבד ובבית משנה). וכסף  משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי  - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי  מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב  ולא ח , בהלכה להלן רבינו זאת השמיט 

.„Ì‡Â21˙BÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa  ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚe ,Ú˜w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע  וכרבא נתן וכרבי  בברייתא שם
עניים.22) שטח ,23)שהם על לזרוע  רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף  שם וסמ "ע  לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע  אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי 
ראוי אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי  הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע  לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ25‰È‰Lk ‰Ba  B˙Èa ˙BÏ ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ˙BÈ ÔaÁa28ËÚÓÏ ‰ˆ ;BÏ ÔÈÚÓBL  ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lwe ÌÈ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁa¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏ ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ 30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL  ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„k ˙BB˜Ï ‰˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁa ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a‰ .BÏ31d‚a ÛÈÒB‰L B‡32 ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL  ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ˜ÈÊÁ‰Ïe ÈÁ‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆

.BÏ ÔÈÚÓBL  ËÚÓÏ Ï‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰˜z ˙BB˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡  Ô‰Ó ÌÈ„ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL  eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL ¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  d‰‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב  של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט  לו אסור אבל
ברוחב .27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב  פרק  (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח )

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק  גורע  חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק  למעט  לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט . לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ÈÂ‡Ï e„ÈÂ ˙Èa‰ ˙BB˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35˙BÒ  ÌÈÁÙË ‰OÚ36‰Be37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ  eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ‰˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÁË‡L ‰ˆB ÈÈ‡ :BÏ ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב  ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י  שלא ירדה, התיקרה ורק  חזקים נשארו

בקרקע . טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ "ע  מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף  הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d‚a ‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈÁ Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;˙BÒ BÈ‡  eÓ˜ÚpL el‡ ˙BB˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ˙BÒ  BL‡ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È‰L ,kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰Be∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב  של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב  מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע , המתחיל 40)רב  דיבור (שם רש"י 
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ‰‰ ÈÚa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË46BÈ ‰pb‰ ÏÚa È‰  ˙BÈ B‡ÚBÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«
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ÔÈtk Bca ˙ÈÏ ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈
ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk ÚÊÈÂ B˙pb Ú˜˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית  קיח .).46)תקרת (שם  כרב  ולא כשמואל

ואם  (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע  אדם שאין לפי 
שאין  לפי  לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת
בכמה  שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב  מקום לך

בתלמוד. המעזיבה 48)תקרה.47)מקומות שתיקון
א. הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך

.ËÈzL49BÊ b ÏÚ BÊ ˙Bp‚50d‚a ÌÈ˙Èa ˜i‰Â , ¿≈ƒ««¿«»»≈¿«ƒ¿…«
Ì‰ÈÈaL ı‡‰ ÈÚ51˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ÔBÈÏÚ‰L Ïk : √ƒ»»∆∆≈≈∆…∆»∆¿»ƒ¿…∆

BwÚÓ B˙B‡ ÏhÏÂ B„È52BlL ‡e‰ È‰ 53„Ïe ,54 »¿ƒ…≈ƒ»¬≈∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ Ò‡È ‡lL55ÔBzÁz ÏL  ‡M‰Â ;56‰È‰ .57 ∆…∆¡…∆«¿¿«¿»∆«¿»»

ÔBÈÏÚ‰ ÏhÈ ‡Ï  BwÚÏ ÚÈbÓ BÈ‡Â ,BÙBÏ ÚÈbÓ58; «ƒ«¿¿≈«ƒ«¿ƒ»…ƒ…»∆¿
ÔÏÈ‡‰ Ï‡ .B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏË Ì‡Â59 ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»¬»»ƒ»

‰„O CB˙Ï ‰ËB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ˆn‰ ÏÚ „ÓBÚ‰»≈««∆∆««ƒ∆∆¿¿≈
ÔÈ˜ÏBÁ Ì‰ÈL È‰  Ô‰Ó „Á‡60.ÂÈ˙BÙa ∆»≈∆¬≈¿≈∆¿ƒ¿≈»

במשנה.49) קיח : ההר,50)שם במורד סמוכות ששתיהן
חברתה. משל גבוהה האחת ֿ 51)וקרקעית דין ונתעורר

גדל, שבקרקעי  הוא, שלי  אומר העליון ביניהם: ודברים
רצה  שאם גדל, שלי  שבאוויר הוא, שלי  אומר והתחתון

ירק . כאן ואין למעלה עד בעפר שאינו 52)ממלא אף 
ואין  לעיקרו "מגיע  שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע 
לפסוק  ויש בספק , נשאר זה כן ואם תיקו" מאי , לנופו, מגיע 
לה. גרס  לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא

קיט .53) שם לקיש ריש פסק  שכן שם, במשנה שמעון כרבי 
שהכול  שם יהודה כרבי  שמעון רבי  סובר הדין ומעיקר
כאן  אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון,
- וליטול ידו את לפשוט  עליון שיכול מה כל אלא ירק ".

תחתון. לגבי  הוא שם 54)מפקיר ינאי  רבי  דבי  מימרת
סכנה 55)קיט . לידי  שיגיע  עד כך כל יתפשט  שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות ומה 56)(פרוש השורשים. [אפילו
אפילו  עליון של הם הירק  ששורשי  קיח :) (שם רבא שאמר
ידו  לפשוט  יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי  לדעת
הוא  הרי  וליטול, ידו לפשוט  יכול אינו אם אבל וליטול,
המתחיל  דיבור במשנה שם רש"י  ועיין לתחתון, מפקירו

נפתרה.57)והשאר]. שלא ענן רב  של בעייה קיט . שם
שהתחתון 58) מפני  בממון, ספק  כל כדין שיחלוקו, פסק  לא

יהודה  כרבי  הלכה שהרי  ועוד משנה). (כסף  המוחזק  הוא
וכיוון  לעליון מפקיר שהוא אלא כנ"ל, לתחתון, שהכול
(=בחזקת  בחזקתו הוא הרי  לעליון מפקיר אם הוא שספק 

ענפיו 59)התחתון). כלומר כרב . ולא כשמואל קז. שם
(תוספות  שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים,

אילן). המתחיל דיבור מקרקע 60)שם יונק  שהוא כיוון
שניהם. של

.ÈÛËL61,BÁ ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ‰ »«»»∆≈»¿»»¿¿≈¬≈
ÌeMÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÏËB È‡ È˙ÈÊ :‰l‰ Ó‡Â62 ¿»««»≈«¬ƒ≈≈¿ƒƒ

ı‡‰ eMÈ63ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,64Ì‡Â .65Ô˜Ú ƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»¿ƒ¬»»
Ô‰ÈLe‚a ‰p‰66ÏÚa ˙Bt‰ e˜ÏÁÈ  ÔÏ˙MLk , «»»¿≈∆¿∆¿»»«¿¿«≈««

ÌÈL LÏL Ïk ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÌÚ ‰„O‰67Á‡Ïe , «»∆ƒ«««≈ƒ»»»ƒ¿««
‰„O‰ ÏÚÏ Ïk‰  LÏL68Ô‰ÈLe‚a e˜Ú ‡Ï Ì‡Â . »«…¿«««»∆¿ƒ…∆∆¿¿≈∆

„iÓ Ú˜w‰ ÏÚÏ Ïk‰ 69. «…¿««««¿«ƒ»

קא.61) שם קטן 62)ברייתא סעיף  קסח  סימן סמ "ע  ראה
זה  ואילו ייטע , להבא אף  עכשיו עד שנטע  שהראשון א.
מעצמו, נוטע  היה לא לרשותו, הזיתים את הנהר שהביא

בארץ . במטעים להרבות מעוניינים של 63)ואנו מימרא
ליטול  ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי 
סעיף  קסח  סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את

שמח . אור ועיין (סמ "ע 64)א. בהם רוצה השדה בעל אם
ה). קטן קא.65)סעיף  שם לקיש ריש בשם מימרא

היו 66) ניטעו לא אם ואף  האילנות שסביב  העפר גושי 
ואין  נעקרו שלא כמו הם והרי  עפר, מאותו לחיות יכולים
רבעי ונטע  שני  מעשר מהלכות י  (פרק  ערלה משום בהם

יב ). מהגושים 67)הלכה לחיות שיכולים פי  על שאף 
(מגיד  זה של הקרקע  בלי  פירות לגדל יכולים אינם - בלבד
מחמת  אסורים היו הגושים, ובלי  הרשב "א). בשם משנה
על  ואף  בהם. חלק  לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה
הרי נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה שהמוצא פי 
מהלכות  י "א (פרק  ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי  שלו היא
אבל  במטלטלין, אלא זה אין - י ) הלכה ואבידה גזילה
וכיוון  יד) הלכה שם ח  (פרק  מועיל הייאוש אין בקרקע 
למלך). (משנה קרקע  דין להם יש גושיהם עם שנעקרו

נוטע 68) אני  הייתי  אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי 
פירותיהם? אוכל הייתי  לא האם שנים, שלוש לפני  אותם

שם). דין 69)(גמרא - גושיהם בלי  שנעקרו שכיוון
של  זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין
שהרי ובשבחם, העצים בגוף  והמדובר למלך). (משנה ים
סימן  (סמ "ע  הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות

ד). קטן סעיף  קסח 

.‡ÈBa ‡ˆBik70ÎBn‰ ,71ÌÈˆÚÏ ÂÈ˙ÈÊ72Ì‡ :73˜Òt «≈«≈≈»¿≈ƒƒ»«
ÏÚÏ Ô‰ È‰ eOÚiL ˙Bt‰ Ïk  „iÓ ı˜Ï BnÚƒ»…ƒ»»«≈∆«¬¬≈≈¿««

Ú˜w‰74Ì‡Â ;75 ‰ˆiL ÔÓÊ Ïk ı˜Ï BnÚ ‰˙‰ ««¿«¿ƒƒ¿»ƒ»…»¿«∆ƒ¿∆
Ì‡ :Ì˙Ò ÎÓ .ÌÈˆÚ‰ ÏÚÏ e‡ÈˆBiL ˙Bt‰ Ïk»«≈∆ƒ¿««»≈ƒ»«¿»ƒ

˙BÁt eOÚ76‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈÓ77‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ78 »»≈¿ƒƒƒ¿»ƒ«»»
ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÏL el‡ È‰79‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ eOÚ ; ¬≈≈∆«««≈ƒ»¿ƒƒƒ¿»

e˜ÏÁÈ el‡ È‰  ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ80. ƒ«»»¬≈≈«¬…

לבעל 70) הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם כלומר,
הקרקע . לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו בבא 71)השדה,

במשנה. ק : לגדל 72)מציעא ולא לבניין, או להסקה
פשוט .73)פירות. כדבר שם, וטריא בשקלא התברר

הרשב "א,74) כשיטת (ולא הלשון במשמעות הכל היינו,
בהם). חלק  תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא

פשוט .75) כדבר שם, וטריא בשקלא זה אין 76)אף  שאז
מזה. מקפידים שסאה 77)הבעלים עד כך, כל רעים שהם

שמן. הלוג רביעית מוציא אינו המסיקה 78)מהם של
בן  שמעון רבי  של מימרא קא. ק : שם וכדומה, והעצירה,
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מקפיד 79)פזי . הקרקע  בעל אין כך כל רעים שהם שלפי 
שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם

ארצי אומר וזה גדלו זיתי  אומר זה בהם: חלק  לשניהם
שם). (משנה גדלה

    
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע  האחד שיכול והדברים זה, את זה
ומה  לעשות, לזה זה מבוי  בני  שכופין מה וכן בחצרו,

לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡ˆÁ‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ÔÈÙzM‰BÁ ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ˙Ï„ÂÔÎÂ ,ÌÈc‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ„ B‡ ,ÏB„b Cˆ Ì‰Ï ‰ÎÈˆ ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈc‰ ‡L Ï‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

eiÎÂ eiˆe‰ÙBk BÈ‡  Ba ‡ˆBiÎÂ„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó  BÁ ‰OÚLB˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי  בשם הנמסר הכלל כי  גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב "ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי  כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י  בחידושי  וכ"ה הר"ן, בשם (כסף ֿמשנה

לח :). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני  אם
אלו. בהוצאות הטוב  יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני  לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב :). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ  הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט  ורבינו להכנס . העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב ). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ "א,6) ב "ב  ברי "ף  (הובאה יא פרק  בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי  היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף 
פ "ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע  שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי , שאינו שדבר הרי  -

ג). גבוה 9)ס "ק  שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע 
וראה  שם). בפ "ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסף ֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.ÈÓ˙Á‡ ˆÁa ˙Èa BÏ LiLˆÁ‰ Èa  ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ‚Â;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡  ÌÈc‰ ‡La Ï‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ  ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ ÈeL»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ "א.10) בבאֿבתרא ברי "ף  הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק  מחמת שמירה הוא שער בית הרי  כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו

החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם שמירה
שם). בריח .13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
BÁ  ÔÈÏB‚z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ kÚÓÔÎÂ .ÈL‡ Cc ÔÈ‡L ÌÈc‰ ‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa  Ô‰È˙BˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈk‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈkÚÓÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
‰p‰ b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡OÈ ˙Ba ÏL Ôkc. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני  על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק . לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי  לעכב 
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי  - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב 
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב  וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ "ז רבי15)רמב "ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי  בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ "ע  בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס "ק  השותפין - זה טעם שלולא משמע 
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע "פ  זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס "ק  שם (הגר"א ירצה אם לעכב  יכול זה

.„ÈBÓ „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ˆÁ „Á‡LlÙÓ BÈ‡L ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÈBn‰ Èa Ïk »¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa CcL ÌÈ„a ‡l‡ ÈBna«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡Bna Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ ' צוק "מ  (הוצאת ב  פרק  בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי  על זה למחות יכולין חצר שבני  "כשם (6
של  במבוי  בזה זה למחות יכולין מבוי  בני  כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי  בני  "כופין (9 ,396 עמ ' (צוק "מ  יא
עורות)". (=מעבד בורסי  ולא חייט  לא ביניהם להושיב 

יא. והלכה ח , הלכה ו פרק  להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני  פתוח  הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי "ף  כתב  וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע "ב ). ז ווילנא (דפוס  א פרק  בבבאֿבתרא

.‰„Á‡B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁˆÁa BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆiL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ kÚÓ ‰Ê È‰Ì‡Â .„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
‰OÚ ‰‰B‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»

˜ÈÊÁ‰  ÌÈÁÙË,‰ˆÈÁn‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÙzM‰L . ¿»ƒ∆¡ƒ∆«À»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ»
ÏÁÓ  BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ

„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,BÁ ˆÁa Ï‡ ;ÔÈÙzM‰ ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
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,Úe„È c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«
ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ

Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚z Ïc‚Óe ÌÈÈÎÂ epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡  ˜ÈÊÁ‰ :Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

BÁÏ. «¬≈

בשם 20) נחמן רב  ע "י  וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב  מימרת של הראשון כנוסח 
שם. ברי "ף  ועיין שם, פפא וכרב  כתיקונה היינו,23)ולא

זה, על להקפיד השותפין דרך שאין שנים. שלש אחר אפילו
אני ומעכשיו הקפדתי , לא עכשיו עד לו: לומר ויכול

נחמן.24)מקפיד. רב  וכמימרת במשנה. היינו,25)שם
מיגאש  הר"י  מדברי  משמע  וכן שנים. שלש לאחר ולא מיד,
להלן  עוד ועיין במגידֿמשנה. ראה בעקבותיו, הולך שרבינו
שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא ופרק  א, הלכה ח  פרק 

טוען 26) אינו שהמחזיק  שאע "פ  נראה רבינו, של זה מלשון
שבחזקת  שאע "פ  חזקה, זו הרי  לו שמחל או לו שמכר
חזקה" אינה טענה עמה שאין חזקה "כל אמרו קרקעות
- יב ) הלכה ונטען טוען מהלכות ופי "ד מא. (בבאֿבתרא
להלן  וראה טענה. צריך אין כבנידוןֿדידן, תשמישים בחזקת
 ֿ בבא רשב "ם ועיין שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא פרק 

מא. ֿ 27)בתרא במגיד (הובאו מיגאש ר"י  מדברי  זה כל
שלש  חזקת אבל טענה, ובלי  מיידית בחזקה והיינו, משנה).
זה, בנידון גם חזקה היא הרי  - טענה עמה שיש שנים
בהשגת  וראה הי "ד. ונטען טוען מהל' בפי "ב  רבנו וכמ "ש

הראב "ד.

.Â„Á‡CB˙a ÔBlÁ BÏ ÁzÙÏ LwaL ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆ƒ≈ƒ¿…««¿
ÏkzÒnL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ kÚÓ BÁ  ˆÁÏ B˙ÈaBa ≈∆»≈¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

epnÓÌ‡Â .ÌzÒÈ  Á˙tÔÎÂ .‡ÏeÁzÙÈ ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿…¿≈…ƒ¿¿
„‚k ˙Èa Á˙t ,ˆÁa ÔÈÙzM‰ÔBlÁ B‡ ˙Èa Á˙t «À»ƒ∆»≈∆««ƒ¿∆∆∆««ƒ«

Ï‡ .ÔBlÁ „‚kÁ˙t ÌÈa‰ ˙eLÏ Ì„‡ Á˙Bt ¿∆∆«¬»≈«»»ƒ¿»«ƒ∆«
ÈtÓ ;ÔBlÁ „‚k ÔBlÁÂ Á˙t „‚k:BÏ ÓB‡L ¿∆∆∆«¿«¿∆∆«ƒ¿≈∆≈

E˙B‡ ÔÈ‡BL ÌÈa‰ ˙eL ÈaÓ „Á‡k ÈÈ‰. ¬≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ∆ƒ¿

נט :28) בבבאֿבתרא היזק 29)משנה משום בזה ויש
בראיה 30)ראיה. להזיקו הוא יכול כך ובין כך שבין שאף 

גם  יזיקנו עכשיו הרי  - החצר מן הסתכלות עלֿידי 
השותפין, לחצר אבל ד"ה שם (רשב "ם הבית מן בהסתכלות
שאסור  וכלֿשכן בעינא). לא בבית ד"ה שם ו'תוספות'
שם). (גמרא שותפו שאינו חבירו לחצר חלון לפתוח 

יוסי .31) ברבי  ישמעאל כרבי  ולא חייא וכרבי  שם. עובדא
הרי "ף . פסק  ראה 32)וכן אם אבל לאלתר, מחה אם דוקא

(כסף ֿמשנה). ד הלכה פי "א להלן ראה החזיק . - ושתק 
במשנה.33) ס . יוחנן,34)שם רבי  בשם שם, בגמרא

שנאמר  למה זה ענין וסמך צניעות. מטעם הוא זה  שאיסור
מה  לשבטיו. שוכן ישראל את "וירא ב ) כד, (במדבר בבלעם
אמר: לזה, זה מכוונין אהליהם פתחי  שאין ראה ראה,

שכינה". עליהם שתשרה הללו שם 35)ראויין במשנה,
בלשון  וכתב  שינה ורבינו אדם", יפתח  "לא יחיד: בלשון
ואין  ביחד, פתחו ששניהם מדובר שכאן לציין, בכדי  רבים

צניעות, מטעמי  אסור ואעפ "כ ראיה, היזק  משום איסור כאן
י ). הלכה (פ "ג בירושלמי  הוא שצריך 36)וכן אומרים יש

להרחיק  שצריך אומרים ויש (רשב "ם), משהו רק  להרחיק 
ברורה. לא רבינו ודעת (רשב "א), הראיה אפשרות מלוא

שם.37) שם.38)משנה, גבוהים 39)בגמרא וחלונות
יתירה  בהתאמצות אלא אותו רואים הרבים רשות בני  שאין
רואים  אינם הרבים רשות בני  לו: אומר שהרי  לפתוח , אסור
ראה  תמיד, אותי  רואה ואתה יתירה, בהתאמצות אלא אותי 

מגידֿמשנה. ועיין ה, הלכה פ "ג למעלה

.ÊÁ˙t „‚k ˙eÁ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…ƒ¿«»»¬¿∆∆∆«
BÁ ˆÁ˙eL Èa È‰L ;„ÈÓz Úe˜ ˜f‰ ‰fL , ¬«¬≈∆∆∆≈»«»ƒ∆¬≈¿≈¿

ÌBi‰ Ïk B˙eÁa LBÈ ‰ÊÂ ,ÌÈLÂ ÌÈBÚ ÌÈa‰»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¬»«
.BÁ Á˙Ùa ËÈaÓe«ƒ¿∆«¬≈

ברי "ף 40) והובאה (401 .4 עמ ' (צוקמ . פ "ב  ב "ב  תוספתא
להרחיק , כמה רבינו הבהיר לא ושוב  שלישי . פרק  ב "ב 

כלל". לראות יכול שלא "עד ג: סעיף  קנד, סימן ובשו"ע 

.Á„Á‡ˆÁa ˙Èa Á˜lL ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆»««ƒ¿»≈
ÔÈÙzM‰ ˆÁÏ BÁ˙t ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ˙Á‡ «∆∆≈»ƒ¿…«ƒ¿«¬««À»ƒ

elÙ‡ .BlL‰OÚÈ ‡Ï  B˙Èa Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰a ∆¬ƒ»»¬ƒ»««≈≈…«¬∆
ÈÙÏ ,ˆÁ‰ CB˙Ï Á˙t dÏ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰anL »∆«¿∆»≈¿ƒ∆«¿∆¬≈∆∆

Cc‰BÏ eOÚÂ ,„Á‡ ÔÎL ‰ÊÏ ‰È‰L ÈÓk ‰OÚ . «∆∆«¬»¿ƒ∆»»»∆»≈∆»¿«¬
Ï‡ .‰a‰ ÌÈÎL‰iÏÚ Á˙t ‡e‰ Á˙BtCB˙Ï ¿≈ƒ«¿≈¬»≈«∆«¬ƒ»¿

Ì‡Â .B˙Èa.˜ÏBÁ  ÌÈLÏ B„Á ˜ÏÁÏ ‰ˆ ≈¿ƒ»»«¬…«¿ƒ¿«ƒ≈

במשנה.41) נט : הוא 42)בבאֿבתרא יכול לביתו אבל
שהוא  כשם (כסף ֿמשנה) בתשובה הרי "ף  כדעת לפתוח ,
הבית  פתח  את לסתום שצריך אלא ביתו, לתוך עליה פותח 
לחצר  האחרת החצר מן יעברו שלא בכדי  האחרת, שבחצר

שם). (הרי "ף  שם.43)זו בגמרא 44)משנה, ההנמקה,
ס . לחכות 45)שם אחד צריך - שכנים הוספת שעלֿידי 

יותר. ארוכה הדרך נעשית וכאילו שם.46)לשני , משנה,
שגם 47) במגידֿמשנה) (הובאה בתשובתו הרי "ף  דעת כן

לחצר. פותחה אינו אם ביתו, על לבנות מותר ממש עליה
דרך  שיעברו כזה מקום לאחרים להשכיר עשוי  שאינו לפי 
בתוספתא  נראה וכן הדרך, את עליהם מרבה ואינו עליו,
ברשות  גג לו "יש :(398 ,19 עמוד (צוק "מ  פ "א בבאֿבתרא
וכו' לו עושה וכו' עלייה גביו על לבנות ומבקש הרבים
"ומאי ס .) (שם בגמרא שאמרו ומה ביתו". לתוך ופותחה
"אפתאי ", שרק  שם רשב "ם סובר שלפי "ז אפתאי ", עליה
אלא  כלל, הבנין על מוסיף  שאינו הבית, בתוך יציע  כלומר
ממש, עליה לא אבל מותר, זה רק  לשנים, הבית גובה מחלק 
בגמרא  זאת נקטו שלא והרי "ף  רבינו לדעת לומר, צריך -
"אפתאי " כמו שהיא כזו עליה רק  כלומר לדוגמא, אלא
אפילו  מותר ולעולם מותר, - הבית בתוך אלא פתחה שאין
'נמוקי ועיין כנ"ל, בבית פתחה אם הגג, גבי  על ממש עליה

שם. הגמרא 48)יוסף ' שהביאה הראשונה הדוגמא היא
לומר  צריך "ואין כתב : א, סעיף  קנד סימן ובשו"ע  שם.

מעליה. הוא כלֿשכן ואמנם לשניים" לחלוק  רצה שאם

.ËÔ‡kÓ‡È‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קיב               
         

˙Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙ÈÏ BÏˆ‡kÚÏ BÁÏ LÈ  ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈
ÂÈÏÚÈkOn‰ ÔÎÂ .Cc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰anL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈB˜ BnÚ ‡È‰ Ck Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚÏ B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡È‰  ‰Ê ˙Èa „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ kÚÓ ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ "י  שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס  אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב "ם הראב "ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע , שיכון היינו,
ולחינם  ספק . ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב "ד. כך על תמה

.È‰È‰ÏBÎÈ BÈ‡  ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È‰L ;BÈÁ‰ÏÈ‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ˙q‰ÏÌ‡Â .ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»

È‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï „Á‡ Á˙Ùa :BÏ ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»
ÏBÎÈ ÈÈ‡  ÌÈLa ,˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס . של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי  פתח  אפילו זה, ולפי 

שעלֿידי ֿזה  אף  אמות. ארבע  עד להרחיבו אסור אמות שתי 
גם  שהרי  פתח , לכל הניתן לשטח  ביחס  כלום מרויח  אינו
חמא  רב  רמי  (ולדעת השטח  נותנים אמות שתי  בן לפתח 

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי  של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח  שנים לעשות אפילו אסור  זה,
הפתח . יד שעל בשטח  כלום מרויח  אינו כי  אף 

.‡ÈÏ‡ÌÈa‰ ˙eLÏ ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
 ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆÂ Á ‰È‰ B‡ ,BÈÁ‰Ï ‰ˆÂ¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ kÚÓ Bc‚kL BÁ ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa‰ ˙eL Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי  שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני  מפני  להשמר הוא חייב  כך ובין כך

.ÈkÔÈÙBÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈBÓ Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈBnÏ ‰B˜ B‡. »«»

(61(13 ,369 עמ ' (צוק "מ  יא פרק  בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק  בבאֿבתרא ברי "ף  והובאה

בשבת 62)פ . בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב ), הלכה שבת מהלכות (פי "ז קורה עלֿידי  או לחי  עלֿידי 
הפתח  צורת עלֿידי  אלא להתיר אין מפולש מבוי  ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני  מצד קורה או ללחי  נוסף  אחד מצד
כופין  מפולש במבוי  שגם שכתב , א ס "ק  קסב  סימן בסמ "ע 
שלענין  [אע "פ  כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה

כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב 
ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓÈBnÏ Á˙t BÏ LiLÔÈÙBk ÈBÓ Èa ÔÈ‡  ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈBnÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡ÈBˆ :ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈÁa Òk‡LÈBÓe .LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa‰ ˙eLÏÌ‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈBn‰ Èa eL˜e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈkÚÓ ÌÈa‰ ˙eL Èa  ˙B˙Ïc ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtLBa ÔÈÒÎÂ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÁBc. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי "ף  מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא
אסור 64) לכתחילה שהרי  ברשות, זה בפתח  החזיק  [כלומר,

בני של הסכמתם בלי  מפולש שאינו במבוי  פתח  לפתוח 
יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי , במטרה

קסב  סימן ושו"ע  וב 'טור' למבוי . ממבוי  רבים בהילוך
המבוי ] [בני  באו "אם אחר: בניסוח  זו הלכה העתיק 
אחד  אפילו צידיו), (=משני  דלתות (=למבוי ) לו להעמיד

ולומר לעכב  יכול עד מהם בחבילתי  ליכנס  רוצה אני 
פתחי ".66)פתחי ". עד כתפי  "על מביא יוסף ' ה'נמוקי 

השתתפותו  בלי  למבוי  דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י  בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב  הוא יכול -

יוסף '). ה'נמוקי  כתב  וכן ענן 67)ורשב "א, רב  של מימרא
יב . בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב "א). (סמ "ע 70)גמרא השוק  בימי  כגון

ו). ס "ק  קסב , להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓLlÙÓ BÈ‡L ÈBÓa Á˙t ÁzÙÏ LwaL ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰anL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈkÚÓ ÈBÓ Èa ¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈBÓ ‰È‰ Ì‡Â .Cc‰Á˙t Ïk Á˙Bt  «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆiL. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי  מבני  "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי  בני  - אחד למבוי  פתחו להחזיר
במבוי אבל מפולש, שאינו במבוי  זה שכל הרי "ף , שם
הרבים. כרשות הוא שהרי  לעכב , יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה  סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח  קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈBÓa »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È‰˙‡ ıt Ì‡Â ;‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvtÂÈÏÚ ÔÈkÚÓ ÈBÓ Èa ÔÎÂ .„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈBÓ ÈaÓBÈÊÁ‰Ïe BÁ˙tÈBÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

Á‡Ì‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈkÚÓ ÈBÓ Èa  «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈBn‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈

.‰ˆiL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È‰  ÈBn‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי  יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב  כמו לכתחילה, שהרי78)אף 

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידי ֿזה פתוח , פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף  היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,

רבא  של (מימרא לגמרי  הפתח  מתבטל זו פריצה שעלֿידי 
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בני80)שם). גם כי  ויתכן לכתחילה. הפתח  פותח  כאילו
הראשון  המבוי  בני  וגם מעכבים, הסתום הפתח  שבו המבוי 
רבינו, דברי  בהמשך וראה מס , של ענין יש אם מעכבים,

ט . אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי  יא: שם
להחזיר  שביקש מבוי , מבני  "אחד אחת: שהן הונא, רב  של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי  בני  אחר, למבוי  פתחו
פתחים  לפי  או מתחלקת אדם בני  לפי  אכסניא עליו,
בני לפי  ואכסניא עליו, מעכבין מבוי  בני  לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס  ברי "ף  הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסף ֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב  שטעם הרי  - סופרים) בדקדוקי  ראה
עליו  מעכבין ולפיכך אדם, בני  לפי  מתחלקת שאכסניא
שאכסניא  נכריע  ואם הקצוב . המס  מן מחלקם שממעט 

כל  מחלקם מיעט  לא פתחים, לפי  פרץ מתחלקת לא שהרי  ל
במס  חייב  עודנו כן ואם ביטל, ולא הפתח  של פצימיו את

רמב "ן. בשם כסף ֿמשנה ועיין מבוי , אפילו 82)באותו
את  לגמרי  ביטל ולא פצימיו, את לפרוץ  ולא בלבד לסתום
כלל, בעיא כאן אין פרץ  שאם הבעיא, היתה זה שעל הפתח ,
ראה  הפתח . את ביטל הרי  פתחים, לפי  מתחלק  אם שאף 

עט . הערה למבוי83)למעלה פתוח  יותר יהיה שלא
לזה. אלא שהרי84)ראשון, האחר, המבוי  בני  בהסכמת

או  למעלה. רבינו שהביא כמו לעכב , יכולים הם אף 
כמבואר  לעכב , יכולים שאינם מפולש, במבוי  שהמדובר

למעלה.

.ÊËLÓÁLlÙÓ BÈ‡L ÈBÓÏ ˙BÁe˙t‰ ˙BˆÁ »≈¬≈«¿¿»∆≈¿À»
‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙BLnzLÓ Ôlk ‰BˆÈÁ‰Â , À»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ»

dÓˆÚÏ ˙LnzLÓ‰iM‰ ÔÎÂ .˙LnzLÓ ƒ¿«∆∆¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
dÓˆÚÏdÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙LnzLÓe , ¿«¿»ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ»¿≈»

˙LnzLÓ ˙ÈÓÈt‰ ˙‡ˆÓ .‡M‰ ÌÚ ˙LnzLÓƒ¿«∆∆ƒ«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿«∆∆
‰iM‰ ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÓˆÚÏ ˙LnzLÓe Ôlk ÌÚƒÀ»ƒ¿«∆∆¿«¿»¿ƒ»ƒ«««¿ƒ»

‡aËˆ‡ ‰a‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡  BÓ˙Òe BÁ˙t „‚k »»ƒ¿«»¿∆∆ƒ¿¿»≈«ƒ»
ÂÈÏÚ kÚÏ ‰ÏBÎÈÔÈkÚÓ ˙BiÓÈt‰ Ïk Ï‡ ; ¿»¿«≈»»¬»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ

È‰L ,C‡a Cc‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰anL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆«∆∆»…∆∆¬≈
BˆÁÏ Á˙tL ‰iM‰ ÏÚa ÔÎÂ .‡aËˆ‡‰ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ»ƒ¿«»¿≈«««¿ƒ»∆»««¬≈

‰BˆÈÁ‰ ÔÈe BÈa ÈL Á˙t‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡  ∆«≈ƒ≈≈«ƒ»≈«ƒ»
BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙kÚÓBÁ˙tÓ ‡l‡ LnzL‰Ï ¿«∆∆»»∆≈¿ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿

ıeÁÏÂÔÈe BÈa ÈM‰ Á˙t‰ Á˙t Ì‡ Ï‡ . ¿«¬»ƒ»««∆««≈ƒ≈≈
˙ÈÓÈt‰  ÈLÈÏM‰BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙kÚÓ «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«∆∆»»∆≈

ÔBL‡‰ BˆÁ Á˙tÓ ‡l‡ ÈBna LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆«¬≈»ƒ
ıeÁÏÂÔlÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .. ¿«¿≈«ƒ¿À»

אלעזר.85) בן שמעון כרבי  ולא וכרבי  בברייתא, יא: שם
החצרות 86) בני  וכל הרבים. כרשות הוא מפולש שהרי 

בשוה. בו הרבים.87)משתמשים לרשות הקרובה
"לעצמה"88) בפירוש וראה ממנה. שבפנים זאת עם ולא

פנימית. אבל 89)לגבי  החיצונה, על הליכה זכות לה שיש
הפנימית. על זכות לה זה,90)אין בנידון "לעצמה"

ו  עמה, אחרות ולא היא רק  ('תוספות'פירושו, למעלה ראה
והפנימית). ד"ה ולהנחת 91)שם לישיבה קטן ספסל

מן 92)פרקמטיא. דוחק  יש שלפעמים לטעון יכולה ואינה

את  עליהם סותם וזה פנימה, שנדחקים והשבים, העוברים
- החיצונה של בקטע  התנועה את מעכב  כך ומתוך הדרך,
כרבי ולא רבי , וכשיטת בפנים, שימוש זכות לה שאין מפני 

הונא. ורב  אלעזר בן שהפנימית 93)שמעון הואֿהדין
- לחוץ  מפתחה להשתמש שיכולה כיון לעכב : יכולה אינה
(כסף ֿמשנה). שטח  באותו פתח  לפתוח  היא רשאית

החיצונה.94) אין 95)לבעל מפתחו, שלפנים בשטח  אבל
שימוש. זכות ֿ 96)לו כסף  וראה הפנימיות, כל היינו,

אינם 97)משנה. - ולפנים חצרו מפתח  פתח  אם אבל
למעלה. ראה עליו, לעכב  כל 98)יכולים הדברים: וסיכום

שמפתחה  השטח  בכל חדשים פתחים לפתוח  יכולה חצר
לא  ולפיכך, שימוש. זכות לה יש הזה השטח  שבכל ולחוץ ,
לפנים  אבל הפנימית, ולא לעכב  יכולה ממנה החיצונה
עליה. לעכב  יכולה ממנה והפנימית זכות, לה אין מפתחה,

    
ומה 1) לעשות, זה את זה כופין העיר שבני  מה בו נתבאר

מונעין  שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש
בין  שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני  או לקצתן
של  מביתו לפנים בור לו שיש מי  ודין בזה, החצרות בני 

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי  וכן חבירו

.‡ÔÈÙBkÈaÈÚ‰‰Ê ˙‡ ‰Ê‰ÓBÁ ˙BOÚÏ ƒ¿≈»ƒ∆∆∆«¬»
ÁÈe ÌÈ˙Ïc˙BÏÂ ,ÈÚÏ,˙Òk‰ ˙Èa Ô‰Ï ¿»«ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆≈«¿∆∆

ÌÈe˙Îe ÌÈ‡Èe ‰Bz ÙÒ ˙B˜ÏÂ‡˜iL È„k , ¿ƒ¿≈∆»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
k Ô‰a.eav‰ ÔÓ ˙B˜Ï ‰ˆiL ÈÓ Ï »∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

ז:2) בבבאֿבתרא הם 3)משנה מי  ה, הלכה להלן ראה
זה. לענין העיר בני  יוצא 4)הנקראים בלי  עיר כל משמע ,

רחוקה  עיר שאף  שם, משנה וסתם כחכמים הכלל, מן
של  פתאומית פלישה מפני  הגנה לחומת צריכה מהספר,
שרק  ואומר החולק  גמליאל, בן כר"ש (ולא האויב  גייסות

לחומה). זקוקה לספר הסמוכה שם:5)עיר במשנה
ולפי ובריח " ודלתים חומה לעיר לבנות אותו "כופין
היחיד  את כופים כשהרבים המדובר הלשון, פשטות
לומר: רצונו "כופים, כתב : שם בפירושו רבינו אבל המסרב ,
ומקור  זה", על לחבירו יכוף  העיר מבני  ואחד אחד כל
,396 עמ ' (צוק "מ  יא פרק  בבאֿמציעא בתוספתא הדברים
זה  את זה העיר בני  "כופין וספרֿתורה: ביתֿכנסת גבי  (29
ונביאים", ספרֿתורה להם ולקנות ביתֿכנסת להם לבנות
ס "ק  קסג סימן (הגר"א יחידים אפילו משמע  זה" את ו"זה

שם). (רמ "א המרובים את כופין המיעוט  ואפילו וכן 6)ב )
צרכי יתר לכל והואֿהדין ה). הלכה (להלן ושומרים פרשים

מיימוניות). (הגהות פרק 7)העיר בבאֿמציעא תוספתא
פ "א, בבאֿבתרא ברי "ף  הובאה ד) הערה למעלה (ראה יא

ז:). (בדף  הנ"ל למשנה בתוספתא 8)סמוך אינה זו מילה
שמצויים  בזמננו ברי "ף . המובא בנוסח  ישנה אבל שלפנינו,
(סמ "ע  ספרֿתורה על רק  היא הכפייה מודפסים, ספרים

בציבור סימ  בו לקרוא נצרך ספרֿתורה [פירוש: ב  ס "ק  קסג ן
לקרוא  שאפשר נזקקים, אינם לנביאים ואילו הקריאה, בימי 
וקריאה  בתחילתו) רפד בסימן (מגןֿאברהם מודפס  בספר

וקטז:]. קטו. שבת ראה בציבור, אינה בכתובים

.ÈÓ˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk  Ï‡OÈ ı‡a ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
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ÔÈceMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe Úa‡Ó C„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ
Ï‡OÈ ı‡ÔÈÙBÎÂ .˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬

ıÈÁ Ì‰ÈÈaıÈÁ Ôe. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי9) בשם נחמני  בר שמואל רב  של מימרא פ : בבאֿקמא
ֿ 10)יונתן. שבית נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני  באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק  ואםֿכן ישראל, ארץ 
מה  - אותו לכוף  יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני 

ישראל?]. ארץ  ישוב  משום בטעם שתהא 11)צורך
סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא

בבאֿבתרא  ברי "ף  והובאה (14 ,396 עמוד (צוק "מ  פי "א
ראשון. לבקעה 13)פרק  מסביב  טפחים ששה בת תעלה

מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק  ולמעלה וקח . קז: ֿבתרא
כב ). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה

הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ˙Á‡ ÈÚa ˆÁ BÏ LiLÈÚ‰ Èa  ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙BÚÓe ÔÈÁÈL ˙BBa Ì‰nÚ tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡ÂÌÈc‰ Ïk ‡La Ï‡ ;ÔÈ‡  ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ ÈeL ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ . ¿«¿¿ƒ««…

צוק "מ 15) ראה ווין. כ"י  (לפי  יא פרק  בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ "א בבאֿבתרא ברי "ף  הובאה ,(13 ,396 עמ '

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב  עיר באותה עמהם דר שאינו מי  ואם
למעלה  רבינו זאת כתב  ולא עמהם. שדר למי  קלֿוחומר
לשון  העתיק  ושם מפורש, זה דבר שאין מפני  א, בהלכה

א. ס "ק  קסא סימן סמ "ע  ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני  שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב 'ערוך ראה להם, זקוק  אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk‰ÓBÁ‰ ˙BÏ ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈBb ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙È˜ ÈÙÏ ÔÈBbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי20) יוחנן מרבי  אלעזר רבי  של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק  יוחנן, רבי  עלֿידי  ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב  לפי  אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י  ודעת הרי "ף . דעת וכן כלל, ממון" שבח  "לפי 

ממון. שבח  ולפי  בתים קירוב  לפי  שנותנין שאם 21)-
הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה

הקיצוניים.

.‰c‰ ÏÎÂda ‰wL B‡ ,L„Á OÚ ÌÈL ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰Èc ˙ÈaÌÈc‰ ÏÎa ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B  ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈv‰ÔÈLt‰ ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰ «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÓBML. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי  - שקנה שכיון
כ). ס "ק  קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע  משנה,

ח .25) שם פפא, רב  של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ "ט  ח . (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב ). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈc‰ ÏkÔÈÁ˜BÏ  ÈÚ‰ ˙ÈÓLÏ ÔÈÎÈvL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓıeÁ , ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ

ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓÔÈÎÈˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ
ÔzÓBL ‰Bz‰L ,‰ÈÓLÌÈÎc‰ Ôew˙Ï Ï‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡  ˙BBÁ‰ÂÌ‡Â .ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»
ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï  ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ

Ô‰nÚÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Cc ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈
.ı‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב  יהודה רב  יוחנן, רבי  של מימרות ח . שם
(שם 28) היתומים אף  בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב  של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי  בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי  לקיש ריש בדברי 

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי  של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב  בדברי 
ר"ח , בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון  שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב 
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב 'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ "ו  רבינו ובדברי  א, סעיף  רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י  והערה י , הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰ÔÈBb  ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È‰Ï ‰ ÔÈÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓÍÎÈÙÏ .Ú‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  ÌÈn‰ e‡a ‡lL c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk. …«≈»∆

פפא.36) רב  של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב  של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף  תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי 
אידי . רב  של בנו שישא לרב  פפא שיתומים 40)רב  מפני 

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י  מחילה בני  כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.ÁÔÈÙBkÈBÓ Èa‰Ê ˙‡ ‰Ê‡lLÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
Ô‰ÈÈaÈÒa ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï‡ÏÂ ,ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈

‰È‰ .˙Bin‡ÈBÓ ÈaÓ „Á‡ ÈBna ÌL,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»
Ba eÁÓ ‡ÏÂ‰˙È‰L B‡ ,B‡ ˙eÁ B‡ ıÁÓ ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬

B‡ Bc‚k ˙Á‡ ıÁÓ ‰OÚÂ BÁ ‡e ,ÌÈÁ≈«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



קטו                
         

ÔBÁËBÈ‡  ˙Á‡‰z‡ :BÏ ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBtelÙ‡Â .ÈiÁÔÈ‡  Á‡ ÈBÓ ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È‰L ,. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï‡‰È„nÓ b„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ  ‰Ê ÏL ıÁÓ „vÓ ıÁÓ B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰ÏCÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰ »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס "ק  קנו סימן (סמ "ע  לעכב  יכול היחיד שאפילו

ד. והערה א הלכה רבינו 45)למעלה שמביא הטעם מפני 
והמדובר  והיוצאים", הנכנסים ריבוי  "מפני  יא: הלכה להלן
הרבים  כרשות הוא מפולש מבוי  כי  מפולש, שאינו במבוי 
וביאור  בלחםֿמשנה וראה יד). הלכה ה פרק  למעלה (ראה
הנ"ל  בברייתא לפרש הוכרח  שרבינו טו) ס "ק  (שם הגר"א

אחרים. מפרשים כדעת כמו 46)שלא זה, מבוי  בן אפילו
יא. הלכה להלן וכמפורש בסמוך, מעבד 47)שנראה

תינוקות",48)עורות. מלמד "ולא נוסף : שם, בברייתא
יא. הלכה להלן וראה ליתא. שם מינכן בכתב ֿיד אבל

וכרב 49) כרשב "ג, ולא וכתנאֿקמא שם, הברייתא המשך
הונא, כרב  ולא האחרונים, מן שהוא יהושע , רבי  בן הונא

שם. הרי "ף  פסק  להשמיענו 50)וכן מבוי " "מבני  כתב 
לעכב . יכול אינו מבוי  מבני  אחד אף ֿעלֿפי51)שאפילו

כמפורש שאין תמיד, למחות ויכולים כאן, מועלת החזקה
מיחו  שלא זמן כל זאת בכל ה, הלכה יא בפרק  להלן
יב . הלכה להלן וראה לשני , לעכב  יכולים אינם בראשון,

(52.(401 ,8 עמוד (צק "מ  ב  פרק  בבאֿבתרא תוספתא
קמח .53) למנעו 54)טחנת יכול אינו האומן אף  כלומר,

המבוי שבני  הואֿהדין אבל פרנסתו, מפסיד שהוא אע "פ 
זו  אומנות כבר שיש מכיון למנעו, יכולים אינם האחרים
טז. ס "ק  שם סמ "ע  וראה בסמוך, רבינו שכתב  כמו במבוי ,

אתה 55) לו: לומר שיכול "מפני  בברייתא: והטעם חותך.
בשלי ". עושה ואני  בשלך, הונא 56)עושה רב  של בעיא

רבינו  הכריעו ולפיכך נפתרה, שלא שם, יהושע  ברבי 
משנים  שאין תיקו, כל כדין לעכב , יכולים שאינם והרי "ף 

הקיים. המצב  בני57)את ולא כאמור, עצמו, האומן לא
ויוצאים.58)המבוי . נכנסים היו מקודם גם כן, ואם

שם.59) יהושע , ברבי  הונא רב  של עיר,60)מימרא היינו
"מתא  שם: בגמרא וכן א. הלכה מגילה מהלכות בפ "א ראה

אחרת). (=עיר יהושע 61)אחריתי  ברבי  הונא רב  מימרת
למלך.62)שם. הגולגולת בן 63)מס  ולא העיר בן לא

יכול  המבוי  שבן שם ה'תוספות' לדעת בניגוד המבוי ,
למנוע . יכול אינו העיר בן ורק  בשמים 64)למנוע , מוכרי 

לנשים.

.ËÔÈÏÎB˙BÈÚa ÔÈÈÊÁn‰‰È„n‰ Èa ÔÈ‡  ¿ƒ««¬ƒƒ»¬»≈¿≈«¿ƒ»
,ÔÈÈÊÁÓ eÈ‰iL ‡È‰ ‡ÊÚ ˙wzL ;ÔkÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿»∆«»«∆¿»ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ

Ï‡OÈ ˙BÏ ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓOa‰ eÈ‰iL È„kÏ‡ . ¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
Ba ÔÈLBÈÂ ÌB˜Ó ÔÈÚB˜ ÔÈ‡Èa ˙ÚcÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»¿¿ƒ∆»ƒ««¿≈

Ì‡Â .ÈÚ‰ÏÎa ÌB˜Ó ÚB˜  ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz »ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈«»¿»
‰ˆiL ÌB˜Ó. »∆ƒ¿∆

הדין 65) מן כן ואם זו, בעיר המלך מס  משלמים ואינם
כמבואר  למנעו, שיכולים אחרת ממדינה גר בכלל שיהיו

סב .66)למעלה. בבבאֿקמא וראה כב . בבאֿבתרא
עזרא. שתיקן תקנות מעשר אחת היא זו שם.67)שתקנה

ס "ק 68) קנו, סימן בסמ "ע  וראה למכור. סחורתם עם היינו,
שם.69)יט . בבבאֿבתרא הגמרא שלא 70)מסקנת כדי 

מתלמודו. ֿ 71)יבטל בבבא ורבינא, כהנא רב  של מימרא
שם. בתרא

.ÈÌÈÁBq‰CB˙a kÓÏ Ì˙BÁÒ ÔÈ‡ÈnL «¬ƒ∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿…¿
Ì‰ÈÏÚ ÔÈkÚÓ ÈÚ‰ Èa  ˙BÈÚ‰Ì‡Â .eÎÓ »¬»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ»¿

„Ïa ˜eM‰ ÌBÈaÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»¿
˜eMa ekÓiLelÙ‡ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ efÁÈ ‡Ï Ï‡ ; ∆ƒ¿¿«¬»…¿«¿««¿»ƒ¬ƒ

Ì‡Â .˜eM‰ ÌBÈa‰ÂÏÓ Ô‰Ï LÈÔÈÎBÓ  ÈÚa ¿«¿ƒ≈»∆«¿∆»ƒ¿ƒ
Ì˙Òt È„keÚÙiL „Ú ,˜eM‰ ÌBÈ ‡Ïa elÙ‡ ¿≈«¿»»»¬ƒ¿…««∆ƒ¿¿

.Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÔBÁ»¿≈¿»∆

סחורתם 72) ואם כנ"ל. המלך, מס  כאן משלמים אינם שהרי 
העיר, סוחרי  של מזו יותר זולה או יותר טובה הסוחרים של

במגידֿמשנה. שם.73)ראה הגמרא אבל 74)מסקנת
שם). (גמרא אחרים בימים שם.75)לא זה שאז 76)אף 

שם). (גמרא החוץ  מן לאנשים ומוכרים החוץ , מן באים
ברם  למכור, אסור העיר אותה שלאנשי  לכאורה ומשמע 
שמותר. ה'טור' בשם כתב  כ) ס "ק  (שם הסמ "ע 

שם.77) כהנא, רב  לאחרים 78)מסקנת חייבים שהם
אשראי ) לן אית ד"ה (שם ורש"י  עח ). הערה להלן (ראה
כב . ס "ק  שם סמ "ע  וראה להם. שחייבים מפרש,

ר"ת,79) בשם המגידֿמשנה וכתב  "חיותם", שם: ובגמרא
כדי שירויחו אלא בלבד, חיותם לשיעור הכוונה שאין

שאחרים 80)מזונותם. כלומר "ׁשי ּפרע ּו", לנקד ְִֶָ[אין
להיות  צריך היה כן שאם להם, שחייבים חוב  להם יפרעו
הרי - חובך את "שיפרעו תימן ובכ"י  חובם". ָ"שי ּפרע 
אותו, פורעים והם לאחרים, חייבים שהם בחוב  שהמדובר

עו]. הערה ולמעלה כב , ס "ק  שם בסמ "ע  ֿ 81)וראה בבא
בברייתא. כא. בתרא

.‡È„Á‡ÈBÓ ÈaÓLlÙÓ BÈ‡LLwaL ∆»ƒ¿≈»∆≈¿À»∆ƒ≈
‡ÙB ˙BOÚ‰ÏÔn‡ ,Èc‚ B‡ ,„nÏÓ B‡ , ¿≈»≈À»«¿ƒ¿«≈

ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ˙B˜BÈzÔÈkÚÓ ÈBÓ Èa  ƒ∆¿≈»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ Ì‰ÈÏÚ ‰anL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ »»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ˆÁa ˙Èa BÏ LiL ÈÓepÈkOÈ ‡Ï  ÔÈÙzM‰ ƒ∆≈«ƒ«¬««À»ƒ…«¿ƒ∆
ÙBÒÏ ‡ÏÂ ,Èc‚Ï ‡ÏÂ ,Ôn‡Ï ‡ÏÂ ,‡ÙBÏ ‡Ï …¿≈¿…¿À»¿…¿«¿ƒ¿…¿≈

È„e‰È˙BËM‰ ˙BkL˙B˜BÈz È„nÏÓÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ∆≈«¿»¿…ƒ¿«¿≈ƒ
.ÌÈÎBk È„BÚ ÏL∆¿≈»ƒ

נאמרו 82) לא זה ולפי  חצר", מבני  "אחד שם בגמרא לפנינו
יכולים  אינם מבוי  בני  אבל חצר, באותה אלא הדברים
ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב :) (שם אביי  וכדעת לעכב ,
בחצר  גם אלא כאביי  הלכה אין מבוי ", מבני  "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי  לפני  גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי , דברי  על חולק  שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
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להבין, יש אבל ג). ס "ק  קנו סימן (הגר"א אביי  דברי  על
כאן  נשנה ולמה ח , בהלכה למעלה כתוב  כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסף ֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי  מפולש שמבוי 
וכן  פ "א), (בבאֿבתרא הרי "ף  שכתב  כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק  למעלה רבינו אם 84)כתב  והואֿהדין
וכמו  ב ), ס "ק  שם (סמ "ע  חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי "א להלן רבינו רופא,85)שכתב  ד"ה שם רש"י 
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע "פ  "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב ) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף  קנו סימן חושןֿמשפט  (שו"ע 
הנכנסים, ירבו שלא לעכב  יכולים נכנסים, ריבוי  בלי  המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט "ז המילה לבית הוא (רש"י86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב : בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס "ק  שם סמ "ע  ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב  כסף ֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק  כאן רבינו שפירט  זה
פ . הערה למעלה וראה אומניות". בעלי  "כל כתב :

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף  לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב  המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי "ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב  כן תורה. לומדים אינם אם לעכב , אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף  שם חושןֿמשפט 

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף 
ה. הלכה בפי "א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף 

במבוי91) שאף  למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב , אע "פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי  בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי , מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני92)שרק  והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי  ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י . הפירושים כשני  ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי .94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק  קצת, משמע 

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי  בכתיבת לא אבל לעכב  יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף  שם כ:96)שו"ע  שם משנה,
חזקה, אינה ואף ֿעלֿפי ֿכן בחנות החזיק  שכבר ומשמע 

צח . הערה להלן וראה

.È˙eÁˆÁaL˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ  ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È‰LÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰Bz Ï‡OÈ ÏL ˙B˜BÈzÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב , יכול במבוי  שאף  יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף  מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי"א -100)משנה, חזקה בלי  אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס  המחאה
לבין  ה, הלכה פי "א להלן שכתב  וכמו חזקה, מועילה
שלגבי והריחיים, הפטיש לקול ביחס  המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם
שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס "ק  קנו (סימן הסמ "ע 
ד. הלכה יא פרק  להלן שכתב  כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי  חול, לימודי  לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע  מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי  להושיב  שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ BÁ ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa CcL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa CcLBÈ‡Â .BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,BBaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe˙Á˙Bt ÔÈOBÚBa‰ ÏÚBa‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
ÓLÏ È„k ÌeMÓ  ˆÁ ÏÚe ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט .104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ "ע  הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס "ק  בשו"ע 106)קסט  שכתוב  כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע "פ  א. סעיף  שם חושןֿמשפט 
שם  (סמ "ע  לו ולפתוח  בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב ). הבור 107)ס "ק  אל בהמתו להכניס  הכרחי  זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק  בחוץ , להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי  יגנוב  שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב  שלא
הבור, מן לשאוב  נכנס  שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח , הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס  ולא שם להסתובב 
ד"ה  שם (רש"י  שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ BÁ ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
ÒÎÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa CcL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa CcLdÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»
ÌÈbz˙Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆

ÚBÊ ÔBˆÈÁ‰ÂeÈÊÁ‰ .Cc‰ ˙‡ÔÓ Cc‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ
„v‰‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È‰  Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»

‰ˆB ‡e‰LÌÈbz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈
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קיז                
         

˙Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ„Á‡ ÏÎÂ .BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈
.„v‰ ÔÓ e˙pL Cc‰ ˙ÚÈÊa BÁ ÏÚ kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט : הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי  ד"ה שם (רש"י  לפנימי  כניסה לתת החיצוני 

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע  זו הליכה שהרי 
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י  ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב  אף 
הסתם  מן שדהו, באמצע  יזרע  לא אם לחיצון גדול
ה). ס "ק  שם (סמ "ע  זה באופן רק  הסכים לכתחילה

שם.119) המשנה, הדרך 120)המשך את שביטלו
הצד. מן חדשה דרך ועשו שבאמצע , הראשונה

החיצונה.121) הגינה לבעל כלֿכך מפריע  זה שאין
עלֿידי ֿזה,122) כלֿכך הפסד לו נגרם לא הצד שמן כנ"ל,

הגינה. מצרכי  לצרכי123)והוא אלא לו לתת הסכים שלא
אחרים. לצרכים ולא החיצונה 124)הגינה הגינה שבעל

באמצע  זו היתה אילו כמו זו, דרך לזרוע  כלֿכך זקוק  אינו
אינו  הפנימית בעל וגם להחליפה, הסכימו כך ולשם הגינה,
לזריעה, ולא גרידא להליכה הדרך את שקיבל לזרוע , יכול

ה. ס "ק  שם, סמ "ע  וראה

ה'תשע"ח  תמוז י"ט  שני יום 

    
וכל 1) האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי  בו נתבארו

בשלימות. החלונות ענייני 

.‡ÈÓ2‰OÚÂ BÁ ‡e ,BÏ˙Îa ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»«¿»¿»¬≈¿»»
ˆÁ3Ì˙Ò :ÔBlÁ‰ ÏÚÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  Bcˆa »≈¿ƒ≈»«¿««««¿…

Èa ËÈaz ‡lL È„k ,‰Ê ÔBlÁ4˜f‰a ˜ÈÊÁ‰ È‰L ; «∆¿≈∆…«ƒƒ∆¬≈∆¡ƒ¿∆≈
‰Ê5Ì‡Â .6È„k ÔBlÁ‰ „‚k BÏ˙k ˙BÏ BÁ ‡a ∆¿ƒ»¬≈ƒ¿»¿¿∆∆««¿≈

„‚kÓ BÏ˙k ˙‡ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  B˙i‡ ˜f‰ eÒiL∆»∆≈¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa‡ ÔBlÁ‰7ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,8. «««¿««¿≈∆…«¬ƒ»»

דין 2) בחלונות שיש מבואר ושם במשנה. כב . בתרא בבא
יד. הלכה ב  פרק  למעלה וראה כתב 3)חזקה. [לא

החצר  את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות
חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק 
כאן  רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק  ולפיכך
החצר, את שעשה לפני  מקודם, היה שהחלון פי  על שאף 
שעשה  עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק  שום היה לא ואז
עשה  לא כן ואם בידו, מיחה ולא ושתק  המצר, חבירו
ולהוציא  בחזקה. קונה הוא כן פי  על ואף  להחזיק , מעשה
לפי בתרא) בבא מסכת (בתחילת שכתב  מיגאש ר"י  מדברי 
השותפין, בחצר ראייה היזק  בין החילוק  שזהו אחד, תירוץ 
בו  שיש חלון לבין מעשה, שם שאין לפי  חזקה, שם שאין
ואם  החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי  ראייה, להיזק  חזקה
השותפין  שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק  מוכרחים כן
שלפיכך  לטעון ויכול ראייה בהיזק  זה את זה מזיקים שניהם
אין  בחלון ואילו ידו, על ניזוק  חבירו שגם מפני  מיחה, לא

ניז  החלון לפיבעל שם מיגאש הר"י  שכתב  וכמו כלל, וק 

סימן  א פרק  בתרא (בבא הרא"ש שכתב  כמו או אחר. תירוץ 
אינו  בחלון ואילו תמידי  היזק  הוא השותפין שבחצר ב )

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא והיינו,4)מזיקו
ראייה. שבכל 5)היזק  ד הלכה יא פרק  להלן שכתב  [כמו

שם.]. עיין טענה, ובלי  לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות
שם.6) עליו,7)משנה מאפיל עוד הוא אם אף  בזה, ודי 

ערוך  (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי  הם שכך
כא). סעיף  קנד, כב :8)סימן שם ברייתא

.‰˙È‰9BÁ ˙‡ ‰ÙBk  Ï˙ka ‰hÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«»«…∆∆∆¬≈
˙Bn‡ Úa‡ ˜eÁa dc‚k ˙BÏ10ÔÈa‰ dÈa‚‰Ïe ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«¿««¿«¿ƒ««ƒ¿»

‡ Úa‡˙Bn11È„k ,12ÔBlÁ‰ ÔÓ Ba ËÈaÈ ‡lL13. «¿««¿≈∆…«ƒƒ««

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא כדי 
אומרים 11) ויש החלון לראש מעל אמות ארבע  כלומר,

אם  אבל כדין, אמות ארבע  שהרחיק  באופן אלא זה שאין
להציץ  יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק 

ד]. הלכה להלן [וראה משנה). (מגיד ברייתא 12)בחלון
פנימה.13)שם. הבית לתוך החלון דרך היינו,

.‚‰˙È‰14Ï˙k BÁ ‰e ,Ï˙ka ‰ÏÚÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«¿»«…∆»»¬≈…∆
‰aL Ï˙k‰ L‡Ó ‰È‰ Ì‡ :‰hÓlÓ ÔBlÁ‰ „‚k¿∆∆««ƒ¿«»ƒ»»≈…«…∆∆»»
ÏBÎÈ BÈ‡  ˙BÈ B‡ ˙Bn‡ Úa‡ db ÔBlÁ‰ „Ú«««…««¿««≈≈»
;ÌeÏk ÔBlÁ‰ Ï˙kÓ ˜ÈÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÚÓÏ¿»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒƒ…∆««¿

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡‰ ‡Ï È‰L15‰i‡a B˜ÈfÓ BÈ‡Â ,16Ï‡ . ∆¬≈…∆¡ƒ»»¿≈«ƒƒ¿ƒ»¬»
˙BÁt ÔBlÁ‰ „Ú Ï˙k‰ L‡Ó db ‡L Ì‡ƒƒ¿«…«≈…«…∆«««»
‡lL È„k ,Ï˙k‰ ËÚÓÏ e‰ÙBk  ˙Bn‡ Úa‡Ó≈«¿««≈¿«≈«…∆¿≈∆…
dÈa‚È B‡ ;ÔBlÁ‰ ÔÓ ÛÈ˜LÈÂ Ï˙k‰ L‡ ÏÚ „ÓÚÈ«¬…«…«…∆¿«¿ƒƒ«««¿ƒ«
˜BÁ Ï˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ï˙k‰«…∆««««¿««¿ƒ¿∆«…∆»
ıÈˆÈ ‡ÏÂ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa‡ ÔBlÁ‰ ÔÓƒ«««¿««¿≈∆…«¬ƒ¿…»ƒ

.‰‡ÈÂ¿ƒ¿∆

שם.14) וברייתא מקום 15)משנה שאין באופן והמדובר,
(סמ "ע  ט  הלכה ט  פרק  לקמן המובאת הדוושא. לטענת

נב ). קטן סעיף  קנד של 16)סימן הרחקה שישנה כיוון
והחלון. הכותל בין אמות ארבע 

.„‰a17„Á‡ Ï˙k18„ˆa19˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  ÔBlÁ‰ »»…∆∆»¿«««»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË ÔBlÁ‰ ÔÓ20˙Bn‡ Úa‡ Ï˙k‰ dÈa‚Óe ,21ÏÚ ƒ««∆««¿ƒ««…∆«¿«««

B‡ ,ÔBlÁ‰22ÒBk23ÂÈÏÚ LÈ ‡lL È„k ,Ï˙k‰ L‡ ««≈…«…∆¿≈∆…≈≈»»
.‰‡ÈÂ ıÈˆÈÂ¿»ƒ¿ƒ¿∆

בגמרא.17) פירושה ולפי  כב : שם בנה 18)ברייתא אם כי 
ה. הלכה להלן ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני 

הוא בצ 19) החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא ידו
לדרום. הצפון מן השני  והכותל למערב , ממזרח 

ורא"ש 20) ברי "ף  אבל חלון". רוחב  "כמלוא שם: בגמרא
בדקדוקי ה' בכתב ֿיד הוא (וכן טפח " - "וכמה נוסף  שם

שם). והלא 21)סופרים המתחיל דיבור שם לרש"י  אבל
כאן  מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ ,
ולשחות  הכותל בסוף  לעמוד שיוכל לפי  אמות, ארבע  גובה
רקע  על כרבינו שהכריע  משנה במגיד וראה ולהציץ .
שאם  ב ) (בהלכה למעלה שכתבנו פי  על [ואף  המציאות.
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אמות  מארבע  יותר להגביה צריך אמות מארבע  יותר הרחיק 
הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין -

מגידֿמשנה]. זביד.22)ועיין כרב  כלומר,23)שם
למעלה. צר אותו עושה

.‰‰a24˙BÈ‰Ï CÈˆ  ÔBlÁ‰ Ècˆ ÈMÓ ÔÈÏ˙k ÈL »»¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ≈««»ƒƒ¿
˙Bn‡ Úa‡ Á Ô‰ÈÈa25ÚˆÓ‡a ÔBlÁ‰Â , ≈≈∆…««¿««¿««¿∆¿«

Úa‡‰26Â .‡Ï27˜ÈÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰Èab ÏÚ CkÒÈ »«¿«¿…¿«≈««≈∆∆»ƒ≈ƒ¿ƒ
È„k ,˙Bn‡ Úa‡ ÔBlÁ‰ Ba LiL Ï˙k‰ ÔÓ Cekq‰«ƒƒ«…∆∆≈«««¿««¿≈

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL28ÈÓ ,CÎÈÙÏ .29ÔBlÁ ÁzÙÏ ‡aL ∆…«¬ƒ»»¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿…««
ÔÈa ,‰pË˜ ÔBlÁ ÔÈa ‰ÏB„b ÔBlÁ ÔÈa ,BÁ ˆÁÏ«¬«¬≈≈«¿»≈«¿«»≈
È‰L .ÂÈÏÚ kÚÓ ˆÁ‰ ÏÚa  ‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ

.‰‡˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב :24) שם בגמרא הסופי  וכפירושה כב . שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי  החלון שרוחב  היינו,

מחוץ  אמות ארבע  שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע  בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף  קנד סימן סמ "ע  - החלון לרוחב 
החלון  מן הכתלים שני  להרחיק  צריך אמות, ארבע  רחב 
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח ,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט , הוא אבל בתלמוד, אינו
משנה). (מגיד ארבע 28)למעלה שצריך מכנגד כותל כדין

שאם  הסיכוך, גבי  על לעלות אפשר כשאי  והמדובר, אמות.
ב ֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ  שמא חשש גם יש כן לא

בחלון 29) שאפילו שם שאמר אילעא, רבי  וכדעת נט . שם
וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע  למעלה ואפילו

בידו.

.ÂÈ‰30ÏÁÓe ,BÁ ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È‰  ÚÚ ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ÚÚÏe ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙BÏ ÏBÎÈ ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡  ‰pnÓ ÒÎ BL‡…ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח : שם
לה  יש כן פי  על ואף  ראייה, היזק  בה שיש בחלון רבינו

בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו
ה. הלכה ה פרק  למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש

בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי  מיד, אפילו היינו,
אם 33)שנים. ואף  קטן, בחלון אף  החלונות, בכל והיינו,

חזקה  דין בהם שאין פי  על שאף  אמות, מארבע  למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני  יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט . נח : שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,

יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס 

בה. להיכנס  ורבי36)יכול זירא רבי  מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע  למטה שהוא חלון בין אילעאי ,
דין  בה שאין אמות, מארבע  למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף  גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב "ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע 
פירשו  זירא) רבי  אמר המתחיל דיבור (שם והרשב "ם
למטה  אף  קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע 

לפי37)מיימוני . בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.Ê‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40ˆÁ‰ ÏÚa  ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙BÏ ÏBÎÈ41:ÓB‡Â ÔÚBË È‰L .‰È„„ˆe dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï  ÔÈa‰ ˜ÈÁ‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï‡ ;‰‰B‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÈzÁp‰44LÈÓL˙Ï dÁ˙tLa ?45 ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰B‡Ï dÁ˙t Ì‡ Ï‡ ;Áe‰ da ÒkiL È„k B‡46, ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»¿»
‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡47‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÈa ‰‰B‚e ˙BÈa ¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈ƒ¿…

dc‚k ˙BÏ ÏBÎÈ ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰  ÚÚƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿¿∆¿»
‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁiL „Ú ‰È„„vÓ B‡ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««¿≈∆…

ÔÎÂ .‰B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È48ÈÓ «¬ƒ»»∆¬≈»««»»¿≈ƒ
‰e BÁ ‡e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L49B‡ dc‚k ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»¿∆¿»

ÔBlÁ‰ ÏÚa ˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á‰ ‡Ïa ‰È„„vÓƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«««««
˜ÈÁ‰Ï B‡ ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ÚÚÏe ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««¿«¿ƒ
ÈeOÚ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ  ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»»
.ÏÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa BB‡ ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק  לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני  אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע 
אותו  לכוף  יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב "ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזק ֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי  קבע , בו אין קטן  החלון שאם כתב 

הפתיחה. על אף  שמואל.44)למחות של מימרא נט . שם
(כסף ֿמשנה).45) אור גם בה יש כי  תלוי46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף  הפותח  של בדעתו
ורחב  מבחוץ  צר שהוא כגון לאורה, עשוי  שהוא בחלון ניכר

מיימוני ). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך
הרמב "ן). בשם משנה (כסף  מקדח  כלומר:48)כמלוא

חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין  שיש כשם
אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

בהשגתו  הראב "ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
כמו  יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין כאן

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח  פרק  להלן בסוכה,

.ÁÈÓ50BÁ ‡e ,BÏ˙Îa ‰hÓÏ ˙BBlÁ BÏ eÈ‰L ƒ∆»«¿«»¿»¿»¬≈
˙BBlÁ EÏ ÁzÙ‡ È‡ :BÏ Ó‡Â ,Ô‰ÈÙa ˙BÏƒ¿ƒ¿≈∆¿»«¬ƒ∆¿«¿«
‰Ê È‰  el‡Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚ ‰Ê Ï˙Îa ˙BÁ‡¬≈¿…∆∆«¿¿«¿»≈≈¬≈∆
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˙BBlÁ‰ ÁzÙzL ˙Úa :BÏ ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ kÚÓ¿«≈»»¿≈¿≈∆ƒ¿«««
È‡ :Ó‡ elÙ‡Â .B˙B‡ Ï˜Ï˜˙e Ï˙k‰ ˙‡ „ÈÚz«¿ƒ∆«…∆¿«¿≈«¬ƒ»«¬ƒ
Ba ‰OÚ‡Â ,L„Á EÏ B˙B‡ ‰‡Â ,Ï˙k‰ Ïk zÒ‡∆¿…»«…∆¿∆¿∆¿»»¿∆¡∆

BBlÁ„Ú Ba e„zL ˙Èa EÏ kO‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ «¿«¿»¿∆¿…¿«ƒ∆»«
ÈBˆ ÔÈ‡ :BÏ ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ kÚÏ ÏBÎÈ  ‰‡L∆∆¿∆»¿«≈»»¿≈≈¿ƒ

ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÁË‡L51ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ…»»»
ÏÏk ÁË52kÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ˙BtÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , …«¿»¿≈»ƒƒ»≈»¿«≈

‰Ê ÔBlÁ Ì˙BÒ BÁ ‰È‰iL B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆ƒ¿∆¬≈≈«∆
˙cÓ BfL ;‰ÏÚÓÏÓ ÔBlÁ BÏ ‰OBÚÂ ,epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¿∆«ƒ¿«¿»∆ƒ«

Ì„Ò53ÔÎÂ .54BÁ ÔÈ‡Â ,Ba ‰‰ ‰fL c Ïk ¿…¿≈»»»∆∆∆¡∆¿≈¬≈
.ÂÈÏÚ ÔÈÙBk  ÌeÏk ÒÁ ÔÈ‡Â „ÈÒÙÓ«¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»»

  

         

לאחר  בחסרו חסר וזה  נהנה  בזה  הדי יהיה  מה  לחקור יש 
וההיזק , החיסרו  יוקד חברו  הנאת שעל־ידי  אלא  ,זמ
לאחר  בוודאי  זה  ויוזק  כלל, חברו  ייהנה  לא   יוקד לא   וא

.זמ
גורמת  שאינה  חברו  הנאת לעכב  לו  שאי הוא   הטע  א
(שהרי הנ"ל במקרה   ג אותו   לכו שיש  הרי  ,לחסרו לו 

ממילא ). יבוא  החסרו
הנאת  אי כאשר רק  אותו  שכופי הוא   הטע  א אבל
אותו . כופי אי שכא הרי  שלו  החסרו  ע קשורה  חבירו 
שלמה  לקבוצה  בנוגע  הדי יהיה  מה  לחקור יש   בנוס
יש   הא , אחרי להנות  רוצי  ואינ זה  את זה   המהני
 כ והלא   חסרי יהיו  כ בי שהרי  , אחרי להנות  לכופ
בינ אבל  לאחרי הנאה   לגרו רצו  שלא   בסדו היה 
או  . סדו מדת על וכופי זה , את זה   מהני היו   לעצמ

זה . את זה   מהני  סו  שסו כיו  לכופ  אי שמא 
הנאה   לגרו נוגע  כמה  עד  ה ' בעבודת הוראה  ללמוד  ויש 
 חייבי נח  בני  ואפילו  זה  עניי על שכופי כ כדי  עד  לחברו 
לא  ואביו עני  ש "יד  על  סדו אנשי  נענשו  כ ועל בצדקה 

טז,החזיקה " מצוות מט.)(יחזקאל בשבע  נמנתה  שלא  ומה 
שכלולה  ב . תעשה . ואל שב  מצות רק  שנמנו  א . לומר יש 

. העול יישוב  שעניינה   דיני במצות
       

חמא.50) רב  של מימרא ז. השיבו 51)שם שם בגמרא
סתירת  על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך
כתלים  שלושה עם אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל

מעמד. יחזיקו לא כל 52)עתיקים טורח  יש שאם מכלל
ובית  התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב  יכול שהוא

משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו זה 53)העצים אין
וראה  למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש

נט . בתרא החלון 54)בבבא לפתיחת בקשר נט . שם
לשני . היזק  שום כשאין אמות, מארבע  למעלה

.ËÏ‡55,BBlÁ ÌB˜Ó ˙BpLÏ ‰ˆL ˙BBlÁ‰ ÏÚa ¬»««««∆»»¿«¿«

‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ ÔÈa56elÙ‡ ;57,‰ÏB„‚ ‰˙È‰ ≈¿«¿»≈¿«»¬ƒ»¿»¿»
‰pË˜ ˙Á‡ ÁzÙ‡ :Ó‡Â58ÏÚa  BÊ ÌzÒ‡Â , ¿»«∆¿««∆∆¿«»¿∆¿…««

ÔÎÂ .ÂÈÏÚ kÚÓ ˆÁ‰59ÔBlÁa ÈÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ∆»≈¿«≈»»¿≈≈»¿«¿ƒ««
.‡e‰L Ïk»∆

יכול 55) הפתח  בעל שאין ושם במשנה, ס . בתרא בבא
הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח , את לשנות

מפורש. הוזכר לא כי  אם בחלון, רבינו, שאם 56)לדעת
מזיקו  ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע  למעלה היה
וכן  למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר

משה  רב  בעל דעת ידע  למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון
ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי  הכותל שבעל החצר
יודע  אינו החלון ליד תמיד מצוי  ואינו כשעושהו אבל
הסולם  על לטפס  דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר
(לחם  ממנו לשמור ידע  ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע 

האמורים.57)משנה). הטעמים אחר,58)מפני  במקום
למטה. או למעלה והוא 59)או בפתח , במשנה, ס . שם

בחלון. הדין

.ÈÈL60ÔÈÁ‡61ÔzÚcÓ ˆÁ e˜ÏÁL62eÓLÂ , ¿≈«ƒ∆»¿»≈ƒ«¿»¿»
ÔÈa‰63˙ÓeL ÏÚ eÁÈbL‰ ‡ÏÂ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈˆÚ‰Â «ƒ¿»¿»≈ƒ∆¿∆∆∆¿…ƒ¿ƒ««
ÈÂ‡‰64ˆÁ‰ ıaz B˜ÏÁa Ô‰Ó „Á‡Ï ÚÈb‰Â ,65, »¬ƒ¿ƒƒ«¿∆»≈∆¿∆¿«¿≈∆»≈

‰„ÒÎ‡‰ ÈMÏÂ66‰ˆ Ì‡ ,67˙BÏ ˆÁ‰ ÏÚa ¿«≈ƒ»«¿«¿»ƒ»»««∆»≈ƒ¿
‰Ba  B˜ÏÁ ÛBÒa Ï˙k68ÏÚ Û‡Â ,‰„ÒÎ‡‰ ÈÙa …∆¿∆¿∆ƒ¿≈»«¿«¿»¿««

.ÈÂ‡‰ eÓL ‡Ï È‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡nL Ètƒ∆«¬ƒ»»∆¬≈…»»¬ƒ

חמא.60) כרב  ז. (הגהות 61)שם שותפים הדין והוא
היו 62)מיימוני ). שאילו האוויר, את לשום ושכחו

היו  ולא כהוגן השומא עושים וודאי  היו בביתֿדין, חולקים
האוויר. את מלשום דעתם מסיחים

את 63) בדמים לזה העלה הבניין את שקיבל שזה היינו,
הריק . המגרש נגד והעצים הבניין ששווים ההפרש,

דמים 64) שהעלאת הדגישו אם אלא זה  שאין אומרים יש
אין  ולכן והבניין, העצים של הייתרון כלפי  מכוונת זו
חלק  נגד זה חלק  סתם: שמו אם אבל השומא, בכלל האוויר

(מגידֿמשנה). השומא בכלל האוויר גם - בגמרא 65)זה
לדעת  כן ואם "גינה". שם: רש"י  ופירש "תרביצא", שם:

החצר. גינת היא "איספלידא",66)רבינו שם: בגמרא
בתוספות, שם הר"י  פירשה וכן "אכסדרה" רבינו ומפרשה
כתלים  שלושה לה שיש באכסדרא, שרק  שם וכתב 
אור, הרבה בה יש שהרי  להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית
אינו  אור בלי  "שבית להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל

כז). סעיף  קנד סימן (רמ "א כלום" מיד,67)שווה והיינו,
המתחיל  דיבור שם רש"י  וראה בו, יחזיק  שזה לפני 

האבות,68)בדנפשאי . חזקת על להסתמך יכול זה ואין
שגרו  כמו לגור רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין

מיימוני ). (הגהות אבותיו

    
והסולמות 1) האחר, על לאחד שיש הזיזין משפטי  נתבארו

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות

.‡LwÓ‰ÊÈÊ ‡ÈˆB‰ÏˆÁ ÈÂ‡ ÏÚ BÏ˙kÓ «¿«≈¿ƒƒƒ»¿«¬ƒ¬«
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‡e‰L Ïk BÁÂÈÏÚ kÚÓ ˆÁ‰ ÏÚa È‰L ; ¬≈»∆««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‰i‡a B˜ÈfÓBa ‰ÏBzL ˙ÚaBa LnzLÓe. «ƒƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈

 ˆÁ‰ ÏÚa zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«ƒ¿…ƒ»¿«¿«««∆»≈
ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È‰. ¬≈∆¡ƒ«««ƒ

ונט :2) נט . בבאֿבתרא וגמרא הבנין 3)משנה "הוא
שם). המשנה בפירוש (רבינו הכותל" מן אפילו 4)היוצא

מטפח . פחות הונא.5)הוא רב  בדברי  ולולא 6)שם,
מלהשתמש  הזיז בעל את למנוע  יכול היה לא זו, טענה
על  אותו וכופין חסר, לא וזה נהנה זה שהרי  חצרו, באויר

(שם). סדום מלא,7)מדת לשימוש ראוי  אינו כי  שאם
בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי  - שטחו קוטן לרגל

בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש
ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס  מבלי 
החצר  בעל כי  אזיקך, ולא פני  את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני  בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק  מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי "א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק  חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ "ז למעלה
החצר  מבעל למנוע  וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח  שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח  עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב ).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח  פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב  ומפרשה
בעל  אבל מטפח , בפחות למחות יכול ואינו טפח  בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח , בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק  שוודאי  החצר, בעל מיחה לא
מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח . פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו  אין
החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי  זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב  ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.‰È‰ÁÙË ÊÈf‰˜ÈÊÁ‰ ÈÂ‡aˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙BÏ ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa  BLÈÓLz ÏhÏe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

ˆÁ‰ ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  ÁÙË ÊÈfa˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz ÏhÏe ÂÈzÁz ˙BÏ ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆiL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡  ÊÈÊ ÏL. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב .11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,
למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,

פירוש  זהו טפח . בזיז רק  שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח  עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע  בו להשתמש בזיז החזיק  אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו

יכול  ואין חזקה לו אין מטפח  "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב  וכדברי  למחות",

.‚‰È‰ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË Á ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa‡ BÁ ÏL BˆÁ Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡a Ba ˜ÈÊÁ‰ÈÁ‰Ï ‰ˆ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡‰Ê È‰  ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
BˆÁ ÈÂ‡a ˙BÏ ÏBÎÈ ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .ÈÁÓ«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
db ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰OÚ ÈÂ‡.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי16) בשם יעקב  רבי  או אסי  רבי  של מימרא בגמרא, שם
אביי . עלֿידי  וכפירושה טפח 17)מני , שרחבו זיז היינו,

ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון
שאין  ארבעה, ברוחב  גם לו נתרצה חשוב , מקום שהוא
ורבינו  (רשב "ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב  מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי "א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
שזה  "לפי  טענה מחמת הוא אם אלא החזיק  לא הראב "ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב , מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב  ארבעה עד ורק 
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב "ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי 
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב  והרי "ף  (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.„„ÈÓÚn‰ÔË˜ ÌlÒÔÈ‡L ,‰Úa‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈÏL ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

BÁe‰„O CB˙a B‡‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba  ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆiL ÔÓÊ ÏÎÂ ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz ÏhÓeÏB„b ÌlÒ ‰È‰BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈
[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa‡Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰  ˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ

„Ú ÂÈÏÚ kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa  BÏhÏe ˙BÏ ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«
ÏÁÓ È‰L ,eÚMk ˜ÈÁiLÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»

CÎÈÙÏ .ÏB„bÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡BiLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»
˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ˆÁ‰ ÏÚa  ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡  ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈÓB‡ È‰L ;, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆzL ÔÓÊ ÏkepÏhz . »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח : שבמשנה,22)שם המצרי " "סולם והיינו
נט .23)שם. שם ינאי , רב  תלמידי  של כפירושם
בגמרא 24) רומי  בכ"י  הוגה וכן רומי , בדפוס  ברמב "ם כ"ה

180 עמוד שם (דק "ס  מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
ח ּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י  ברמב "ם אבל ח ). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה

חצר 25) שבתוך השני , בצד כותלו על הסולם את שסומך
סימן  בסמ "ע  וראה והרא"ש. הרשב "ם פירשו וכך חבירו,

כט . ס "ק  כי26)קנג, להורות חצר, וגם שדה גם פירט 
שאין  היינו ראיה, היזק  בו שאין לשדה דומה הזה החצר
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ודאי כן, לא שאם ב "ח ). בשם י , ס "ק  שם (ש"ך בית שם
למנעו  שיכול כשם קטן, סולם מלהעמיד למנעו יכול
ההלכה. בסוף  להלן וראה א), הלכה (למעלה זיז מלהוציא

ואינו 27) עליו, מקפיד החצר בעל אין קטן, שהוא מכיון
של  היסוד שהיא כמחילה, נחשבת זו שתיקה ואין מוחה.

הסולם,28)החזקה. את מלהשאיר למנעו יכול אינו אבל
ההלכה. בסוף  להלן שם.29)ראה והיינו 30)משנה,

שם. שבמשנה, צורי " כג.31)"סולם הערה למעלה ראה
חזקה 32) לרכישת מספיקה לבד שמחילה לשיטתו, רבינו
התלמודי .33)זו. במקור מפורש ואינה רבינו, מסקנת

אינו 34) הסולם, במקום לבנות רוצה שאינו זמן כל כלומר:
לסלקו. אותו להכריח  שאמרו 35)יכול מה בכלל והוא

נהנה  זה שהרי  סדום, מדת על כופין מקומות: בכמה חז"ל
חסר. לא הסולם.36)וזה במקום להנות ואין 37)היינו,

מכיון  א), הלכה (למעלה בזיז כמו ראיה היזק  משום כאן
חבירו, לחצר נכנס  אם אלא זה בסולם להשתמש יכול שאינו
היזק  לו צפוי  ואם מחבירו, רשות לבקש צריך הוא זה ועל
(מגידֿמשנה), תמיד ממנו זאת למנוע  חבירו יכול ראיה,

הב "ח . בשם שכתבנו מה כה, הערה למעלה וראה

.‰‰ˆB‰Bpˆ ‡ÈˆB‰ÏÈ„k ,BÁ ˆÁ ÏÚ »∆¿ƒƒ«¬«¬≈¿≈
‰ÏÈÁÊÓ ‰OÚL B‡ ,ÌÈn‰ ÌL Ál˜iL,BÏ˙k ÏÚ ∆¿««»««ƒ∆»»«¿ƒ»«»¿

ÏÚa  BÁ ˆÁÏ ÔÈ„BÈÂ ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬«¬≈««
ÂÈÏÚ kÚÓ ˆÁ‰Ì‡Â .‰Ê ˜ÈÊÁ‰  Ba ‰ÁÓ ‡Ï ∆»≈¿«≈»»¿ƒ…ƒ»∆¡ƒ∆

BpvaÌzÒÏ Ck Á‡ ‰ˆ .ˆÁ‰ ÏÚa  Bpv‰ «ƒ»»««»ƒ¿…«ƒ««∆»≈
ÂÈÓÈÓ CtLÏ ‚b‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰L ÌLkL ;ÂÈÏÚ kÚÓ¿«≈»»∆¿≈∆∆¡ƒ«««»ƒ¿…≈»
Bb‚ ÈÓÈÓ eÈ‰iL ˆÁ‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ Ck ,BÁ ˆÁÏ«¬«¬≈»∆¡ƒ««∆»≈∆ƒ¿≈≈«
˜ÚÏ ‚b‰ ÏÚa ‰ˆ .B˙eLÏ BÏˆ‡ ÔÈ‡a BÁ ÏL∆¬≈»ƒ∆¿ƒ¿»»«««»«¬…

Á‡ „ˆa BÈÊÁ‰Ïe ‰Ê „vÓ Bpv‰C‡ ‰È‰L B‡ , «ƒƒ«∆¿«¬ƒ¿««≈∆»»»…
Bv˜Ï ‰ˆÂ;ÂÈÏÚ kÚÏ ÏBÎÈ ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡  ¿»»¿«¿≈««∆»≈»¿«≈»»

BÏˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰ È‰Â ,‚b‰ ÈÓÈÓa ‡l‡ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒ∆»¿≈≈«»«¬≈≈»ƒ∆¿
ÌB˜Ó ÏkÓÔÎÂ .˙Áz ˙BÏ ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ Ì‡ ƒ»»¿≈ƒ»»««∆»≈ƒ¿««

ÔÈ‡L ;ÂÈÏÚ kÚÏ ÏBÎÈ ‚b‰ ÏÚa ÔÈ‡  Bpv‰«ƒ≈«««»»¿«≈»»∆≈
ÈÂ‡a ˜ÈÊÁiL È„k ,ÊÈÊk LÈÓL˙Ï ÈeOÚ Bpv‰«ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈∆«¬ƒ«¬ƒ

ˆÁ‰ÌÈn‰ Áel˜Ï ‡l‡ ÈeOÚ BÈ‡L ,. ∆»≈∆≈»∆»¿ƒ«««ƒ

יהודה 38) רב  של מהמימרא גם ויוצא במשנה. נח : שם
נט . שם שמואל, שם,39)בשם שבמשנה ה"מרזב " הוא

שמימיו  כך עשוי  והוא שם, שמואל שבדברי  ה"צינור" והוא
הכותל. פני  על זוחלים ולא החצר לתוך מרחוק  מקלחין
הצינור  (=הוא במזחילה פה ופעם פה פעם אותו וקובעים

לגג). המחובר גדול 40)הגדול צינור והוא שם. משנה,
פני על הגג מעל נזחלים שמימיו הכותל, לאורך נמשך

חזקה 41)הכותל. להם שיש שם במשנה שנראה מכיון
יכול  - חזקה לו שיש שכל לעכב , יכול ודאי  - להלן) (ראה

כב ). ס "ק  קנג סימן (הגר"א למחות שם.42)הוא משנה,
חזקה 43) למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב  שם: במשנה,

בצינור  התחיל ורבינו חזקה". לה יש המזחילה להלן), (ראה
לומר  וכוונתו בלבד. בצינור וגמר ובמזחילה, (=במרזב )
ביאור  וראה מזחילה, וכלֿשכן חזקה, לו יש צינור שאפילו
לבין  בינו במרזב  מחלק  רבינו [ואין כג. ס "ק  שם הגר"א

מפרש  שרבינו משום שם, במשנה ששנו כמו מקומו,
לעקור  רשאי  הגג בעל אם החצר, בעל חזקת לענין משנתנו

כדל  לקצרו או למקום ממקום המרזב  בחזקת את ולא הלן,
דנים  שאנו זה, ומתוך להלן). (ראה החצר בעל על הגג בעל
שבעל  למדים, אנו לקצרו, או לעקרו יכול הגג בעל אם
ממקום  לשנותו לא גם ואולי  לעקרו, יכול אינו ודאי  החצר

בצינור]. החזיק  הגג שבעל הרי  נט .44)למקום, שם
שמואל. בשם יהודה רב  של מה 45)מימרא מפרש רבינו

למשנה  בפירושו שמואל, בשם יהודה רב  נח :) (שם שאמר
קאמר, "הכי  חזקה": למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב  שם
בצד  להחזירו (שאפשר אחת מרוח  חזקה לו אין המרזב 
לעקרו  (שאי ֿאפשר רוחות" משתי  חזקה למקומו ויש אחר),
החצר  בעל על הגג בעל בחזקת המדובר שאין - לגמרי )
בעל  על החצר בעל בחזקת אלא הרשב "ם), שפירש (כמו
למעלה). שהובאה נט . שם שמואל של (וכמימרא הגג
ובעל  המרזב , על חזקה יש הגג לבעל כי  הדבר ברור ולפי "ז
לצד  מצד להחזירו לא אף  ואולי  לעקרו יכול אינו החצר
רבינו  על השיג שהראב "ד אלא מב ). הערה למעלה (ראה
שמואל, בשם אמרה יהודה רב  זו הלכה הלא עליו: והעיר

במשנתנו? לפרשה אפשר האיך כן מפרש 46)ואם כן
הנ"ל: למשנה בפירושו נח :) (שם חנינא רבי  בדברי  רבינו
למקומו  ויש מקצרו, ארוך היה שאם חזקה, לו אין "המרזב 
אין  דבריו לפי  שאף  - עוקרו" אינו לעוקרו בא שאם חזקה,
החצר, בעל בחזקת שוב  אלא הגג בעל בחזקת המדובר
הגג  בעל אם כלומר: חזקה", לה יש ["והמזחילה כנ"ל.
בעל  של מימיו את למעט  כדי  המזחילה את לקצר רוצה

ראב "ד]. ועיין עליו. מעכב  החצר בעל - לא 47)החצר
בעל  מעכב  במזחילה אבל בלבד, צינור אלא רבינו כתב 

כנ"ל. לקצרו, ושלא להחזירו שלא מדברי48)החצר שם
לו  אין "המרזב  הנ"ל: למשנה בפירושו אבא בר ירמיה רב 
חזקה, למקומו ויש בונה, תחתיו לבנות רוצה שאם חזקה,
מודה  רבינו גם [וכאן עוקרו". אינו לעוקרו בא שאם
למעלה). (ראה החצר בעל על הגג בעל בחזקת שהמדובר
יסודות  יערער החצר בעל יבנה שאם חזקה, לה יש ומזחילה
הזכיר  לא ולכן וטיט . באבן הרוב  עלֿפי  הבנויה המזחילה
שגם  כנראה, חשב , והראב "ד מזחילה, ולא צינור אלא רבינו
ולכן  הגג, בעל על החצר בעל בחזקת מתפרשת זו בבא
לערער  רוצה עצמו הגג בעל אם החצר, לבעל לו מה שאל:

שלו?]. המזחילה א.49)בנין הלכה למעלה כמבואר
שגם  ב , הלכה למעלה (ראה טפח  שגדלו בצינור והמדובר

כא. ס "ק  קנג סימן בסמ "ע  וראה כן). הדין ואין 50)בזיז
עליו. לתלות שצריך בזיז, מה ֿשאיןֿכן לזה. מפריע  הבנין

.ÂÈÓÂ ,BÁ ˆÁ ÏÚ Bb‚ ÈÓ „ÈB‰L‰ÁÓ ‡Ï ƒ∆ƒ≈««¬«¬≈¿…ƒ»
ÔÈÙhÓ ÌÈn‰ Ì‡ :‰Ê „a ˜ÈÊÁ‰Â ,Ba‰ˆÂ , ¿∆¡ƒ¿»»∆ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿»»
‰OBÚ  Bpˆ Ì˙BOÚÏÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ìˆa˜ÏÔÎÂ . ¿«¿»¿»∆»¿«¬»ƒ∆¿≈

Ô˜lÁÂ ,Á‡ ÌB˜nÓ Bpˆ Cc ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡ÏÚ ƒ»»ƒ∆∆ƒƒ»«≈¿ƒ¿»«
elÙ‡Â .‰OBÚ  ÔÈÙËB ÔÈÊÁ‰Â Ï˙k‰ Á˙BÏ …««…∆¿∆¡ƒ»¿ƒ∆«¬ƒƒ¿

ÛÈˆ ÔÈÓk Bbb ÏÚ‰‰Óa ÌÈn‰ e„iL „Ú , ««¿ƒ¿ƒ«∆≈¿««ƒƒ¿≈»
‰Ê ÏL ÂÈÓÈÓ e˜ÊÁ‰ È‰L ;‰Ba  BÁ ˆÁÏ«¬«¬≈∆∆¬≈À¿¿≈»∆∆

.BÁ ˆÁÏ „ÈÏ≈≈«¬«¬≈
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קכב               
         

שנמסר 51) יוסף , ורב  נחמן רב  בין ויכוח  ו. בבאֿבתרא
לשונות. הכותל.52)בשני  פני  על טיפין טיפין יורדין שהן

יותר 53) וזה הצינור, דרך במרוכז עכשיו יורדים שהמים
שמותר. בזה מודים הכל ולפיכך החצר, לבעל נוח 

לפי54) ואילו יוסף . רב  כן סובר הראשון, הלשון לפי 
נחמן. רב  גם כן סובר השני , את 55)הלשון שהסיר

הכותל. כל פני  על מתפשטים שוב  והמים הצינור,
בצריפא 56) עובדא "ועבד האחרון, הלשון לפי  יוסף  כרב 

דבוקות 57)דאורבני ". הדפנות וראשי  גג לו שאין בנין,
כזה: בזו, ז.זו הלכה סוכה מהלכות בפ "ד וראה .

וכן 58) יתר, במהירות המים יורדים משופע , שהגג שמתוך
מיגאש. ר"י  כתב 

.ÊÏ˙kda ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ôe‡ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙BB˜ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡  BcÏ Ôe‡ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙BB˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈÙÁ .,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰B˜ da ÒÈÎ‰Âe‡Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆÂ ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ ∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ  ‰ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰È‡Ú ˙kÒ ‰Bw‰‡Ï  ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :ÓB‡ Ôe‡ È‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL Á‡Ï ;È‡Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰  ÌBÈ‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk :‡È‰Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««

Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰  ‰ÚLÏ˙ka ‰Bw‰ L‡ aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆
ËÈËa‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ Ôe‡L ‰È‡ ‡ÈiL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈

.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף 
סעיף  קנג סימן (רמ "א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט .
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב  של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף .64) וכרב  נחמן, רב  של שני  ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיני ֿעצרת שהרי 

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני 
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי  או  לקבע ,
שם  ברש"י  וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי  ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע . לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס "ק  שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.ÁÈÓÏBÎÈ BÈ‡  ˙Á‡ ‰B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È‰L ;‰iL ‰B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê;BÊ ‰B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ BÁ ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï‡da È‡ ÛzLÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ

ÔÓ‡  ˙Á‡ ‰B˜a da LnzL‰ÂzLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈
˙q‰ ˙ÚeL ÚMiL Á‡ ,ÔlÎaÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»

.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף  ורב  נחמן רב  שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף  הרי  - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י 
(כסף ֿמשנה). השני  בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י  להלן. וראה (מ "מ ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף  שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי חזקה", הוי  לא כוי  בי  הונא, רב  "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
אינו  אחת בקורה החזיק  שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק  יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי " "בי  של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי  - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט ). ס "ק  קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע  מחזיק  כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי "א

.ËeÈ‰Ï˙k‰ CB˙a Ôe‡ ÏL ÂÈ˙BB˜„ˆe , »»∆¿≈¿«…∆¿«
ÒÈÎ‰Ï ÔÈeÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓLÈL‡ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  ˙BBw‰da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»
ÔÈ‡ È‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BB˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈

LÈÓLz Ba BÏÏBÎÈÂ ,ÈzÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ôe‡ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ
‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙BBw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ LwzL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰ÈÙÁ ‡Ïa˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב  של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס , מוכנות

מה 82)הכניס . עדיין לו היה שלא לפי  מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י 

שותפות.84) בטענת שהמדובר  שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב  דברי  "יתנדנד".86)בסוף  תימן: ובכ"י  יתמוטט .

    
בתוך 1) לעשות רשאי  אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו

אם  חבירו, את יזיק  שלא כדי  חבירו לרשות סמוך שלו
והשני עלייה בעל כשהאחד אם כאחד, שווים בששניהם

נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל

.‡Ì„‡ tÁÈ ‡ÏBaÁÈL ‡ÏÂ‰ÚÓ ‡ÏÂ‡ÏÂ , …«¿…»»¿…ƒ«¿…¿»»¿…
‡ÈÈ˙Îa ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡˙BLÏ ÌÈn‰ »ƒ««««ƒ¿…«¬∆¿≈«««ƒƒ¿
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„ÈÒÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙kÓ ˜ÈÁ‰ ÔkÏ˙ÎÏ „ÈÒa ≈ƒ¿ƒƒ…∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆
„vÓ ‰n‡‰ Ï˙k B‡ ‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó B‡ ‰Ê Ba∆ƒ¿≈««ƒ∆…∆»«»ƒ«

ÌÈn‰ eÚÈÏÈ ‡lL È„k ,BÁe˜ÈfÈÂ.BÁ Ï˙k ¬≈¿≈∆…«¿ƒ««ƒ¿«ƒ…∆¬≈

סמוך 2) בור אדם יחפור "לא יז.): (בבאֿבתרא במשנה
ולא  המים אמת ולא מערה ולא שיח  ולא חבירו של לבור
שלשה  חבירו מכותל הרחיק  אלאֿאםֿכן כובסין נברכת
שם  מקובצת' (ב 'שיטה הראב "ד ופירש בסיד". וסד טפחים
יחפור  "לא א. בבות: לשתי  מחולקת הנ"ל שהמשנה יט .)
מערה  ולא שיח  "ולא ב . חבירו". של לבורו סמוך בור אדם
בו  שאין בבור עוסקת הראשונה והבבא בסיד". וסד וכו'
בחפירה, מזיק  הוא עמוק  הוא שהבור שמכיון אלא מים,
מרפית  קא מחיית, דקא ומרא מרא "כל שם: אמרו זה ועל
אתה  מכה, שאתה וחפירה חפירה כל =) לארעאי " לה
כיון  בסיד", "וסד נזכר לא זו ובבבא קרקעי ). את מרפה
החפירה  עלֿידי  נדנוד אלא מים) לחות =) מתונא שאין
שאינם  ומערה, שיח  בדבר השניה הבבא ואילו בלבד.
מים, בהם כשיש מדובר כך, כל מזקת חפירתם ואין עמוקים
=) דמתונתא" היזיקא "רישא יט .): (שם אמרו זה ועל
הרחקה  גם צריך ולפיכך המים). לחות משום ההיזק  ברישא,
(שם  בגמרא שאמרו ומה בסיד. לסוד וגם טפחים שלשה
על  אלא זה אין שנינו" בורו מכותל יהודה, רב  "אמר יז:)
"מכותל  בה שנזכר השניה הבבא אבל הראשונה, הבבא
רבינו  דעת גם שזוהי  וכנראה בנין, כותל בכל מדובר חבירו"
מ ). סימן שלישי  חלק  ראובן' ('דגל להלן שיבואר כמו

לשתי3) המשנה שחילק  התנא. של מדרכו שינה רבינו
בו  שאין מים, בו שאין בבור הראשונה בבבא ודיבר בבות,
והמדובר  וכו' ומערה ושיח  בור כלל אלא - בסיד לסוד צורך
וכמו  וכו', המים ואמת ומערה שיח  כמו מים, בו שיש בבור
בור  ודין וכו'". המים יבליעו שלא "כדי  בסוף : שמסיים
ראובן' ('דגל שם עיין י , הלכה להלן הביא מים בו שאין

כלֿכך 4)שם). עמוק  ואינו ארוך שהוא בור, מין הוא אף 
בור. ומכוסה 5)כמו מרובעת שהיא אלא כבור, היא אף 

אמה.6)בתקרה. שרחבה "נברכת",7)תעלה במשנה :
צורך  ויש הגשמים. מי  מתקבצים ובה בקרקע , חפירה והיא
המים  המים, שבאמת לחוד, ובריכה לחוד המים אמת לפרט 
בכל  ויש ועומדים, נקווים המים ובבריכה תמיד. נגררים
פירוש  וראה יט .). שם (גמרא ושלילה חיוב  מהם אחד

לרבינו. "מחמצן"8)המשניות בין חילקו יט , שם בגמרא
להלן, הובא שדינו "נדיין" לבין כאן, שהובא לזה המתאים

ה. למעלה 9)הלכה וראה חבירו, של בנין כותל היינו
א. תימן,10)הערה בכ"י  זה וכעין רומי , בדפוס  הוא כן
נכון. גם 11)וכן דברים: שני  שצריך מורה, החיבור "ו"

שם  בגמרא הוא וכן בסיד. לסוד גם טפחים, שלשה הרחקת
שניהם, שצריך כלומר, תנן". בסיד, דוסד "פשיטא, יט .
שאין  רבינו סובר - הנ"ל בסוגיא זאת שדחו ואע "פ 
בתקפה. נשארת הנ"ל וה"פשיטא" הדיחוי , עם להתחשב 

א.12) הערה למעלה וראה יט . שזהו 13)שם לומר וצריך
שעל  יוסי , כרבי  פוסקים אנו זה בלי  שהרי  בידים, נזק  כמו

ר  דברי  וראה עצמו, את להרחיק  יהניזק  בפרק  להלן בינו
ה. הלכה

.ÔÈ˜ÈÁÓ˙Ùb‰ ˙‡˙Ùf‰ ˙‡ÂÁÏn‰ ˙‡Â «¿ƒƒ∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆«∆«
ÌÈÚÏq‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡Â‰LÏL BÁ ÏL BÏ˙kÓ ¿∆«ƒ¿∆«¿»ƒƒ»¿∆¬≈¿»

B‡ ,ÌÈÁÙËÔÈ˜ÈÁÓe .„ÈÒa „ÒÌÈÚf‰ ˙‡ ¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ
‰LÁn‰ ˙‡Â‡nb‰ ˙‡ÂÈÓÈÓ da ıa˜˙nL ¿∆««¬≈»¿∆«À»∆ƒ¿«≈»≈≈
ÌÈÏ‚Ï˙k‰ ÔÓÌÈÁÙË ‰LÏL. «¿«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ

שם.14) המשנה, אחרי15)המשך הזיתים, "פסולת
[ובמסכת  המשניות). בפירוש (רבינו השמן" את שמוציאין
השומשמין". פסולת "וכן רבינו: כתב  א, משנה פ "ד שבת
א  הלכה שבת מהלכות בפ "ד וראה מז: שם בגמרא וכן

ב ]. במשנה,16)והערה הוא (וכן "הזבל" תימן: בכ"י 
לחםֿמשנה. וראה מדעתו, מרכבתֿהמשנה הגיה וכן שם).
ראה  שבהם, החום מחמת הכותל את מקלקלים אלו וכל

שם. שבת מתחת 17)בהלכות האדמה את מחלידים והם
ד"ה  ב 'תוספות' יט . (שם תיחוח  עפר אותה והופכים לכותל,

ר"ח ). בשם אחד 18)משום, אמצעי  שמספיק  ברור, כאן
בסיד", סד "או שם: במשנתנו מפורש בגירסתנו לרבינו. אף 
מתוך  שהעלו בסיד) וסד ד"ה (שם ה'תוספות' לדברי  ואף 
מפורש, יוצא - החיבור) (=ב "וו" "וסד" הגירסא: את  דיון
אחד. אמצעי  מספיק  שכאן יט . בגמרא וטריא השקלא מתוך

א. הלכה למעלה בלחםֿמשנה המשך 19)וראה זה, אף 
שם. את 20)המשנה סמכו שם, בגמרא בשקלאֿוטריא

בזרעים, אך רטיבות. משום הזאת: הבבא כל של הטעם
ומעלים  הקרקע  את "שמחלידים והוא: מיוחד, טעם נאמר

יט :) (שם תיחוח " כיעפר כללית, בלשון רבינו וכתב 
יש  אז שהרי  מחרישה, בלי  יד, במפולת כשזרעו גם המדובר
בלחםֿמשנה. וראה בגמרא. שהעלו כמו לאסור, אחר טעם

לאילנות,21) בחרישה כאן שמדובר ציינו, שם, בגמרא
יש  הרי  אחרת כי  מים, בבריכת צורך שאין ישראל, ובארץ 
הכוללת  סתמית, בלשון כתב  ורבינו לאסור. אחרים נימוקים

לחםֿמשנה. וראה המקרים, "מי22)כל שם: במשנה,
חנה, בר בר רבה לדעת פירשוה יט :) (שם ובגמרא רגלים".
ב "שופכין". חבירו, של כתלו בצד מים להשתין המתיר
שפירשו  מיגאש ור"י  כרש"י  (דלא "גומא" רבינו ופירשה
פסק  שרבינו ואע "פ  אחת). בבת ושופכם רגלים מי  שמקבץ 
ישתין  "לא אלא חנה, בר בר כרבה שלא  ו) הלכה (להלן
ממנו  הרחיק  אלאֿאםֿכן חבירו של כתלו בצד מים אדם
שכותל  משום "גומא" כאן רבינו כתב  - טפחים" שלשה
אין  אצלו מים שהמשתין כותלֿאבנים גם כולל כאן האמור
ואילו  שם), להלן (ראה בלבד אחד טפח  אלא להרחיק  צריך
 ֿ (כסף  טפחים שלושה ממנו גם להרחיק  צריך ב "גומא"

המגיה). בשם סתם 23)משנה לא אבל רגלים, מי  ודוקא
תדירים  שהם הכובסין, ונברכת לבור דומה זה ואין מים,

(מגידֿמשנה). ראה 24)יותר כותלֿאבנים, גם והיינו
כ. הערה אינו 25)למעלה וכן "סיד". רבינו הזכיר ולא

שם  הרמ "א ובהגהת קנה, סימן ב 'טור' ועיין שם. במשנה
יד. סעיף ֿקטן שם הגר"א וביאור ה, סעיף 

.‚ÔÈ˜ÈÁÓÌÈÁÙË ‰LÏL [Ï˙k‰ ÔÓ] ÌÈÁ‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆»≈«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ
‰BzÁz‰ ÌÈÁ‰ ÔÓÔ‰L ,ÔÓ ‰Úa‡ ƒ»≈«ƒ««¿»∆≈«¿»»ƒ

‰BÈÏÚ‰B˙B‡ „ÈÈ ‡lL È„k ,‡lL È„k B‡ , »∆¿»¿≈∆…»ƒ¿≈∆…
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



קכד               
         

שם.26) המשנה, שהוזכר 27)המשך "השכב " הוא
גבי28)במשנה. על זו אבנים משתי  מורכבות שהריחיים

טפח . מהתחתונה קצרה שהעליונה "הרכב "29)זו, הוא
שם. ויש 30)שבמשנה, גדולים שהריחיים ובאופן יח . שם

רבה. תנודה כגון 31)בהם גדולה, תנודה שאין באופן
כ:). (שם קטנים בריחיים

.„ÔÈ˜ÈÁÓÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ epz‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆««ƒ«…∆¿»¿»ƒ
B˙ÈÚ˜wÓB˙ÙOÓ ‰Úa‡ Ô‰L ,ÌÁÈ ‡lL È„k , ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»»ƒ¿»¿≈∆…»≈

.Ï˙k‰«…∆

שם.32) המשנה, שבמשנה.33)סוף  "הכליא" הוא
העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב  שהתנור

טפח . הקרקעית מן פחותה

.‰Ô‡eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ ÒBk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿
;BÁ ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa‡ d˙B‡ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ »ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈

ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ ÒBk‰L ˙ÚaLÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ
Ï˙kÏ. «…∆

יט .).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק , אף  נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק  צורך שאין הבגדים

יט .). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק  אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק 

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.Â‡Ï‡l‡ ,BÁ ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈc ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡ Ï˙Îa Ï‡ ;ÌÈÏ Ï˙Îa ?ÌÈeÓ‡˜ÈÁÈ  ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙËÁÈÁˆÔÈzLÓ  ÚÏÒ ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט :38) שם הובאה פ "א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי  מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י  הסלע . ממין
לז. ס "ק  קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק  רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק . צריך רגלים מי  של גומא אבל

כב . ס "ק  שם סמ "ע  וראה רבינו, לפי  יוסף ' ה'בית

.ÊÔÈ˜ÈÁÓÈ„k ,˙Bn‡ Úa‡ CBM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lLÌlq‰ ÁÈpnL ˙Úa‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â CBMÏ. «»¿…««»

במשנה.43) כב : עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי  רבי  שגם בידים, מזיק  זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ "י  לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי  אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק  והגורם בלבד, נזק  גרם
אסור  - ההיזק  לכתחילה לעשות אבל ההיזק , עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק , שורו כדין נזקה על הוא חייב  שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי  מהלכות פ "א

.ÁÔÈ˜ÈÁÓe‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡BÁ ÏL «¿ƒƒ∆«…∆ƒ««¿ƒ»∆¬≈
ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa‡‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚÏ «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»

Û˜ÊÏÔw˙Ïe ÌlÒÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ
da. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב 

ה. הלכה פ "ח  למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי  ואם
כדי אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא
הסמוך  בשטח  בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח  את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות

ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח  ולא במזחילה, אלא החזיק  שלא ואף 
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי . היזק  כאן אין שהרי  נזק , הרחקת משום

.ËÔe‡CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰LÔBÚÓL Ï˙ÎÏ ¿≈∆»»»¿»¿…∆ƒ¿
Ìb ÔÈÓkÏ˙k „‚k ÈL Ï˙k ˙BOÚÏ Ôe‡ ‡e , ¿ƒ«»¿≈«¬…∆≈ƒ¿∆∆…∆

 ˙"Èa ÔÈÓk ÔÈÏ˙k ‰LÏM‰ ‰OÚiL „Ú ,ÔBÚÓLƒ¿«∆≈»∆«¿»¿»ƒ¿ƒ≈
Bc‚kÓ ˜ÈÁiL „Ú ,ÂÈÏÚ kÚÓ ÔBÚÓL È‰Úa‡ ¬≈ƒ¿¿«≈»»«∆«¿ƒƒ¿∆¿«¿«

,Á ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa ÌB˜n‰ ‰È‰iL È„k ;˙Bn‡«¿≈∆ƒ¿∆«»≈¿≈«¿»ƒ»»
eLe„iL È„kÌÈc ‰na .ı‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡‰pb Ï˙ÎaB‡ÈÚa ˆÁ Ï˙Îa ¬ƒ¿…∆ƒ»¿…∆»≈¿ƒ
‰L„Á‰Be ,‰˜fÁ˙ k  ‰LÈ ÈÚa Ï‡ ; ¬»»¬»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»∆

Á‰ ‡Ïa Bc‚kÏ˙k C‡a ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ¿∆¿¿…«¿»»¿≈ƒ…»»¿…∆…∆
,˜ÈÁÓ BÈ‡  ˙Bn‡ Úa‡ Bc‚k ‰BaL ÔBÚÓLƒ¿∆∆¿∆¿«¿««≈«¿ƒ
‡e‰L Ï˙k‰L ;ÌL Cl‰lÓ Ï‚‰ ÚBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»∆∆ƒ¿«≈»∆«…∆∆

ı‡‰ ˜efÁ CÈˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa‡Ó ˙BÁt. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי  במשנה: כב . שם
ארבע  ממנו הרחיק  אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי  "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי  קתני , "הכי  רבא: ומתרץ  סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע  חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י  ובפירוש מינכן, בכ"י  שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי  ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י  ופירשה ונפל"). אמות ארבע  "ברחוק 
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
כנגד  אחר כותל לו יסמוך לא המשנה) ובפירוש כאן רבינו
(בית) ממנו לעשות חבירו של כתלו אורך כנגד ארכו,
וכסף ֿמשנה  מגידֿמשנה ועיין רבינו, (כדברי  [בי "ת]"

לב ). ס "ק  קנה, סימן צריך 55)והגר"א לא הצד ומן
הנ"ל. גמרא (=דריסה), דוושא חוסר משום בו שאין הרחקה,

הצד"). מן עסקינן, במאי  "הכא שם: ולשמעון 56)(ועוד
היה  לא ראובן של שכותל כיון זה, כותל לבנות מותר היה

ע . הערה להלן וראה ל"ך"57)אז, דומה יוונית, אות
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שמעון.58)עברית. של כותלו ויש 59)מכנגד שידרסו.
המלך, מן הקרקע  שניהם כשקנו כאן שהמדובר מפרשים,
הכותל  מן חוץ  קרקע  אמות ארבע  להם נשתעבדו שבסתמא

(מגידֿמשנה). דוושא ורבי60)לשם רב  בדברי  שם,
שלא 61)אושעיא. בפנים,מתוך בגינה ללכת מרבים

גינה). כותל אלא ד"ה שם (רש"י  מבחוץ  דישה היא צריכה
לרב .62) אף  חנינא, בר יוסי  רבי  הכרעת ולפי  אושעיא, רבי 
ונקראת 63) הקרקע , את כהוגן לדוש הספיקו לא שעדיין

וראה  יג, סעיף  קנה סימן (רמ "א שנה חמשים עד חדשה
לג). ס "ק  שם היא,64)סמ "ע  יפה שסברא הראב "ד כתב 

מי קתני , "הכי  למעלה: שהובאה מיגאש, ר"י  נוסחת ולפי 
מפורש  - אמות" בארבע  חבירו לכותל סמוך כותלו שהיה
היה  שאם הרי  אמות, ארבע  היה חבירו של שהכותל בגמרא
קנה  סימן (הגר"א "דוושא" דין בו אין - אמות מארבע  פחות

במגידֿמשנה). וראה לו, ס "ק 

.ÈÈÓBa tÁÏ ‡aLˆÓÏ CÓÒÏ e‰„O ÛBÒa ƒ∆»«¿…¿»≈ƒ¿…¿∆∆
BÁ˙BBÏ ÈeOÚ BÈ‡ BÁ ‰„O Ì‡ : ¬≈ƒ¿≈¬≈≈»¿

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,CÓBÒBÁ CÏnÈ Ì‡Â . ≈¿≈»ƒ¿¿»¿ƒƒ»≈¬≈
Ba‰ Ï˙k ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  Bcˆa Ba tÁÏ«¿…¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ…∆«
˙BBa‰ ÈL ÏÏÁ ÔÈa ‡‰iL „Ú ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«∆¿≈≈¬«¿≈«

ÌÈÁÙË ‰MLÌ‡Â .‰ÈeOÚ BÁ ‰„O ‰˙È‰ ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈¬»
CÓBÒ BÈ‡  ˙BBÏ˜ÈÁiL „Ú ,ˆn‰ ÔÓ ¿≈≈«∆«¿ƒƒ«∆∆

 tÁÏ BÁ ‡BiLÎe .tÁÈÂ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿«¿…¿∆»¬≈«¿…
.tÁÈÂ e‰„O CB˙a ÌÈÁÙË ‰LÏL ‡e‰ Ìb ˜ÈÁÈ«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿…

יז:65) ההיזק 66)בבאֿבתרא וכל מים, בלי  בור היינו
א. הערה למעלה וראה בלבד, החפירה עצם הוא

בור.67) שם אין ולחבירו חבירו. בית 68)לגבול שהוא
בידים. אותו משקים ואין גשמים, במי  לו שדי  הבעל,

בור.69) לחפור פעם וירצה ימלך שמא כיון 70)בטענה,
להרחיק  השני  צריך - בהיתר וסמך כדין, עשה שהראשון
ויש  אביי ). ד"ה יז: (שם ה'תוספות' כתבו וכן כשיעור,
זה, בגלל לסבול מחוייב  שאינו לטעון יכול שזה אומרים,
(מגידֿמשנה). הרחקה בלי  לחפור לזה ונתן מקודם שוויתר

השני .71) הלשון וכפי  כאביי , ולא בית 72)כרבא כגון
בידים. אותה להשקות שצריך שלא 73)השלחין, מכיון

אלא  שם, הניזק  עוד כשאין למצר סמיכה דין רבינו הזכיר
המגידֿמשנה  סובר - ההרחקות ביתר ולא בלבד בבור
ביתר  ולא כרבא, הלכה בבור שרק  ד) הלכה (למעלה
את  להרחיק  הניזק  שעל יוסי  כרבי  שהלכה לפי  ההרחקות,
אז  המזיק ), של (=חיציו דיליה" "גירי  זהו אם ורק  עצמו,
לומר  אי ֿאפשר קיים, הנזק  שאין זמן וכל להרחיק , הוא חייב 
החפירה  שעצם בגמרא אמרו בבור ורק  שלו, חצים הם שאלו
ולא  כותל לא בה לחבירו אין אם אפילו חבירו, לקרקע  מזיק 
והגהות  יחפור, לא ד"ה יז. שם 'תוספות' וראה בור,

כאן. ולחםֿמשנה ב , אות כאן הזכיר 74)מיימוניות לא
בבור  מדובר שכאן לפי  א, בהלכה כמו הסיד ענין רבינו כאן
וכל  אחרים, לתשמישים עשוי  שהוא מים, בו שאין ריק 
שבמשנה, הראשונה הבבא וזוהי  החפירה. אלא אינו ההיזק 

א. והערה א הלכה למעלה ראה יחפור, לא פרק  בתחילת

.‡È˙Èa‰ÌÈL ÏL ‰iÏÚ‰ÂÏÚa ‰OÚÈ ‡Ï  ««ƒ¿»¬ƒ»∆¿«ƒ…«¬∆««

ÂÈab ÏÚ BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙Èa CB˙a epz ˙Èa‰ ««ƒ«¿≈∆»ƒ≈≈««»
db˙Bn‡ Úa‡ÔÎÂ .‰iÏÚ‰ ÏÚa „ÈÓÚÈ ‡Ï …««¿««¿≈…«¬ƒ««»¬ƒ»

‰ÈÊÚÓ ÂÈzÁz eÈ‰iL „Ú ,epzÌÈÁÙË ‰LÏL. ««∆ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»¿»ƒ
‰ÈÎeÁÙË Ì‡Â .ÌÈÓBzÁ ÏL epz‡e‰ ¿ƒ»∆«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÏL ‰ÈÎe .ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÂÈzÁz ‡‰iL CÈˆ »ƒ∆¿≈«¿»«¿»»¿»ƒ¿ƒ»∆
˜ÈÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÁÙË ‰LÏL  ÔÈÓBzÁ«¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

eÚM‰‰Ó ÌlLÓ  ‰˜Èf‰Â L‡‰ ˙‡ˆÈ Ì‡ , «ƒƒ»»»≈¿ƒƒ»¿«≈«
‰˜Èf‰M‡a˙iL BÓk ,BÓB˜Óa. ∆ƒƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במשנה.75) כ: וכן 76)שם זה, על זה מעכבים ושניהם
(ולא  אדם יעמוד לא ד"ה סא: בבאֿקמא ה'תוספות' פירשו
מעכבים, העיר שבני  יעמיד, לא ד"ה שם רש"י  כפירוש

אחד). אדם של כולו הוא שהבית מפי77)והיינו, היינו,
כן). אם אלא ד"ה שם, לב "ב  (רש"י  התקרה עד התנור

שם).78) (רש"י  ריק  (רש"י79)חלל התקרה תשרף  שלא
בידים  כמזיק  הוא הרי  הנ"ל, כשיעור הרחיק  לא ואם שם).
פד, הערות להלן עוד וראה א, ס "ק  קנה סימן החושן' ('קצות

פז). שם.80)פה, התקרה.81)משנה , של הטיח 
התקרה 82) תשרף  שלא ממנו, למעלה אמות ארבע  כן וכמו

תחתיו). שיהא עד ד"ה שם עשוי83)(רש"י  "בנין הוא
לרבינו), המשניות (פירוש קדרות" שתי  בו ששופתין לבשל,

כלֿכך. גדולה האש גם 84)ואין צריך למעלה, אבל למטה.
ב ). ס "ק  קנה סימן (סמ "ע  אמות ארבע  ברייתא 85)בכירה

משנתנו. את סותרת תהא שלא אביי , אותה שפירש וכפי  שם,
בדנחתומין).86) ד"ה שם (רש"י  תדירות ביתר בו שמסיקים
עו).87) הערה למעלה (ראה בידים כמזיק  כדעת 88)ואינו

שם. הרי "ף  פסק  וכן שמעון. כרבי  ולא שם, במשנה חכמים
שזו  פטור, - והזיקה ועברה כראוי  האש "הרחיק  שאם ואע "פ 
ב ), הלכה ממון נזקי  מהלכות (פי "ד היא" שמים בידי  מכה
כראוי , הרחיק  שם - במשנה סא: בבבאֿקמא שמעון כרבי 
הרחיק  שלא כאן אבל "אש", של היזק  מכלל גם שיצא באופן
אבל  המזיק ", "אדם מכלל אלא יצא לא אמות, ארבע  אלא
 ֿ בבבא רי "ף  ועיין שם, החושן' ('קצות יצא לא "אש" מכלל

שם). נכון].89)קמא וכן "שנתבאר", הביא עוז [במגדל
ועברה 90) כראוי , הרחיק  לא שאם שם, ממון נזקי  [בהלכות

לשלם]. חייב  - והזיקה האש

.ÈÈÓˆB‡ ˙Áz ˙eÁ BÏ ‰˙È‰L‡Ï  BÁ ƒ∆»¿»¬«««¬≈…
‰OÚÈÌBzÁ ‡Ï daÚaˆ ‡ÏÂ.˜a ˙Ù ‡ÏÂ «¬∆»…«¿¿…«»¿…∆∆»»

‡zÒtÒ‡ ÌL ÒÈÎÈ ‡ÏÂÌÈcÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿…«¿ƒ»«¿«¿»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
ÌÁ‰L ÈtÓ ,‰a‰ ÌÁ Ï‰ Ì‰Ó ‰ÏBÚL„ÈÒÙÓ ∆∆≈∆∆∆««¿≈ƒ¿≈∆«…«¿ƒ

ˆB‡‰ ˙BtÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ı‡a ÔÈÈ ˆB‡ ‰È‰ ≈»»¿ƒ»ƒ»»««ƒ¿∆∆
B„ÈÒÙÓ ÌÁ‰ ÔÈ‡L ,Ï‡OÈ‰OBÚ ‰Ê È‰ ƒ¿»≈∆≈«…«¿ƒ¬≈∆∆

Ï‡ ;‰ˆiL L‡ ˙Î‡ÏÓ Ïk B˙eÁa‰OÚÈ ‡Ï «¬»¿∆∆≈∆ƒ¿∆¬»…«¬∆
˜a ˙ÙÌ‡Â .ÔÈi‰ ÁÈ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,e˜ÊÁ‰ ∆∆»»ƒ¿≈∆«¿ƒ≈«««ƒ¿ƒÀ¿¿

Ba ‡ˆBiÎÂ ÌBzÁpÏ B‡ ˙ÙÏ ‰lÁ˙a ˙eÁ‰, «¬ƒ¿ƒ»»∆∆««¿¿«≈
 ˆB‡ B˙iÏÚ ˙BOÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ‰ˆ Ck Á‡Â¿««»»»««»¬ƒ»«¬¬ƒ»»

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡. ≈»ƒ¿¿»

שם.91) המשנה, תבואה,92)סוף  בה שאוצרים עלייה,
שאין  ותמרים, רימונים לשומשמין, (פרט  וכדומה ויין שמן
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להלן). ראה להם, מזיק  "לא 93)החום שם: במשנה
הרשב "ם  בשם קנה) (סימן ה'טור' כתב  ולפיכך יפתח ",
צבעים  של או נחתומים של חנות לו היתה אם שאפילו
האוצר, שתחת לבית חנות אותה לפתוח  אסור אחר, בבית
סעיף  (שם, הרמ "א הביא וכן למקום. ממקום עובר שההבל
ולא  "יעשה", וכתב  המשנה, מלשון שינה ורבינו בהגהה). ב 
אבל  אסור, בה לעשות שדווקא יתכן ולפי "ז "יפתח ". כתב 
איסור. אין - האוצר שתחת לבית אחרת חנות לפתוח 

נחתומין".94) של "חנות שם: מעבדה 95)במשנה,
שם: ובמשנה הרבה. מסיקים בה שגם צבע , לעשיית

צבעין". של הביאה 96)"[חנות] שלא תבואה שחת,
שם). ששת, רב  של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,

גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף  כנראה
לחםֿמשנה. ראה רע , ה'תוספות'98)ריח  גם כתבו כן

אוצר) ד"ה (שם כרש"י  ולא יפתח ). לא ד"ה יח , (שם
להם". קשה "שהעשן חוץ ֿלארץ 99)שפירש: של יין אף 

וראה  שם), יוסף  רב  של (מימרא לו מזיק  שהחום בכלל
שם.100)להלן. וברייתא הישראלי101)משנה שהיין

משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף , הוא
(שם). לו מזיק  הנר חום שאף  מחו"ל, ביין משא"כ

שם.102) וברייתא רע .103)במשנה והשמיט שריחה
לענין  בקר לרפת שדומה שאע "פ  "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע  ריח  לענין דומה אינה - החום

ח ). ס "ק  שם שם.104)בסמ "ע  בברייתא 105)ברייתא
ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח . (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח  שזה לאחר שאף  הרי  מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק  זה צריך

.‚È„akıaÂ ˙Èa‰ ÏÚaB‡ ,B˙iÏÚ‰aL ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;ˆB‡Ï ˙Bt ÒÈÎiL Ì„˜ epzÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ˆ‡Ï‡ˆBiÎÂ ÌÈÓz B‡ ÌÈBn B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a;ÔÈhÁ‰ ˆ‡L Ì„˜ epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL‰lÁÓdab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa  ˆB‡‰ ÔÈe ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ kÚÓ ˆB‡‡ˆBiÎÂ epz ‰OÚÂ Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa epz‰ ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡  Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני  על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי . אור להרבה זקוק  והאוצר
שם.111) יהושע , דרב  בריה הונא רב  של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק  החום שאין
י ). ס "ק  שם שם.114)(סמ "ע  אביי , של בעיא היא זו אף 

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי  על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י  (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י 

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני . הוא ומי  הראשון להיות זכה מהם מי  וריבה, וריבץ 

אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק 
מספק . מעשיו מבטלים

ה'תשע"ח  תמוז כ' שלישי יום 

    
יזיקו 1) שלא כדי  העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו

זה  להרחיק  השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני 
תשיעי . בפרק  נתבארו שלא דברים מאותן מזה,

.‡ÔÈ˜ÈÁÓ2ÔÏÈ‡‰ ˙‡3ÌÈOÚÂ LÓÁ ÈÚ‰ ÔÓ «¿ƒƒ∆»ƒ»ƒ»ƒ»≈¿∆¿ƒ
eÁe ,‰n‡4‰Ó˜Me5ÌÈMÓÁ 6ÈtÓ ,‰n‡7 «»∆»«ƒ¿»¬ƒƒ«»ƒ¿≈

ÈÈB8ÈÚ‰9ÈÚÏ B˜ ‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ .10˙BÁt ≈»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ»
B˙B‡ ÔÈˆˆB˜  ‰fÓ11BÏ ÔÈ˙B  Ì„˜ ÔÏÈ‡‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ

ÂÈÓc ÈÚ‰ Èa12c‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ú„B ‡ÏÂ ,˜ÙÒ  ¿≈»ƒ»»¿ƒ»»«»»»≈¿…«
ÔÈ‡  Ì„˜ Ì‰Ó ‰Ê È‡13‡l‡ ,ÌÈÓc ÔÏÈ‡‰ ÏÚÏ ≈∆≈∆»«≈¿««»ƒ»»ƒ∆»

.CÏB‰Â ÂÈˆÚ ÏËB≈≈»¿≈

במשנה.2) כד: בתרא מן 3)בבא זרעים הרחקת ודין
ועיין  ד. הלכה ויובל שמיטה מהלכות י "ג בפרק  ראה העיר,

כאן. משנה חרובים.4)לחם בו שגדלים אילן 5)אילן
מדבריות. תאנים בו והשקמה 6)שגדלים שהחרוב  מפני 

(במשנה  שאול אבא ולדעת שם) (רש"י  מרובים ענפיהם
פי על [ואף  אמה, חמישים סרק  אילן כל להרחיק  יש שם)
לא  בספרו כאן - כמותו רבינו פסק  שם המשניות שבפירוש
בבא  טוב , יום תוספות ועיין שאול. אבא דברי  את הביא

ז. משנה ב  פרק  עולא.7)בתרא דברי  שתפארת 8)שם,
שם). (רש"י  פנוי  מגרש יימצא שסביבה לעיר, היא

פירשו 9) וכן ישראל, בארץ  אלא זה שאין שם בגמרא נראה
(חושן  הטור כתב  וכן משנה). (מגיד שם והרשב "א רש"י 
(תוספות  ישראל ביד שהיא בזמן ודווקא קנה). סימן משפט 
בשולחן  נכתבה ולא זו הלכה נשמטה ולכן שם). טוב  יום

משפט . חושן שם).10)ערוך (משנה לאילן קדמה והעיר
באיסור.11) האילן שנטעו מאחר דמים נותן ואינו
את 12) שמקבל קודם לקצוץ  הוא חייב  אבל האילן, דמי 

(גמרא  חמה ולא קרה לא שותפים של שקדירה מפני  דמיו,
- דמים ייתנו שלא זמן כל יקצצנו לא אם כלומר, שם).

המתד  שיחיד מכאן, ולמדו סוף . לאין עד העניין יין יסחב 
הוא  שחייב  - ממנו גובה שהציבור מיסים בעניין הציבור עם
לדין  איתם יבוא כן ואחרי  ממנו, שתובעים מה מקודם לסלק 

המרדכי ). בשם למלך חייב 13)(משנה הוא לקצוץ  שהרי 
ודמים  קדמה, העיר אם ובין קדם האילן אם בין אופן, בכל
אמרו  בממון ספק  ובכל האילן, קדם אם אלא נוטל אינו

שם). (גמרא הראייה עליו מחבירו המוציא

.ÔÈ˜ÈÁÓ14Ôb15Úe˜16ÌÈMÓÁ ÈÚ‰ ÔÓ17,‰n‡ «¿ƒƒ…∆»«ƒ»ƒ¬ƒƒ«»
ÈÏ ˜ÈfÈÂ ‰BfL ˙Úa Ôz‰ Áe‰ CÈÏBÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»««∆∆¿≈∆∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÎÂ .ÈÚ‰18,BlL CB˙a Úe˜ Ôb Ì„‡ ‰OÚÈ ‡Ï »ƒ¿≈…«¬∆»»…∆»«¿∆
È„k ,Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¬ƒƒ«»¿»«¿≈

BÁ ˙ÚÈËÏ Ôz‰ ˜ÈfÈ ‡lL19BÈÏ B‡20. ∆…«ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

במשנה.14) וזורים 15)שם תבואה, בו שדשים מקום 
ועפר. תבן מוץ , הרבה שם ויש ברוח , ונקרא 16)אותה
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קכז                
         

להשתמש  שצריך תבואה, הרבה כך כל בו יש אם קבוע 
חנינא). בר יוסי  רבי  של מימרא (שם המוץ  לזריית ברחת

ההיזק 17) שאין כלל, להרחיק  אין קבוע  שאינו בגורן אבל
קבוע  שאינו בגורן שאף  כאביי  ולא שם, אשי  (כרב  קבוע 
שלא  בכדי  - אמה מחמישים בפחות שדי  אלא להרחיק , יש

שתי18)יזיק ). הוזכרו שם אמנם שם, המשנה המשך
אמה  חמישים שלו בתוך אדם שירחיק  א' נפרדות: הלכות
שירחיק  ב ' העיר. בתוך לו שיש בגורן היינו, רוח , מכל
דינים. כשני  הטור כתבם וכן ומנירו. חבירו של מנטיעותיו
מנטיעות  ההרחקה של זה אחד, דין רק  הזכיר רבינו אך
כאן  שאין שם בגמרא אשי  רב  של מפירושו נראה וכן ומניר,
שאף  רבינו של המשניות בפירוש נראה וכן אחת, בבא אלא
וראה  זו, הלכה רק  בה יש כאילו מפרש הוא המשנה את
הבא, הפרק  בראש ולהלן נא קטן סעיף  קנה סימן סמ "ע 

שם. דברינו הנטיעות 19)וראה לב  את שורף  שהוא
שם). זבל 20)(גמרא מרבה שהמוץ  שלו. חרוש מקום

שם). ורש"י  (גמרא בו שיזרעו הזרעים את ושורף  מדי , יותר

.‚ÔÈ˜ÈÁÓ21˙‡Â ˙Bw‰ ˙‡Â ˙BÏp‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«¿≈¿∆«¿»¿∆
È˜Òa‰22‰n‡ ÌÈMÓÁ ÈÚ‰ ÔÓ23. «À¿¿ƒƒ»ƒ¬ƒƒ«»

במשנה.21) כה. עורות.22)שם עיבוד מקום
שם).23) (רש"י  רע  ריח  משום

.„ÔÈ‡Â24È˜Òa ÔÈOBÚ25ÁÊÓÏ ‡l‡26ÈtÓ ,ÈÚ‰ ¿≈ƒÀ¿¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈
‰nÁ ˙ÈÁÊÓ ÁeL27˙ËÚÓÓe ,28„eaÚ ÁÈ ˜f‰ ∆«ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆∆≈≈«ƒ

‰.˙BBÚ»

שם.24) המשנה חמישים 25)המשך מרחיק  אם  אפילו
ריחם  שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי , ודווקא אמה,

החמירו. לא הבשר, שכלה לפני  אלא כתנא 26)אינו
עקיבא. כרבי  ולא שם ורש"י27)הראשון לא: גיטין ראה

רוח 28)שם. "כי  לרבינו המשניות בפירוש הוא כן
של  רע  (=ריח  הבורסקי  ריח  ּביאּוש שתתקן ייתכן ִמזרחית,
טעם  עוד הוסיף  ושם אדם". לבני  נזק  מזה יגיע  ולא בורסקי )

בכלל. לנשוב  ממעטת זו רוח  הקרוב , המזרח  שבארצות

.‰ÈÓ29‰LÓ ˙BOÚÏ ‡aL30˜È „ˆa ÔzLt ÏL ƒ∆»«¬ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»»
ÔÈÎÏB‰Â ı‡a ÔÈÚÏ ‰Ln‰ ÈÓ È‰L ,BÁ ÏL∆¬≈∆¬≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¿ƒ

ÔÈLk ÚËpL B‡ ;˜i‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe31ÔÓ B˜ «¿ƒƒ∆«»»∆»«¿≈ƒ»ƒ
ÚËpL B‡ ;ÔÓÚË ÔÈ‚ÈÙÓ Ô‰L ,BÁ ÏL ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ∆¬≈∆≈¿ƒƒ«¿»∆»«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈBc‰ È‰L ,ÌÈBc ˙ek „ˆa ÏcÁ«¿»¿««∆∆¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¿ƒ

ÔÈÏÚ‰32ÔÈ„ÈÒÙÓe33‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ ;Lc‰ ˙‡ ∆»ƒ«¿ƒƒ∆«¿«¿»≈¿«≈
ÔÈ‡  Ô‰a34˜ÈfÈ ‡lL È„Îa ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ35ÏÚÂ , »∆≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆…«ƒ¿«

˜fp‰36ÚÈbÈ ‡lL „Ú ,‰ˆÈ Ì‡ ,BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈÁ‰Ï «ƒ»¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆«∆…«ƒ«
‰fL ;˜Êp‰ BÏ37‡a ˜Êp‰Â ,‰OBÚ ‡e‰ BlL CB˙a «∆∆∆∆¿∆∆¿«∆∆»

‰na .ÂÈÏ‡Ó BÁÏ38BÈ‡L ÌÈeÓ‡ ÌÈc «¬≈≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈
e˜ÒÙiL Á‡ ÂÈÏ‡Ó ‡a ˜Êp‰ ‰È‰Lk ?˜ÈÁÓ39 «¿ƒ¿∆»»«∆∆»≈≈»««∆ƒ¿¿

‰Ê ÏL ÂÈOÚÓ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;˜ÈfÓ ÏL ÂÈOÚÓ«¬»∆«ƒ¬»ƒ»«¬»∆∆
 B˙iOÚ ˙ÚLa BÁ ˙‡ ÔÈ˜ÈfÓ B˙eLa ‰OBÚL∆∆ƒ¿«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«¬ƒ»
ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .B„Èa ˜ÈfnL ÈÓk ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿»∆∆¿ƒ
:Ó‡Â ,BÁ ˆÁÏ ÌÈvÁ ‰BÈÂ B˙eLa „ÓBÚL∆≈ƒ¿¿∆ƒƒ«¬«¬≈¿»«

B˙B‡ ÔÈÚBnL !‰OBÚ È‡ È˙eLa40ÔÎÂ .41Ïk ƒ¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈»

‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ ˙BeÓ‡‰ ˙B˜Á‰«¿»»¬¿«¿»¿ƒ¿»∆ƒ…
CÎÈÙÏ .ÂÈvÁa ˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È‰  B˜ÈÁ‰42CÈˆ ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ

ÏcÁÂ ÌÈÏˆa‰ ÔÓ ÔÈLÎe ˜i‰ ÔÓ ‰LÓ ˜ÈÁiL∆«¿ƒƒ¿»ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿»ƒ¿«¿»
‡lL È„k ,ËÚÓ ˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÌÈBc‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»¿»ƒ»≈¿«¿≈∆…

‡lL „Ú ˜ÈÁ‰Ï Ï‡ ;ÌÈ„Èa ˜f‰ ‰È‰È˜Êp‰ ‡BÈ ƒ¿∆∆≈¿»«ƒ¬»¿«¿ƒ«∆…»«∆∆
.CÈˆ ÔÈ‡  ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈»ƒ

במשנה.29) כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין מקום
ולשומים 31) לבצלים קצת דומים הם ירוקים בעודם

ב ). משנה א פרק  כלאים טוב  יום לא 32)(תוספות אבל
שם  בגמרא שנאמר כמו מוציאים, אינם שאותו הגרעין, את

אחר. לעניין בסמיכות חריף 33)יח : הדבש את "שעושה
דיבור  יח . (שם ורש"י  המשניות), בפירוש רבינו (לשון וחד"
החרדל, אוכלים שהם שמתוך מפרש החרדל) ואת המתחיל
שלהם. הדבש את אוכלים הם פיהם, את שמחדד

כמותו 34) הלכה שנפסקה וכמו כחכמים, ולא יוסי  כרבי 
שרבי פי  על ואף  כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם
יח :) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק  דבריו אמר יוסי 
בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים שלדברי 

אבל 35) ממנו, נזק  לבוא עוד שיכול השטח , כל כלומר,
ההלכה. בסוף  שנזכר כמו שיעורֿמה, להרחיק  חייב 

את 36) להרחיק  המזיק  שעל הסוברים לחכמים בניגוד
כה:).37)עצמו. (שם המשנה בהמשך יוסי  רבי  כהסברת

"מודה 38) כה:) (שם כהנא רב  בשם אשי  רב  של מימרא
המזיק )". של שלו, (=בחיצים דיליה בגירי  יוסי  רבי 

כעבור 39) רק  בא והוא נזק , כל בא לא עדיין העשייה ובעת
יא 40)זמןֿמה. פרק  להלן וראה המזיק . אדם הוא שהרי 

תשלומין. חיוב  לעניין ג יוסי41)הלכה רבי  בא לא שהרי 
הקודמות  המשניות כל על חלק  ולא זו במשנה אלא לחלוק 

יחפור. לא מדין 42)שבפרק  זה דין ולמד ברי "ף , הוא כן
(למעלה  טפחים שלושה הכותל מן אותו שמרחיקים בור
משרה  אלא הזכיר לא שהרי "ף  פי  על ואף  א). הלכה ט  פרק 
וחרדל, לכרישין משרה בין להבדיל שאין רבינו סובר -

יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי 

.ÂÏÚa43ÏÚ ÔÈ„BÈ Ô‰Â ,ÌÈÓ CÙBL ‰È‰L ‰iÏÚ‰ ««»¬ƒ»∆»»≈«ƒ¿≈¿ƒ«
Ì‡ :‰hÓÏ c‰44‰ÈÊÚÓ ÌL ‰˙È‰45ÌÈn‰L , «»¿«»ƒ»¿»»«¬ƒ»∆««ƒ

CtLlÓ ÔBÈÏÚ ˜ÈÒÙiL Á‡Â ,‰ÎÈÙL ˙Úa da ÌÈÏk»ƒ»¿≈¿ƒ»¿««∆«¿ƒ∆¿ƒƒ¿…
ÔBzÁz‰ ÏÚ eÙhÈÂ e„ÈÂ ÌÈn‰ eÚÏaÈ46CÈˆ  ƒ»¿««ƒ¿≈¿ƒ«¿«««¿»ƒ

ÔBzÁz‰47˜ÈÁ‰Ïe Ôw˙Ï48Ì‡Â ;˜Êp‰ BÓˆÚ ÔÓ49 ««¿¿«≈¿«¿ƒƒ«¿«∆∆¿ƒ
 „iÓ ÌÈn‰ e„È CtLiLk ‡l‡ ,‰ÈÊÚÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¬ƒ»∆»¿∆ƒ¿…≈¿««ƒƒ»
ÚnÈ B‡ ,Ôw˙Ó ÔBÈÏÚ‰Â ,ÂÈvÁa ˜ÈfÓk ‰Ê È‰¬≈∆¿«ƒ¿ƒ»¿»∆¿¿«≈ƒ»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CtLlÓƒƒ¿…¿≈…«≈»∆

בר 43) חייא כרבי  ולא יוסי  בר חייא כרבי  קיז. מציעא בבא
את 44)אבא. וטריא, השקלא בסוף  שם, שהסבירו כמו

שם. שהובאה כרצפה 45)העובדה התיקרה גבי  על טיח 
א. הלכה ד פרק  למעלה ראה העלייה, כן 46)לבעל ואם

"גירי זה ואין המזיק . של מעשיו שפסקו אחרי  רק  בא הנזק 
הניזוק .47)דיליה". שעל 48)שהוא יוסי  רבי  כדעת

עצמו. את להרחיק  הסוגייה 49)הניזק  מן הרי "ף  הסיק  כך
שם.
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.ÊÈÓ50ÔÏÈ‡ BÏ ‰È‰L51B˜ e‰„O CB˙a52BÏ ƒ∆»»ƒ»¿»≈»¿
:BÏ ÓBÏÂ ÂÈÏÚ kÚÏ ÏBÎÈ Ba‰ ÏÚa ÔÈ‡  BÁ¬≈≈«««»¿«≈»»¿«
ÔÈ„ÈÒÙÓe ÈlL BaÏ ÌÈÒÎ ÔÏÈ‡‰ ÈLL È‰¬≈»¿≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ«¿ƒƒ
˙Úe ,ÔÓÊ Á‡Ï ‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ ˜Ê ‰fL .B˙B‡∆∆∆∆«»≈≈»¿««¿«¿≈

B˜ÈfÓ BÈ‡ ÚËpL53ÌLÎe ;54,BlL CB˙a ÙBÁ ‰fL ∆»«≈«ƒ¿≈∆∆≈¿∆
ÔÎÂ .BlL CB˙a ÚËB ‰Ê Ck55,Ba ÙÁL Ôe‡ »∆≈«¿∆¿≈¿≈∆»«

 e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÔÏÈ‡ ÈLL ‡ˆÓe „ÈÂ¿»«»»»¿≈ƒ»∆ƒ¿¿»≈
Ì‡Â .BlL ÌÈˆÚ‰Â ,ÙBÁÂ ıˆB˜56ÔÏÈ‡Ï B˜ ‰È‰ ≈¿≈¿»≈ƒ∆¿ƒ»»»¿ƒ«
‰n‡ ‰OÚ LL CB˙a ÔBÚÓL57ÏL ÌÈLM‰  ƒ¿¿≈∆¿≈«»«»»ƒ∆
Ì‡Â .BÏ Ô˙BÂ ÔˆˆB˜Â ,ÔBÚÓL58tÁÏ CÈˆ ÔÈ‡ ƒ¿¿¿»¿¿»¿ƒ≈»ƒ«¿…

È‰  e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÌÈLM‰ e‡ˆÈÂ ,Ba¿»¿«»»ƒ∆ƒ¿¿»≈¬≈
˜ÈÓÚÓ ‡e‰59kÚÈ ‡lL È„k ,ÌÈÁÙË ‰LÏL «¬ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…¿«≈

ÌÈÁÙË ‰LÏL CB˙a ‡ˆnL LL ÏÎÂ ;‰LÁn‰««¬≈»¿»…∆∆»»¿¿»¿»ƒ
BˆˆB˜ 60BÈ‡Â ,61ÏL ÔÏÈ‡‰ LÈÈ ‡nL LLBÁ ¿¿≈≈∆»ƒ«»ƒ»∆

‰ÊL ,BÁ62CB˙a63.ÙBÁ ‡e‰ BlL ¬≈∆∆¿∆≈

רב 50) שם שפסק  וכמו יוסי  וכרבי  במשנה כה: בתרא בבא
שמואל. בשם "אם 51)יהודה כתב : קנה) (סימן הטור

לו" סמוך אילן לו ליטע  מותר שדהו אצל בור לחבירו היה
נראה  רבינו מדברי  [אבל לב ). סעיף  שם הרמ "א (הביאו
ובזה  חבירו משדה שיונק  מפני  וזהו אסור, שלכתחילה
כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי  רבי  מודה
שאילן  יהושע  שתיקן פי  על ואף  גזלן). המתחיל דיבור
(בבא  גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים מביא למיצר הסמוך
עשה  שאם אלא כן, לעשות שמותר תיקן לא - כז:) בתרא
שכתב  ח  הלכה להלן אבל שם, בתוספות וראה גזלן אינו
עבודת  (מחמת הגפנים מן אמות ארבע  להרחיק  שחייב 
האילנות  יניקת והרי  צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם)

אמה]. עשרה שש עד או 52)היא אמות לד' מחוץ  היינו,
יא. הלכה להלן ראה השדות, בין גדר זה 53)שיש ואין

דיליה". שם.54)"גירי  במשנה יוסי  רבי  מדברי 
רשאי55) הבור בעל כן בשלו, נוטע  שזה כשם כלומר,

כרצונו. בשדה רש"י56)לעשות פירוש לפי  כו: שם
של  האחרון והפירוש אמה, עשרה שש בתוך המתחיל דיבור

ליה. דאמרי  עד המתחיל דיבור שם, שעד 57)התוספות
אילן. של כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן

כו.58) שם בעומק .59)משנה הוא 60)חורש ואם
קנה  סימן (סמ "ע  האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש בתוך

סט ). קטן זו.61)סעיף  בהלכה הנאמר כל על מוסב  זה
הניר.62) שדה ובעל הבור בעל רבי63)היינו, דברי  סיום

כה:). (שם במשנה יוסי 

.ÁÈÓ64‡L B‡ ÌÈÙ‚ ‰ÚeË BÁ ‰„O ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿≈¬≈¿»¿»ƒ¿»
„ˆa ÌÈÙb e‰„O CB˙a ÚËÏ ‡e‰ ‡e ,˙BÏÈ‡ƒ»»ƒ¿…«¿»≈¿»ƒ¿«
˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  ˙BÏÈ‡ „ˆa ˙BÏÈ‡ B‡ ÌÈÙb65 ¿»ƒƒ»¿«ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Úa‡66˙Bn‡67ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .68ı‡a ? «¿«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ï‡OÈ69ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡ ;70ÌÈÙb ÔÈa ˜ÈÁÓ  ƒ¿»≈¬»¿»»»∆«¿ƒ≈¿»ƒ

ÔÈe ,˙Bn‡ ÈzL ÌÈÙ‚Ï71˙BÏÈ‡ ‡LÏ ÌÈÙb72B‡ ƒ¿»ƒ¿≈«≈¿»ƒƒ¿»ƒ»
˙BÏÈ‡Ï ˙BÏÈ‡ ÔÈa73ÌB˜Ó ÏÎa ˙Bn‡ Úa‡ 74. ≈ƒ»¿ƒ»«¿««¿»»

‰È‰75CÓBÒ ‰Ê  ÌÈ˙Èa „‚76CÓBÒ ‰ÊÂ ,„bÏ »»»≈≈¿«ƒ∆≈«»≈¿∆≈

ÈÓ .ÌB˜Ó ÏÎa ,„bÏ77‰ËB BÁ ÔÏÈ‡ ‰È‰L «»≈¿»»ƒ∆»»ƒ«¬≈∆
‡ÏÓk ıˆB˜  e‰„O CB˙Ï78ÚcÓ79Èab ÏÚ ¿»≈≈ƒ¿…«¿≈«««≈

‰LÁn‰80‰ËBp‰ Ïk ıˆB˜  ‰Ó˜Me eÁe .81, ««¬≈»∆»«ƒ¿»≈»«∆
Ïe˜L ‰È‰iL „Ú82‰ËB ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ˆn‰ „‚k «∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆¿≈ƒ»»∆
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÏÚ83B‡ BÁ ÏL84 ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ÏÚ «≈«¿»ƒ∆¬≈«≈»ƒ»

.ˆn‰ „‚k Ïe˜L ‰È‰iL „Ú ,‰ËBp‰ Ïk ˙‡ ıˆB˜≈∆»«∆«∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆

במשנה.64) כו. במחרשתו 65)שם להיכנס  יצטרך שלא
חבירו. שדה (ברייתא 66)לתוך הכרם עבודת שיעור שזהו

וראה 67)שם). להרחיק . אין אמות מארבע  שיותר נראה
מתוך 68)להלן. יוצא וכן שם, שמואל של מימרא

כסותרות. הנראות והמשנה הברייתא השוואת
אמות.69) ארבע  וצריכה רחבה שאין 70)שמחרשתם

הכרם. לעבודת אמות ארבע  צריכים ואינם רחבה מחרשתם
ועוד 71) רש"י  הראב "ד, של לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה

אף  לגפנים אילנות שבין הייתה, יוסף  רב  שכוונת מפרשים,
ד' ישראל: בארץ  כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל

ולניזק 72)אמות. גפנים לו יש שהמזיק  משמע , זו מלשון
שם: בתרא בבבא רומי  כתב ֿיד בגמרא הוא וכן אילנות,
אילן  "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים "אבל
שדה  היה "ואם שם: במשנה רבינו פירש וכן לגפנים".
בכל  אמות ד' מרחיק  האילן שדה לו לסמוך ובא חבירו

דינו 73)מקום". לאילן שמאילן מפורש שם בגמרא
סופר  שטעות המגידֿמשנה כתב  ולפיכך לגפנים, כמגפנים
כה) סעיף  קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא
ובין  לגפנים גפנים בין מרחיק  לארץ  בחוצה "אבל העתיק :
ארבע  אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי  לאילנות אילנות

טפי "74)אמות". בעי  לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
שתי הרחיק  שרבא הרי "ף , רבו (בשם מיגאש ר"י  ופירש
לגפנים  שמאילן לו אמרו זה ועל בבבל הרחקה כדין אמות

אמות. ארבע  כלומר יותר, להרחיק  המשך 75)צריך
שם. וראה 76)המשנה במחרשתו. שייכנס  חשש אין שאז

אילן  סמיכת על גם מוסב  זה אם סג קטן סעיף  שם בסמ "ע 
במשנה.77)לגפנים. כז: הזה.78)שם הגובה עד

עץ 79) "הוא המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, מלמד
ברזל". שיני  קצותיו בשתי  שיש שהענפים 80)המלמד,

ואינו  יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לו יפריעו לא
לקצוץ . יכול אינו לו צל 81)מפריע  להם יש שאלו מפני 
לשדה. מזיק  והוא הבנאים,82)מרובה משקולת כעין

למצר. מחוץ  כלום יטה ולא המצר, עם שווה שיהיה כלומר,
עייף "83) "והוא עייפות. מלשון והוא "השלהין", כמו

והוא: משלהי ". "והוא אונקלוס : תירגם כט ) כה, (בראשית
יותר  הצל מזיק  ולה לגשמים מחוץ  למים שזקוקה שדה

אחרת. סוף 84)מלשדה בתרא בבא בתוספתא הוא כן
כנגד  האילן ובית השלחין "בית הדפוס ): נוסחת (לפי  א פרק 

המשקולת".

    
כדי1) לעשות רשאי  אדם שאין הדברים כן גם בו נתבארו

מה  לחבירו נזק  לעשות המחזיק  ודיני  לחבירו, יזיק  שלא
אלו. בדברים דינו

.‡ÈÓÚ˜ B‡ ,BlL CB˙a Ô‚ ‰OÚL,‡qk‰ ˙Èa ƒ∆»»…∆¿∆»«≈«ƒ≈
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‰Î‡ÏÓ B‡LiL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÙÚÂ ˜‡ da ¿»»∆≈»»»¿»»¿«≈»∆
˙Èa ÁÈ B‡ ÙÚ‰ ÚÈbÈ ‡lL È„k ˜ÈÁ‰Ï CÈ»̂ƒ¿«¿ƒ¿≈∆…«ƒ«∆»»≈«≈
elÙ‡ .B˜ÈfÈ ‡lL È„k ,BÁÏ ˜‡‰ B‡ ‡qk‰ «ƒ≈»»»«¬≈¿≈∆…«ƒ¬ƒ

ÚiÒnL ‡e‰ Áe‰ ‰˙È‰‰OBÚL ˙Úa B˙B‡ »¿»»«∆¿«≈«¿≈∆∆
ın‰Â ÔzLt‰ ˙Ú B‡ ÙÚ‰ ˙‡ ‰ÎÈÏBÓe ,BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ»∆∆»»¿…∆«ƒ¿»¿«…
˜ÈÁ‰Ï iÁ ‰Ê È‰  BÁÏ Ô˙ÚÈbÓe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«≈»∆«ƒ»»«¬≈¬≈∆«»¿«¿ƒ

eÚÈbÈ ‡lL È„kÁe‰ È„È ÏÚ elÙ‡Â e˜ÈfÈ ‡ÏÂ ¿≈∆…«ƒ¿…«ƒ«¬ƒ«¿≈»«
‰ÈeˆÓÂÈvÁa e˜Èf‰L ÈÓk el‡ ÏkL ;.Ô‰ ¿»∆»≈¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈

שאינו 2) בגורן כאן והמדובר במשנה. כד: בבאֿבתרא
להרחיק  צריך אינו זה שבאופן שם אביי  שאמר וכמו קבוע ,
אלא  ב ) הלכה פ "י  למעלה (ראה קבוע  כבגורן אמה חמשים
המשנה, בפירוש אלא חלק  לא אשי  רב  ואף  יזיק . שלא בכדי 
והגר"א  (לחםֿמשנה, עליו נחלק  לא - ההלכה בעצם אבל

צג). ס "ק  קנה, רב 3)סימן דברי  מתוך כג. שם נראה כן
מסויימת.4)זביד. עובדא של רקע  על  כו. כגון 5)שם

שם. הנזכרת בעובדא פשתן, כאמימר 6)ניפוץ  כו. שם
שם. הרי "ף  פסק  וכן כרבינא. ולא אשי , רב  בר ומר

ס .7) בבבאֿקמא אשי  רב  כדברי  גרמא, אלא זה אין שאז
(בבאֿבתרא  בזה להרחיק  חיוב  שום אין רבינא ושלדעת

תשלומין 8)שם). חיוב  בו שאין אע "פ  בנזקין, שגרמא
אסור. - ב ) בהלכה רוח .9)(כדלהלן בכ"י10)בלי 

שמא  לחשוש אין אבל מצויה, ודוקא "המצויה". תימן:
שם  ה'תוספות' שהוכיחו כמו מצויה, שאינה רוח  תוליכם

זיקא. להרחיק 11)ד"ה הניזק  שעל שסובר יוסי , רבי  ואף 
בזה, מודה - ה"ה) פ "י  (למעלה כמותו פוסק  ורבינו עצמו,

שם). (למעלה חציו עלֿידי  בא שזה כיון

.Ck Ïk ˜ÈÁ‰Ï iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Ì‡ , ««ƒ∆«»¿«¿ƒ»»ƒ
Ô‰a ‰˜Èf‰Â ÙÚ‰ ˙‡Â ın‰ ‰Èeˆn‰ Áe‰ ‰ÎÈÏB‰ƒ»»««¿»«…¿∆∆»»¿ƒƒ»»∆

ÌlLlÓ eËt ‡Â ,B˙B‡ ÚiqL ‡e‰ Áe‰L ;ÔÈ »ƒ¿«≈∆»«∆ƒ«¿≈
BÓˆÚ ˜ÈfÓ ÁkÓ ‡a ‰Ê ˜Ê. ∆∆∆»ƒ…««ƒ«¿

א.12) הלכה למעלה שנתבאר כרב 13)כמו ס . בבאֿקמא
בבבאֿבתרא  הרי "ף  פסק  וכן זירא, ורבי  כרבא ולא אשי ,
של  המקורות השוואת מתוך שהסיק  יחפור, לא פרק 
חיוב  בין לחלק  שיש ס . בבאֿקמא ושל כו. בבאֿבתרא

התשלומין. וחיוב  ליבה 14)ההרחקה שלענין ואע "פ 
הלכה  ממון נזקי  מהלכות בפי "ד רבינו פסק  הרוח , וליבתה
נזק  משלם להזיק  הגורם וכל גרם, "שהוא מפני  שחייב , - ז
ודאי בגורן כאן אבל להזיק , כיוון ודאי  באש שם - שלם"
חייב  אינו דגרמי  שבדיני  לשיטתו ורבינו להזיק , כיוון לא
א  הלכה סנהדרין מהלכות בפ "ו ראה במתכוין, אלא לשלם
מהלכות  בפי "ח  ועיין יט ). ס "ק  תיח , סימן (הגר"א ד והלכה
ממון  נזקי  מהלכות ד ובפרק  שם, ובהערות יג הלכה מכירה

שם. במגידֿמשנה ב , הלכה

.‚L˙Bk‰˙BÙÈ‰ ˙‡,BlL CB˙a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆»ƒ¿«≈»∆¿∆
„Ú ,BÁ ˆÁÏ „„Ó ‰knL ˙Úe‰„„pL ¿≈∆«∆¿«¿≈«¬«¬≈«∆ƒ¿¿»

˙ÈÁ‰ Èt ÏÚ ˙ÈÁ‰ Èeqk˜ÈfÓ ‰Ê È‰  ƒ∆»ƒ«ƒ∆»ƒ¬≈∆«ƒ
ÂÈvÁaÏhÈ B‡ ,„„È ‡lL È„k ˜ÈÁ‰Ï iÁÂ , ¿ƒ»¿«»¿«¿ƒ¿≈∆…¿«¿≈¿«≈

nL BzÎ‡ÏÓÌ‡Â .˙˜fiÁ  „e„p‰ ˙Úa ˜Èf‰ ¿«¿∆«∆∆¿ƒƒƒ¿≈«ƒ¿«»
.˜Êp‰ ‡a BÁkÓ È‰L ,ÌlLÏ¿«≈∆¬≈ƒ…»«∆∆

אשי .15) כרב  כו. ודף  כה: דף  "חיטים 16)בבאֿבתרא
נזכרו  ובגמרא יט ). יז, בשמואלֿב  (רש"י  כתושות"

זה 17)"שומשמים". אין מתנדנדת, החצר רק  אם אבל
מיגאש). ר"י  בשם (מגידֿמשנה החצר 18)נזק  כלומר:

הכיסוי . את על 19)נדנדה עומדת כשהחבית והיינו,
החומה. על עומדת שהיא שם רש"י  לפירוש בניגוד החצר,

לט . ס "ק  קנה, סימן הגר"א ביאור אדם 20)וראה והוא
כנ"ל. מודה יוסי  רבי  אף  ובזה הלחםֿמשנה 21)המזיק ,

לדברי מקור למצוא התלבטו קנה, בסימן יוסף ' ה'בית וכן
מב ) ס "ק  (שם הגר"א ובביאור התשלומין, לחיוב  כאן רבינו
אדם  יעמיד "לא כ: בבבאֿבתרא מהמשנה לזה מקור מביא
אמות  ארבע  גובה גביו על יש אלאֿאםֿכן הבית בתוך תנור
הלכה  פ "ט  למעלה וראה שהזיק ", מה משלם הזיק  ואם -
ליתר  ביחס  רבינו בעמדת שדן בלחםֿמשנה וראה יא.

לשלם. חייב  אם והזיק , הרחיק  לא אם ההרחקות,

.„‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ˜ta ˙BeÓ‡‰ ˙B˜Á‰‰ ÏkÌ‡ , »««¿»»¬«¿»ƒ∆«¿»ƒ
ÏÁÓ ‰Ê È‰  ˜˙LÂ BÁ ‰‡Â ,˜ÈÁ‰ ‡Ï, …ƒ¿ƒ¿»»¬≈¿»«¬≈∆»«

‰‡iL ‡e‰Â .B˜ÈÁ‰Ïe BÎÈˆ‰Ïe ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆≈»∆
B‡ ,„iÓ BnÚ ÚiqL ÔB‚k ,ÏÁnL epnÓBÏ Ó‡L ƒ∆∆»«¿∆ƒ«ƒƒ»∆»«

˜˙LÂ ‰˜Á‰ ‡Ïa Bcˆa ‰OÚL e‰‡L B‡ ,˙BOÚÏ«¬∆»»∆»»¿ƒ¿…«¿»»¿»«
‰Ê ÏÚ „Èt˜‰ ‡ÏÂ‰ÎÊ  ˜Êa ˜ÈÊÁn‰ ÏkL .‰ÎÊ  ¿…ƒ¿ƒ«∆»»∆»««¬ƒ¿∆∆»»
e‡aL BÓk ,Ba˜ÈÊÁ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ

ÈÈÓ ‰Úa‡Ó ıeÁ ,ÔÈ˜Ê ‡Lael‡ ÔÈ˜Ê ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔLÚ‰ :Ô‰L ,‰Ê ˜Ùa ÌÈeÓ‡‰˙Èa ÁÈÂ , »¬ƒ¿∆∆∆∆≈∆»»¿≈«≈

‡qk‰˜‡‰Â ,„e„Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ;Ú˜w‰ «ƒ≈¿»»»¿«≈¿ƒ¿««¿«
˜fp‰ ˜˙L elÙ‡Â ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈≈≈¬»»«¬ƒ»««ƒ»
˜f‰ ÔÎÂ .˜ÈÁ‰Ï e‰ÙBÎÂ ÊBÁ ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nk«»»ƒ¬≈∆≈¿≈¿«¿ƒ¿≈∆≈

‰ˆÈÁÓ CÈvL ÌB˜Óa ‰i‡˙BOÚÏ e‰ÙBk  ¿ƒ»¿»∆»ƒ¿ƒ»≈«¬
e‡aL BÓk ,‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ‰vÈÁÓeL ‰nÏÂ . ¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆¿∆≈«¿¿»»»

Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ?ÔÈ˜Ê ‡MÓ el‡ ÌÈ˜Ê¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆≈«¿∆»»
˜f‰ B˜f‰L ,ÏÁBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁÂ ,el‡Ó ˜Ê ˙ÏBÒ∆∆∆∆≈≈¿∆¿»∆≈≈∆∆≈∆≈

Ì‡Â .Úe˜BÈ‡  el‡ ÌÈ˜Êa ÏÁnL B„iÓ e˜ »«¿ƒ»ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ≈≈
.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

ועשירי .22) זכו 23)תשיעי  שבנזקין רבינו שיטת
בחזקת  לא צורך אין קרקע , לחזקת בניגוד בתשמישים,
זה, על חולקים ויש מתנה. או מכר בטענת ולא שנים שלש

שם. יז ובהערה ג, הלכה ח  פרק  למעלה והיינו,24)ראה
זו. אף  זו לא ועוד.25)בדרך ה"ו פ "ז יב , הלכה פ "ו לעיל

"ממיני ".26) אברבנאל: לדברי27)בכ"י  כג. בבאֿבתרא
מרי . שם.28)רב  זביד רב  כו.29)לדברי  שם נראה כן

פעמים  כמה פשתן מנערים שהיו מריון בר דבי  במעשה
לנזקין  חזקה יש רבינו לדעת והרי  להרחיק , חייבום ואח "כ
כלל  חזקה אין שבזה הרי  - שנים בשלש צורך ואין לאלתר,

קא). ס "ק  קנה, סימן שהיו 30)(הגר"א כה: שם נראה כן
- להפסיק  חייבום ואח "כ מנדנדים, והיו שומשמין כותשין
בראב "ד. וראה שם). (הגר"א חזקה דין בזה שאין הרי 
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ורצו 31) חלוקה דין בה שאין או חלוקה, דין בה שיש
יד). הלכה פ "ב  (למעלה ועיין 32)לחלוק  שם. למעלה

צא. הערה חזקה 33)שם "אין שם: שאמרו ממה נראה כן
טענת  היינו, מט :), (בבאֿבתרא יש דראיה מכלל - לנזקין"

חזקה). אין ד"ה שם ('תוספות' מתנה או מכר

.‰ÈÓ˜ÈÊÁ‰L˙BÏ B‡ Ìc ˙Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ƒ∆∆¡ƒ«¬¿∆∆»¿≈
ÔÓB˜Óa Ô‰a ‡ˆBiÎÂÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBÚ‰ e‡BÈÂ , ¿«≈»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ¿«≈»∆

ÌÏB˜a BÁÏ ÔÈˆÓ Ô‰ È‰Â ,eÏÎ‡ÈÂ Ìc‰ ÏÏ‚aƒ¿««»¿…¿«¬≈≈¿≈ƒ«¬≈¿»
ÏÚ ÔÈLBÈ Ô‰L ,Ì‰ÈÏ‚aL Ìca B‡ ÌÙeˆÙˆÂ¿ƒ¿»«»∆¿«¿≈∆∆≈¿ƒ«

ÔÈÎÏÎÏÓe ˙BÏÈ‡‰Ì‡ ,Ì‰È˙BtBÁ ‰È‰ »ƒ»¿«¿¿ƒ≈≈∆ƒ»»¬≈
Ô„t˜˙BtL B‡ ,B˜ÈfÓ ‰f‰ ÛeˆÙvL ‰ÏBÁ B‡ «¿»∆∆ƒ¿«∆«ƒ∆≈

,‰Î‡Ïn‰ d˙B‡ ÏhÏ iÁ  Ìca BÏ ÔÈ„ÒÙ BlL∆ƒ¿»ƒ«»«»¿«≈»«¿»»
‰Ê ˜f‰L ;B˙ÓÁÓ ˜f‰ BÏ ‡BÈ ‡lL „Ú ˜ÈÁÈ B‡«¿ƒ«∆…»∆≈≈¬»∆∆≈∆

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰ ˙Èa ÁÈÏ ‰ÓB„. ∆¿≈«≈«ƒ≈¿«≈∆≈¬»»
ÔÎÂ,Ôn‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰OÚpL ˆÁ Èa B‡ ÈBÓ Èa ¿≈¿≈»¿≈»≈∆«¬»∆»≈∆À»

˜ÊÁ‰ È‰L ,Ba eÁÓ ‡ÏÂÔÈÒÎ ÌÚ‰ eÈ‰Â , ¿…ƒ∆¬≈À¿«¿»»»ƒ¿»ƒ
LÈÂ ,‰Ê „a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  e˜˙LÂ ,˙B˜Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ¿¿»¿…∆¡ƒ¿»»∆¿≈
ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :ÓBÏÂ kÚÏ ˙Ú ÏÎa Ì‰Ï»∆¿»≈¿«≈¿«≈»¿ƒƒ…
BÓk ‡e‰ Úe˜ ˜f‰ ‰fL ;ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ ÏBwÓƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆≈»«¿

.ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰ÊÎÂ .˜‡‰Â ÔLÚ‰∆»»¿»»»¿»∆«¿ƒ

יוסף .34) רב  של עובדא וכג. כב : שיוצא 35)שם כמו
השקלאֿוטריא. מתוך שם,36)מפורש ב 'תוספות' הוא כן

אומני . אתו שם.37)ד"ה הגמרא והוא 38)כמסקנת
בשם  (מגידֿמשנה זאת סובלת דעתו שאין ונודע  שמוחזק 

קפדן 39)מפרשים). שאינו באחר אבל קפדן. שהוא כיון
חזקה. לו ויש הכסא, בית כריח  זה אין ההלכה 40)- כל

שם  ועיין קצת. לשון בשינוי  יב , הלכה פ "ו למעלה הובאה
כלי41)בהערות. של הקול מפני  למחות יכולים ואינם

להם. שמזיק  המלאכה

.ÂÈÓÁ˙tL ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ LiL ˜Êa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿∆»«
ÔBlÁÌÈn‰ ˙n‡ ÈÚ‰ B‡ ,‰Ó ˜ÈÁ‰ ‡lL B‡ , «∆¡ƒ««««ƒ∆…ƒ¿ƒ«

˜ÈÁ‰Ï Èe‡MzÓ‡ ‰z‡ :ÔÚBË ˜ÈÊÁn‰ È‰Â , ∆»¿«¿ƒ«¬≈««¬ƒ≈«»»«¿»
˜Êp‰ k‰ B‡ ,˙È‡L Á‡ ÈÏ zÏÁÓ B‡ ,˙BOÚÏ ÈÏƒ«¬»«¿»ƒ««∆»ƒ»À««∆∆
‡e‰ ÂLÎÚ :ÓB‡ ˜fp‰Â ,Èa ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ z˜˙LÂ¿»«¿»¿…ƒƒ»ƒ¿«ƒ»≈«¿»
È˙È‡Lk :Ó‡L B‡ ,Ì„wÓ ÈzÚ„È ‡ÏÂ ,È˙È‡L∆»ƒƒ¿…»«¿ƒƒ…∆∆»«¿∆»ƒƒ
,ÌzÒ‡ B‡ ˜ÈÁ‡ ‰zÚ :zÓ‡ ‰z‡Â ,Ea È˙ÈÁÓƒƒƒ¿¿«»»«¿»«»«¿ƒ∆¿…
E˜f‰ Úa˜zL È„k ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â¿«»«¿∆ƒƒ∆¿≈∆ƒ¿«∆≈¿
Ì‡Â ;‰È‡ ‡È‰Ï ˜fp‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa ¿»≈¿«≈»∆««ƒ»¿»ƒ¿»»¿ƒ

ËtÈÂ ˙q‰ ˜Èfn‰ ÚMÈ  ‡È‰ ‡Ï. …≈ƒƒ»«««ƒ∆≈¿ƒ»≈

ז.42) בהלכה רבינו שיטת לפי  היזק 43)יוצא בו שיש
ה"א). פ "ז (למעלה חזקה בו ויש פ "ט 44)ראיה, למעלה

א. האחרונים.45)הלכה בפרקים שנזכר כמו
שבועת 46) המוחזק  נשבע  שנים שלש שבחזקת שכשם

ראיה  להביא המערער ועל בידו, השדה ומעמידים היסת
נזקין  בחזקת כן כמו - ב ) הלכה ונטען טוען מהלכות (פי "א
קכה), ס "ק  שם והגר"א צג. ס "ק  קנה, סימן (סמ "ע  לאלתר

דרבנן  היסת שבועת נשבע  שהנתבע  ברי , תביעת כל וכדין
(מגידֿמשנה). ונפטר

.Ê˙Èe ÔLÚ ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ˜Êa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿»»≈
˜f ÏL B„iÓ ‰wL ˜Èfn‰ ÔÚËÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰«ƒ≈¿«≈»∆¿»«««ƒ∆»»ƒ»∆ƒ»

‰È‡ ‡È‰Ï ˜Èfn‰ ÏÚ ‡Ï Ì‡Â ;B„iÓ ewL «««ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ»¿ƒ…
,Ck ÏÚ B„iÓ e˜ ‡lL ˙q‰ ˜fp‰ ÚMÈ  ‡È‰≈ƒƒ»««ƒ»∆≈∆…»ƒ»«»

.B˜f‰ ‰Ê ˜lÒÈÂƒ«≈∆∆≈

ודינו 47) מוחזק , אינו - חזקה דין למחזיק  לו שאין כיון
(מגידֿמשנה). ראיה להביא שעליו מחבירו, המוציא ככל

     
בעל 1) מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי  בו נתבארו

קרקעו  המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק  ובאו שלה המצר
אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל לאחד

זה. דבר מדיני  מקצת בו ונתבארו

.‡ÏhÏÂ ‰„O‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ e‡aL ÔÈÙzM‰ B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆«»∆¿ƒ…
ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÂL dlk ‰˙È‰ Ì‡ :B˜ÏÁ „Á‡ Ïk»∆»∆¿ƒ»¿»À»»»¿≈»»
‰cn‰ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁ  „Á‡ Ïk‰ ‡l‡ ,Ú ÌB˜Óe BË»«∆»«…∆»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
,‰Ê „vÓ È˜ÏÁ ÈÏ ez :Ì‰Ó „Á‡ Ó‡ Ì‡Â .„Ïaƒ¿«¿ƒ»«∆»≈∆¿ƒ∆¿ƒƒ«∆
‰„O Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,ÈlL Á‡ ‰„OÏ CeÓÒ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»¿»∆«≈∆ƒ¿ƒ¿∆«…»∆

BÏ ÔÈÚÓBL  ˙Á‡ekÚL ;‰Ê ÏÚ B˙B‡ ‰ÙBÎÂ , ««¿ƒ¿∆«∆∆ƒ
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ  ‰Ê „aÏ‡ .„Á‡ ˜ÏÁ ‰È‰ Ì‡ ¿»»∆ƒ«¿…ƒ¬»ƒ»»≈∆∆»

CcÏ B˜ B‡ ,˙BÈ ‰pÏ B˜ B‡ ,BË ‰pnÓ, ƒ∆»»«»»≈»«∆∆
Ú‰ „‚k ‰Ùi‰ d˙B‡ eÓLÂÈÏ ez :Ó‡Â , ¿»»«»∆¿∆∆»«¿»«¿ƒ

ÈlL ‡ÓeMaÏËB ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ‰Ê „vÓ «»∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆»≈
(‰Ê „vÓ ÈlL ‡ÓeMa) ÈÏ ez :Ì‰Ï Ó‡ .ÏB‚a ¿»»«»∆¿ƒ«»∆ƒƒ«∆

Ú‰ „v‰ ÔÓ d˙cÓ ÈˆÁÔÓ ‰z‡ ÏËÂ ,‡ÓeL ‡Ïa ¬ƒƒ»»ƒ««»«¿…»¿…«»ƒ
 ÈlL ‰„OÏ CeÓÒ È˜ÏÁ ‰È‰iL È„k ,Bh‰ „v‰«««¿≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ»«»∆∆ƒ

BÏ ÔÈÚÓBML ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ÈzÚc ‰ÊÏÂ , ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆«¿ƒ
.Ôe„Ï Èe‡ ÔÎÂ ,‰ËB»¿≈»»

רע 2) ומקום טוב  מקום שם ואין שוה, כולה ש"היתה כיון
"תרתי יב : בבבאֿבתרא שאמרו מה וזהו אחד". הכל אלא
דרך  ליד או אחד, נהר ליד שדות (=שתי  נגרא אחד ארעתא
שכיון  סדום", מדת על כופין זה כגון יוסף , רב  אמר  אחת).
ליה  "מעלינן ולומר לעכב  יכולים אינם שוות השדות ששתי 
יותר) אצלנו שוה היא כי  מחירה, את אנו (=מעלים עילויא
מוכרם  והיה משובחין, היו (שנכסיו מריון בר דבי  נכסי  כי 
ולחםֿמשנה  וכסף ֿמשנה במגידֿמשנה וראה ביוקר)".
למשנה  גם ציין ובאורֿשמח  ג. ס "ק  קעד סימן והגר"א
שם. להרמב "ם ובפיה"מ  ח , משנה ו פרק  דמאי  במסכת

חסר.3) לא וזה נהנה בדברי4)שזה הוא זו הלכה מקור
(=קנה  נשיה דבי  אמצרא ארעא דזבן "ההוא (שם): יוסף  רב 
(=כשמת  פלגו קא כי  חמיו), בית של השדות ליד שדה
אמצראי לי  פליגו להו אמר בנכסיו), לחלוק  ורצו חמיהם
מדת  על כופין זה כגון רבה, אמר קרקעי ). ליד לי  (=חלקו
ליה  מעלינן אחי  ליה אמרי  יוסף , רב  לה מתקיף  סדום.
אתרי ארעתא "תרי  שם: ועוד מריון". בר דבי  כנכסי  עילויא
כופין  זה כגון רבה אמר דרכים), שתי  על שדות (=שתי נגרי 
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קלי                
         

מדוויל  דהאי  זימנין יוסף , רב  לה מתקיף  סדום. מדת על
לא  וזו הנהר, מן שותה זו (=לפעמים מדוויל לא והאי 
אחת  לשדה יתרון שכשיש הרי  - יוסף " כרב  והלכתא שותה)

לו. שומעין אין - השניה רבינו 5)על של פירושו זהו
והגר"א  (לחםֿמשנה שם בגמרא שהוזכרה "ניגרא", למילה:
ו. ס "ק  שם ובסמ "ע  ג הלכה להלן וראה ז). ס "ק  שם

גדולה.6) יותר במדה רעה כנגד קטנה במדה יפה כלומר:
הקטנה.7) היפה אינו 8)כלומר: בסוגריים המוקף  [כל

אבוהב . מהר"י  ובהגהת במגידֿמשנה אינו וכן תימן, בכ"י 
חו"מ  בשו"ע  וראה הקודמת, מהשורה בטעות שנכפל ונראה

א]. סעיף  קעד את 9)סימן לקבל מסכים שהוא היינו,
חשבון  על הכמות של פיצוי  בלי  הרעה, מן המחצית

להלן. וראה בבבאֿבתרא 10)האיכות, אלו דברים מקור
דבר  (לחלק  לו שומעין - פחות ואני  שיעור, אתה "טול  יג:
לו, שומעין אין שאמר לרשב "ג ואף  חלוקה)". כדי  בו שאין
כי במתנה רוצה איני  כנגדו: טוען שהשני  מפני  אלא זה אין
אבל  ה), הלכה פ "א למעלה (ראה יחיה מתנות שונא
הזיבורית  את מעדיף  שהראשון מתנה, זו אין בנידוןֿדידן

ח ). ס "ק  והגר"א ז, ס "ק  שם (סמ "ע  שלו לשדה הסמוכה

.BÎa‰BlL ÌÈ˜ÏÁ ÈL ÏËB  ˜ÏÁL «¿∆»«≈¿≈¬»ƒ∆
„Á‡kÏ‡ .Ìi‰ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ¿∆»¬»«»»∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡‰eÏÚ Ì‡ ;ÏB‚a ÂÈÁ‡ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB  »»≈∆¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ»

eÏÚ  ˙BÓB˜Ó ÈLa eÏÚ Ì‡Â ,eÏÚ  „Á‡ ÌB˜Óa. ¿»∆»»¿ƒ»ƒ¿≈¿»

יהושע .11) ברבי  הונא רב  של מימרא יב : החלק 12)שם
הבכורה. וחלק  אחיו כשאר החלקים 13)שנוטל ששני 

מן  קכד.) (בבאֿבתרא זאת ולמדו אחד, חלק  נחשבים
לתת  יכיר השנואה בן הבכור את "כי  יז) כא, (דברים הפסוק 
והמדובר  כאחד. הם החלקים ששני  הרי  - שנים" פי  לו
רבינו  השמיענו כבר - שוים הם שאם שוים, החלקים כשאין
חלקי לי  תנו שטוען: לאחד ששומעין ב , בהלכה למעלה
(מגידֿמשנה). בבכור? החידוש ומה שלי , השדה בצד

בתורה,14) "בכור" נקרא שהיבם שאע "פ  שאמר שם, כרבא
כבכור. חלוקתו אין - הבכור" "והיה ו) כה, (דברים שנאמר

המת.15) אחיו אשת את שייבם האחים, מן אחד
המ 16) אחיו את יורש הלכה שיבם נחלות מהלכות (פ "ג ת
הם 17)ז). שאם שווים, החלקים כשאין המדובר כאן ואף 

(מגידֿמשנה). כנ"ל לו שומעים בוודאי  - שוים

.‚ı‡ÁÊÓ dÏ ÛÈwÓ ‰p‰ ‰È‰L ,˙ÚaÓ ∆∆¿À««∆»»«»»«ƒ»ƒ¿»
Cc‰Â ,ÔBÙˆÂd˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ  ÚÓe ÌBc ¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ»

ÔBÒÎÏ‡a‰ ‰ÊÏÂ C„Â ‰ ‰ÊÏ ÚÈbiL È„k , «¬«¿¿≈∆«ƒ«»∆»»¿∆∆¿»∆»»
‡e‰L ,‰Ê „vnL ÈˆÁ‰ ÈÏ ez :Ó‡ Ì‡Â .C„Â¿∆∆¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ∆ƒ«∆∆
c Ïk :c ÏL BÏÏk .BÏ ÔÈÚÓBL  È„O „ˆa¿«»ƒ¿ƒ¿»∆»»»»»
ÔÈÙBk  ÏÏk „ÒÙ‰ BÁ ÏÚ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ BË ‡e‰L∆»∆¿≈«¬≈∆¿≈¿»ƒ

˙BOÚÏ B˙B‡. «¬

שם.18) ורש"י  ר"ח  כפירוש ודלא יג. בגמרא 19)שם
רבינו  ומפרש נהרא". גיסא וחד נגרא, גיסא "חד שם:

ד. הערה למעלה וראה דרך. - הזה:20)"נגרא" כציור
א.21) בהלכה למעלה שכתב  כמו

.„„Á‡ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓB˜ÏÁ ÎnL ∆»ƒ»«ƒƒ«À»ƒ∆»«∆¿
ÔÈ˜lÒÓ  Á‡ÏÂ ,Á˜Bl‰ ˙‡‡L BÏ ÔÈ˙B ¿«≈¿«¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ¿»

È„k ,CÏB‰Â Ô˙pL ÌÈÓc ÔÈÙzM‰ ‡L B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿»«À»ƒ»ƒ∆»«¿≈¿≈
.Ô‰ÈÈa Ê ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈≈∆

רב ,22) בשם יהודה כרב  ולא נחמן כרב  קח . בבאֿמציעא
כא). סימן (פ "ט  שם ברא"ש האי  רב  לדעת 23)וכפירוש

או  אחים ארבעה או שלשה כשהיו מדובר שם, האי  רב 
את  לסלק  מהם אחד בא שאם כאן, החידוש וזהו שותפים.
בצד  חלקו הזה השותף  יקבל שמא טוען: והלה הלוקח ,
לפי כלל, טענה זו שאין - שלו מצרא" "בר יהיה ולא אחר,
מצרא  בני  נחשבים וכולם השטח , בכל חלק  יש שותף  שלכל

הבאה. בהערה וראה ו). ס "ק  קעד סימן ממה 24)(סמ "ע 
להלן  כמו "קרקע ", הזכיר ולא "חלקו" כאן: רבינו שכתב 
אף  זה דין נוהג ובשותפין שבאחין מהרי "ק  למד ה, בהלכה
החידוש  זהו מהרי "ק  [ולדעת כסף ֿמשנה). (ועיין במטלטלין

אחד]. בברֿמצרא שאין מה עשיית 25)בשותפין, מדין
הבאה. כבהלכה והטוב , הישר

.‰‡ÏÂLÈ  Á‡Ï BlL Ú˜˜ ÎBn‰ ‡l‡ ,„BÚ ¿…∆»«≈«¿«∆¿«≈≈
Á˜BlÏ ÌÈÓc ÔzÏ BlL ˆn‰ „ˆa ‡e‰L BÁÏ«¬≈∆¿««∆∆∆ƒ≈»ƒ«≈«

˜lÒÏe‰ÊÂ ,B˙B‡‡e‰ el‡k  ˜BÁ‰ Á˜Bl‰ ¿«≈¿∆«≈«»»¿ƒ
ÁÈÏLÎnL ÔÈa ,‡e‰ ÎnL ÔÈa .ˆn‰ Ôa ÏL ¿ƒ«∆∆«∆∆≈∆»«≈∆»«
BÁeÏLÔÈc ˙Èa eÎnL ÔÈa ,Ôa ÔÈ„ Ba Li  ¿≈∆»¿≈ƒ≈ƒ∆

elÙ‡ .ˆn‰ÔÎLÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz Á˜Bl‰ ‰È‰ «∆∆¬ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿»≈
Ôa  ˜BÁ ı‡‰ ÌÚ ˆn‰ Ôe ,ÎBnÏ B˜Â¿»«≈∆«∆∆«»»∆»∆

‰Ê „Â .Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓe ,Ì„B˜ ˆn‰, «∆∆≈¿«≈∆«≈«¿»»∆
ÌeMÓeÓ‡ .Bh‰Â Li‰ ˙ÈOÚÂ :Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«»¿
ÌÈÓÎÁ‡e‰ „Á‡ În‰Â ÏÈ‡B‰ :‡e‰ LÈÂ BË , ¬»ƒƒ¿«∆∆∆»¿»»

eÈ‰ .˜BÁ‰ ÔÓ ˙BÈ ˆn‰ Ôa ‰Ê ÌB˜Ó ‰˜iL ∆ƒ¿∆»∆∆«∆∆≈ƒ»»»
˙kÓp‰ ‰„O‰ BÊa ÌÈÎBÊ Ìlk  ÌÈa ˆn‰ Èa¿≈«∆∆«ƒÀ»ƒ¿«»∆«ƒ¿∆∆

Ì‰ÈÈa ‡È‰ÂÌÈÓ ÈÙÏÌÈÓc‰ ÔÓ ÔÈ˙BÂ , ¿ƒ≈≈∆¿ƒƒ¿»»¿¿ƒƒ«»ƒ
Ï‡ ;˙Á‡ ÌÚÙa Ìlk e‡aL ‡e‰Â .Á˜BlÏÌ‡ «≈«¿∆»À»¿««««¬»ƒ

,BcÏ da ‰ÎÊ  Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„»̃«∆»≈∆¿ƒ≈∆«≈«»»»¿«
ˆn‰ Ôa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰,Ô˙ˆ˜Ó e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«∆∆¿≈ƒ»ƒ¿»»
˙Á‡ ‰È„Óa Ô˙ˆ˜Óeel‡ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ  ƒ¿»»ƒ¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ≈

„Á‡Ï ÎBn‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ‡È‰Â ,„Ïa Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈¿∆»
‡OÓa BlL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,ˆn‰ ÈaÓƒ¿≈«∆∆¿∆»ƒ«À»ƒ∆¿«»

Ú˜wa BÙzL BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÓe,da ‰ÎÊ  «»««ƒ∆≈À»««¿«»»»
.BnÚ ÔÈÏËB ˆn‰ Èa ‡L B‡ ÔÈÙzM‰ ‡L ÔÈ‡Â¿≈¿»«À»ƒ¿»¿≈«∆∆¿ƒƒ

  

          

: אופני בשני  להסביר אפשר מצרא  בר די את
את   חכמי שחייבו  טובה  הנהגה  של עני רק  הוא  א :
לבר  השדה  את ולמכור והטוב  הישר באופ להתנהג הלוקח 

מצרא .
בעלות   ג נות והטוב " הישר "ועשית של החיוב  ב :
מכר   א במכר  פג ומטיל השדה  על המיצר לב מסוימת
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ה 'נמוקי מלשו שמשמע  (כמו  אחר. לאיש  השדה  בעל
קרקע "). של בגופו  קניי קצת לו  יש  "כאילו  :' יוס

וישר  "טוב  שכתב : השני , כאופ משמע   " הרמב ומלשו
דבר  שהחיוב  והיינו  כו '" המיצר ב זה   מקו שיקנה  הוא 

. לאד ביחס  ולא   למקו ביחס  הוא  מצרא 
בגמרא  רש "י  ועשית)אבל ד "ה  א. קח, מציעא את (בבא הסביר

כל  נחסר אתה  שאי  "דבר וכתב : , האד על כמונח  החיוב 
 ב על תטריח  ולא  אחר  במקו קרקעות שתמצא  כ

." חלוקי נכסיו  להיות המיצר
שכתב : " " לעכו זבי" בדי  " הרמב לשו  ג יוב ובזה 
 מ שיבוא  אונס  כל עליו  שיקבל עד  אותו  משמתי"
בדיני שלו  המיצר ב  ע  " העכו שינהג עד   " העכו
לאו   " עכו" בגמרא  שהובא   הטע את ומשמיט ישראל"
" העכו שינהג עד   ומוסי הוא " והטוב  הישר ועשית בר
לא  הוא  מצרא  בר של הדי לשיטתו  כי  כו '" המיצר ב  ע
 שהדי אלא  והטוב " ה "ישר באופ לנהוג צרי שהלוקח  רק 
שנמכרה  לאחר  ג בה  משפיע  ולכ הקרקע  על  ג הוא 

לגוי .
      

נחמן.26) כרב  ולא כנהרדעי  בעלֿכרחו 27)שם, אפילו
ה). סעיף  קעה בסימן הרמ "א (הגהת המוכר יוצא 28)של

קח . בבאֿמציעא הסוגיא שאמרו 29)מתוך שם, נראה כן
לשון  - לעוותי " ולא שדרתיך "לתיקוני  המצר: בן על
הלכה  פי "ג להלן (מגידֿמשנה צט : בכתובות בשליח  הנאמר
שם  עיין פי "ג, להלן (אורֿשמח  ממש כשליח  אינו ברם ז).
והערה  ד הלכה יד ובפרק  יא. הלכה להלן וראה יא) הלכה

מצר,30)לא. בן דין בו יש מוכר עצמו הוא שאם שכשם
ממה  לזה ומקור כמותו, שהוא בשלוחו מצר בן דין יש כן
אין  האשה למזונות שבמכירה קח : בבבאֿמציעא שאמרו
למזונות  מכירה וסתם ט ), הלכה להלן (ראה מצרא בר דין
שרק  הרי  - צח .) (כתובות כשלוחה שהיא האלמנה ע "י  היא
בר  דין יש אחר באופן אבל מצרא, בר דין אין במזונות

יד). ס "ק  קעה סימן (הגר"א בשליח  שמכרו 31)מצרא
ט  הלכה להלן ראה מזונות, לצורך ולא שהוא, צורך לאיזה
בר  דין יש שבב "ד זה, דין וגם ומגידֿמשנה. ובראב "ד
למזונות  מוכרים ב "ד שגם הנ"ל, מזונות מדין נלמד - מצרא
(הגר"א  בביתֿדין גם מצרא בר דין יש אחר שבאופן הרי  -

ותלמידֿחכם,32)שם). "שכן אמרו: שם בבבאֿמציעא
שאמרו  וממה קודם", ת"ח  ות"ח , קרוב  קודם. תלמידֿחכם
כמו  דברֿמצרא", דינא בו "אין אמרו ולא קודם", - "קודם
בדין  רק  מדובר שכאן נראה - הדברים ביתר שם שאמרו
או  השכן אם אבל מצרא, בני  אינם ששניהם וכגון קדימה,
הוא  שאף  לתלמידֿחכם, קודמים הם - מצרא בני  הקרוב 
ברש"י ברי "ף , וראה והטוב . הישר ועשית לקיים צריך

שם. מצרא.33)וב 'תוספות' בר לא הוא 34)אבל
שנצטוינו  והטוב , הישר עשיית של המוסרי  העיקרון
שלא  במכר ההקדמה והיא עליה, נצטוינו שלא ויש לעשותו.
פי "ד  להלן ראה חסידות. מדת אלא שאינה מצרא, בר בדין

ה. נהרדעי .35)הלכה בדברי  קח . שם הגמרא לשון
שהתורה 36) היושר, דרכי  הם מה שקבעו הם שהחכמים

גופא. בתורה יסודו - העיקרון עצם אך עליהם, מצווה
כל 37) לו ואין מוכר, הוא למי  איכפת לא שלמוכר כלומר,

להלן. ראה בדבר, הסוגיא.38)הפסד בסוף  קח : שם
היינו 39) זיל", ב "קרן אותה שמחלקים אמרו ובגמרא

לצד  מהמצרנים אחד לכל שיגיע  כזו: אלכסונית בארבעה
שלו. רוח ,40)המצר לכל אחד הרוחות, לפי  לא היינו,

ברוח  שנים יש שאם המניין. לפי  אלא אומרים, יש כדעת
את  מחלקים - רוח  לכל אחד שלשה, הרוחות וליתר אחד,

חלקים. לחמשה רבינו 42)שם.41)השדה מפרש כן
וזבין, מינייהו חד דקדים מצרני  בני  ד' "הני  שם: שאמרו מה

(מגידֿמשנה). זביני " בר 43)זביניה טענת להם אין שאז
ג. הלכה פי "ד להלן כמבואר בגמרא:44)מצרא, שם

כרש"י ולא מצרא". דבר דינא משום בה לית "ולשותפי 
שם. עיין בקרקע , היא שהשותפות שפירש

.ÂÎBn‰ÂÈÒÎ ÏkÏL ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡  „Á‡Ï «≈»¿»»¿∆»≈«««∆∆∆
È‰L ,‰„O‰ d˙B‡Ó Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓ ˙Á‡ ‰„O»∆««¿«≈∆«≈«≈»«»∆∆¬≈

˙Á‡‰Â ‡È‰„Á‡k ‰˜ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ÎBn‰ ƒ¿»«∆∆»»¿∆»¿≈«≈«¿»ƒ
ÌÈBL‡‰B‡ ,Á˜Bl‰ÔÈ‡  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ »ƒƒ«≈«ƒ»≈»ƒ≈

.ˆn‰ Ôa ÔÈ„ Baƒ∆«∆∆

קח :45) שונים.46)שם במקומות [בכ"י47)והם
שפירש  סב , ס "ק  קעה סימן בסמ "ע  וראה "ואחרות". תימן:
שדות, הרבה לו כשיש שהמדובר נוסחתנו לפי  גם
- שדות שתי  אלא לו אין שאם והאחרות, ר"ל "והאחרת"
את  יקנה המצר שבן הדבר ששכיח  מצרא בר דין כאן יש
להלן]. ראה למוכר, הפסד שום כאן ואין שתיהן,

הפסד 48) ויש אחת אלא לקנות רוצה אינו המצר, בן ואילו
פי "ג  להלן ולחםֿמשנה שלח , סימן (תרומתֿהדשן למוכר
לקנות  המצר בן רוצה אם שאפילו אומרים ויש ח ). הלכה
מצוי שאינו "לפי  הלוקח  את מסלק  אינו הנכסים כל את
שרוצה  אחד כשיזדמן לפיכך ביחד, נכסיו כל אדם שיקנה
בו  יחזור כך בתוך שמא למצרן, להודיע  לו אין לקנותם],
מקום  לגאול כדי  רחוק  מקום למוכר דומה זה והרי  הלוקח ,
דין  בהם שאין בדמיו" יפה לגאול כדי  רע  שמכר או קרוב ,
המוכר  להפסיד לנו שאין לפי  ט ) הלכה (להלן מצרא בר
ד"ה  קח : שם רש"י  שכתב  כמו ללוקח , והיושר הטוב  מחמת
סג  ס "ק  שם וסמ "ע  כז, סימן דבבאֿמציעא פ "ט  (רא"ש אין
ובמגידֿמשנה. מיימוניות בהגהות וראה ה'טור'). בשם
יתכן  לאחר, שמכר לפני  המצר בן כן טען אם [ואמנם
לגבי לז סעיף  קעה סימן הרמ "א כתב  וכן לו, ששומעין

הראשונים"]. הוא 50)שם.49)"בעלים הראוי  שמן
לאיש  משתבוא יותר מאתו, קנהו לאשר השדה שתשוב 

(מגידֿמשנה). המצר בן הוא אם ואפילו ֿ 51)נכרי , בבא
שם. מן 52)מציעא ארי  הברחתי  לטעון: הלוקח  שיכול

יודע  מי  כי  בזה, טובה לי  להחזיק  הנך וחייב  שלך, המצר
שלך. המצר מן לסלקו מצליח  היית אתה אם

.ÊÎBn‰ÌÈÎBk „BÚÏÔÈ˙nLÓ „Ú ,B˙B‡ «≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‡BiL Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»»…∆∆»ƒ»≈»ƒ«
ÈÈ„a BlL ˆn‰ Ôa ÌÚ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‚‰iL∆ƒ¿«»≈»ƒƒ∆«∆∆∆¿ƒ≈
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ÌlLÓ  Ï‡OÈ ÔÈ„k ‡lL BÒ‡ Ì‡Â .Ïka Ï‡OÈƒ¿»≈«…¿ƒ¬»∆…¿ƒƒ¿»≈¿«≈
ÎBn‰. «≈

על 54)שם.53) ולא הלוקח  על אלא ברֿמצרא דין שאין
שם). ורש"י  (גמרא שמתא.55)המוכר עליו מטילים

עליו 56) קיבל לא אם אבל אחריות. עליו שקיבל כיון
כמו  זה שהרי  (מגידֿמשנה), לשלם חייב  אינו - אחריות

צג). ס "ק  שם (הגר"א בנזקין גרמא

.Áˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ da ÔÈ‡  ˙eÈÎO‰. «¿ƒ≈»ƒƒ∆«∆∆

בפעולת 57) שהמדובר א. זו: להלכה פירושים שלשה
כגון  המצר), בן בדין מכירה פעולת (במקום שכירות
את  לסלק  רוצה המצר בן ושמעון לראובן, חצר שהשכיר
שאין  ה'טור'), בשם (כסף ֿמשנה לשכרה רוצה והוא השוכר
המצר: לבן לומר המשכיר שיכול משום המצר, בן דין כאן
נאמן  אינך ואתה השכירות, דמי  שיפרע  עלי  נאמן ראובן
(הגר"א  מרובים בית בני  המצר לבן יש שלפעמים ועוד עלי .
(כבכל  מכירה בפעולת שהמדובר ב . קמח ). ס "ק  קעה סימן
ליד  הדר שוכר אלא אינו שבןֿהמצר אלא ֿ המצר) בן דיני 
שלו  החצר גוף  שאין שכיון (כסף ֿמשנה), המכורה החצר
להלן  וראה קמט ). ס "ק  שם (הגר"א ברֿמצרא דין לו אין
שדין  וסוברים בזה חולקים ויש עד. והערה יב  הלכה

כשה  ג. הרא"ש). בשם שם ('טור' המקח  כדין קונה השכירות
נלמד  זה ודבר לסלקו, רוצה המצר ובן בחצר בשכירות דר
מכרו  ואח "כ מקום שהממשכן הבאה בהלכה שכתוב  ממה
בית  ולא "מקום" אלא כאן שאין אע "פ  המשכון, לבעל
– אצלו ממושכן שהמקום כיון ברֿמצרא, דין בו אין דירה,
דין  בו אין שוודאי  חצר, באותה שדר לשוכר קלֿוחומר

וכסף ֿמשנה). (מגידֿמשנה ברֿמצרא

.ËÔkLÓÓ‰ÌB˜Ó‡e‰L ‰ÊÏ BÎÓ Ck Á‡Â , «¿«¿≈»¿««»¿»»∆∆
ÔÎÂ .ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ Ba ÔÈ‡  B„Èa ÔkLÓÓ ¿À¿»¿»≈ƒƒ∆«∆∆¿≈

B‡ ,B˜ ÌB˜Ó Ï‡‚Ï È„k ˜BÁ ÌB˜Ó ÎBn‰«≈»»¿≈ƒ¿…»»
ÔzÏ È„k ÎnL B‡ ,ÂÈÓ„a ‰ÙÈ Ï‡‚Ï È„k Ú ÎnL∆»««¿≈ƒ¿…»∆¿»»∆»«¿≈ƒ≈

CÏn‰ ˙Ó‰e˜Ï ÎnL B‡ ,‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ¿»«∆∆∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»
˙Ba‰ B‡‡l‡ ,ˆn‰ Ôa ÔÈc el‡Ó „Á‡a ÔÈ‡  «»≈¿∆»≈≈ƒ∆«∆∆∆»

.Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«

קח :58) בית.59)שם ולא מסויים קרקעי  שטח  היינו,
בשם  י  אות מיימוניות ובהגהות נו, הערה למעלה וראה

גולגולת.61)שם.60)ר"ת. חייב 62)מס  שהבעל
ב ). הלכה אישות מהלכות (פי "ב  אשתו בקבורת

אשתו 64)האלמנה.63) שבנות - הוא כתובה שתנאי 
(הלכות  שתתארסנה עד מותו, אחר מנכסיו ניזונות ממנו,

שם). אישות

.ÈL ?ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ ‰ÓÏÂÔÈ„eË el‡ Ïk ¿»»≈»∆ƒ∆«∆∆∆»≈¿ƒ
LÈ Ó‡z Ì‡Â ,ÔÈÎBÓ ÏB„b Cˆ ÌeMÓe ,kÓÏ Ô‰≈ƒ¿…ƒ…∆»¿ƒ¿ƒ…«≈
:ÓB‡ È‰L ,Á˜BÏ e‡ˆÓÈ ‡Ï  ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a»∆ƒ∆«∆∆…ƒ¿¿≈«∆¬≈≈
ÔÈ‡Â ?È˙B‡ ˜lÒÈÂ ‰Ê ‡BiL È„k Áw‡Â ÁË‡ ‰ÓÏ»»∆¿«¿∆«¿≈∆»∆ƒ«≈ƒ¿≈
˙BÚÓ ˆn‰ ÏÚa ‡ÈiL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ«««∆∆»

.‰˜ÈÂ¿ƒ¿∆

למצרן,65) שיוודע  עד בינתיים שמא ויפה, קרוב  בשדה
קעה, סימן (שו"ע  לקנות רוצה שהוא שדה, אותה אחר יקנה
(רש"י המלך" שוטר "יכעוס  שמא המלך ובמנת מב ). סעיף 
להתפרנס , ממה להן יהיה לא בינתיים שמא במזונות, שם).

שם). (רש"י  המת בזיון משום ובקבורה

.‡È‡ˆBiÎÂ Òn‰ ÈtÓ :Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL È‰¬≈∆»««≈«¿»«ƒ¿≈««¿«≈
Ba‰z‡ ˜L :ÓB‡ ˆn‰ ÏÚe ,ÎBn‰ BÏ ÎÓ»««≈«««∆∆≈∆∆«»

‰È‡ ‡È‰Ï ˆn‰ ÏÚa ÏÚ  È˙eÎÊ ÏhÏ ,ÔÚBË, ≈¿«≈¿ƒ««««∆∆¿»ƒ¿»»
‰È‡ ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÈ Ck Á‡Â¿««»ƒƒ««≈«¿ƒ…≈ƒ¿»»

˙q‰ Á˜Bl‰ ÚMÈ . ƒ»««≈«∆≈

למעלה 66) כמבואר ברֿמצרא, דין בהם שאין באופנים
ט . מדבריהם 67)הלכה רק  היא המצר בן של שזכותו

ראיה  להביא ועליו "מוציא" נקרא הוא ולפיכך (מדרבנן),
ממש  לשליח  נחשב  אינו שהלוקח  ומכאן (מגידֿמשנה).
נחשב  המצר בן היה כן שאם ה), הלכה למעלה (ראה

(אורֿשמח ). בטענת 68)למוחזק  הכופר מוחזק  כל כדין
מדרבנן. הכל, כופר שבועת שנשבע  המוציא,

.ÈelÙ‡˜ÙÒ ca ÌL ‰È‰Á˜Bl‰ ÔÈ‡  ¬ƒ»»»«»»»≈≈«≈«
‰È‡a ‡l‡ ˜lzÒÓ.ˆn‰ ÏÚa ‡È‰L ‰ea ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»¿»∆≈ƒ«««∆∆

CÎÈÙÏ,Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚË Ì‡‰„OÏ ‰z‡ ÔÏÊb : ¿ƒ»ƒ»««≈«¿»««¿»«»¿»∆
ÒÈ‡ ,BÊÔkLÓÓ B‡ ÎBO B‡ ,BÊ ‰„OÏ ‰z‡ »ƒ«»¿»∆≈¿«¿≈

,ˆn‰ ÏÚa ‡e‰L ‰È‡ ‡È‰Ï ˆn‰ ÏÚa CÈ»̂ƒ«««∆∆¿»ƒ¿»»∆«««∆∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙˜ÊÁa BÊ Ú˜w‰LÂ¿∆««¿«¿∆¿»¿≈…«≈»∆

רבינו.69) מסברת ודאי ,70)זה בטענת בא הלוקח  שאין
וכיוצא  מס  משום המוכר לו מכר שמא מספק , טוען אלא

עט ). ס "ק  קעה, סימן (סמ "ע  המוחזק ,71)בו הוא שהרי 
לחבירו: לאומר דומה זה והרי  מספק . ממנו מוציאין ואין
- לך נתחייבתי  אם יודע  איני  אומר: והלה בידך, לי  מנה
ונטען  טוען מהלכות פ "א ורמב "ם קיח . (בבאֿקמא שפטור

ח ). מידי72)הלכה מוציאין אין שבספק  כיון לומר, רוצה
זו  כגון רחוקה, טענה טוען הוא אם הואֿהדין – הלוקח 

הלוקח . מן מוציאין אין - המצר.73)הבאה לבן
ביבול.74) חלק  לו שיש אף  המצר, בן דין אין ולאריס 
טענת 75) לו אין שהשוכר נו, והערה ח  הלכה למעלה ראה

הוא  גם - והממשכן השדה. בגוף  לו שאין כיון המצר, בן
בן  טענת לו שאין כשוכר הוא והרי  השדה, בגוף  לו אין

כנ"ל. המצר,

.‚ÈÎBn‰ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙ÈÏÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡  «≈ƒƒ¿«ƒ≈ƒ««
˙È el‡ ÌÚ „ÒÁ ÔÈOBÚL Li‰Â Bh‰ .ˆn‰«∆∆«¿«»»∆ƒ∆∆ƒ≈»≈

ˆn‰ ÏÚaÓ. ƒ«««∆∆

גדולים,77)שם.76) יתומים אבל קטנים. יתומים דוקא
 ֿ (מגיד המצר בן דין בהם יש - יתומים ואינם קטנים או

טוב 78)משנה). מטעם אלא אינו הוא, אף  דינו, שכל
ה). הלכה (כנ"ל ויושר

.„ÈÔÎÂ‰M‡Ï ÎBn‰,ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡  ¿≈«≈¿ƒ»≈ƒ«««∆∆
ÏÈ‡B‰ .˙B˜ÏÂ „ÈÓz ÁËÏ dkc ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ¿ƒ

.d„Èa Ú˜w‰ „ÓÚzL ‡e‰ „ÒÁ ,‰Á˜ÏÂ¿»¿»∆∆∆«¬…««¿«¿»»
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הרי80)שם.79) איש, אשת היא שאם איש, אשת שאינה
באשת  שאף  אומרים ויש (רי "ף ). בעלה של שלוחה היא
שום  שאין באופן ממון, לה שיש ידעו אם  כן, הדין איש
בשם  (מגידֿמשנה בעלה שליחת שהיא ערמה, לטענת מקום

רשב "א).

.ÂËÎÓÏBÎÈ ˆn‰ ÏÚa  ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓËÏ »«¿À¿¿«¿¿ƒ«««∆∆»
.‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜lÒÏ¿«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»

אין 81) שבספק  יב , הלכה למעלה רבינו שכתב  ממה יוצא,
הלוקח . מידי  מוציא המצר בעל

.ÊË‰˙È‰B‡ ÔÈa‰Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ú˜w‰ »¿»««¿«∆∆»≈∆¿«ƒ¿»
ÏÚÏ B‡ ÔÈa‰ ÏÚÏ LÈ Ì‡ :„Á‡ ÏL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆»ƒ≈¿«««ƒ¿»¿««

˙eÎÊ ˙BÏÈ‡‰ˆn‰ Ôa Ô‰Ó „Á‡ Ïk  Ú˜wa »ƒ»¿««¿«»∆»≈∆∆«∆∆
BÁ  B˜ÏÁ Ô‰Ó „Á‡ ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÁ ÏL∆¬≈¿ƒ»ƒ»«∆»≈∆∆¿¬≈
B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ .Á˜Bl‰ ˜lÒÓ¿«≈«≈«¬»ƒ≈¿««»ƒ»
‰ˆiL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,Ú˜wa ˙eÎÊ ÔÈa‰ ÏÚÏ¿«««ƒ¿»¿««¿«∆»»¿«∆ƒ¿∆
ÏÚa ÎÓe ,EÈa Ò‰ B‡ EÏÈ‡ ˜Ú :BÏ ÓB‡≈¬…ƒ»¿¬…ƒ¿»¿»«««
ÏÚa B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ  ‰„O‰«»∆»»«≈«¿≈««»ƒ»««
ÏÚa B‡ ÔÈa‰ ÏÚa ÎÓ Ì‡Â ;B˙B‡ ˜lÒÓ ÔÈa‰«ƒ¿»¿«≈¿ƒ»««««ƒ¿»««

.B˙B‡ ˜lÒÓ Ú˜w‰ ÏÚa È‰  ÔÏÈ‡‰»ƒ»¬≈««««¿«¿«≈

הרי "ף .82) דעת לפי  שם, שקנה 83)בבאֿמציעא כגון
מכירה  מהלכות כד (פרק  עמהן קרקע  שקנה אילנות, שלשה
אילנות, לעצמו ושייר השדה את שמכר כגון או א), הלכה
ח ), הלכה (שם לעצמו קרקע  השאיר אילנות בשני  שאפילו
לזה  לו אין אם שאפילו אומרים, ויש שם. הרי "ף  שכתב  כמו
לו  לומר יכול אינו זמן ובאותו זה, במקום זמנית זכות אלא
וראה  בקרקע . זכות כבעל נחשב  - ובנינך אילנך עקור
צד. ס "ק  שם וסמ "ע  ק , אות קעה סימן בארֿהגולה

של 84) דין אף  לו שיש נראה נא, סעיף  קעה סימן מהשו"ע 
צג. ס "ק  שם סמ "ע  וראה מברֿמצרא, יותר שהוא שותף ,

.ÊÈ‰È‰Î BÁ ÏL ˆÓ ÔÈe BÈa ˜ÈÒÙÓ »»«¿ƒ≈≈∆∆∆¬≈∆∆
dBb ÔÈa B‡ ÌÈÏ˜c‡n‚ B‡ ˜ÊÁÂÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒƒ¿»»«¿»»À»¿«≈»∆

ÌÏz elÙ‡ ÒÈÎ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B CB˙a „Á‡ ƒƒ»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆∆»¿
‰Ê È‰  ˙B„O‰ ÈzL eÚ˙iL „Ú ,˜ÈÒÙn‰ c‰«»»««¿ƒ«∆ƒ¿»¿¿≈«»¬≈∆
BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ˜lÒÓe ,BlL ˆÓ Ôa∆∆∆∆¿«≈«≈«¿ƒ»≈

Á˜Bl‰ ˜lÒÓ. ¿«≈«≈«

שם.85) סמוכים 86)בבאֿמציעא יחד, דקלים הרבה
זה. על זה למילה 87)ורכובים שם ברי "ף  אחר כפירוש

"משוניתא". יא:88)התלמודית: ח , באיוב  הפסוק  מלשון
מקום  בביצה, הגדל קנה והיינו בצה"", בלא גמא  "היגאה
מו. ס "ק  קעה סימן סמ "ע  וראה לזרוע , שאי ֿאפשר

המענה.89) בכתלים,90)שורת מחולקים שבתים ואע "פ 
ד) הלכה פי "ג להלן (ראה המצר בן דין בהם יש זאת ובכל
(מגידֿמשנה  לשני  אחד שבין בפתחים לחברם דרכם בתים -
דין  אין באמת שבבתים וסוברים חולקים ויש רשב "א). בשם

ר"ת). בשם (שם הנ"ל מהטעם ברֿמצרא

ה'תשע"ח  תמוז כ"א רביעי יום 

     
ומכירה 1) במתנה המצר בעל מדיני  מקצת בו נתבארו

נשלמו. ולא וחליפין,

.‡Ô˙Bp‰2ÔÈ‡  ‰zÓ3‰È‰ .ˆn‰ Ôa ÔÈc da4 «≈«»»≈»ƒ∆«∆∆»»
˙eÈÁ‡L ,‰zÓ ËLa e˙k5 Ô˙Bp‰ ÏÚ BÊ ‰zÓ »ƒ¿««»»∆«¬»«»»««≈
ÏÈ‡B‰ ;ˆn‰ Ôa ÔÈc da LÈ6 ˙eÈÁ‡ da LÈÂ ≈»ƒ∆«∆∆ƒ¿≈»«¬»

Ôa ˙eÎÊ ÏhÏ ‡l‡ ‰zÓ ˙k ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰ÈÎÓ¿ƒ»ƒ¿…»««»»∆»¿«≈¿∆
ˆn‰7BÏ Ô˙B ‰nÎÂ .8.‰ÂL ‡È‰M ‰Ó ? «∆∆¿«»≈«∆ƒ»»

קח :2) מציעא מתנה 3)בבא להשיג  יכול המקבל שאין
ועוד  והטוב . הישר עשיית משום כאן ואין אחר, במקום
אני אין ולך מתנה ליתן רוצה אני  לזה לו, אומר שהמוכר
סימן  וסמ "ע  ד, הלכה י "ד פרק  להלן משנה לחם ועיין רוצה,

קא. קטן סעיף  אמימר.4)קעה של מימרא שם,
המתנה.5) ממקבל השדה את ויחטפו כתב 6)במקרה כן

שם. שכתב 7)הרי "ף  כמו הערמה, כאן ויש כלומר,
זה 8)הרי "ף . ואף  ללוקח . לשלם המצר בן צריך כמה

שם. ברי "ף 

.Ó‡9‰ÈÎÓe ,eÈOÚ ‰ÓÚ‰Â ,‡e‰ Ôk :Á˜Bl‰ »««≈«∆¿«¬»»»ƒ¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL  ‰È˙È˜ CÎÂ CÎa ,‡È‰10 ƒ¿»»»¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ„k ,ÏËBÂ11ÔÚËÏ CÈvL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆»ƒƒ¿…
ÏÚ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;ËÚÓ ˙È B‡ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÌÈÓc»ƒ∆≈¿ƒ»≈¿«¬»ƒ»««

‡ BÈ‡  È˙È˜ ÌÈ˙‡Óa :‰‡Ó ‰ÂLÔÓ12. ¿≈≈»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆¡»

שם.9) הרי "ף  דברי  קדושה,10)המשך של חפץ  באחיזת
(פרק  ונוטלים הנשבעים כל כדין תורה, ספר או תפילין כגון

ב ). הלכה ונטען טוען מהלכות ונוטלים 11)א שנשבעים
הרי זה ולוקח  ה). הלכה ושותפין שלוחין מהלכות ט  (פרק 
הלכה  י "ב  פרק  (למעלה המצר בן של שלוחו כאילו הוא

(מגיד 12)ה). במאתיים מנה שווה קונה אדם אין חזקה
רבינו: כתב  ד הלכה י "ד פרק  שלהלן פי  על ואף  משנה).
קנוניא  שעשו המצר בן טען - במאתיים מנה שווה "לקח 
- זוז" מאתיים ונוטל חפץ  בנקיטת הלוקח  נשבע  - ביניהם
באופן  מדובר ששם ועוד נאמן. אינו בהערמה, שנתפס  כאן
קנוניא  שעשו טוען שהוא אלא מאתיים, שנתן שידוע 

משנה). (לחם ביניהם

.‚‰È‰13˙eÈÁ‡ ÈÏÚ ÈzÏa˜Â :‰zÓ ËLa e˙k »»»ƒ¿««»»¿ƒ«¿ƒ»««¬»
BÏ Ô˙B  ÌÈ˙‡Ó BÏ Ôz‡ B„iÓ ‡ˆz Ì‡L ,BÊ ‰zÓ«»»∆ƒ≈≈ƒ»∆≈»«ƒ≈
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,B˜lÒÓ Ck Á‡Â ÌÈ˙‡Ó ˆn‰ Ôa∆«∆∆»«ƒ¿««»¿«¿¿««ƒ∆≈

‰Ó ‡l‡ ‰ÂL14. »∆∆»»∆

שם.13) ברי "ף  זה בהערמה 14)אף  נתפס  לא כאן אף 
י "ד  פרק  להלן רבינו שכתב  כמו כך, על הוא נאמן ולפיכך

ד. הלכה

.„ˆÁ ÛÈÏÁ‰15ˆn‰ ÏÚa ÔÈc da ÔÈ‡  ˆÁa16. ∆¡ƒ»≈¿»≈≈»ƒ«««∆∆
ÈÓc ÔÈ‡B  ÔÈÏËÏhÓa B‡ ‰Ó‰a ˆÁ ÛÈÏÁ‰17 ∆¡ƒ»≈ƒ¿≈»¿ƒ«¿¿ƒƒ¿≈

BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ì˙B‡ ÈÓ„ B‡ ‰Ó‰a‰ d˙B‡»«¿≈»¿≈»«ƒ«¿¿ƒ¿≈
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ÈÏ Ôz :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .B˜lÒÓe ˆn‰ Ôa∆«∆∆¿«¿¿≈»«≈ƒ
‰nk18‡È‰ ‰ÓÚ‰ BfL ,Ba ÈzÁ˜lL19dÈ‡Â , «»∆»«¿ƒ∆«¬»»ƒ¿≈»

.ÌeÏk ˙ÏÚBÓ∆∆¿

וראה 15) משנה, (מגיד מצר בן דין יש בבתים שאף  מכאן
יז). הלכה י "ב  פרק  לטעון,16)למעלה יכול שהמוכר

בעיניו  טובה שהיא הלוקח  של בחצירו רק  מעוניין שהוא
המצר. בן של החצר את כתמורה רוצה ואינו 17)ואינו

אחת  ועל בהן. כיוצא מטלטלין או בהמה לו להמציא חייב 
אלו  מטלטלין או זו בהמה שרק  לטעון יכול שאינו כמה
(למעלה). בחצר חצר בהחליף  כן שטוען כמו בעיניו, טובים

להלן. עוד הלכה 18)וראה י "ד פרק  להלן משנה בכסף 
ופירש  כד. סעיף  שם ערוך בשולחן הוא וכן "כמו" הביא א
או  בהמה דווקא שדורש מא קטן סעיף  שם הסמ "ע 

"כמין". תימן: בכתב ֿיד הוא וכן בין 19)מטלטלין,
לקנות  יוכל שווייה דמי  לו כשיהיה שהרי  והלוקח , המוכר
צריך  שלפעמים בקרקע , כן שאין מה שם), (סמ "ע  אחרים

אחרת. ולא זו קרקע  דווקא

.‰ÎÓ20Ck Á‡Â ,e‰„O ÚˆÓ‡a ËÚÓ Ú˜˜ BÏ »««¿«¿«¿∆¿«»≈¿««»
ÚˆÓ‡aL ‰„O d˙B‡ „ˆa Ú˜˜ BÏ ÎÓ21:ÔÈ‡B  »««¿«¿«»»∆∆»∆¿«ƒ

B‡ ˙ÈcÚ ‡È‰ ‰lÁz BÏ ÎnL ËÚn‰ B˙B‡ Ì‡ƒ«¿«∆»«¿ƒ»ƒƒƒ
˙ÈeaÊ22 ‰BÁ‡a BÏ ÎnL Ú˜w‰ ˙‡Ê Èa‚Ï ƒƒ¿«≈…««¿«∆»«»«¬»

‡e‰ È‰L ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ ˆn‰ Ôa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«¿≈∆«∆∆»¿«¿∆¬≈
;ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ÈtÓ ‡e‰ ˆÓ Ôa BÓˆÚ«¿∆∆∆ƒ¿≈¿«∆»»»∆¿«

Ì‡Â23BÏ ÎnL ˙‡Ê BÓk ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ¿ƒ¿«∆»»»∆¿«¿…∆»«
ÌÈÚÓ ‰Ê È‰  BcvÓ ÛBqa24˜lÒÓ ˆn‰ Ôe , «ƒƒ¬≈∆«¿ƒ∆«∆∆¿«≈

ÛBqa ‰wL ‰„O‰ ÔÓ B˙B‡25. ƒ«»∆∆»»«

מקום 20) אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ושדות
מצר. בן המצר.21)לטענת בני  מצד טענות יש ומעכשיו

ויתר 22) שקנה הקרקע  בין שהוא, שינוי  איזה שיש היינו,
מוסבר  טעם שיש אומרים, אנו שאז לרע , או לטוב  השטח ,
השוני בגלל וזה זו, קרקע  חתיכת דווקא הלוקח  קנה למה
בו  חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי  שבה,

המצר. בן טענת את לסלק  שם.23)בהערמה בגמרא
בזה 24) דווקא הלוקח  בחר למה שווה, השטח  שכל שכיוון

הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל אלא שבאמצע ,
בתחילה 25) שקנה המעט  הקרקע  מן לסלקו יכול אינו אבל

מח ). קטן סעיף  שם (סמ "ע  השדה באמצע 

.ÂÎBn‰26‰˙‰L ÔÈa ÎBÓ ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ «≈«¿«≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿»
„Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡  Á˜BÏeÓi˜˙iL ≈«≈«««∆∆»¿«¿«∆ƒ¿«¿

ÌÈ‡z‰27da ‡Mz ‡ÏÂ ,Ú˜wa Á˜Bl‰ ‰kÊÈÂ , «¿»ƒ¿ƒ¿∆«≈«««¿«¿…ƒ»≈»
ÏÏk BnÚ ‰ÈÏÚ28.B˙B‡ ˜lÒÈ Ck Á‡Â , »∆»ƒ¿»¿««»¿«≈

שזה 26) כותב , והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא המפרשים
פשוט . אין 27)נראה התנאים, נתקיימו שלא זמן שכל

כלל. מכירה שום 28)כאן למוכר יישאר שלא פירוש,
עילה  בה תישאר "ולא תימן: ובכתב ֿיד זו. בקרקע  קשר
ובדפוס  י . סעיף  קעה סימן בשולחןֿערוך הוא וכן כלל",

כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי :

.Ê‰aL Á˜Bl‰29Ôa  „ÈÒÙ‰Â ˙Ò B‡ ÁÈaL‰Â «≈«∆»»¿ƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒ∆
ÔÈÈe‡‰ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,B˜lÒÓ ˆn‰30È‰Â ;BÏ «∆∆¿«¿¿≈»ƒ»¿ƒ«¬≈

ÁÈÏM‰ BÓk ÂÈOÚÓ ÏÎa ‡e‰31Á˜Bl‰ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¬»¿«»ƒ«¿≈ƒ»»«≈«
ˆn‰ Ôa B˙B‡ ˜lÒiL Ì„˜32 ˆn‰ Ôa B˜lÒÂ , …∆∆¿«≈∆«∆∆¿ƒ¿∆«∆∆

wÚ‰ e‰Ê .ˆn‰ Ôa „iÓ ÛBË BlL BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆≈ƒ«∆«∆∆∆»ƒ»
 BÁ ˆÓ „ˆa Á˜Bl‰ ÏkL :ÔÈÈc‰ el‡ ÏÎa¿»≈«ƒƒ∆»«≈«¿«∆∆¬≈
.˙eÚÏ ‡ÏÂ BÁÏL Ôw˙Ïe ,BÁÏ ÁÈÏL BÓk ‡e‰¿»ƒ««¬≈¿«≈¿»¿…¿«≈

CÎÈÙÏ33‰‡ˆB‰ ÏËB  ÁÈaL‰ Ì‡ :34Ì‡Â , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
„ÈÒÙ‰35B˙B‡ ÔÈkÓ  ˙Bt‰ ÏÎ‡ B‡ Ò‰Â ÙÁÂ ƒ¿ƒ¿»«¿»«»««≈¿«ƒ

BÏ ÔÈMÁnL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÓc‰ ÔÓƒ«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«¿ƒ
˙BÚÓ ‡È‰Â ˆn‰ Ôa ‡aL Á‡ ÔÏÎ‡La ?˙Bt‰«≈¿∆¬»»««∆»∆«∆∆¿≈ƒ»

Ì„wÓ ÏÎ‡L ˙Bt‰ Ïk Ï‡ ;B˜lÒÏ36‡e‰ BlL  ¿«¿¬»»«≈∆»«ƒ…∆∆
ÏÎB‡37Ô˙B‡ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡Â ,38. ≈¿≈¿«¿ƒ»

המצר29) זכותו,ובן ואיבד מחילה זו הרי  אחרת מייד, מחה
וכן  ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף  עוד לסלקו יכול ואינו

ל). סעיף  שם  בשולחןֿערוך הפירוט 30)הוא שיבוא כמו
ההלכה. מציעא 31)בסוף  (בבא שאמרו ממה לזה המקור

הנאמר  ביטוי  וכו'", שדרתיך "לתיקוני  מצר: בן גבי  קח .)
פרק  למעלה וראה משנה. (מגיד שליח  לגבי  צט :) (כתובות

ה). הלכה הלקוחות 32)י "ב  מן הטורף  חוב  בעל כל כדין
אלא  הלוקח , מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה של

שלוחו. שהיה הלוקח , ידי  על המוכר, פירוט 33)מאת זהו
ההלכה. בתחילת שהובאו לתוך 34)הדברים יורד [כדין

י (פרק  התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה
על  יתר השבח  שאם ד) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
השבח  על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה
וכן  שם, (מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח  את לו נותן
שאם  כתב  לא שרבינו מכיוון אבל קב .). קמא בבבא נראה
יורד  אף  שהרי  אריס , כדין נוטל ליטע , עומדת השדה הייתה
ליטע  זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות שלא
שעה  סימן (סמ "ע  כאריס  לו ונותנים שם) (רמב "ם אותה
על  ידו ליטע  העומדת בשדה שאפילו נראה - א) קטן סעיף 
חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני  התחתונה,
המשלח  לטובת שנוטע  לשליח  כאריס , ליטול שהכוונה
משנה]. לחם ועיין אריס  כדין ליטול כלל מתכוון ואינו

לעוות.35) ולא שלחתיך לתקן לו: אומר לפני36)שאז
לסלקו. המצר בן המצר 37)שבא בן תביעת שבאה שלפני 

 ֿ (מגיד כשליח  ולא כלוקח  נחשב  זה הרי  הלוקח , לסילוק 
שליח  ולא כשליח  שהוא מפני  או ולחםֿמשנה), משנה

שמח . אור וראה לו,38)ממש, מנכים שהפסיד מה [אבל
(למעלה  מסויים זמן עד לפירות שדה שקנה כלוקח  שהוא
לו  ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק 
קטן  סעיף  קעה סימן וסמ "ע  משנה לחם ועיין להרוס . רשות

י ].

.Áˆn‰ ÏÚa ‡e ,ÌÈMÓ ˙Á‡ ‰„O Á˜lL „Á‡∆»∆»«»∆««ƒ¿«ƒ»«««∆∆
lL „Ïa ˙ÈˆÁnÓ B˜lÒÏÏBÎÈ BÈ‡  „Á‡‰ ÔÓ Á˜ ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«∆»«ƒ»∆»≈»

B˜lÒÏ39Ï‡ .dlk ÁÈpÓ B‡ ,dlkÓ B˜lÒÓ B‡ ; ¿«¿¿«¿ƒÀ»«ƒ«À»¬»
,Ì‰ÈL ˜lÒÏ ˆn‰ ÏÚÏ LÈ  ÌÈLÏ Ú˜˜ ÎBn‰«≈«¿«ƒ¿«ƒ≈¿«««∆∆¿«≈¿≈∆

„Á‡ ÁÈp‰Ïe „Á‡ ˜lÒÏ B‡40. ¿«≈∆»¿«ƒ«∆»
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הוא 39) הרי  בידו, השני  שהחצי  שכיוון בלבד. חצי  מאותו
המצר. בן זו,40)עצמו משדה כולו אותו מסלקים שהרי 

המצר. בן טענת שום לו ואין

.ËB˜lÒiL Ì„˜Â ,Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÏ ‡aL ˆn‰ Ôa∆«∆∆∆»¿«≈∆«≈«¿…∆∆¿«¿
BÏ ÎÓ41˙‡ „a‡  ˆn‰ ÏÚ BÏ LiL ‰„O‰ ˙‡ »«∆«»∆∆≈««∆∆ƒ≈∆

B˙eÎÊ42. ¿

המלה 41) חסרה תימן בכתב ֿיד אבל עצמו. ללוקח  היינו,
טו. סעיף  קעה סימן ושולחןֿערוך בטור הוא וכן "לו",
להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר

מצר 42) בן זכות לו אין למעלה), (ראה שקנה האחר זה וגם
לטעון, יכול הראשון שהלוקח  לפי  שם) ושולחןֿערוך (טור
סילקוהו, שלא זמן כל שהרי  כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף 

בידו. השדה

.ÈÎnL ÁÈÏL43˜lÒÓ BÈ‡  ˆn‰ ÏÚa ‡e‰ È‰Â »ƒ«∆»««¬≈«««∆∆≈¿«≈
‰ÏÈÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ÎÓ ‡e‰ È‰L ;Á˜Bl‰ ˙‡∆«≈«∆¬≈»«¿≈¿¿ƒ»

BfÓ ‰ÏB„‚44. ¿»ƒ

שדהו.43) למכור שליח  עשהו השדה נראה 44)שבעל כן
מצי בבא איזיל בגמרא ליה אמר ביה, אימליך "אתא קח . עא

להלן  וראה מיניה" למיקני  צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון
אבל  בלבד לו אמר אם דווקא ומשמע  ב . הלכה י "ד פרק 
בתרא  בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי  - מעשה גם עשה אם
וראה  מעשה. ולא ואמר, דמיקרי  איניש עביד שדיבור ל:

שם. י "ד פרק  להלן עוד

.‡ÈÛhL ÎBÓ ÏL BÁ ÏÚa45ÏÚa „iÓ ‰„O‰ ««∆≈∆»««»∆ƒ«««
Á˜Bl‰ ÔÓ ÛBËÂ ÊBÁ ˆn‰ ÏÚa È‰  ˆn‰46 «∆∆¬≈«««∆∆≈¿≈ƒ«≈«

.ÎBn‰ ÔÓ ÏËBÂ ÊBÁ Á˜Bl‰Â ,B˜lqL∆ƒ¿¿«≈«≈¿≈ƒ«≈

הלקוחות.45) מן שטורף  חוב  בעל הלוקח 46)כדין שהרי 
הלכה  י "ב  פרק  (למעלה שלוחו כמו אלא ממש, שליח  אינו
נחשב  המצר ובן לוקח , הוא כן ואם ז), הלכה י "ג ופרק  ה
במקרה  הראשון, הלוקח  על חוזר והוא הלוקח , מן כלוקח 
לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב . בעל מצד טריפה של
שהרי מהמוכר, לתבוע  יכול אינו המצר שבעל שלפי  אלא
מהלוקח , תובע  הוא - את", דידי  דברים בעל "לאו לו: יאמר
שאם  מהמוכר. ותובע  חוזר והלוקח  השדה, את לקח  שממנו
לא  שהרי  יפסיד, שהלוקח  סברא אין לשלם, למוכר אין
ולמה  הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה

משנה). (כסף  יפסיד?

.ÈBÁ ÏÚa Ïk47BBÁa ÛhL48ˆn‰ ÏÚÏ LÈ  »««∆»«¿≈¿«««∆∆
Á˜Bl‰ ÁkÓ ÏB„b ÛBh‰ Ák ‡‰È ‡Ï .B˜lÒÏ49. ¿«¿…¿≈…««≈»ƒ…««≈«

ÛËp‰ ‰ˆÈ Ì‡Â50BBÁa ÂÈÏÚ eÈ‰L ÌÈÓc‰ ÔzÏ ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»ƒ≈«»ƒ∆»»»¿
e‰„O BÏ ÊÁz 51ÌÏBÚÏ52‡a˙iL BÓk , «¬…»≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa53. ƒ¿

השדה.47) בעל השדה.48)של בעל על לו שיש
החוב .49) בעל את הוא מסלק  כן כמו מסלקו, המצר שבן
הלווה.50) השדה , לו,51)בעל  מחזיר המצר בעל כלומר,

 ֿ בעל כוח  יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעלֿחוב  כשם

עצמו. חוב  מבעל גדול הבעלֿחוב , מכוח  שבא המצר
מציעא 52) (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע : לכלל בהתאם

טז.53)לה.) הלכה ולוה מלוה מהלכות כ"ב  פרק  לקמן
השדה  אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם
לג. קטן סעיף  קעה סימן ובסמ "ע  משנה, בלחם וראה חוזרת.

.‚È‡e‰ ˙eÎfL ÔÈc ˙Èa ‰‡Â ,ˆn‰ Ôa ‰È‰L ÔË»̃»∆»»∆«∆∆¿»»≈ƒ∆¿
BÏ54Á˜Bl‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜lÒÓ 55B˜ÏÁ BÏ ÏhÈ B‡ , ¿«¿ƒ∆«≈«ƒ…∆¿

.e‡iL BÓk ˆn‰ ÈÏÚa ‡L ÌÚƒ¿»«¬≈«∆∆¿∆ƒ¿

נב .).54) (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין ובית
מהם 55) אחד וקדם רבים מצר בני  לה שיש שדה כדין

ה) הלכה י "ב  פרק  (למעלה בה שזכה הלוקח , את וסילק 
הקטן. עבור ומסלק  מקדים הדין ובית

.„È˜lÒÓ ‰Ê È‰  ˆn‰ Ôa BzL‡ ‰˙È‰L ÏÚa««∆»¿»ƒ¿∆«∆∆¬≈∆¿«≈
BzL‡ ÈÒÎ ÏkL ;Á˜Bl‰ ˙‡56B˙eLa57˙eÎÊ ÏÎÂ , ∆«≈«∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿»¿
BÏ ‡e‰ ˙eÎÊ  d„ÈÏ ‡BzL58BzL‡ „iÓ e˜ elÙ‡ . ∆»¿»»¿¬ƒ»ƒ«ƒ¿

ÏÈÚBÓ BÈ‡  Á˜BlÏ BÊ ˙eÎÊa ‰ÏÁnL59‡l‡ , ∆»¬»ƒ¿«≈«≈ƒ∆»
˙‡ ‰˜lÒÂ dzÚcÓ ‰M‡‰ ‰„ÓÚ .B˜lÒÓ ÏÚa‰«««¿«¿»¿»»ƒ»ƒ«¿»¿ƒ¿»∆
ÂÈB„‡ ÈÒÎa Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L „Ú‰ ÔÎÂ ,Á˜Bl‰«≈«¿≈»∆∆∆»»≈¿≈¿ƒ¿≈¬»
 ÔB„‡‰ B‡ ÏÚa‰ ‰ˆ Ì‡ :Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lqL∆ƒ≈∆«≈«ƒ»»«««»»

Ìi˜È ‡Ï  ‰ˆ Ì‡Â ,Ô‰È„È ÏÚ Ìi˜Ó60ÊÁ˙Â , ¿«≈«¿≈∆¿ƒ»»…¿«≈¿«¬…
.ÌÈÓc‰ ÈÊÁÈÂ Á˜BlÏ«≈«¿«¬ƒ«»ƒ

קעה 56) סימן משפט  בחושן הוא וכן מלוג נכסי  אפילו
יד. כמבואר 57)סעיף  אשתו, בנכסי  כלוקח  נחשב  שהבעל

צה:. אלא 58)בכתובות לו אין מלוג, שבנכסי  פי  על אף 
טז. הלכה י "ב  פרק  למעלה וראה אינה 59)פירות. [שהיא

בןֿמצר]. בתור זכותו על לוותר אשה 60)יכולה כדין
מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה ועבד שקנתה
מכירה  מהלכות ל פרק  (למעלה מבטל - רצה לא ואם

ג). - ב  הלכות

      
בשלימות,1) וענייניו המצר בעל דיני  תשלום בו נתבאר

ההלכות. ונשלמו

.‡‰ˆB‰‰ÊÂ BlL ˆn‰ Ôa ‡È‰Â ,e‰„O kÓÏ »∆ƒ¿…»≈¿≈ƒ∆«∆∆∆¿∆
Ì‡ :ˆn‰ ÔÏ Ó‡Â ,ÔÈc ˙ÈÏ epnÓ ÁwÏ ‰ˆBL∆∆ƒ«ƒ∆¿≈ƒ¿»«¿∆«∆∆ƒ
˙‡ ˜lÒ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰OÚ  CÎÂ CÎa ˙B˜Ï ‰ˆzƒ¿∆ƒ¿¿»¿»¬≈¿ƒ»«≈∆
,‰ÚË BÏ ‰‡L ‡Ï ‰Ê È‰ ;Á˜BÏ ‰Ê È‰Â ,EÓˆÚ«¿¿«¬≈∆≈«¬≈∆…ƒ¿¬»«¬»

Ó B‡ ‡l‡„iÓ ˙BÚÓ ‡È.B˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,‰˜ÈÂ ∆»≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿∆»¿»¿
Ó‡ÁË‡ :BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ‡È‡ÂCÏ‡ . »«∆¿«¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‡È‡Â„Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ  ¿»ƒƒ»∆≈«¿ƒƒ«
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,‡ÈÈÂ CÏiL∆≈≈¿»ƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ
B‡ :BÏ ÌÈÓB‡ CÎÈÙÏ .ËÓM‰Ï ‡l‡ ‰ˆB BÈ‡L∆≈∆∆»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ

ÔÈ‡L .E˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰zÚ ‡ÈˆBzÔÈÚB˜ ƒ«»ƒ»¿»¿¿∆≈¿ƒ
‡ÈˆB‰ .ˆn‰ ÏÚÏ ÔÓÊ‡ÈˆB‰Â ,˙BÚn‰ ˆn‰ Ôa ¿«¿«««∆∆ƒ∆«∆∆«»¿ƒ

ÌÈBË Á˜BÏ ÏL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÚÓ Á˜Bl‰ÂÈÊefÓ «≈«»ƒ»∆≈«ƒƒ»
ÂÈÊefÓ ˙BÈ ˙‡ˆÏ ÌÈ‰ÓÓ B‡,B˙eÎÊ ‰ÏËa  ¿«¬ƒ»≈≈ƒ»»¿»¿

‰È‰ .ˆn‰ Ôa ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡Âd˙B˜Ï Á˜Bl‰ ‰ˆB ¿≈ƒ∆«∆∆»»∆«≈«ƒ¿»
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dÚÊÏ ‰ˆB ˆn‰ Ôe ,ÌÈza da ˙BÏÁ˜Bl‰  ƒ¿»»ƒ∆«∆∆∆¿»¿»«≈«
eMÈ ÌeLÓ ,‰ÎBÊı‡‰.ˆn‰ Ôa ÔÈc da ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ»»∆¿≈»ƒ∆«∆∆

להלן.2) וראה קח : בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
וראה 3) ושהות, טירחה כל מבלי  מיד מעות נותן כלומר

שם.4)להלן. והוא 5)בבאֿמציעא במזומן, לו שאין
הדרוש. הכסף  את להשיג מאמצים לעשות צריך

למוכר 6) לגרום צריכה אינה הזאת והישר הטוב  שעשיית
הפסד. ושום אי ֿנעימות ויש 7)שום בביתו, מוכן שהכסף 

ולהביאו. ללכת ויש 8)רק  הוא שעשיר אמדוהו כלומר,
מא). אות קעה סימן ('דרישה' בביתו ממון וזה 9)לו

כסף  המציא המצר שבן בגמרא, המובא המקרה את גם  כולל
שהרי זמן, לאחר אם כי  לפתחם יכול המוכר שאין צרור,
זמן  קובעין שאין הוא והכלל זמןֿמה, דרוש לזה גם

יותר.11)שם.10)(מגידֿמשנה). משקל בעלי 
אחרת,12) מעלה המצר בן של לזוזיו כי  ואף  המצר. בן של

טבי ). זוזי  ד"ה שם, (רש"י  לצאת ממהרים של 13)שהם
(רש"י יותר טובים המצר בן של זוזיו כי  ואף  המצר. בן
במשהו  אף  להפסיד צריך המוכר אין דבר: של כללו שם).

והישר. הטוב  עשיית הגירסא 14)בגלל ולפי  שם,
עדיפים  שבתים ראשונים, ועוד רי "ף  רש"י , של והפירוש

"לנטעה",15)מזרעים. אבל דוקא, ש"לזרעה" ויתכן
בקרקע הנ  מושרשים שהאילנות מפני  מבתים, עדיפה טיעה

שם  ושו"ע  קעה, סימן ('טור' בזרעים משא"כ מבתים, יותר
כו). מזרעים.16)סעיף  יותר ויציבים קבועים שבתים

קעה,17) סימן (ב "י  ישראל ארץ  דוקא ולאו הארץ , כל
אורֿשמח  וראה מג. ס "ק  שם וסמ "ע  צ , אות שם בארֿהגולה

י ). הלכה פ "ד למעלה

.‡aÈ‰ :BÏ Ó‡Â ,ˆn‰ Ôa CÏÓÂ Á˜BÏ »≈«¿ƒ¿«¿∆«∆∆¿»«¬≈
CÏ‡ ,BÊ ‰„O ÈÏ kÓÏ ‰ˆB ElL ˆn‰ Ôa ÈBÏt¿ƒ∆«∆∆∆¿∆ƒ¿…ƒ»∆≈≈
Ïha ‡Ï  !Á˜Â CÏ :BÏ Ó‡Â ?epnÓ Áw‡Â¿∆«ƒ∆¿»«≈»«…ƒ≈

B˙eÎÊÔk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜iL Á‡ B˙B‡ ˜lÒÏ LÈÂ , ¿¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆»ƒ≈
B„iÓ e˜?ÔÈ˜ CÈvL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒƒ¿»

Ï‡ ;‰˜iL Ì„˜ BÏ ÏÁnLkB˙eÎÊ BÏ ÏÁÓ Ì‡ ¿∆»«…∆∆ƒ¿∆¬»ƒ»«¿
BnÚ ÚiÒÂ ˆn‰ Ôa ‡aL ÔB‚k ,Á˜lL Á‡B‡ , ««∆»«¿∆»∆«∆∆¿ƒ«ƒ

ÎO‡e‰L Ïk ˙BÒÂ ‰Ba B˙B‡ ‰‡L B‡ ,epnÓ »«ƒ∆∆»»∆¿≈»∆
ÏÁÓ ‰Ê È‰  ÚÚ ‡ÏÂ Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ LnzLÓe, ƒ¿«≈¿…ƒ»¿…ƒ¿≈¬≈∆»«

.B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ eLÂ¿≈»¿«¿

ההלכה 18) שנפסקה וכמו וכנהרדעאי , קח . בבאֿמציעא
שד 19)כמותם. לטעון יכול המצר נאמרו שבן לא בריו

נהרדעאי ). ד"ה שם (רש"י  קנין 20)ברצינות זה ואין
מהלכות  ופ "ה י , הלכה פ "ב  (למעלה קנין שאינו דברים
בשדה  מסויימת זכות המצר לבן כי  יד), הלכה מכירה
וראה  נא, ס "ק  קעה סימן (סמ "ע , הקנין חל ועליה חבירו,

ג). אות שם ֿ 21)בארֿהגולה (מגיד הגאונים סברת זו
ד), הלכה פי "א (למעלה רבינו לשיטת ובהתאם משנה)
שנים  שלש בחזקת לא צורך אין שונים לתשמישים שבזכות

בטענה. שהוא 22)ולא מלא, בפה לו אמר אם וכלֿשכן
עוד  יכול אינו שוודאי  המצרנות, זכות על ומוותר לו מוחל

עד). ס "ק  שם הגר"א מא. (ב "ב  בבבאֿבתרא 23)לסלקו

לדברי הוכחה זו אין מהמחזיק , קנה המערער שאם אמרו ל:
עליו, שיש ודברים דין לקנות אדם שעשוי  לפי  המחזיק ,
עה). ס "ק  שם (הגר"א כן לומר שייך לא בשכירות אבל

עליה 24) לו שיש בשדה וסותרים שבונים רואה אדם שאין
(הגר"א  ס . בבאֿבתרא ראה ושותק , - לקנותה בןֿמצר זכות
'תוספות' ראה קנין, צריכה אינה ומחילה עו). ס "ק  שם
עג. ס "ק  שם הגר"א וביאור קנין, צריכה ד"ה ו. סנהדרין
ויביא  שילך כדי  זמן שיעור המצר בן שהה שאם שכתבו ויש
(מגידֿמשנה  זכותו איבד - תבעו ולא בדין ויתבענו מעות
וכו' וסותר בונה ראהו לא אפילו ורי "ף ), האי  רב  בשם
הזמן  תוך כשתבעו מדובר רבינו בדברי  וכאן (כסף ֿמשנה).
ראהו  או עמו שסייע  מכיון זכותו את איבד ואעפי "כ הנ"ל

(כסף ֿמשנה). וסותר בונה

.‚‰È‰B‡ ‰ÏBÁ B‡ ˙Á‡ ‰È„Óa ˆn‰ Ôa »»∆«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆
ÔË˜‡e ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ÏBÁ‰ ‡È‰ ÔÓÊ Á‡Â , »»¿««¿«ƒ¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ«»»»

 Ôk ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡  CÏB‰‰«≈≈»¿«¿∆ƒ«»≈≈
:ÓB‡ Á˜Bl‰ È‰L ,B˙ÈÚ˜˜ kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿…«¿»ƒ∆¬≈«≈«≈

È„iÓ ‡ˆz ÌÈL ‰nk Á‡Ï.ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰ÊÎÂ . ¿«««»»ƒ≈≈ƒ»ƒ¿»∆«¿ƒ

להלן.25) רבינו שמביא כמו הגאונים, הוראת
ראה 26) זו, בקנייה לקטן זכות ראו לא כשביתֿדין והמדובר

(לחםֿמשנה). יג הלכה פי "ג אומרים 27)למעלה ואין
זה. באופן והטוב " הישר "ועשית

.„ÎBn‰ÌÚ‰ ÏÎÏ Ì‡ :‰Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈¿≈»«ƒ¿»∆ƒ¿»»»
Ì‡Â ;B˜lÒÓe ‰‡Ó ˆn‰ Ôa BÏ Ô˙B  ÎBÓe ÏÈÊBÓƒ≈≈∆«∆∆≈»¿«¿¿ƒ
,‰ÂL ‡e‰L ÌÈ˙‡Ó BÏ Ô˙B  ÌÚ‰ ÏÎÏ ÏÈÊBÓ BÈ‡≈ƒ¿»»»≈»«ƒ∆»∆

‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙ ÎBn‰LÏ .Á˜ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ∆«≈»«»∆«»»»«¿≈»∆¿»«ƒ
ÌÈ˙‡n‰ ÔziL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa ÔÚË . ≈»¿«¿«∆ƒ≈«»«ƒ»«∆

‡Èe˜ eOÚL ,ˆn‰ÚaL  Ì‰ÈÈaÁ˜Bl‰ «∆∆∆»¿¿»≈≈∆ƒ¿»«≈«
ıÙÁ ˙ËÈ˜aÏËBÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡ÓÌL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«ƒ¿ƒ»»»

‰˙È‰ ‰Ó‡L ÔÚBË ˆn‰ Ôe ,ÌÈ˙‡Ó Ô˙pL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»«ƒ∆«∆∆≈∆¬»»»¿»
Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÎBn‰ ÔÈe BÈaÁ˜Ï ‡lL [È‡cÂa] ≈≈«≈¿≈≈«¿««∆…»«
Ô˙B ‰Ê È‰  ‰‡Ó ‡l‡ epnÓe„ÈÚ‰L BÓk ÌÈÓc ƒ∆∆»≈»¬≈∆≈»ƒ¿∆≈ƒ

Á˜lL ˙q‰ BÚÈaLÓe ,B˜lÒÓ Ck Á‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿««»¿«¿«¿ƒ∆≈∆»«
.ËÙÂ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿»

קח .28) אין 29)בבאֿמציעא שבמתנה ממש, מתנה ולא
ולך  מתנה, לתת רוצה אני  לו לו: שאומר מפני  מצר, בן דין
וראה  ב . והערה א הלכה פי "ג למעלה ראה לתת. רוצה איני 

שהאריך. נחמן,30)לחםֿמשנה רב  בשם כנהרדעאי  שם,
הגמרא. מכר 31)וכמסקנת אפילו לקרקעות, אונאה שאין

וראה  ח ). הלכה מכירה מהלכות (פי "ג באלף  דינר שוה
אפילו  חוזר שטעה, ששליח  ואע "פ  יד. ס "ק  קעה סימן סמ "ע 
שם  מכירה (הלכות בקרקע  בין במטלטלין בין שהוא, בכל
(רא"ש  ממש שליח  ואינו לעצמו לקח  הרי  כאן - ט ) הלכה
יד) אות קעה סימן ו'דרישה' כה, סימן דבבאֿמציעא פ "ט 

כח . והערה ז הלכה פי "ב  למעלה הערמה.32)וראה
בלבד. מאה אלא לו נתן לא דבר, של אף 33)ולאמיתו

השליח  כדין להשביעו יכול ודאית, אינה טענתו אם
ושותפין  שלוחין מהלכות (פ "ט  הספק  על אותו שמשביעים
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כז). ס "ק  קעה סימן הגר"א ביאור וראה ה, הלכה
טוען 34) מהלכות פ "א וראה התורה. כשבועת שעשוה

ב . הלכה היינו 35)ונטען החפץ , גוף  על טוען שאינו מפני 
על  כמלוה ודינו - נוטל נקרא התשלום, על אלא השדה,
מלוה  מהל' בפי "ג וראה חפץ , בנקיטת שנשבע  המשכון

ג.ולוה יא.36)הל' והערה ב  הלכה פי "ג למעלה וראה
"והוא 37) הגירסא: ט , סעיף  קעה סימן ושו"ע  ב 'טור'

הנוסחא  עיקר היא שזו המגידֿמשנה כתב  וכן יודע ",
אני אומר הוא "והרי  וצ "ל בדבריו, יש הדפוס  (וטעות
שבועת  כדין אותו, משביעין אין יודע  אינו אם אבל יודע ").
אין  שליח  ושבועת ברי . טענת על אלא משביעין שאין היסת
בידו  שנשאר טוען אם אלא השליח  משביעין שאין כאן,
לו  ואין מאתים, שנתן מעידים שהעדים כאן אבל כלום,
היסת  שבועת אלא זו אין היתה, אמנה שמא אלא טענה
כז). ס "ק  קעה סימן (הגר"א השומרים שבועת ולא  רגילה

ואילו 38) היסת. שבועת כדין השבועה, לפני  כלומר,
שם). (הגר"א נוטל ואח "כ נשבע  הוא השליח , בשבועת

.‰‰ˆB‰ Ïk„Á‡ Ïk ,ÌÈL e‡e ,Ú˜˜ kÓÏ »»∆ƒ¿…«¿«»¿«ƒ»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈÓ„a Áw‡ È‡ :ÓB‡ Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ∆«¿»ƒ≈¿≈∆»≈∆
„Á‡‰Â ,ÈÚ‰ ÈLBiÓ „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ :ˆn‰ ÏÚa«««∆∆ƒ»»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»∆»
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ÔÎL .Ì„B˜ ÈÚ‰ ÔÎL  ‰„O‰ ÈÎMÓƒ¿≈≈«»∆¿«»ƒ≈»≈¿«¿ƒ»»
„ÈÓÏz  ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â B˜ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz «¿ƒ»»≈»¿«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÔÎM‰  B˜Â ÔÎL .Ì„B˜ ÌÎÁ‰Ê ÌbL , »»≈»≈¿»«»≈≈∆«∆
‡e‰ Li‰Â Bh‰ ÏÏÎaÌ„˜ .,‰ÎÊ  ‰˜Â „Á‡ ƒ¿««¿«»»»«∆»¿»»»»

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÏ Ìc˜Ï Èe‡L BÁ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆»ƒ¿…»¿«¿ƒ¿≈
‰f‰ ca ÌÈÓÎÁ eeˆ ‡lL .ˆn‰ ÏÚa Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«««∆∆∆…ƒ¬»ƒ«»»«∆
.Ck ‰OBÚL ‡È‰ ‰BË LÙÂ ,˙e„ÈÒÁ C„ ‡l‡∆»∆∆¬ƒ¿∆∆»ƒ∆»»

ורש"י .39) הרי "ף  פירוש ולפי  קח : בעיא 40)בבאֿמציעא
מאח  קרוב  שכן "טוב  י ) כז, (משלי  הפסוק  מן שנפתרה, שם

בן 41)רחוק ". של זו בסוגיא זו הלכה הובאה ולפיכך
כדלהלן. שוים, שאינם אע "פ  הרי "ף ,42)המצר, כדעת

מיימוניות). (הגהות זה על חולקים ויש

ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

  
Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ¿∆»»
Ô„ÒÙ‰a ,ÔkÓÓe ÔÁwÓa Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ¿À»ƒ¿¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»

.ÔÎOe¿»»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk e‡e


≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

    
מה 1) טעה או ששינה ושליח  שליחות, דיני  רבינו בו ביאר

דינו.

.‡BÁeÏLÏ ÓB‡‰Ú˜˜ ÈÏ ÎÓe ‡ˆ :B‡ »≈ƒ¿≈¿…ƒ«¿«
ÔÈÏËÏhÓB‡ ,Á˜BÏÂ ÎBÓ ‰Ê È‰  ÈÏ ‰˜ ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈¿≈«

ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÏÎÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OBÚÂ‰OBÚ‰ ÔÈ‡Â . ¿∆¿ƒ¿»«¬»«»ƒ¿≈»∆
ÔÈ˜ CÈˆ ÁÈÏLÌÈ„Ú ‡ÏÂ„Ïa ‰ÈÓ‡a ‡l‡ , »ƒ«»ƒƒ¿»¿…≈ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿«

˙Bl‚Ï ‡l‡ ÌÈ„Ú ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â .BÁ ÔÈÏ BÈa≈¿≈¬≈¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆»¿«
˙BÚh‰ Ïk ‡Lk ,Ì‰Ó „Á‡ Ùk Ì‡ ,c‰. «»»ƒ»«∆»≈∆ƒ¿»»«¿»

בקידושין 2) בהרחבה נידון - כמותו" אדם של "שלוחו ענין
לכך. המקראיים המקורות כל צויינו ושם ומג. מא: מא.

וק .3) צט : צח . מעילה.4)כתובות ממסכת והיא צח : שם
כמכר. היא הרי  מתנה - במתנה הוא בה המדובר כי  ואם

מעילה.5) ממסכת צט . כמותו"6)שם אדם של ש"שלוחו
כמעשי נחשבים השליח  מעשי  כלומר, שם). (קידושין
המשלח , כגוף  נחשב  שגופו אומרים אנו אין אבל המשלח .
בהנחת  כגון המשלח , של גופו לנו שדרוש באופן ולפיכך,
מועילה  השליח  של תפילין שהנחת אומרים אנו אין תפילין,
זה  והרי  שליחות, יש הפעולה עצם על כי  שאם למשלח ,
הניח  כאילו נחשב  זה אין - תפילין המשלח  הניח  כאילו
של  ידו על הניח  כאילו אלא עצמו, של ידו על תפילין
א. סעיף ֿקטן קפב  סימן החושן' ב 'קצות ראה השליח ,

הלכות 7) מכירה מהלכות פ "ה למעלה רבינו דברי  ראה
לו  "אמר במשנה: צח : בבבאֿמציעא הדברים ומקור יאֿיב .
שליח  נעשה בלבד שבאמירה הרי  וכו'", שלחה השואל

ג). ס "ק  שם בענין 8)(הגר"א קד. בבבאֿקמא אמרו כן
מנא  בעדים, עשאו דלא אי  דמי , "היכי  שליח : מינוי 
אלא  פקפוק , אין השליחות קיום עצם שעל הרי ידעינן".
שם  (הגר"א שליח  שמינהו יודעים אנו מהיכן היא השאלה
לקבל  בשליחות אבל ממון, של בשליחות זה וכל ה). ס "ק 
אישות  מהלכות בפ "ג ראה עדים, צריך קידושין, או גט 

טו. "לא 9)הלכה סח : בקידושין האמור לכלל בהתאם
השקרנים). (=כנגד לשקרנים" אלא עדים נבראו

.ÚL ÁÈÏL‰OÚ ‡Ï  BÁlLÓ Èc ÏÚ »ƒ«∆»««ƒ¿≈¿«¿…»»
ÌeÏk‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎaÚ˜˜a ÔÈa , ¿¿≈ƒ»»¿»∆≈¿«¿«

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈaÊBÁ Ôw˙Ï :ÓB‡ ‡e‰ È‰L ; ≈¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¬≈≈¿«≈
‰ÈB‰‰L ,eÓ‡ ‡ÏÂ .˙eÚÏ ‡ÏÂ ,CÈz„L È˙eÁÈÏL¿ƒƒ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿…»¿∆«»»
˙BÚ˜w‰Â ˙BËM‰Â ÌÈ„Ú‰Â ,˙e˙L  ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»¬»ƒ¿«¿»¿««¿»
;BÓˆÚÏ ‰B˜ B‡ BlL ÎBÓa ‡l‡ ,‰ÈB‰ Ô‰a ÔÈ‡ ≈»∆»»∆»¿≈∆∆¿«¿

‡e‰L ÏÎa ÌlÎa ‰ÚhL ÁÈÏL Ï‡ÊBÁ . ¬»»ƒ«∆»»¿À»¿»∆≈

ד.11)במזיד.10) הלכה להלן וראה צח : כתובות
משתות.13)בשוגג.12) פחות אפילו היינו,
נחמן.14) רב  תשובת צט : מב :15)כתובות קידושין

רבא. של אמרו 16)מימרא וכן בטל. המקח  [כלומר,
[שמכרה  כאלמנה [שטעה] שליח  "והלכתא, ק . בכתובות
שדעת  אלא במשנה. צח . שם כמבואר טעתה]", אם בטל
שהמקח  באופן שאף  ד, הלכה מכירה מהלכות בפי "ב  רבינו
חוזר. בלבד המתאנה אלא לחזור, יכול המאנה אין בטל,

כאן]. גם רבינו כוונת משוה 17)וזוהי  בפחות אפילו
להרדב "ז). תפארת (יקר כתב 18)פרוטה וכן צט : כתובות

ט . הלכה מכירה מהלכות בפי "ג רבינו

.‚Ô˙BÏ ‰˜Â ,Ú˜˜ BÏ ˙B˜Ï BÁeÏLÏ ˙BÚÓ »«»ƒ¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eÈÁ‡a ‡lLd˙B‡ Á˜BÏ ÁÈÏM‰Â ,˙eeÚ ‰Ê È‰  ∆…¿«¬»¬≈∆ƒ¿«»ƒ«≈«»

‰OÚL BÓk ˙eÈÁ‡a ‡lL BÓˆÚÏdÎBÓe ÊBÁÂ , ¿«¿∆…¿«¬»¿∆»»¿≈¿»
ÁlLÓÏÂÈ˙BÚÓa d˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ;˙eÈÁ‡a, «¿«≈«¿«¬»ƒ¿»»»ƒ¿»
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ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙eÈÁ‡‰ÂCÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ., ¿»«¬»««»ƒ«¿≈…«≈»∆¿ƒ»
,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï ÔÈa ÁÈÏL e‰OÚL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿»»»∆»»»ƒ«≈¿«≈≈¿«≈
È„ ‰ÂL Á˜Ï B‡ ,È„a ‰‡Ó ‰ÂL BÏ ÎÓ elÙ‡¬ƒ»«¿≈≈»¿ƒ»»«¿≈ƒ»

Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰‡ÓaBÏ ÔzÏ ÁlLÓ‰ iÁÂ , ¿≈»≈»«¬…¿«»«¿«≈«ƒ≈
.È‡z‰ ÈÙk¿ƒ«¿«

נחמן.19) רב  של פסקו קסט : שכתוב 20)בבאֿבתרא
וחסרה  סתם, כתוב  שאילו באחריות". "שלא בשטר: מפורש
כטעות  הזאת ההשמטה את רואים "באחריות", המילה
ג  הלכה מכירה מהלכות בפי "ט  רבינו פסק  וכן הסופר,

זו 21)(כסף ֿמשנה). בצורה בידו אותה משאיר שהוא
בתוספת  רבינו שכוונת וכנראה אחריות, ללא שלקחה,
כמו  המצב  את להשאיר צריך שהשליח  לציין, - זו מילים

במעשיו, לו גרם זיל שהוא (ד"ה רש"י  מדעת להוציא
על  ולכתוב  המוכר מן לקנות פעם עוד חייב  שהוא זבניה),
אנו  ואין י . ס "ק  קפב  סימן סמ "ע  וראה חדש, שטר שמו
כמו  בשליחותו, טעה שהשליח  אחרי  בטל שהמקח  אומרים
בין  הבדל יש רבינו שלדעת - ב  הלכה למעלה רבינו שכתב 
לא  אם בטלה הפעולה שאז שליח , שהוא השליח  הודיע  אם
שאז  שליח , שהוא השליח  הודיע  לא אם לבין כראוי , בוצעה
באחריות  נושא השליח  ורק  קיים, נשאר השליחות מעשה
לט , והערה ד הלכה ב  פרק  להלן ראה השינוי , של ההוצאה

כאן. וכסף ֿמשנה של 22)ובראב "ד מרצונו היינו,
הר"ן), בשם (כסף ֿמשנה כך על להכריחו אין אבל המשלח ,

בסמוך. השליח 23)וראה קנה שאם המשלח , של
את  לתקן צריך אינו - המשלח  במעות ולא במעותיו,
(סמ "ע  לעצמו קנה אלא למשלח , ולמכור ולחזור המעוות
מכירה, מהלכות פ "ז למעלה וראה יא. ס "ק  קפב , סימן

י ). נושא 24)הלכה שהוא השליחות, מדיני  שזהו
בשליחותו. עושה שהוא עיוות כל שבכל 25)בתוצאות

(כסף ֿמשנה). קיים תנאו - שבממון אין 26)דבר שהרי 
דינר  שוה או בדינר אלף  שוה מכר אפילו לקרקעות, אונאה
שטעה  שליח  ודין ח ), הלכה מכירה, מהלכות (פי"ג באלף 
בין  עמו שהתנה כיון כאן, אין בכלֿשהוא אפילו שחוזר
אם  אבל שטעה, בשליח  אלא אינו זה וכל לעוות. בין לתקן
וכן  ז. ס "ק  שם (סמ "ע  השליחות בטלה - בשליחותו שינה

הרדב "ז). מדברי  נראה

.„ÓB‡‰˙Èa ÈlL ‰„OÓ ÈÏ ÎÓ :BÁeÏLÏ »≈ƒ¿¿…ƒƒ»∆∆ƒ≈
‰‡ÒÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ ÎÓe ,ÛÈÒBÓ ‰Ê È‰ ÏÚ ¿»»«≈»«ƒ¬≈∆ƒ«

ÂÈc„Ïa ‰‡Ò ˙Èa Á˜Bl‰ ‰˜Â ,Ó‡ .:BÏ ¿»»¿»»«≈«≈¿»ƒ¿«»«
‰Ê È‰  ‰‡Ò ˙Èa BÏ ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÈÏ ÎÓ¿…ƒ≈»«ƒ»«≈¿»¬≈∆

ÂÈc ÏÚ ÈÚÓÁ˜Bl‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,Ó‡ .:BÏ «¬ƒ«¿»»¿…»»«≈«»«
„Á‡ Ì„‡Ï ‰„O ÈÏ ÎÓÓe ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,dÎ ¿…ƒ»∆¿»»∆»¿»««»ƒ«¿»»

ÌÈLÏ.ÂÈc ÏÚ Ú È‰L ,ÏËa BkÓÓ  ƒ¿«ƒƒ¿»»≈∆¬≈»««¿»»
Ó‡Lt ‡ÏÂ ,‰„O ÈÏ ÎÓ :BÏÎÓ elÙ‡  »«¿…ƒ»∆¿…≈«¬ƒ»«

kÓÓ BkÓÓ ,‰‡ÓÏ. ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

וצט .27) צח : או 28)כתובות סאה בו לזרוע  שאפשר
 ֿ (בבא אמה חמשים על חמשים של שטח  והוא סאתיים.

כו:). (שם).29)בתרא אמה מאה על חמשים של שטח 
מעביר.30) לא (שם 31)אבל מדבריו משנה בכלל ואינו

השני ). הלשון לפי  שהוסיף 32)צט . מה קונה אינו אבל
השני .33)השליח . הלשון לפי  שם, בעיא היא

אין 34) - היתר את גם עכשיו למכור לו שאפשר שאע "פ 
שזה  ובשטרות, במכירות להרבות מרוצה הקרקע  בעל
נכסיו  כל מוכר והוא שהעני  שיחשבו בו, האימון את יערער
רבינו  אותה פסק  שם, הבעיא נפשטה שלא ואע "פ  (שם).
של  הראשונים בעליה המוכר, הוא המוחזק , לגבי  לקולא

(כסף ֿמשנה). בספרים 35)הקרקע  וכך תימן, בכ"י  גם כן
הלוקח ", "וקנה רומי : ובדפוס  (כסף ֿמשנה). מדוייקים

(כסף ֿמשנה). היא משובשת כדבר 36)ונוסחא צט : שם
שהמשלח 37)פשוט . והרי "ף , הר"ח  גירסת לפי  הוא כן

ולא  לשנים". "ולא לאמר: פירש ולא "לאחד", אמר
לשנים". ולא "לאחד מפורש: שאמר שם כגירסתנו

מעוניין 38) אינו המשלח  כי  אחד, בשטר שניהם אפילו
בשנים. את 40)שם.39)להתעסק  אף  הזכיר שלא

והר"ח , הרי "ף  לגירסת בהתאם שוב  וזה "לאחד", המילה:
כגירסתנו. עליו 41)ודלא שירבו רוצה אדם שאין ואע "פ 

שינה  כשהשליח  אלא זה אין - למעלה) (ראה שטרות
הרי פירש, ולא שדה לי  מכור לו שאמר כאן אבל מדבריו,
וראה  שטרות, עליו ירבו אם לו איכפת שלא דעתו גילה

שם. המשפט ' וב 'נתיבות יא, סעיף  קפב  סימן בשו"ע 

.‰Ô˙Bp‰ÔÈÓ B‡ ÌÈhÁ Ì‰a ÁwÏ BÁeÏLÏ ˙BÚÓ «≈»ƒ¿ƒ«»∆ƒƒƒ
‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡  Á˜Ï ‡ÏÂ ,‰BÁÒ ÈÈnÓƒƒ≈¿»¿…»«≈»»∆»

˙ÓÚzÔ˙ .ÔÈa ,ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ «¿…∆»«»ƒ«»∆ƒƒ≈
‰ÏÈÎ‡Ï‰BÁÒÏ ÔÈaÔ‰a Á˜ÏÂ CÏ‰Â , «¬ƒ»≈ƒ¿»¿»«¿»«»∆
ÌÈBÚOe˙Át Ì‡ :e˙Át  Á˜lL ‰Ê ÈÓ„ ¿ƒƒ»¬¿≈∆∆»«»¬
ÁÈÏMÏ Ô‰ÈÓ„ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ;‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ , «»ƒ«ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿≈∆

˙BÚn‰ ÏÚÏ eÙÈÒB‰‰È‰ .ÚM‰eˆ˜ ƒ¿«««»»»«««»
ÔÈna ÁÈÏMÏ eÙÈÒB‰Â ,Úe„ÈÂÏ˜Lna B‡B‡ ¿»«¿ƒ«»ƒ««ƒ¿»«ƒ¿»

‰cnaÏL ‡e‰ È‰ ÌÈÎBn‰ BÏ eÙÈÒB‰L Ïk  «ƒ»…∆ƒ«¿ƒ¬≈∆
Ì‰ÈL.˙BÚn‰ ÏÚa ÌÚ ÁÈÏM‰ ˙ÙÒBz‰ ˜ÏBÁÂ , ¿≈∆¿≈«∆∆«»ƒ«ƒ«««»

Ì‡Â‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡L c‰ ‰È‰Ïk‰ ÏÚÏ ¿ƒ»»«»»∆≈ƒ¿»«…¿««
.˙BÚn‰«»

בירושלמי42) הובאה בסוף , ד פרק  בבאֿמציעא תוספתא
ו. הלכה ז פרק  להלן וראה ג, הלכה פ "ה אבל 43)שם

בידיים. הזיקו לא שהרי  הנזק , בעד לו לשלם חייב  אינו
שאומר 44) יהודה וכרבי  השניה, כברייתא קב : בבאֿקמא

בשינוי . קונה השליח  שם,45)שאין אליעזר רבי  לפי 
שלרבי ויוצא לסחורה, ובין לאכילה בין מאיר רבי  מחלק 

זה. הבדל קיים לא ויש 46)יהודה המשלח , מקפיד שכאן
בולט . שינוי  להרוויח ,47)כאן רק  מעוניין שהמשלח 

חיטים  קנה השליח  אם לו איכפת שלא לומר היה ואפשר
אחר. מין או לו 48)שביקש שנתן "או נוסף : תימן [בכ"י 

וזה  שם. בברייתא וכן חיטים", ולקח  והלך שעורים, לקנות
או  כלומר, – שלקח " זה דמי  פחתו "אם רבינו שכתב  מה

ב ]. הלכה פ "ב  להלן ראה החיטים. או נעשו 49)השעורים
פטור  השינוי , מחמת שלא אחר אונס  אירע  ואם יותר. זולים
ב ). הלכה פ "ה להלן ראה ט . ס "ק  קפג סימן (ש"ך השליח 

שליח 50) כדין ההפסד, באחריות לשאת צריך שהוא
לעוות". ולא שלחתיך "לתקן המשלח  לו שאומר ששינה,
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ג. הלכה למעלה בשינוי ,51)ראה קונה השליח  שאין לפי 
ששם  לפי  - ברווח , חולקים שהם אמרו שם ובגמרא כנ"ל.
מדבר  רבינו ואילו שכר, למחצית מעות לו שנתן מדובר,
ד). אות מיימוניות (הגהות בשותפות ולא גרידא בשליח 
המקח  שהרי  השליח , של השינוי  למרות הזוכה, הוא ולפיכך

ג. הלכה למעלה וראה במעותיו, צח :52)נקנה כתובות
יוסי . מסויימת 54)המחיר.53)וכרבי  כמות  קבוע ,

מסויים. דברים 55)בסכום של גדול יותר מספר לו שנתנו
והקבוע . הידוע  המחיר לפי  לו שמגיע  שהמקח 56)מכפי 

התשלום. לפי  שמגיע  מכפי  יותר תופס 57)שוקל שהחפץ 
ששולם. הסכום לפי  שיצא מכפי  גדולה יותר מידה

שאין 58) מפני  היינו הכסף ֿמשנה), (הביאו רש"י  דעת לפי 
או  למשלח  לוותר, המוכר כאן התכוון למי  יודעים אנו
רבינו  מדברי  אבל חלוקה. מקיימים אנו ולפיכך לשליח ,
מקיימים  אנו לשליח , מפורש מכוונת המתנה שאפילו נראה
של  המעות עלֿידי  בא הרווח  שסוף ֿסוף  מכיון חלוקה,

לחםֿמשנה). ועיין (כסף ֿמשנה, יוסי59)המשלח  כרבי 
וראה  מודה, יהודה רבי  אף  בזו ואולי  האחרת, הברייתא של

רבי . שנה כאן ד"ה שם לפעמים 60)'תוספות' אלא
יותר. נמוך ולפעמים יותר גבוה הוא שכאן 61)המחיר

בזול, יותר מכר שהפעם אלא המוכר, מצד כלל ויתור אין
ההזדמנות. כפי 

.ÂÈÓÔBÓÓ BÁÏ iÁ ‰È‰L‰ÂÏÓ ÌeMÓ ÔÈa , ƒ∆»»«»«¬≈»≈ƒƒ¿»
„Èa ˙BÚn‰ Ô˙Â ,˙eÈÎO B‡ ÔB„wt ÌeMÓ ÔÈa≈ƒƒ»¿ƒ¿»««»¿«
ÔÈ‡  ÈBÁ ÏÚÏ ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰ :BÏ Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈»∆¿««ƒ≈
Ì‡Â .ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ÔzÏÂ BÏ Ïth‰Ï CÈˆ ÁÈÏM‰«»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
BÚÙe ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰Ê BÁ ÚÙz Ï‡ :ÁÈÏMÏ Ó‡»««»ƒ««ƒ¿«∆∆»¿≈ƒ¿»

ÌlLÏ iÁ  ÌÈ„Úa ‡lLÔÎÂ .BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ ∆…¿≈ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»«
Ó‡L ÔÈa ,ËLa,˙BÚn‰ BÏ Ô˙Â ËM‰ Á˜ :BÏ ƒ¿»≈∆»«««¿»¿≈«»

‡Ïa Ô˙Â ,ËM‰ Á˜Â ˙BÚn‰ Ôz :BÏ Ó‡L ÔÈa≈∆»«≈«»¿««¿»¿»«¿…
Ôw˙Ï È‰L .ÌlLÏ iÁ  ËM‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿…»««¿»«»¿«≈∆¬≈¿«≈

.˙eÚÏ ‡ÏÂ ,BÁÏL¿»¿…¿«≈

להלן.62) וראה הכותב , פרק  ב 'כתובות' שכר 63)רי "ף 
וכלים. בהמה שכר או שלא 64)פעולה טוען המקבל אם

חבירו  ממון מסר שהרי  בידיים, כמזיק  הוא והרי  קיבל.
שומר. מדין גם חייב  כי  ויתכן (אורֿשמח ). לאחר

עובדא 65) רקע  על הגמרא של סופית מסקנה פה. כתובות
בסמיכות  שנאמרו אשי , רב  מדברי  וכהסתייגות אחת,

זו. השטר,66)לעובדא את כלל הזכיר לא שאם ומכאן,
וכסף ֿמשנה). מיימוניות (הגהות חייב  אינו

.ÊÁÏBM‰:BÏ Ó‡Â ,BÁeÏL „Èa B„ÈaL ˙BÚÓ «≈«»∆¿»¿«¿¿»«
Â CÏ‰Â ,BÏ iÁ È‡L ÈBÏÙÏ ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰Ô˙ ≈»∆ƒ¿ƒ∆¬ƒ«»¿»«¿»«

B‡ BÁ ÏÚe ,Èz˙ :ÓB‡ ÁÈÏM‰ ,ÌÈ„Úa ‡lL∆…¿≈ƒ«»ƒ«≈»«ƒ««
È‰Â ,ÈzÁ˜Ï ‡Ï :ÓB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL «≈≈…»«¿ƒ«¬≈¿»¿»¿ƒ

˙q‰ ÚaL ÁÈÏM‰ÏÚBt‰ B‡ BÁ ÏÚe ,Ô˙pL «»ƒ«ƒ¿»∆≈∆»««««≈
ÚaL‰l‰ ÌlLÈÂ ,Á˜Ï ‡lL [‰Bz‰ ˙ÚeL] ƒ¿»¿««»∆…»«ƒ«≈«»

ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰ elÙ‡Â .ÔB„wt‰ ÏÚÏ B‡ BÁ ÏÚÏ¿««¿«««ƒ»«¬ƒ»«¿ƒ
‰ÏÈÚBÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡  ÌÈLÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ , ¿«ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

È‰L ,Ô˙e„ÚaÔÈiÁÌÈc ‰na .˙q‰ ÚM‰Ï ¿≈»∆¬≈«»ƒ¿ƒ»«∆≈«∆¿»ƒ
BÁ ÏÚa ˙‡ LÈÁÎÓ ÁÈÏM‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ¬ƒ¿∆»»«»ƒ««¿ƒ∆««

:Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡a Ì‡ Ï‡ ;ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL È‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ«¿»«
˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ÈÏ zÓ‡L ‰Ók Èz˙»«ƒ¿»∆»«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆≈
˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBË ÌL ÔÈ‡ È‰L ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL∆»»¿ƒ∆¬≈≈»≈»»«¬«

B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡lL È‡cÂÔÈÁeÏM‰ e˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ««∆…«¬»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
 Úa˙Ï BÁ ÏÚa ‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ô‰Ï eÎÏ‰ B‡»¿»∆ƒ¿ƒ««»»««ƒ¿…«

˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Âl‰BÚt ‡lL «…∆≈»¿«¿ƒ∆≈∆…¿»
È‡cÂ ˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ È‰L ,ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¬≈≈»ƒ∆≈»»«¬«««

ÌÈÁÓ ‡l‡ .Á˜lLÌlLÓe ,Ì˙Ò ÌÁ ‰Âl‰ ∆»«∆»«¬ƒ«…∆≈∆¿»¿«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚL BÁ‰«∆»»¿≈…«≈»∆

רבא 67) של למימרא סמוך הגמרא מסקנת מג: קידושין
נחמן. רב  הוא 68)בשם שלשתן עמידת של זה ותנאי 

בהמשך. שמתברר כמו שהרי69)הכרחי , הכל, כופר כדין
ונפטר. נשבע  חפץ ,70)הוא בנקיטת התורה, שבועת מעין

לחנוני : אמר שאם מה.) (שבועות פנקסו" על "חנוני  כדין
טוען  ואחרֿכך לך, אחזיר ואני  לפועלים חיטים סאתים תן
נשבעים  שניהם קיבלו, שלא טוענים והפועלים שנתן, חנוני 
ה), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פט "ז מבעלֿהבית ונוטלים
ב "חנוני הפועלים כדין הבעלֿחוב  או הפועל דין כאן ואף 
ובנוסחאות  ונוטלין. נשבעים הם שהרי  פנקסו", על
 ֿ (כסף  התורה" שבועת "נשבע  כאן: מפורש מדוייקות
הביאו  והר"ן הזקן לר"י  המיוחסות ה'תוספות' ברם משנה).
היסת. שבועת נשבעים והפועל הבעלֿחוב  שאף  רבינו בשם
שלמה  שורה נשמטה ששם תימן, בכ"י  קצת נראה [וכן
שהיה  הרי  - היסת" "נשבע  - היסת" "נשבע  הדומות בטעות
שכתב : להלן רבינו מדברי  נראה וכן "היסת", כאן כתוב 
השליח "]. פרעו שלא היסת להשביעו יכול אינו "הלוה

השלי שנאמן עם ואע "פ  שלו ודברים לדין ביחס  בשבועתו ח 
והמלוה, הלוה שבין ודברים לדין ביחס  נאמן אינו - הלוה
אבל  ממונו, לו מסר שהרי  לשליח , האמין שהלוה מפני 

שם). (רש"י  לו האמין לא משבועת 71)המלוה לפטרם
שם.72)היסת. בגמרא היו 73)כן אלמלא כלומר,

לפיכך  היסת, שבועת חייבים היו ללוה שהחזירו טוענים
היסת  משבועת להפטר למלוה שהחזירו לומר הם מעדיפים
שבועת  על ולא למלוה ממון הפסד גרימת על חשודים (והם
והשתא  ד"ה שם רש"י  - יותר להם חמורה שהיא שקר,
וגם  זו. בטענה גם היסת בשבועת חייבים ולפיכך דתקינו).
נוגעים  אינם שאז אף ֿעלֿפי  נאמנים, אינם השבועה לאחר
בעדותם  ממש אין לשבועה הזקוקים שעדים מפני  - יותר

והשתא). ד"ה שם טוען 74)('תוספות' הלוה כי  שאף 
המלוה  הרי  - 'שמא' טענת על היסת משביעין ואין 'שמא'
ס "ק  קכא סימן (סמ "ע  קיבלו שלא 'ברי ' טוענים הנפקד או

פ "א 75)כא). (להלן 'שמא' טענת על היסת נשבעין ואין
ז). הלכה ונטען טוען בהוספה 76)מהלכות למעלה [ראה

סט ]. (רדב "ז).77)להערה היא הגאונים תקנת

.ÁÔe‡˙k ÁÏMLBÏ Ó‡Â ÔBÚÓLÏ‰Ó : ¿≈∆»«¿»¿ƒ¿¿»«»∆
ÈÂÏ „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,E„Èa ÈÏ LiL‰ˆ Ì‡ , ∆≈ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿«≈ƒƒ»»

BÁÏLÏ‰ÂÏÓ ‰È‰L ÔÈa ,Ô˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  ¿»¿≈«»¿«¬»»≈∆»»ƒ¿»
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ÔB„wt ‰È‰L ÔÈaÈkiL ‡e‰Â ..B„È ˙k ‡e‰L ≈∆»»ƒ»¿∆«ƒ∆¿«»
EÏ ÈzÁÏL ‡ÏÂ Èz˙k ‡Ï :Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«««¿∆¿»«…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿

ÚMÈ ˙q‰ ‰Âl‰CÎÈÙÏe ÂÈÏ‡ ‡a B„È ˙kL ƒ»««…∆∆≈∆¿«»»≈»¿ƒ»
ËtÈÂ ,ÁÏLÈ˙Ba eB‰ ‰ÊÎÂ .‡Ï Ì‡ Ï‡ . »«¿ƒ»≈¿»∆««¬»ƒ…

‡e‰L Ú„BÈ ‰Âl‰ ÔÈ‡L B‡ ,B„È ˙k ˙k‰ ‰È‰»»«¿»¿«»∆≈«…∆≈«∆
elÙ‡ B‡ ,B„È ˙k˙Bi˙B‡Â ÔÈÓÈÒ Ba ÔÈe˙k eÈ‰ ¿«»¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿ƒ

„eÁÈa Ô‰ÈÈaLÈzÁÏL ‡Ï :Ó‡Â Ôe‡ ÔÚË Ì‡ , ∆≈≈∆¿ƒƒ»«¿≈¿»«…»«¿ƒ
iÁ ÔBÚÓL  Ba en ÌÈÁ‡Â ,˙k,B˙eÈÁ‡a ¿»«¬≈ƒƒƒ¿«»¿«¬»

Ôe‡ BÏ ÌlLÓeÌÈÁiL Á‡ÁÏML ÈÓ ÏÚ ¿«≈¿≈««∆«¬ƒ«ƒ∆»«
‰„BÈ ‡ÏÂ BzÚcÓ ‰Ê ˙kÚMiL ,‰B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿»∆ƒ«¿¿…∆¿≈ƒ∆»∆ƒ»«

.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck Á‡Â Ôe‡¿≈¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

עצים.78) הגוזל פרק  בבאֿקמא וחתם,79)רי "ף  שכתב 
יד). ס "ק  קכא סימן (ש"ך חתם והוא הסופר כתב  אפילו או

"מנה 80) כתב : באותו כתוב  כך בידך כלומר: לי  שיש
וכך 81)וכו'". מסויים, אדם לו סימן אם שדווקא ומכאן

הכסף ֿמשנה. הביא וכן שלפנינו, ברי "ף  הנוסחא היא
ברי "ף ,82) מפורש וכך הלווה, את להכריח  יכול אינו אבל

ה. הלכה פ "ג להלן שכתב 83)וראה ברי "ף , נראה כן
דבר, כל משמע  שלנו), (בתרגום בידך" לי  שיש דבר "אותו

פקדון. ובין מלוה כן 84)בין לא שאם הנפקד, או הלוה
איני כאומר זה והרי  לו, שפרע  ודאי  טענת לטעון יכול אינו
טוען  מהלכות (פ "א לו לשלם שחייב  פרעתיך, אם יודע 

כסף ֿמשנה). ט . הלכה שזה 85)ונטען עדים שאין היינו,
וראה  לשבועה. מקום אין - עדים יש שאילו ידו, כתב  היה

שפרעתיך.86)להלן. ברי  טוען: כאילו הוא שהרי 
היו 87) לא לטעון מיגו לו שיש עלֿפה במלוה והמדובר

י ). ס "ק  שם (סמ "ע  מעולם נראה 88)דברים זו מלשון
הרי "ף . שכותב  כמו במנהג, תלויה ואינה היא שהלכה
שעשאו  שליח  אלא כתב  דין נזכר לא שבגמרא [ואע "פ 
רבינו  סובר ה), הלכה פ "ג ולהלן קד. (בבאֿקמא בעדים
כתב  עליו הוציא שהרי  כשטר, שאינו אף ֿעלֿפי  ידו שכתב 
ולא  חורין בני  מנכסים גובה לו, חייב  שהוא ידו
ולוה  מלוה מהלכות ופי "א קעו, (בבאֿבתרא ממשועבדים

בעדים]. עלֿכלֿפנים הוא הרי  - ג) [בכ"י89)הלכה
=) אפ ' אינו, או ידו כתב  הוא אם יודע  הלוה שאין תימן:
שהעתיק  בכסף ֿמשנה נראה וכן וכו'. בו כתובין היו אפילו)
וכן  שלפניה. "או" המילה בהשמטת כתובים", היו "אפילו
ועיין  ד, סעיף  קכב  סימן חושןֿמשפט  בשו"ע  הועתק 

להם 90)משנהֿלמלך]. עשו והלוה המלוה כלומר:
מיוחדים. אם 91)סימני ֿהיכר יודע  איני  כאומר הוא שהרי 

ידו  כתב  היה זה אם יודע  אינו שהוא אחרי  פרעתיך,
"אין  שם) (בבאֿקמא שאמר כשמואל והיינו (כסף ֿמשנה).
וכן  עליה". חתומים עדים ואפילו בדיוקני , מעות משלחין
שזוהי העדים שהעידו והיינו (כסף ֿמשנה). הרי "ף  פסק 
לטענת  מקום יש ולפיכך שחתם. ראו לא אבל שלו, חתימה
להזכיר  רבינו הוצרך ולא שלו. דיוקני  זייפו ואחרים המלוה,
"סימנים  שכתב  מאחר שלו, דיוקני  מכירים עדים שהיו
הדיוקני , מכירים ששניהם כלומר ביחוד", שביניהם ואותיות

(לחםֿמשנה). זייפו שאחר לטעון יש כן 92)ואעפ "כ
תימן. היסת.93)בכ"י  לשבועת תחליף  חרם, יטיל

דעתו 94) את והסיח  באמת שלח  שמא לזכור, שיתאמץ  כדי 
מזה.

.Ëe‡ ˙eÁÈÏLa ‡aL ÈÂÏÔÌÈMÓÁ Á˜ÏÂ ≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ
‡l‡ ÁwÏ ÂÈzÁÏL ‡Ï :Ó‡Â Ôe‡ ‡e ,ÔBÚÓMÓƒƒ¿»¿≈¿»«…¿«¿ƒƒ«∆»
ÚaL Ôe‡ È‰  ‡È‰ „Ïa ÌÈOÚÂ ,ÌÈOÚ ∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈ƒ¬≈¿≈ƒ¿»

„Ïa ÌÈOÚÂ ,ÌÈOÚ ‡l‡ ‡È‰Ï BÁÏL ‡lL∆…¿»¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,BÏ ‡È‰˙q‰ ÚaL ÈÂÏÂ ,, ≈ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»∆≈

ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,Ôe‡Ï Èz˙ ÈÏ z˙pL ÌÈMÓÁ‰L ∆«¬ƒƒ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿
B˙ÈaÓ.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ôe‡Ï iÁ ‰È‰ Ì‡ , ƒ≈ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

(כסף ֿמשנה).95) משמעון כסף  תימן 96)ללוות בכ"י 
העיר: סב , ס "ק  קכא סימן והש"ך התורה". "שבועת נוסף :
ז  הלכה למעלה וראה 'שמא'. טענת על נשבעין אין הלא
עלֿידי מהלוה חובו קיבל שלא המלוה של הוודאי  שטענת
היסת, שבועת להשבע  השליח  את לחייב  מועילה השליח ,
לא. או שליחותו עשה השליח  אם יודע  אינו שהלוה אע "פ 

הודאתו.97) כפי  לשמעון, עשרים שהרי98)ומשלם
שנתן. ברי  טוען הנתבע , ענין 99)שמעון מתחיל כאן

עלֿידי משמעון לוה שראובן מדובר היה כאן עד חדש.
לוה  ששמעון להיפך המדובר והלאה ומכאן השליח ,
וכן  השליח . ע "י  הלוה, משמעון חובו קיבל וראובן מראובן,
 ֿ (כסף  לראובן" חייב  היה "אם רבינו שכתב  ממה נראה
עלֿידי חמשים לראובן ששילם טען ששמעון והיינו משנה)
קיבל  שלא טוען ראובן ואילו כמותו. טוען והשליח  השליח ,

הנשארים. השלושים את ותובע  עשרים, וכן 100)אלא
היסת  שבועת נשבע  שהשליח  ז, בהלכה למעלה רבינו כתב 
 ֿ (כסף  חובו הלוה וישלם לקח , שלא נשבע  והמלוה שנתן,

משנה).

ה'תשע"ח  תמוז כ"ב חמישי יום 

    
שהוא 1) סרסור ודין שליח , נעשה שאינו מי  דין בו נתבארו

השליח . שעל שמירה דיני  כן וכמו שליח , כמו

.‡ÔÈ‡2ÁÈÏL ‰OÚ ÌÈÎBk „BÚ‰3ÔÓ „Ï ≈»≈»ƒ«¬∆»ƒ«¿»»ƒ
ÌÏBÚaL ÌÈc‰4ÔÎÂ .5ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡OÈ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆»»¿≈≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«

ÌÈÎBk „BÚÏ6Ó‡pL .ÌÈc‰ ÔÓ „Ï7Ôk : ¿≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡«≈
Ì‚ eÓÈz8ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙Èa Èa Ìz‡ ‰Ó  Ìz‡ »ƒ««∆»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆
˙Èa Èa9dlk ‰Bz‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .10‰Óe .11 ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿»«»À»«
ÌÎÁlLn12ÁlLÓ‰ dlk ‰Bz‰ ÏÎa Û‡ ,˙Èa Ôa ¿«≈¬∆∆¿ƒ«¿»«»À»«¿«≈«

˙Èa Ôa13. ∆¿ƒ

עא:2) מציעא ובבא מא: ערך 3)קידושין שאין היינו,
למשלח . מתייחסים השליח  מעשי  ואין לשליחות, חוקי 
- לישראל שליח  נעשה שאינו כאן רבינו כתב  שלא ומכיוון
למלך. במשנה וראה שליח , נעשה אינו לגוי  שאפילו נראה

שלוחם.4) או הבעלים למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שם.5) מציעא שליח .6)בבא למנותו יכול הגוי  שאין לפי 
שם.7) מציעא ובבבא שם בקידושין הוא שהמלה 8)כן

השליחות  דין שלמדנו ואחרי  השליח , את מרבה "גם"
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קמב                
         

בשליחות, חדש פרט  לציין באה שהיא הרי  אחר, ממקום
סעיף  קפה סימן (סמ "ע  ברית בן אלא שליח  שאין והוא,

א). גם 9)קטן וכולל ישראל", מ "בן יותר רחב  מושג
שאינם  פי  על שאף  ב ), הלכה להלן (ראה כנענים עבדים
ברית  בני  הם נקראים - המצוות, מן בחלק  אלא מחוייבים
ומקיימיה, התורה נותן שבין בברית חלק  להם שיש לפי 
בני שלוחכם אף  המתחיל דיבור שם ורש"י  כג: גיטין ראה
העבד  שליח  ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית
ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק  עיין בגירושין,

בבבא 10) אשי  רב  לדברי  בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי . שליחות אין בתרומה שרק  שם, זה 11)מציעא אף 

בתרומה.12)שם. הנאמר ה"אתם" בניגוד 13)היינו,
שישראל  שני ) לשון לפי  שם מציעא (בבא אשי  רב  לדברי 

לגוי . שליח  נעשה

.‰M‡ B‡ LÈ‡ ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ14˙L‡ elÙ‡Â , ∆»»»ƒ«ƒƒ»«¬ƒ≈∆
LÈ‡15„Ú elÙ‡Â .16‰ÁÙLÂ17˙Ú„ Èa Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈««

ÔzÓe ‡OÓÏ ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈÂ18. ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«»«»
 ÔË˜Â ‰ËBL LÁ Ô‰Â ,˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÓ Ï‡¬»ƒ∆≈»¿≈««¿≈≈≈∆¿»»

ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ÔÈ‡19ÁÈÏL ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,20„Á‡ . ≈»«¬ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ«∆»
‰pËw‰ „Á‡Â ÔËw‰21CÎÈÙÏ .22ÁÏBM‰ ,23ÔË˜ Ba24 «»»¿∆»«¿«»¿ƒ»«≈«¿»»

ÈÂÁ‰ Ïˆ‡25˙‡ BÏ Ô˙Â ,ÔÓL q‡a BÏ „„Óe , ≈∆«∆¿»ƒ»«¿ƒ»∆∆¿»«∆
q‡‰26q‡‰ ˙‡Â ÔÓM‰ ˙‡ „a‡Â ,27iÁ ÈÂÁ‰  »ƒ»¿ƒ≈∆«∆∆¿∆»ƒ»«∆¿»ƒ«»
ÌlLÏ28BÚÈ„B‰Ï ‡l‡ BÁÏL ‡lL ;29BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«≈∆…¿»∆»¿ƒ¿…»»

Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Úc Ôa ÌÚ ‡l‡ ÁlLÏ¿«≈«∆»ƒ∆««¿≈…«≈»∆¿ƒ
eËt ‰Ê È‰  ÔËw‰ ÌÚ ÈÏ ÁÏL :Ó‡Â Lt30. ≈≈¿»«¿«ƒƒ«»»¬≈∆»

בתו 14) ידי  על העירוב  שמזכה עט : בעירובין משנה
נעשית  שאשה הרי  שליחות, מטעם הוא זה וזיכוי  ואשתו,
נעשית  שהאשה סב : בגיטין הוא וכן משנה), (כסף  שליח 
נעשית  שהאשה אמרו נב . ובקידושין הגט , לקבלת שליח 

קידושיה. לקבל לחברתה לגמרי15)שליח  שאינה
וכן  אשתו. ידי  על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה.
צרתה  אף  - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין

ש"העבד 16)ויבימתה. כג: בגיטין מפורש כן כנעני . עבד
חבירו". של רבו מיד לחבירו גט  כן 17)מקבל כנענית.

עבור  השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש
שלה. למשא 18)העובר שרק  ושפחה. עבד על מוסב  זה

שאינם  לפי  לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן
גירושין  מהלכות ו ופרק  כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת

ו). שם.19)הלכה בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין
שליח ".20) עושה קטן "שאין במשנה סה. גיטין
להבאת 21) שליח  עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין

וכתב  שליח ". עושה קטן "שאין הסיכום: בא זה ועל הגט ,
שעדיפה  שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי  רבינו כן
ד  (פרק  לה יש והיא חצר, קניין לו אין שהוא מקטן,
שליחות, גם להם יש - ט ) הלכה ומתנה זכייה מהלכות
שליחות  בכלל אינה הקטנה שאף  השמיענו ולפיכך

נעשה 22)(הרדב "ז). שאינו הוא שהדין כשם כלומר,
שאינם  , אדם בני  דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח 

דעת. בר אלא שליח  לעשות פז:23)רוצים בתרא בבא
יהודה. כרבי  ולא וכחכמים פירוש 24)במשנה, תוספת

בסוף  הוא וכן שם. המשניות בפירוש כתב  וכן רבינו של
התינוק ". ביד שהצלוחית "בזמן בחנווני25)המשנה:

איסרים  שני  לו מסר שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל
אית  (כפירוש כלום הקטן לבנו מסר לא ועכשיו לכן קודם
ורבי המתחיל דיבור פח . שם הרשב "ם שהביא דמפרשי 
את  "השולח  שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה
רשב "ם  ועיין בידו", איסרים) (שני  ופונדיון חנווני  אצל בנו

מן 26)שם. העודף  האיסר את לו נתן החנווני  כלומר,
מאביו. שקיבל את 27)הפונדיון רבינו הזכיר לא

בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני  מדובר שכאן לפי  הצלוחית
החנווני , פטור - ושברה משלו צלוחית הקטן הביא ואם
לקחה  ואם לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח  שהרי 
שלא  שואל זה הרי  לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני 
שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב  כגזלן ודינו מדעת
(רדב "ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק  רבינו וכתבו

החכמים 28) כדעת (=העודף ). האיסר ועבור השמן עבור
יהודה, כרבי  ולא שם שלחו.במשנה כן מנת שעל שאמר

הקטן 29) את לעשות התכוון לא אבל לשמן, זקוק  שהוא
השולח 30)שליח . מסר שאם שם, בגמרא שאמרו כשם

הקטן, שברה אם החנווני  עליה פטור הצלוחית את  לקטן
לי שלח  לו אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני 
בין  המחלוקת שכל ועוד משנה). (כסף  שפטור הקטן, עם
הקטן  את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי  חכמים
- שליח  שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או שליח 
קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי 

ג. הלכה ולהלן רבה המתחיל דיבור

.‚ÓB‡‰31‰ÂÏÓ ÔÈa ,E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :BÁÏ »≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»
ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈBÏt „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,ÔB„wt ÔÈa32, ≈ƒ»¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»»»»

.B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡Â ,ËÙ  B„Èa BÁÏLÏ ‰ˆ Ì‡ƒ»»¿»¿¿»ƒ¿»¿≈«»¿«¬»
ÔÎÂ33ÁÏLÏ ‰ˆiL ÈÓ ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈL ¿≈¿«ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…«

‰Ê È‰  ÁlLÓ‰ ‰ˆiL ÈÓ „Èa ÁlLÓ BÁÏ«¬≈¿«≈«¿«ƒ∆ƒ¿∆«¿«≈«¬≈∆
L ÈÓ „Èa ÁlLÓÈe‡ ‡e‰L BÏ ‰‡i34c CÈÏB‰Ï ¿«≈«¿«ƒ∆≈»∆∆»¿ƒ»»

ÁÈÏM‰ Ba ÙkL B‡ ,Cca „‡ B‡ ‚ Ì‡Â .‰Ê∆¿ƒƒ¿«»««∆∆∆»««»ƒ«
eËt ÁlLÓ‰ È‰ 35Ìi˜  ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .36. ¬≈«¿«≈«»∆»¿«∆¿»«»

אומר 31) המשאיל שאם המשנה, בסוף  צח : מציעא בבא
שלוחו  ביד ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח  לשואל
בכסף  וראה התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או

ו"בני "32)משנה. שלוחי ", ביד או בני  "ביד במשנה: שם
וכתב  משנה). (כסף  "שלוחי " היינו כן לא שאם קטן, היינו
ידע  לא אם שאפילו ט ) קטן סעיף  קפח  (סימן הסמ "ע 
המשלח , פטור - הדבר נתברר כן ואחרי  קטן, שהוא המשלח 
שמענו  שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו החידוש וזהו

ב . (דפוס 33)בהלכה עצים הגוזל פרק  קמא בבבא הרי "ף 
ב ). עמוד לז ראוי ,34)ווילנא שאינו מי  ביד שלח  ואם

למלך  במשנה וראה (רדב "ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי 
ז. הלכה שליח 35)להלן כי  אליו, שנשלח  זה טוען אם

כפר  או נאבד או נגנב  ואם זו לשליחות ראוי  אינו זה
המשלח . ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח  השליח ,
כפר  אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם  פטור זה ובאופן
שלחת  לא לו: באומר שהכחישו או התנאי  התניית בעצם
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קמג                 
         

וכמו  היסת שבועת להישבע  הוא חייב  - זה שליח  ידי  על לי 
(רדב "ז). הראב "ד כרבי36)שכתב  נא. מציעא בבא

יהודה.

.„ÁÈÏM‰37ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰Â ,ÎnL B‡ ‰wL «»ƒ«∆»»∆»«¿ƒ«∆»ƒ«
CLnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏÙÏ ‰Ê „a38CÈLÓ‰L B‡39, ¿»»∆ƒ¿ƒ««ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ

Á˜n‰ ÏËa  ÁlLÓ‰ ˙Úc ÏÚ ÚL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»«««««¿«≈«»≈«∆»
Ì‡Â .ÈÊÁÓe40‰˜  ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰ ‡Ï «¬ƒ¿ƒ…ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»

.BÁÏML ‰Ê ÔÈe BÈa ÔÈc‰ ‰È‰ÈÂ ,Á˜n‰«∆»¿ƒ¿∆«ƒ≈≈∆∆¿»

ב ֿג.37) הלכות א פרק  למעלה כקונה.38)ראה
משיכה.39) לעשות לקונה ונתן בתרא 40)שמכר, בבבא

פי על אף  באחריות שלא וקנה ששינה ששליח  אמרו קסט :
ג) הלכה א פרק  למעלה (ראה קיים המקח  - שעיוות
שם  (ולמעלה בטל מקחו שטעה ששליח  אמרו ק . ובכתובות
אם  זה: חילוק  לידי  רבינו בא זו סתירה ומתוך ב ). הלכה
מקחו  - הודיע  ואם קיים. מקחו - משלח  שהוא הודיע  לא

א). פרק  למעלה וראה משנה, (כסף  בטל

.‰Ôe‡41ÈÂÏÏ :BÏ Ó‡Â ,ÔBÚÓMÓ ‰„O ‰wL ¿≈∆»»»∆ƒƒ¿¿»«¿≈ƒ
d˙B‡ È˙È˜42ÊÁÂ ,ÈÂÏ ÌLa ÎÓ ËL ˙ÎÂ , »ƒƒ»¿»«¿«∆∆¿≈≈ƒ¿»«

˙Îe ÊÁ ,‰È˙È˜ ÈÓˆÚÏ :ÔBÚÓLÏ Ó‡Â Ôe‡¿≈¿»«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ»¬…¿…
BÏ zÎÏ ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ÈÓLa ÎÓ ËL¿«∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ¿…

Ôe‡ ÌLa Á‡ ËL43‰lÁza BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â .44 ¿»«≈¿≈¿≈¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»
ÌLa ËL zÎ‡L ‰ÊÂ ,‰˜‡ ÈÓˆÚÏ :BÏ Ó‡Â¿»«¿«¿ƒ∆¿∆¿∆∆∆¿…¿»¿≈
‰Ê È‰  ‰Bw‰ ‡e‰ È‡L Èa eÚ„È ‡lL È„k ,ÈÂÏ≈ƒ¿≈∆…≈¿ƒ∆¬ƒ«∆¬≈∆

.BÓLa Á‡ ËL zÎÏÂ ÊÁÏ e‰ÙBk≈«¬…¿ƒ¿…¿»«≈ƒ¿

קג.41) שם ובגמרא בברייתא קב : קמא וכוונתו 42)בבא
כדלהלן. הקונה, שהוא ידעו שלא צריך 43)הייתה אלא

שטר  לו שיכתוב  השטר, נכתב  שמו שעל מלוי , לבקש
היה  צריך שהמוכר לטעון הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן
מי כי  לעצמו, קנה וודאי  שהקונה דעתו על להעלות מייד

לאחרים. שדה יקנה אם 44)זה שאפילו אמרו שם בגמרא
שטר  "עוד המוכר: בפני  לעדים אלא המוכר, עם התנה לא
לו  לכתוב  המוכר את כופין זו" שדה על לי  תכתוב  אחד
לו  יכתוב  שלוי  סבור היה כי  לטעון יכול ואינו אחר שטר
השמיט  למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי  זה, שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף  ועיין רבינו, זאת

.ÂeÒq‰45ÁÈÏL 46ÎO ÏËB ‡e‰L ‡l‡ ,‡e‰ ««¿»ƒ«∆»∆≈¿«
B˙eÁÈÏL47CÎÈÙÏ .48 ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„ ‰pL Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»«««¿»ƒ

ıÙÁ Ô˙pL Ôe‡ ?„ˆÈk .„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒ¿ƒ≈«¿≈∆»«≈∆
kÓz Ï‡Â ,‰Ê ÈÏ ÎÓ :BÏ Ó‡Â ,eÒq‰ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿««¿¿»«¿…ƒ∆¿«ƒ¿…

ÌÈMÓÁa BÎÓe CÏ‰Â ,‰‡nÓ ˙BÁÙa49ÌlLÓ 50 ¿»ƒ≈»¿»«¿»«¬ƒƒ¿«≈
Ôe‡Ï Ïk‰  ÌÈ˙‡Óa ÎÓ .B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ‰51. «¬ƒƒƒ≈»«¿»«ƒ«…ƒ¿≈

ÈzÓ‡ ‰‡Óa :ÓB‡ Ôe‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿≈≈¿≈»»«¿ƒ
EÏ52ÔÎÂ ,ÈÏ zÓ‡ ÌÈMÓÁa :ÓB‡ eÒq‰Â , ¿¿««¿≈«¬ƒƒ»«¿»ƒ¿≈

,‰Bz‰ ˙ÚeL eÒq‰ ÚaL  ÈzÎÓ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ»«¿ƒƒ¿»««¿¿««»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È‰L53ÌÈMÓÁ‰ BÏ Ô˙ k Ì‡Â .54 ∆¬≈»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»««¬ƒƒ

‰ÎBÊÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL ˙q‰ ˙ÚeL ÚaL ƒ¿»¿«∆≈∆»»¿ƒ¿∆
Á˜Bl‰55Ôe‡ ÏL ‰Ê ıÙÁL Á˜Bl‰ Ú„È Ì‡Â . «≈«¿ƒ»««≈«∆≈∆∆∆¿≈

‡e‰56ıÙÁ‰ ÈÊÁÈ  ‡e‰ eÒÒ BÏ ÎBn‰ ‰ÊÂ ,¿∆«≈«¿«¬ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ57ÌÈÁÈÂ ,58kÓÏ ˙eL BÏ Ô˙pL ÈÓ ÏÚ «¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿…

‰ˆL B‡ ÌÈMÓÁa59Á‡ Ba ÊÁÂ ÌÈMÓÁa «¬ƒƒ∆»»«¬ƒƒ¿»«««
È˙ÈwL60. ∆»ƒƒ

במשנה:45) צח . בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
מנה  שווה ומכרה מאתיים כתובתה שהייתה "אלמנה
כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים,
עצמה  את הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר:
מנה  שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי 
ה), הלכה א פרק  למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים
סרסור  וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי  ליורשים כלומר,
לאלמנה  הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח  שהוא
ק .) כתובות (עיין היורשים של כשליחם שהיא המוכרת

משנה). (כסף  כתובתה מהם שגובה אתה ולא 46)ושכרה
א. קטן סעיף  שם סמ "ע  וראה להלן 47)שותף , ראה

ז. כל 48)הלכה עליו חלים שליח , שהוא מכיוון כלומר,
לו: לומר יכול היה כשותף  דינו היה ואילו השליחות, דיני 
לשלם  צריך היה ולא בזול ומכרתי  כיוונתי  העניין לטובת
לקבל  צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו

שם). (סמ "ע  בריווח  שהוא 49)חלקו ללוקח  הודיע  ולא
ד. הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח  כן ואם  שליח ,

ד.50) הלכה למעלה שכתב  למעלה 51)כמו שכתב  כמו
מחיר  לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק 

קבוע . מחיר לו שאין דבר לבין מכחיש 52)קבוע  ואינו
במאה  שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי 

ו). קטן סעיף  קפה סימן וש"ך משנה שכיוון 53)(כסף 
שמגיע  כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
"שכיוון  שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו
אינו  - מעות סכום החפץ , לו שמסר בשעה לו, שהזכיר
"אין  כתב : והראב "ד (רדב "ז). המעות" אלא הבגד תובע 
בגדו, אלא תובע  אינו שראובן לפי  התורה, שבועת כאן
במנה  לא טוען ואינו שמעון, מפי  אלא שנמכר, יודע  ואינו
הסרסור  יישבע  הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא
מפורש  מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת
ואבד  המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי  רבינו, כדברי 
והלה  שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני  סלע  - המשכון
היה  דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע  אלא כי  לא אומר
ובאבן  שם המשפט  בנתיבות וראה [שבועה]" חייב  - שווה

יתר 54)האזל. של התביעה על הכל כופר נחשב  שאז
לו  שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים.
ונטען  טוען מהלכות א בפרק  וראה משנה). (כסף  "הילך"

ג. ד,55)הלכה בהלכה למעלה רבינו לדברי  בהתאם
קיים, המקח  - שליחותו על ללוקח  השליח  הודיע  לא שאם
השינוי ידי  על שגרם הנזקים בעד למשלח  אחראי  והשליח 

לא 56)שלו. השליח  שאף  קצת, נראה הלשון ממשמעות
דינו  החפץ , מי  של ידע  מעצמו הלוקח  אלא כלום, אמר
של  הוא שהחפץ  שיידע  צריך ברם השליח , הודיעו כאילו
מי לדעת מבלי  סרסור שהוא שיידע  די  ולא המשלח  אותו

ז. קטן סעיף  קפה סימן בש"ך וראה משלחו, כמו 57)הוא
שהשליח  שאף  רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה
אינו  והשליח  המקח , בטל המשלח , דברי  על שעבר מכחיש
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קמד                
         

ועד  שבועה מחוייב  שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול
ז. הלכה א פרק  למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע 
שהמוכר  לטעון יכול כי  להחזיר, צריך שאין כתב  והראב "ד
זה  חשש מסתלק  רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור
י . אות שם הגולה באר ועיין הלוקח , שמטיל החרם ידי  על

אחרי58) יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק 
בטענת  אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען שהוא
להבין  יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק  וודאי 
השמא  לטענת השליח  של הברי  טענת מצרפים אין מדוע 
שמצרפים  כמו בשבועה, המוכר את לחייב  הלוקח , של
א  פרק  למעלה המשלח  של שמא לטענת הבעלֿחוב  טענת

ז. בחמישים,59)הלכה למכור לשליח  אמר לא כלומר:
- למשלח  התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא

היה 60)נתרצה. כן, לא שאם הלוקח , של החרם לשון זה
"שקנה". לומר צריך

.ÊÚÈ„B‰L eÒÒ Ïk61Ú˜˜ B‡ ‰Ê ıÙÁL Á˜BlÏ »«¿∆ƒ««≈«∆≈∆∆«¿«
:Ôe‡ Ó‡ Á˜Bl‰ ‰wL Á‡Â ,Ôe‡ ÏL ‰Ê∆∆¿≈¿««∆»»«≈«»«¿≈
;Á˜Bl‰ ÈÊÁÓ  el‡ ÌÈÓ„a kÓÏ ‰ˆB ÈÈ‡≈ƒ∆ƒ¿…¿»ƒ≈«¬ƒ«≈«

È‰LCÎa EÏ ÎÓ :BÏ Ó‡Â ÌÈÓ„ BÏ ˜Òt ‡Ï ∆¬≈…»«»ƒ¿»«¿…¿¿»
CÎÂ62Ïk] .63eÒÒ [64B„iÓ ıÙÁ‰ „‡L65‚ B‡ ¿»»«¿∆»««≈∆ƒ»ƒ¿«

aL B‡66iÁ 67.ÎO ‡OB ‡e‰L ÈtÓ ,ÌlLÏ ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈∆≈»»

פלוני61) של שהחפץ  המכירה בעת השליח  שהודיע  ודווקא
ללוקח  שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח ,

למלך). המחיר,62)(משנה על כלום לו אמר שלא וכיוון
המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי 
אפשרות  דעתו על להעלות היה חייב  מזה, שיידע  והלוקח 

לפי63)זו. הכסף ֿמשנה ותיקן "וכן". רומי : בדפוס 
הוא  וכן "וכל", תימן: ובכתב ֿיד "כל", מדוייקים ספרים

עוז. פירוש 64)במגדל ולפי  במשנה, פז. בתרא בבא
נשברה. המתחיל דיבור שם בתוספות בעודו 65)הריב "ם

סימן  משפט  חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו
יח . קטן סעיף  שם וסמ "ע  ז, סעיף  אי66)קפה ידי  על

מיימוני (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו
המלים  נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב "ם). בשם ג אות

נשבר". ואבידה.67)"או בגניבה שחייב  שכר, נושא כדין

.ÁÁ˜Bl‰68Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk69˙ÈÏ ÔbLÏ «≈«≈ƒƒ≈»À»¿«¿»¿≈
ÂÈÓÁ70Ôz‡ È‡  ÈpnÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ì‡ :BÏ Ó‡Â , »ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¬ƒ∆≈

ËÚeÓ ÎO Ôz‡  Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰ÈÓc ˙‡ EÏ71, ¿∆¿≈∆¿ƒ»∆≈»»»
ÌlLÏ iÁ ‰Ê È‰  ‰ÎÈÏ‰a eÒ‡Â72eÒ‡ Ì‡Â ; ¿∆∆¿«¬ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ∆∆¿

‰ÊÁa73eËt 74ÔÏË .75,ÌÈÁ‡Ï ÔÎÓÏ ˙Ó ÏÚ «¬»»»¿»»«¿»¿»¿»«¬≈ƒ
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú B‡ ÈBÏt ÌB˜Óa eÎnÈ Ì‡ :BÏ Ó‡Â¿»«ƒƒ»¿¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
ÌÈÊÁ‡  eÎnÈ ‡Ï Ì‡Â ,CÎÂ Ck ÌÈÓ„ EÏ Ôz‡ ∆≈¿»ƒ»¿»¿ƒ…ƒ»¿«¬ƒ≈

‰ÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa ,eÒ‡Â ,EÏ76iÁ  ¿¿∆∆¿≈«¬ƒ»≈«¬»»«»
ÌlLÏ77. ¿«≈

פא.68) מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים בעל
לארוסתו.70) שהיה 71)כמתנה ההנאה תמורת והיינו,

(בבא  מתנות להעניק  נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר
הנאה). טובת לפי  המתחיל דיבור שם ורש"י  שם מציעא

מהלכות 72) ד (פרק  לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח 
דמי היו אם אלא חייב  שאינו רבינו הביא יד) הלכה מכירה
מהגמרא  (מקורו הלוקח  על חביב  הכלי  והיה קצובים הכלי 
מטעם  הוא שהחיוב  לפי  פח .) בתרא ובבא לא: בנדרים
נעשה  שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב  כמו "לוקח ",
אבל  קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו"
חייב  שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים בלוקח 
אלא  לוקח  מטעם אינו שחיובו לפי  הנ"ל, באופנים אלא
דינו  - בכלי  ומתפאר נהנה שהוא ומכיוון סרסור, מטעם
ולפיכך  ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק  ולא כשואל
בהלכות  ולא סרסור בדיני  כאן זו הלכה רבינו העתיק 

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה אחרי73)מכירה,
ימי אחרי  כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא
ב ). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק  השאלה

בגניבה 74) להתחייב  שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.
וזהו  חמיו בבית זה בכלי  והתפאר נהנה שהרי  ואבידה,
מפני פטור "בחזירה ושם: שם, בברייתא מפורש וכן שכרו.
מיימוני ). והגהות משנה (כסף  שכר" כנושא שהוא

שם.75) מציעא ובבא שם החזרה 76)נדרים גם שאצלו
להם  ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי  כהליכה. היא

שם). שיהיו 77)(גמרא שצריך בגמרא נזכר לא כאן [גם
אין  כאן שגם לפי  הלוקח , על חביב  ושיהא קצובים דמיו
שכרו  שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח , מטעם חיובו
הנראה  כפי  עצמו מהכלי  מרוויח  אלא מהמשלח  קצוב 
(הלכה  שלמעלה לסרסור דומה ואינו כשואל, דינו - בעיניו
שכר  שומר אלא ואינו מהמשלח  קצוב  שכר שמקבל וֿז)

בלבד].

.ËÁÈÏL Ïk78ÔÚhLCk „ÈÒÙ‰Â ÈBÏt Ò‡ BÚ‡L »»ƒ«∆»«∆≈¿…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL ÚaL ‰Ê È‰  CÎÂ79,B˙ÚË ÏÚ ¿»¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ««¬»

LÙ‡L ÌB˜Óa Ò‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .ËtÈÂ80‡È‰Ï ¿ƒ»≈¿ƒ»»»…∆¿»∆∆¿»¿»ƒ
ÈeÏ‚ ‡e‰L „ B‡ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ81‡ˆÓÈ È‰L ,Úe„ÈÂ »»≈ƒ»»∆»¿»«∆¬≈ƒ¿»

Ì‡Â ;B˙ÚË ÏÚ ‰È‡ ‡È‰Ï CÈˆ ‰Ê È‰  ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»¿ƒ
ÌlLÓe ,ÔÓ‡ BÈ‡  ÌÈ„Ú ‡È‰ ‡Ï82‰OÚÓ .83 …≈ƒ≈ƒ≈∆¡»¿«≈«¬∆

ÈÏ ‰˜ :BÁeÏLÏ Ó‡L „Á‡a84Èab ˙B‡Ó Úa‡ ¿∆»∆»«ƒ¿¿≈ƒ«¿«≈«¿≈
B„Èa ÈÏ eÈ‰L ˙BÚnÓ ÔÈÈ85ıÓÁ e‡ˆÓÂ ,BÏ ‰˜Â , «ƒƒ»∆»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿…∆

LÈ ÏB˜ ,ıÈÓÁ‰L ‰Êk ÏB„b ÔÈÓ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ »¿¬»ƒƒ¿»»»∆∆∆¿ƒ≈
BÏ86‡lL ‰È‡ ‡ÈÈ  ‰È‡ ‡È‰Ï LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿»»»ƒ¿»»∆…

‡ÈÈ ‡Ï Ì‡Â ,ËtÈÂ Á˜lL ‰ÚLa ıÓÁ ÔÈi‰ ‰È‰»»««ƒ…∆¿»»∆»«¿ƒ»≈¿ƒ…»ƒ
ÌlLÈ  ‰È‡87ÌÈcÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»¿«≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ

B˙È‡ ÔÈ‡L ,ÌÏÚp‰ c Ï‡ .Ô‰a ‰ÈeˆÓ ‰È‡‰L∆»¿»»¿»»∆¬»»»«∆¿»∆≈¿»»
ÔÚËiL ‰ÚË ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÚMÈ  ‰ÈeˆÓ¿»ƒ»«»»¿≈«ƒ¿»«¬»∆ƒ¿«

ÛzM‰88Ba ‡ˆBiÎÂ89:ÔÈÓBM‰ ˙ÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ . «À»¿«≈¿≈«ƒ¿«¬««¿ƒ
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡ ‡ÈÈ B‡  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‡‰ Ì‡ƒ»¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»

‡a˙iL BÓk ,ÌlLÈ B‡90. ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ושם 78) יהודה, בן איסי  בשם פג. מציעא בבבא ברייתא
אונס . שארעו שליח  עם שהיה במעשה כאיסי , רבא פסק 

פשע 79) ושלא יד בהן שלח  שלא שבועות אף  שכולל היינו,
א). קטן סעיף  קפז סימן עוברים 80)(סמ "ע  שם ששכיחים

להלן.81)ושבים. שהובא המעשה כדעת 82)כמו
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קמה                 
         

שם. והרי "ף  ובדפוס 84)שם.83)הר"ח  תימן בכתב ֿיד
ב . סעיף  קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי :

יישבע 85) - הנעלם דבר "אבל דלהלן: הבבא מפני  כן כתב 
כלל  שהרי  נשבע , אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו"
משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל בידינו:
ליטול. ולא לפטור נשבעין כלומר מד:) (שבועות

ברבים 86) הדבר וידוע  פרסום, מקבלים שהדברים כלומר,
בכמות  יין חימוץ  של זה, מאורע  קרה מי  ואצל ואיך מתי 

כזאת. קנה 87)גדולה שהשליח  לטעון, יכול שהמשלח 
את  להוכיח  בידו קל הרי  אחרת מוזל, במחיר חמוץ  יין

חכמים 88)ההיפך. שתקנת א, הלכה ט  פרק  להלן [ראה
שבכל  רבינו וסובר ספק . בטענת השותף  את שמשביעין היא
בשבועה  ואף  יהודה בן איסי  של זה דין נוהג השבועות

ט 89)דרבנן]. פרק  להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
של  ההלכה עיקר כל שהרי  מובנים, הדברים אין א]. הלכה
ממה  ונלמדה השומרים בשבועת נאמרה יהודה בן איסי 
תהיה  ה' שבועת רואה "אין ט ֿי ): כב , (שמות תורה שאמרה
(בבא  וייפטר רואה יביא רואה יש שאם - שניהם" בין
שהחידוש  כתב  קפז) (סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא
טוען  שמפקיד כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא
מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי 

א.90) הלכה שכירות מהלכות ג פרק 

    
הרשאה.1) דיני  כל רבינו בו כלל

.‡ÈÓÚ˜˜ BÏ ‰˙È‰LeÈ‰L B‡ ,„Á‡ „È ˙Áz ƒ∆»¿»«¿««««∆»∆»
ÔÈÏËÏhÓ BÏÔB„wtÔe„Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ‰ˆÂ ,ÌÚ ƒ«¿¿ƒƒ»¿»»«¬»ƒ«»ƒ
‡ÈˆB‰Ïe ‰ÊÈ‰  B„È ˙ÁzÓ ÔB„wt‰ B‡ Ú˜w‰ ∆¿ƒ««¿««ƒ»ƒ««»¬≈
˙Bk ‰Ê‰‡L‰ BÏÏ CÈˆÂ .B„iÓ ˙B˜ ∆≈«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ»

ÓB‡Â .e‰L‰L.CÓˆÚÏ ‡ˆB‰Â ‰ÎÊe Ôec :BÏ ∆ƒ¿»¿≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ˆBiÎÂBÏ ˙k ‡Ï Ì‡Â .el‡ ÌÈÈÚaBÈ‡  ¿«≈¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ…»«≈

‰z‡ ÔÈ‡ :BÏ ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,BnÚ Ôe„Ï ÏBÎÈ»»ƒƒ¿≈∆≈≈«»
ÈÈc ÏÚaÔk BÏ ˙kL Èt ÏÚ Û‡Â .‡l‡ BÈ‡  ««ƒƒ¿««ƒ∆»«≈≈∆»

ÁÈÏLÏL ‡e‰ È‰  Ba ‰kÊiM ‰Ó ÏÎÂ , »ƒ«¿»«∆ƒ¿∆¬≈∆
BÁlLÓ˙B‡ˆB‰‰ ÏÎÂ .ÔÈc ÏÚ ÁÈÏM‰ ‡ÈˆBiL ¿«¿¿»«»∆ƒ«»ƒ««ƒ

ÔÈ˙Bk CkL ;Ô‰a iÁ ÁlLÓ‰ È‰  ‰L‰L ‰Ê∆∆À¿»¬≈«¿«≈««»»∆∆»¿ƒ
.BÓlLÏ ÈÏÚ  ‰Ê ÔÈ„a ‡ÈˆBzL Ïk :‰‡L‰a««¿»»…∆ƒ¿ƒ∆»«¿«¿

וקד:2) ע . קכג 3)בבאֿקמא סימן בשולחןֿערוך ראה
בה  כפר אם אפילו הרשאה לכתוב  יכול שבקרקע  א, סעיף 
שכתב  ו, הלכה להלן רבינו מדברי  נראה וכן השני ,
כפר  אם הרשאה לכתוב  יכול אינו במעות או שבמטלטלין
בסוף  עוד ועיין עיי "ש כן, הדין אין שבקרקע  הרי  - בו
שנראה  משום הוא זו הלכה של טעמה [שכל ז. הלכה
ידוע  שהדבר לפי  כשקר, נראה זה אין ובקרקע  כמשקר,
ו]. הלכה להלן רדב "ז ועיין שלו, זו שקרקע  ומפורסם

(להלן 4) אגב ' ב 'קנין אלא להקנות יכול אינו מעות אבל
ז). גזילה 5)הלכה זה ובכלל הנפקד, בו כפר לא אם

(בבאֿקמא  נהרדעי  של השני  וכלשון הנגזל. בה כפר כשלא
בשום  להקנותה יכול שאינו מלוה, אלא למעט  בא ולא שם),

ורדב "ז). (לחםֿמשנה ז הלכה כדלהלן לנהל 6)פנים,

כופר  אינו אבל מסויימות, טענות לנתבע  כשיש ומתן, משא
להלן  עוד וראה הקודמת. בהערה למעלה ראה הדבר, בעיקר

הרשאה. צריך החוב  בגביית שאף  ה, דוקא 7)הלכה
קרקע  לי  ומכור צא לשלוחו האומר אבל חבירו, מיד להוציא
באמירה  אלא - קנין צריך אין - לי  קנה או מטלטלין, או
קכב  סימן חו"מ  בש"ך וראה א, הלכה א פרק  (למעלה בלבד

יב ). אורכתא 8)ס "ק  כתבינן "לא שם): (ב "ק  בגמרא כן
כתבינן". - כפריה לא אבל - דכפריה אמטלטלי  (=הרשאה)
הכתיבה  ואילו להלן), (ראה הקנין הוא שהעיקר נראה אבל
צורך  אין בראיה, צורך שאין ובמקום לראיה, אלא אינה
הוזכר  שם קד:) (ב "ק  פפא דרב  במעשה נראה וכן בכתיבה,

הכתיבה. הוזכרה ולא המלה 9)הקנין של עברי  תרגום
בשתי ופירושה שם. שבגמרא "אורכתא" הארמית:
הפקדון  על השליח  את משליט  שהמשלח  שלטון, הלשונות:

לו. אגב '10)ומקנהו 'קנין צריך במעות ורק  סודר, בקנין
(ב "ק  פפא דרב  במעשה זה קנין ומקור ז). הלכה (להלן
ס "ק  שם (ש"ך גמור בקנין הממון את לשליח  שהקנה שם),

להלן.11)יג). ראה ההרשאה. בכתב  היינו,12)היינו,
גמורה. הקנאה משום בה שיש שלא 13)לשון כלומר,

ע . שם (כסף ֿמשנה). לעצמך והוצא וזכה דון לו כתב 
נהרדעי . של שניה סימן 14)מימרא (חושןֿמשפט  ה'טור'

ביטל  שמא לחוש לו שיש "משום הטעם, כתב  קכב )
ביטל  או מת שאילו [המלוה], מת או השליחות את המשלח 
- ונאבד לשליח  אח "כ ונתן לשליח , שיתן קודם השליחות
ביטל  או המשלח  שמת ידע  שלא אע "פ  באחריותו, חייב 
כלשונם  הגמרא דברי  העתיק  שרבינו ומכיון השליחות".

רשאי אחר, חשש בלי  שגם נראה ביארם, לסרב ולא הנפקד
נוח  הראשון כי : בטענה, הרשאה, לו שאין זה עם מלדון

ממנו. קשה והשני  לעצמך"15)לי , והוצא וזכה "דון
הוא  והרי  שלם, בלב  לו הקנה כי  לטעות מקום ויש כנ"ל,
ע .). (ב "ק  בגמרא אחת כדעה למחצה, כשותף 

שווייה".16) שליח  "והלכתא, שם: הגמרא כמסקנת
שותף .17) ולא שליח  שהוא אומרין שאנו מזה תוצאה זוהי 
אשי .18) רב  מדברי  שם,

.‰˜‰ÚÈ B‡ LÈÏL ‰L‰L ‰ÊÏLiM ‰Ó ƒ¿»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««∆≈
Ïk‰ ÏÚ ÔÈc ‰OBÚ ‰Ê È‰  BÁ „Èa BÏÏÈ‡B‰ ; ¿«¬≈¬≈∆∆ƒ««…ƒ

ÏÚ Ôc  B˜ÏÁa BÈc ÏÚa ‡e‰ È‰Â ,B˜ÏÁ ÏÚ Ô„Â¿»«∆¿«¬≈««ƒ¿∆¿»«
.Ïk‰«…

אביי .19) של מימרא שם, בגמרא 20)בבאֿקמא הוא כן
אמר  אם אבל רביע , או שליש "דוקא הראב "ד וכתב  שם,
ידון  לא שלך, יהיו פלוני  ביד לי  שיש ממה דינרים מאה לו

המאה". על שיש 21)אלא בשותף  ג, הלכה להלן הוא וכן
הכל. על לדון שיכול - הרשאה לו

.‚„Á‡ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»«ƒ∆…»¿ƒ«À»ƒ
˜ÏÁ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰ ÏÚ ÚBz  Úa˙Ï ‡aL∆»ƒ¿…«≈«««…ƒ¿≈≈∆
ÔÈ‡Â .ÔÈÙzL ‡MÓ ‰‡L‰ CÈˆ ÔÈ‡  ÔBÓn‰ ‰Êa¿∆«»≈»ƒ«¿»»ƒ¿»À»ƒ¿≈
È˙ÈÈ‰ el‡ :ÔcL BÙzLÏ ÓBÏ ÏBÎÈ Á‡‰ ÛzM‰«À»»«≈»«¿À»∆»ƒ»ƒƒ
ÏÚa iÁÓe ˙BÁ‡ ˙BÚË ÚBz È˙ÈÈ‰ ,ÌL È‡¬ƒ»»ƒƒ≈«¿»¬≈¿«≈««
Ìb Úa˙Ï ˙‡a ‡Ï ‰nÏ :BÏ ÓB‡ È‰L ;ÈÈcƒƒ∆¬≈≈»»…»»ƒ¿…««
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‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ?‰z‡BÏ LÈ  ˙Á‡ ‰È„Óa «»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»«∆∆≈
ÈÈ‡ È‡ :BÏ ÓBÏÂ ,BnÚ Ôe„ÏÂ ÔÈc‰ ÏÚa ÏÚ ÊÁÏ«¬…««««ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ

LÈ CÎÈÙÏ .ÈlL ÛzL ÔÚhM ‰Ó ÏÎa ‰„BÓÚa˙pÏ ∆¿»«∆»«À»∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
‡‰ B‡ ,E˜ÏÁa ÈnÚ Ôe„ B‡ :‰ÊÏ ÓBÏÂ kÚÏ¿«≈¿«»∆ƒƒ¿∆¿¿»≈
ÈÏÚa ÌÎÈLe ,È„Èa ÌÎÈL ÔBÓÓ È‰L ;‰‡L‰«¿»»∆¬≈»¿≈∆¿»ƒ¿≈∆«¬≈
.‡e‰ Ìb Úa˙ÈÂ EÙzL B‡ EÈÁ‡ ‡BÈ ÁÓÏe ,ÈÈ„ƒƒ¿»»»»ƒÀ»¿¿ƒ¿««

שותפי22) ותרי  אחי  תרי  הני  הונא, רב  "אמר צד. בכתובות
לדינא, בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בהדי  דינא להו דאית

דברי בעל לאו את ליה: למימר אידך מצי  את,לא דידי  ם
אמורים  הדברים שאין מסיק , ולבסוף  עבד". שליחותיה אלא
אינו  אם אבל בעיר, נמצא השני  השותף  או כשהאח  אלא
יותר  טענות טוען הייתי  שם הייתי  אילו לטעון: יכול בעיר
והרי "ד  והמאירי  רש"י  לדבר: פירושים ושלשה טובות,
לטעון  בא והוא השני , השותף  הוא הזה שה"אידך" מפרשים
אמרו  זה ועל שלו. חלק  על הפעם שוב  עמו שידון דין לבעל
ואם  כן. לטעון יכול אינו לבוא, יכול שהיה בעיר, הוא שאם
הוא  הזה שה"אידך" מפרש הר"ן כן. לטעון יכול בעיר, אינו
שאם  אמרו זה ועל שלפנינו, הזה לשותף  שטוען הדין בעל
יכול  הבע "ד אין לבוא, שיכול בעיר, השני  השותף  היה
ואם  את, דידי  דברים בעל לאו שלפנינו לשותף  לטעון
ורבינו  כן. לטעון הבע "ד יכול בעיר, אינו השני  השותף 
כרש"י אחד בצד מפרשים יב ) סימן פ "י  (בכתובות והרא"ש
שהוא  כהר"ן שני  ובצד השני , השותף  הוא הזה שה"אידך"
השותף  היה שאם אמרו זה ועל שלפנינו. הזה לשותף  טוען
שלפנינו: לשותף  לטעון יכול אינו לבוא, שיכול בעיר, השני 
לטעון  יכול בעיר, היה לא ואם את. דידי  דברים בעל לאו
ועיין  וצ "ע . רבינו, דברי  את הר"ן הביא ובכסף ֿמשנה כן.

אבל 23)לחםֿמשנה. בגמרא. כן מפורש רש"י , לדברי 
(כשלא  השני  שהשותף  שאמרו ממה נלמד זה רבינו, לדברי 
דברים  בעל לאו שלפנינו: לשותף  לטעון יכול בעיר) היה
יותר  טובות טענות טוען הייתי  בעיר הייתי  ואילו את, דידי 
חלקו. על הפעם, שוב  עמו לדון לבעלֿדין לחזור שיכול -

זה 24) רבינו לדברי  אבל בגמרא. כן מפורש הר"ן, לדברי 
לבעלֿדין  לחזור יכול השני  שהשותף  שאמרנו ממה נלמד
לכתחילה  לסרב  הבע "ד יכול כן ואם הפעם, שוב  עמו לדון
זו, הלכה על חולק  (שם) והרא"ש הזה. השותף  עם לדון
עמו  שידון לו איכפת דמה לעכב , יכול הבע "ד שאין וכתב 

מחלקו. עכ"פ  יפטר נגדו בדין יזכה שאם הכל, על

.„ÏÚa‰BzL‡ ÈÒÎa‰‡L‰ CÈˆ ‡Â .Ì «««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»»¿ƒ
˙Bt LÈÔe„Ï LiL CBzÓ  Ú˜wa,˙Bt‰ ÏÚ ≈≈««¿«ƒ∆≈»««≈

‰‡L‰ CÈˆ ÔÈ‡Â ,wÚ‰ ÏÚ Ôc ,BlL Ô‰ È‰L∆¬≈≈∆»«»ƒ»¿≈»ƒ«¿»»
˙Bt BÏ ÔÈ‡  Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡L ;BzL‡Ó. ≈ƒ¿∆ƒ≈«¿«≈≈

אביי .25) של מימרא מח : מלוג,26)גיטין נכסי  היינו
ח . סעיף  קכב  סימן שו"ע  לו 27)וראה שיש פירות, שקנין

שם). (רש"י  הגוף  כקנין אינו שם 28)לבעל, בגמרא
אפירי נחית אבל אפירי , נחית דלא אלא אמרינן "ולא אמרו:
ופירש  אגופא" דינא משתעי  אפירי , דינא דמשתעי  מיגו -
האיש  אותו עם טענה לו שאין - לפירא נחית דלא רש"י ,
פירא, דליכא אלא אמרן "ולא גרס : רבינו אבל כלל, בפירות

מינכן  בכ"י  וכ"ה המאירי , הביא וכן וכו'". פירא איכא אבל
ויכול  הואיל פירות, שם שיש "שכל בהערות). (שם שם
(מאירי העיקר" על דן - לגמרי  שלו שהם הפירות, על לדון

פוסקים'). 'יש בשם אע "פ 29)שם, הנ"ל, המאירי  לדעת
לדון  שיכול כיון - הפירות על ודברים דין לו אין שלמעשה

העיקר. על הוא דן משותף ,30)עליהם, עדיף  הוא ולפיכך
ג. בהלכה שלמעלה

.‰ÈÓÔÈa ,‰ÂÏÓ B‡ ÔB„wt BÁ „Èa BÏ ‰È‰L ƒ∆»»¿«¬≈ƒ»ƒ¿»≈
˙BÚÓ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓaÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰OÚÂ , ¿ƒ«¿¿ƒ≈»¿»»»ƒ«¿≈ƒ

‰ˆ Ì‡ :BÏˆ‡ Ì‰L ‰Ê „Èa ˙eL‰  BÏ Ô‡È‰Ï«¬ƒ»»¿¿«∆∆≈∆¿ƒ»»
Ô˙ È‰L ,Ô˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡Â ,ËÙ  ÔzÏƒ≈ƒ¿»¿≈«»¿«¬»»∆¬≈»«
‰Ê ÔÈ‡L ,Ô˙B BÈ‡  ÔzÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ;BÁeÏLÏƒ¿¿ƒ…»»ƒ≈≈≈∆≈∆

BÈc ÏÚaÔB„wt‰ ÏÚ ‰‡L‰a ‡BiL „ÚÏÎÂ . ««ƒ«∆»¿«¿»»««ƒ»¿»
‡a‰:Ô‰a Ó‡p‰ ÏÏÎa ‡e‰ È‰  ‰‡L‰a «»¿«¿»»¬≈ƒ¿««∆¡»»∆

ÂÈnÚ CB˙a ‰OÚ BË ‡Ï L‡Â. «¬∆…»»¿«»

ולא 31) אלעזר, ורבי  יוחנן ורב  חסדא כרב  קד. בבאֿקמא
הרי "ף . פסק  וכן שהיא 32)כרבה. הרשאה, לענין שרק 

של  פקדון לבין מטלטלין של פקדון בין הבדל יש - בקנין
לבין  פקדון בין וכן ז). הלכה ולהלן א, הלכה (למעלה מעות
ביניהם. הבדל אין - לחוד בשליחות אבל ושם). (שם מלוה

לד. הערה להלן אמר 33)וראה כשלא כאן המדובר
עלֿידי חובו לו ששלח  ללוה או לנפקד המלוה או המפקיד
שמכיון  בעדים, השליח  שיעשה צריך ולפיכך זה, שליח 
עליו  הכסף  אחריות קיבל ודאי  - עדים להביא שהטריח 
אמר  אם אבל שם), בבאֿקמא (גמרא שלוחו ליד משבא
ליד  משבא - זה שליח  עלֿידי  לי  שלח  ללוה או לנפקד
פ "ג  ראה מאחריות. הלוה או הנפקד פטור זה, שליח 
ובלחםֿמשנה. א, הלכה ופקדון שאלה מהלכות

הרשאה 34) לו כתב  אם שאפילו ע . דבבאֿקמא מהא מקורו
לומר  יכול - לעצמך" והוצא וזכה "דון לו כתב  לא אם -

א. הלכה למעלה ראה דיני . בעל אתה אין אבל 35)לו:
ז  הלכה כדלהלן הרשאה, לכתוב  יכול אינו המלוה על

רב .36)(כסף ֿמשנה). של מימרא לא. שבועות
ושמא 37) לו, לא ריב  על מתעבר "שהוא פירש: שם [רש"י 

לעשות  יכול שאינו מזה יותר לפשרה, ונוח  לו נוח  הראשון
אחרים". בממון נראה פשרה וכן אסור. לעולם ולפי "ז

בעל  עם כשהוא "דוקא כתב : הראב "ד אבל רבינו. מדברי 
מציל  אחרת, בעיר דינו בעל היה אם אבל - אחת בעיר דינו
עצמו  הפסוק  אותו מתוך כן שלמד ונראה הוי ". חבירו ממון
עמיו, בתוך דוקא - עמיו" בתוך עשה טוב  לא "ואשר

העיר]. באותה הוא אם כלומר

.ÂÚBz‰˙BÚÓa B‡ ÔÈÏËÏhÓa ÔÈca BÁ «≈«¬≈«ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
ÙÎÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰LzÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡  Ba ∆ƒ¿ƒ∆¿¿»«≈»ƒ¿…

wLÓk ‰Ê ‡ˆÓpL ,ÂÈÏÚ ‰‡L‰ÓB‡ ‡e‰L ; «¿»»»»∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈∆≈
Îe ,ÈBÏt „Èa ÈÏ LiM ‰Ó ÏhÏ EÈ˙ÈL‰ :BÏƒ¿ƒƒƒ…«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»
iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈBÏt Ó‡»«¿ƒ∆≈∆¿¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ Á‡ ˙BL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÚeL BÁ BÏ¬≈¿»≈»¿«¿«≈»»
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰˜iL c ÌL ÔÈ‡L ;BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆≈»»»∆«¿∆¿≈»»
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‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈc‰ ÔÈ‡L ,ÌÈc ˙ÚÈz ÏÚ ‰LÓ«¿∆«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿ƒ∆»
ÔBÓn‰ ˙ÚÈz ÏÚ. «¿ƒ««»

נהרדעי .38) של השני  כלשון ע . היינו,39)בבאֿקמא
ראה  ההרשאה, אחרי  כפר אם אבל ההרשאה, שכתב  לפני 

יא. הלכה הלשון 40)לקמן לפי  בגמרא, שם הוא כן
באופן  אף  הרשאה לכתוב  אפשר היה זה, טעם ולולא השני .
ערכין  מהלכות (פ "ו להקדישו יכול שאינו ואע "פ  בו. שכפר
הרשאה  - לאחרים להקנותו יכול אינו כן ואם כב ) הלכה
למעלה  ראה שליחות, משום גם בה ויש גמור, קנין אינה
דף  ווילנא (דפוס  שם לבבאֿקמא יוסף ' ו'נמוקי  טו, הערה

ע "א). יד.41)כז הלכה מכירה מהלכות פ "ה למעלה ראה

.Ê‰ˆÂ ,Á‡ „Èa ÔB„wt ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ»¿««≈¿»»
ÔÈw‰ ÔÈ‡  Ô‡È‰Ï ÁÈÏL ˙BL‰ÏÏÈÚBÓ B„iÓ ¿«¿»ƒ««¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,‰Êa„ˆÈk ‡l‡ . »∆∆≈««¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ∆»≈«

?‰OBÚ‡e‰L Ïk Ú˜˜ BÏ Ô˙BBÏ ‰˜Óe , ∆≈«¿«»∆«¿∆
CÏB‰Â ,BÊ ‰‡L‰a Ô‡ÈˆB‰Ï È„k dab ÏÚ ˙BÚn‰«»««»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿≈
BÈ‡  Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ .Ô‡ÈˆBÓe BnÚ Ô„Â¿»ƒƒ»»¿»ƒ¿»¿««≈≈

‰ÈÏÚ ‰‡L‰ zÎÏ ÏBÎÈBÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â , »ƒ¿…«¿»»»∆»«¬ƒ»»«
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;ËLaƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»¿≈»»
C„ BÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚa BÈ‡L c BÁÏ ‰˜Ó«¿∆«¬≈»»∆≈»»¿≈∆∆

ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ da BÁ Ì„‡ ‰˜iL‡e‰Â , ∆«¿∆»»»∆»¿«¬«¿»¿»¿
e‡aL BÓk ,ÌÚË BÏ ÔÈ‡L „˜‰a B‡ ,ËL ˙È »»∆≈««¿∆≈«¿¿«¿»«¿«

‰ÈÒÓe ‰È˙Îa BÓˆÚ BÁ‰‰˜Ó ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿∆
Ï‡ .‡Ób‰ ÔÓ ÈÏ ‰‡iL ÔÈc‰ e‰Ê .Ba „eaÚM‰«ƒ¿∆«ƒ∆≈»∆ƒƒ«¿»»¬»
È„k ,‰ÂÏn‰ ÏÚ Û‡ ‰‡L‰ ÔÈ˙BkL ewz ÌÈB‡b‰«¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¿»»«««ƒ¿»¿≈
‰È„ÓÏ BÏ CÏÈÂ BÁ ÔBÓÓ „Á‡ Ïk ÏhÈ ‡lL∆…ƒ…»∆»»¬≈¿≈≈ƒ¿ƒ»
LiL ˙BÚÓ ÏhÏ e‰L‰ Ì‡L ,ewz „BÚÂ .˙Á‡«∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ…»∆≈

BÁ „Èa BÏ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ epnÓ Úa˙Ï B‡ ¿«¬≈ƒ¿…«ƒ∆«¿»»¿…»¿»
ı‡aL B˜ÏÁÓ ˙Bn‡ Úa‡ e‰˜Ó  Ú˜˜ ‰˜nÏ««¿∆«¿««¿≈«¿««≈∆¿∆¿∆∆

Ôab ÏÚ ˙BÚn‰ BÏ ‰˜Óe ,Ï‡OÈel‡ ÌÈ„e . ƒ¿»≈«¿∆«»««»¿»ƒ≈
Ó‡È ÈÓ ,‰fL .ÌÈÚeÚe „‡Ó „Ú Ô‰ ÌÈl˜ ÌÈc ¿»ƒ«ƒ≈«¿…¿ƒ∆∆ƒ…«

?Ï‡OÈ ı‡a ˜ÏÁ BÏ LiL,Èe‡ ‡e‰ elÙ‡Â ∆≈≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ»
B˙eLa BÈ‡BÊ ‰wz ewzL ÔÓˆÚ ÌÈB‡b‰Â . ≈ƒ¿¿«¿ƒ«¿»∆ƒ¿«»»

dÈ‡Â ,‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ wÈ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡L ,eÓ‡»¿∆≈¿ƒƒ…«ƒ∆»»¿≈»
ÔzÏÂ Ôe„Ï ‰ˆ Ì‡ .Úa˙p‰ ÏÚ Ìi‡Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈««ƒ¿»ƒ»»»¿ƒ≈
‡a‰ ‰Ê ÔÈ‡L ?ËtÈ ‰nÏÂ .ËÙ  BÊ ‰‡L‰a¿«¿»»ƒ¿»¿»»ƒ»≈∆≈∆«»
e‰OÚL ÁÈÏMÓ ˙eÁt ‰ÚeÚ‰ BÊ ‰‡L‰a¿«¿»»»¿»»ƒ»ƒ«∆»»

ÌÈ„ÚaÔÈ‡  BnÚ Ôe„Ï Úa˙p‰ ‰ˆÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ¿≈ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ≈
.BÈc ÏÚa ‡BiL „Ú ÚM‰Ï ‡ÏÂ BÏ ÔzÏ ÔÈÙBkƒƒ≈¿…¿ƒ»««∆»««ƒ

ÔÎÂÔÈa ,BÁ Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,eB‰ ¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»≈∆¬≈≈
˙Èa da ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜ È„Úa ÔÈa ËLaƒ¿»≈¿≈≈ƒ¿»««ƒ∆»«»¿≈

‰‡L‰ ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk  ÔÈc˙ÈÙk ‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿ƒ»»«¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
Ú˜˜ „eaÚLÙkL ‡È‰ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿«¿«¬»ƒƒ¿»«∆ƒ∆»«

‰‡L‰ ‰ÈÏÚ ezÎiL ewz ‡Ï  da. »…ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»«¿»»

סודר.42) קנין מו.43)כלומר, בבבאֿמציעא הוא כן
היו  לו, להקנות יכול אינו הדין שמן בו, שכפר בפקדון

כשיקרא  מחזי  של הטעם לולא הרשאה עליו כותבים
בה  ויש גמור קנין אינה שהרשאה משום ו), הלכה (למעלה
צריך  ואםֿכן לט ), הערה למעלה (ראה שליחות משום גם

חליפין. קנין מועיל לא למה רב 44)עיון, של עובדא
שם. (פאה 45)פפא, אגב ' ל'קנין מספיק  שהו, כל שקרקע 
מ "ו). הבריא 46)פ "ג שאין קמח . בבבאֿבתרא הוא כן

לא  שם) (ב "מ  פפא רב  של ובמעשה הלוואה. להקנות יכול
אלפי תריסר הלואה) (=תובע  מסיק  הוה פפא "דרב  גרסו
אגב ', 'קנין מועיל בהלוואה שגם מפורש כן שאם דינרי ",
ובפקדון  דינרי ", אלפי  תריסר ליה הוו פפא "דרב  אלא
רב  ד"ה עז: בבאֿבתרא ב 'תוספות' וראה אמורים, הדברים
בהלוואה  קנין מועיל לא למה עיון, צריך כאן ואף  פפא.
למעלה  (ראה בו שכפר בפקדון שמועיל כשם הרשאה, לגבי 

מב ). שם.47)הערה מהלכות 48)בבאֿבתרא פ "ו
ח . הלכה שם 49)מכירה מכירה, בהלכות למעלה כמבואר

יא. בפקדון.50)הלכה לא 51)כלומר: סודר וקנין
נקנה  מטבע  אין שהרי  הגאונים, דברי  לפי  אף  מועיל

כסף ֿמשנה). ועיין זו, בהלכה (למעלה זה 52)בחליפין
הראשונה  התקנה על ולא השנייה, התקנה על רק  מוסב 
 ֿ לחם ועיין (כסף ֿמשנה, המלוה על אף  הרשאה לכתוב 

התלמוד 53)משנה). [ובפירוש זה. על יאמר מי  כלומר:
כתב : פי "ד) ופרח  בכפתור (הובא גיטין במסכת לרבינו

זק "ש]. ניסן הרב  - יאמר" מי  הוא 54)"ובאמת שמא
(כסף ֿמשנה). בא"י  חלק  להם שאין גרים, וכן )55מזרע 

דברי הוה, דלא ד"ה מד: בבאֿבתרא ה'תוספות' דחו
מימוניות. הגהות ועיין הגאונים. כדעת האומרים

ה.56) הלכה בצירוף 57)למעלה אחד פרט  עוד היינו,
הראשונה. לתקנה אשר מסויימת, היינו,58)הסתייגות

בכתיבה  להקנותו אפשר הרי  אחרת ידו, תחת השטר כשאין
למעלה. כמבואר זה 59)ומסירה, ואין בעין, היא והקרקע 

ב . הערה למעלה ראה כמשקר, כלֿכך מפני60)נראה
ו. בהלכה כנ"ל כמשקר, נראה שאז

.ÁÈÓ˙eÁÈÏM‰ ÏhÏ ‰ˆÂ ,„Á‡Ï ‰L‰L ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»»¿«≈«¿ƒ
ÏhÓ ‰Ê È‰  Á‡Ï ˙BL‰ÏeÔÈ‡Â .‰LnÏ ¿«¿¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈«À¿∆

‰fL ;Á‡Ï ‰‡L‰ zÎÏÈBˆ ÔÈ‡ :ÓB‡ ƒ¿…«¿»»¿«≈∆∆≈≈¿ƒ
Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iLÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»

ÁÈÏM‰ È‰  Á‡Ï Á‡Â ,Á‡Ï ‡e‰ ‰LiL∆«¿∆¿«≈¿«≈¿«≈¬≈«»ƒ«
.B‡z ÈÙÏ Ïk‰ ,ÈLÈÏLÏ ÈLÂ ,ÈLÏ ‰‡L‰ ˙Bk≈«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…¿ƒ¿»

'מרובה'.61) פרק  בבבאֿקמא הרי "ף  כתב  שאע "פ 62)כן
הערה  למעלה ראה שליחות, משום בו יש - בקנין שהרשהו

ט . ס "ק  קכב  סימן וש"ך לט , והערה שם 63)טו רי "ף ,
עצים'. 'הגוזל לו.65)המרשה.64)פרק  בבאֿמציעא

.Ë‡a‰ÎnL B‡ ,Úa˙p‰ ‰ÊÏ ÏÁnL ‰‡L‰a «»¿«¿»»∆»«¿∆«ƒ¿»∆»«
BÏBnÚ ‰OÚL B‡ ,‰ÚeM‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,∆»«««¿»∆»»ƒ

‰LtÔw˙Ï :BÏ ÓB‡ È‰L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ¿»»…»»¿∆¬≈≈¿«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏLCÎÈÙÏ .ÔÈa :BnÚ ‰˙‰ Ì‡ , ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

‰Ê È‰  Ïk‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ elÙ‡ ,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï¿«≈≈¿«≈¬ƒ»«««…¬≈∆
.ÏeÁÓ»

יוסף '66) 'נמוקי  בשם (כסף ֿמשנה הגאונים כתבו כן
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'מרובה'). פרק  לקחת 67)בבאֿקמא אותו שהרשה כגון
(רדב "ז). לו ומכרו והלך ממנו למעלה 68)חפץ  ראה
לא. שבועות רש"י  בדברי  לו, בו 69)הערה יש שהרי 

אמרו  שליח  ובכל סא. הערה למעלה ראה שליחות, משום
ו). הלכה פ "א (למעלה ג.70)כן הלכה פ "א למעלה כמו

.ÈÔe‡ÔÈ‡  ÔBÚÓL Ú˙Â ‰‡L‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»»¿»«ƒ¿≈
E˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡nL :BÏ ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿¿«∆»«¿«≈«¿
ÓB‡ Ôe‡ È‰L ?E˙eÁÈÏL Ïhe Á‡ ‰L‰ƒ¿»«≈ƒ≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈≈
È‰z È˙‡L‰ BÊÂ ,E„Èa ÈÏ LiL ÔB„wt‰ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ
ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰  Á‡ ‰L‰ „È˜Ùn‰ Ì‡Â .EÏˆ‡∆¿¿¿ƒ««¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«

.Ô˙ B˙‡L‰a È‰L ,eËt ÔBÚÓLÂ ;BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»∆¬≈¿«¿»»»«

הם.71) שבהגיון דברים אבל מקור, כאן ציינו לא המפרשים

.‡ÈÔe‡Ó‡Â ,ÈÂÏ Ú˙Â ÔBÚÓL ˙‡L‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»«ƒ¿¿»«≈ƒ¿»«
ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰ ‡Ï :ÈÂÏÔBÚÓL ÚMÈ Ï‡ , ≈ƒ…»¿»ƒ≈»¬»ƒ»«ƒ¿

ÏhÈÂ˙Èa ÁpÓ ‰È‰ÈÂ ,ÈÂÏ „iÓ ÔBÓn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ¿ƒ…ƒƒ«»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆À»¿≈
ÔBÚÓL ‡BiL „Ú ÔÈcÏk ÔÎÂ .ÏhÈÂ ÚMÈÂ ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ…¿≈»

‰È‰ÈÂ ,Ôe‡ Ôe„È  ÔBÚÓLa ÈÂÏ ‰ÏBzL ÌÈc‰«¿»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆
.Ï‡MÈÂ ÔBÚÓL ‡BiL „Ú ÔÈc ˙Èa ÁpÓ ÔBÓn‰«»À»¿≈ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»≈

ÌÈÁ‰Ï Ôe‡Ï LÈÂ˜L ˙ÚË ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«¬«∆∆
BÈ‡  ‰ÚeL ÈÂÏ iÁ˙ .BÁ‡Ïe ÔBÓn‰ kÚÏ È„k¿≈¿«≈«»¿«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙa ÌÈÁ‡L „Ú ÚaL ÈÈ‡ :BÏ ÓBÏÂ kÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBÚÓLÌÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;˜L ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ƒ¿«ƒ∆≈»«∆∆∆≈∆«≈∆
ÈBÁ‡‰ ÌÈB‡b‰ ewzL ‰l˜ ‰wz ‡l‡È„k ,Ì ∆»«»»«»∆ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿≈

B˙ÚeL ÔÈkÚÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰È˙BÚË ÔÈÈ„ ÈÏÚa eeÎiL∆¿«¿«¬≈ƒƒ«¬≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»
‰lw‰ BÊ ‰wz ÈtÓ ‰Ê ÏL. ∆∆ƒ¿≈«»»««»

המפרשים.72) עלֿידי  המקור צויין לא כאן לאחר 73)אף 
ההרשאה  שנכתבה בעת אבל כן, אמר ההרשאה שנכתבה
ז). הלכה (למעלה הרשאה לכתוב  אין אחרת כן, אמר לא
לב : בשבועות נראה וכן וכסף ֿמשנה. הראב "ד השגת ועיין

היכא. ד"ה ב 'תוספות' שם בשני74)ועיין המדובר
שהנתבע  הוא שדין התובע . ביד שטר כשאין א' אופנים:
הוא  שיכול אלא ופטור, היסת שבועת נשבע  בכל הכופר
מהלכות  (פ "א ויטול שישבע  התובע  על השבועה להפך
ואעפ "כ  התובע , ביד שטר כשיש ב ' ו). הלכה ונטען טוען
(פי "ד  פרעתיך שלא לי  השבע  לתובע : לומר הנתבע  יכול
יט . ס "ק  קכג סימן ש"ך ועיין ב ), הלכה ולוה מלוה מהלכות

כי75) זה, של לבואו מסויים זמן שקובעים אומרים, ויש
שם  (שו"ע  משבועה להתחמק  ורוצה רמאי  המשלח  שמא

יג). ס "ק  שם וסמ "ע  ח , היא,76)סעיף  הגאונים תקנת
דרבנן, בין דאורייתא בין שבועה, עליו שמטילים מי  שכל
טוען  מהלכות (פ "א המשביע  על חרם להטיל זכות לו יש

יא). הלכה אשבע .77)ונטען לא - שיבוא ועד
הממון 78) לעכב  שיכול למעלה, שאמרנו למה בניגוד

ששם  - ויטול שמעון שישבע  אומר אם הב "ד, ביד וליתנם
הגאונים. של קלה תקנה ולא הגמרא, דין הוא

    
וכיצד 1) משתתפים, הם והיאך שותפות דיני  רבינו בו ביאר

חולקים. הם

.‡Ïk ‰˜È ‰na  ÛzzL‰Ï ÔÈÙzM‰ eˆiLk„Á‡ ¿∆ƒ¿«À»ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆»
ÔBÓÓ Ô‰Ó?Ba ÛzzL‰Ï BÁ˙BÚÓa Ì‡ ≈∆»¬≈¿ƒ¿«≈ƒ¿»

eÏÈËÈÂ ,ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡ÈÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡ÈÈ  eÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ∆¿»¿»ƒ
e‰Èa‚ÈÂ ,„Á‡ ÒÈÎÏ Ô˙B‡Ì‰ÈL ÒÈk‰ ˙‡Ï‡ . »¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈∆¬»

ËL e˙k Ì‡„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú e„ÈÚ‰Â ƒ»¿¿»¿≈ƒ≈ƒ««ƒ∆»ƒ«
 Ô‰a eÙzzLÈÂ ‰‡Ó ‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ‡ÈiL Ì‰ÈL¿≈∆∆»ƒ∆≈»¿∆≈»¿ƒ¿«¿»∆
‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,ÔÈÙzL eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,e˜ ‡Ï…»«¬«ƒ…«¬À»ƒ∆≈««¿≈«ƒ¿∆

ÔÈÙÈÏÁa ÔÈÏËÏhn‰ ‡La eÙzzL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ewL ÔÂÈk‡ÈiL Ì„iÓBck ‰ÊÂ ÔÈÈ ÏL B˙ÈÁ ‰Ê ≈»∆»ƒ»»∆»ƒ∆»ƒ∆«ƒ¿∆«

Ô‰a eÙzzL È‰Â Lc ÏL.Ô‰a ÔÈÙzL eOÚ , ∆¿««¬≈ƒ¿«¿»∆«¬À»ƒ»∆
Ô‰È˙Bt eÚ Ì‡ ÔÎÂ˙eÙzLa ÌB˜Ó eÎOL B‡ , ¿≈ƒ≈¿≈≈∆∆»¿»¿À»

el‡ È‰  Ô‰a eÙzzLpL B˙ÈÁ ‰ÊÂ Bck ‰Ê ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»∆¬≈≈
ÔÈÙzL‰BwL ÌÈÎc‰ ÏÎa :c ÏL BÏÏk . À»ƒ¿»∆»»¿»«¿»ƒ∆∆

‰fÓ ‰Ê ÔÈÙzM‰ ÔÈB˜ ÔÓˆÚ ÌÈÎc‰ Ô˙B‡a ,Á˜Bl‰«≈«¿»«¿»ƒ«¿»ƒ«À»ƒ∆ƒ∆
.Ba ÛzzL‰Ï Ì‰ÈÈa Ïhn‰ ÔBÓn‰«»«À»≈≈∆¿ƒ¿«≈

ומטלטלין.2) כסף  כולל נקנית 3)רכוש, השותפות שאין
וצריך  א). סעיף  קעו סימן (חושןֿמשפט  גרידא בדיבור
זה  אין - שישתתפו קנין עשה עם אבל  הממון, גוף  לקנות
הלכה  מכירה, מהלכות פ "ה (למעלה בעלמא כדברים אלא

למעלה 4)יד). וראה בהגבהה, נקנה שכיס  פו. בבאֿבתרא
י . הערה ולהלן א, הלכה מכירה מהלכות יש 5)פ "ג

אחד  כל אם והואֿהדין דוקא, לאו אחד שכיס  אומרים,
בחושןֿמשפט  וראה (כסף ֿמשנה). השני  של כיסו מגביה

ד. ס "ק  שם הגר"א ובביאור נקנים 6)שם, אינם ומטלטלין
עט :). (בבאֿקמא פ "ו 7)בשטר ולמעלה מו. בבאֿמציעא

א. הלכה מכירה, שמטלטלין 8)מהלכות במשנה, מד. שם
במשנה. כח . בקידושין וכ"ה בחליפין. אף 9)נקנים

מקום. בכל קונים שחליפין הביא, לא כלומר,10)שעדיין
של  שהחליפו ולא לשותפות, חבירו חלק  קנה מהם אחד כל

בזה. זה ושל בזה קנייה 11)זה מה מקשה: הכסף ֿמשנה
פירותיהם  "שעירבו פירש: ולפיכך הפירות? בעירוב  יש
סימן  הסמ "ע  אבל דמעות". דומיא מהם, אחד כל והגביהם
אדם  שכל קנין, הוא עצמו שהעירוב  כתב , ח  ס "ק  קע "ו
נחשב  זה לערבב , הסכים ואם נפרדים, יהיו שפירותיו רוצה
אין  - תערובתו על מקפיד אדם שאין במעות ולפיכך, לקנין.
 ֿ בשותפות למעלה רבינו הזכיר לא ואמנם קנין. התערובת
זה, דבר שמקור [ונראה תערובת. ולא הגבהה, אלא מעות
במסקנת  לח : בביצה שאמרו ממה הוא קנין, הוא  שעירוב 
שאיסור  שכשם אשי , ורב  ורבא אביי  לדעת שם, הגמרא
נתערב  ואם אחר, של בממון ממון בטל כן היתר, ברוב  בטל
הזה  הקב  בטל חבירו, של קבין בעשרה חיטין של קב  לו
הזה, הקב  תמורת לו לשלם שצריך אלא חבירו, של בחיטים
שעלֿידיהם  הקנינים, ככל זה קנין ואין קנין. הוא ביטול הרי 
בלאו  העולם כל על החפץ  נאסר מזה וכתוצאה החפץ , קנה
הדבר  בביטול, כאן אלא - יג) יט , (ויקרא תגזול" "ולא של
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"ולא  של איסור נתבטל הביטול עלֿידי  בהיפך: נעשה
וממילא  ברוב , בטלים מאכלות איסורי  שכל כשם תגזול",
של  בתערובת שגם ללמוד יש זה ומתוך וקנה. שלו נעשה
שכל  כיון חבירו, של קבים עשרה בשל שלו קבים עשרה
בהן  שמעורבות מחמת חיטים להוציא לו אסור מהם אחד
בחד" "חד ואיסור היתר בתערובת שכן חבירו, של חיטיו
חבירו, של חיטיו קונה אחד כל - אסור הכל באחד), (=אחד
המטבעות  עצם על הקפדה שאין ובמעות שותפים. ונעשים
קנין, התערובת אין ביטול, בהם שייך ולא שווים על אלא

הנ"ל]. הסמ "ע  שכתב  לכל 12)וכמו להם, קונה שחצרם
השותפין  שחצר פד:) (בבאֿבתרא שאמרו ומה ואחד. אחד
להשתמש  זכות בו לשניהם שיש בחצר אלא אינו קונה, אינו
בחצר  החפץ  את המקנה כשמניח  ירצה, אשר בכל בו
שהניח  שכיון מרשותו, יציאה זו אין - לחבירו להקנותו
שלו, הוא הזה שהמקום הדבר הוברר זה, במקום חפץ 
ששכרוהו  בחצר אבל ברשותו, עודנו שהחפץ  ונמצא
ואם  לשניהם, המשותפים דברים רק  בו להשתמש במיוחד
ברשותו  גם מונח  הוא הרי  בחצר החפץ  מניח  כשהמקנה כן
והניחו  שלו היחיד מרשות החפץ  שהוצא ונמצא הקונה, של
קעו, סימן המשפט ' (נתיבות לקונה גם השייכת ברשות

אורֿשמח ). ועיין ב , ס "ק  האורים' 'משפט 

.ewL Èt ÏÚ Û‡ ,˙en‡a eÙzzLpL ÔÈn‡‰»À»ƒ∆ƒ¿«¿¿À»««ƒ∆»
ÈL B‡ ÌÈËiÁ ÈL ?„ˆÈk .ÔÈÙzL ÔÈ‡  Ì„iÓƒ»»≈»À»ƒ≈«¿≈«»ƒ¿≈
‰ÊÂ ‰Ê ÁwiL ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈ‚B‡¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆…∆ƒ«∆»∆
˙eÙzL Ô‡k ÔÈ‡  ‰ÂLa Ô‰ÈÈa ‰È‰È BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿ƒ¿∆≈≈∆¿»∆≈»À»
‡a ‡lL c BÁÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÏÏk¿»∆≈»»«¿∆«¬≈»»∆…»

ÌÏBÚÏÔBÓÓa ÌÈ„‚a‰ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . »»¬»ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÓˆÚÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎBÓe Ô˙B‡ ÔÈÙB˙ÂÈ˙M‰ «¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ

Ô‰È˙BÚnÓ Ú‰ÂeÙzzLÂ ,ÔÈÎBÓe ÌÈ‚B‡Â ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈÙzL el‡ È‰  Ba ÔÈÁ˜BlL ˙BÚna«»∆¿ƒ¬≈≈À»ƒ¿»«
el‡ È‰  ÔzÓe Ô‡OÓe ÔzÎ‡ÏÓ ÎOa eÁÈÂiM∆«¿ƒƒ¿«¿«¿»¿«»»¿«»»¬≈≈

.ÚˆÓ‡Ï»∆¿«

שדעת 13) לפי  א. הלכה מכירה, מהלכות כב  פרק  למעלה
אבל  בעולם, אינם והרי  הרווחים, על חלה שהשותפות רבינו
מהם  אחד שכל היא, השותפות של שמהותה סובר הראב "ד
בעולם  הריהו וגופו ידיו, למעשה לחבירו, גופו משעבד
סב  ובהערה יד, הלכה מכירה מהלכות פ "ה למעלה [וראה

כן,14)שם]. עשו לא כאן אבל דרכן, היה כן פירוש:
בחייטים. והמדובר ד). ס "ק  קעו סימן 'פרישה' להלן ראה

סעיף 15) שם בשולחןֿערוך הוא וכן שלוקחין, או כלומר:
באורגים. מדובר וכאן יג.16)ג. הערה למעלה ראה

עצמם,17) בממון לוקח  אחד (שכל מהמנהג שינו כלומר,
והערב  והשתי  הבגדים שקנו לפני  במעות, ונשתתפו כנ"ל)
דבר  בכלל אינם בשוק , מצויים שהם ומכיוון שם). ('פרישה'
יא). ס "ק  שם, (סמ "ע  קנו לא שעדיין אע "פ  לעולם בא שלא

.‚ÔÈÙzM‰‰ÊÂ ÌÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ÒÈkÏ eÏÈh‰L «À»ƒ∆ƒƒ«ƒ∆»∆¿∆»«ƒ¿∆
Le˜qÚ˙Â ,˙B‡Ó LÏB‡ e˙ÁÙe ,ÔBÓna Ôlk ¿≈¿ƒ¿«¿À»«»»¬

ÈÙÏ ‰ÂLa Ì‰ÈÈa ˙Át‰ B‡ ÎO‰  eÈ˙B‰ƒ«»»«¿»≈≈∆¿»∆¿ƒ
ÌÈÓelÙ‡Â .˙BÚn‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,BL eÁ˜Ï ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«¬ƒ»¿

BOaÓ „Á‡ Ïk ÏËB ‰È‰ e‰eÁË el‡L ,‰ÁÈËÏƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¿»
ÂÈ˙BÚÓ ÈÙk eÈ˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ÈÁ e‰eÎÓ Ì‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿»«»¬ƒ

ÚˆÓ‡Ï ˙Át‰ B‡ ÎO‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «»»«¿»»∆¿««∆¿»ƒ¬ƒ
Ï‡ ;Ô‰a eÙzzLpL ˙BÚna e˙Â e‡OpLkÌ‡ ¿∆»¿¿»¿«»∆ƒ¿«¿»∆¬»ƒ

B‡ e˙ÁÙe ,Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰«»«»ƒ«¬«ƒ…ƒ»»¬
‰pML ÚaËn‰ ˙ÓÁÓ eÈ˙B‰ÈL‡ B‡ CÏn‰ ƒ≈¬«««¿≈«∆ƒ»«∆∆«¿≈

‰È„n‰.˙BÚn‰ ÈÙÏ „ÒÙ‰‰ B‡ ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ  «¿ƒ»¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ«»
e˙‰ Ì‡ Ï‡ ;Ì˙Òa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÏhiL «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒƒ¿∆ƒ…

‰‡n‰ ÏÚaÏÚa ÏhÈÂ ,ÎO‰ ÔÓ ÌÈÚ ‰LÏL «««≈»¿»¿»ƒƒ«»»¿ƒ…««
ÏhiL ‰Ê ˙ÁÙÈ ‡Ï  e˙ÁÙ Ì‡Â ,ÚÈ ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿¬…ƒ¿…∆∆ƒ…
‰Ê „ÈÒÙÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ÚÈ ‡l‡ ÎO‰ ÈÚÈ ‰LÏL¿»¿ƒ≈«»»∆»¿ƒ««∆¿≈¿«¿ƒ∆
È‰  ˙Át‰ ÔÓ ÌÈÚ ‰LÏL ÎO‰ ÚÈ ÏËBpL∆≈¿ƒ««»»¿»¿»ƒƒ«¿»¬≈
 ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ÔÈ˜ÏBÁ el‡≈¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿«∆¿»

.Ìi«̃»

שמואל.18) של מימרא צג: צג. דוקא 19)כתובות
לפי חולקים קיימים, והמעות נתעסקו לא אם אבל נתעסקו,

(להלן). של 20)המעות ומזלו שיתכן הוא שהטעם נראה
שהשקיע . הממון לכמות לב  לשים בלי  גורם, השותף 

שור 21) ש"אפילו שמואל, למימרת המנונא רב  של כפירושו
נוטה  שלזה לאמצע ", השכר - לטביחה ועומד לחרישה

כמותו. הרי "ף  הכריע  ושלפיכך ֿ 22)הסוגיא, הכסף  לדעת
- טבחוהו ואחרֿכך לחרישה, לכתחילה עמד אם אף  משנה
רבה  שפלוגתת שפירש כרש"י  (ודלא כחלק  חלק  מחלקים
בזה  ואף  טבחוהו. ושוב  לחרישה כשעמד היא המנונא ורב 

לאמצע ). השכר הונא רב  המנונא,23)אמר כרב  והיינו
עמד  ושוב  לחרישה העומד שור הזכיר המנונא שרב  אלא
עמד  מתחילה אם אף  כן שהדין מוסיף  ורבינו לטביחה,

הגמרא.24)לטביחה. במסקנת צג: שהוסיפו 25)שם
אותו. החסירו או המטבע  ערך בגמרא 26)את מצאנו [כן

פסלתו  או מדינה שפסלתו "מטבע  מו:) (בבאֿמציעא
-27)מלכות"]. בממון תנאי שכל הידוע , לכלל בהתאם

התנו 28)קיים. שאפילו להודיענו זו, דוגמא רבינו נקט 
הולך  שהכל קיים, תנאם - למרבה ולמעט  לממעט  להוסיף 

התנאי . אחרי 

.„ÔÈÙzM‰ÔÓÊ ˙eÙzLa e„ÓÚiL Ì‰ÈÈa e˙‰L «À»ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆««¿¿À»¿«
BÈ‡Â ,BÁ ÏÚ kÚÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk  eˆ»̃»∆»¿∆»≈∆¿«≈«¬≈¿≈
ÔBÓÓ ‰ÏÎiL „Ú B‡ ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«∆«ƒ««¿««∆ƒ¿∆»
Ôw‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏhÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙eÙzM‰ «À»¿≈∆»≈∆»ƒ…∆¿ƒ«∆∆

ÎOa ‡ÏÂeÙzzL .ÔÓf‰ ÛBÒ „Ú‡ÏÂ ,Ì˙Ò ¿…«»»««¿»ƒ¿«¿¿»¿…
‰ˆiL ÔÓÊ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ el‡ È‰  ÔÓÊ Ì‰Ï eÚ»̃¿»∆¿«¬≈≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿∆

Ô‰Ó „Á‡ÏËB ‰ÊÂ ,‰BÁq‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‰ÊÂ ; ∆»≈∆¿∆≈∆¿ƒ«¿»¿∆≈
‰wÏÁ ÔÈc ‰BÁÒ d˙B‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â .B˜ÏÁ, ∆¿¿ƒ…»¿»¿»¿»ƒ¬À»

„ÒÙ‰ d˙wÏÁa ‰˙È‰L B‡ÔÈÎBÓ el‡ È‰  ∆»¿»«¬À»»∆¿≈¬≈≈¿ƒ
d˙B‡‰È‰ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁÂÚe„È ÔÓÊ »¿¿ƒ∆«»ƒ»»¿«»«

kÚÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ  ‰BÁÒ d˙B‡ ˙ÈÎÓÏƒ¿ƒ«»¿»≈¿»∆»≈∆¿«≈
Úe„i‰ ÔÓfa ‰BÁq‰ ÎnzL „Ú e˜ÏÁÈ ‡lL∆…«¿¿«∆ƒ»≈«¿»«¿««»«
ÁÂ‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ôw‰ ÔÓ ÏËB „Á‡ ÔÈ‡Â .d˙ÈÎÓÏƒ¿ƒ»»¿≈∆»≈ƒ«∆∆¿…ƒ»∆«
Ì‰Ï ‰È‰ .Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡ ‡l‡ ,‰wÏÁ‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¬À»∆»ƒƒ¿≈≈∆»»»∆
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ÌÈÁ‡ Ïˆ‡ BÁ‡Ï :BÁÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ≈∆¬≈ƒ≈»««¬≈…
BÁ Ïk ‰a‚pL „Ú ˜ÏÁ‡l‡ ;eÏ LiL «¬…«∆ƒ¿∆»∆≈»∆»

ÔÈ˜ÏBÁ˙BBÁ‰ eÚÙiLÎe ,„Á‡ Ïk ÏhÈ  ¿ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ…»∆»
ÔÈ‡Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ :Á‡Ï BÁ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ .B˜ÏÁ‰Ê ∆¿»»¬≈∆¿«≈ƒ≈»«¬»ƒ∆

‰ÊÏÔÈ˜ÏBÁ ÔzÈ  BÚÙÏ BÁ‰ ÔÓÊ ÚÈbiLÎÏÂ , »∆¿ƒ¿ƒ¿∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ≈
ÌÈ‡Á‡ Ô‰ Ì‡Â ;B˜ÏÁ „Á‡ ÏkÔ‰Ó „Á‡ Ïk  »∆»∆¿¿ƒ≈«¬»ƒ»∆»≈∆

.BÁ‰ eÚÙÈÂ ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ kÚÓ¿«≈«¬…«∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ¿¿«
ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ :BÏ ÓB‡ BÁ È‰L ?kÚÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈∆¬≈¬≈≈ƒ¿»
ÌÈÓ„a ÔzÂ ‡O ,ËM‰ Ïk ÌlLÏ iÁ epnÓ „Á‡∆»ƒ∆«»¿«≈»«¿»ƒ»¿ƒ≈¿»ƒ
ÏËÂ ,˜ÏÁ :BÁ BÏ Ó‡ .ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú el‡≈«∆«ƒ««¿«»«¬≈«¬…¿…
‰BÁÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ,ËM‰ Ïk „‚k ÌÈÓ„ ‰z‡«»»ƒ¿∆∆»«¿»«¬≈≈∆¿»
kÚÏ BÏ LÈ  BpÓÊa ËM‰ Ïk ÌlL˙e ,EÓˆÚÏ¿«¿¿¿«≈»«¿»ƒ¿«≈¿«≈
ÔÈÁÈÂÓ ˙BÈ ÌÈM‰Â ,„ÈÒÙ ‡nL :BÏ ÓBÏÂ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«∆»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈«¿ƒƒ

„Á‡‰ ÔÓ. ƒ»∆»

הספרים 29) נוסחת וכפי  רבא, של מימרא קה. בבאֿמציעא
(=שנים  הדדי  בהדי  עיסקא דעבדי  תרי  בי  "הני  שלפנינו:
ואמר  (=הרוויחו), ורווח  נשתתפו) כלומר ביחד, עסק  שעשו
ליה  אמר אי  ונחלוק ), (=בוא ליפלוג תא לחבריה, חד ליה
מתנגד  השני  אם =) דמעכב  הוא דינא - טפי  נרווח  אידך
החלוקה)". שמעכב  הוא דין - יותר להרוויח  שרוצה וטוען
מסויים, זמן וקבעו שותפות שעשו בשנים רבינו, ומפרשה
בי "הני  שם: אחרות ובנוסחאות שם. והרי "ף  רש"י  ועיין
שם). המאור' ב 'בעל (ראה הדדי " בהדי  עיסקא דקבילו תרי 
ועיין  משלישי , עיסקא שקבלו בשנים כאן המדובר זה, ולפי 

שם. ו'תוספות' השותפות.30)רש"י  ביטול שזהו
רוצה 31) הוא כי  לטעון, יכול שותף  שכל במסקנא, שם

הזמן  עד יחד, והרווח  הקרן הכסף , בכל בשותפות להמשיך
ברכה. להביא יותר עדיף  שנים של מזלם כי  בטענה הקצוב ,

הונא,32) רב  בר רבה של דינו פסק  מתוך לא: שם נראה כן
רב  מדברי  סט . ושם ספרא, ורב  איסור של העובדא רקע  על

הכותים. שני  של העובדא רקע  על להלן 33)פפא וראה
חבירו. לדעת שלא כשחולק  ט , הלכה בפ "א 34)פ "ה ראה

ד. הלכה שכנים שטלית 35)מהלכות ח . ז: בבבאֿמציעא
יחלקוה  שאם טמאה ובהמה חלוקה, בכדי  שאינה מוזהבת

בדמיה. ומתחלקים אותה מוכרים - המדובר 36)תיפסד
אקנה  או קנה כלומר: אגוד", או "גוד טענת כאן כשאין
אגוד" או "גוד טוען אם אבל ה"ב ), שם שכנים בהל' (ראה
כט ). ס "ק  קעו, סימן (ש"ך לאחר אותה מוכרים אין -

רבא 37) של פירושו וכפי  יהודה, רבי  של ברייתא לא: גיטין
לשותפים. ד"ה שם ו'תוספות' בר"ח  וראה קרי :38)שם.

אחרים. אצל החובות.39)חובות כל כלומר,
וממשיך 40) החובות. כל שגבו לפני  אף  חולקים כלומר,

וכו'. החובות וכשיפרעו - חולקין? איך לפרש רבינו
שאין 41) ומכאן חולקים, - חוב  כל פרעון לאחרי  כלומר,

שיכול  לפי  - חלקו יגבה אחד שכל באופן בשטרות, חולקים
ועיין  (רדב "ז, החוב  לגבות עדיף  שנים, של כוחם לו: לומר

הרא"ש). בשם קעו סימן שניהם 42)ב 'טור' שלוו כגון
על  תשלום חובת חלה אחד כל שעל באופן כסף  סכום
שאינם  בשטר כשפירשו והמדובר בלבד. הסכום מחצית

הלכה  ולוה מלוה מהלכות בפכ"ה (ראה לזה זה אחראים
לזה. זה ערבים ואינם כאן) וכסף ֿמשנה וברדב "ז ט ,

והוא 43) השותפות, את לפרק  השני  את להכריח  אחד יכול
יכול  השני  ואין בו. חייב  שהוא החיוב  חלק  את ישלם
שאין  מכיון האחד, מן טובים שהשנים בסמוך, כמו לטעון,
שם  סמ "ע  וראה ביניהם, קשר ואין השני  על האחד שעבוד

נד. תשלום 44)ס "ק  את מהם אחד מכל לתבוע  שאפשר
אחראים  הם הסתם שמן אחד, בשטר שלוו כגון החוב . כל
מלוה  (הלכות אחראים שאינם פירשו שלא כיון לזה, זה

כאן). רדב "ז ועיין שם, בסיום 45)ולוה שם בבאֿמציעא
שאם  זו), הלכה בתחילת הובא (שתוכנה רבא של המימרא
ואף  להתחלק , השני  את להכריח  יכול האחד אין זמן, קבעו

החוב . פרעון זמן עד לזה זה משועבדים הם כאן

.‰Ô˙Bp‰˙ÈBÏt ‰È„ÓÏ CÏÈÏ BÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈≈≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰BÁÒÏ‰BÁÒÏ ˙Bt BÏ ˙B˜Ï B‡ ,LÈÏ B‡ , ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈≈

˙eÁa BaÔBÓn‰ ÈÊÁ‰Ïe Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  «¬≈»«¬…¿«¬ƒ«»
ÊÁÈÂ e˙‰L ÌB˜nÏ CÏiL „Ú ,ÛzM‰ „iÓB‡ , ƒ««À»«∆≈≈«»∆ƒ¿¿«¬…

e˜iL „ÚLiL „Ú B‡ ,kÓÈÂ ˙Bt‰ Ô˙B‡ «∆ƒ¿»«≈¿ƒ¿…«∆≈≈
˙eÁa.‡e‰ ÔÓÊ ÚwL ÈÓk ‰fL . «¬∆∆¿ƒ∆»«¿«

ד.46) בהלכה למעלה שנאמר ממה כלומר,47)נלמד
נו. ס "ק  שם סמ "ע  וראה סחורה. שם ולמכור לקנות

למכרם.48) עלֿמנת לכאן ולהביא פירות לקנות היינו,
זו.49) בחנות זה בכסף  ולתת לשאת אבל 50)כלומר,

פ "ט  ראה כפועל, הוא שהרי  בו, לחזור יכול המקבל
יד. הלכה שכירות ונתן 51)מהלכות שנשא לאחר כלומר,

שיקנה.52)שם. תימן : שישא 53)בכ "י  עד  כלומר,
- למכירתם ידוע  זמן שיש דברים שם יש ואם בחנות. ויתן

(רדב "ז). הזמן שיגיע  עד

ה'תשע"ח  תמוז כ"ג שישי יום 

    
בסחורה 1) להתנהג השותף  צריך היאך רבינו בו ביאר

חבירו. מדעת שלא לחלוק  בא מהם אחד ואם המשותפת,

.‡‚‰nÓ ‰pLÈ ‡Ï  Ì˙Òa BÁ ÌÚ ÛzzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¬≈ƒ¿»…¿«∆ƒƒ¿«
‰È„n‰2Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏÈ ‡ÏÂ .‰BÁq‰ d˙B‡a3, «¿ƒ»¿»«¿»¿…≈≈¿»«≈

da ÛzzLÈ ‡ÏÂ4ÌÈÁ‡ ÌÚ5‰BÁÒa ˜qÚ˙È ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿«≈»ƒ¬≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿»
Á‡˙6‰Ùw‰a kÓÈ ‡ÏÂ ,7BkcL „ ‡l‡ , «∆∆¿…ƒ¿…¿«»»∆»»»∆«¿

„ÈÓz În‰Ï8ÌÈÁ‡ „Èa „È˜ÙÈ ‡ÏÂ ,‰Ùw‰a9, ¿ƒ»≈»ƒ¿«»»¿…«¿ƒ¿«¬≈ƒ
BÁ ˙ÚcÓ ‰OÚL B‡ ,‰lÁza e˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡10. ∆»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ««¬≈

BÚÈ„B‰ Ck Á‡Â ,BÁ ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚÂ Ú»«¿»»∆…ƒ««¬≈¿««»ƒ
È‰  ÂÈOÚÓÏ ÌÈkÒ‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈOÚ :BÏ Ó‡Â¿»«»ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»¬≈

eËt ‰Ê11ÔÈ˜ ÔÈÎÈˆ el‡‰ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡Â .12, ∆»¿≈»«¿»ƒ»≈¿ƒƒƒ¿»
.„Ïa ÌÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿»ƒƒ¿»

בתורת 2) לחבירו מעות שהנותן ב , הלכה להלן ראה
והמקור  שעורים. בהם ליקח  אין חיטים, בהם ליקח  שותפות
הרי מנהג יש אם - בסתם כשהשתתף  ואף  קב : קמא מבבא
עוז  במגדל וראה לא) קטן סעיף  קעו (סמ "ע  התנה כאילו זה
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קני                 
         

הגאונים. בתשובות זו להלכה אונס 3)מקור יארע  פן
חמרא  בידיה הווה "רבינא ק : בכתובות הוא כן בדרך.
(=רצה  לסיכרא ליה מסיק  הווה וכו' זוטא דרבינא (=יין)
אשי , דרב  לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום להוליכו
אתי לקחת לי  מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר
יקרה  שמא (=אקחהו מיתניס  דילמא נשקליה, זה?) יין
וזה  הרי "ף , נוסחת הוא (כן מתקיף  דילמא נשבקיה, אונס ),
לא  זיל ליה אמר יחמיץ ), שמא כאן, אותו נשאיר פירושה:
שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו (=הוליך מדידך עדיף 
לו, התירו אז - כאן יחמיץ  שמא חשש יש אם שדווקא הרי 
ר"ן  ועיין שלו, את גם מוליך אם אף  אסור אחר באופן אבל

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן היינו,4)שם.
ב . הלכה כדלהלן השותפות, בממון או מקור 5)בסחורה

בחלקו  אחרים עימו "הממנה פט : פסחים במשנה זו הלכה
את  לו ליתן חבורה בני  רשאים החבורה) בני  בידיעת (שלא
רוצים  אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, שלו".

שם). (רע "ב  בינינו זר מציעא 6)שיתערב  בבא תוספתא
להלן  הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל (הוצאת ד פרק 
למחצית  בחנות חבירו את ש"המושיב  ז), הלכה ז (פרק 
עיניו  שאין לפי  באומנותו, יעסוק  לא אומן היה אם שכר,
בתוספתא  ושם באומנותו". שעוסק  בשעה החנות על
(בתוספתא: בחצר עימו שותף  היה שאם רבינו ובדברי 
מה  על בהסתמכו רבינו זאת השמיט  וכאן מותר. בחנות)

להלן. שקיך"7)שכתב  פתח  כיסיך, "שרי  קיג. פסחים
השק  פתח  כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל
כמה  דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח ). ותן
הסתם  (=מן חיותא" אינש יהיב  לא זוזי , איניש יהיב  דלא
את  הלוקח  נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא

וקצתם 8)הכסף ). בהקפה מוכרים אדם בני  קצת ואם
ואפשר  משנה) (כסף  בהקפה למכור אסור בהקפה שלא
שלא  וקצת בהקפה מוכרים אדם בני  רוב  אם שאפילו
אחר  בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה
מכירה  מהלכות ט "ז פרק  ולמעלה צב : בתרא (בבא הרוב 
תמיד  להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין ה) הלכה
המשפט  ובנתיבות ב  הלכה להלן שמח  באור (ראה בהקפה

כג). אות חידושים להשאיל 9)שם רשאי  השואל שאין
של  רצונו שאין - להשכיר רשאי  השוכר ואין (לאחרים)
א  ופרק  לו. מציעא (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם
כמו  כשומר הוא הרי  ושותף  א). הלכה שכירות מהלכות

מב :. בתרא בבבא קיים"10)שאמרו שבממון תנאי  ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא שכתב 12)שהרי  כמו

שתחילה  יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק  למעלה רבינו
קניין. צריכה אינה

.ÚL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡13B‡ ,‰Ùw‰a ÎÓe ∆»ƒ«À»ƒ∆»«»«¿«»»
Mt14Ìia15Ô˙Â ‡OpL B‡ ,Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏ‰ B‡ , ≈««»»«¿»«≈∆»»¿»«

Ïk  ÌÈc‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙Á‡ ‰BÁÒaƒ¿»«∆∆¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ»
ÚL ˙ÓÁÓ ‡BiL ˙Át16BcÏ ÌlLÏ iÁ17Ì‡Â ; ¿»∆»≈¬«∆»««»¿«≈¿«¿ƒ

‰È‰18e˙‰L BÓk ,ÚˆÓ‡Ï ÎO‰  ÎO ÌL »»»»»«»»»∆¿«¿∆ƒ¿
Ô˙Bp‰ ,CÎÈÙÏ .ÎOa Ì‰ÈÈa19˙B˙a BÁÏ ˙BÚÓ ≈≈∆«»»¿ƒ»«≈»«¬≈¿«

‰BÁÒÏ ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙eÙzL20‰˜Â CÏ‰Â , À»ƒ«»∆ƒƒƒ¿»¿»«¿»»
‰˜Â ,ÌÈBÚO ˙B˜Ï ˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ ,ÌÈBÚO¿ƒ∆»«»ƒ¿¿ƒ¿»»

Ì‡ :ÌÈhÁ21Ì‡Â ,ÚL ‰ÊÏ e˙Át  e˙Át22 ƒƒƒ»¬»¬»∆∆»«¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï eÈ˙B‰  eÈ˙B‰23ÔÎÂ .24ÛzzLÂ CÏ‰ Ì‡ ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

„ÈÒÙ‰  „ÈÒÙ‰ Ì‡ :˙eÙzM‰ ÔBÓÓa Á‡ ÌÚƒ«≈¿»«À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ì‡ Ï‡ .ÚˆÓ‡Ï ÎO‰  kzO Ì‡Â ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒƒ¿«≈«»»»∆¿«¬»ƒ

BÓˆÚ ÔBÓÓa Á‡ ÌÚ ÛzzL25˙Át  ˙Át Ì‡ : ƒ¿«≈ƒ«≈¿»«¿ƒ»«»«
BÓˆÚÏ26e˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ÁÈÂ‰  ÁÈÂ‰ Ì‡Â , ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿

.È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰  Ô‰ÈÈa≈≈∆«…¿ƒ«¿»

הנותן 13) לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
וכו'. לחבירו בספינה.14)מעות נסע  שמא 15)הפליג,

המתחיל  דיבור ק : לכתובות ברש"י  ראה בים. תקלה תארע 
לאמטויי . באו 16)מהו שלא אחרים בהפסדים אבל

וראה  ט . קטן סעיף  קפג סימן (ש"ך חייב  אינו שעבר, מחמת
ב ). הלכה א פרק  למעלה למלך פי17)במשנה על אף 

"פשיעה  זו והרי  לחבירו אחד משועבדים ששותפין
ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק  עליה שפטור בבעלים"
אף  פטור אינו ובזה בידיים מזיק  מטעם הוא חייב  כאן -
ט  הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק  ראה "בבעלים".

כאן. למלך א 18)ובמשנה (פרק  למעלה רבינו כתב  כן
לא  שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי  ה ) הלכה

זה. ידי  על כברייתא 19)נתבטלה קב : קמא בבא
יהודה. וכרבי  ה 20)האחרונה, הלכה א בפרק  למעלה

הדין  הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב 
היא  שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן,

פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לשון 21)לסחורה,
שם. יהודה.22)הברייתא וכרבי  שם ברייתא

וכנ"ל.23) זה בשינוי  מתבטלת אינה שהשותפות
השותפות 24) ממגמת שינה כאן אף  שהרי  מהקודם, נלמד

משנה). למעלה 25)(כסף  רבינו שכתב  מה על שעבר
אפשר  אי  כאן, ואף  אחרת, בסחורה יתעסק  שלא א) (הלכה
כב . קטן סעיף  קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק  שלא

אלא 26) בשכר, ולא בהפסד לא חלק  הראשון לשותף  ואין
ביניהם. כן התנו כן אם

.‚˙ÈˆÁÓÏ ˙Bt Ô‰a ÁwÏ BÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
BÓˆÚÏ ÁwÏ È‡M  ÎO27ÔÈn‰ B˙B‡Ó28‡e‰LÎe ; »»««ƒ«¿«¿≈«ƒ¿∆

„Á‡k Ì‰ÈL kÓÈ ‡Ï  ÎBÓ29el‡ ÎBÓ ‡l‡ , ≈…ƒ¿…¿≈∆¿∆»∆»≈≈
BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ .[ÔÓˆÚ ÈÙa el‡Â] ÔÓˆÚ ÈÙa30 ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿«¿

ÔlÎa B‡ ÌÈhÁ ÔlÎa ‡l‡ ,ÌÈBÚO BÁÏÂ ÌÈhÁƒƒ¿«¬≈¿ƒ∆»¿À»ƒƒ¿À»
‰ÏaÁa ÔÈÂL Ì‰ÈL ˙BÚÓ eÈ‰iL È„k ,ÌÈBÚO31. ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈∆»ƒ»«»»

(27- חבירו עם "המשתתף  א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
ביניהם  כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק  לא
שותפות  ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
לא  ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי , באופן אלא כללית,
הש"ך  כתב  גוונא וכהאי  אחרת. בסחורה לעסוק  לו נאסר
והמדובר  הפרישה. בשם סז קטן סעיף  קעז סימן ביורהֿדעה
להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן

בין 28) הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לקנות  מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו
שמשלשל  הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו
כל  ברדב "ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו
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קנב                
         

סימן  שם יוסף  בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן
מין  אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז).

אסור. כל 29)אחר משובח  אינו לעצמו שקנה מה שמא
(כסף  בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך

של 30)משנה). בכסף  מדובר שכאן מפרשים יש
ולעצמו  אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות,
עצמו, של בכסף  שהוא שלמעלה ב "לעצמו" ואילו אחר. מין
שהבבא  אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר
של  בכסף  עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו
שביאר  כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי  עצמו

האזל). (אבן להלן "בחבילה"31)רבינו תימן: בכתב ֿיד
הוא  וכן משנה) בכסף  (הובא ירוחם רבינו גרס  וכן
שיהיה  כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא
חבירו  מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח 
יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף  (בית

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו

.„ÌB˜ÓÏ ‰BÁq‰ CÈÏB :Ó‡L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»«ƒ«¿»ƒ¿
˜Èa ‡È‰L ,ÈBÏt32ÌL kÓÂ ,33ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆ƒ¿…∆¿ƒ¿…»««ƒ∆ƒ≈

kÚÓ BÁ È‰  ‡BiL ˙Át Ïk B‡ Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ»»»…∆»¿»∆»¬≈¬≈¿«≈
˙BÚÓ Ôz‡L ÈBˆ ÔÈ‡ :BÏ ÓB‡ È‰L ;ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈≈¿ƒ∆∆≈»

EnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ„Ï EÈÁ‡ Û„B ‰È‰‡Â ,È„ÈaL34. ∆¿»ƒ¿∆¿∆≈«¬∆¿ƒ¿ƒƒ¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני  למקום כלומר,
השני33) מהשותף  רשות שבלי  א) (הלכה למעלה וראה

אחר. למקום להוליך בירושלמי34)אסור זו הלכה מקור
שור  על שעלה שור בדין שלישי ) פרק  (תחילת קמא בבא
שורו  את לשמוט  הניזק  השור לבעל שמותר להרגו, אחר
לטעון: יכול אינו המזיק  השור ובעל המזיק , לשור מתחת
אחריך  לחזר רוצה איני  לו: שאומר לפי  נזקך, לך אשלם
נזקים  להרחיק  חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי 
בבא  עיין לניזק , לשלם חייב  שהמזיק  כאלה אף  מחבירו,

יא. הלכה שכנים מהלכות ט  פרק  ולמעלה כ: בתרא

.‰ÔÓÊ „Ú ˙Bt‰ ˙‡ ÔMÈÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»¿«≈∆«≈«¿«
Úe„i‰35ÔÓÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ kÚÓ BÁ ÔÈ‡  «»«≈¬≈¿«≈»»¿ƒ≈¿«

.ÂÈÏÚ kÚÓ BÁ  ˙Bt Ô˙B‡Ï¿»≈¬≈¿«≈»»

מוסר 35) עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
נוסף : שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא יהודה רבי 
אלא  לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב  היה "אם
לצורך  שביעית ערב  של פירות ליישן (כלומר, כן" מנת על

שביעית).

.ÂÔ‰Ï LÈ  Ô‰a eÙzzLÂ Ô‰È˙Bt eÓML ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»≈≈∆¿ƒ¿«¿»∆≈»∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰ÈB‡36‡ÓeL ‡Ïa ˙Bt eÚ .37 »»∆«∆≈¿≈¿…»

ÔÈMÁÓ el‡ È‰  Ô‰ÈÓ„a e˙Â e‡OÂ ,ÌeÎÓe¿»¿»¿¿»¿ƒ¿≈∆¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈMÁÓe ,eÙzzLpL ˙Úa ÔÈÂL eÈ‰ ‰nk ˙Bt‰ ˙‡∆«≈«»»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ

.„ÒÙ‰‰ B‡ ÎO‰ ˙‡∆«»»«∆¿≈

אחד 36) של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
לזה  זה מוחלים שהם ואפשר שותפים שהם פי  על אף  מהם,

ברדב "ז. וראה וממכר. מקח  כבכל אונאה דין בהם יש -
מקום 37) וודאי  יש בזה, לכתחילה דקדקו שלא ומכיוון

כן  אומרים אנו אין כן פי  על ואף  לזה, זה שמחלו לחשוב 
יב ֿיג). קטן סעיף  שם בסמ "ע  (ראה

.ÊÔÈÒÎBÓ Ì‰Ï eÏÁnL ÔÈÙzL38ÚˆÓ‡Ï eÏÁÓ 39. À»ƒ∆»¬»∆¿ƒ»¬»∆¿«
eÓ‡ Ì‡Â40eÏÁnM ‰Ó  eÏÁÓ ÈBÏt ÌeMÓ : ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¿«∆»¬
BÏ eÏÁÓ41eÈ‰ .42ÌÈËÒÏ Ô‰ÈÏÚ e„ÓÚÂ ,Cca ÔÈ‡a »¬»»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆ƒ¿ƒ

ÏÈv‰  ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÈv‰Â ,‡iM‰ ˙‡ eÏÊ‚Â¿»¿∆««»»¿ƒƒ∆»ƒ«À»ƒƒƒ
ÚˆÓ‡Ï43‡Ïc ,ÏÈv‰Ï ÂÈÁ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ elÙ‡) . »∆¿«¬ƒ≈¿ƒ¬≈»¿«ƒ¿»

Ó‡ Ì‡Â (.ÌeÏk Ó‡ ‡Ïc ÔÂÈk ,‚Ït44È‡ ÈÓˆÚÏ : ¿«≈»¿»¬«¿¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ
B˜ÏÁ È„k „Ú ÏÈv‰  ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡) ÏÈvÓ45 «ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿≈∆¿

Ì‰lL ˙Bi‰Â ,BÓˆÚÏ46ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡Â ;47( ¿«¿¿«≈∆»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
.BÓˆÚÏ ÏÈv‰ ƒƒ¿«¿

מכס .38) שימחלו.39)גובי  ביקש אחד שרק  פי  על אף 
למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי  על שאף  אומרים ויש
פי על זאת שעשו שכיוון לאמצע . השכר - לו והסכימו
ועיין  הרא"ש, בשם משנה (כסף  כשלוחם הוא הרי  בקשתו

א). קטן סעיף  קעח  סימן יש 40)בסמ "ע  המכס . גובי 
מבלי מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים
השותפין  של שלוחם הוא הרי  כן, לא שאם אליהם. שפנה

הרא"ש). בשם משנה (כסף  למעלה ואין 41)כמבואר
בזה. חלק  בבבא 42)לכולם  הובאה מציעא, בבא תוספתא

חמא. בר רמי  ידי  על שם ונתפרשה קט "ז: שכל 43)קמא
להציל  מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן

שותף . של כדרכו השותפים, כל בתוספתא 44)בשביל
הציל  שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם:
תנט  סימן קמא בבא זרוע  באור כתב  כבר אבל לעצמו".
דין  בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית
ט  הלכה להלן רבינו שכתב  פי  על ואף  שם. עיין דווקא,
לא  הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת

כן. פי45)הצריכו על ואף  השותפות. מן נתחלק  שהרי 
פרק  למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד הגיע  שלא
(שיטה  לחלוק  לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד

יהונתן). רבינו בשם שם שיכולים 46)מקובצת שכיוון
הפקר. זה אין הפקר.47)להציל, דין לזה יש שאז

.Ác48Úe„i‰49‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÙzL ÈLÏ »»«»«ƒ¿≈À»ƒ««ƒ∆
Ïk ÈL ÏL B˙˜ÊÁÓ ‡ˆBÈ BÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ˙eLaƒ¿∆»≈∆≈≈≈∆¿»∆≈ƒ»

˙eÙzM‰ ÈÓÈ50B‡ epnÓ BÁ˜lL ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ¿≈«À»¿≈»ƒ¿…∆¿»ƒ∆
‰zÓa BÏ B˙pL51BÁÓ ‡ÈˆBn‰L Á‡Ï Ó‡Â , ∆¿»¿«»»¿…«»«≈∆«ƒ≈¬≈

„Ú Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,‰È‡‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»∆»¬≈¿∆¿«¿≈∆«
‰È‡ Á‡‰ ‡ÈiL52. ∆»ƒ»«≈¿»»

מהגמרא 48) כן ודייק  א, פרק  בתרא בבבא הרי "ף  כתב  כן
ד. לשותפים.49)שם שייך שהוא ברבים שמפורסם

המשפט 50) (חושן רב  זמן שם מונח  היה אפילו משמע 
שיהא  ובלבד שם). וש"ך סמ "ע  ועיין א, סעיף  קעט  סימן
להם  יש השותפות, ימי  אחרי  אבל השותפות, ימי  בתוך

שם). (רי "ף  זה על זה אינם 51)חזקה שותפים כי 
ברשותו, שהחפץ  מזה הוכחה, ואין השני . על אחד מקפידים
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שם). (הרי "ף  במתנה לו נתנו או לו מכרו שחבירו
הרא"ש).52) בשם משנה (כסף  בעדים

.Ë„Á‡53˜ÏÁÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ54˙ÚcÓ ‡lL ∆»ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆…ƒ««
elÙ‡Â ,‰LÏL ÈÙa ˜ÏBÁ  BÁ55˙BËBÈ„‰ Ô‰56; ¬≈≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ≈∆¿

ÔÈÓ‡ e‰iL „Ïe57‡ÓeLa ÔÈÚ„BÈÂ ,58˜ÏÁ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»«
dÏ59ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ‰LÏMÓ ˙BÁÙa60‰na . »¿»ƒ¿»…»»¿«∆

ÌÈeÓ‡ ÌÈc61˙Bt e˜ÏÁLa ?62eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¬»ƒ»
˙BÚÓ63‡lL ˜lÁÏ BÏ LÈÂ ,Ì‰ ÌÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰  »«»«¬ƒ≈¿≈¿«≈∆…

c ˙Èa ÈÙaÁÈpÓe ,ÔÈ64‰na .ÔÈc ˙Èa BÁ ˜ÏÁ ƒ¿≈≈ƒ«ƒ«≈∆¬≈¿≈ƒ«∆
ÌÈeÓ‡ ÌÈc65„Á‡ ÚaËÓ Ôlk ˙BÚn‰ eÈ‰Lk ? ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»À»«¿≈«∆»

,ÌÈLÈ Ô˙ˆ˜Óe ÌÈL„Á Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÂLÂ¿»ƒ¬»ƒ»ƒ¿»»¬»ƒƒ¿»»¿»ƒ
˙BÚ Ô˙ˆ˜Óe ˙BÙÈ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿»»»ƒ¿»»»
.ÔÈc ˙Èa ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,˙BÙk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿≈¿≈¿ƒ»∆»¿≈ƒ

בעובדה 53) הונא רב  בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא
אביי . של וכתיקונו ספרא, ורב  איסור תום 54)של אחרי 

אות  מיימוני  (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן
ד). הלכה ד פרק  למעלה וראה בשם 55)ג'. אביי  כדברי 

פסק  להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי  נחמן. רב 
שם). (גמרא (סמ "ע 56)דין הדיוטות הם כולם כלומר,

מו). קטן סעיף  קעו נאמין 57)סימן היאך כן, לא שאם
(ביתֿדין  דין" "בית נקראו שהרי  ועוד משנה) (כסף  להם
דין  בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של

(כסף 58)(רדב "ז). יחלקו היאך כן לא שאם פשוט .
השותפות.59)משנה). את אותה, חילק  כלומר,

בחלוקה 60) הפסיד אם שאפילו משמע  זו מוחלטת מצורה
יח ). סעיף  קעו סימן ברמ "א (וראה בו לחזור הוא יכול זו,

רקע 61) על פפא ורב  נחמן רב  כדברי  וסט : סט . מציעא בבא
הכותים. שני  של בהם 62)העובדא שיש שומא, שצריכים
שם). (גמרא מינים להלן.63)כמה ראה שוות, שכולן

(64- דין בבית צורך אין החלוקה, עצם שעל פי  על שאף 
קטן  סעיף  שם סמ "ע  וראה החלוקה. על להם להודיע  צריך

שם.65)מט . גמרא

.ÈeÒ‡66ÛzzL‰Ï67‡nL ,ÌÈÎBk „BÚ ÌÚ »¿ƒ¿«≈ƒ≈»ƒ∆»
B˙‡Èa BÚÈaLÈÂ ,‰ÚeL BÁ BÏ iÁ˙È68Îe . ƒ¿«≈¬≈¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
‰BÁÒ ˙BOÚÏ eÒ‡L ,BÓB˜Óa e‡a69˙BÙa ≈«¿ƒ¿∆»«¬¿»¿≈

‡ÏÂ ,˙BÙËa ‡ÏÂ ,[˙BBÎa ‡ÏÂ] ,˙ÈÚÈL¿ƒƒ¿…ƒ¿¿…ƒ¿≈¿…
Ì‡Â .ÌÈOÓe ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ,˙BÓe˙a ‡ÏÂ ,˙BÏaƒ¿≈¿…ƒ¿¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ú70ÚˆÓ‡Ï ÎO‰  ‰OÚÂ71Ì‡L ,ÈÏ ‰‡Â . »«¿»»«»»»∆¿«¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ
ÚL ÈtÓ ,BÓˆÚÏ „ÈÒÙ‰  „ÈÒÙ‰72. ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»«

שבזמן 66) שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי  סג: סנהדרין
(הגהות  זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין

בתשובה). רבינו בשם הרדב "ז כתב  וכן אבל 67)מיימוני 
ד). אות מיימוני  (הגהות איתו ולתת לשאת מותר

לאחרים 68) גורם שהישראל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה
האליל. שם מותר 69)שיישמע  בדיעבד אבל לכתחילה,

כדלהלן. מהריווח  מן 71)השותף .70)ליהנות נלמד
הגניבה  את שאף  ד) אות מיימוני  הגהות (הביאו הירושלמי 

חולקים. - השותפים מן אחד כשותף 72)שגנב  זה והרי 
ב . הלכה למעלה רבינו שכתב  ששינה,

.‡ÈÔÈ˜qÚ˙n‰ ÔÓ B‡ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡73 ˙nL ∆»ƒ«À»ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏËa74ÔÓÊÏ e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒÚ‰ B‡ ˙eÙzM‰ »¿»«À»»≈∆««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÊÎÂ .ÌÈLBi‰ ˙eLÏ ÔBÓn‰ ‡ˆÈ kL ;Úe»̃«∆¿»»»«»ƒ¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰ eB‰75. «¿ƒ

לשותפים 73) רבינו הגדרת א הלכה ו פרק  לקמן ראה
יכולים 74)ומתעסקין. היורשים וגם השותף  שגם משמע 

אחד  מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל
נ. קטן סעיף  קעו סימן סמ "ע  וראה השותפים,

מקור 75) לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט  (פרק  והרא"ש
שדה  "המקבל מציעא) דבבא ט  (פרק  התוספתא מדברי 
וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת מחבירו
דשכיב  שתלא "האי  קט . מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה
בלא  מסתלקין דיליה יורשים ומת), לשתול שדה (המקבל
מילתא  דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא,
לעולם  אבל בשבח . מסתלקין אלא שבח  בלי  דמסתלקין

כנ"ל. מסתלקין,

    
ומחצית 1) מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני  כל בו נתבארו

נשלמו. ולא פיקדון.

.‡˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB Ô‰L ÌÈLÛ‡ , ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«À»«
˙‡˜ BÊ È‰  Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÔBÓn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»∆∆»≈∆¬≈ƒ¿≈
ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È‰  eÈ˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ,˙eÙzL. À»¿ƒ»¬ƒ¬≈»∆¿«

,eˆiM ‰Ó Ïk „ÒÙ‰e ÎOa ˙B˙‰Ï Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«¿«»»«∆¿≈»«∆ƒ¿
Ï‡ .e‡aL BÓk‡e‰ „Ïa „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ ¿∆≈«¿¬»ƒ»»»∆»ƒ¿«

ÔBÓn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ÔBÓÓa Ô˙BÂ ‡OBpL∆≈¿≈¿»«ƒ««ƒ∆«»
Ì‰ÈL ÏMÓ˜ÒÚ ˙‡˜ ˙eÙzM‰ BÊ È‰ ‰ÊÂ , ƒ∆¿≈∆¬≈«À»ƒ¿≈≈∆¿∆

BcÏ ‡e‰ È‰L ,˜qÚ˙Ó ‡˜ Ô˙BÂ ‡OBp‰«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈∆¬≈¿«
Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L BÙzLÂ ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿«»«»¿À»∆≈≈¿≈

.˙BÚn‰ ÏÚa ‡˜ƒ¿»«««»

רווחים 2) לשם מהן, אחד עלֿידי  ניתן הממון כלומר:
מחצה, מקבל - כלום מממונו הטיל שלא זה ואף  משותפים,
כתמורת  ביניהם התנו כך כי  ממונו, כל שהטיל הראשון כמו
הראשון. עם יחד בזה המשקיע  השני  של המשאֿוהמתן

דלהלן 3) בעסק  כמו כפועל, שכרו לשני  לשלם צורך ואין
פקדון  וחצי  מלוה חצי  יש כאן שגם נאמר אם שאף  ב , הלכה
זה  מתעסקים: שניהם שהרי  ריבית, כאן אין - כדלהלן

ריבית. כאן ואין בפקדון, וזה קד:4)במלוה בבאֿמציעא
סט .),5) (שם מהגרוניא אליעזר רבי  של בעובדא נראה כן

אריסו  היה לולא הרועה, עם בממון שהשתתף  שאף 
כדלהלן  עסק , כדין שכרו, לו לשלם חייב  היה לו, המשועבד

ב . ובאופן 6)הלכה הבאה. בהלכה להלן מפורש ודינו
הוא  המעות, בעל של חלקו - בממון משתתפים ששניהם
(לחםֿמשנה). פקדון וחצי  מלוה לחצי  נחלק  והוא "עסק "

.ÌÈÓÎÁ ewzBÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL : ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
,‰‡ÂÏ‰ ˙B˙a ÔBÓn‰ ÈˆÁ ‰È‰È  Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆¬ƒ«»¿««¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



קנד                
         

„‡L Èt ÏÚ Û‡ B˙eÈÁ‡a iÁ ˜qÚ˙n‰ È‰Â«¬≈«ƒ¿«≈«»¿«¬»««ƒ∆»«
Ò‡a‡e‰ È‰Â ,ÔB„wt ˙B˙a Á‡‰ ÈˆÁ‰Â , ¿…∆¿«¬ƒ»«≈¿«ƒ»«¬≈

˙BÚn‰ ÏÚa ˙eÈÁ‡aÏL ÈˆÁ‰ „‡ B‡ ‚ Ì‡Â . ¿«¬»«««»¿ƒƒ¿«»««¬ƒ∆
ÌlLÏ iÁ ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡  ÔB„wt‰È‰È CÎÈÙÏe . ƒ»≈«ƒ¿«≈«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆

ÈÙÏe .˙BÚn‰ ÏÚa ÏL ,ÁÈÂ‰ Ì‡ ,ÈˆÁ‰ BÊ ÎO ¿««¬ƒƒƒ¿ƒ«∆«««»¿ƒ
ÏL „ÒÙ‰‰ B‡ ÎO‰ ‰È‰iL LÙ‡ È‡ ,BÊ ‰wz«»»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«»»«∆¿≈∆
,Ôk ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï ÔBÓn‰ Ïk»«»»∆¿«¿»∆∆ƒ«»≈≈
Ô‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈˆÁ ÎO ÏËB ÔBÓn‰ ÏÚa ‡ˆÓƒ¿»«««»≈¿«¬ƒ¿»∆≈
ÁBË ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿∆»∆«ƒ¿«≈≈«
‡ˆÓÂ ,e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈtÓ ÔB„wt ÏL ÈˆÁa BÏ«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙Èa ˜‡ È„ÈÏ ÔÈ‡aeOÚÈ C‡È‰Â .‰ˆB Ì‡ , »ƒƒ≈¬«ƒƒ¿≈««¬ƒ∆
?‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï „ÒÙ‰‰ B‡ ÎO‰ ˙BÈ‰ÏÔzÈ ƒ¿«»»«∆¿≈»∆¿«¿»∆ƒ≈

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL BÎO ˜qÚ˙nÏ˙eÙzM‰ ÈÓÈÓ «ƒ¿«≈¿»∆¿»»ƒ≈«À»
ÏËa ÏÚBÙk‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL‰pnÓ ÏËaL. ¿≈»≈∆»¿»»∆»≈ƒ∆»

Ì‡ÂÁ‡ ˜ÒÚ BÏ ‰È‰‡e‰L ÏkBa ˜qÚ˙‰Ï ¿ƒ»»≈∆«≈»∆¿ƒ¿«≈
‰Ê ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÌÚÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ƒ¿»∆∆≈»ƒ¿«¬»»

ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL‰ÏÚ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,ÏÎa È„ BÏ ∆»»∆»¬ƒ∆¡»ƒ»¿»
Bic  ˙eÙzM‰ ÈÓÈ‰È‰È  eÈ˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ; ¿≈«À»«¿ƒ»¬ƒƒ¿∆

BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï‰È‰È ÁÂ‰ Ïk : »∆¿«¿»∆¿≈ƒ»«»»∆«ƒ¿∆
BLÈÏL EÏÏÈ‡B‰ ,EÎOa B˙ÈÈOÚ B‡BÏ LÈÂ ¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿»¿ƒ¿≈

zÓ ‰Ê È‰  Á‡ ˜ÒÚ„ÈÒÙÈ  B„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ; ≈∆«≈¬≈∆À»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
BÒÈ‡ ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ˆÁÓ˜ÒÚ BÏ ‰È‰Â ∆¡»¿ƒ»»∆«ƒ¿«≈¬ƒ¿»»≈∆

;ÏÏk Á‡ ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈˆ BÈ‡  Á‡«≈≈»ƒ¿«¬»»«≈¿»
.‰„O‰ ÏÚÏ ‡e‰ „aÚLÓ ÒÈ‡‰L∆»»ƒ¿À¿»¿«««»∆

קד:)?7) (שם נהרדעא שניתנה 8)חכמי  מלוה כדין
מז.). (קידושין כדלהלן,9)להוצאה חנם, כשומר ודינו

נוטל  שאינו כיון - ההתעסקות על שכר נוטל שהוא ואע "פ 
סובר, והראב "ד חנם. כשומר הוא הרי  השמירה, על שכר

שכר. כשומר גניבה 10)שדינו על פטור חנם ששומר
אֿב ). הלכות ופקדון שאלה מהלכות (פ "ד ואבידה

במשנה.11) סח . (פ "ו 12)בבאֿמציעא מדרבנן ואיסורו
היא  דאורייתא ריבית ואילו א). הלכה ולוה מלוה מהלכות
(שם). בהוספה לו לשלם עלֿמנת שהלוה קצוצה", "ריבית

בעת 13) שהוא, תנאי  כל ביניהם התנו כשלא בסתם, והיינו
שכר, של מינימום על להתנות בידם שהרשות העסק , יצירת
ריבית, אבק  משום בו יהיה שלא ובלבד ממון, של תנאי  ככל

ד. הלכה להלן המעות 14)וראה בעל רוצה שאם
חכמים, ותקנת להלכה בהתאם והפסד כשכר בהפרשים,
ג. הלכה להלן ראה כפועל, שכר לשלם צריך אינו

שם).15) (הרי "ף  פעמי  חד שכר לא שם,16)אבל ברייתא
המשנה. לדברי  ביאור המבאר 17)המוסיפה כאביי  שם,

הברייתא. אך 18)את כבדה, במלאכה עסק  שאם
הקלה  זו עבודה עבור לקבל רוצה כמה יותר, משתלמת
עבד  שלא בטל כפועל מפרשים, ויש שם). (רש"י  ממנה
כאן  שאין ומפני  כזו. קלה עבודה בעד יקבל כמה כלום,

לט ). סימן שם (רא"ש הקילו - ריבית אבק  שם 19)אלא
שם. ברי "ף  וראה כסף ֿמשנה 20)סט . המין. מאותו

שם. יט  ובהערה א, הלכה פ "ח  להלן וראה אחד. בפירוש

שם.21) בבאֿמציעא במשנה לרבינו המשניות בפירוש ראה
זה.22) של במעותיו עוסק  שהוא העסק  עם ביחד כלומר,
בו 23) עוסק  והוא הפרטי , מעסקו כלל מתבטל שאינו שכיון

יתירה טירחא כאן ואין ה"עיסקא", עם כאן בדֿבבד אין -
פקדון, וחצי  מלוה חצי  היא עיסקא שכל ואע "פ  ריבית. אבק 
בשביל  וכה כה בין עוסק  הוא שהרי  טירחא, ריבוי  כאן ואין
ד"ה  (שם ה'תוספות' בזה תירצו הפקדון? חצי  חלקו,
לזה. ויום לזה יום להתחלק : להם שהיה דאמרי )

התנה 24) אם אבל החלוקה, בעת כן עושה שהוא היינו,
עסק  לו שיהיה רבינו, לשיטת צריך, לא העסק , מתחילת
בפירוש  (כסף ֿמשנה ד הלכה להלן רבינו כדברי  אחר,

בה 25)אחד). מודה רב  שגם שמואל, של מימרא סט . שם
דינר,26)(כסף ֿמשנה). שכר בענין למעלה כמו כאן, אף 

לו  שיהיה צריך ולכן החלוקה, בעת כן בשאמר המדובר
לו  שיהיה צורך אין בתחילה, כן התנה אם אבל אחר, עסק 
אחד). בפירוש (כסף ֿמשנה ד הלכה כדלהלן אחר עסק 

בעל 27) עם בשוה שוה חלק  נוטל שהוא ממה  חוץ  היינו,
מותר 28)הממון. מספיק  לא אחר, עסק  לו אין שאם

ג. הלכה כדלהלן ההפסד, מן להפחית גם צריך אלא בשכר,
זה 29) הרי  - בשכרך שליש "מותר שאומר: שם, כרב ,

שם. כפירש"י  ולא רבינו מפרשה וכן כמסקנת 30)מותר",
מהגרוניא. ר"א של בעובדא שם, הגמרא

.‚„BÚÂBÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL :ÌÈÓÎÁ ewz ¿ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
 ‡ÏÂ ,eÈ˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ,Ô‰a ˜qÚ˙‰ÏBÏ ÔzÏ ‰ˆ ¿ƒ¿«≈»∆»¬ƒ¿…»»ƒ≈

 È‡z ÌeL Ô‰ÈÈa e˙‰ ‡ÏÂ ,ÌBÈ ÏÎa BÏÓÚ ÎO¿«¬»¿»¿…ƒ¿≈≈∆¿«
LÈÏL ÔB„wt ÏL ÈˆÁ B˙B‡a ˜qÚ˙n‰ ÎO ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««ƒ¿«≈¿¬ƒ∆ƒ»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .ÔBÓn‰ Ïk ÁÂ ˙e˙L ‡e‰L ,ÔB„wt‰ ÁÂ∆««ƒ»∆¿∆«»«»¿ƒ»
ÈˆÁ :ÁÂ‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ  BÁÈÂ‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ…«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈»∆«¬ƒ
ÁÂ‰ ˙e˙Le ,‰ÂÏÓ Ô‰L ˙BÚn‰ ÈˆÁ ÏL ÁÂ‰»∆«∆¬ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆«
ÈLÈÏL ÈL Ïk‰ ‡ˆÓ ,ÔB„wta ˜qÚ˙pL ÎOa¿»»∆ƒ¿«≈«ƒ»ƒ¿»«…¿≈¿ƒ≈
B˙Át Ì‡Â .ÁÂ‰ LÈÏL ˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÈÂ ;ÁÂ‰»∆«¿ƒ…«««»¿ƒ»∆«¿ƒ¿»

˙Át‰ LÈÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ iÁ ‡e‰ È‰L , «¿ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ«¿»∆¬≈«»
BÏ LÈÂ ,‰ÂÏÓ ˙BÚn‰ ÈˆÁL ÈtÓ ˙Át‰ ÈˆÁa«¬ƒ«¿»ƒ¿≈∆¬ƒ«»ƒ¿»¿≈

ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ B˙B‡a BÎOa ˙e˙L‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿»¿«¬ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»
„ÈÒÙÈ ˙BÚn‰ ÏÚe ;BLÈÏL ˙Át‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ«¿»¿ƒ«««»«¿ƒ

˙Át‰ ÈLÈÏL ÈL. ¿≈¿ƒ≈«¿»

מסביב 31) סט . סח : שם בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא
בסמוך. וראה עיליש, רב  של רבינו,32)לעובדא לדעת

בזמן  וגם הרווח  בזמן גם עדיפויות, שתי  למקבל יש
או  אחת, עדיפות רק  שיש בגמרא שמשמע  ומה ההפסד,
תרי - באגר פלגא "אי  שם: אמרו שהרי  בהפסד, או בשכר
זה  באגר", תילתי  תרי  - בהפסד פלגא אי  בהפסד, תילתי 
ד. בהלכה רבינו שמסביר כמו כך, התנו אם אלא אינו
כמו  - בשכר או אחת, עדיפות רק  שיש סובר, והראב "ד
שטועה" מי  ה"יש וכסברת - בהפסד או כאן, מזכיר שהוא
באגר  פלגא "אי  שם שאמרו מה זה, ולפי  ד). הלכה (להלן
כשכך  ולא חכמים, תקנת לפי  זהו וכו'" בהפסד תילתי  תרי  -

ריבית.33)התנו. אבק  יהיה שלא ויש 34)כדי  והואיל
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עסק  לו שיהיה צריך למתעסק , מועט  והפסד רב  רווח  כאן
ד). הלכה להלן (לחםֿמשנה אחר

.„Ì‡ ,Ì˙Ò ˜ÒÚ Ô˙Bp‰L :ÓB‡Â ‰ÚBhL ÈÓ LÈ≈ƒ∆∆¿≈∆«≈≈∆¿»ƒ
ÌL ‰È‰ Ì‡Â ,BÈˆÁ ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ  ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈∆¿¿ƒ»»»

LÈÏL „ÈÒÙÈ  „ÒÙ‰Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ôk c‰ ÔÈ‡Â . ∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»»≈∆»ƒ≈
LeÙa ‰Ê c ÏÚ e˙‰„ÈÒÙiL ,e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«»»∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆«¿ƒ

ÈL ÏhÈ  ÎO ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,‰ˆÁÓ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¡»¿ƒƒ¿∆»»»ƒ…¿≈
ÔÎÂ .zÓ ‰Ê È‰  ÁÂ‰ ÈLÈÏLÌ‡L ,e˙‰ Ì‡ ¿ƒ≈»∆«¬≈∆À»¿≈ƒƒ¿∆ƒ

‰È‰È Ì‡Â ,B˙ÈÚÈLz ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ  ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
‰È‰iL e˙‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÈÈOÚ „ÈÒÙÈ  „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿∆
˙ÙÒB˙Â ,Ìi˜ B‡z  B„ÒÙ‰ ÏÚ ˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿»«»¿∆∆

È‡z‰ ÔÈ‡L ,eB‰ È˙BaÂ .BÏÓÚ „‚k BÊ‰Ê ¿∆∆¬»¿««∆≈«¿«∆
Ï‡ ;Á‡ ˜ÒÚ ˜qÚ˙nÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÈÚBÓƒ∆»ƒ≈»»«ƒ¿«≈≈∆«≈¬»

Á‡ ˜ÒÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡˜qÚ˙n‰ ÎO ‡‰iL CÈˆ  ƒ≈≈∆«≈»ƒ∆¿≈¿««ƒ¿«≈
˙e˙La B„ÒÙ‰ ÏÚ ˙Èe‡aL BÓk ,c ‰fL . »≈«∆¿≈ƒ¿¿∆≈«¿∆∆¿«

eq‡Ba ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰ÈÏ ‰‡È ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿«ƒ¿…≈»∆ƒ
‰Ê. ∆

אחת,35) עדיפות על רק  היתה חכמים תקנת דבריהם, ולפי 
לא. הערה וראה בהפסד, רבינו שהזכיר זו כמו 36)כגון

ג. בהלכה למעלה בשכר,37)שכתבנו עדיפות יש שכאן
בהתנו. רק  אפשרי  זה - רבינו הוא,38)ולדעת שהעיקר

משום  יהא שלא כדי  שהיא, עדיפות איזו למקבל שיהיה
נכון.39)ריבית. וכן "תנאי ", תימן: מקורם 40)בכ"י 

אלא  דינר במותר התירו שלא סט . בבאֿמציעא מגמרא
בין  מחלקים ואינם ג), הלכה (למעלה אחר עסק  לו בשיש

בלחםֿמשנה. וראה התנה, ללא שם 41)התנה מקורם
באגר". תילתי  תרי  - בהפסד פלגא "אי  בהלכה 42)מח :

שבו.43)ג. הריבית אלא 44)מצד  מועיל  תנאי  שאין
איסור. גם עמו שיש במקום לא אבל בלבד, בממון

ומה 45) התנה. ללא התנה בין חילוק  יש רבינו, שלדעת
אחר, עסק  לו שיהיה שצריך שליש, במותר סט . שם שאמרו
בהפסד  פלגא "אי  סח : שם שאמרו מה ואף  התנו. כשלא זהו
כן, התנו לא אם ואמנם כן. כשהתנה - באגר" תילתי  תרי  -
כיון  ואז, ג). הלכה (למעלה עדיפויות שתי  לו שיהיו צריך
הערה  למעלה וראה אחר, עסק  צריך אין רב , רווח  לו שיש

לא.

.‰ÏhiL ,e˙‰ Ì‡L :È˙Ba eB‰˜qÚ˙n‰ ««∆ƒƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈
ÎO‰ ÚÈ ˙BÚn‰ ÏÚe ,ÎO‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈«»»«««»¿ƒ««»»
‰LÏLe ,ÔB„wt ˙B˙a „Ïa ˙BÚn‰ ÚÈ ‡ˆÓ ƒ¿»¿ƒ««»ƒ¿«¿«ƒ»¿»
„ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡ÂÏ‰ ˙B˙a ÌÈÚÈ¿ƒƒ¿««¿»»¿ƒ»ƒ»»»∆¿≈

„ÒÙ‰ ÈÚÈ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ t˙BÁ «¿ƒ«ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈∆¿≈»
ÚÈ‰ LÈÏLLÈÏLe ÚÈ ˙BÚn‰ ÏÚa „ÈÒÙÈÂ , ¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ«««»¿ƒ«¿ƒ

‰‡Ó BÏ Ô˙ ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ Ïk LÈÏL ‡e‰L ,ÚÈ¿ƒ«∆¿ƒ»«∆¿≈≈«»«≈»
ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ eÒÁÂ ,‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÈ„ÏÚa  ƒ»ƒ«¿«∆¿»¿«¿»»¿∆¿ƒ««

‰ML ÌlLÓ ˜qÚ˙n‰Â ,‰BÓL „ÈÒÙÓ ˙BÚn‰«»«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«≈ƒ»
OÚÏÚÏ LiL ˜ÏÁ Ïk :ÌÏBÚÏ BÊ Cc ÏÚÂ . »»¿«∆∆¿»»≈∆∆≈¿««

BÓk ÏËB  ÁÂ ÌL ‰È‰È Ì‡ ,ÎOa ˙BÚn‰«»«»»ƒƒ¿∆»∆«≈¿

˜ÏÁ‰ B˙B‡ „ÈÒÙÈ  „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,e˙‰L∆ƒ¿¿ƒƒ¿∆»∆¿≈«¿ƒ«≈∆
˙‡ˆÓ .BLÈÏL ˙ÙÒB˙ÂÌ‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ „ÓÏ ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»»≈¿ƒƒ»∆ƒ

‡Ï  B˙Át Ì‡ ,ÎO‰ ÚÈ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL e˙‰ƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒ««»»ƒ¿»…
‡e‰L „ÒÙ‰‰ ÚÈ È‰L ;ÌeÏk ˜qÚ˙n‰ ÌlLÈ¿«≈«ƒ¿«≈¿∆¬≈¿ƒ««∆¿≈∆
‰Ó LÈÏL Bc‚k BÏ LÈ ,‰ÂÏn‰ ÈtÓ ÌlLÏ iÁ«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ«

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhiM„‚k ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÚÈ ‡e‰L , ∆ƒ…«««»∆¿ƒ«¿ƒ¿»∆¿∆∆
ÔÎÂ .‰Ê:ÁÂ‰ eÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,˙Át‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ∆¿≈ƒƒ¿««¿»¿…ƒ¿ƒ»∆«

Ì‡Â ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ˜qÚ˙n‰ ˙ÁBt  B˙Át Ì‡ƒ¿»≈«ƒ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿¿ƒ
‰È‰L ˜ÏÁ‰ B˙B‡ BÓk ˜qÚ˙n‰ ÏËB  BÙÈÒB‰ƒ≈«ƒ¿«≈¿«≈∆∆»»
.˙BÚn‰ ÏÚa ÏËpM ‰Ó LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ«¿ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»««««»
˜qÚ˙n‰ ˙ÁÙÈ  „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡L ,e˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆ƒ»»»∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿«≈
BÈ˙B‰ Ì‡Â ,˙Át‰ ÚÈ ÌlLÓ  B˙ÈÁÙ‰Â ,ÚÈ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿»¿ƒƒ

‰ˆÁÓ ÏËB eB‰L el‡ ÌÈcL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈∆¡»¿««ƒ∆¿»ƒ≈∆
‡nL ,BÊ Cc ÏÚ CÏz Ì‡ ,Ì‰ ÌÚË Èc ƒ¿≈««≈ƒ≈≈«∆∆∆»

ÔB‚k ?„ˆÈk .ÎO ÏhÈÂ ˙ÁÙiL LÙ‡ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…»»≈«¿
,ÎOa ‰ÚMÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL ,BnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ∆ƒ…«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»«»»

B˙ÁÙe˙È ‰ÚMÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏËB ‡ˆÓ  ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»»≈
ÌÈÈ„ ‰ÚL B˙ÁtL ÔB‚k ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ ‰Ê ÏÚ«∆«∆¿≈≈«¿∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ
„Á‡ È„ EÏ iÁ È‡ :BÏ ÓB‡ ˜qÚ˙n‰ È‰ ¬≈«ƒ¿«≈≈¬ƒ«»¿ƒ»∆»

È‡z‰ ÈÙkÔ‰L ,ÌÈL ÈÏ ÌlLÏ iÁ ‰z‡Â , ¿ƒ«¿«¿«»«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆≈
ÔB„wt‰ ˜ÏÁ LÈÏLÔzÏ iÁ ˙BÚn‰ ÏÚa ‡ˆÓ . ¿ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿»«««»«»ƒ≈

‰Úa‡ „ÈÒÙ‰ el‡Â .‰ÚL „ÈÒÙ‰L ÎOa È„ BÏƒ»¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿»»
.ÔÈÈ„ ÈL BÏ ÔzÏ ˙BÚn‰ ÏÚa iÁ ‰È‰  OÚ»»»»«»«««»ƒ≈¿≈ƒ»ƒ

‡L „Â ,ÏB„b dÓz ‰ÊÂÔÈ‡Â ,B˙B‡ ˙ÏBÒ ˙Úc‰ ÔÈ ¿∆≈«»¿»»∆≈«««∆∆¿≈
ÔÈc‰Â Cc‰ Ï‡ .ÌBÏÁ‰ È„ BÓk ‡l‡ ÈÏˆ‡ ‰Ê∆∆¿ƒ∆»¿ƒ¿≈«¬¬»«∆∆¿«ƒ
‰È‰È Ì‡ ,˜qÚ˙n‰ ÁÈÂiL ÏkL :ÈÏ ‰‡iL ˙Ó‡‰»¡∆∆≈»∆ƒ∆…∆«¿ƒ««ƒ¿«≈ƒƒ¿∆
.ÁÈÂÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰ ÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙÈ  „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¿≈¿ƒ≈«≈∆∆»»«¿ƒ«
B˙B‡ BÓk ÏhÈ  BÁÈÂ‰Â ,„ÒÙ‰‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««∆¿≈¿ƒ¿ƒƒ…¿

BÁ ˜ÏÁ LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰. «≈∆∆»»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈∆¬≈
ÏhiL e˙‰ Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»«»≈¿ƒƒ»∆ƒƒ¿∆ƒ…
ÌlLÓ ‰Ê È‰  „ÈÒÙ‰Â ,ÎO‰ ÚÈ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿«≈

˙e˙LÏËB  ÁÈÂ‰Â ,ÚÈ „ÈÒÙiL e˙‰ Ì‡Â ; ¿¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«≈
‰ˆÁÓÔÈc‰ ‡ˆÈÂ ,dÓz ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ê Cc ÏÚÂ . ∆¡»¿«∆∆∆…ƒ¿»≈«¿≈≈«ƒ

.˜„v‰ Â˜a¿««∆∆

וזהו 46) ההפסד. על התנו ולא השכר על שהתנו המדובר
תילתי תרי  - באגר פלגא "אי  (שם) שאמרו מה כעין

בו.47)בהפסד". שיש לחלק  מקביל שלא 48)שזה כדי 
שליש  לו מחזיר הממון שבעל נמצא ריבית. משום בזה יהיה
משלשה  שליש כלומר: שכרו, לחלק  לו שהוקצב  ממה

דברי ומקור באגר רבעים. פלגא "אי  שם: שאמרו ממה הם
מחצה  על מחצה התנו אם כלומר בהפסד", תילתי  תרי  -
שליש  הממון בעל לו מוסיף  הפסד, היה אם - ברווח 
ראוי שהיה מה מכל שתות דהיינו לו, ראוי  שהיה מהמחצה
שני מפסיד הממון בעל ונמצא למתעסק , ונותנים לשניהם

בכסף ֿמשנה. ראה שליש, - והמתעסק  שהיו 49)שליש,
– רבעים שלשה שהם שמונהֿעשר לחלקם: צריכים
הממון. לבעל - רביע  שהם וששה למתעסק ,
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לבעל 50) ראוי  שהיה מהחלק  שליש מקבל שהמתעסק 
ששה  רק  מפסיד הוא ונמצא מששה, שתים היינו הממון,

שמונה. מפסיד הממון ובעל רוצה 51)עשר, רבינו
והוא  זו, משיטה לכת מרחיקת המסקנה את להראות
שאם  והיינו, כלום. יפסיד לא שהמתעסק  יצא, שלפעמים
הפסד, ברביע  לשאת הדין מצד צריך והוא רביע , הוא חלקו
המלוה, מחלק  שליש למתעסק  לנכות יש זו, שיטה לפי  אך
רביע , שהוא רבעים, משלשה שליש זה במקרה שהוא

ההפסד. חלק  לגובה משלשה 52)המקביל שליש כלומר
רביע . דהיינו על 53)רבעים, רק  התנו שהפעם היינו,

"אי שם: שאמרו מה כעין השכר, על התנו ולא ההפסד,
באגר". תילתי  תרי  - בהפסד המגיע 54)פלגא רביע  היינו:

שליש  כאן: שזה המעות, בעל מחלק  שליש ועוד מחלקו,
שהם  רבעים, שני  ביחד הרי  רביע , שהוא רבעים, משלשה

הראב "ד 55)מחצה. שמעיר כמו להוכיח , כאן רוצה רבינו
לידי להביא יכולה זו שיטה כמה עד השניה, בהשגתו
שכר  יקבל שהמתעסק  הצדק  לקוי  ואף  תמוהים, דברים

הפסד. של משבעה.56)במקרה אחד של זה בשיעור
מקבל 57) - לחלקו משבע  אחד מפסיד שהוא שאף ֿעלֿפי 

שתי דהיינו הממון, בעל של השביעיות משש שליש הוא
מהכל. משבעה.58)שביעיות אחד לפי59)שהוא

מחלקו  שליש תמיד מקבל שהמתעסק  רבותיו, של העיקרון
בהפסד. בין ברווח  בין הממון, בעל שברווח 60)של

בעל  של מחלקו שליש מקבל שהמתעסק  רבינו, מודה
השליש  פנים: בשתי  היא רבינו ששיטת ויוצא המעות,
מחלקוֿהוא. שליש הוא למתעסק , שמנכים שבהפסד
של  מחלקו שליש הוא למתעסק  שמוסיפים השליש וברווח ,
- באגר פלגא "אי  שם: שאמרו מה זה, [ולפי  המעות. בעל
יש  - למתעסק  באגר פלגא אי  פירושו: בהפסד", תילתי  תרי 
בהפסד  פלגא ש"אי  כשם מחלקו, בהפסד תילתי  תרי רק  לו
למפרשים  ואילו במתעסק . מדובר באגר" תילתי  תרי  -
פלגא  "אי  שהבבא הבבות, שתי  בין לחלק  הכרח  יש אחרים,
פלגא  "אי  הבבא ואילו במתעסק , מדברת וכו'" בהפסד

הממון]. בבעל מדברת וכו'" מהחלק 61)באגר שמנכים
שתות. רק  ונשאר מהכל, שניםֿעשר חלק  היינו שליש, שלו

של 62) הרבעים משלושת שליש שלו, לרביע  שמוסיפים
רביע . דהיינו הפקדון, בעל

    
"עיסקא".1) דיני  המשך

.‡Ì˙Ò BÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰B‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï «≈»«¬≈¿»¿ƒ¿«≈»∆
Ì‰ÈÈa „ÒÙ‰‰Â ÎO‰ ‰È‰iL LeÙa e˙‰L∆ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆«»»¿«∆¿≈≈≈∆

‰ÂLaÔBÓn‰ „‡Â ,ÌlLiL ,‰B‰L ÈÓ LÈ  ¿»∆¿∆¡««»≈ƒ∆»∆¿«≈
LÈÏL ˜qÚ˙n‰e‡aL BÓk ,„‡ Ì‡˙ˆ˜Ó «ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈«¿ƒ»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ˆÁÓ ÌlLÓ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÔBÓn‰«»¿≈»∆ƒ∆¿«≈∆¡»∆
‰ÂÏÓ ˙B˙aLÈÏL ÌlLÓ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰ÊÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆»¿¬»ƒ¿«≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÏ „ÒÙ‰‰ ÚÈb‰ ‡lLa  „ÒÙ‰a«∆¿≈¿∆…ƒƒ««∆¿≈ƒ…«««»
ÔBÚÓLÏ Ô˙pL Ôe‡ ?„ˆÈk .BBÓÓ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ»≈«¿≈∆»«¿ƒ¿
È‰  ÌÈÚLz ˙ÁÙe ,Ô˙Â ‡OÂ ,Èc ÌÈOÚÂ ‰‡Ó≈»¿∆¿ƒƒ»¿»»¿»«»«ƒ¿ƒ¬≈
.ÌÈML ÏËB Ôe‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏL ÌlLÓ ÔBÚÓLƒ¿¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈≈ƒƒ
„ÈÒÙÈ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰MÓÁÂ ‰‡Ó ÔBÚÓL ˙Át Ï‡¬»»«ƒ¿≈»«¬ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ

‡ˆÓ ,Ôk ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÌÈLÏLe ‰MÓÁ ÔBÚÓLƒ¿¬ƒ»¿ƒ∆ƒ«»≈≈ƒ¿»
˙BÁt Ôe‡ ÏhÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÌÈMÓÁ ÏËB Ôe‡¿≈≈¬ƒƒ¿»…ƒ…¿≈»

˜ÒÚ ËL ,CÎÈÙÏ .ÌÈMMÓÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‡ˆBi‰, ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈∆«≈««¿ƒ
ÚaL  Ba ˜qÚ˙Ó Ô‰È‡ ‰È‰LËM‰ ÏÚa ∆»»¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»«««¿»
‰ÂÏÓ ˙B˙a ‡e‰L ‰ˆÁÓ ‰B‚ÂÈt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆¡»∆¿«ƒ¿»««ƒ

LBÈÏ ÌÈÚBË ÌÏBÚlLÏËB BÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ . ∆¿»¬ƒ¿≈ƒ≈»«¿»∆≈≈
ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ .‰ˆÁnÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ¿»»ƒ∆¡»¿»»¬ƒ≈∆≈
È‰L ?ÔB„wta ˜qÚ˙pL BÎO „‚k Ô‡k BÏ ÔÈ˙ÁBt¬ƒ»¿∆∆¿»∆ƒ¿«≈«ƒ»∆¬≈
ÔB„wt Ô‡k ‡L ‡ÏÂ ,ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ Ïk „‡»«»«¬ƒ∆ƒ»¿…ƒ¿»»ƒ»

ak ‰‡È  BÎO ÏhÈ ‡Ï Ì‡ :Ó‡pL ÏÏk;˙È ¿»∆…«ƒ…ƒ…¿»≈»∆¿ƒƒ
ÏËB „Ïa ‰ÂÏn‰ ÈˆÁ È‰LÏhiL e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¬≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ…

Blk ÔBÓn‰ „‡Â ,ÎO‰ ÚÈ ˜qÚ˙n‰ÌlLÓ  «ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿»««»À¿«≈
‰ÂÏÓ ˙B˙a ‡e‰L Blk ÚÈ‰‡L Ì‡ Ï‡ . »¿ƒ«À∆¿«ƒ¿»¬»ƒƒ¿«

ËÚn‰ B˙B‡ ÏÚ ÛÈÒBz Ì‡L È„k ,ËÚÓ ÔBÓn‰ ÔÓƒ«»¿«¿≈∆ƒƒ««¿«
B˙ÁtL „ÒÙ‰‰ ˙e˙LB‡ ÔBÓn‰ ÚÈ Ïk‰ ‡BÈ , ¿«∆¿≈∆¿»»«…¿ƒ««»

kL ÌÚh‰ ÔÓ ,„Ïa ˙e˙L ÌlLÓ ‰Ê È‰  ˙È»≈¬≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ«««∆¿»
e‡a. ≈«¿

הרווח 2) מן שלישים שני  ג: הלכה פ "ו למעלה נזכר שדינו
למתעסק , ההפסד מן ושליש הממון. לבעל ושליש למתעסק ,

הממון. לבעל שלישים שם 3)ושני  למעלה נזכר [שדינו
מימי ויום יום שבכל שכרו למתעסק  ש"יתן ב : הלכה

בטל]. כפועל נשאר 4)השותפות שלא הממון, כל כלומר,
בטל,5)כלום. כפועל לו שישלם ובהתנו: סתם. [בנותן
וג.6)כנ"ל]. ב  הלכה שם במקרה 7)למעלה כלומר,
לבעל 8)שאבד. להחזיר המתעסק  חייב  לעולם כלומר,

דברי ומקור מלוה. בתורת שקיבל הקרן חצי  את הממון
דלהלן. מהא ארץ 9)רבינו כדייני  ע : ע . בבאֿבתרא

בבבאֿמציעא  הרי "ף  פסק  וכן כמותם, שפסק  וכרבא ישראל,
המקבל. השותפות 10)פרק  בטלה - המתעסק  מות שעם

מן  תובע  הממון ובעל יא). הלכה פ "ה למעלה (ראה
רווחיו. ובתוספת בעסק , שהשקיע  הסכום כל את היתומים

הנפרע 11) כל אלא כדין נפרעים שאינם היורשים, מן ים
א). הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי "ד פז. (כתובות בשבועה
אוחזין  ב 'שנים השבועה כנוסח  הוא כאן השבועה ונוסח 
שאינם  מכיון מחציה". פחות בה לי  שאין "שבועה בטלית':
מהלכות  ופ "ט  ב . (בבאֿמציעא טענתם חצי  אלא נוטלים
אלא  נוטל שאינו כיון כאן, גם כן - ז) הלכה ונטען טוען
שנתן  הסכום מחצי  פחות אצלו לו שאין נשבע  טענתו, חצי 

מיימוניות). (הגהות הפקדון,12)לו חלק  את לא אבל
טוענים  ואנו נאנסו, לטעון: יכול היה חי , הנפקד היה שאילו
היה  לא עצמו הלוה שגם במלוה, מהֿשאיןֿכן ליתומים, כן

אונס . בטענת להפטר ואלמלי13)יכול כג. בבאֿבתרא
מחצית  את יקבל לא הממון שבעל האפשרות קיימת היתה
כן  לטעון צריכים היינו הממון, כל כשאבד כגון ממונו,

חוץ 14)ליתומים. כלום מקבל הממון בעל אין כלומר,
כלל. ריבית נטילת כאן ואין שהתנו 15)מהמלוה, באופן
בשוה. ביניהם וההפסד השכר הוא:16)שיהיה והכלל

כמבואר  בחזרה, תמיד הממון בעל מקבל ההלואה חלק  את
שפחת.17)למעלה. תימן: הלכה 18)בכ"י  פ "ו למעלה
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ההפסד, של שלישים שני  רק  תמיד משלם שהמתעסק  ה,
ובלחםֿמשנה. בראב "ד וראה שתות. כאן והיינו,

.˜qÚ˙n‰„ÈÒÙ‰LÁÈÂ‰L „Ú ÁËÂ ÊÁÂ , «ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«
MÁe ‡Ba :˙BÚn‰ ÏÚÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»«¿«««»¿«≈

ÌÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙ˙Â ,‰lÁz e„ÒÙ‰L „ÒÙ‰‰, «∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈÏL Ïh˙Â ,‰BÁ‡a eÁÂ‰L ÁÂ‰ MÁe; ¿«≈»∆«∆ƒ¿«¿»«¬»¿ƒ…¿ƒ

ÏÚ B‡ ÁÂ‰ ÏÚ „Ïa ‰BÁ‡a MÁÓ ‡l‡∆»¿«≈»«¬»ƒ¿««»∆««
.Ôw‰ ÏÚ ÛÈÒB‰L ÁÂa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,„ÒÙ‰‰«∆¿≈¿≈∆»»∆«∆ƒ««∆∆

רבא.19) של מימרא קה. זאת 20)בבאֿמציעא הודיע  ולא
ביחד  והרווח  ההפסד את מחשבין ולפיכך הממון, לבעל
ההפסד  חשבון להפריד: יש - הודיעו אם אבל כבסמוך,
בדברי לפרש יש וכן שם. (גמרא לחוד הרווח  וחשבון לחוד

כסף ֿמשנה). פ "ה 21)רבינו. למעלה רבינו שכתב  כמו
ג. שם.22)הלכה רבינו שכתב  כמו

.‚Ô˙,˜ÒÚa ÌÈÈc ÌÈ˙‡Óa ˙BÚÈÈ ÌÈ˙‡Ó BÏ »«»«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»ƒ¿≈∆
ÏÚ BÏ MÁÓ  ËL ÏÎa ‰‡Ó ,˙BËL ÈL Ô˙Îe¿»»¿≈¿»≈»¿»¿»¿«≈«
ÏÚ „ÈÒÙ‰L ‡e‰ ˙BÚn‰ ÏÚe ,BÓˆÚ ÈÙa ËL Ïk»¿»ƒ¿≈«¿«««»∆ƒ¿ƒ«

BÓˆÚÊÁÂ ,ÌÈÈ„ ‰‡Óa ˙BÚÈÈ ‰‡Ó BÏ Ô˙ . «¿»«≈»¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»«
‰‡Óa ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ‰‡Ó Á‡ ˜ÒÚa BÏ Ô˙Â¿»«¿≈∆«≈≈»»ƒ∆«ƒ¿≈»
BÈ‡  ÔÈÈc ÌÈ˙‡Óa ˜ÒÚ ËL BÏ ˙ÎÂ ,ÔÈÈ„ƒ»ƒ¿»«¿«≈∆¿»«ƒƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜qÚ˙n‰Â ,„Á‡ ËLa ‡l‡ BÏ MÁÓ¿«≈∆»ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«≈

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰L‰‡n‰ ÎÓ Ì‡L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ««¿≈«∆ƒ»««≈»
 ÌÈÚLa ˙BiÁ ‰‡n‰Â ,ÌÈLÏLe ‰‡Óa ˙BÚÈÈ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ
,„Á‡ ËL ‰OÚL ÈtÓ ;Ïk‰ ÏËB ˙BÚn‰ ÏÚa«««»≈«…ƒ¿≈∆»»¿»∆»

ÌeÏk ÁÈÂ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙‡Ó Ïk‰ È‰el‡ Ï‡ . ¬≈«…»«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¿¬»ƒ
˜qÚ˙n‰ ÁÈÂÓ ‰È‰  eÈ‰Lk ÌÈ˜ÒÚ ÈL ÌÁÈp‰ƒƒ»¿≈¬»ƒ¿∆»»»«¿ƒ««ƒ¿«≈

ÌÈOÚ ÌÈ„‚aa B˜ÏÁa˙BiÁa B˜ÏÁa „ÈÒÙÓe , ¿∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ¿∆¿∆»ƒ
‰OÚ.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚ ÏËB ‰È‰Â , ¬»»¿»»≈¬»»¿≈…«≈»∆

רבא.23) של מימרא קד: הפסד 24)שם יש באחד אם
להלן. רבינו שמבאר כמו רווח , ברי "ף 25)ובשני  זה כעין

מקבל 26)שם. לא הפסיד, ולא הרוויח  לא שאם ומכאן
טרחתו. בשביל כלום שלישים.27)המתעסק  שני  היינו,

ג.28) הלכה פ "ו למעלה לשיטתו ורבינו שליש. היינו,

.„ÔÈ‡B‡ ˜ÒÚ ÏL ˙BÚn‰ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ˜qÚ˙n‰ ≈«ƒ¿«≈»«¬…«»∆≈∆
‰ÂÏÓ ˙B˙aL ÈˆÁ‰ ˙‡ Ïh‡ :ÓBÏÂ ,‰BÁÒ¿»¿«∆…∆«¬ƒ∆¿«ƒ¿»
˙B˙aL ÈˆÁ‰ ÁÈp‡Â ,Ba Ôz‡Â ‡O‡Â ,ÈÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿∆»¿∆≈¿«ƒ««¬ƒ∆¿«
‡l‡ ‰Ê ÔBÓÓ BÏ Ô˙ ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÔB„wtƒ»¿≈ƒ∆…»«»∆∆»
ÔÈc ˙Èa elÙ‡ ,‰Ê ‰OÚÂ ˜ÏÁ Ì‡Â .BlÎa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿À¿ƒ»«¿»»∆¬ƒ¿≈ƒ
„ÒÙ‰‰ B‡ ÎO‰ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ÏB„b‰«»…»»¿∆»«»»«∆¿≈

.e‡aL ÌÈÎc‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ô‰ÈÈa≈≈∆«»«¿»ƒ∆≈«¿

מימרא 29) על בהסתמכו רבותיו, נגד שם הרי "ף  הכריע  כן
חלק  את להוציא יכול המתעסק  שאין קד:), (שם רבא של
יחד, בכולו להתעסק  לו ניתן שהעסק  אחרי  לצרכיו, המלוה
בשלו. רק  ולעסוק  הפקדון של החלק  את להזניח  יכול ואינו
בטלה  כחפצו, לעשות למתעסק  לו ניתן שאם מוסיף , והרי "ף 

בעסק . חכמים שתיקנו התקנה כל

.‰Ô˙pL ˜qÚ˙n‰ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÌÈÁ‡Ï ‰zÓ «ƒ¿«≈∆»««»»«¬≈ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ
˜ÒÚ ÏL˙BÚn‰ ÏÚa ‡È‰Â ,˜ÒÚ‰ ˙BÚnÓ B‡ ∆≈∆ƒ¿»≈∆¿≈ƒ«««»

˜ÒÚ ÏMÓ ˙BÚn‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ el‡L ‰ea ‰È‡¿»»¿»∆≈«ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈∆
Ïa˜Ó‰ ‰pL elÙ‡Â .B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ô‰≈ƒƒ»ƒ»«¬ƒƒ»«¿«≈
 „ÈÒÙ‰ B‡ ,ÌÈÁ‡Ï ‰zÓ Ì˙e ÌÎÓe ,Ì˙B‡»¿»»¿»»«»»«¬≈ƒƒ¿ƒ

ÌlLÏ iÁe‡a k .‰ea ‰È‡a Ïk‰Â ., «»¿«≈¿«…ƒ¿»»¿»¿»≈«¿
.‰ˆÁÓ ‰B‚Â ˙BÚn‰ ÏÚa ÚaL  ˙nL ˜qÚ˙n‰L∆«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»«««»¿∆∆¡»

Ì‡Â˙BÚn‰ ÔÓ el‡ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÌL LÈ ¿ƒ≈»≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈ƒ«»
˙BÚn‰ ÏÚa Ì˙B‡ ÏËB  Ì‰ ˜ÒÚ ÏL‡Ïa ∆≈∆≈≈»«««»¿…

‰ÚeLÌ‰Ó ÌÈÏËB ‰M‡ ‡ÏÂ BÁ ÏÚa ÔÈ‡Â . ¿»¿≈««¿…ƒ»¿ƒ≈∆
ÌeÏk‡l‡ ;˜ÏÁ È‰  ÁÂ Ì‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ¿∆»ƒ≈»»»∆∆«¬≈≈∆

ÏÚa ˜ÏÁ B˙B‡a ÏhÈÂ ,ÂÈLBÈ ÏL ˙Ó ÏL ÁÂ‰»∆«∆≈∆¿»¿ƒ…¿≈∆««
.‰M‡‰Â BÁ¿»ƒ»

מהלוקח ,30) להוציא יכול המעות בעל אין מכר, אם אבל
נט ). ס "ק  קעז סימן יו"ד (ש"ך העסק  עומד כך שלשם

ניתנו 31) לא שכולם המלוה, מחלק  ובין הפקדון מחלק  בין
במתנה. ליתנם ולא בהם, לעסוק  או 32)אלא המתעסק 

אין  השני  מתנה המקבל מן כי  אומרים, ויש מתנה. המקבל
שם). ש"ך ועיין לח , ס "ק  שם (ט "ז למעלה 33)מוציאין

שם. דברינו וראה א, כרבא 34)הלכה קד: בבאֿמציעא
הרי "ף . שהכריע  וכמו אבין, בר אידי  כרב  ואין 35)ולא

לבעלֿחוב  משתעבדים שאינם יתומים, של כמטלטלין דינם
נשאר  שהעסק  לפי  ח ), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי "א
אלא  למתעסק  ניתן ולא המעות, בעל של ברשותו תמיד
לבעליו. חוזר והוא העסק  בטל זה של מותו ועם להתעסק ,

אלא 36) גובה שאינו היתומים מן חובו כגובה דינו ואין
הממון, בעל ברשות שהכל א), הלכה שם (פי "ד בשבועה

שם),37)כנ"ל. (הרי "ף  המעות לבעל רק  שייכים שהם
לג. הערה שם.38)וראה הרי "ף  בדברי  זה כל

.ÂÔ˙Bp‰˙ÈˆÁÓÏ ˙Bt Ì‰a ÁwÏ BÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
˙ÓÚz ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡  Á˜Ï ‡ÏÂ ,ÎOÌ‡Â . »»¿…»«≈»»∆»«¿…∆¿ƒ

ÎÓe Á˜lL ‰ea ‰È‡a Ú„B‡ÈˆBÓ ‰Ê È‰  «ƒ¿»»¿»∆»«»«¬≈∆ƒ
.BÁk ÏÚa ÎO‰ epnÓƒ∆«»»¿«»¿

(39(4 ,381 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ד בבאֿמציעא
שם. ברי "ף  וממנו ג) הלכה ה פרק  (שם בירושלמי  והובאה

והואֿהדין 40) היזק . לו גרם אלא בידיים, לחבירו הזיק  שלא
רווח , לשם בכספו להשתמש יוכל שלא לחבירו הגורם לכל

שם). (ירושלמי  לשלם חייב  וירושלמי41)שאינו תוספתא
מעות 42)שם. הניח  אם אבל העיסקא, של בממון

והרי עשוי , שעשה "מה - הוא במעותיו ומכר ולקח  העיסקא,
י ). הלכה מכירה מהלכות (פ "ז הרמאין" מכלל הוא

.ÊÔ˙ ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙Bt Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ »«»ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»
‡ÏÂ ˙eÒÎ ‡Ï ÁwÈ ‡ÏÂ ,‰ˆiL ÔÈÓ ÏkÓ Ô‰a Á˜BÏ≈«»∆ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿…ƒ«…¿¿…

ÌÈˆÚ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈLBn‰ .BÁ ˙‡ ≈ƒ¿≈…«≈»∆«ƒ∆¬≈
˜ÒÚÈ ‡Ï  Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙eÁa«¬¿«¬ƒ»»ƒ»»À»…«¬…
˜ÒBÚL ‰ÚLa ˙eÁ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B˙en‡a¿À»¿ƒ∆≈≈»««¬¿»»∆≈

.B˙en‡aÌ‡ÂzÓ  ˆÁa BnÚ ÛzL ‰È‰. ¿À»¿ƒ»»À»ƒ∆»≈À»
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קנח                
         

‡ÏÂÁ˜BÏ ‰È‰ÈÌÈÁ‡ ÌÈc ÎBÓeÌ‡Â . ¿…ƒ¿∆≈«≈¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÎO‰  ÎÓe Á˜Ï. »«»««»»»∆¿«

שם.43) ורי "ף  ירושלמי  ,(32 ,380 (עמוד שם תוספתא
פירות 44) אינם ואלו פירות, בהן ליקח  מעות לו נתן שהרי 

פירות.45)(כסף ֿמשנה). בכלל שאינם דברים
וראה 46) שם. הרי "ף  והביאה (8 ,380 (עמוד שם תוספתא

ה. והערה א הלכה פ "ה שם.47)למעלה תוספתא
בלקוחות.48) בינתיים לעסוק  יכול תוספתא 49)שהשותף 
בכספו.50)שם. בחנות 51)אף  רק  להתעסק  שצריך

השותפות.52)המשותפת. בכסף  ונתן נשא כאילו

ה'תשע"ח  תמוז כ"ד ש "ק יום 

    
ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני  המשך

.‡Ô˙Bp‰2ÈLB‰Ï ÌÈÏB‚z‰ ÏÚÏ ÌÈˆÈa «≈≈ƒ¿««««¿¿ƒ¿ƒ
Ïc‚ÈÂ ,ÌÈÁBÙ‡‰ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏB‚z‰««¿¿ƒ¬≈∆«∆≈¿»∆¿ƒƒ«≈

Ì‰ÈÈa ÁÂ‰ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÏB‚z‰ ÏÚa Ô˙B‡3CÈˆ  »««««¿¿ƒ¿ƒ¿∆»∆«≈≈∆»ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ÎO ˙BÏÚ‰Ï4ÔÎÂ .5ÌM‰6ÌÈÏ‚Ú ¿«¬¿«¬»¿¿≈«»¬»ƒ

,eÏÈc‚iL Ô‰a ˜qÚ˙Ó ˙BÈ‰Ï ‰ÚB‰ ÏÚ ÌÈÁÈÒe¿»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆«¿ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï iÁ  ÚˆÓ‡Ï ÎO‰Â¿«»»»∆¿««»¿«¬¿«¬»¿

ÌBÈ ÏÎa7Ïc‚Óe .ÏËa ÏÚBÙk8eÈ‰iL „Ú Ô˙B‡ ¿»¿≈»≈¿«≈»«∆ƒ¿
ÌÈL LÏL Èa ÌÈÏ‚Ú‰9‡‰zL „Ú BÓÁ‰Â , »¬»ƒ¿≈»»ƒ¿«¬«∆¿≈

˙ÚBË10CB˙a BÁ ˙ÚcÓ ‡lL kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â . ∆∆¿≈»ƒ¿…∆…ƒ««¬≈¿
‰Ê ÔÓÊ11ÔÎÂ .12˙BÈ‰Ï ÌhÙÓ‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌM‰ ¿«∆¿≈«»¿≈»««¿«≈ƒ¿

d˙B‡ ÌhÙÓ13ÚˆÓ‡Ï ÎO‰Â ,14ˆ BÏÓÚ ÔzÏ CÈ ¿«≈»¿«»»»∆¿«»ƒƒ≈¬»
Ì‡Â .ÏËa ÏÚBÙk15‰ÈÏ‡‰Â L‡‰ È‰ :BÏ Ó‡16 ¿≈»≈¿ƒ»«¬≈»…¿»«¿»

zÓ  ÎO‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ˙È EÏÓÚa ElL17eÈ‰ . ∆¿«¬»¿»≈««¬ƒ«»»À»»
BÊ ÌÚ Ì˙B‡ ÌhÙnL ˙BÁ‡ ˙BÓ‰a ÌhÙÓÏ«¿«≈¿≈¬≈∆¿«≈»ƒ

ÔÎÂ ,BÏˆ‡ ‰ÓeM‰18ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú BÏ eÈ‰ Ì‡ «»∆¿¿≈ƒ»¬»ƒ¿»ƒ
˙BÁ‡ ÌÈˆÈa B‡ ÌÈÁ‡19‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¬≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿

‡l‡ BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï elÙ‡ ,BÁ ÏLe BlLa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿∆¿∆¬≈¬ƒ…∆¡»∆»
ËÚeÓ „20˙eÙzM‰ ÈÓÈ ÏÎa21˜ÏBÁÂ ,Bic  ˙‡f‰ »»»¿»¿≈«À»«…«¿≈

Ì‡Â .‰ÂLa ÎOa22‰È‰23‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÒÈ‡ «»»¿»∆¿ƒ»»¬ƒƒ¿
BlLa ÏtËÓ24CÈˆ ÔÈ‡  ˙B„O‰ ÏÚa ÏLe ¿«≈¿∆¿∆«««»≈»ƒ

ÌeÏk BÏ ˙BÏÚ‰Ï25. ¿«¬¿

  

יהודי כל על מלמד   הענייני בפנימיות 'ושותפי שלוחי'
בתחתוני דירה  ית' לו  לעשות הקב "ה  של שלוחו  שהוא 
במעשה  לקב "ה   שות נעשה  שליחותו  שממלא  ידי  ועל

בראשית.
מציאותו  להיות חייבת כמותו ",  אד של ש "שלוחו  ומכיו
א ברית, בני   את "מה   למשלח  דומה  השליח  של
רק  להעשות זו  שליחות יכולה  ולכ ברית". בני   שלוחכ
ממש ". ממעל אלקה  "חלק  היא  שנשמתו  יהודי  ידי  על
ועל־ידי יהודי , של מציאותו   עצ מצד  הוא  השליחות ועניי

לקב "ה .  שות  ג נעשה  העבודה 
.. ושקטה  יראה   אר" הפסוק  על המדרש  ידוע  שהרי 
ע הקב "ה  שהתנה  מלמד  .. שקטה  ואח "כ  יראה  בתחילה 
התורה  מקבלי ישראל  א  לה ואמר בראשית מעשה 
לתוהו   העול את מחזיר אני  לאו   וא מתקיימי  את
נעשה  יהודי  של שבעבודתו  בפשטות מוב וא "כ  ובוהו "
הקב "ה  אי ובזכותו  בראשית, במעשה  לקב "ה   שות הוא 
עילוי שפועל אלא  עוד  ולא  ובוהו  לתוהו   העול את מחזיר
ערעור  עליו  שיצא  שטר על־דר , בעול יותר גדול
שלא  משטר יותר גדול  תוק לו  שיש  בבית־די  ונתקיי
שישראל  אחר הזה   העול  ג כ , מעול ערעור עליו  יצא 

. בזכות  ומתקיי ומצוות תורה  בו   מקיימי
לקב "ה   שות נעשה  שיהודי  רק  שלא  זו  שבהלכה  והחידוש 
והשכר  הרווח  מתחלק  לעתיד ־לבוא   העבודה  וגמר  ובסיו
 נות העבודה  בתחילת שכבר אלא  ישראל ובני  הקב "ה  בי
כדי מישראל ואחד  אחד  לכל ומזונו  עמלו  שכר הקב "ה 
שכר  לו  שנות רק  ולא  השליחות. מילוי  את לו  לאפשר
יוכל  לא  זה  לולי  כי  הבית לבעל  ג תועלת יש  שבזה  מזונו 
עמלו " "שכר ומיד   תיכ לו  נות  ג אלא  ולעבוד  להמשי

העבודה . וגמר  בסיו מיד   כשות שיקבל השכר מלבד 
יותר  לו  לית צרי מזונו   א וקל־וחומר ובמכל־שכ

בשעתו  המל שלמה  ז.)מסעודת  פרק ריש מציעא בבא (משנה 

רק   יכולי ומזה  על־אחת־כמה ־וכמה , עמלו  ששכר הרי 
יהודי כל יקבל שלעתיד ־לבוא  והריוח  השכר מהו  לשער

עבו  דתו .על
' חיי  ב 'ע המבואר פי  על  להוסי שסיבת (בתחילתו )ויש 

כוחותיו  שלימות שיתגלו  בכדי  הוא  העולמות בריאת
והבאת  העול בריאת  קוד  שג  והג כו ' ופעולותיו 
כח  אי למעלה  שהרי  בשלימות, כוחותיו  היו  פועל לידי 
ג כוחותיו  שיבואו  הקב "ה  של רצונו  זאת בכל פועל, חסר
כי הנ"ל בהלכה   משתק זה  ועניי הזה .  בעול פועל, לידי 
האפרוחי את פועל לידי  להוציא   התרנגולי תפקיד 
המובא  חמור וכ  וסייחי  עגלי  ג ועל־דר־זה  . שבביצי
"חמור   הבהמית נפש   ע העבודה   שה ההלכה  בהמש

."שונא
קצת: אחר ובאופ

שנמצא  האלוקי  האור את לגלות ישראל של  עבודת
התרנגולי לבעל ניתנה  זו  ועבודה  , בהעל  בעול
ויצאו  שיתבקעו  עד   הביצי את  לחמ היא   שפעולת
והקדושה   החו ידי  שעל בעבודה  ועניינו  , אפרוחי  מה
עד . העול בענייני   שבהעל האלוקי   הניצו את  מגלי
היינו  , תרנגולי  בעצמ  ונעשי  האפרוחי את שמגדלי
שתפקידו  בזה  ומרומז קדושה . של  חו  מפי עצמו  שהוא 

קונו . את לשרת משנתו   לקו יהודי  לעורר התרנגול של
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 סמו להיות יכול שיהודי  זו  מהלכה  הנלמדת ההוראה 
" ביניה "הריוח  יהיה  שלעתיד ־לבוא  בלבד  זו  שלא  ובטוח 
 צרי" העבודה  בתחילת שכבר אלא  העבודה   בסיו
את  לעבוד  שיוכל כדי  ועמלו " מזונו  שכר להעלות (הקב "ה )
בכל  שמדובר ובפרט לבב . וטוב  שמחה  מתו במנוחה  ה '
או   התרנגולי כבעל  שבפשוטי בפשוט אפילו  יהודי 
הקב "ה  מספק   לה  שג  וסייחי  עגלי שמגדל רועה 

כדבעי . ה ' את לעבוד  שיוכל  כדי  ועמלו  מזונו  שכר
       

במשנה.2) סח . מציעא  דיבור 3)בבא שם רש"י ראה 
כנ"ל  ריבית, אבק  של חשש כאן ויש מושיבין אין המתחיל

ב . הלכה ו עמלו 4)פרק  "שכר במקום תימן בכתב ֿיד
ובכ"י רומי . בדפוס  וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו"
שם  התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל:
המשנה  שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור
לו  לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:
מזמנו  קטן חלק  אלא להקדיש צריך שאינו לפי  ממש, כפועל

זו. שם.5)לעבודה המשנה את 6)המשך ששמים
אחרי לאמצע  הריווח  את לחלק  הזמן, באותו שוויים

גידול. של ב .7)תקופתֿמה הלכה ו פרק  למעלה ראה
שם.8) המשנה שנאמר 9)סוף  מה רבינו מפרש כך

המשניות  פירוש וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה
אחר. באופן פירש שם ורש"י  שתוכל 10)שם. "והוא

שם). המשניות (פירוש משא" ["מפני11)לשאת
הלכה  ד פרק  למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם" שנשתתפו
[המשותפת  סחורה אותה למכירת ידוע  זמן "היה ד:
שתימכר  עד יחלקו שלא לעכב  מהם אחד לכל יש - ביניהם]

למכירתה"]. הידוע  בזמן ֿ 12)הסחורה הדין מתוך יוצא
אלעזר  רבי  של העובדא ומתוך ושמואל. רב  של ודברים

סט .). מציעא (בבא של 13)מהגרוניא תפקידו שזהו
לאמצע ,14)המפטם. שניהם וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה רב 15)היינו של מימרא
(שם). אלעזר רבי  של "או 16)והעובדא תימן: בכתב ֿיד

ב . הלכה ו פרק  למעלה משנה הלחם פירש וכן האלייה".
(17- חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק  משום כאן על 18)אין הגמרא מסקנת לפי 
מסוף  קצת יוצא וכן רב . של המימרות שתי  שבין הסתירה
מיימוני . הגהות וראה אלעזר, רבי  של העובדא

לביצים.19) רבינו למד ומזה בעגלים, רק  הזכירו בגמרא
למעלה  רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק  מכאן, קצת ומשמע 
טירחה  לו החוסך המין, מאותו היינו, ב ), הלכה ו (פרק 
שיש  עסק  סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק  כך שבין יתירה,

"מותר 20)לו. שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו והיינו,
בראב "ד. ועיין ב , הלכה ו פרק  למעלה ראה שליש",

שם:21) למעלה רבינו קוראו וכן שביניהם. העסק  כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי  ויום יום שם 22)"שבכל

מהגרוניא. אלעזר רבי  של במעשה הסוגייה, בסוף 
בבהמה.24)המתעסק .23) כשותף  לו שיש בחלק 
למעלה25) השדה" לבעל הוא משועבד שם,"שהאריס 

שם. מהגמרא

.B‡ ÌÈÏB‚z ÈLB‰ B‡ ÔÈÁÈÒ B‡ ÌÈÏ‚Ú ÌM‰«»¬»ƒ¿»ƒƒ«¿¿ƒ
BÏ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,ÎO ˙ÈˆÁÓÏ Ìht‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌL»¿≈»«««»¿«¬ƒ»»¿…∆¡»
‰nÎa ÔÈ‡B :˙BÚÓ ÏL ˜ÒÚ‰ ÔÈ„k BÈ„ È‰  ÎO»»¬≈ƒ¿ƒ»≈∆∆»ƒ¿«»
ÏËBÂ ,eÁÈÂ‰ ‰nÎÂ ,ÌÈˆÈa‰ B‡ ˙BÓ‰a‰ ÔÈÓL»ƒ«¿≈«≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈
ÌlLÓ  e„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÎO‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈«»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

„ÒÙ‰‰ LÈÏL26. ¿ƒ«∆¿≈

ג.26) הלכה שם למעלה כמבואר

.‚ÔÈÓL27˙BOÚÏ BkcL c ÏÎÂ BÓÁÂ ‰t28 »ƒ»»«¬¿»»»∆«¿«¬
ÚˆÓ‡Ï ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,ÏÎ‡ÏÂ29‰fL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¡…¿ƒ¿∆«»»»∆¿«««ƒ∆∆

˜qÚ˙Ó30˙„BÚa BÓˆÚÏ Á‡ ÁÂ BÏ LÈ È‰ , ƒ¿«≈¬≈≈∆««≈¿«¿«¬«
ÎBO È‰L ,˙BÓ‰a‰31‰‰Â da „BÚ B‡ d˙B‡ «¿≈∆¬≈≈»≈»¿∆¡∆

ÎOaÔÈ‡Â .d˙„BÚe d32ÔÈÓL33Bn‡ ÌÚ Ï‚Ú34, ƒ¿»»«¬»»¿≈»ƒ≈∆ƒƒ
,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ ÁÈq‰Â Ï‚Ú‰L ;Bn‡ ÌÚ ÁÈÒ ‡ÏÂ¿…¿»ƒƒ∆»≈∆¿«¿»≈∆¿

.˜ÒÚ Ba LÈÂ¿≈≈∆

במשנה.27) סט : כפועל 29)מלאכה.28)שם שכר ללא
חבירו.30)בטל. בחלק  מטפל גם והוא לבדו, הוא

לאחרים.31) נשך 32)משכיר איזהו בפרק  הרי "ף  פסק  כן
סח : שם ובברייתא במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא
של  למסגרת דבריו את הכניסו סט .) (שם שבגמרא  מפני 
כתבו  וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה",
משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות

שכר.33) תוספת בלי  נגרר 34)היינו, שהוא אמו סמך על
אחריה.

.„ÌM‰35?da ÏtËÏ iÁ È˙Ó „Ú ,BÁÏ ‰Ó‰a «»¿≈»«¬≈«»««»¿«≈»
Ô‡v‰ Ô‰Â ,˙B„Bbe ;L„Á OÚ ‰BÓL  ˙BB˙‡a«¬¿»»»…∆«¿¿≈«…

‡a Ì‡Â .L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡  ˜a‰Â36˜ÏÁÏ ¿«»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»«¬…
BÁ  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a37eÙzzLpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ kÚÓ ¿¿«∆¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÈÙÏ .Ì˙Ò38,‰BL‡ ‰L ÏL ‰ÏÈÙË ‰ÓB„ BÈ‡L ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒ»∆»»ƒ»
˙nzLÓ dÈ‡L ,ËÚeÓ ÁÂ‰Â ,‰aÓ ‡È‰L∆ƒ¿À»¿»∆«»∆≈»ƒ¿«∆∆
,˙Á‡‰ ‰L ÏL ‰ÏÈÙËÏ ,ÈL˜a ‡l‡ ‰lÁza«¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿ƒ»∆»»»«∆∆
˙nzLÓ ‡È‰ È‰L ,‰aÓ ÁÂ‰Â ,ËÚeÓ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«¿À∆∆¬≈ƒƒ¿«∆∆
ÛBÒ „Ú ÂÈÏÚ kÚÓ CÎÈÙÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙ÙÒBÓe ‰a‰«¿≈∆∆¿»¿ƒ»¿«≈»»«

‰„ÏÈ .‰iL ‰L39‰ÓeM‰ ‰Ó‰a‰40È‰  BÏˆ‡ »»¿ƒ»»¿»«¿≈»«»∆¿¬≈
ÌB˜Ó .ÚˆÓ‡Ï ÁÂ‰ ÏÏkÓ „Ïe‰41Ïc‚Ï e‚‰pL «»»ƒ¿«»∆«»∆¿«»∆»¬¿«≈

eÏc‚È  Ì˙B„ÏÂ42e‚‰pL ÌB˜Ó .eÎnÈ Ck Á‡Â ¿»»ƒ¿¿¿««»ƒ»¿»∆»¬
‰w„a ,˙B„Ïea Ïth‰Ï ˜qÚ˙n‰ iÁ  Ïc‚Ï ‡lL∆…¿«≈«»«ƒ¿«≈¿ƒ«≈«¿»¿«»

ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰q‚e ÌBÈ ÌÈLÏL43‰ˆ .ÔÈ˜ÏBÁÂ ,44 ¿ƒ¿«»¬ƒƒ¿¿ƒ»»
ÈÙa Ô˙B‡ ÌL  ‰Ê ÔÓÊ ÏÚ ˙È Ô‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈»∆»≈«¿«∆»»ƒ¿≈

‰LÏL45aÏÎÂ ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBie ÌÈLÏL ÌBÈ ¿»¿¿ƒ««¬ƒƒ¿…
,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ  Ck Á‡ eÁÈÂiL∆«¿ƒ««»ƒ…«ƒ¿«≈¿»¬»ƒ
ÈtÓe ,„Ïe‰ ÈˆÁ BÏ LÈ È‰L ;ÁÂ‰ ÚÈ BÁÂ«¬≈¿ƒ«»∆«∆¬≈≈¬ƒ«»»ƒ¿≈

ÈˆÁ‰ B˙B‡ ÈˆÁ ÏËB BÁ ÏL ÈˆÁa ˜qÚ˙pL46, ∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆¬≈≈¬ƒ«¬ƒ
ÌÈÚ ‰LÏL È‰47‰LÏL ÈÙa Ôk ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»

‰ÂLa Ô‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â ,ÏÁÓ È‰ 48.Ô‰L ˙BÓk ¬≈»«¿«¿»≈≈∆¿»∆¿∆≈
ÌB˜Ó49˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL50Ûzk ÎO51˙BÚÓÏ »∆»¬¿«¬¿««»ƒ¿
˜ÒÚ‰52˜qÚ˙n‰ ÏËBpL ÎO‰ Ïk ‰È‰ÈÂ ,ÔÈÏÚÓ  »≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆»«»»∆≈«ƒ¿«≈
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‡OBpL ÎOa53BÙ˙k ÏÚ54˙BÚn‰ ÎO ÏÏÎa55. ¿»»∆≈«¿≈ƒ¿«¿««»
ÔÎÂ56‰Ó‰a ÎO ˙BÏÚ‰Ï Ôkc Ì‡57.BÏ ÔÈÏÚÓ  ¿≈ƒ«¿»¿«¬¿«¿≈»«¬ƒ

ÌB˜Ó58BÏÓÚ ÎOa ˙B„ÏÂ ÎO ˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL59 »∆»¬¿«¬¿«¿»ƒ¿«¬»
˜qÚ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈÏÚÓ 60‡Ï  Ì˙Ò ÛzzLn‰ B‡ «¬ƒ¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿»…

.‰È„n‰ ‚‰nÓ ‰pLÈ¿«∆ƒƒ¿««¿ƒ»

סומכוס .35) כדברי  בברייתא, סט . מציעא בעל 36)בבא
דיבור  שם שברש"י  שני  וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל בברייתא.38)המטפל שם
שבעל  אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י  שני  וכפירוש
יורה  ערוך שולחן ראה מעכב . והמטפל לחלק  רוצה הבהמה
שם  ט "ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף  קעז סימן דעה

ל. קטן במשנה.39)סעיף  סט : ששמו 40)שם הבהמה
שם.41)אותה. בהם 42)במשנה לטפל המתעסק  חייב 

גדולים.עד כרבי43)שיהיו ולא קמא כתנא שם ברייתא
א  ופרק  כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי ,
(רש"י הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות

כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא סיום 44)בבא
שם. אבל 45)הברייתא ט . הלכה ה פרק  ולמעלה לא: שם

אביי דברי  סט . שם הוא וכן אסור, שלושה בפני  שלא
גדא. בר מנשה רבי  של הוא 46)בעובדא השני  שהחצי 

מקבל  שהמתעסק  פיקדון", ומחצה מלוה "מחצה בבחינת
אף  לריווח  שותף  הוא ולפיכך, החצי , של אחריות עצמו על
מלוה. בתורת חצי  לו יש שממנו חבירו, של בחצי 

שבין 47) אחרי  חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח  ואינו
ממש  שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך
האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י ). בשם משנה (כסף 
הפעוטה  הטירחה שבשביל המשועבד, האריס  כמו הוא הרי 
מיוחד  שכר לקבל צריך אינו חבירו של ברביע  לו שיש

משנה). והם 48)(לחם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי 
וכן  לאמצע , הוא שהריווח  הוולדות, בכל עדיין שותפים
שחילק  גדא בר מנשיא לרב  אביי  בתשובת בגמרא שם הוא
בשל  נוטל אינו שם רש"י  ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו
לב . קטן סעיף  קעז סימן יורהֿדעה בט "ז וראה כלום, חבירו
בתרא  (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח  במי  אמרו וכן
אם  לאמצע , השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:
- ואוכלים עושים אנו הרי  אבא שהניח  מה ראו אמרו
מפרשים). קצת בשם משנה (כסף  לעצמן" השביחו

שם 49) בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח : שם
מקום. המתחיל שנושא 51)להוסיף .50)דיבור סבל

הכתף . על הנ"ל 52)הסחורה השכר מוסיפין כלומר,
שניהם. על חלה וההוצאה העסק , מעות לחשבון

אם 53) שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו והיינו,
אחר. לכתף  שילם אם 54)לא שאפילו אומרים ויש

החשבון  על ההוצאה חלה - הכתף  היה בעצמו המתעסק 
כח . קטן סעיף  שם ט "ז ראה העסק , של הכללי 

אותה 55) לסבול צריכים ששניהם הקרן, בכל כלומר,
שם  וראה המתעסק , חשבון על אותה מטילים ולא בשווה,

רמ "א. בברייתא.56)בהגהת שם זה היינו,57)אף 
שכר  יותר נותנים בהמה של שלעסק  מקום, באותו שהנוהג
גדול  יותר הוא בבהמה שהעמל מפני  לסחורה, מאשר עמל

ביחד: ההלכות שתי  נאמרו שבברייתא ואף  משנה), (לחם
לבהמה  מעלין, למעות כתף  שכר להעלות שנהגו "מקום
שווה, פירושן אין - שם) בתוספות ר"ח  (גירסת מעלין"
מפרש  והראב "ד כנ"ל. אלא כתף , שכר אינו בהמה  ששכר
לפעמים  שצריכים לעמלים כתף  שכר - בהמה" "שכר גם
כמו  הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי  הכתף  על להוליכם
למעות  כתף  שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא
בדברי מפרשים ויש שם. ברש"י  וראה מעלין", לבהמה
הסחורה  עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו
מא  סימן ה פרק  מציעא בבא חריפתא (פלפולא העיסקא של

ל). "ולהעלות 58)אות שם: בתוספות ר"ח  כגירסת זה אף 
מעלין". ומזונו עמלו בשכר שנותנים 59)וולדות היינו,

הכוונה  ואולי  שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות
עמלם. בשכר וולדות אף  להם המשך 60)שמוסיפים

שם. הברייתא

.‰dÎB˙Ï ÔBÚÓL „ÈB‰Â ,‰„O BÏ ‰˙È‰L Ôe‡¿≈∆»¿»»∆¿ƒƒ¿¿»
kÓÏÂ ,˙B‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ïe ,dÚËÏ B‡ dÚÊÏ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»∆»»¿ƒ¿…

‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ˙i‰ ÏÎÂ ,˙Bt‰61ÔÈa ,Ì‰ÈÈa ‰È‰È «≈¿»«»≈««»»ƒ¿∆≈≈∆≈
‰ÂLa e˜ÏÁiL e˙‰L62Ôe‡ ÏhiL e˙‰L ÔÈa , ∆ƒ¿∆«¿¿¿»∆≈∆ƒ¿∆ƒ…¿≈

˙È63ÔÈa ,Ôe‡ ÏMÓ dlk ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰L ÔÈa , »≈≈∆»¿»«»»À»ƒ∆¿≈≈
zÓ ‰Ê ÏÎa  ÔBÚÓL ÏMÓ ‰˙È‰L64Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿»∆À»¿≈»

ı‡‰ ˙„BÚa ÏtËÓ‰ ÔBÚÓLÂ .˙Èa ˜‡¬«ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈«¬«»»∆
ÒÈ‡ ‡˜p‰ ‡e‰ ,˙Bt‰ ˙ÈÎÓe ‰‡ˆB‰e65. «»»ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿»»ƒ

ÓB‡ ‰„O‰ ÏÚe ,Èz„È ‰ˆÁÓÏ :ÓB‡ ÒÈ‡»ƒ≈¿∆¡»»«¿ƒ«««»∆≈
‰È„n‰ ‚‰Ó Á‡ ÔÈÎÏB‰  ÂÈz„B‰ LÈÏLÏ66, ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿««¿ƒ»
‰È‡ ‡È‰Ï ÂÈÏÚ  ‚‰nk ‡lL ÔÚhL ‰ÊÂ67. ¿∆∆»«∆…«ƒ¿»»»¿»ƒ¿»»

השבח .61) למחצה".62)כלומר: "אריס  הנקרא וזהו
לרביע ".63) או לשליש, "אריס  הנקרא שבקרקע 64)וזהו

בעל  של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי  לריבית, מקום אין
הגמרא  חכמי  מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע 

משנה). (כסף  אריסים" להם נחמן 65)שהיו וכרב  קי . שם
יהודה. כרב  רביע .66)ולא ואם שליש אם מחצה, אם

בשטר.67) או בעדים

.ÂÏÚa68Ì‡ :dL‚Â BzL‡ ÈÒÎa ÔÈÒÈ‡ „ÈB‰L ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÒÈ‡ ÏÚa‰ ‰È‰69e˜lzÒ ÏÚa ˜lzÒÂ ÏÈ‡B‰  »»«««»ƒƒ¿ƒ¿«≈««ƒ¿«¿

Ì‰70,ÁM‰ eÚL ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿≈»∆ƒ«»»∆»ƒ«∆«
‰ÚeLe71Ì‡Â .72˙Úc ÏÚ  ÒÈ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ƒ¿»¿ƒ≈«««»ƒ«««
‚‰Ó]73ÒÈ‡k Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,e„È ı‡‰ [74. ƒ¿«»»∆»¿¿»ƒ»∆¿»ƒ

דרב 68) בריה הונא רב  ידי  על שנפתרה בעייה פ . כתובות
ירדו 69)יהושע . לא שאם אריסות, בטיב  "יודע  כלומר:

שם). (רש"י  עובדה" עצמו הוא היה ירדו 70)אלו, "שלא
ואבידה  גזילה מהלכות י  (פרק  הבעל" דעת על אלא לה

שם). הסוגייה מן יב  שהוציא 71)הלכה עצמו הבעל כדין
במשנה  עט : (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי  על הוצאות
גזילה  בהלכות ושם ט ) הלכה אישות מהלכות כ"ג ופרק 
אם  כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש:
ואם  בשבועה, השבח  את נוטל השבח  על יתירה ההוצאה
בעל  כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח 
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הפסדתוני להם: אומרת שהיא שם). אישות (הלכות עצמו
ולפיכך, יורד, בעלי  היה יורדים הייתם לא שאם בירידתכם,
אם  אלו אריסים של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם
שבאופן  עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו
אכל" שאכל ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין  זה
שם  רש"י  ודעת ח ). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה
הגמרא  בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם
קטן  סעיף  פח  סימן שמואל ובבית מחוקק  בחלקת ועיין שם,
כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף  שכתבו כב 

פ .72) "על 73)שם כתב : שם ואבידה גזילה בהלכות
הקרקע ". הייתה 74)דעת אם העליונה: על [וידם

נו  השבח , על יתירה השבח ההוצאה ואם ההוצאה, את טלים
(כן  ברשות ירדו שהרי  השבח , את נוטלים ההוצאה, על יתר
בסוגיית  שם שנראה ומה שם). ואבידה גזילה בהלכות נראה
הבעל  אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא
קיימא" לאריסי  "ארעא אריס , אינו אם אבל אריס , עצמו
בתוספות  וראה ברשות. כיורד זה והרי  שם) הגמרא (כלשון

הסוגייה]. בסוף  שם רי "ד

.ÊÔÈÁ‡‰75˙MÈ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈLBi‰ ‡L B‡ »«ƒ¿»«¿ƒ∆…»¿¿À«
Ô‰ È‰  „ÁÈa da ÔÈLnzLÓ Ôlk ‡l‡ ,ÔLÈBÓƒ»∆»À»ƒ¿«¿ƒ»¿««¬≈≈

c ÏÎÏ ÔÈÙzLk76ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ . ¿À»ƒ¿»»»∆»ƒ»«ƒƒ
ÔÈÙzM‰77CÏn‰ ˙en‡Ï ÏÙpL78ÁÂ‰ 79 «À»ƒ∆»«¿À»«∆∆»∆«
ÚˆÓ‡Ï80‰ÏÁ .81Ô‰Ó „Á‡82ÔÓ ‡t˙  ‡t˙Â »∆¿«»»∆»≈∆¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ

Ì‡Â .ÚˆÓ‡‰83ÔB‚k ,‰ÚÈLÙa ‰ÏÁ84‚ÏMa CÏ‰L »∆¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿∆»««∆∆
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÁL „Ú ÌÁ‰ ÈÓÈa ‰nÁa B‡85È‰  ««»ƒ≈«…«∆»»¿«≈»∆¬≈

.BÓˆÚ ÏMÓ ‡t˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«≈ƒ∆«¿

מהלכות 75) ט  פרק  להלן וראה במשנה, קמד: בתרא בבא
א. הלכה וראה 76)נחלות ההיא. המשותפת בירושה

ומפרשה 77)בראב "ד. השותפין" "אחין שם במשנה
משנה). (כסף  השותפין או אחין או 78)רבינו: "גבאי 

שם  נחלות (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס  סופר
ו). בהלכות 79)הלכה משנה (מגיד ההפסד הדין והוא

הירושלמי ). בשם שם אביהם 80)נחלות מחמת "אם
נעמיד  ואמר: זה, בדבר ידוע  אביהן שהיה כגון מינוהו,
היה  ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי  בנו, תחתיו
הרי - מינוהו עצמו מחמת ואם למנותו, וראוי  ביותר חכם
שם  בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה

כאן). משנה וכסף  בראב "ד שם.81)וראה משנה
שם.83)באונס .82) זה המימרא 84)אף  לפי  שם,

מצינים  חוץ  שמים בידי  "הכל חנינא: רבי  של המפורסמת
שם). ותוספות (רשב "ם וחום קור הם כגון,85)ופחים",

המשניות  (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל
שם). לרבינו

    
והאריסין 1) השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר

והאפוטרופסין.

.‡ÔÈÙzM‰ÔlkÔÈtBËBt‡‰Â ,ÔÈÒÈ‡‰Â ,epnL «À»ƒÀ»¿»¬ƒƒ¿»«¿ƒ∆ƒ
ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡˙‡OB ‡È‰L ‰M‡‰Â ,ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ »≈ƒ««¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ≈

B‡ ˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂÔe ,˙ÈÂÁ dÏÚa dÈLB‰L ¿∆∆¿««ƒ∆ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆

˙Èa‰ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk Ì‰ÈcÓ˙ÚËa ««ƒ»∆»≈≈ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿«¬«
˜ÙÒ‡Ï ‡nL B‡ ÔzÓe ‡OÓa BÁ ÏÊ‚ ‡nL , »≈∆»»«¬≈¿«»«»∆»…

‰nÏÂ .Ì‰ÈÈaL ÔBaLÁa ˜c˜„ÌÈÓÎÁ ewz ƒ¿≈«∆¿∆≈≈∆¿»»ƒ¿¬»ƒ
‰Ó ÏkL ,ÔÓˆÚÏ ÔÈBÓ el‡L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚeL¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿»∆»«
ÈtÓ ,Ì‰Ï ‡e‰ Èe‡  ˙BÚn‰ ÏÚa ÈÒÎpÓ eÁ˜iM∆ƒ¿ƒƒ¿≈«««»»»∆ƒ¿≈

CÎÈÙÏ .ÔÈÁBËÂ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpLÌ‰Ï ewz ∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆
Ïk eOÚiL È„k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ‰ÚeL ÔÈiÁL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆«»ƒ¿»¿«¬«»≈¿≈∆«¬»

.‰eÓ‡Â ˜„ˆa Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆¿∆∆∆¡»

במשנה.2) מה: גם 3)שבועות לכלול כן כתב 
שנוטלים  שאע "פ  להשבע , חייבים שכולם המתעסקים,
נוטלים  שאינם מאחר לעצמם, היתר הם מורים - שכרם
הלכה  פ "ו (למעלה בלבד בטל כפועל אלא משלם, שכרם
ד"ה  מח : שבועות ב 'תוספות' רבינוֿתם לדעת בניגוד ב )
ברמ "א  וראה (רדב "ז, שבועה צריכים אינם שהם בה, דמורו
ט ). ס "ק  שם ובש"ך ד, סעיף  צג סימן חושןֿמשפט 

פטר 4) לטיניות: מלים משתי  מורכבת "אפוטרופוס " המילה
(=בן). פוס  בגלל 5)(=אב ) זה מינוי  מקבלת ימנע  שלא

כעל  עליו המצביע  המינוי  שעצם אחרי  עליו, שבועה הטלת
אבי שמינהו אפוטרופוס  אבל רב , סיפוק  לו גורם נאמן, אדם
המינוי . מקבלת ימנע  פן אותו, משביעין אין היתומים,
ד. הלכה להלן וראה ונב : נב . בגיטין שאול אבא וכדעת

במשנה.6) פו: א 7)כתובות סעיף  צג סימן חו"מ  בשו"ע 
היינו  הבית", בעל בעניני  ונותן "שנושא המחבר: הוסיף 
פירש  הבית, בן ד"ה מח : בשבועות ורש"י  הבית. מנהל
שכל  ה, הלכה להלן רבינו דעת אבל האחין". מן "אחד

ד. ס "ק  שם סמ "ע  וראה זה, בכלל חפץ 8)שליח  בנקיטת
ד). הלכה שבועה 9)(להלן אלא התורה מן מצינו שלא

(הגהות  בספק  ולא ודאי , בטענת זו ואף  במקצת, מודה של
(שבועות 10)מיימוניות). בגמרא זו משנה פירשו כן

מח :).11)מח :). (שם בגמרא והתשובה השאלה
מהלכות 12) (פ "א ספק  על משביעין אין כלל שבדרך אף 

ז). הלכה ונטען טוען

.ÔÈ‡Â„Ú ˜ÙÒ ˙ÚËa ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk ¿≈»∆»≈≈ƒ¿»¿«¬«»≈«
ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÛÒk ÈzLa Ô˙B‡ ÚÈaLn‰ „LÁiL ∆«¿…««¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆∆≈¿≈»ƒ

ÛÒk ÏL‡a˙iL BÓk ,˙BÁÙa ÔÈ„LBÁ Ì‡ Ï‡ . ∆∆∆¿∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»
.ÔÈÚaL ÌÈ‡  ‰fÓƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

נחמן.13) רב  בשם מניומי  בר יוסף  רב  מימרת מח : שבועות
פרוטות.14) ושתים שלשים ובה מדינר, ששית היא מעה כל
בן 15) ר"י  רבו כדעת סובר שהוא נראה רבינו מלשון

הר"ן  כתבו וכן במקצת, בהודאה כאן צורך שאין מיגאש,
[ואע "פ  רבינו. בדברי  כאן והכסף ֿמשנה שם, בשבועות
"כמאן  שאמרו שם בשבועות הסוגיא תחילת שלפי 
טענת  על התורה מן שבועה שחייבים (שאמר כשמואל"
על  - במקצת) וכופר במקצת מודה הנתבע  אם כסף , שתי 
שאם  במקצת, בהודאה אלא זו שבועה חייבים שאין כרחינו
צריכה  אינה הכפירה הלא כסף , שתי  צריך למה כן לא
למסקנה  הנה, - לט :) שבועות (עיין מפרוטה יותר להיות
שאין  (שסובר כרב " טענה, כפירת "אימא שאמרו: שם
ופרוטה, כסף  שתי  בתובעו אלא התורה מן בשבועה חייבים
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כרחינו  על לט :), (שם בפרוטה ומודה כסף  בשתי  כופר והוא
הצריכו  לא למה כן, לא שאם בהודאה, צורך אין שכאן
צורך  אין המסקנה שלפי  ע "כ אלא ופרוטה, כסף  שתי  טענת

בהודאה]. ולא בכפירה טוען 16)אלא מהלכות פ "ג להלן
ז. הלכה שם ועיין א, הלכה ונטען

.‚ÔÈ‡  „Á‡‰ ÛzM‰ ˙Ó Ì‡L ,È˙Ba eB‰ Ô‡kÓƒ»««∆ƒ≈«À»»∆»≈
;‡nL ˙ÚËa ÂÈ‡ ÏL BÙzL ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ LBi‰«≈»¿«¿ƒ«À»∆»ƒ¿«¬«∆»
È„k ,È‡cÂa ÂÈ‡ Ba B„LÁL c‰ Ú„BÈ BÈ‡ È‰L∆¬≈≈≈««»»∆¬»»ƒ¿««¿≈
ÈÓ LÈÂ .ÛÒk ÈzLa LBi‰ ‰Ê B˙B‡ „LÁiL∆«¿…∆«≈ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
‰ÊÎÂ .‡nL ˙ÚËa LBi‰ B˙B‡ ÚÈaLnL ,‰B‰L ∆»∆«¿ƒ««≈¿«¬«∆»¿»∆

‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈLBi‰ È‰L ,Ôe„Ï Èe‡»»∆¬≈«¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»
dÏÚa ÈiÁa ‡tBËBt‡ ˙ÈOÚpL. ∆«¬≈«¿»¿«≈«¿»

ליתומים.17) טוענים סז.18)שאנו פו. בכתובות נראה כן
משביעין  אפוטרופסות, משבועת הבעל אותה פטר לא שאם
אביהם  אותה חשד אם יודעים שאינם אף  היורשים אותה

יודעים. אינם יורשים סתם שהרי  מעות, בשתי 

.„,BÙzL B‡ BÒÈ‡ ‰fL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»≈ƒ∆∆¬ƒÀ»
BÒÈ‡ B‡ BÙzL :Ó‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ‰„BÓ ‡e‰ ‡l‡∆»∆ƒƒ«¿¿»«À»¬ƒ

ÌeÏk ÈzÏÊ‚ ‡Ï Ï‡ ,È‡ B˙Èa Ôa B‡‰Ê È‰  ∆≈¬ƒ¬»…»«¿ƒ¿¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLBËÙÏ 'BbÓ' ÌÈÓB‡ ÔÈ‡L ; ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿ƒƒ¿»¿

ÔBÓÓ BËÙÏ ‡l‡ ,‰ÚeLe‰ÊÈ‡ .LiL ˙Èa‰ Ôa ¿»∆»¿»¿»≈∆∆««ƒ∆≈
ÌÈÏÚBt ÒÈÎnL ‰Ê ?˜ÙÒ ˙ÚËa ÚÈaL‰Ï BÏ¿«¿ƒ«¿«¬«»≈∆∆«¿ƒ¬ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓe ˙Bt BÏ ÒÈÎÓe ,ÌÈÏÚBt ‡ÈˆBÓeƒ¬ƒ«¿ƒ≈ƒ

˙BtÒÎ ‡l‡ ,Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L ˙Èa‰ Ôa Ï‡ : ≈¬»∆««ƒ∆≈≈¿≈∆»ƒ¿»
ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  „Ïa ‡ˆBÈÂ BÏ‚a¿«¿¿≈ƒ¿«≈»¿«¿ƒ«ƒ»≈¿≈
ÌÈÓB˙È‰ ÔÈ‡  ÌÈÓB˙È È‡ e‰pnL ÒBtBËBt‡«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

˜ÙÒ ˙ÚËa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ‰M‡‰ ÔÎÂ .‡lL «¿ƒƒ¿«¬«»≈¿≈»ƒ»∆…
‰˙ ‡ÏÂ ‰‡O ‡ÏÂ ,dÏÚa ÈiÁa ‡tBËBt‡ ˙ÈOÚ«¬≈«¿»¿«≈«¿»¿…»¿»¿…»¿»
.˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  dÏÚa ˙e˜ Á‡Ï¿««¿««¿»≈«¿ƒƒ»ƒ»≈

‰‡O Ì‡ ÔÎÂÔÈ‡  ‰e˜e ‰˙ÈÓ ÔÈa ‰˙Â ¿≈ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ»¿»≈
;‰e˜Ï ‰˙ÈÓ ÔÈa LnzLpL ‰Ê ÏÚ ÌÈÚÈaLÓ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«≈≈ƒ»ƒ¿»
kÓz ‡Ï  ‰Ê ÏÚ ÚMzL ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈∆ƒ»««∆…ƒ¿…

.Ïe˙Ó ˙n‰ ‡ˆÓÂ ,‰e˜Ïƒ¿»¿ƒ¿»«≈ƒ¿«≈

אריס 19) שאינו ולטעון לכפור היה שיכול מיגו, לו ויש
וכו'. שותף  ספר 20)ואינו כגון קדושה, של חפץ  באחיזת

במשנה  המנויות השבועות כל כדין תפילין, או תורה
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ "א להלן וראה שם, שבועות

כל 21)ב . פרק  ברא"ש, (הובא מיגאש בן ר"י  רבו כדעת
ח , הלכה שכירות מהלכות בפ "ב  וראה ד) סימן הנשבעין
הט "ז  כתב  בזה והטעם ג. הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי "ג
אין  שב "חזקה" שכשם רצו) סימן ריש (חושןֿמשפט 
כן  כמו ד.) (פסחים לברר שאפשר במקום עליה סומכים
ומכיון  לברר, אי ֿאפשר אלאֿאםֿכן סומכין אין ב "מיגו"

לברר. צריך - השבועה עלֿידי  לברר שבועות 22)שאפשר
לעצמו.23)מח : היתר מורה הוא נב .24)שאז גיטין

ד. והערה א הל' לעיל וראה שאול, כאבא ונב :

בברייתא.25) פז. כרב 26)כתובות  ולא מתנא כרב  שם,
שם. הרי "ף  פסק  וכן רב , בשם יהודה

.‰ÁlLÓ‰ÁÏML B‡ ,BÎÓÏ ıÙÁ BÁ „Èa «¿«≈«¿«¬≈≈∆¿»¿∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‰BÁÒ B‡ ˙Bt BÏ ˙B˜Ï B„Èa ˙BÚÓ»¿»ƒ¿≈¿»««ƒ

ÎO BÏ Ô˙ ‡lL‰‡‰ ‡ÏÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÏÚ ∆…»«»»«∆¿≈≈∆¿…¬»»
È‰  BÁ ÔBÓÓa Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,BÊ ˙eÁÈÏLaƒ¿ƒƒ¿»»¿»«¿»¬≈¬≈

˙Èa Ôk ‰ÊBÏ ÏÊ‚ ‡lL ,˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï BÏ LÈÂ , ∆¿∆«ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ»≈∆…»«
Áq‰ BÏ ‡È‰L ˙Úa ÌeÏkB‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰wL ‰B ¿¿≈∆≈ƒ«¿»∆»»ƒ¿»»

.Ô‰Ó BÏ ÎnL ˙BÚn‰«»∆»«≈∆

וכסף ֿמשנה).27) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,28)תשובת
(ראה  להשביעו שיש ובוודאי  בוודאי  שכר, מקבל אם
מלעשות  שימנע  חשש אין שאז ב ) והערה א הלכה למעלה
אלא  בשכר, זאת עושה הוא שהרי  חבירו, של שליחותו
ימנע  שמא חשש שיש זה, על שכר מקבל אינו אם אפילו
- ד הערה שם למעלה (ראה לחבירו חסד גמילות מלעשות
עושה  בוודאי  בחינם כשעשה ועוד: י ). ס "ק  צג סימן סמ "ע 
משביעין  זאת ובכל שם), (ט "ז לחשדו ואין מצוה לשם כן

כן 29)אותו. אמרו שלא וסובר רבינו, על חולק  הרשב "א
(כסף ֿמשנה). בית" "בן אלא

.ÂÔÈÙzM‰‰È‰L B‡ ,„ÁÈa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL «À»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««∆»»
B‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰BÁq‰ „È˜ÙÓe Ô˙BÂ ‡OB „Á‡‰»∆»≈¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»»

ÌÚ ˙BÚn‰ÔÈÓ ‡ÏÂ ‰cÓ ‡ÏÂ Ï˜LÓ ‡Ïa ÈM‰ «»ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»¿…ƒ»¿…ƒ¿»
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,˜ÙÒÏ ÔÈÒÎ Ì‰ÈL È‰ ¬≈¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈¿»∆»≈∆
‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL BÁ ˙‡ ÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ«∆¬≈¿««À»ƒ¬»ƒ»»
BnÚ ˜qÚ˙ ‡Ï ÈM‰Â ,Ô˙BÂ ‡OBpL ‡e‰ „Á‡‰»∆»∆≈¿≈¿«≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ

.Ô˙Â ‡OpL ‰Ê ‡l‡ ÚaL ÔÈ‡  ÏÏk¿»≈ƒ¿»∆»∆∆»»¿»«

שאמרו 30) ממה נראה וכן (כסף ֿמשנה). בטעמו פשוט  דבר
עוסקים  כששניהם רבים, בלשון "השותפין" שם: במשנה
העוסק  הוא שרק  יחיד, בלשון הבית" ו"בן נשבעים, שניהם

יד). ס "ק  צד סימן (הגר"א הנשבע  ובשו"ע 31)והוא אצל,
"ביד". ה): סעיף  צג סימן (חו"מ 

.Êe˜ÏÁ‰Lb˙Â ,ÔÈÒÈ‡‰Â ÔÈÙzM‰,‰M‡‰ »¿«À»ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ»
ÁÈÏM‰ BÏ ‡È‰Â ,˙Èa‰ Ôa ÂÈÏÚÓ „ÙÂ‰BÁÒ ¿ƒ¿«≈»»∆««ƒ¿≈ƒ«»ƒ«¿»

Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,˜˙LÂ ,Ô‰a BÏ ÎnL ˙BÚÓ B‡ BÏ ‰wL∆»»»∆»«»∆¿»«¿»¿»∆
˙ÚËa BÚÈaL‰Ïe ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  „iÓ ÌÚz ‡ÏÂ¿…¿»»ƒ»≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¬«

˜ÙÒÏ‡ .È‡cÂ ˙ÚË BÏ ‰˙È‰ Ì‡BÚÈaLÓ  »≈¬»ƒ»¿»«¬««««¿ƒ
‰ÈÏÚda ÏbÏ‚Óe ,‰ˆiM ‰Ó ÏkÔÎÂ .Ì‡ »∆»¿«¿≈»»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ

ÏL ÔÈa ‰Bz ÏL ÔÈa ,ÔÓÊ Á‡ ‰ÚeL BÏ iÁ˙ƒ¿«≈¿»««¿«≈∆»≈∆
Ì‰Èc‰OÚpL ÔB‚k ,ÌÚt ˙Èa Ôa B‡ ÛzL BÏ ƒ¿≈∆¿∆«¬»À»∆«ƒ««

ÈzÏÊ‚ ‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï ÏBÎÈ ‰Ê È‰  ˙Á‡«∆∆¬≈∆»¿«¿≈»»∆…¿«¿«ƒ
B‡ ÈÒÈ‡ B‡ ÈÙzL ˙ÈÈ‰Lk ‡ÏÂ eÈÈaL BÊ ˙eÙzLa¿À»∆≈≈¿…¿∆»ƒ»À»ƒ¬ƒƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰BL‡a ÈtBËBt‡ B‡ È˙Èa Ôa∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈»∆

במשנה.32) מה. אלא 33)שבועות הזכירה לא המשנה
בשם  (כסף ֿמשנה לכולם הואֿהדין אבל ואריסין, שותפין

שהם 34)הרי "ף ). למעלה, הרשומים מאלו אחד כלומר,
המעות. בעל של תבע 35)כשלוחים שלא זה שמתוך
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קסג                 
         

חשד. שום כאן שאין נראה חלוקה, משנה,36)בשעת
וכו'.37)שם. והאריס  השותף  שטוען 38)על שכיון

שירצה. זמן בכל להשביעו יכול שם 39)ודאי , משנה,
הכל", את עליו מגלגלין - אחר ממקום שבועה לו "נתגלגל
בה  שגם דרבנן בשבועה גם בה המדובר שם המסקנא ולפי 

בסמוך. וראה שותפות.40)מגלגלין, של ספק  טענות אף 
הנ"ל.41) מהמשנה נלמדת זו בבא שנפתרה 42)אף  בעיא

'שמא',43)(שם). רק  היא האחרת השבועה שגם אף 
על  'שמא' משבועת אף  שבועה לגלגל שאפשר ומכאן

(כסף ֿמשנה). 'שמא' שבועת

.ÁÔÈÙzM‰Ïˆ‡ ˙BBÁ Ì‰Ï ‡LÂ ,e˜ÏÁL «À»ƒ∆»¿¿ƒ¿«»∆≈∆
;˜ÙqÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÚÈaL‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡  ÌÈÁ‡¬≈ƒ≈»¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ»≈
ÏÎa ,‡e‰ Úe„È c  ‡LpL BÁ‰Â ,e˜ÏÁ È‰L∆¬≈»¿¿«∆ƒ¿«»»»«¿»
ÔÓ B˜ÏÁ ‰ÊÂ BÁ‰ ÔÓ B˜ÏÁ ‰Ê ÁwÈ eÚtiM ‰Ó«∆ƒ»¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿∆∆¿ƒ
eÚ„È Îe ,ÒÈka ˙BÚÓ Ì‰Ï ‡L Ì‡ ÔÎÂ .BÁ‰«¿≈ƒƒ¿«»∆»«ƒ¿»»¿

Ô˙B‡ÔÈ‡  B˜ÏÁ „Á‡ Ïk eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »«¬«ƒ…»¿»∆»∆¿≈
Ì‰ ÔÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰L ;‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÚÈaLÓÔÎÂ . «¿ƒƒ∆∆∆∆«»«¬ƒ≈¿≈

ÔÈÙzM‰ Ïk ÔBaLÁ eOÚ Ì‡Ô‰Ó „Á‡Ï ‡LÂ , ƒ»∆¿»«À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»≈∆
È„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„ÈÂ eˆ˜ c BÁ Ïˆ‡‡Ï Ô ≈∆¬≈»»»¿»«««ƒ∆¬«ƒ…

‡e‰L Ïk Ì‰ÈÈa ‡L Ì‡ Ï‡ .e˜ÏÁ È‰  BÏË¿»¬≈»¿¬»ƒƒ¿«≈≈∆»∆
eÚ„È ‡ÏÂ Ô˙B‡ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙Bt‰ ÔÓƒ«≈«¬«ƒ…»¿»¿…»¿

ÌÏ˜LÓ‡lL ˙eÙzM‰ ÔÓ „ˆ Ì‰ÈÈa ‡LpL B‡ , ƒ¿»»∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ«À»∆…
B˜ÏÁ ‰nk Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú„È ‡ÏÂ ,ÔBaLÁ Ba eOÚ»∆¿¿…»«»∆»≈∆«»∆¿
‰Ê ÔÈÚÈaLÓe ,ÔÈ„Ú ˙Ói˜ ˙eÙzM‰ È‰  BÚÈbn‰««ƒ¬≈«À»«∆∆¬«ƒ«¿ƒƒ∆

.‰Ê ˙‡∆∆

וכסף ֿמשנה).44) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,45)תשובת
שבמעות  כיון הסכום, ידעו שלא אף  בכיס , כסף  שיש ידעו
למעלה  כמבואר חבירו, מדעת שלא לחלוק  אחד כל יכול

(אורֿשמח ). ט  הלכה שם.46)פ "ב  פ "ה למעלה
השותפות.47) כל תימן: לא 48)בכ"י  ולפיכך [כלומר:

חלקו  לא אם משקלם, ידעו אם אפילו אבל אותם. חלקו
לחלוק  אין בפירות שהרי  חלקו, כאילו דינו אין - אותם

שם]. בפ "ה למעלה כמבואר חבירו, מדעת שלא

.ËÈÓÏBÎÈ BÈ‡  ‰wÏÁ Á‡ BÁ ˙‡ ÚzL ƒ∆»«∆¬≈««¬À»≈»
e‡aL BÓk ,ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡ BÚÈaL‰ÏÏ‡ . ¿«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿¿∆≈«¿¬»

LÈÌÈÁ‰Ï BÏ‰È‰Lk ÌeÏk BÏÊbL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ≈¿«¬ƒ¿»«ƒ∆¿»¿¿∆»»
.ÏÊbL ‰na ‰„BÈ ‡ÏÂ B˙Èa Ôa B‡ BÒÈ‡ B‡ BÙzLÀ»¬ƒ∆≈¿…∆«∆∆»«

שם.49) ז.50)רי "ף  הלכה הגאונים 51)למעלה תקנת
גם  וראה להשביע , שאין במקום אף  להחרים, שיש היא

יא. הלכה פ "ג למעלה

    
השותפין.1) שבועת דין המשך

.‡ÛzL,Ì‰ÈÈa È‡z ‰È‰ CkL BÁ ÏÚ ÔÚhL À»∆»««¬≈∆»»»¿«≈≈∆
ÔÚhL B‡ ;ÌÏBÚÓ ‰Ê È‡z ‰È‰ ‡Ï :ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»»¿«∆≈»∆»«
‡l‡ BÈ‡ :ÓB‡ ‰l‰Â ,CÎÂ Ck ‰È‰ ÈlL Ôw‰L∆«∆∆∆ƒ»»»¿»¿«»≈≈∆»

˙BÁt,˙eÙzM‰ EÏ Èz˙ kL ÔÚhL B‡ ;‰fÓ »ƒ∆∆»«∆¿»»«ƒ¿«À»

ÈlMÓ BÊ ‰BÁqL B‡ ;ÈzÁ˜Ï ‡Ï :ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿ƒ∆¿»ƒ∆ƒ
˙BÚËa ‡ˆBik ÏÎÂ ;ÚˆÓ‡ ÏMÓ :ÓB‡ ‰l‰Â ,‰È‰»»¿«»≈ƒ∆∆¿«¿…«≈ƒ¿»

el‡‰ÚeLa ÚBz‰ „Èa ˙eL‰ Ì‡ ?„ˆÈk . ≈»¿¿««≈ƒ¿»≈«ƒ
,ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL ÛzM‰ ÚMÈ ‡lL ÚBz‰ ‰ˆ»»«≈«∆…ƒ»««À»¿««À»ƒ

˙q‰ BÚÈaLÈÂ‡Ï :ÓB‡Â da ÙBkL ‰Úh‰ ÏÚ ¿«¿ƒ∆≈«««¬»∆≈»¿≈…
 ‰ˆ Ì‡Â ;BÚÈaLÓ ‰Ê È‰  ÌÏBÚÓ ÌÈ„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¬≈∆«¿ƒ¿ƒ»»

ÏbÏ‚ÓÔÈÙzM‰ ˙ÚeLa ÌÈc‰ el‡ Ïk ÂÈÏÚ, ¿«¿≈»»»≈«¿»ƒƒ¿««À»ƒ
ÈÓÈ Ïk ÌeÏk zÏÊ‚ ‡lL :˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaLÓe«¿ƒ¿«¬«»≈∆…»«¿»¿»¿≈
‰BÁq‰ BfLÂ ,Ck È‡z eÈÈa ‰È‰LÂ ,˙eÙzM‰«À»¿∆»»≈≈¿«»¿∆«¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CÎÂ Ck ÈÏ z˙pLÂ ,ElL∆¿¿∆»«»ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).2) הגאונים יהיה 3)תשובת שלא ובאופן
קיבל  כבר הוודאי  חלקו שאת כגון במקצת, מודה הנתבע 
הוא  ובו הנתבע , בידי  הנשאר החלק  על הוא והדיון התובע ,

כא. ס "ק  צג, סימן סמ "ע  וראה הכל, טענות 4)כופר שהן
שבועת  חלה שעליהן החששות מסוג ואינן ודאיות,

מדרבנן. היסת שבועת עליהן וחייבים ראה 5)השותפין,
חבירו  שהטוען יד, הלכה ונטען טוען מהלכות פ "א להלן
ואחת  קלה אחת שבועות, שתי  לו ונתחייב  טענות שתי 
על  אותו משביעין אלא שתיהן, אותו משביעין אין חמורה,
על  שיש וכאן השנייה. את עלֿידה ומגלגלים החמורה
ושבועת  המשנה, שבועת שהיא השותפין שבועת התובע 
שבועת  שישבע  בדין היה מדרבנן, אלא שאינה היסת

(אורֿשמח ). היסת שבועת עליו ויגלגל כדין 6)השותפין
יהיה  השבועה שעיקר לתובע , לו נוח  [שכך בכל. כופר כל
מאחר  משבועה, הנתבע  יפרוש אולי  הוודאית, הטענה על
הוא  מוכרח  זה ובאופן לשקר, נשבע  הוא כי  יודע  שהתובע 
ראה  כסף , שתי  ממנו גזל כי  בשותף  חושד שאינו לומר
אורֿשמח ]. ועיין כאן. ורדב "ז ב  הלכה פ "ט  למעלה

שבועת 7) גלגול דרך האמורות הטענות על משביעו
למעלה 8)השותפין. וראה היסת, משבועת חמורה שהיא
ג. הערה

.ÚBz‰BÙzL,ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL BÚÈaL‰Ï «≈«À»¿«¿ƒ¿««À»ƒ
ÈÏˆ‡ EÏ ‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ k :ÓB‡ Úa˙p‰«ƒ¿»≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÌeÏkeÈOÚ ‡ÏÂ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„Ú :ÓB‡ ÚBz‰Â , ¿¿«≈«≈¬«ƒ…»«¿¿…»ƒ
ÔBaLÁ˙Ó ÏÚ e˜ÏÁ :ÚBz‰ Ó‡L B‡ , ∆¿∆»««≈«»«¿«¿»

,‰ˆ‡L ˙Ú ÏÎa ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL E˙B‡ ÚÈaL‡L∆«¿ƒ«¿¿««À»ƒ¿»≈∆∆¿∆
 ÌBÈÏ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â ,zÚaL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿»¿«»«¿∆ƒƒ¿

˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Ó‡ elÙ‡ . ≈»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¬ƒ»«
‡Lp‰ ‰ÊÂ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‡LÂ ,e˜ÏÁ Ôk :Úa˙p‰«ƒ¿»≈»«¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿∆«ƒ¿»
zÁp‰ ÔB„wt B‡ ,ÈÏÚ BzÙ˜fL BÁ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆¿«¿»«ƒ»ƒ«¿»

ÈÏˆ‡BÈ‡  BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««ƒ∆≈≈ƒ∆»»À»≈
ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¿≈»¿«¿ƒ«
elÙ‡Â ,ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡lL B‡ e˜ÏÁ kL ˙q‰∆≈∆¿»»¿∆…ƒ¿«¿≈»«¬ƒ
ÔÈ‡Â ˙q‰ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÏebÏ‚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒ∆≈«¿ƒƒ∆≈¿≈
iÁ ‰È‰È Ba ‰„BÈ Ì‡L „ BÚË Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏbÏ‚Ó¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»»»∆ƒ∆ƒ¿∆«»

ÔBÓÓ ÌlLÏiÁ BÈ‡ Ba ‰„B‰ elÙ‡L c Ï‡ ; ¿«≈»¬»»»∆¬ƒ»≈«»
È„È ÏÚ elÙ‡Â ÂÈÏÚ ÚaL BÈ‡  ‰ÚeL ‡l‡∆»¿»≈ƒ¿»»»«¬ƒ«¿≈

.‰‡B‰ ÈÏÚa ÌÈB‡b‰ eB‰ ‰ÊÎÂ .ÏebÏ‚ƒ¿¿»∆«¿ƒ«¬≈»»
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הנשבעין.9) כל פרק  עוד 10)רי "ף  אין - שחלקו ולאחר
ז. הלכה פ "ט  למעלה השותפין, תובע 11)שבועת ואינו

בלבד. השותפין שבועת אלא ספק 12)ממנו כאן שיש
חדש  ספק  וכאן ספק , היא גופה השותפין ששבועת ספקא,

זו. שותפין לשבועת עוד מקום יש והשותפות 13)אם
עוד. קיימת (שמות 14)איננה נאמר דאורייתא [ובשבועה

לשבועה  והואֿהדין ישלם", ולא בעליו "ולקח  י ) כב ,
דרבנן].

.‚ÔÚËCk EÏˆ‡ ÈÏ ‡LÂ ‰z‡ ÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»
CÎÂÈÏˆ‡ EÏ ‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ k :ÓB‡ ‰ÊÂ , ¿»¿∆≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÚaL Úa˙p‰ È‰  ÌÏBÚÓ ÈÙzL ˙ÈÈ‰ ‡Ï B‡ ,ÌeÏk¿…»ƒ»À»ƒ≈»¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
˙q‰‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Óe ,ÌeÏk B„Èa BÏ ÔÈ‡L ∆≈∆≈¿»¿¿«¿≈»»∆…

ÌÏBÚÓ ÌeÏk ÈzÏÊ‚‰È‰ ‡lL ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡Â ; ¿«¿«ƒ¿≈»¿≈¿«¿≈»»∆…»»
e‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,e˜ÏÁ kL B‡ BÙzL. À»∆¿»»«¿ƒ«««∆≈«¿

(מגדלֿעוז).15) הגאונים בתשובות וכ"ה שם, רי "ף 
ודאית.16) טענה טענה 17)והיא על בכל, כופר כדין

הלכה 18)ודאית. פ "ט  למעלה וראה ממון. תביעת שזוהי 
אחר. ממקום שבועה עליו מגלגלים שחלקו, שאע "פ  ז

ב .19) הלכה למעלה

.„ÔÚËEÚÈaL‰Ï ÈÏ LÈÂ eÁ‡ ÔÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ¬«¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¬
ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡Ï :ÓB‡ ‰l‰Â ,˜ÙÒ ˙ÚËa, ¿«¬«»≈¿«»≈…ƒ¿««¿≈»

Á‡ Úa˙p‰ ÊÁÂ ,BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú ÚBz‰ ‡È‰Â¿≈ƒ«≈«≈ƒ∆»»À»¿»««ƒ¿»««
˜ÊÁ‰ È‰L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  e˜ÏÁ :Ó‡Â Ck»¿»«»«¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«

ÔÙkÚMÈÂ ,BÊ ‰ÚeLÏÔÎÂ .ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL «¿»ƒ¿»¿ƒ»«¿««À»ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם.20) היה 21)רי "ף  וחלקנו, נשתתפנו טוען: היה שאם
(רדב "ז). ב ֿג הלכה למעלה כמבואר משבועה, פטור

ועל 22) חלקתי , לא כאומר - השתתפתי  לא שהאומר
הם  שעדיין עדים יש וכאילו עדים, יש הרי  עצמה השותפות

כ). ס "ק  צג סימן (סמ "ע  חשוד 23)שותפים שהוא ואע "פ 
ממון, גזילת על חשוד זה אין - לשותפות ביחס  לשקר

שם). (סמ "ע  כלום בידו נשאר ולא שותף  והיה שיתכן

.‰Ôe‡ÒÈkÏ ÏÈh‰L,ÌÈÈc ˙B‡Ó Úa‡ ¿≈∆ƒƒ«ƒ«¿«≈ƒ»ƒ
eÙzzLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓL ÏÈh‰Âe˙Â e‡OÂ , ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿»¿

Ôe‡ ÔÚËÂ ,Ôe‡ „Èa Blk ÔBÓn‰ È‰Â ,„ÁÈa¿«««¬≈«»À¿«¿≈¿»«¿≈
ÔÈÈc ˙B‡Ó LÓÁ Ôw‰ ÔÓ ˙ÁtL:ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ∆»«ƒ«∆∆¬≈≈ƒ»ƒ≈¿ƒ

ÌlLÈÂ ,Ck B˙ÁtL ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL Ôe‡ ÚMÈƒ»«¿≈¿««À»ƒ∆¿»»ƒ«≈
B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ ÔBÚÓL˙ÚeL Ôe‡ ÚMÈ ‡l‡ ; ƒ¿¬ƒƒƒ≈∆»ƒ»«¿≈¿«

B˙ÁtL ÔÈÙzL‰‡ÏÂ ,„Ïa B„ÈaL ‰na CÏÈÂ , «À»ƒ∆¿»¿≈≈«»∆∆¿»ƒ¿«¿…
Ú„BÈ ÔBÚÓML ,Ôe‡ ÔÚË .ÌeÏk ÔBÚÓL ÌlLÈ¿«≈ƒ¿¿»«¿≈∆ƒ¿≈«

È‡cÂaBÊ ˙ÁÙaB˙ÁtLÔBÚÓL ÏÚ ÏbÏ‚È  ¿««ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«ƒ¿
˜qÚ˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ ˙Át‰ ÌeÎÒ È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿««¿«¿»«∆¿ƒ…ƒ¿«≈

ÏÏk BÊ ˙eÙzLa ÔBÚÓL˙q‰ ÔBÚÓL ÚMÈ  ƒ¿¿À»¿»ƒ»«ƒ¿∆≈
„BÚ ‡ÏÂ .ËtÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ‰Êa È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L, ∆≈≈«¿««¿∆«∆¿≈¿ƒ»≈¿…

‰n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ÔBÚÓL „Èa ‡Lp‰ ∆»ƒ»»∆«»∆«ƒ¿»¿«ƒ¿
‰ÂLa B˙B‡ ÌÈ˜ÏBÁÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ÛzM‰ ¿ƒ¿»∆∆≈«À»ƒ«ƒ¿»ƒ

‡l‡ ;BÁ „ÈaM ‰Ó ÏhÈÂ ÚMiL È„k ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆ƒ»«¿ƒ…«∆¿«¬≈∆»

‰f‰Â .B„È ˙Áz ‡e‰L cÓ ÏËB B‡ ,ËÙÂ ÚaLƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»∆««»¿ƒ»≈
.‰‡B‰ ÈÏÚa Ba eÚË kL ,‰Ê ÔÈ„a¿ƒ∆∆¿»»«¬≈»»

(מגדלֿעוז).24) שותפות.25)גאונים ולדעת 26)של
שוה, השקעתם שאין אע "פ  - ג) הלכה (פ "ד למעלה רבינו
בשכר  מודה והראב "ד בשוה, ביניהם הפחת או השבר

בפחת. להפסיד 27)וחולק  צריך מהם אחד שכל שנמצא
דינרים. וחמשים לשלם 28)מאתיים צריך ששמעון שאף 

שכר  במחצה שמשתתף  שותף  כדין ההפסד מן מחצית
כדי ונוטלין הנשבעין מן השותף  "אין הפסד, ומחצה
להלן  רבינו שכתב  כמו חבירו" שביד מה ויטול שישבע 

ההלכה. שאינו 29)בסוף  "כך", רבינו הוסיף  לא כאן
כאילו  ונראה כולו, מקבלו שאינו אחרי  הסכום, כל על נשבע 
וכו' בטלית" אוחזים "שנים בדין מצאתי  וכן שקר. על נשבע 
ס "ק  צג סימן בסמ "ע  וראה (כסף ֿמשנה, ה: בבאֿמציעא

ששמעון 30)כד). לו, שברור כן, טוען ראובן אין שאם
לא  שהרי  יודע , אינו ששמעון הדבר ברור הפחת, על יודע 
מודה  עצמו שהוא ומכיון שנתעסק , בשעה שמעון היה
טו). ס "ק  שם (ש"ך להשביעו צורך אין יודע  אינו ששמעון

זה".31) "בפחת תימן: החמישים 32)בכ"י  את ותובע 
ראה 33)הנותרים. חמורה, שהיא השותפין שבועת מתוך

ג. הערה השותפין.34)למעלה לשבועת מקום אין שאז
איני35) אומר: והנתבע  'ברי ', טענת חבירו התובע  כל כדין

ח ). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ "א לך חייב  אני  אם יודע 
מכיסו 36) השותפין בשבועת מוציאין שאין רק  לא כלומר,

כגון  השותפים מממון זה מעכב  שלפעמים אלא השותף , של
השותף  שאין שנאמר, מה בכלל זה ואף  בידו, שהוא

כח ). ס "ק  שם (סמ "ע  ונוטלין מאה 37)מהנשבעין הוא
הרי38)דינרים. מהם, אחד ביד שהוא אף  שנשאר, שמה

ויש  שניהם, ברשות מונח  כאילו והוא מהשותפות, הוא
שם). (סמ "ע  שוה חלק  למה 39)לשניהם גם טעם הוא

ההלכה. בתחילת שנאמר

.ÂÔÚËÂÈÏÚ ÈÂÏÏ LiL ,ÔBÚÓLBÊa BÁ »«ƒ¿∆≈¿≈ƒ»»¿
ÏBÎÈ ‰È‰Â BÁ‰ È„k B„Èa ‰È‰ Ì‡ :‰Ó ˙eÙzM‰«À»»∆ƒ»»¿»¿≈«¿»»»

ÔÓ‡  ÈÂÏÏ BzÏCk Á‡Â BÁ‰ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿¿≈ƒ∆¡»¿¿ƒ«¿««»
ÔÈMÁÓÔÓ‡ BÈ‡  ÔzÏ B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈≈∆¡»
‡ÈˆB‰ÏÔe‡ „iÓ‰Úe„È‰ ‰BÁq‰ ÔÓ B‡ ¿ƒƒ«¿≈ƒ«¿»«¿»

ÏÚ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL ,˙eÙzMÏ«À»∆»¿¿»≈ƒƒ¿¿≈ƒ«
ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .Ôe‡ ÈÒÎÔÈ‡  ƒ¿≈¿≈¬ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ¿»≈

Ôe‡ÔÚË Ì‡ Ï‡ .ÌeÏk ‰pnÓ ÌlLÏ iÁ ¿≈«»¿«≈ƒ∆»¿¬»ƒ»«
È‡cÂa Ú„BÈ Ôe‡L ,ÔBÚÓLÈÏÚL BÁ‰ ‰fL ƒ¿∆¿≈≈«¿««∆∆«∆»«

ÚMÈ  ‡e‰ eÏˆ‡ BÁ‰Â ,‡e‰ ˙eÙzM‰ ˙ÓÁÓ≈¬««À»¿«∆¿≈ƒ»«
‰Ê BÁL Ú„BÈ BÈ‡L ÏebÏ‚ È„È ÏÚ B‡ ˙q‰ Ôe‡¿≈∆≈«¿≈ƒ¿∆≈≈«∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .BlMÓ BÁ‰ ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,eÏˆ‡∆¿≈ƒ«≈ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ»»
ÔÈÈ„ ‰‡Óa ÔBÚÓL ÌLa ÈÂÏ ÏÚ BÁ ËL¿««≈ƒ¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ

ÔBÓnÓÈzÊÁ‰Â ÈzÚÙ :ÔBÚÓL Ó‡Â ,˙eÙzM‰ ƒ»«À»¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
ÒÈkÏB‡ ‰LÏ ÔÓÊ BÏ ÈzÚ˜ :ÔBÚÓL Ó‡L B‡ , «ƒ∆»«ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»»

ÏÚ ‰OBÚ ‡e‰ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡ BÈ‡  ÌÈzLÏƒ¿«ƒ≈∆¡»∆»¿¿»∆«
ËÙ k ÈÂÏ ?‰Ê ÔÈ„a ÔÈc „ˆÈÎÂ .Ôe‡ ÈÒÎƒ¿≈¿≈¿≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÚÓL ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBÚÓL ˙‡„B‰a ‰È‡ ¿»«ƒ¿¿ƒ…≈ƒƒ¿¿»»
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B˙ÈaÓ ÌlLÈÓ‡L ÔÓÊ ÛBÒa ÈÂÏ ˙‡ Úa˙ÈÂ ,. ¿«≈ƒ≈¿ƒ¿«∆≈ƒ¿¿«∆»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).40) הגאונים ואין 41)תשובת שמעון, על
ומן  השותפים. על הוא והחוב  חוב , כאן שיש ראיה לשמעון
שמו  על עליו, שטרֿחוב  שיוצא שאף  נראה "עליו", הביטוי 
על  אלא עליו, אינו שהחוב  ראיה לו אין שמעון, של

כאילו 42)השותפות. הרי  החוב , כדי  בידו שיש אחרי 
לתת  היה שבידו מפני  או עליו. בעלים והוא ברשותו הכסף 

עליו. שסיפר טרם ללוי , החוב  את סילוק 43)מקודם אחרי 
השותפות. לחלוקת הנשאר ההון של חשבון עושים החוב ,

ראיה.44) בידו שאין מוציא 45)אחרי  כל כדין ודינו
מחלקו 46)מחבירו. שאילו ראובן. של מחלקו היינו,

שהשותף  רבינו, לשיטת בהתאם וזה נאמן. בוודאי  הוא,
בהפסד. חלקו את לכסות מכיסו כתובה 47)חייב  והיא

השותפות. על ולא שמעון חייב 48)על שמעון אבל

שהודה. אחרי  חלקו, את הערה 49)לשלם למעלה ראה
הש"ך. בשם של 50)כח  שמו על הוא שהשטר שאף 

מממון  ניתנה שההלוואה מפורש בו כתוב  הרי  שמעון,
להלן. וראה ראובן, בידי  כשהשטר והמדובר השותפים.

השותפות.51) ראובן,52)לאוצר בידי  כשהשטר המדובר
שאין  שמעון, של מחלקו אלא נפטר אינו ולפיכך כנ"ל,
לשלם, לשמעון לו אין אם אלא תחילה ממנו גובה ראובן
ראובן, של מחלקו גם לוי  נפטר - שמעון בידי  השטר ואם
השטר  את להעלים יכול שהיה "מיגו" לשמעון יש שהרי 

(כסף ֿמשנה).53)(כסף ֿמשנה). מלוי  יתבע  - לו אין ואם
אבל 54) לשתים", או לשנה זמן לו "קבעתי  כשטוען: היינו

(סמ "ע  כלל לוי  את לתבוע  יכול אינו - "נפרעתי " טען אם
לא). ס "ק  צג סימן

ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿À»ƒ



      

ה'תשע"ח  תמוז י"ח ראשון  יום 

  





     
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי  יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק  לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק ; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק  בה שנתערב 

.‡ÔÎÂ .‰p‰k eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
 Ô‰ÎÏ ‰ÏÚpL ‰p‰kÏ ˙BeÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï  ‰Ú‰ ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.ÔÈa dk„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚpL ÔÈe≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰Ú‰MÓ  [dk„k ‡lL ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»
‰ÏÚÓÂ. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי  הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Leb‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚÈ‰  ‰ÈÏÚ ‡e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰  Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁLÔ‰k Ï‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k Èeq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï  ÔÈÒe‡‰ ÔÓÈt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙  ‰ÏÚ ‡lL˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם אפילו ככתוב :8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי  לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות

בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן
נבעלו. לא אפילו משמע  אלמנה...11)פסולות", "בתולה

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.„‡Ï  ıÚ ˙kÓ B‡ ˙‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…
dÏlÁ‡Ï  ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…

dÏlÁ. ƒ¿»

לקיימה.12) מותר נשאה אם בדיעבד, שרק 13)שהרי 
יקח ", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין
עובר  אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל
אולם  קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
כהונה. מאיסורי  אלא חלל ואין כהונה מאיסורי  אינו זה לאו

.‰B‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ ÏÚd˙B‡ ‰OÚ  «««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»

‰BÊ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡e ÊÁ .e‡aL BÓk ,, »¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
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‰pnÓ BÚÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ  Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰ ÔÈa≈≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»
CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ‡aL Ô‰k ,ÌÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»

BÈ‡L ÈÙÏ ,Lk „Ïe‰  ‰BL‡ ‰‡ÈaÓ ‰aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈
‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k Èeq‡Ó‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡e ÊÁ . ≈ƒ≈¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»

ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰  ‰„ÏÈÂ ‰aÚ˙ ,‰iL¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ
.‰p‰k Èeq‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ≈¿À»

לו.14) להנשא אסורה הבא 15)והיא "כהן חללה, ולא
משוי לא חללה אותה), (עושה לה משוי  זונה אחותו, על

כהונה. מאיסורי  זה שאין מפני  לו 16)לה", אסורה והיא
זונה. נעשית שהרי  כהונה, שניה 17)מאיסורי  שביאה

חללים. וזרעו חללה, אותה מצא 18)עושה לא רבינו
ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא
הבן  הממזרת על בבא וכן ממזר, הבן כריתות בחייבי  שהרי 

זונה".19)ממזר. עשאה זר, עליה שבא "יבמה

.ÂdÏlÁ  ˙ÁLÓ‰Â ˙Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ, ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰  ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ

.Ïka ‰ÂL ‡l‡∆»»∆«…

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙aÚÓ ‰Le‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È‰L ,Lk „Ïe‰  ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰Ú ˙thÓ. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰ÈcÓ Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e‡a k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È‰  ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï‡ .Ô‰ÈcÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚÊÂ ‰Lk ‡È‰  ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ eq‡  ˙BiM‰ eq‡L ;ÌÈLk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Leb ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰ÈcÓÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óeza ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡OÈ ÈÓÁÂ ÌÈ‰k ÈÓÁ, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂÔ‰ÎÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡ÂB˙B‡ ÔÈkÓ  ‰Le‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡ ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ
˙ecÓ ˙kÓÌ‰Èc ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ï‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»

‰Le‚ ‡OBÂ ,Êk ‡e‰ È‰  È‡ce‰ ‰Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡ :Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡  Ô‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק . על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק  שעל
דבריהם. של מאיסור גרע  שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי  כהנים חומרי  עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני 
חללים". יצאו הכהנים,

.‡ÈeÒ‡  ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ eÒ‡ ‡e‰L ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï‡ .e‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙ÁLÓe ˙Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .ÁLÓÏÂ ‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô‰‡ Èa :Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙BLk e‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙ÊÓÓ ‡OÏ zÓ b‰ ‡ˆÓ .Ô‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ ¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈÁLÓe ÌÈb≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ
Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BB„ ‰nk Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈

Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È‰  Ï‡OÈ ÚÊ Ô‰a. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈
‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Âd˙„ÏÂ d˙B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»

B‡ ,Ï‡OÈ ˙a ‡OpL ÁLÓ B‡ b Ï‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰LÎ Bza  ˙ÁLÓ B‡ ˙Bi‚ ‡OpL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב  "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב " בן אליעזר כרבי  בעצמן

לכהונה. כרבי33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף  האומר יוסי 

האם.34) מצד או האב  מצד ישראל זרע  בה שנתערב  מפני 

.‚ÈÈL ÈˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È‰Â ‰Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
˙BLk Ì‰È˙Ba  e‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚÊ  ‰Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .Bc ÛÏ‡ Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰eÒ‡  ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡OÈ Ï‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È‰  ˙ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Lk „Ïe‰  ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÔÈzÓ  ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ÂÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÌÈzÓ (. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa  Ì˙‡ ˙ÈÏ Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈

.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿
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קסז                 
         

לוי .35) הוא לוי , האב  ואם כהן. הוא הולד כהן, האב  ואם
גם 36) כשר, הוא האב  ואם חלל. הולד חלל, הוא האב  ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אף ֿעלֿפי  כשר, הולד
ואי הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„ÚÂ ÌÈb ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
ÁLÓ‰Â b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÌÈzÓ  ÌÈÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È‰  ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡OÈ˙Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰  ˙ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואף ֿעלֿפי  בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי  והאב  האב ,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב  רק 

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙eLk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ ÏkÔ‰Ó ‡OÏ zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙Bb˙nL‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰ÈÓe ‰vÓ ˙ÏÚa‡e‰L LÈ‡ ˙È‡ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰ÈÓ ‰aÓÔÈLLBÁ  «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á˙‰Ï Èe‡Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈÁ‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ  ÌÈ„Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa ¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

ÊÎ‡ „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bia‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ‚ ‡nL ˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚb‰Â :ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚbe ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ ÈÏƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי  ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ  בני  שני  ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ  בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע 
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי  וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,ÚÚ ‰ÈÏÚ ‡wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ
ÌÈLÔ‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ÊÓÓ Ô‰a Ú˙pL ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆

˙e„Ú ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È‰  «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ
‡OÈ ‡ÏÚa‡ ‰ÈÏÚ ˜ciL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«

‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡È‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ
Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈

È‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È‡ È‡ Ì‡Â ,‰È‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ
.‰È‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי  מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב " עבדות בפסול כתב  לא רבינו
אי ֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב  שאם מפני  ובחלל,
התערובות, בני  כל את שחרר שאולי  המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב  אם שהרי 
בלשונו, רבינו דקדק  לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע  כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב 

אם 45)עבדות. שעבד מפני  עבד", "או כתב  לא רבינו
כשר, הרי  הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב 
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק  למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב  לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק  היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק  הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע , בדיקת "שמפני  ואמותיהן. הן כלומר
הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע  שאין האחרות, לבדוק 

מהן". שלמעלה בודק 

.ËÈÌiÂÏ ÚÚ ‰ÈÏÚ ‡wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡OÈ B‡„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜cÏ ÛÈÒBÓ , ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa eÚ‰L .˙B‰n‡ OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ˙È ÌÈÏ‡OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואף ֿעלֿפי48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי  בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני  אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק 
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק  כדי  קנס ,

.ÎÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa BÁ ˙‡ ÛÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê eÈiL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï‡ .ÚÓL ‰È‰  ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.‡ÎBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆiLk LÈ‡‰ ˜cÈ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜cz ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Úe‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙BLk e‰Ê‰ ‡lL ÈtÓ. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי  עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
משום  ואפילו לבדוק , שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו

ממזרות. פסול

.Î,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ÊÓÓ BÏ ÔÈBwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ  ˜˙BLÂ „Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ
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קסח                
         

ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe, ¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ
.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

ממשפחה 51) גרוע  השותק  זה יהא שלא מכשרתו, והבדיקה
פסול. בה שנתערב  עדים עליה שהעידו

.‚Î‰ÓÏ‡ Ïk  ÏÏÁ ˜ÙÒ da Ú˙pL ‰ÁtLÓ ƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
‰eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡ÓÌ‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒ

BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï  ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»
ÏÏÁ B˙B‡ ˙ÓÏ‡Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL «¿»«»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«

.ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆»»»∆»≈»»
Ô‰Ó ‰M‡ Ïk  È‡cÂ ÏÏÁ da Ú˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆
‡e‰Â .‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ;˜ciL „Ú Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡¬»¿…≈«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿

ÔÈc‰;È‡cÂ ÊÓÓ B‡ ÊÓÓ ˜ÙÒ da Ú˙ Ì‡ «ƒƒƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««
,‡e‰ „Á‡ eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â ÊÓÓ ˙L‡L∆≈∆«¿≈¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»

e‡aL BÓk. ¿∆≈«¿

משפחה 52) מאותה לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
כאמור 53)ונתלאמנה. ספקות, שני  כאן שיש ואף ֿעלֿפי 

ביוחסין". עשו ש"מעלה מפני  לכתחילה אסורה למטה,
בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא על 55)ואם מוסב  זה

חלל, כספק  דינו - נתערב  אם ממזר ספק  כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב  אם ודאי  וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי , הלכה יח  פרק  למעלה

ה'תשע"ח  תמוז י"ט  שני יום 

   1 
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי  אני  אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק  מי  נאמן; הוא אם אני  כהן ואמר שבא מי  ודין
כהן  ולד נתערב  אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa 3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïeb‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óez ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

Ì‰Èc ÏL6‰Óez Ï‡ ;7‰lÁÂ ‰Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡  ‰Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח  מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,
ב .4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה

(רש"י ). ולירושלים למקדש חוץ  הארץ ) (בגבולי  בגבולין
מדרבנן.6) אלא  אינה הנשמר 7)שחיובה אדם  אוכל "כל

להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב  הארץ , מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח , (דברים שנאמר לכהן, ראשית  ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ "ב  לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ "ה כתובות,

.ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈

LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»

„ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï  ÂÈÁ‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈
;‰ÏÚÓÂ ÔÈ„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

  

   

שהרי ישראל, של  מעלת על נפלא  לימוד  יש  זו  בהלכה 
בית  שאי שבזמ ונמצא  ," תקנו תמידי כנגד  "תפילות
תפילות   המזבח  גבי  על העבודה  נעשית  קיי המקדש 
לוי כה מישראל, ואחד  אחד  כל על־ידי   תמידי כנגד 

גר. ואפילו  וישראל
תפילה  הל'  " רמב) מהתורה  מצות־עשה  היא  התפילה 
לכל  אלא  סגולה  ליחידי  שייכת אינה  זו  ומצוה  ה "א ) פ"א 
במעמדו  הבדל ללא  מה , לדבר הצרי מישראל אחד 
יש  אז  ג אחר, או  זה  רוחני  עניי בו  חסר  א  וא ומצבו .
הברכות, כל מקור שהוא  לקב "ה  להתפלל ציווי  עליו 
על  שציווה  הוא  שהרי  תפילתו  מקבל בוודאי  והקב "ה 
שג , לנשי  ג שייכת זו  שעבודה  כ כדי  ועד  התפילה .
רק   נפעלי היו  הבית שבזמ  הענייני כל את פועלות ה

סגולה . יחידי  על־ידי 
כתב , שכבר מה  על בדבריו  סומ  " שהרמב הכלל ידוע 
את   לומדי כאשר ובענייננו , .אחר־כ הנכתב  על לא  אבל
הלכות  למדו  כבר ולמעלה ", מהמזבח  בודקי ש "אי ההלכה 
 מני שיהא  "תיקנו   ש  " הרמב דברי  ואת תפילה 
ישנו  הזה  בזמ  שג היינו  הקרבנות", כמניי התפילות
וא "כ תפילה , ידי  על המזבח  גבי  על שימוש  של העניי
ששימש  כה בבחינת הוא  מישראל ואחד  אחד  שכל נמצא 

בדיקה ". צרי ש "אינו  המזבח  גבי  על
ב "עיקבות  ובפרט הגלות, בזמ ביותר מודגש  זה  עניי
שהיה  מי   ראשוני שבדורות אור' ב 'תורה  מבואר משיחא ",
שהיה  ומי  נביא , או  גדול צדיק  במדריגת זכאי  היה  זכאי 
בה אי  האחרוני בדורות א גמור. רשע  היה  חייב 
כאשר  הבית בזמ . טובי כ "כ   צדיקי ולא  כ "כ   רשעי
הקליפה  התגברות  ג היתה  , בתוק אלוקות גילוי  היה 
גדול,  בתוק עבודה ־זרה  של הרע  יצר  ג היה  ולכ , בתוק
התגברות   תוק  ג התבטל בגילוי  הירידה  ולאחרי 
שדווקא  ונמצא  עבודה ־זרה . של הרע  יצר כולל הקליפה ,
ואחד אחד  כל של והקשר הע "ז, עני שיי לא  הגלות בזמ

ובשלימות.  בתוק הוא  הקב "ה   ע מישראל
אבל  והשגה , בהבנה  אלקות בגילוי  הוא  הבית בזמ העילוי 
גדול,  בתוק הוא  הפשוטה  האמונה  עניי הגלות בזמ
משה  "והאיש  הפסוק  על נשיאינו  רבותינו  ביאור וכידוע 
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דעקבתא  לדרא  ביחס  היתה  ענוותנותו  שעיקר מאוד " עניו 
וכו '  המלעיגי הניסיונות, , הקשיי שלמרות דמשיחא ,

פשוטה . אמונה  מתו גדול הכי   בתוק  עומדי
       

א.10) עו, ב .11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡  Ï‡OÈ ı‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa  ı‡‰ Ï‡ ÌÎ‡a :Ó‡pL .‰Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï  ‡ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óez ÔÎÂ .14Èc ÏL  À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי  שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי 
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ "

הכ"ו). תרומות מהל' ב .15)(פ "א פב , יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק  שזה מפני  כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב  וכן מיוחס . לכהן רק  מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב . פ "ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי 
וראה  סג. ב , עזרא בספר ככתוב  נחמיה, שגזר היא גזירה

שם. כתובות, מס '

.„‰È‰L e‰e‡L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È‰  ‰Bz ÏL ‰Óe˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡ÈwÓ19ÔBL‡ ‰Bza20‰Óez ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙Bb‰ ˙Èa¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליח ֿציבור כשמגיע  לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי  הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליח ֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס . כך משום אותו ב .18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב .19)בעיא כה, שם

קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי "ב  ישראל" ואחריו לוי  ואחריו ראשון,

הי "ח ).

.‰ÔÈ‡  ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈
ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡ÈiL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ

.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎek ÌÈe ‡È‰Â ‡e‰ ‡e ,˙Á‡ ‰È„ÓÏ ‰Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰ÈÁ‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡  ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È‰Ï CÈˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È‰Ï CÈˆ  ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È‰Ï CÈˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ kL ÈtÓ ,‰Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י ).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י 
ב .24) עט , שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י 

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡e ,˙Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈˆ  ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :Ó‡Â ,ÂÈe27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ

ÌÈ„Ú ‡ÈÓ BÈ‡Â ,‰Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡ ‡È‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰ÈÁ‡ ÔÈÎek eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡ ‡È‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈˆ  ‰ÈÁ‡ ÔÈÎeÎe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎÎÂ Ì‰ ˙Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :Ó‡Â ,ÂÈe ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡ÈÓ  ‰Èa29‰˙È‰ ‰Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏe ÒÁÈÓ Ï‡OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ„‰qÏ Èe‡ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי  אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב .31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙BËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :ËLa e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡  ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
Èc ÏL ‰lÁÂ ‰Óez ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈÙBÒ33Ïeb‰ ÈL„˜ ‡Le34ÔÓ ÔÈÏÚÓ  ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙BËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡ ‰Bza ‰‡ÈwÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב .32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר
וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו

שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡  Ô‰k ‰Ê Èa :Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‰Óe˙a36‡È‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב .36) כה, שם

.‡È,Ô‰k ÈÁÂ È‡ :ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k ÈÁÂ È‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÔÈÓ‡ el‡ È‰  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k37Ì‰ÈLe , ¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
˙˜ÊÁa38‡OpL ‰Ê È˙È‡ :Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»

B‡ ,Ôb‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆
wLÈÂÏ ÂÈÁ‡ ‡˜Â ÔBL‡ ‰Bza ‡39ÔÈ˜ÈÊÁÓ  ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ
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ÈL ‡˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ
Ô‰k Á‡ ‰Bza40‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ 41. «»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

א.37) כד, שמחזיקים 38)שם ה"ט , למעלה  כמבואר
אחד. עד פי  על אחריו 39)בכהונה קראו לא שאם שם:

כהן, שהוא הוכחה אין עוד - הראשון היה שהוא בזה לוי ,
גדול. שהוא בחזקת ראשון אותו קראו שם.40)שאולי 

ראשון.41) מעשה לו ליתן

.È„ÈÚ‰42ÔÈc ˙Èa ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡L ≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡  Ô‰k‰ Ô‰È‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óez¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆

‰ÎÓÏ ‰ÓezÓ B˙MÈ43. ¿À»ƒ¿»¿»¿»

(מגידֿמשנה).42) אחד כו.).43)עד (שם לכהן

.‚È,ÔÓ‡ BÈ‡  È‡ Ô‰k :Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â44‡˜È ‡ÏÂ , ¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»

ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡ ‰Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
Ïeb‰ ÈL„˜a45ÒB‡ Ï‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú , ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈

‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le‚a BÓˆÚ46.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â , «¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
‰˜BÏ  ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â47˙ÏÚp‰Â ,48˜ÙÒ (BÏ) ¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈
‰ÏÏÁ49. ¬»»

ב .44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני 
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי שאין ומכיון ה"ט , למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק  כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי 
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי 

ה"ט . או 47)פי "ח  לישראל מתחילה הוחזק  שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע  כהונה, מפסולי 
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק '). ('חלקת חללים ספק  הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡  Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51eÎÊ :Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ kÓ È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ

ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba ÈÁÂ ,ÚÏ ‰Óez ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ
ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי  ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט . למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי "ח ). עבדים מהל' (פ "ח  תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח  תינוק  שסתם "מפני 
התרומה.54)(רש"י ). את יטמאו שלא כדי 

.ÂËÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ
ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,ÚÏ ‰Óe˙a ÏÎB‡Â ÏBË ÈBÏt È˙È‡Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ

B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«

‰kÏL ÂÈ‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆
‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡  Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»

‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ
ÏL ÂÈ‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆

.ÂÈ‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰  Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח , קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י 
אחד. עד 58)כעד רק  ויש לכהן אביו הוחזק  שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„ÈBÓe BÏ ÔÈLLBÁ  ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Leb Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ «¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ  ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ  Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ

ÔBL‡ „ÚÏ ÛËˆÓ ÔBÁ‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני  כנגד עדים שני  יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔBÁ‡Ï ‰ÚLƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ˙BBÚz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k ÈÓÁÂ Ï‡OÈ ÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
 ‰Le‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב .63) ק , שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ eÚ˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
ÈÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B  ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL BÓ68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
 „Á‡ ‡ ˙Èe „Á‡ ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני  "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י ). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
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קעי                 
         

מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי  מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי  השני , ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני ונשאה טעות, קידושי  היו הראשון שקידושי  נתברר
גט , צריכה אינה היא שהרי  גט , בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי  שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי  שבוע  כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי נחלקו והמשמרות דוד. בימי  גורל ע "י  להם שנקבע 
השבוע  מימי  אחד יום במקדש עובד היה אב  בית וכל אב ,
לשני משתייכים הללו הכהנים שני  אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב  יכולים המשמרות חברי  אין משמרות,

שלהם. בשבוע  המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי 
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי חלק , מקבל אינו הזה הספק  ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני 

ותקח . - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÓÎÁ eÊb  ˙eÊa Ï‡ ;ÔÈ‡eOÌÈ70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ

ÂÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú  ÂÈÁ‡ BÚÊÏe Bl ‰˙È‰Â :Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈÁ‡ ÒÁÈÓ BÚÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב .70) על גזירתם והסמיכו ב . ק , שם

.Î,ÏÚe Ì‰Ó „Á‡ LtL ÌÈ‰k ‰OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ  BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

.z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ  ‰Le‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈

ה'תשע"ח  תמוז כ' שלישי יום 

    1 
מותר 1) אם תאוה; דרך לערוה ונישוק  חיבוק  איסור יבאר

מן  אחת לחבק  מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל
אם  המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
אשתו  עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות
עם  האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או כדרכה שלא
לבטלה  זרע  שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו
אסור  זונה; פתח  על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה
סמוך  בניו שישיא נשוי ; אינו אם במבושיו יד לשלוח 
ישא  אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי  לפרקן;
ומתו; אנשים לשני  שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם

.‡‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰ Ïk2B‡ ,ÌÈÈ‡ Cc ˙BÈÚ‰ ÔÓ »«»«∆¿»ƒ»¬»∆∆≈»ƒ
È‰  Oa e˜a ‰‰Â ‰Â‡z Cc ˜MÂ ˜aÁL∆ƒ≈¿ƒ≈∆∆«¬»¿∆¡»¿≈»»¬≈

‰˜BÏ ‰Ê3˙BOÚ ÈzÏÏ :Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ∆∆ƒ«»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¬

˙BwÁÓ4˙Bl‚Ï e˜˙ ‡Ï :Ó‡Â .ÓB‚Â ˙ÚBz‰ ≈À«≈…¿≈¿∆¡«…ƒ¿¿¿«
È„ÈÏ ÔÈ‡Èn‰ ÌÈ„Ï e˜˙ ‡Ï :ÓBÏk  ‰ÂÚ∆¿»¿«…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈

‰ÂÚ Èel‚5. ƒ∆¿»

"והם 2) כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
אחת  וכל עריות הנקראות הן מות אחרי  בפרשת האמורים

ערווה. נקראת חייב 3)מהן אינו וכרת דין בית מיתת אבל
בחייבי גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא
בלבד. כריתות בחייבי  אלא לוקה אינו אבל לאווין,

הזימה.4) לתועבות המביאים מדרבנן.5)מנהגים

.ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È‰  el‡ ˙BwÁÓ „ ‰OBÚ‰»∆»»≈À≈¬≈»«
ÊÓÏ B‡ ÂÈÏ‚e ÂÈ„Èa ı˜Ï Ì„‡Ï eÒ‡Â .˙BÈÚ‰»¬»¿»¿»»ƒ¿…¿»»¿«¿»ƒ¿…

dnÚ ˜ÁOÏ B‡ ,˙BÈÚ‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈÈÚa6Ï˜‰Ï B‡ ¿≈»¿««ƒ»¬»ƒ¿…ƒ»¿»≈
ËÈa‰Ï B‡ ‰ÈÏÚL ÌÈÓOa ÁÈ‰Ï elÙ‡Â .L‡…«¬ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆»∆»¿«ƒ

ÔÈkÓe .eÒ‡  dÈÙÈa7˙kÓ ‰Ê „Ï Ôek˙nÏ ¿»¿»»«ƒ«ƒ¿«≈¿»»∆««
‰M‡ ÏL ‰pË˜ Úaˆ‡a elÙ‡ ÏkzÒn‰Â .˙ecÓ«¿¿«ƒ¿«≈¬ƒ¿∆¿«¿«»∆ƒ»

Ûz‰ ÌB˜Óa ÏkzÒpL ÈÓk  ˙B‰Ï Ôek˙Â8elÙ‡Â . ¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«…∆«¬ƒ
.eÒ‡  dÚO ˙B‡Ï B‡ ‰ÂÚ‰ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆¿»ƒ¿«¬»»

לערווה".6) מרגילין ראש וקלות העובר 7)"שחוק  ככל
חכמים. דברי  ערוותה.8)על

.‚ÈiÁa ÔÈeÒ‡ el‡‰ ÌÈc‰Â9zÓe .ÔÈÂ‡Ï ¿«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»≈»ƒÀ»
ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ,d˜„Ïe ‰Èet‰ ÈÙa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»¿»¿»≈¿»≈
,‰p‡OÈ ÂÈÈÚa ‰‡ ‡È‰ Ì‡ ‰‡iL È„k ,‰ÏeÚa¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒƒ»»¿≈»ƒ»∆»
˙BOÚÏ Èe‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .eq‡ „ˆ ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«ƒ¿…∆»∆»«¬
˙Èa :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .˙eÊ Cc ÏkzÒÈ ‡Ï Ï‡ .Ôk≈¬»…ƒ¿«≈∆∆¿¬≈≈¿ƒ

.‰Ïe˙a ÏÚ ÔBa˙‡ ‰Óe ,ÈÈÚÏ Èzk»«ƒ¿≈»»∆¿≈«¿»

בשר 9) וקרבת ונישוק  וחיבוק  לאווין. בחייבי  גם כלומר,
מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי 

.„Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿«
Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÂÚ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈
 ÔÓÊ Á‡Ï BÏ ˙zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡a ‰pnÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«
Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï‡ .ÏBLÎÓ „Ï ‰Êa ‡a BÈ‡≈»»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈

.‰ÚÏ ÏÈbÈ ‡nL ,dnÚ L‡…ƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.‰ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,˙ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

eÓ‡ LenL ‰Ê È‡a .e‰‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
ÔÈ‡Â .„Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈc LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.ÂÌ„‡ ÏL BaÏ ÔÈ‡L ˙BÈÚ‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜aÁÓ‰«¿«≈««ƒ»¬»∆≈ƒ∆»»
BÙ˜B11B˙BÁ‡ ÔB‚k ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ˜MpL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ¿¬≈∆∆ƒ≈¿««≈∆¿¬

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‡ ˙BÁ‡Â ‰ÏB„b‰«¿»«¬ƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈
,˙BÈa ‰p‚Ó ‰Ê È‰  ÏÏk ‰‡‰ ‡ÏÂ ‰Â‡z ÌL»«¬»¿…¬»»¿»¬≈∆¿À∆¿≈
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ÔÈ˜ ÔÈ‡L .‡e‰ ÌÈLtË ‰OÚÓe ,‡e‰ eÒ‡ „Â¿»»»«¬≈ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ
dÏ Ì‡‰Ó ıeÁ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰ÂÚÏ¿∆¿»¿»≈¿»≈¿«»≈»≈ƒ¿»

.BzÏ ‡‰Â¿»»¿ƒ

חטא.11) לידי  שיבוא חרד לבו אין כלומר,

.ÊBnÚ ÔLÈ˙Â ,d˜MÏe Bza ˜aÁÏ ‡‰ zÓ ?„ˆÈk≈«À»»»¿«≈ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ,da ÌÚ Ì‡‰ ÔÎÂ ,Oa e˜a¿≈»»¿≈»≈ƒ¿»»¿«∆≈
„Ú ‰ÏB„b ˙a‰Â ÏB„b Ôa‰ ‰OÚÂ eÏÈc‚‰ .ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿ƒ¿«¬»«≈»¿««¿»«
,B˙eÒÎa ÔLÈ ‰Ê  Ánˆ CÚOe eÎ ÌÈ„L eÈ‰iL∆ƒ¿»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«∆»≈ƒ¿
„ÓÚÏ ‰LBa ˙a‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .d˙eÒÎa ‰LÈ ‡È‰Â¿ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»««»«¬…

˙‡OpL B‡ ,‰nÚ ‰È‡ ÈÙÏ12‰LBa Ì‡‰ Ì‡ ÔÎÂ , ƒ¿≈»ƒ»¬À»∆ƒ≈¿≈ƒ»≈»
 ÌÈpË˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰nÚ da ÈÙa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¬À»¿««ƒ∆≈¿«ƒ
‡l‡ Ì‰nÚ ÌÈLÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÌÏk‰Ï eÚÈb‰MÓƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈≈∆≈¿≈ƒƒ»∆∆»

.Ô˙eÒÎaƒ¿»

נתקדשה.12) ואפילו

.Á˙BÏÏBÒÓ‰ ÌÈL13‰OÚnÓe ,eÒ‡  BÊa BÊ »ƒ«¿¿»»ƒ«¬≈
ı‡ ‰OÚÓk :Ó‡pL ,ÂÈÏÚ e‰Ê‰L ‡e‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆À¿«¿»»∆∆¡«¿«¬≈∆∆
?ÌÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .eOÚ˙ ‡Ï ÌÈˆÓƒ¿«ƒ…«¬»¿¬»ƒ∆»ƒ
˙‡O ‰M‡Â ,‰M‡ ‡OB ‰M‡Â ,LÈ‡ ‡OB LÈ‡ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ»ƒ≈
ÔÈ‡  eÒ‡ ‰Ê ‰OÚnL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈL‡ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ««ƒ∆«¬∆∆»≈
ÌL ÔÈ‡ È‰Â ,„ÁÈÓ Â‡Ï BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ»»∆≈»¿À»«¬≈≈»
,˙eÊ ÌeMÓ ‰p‰kÏ ˙BÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÏÏk ‰‡Èaƒ»¿»¿ƒ»≈∆¡»«¿À»ƒ¿

˙eÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Êa dÏÚa ÏÚ ‰M‡ Ò‡z ‡ÏÂ14. ¿…≈»≈ƒ»««¿»»∆∆≈»¿
ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ecÓ ˙kÓ Ô˙Bk‰Ï Èe‡Âeq‡ eO15. ¿»¿«»«««¿ƒ¿»ƒ

ÚBÓe ,‰Ê cÓ BzL‡ ÏÚ „Èt˜‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»∆≈«
‡È‰ ˙‡ˆlÓe dÏ Òk‰lÓ CÎa ˙BÚe„È‰ ÌÈLp‰«»ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈»ƒ»≈ƒ

.Ô‰ÈÏ‡¬≈∆

נשים 13) חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו ומשום 14)המסוללות בעלמא" "פריצותא

בעלה. על נאסרת אשה אין על 15)פריצותא העובר ככל
מדבריהם. איסור

.Ë‰Ó Ïk CÎÈÙÏ .BÏ ‡È‰ ˙zÓ  Ì„‡ ÏL BzL‡ƒ¿∆»»À∆∆ƒ¿ƒ»»«
˙Ú ÏÎa ÏÚBa :‰OBÚ  BzL‡a ˙BOÚÏ ‰ˆB Ì„‡M∆»»∆«¬¿ƒ¿∆≈¿»≈
‰ÈÏÚ ‡e] ,‰ˆiL ‡Â ‡ ÏÎa ˜MÓe ,‰ˆiL∆ƒ¿∆¿«≈¿»≈∆¿≈∆∆ƒ¿∆»»∆»
˙ÎL ‡ÈˆBÈ ‡lL „Ïe ;[dk„k ‡lLÂ dk„k¿«¿»¿∆…¿«¿»ƒ¿«∆…ƒƒ¿«
Ï˜È ‡lL ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏhÏ ÚÊ∆«¿«»»¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ∆…»≈
,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ Lc˜iLÂ ,CÎÏ BL‡ ˙‡ Ì„‡»»∆…¿»¿∆¿«≈«¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÏBÚ‰ CcÓ eÒÈ ‡ÏÂ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¿≈¿…»ƒ∆∆»»
.˙BaÏÂ ˙BÙÏ È„k ‡l‡ ‰Ê c ÔÈ‡L ,B‚‰Óeƒ¿»∆≈»»∆∆»¿≈ƒ¿¿ƒ¿

.È‰˙È‰L È‰ .p‰ B‡Ï B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»¿«≈ƒ»¿«≈¬≈∆»¿»
È‰  ˜eÏc p‰ ‰È‰Â Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙aL«»¿…»»«ƒ«≈¿»»«≈»¬≈
LnLÏ ÈÏ‡OÈÏ eÒ‡ ÔÎÂ .ÏÏk LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈
„ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .BÏ ‡È‰ ÌÈt ˙efÚL ,ÌBia B˙hÓƒ»«∆«»ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒ
ÏÈÙ‡Ó ‰Ê È‰  CÎa CLn‰Ï ‡a BÈ‡L ,ÌÎÁ»»∆≈»¿ƒ»≈¿»¬≈∆«¬ƒ

ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê „Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â .LnLÓe B˙ÈlËa¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿≈
ÏB„b Cˆ16.‰ÏÈl‰ ÚˆÓ‡a LnLÏ ‰M„˜ C„Â . …∆»¿∆∆¿À»¿«≈¿∆¿«««¿»

הרפואה".16) דרך "כמו

.‡È‰aÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ ˙Úc ÔÈ‡≈««¬»ƒ»¿ƒ∆«¿∆
,ÏB‚˙k BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰ÈÂ ‰hn‰ LÈÓL˙a¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿¿«¿¿
Ïk ‡l‡ .‡e‰ ÌÈea ‰OÚÓe ,„‡Ó „Ú ‡e‰ Ìe‚Ùe»«¿…«¬≈ƒ∆»»
‡lL ‡e‰Â ;ÁaLÓ ‰Ê È‰  LÈÓL˙a ËÚÓÓ‰«¿«≈¿«¿ƒ¬≈∆¿À»¿∆…
ewz ‡ÏÂ .BzL‡ ˙ÚcÓ [‡l‡] ‰BÚ ÏhÈ¿«≈»∆»ƒ««ƒ¿¿…ƒ¿

‰BL‡a17„Ú ‰Bza e‡˜È ‡lL ÔÈÈ˜ ÈÏÚÏ »ƒ»¿«¬≈¿»ƒ∆…ƒ¿¿«»«
.‰hn‰ LÈÓL˙a ËÚÓÏ È„k ‡l‡ ,eÏaËiL∆ƒ¿¿∆»¿≈¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»

בטלוה.17) כך אחר

.ÈBaÏÂ B˙hÓ Ì„‡ LnLÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ»¿ƒ
‡ÏÂ ,˙eÎL CBzÓ ÏÚÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰M‡a MÁÓ¿«≈¿ƒ»«∆∆¿…ƒ¿«ƒƒ¿¿…
ÏÚ ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡ÏÂ ,‰‡O CBzÓ ‡ÏÂ ,‰ÈÓ CBzÓƒ¿ƒ»¿…ƒƒ¿»¿…»»∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰iLk ‡ÏÂ ,epnÓ ‰‡È ‡È‰Â dÁk»¿»¿ƒ¿≈»ƒ∆¿…¿∆ƒ¿∆∆»≈∆
.dL‚Ï BaÏa ÓbL Á‡ ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡ÏÂ ,‰cÓ¿À∆¿…»»∆»««∆»«¿ƒ¿»¿»
ÈfÚ Ô‰Ó ‡l‡ ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡ ÌÈa‰  Ôk ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«»ƒ≈»¬ƒ∆»≈∆«≈

.ÌÈÚLBÙe ÌÈ„BÓ Ô‰Óe ÌÈt»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ

.‚È‡È‰L ‰ÙeˆÁ ‰M‡ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆»ƒ»¬»∆ƒ
ÌLÏ ‰M‡ ‰zÙÓ‰ B‡ ,‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz ˙ÚBz«««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»«¿«∆ƒ»¿≈
ÏÚ ‡e BzL‡ ÏÁ ÏÚ ‡BÏ Ôek˙n‰ B‡ ,ÔÈ‡eOƒƒ«ƒ¿«≈»«»≈ƒ¿»«
dÏÚa ˙˙ÈÓ Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓe ,BzL‡ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆…»¬»««ƒ««¿»
ÌÈa‰ el‡ Ïk  ˜ÙÒ Ôa‰ È‰Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ«¬≈«≈»≈»≈«»ƒ
ÈeqiL ÌÈÚLBt‰Â ÌÈ„Bn‰ Ì‰ Ì‰Ó ÌÈ„Bli‰«ƒƒ≈∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ≈

.Ô˙B‡ ÔÈBa ˙eÏb‰«»¿ƒ»

.„È˙BBÁe ÌÈ˜ÂMa BzL‡ ÏÚ ‡BÏ Ì„‡Ï eÒ‡Â¿»¿»»»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
‰‡È ‡lL ;‰Èc ˙Èa ‡l‡ ,ÔÈÒcÙe ˙Bp‚a B‡¿«¿«¿≈ƒ∆»¿≈ƒ»∆…≈»∆
BzL‡ ˙‡ ÏÚBa‰Â .˙eÊ È„ÈÏ ÌÓˆÚ eÏÈbÈÂ ,˙eÊkƒ¿¿«¿ƒ«¿»ƒ≈¿¿«≈∆ƒ¿
ÔÎÂ .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«ƒ«««¿¿≈

˜eMa Lc˜Ó‰Â ,‰‡Èa Lc˜Ó‰18‡Ïa Lc˜Ó‰Â , «¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈«¿«¿«≈¿…
.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  CecLƒ«ƒ«««¿

הוא".18) ופריצות זילות דמנהג בכספא "אפילו

.ÂËÊÁiL „Ú ‰hn‰ LÈÓL˙a eÒ‡ È‡ÒÎ‡Â¿«¿¿«»¿«¿ƒ«ƒ»«∆«¬…
˙Èa e„iL LÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ÔÎÂ .B˙ÈÏ¿≈¿≈»¿¬»ƒ«»ƒ∆»¿≈
.ıÁnÏ BnÚ ÒkÈ ‡ÏÂ .‡È‰ ÌÈt ˙efÚ BfL ,ÂÈÓÁ»ƒ∆«»ƒƒ¿…ƒ»≈ƒ«∆¿»

.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁnÏ ÂÈ‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .zÓ À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁnÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚet Ï‡OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«
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קעג                 
         

ÂÈÁ‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰Êb .‰ÈÁ‡ de¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,BÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰ÏhÏ ÚÊ ˙ÎL ‡ÈˆB‰Ï eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï  ÚÊ ˙ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»

LBÈ ‡e‰ Èeca  ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈
‚‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«

.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי  כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡ÈÈ B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ  e‰‰ BÏ ‡BÈ Ì‡ ‡l‡ .e‰‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰Bz È„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡‰ ÈcÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe BtÚ ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡BÈ»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו

.Î‰ÚLa ÛBÚÂ ‰iÁe ‰Ó‰a ÏkzÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«»»¿»»
‰Ó‰a ÈÚÈaÓÏ zÓe .‰˜Ï ÎÊ ÔÈ˜wcÊnL∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈»À»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ

Î‡ÏÓa.e‰‰ È„ÈÏ e‡BÈ ‡Ï Ôz ƒ¿«¿»…»ƒ≈ƒ¿

.‡ÎÔ‰L ‰ÚLa ÌÈLpa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»¿ƒ¿«≈«»ƒ¿»»∆≈
ÏL Óˆ È„‚a ÏkzÒ‰Ï elÙ‡ .‰ÒÈk‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ¿««¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆∆∆
.e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL ,eÒ‡  dÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ƒ»∆«ƒ»»∆…»ƒ≈ƒ¿

.ÎCl‰Ï BÏ eÒ‡  ˜eMa ‰M‡a Ú‚tL ÈÓƒ∆»«¿ƒ»«»¿«≈
ÏÎÂ .ÂÈÁ‡Ï B‡ ÔÈ„„ˆÏ d˜lÒÓe ı ‡l‡ ,‰ÈÁ‡«¬∆»∆»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
ÈnÚ ÈlwÓ ‰Ê È‰  ‰M‡ ÈÁ‡ ˜eMa Cl‰Ó‰«¿«≈««¬≈ƒ»¬≈∆ƒ«≈«≈
˜ÈÁiL „Ú ‰BÊ ‰M‡ Á˙t ÏÚ ÚÏ eÒ‡Â .ı‡‰»»∆¿»«¬…«∆«ƒ»»«∆«¿ƒ
.d˙Èa Á˙t Ï‡ ˜z Ï‡Â :Ó‡pL ,˙Bn‡ Úa‡«¿««∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»

.‚Î,ÂÈLeÓa B„È ÁÏLÏ ÈeO BÈ‡L Ì„‡Ï eÒ‡Â¿»¿»»∆≈»ƒ¿…«»ƒ¿»
‡Ï BeaË ˙ÁzÓ elÙ‡Â .e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL∆…»ƒ≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ…

ÒÈÎÈ23ÔÈzL‰ Ì‡Â .e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,B„È «¿ƒ»∆»»ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
 ÈeO ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈzLÈÂ ‰n‡a ÊÁ‡È ‡Ï  ÌÈÓ«ƒ…∆¡…»«»¿«¿ƒ¿ƒ»»»
B„È ËÈLBÈ ‡Ï  ÈeO BÈ‡L ÔÈe ÈeO ÔÈe .zÓÀ»≈»≈∆≈»…ƒ»

.ÂÈ˜Ï CÈˆ ‡e‰L ‰ÚLa ‡l‡ ÏÏk ‰n‡Ï»«»¿»∆»¿»»∆»ƒƒ¿»»

דבזה 23) ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב  "לא
יהודה  לרבי  קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק  איסור אין

אבנטו". תחת ידו הכניס  "שלא הקדוש רבינו הנשיא

.„Î‡t˙‰  ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»ƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»≈
Ô‰Óe ,BlL ‰ÏÈna ÏkzÒ ‡Ï ÌÏBÚnL Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆≈»…ƒ¿«≈«ƒ»∆≈∆

BzL‡ ˙eˆa ÌÏBÚÓ ÔBa˙‰ ‡lL ‡t˙‰L ÈÓ24. ƒ∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿≈≈»¿«ƒ¿
Ô‰L ,˙Ó‡‰ È„Ï È‡‰ ÈcÓ ‰Bt BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈¬«¿ƒ¿≈»¡∆∆≈

.ÌÈLB„w‰ Ï ˙BÊÁB‡¬¿««¿ƒ

בה 24) הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
הכיר  שלא זה אדם צנוע  כמה ... מותה יום עד (במומה)

באשתו".

.‰ÎCeÓÒ ÂÈ˙Be ÂÈa Ì„‡ ‡ÈOiL ,ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓƒ¿«¬»ƒ∆«ƒ»»»»¿»»
È„ÈÏ B‡ ˙eÊ È„ÈÏ e‡BÈ  ÔÁÈpÈ Ì‡L ;Ô˜ÙÏ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ≈»ƒ≈¿ƒ≈
.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ EÂ z„˜Ùe :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .e‰‰ƒ¿¿«∆∆¡«»«¿»»¿¿…∆¡»

ÔË˜Ï ‰M‡ ‡ÈO‰Ï eÒ‡Â25.‡È‰ ˙eÊ BÓk ‰fL , ¿»¿«ƒƒ»¿»»∆∆¿¿ƒ

עשרה.25) השלוש שנת לפני 

.ÂÎ‡OÈ ‡ÏÂ .‰M‡ ‡Ïa LÈÏ È‡M LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««≈≈¿…ƒ»¿…ƒ»
„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰˜Êe ‰˜Ú26‰M‡Ï ˙eLe . ¬»»¿≈»∆≈»¿»≈≈¿¿ƒ»

eÁa ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÈÒÏ ‡Opz B‡ ÌÏBÚÏ ‡Opz ‡lL∆…ƒ»≈¿»ƒ»≈¿»ƒ¿…ƒ»»
‰˜Ê27.˙eÊÏ ÌBb ‰Ê cL ;‰cÏÈ Ô˜Ê ‡OÈ ‡ÏÂ , ¿≈»¿…ƒ»»≈«¿»∆»»∆≈ƒ¿

ורביה.26) פריה  מצות קיים לא עדיין אפילו 27)כאשר
לילד. הראוייה

.ÊÎe„z ‡Ï  ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ LbL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆≈≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ…»
Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙eÊ È„ÈÏ e‡BÈ ‡nL ,ˆÁa BnÚ28 ƒ∆»≈∆»»ƒ≈¿¿ƒ»»…≈

ÈBna BnÚ e„z ‡Ï 29.ÈBÓk ÔBc ÔË˜ ÙÎe . …»ƒ«»¿»»»ƒ¿»
‰Le‚e .BÚ˙Ï ÁÈÏL ‰OBÚ  BÏˆ‡ ‰ÂÏÓ dÏ ‰È‰»»»ƒ¿∆∆¿»»ƒ«¿»¿¿»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ B‡ Ô˙B‡ ÔÈcÓ  ÔÈ„Ï L‚Ó‰ ÌÚ ‰‡aL∆»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿«ƒ»«ƒ»

˙ecÓ ˙kÓ30˙zÓ  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰Lb˙ Ì‡Â . «««¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ»≈ƒÀ∆∆
Ò‚ BaÏ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ e„ÏÂ ÔÈ„a BÚ˙Ï31 da ¿»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡È‰ ?ÈÓ ÈtÓ ‰Á„ ÈÓe .eÒ‡ ÔÈÒe‡‰ ÔÓ Û‡«ƒ»≈ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿≈ƒƒ
‰ÁcÈ ‡e‰  dlL ˆÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÂÈtÓ ˙ÈÁcƒ¿≈ƒ»»¿ƒ»¿»∆»≈∆»ƒ»∆

.‰ÈtÓƒ»∆»

גרושה.28) איסור גם עליו היו 29)שיש שלהם בתים
אחת  לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי  על בנויים

למבוי . פתוחות אחדות לדינא 30)וחצרות לקמן אתי  "ואי 
להו  משמתינן שמותי  אמר פפא רב  לדין) לפנינו באו (ואם
יהושע  דרב  בריה הונא רב  קל), חרם הוא נידוי  אותן, (מנדין
לא  שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי  אמר

מכין. או נידוי  או רבינו פסק  ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב 

.ÁÎ;dL‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
ÁËÏ LBÈ ‡e‰Â ‰Ú EÚ ÏÚ LÁz Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.zÓ  ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.ËÎ‰È„Óa ‰M‡Â BÊ ‰È„Óa ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡OB Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÓi‰ eÎÈ‡È ‡nL ;˙Á‡«∆∆∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»»≈
BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈ‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡Â B˙BÁ‡¬«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆¿≈
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קעד                
         

BÚÊ È‰Â ,Úe„È BÓML ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â .Úe„È»«¿ƒ»»»»»∆¿»««¬≈«¿
.zÓ ‰Ê È‰  ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÓÒÙÓ¿À¿»ƒƒƒ¬≈∆À»

.Ï‡ÏÂ ÌÈÚˆÓ ˙ÁtLnÓ ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»ƒ»ƒƒ¿««¿…»ƒ¿…
ÔÈtÎ ˙ÁtLnÓ32ÌÈÓÚt ‰LÏL e˜ÊÁ‰L ‡e‰Â .33 ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆À¿¿¿»¿»ƒ

.Ck Ì‰Èa e‡BiL∆»¿≈∆»

ברצונו 32) שלא שמתהפך לפי  כך "ונקרא הנפילה, מחלת
כורע ". שהוא שבשתי33)בשעה פוסק  שרבינו פי  על ואף 

שלוש  צריך המשפחה את להחזיק  אולם חזקה, הווה פעמים
פעמים.

.‡ÏÈLÈÏLÏ  e˙ÓÂ ÌÈL‡ ÈLÏ ˙‡OpL ‰M‡34 ƒ»∆ƒ»ƒ¿≈¬»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‰Lc˜˙ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ;‡Opz ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒƒ¿«¿»
BÓk ‰fL ,˙‰k ı‡‰ ÌÚ Ï‡OÈ ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÎÈ ƒ¿…¿…ƒ»ƒ¿»≈«»»∆…∆∆∆∆¿
:ÌÈÓÎÁ eÓ‡  ‡O Ì‡Â .Ô‰‡ ÏL BÚÊÏ ÏelÁƒ¿«¿∆«¬…¿ƒ»»»¿¬»ƒ
˙Ó B‡ ,ÌÈa ‡Ïa ˙Ó ‡l‡ ,‰ÙÈ ‰ÏBÚ Ô‚eeÊ ÔÈ‡≈ƒ»∆»∆∆»≈¿…»ƒ≈

Ì‰ÈÈa ‰È‰z ‰ËË˜ B‡ ,‰‰Óa ‡È‰ B‡ ‡e‰35. ƒƒ¿≈»¿»»ƒ¿∆≈≈∆
‰‡ ‰Ê È‰  ˙‰k ‡OpL ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï‡¬»«¿ƒ»»∆»»…∆∆¬≈∆»∆

.„Á‡k ‰p‰Îe ‰Bz È‰ ,ÁaLÓe¿À»¬≈»¿À»¿∆»

סכנה 34) ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה שהוחזקה
אותה. הנושא השלישי  לידי35)לבעל מביאתו "או

שעניות  מפני  ביניהם", תהיה "קטטה כותב  ורבינו עניות",
נקיש  מכדא שערי  "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי  מביאה
באה  בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי 
העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה
ולא  כותב : הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח  וכאשר

חכם. תלמיד של בביתו מריבה

.ÏB‡ ˙Ó Ì‡L ;ı‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈
˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı‡‰ ÈnÚ ÂÈa  ‰ÏB‚∆»»«≈»»∆ƒ¿∆≈ƒ»««∆∆
Bza Ô˙Bp‰ ÏkL .ı‡‰ ÌÚÏ Bza ‡ÈOÈ ‡ÏÂ .‰Bz‰«»¿…«ƒƒ¿«»»∆∆»«≈ƒ
‰kÓ ;È‡‰ ÈÙÏ d˙e d˙ÙkL ÈÓk  ı‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿ƒ∆¿»»¿»»ƒ¿≈»¬ƒ«∆
Ïk Ì„‡ kÓÈ ÌÏBÚÏe .ÌÈt ˙La BÏ ÔÈ‡Â ,ÏÚBe≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿…»»»
B‡ ˙Ó Ì‡L ;ÌÎÁ „ÈÓÏz ˙a ‡OÈÂ BÏ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ»««¿ƒ»»∆ƒ≈

˙Ï Bza ‡ÈOÈ ÔÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÂÈa  ‰ÏB‚„ÈÓÏ ∆»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏL B˙Èa ‰ÈÓ ‡ÏÂ ‰p‚Ó c ÔÈ‡L ;ÌÎÁ»»∆≈»»¿À∆¿…¿ƒ»¿≈∆

.ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»

  

    

ובכל  , פעמי שלוש   " ברמב מופיע  תורה " "כתר המושג
התורה . שבכתר אחר לעניי נתכוו  פע

לבו  שנשאו  "מי  כתב  ה "א ) ג' (פרק  תורה  תלמוד  בהלכות
יסיח  לא  תורה , בכתר מוכתר ולהיות כראוי  זו  מצוה   לקיי
ש הפרק   שבסו ובהלכה  כו '"  אחרי  לדברי דעתו 
למד  אד אי ובלילה ,  ביו ללמוד  שמצוה  "אע "פ כתב :
בכתר  לזכות שרצה  מי  לפיכ בלילה , אלא  חכמתו  רוב 

כו '". לילותיו  בכל יזהר התורה 

שהתורה  כ על מדבר א ' בהלכה  : ענייני לשני  וכוונתו 
במילי כוונתו  וזוהי  הלומדה ,  האד של כתרו  נעשית
לסגולת  כוונתו  הפרק   בסו אבל תורה ". בכתר "מוכתר
 לעניי היינו  התורה , לכתר זוכה  שעל־ידה  בלילה  הלימוד 
שינה  ולכ תורה . של כתרה   גופא  בתורה  יותר נעלה 
של  ומהותה  לעיקרה  היינו  התורה , כתר וכתב  זה  בעני
בו  שיש  אלא  התורה  את ומשיג שמבי רק  שלא  התורה ,
"כתר  א ' בהלכה  הלשו אבל התורה '. ב 'נות הדביקות  ג

אותו . מכתירה  שהתורה  הלומד   האד על מורה  תורה "
כתר  יודעת אמ שאי" כא  " הרמב שכתב  מה   אמנ

התורה . יוקר יודעת שאינה  כוונתו  התורה ",
     

ה'תשע"ח  תמוז כ"א רביעי יום 

     
או 1) בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר

ותינוקת  תינוק  וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר;
אם  ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי  ובהמה;
ושירגיל  בשלשה; עריות בסתרי  דורשין אין קטנים; תלמד

בקדושה. עצמו

.‡˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡2‰˜Ê ÔÈa , »¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»ƒ»¬»≈¿≈»
Ì‡‰Ó ıeÁ .‰ÂÚ ˙Bl‚Ï ÌB‚ ‰Ê cL ;‰cÏÈ ÔÈa≈«¿»∆»»∆≈¿«∆¿»≈»≈
.‰c BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰Â ,Bza ÌÚ ‡‰Â ,da ÌÚƒ¿»¿»»ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ»
eÒ‡  ÏÚiL Ì„˜ ‰c BzL‡ ‰ÒtL Ô˙ÁÂ¿»»∆≈¿»ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«»
ÔLÈ ‡e‰Â ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ ‡È‰ ‡l‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆»ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»≈
Ck Á‡Â ‰BL‡ ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»ƒ»¿««»

.dnÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓ  ˙‡ÓËƒ¿»À»¿ƒ¿«≈ƒ»

עם 2) יחוד אבל א. הלכה כא פרק  למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי 

..‰Ó‰a‰ ÏÚÂ eÎÊ kLÓ ÏÚ Ï‡OÈ e„LÁ ‡Ï…∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿¿««¿≈»
elÙ‡ ˜Á˙ Ì‡Â .Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿«≈¬ƒ
ÈÏB„‚e .ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‰Ó‰e eÎÊ „eÁiÓƒƒ¿¿≈»¬≈∆¿À»¿≈
e„ÁÈ˙È ‡lL È„k ‰Ó‰a‰ ÔÈ˜ÈÁÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ»«¿ƒƒ«¿≈»¿≈∆…ƒ¿«¬

‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BÈÚ‰ „eÁÈ eq‡Â .dnÚ3. ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒƒ««»»

"רמז 3) ושם רבינו. משה עד איש מפי  איש שקיבלו כלומר,
התורה". מן ליחוד

.‚BÈc ˙Èe „Âc Êb Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰ÂÚ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa  «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈÚ „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ eÊb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
˙‡ ÔÈkÓ  ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ecÓ ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
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קעה                 
         

ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««
.ÌÈÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק  כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי  כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי  תלמידי  (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי  "שהיו ומפני  גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי  את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי  מלקי  זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙zÓ BÊ È‰  BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï‡ .BznLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

BznLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי  תימן: בכת"י 

.‰ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡OÈ ˜BÈz ÔÈÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B˜ Ïˆ‡ ˙B˜e ÌÈÎÊ Ïˆ‡ ÌÈÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי  להתאכסן "שעושין
(רש"י ). לבעלים"

.ÂÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÒBÓ ÔÈ‡Â9elÙ‡ ,È˙ek ‰ÚBÏ ¿≈¿ƒ¿≈»«»»¿∆ƒ¬ƒ
ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ .˙È˙eÎÏ ˙B˜e ÌÈ˙eÎÏ ÌÈÎÊ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆À»¬ƒ

e‡a Îe ,‰Ó‰a ˙Úa‰ ÏÚ10eÎÊa ÔÈeÒ‡ Ô‰L ««¿»«¿≈»¿»≈«¿∆≈¬ƒƒ¿
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ :Ó‡Â ,‰Ó‰eƒ¿≈»¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

הלכה 9) א פרק  למעלה כמבואר בעוף , גם אסורה שרביעה
י .10)טז. הלכה יד פרק  למעלה

.Ê?˙È˙eÎÏ ‰˜ ‰Ó‰a ÔÈÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
kLÏ Û‡Bp‰ ‡BiLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL ÈtÓƒ¿≈∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«
ÌÚ kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰ ÌÚƒ«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ

.‰Ó‰a‰ ÌÚ kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡ .‰Ó‰a‰«¿≈»¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.Á,‰a‰ ÌÈL‡ ÌÚ elÙ‡ ˙Á‡ ‰M‡ „ÁÈ˙z ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ»««¬ƒƒ¬»ƒ«¿≈
ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏL BzL‡ ‰È‰zL „Ú11‡Ï ÔÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆»≈∆»¿≈…

‰a‰ ÌÈL .‰a‰ ÌÈL ÌÚ elÙ‡ „Á‡ LÈ‡ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒƒ»ƒ«¿≈»ƒ«¿≈
„eÁÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰a‰ ÌÈL‡ ÌÚ12eÈ‰ . ƒ¬»ƒ«¿≈≈¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL‡‰ B‡ ,ÌÈÙaÓ ÌÈLp‰Â ıeÁaÓ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ«¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
‰LÙe ,ıeÁaÓ ÌÈLp‰Â ÌÈÙaÓ13ÔÈÏ ˙Á‡ ‰M‡ ƒƒ¿ƒ¿«»ƒƒ«≈¿»ƒ»««¿≈

ÌeMÓ ÔÈeÒ‡  ÌÈLp‰ ÔÈÏ LÈ‡ B‡ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ¿≈«»ƒ¬ƒƒ
„eÁÈ14elÙ‡ .15 ÌÈLp‰ ÌÚ BzÎ‡ÏÓe B˜ÒÚL LÈ‡ ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ

ÁÈ˙‰Ï BÏ eÒ‡˜qÚ˙È ?‰OÚÈ „ˆÈk .ÌÈLp‰ ÌÚ „ »¿ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈««¬∆ƒ¿«≈
.˙Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰ÙÈ B‡ ,BnÚ BzL‡Â Ô‰nÚƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»»«∆∆

ואין 11) ד. הלכה למעלה כמבואר משמרתו, שאשתו מפני 
שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש

תזנה, לא חברתה גם בעלה, מפני  תזנה לא שהיא מכיון
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני 

אין 12) מבפנים, ונשים החיצון) (בבית מבחוץ  אנשים
ואם  לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים
מבפנים  אנשים חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס 
מהם  אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ , ונשים
בחוץ  (אנשים איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד
אנשים  לפנים... האחד יכנס  שמא חוששין בפנים ונשים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ  ונשים בפנים
מהם  אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי  יחוד, זה אין הנשים

וה  רש"י ) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי  ריאחריו
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם הרבה בנשים

פירשה 13) אם שהמדובר הגמרא, דברי  מפרש שרבינו נראה
מותר  אבל הנשים, לבין איש או האנשים לבין אשה
לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו
רבינו. כדעת שלא קצת משמע  נא: בסוכה אולם

מתניתא 14) ותנא הכי , כהנא רב  דאמר השתא אביי , "אמר
לחומרא". נעביד אנן - "אף ֿעלֿפי15)איפכא כלומר,

(בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי  שהיה
אסור" הכי  אפילו ליזהר, יכול שאינו משום או טריד,
פרק  (למעלה בהמה להרביע  שמותר ואף ֿעלֿפי  (הרא"ש).
יותר. חוששים באשה במלאכתו, שעסוק  מפני  כ), הלכה כא

.Ë,˙Bˆ ÈzL ÌÚ B‡ ,˙BÓÈ ÈzL ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓÀ»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»
B‡ ,dÏÚa ˙e ‰M‡ ÌÚ B‡ ,d˙BÓÁÂ ‰M‡ ÌÚ B‡ƒƒ»«¬»ƒƒ»««¿»
,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÈtÓ ;d˙BÓÁ ˙e ‰M‡ ÌÚƒƒ»«¬»ƒ¿≈∆¿∆
‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓ ÔÎÂ .BÊ ÏÚ BÊ ˙BtÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿««¿≈À»¿ƒ¿«≈ƒƒ»
dÈ‡Â ‰‡Èa ÌÚË ˙Ú„BiL ‰pË˜ ˙˜Èz dnÚ LiL∆≈ƒ»ƒ…∆¿«»∆««««ƒ»¿≈»
È‰L ,‰ÈÙa ‰pÊÓ dÈ‡L ;‰‡ÈÏ dÓˆÚ ˙ÒBÓ∆∆«¿»¿ƒ»∆≈»¿«»¿»∆»∆¬≈

.d„BÒ ˙‡ ‰l‚Ó BÊ¿«»∆»

.ÈÔa ˜BÈ˙Â ‰hÓÏe LÏL ˙aÓ ˙˜Èz16ÚLz ƒ…∆ƒ«»¿«»¿ƒ∆≈«
ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡lL ;Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓ  ‰hÓÏe¿«»À»¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆…»¿∆»«
.‰‡ÈÏ Èe‡‰ LÈ‡Â ,‰‡ÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ „eÁÈƒƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒ»

מבן.16) תימן: בכת"י 

.‡ÈÒBÈ‚Bc‡17ÌÈLp‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡18Ì‡Â , «¿¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï‡ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡  „ÁÈ˙ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈∆»≈¬»

ÒBÈ‚Bc‡‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó LÈ‡‰19.ÌeËÓh‰ ÌÚÂ »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿¿ƒ¿ƒ«À¿

א 17) פרק  למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו שיש
טו. אסור 18)הלכה לכן גמורה, לאשה מתאוה "דהוא

נשים". עם אשה,19)להתייחד לספק  מתאוה אינו "ואיש
דברי מגיה והגר"א אנדרוגינוס ". עם להתייחד מותר לכן
עם  ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס  וגורס : רבינו

הטומטום. עם מתייחד ואשה האיש אבל הנשים...

.È˙LLBÁ dÈ‡  ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«

‡Ï  B˙B˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
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קעו                
         

˙eLÏ Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿
.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÌÈa‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק  למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב  לבו

.‚ÈÈtÓ ,˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
‡ˆÓÂ ,Ì‰ÈÏ Ùq‰ ˙ÈÏ ˙B‡a ÌÈa‰ ˙Bn‡L∆ƒ«»ƒ»¿≈«≈∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»

‰b˙Ó21ÈtÓ ,ÌÈpË˜ „nÏz ‡Ï ‰M‡ ÔÎÂ .ÌÈLa ƒ¿»∆«»ƒ¿≈ƒ»…¿«≈¿«ƒƒ¿≈
e‡ˆÓÂ ,Ì‰Èa ÏÏ‚a ÔÈ‡a Ô‰L Ô‰È˙B‡¬≈∆∆≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¿

ÌÈ„ÁÈ˙Ó22BzL‡ ‰È‰zL CÈˆ „nÏÓ‰ ÔÈ‡Â .dnÚ ƒ¿«¬ƒƒ»¿≈«¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿
a ‡È‰ ‡l‡ ,Ùq‰ ˙Èa BnÚ ‰ÈeL‡e‰Â d˙È ¿»ƒ¿≈«≈∆∆»ƒ¿≈»¿

.BÓB˜Óa „nÏÓ¿«≈ƒ¿

גירוי21) משום אסור ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו
מפני22)בנשים. עמה, מתייחדים רבינו כותב  כאן

מתייחדת. אם אלא אסור ואין גירוי , שייך לא שבנשים

.„ÈÌÚ BÊ ˙BtÒÓ ÌÈLp‰ ‰ÈÈ‰zL ,ÌÈÓÎÁ ewzƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆»«»ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,LÈ‡ ÌL ÒkÈ ‡lL È„k ,‡qk‰ ˙Èa BÊ¿≈«ƒ≈¿≈∆…ƒ»≈»ƒƒ

.„eÁÈƒ

.ÂËÓBL ˙BÈ‰Ï LÎÂ ÔÓ‡ Ì„‡ elÙ‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¬ƒ»»∆¡»¿»≈ƒ¿≈
;ıeÁa „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÌL LiL ˆÁ»≈∆≈»»ƒ««ƒ∆≈«
˙BpÓÏ Ì„‡Ï eÒ‡Â .˙BÈÚÏ ÒBtBËBt‡ ÔÈ‡L∆≈«¿»¬»¿»¿»»¿«
„Ï BzL‡ ‚È‰È ‡lL ,B˙Èa ÏÚ ÒBtBËBt‡«¿«≈∆…«¿ƒƒ¿ƒ¿«

.‰Ú¬≈»

.ÊËda LiL ˆÁa ÔkLÏ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï eÒ‡»¿«¿ƒ»»ƒ¿…¿»≈∆≈»
ÈtÓ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»««ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
‰ÓÏ‡ ÔÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;„LÁ‰«¬»∆»ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»

Ïk Ïc‚Ï ‰eÒ‡23‰M‡ ‰˜z ‡ÏÂ .„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»¿«≈∆∆ƒ¿≈«¬»¿…ƒ¿∆ƒ»
ÌÈ„Ú24ÌÈpË˜ elÙ‡ ,ÌÈÎÊ25.„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈«¬»

שהכלב 23) כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
נחשדו  שלא הכלב , עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך

הבהמה. ועל הזכור על בש"ס 24)ישראל "ומבואר
דצנוע  משום לקנות, לה אסור עברי  דעבד שכלֿשכן
הדבר". לגלות יתפאר לא יחד יקלקלו שאם בעיניה,

תשע 25) בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי , "ויראה
העבדים  הלא זה, דין להבין (קשה ולמעלה" ומתשע  שנים
משנה' וב 'כסף  רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו?

שם). עבדים הלכות

.ÊÈÈtÓ ,‰LÏLa ˙BÈÚ È˙Òa ÔÈLBc ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡OB ÌÈM‰Â ,‰ ˙Ï‡La „eË „Á‡‰L∆»∆»»ƒ¿≈«»«¿«¿«ƒ¿ƒ
.ÚÓLÏ ‰Èet ÌzÚc ÔÈ‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¿»¿»ƒ¿…«
˜tzÒ Ì‡ ,˙BÈÚ Ïˆ‡ ‰B˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL∆«¿∆»»¿»≈∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈLBc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ï˜‰Ï ‰BÓ  ÚÓML „ BÏ»»∆»«∆¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰pÙÓ ÚÓBM‰ „Á‡‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈLÏ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»«≈«¿«∆

.‰ ÔÓ ÚÓLiM ‰Ó Ú„BÈÂ BzÚ„«¿¿≈««∆ƒ¿«ƒ»«

.ÁÈÏ ‰L˜ ‡e‰L dlk ‰Bz‰ ÏÎa „ EÏ ÔÈ‡≈¿»»¿»«»À»∆»∆¿…

.˙BeÒ‡‰ ˙B‡Èa‰Â ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‡l‡ LÙÏ ÌÚ‰»»ƒ¿∆»ƒ»¬»¿«ƒ»¬
˙BÈÚ‰ ÏÚ Ï‡OÈ eeËˆpL ‰ÚLa :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿»≈«»¬»

Ú˙a BÊ ‰ÂˆÓ eÏa˜Â ,eÎa‰Îa :Ó‡pL ;‰iÎe ˙Ó »¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿…∆¿ƒ»∆∆¡«…∆
˙BÁtLÓ È˜ÒÚ ÏÚ  ÂÈ˙ÁtLÓÏ26. ¿ƒ¿¿…»«ƒ¿≈ƒ¿»

(רש"י ).26) קרובות" להם "שנאסר

.ËÈÌ„‡ ÏL BLÙ  ˙BÈÚÂ ÏÊ‚ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â¿»¿¬»ƒ»≈«¬»«¿∆»»
ÏÎa Ï‰˜ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ôz„nÁÓe Ô‰Ï ‰e‡˙Óƒ¿«»»∆¿«¿«»¿≈«»≈»»¿»
.˙BeÒ‡ ˙B‡Èe ˙BÈÚa ÔÈˆet Ô‰a ÔÈ‡L ÔÓÊe ÔÓÊ¿«¿»∆≈»∆¿ƒ«¬»ƒ¬
,˙BÈÚa  ËeÚÓ ,ÏÊ‚a   :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ [„BÚÂ]¿»¿¬»ƒ…¿»≈ƒ«¬»

˜‡a  Ïk‰Â27Ú‰ ÔBLÏ28. ¿«…«¬«»»»

ממש.27) עפר שאינו כאבק  הרע  לשון מעין כלומר,
כמות 28) שיהיה לפלוני  יאמר מי  כיצד? הרע  לשון "אבק 

להודיע  רוצה איני  מפלוני , שתקו שיאמר: או עתה, שהוא
היה". ומה אירע  מה

.Î,‰Ê „a BˆÈ ÛÎÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»»…ƒ¿¿»»∆
‰B‰Ë ‰LÁÓe ‰˙È ‰M„˜a BÓˆÚ ÏÈb‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿≈»¿«¬»»¿»
,„eÁi‰ ÔÓ ‰fÈÂ .Ô‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,‰BÎ ‰Ú„e¿≈»¿»¿≈¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈ƒ«ƒ
ÌÈÓB‡ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÏB„b‰ ÌBb‰ ‡e‰L∆«≈«»¿≈«¬»ƒ»¿ƒ
ÈtÓ Èa e‰f‰ ,Èz ÈtÓ È e‰f‰ :Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆ƒ»¬ƒƒ¿≈ƒƒƒ»¬ƒƒ¿≈
cÓ eLia˙È ‡lL Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï „nÏÏ È„k .È˙lk«»ƒ¿≈¿«≈¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿ƒ»»

.„eÁi‰ ÔÓ e˜Á˙ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ

.‡Î˙eÎM‰ ÔÓe ˜BÁO‰ ÔÓ ˜Á˙‰Ï ‚‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿
ÌÈ‚Ú ÈcÓe29˙BÏÚÓ Ì‰Â ÌÈÏB„b ÔÈÓBb el‡L , ƒƒ¿≈¬»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¬

ÌB‚ ‰Ê ‚‰nL ,‰M‡ ‡Ïa LÈ ‡ÏÂ .˙BÈÚ ÏL∆¬»¿…≈≈¿…ƒ»∆ƒ¿»∆≈
eÓ‡ ˙‡Ê ÏkÓ ‰ÏB„b .‰˙È ‰‰ËÏ30BÓˆÚ ‰pÙÈ : ¿»√»¿≈»¿»ƒ»…»¿¿«∆«¿

;‰ÓÎÁa BzÚ„ ÈÁÈÂ ,‰Bz È„Ï BzLÁÓe«¬«¿¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿¿»¿»
ÔÓ Èet Ïa ‡l‡ ˙ab˙Ó ˙BÈÚ ˙LÁÓ ÔÈ‡L∆≈«¬∆∆¬»ƒ¿«∆∆∆»¿≈»ƒ
˙ÏÚÈÂ ÌÈ‰‡ ˙Ïi‡ :ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÎÁe .‰ÓÎÁ‰«»¿»«»¿»≈«∆∆¬»ƒ¿«¬«
.„ÈÓ˙ ‰bLz d˙‰‡a ,˙Ú ÏÎ EeÈ ‰Ècc ,ÔÁ≈«∆»¿«À¿»≈¿«¬»»ƒ¿∆»ƒ

תאוה.29) הלכה 30)דברי  כא פרק  למעלה ביאורנו ראה
יט .

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  תמוז כ"ב חמישי יום 
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קעז                 
         

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ıL ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı‡‰ ıL ÏÎ‡Ï9ı‡‰ OÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙Bt‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ıL ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰ÙË15ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
ÏÁa20BÏMÏ ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆

‰L„Á ‰‡ez22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
L„Á‰ ÔÓ ÏÓk ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…

‰ÏÚ25Ìk‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…
ÏË ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28. ∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב ): יא, (ויקרא שנאמר
באכילה, "אותה אֿב : סי ' ג פרק  שמיני  פ ' כהנים' ב 'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט . עשה המצוות', ('ספר לבדוק  מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ "א לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי ', בשם ה"ד פ "ב  לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב 'ספרי ' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע  העוף , שרץ  מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט ): (שם שנאמר
ממעלי5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר

אחד, טהרה סימן בעלי  וחיה בבהמה מדבר זה פסוק  הגרה.
אלה  את בקלֿוחומר ולמדנו חזיר, ארנבת, שפן, גמל, היינו:
ה"א). פ "ב  לקמן (ראה כלל טהרה סימן בהם שאין

ג).6) יא, (ויקרא העוף  מן תשקצו אלה ואת שנאמר,
תאכלו.7) לא מבשרם לכם, יהיו ושקץ  יא): (שם שנאמר
לכם.8) הוא טמא העוף , שרץ  וכל יט ): יד, (דברים שנאמר
הארץ ,9) על השורץ  השרץ  וכל מא): יא, (ויקרא שנאמר

הוא. את 10)שקץ  תטמאו ולא מד): (שם, שנאמר
הרומש. השרץ  בכל מב ):11)נפשותיכם (שם, שנאמר

המצוות  [במנין תאכלום. לא הארץ  על השורץ  השרץ  לכל
בכת"י וכן לארץ , כשיצא הגירסא: החזקה' ל'יד שבפתיחה
שלהלכה  ללמוד, יש המצוות' ב 'ספר רבינו ומדברי  תימן.
(היינו  הפרי  על יצאו ואם הגירסאות, שתי  בין הבדל אין

לארץ "]. "יצאו נקרא אל 12)לאויר) מג): (שם, שנאמר
פ "ב  (לקמן השורץ  השרץ  בכל נפשותיכם את תשקצו

נבלה.13)הי "ב ). כל תאכלו לא כא): יד, (דברים שנאמר
בשרו.14) את יאכל ולא כח ): כא, (שמות שנאמר
תאכלו.15) לא טרפה בשדה ובשר ל): כב , (שם שנאמר
הבשר.16) עם הנפש תאכל ולא כג): יב , (דברים שנאמר
ת 17) לא דם וכל כו): ז, (ויקרא שנאמר 18)אכלו.שנאמר

תאכלו. לא ועז וכשב  שור חלב  כל כג): שנאמר 19)(שם,
הנשה. גיד את ישראל בני  יאכלו לא לג): לב , (בראשית

אמו.20) בחלב  גדי  תבשל לא כו): לד, (שמות שנאמר
הקדים 21) כאן ה"ב . פ "ט  לקמן ראה הלאֿתעשה, [אותו

המצוות', ב 'ספר אולם בישול, לאיסור אכילה איסור רבינו
(שם) שלקמן מפני  והטעם, הסדר. הפך קפוֿקפז, לאֿתעשה
המצוות', וב 'ספר אחד. מפסוק  האיסורים שני  רבינו למד
איסור  מקדים השני , תבשל" מ "לא אכילה איסור שלומד

הראשון]. תבשל" מ "לא הנלמד שנאמר 22)בישול,
היום  עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי  ולחם יד): כג, (ויקרא

הקודמת.23ֿ24)הזה. שבהערה הפסוק  מאותו
יאכל.25) לא ערלים  כג): יט , (שם שנאמר 26)שנאמר

ותבואת  תזרע  אשר הזרע  המלאה תקדש פן ט ): כב , (דברים
תעשה'. 'לא משמעותה ו"פן" (ויקרא 27)הכרם. שנאמר

ירימו  אשר את ישראל בני  קדשי  את יחללו ולא טו): כב ,
זבחימו 28)לה'. חלב  אשר לח ): לב , (דברים שנאמר

נסיכם. יין ישתו יאכלו,

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
שנמצא 1) טהור דג וחגב ; [דג] ועוף  חיה בהמה סימני  יבאר

טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי 

.‡Ú„ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈa Ô‰a ÔÈÏÈcnL ÔÈÓÈq‰ ƒ¿«¬≈≈««ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ»∆≈
ÔÏÎ‡Ï znL ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a3ÔÈe ¿≈»¿«»¿¿»ƒ«¬»ƒ∆À»¿»¿»≈

‰Ó‰a‰ ÔÈa ÌzÏc‰Â :Ó‡pL .ÔÏÎ‡Ï zÓ ÔÈ‡L∆≈À»¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»
‰hÏ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÔÈe ‰‡ÓhÏ ‰‰h‰4:Ó‡Â . «¿…»«¿≈»≈»«»≈«»…¿∆¡«

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈe ‰h‰ ÔÈe ‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc‰Ï¿«¿ƒ≈«»≈≈«»…≈««»«∆¡∆∆
.ÏÎ‡˙ ‡Ï L‡ ‰iÁ‰ ÔÈe≈««»¬∆…≈»≈

ידיעת 2) אינה המצוה שהרי  "לבדוק " משנה' ה'מגיד גירסת
להבדיל  כדי  בעלֿהחי , של הבדיקה אלא ולימודם, הסימנים
מנה  אלו, להלכות בפתיחתו רבינו הטהור. ובין הטמא בין
מצוות: ארבע  לו ויצאו עצמה, בפני  מצוה מין כל בדיקת
המצוות' ב 'ספר מנאן וכן חגבים. דגים, עוף , וחיה, בהמה
וכו'". "והבדלתם של במצוותֿעשה קמט ֿקנב , עשין
נצטוינו  "שאנו אלו: מצוות כוונת מבאר הוא קמט  ובמצוה
יהיה  מותר ואז וחיה, בהמה בכל אלה סימנים לדרוש

המצוה". הוא זה ודין על 3)לאכלה, מוטלת המצוה
של  'עשה' כמו בעלֿהחי , את לאכול רוצה כשהוא האדם
בשר. לאכול רוצה הוא אם רק  בה חייב  שהאדם שחיטה

סדורים 4) שהם כפי  לא בעלי ֿהחיים מיני  את סידר רבינו
דגים, וחיה, בהמה הוא: הכתוב  סדר יא). (ויקרא בתורה
הפסוק  על כאן שהסתמך מפני  והטעם, חגבים. עוף ,
סמוך  עוף  מנה לבהמה, עוף  נסמך שבו וכו' והבדלתם
חגבים, ואחרֿכך תחילה דגים סידר מכן ולאחר לבהמה,
לא  "והבדלתם" ובמצוות במקומם. בתורה שנכתבו כסדר

הכ"ד. לקמן וראה בפירוש. וחגבים דגים נזכרו

.‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eLt˙6‰Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰b ˙ÏÚÓe ‰Òt ˙ÒÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡  ‰b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«

‰b10‰Òt ˙ÒÙÓ ‡È‰ È‰ 11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
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קעח                
         

‡È‰  ‰Òt ˙ÒÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»
ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני  כלומר,
(ה"י ) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני  אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי  נט , חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי  שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק  לתמוה ואין ד. יא, ויקרא

ואינם  גרה מעלי  הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי  הראב "ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי 
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי  כי  אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי  שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י  א.14)הרי  ז, שם,

.‚CÎÈÙÏ15,dÈkÓ BÈ‡Â a„na ‰Ó‰a ‡ˆBn‰ , ¿ƒ»«≈¿≈»«ƒ¿»¿≈«ƒ»
˙BÒt‰ ˙Îe˙Á d‡ˆÓe16‰ÈÙa ˜„Ba 17ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»¬««¿»≈¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÌÈpL dÏ18‰B‰Ë ‡È‰L Úe„Èa 19‡e‰Â . »ƒ«ƒ¿«¿»¿»«∆ƒ¿»¿
ÏÓb ÈkiL20Ce˙Á ‰ÈtL ‰Ó‰a ‡ˆÓ .21˜„Ba 22 ∆«ƒ»»»»¿≈»∆ƒ»»≈

‰B‰Ë  ‰ÚeÒL ‡È‰ Ì‡ :‰È˙BÒÙa23‡e‰Â . ¿«¿∆»ƒƒ¿»¿»¿
ÈÊÁ ÈkiL24˙BÎe˙Á ‰ÈÏ‚Â Ce˙Á ‰Èt ‡ˆÓ .25 ∆«ƒ¬ƒ»»ƒ»»¿«¿∆»¬

da ˜„Ba26ı˜Ú‰ ÈÙÎa dËÁML Á‡27‡ˆÓ Ì‡ : ≈»««∆¿»»¿«¿≈»…∆ƒ»»
ÚÂ È˙L Cl‰Ó ÌL dOa28‡e‰Â .‰B‰Ë  ¿»»»¿«≈¿ƒ»≈∆¿»¿

„BÚ ÈkiL29BOa ‡e‰ ÔkL ,30ÚÂ È˙L31. ∆«ƒ»∆≈¿»¿ƒ»≈∆

גרה,15) מעלה האלו: הסימנין שלשה יודעים שאנו מאחר
העליון. בלחי  שיניים להם ואין פרסה ואין 16)מפריסי 

פרסה. מפרסת היא אם לבדוק  שם.17)האפשרות חולין,
העליון.18) למעלה,19)בלחי  שיניים לה אין אם שהרי 

ומאחר  (ה"ב ), למעלה כמבואר גרה, מעלה שהיא ברור כבר
פרסה. מפרסת שהיא גם לנו ידוע  גרה, מעלה שהיא

(שם). למעלה אין 20)כמבואר רך לגמל שם. חולין,
ט . הערה למעלה כמבואר העליון, בלחי  ואי21)שיניים

למעלה. שיניים לה אין אם להכיר שם.22)אפשר חולין,
גרה,23) מעלה גם היא פרסה, מפרסת היא אם שהרי 

הקודמת. בהלכה הוא 24)כמבואר חזיר שהרי  שם. חולין,
פרסה. ברגלים.25)מפריס  ולא בפה לא לבודקה ואין

הזנב .27)שם.26) "יש 28)בקצות ולרוחב , לאורך
ערב  שנקרע  ויש (לאורך), שתי  נקרע  אותו שכשקורעין בשר
אם  הזנב , שבקצות שהבשר כלומר, רש"י . (לרוחב )"
נקרע  כן גם - ערב  תקרעהו ואם נקרע , - שתי  תקרעהו
מפרש: גרשום ורבינו שם). להרא"ש, טוב ' יום ('מעדני 
בערב . נקרע  אחר ומצד בשתי , נקרע  הבשר אחד דמצד

הבר.29) וערב .30)חמור שתי  מהלך תימן: בכת"י 
שם.31) חולין

.„Û‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»«
‡l‡ ,‰‚ ‰ÏÚÓ ‡ÏÂ ‰Òt ÒÈÙÓ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ«¿»¿…«¬≈≈»∆»
zÓ ‰Ê È‰  c ÏÎÏ BÓÁ B‡ ÒeÒ ÔÈÓk¿ƒ¬¿»»»¬≈∆À»

‰ÏÈÎ‡a32;ÂÈÙÏ ‰„ÏiLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»»

Ók ‡ˆÓe ‡e ,B„Úa ˙aÚÓ ‰t ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ÔÈ ¬»ƒƒƒ«»»¿À∆∆¿∆¿»»»¿ƒ
 ‰pnÓ ˜BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÁ‡ Cek ÈÊÁ¬ƒ»«¬∆»««ƒ∆≈ƒ∆»

‰ÏÈÎ‡a eÒ‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È‰33‰‡Óh‰ ÔÓ ‡nL ; ¬≈∆»≈¿»«¬ƒ»∆»ƒ«¿≈»
.‰B‰h‰ Á‡ CÎÂ ,„ÏB«¿ƒ¿««««¿»

ב .32) ה, א.33)בכורות כד, שם

.‰Û‡ ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿»«
‡e‰ È‰Â ,‰‚ ‰ÏÚÓe ‰Òt ÒÈÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ«¿»«¬≈≈»«¬≈
eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰O ÔÈÓk B‡ c ÏÎÏ BL ÔÈÓk¿ƒ¿»»»¿ƒ∆¬≈∆»

‰ÏÈÎ‡a34Ï„b‰L .35ÔÓe ,‡ÓË  ‰‡Óh‰ ÔÓ «¬ƒ»∆«»≈ƒ«¿≈»»≈ƒ
(CÎÈÙÏ) .B‰Ë  ‰B‰h‰36‡ˆÓpL ‡ÓË ‚c37 «¿»»¿ƒ»»»≈∆ƒ¿»

eÒ‡  B‰Ë ‚„ ÈÚÓa38ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ B‰Ë ‚„Â , ƒ¿≈»»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈
zÓ  ‡ÓË ‚„39.BÚÏa ‡l‡ ,ÂÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ; »»≈À»¿ƒ∆≈ƒ»∆»¿»

ב .34) ה, ורבינו 35)שם "שהיוצא", כתוב : שם במשנה
בלבד  שהגידול להשמיענו "שהגדל", וכתב  הלשון שינה

יצא. שממנו או נמצא שבו הגוף  ולא כלומר,36)קובע 

נמצא. שבו בגוף  ולא בגידול שתלוי  ואפילו 37)מכיון
סקל"א). פג, סי ' יו"ד, הגר"א (ביאורי  שבלעו ראינו כשלא

ב .38) ז, שם.39)שם

.ÂLiL ‰ia da ‡ˆÓpL B‡ ‰„ÏiL ‰B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»∆≈
ÈzL dÏ40‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡  ˙B„L ÈzLe ÔÈa‚41. »¿≈«ƒ¿≈¿»¬»«¬ƒ»

‰Ê ˙‡ :Ó‡pL ,‰Bza ‰Ò‡pL ‰ÚeÒM‰ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿»∆∆∆¿»«»∆∆¡«∆∆
‰Òt‰ ÈÒÈÙnÓe ‰b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒ«¬≈«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»
ÈzLÏ ‰ÚeÒL ‰„ÏBpL ‰ia :ÓBÏk .‰ÚeÒM‰«¿»¿«¿ƒ»∆¿»¿»ƒ¿≈

.˙BÓ‰a¿≈

איסורי40) מהל' פ "י  ראה שני . רומי : ובדפוס  תימן, בכת"י 
הי "א. א.41)ביאה כד, נדה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ ˙eÓc da ‡ˆÓpL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆ƒ¿»»¿««ƒ
‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ ‰Ê È‰  B‰Ë ÛBÚ ‡e‰L42z‰ ‡Ï . ∆»¬≈∆»«¬ƒ»…À«

ÔÓ43.‰Òt BÏ LiM ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a ‡ˆÓp‰ ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»∆»«∆≈«¿»

א.42) סט , גורס 43)חולין וכן "מין", תימן: בכת"י 
משנה'. ה'מגיד

.ÁznL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰ÚLÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,eÓÁÈÂ ,Èˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡Èn‰Â a‰ BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ  Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡  ÔÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Òt ÒÈÙÓe ‰‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜cÏ CÈˆ48ÌÈÏ‚a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ , דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת
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קעט                 
         

משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף  משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי  שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
 ‰iÁ‰L .‰B‰Ë ‰iÁÂ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰B‰h‰52˙Îa daÏÁ 53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב .50) נט  חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי "ד של 52)טהורה" חלב  על אבל

ה"א. פ "ז להלן כמבואר כרת, חייב  אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי 

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ˜ BÏ LÈÂ ‰‚ ‰ÏÚÓe ‰Òt ÒÈÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È‰  Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎek ÂÈ˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜eÁÂ ,BM‰ È˜k59˜Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙Be„‰Â ,Ô‰a ÚÏÓ60‰iÁ BÊ È‰  Èv‰ È˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈwa ‰È‰iL „Ïe .‰B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙Be„‰Â ˙B˜eÁ ,˙BÎek :el‡≈¿¬«¬

(55 ֿ שבעל תורה והם השמועה, מפי  אותן שלמדו "דברים
ה"ב ). ממרים מהל' (פ "א א.56)פה" נט , חולין

פ ).57) סי ' יו"ד, (רמ "א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב ). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי  זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ‡ ;BÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»
ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Bza ÔÈeÓ‡‰ ‰iÁ ÈÈÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈«»»¬ƒ«»ƒ»»«ƒ
ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ ,Ô˙B‡»¬ƒ…»»«¿«ƒ¬≈∆≈

.BÓc ˙BqÎÏ iÁÂ ,BaÏÁ∆¿¿«»¿«»

.È‡e‰ ‰Ó‰a ÔÈÓ  a‰ BL62Lw‰Â .63ÏÚ Û‡ , «»ƒ¿≈»¿«∆∆««
Èt64ÏÎÂ .‰iÁ ‡e‰ È‰  ˙Á‡ Ô˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ƒ∆≈∆»∆∆««¬≈«»¿»

BaÏÁ  ‰Ó‰a ÔÈÓ B‡ ‰iÁ ÔÈÓ ‡e‰ Ì‡ EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈»∆¿
eÒ‡65ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,66BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe ,ÂÈÏÚ67. »¿≈ƒ»»¿«ƒ∆»

כחיה,62) וטבעו במדבר גדל שהוא ואף  מ "ו. פ "ה, כלאים
למדבר  וברח  מישוב  בא שהוא מפני  בהמה, למין הוא נחשב 

ה"ד). שם, ב .63)('ירושלמי ' נט , החיות 64)חולין וכל
קרנים. שתי  להן יש הוא.65)הטהורות בהמה מין שמא

הספק .66) על לוקין ואין הוא, חיה מין מספק ,67)שאולי 
כחיה.

.‚È ‰B‰Ë ‰iÁ ÌÚ ‰B‰Ë ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿»ƒ«»¿»
ÈBk ‡˜p‰ ‡e‰68eÒ‡ BaÏÁ .69ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,70, «ƒ¿»∆¿»¿≈ƒ»»
BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe71aÚ˙Ó ‡ÓË ÔÈÓ ÔÈ‡Â .72ÔÈnÓ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿«≈ƒƒ

ÏÏk B‰Ë73. »¿»

א.68) פ , ה"י ).69)שם פ "ב , ביכורים (הל' כבהמה
ב .71)שם.70) פג, א.72)חולין ז, וגם 73)בכורות

בגמרא. שם כמבואר הטמא, ממין מתעבר אינו טהור מין

.„È‰Bz‰ ÔÓ Lt˙ ‡Ï B‰Ë ÛBÚ ÈÓÈÒ74‡l‡ , ƒ»≈»…ƒ¿»≈ƒ«»∆»
‰Ó75 ÛBÚ‰ ÈÈÓ ‡Le ,„Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈÓ »»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ≈»

ÔÈzÓ76Ô‰ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈÈn‰Â .77, À»ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«¿»»¿∆¿ƒ≈
‡È‰Â .‰‡c („ .‰iÊÚ (‚ .Òt ( .L (‡ :Ô‰ el‡Â78 ¿≈≈∆∆∆∆»¿ƒ»»»¿ƒ

‰B˙ ‰LÓa ‰eÓ‡‰ ‰‡‰79‡È‰Â .‰i‡ (‰ .80 »»»»¬»¿ƒ¿≈»«»¿ƒ
‰B˙ ‰LÓa ‰eÓ‡‰ ‰ic‰81ÔkL .‰i‡‰ ÔÈÓ (Â . ««»»¬»¿ƒ¿≈»ƒ»«»∆≈

da e˙k82‡e‰L ÏÏkÓ ,dÈÓÏ :83(Ê .ÔÈÈÓ ÈL »»¿ƒ»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ
BÚa Ó‡ ÔkL .ÈÊÊ (Á .BÚ84‡È‰Ï  BÈÓÏ : ≈«¿ƒ∆≈∆¡«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÈÊf‰ ˙‡85.ı (È .ÛÁL (‡È .ÒÓÁz (È .‰ÚÈ (Ë . ∆««¿ƒ«¬»«¿»««≈
ıp‰ ÔÈÓ ‡e‰Â ,‡˜LÂ (‚È86:Ba e˙k ÔkL . ¿«¿»»¿ƒ«≈∆≈»

e‰ÈÓÏ87(ÊÈ .ÛeLÈ (ÊË .CÏL (ÂË .ÒBk („È . ¿ƒ≈»»«¿
(‡Î .‰„ÈÒÁ (Î .‰ÓÁ (ËÈ .˙‡˜ (ÁÈ .˙ÓLzƒ¿∆∆»»»»»¬ƒ»

ÈÓ (Î .‰Ù‡‰‰Ù‡‰ Ô88dÈÓÏ :da Ó‡ ÔkL .89. »¬»»ƒ»¬»»∆≈∆¡«»¿ƒ»
.ÛlËÚ‰ („Î .˙ÙÈÎec‰ (‚Î«ƒ«»¬«≈

א.74) נט , יב ֿיח .75)חולין יד, דברים יגֿיט ; יא, ויקרא
,ב .76) סג יג.79)שם.78)שם.77)חולין יד, דברים
שם.80) שם.81)חולין, יג.82)דברים, יא, ויקרא
בסמ "ג.83) וכן "שהן", תימן: טו.84)בכת"י  שם,
א.85) סב , א.86)חולין סג, טז.87)שם שם, ויקרא,
שם.88) יט .89)חולין, שם, ויקרא,

.ÂËÈ‰  Ô‰È˙BÓLe el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆¬≈
‰˜È„a CÈˆ BÈ‡Â ,Ì‰Ó BÈ‡L ÛBÚ ÏÎB‡ ‰Ê90. ∆≈∆≈≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»

B‰Ë ÛBÚÂ91˙ÒÓa ÏÎ‡92‡e‰Â .93„ ‰È‰iL ¿»∆¡»¿»…∆¿∆ƒ¿∆»»
„iˆ ÔÓ‡Â .B‰Ë ÛBÚ ‰fL ÌB˜Ó B˙B‡a ËeLt»¿»∆∆»¿∆¡»«»
˜ÊÁiL ‡e‰Â .„iv‰ Èa ÈÏ Èz‰ ‰Ê ÛBÚ :ÓBÏ94 «∆ƒƒƒ«ƒ««»¿∆À¿«

„iˆ B˙B‡95Ô‰È˙BÓLe el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L96. «»∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆

הסמוכה).90) (בהלכה להלן המפורשים בסימנים
ב .91) שם, בדיקה.92)חולין, צריך "כלומר,93)ואינו

טהור  בחזקת לאכלו בפשיטות ונהגו המקום בני  קיבלו שאם
מצוה  (ה'חינוך' לבודקו" צריך ואין כלל עליו לפקפק  שאין

שהוחזק .94)קנז). תימן: הרב 95)בכת"י  כלומר,
פב ). סי ' יו"ד, (ש"ך, לו שם.96)שהתיר חולין,

.ÊËÔÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba  Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98ÒB„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa  ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â ÒB„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È‰  el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B˜˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע  צריכין: הדברים ששני 
בגמרא). א.98)(שם סא, ודף  א. נט , "שיתן 99)שם

עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעלי ֿחיים כל
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משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס  עוף  "כל א. נט , שם
הי "ד.101) למעלה סימני102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב , שאחורי104)שם הגבוה  "אצבע 
היא, העופות שברוב  "ואף ֿעלֿפי  שם). (רש"י , האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי  יתירה לה קרי 
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע  פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע  נקבץ  שהאוכל "כיס 
במקום  לעוף  "והוא רש"י ). לקורקבן, מגיע  שהוא (לפני 
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא

מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף  כיס  בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס  כלומר,
נקלף . ב .109)הקורקבן סב , שם

.ÊÈBÈ‡L ÔÈÓ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈÈn‰ el‡ ÏÎa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿»≈«ƒƒ»¬ƒƒ∆≈
ÒtÓ ıeÁ el‡ ÔÈÓÈÒ ‰LÏMÓ „Á‡ Ba LÈÂ ÒB„≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ≈ƒ∆∆

eMia ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ ‰iÊÚÂ ÒÙe ,‰iÊÚÂ110‡l‡ , ¿»¿ƒ»∆∆¿»¿ƒ»≈»¿ƒ«ƒ∆»
ÛBÒ Ô‰L ,„‡Ó „Ú ˙B˜BÁ‰ Ìi‰ Èi‡ ˙Ba„Óa¿ƒ¿¿ƒ≈«»»¿«¿…∆≈

.eMi‰«ƒ

שם.110)

.ÁÈÔÈ‡Â ,„ia ÛÏ˜ BÈ‡Â ÔÈkÒa ÛÏ˜ Ô˜w‰ ‰È‰»»«À¿¿»ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿»«»¿≈
Á‡ ÔÓÈÒ Ba111ÒB„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,112È‰  ƒ»«≈««ƒ∆≈≈¬≈

˜ÙÒ ‰Ê113‰t˙Â LÓMa BÁÈp‰Â ,˜„Â ˜ÊÁ ‰È‰ . ∆»≈»»»»¿»≈¿ƒƒ«∆∆¿ƒ¿«»
zÓ ‰Ê È‰  „ia ÛÏ˜Â114. ¿ƒ¿»«»¬≈∆À»

כמבואר 111) טהור, עוף  הוא הרי  אחר, סימן בו היה שאם
הט "ז. טמא 112)למעלה עוף  זה הרי  דורס , הוא שאם

(שם). למעלה כמבואר ב .113)ודאי , סב , שם
שם.114)

.ËÈÔÈ‡L ,Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙ÒnL :ÌÈB‡b‰ eÓ‡»¿«¿ƒ∆»…∆ƒƒ≈∆∆≈
‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡ ÔÓÈÒa ‡a‰ ÛBÚ Èz‰Ï ÔÈBÓƒ¿«ƒ«»¿ƒ»∆»∆»ƒ»»
ÛÏ˜ BÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;„ia B˜˜ ÛÏwiL ÔÓÈÒ B˙B‡ƒ»∆ƒ»≈À¿¿»«»¬»ƒ≈ƒ¿»
 ‰˙È Úaˆ‡ B‡ ˜ÙÊ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„ia«»««ƒ∆≈∆∆∆¿«¿≈»

.e‰eÈz‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…ƒƒ

.ÎÂÈÏ‚ ˙‡ ˜ÏBÁL ÛBÚ Ïk115ËeÁ BÏ ÔÈÁ˙BnLk »∆≈∆«¿»¿∆¿ƒ
ÈÂ‡‰ ÔÓ ËÏBwL B‡ ,Ô‡ÎÏ ÌÈzLe Ô‡ÎÏ ÌÈzL¿«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈ƒ»¬ƒ

‡ÓËÂ ,ÒB„ ‰Ê È‰  ÈÂ‡a ÏÎB‡Â116ÔÎBM‰ ÏÎÂ . ¿≈»¬ƒ¬≈∆≈¿»≈¿»«≈
‡ÓË ‰Ê È‰  Ì‰Ï ‰Ó„Â ÌÈ‡Óh‰ ÌÚ117. ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆¬≈∆»≈

דק ,115) שרביט  או חבל על כשעומד טמא שעוף  "וענינו
ומקצתם  אחד מצד השרביט  אותו על צפרניו קצת ונותן
שאוחז  כמו אצבעותיו תחת השרביט  שיהא עד אחר מצד

לרבינו). המשנה (פירוש ביניהן" דבר סה,116)שום שם
שם.117)א.

.‡Î‰Bz ‰Èz‰L ÌÈ‚Á ÈÈÓe118el‡Â ,‰BÓL  ƒ≈¬»ƒ∆ƒƒ»»¿»¿≈
‚Á (‡ :Ô‰119˙ÈaÊ‰ ‡e‰Â ,‚Á ÔÈÓ ( .120(‚ . ≈»»ƒ»»¿»«¿»ƒ

‡ÈeˆÚ ‡e‰Â ,ÏbÁ ÔÈÓe („ .ÏbÁ121.‰a‡ (‰ . «¿…ƒ«¿…¿«¿¿»«¿∆
˙tˆ ‡È‰Â ,‰a‡ ÔÈÓe (Â122ÌÈÓk123.ÌÚÏÒ (Ê . ƒ«¿∆¿ƒƒ…∆¿»ƒ»¿»

˙ÈÓÏLeÈ ‡ÁBÈ ‡È‰Â ,ÌÚÏÒ ÔÈÓe (Á124. ƒ»¿»¿ƒ¬»¿«¿ƒ

כב .118) יא, המקרא,119)ויקרא מסדר שינה רבינו
שם  הוא ש"חגב " מפני  חגב . חרגול, סלעם, ארבה, שהוא:
יהא  ששמו טהרה: ומסימני  הטהורים, החגבים לכל הכולל
את  רבינו הזכיר לכן הכ"ב , בסוף  להלן כמבואר חגב ,
עלֿיד  חרגול כתוב  שבתורה ומכיון בראשונה. ה"חגב "
רבינו  חזר החרגול מין ואחרי  החגב , למין רבינו סמכו חגב ,

וסלעם. ארבה המקרא: שם.121)שם.120)לסדר
צ :).123)שם.122) (שבת צעירים דקלים אצל המצויה
שם.124) חולין,

.Î„iv‰Â .ÏÎB‡  Ô‰È˙BÓLe Ô‰a È˜a ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈¿««»
ÛBÚk ,Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡125˜„Ba  Ô‰a È˜a BÈ‡L ÈÓe . ∆¡»¬≈∆¿ƒ∆≈»ƒ»∆≈
‰LÏLe .ÔÈÓÈqa126BÏ LiL Ïk :Ô‰a LÈ ÔÈÓÈÒ127 «ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ≈»∆»∆≈

˙BÙBÁL ÌÈÙk Úa‡Â ,ÌÈÏ‚ Úa‡128C‡  «¿««¿«ƒ¿«¿«¿»«ƒ∆……∆
BÙeb Ûw‰ Â BÙeb129ÌÈÚk ÈL BÏ LÈÂ ,130zÏ ¿…∆≈¿≈¿≈¿»«ƒ¿«≈

Èt ÏÚ Û‡Â .B‰Ë ÔÈÓ ‰Ê È‰  Ì‰a131BL‡L »∆¬≈∆ƒ»¿««ƒ∆…
‚Á BÓL ‰È‰ Ì‡ ,Ê BÏ LÈÂ C‡132.B‰Ë  »…¿≈»»ƒ»»¿»»»

הט "ו.125) למעלה שניהם:126)כמבואר את מנה רבינו
וממילא  אחד, לסימן - גופו אורך רוב  וחופות כנפים ארבע 
לשני מונם סו.) (שם הגמרא אולם, סימנים. שלשה  הם
רבינו  של ונימוקו (לחםֿמשנה). ארבעה הם והרי  סימנים
את  חופין לכנפיו כנפים הארבע  בין הפסיקה שהמשנה הוא:
מחולקים  הם וממילא (הכרעים), קרסולים של בסימן רובו,
לזה  וטעמו - בסוף  ה"כרעים" חשיב  רבינו אולם לשנים,
אחד. לסימן כללם לכן - קכב ) (אות להלן יבואר

במשנה.127) וכן לו, תימן: ואף ֿעלֿפי128)בכת"י 
החופות  של הסימן לפני  הכרעים של הסימן כתוב  שבמשנה
לטעות  נבוא שלא הסדר, את רבינו שינה גופו, אורך רוב  את
הגוף , אורך רוב  חופות להיות צריכות הכרעים שגם ולומר
הכנפים  שרק  ללמדנו הכנפים, אצל "שחופות", כתב : לכן
ל'טור' יוסף ' ('בית הכרעים לא אבל חופות, להיות צריכות

פה). סי ' א.129)יו"ד סה, המקרא 130)שם לשון
כא). יא, ראשם 131)(ויקרא אין המינים שמונת שכל

זנב , לו ויש ארוך ראשו אם אפילו וזה זנב , להם ואין ארוך
ושמו  הסימנין שלושת כל לו שיש כיון טהור, מין הוא הרי 

ב .132)חגב . סה, שם

.‚ÎÔÈ‡L B‡ ,ÌÈÚk B‡ ÌÈÙk ÂLÎÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»¿»«ƒ¿»«ƒ∆≈
ÔÈÙBÁ‰ ÌÈÙk BÏ133Á‡ Ô˙B‡ Ïc‚Ï „È˙ÚÂ ,Ba ˙‡ ¿»«ƒ«ƒ∆À¿»ƒ¿«≈»««

zÓ ‰Ê È‰  ÏÈc‚iLk ÔÓÊ134‰zÚÓ135. ¿«¿∆«¿ƒ¬≈∆À»≈«»

החופות.133) תימן: א.134)בכת"י סה, שם
הסימנין.135) לו אין שעכשיו ואפילו כלומר,

.„ÎÌÈ‚ce136˙O˜O˜Â ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba ÁBtL ‡e‰ ÈtÒe138‰˜ec‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎaÈtÒ BÏ LÈ  ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
È‰  ÂÈO˜O˜ ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈

zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À
˙O˜O˜Â „Á‡ ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .zÓ À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆

˙Á‡142zÓ ‰Ê È‰ 143. ««¬≈∆À»
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כפי136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט , חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט .137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב :139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי , או ביד נקלפת היא שהרי  בגוף , קבועה
 ֿ (מגיד קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב .140)משנה). נא, א.141)נדה לט , זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י  פרשה שמיני , 'ספרא'

ה'תשע"ח  תמוז כ"ג שישי יום 

   1 
אדם;1) מבשר או הטמאים ועוף  חיה מבהמה האוכל יבאר

הנמצאים  ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין
שלימה  אחת והביא נמלות רסק  ודין במים; או בפירות

לאלו. וצירפה

.‡Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Òt ˙ÒÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰b ˙ÏÚÓ ˙BÒÙ ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰eÒ‡  ‰Òt ˙ÒÙÓe ‰b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ 5ÈÊÁe ÏÓbe . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :Ó‡ ÔÙMe ˙‡e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È‰ .ÓB‚Â ‰Òt‰ ÈÒÈÙnÓe ‰b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»

ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«
.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

  

        
        

      

לא  זה  את נאמר ובשפ ובארנבת ובחזיר "ובגמל ,וממשי
שאר  וכל־שכ בלא ־תעשה .... שה למדת הא  תאכלו ...
שאיסור  כלל, סימ בה  שאי טמאה  וחיה  טמאה  בהמה 
אותה  מכלל הבא  'עשה ' על יתר בלא ־תעשה   אכילת

תאכלו ".
בהמה  שלאו  על לתמוה  שאי משנה ' ה 'מגיד  וחיה וכתב 

עונשי אי והרי  וארנבת, שפ מחזיר ק "ו  בא  ,טמאי
'עשה ', מכלל הבא  ב 'לאו ' נאסרו  כבר שאלו  לפי  מק "ו ?
ודבריו  מקל־וחומר. לבוא  שלה ל'לאו ' אפשר שכ וכיו
מצד אינו  'לאו ' איסור הכל אחרי  שהרי  ביאור,  דורשי
'עשה ' מכלל הבא  ב 'לאו ' כבר שנאסר עוזר מה  וא "כ  הק "ו ,

מלקות. להענישו  'לאו ' איסור לגבי 
מכלל  הבא  בכלל נאסרו  כבר שאלו  לאחר הרוגוצו 'בי : וכתב 
גמל  חזיר  של האיסור שגדר מוב בביאור, התורה  מ עשה 
שחסר   משו אלא  הפרטי   גדר מצד  אינו  וארנבת שפ
מילתא  גילוי  אלא  הק "ו  אי וממילא  טהרה , סימ  בה

זה . בכלל  ה  סימני שני   בה  שחסרי אלו   שג בעלמא 
בהמה  שכל שכתבה  תורה , של אמיתותה  מתגלה  זה  בעניי
שבהמה  וכל פרסה , מפרסת  ג היא  הרי  גרה  מעלת שהיא 
אלו . מארבע   חו גרה  מעלת  ג היא  פרסה  מפרסת שהיא 
אשר  "כל מהפסוק  הנלמד  דומה  דבר מצינו  , לדגי ובנוגע 
יש  קשקשת לו  שיש  ש "כל " במי וקשקשת סנפיר לו  אי
שתי מתקיימת תולעת אי"  לשרצי ובנוגע  סנפיר", לו 
נקפה  אינו  טמאה  בהמה  "חלב  לחלב  ובנוגע  חודש ", עשרה 

הטהורה ". כחלב  ועומד 
שניתנה  שמאז תורה , של אמיתותה  גודל מכא ונראה 
" הרמב שכתב  מאז ואפילו  והגמרא , המשנה  ומזמ תורה 
על  ידעו  שלא   בעלי ־חיי סוגי   בעול נתגלו  חיבורו , את
חיו   שבה המקומות בכל  נמצאי היו  ושלא   קיומ
בתורה  שהובאו   הכללי ואעפ"כ  , והאמוראי  התנאי
מוחשית  הוכחה   ומהווי  ואמיתיי  נכוני  ה  " וברמב
שברא  מה  ש "כל הקב "ה  של וכבודו  תורה  של לאמיתתה 

לכבודו ". אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב "ה 
      

הכתוב .2) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי 
לומד.3) אני  מכאן כלומר, אני , שכתוב :4)מבין מאחר

לעשות  שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות
הבא  "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב  שלא אף  אחרת,
הנכתב  הפסוק  מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל

עשה. על 5)בלשון עובר הוא התורה כציווי  לא עשה ואם
בתורה.6)עשה. מפורשות שאינן

.‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a OaÓ ÏÎB‡‰ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»≈ƒ¿«¿≈»¿«»¿≈»
‰˜BÏ  ˙ÈÊk7ÔÈa Oa‰ ÔÓ ÏÎ‡L ÔÈa .‰Bz‰ ÔÓ ¿«ƒ∆ƒ«»≈∆»«ƒ«»»≈

ÏÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡L8ÔÈa ÌÈ‡Óha e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ∆»«ƒ«≈∆…ƒ≈«»«¿≈ƒ≈
.ÌaÏÁÏ ÌOa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק  כלומר,
חלב . אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של

.‚LÙÏ Ì„‡‰ È‰ÈÂ :Ba Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆∆¡««¿ƒ»»»¿∆∆
‰iÁ9‰Òt ˙ÏÚa ‰iÁ ÈÈÓ ÏÏkÓ BÈ‡ 10CÎÈÙÏ ,11 «»≈ƒ¿«ƒ≈«»«¬««¿»¿ƒ»
BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡  ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13eÒ‡ Ï‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙ÚL e˙k‰ ‰Ó È‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15 ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï  ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי  על אף  טהרה, סימני  בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה

הפרסה. וממפריסי  וג' תאכלו שהמין 11)לא מפני  כלומר,
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל האדם.12)שאינו

אלא 13) אינו שזה חייב , אינו החי  מן בשר משום וגם
אלא  אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף  חיה בבהמה,
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טהורים. בבשר 1)4במינים שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם,
פרסה, מבעלי  אינו ואדם פרסה בבעלי  מדבר זה מקרא כי 
החיה  "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו  שכתב  כמו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אפילו 15)אשר
פרסה. מבעלי  לא

.„,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ‡ÓË ÛBÚ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»≈∆ƒ«»
.eÏÎ‡È ‡Ï ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz ‰l‡ ˙‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿∆≈∆¿«¿ƒ»…≈»¿
‰‰Ë Btˆ Ïk :Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ Ú È‰Â«¬≈»««¬≈∆∆¡«»ƒ¿…»
˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï  ‰‡ÓË ‡‰ ,eÏÎ‡z…≈»¿≈»……≈¿≈»≈¿«ƒ

‚cÓ16,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ‡ÓË ƒ»»≈∆∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆
Ïk :Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ÚÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌOaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
ÔÈ‡L ÈnL ÏÏkÓ ,eÏÎ‡z ˙O˜O˜Â ÈtÒ BÏ L‡¬∆¿«ƒ¿«¿∆∆…≈ƒ¿»∆ƒ∆≈
ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÏÎ‡È ‡Ï  ˙O˜O˜Â ÈtÒ BÏ¿«ƒ¿«¿∆∆…≈»≈»»«¿»∆»
‡ÓË ÛBÚ B‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a B‡ ‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰»≈»»≈¿≈»¿«»¿≈»»≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆

ובעוף ,16) בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
בני בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני 

אדם.

.‰ÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ıL ÏÏÎa ‡e‰ È‰  ‡ÓË ‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ÛBÚ‰ ıMÓ18ıL ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ıL e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰B„e ‰ÚˆÂ LezÈ B‡ eÊ ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰»∆

כי17) העוף , שרץ  מבשר רבינו הזכיר לא בחגב  כאן גם
בשר. בשם נקראו לא לאו 18)חגבים נזכר לא ויקרא בספר

בלבד. דברים בספר אלא העוף , שרץ  על

.ÂÏÎÂ :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ı‡‰ ıMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı‡‰ ÏÚ ıM‰ ıM‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı‡‰ ıL e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק : בלשון

.Ê„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰Bza ÌÈeÓ‡‰ ÌÈˆL ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â v‰Â aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

ÌOaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20eÚL .‰˜BÏ  ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ÌlÎÂ .Ô˙‡ÓË eÚLk Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿ƒÀ¿»»¿À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

‰L„ÚÎa21. ¿«¬»»

מיתתן.20) -21)לאחר כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
לוקה. מהם האוכל

.ÁÔ˙˙ÈÓ Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈∆««ƒ»»
BÈ‡  BÏÎ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ‡ C˙BÁ‰ Ï‡¬»«≈≈∆ƒ««ƒ∆»≈∆«¬»≈

Oa ˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ÂÈÏÚ ‰˜BÏ23ÔÈÙËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ
BÈ‡  ˙nL Á‡ ıM‰ ÔÓ ÌÏL ‡ ÏÎ‡ .˙ÈÊÎÏƒ¿«ƒ»«≈∆»≈ƒ«∆∆««∆≈≈

.‰L„Úk Ba ‰È‰iL „Ú ‰˜BÏ∆«∆ƒ¿∆«¬»»

אכילתן 22) שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,
אינם  בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה,
אכילות  איסורי  בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים

שהוא:23)שבתורה. בכל מטמאים שאברים פי  על ואף 
לוקין  אין כברייתו", השרץ  מן אבר שיעור להן אין "האברים
כשיעור  אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על
טומאת  אבל בשרץ , חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו"
הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים
אומרים  אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל
בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים
בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם
יותר  גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין מפני 

אבר. מחתיכת

.Ë.‰L„ÚÎÏ ÛËˆÓ  ÔOe ÌÈˆL ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .OaÏ aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â24 ¿∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»

BOa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ BOÏ ÛËˆÓƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»
ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓ ˜eÏÁ‡ˆBik Ïk Ô »ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆL ‡MÓ Ba25. ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ

בכזית.24) ששיעורם השרצים מן לך 25)שהוא "ואין
המינין  משמונת חוץ  במותו שמטמא מה השרצים בכל
בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק  דמן ואין

.ÈÂÈÏÚ ‰˜BÏ  BÏÎ‡Â BÒÎe ,LtL ÌÈˆL Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï‡ ;ıL ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

eËt  Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e˙‰27‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.‡ÈÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈeÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰  »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.È.‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÌÈn‰ ıMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ıM‰ ıM‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı‡‰ ıL ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ıL e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ıLÂ ÛBÚ‰ ıLÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bia‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bia‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙eˆa BÈ‡L Ïk :c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ Ïk ÔB‚k ,B‰Ë29‡ˆBiÎÂ ÚcÙv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים

.‚È,˙BÏp‰ ÈÙe‚e ˙BtL‡a ÔÈ‡pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
ÎfÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡L ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈÒ‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
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 ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı‡‰ ÏÚ OÓB ÔÈ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı‡‰ ÏÚ OÓ‰ ıM‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰tL ‡e‰ ı‡‰ ÏÚ ıBM‰ ıM‰ Ï‡ .ÔÈÂ¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰˜e ÎfÓ ‰Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.„Èta ÔÈ‡p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡ne ˙B ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı‡Ï e‡ˆÈÂ eLt30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï eÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ıM‰ ÏÎÏ :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï‡ .ı‡Ï eLtL el‡ Ò‡Ï  ı‡‰ ÏÚ ıM‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â Èt‰ ÏÎ‡Ï zÓ  eLÙ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ ", דווקא לאו
הפרי .

.ÂËÁ‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
 aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï‡ ;ı‡‰ ÔÓ ˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı‡Ï ‰LÙ el‡k ‰eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡ ı‡‰31‰eÒ‡  ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï ÔkcL ˙Bt ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ Èt‰ ˜ciL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï  ÔÈaÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ˜ÚpL Á‡ Èt‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡  L„Á OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ .31) על השורץ  השרץ  של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי  של מספק .33)ספק  אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי  תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי  הני 
מותרין). - חודש י "ב  עליהן שעברו (אחרי  שריין

.ÊËı‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ÈÂ‡Ï eLt35eLtL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL Á‡ eLtL B‡ ,ı‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚb‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈeÒ‡ el‡ Ïk  Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ  שהגיעו שלפני  כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק . מלקות שאין

רבינו  פסק  במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.ÊÈ˙ÚÏBz37L‡aL Áne ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï‡ .‰eÒ‡  «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È‰  ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
znL ,ı‡‰ ÔÓ e˜ÚpL Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙BÙk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
zÓ ÌÈˆL Ô˙B‡ È‰  eˆÈL‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
ÈtÒ BÏ L‡ ÏÎÂ :Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ
.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁpe ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁpe ÌÈnie ÌÈna :ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.zÓ  BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני  ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני 
החוץ . מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים

נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי  מפני 
באכילה  ניתרת שבהמה מפני  ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי  דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי  עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.ÁÈ,˙BÚne ÔÈÁÈMe ˙BBaa ‡p‰ ÌÈn‰ ıL∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈeˆÚ Ô‰ È‰Â ÔÈÚB ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È‰  ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆM‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי  על אף  כימים, דינם הנמשכים, מים של

.ËÈÌB˜nÓ eLt ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ıM‰ Lt Ì‡ Ï‡ ;Ô˙ia¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙ÈÁ‰ ÈÙ„Ï Lt .eÒ‡  Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

zÓ  ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.zÓ  ÌÈnÏ ÊÁÂ ‰Ún‰ B‡ Ba‰ ÈÙ„Ï Lt Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי  לדפני  לפרוש ודרכו
לאחורי פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי  על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ , הבור שפת על או הכלי 

.Î,ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁi‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ıL ÌeMÓ ‰˜BÏ  ÔpqL43ıL ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ıLÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL Á‡ ÈÏkÏ eÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙ia ÌB˜nÓ eLÙ È‰L45 ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eLtL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף .44)ביבחושים.43) שרץ  גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ  משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי  לחשוש אין כלומר,

.‡Î˙ÈÊk ÏÎ‡Lk  ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜Ùa eÓ‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰iaÓ ËÚÓe BÊ ‰iaÓ ËÚÓ ÛvL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰ÈaÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰ia ÏÎB‡‰ Ï‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

ÏcÁ‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰Èa‰ ‰ÁÒ elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙eˆ50.‰˜BÏ  dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆

שאיסורן 46) "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר
מצטרפים  אינם מינים שני  אבל מצטרפין" אחד בלאו

שהוא.47)לכזית. כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,
שהוא".48) בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
עד 49) סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

כמבואר  פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך  כדי 
אחר  האסור אוכל "שאכל י "א הלכה י "ד פרק  להלן
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פטור". זה הרי  אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח 
נתרסקה.50) לא אבל נשתנית,

.Î‰˜BÏ BÈ‡  ‰ÈÏ‚Ó ˙Á‡ elÙ‡ ‰ÒÁL ‰ÏÓ¿»»∆»¿»¬ƒ««≈«¿∆»≈∆
‰ÈÏÚ51CÎÈÙÏ .˙ÈÊÎa ‡l‡52B‡ ÌÏL eÊ ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈

ıL ÌeMÓ ‰˜BÏ  ˙Ó ÔÈe ÈÁ ÔÈa ,ÌÏL LezÈ«»≈≈«≈≈∆ƒ∆∆
.ÛBÚ‰»

נפשטה,51) ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
לוקים. אין ספק  ברייה 52)ועל אכילת על שלוקים מכיוון

שהיא. כל שלימה

.‚ÎÌÈn‰ ıMÓe ÛBÚ‰ ıMÓ ‰Èa‰ ‰˙È‰L È‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı‡‰ ıMÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆL ‡Lk ı‡‰ ÏÚ54ÌÈna ‰ ‰˙È‰Â ,55, «»»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»»««ƒ
ÏÎ‡Â˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ  d56ÏÚ ˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬»»∆»«¿À¿ƒ»¿»»≈«

Úa‡ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ  ˙Bta e‡pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57 ÔÈÂ ÔÈtL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿À¿ƒ»¿»ƒ«ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÏÚ ˙È ‡ÓË ÛBÚ ÏÏkÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ∆»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«»≈»≈«
:˙Bi˜ÏÓ LL ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ  ÛBÚ‰ ıMÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ıL ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ıL ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı‡‰ ÏÚ OÓB ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ıL ÌeMÓe ,ı‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙Bt‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙ÁBt‰ ‰ÏÓ ÏÎB‡‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈÊk ‰pnÓƒ∆»¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»»««««¿≈»

.˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ‰˜BÏ  ÌÈna««ƒ∆»≈«¿À

העוף .53) שרץ  לאו בה ויש על 54)ופורחת ההולכים
על  השורץ  השרץ  "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ ,

המים.55)הארץ ". שרץ  של לאו בה מלקות 56)שנוסף 
ולאו. לאו נמלה 57)לכל ארבע , לוקה פוטיתא "אכל

בדבר  יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה
כאן  מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד
תכונות  בהן יש אלו שבריות מפני  המלקיות ריבוי  טעם
לוקה  והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות
הרבה  לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על

.„Î˜q58el‡Ï dÙˆÂ ‰ÓÏL ˙Á‡ ‡È‰Â ÌÈÏÓ ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ««¿≈»¿≈¿»¿≈
LL ‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ‰OÚÂ e˜q˙pL∆ƒ¿«¿¿«¬»«…¿«ƒ«¬»∆≈
 ˙Á‡Â ,˙Á‡‰ ‰ÏÓp‰ ÌeMÓ  LÓÁ :˙Bi˜ÏÓ«¿À»≈ƒ«¿»»»««¿««

ÌÈ‡Óh‰ ˙ÏpÓ ˙ÈÊk ÌeMÓ59. ƒ¿«ƒƒƒ¿««¿≈ƒ

של דכיוון 58) דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה כל 59)אוכל תאכלו "לא לאו משום ולא

משום  לוקה וכאן טהורים. במיני  מדבר זה לאו כי  נבלה",
את  תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים, נבלת

נפשותיכם.

ה'תשע"ח  תמוז כ"ד ש "ק יום 

    
טעם 1) ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר

מותר  אם האדם חלב  מותר; שהוא וצרעים דבורים לדבש

הבאים  וביצים חלב  מהשדיים; אותו לינק  או לאכול
ודין  דם; קורט  עליו שנמצא טהור עוף  וביצת מהטמאה;
גויים  של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח 
חביות  שהביא גוי  טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני 

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות

.‡ÔÈeÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ
ÔÈ˜BlL2eÒ‡ ÏÎ‡n‰ B˙B‡ È‰  Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ∆ƒ«¬ƒ»»¬≈««¬»»

ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÁ ÔB‚k .‰Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ«»¿¬≈¿≈»¿«»«¿≈ƒ
 ‰Úi‰ ˙a ˙‡Â :Ó‡pL .ÌÈ‡Óh‰ ‚„Â ÛBÚ ÈˆÈe≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈc‰«¿»ƒ«ƒ«≈»

'עשה'.2) איסורי  ולא לאו איסורי  רבינו 3)כלומר, כוונת
למדים  אנו טמא" הטמא מן היוצא "שכל שהדין היא

זה. הגוף .4)מפסוק  מתוך שמתמצאים

.OaL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a zÓ Ì„‡‰ ÏÁ¬≈»»»À»«¬ƒ»««ƒ∆¿«
e‡a Îe ,‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ Ì„‡‰5‰OÚa ‡e‰L6. »»»»«¬ƒ»¿»≈«¿∆«¬≈

ג.5) הלכה ב  פרק  הכלל:6)למעלה אין 'עשה' ובאיסור
הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל

.‚ÌÈBc Lc7BÈ‡L ÈtÓ ,zÓ  ÌÈÚˆ L„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈOÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÒBk ‡l‡ ,ÔÙeb ˙È ƒ«¿ƒ»∆»¿ƒƒ»¬»ƒ¿

B˙B‡ e‡ˆÓiL È„k ,˙eka B˙B‡ ÔÈ‡È˜Óe Ô‰Ètƒ∆¿ƒƒ««∆∆¿≈∆ƒ¿¿
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa epnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆ƒ«¿»ƒ

ז.7) בבכורות יעקב  כר' ולא ו, פרק  מכשירין משנה, כסתם

.„ÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ,zÓ Ì„‡ ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ıL ˜BÈk  „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.‰.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL LÙe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈa9‡e‰Â .˜BÈÂ ÊBÁ BÈ‡  BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï‡ ;L„Á ‰Úa‡Â ÌÈOÚ Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
ÊÁÏ zÓ  ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa‡Â ÌÈOÚ ÛBÒ „Ú ˜ÈÏÂ10. ¿ƒ««∆¿ƒ¿«¿»»…∆

בריא.9) יונק 10)כשהוא כלל, פירש לא שאם כלומר,
ועשרים  ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע  עד והולך
עד  רק  והולך יונק  ולינק , לחזור שמותר אף ֿעלֿפי  חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף 

.Â‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈe ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈeÒ‡11:Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ Oa‰ ÏÚ  eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌOaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈
 Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È‰Â .ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»

eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿
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השורץ 11) השרץ  משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אף ֿעלֿפי  ריקמה לא אם אבל משמע , הארץ ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק  ויש תאכלו, לא חלב  כל  מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב  טמא עוף  ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אף ֿעלֿפי  מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי  "והאוכל

.ÊÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ ÈˆÈa ÏÎB‡‰L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»≈≈≈»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ È˜ ÏÎB‡k  Ì‰ÈÚÓa14ÔÓ ‰˜BÏÂ , ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

,ÏBkL‡a ˙BÈeÏz‰ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÔÎÂ .‰Bz‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
eÓ‚Â eLÙ ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ  Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי  קליפה, בהם ואין הדגים בגוף  שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.Áda Ìw˙‰Ï ÁBÙ‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ıL ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw˙‰Ï ÁBÙ‡‰ ÏÈÁ˙‰L B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 17. «ƒ«««¿

(16 ֿ שהוא רבינו ודעת הארץ ". שרץ  משום לוקה "ריקמה
העוף , שרץ  משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף  בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואף ֿעלֿפי ֿכן העוף , ממין שהוא מכיון
שרץ , הוא ועדיין עוף , לכלל הגיע  שטרם מפני  טמא, עוף 
הלכה  ב  פרק  למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

זמן 17)ה. כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מרדות. מכת חייב  ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח 

.ËÌc Ë˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ18˜BÊ  ÔBaÏÁ‰ ÏÚ Ì‡ : ƒ¿»»∆»…∆»ƒ««∆¿≈
Ìc‰ ˙‡19 ÔBÓÏÁ‰ ÏÚ Ì‡Â ,‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ∆«»¿≈∆«¿»¿ƒ««∆¿

dlk ‰eÒ‡20˙Êen‰ ‰ˆÈa .21‰Ùi‰ LÙp‰ 22 ¬»À»≈»«∆∆«∆∆«»»
.‰pÏÎ‡z…¿∆»

דם.18) הולד,19)טיפת קשר יש הדם במקום שרק  מפני 
החלקים. בשאר נתפשט  בכל 20)ולא קלקול פשט  שכבר

"מתחממת 21)הביצה. התרנגולת אלא זכר של שאינה
אפרוחים". מגדלות אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע 

מיאוס ".22) מחמת בה קצה דעתו "שאין

.È ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁBÙ‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï zÓ23dÏÁ  ‰ÙËpL ‰B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁk eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈk  ÛËpL24.eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא
למעלה  כמבואר שרץ , משום סופרים מדברי  אסור - העולם

ח . א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.‡ÈBÈÓ ÔÈ‡L ,zÓ  ‰ÙË ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁBÙ‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰ÙË ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡ ‰ÓÚa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ 27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰ÓÚ28,˙BBL‡‰ ez‰  „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï  ‰ÙË ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙BeÒ‡ Ô‰ È‰  ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח  למה לנמק  כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק  ניתן לזה כי  טריפה, מביצת שבא אף ֿעלֿפי 
טריפה  מביצת אפרוח  בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת אותן 26)לאפרוח  כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק  בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים

הראשונה.27) הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה אחרי 
של 28) עיבורה זמן שזה יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

אינה 29)התרנגולת. כלומר, יולדת" אינה "טריפה
לפני שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת

שנטרפה.

.ÈÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ÏÁa ‰‡ÓË ÏÁ Ú˙ Ì‡Â .‰B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰B‰h‰ ÏÁ „ÓÚÈ  B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰Èb ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.‚È„BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk30‰Ó‰a ÏÁ Ba Ú ‡nL ,eÒ‡  »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙zÓ  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙È‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„BÚ‰ ˙Èb ÏÚ eÊb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰˜ BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,ÌeÒ‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰w‰ BÚ ‡Ï‰Â :Ó‡z Ì‡Â .‰Ï ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰Èb‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏËÈƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È‰  „ÈÓÚ‰L ‡e‰ eÒ‡‰ „Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

‡a˙iL BÓk ,eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט  פרק  להלן

.„È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰Èb¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È‰Â ,ÌÈ‡z‰ ÛO ÔB‚k ,˙Bt ÈÓa B‡ ÌÈOÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰  ‰Èba ÔÈkƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

eÊb kL32,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙Èb Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa eÒ‡ „a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰Êb ,zn‰33„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י 
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני  הדברים: פירוש
אסור  בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על
או  שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן מותר, בדבר או

בהיתר. מעמידים כולם

.ÂËÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙Èb ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
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קפו                
         

e‰‡B Ï‡OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ BÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 35È„BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈

È‰L ;‰eÈz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈
„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ eÊ‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈

‡MiL ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰eÒ‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈
ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»

BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏËiL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ
‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁ B eÚ ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי35)שחלבו על העובר ככל
שנשארו 36)חכמים. טמא חלב  זעירות) (טיפות וצחצוחי 

איסורים  כשאר במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה,
מעמיד. אינו זה חלב  שהרי  בששים, כלומר 37)שבטלים

אותו  לברור שאי ֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.ÊËÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏMe ˙BÏÊÓe39 «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙zÓ BÊ È‰40eÏMa˙Â dnÚ eÚ˙ :Ó‡z Ì‡L . ¬≈À∆∆∆ƒ…«ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿
Á‰ Ï‡ .ÌËeÚÓa eÏËa  Ôlkd˙B‡ eÏMaL ‰‡Ó À»»¿¿ƒ»¬»«∆¿»∆ƒ¿»

È„BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓ ‰eÒ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk41‡a˙iL BÓk ,42. »ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

האש.39) עלֿידי  לשיטת 40)שניתכו אפילו כלומר,
יש  שהרי  לכתחילה, אפילו מותר גוי , של חמאה האוסרין
ואם  כלל. טמא חלב  היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן
תמצא  ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב , לומר תמצא
ולפיכך  אש, עלֿידי  ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר
משום  לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין
שיותכו  בבישולה כוונתו שהרי  מלכתחילה, מבטל

כלל. בה ישארו ולא מהכלי41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי . הם 42)של גוי  כלי  שסתם ב . הלכה יז פרק  להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני 

.ÊÈÈÎp‰ ‡e ,ÈÎ ÏL „Ú‰ „ˆa LiL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«¿«»≈∆∆»¿ƒ»«»¿ƒ
„Ú‰ ÔÓ ÏÁ BÏ ‡È‰Â43„Úa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»»ƒ»≈∆««ƒ∆≈»≈∆

‰‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,zÓ ‰Ê È‰  ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¬≈∆À»¿««ƒ∆…»»
ÏBÁ ‡e‰Lk B˙B‡Ï ÏBÎiL ‡e‰Â .ÏBÁ B˙B‡≈¿∆»ƒ¿¿∆≈
‡nL ,‰‡Óh‰ ÔÓ ÏÁÏ ‡È˙Ó ÈÎp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב  בו לערב  ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.ÁÈ‰ÈL‡ ÈML B‡ ÔÈck ‰ÈL‡ ÈML ‰ˆÈa≈»∆¿≈»∆»«ƒ∆¿≈»∆»
 ÌÈÙaÓ ÔBaÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBÓÏÁ ‰È‰L B‡ ,ÔÈcÁ«ƒ∆»»∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
„k „Á‡ dL‡ .‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆≈«»≈…»∆»«
ÌÈÙaÓ ÔBÓÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBaÏÁÂ ,„Á „Á‡ dL‡Â¿…»∆»«¿∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ

‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡È‰L LÙ‡ 44‡È‰L LÙ‡Â ∆¿»∆ƒ≈«»≈¿∆¿»∆ƒ
Ï‡OÈ „iˆÏ Ï‡BL CÎÈÙÏ .B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa45 ≈«»¿ƒ»≈¿«»ƒ¿»≈

ÛBÚÂ ‡e‰ ÈBÏt ÛBÚ ÏL :BÏ Ó‡ Ì‡ :dÎBnL∆¿»ƒ»«∆¿ƒ¿

ÛBÚ ÏL :Ó‡ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ CÓBÒ  ‡e‰ B‰Ë»≈»»¿ƒ»«∆
ÂÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡  BÓL BÏ Ó‡ ‡ÏÂ ,B‰Ë46. »¿…»«¿≈≈»»

ביצים 44) שסימני  מפני  אלו, טהרה סימני  על סומכין שאין
ספק . והדבר התורה, מן נאמן,45)אינם אינו גוי  אבל

הסמוכה. בהלכה עוף 46)כמבואר "של הגמרא: כלשון
לצייד  רק  מאמינים אנו טהור, בעוף  וכן הוא". וטהור פלוני ,
טו. הלכה א פרק  למעלה כמבואר ובשמותיהם, בהם שבקי 
ממנו  לוקחים בנאמנות מוחזק  הוא שאם הראב "ד, וכתב 
בפירוש  שכתב  כפי  כך, רבינו דעת שגם ונראה בסתם. אפילו

כ. בהלכה דגים ביצי  גבי 

.ËÈÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÌÈˆÈa ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,˙BÏÊÓe47Ô‰a BÏ LÈÂ «»∆»ƒ»»«ƒ»¿≈»∆

ÔÈ‡Â .B‰h‰ ÈBÏt ÛBÚ ÈˆÈa Ô‰L ÔÈÚ ˙eÚÈË¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï ÈˆÈa B‡ ‰ÙË ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰ÙeË48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק  הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני  עוף  של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אף ֿעלֿפי  הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי . לא
ביצים  רוב  על אנו שסומכים הוא, פלוני  עוף  של אומר
מיימוני ). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים

שאנו 48) מפני  טהור, עוף  ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
כמבואר  לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין

בגמרא. שם

.ÎÌ‡ .ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÈÓÈÒk Ì‰ÈÓÈÒ  ÌÈ‚„ ÈˆÈa≈≈»ƒƒ»≈∆¿ƒ»≈≈≈»ƒ
„k „Á‡ .‰‡ÓË  ÔÈcÁ B‡ ÔÈck ‰ÈL‡ ÈL eÈ‰»¿≈»∆»«ƒ«ƒ¿≈»∆»«

ÎBn‰ ÈÏ‡OiÏ Ï‡BL  „Á „Á‡Â49:BÏ Ó‡ Ì‡ : ¿∆»«≈«ƒ¿¿≈ƒ«≈ƒ»«
ÌÈzÁÏÓ È‡50ÏÚ ÏÎB‡  B‰Ë ‚cÓ ÌÈ˙‡ˆB‰Â ¬ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ»»≈«

ÂÈt51ÔÓ‡ BÈ‡  Ì‰ ÔÈB‰Ë :BÏ Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙eLÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»∆À¿«¿«¿

בעדותו.49) נאמן אינו אומר 50)שגוי  הוא אם די  ובעוף ,
ממרחק , באים המלוחים שהדגים והטעם, פלוני . עוף  של
לומר  צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי 

מלחתים. מוחזק 51)אני  ואינו חשוד אינו הוא אם
אינו  - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות,

בדבר. נוגע  שהוא מכיון סימנים 52)נאמן, שעל מפני 
הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי  שסימני  סומכים, אין לבד

עוף . ביצי  כסימני 

.‡Îda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰Èb ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı‡a Ï‡ .˙eLÎa ˜ÊÁ‰L ÈÏ‡OiÓ ‡l‡ ƒ»∆»ƒƒ¿¿≈ƒ∆À¿«¿«¿¬»¿∆∆

Ï‡OÈ54Ï‡OÈ da ‰˙È‰Lk ,55ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ  ƒ¿»≈¿∆»¿»À»ƒ¿»≈¿ƒƒ»
daL ÈÏ‡OÈ56Ï‡OÈ ÏkÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ  ÏÁ‰Â . ƒ¿¿≈ƒ∆»¿∆»»¿ƒƒ»ƒ¿»≈

.ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»

מונה 53) לט : שם ובברייתא ה. פרק  עבודהֿזרה תוספתא
שני בדין שם רב  של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב 
דג. חתיכת במקומו ומכניס  "חלב " כהנא רב  מוחק  חותמות,
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קפז         
  

במקום  דג חתיכת גורס  הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,
ודעת 54)"חלב ". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא

לארץ , חוץ  לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ  מכאן ומוכח 
לקמן  ראה לארץ , כחוצה זה לענין ישראל ארץ  של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי "א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק  שאינו כיון הגוי , מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס  וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.ÎÈˆ Ï‡ .eÒ‡ ÔÈˆ  ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c LBk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
zÓ  ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק  ר' "העיד
מותר. שהוא ב , משנה פ "ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אף ֿעלֿפי  לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.‚Î‰‡ÏÓ ‰Ú ‡È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙BiÁ»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙BzÓ Ôlk 59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,B‰Ë ‚c60.˙BzÓ Ôlk  »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B„LÂ ‚c ÏL BL‡ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆvÓ¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B„LÂ ‚c‰ L‡ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÙeË ˙ÈË ÌÈ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿

B˙B‡ ÁwÏ zÓ  ıvÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ
.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי59) שאדם מפני  הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח  בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח  יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י  טהור שהוא פלוני  דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.„Î˙BÎÈ˙Á ÏL ‚ ‡È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈk Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È‰  ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙BzÓÀ»

קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -



     

ה'תשע"ח  תמוז י"ח ראשון  יום 

רלו. עשה מצות
יוםראשוןֿ שניי"חֿ י"טתמוז
― הרל"ו ּבחברֹו,הּמצוה חֹובל ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

 ֿ את ֿ איׁש והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻוהּוא
רעהּו"  ויׁש קנסֹות. ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

"ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכתּוב
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה  ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּממֹונֹו  :ּבּקּבלה ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
אֹותֹו ּכדי מּממֹונֹו ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָאפּלּו
וכן ּבאדם. אדם נזקי ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּׁשעּור.
הרי ― ֿ הּבהמה את אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

ּבארץ הּסמּוכין      . ְִֶַָָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו קּמא.ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ח  תמוז י"ט  שני יום 

רלו. עשה מצות
― הרל"ו ּבחברֹו,הּמצוה חֹובל ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

 ֿ את ֿ איׁש והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻוהּוא
רעהּו"  ויׁש קנסֹות. ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

"ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכתּוב
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה  ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּממֹונֹו  :ּבּקּבלה ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
אֹותֹו ּכדי מּממֹונֹו ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָאפּלּו

ּכּל אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע וכןהּׁשעּור. ּבאדם. אדם נזקי ם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
הרי ― ֿ הּבהמה את אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

ּבארץ הּסמּוכין      . ְִֶַָָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו קּמא.ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ
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ה'תשע"ח  תמוז כ' שלישי יום 

רלו. עשה מצות
― הרל"ו ּבחברֹו,הּמצוה חֹובל ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

 ֿ את ֿ איׁש והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻוהּוא
רעהּו"  ויׁש קנסֹות. ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

"ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכתּוב
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה  ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּממֹונֹו  :ּבּקּבלה ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
אֹותֹו ּכדי מּממֹונֹו ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָאפּלּו
וכן ּבאדם. אדם נזקי ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּׁשעּור.
הרי ― ֿ הּבהמה את אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

ּבארץ הּסמּוכין      . ְִֶַָָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו קּמא.ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ח  תמוז כ"א רביעי יום 

רמה. עשה מצות
יוםשלישיֿ שבתֿ קודשכ'ֿ כ"דתמוז

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זהּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
יתעּלה ֿ ּׁשאמר וגֹו'"מּמה לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי : ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

  אמרּו ,  מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

     הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרקמּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ח  תמוז כ"ב חמישי יום 

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זהּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה
  אמרּו ,  מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
     הּנה .ִֵ

ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו

הסמיכּוןה ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ּקרקעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרקמּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ח  תמוז כ"ג שישי יום 

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זהּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה
  אמרּו ,  מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

     הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

ּופרק ד' ּופרק ממּקּדּוׁשין ּופרקח' ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ח  תמוז כ"ד ש "ק יום 

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זהּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה
  אמרּו ,  מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

     הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות



קפט         
  

ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרקמּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס וכו'

חנני' יום טוב ליפא שי' מלפנים הראב"ד

דהעלמאץ

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי.

א( בהנוגע להנוהג בענין דלהתיחד אב עם בתו, ואם עם בנה - לא שמעתי בזה.

ואפילו   - בהנ"ל  נהגינן  בכלל  חלב,  מאכלי  לאחרי  בשר  לאכילת  בנוגע  למנהגנו  לשאלתו  ב( 

לאחרי חלב וחמאה - להמתין שעה )וגם - לא באותה הסעודה(. וכ"כ בשל"ה מס' שבועות שלו )קפ, ב(. 

- )ומש"כ בדרכי תשובה יו"ד ספ"ט סוס"ק י"ט "שעה ויותר" צ"ע שיעורא דויותר, והמקור ע"ז( - אבל 

לא שמעתי אם זוהי הוראה לכל או רק מנהג יחידי סגולה, וראה פמ"ג לשו"ע יו"ד ספ"ט, שפתי דעת 

סק"ז, דהפסק שעה - מחליף קינוח.

ולמרות הטרדה לקחתי מזמני לענות לו בהקדם כבקשת כת"ר במכתבו.

בברכה לבשו"ט מעבוה"ק להרבות הטהרה בישראל מתוך בריאות הנכונה.

נ. ב.

נתעכב המכתב במשלוח, וז"ע נתקבל מכתבו מעש"ק, בו מעתיק מספר א' מקור למנהג אלו 

שממתינים חצי שעה לאחרי אכילת חלב וחמאה,

למנחה,  סמוך  במשנה  שהלשון  התפלה,  קודם  מלאכה  עשיית  לשלילת  בהנוגע  מהשיעור 

והשיעור, כמבואר בפוסקים, חצי שעה, שבהפסק שיעור זה - פסקה הסמיכות.

וכבוד בעל המחבר במקומו מונח, כי )עכ"פ - כפי שהעתיק במכתבו( עיקר הראי' חסר, שהרי 

בנוגע לאכילת חלב ובשר לא מצאתי - לע"ע - הלשון דסמוך כ"א "כחדא או בשעתא חדא או בסעודתא 

חדא" )זהר ח"ב קכ"ה ע"א(. ואם נחפש דוקא למצוא סמוכים, הרי כל לשונות הנ"ל שבזהר - קרובים 

יותר להלשון תיכף )ועוד יותר מזה כמובן(.

ושיעור תיכף - הרי הוא מהלך כ"ב אמה, כפס"ד בשו"ע או"ח סי' קס"ו. ולא עוד, אלא שגם 

מיקרי הפסק.

למש"כ בדר"ת הנ"ל להמתין שעה ויותר - יש להעיר משיעור עיכול שהוא מהלך ד' מילין )עיין 

נ"כ השו"ע או"ח סו"ס קפ"ד(.
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    אשר זאת עשתה ידי והארץ השמים

שכן  לפי  לי נשמעים בהיותכם בתוככם שכינתי צימצמתי
עתה  אבל  דברי על  וחרד  רוח  ונכה עני אל  להביט  דרכי
וגזלו  בעליו  את הכה השור  שוחט  שהרי בכם חפץ לי אין 
הכלב  את כעורף לפני דומה השה זובח  לפיכך  ממנו 
והמזכיר  חזיר  כדם לפני הוא הרי המנחה את והמעלה
והיתה  ה) (ויקרא אזכרתה כמו  לבונה מקטיר  לבונה

כד ): (שם לאזכרה  ללחם   אותי מברך 
ולשון  פירושו  זהו  אונס מתשיר  און  מברך  אונס בתשורת
את  נא קח  כמו  פנים להקבלת שהיא בתשורה נופל  ברכה

אלי: וצאו  ברכה אתי עשו  לג) (בראשית ברכתי 
  אני וגם הרעים הללו  בדרכים חפצים הם

לשון  דרך  כן  גם מהו  וא"ת בתעלוליה' ואחפוץ אבחר 
בתולה  גם בחור  גם כמו  זה אצל  זה גמין  שני לומר  עברי
גם  אהבה גם ב) א (מלכים לך  גם לי גם לב) (דברים

(במדבר  אתם גם הם גם ימותו  ולא ל ' ט ) (קהלת שנאה
אבחר : אני וגם בחרו  הם גם כאן  אף יח ) 

הת  כי לשון  בם עולל  כ ):להיות (שם בי  עללת
יראים: שהם מה :אלי ושובו  שמוע שמעו 

 :שמעתי לאמר    
דבריו : אל  להתקרב בחרדה הממהרים הצדיקים

 אמרו ד "א למעלה, הנזכרים ישראל  פושעי
ד ): (איכה טמא סורו  לכם אמרו  אשר  מנדיכם, אחיכם

  לעיל) בי תגש אל  אליך  קרב האומרים
סה).    שאנו מתכבד  הקב"ה בגדולתנו 

מכם: יותר  לו  קרובים   
בשמחתכם  כי כדבריהם הוא כן  לא אבל  אומר  הנביא
לפני  בא שלהם שאון  קול  כי למה יבושו  והם נראה
על  ומקטרג מהיכלו  יוצא וקול  בעירו  שעשו  ממה הקב"ה

לאויביו : גמול  משלם ה' קול  כן  ואחרי מחריביו 

 
().‰Ï‡ ÏÎ ˙‡Âכי כמוני קדומים אינם והארץ  השמים אף 

אותם: עשתה ‡Ï‰.ידי ÏÎ ÂÈ‰ÈÂ אבל אלה כל  היו ואח "ז
כמוני : קדומים ‡ËÈ.אינם ‰Ê Ï‡Â רמים על רם שאני ועם 

נשברת  שרוחו מי ואל העני אל בשפלים ואשגיח  אביט  עכ"ז 
וכאומר לעשותם דברי על החרד ואל והיגון  הצער  בעבור 

ממני : רחוק  ולבם קרבנות המקריבים  על לא ˘ËÁÂ(‚)אבל
.Â˘‰ והשוחט לפני מקובלים  אינם הרשעים קרבנות כי ר "ל 

לרצון : ולא יחשב  דם כי  איש  מכה כאילו הוא  הרי  השור את
.ÏÎ ÛÂÚ:הכלב את ערף  כאילו  בעיני  ÈÊÁ.נמאס  Ì„נתעב

חזיר : דם זרק  כאילו ÂÏ‰.בעיני ÈÎÊÓ הוא לבונה המקטיר 
וראוי: הגון  שאינו דבר  תשורה  ÂÁ.מביא  ‰Ó‰ Ì‚ רצה

כדרך  בהם הלכו  ולא בדרכיהם בחרו  גם והמה הואיל לומר
יעשוה: לב  ובלא דעת בלא ולא להם הנראה לשקוצים לעשות חפצה ונפשם  והזדמן ‡Á.(„)קרי È‡ Ì‚ ÔÎÏאני גם לכן 

הרעות: בהבאת אבחר כ"א  המקרה  אל אעזבם  ולא הרעות  בהבאת בהם  להתעולל  יראים Ì˙ÂÂ‚ÓÂ.אבחר  הם אשר מהדבר 
עליהם: אביא בעצמו  דרכיÔÚÈ.זה  איישר  לומר משיב  מי ואין דרכם ליישר  להזהירם הנביאים ע "י אליהם קראתי כי  בעבור

ÂÎÂ'.מעתה: È˙„: במ "ש הדבר ÈÈÚ.כפל Ú‰: בעיני הרע  הם:˘‡Â.הדבר  בחרו  אני חפצתי  לא אשר (‰)בדבר 
.'ÂÎÂ ÂÚÓ˘:'ה דבר  שמעו לעשותם ה' דבר אל  החרדים הצדיקים ÂÎÂ'.אתם ÂÓ‡:ישראל אתכם ‡ÌÎÈÁ.פושעי השונאים

שמי פירסום בעבור  ר "ל ה' יכבד  שמי למען אמרו  הם הנה סה ) (לעיל וכו ' אליך קרב האומרים  כמ "ש  אתכם להרחיק המנדים 
עמנו: הוא ומתכבד אליו  קרובים אנו כי  לה' כבוד  והרשעים Â‡‰.בא בשמחתכם נראה בעינינו כי כדבריהם הוא כן  לא אבל 

ההבל: אחר  הלכו כי על יבושו  ÈÚÓ.(Â)ההם  ÔÂ‡˘ ÏÂ˜ היכל מן הקול שיצא ומפרש  וחוזר ציון  מעיר שאון קול יצא אז 
ויצא  כמ "ש  ומגוג גוג  הם לאויביו גמול לשלם עכו "ם על לאיים היוצא  ה' קול  שזהו אמר  ביאור  ולתוספת בציון העומד ה '

יד): (זכריה  בגוים ונלחם ה '

 
().‰ÎÂ לבב ונכאה כמו  וכתות שבור  קט)ענין  :(תהלים

.„ÁÂלקראתו העיר  זקני ויחרדו  וכן  רב  מהירות (ש "א ענין 

ואם ÛÂÚ.(‚):טו ) כמו  הצואר  אחורי והוא עוף כורת ר "ל 
וערפתו  תפדה יג)לא הלבונה ÈÎÊÓ.(שמות הקטרת  נקרא  כן  .

לאזכרה ללחם  והיתה כ "ד )כמ "ש  ענין ÍÓ.:(ויקרא הוא
ברכתי את נא קח  וכן פנים להקבלת הבאה (בראשית תשורה

והגון:‡ÔÂ.:לג) ראוי  שאינו  דבר  מלשון Ì‰ÈˆÂ˜˘Â.ענין 
ותיעוב : כיÌ‰ÈÏÂÏÚ˙.(„)שקץ  כמו  והיתול לעג  ענין

בי  כב)התעללת מואבÌ˙Â‚ÓÂ.:(במדבר  ויגר  כמו  פחד ענין
והנעה:ÌÎÈ„Ó.הממהרים:‰ÌÈ„Á.(‰):(שם) הנדה  מל'

(Â).ÔÂ‡˘:המייה ענין
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(ÊÈ)   הימנו מעלה של  למקרא מוסב

השמש  ושזפתני העון  שגרם זמן  עד  לו  ואני לי דודי
השרב: וגבר  היום כחום  בעגל חטאנו 

עלינו  המגינות זכיות הצללים ונסו  במרגלים, חטאנו 
עולו : פרקתי    מעלי להסתלק לו  גרמתי

ממני: המופלגים הרים והפלגה:על  חלוקה לשון 
(‡)   כל אפילה שישבתי לי בצר 

נזופים: ישראל  שהיו  שנה ושמונה שלשים 
 אעלה לא כי (שם) בקרבכם אינני כי (שמות)
()בקרבך :  ויחל לג) (שמות ואבקשה

ה': אל  אעלה לב) (שם (‚)משה 
ואהרן : משה    מצאתם מה

(„)בפיו :   ממני לפרישתם קרוב
שנה: ארבעים לסוף  בימי עמי שהיה

מלכים: ואחד  שלשים לכבוש יהושע 
 משכן אל  שהביאותיו  עד  רפיון  לו  נתתי לא

לי. שעשה זאת כל  בשביל  (‰)שילה 
ביניכם: גולה בהיותי האומות   

לשוב  לעוזבו  והסתה פיתוי ידי על  ממני דודי אהבת
מאחריו : :עלי חפץ שאהבתו  בעוד 

 
(ÊÈ).ÌÂÈ‰ ÁÂÙÈ˘ „Úושאלתי אותו , ופייסתי  חזרתי מיד ואז 

לרדת  הארץ מן  נפוח  השמש  שיהיה  העת עד לומר ממנו 
צללי ינוסו  שאז ערב, עת הוא הצללים  ינוסו ועד  לשקוע .
תבוא  לא  ועד למרחוק . נמשכים מתארכים להיות הדברים
ההליכה  מהירת בדבר עצמך ודמה דודי, פנה  ההיא העת
בתר , הרי  על הרצים  האילים לעופר  או לצבי דומה להיות
ויתכן  מצויים. היו שם כי  מאלו, אלו ומופלגים החלקים
רוצה  הבתרון, כל וילכו שם על  הוא שם שעמדו  שהמחוז
להתעלס הערב קודם אלי לשוב  ממנו  בקשתי  אני הנה לומר
המקום  את לפייס  משה  הלך מיד לומר  הוא והנמשל באהבים.

מהר : קל חיש  אלי ולהתרצות לשוב  הוא , ברוך 
(‡).˙ÂÏÈÏ ÈÎ˘Ó ÏÚ באותן הנעשה מה מספרת עודה

משכבי רפידת מקום על  הלכתי הלילה כשבא ותאמר הימים,
בקשתיו  אבל משכבי . על הוא ושוכב  שאלתיו  כאשר  בא שכבר  בחושבי אותו , אוהבת שנפשי החשוק  את בקשתי  ושם  בלילות,
לא  אבל וכל , מכל הוא  ברוך  המקום לי נתרצה משה תפלת ידי שעל  חשבתי הנה לומר הוא הנמשל  חזר. לא  כי מצאתיו , ולא 

בקרבך: אעלה לא כי אמר כי היה, ‡.()כן ‰ÓÂ˜‡ בשוקים מסביב בעיר  ואלכה נא  אקומה עתה לבי אל אמרתי אז
בכל  הנה לומר הוא והנמשל מצאתיו. לא שם גם אבל בקשתיו, כי עשיתי כן והנה נפשי. שאהבה  את ואבקשה וברחובות

הארץ : אל  מיד  להכניסני אבה  ולא לי נתרצה לא אבל  אהבתו, אחר  מחזרת הייתי המדבר  במסעות שסבבתי  ÈÂ‡ˆÓ(‚)הימים
.ÌÈÓÂ˘‰ פיהם ואת  בושתי  לא והנה לשמרה. בלילה  הסובבים העיר  שומרי  אותי  מצאו  אחריו , לחפש  בעיר סבבתי בעת 

אני וכאומרה ושאלתים. מנגד  הבושה והשלכתי  השורה, את קלקלה האהבה מרבית כי נפשי, שאהבה את ראיתם האם שאלתי
ואהרן , משה הם אותי, המנהיגים הסובבים השומרים אותי מצאו כאשר  לומר הוא והנמשל מענה. מצאתי לא אבל  שאלתים,

הימים: באותן  לפניו  נזופה הייתי כי על נבואה, מצאו ולא אין והנה ה', בפי  מצאתם מה Ì‰Ó.(„)ושאלתים È˙Ú˘ ËÚÓÎ
להיות  רפיון  לו  נתתי ולא  בידי אחזתיו מצאתיו  וכאשר  נפשי . שאהבה את שמצאתי עד  מהם משעברתי היה מעט  כזמן  אבל
לומר הוא והנמשל האהבה. התמדת על לה תעזור שאמה  בחושבה עמדי. שם לשבת אמי בית אל  שהבאתיו עד ממני, נעזב 
למעלה: שנאמר  וכמו  המשל, לבוא  הירדן  את והעבירני יהושע עמד הארבעים, בשנת שמתו  ההם המנהיגים ממני שפרשו מיד 

 
(ÊÈ).ÁÂÙÈ˘:ונשיבה הפחה השמש .‰ÌÂÈ.מלשון  יקרא וכן 

על  השמש  שבעוד לפי וזהו ח ), ג (בראשית היום  לרוח  כמו
יום: הוא ובריחה:ÂÒÂ.הארץ ניסה מלשון ‰ˆÌÈÏÏ.מלשון

סביב:Ò.צל : דמיון :„Ó‰.מלשון  ילד ÙÂÚÏ.מלשון הוא
בתוך ˙.האיל: אותם ויבתר  כמו והפלגה. חלוקה ענין 

י ): טז  (בראשית
().˙ÂÂÁÂ ÌÈ˜Â˘ וכן נרדפים. בשמות  המלה כפל 

ב): יב  (דניאל עפר  לאמיתת ËÚÓÎ.(„)אדמת הכ"ף באה 
לא): כה  (בראשית כיום  מכרה וכן  מלשון ‡ÂÙ.הדבר .

אותי‰È˙Â.רפיון: שהרתה אמי  לומר  ורוצה הריון . מלשון
שונות: במלות ענין  כפל ˙ÂÂÚ.(‰)והוא  ÂÈÚ˙ מלשון

התעוררות:



קצי     
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    אשר זאת עשתה ידי והארץ השמים

שכן  לפי  לי נשמעים בהיותכם בתוככם שכינתי צימצמתי
עתה  אבל  דברי על  וחרד  רוח  ונכה עני אל  להביט  דרכי
וגזלו  בעליו  את הכה השור  שוחט  שהרי בכם חפץ לי אין 
הכלב  את כעורף לפני דומה השה זובח  לפיכך  ממנו 
והמזכיר  חזיר  כדם לפני הוא הרי המנחה את והמעלה
והיתה  ה) (ויקרא אזכרתה כמו  לבונה מקטיר  לבונה

כד ): (שם לאזכרה  ללחם   אותי מברך 
ולשון  פירושו  זהו  אונס מתשיר  און  מברך  אונס בתשורת
את  נא קח  כמו  פנים להקבלת שהיא בתשורה נופל  ברכה

אלי: וצאו  ברכה אתי עשו  לג) (בראשית ברכתי 
  אני וגם הרעים הללו  בדרכים חפצים הם

לשון  דרך  כן  גם מהו  וא"ת בתעלוליה' ואחפוץ אבחר 
בתולה  גם בחור  גם כמו  זה אצל  זה גמין  שני לומר  עברי
גם  אהבה גם ב) א (מלכים לך  גם לי גם לב) (דברים

(במדבר  אתם גם הם גם ימותו  ולא ל ' ט ) (קהלת שנאה
אבחר : אני וגם בחרו  הם גם כאן  אף יח ) 

הת  כי לשון  בם עולל  כ ):להיות (שם בי  עללת
יראים: שהם מה :אלי ושובו  שמוע שמעו 

 :שמעתי לאמר    
דבריו : אל  להתקרב בחרדה הממהרים הצדיקים

 אמרו ד "א למעלה, הנזכרים ישראל  פושעי
ד ): (איכה טמא סורו  לכם אמרו  אשר  מנדיכם, אחיכם

  לעיל) בי תגש אל  אליך  קרב האומרים
סה).    שאנו מתכבד  הקב"ה בגדולתנו 

מכם: יותר  לו  קרובים   
בשמחתכם  כי כדבריהם הוא כן  לא אבל  אומר  הנביא
לפני  בא שלהם שאון  קול  כי למה יבושו  והם נראה
על  ומקטרג מהיכלו  יוצא וקול  בעירו  שעשו  ממה הקב"ה

לאויביו : גמול  משלם ה' קול  כן  ואחרי מחריביו 

 
().‰Ï‡ ÏÎ ˙‡Âכי כמוני קדומים אינם והארץ  השמים אף 

אותם: עשתה ‡Ï‰.ידי ÏÎ ÂÈ‰ÈÂ אבל אלה כל  היו ואח "ז
כמוני : קדומים ‡ËÈ.אינם ‰Ê Ï‡Â רמים על רם שאני ועם 

נשברת  שרוחו מי ואל העני אל בשפלים ואשגיח  אביט  עכ"ז 
וכאומר לעשותם דברי על החרד ואל והיגון  הצער  בעבור 

ממני : רחוק  ולבם קרבנות המקריבים  על לא ˘ËÁÂ(‚)אבל
.Â˘‰ והשוחט לפני מקובלים  אינם הרשעים קרבנות כי ר "ל 

לרצון : ולא יחשב  דם כי  איש  מכה כאילו הוא  הרי  השור את
.ÏÎ ÛÂÚ:הכלב את ערף  כאילו  בעיני  ÈÊÁ.נמאס  Ì„נתעב

חזיר : דם זרק  כאילו ÂÏ‰.בעיני ÈÎÊÓ הוא לבונה המקטיר 
וראוי: הגון  שאינו דבר  תשורה  ÂÁ.מביא  ‰Ó‰ Ì‚ רצה

כדרך  בהם הלכו  ולא בדרכיהם בחרו  גם והמה הואיל לומר
יעשוה: לב  ובלא דעת בלא ולא להם הנראה לשקוצים לעשות חפצה ונפשם  והזדמן ‡Á.(„)קרי È‡ Ì‚ ÔÎÏאני גם לכן 

הרעות: בהבאת אבחר כ"א  המקרה  אל אעזבם  ולא הרעות  בהבאת בהם  להתעולל  יראים Ì˙ÂÂ‚ÓÂ.אבחר  הם אשר מהדבר 
עליהם: אביא בעצמו  דרכיÔÚÈ.זה  איישר  לומר משיב  מי ואין דרכם ליישר  להזהירם הנביאים ע "י אליהם קראתי כי  בעבור

ÂÎÂ'.מעתה: È˙„: במ "ש הדבר ÈÈÚ.כפל Ú‰: בעיני הרע  הם:˘‡Â.הדבר  בחרו  אני חפצתי  לא אשר (‰)בדבר 
.'ÂÎÂ ÂÚÓ˘:'ה דבר  שמעו לעשותם ה' דבר אל  החרדים הצדיקים ÂÎÂ'.אתם ÂÓ‡:ישראל אתכם ‡ÌÎÈÁ.פושעי השונאים

שמי פירסום בעבור  ר "ל ה' יכבד  שמי למען אמרו  הם הנה סה ) (לעיל וכו ' אליך קרב האומרים  כמ "ש  אתכם להרחיק המנדים 
עמנו: הוא ומתכבד אליו  קרובים אנו כי  לה' כבוד  והרשעים Â‡‰.בא בשמחתכם נראה בעינינו כי כדבריהם הוא כן  לא אבל 

ההבל: אחר  הלכו כי על יבושו  ÈÚÓ.(Â)ההם  ÔÂ‡˘ ÏÂ˜ היכל מן הקול שיצא ומפרש  וחוזר ציון  מעיר שאון קול יצא אז 
ויצא  כמ "ש  ומגוג גוג  הם לאויביו גמול לשלם עכו "ם על לאיים היוצא  ה' קול  שזהו אמר  ביאור  ולתוספת בציון העומד ה '

יד): (זכריה  בגוים ונלחם ה '

 
().‰ÎÂ לבב ונכאה כמו  וכתות שבור  קט)ענין  :(תהלים

.„ÁÂלקראתו העיר  זקני ויחרדו  וכן  רב  מהירות (ש "א ענין 

ואם ÛÂÚ.(‚):טו ) כמו  הצואר  אחורי והוא עוף כורת ר "ל 
וערפתו  תפדה יג)לא הלבונה ÈÎÊÓ.(שמות הקטרת  נקרא  כן  .

לאזכרה ללחם  והיתה כ "ד )כמ "ש  ענין ÍÓ.:(ויקרא הוא
ברכתי את נא קח  וכן פנים להקבלת הבאה (בראשית תשורה

והגון:‡ÔÂ.:לג) ראוי  שאינו  דבר  מלשון Ì‰ÈˆÂ˜˘Â.ענין 
ותיעוב : כיÌ‰ÈÏÂÏÚ˙.(„)שקץ  כמו  והיתול לעג  ענין

בי  כב)התעללת מואבÌ˙Â‚ÓÂ.:(במדבר  ויגר  כמו  פחד ענין
והנעה:ÌÎÈ„Ó.הממהרים:‰ÌÈ„Á.(‰):(שם) הנדה  מל'

(Â).ÔÂ‡˘:המייה ענין
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(ÊÈ)   הימנו מעלה של  למקרא מוסב

השמש  ושזפתני העון  שגרם זמן  עד  לו  ואני לי דודי
השרב: וגבר  היום כחום  בעגל חטאנו 

עלינו  המגינות זכיות הצללים ונסו  במרגלים, חטאנו 
עולו : פרקתי    מעלי להסתלק לו  גרמתי

ממני: המופלגים הרים והפלגה:על  חלוקה לשון 
(‡)   כל אפילה שישבתי לי בצר 

נזופים: ישראל  שהיו  שנה ושמונה שלשים 
 אעלה לא כי (שם) בקרבכם אינני כי (שמות)
()בקרבך :  ויחל לג) (שמות ואבקשה

ה': אל  אעלה לב) (שם (‚)משה 
ואהרן : משה    מצאתם מה

(„)בפיו :   ממני לפרישתם קרוב
שנה: ארבעים לסוף  בימי עמי שהיה

מלכים: ואחד  שלשים לכבוש יהושע 
 משכן אל  שהביאותיו  עד  רפיון  לו  נתתי לא

לי. שעשה זאת כל  בשביל  (‰)שילה 
ביניכם: גולה בהיותי האומות   

לשוב  לעוזבו  והסתה פיתוי ידי על  ממני דודי אהבת
מאחריו : :עלי חפץ שאהבתו  בעוד 

 
(ÊÈ).ÌÂÈ‰ ÁÂÙÈ˘ „Úושאלתי אותו , ופייסתי  חזרתי מיד ואז 

לרדת  הארץ מן  נפוח  השמש  שיהיה  העת עד לומר ממנו 
צללי ינוסו  שאז ערב, עת הוא הצללים  ינוסו ועד  לשקוע .
תבוא  לא  ועד למרחוק . נמשכים מתארכים להיות הדברים
ההליכה  מהירת בדבר עצמך ודמה דודי, פנה  ההיא העת
בתר , הרי  על הרצים  האילים לעופר  או לצבי דומה להיות
ויתכן  מצויים. היו שם כי  מאלו, אלו ומופלגים החלקים
רוצה  הבתרון, כל וילכו שם על  הוא שם שעמדו  שהמחוז
להתעלס הערב קודם אלי לשוב  ממנו  בקשתי  אני הנה לומר
המקום  את לפייס  משה  הלך מיד לומר  הוא והנמשל באהבים.

מהר : קל חיש  אלי ולהתרצות לשוב  הוא , ברוך 
(‡).˙ÂÏÈÏ ÈÎ˘Ó ÏÚ באותן הנעשה מה מספרת עודה

משכבי רפידת מקום על  הלכתי הלילה כשבא ותאמר הימים,
בקשתיו  אבל משכבי . על הוא ושוכב  שאלתיו  כאשר  בא שכבר  בחושבי אותו , אוהבת שנפשי החשוק  את בקשתי  ושם  בלילות,
לא  אבל וכל , מכל הוא  ברוך  המקום לי נתרצה משה תפלת ידי שעל  חשבתי הנה לומר הוא הנמשל  חזר. לא  כי מצאתיו , ולא 

בקרבך: אעלה לא כי אמר כי היה, ‡.()כן ‰ÓÂ˜‡ בשוקים מסביב בעיר  ואלכה נא  אקומה עתה לבי אל אמרתי אז
בכל  הנה לומר הוא והנמשל מצאתיו. לא שם גם אבל בקשתיו, כי עשיתי כן והנה נפשי. שאהבה  את ואבקשה וברחובות

הארץ : אל  מיד  להכניסני אבה  ולא לי נתרצה לא אבל  אהבתו, אחר  מחזרת הייתי המדבר  במסעות שסבבתי  ÈÂ‡ˆÓ(‚)הימים
.ÌÈÓÂ˘‰ פיהם ואת  בושתי  לא והנה לשמרה. בלילה  הסובבים העיר  שומרי  אותי  מצאו  אחריו , לחפש  בעיר סבבתי בעת 

אני וכאומרה ושאלתים. מנגד  הבושה והשלכתי  השורה, את קלקלה האהבה מרבית כי נפשי, שאהבה את ראיתם האם שאלתי
ואהרן , משה הם אותי, המנהיגים הסובבים השומרים אותי מצאו כאשר  לומר הוא והנמשל מענה. מצאתי לא אבל  שאלתים,

הימים: באותן  לפניו  נזופה הייתי כי על נבואה, מצאו ולא אין והנה ה', בפי  מצאתם מה Ì‰Ó.(„)ושאלתים È˙Ú˘ ËÚÓÎ
להיות  רפיון  לו  נתתי ולא  בידי אחזתיו מצאתיו  וכאשר  נפשי . שאהבה את שמצאתי עד  מהם משעברתי היה מעט  כזמן  אבל
לומר הוא והנמשל האהבה. התמדת על לה תעזור שאמה  בחושבה עמדי. שם לשבת אמי בית אל  שהבאתיו עד ממני, נעזב 
למעלה: שנאמר  וכמו  המשל, לבוא  הירדן  את והעבירני יהושע עמד הארבעים, בשנת שמתו  ההם המנהיגים ממני שפרשו מיד 

 
(ÊÈ).ÁÂÙÈ˘:ונשיבה הפחה השמש .‰ÌÂÈ.מלשון  יקרא וכן 

על  השמש  שבעוד לפי וזהו ח ), ג (בראשית היום  לרוח  כמו
יום: הוא ובריחה:ÂÒÂ.הארץ ניסה מלשון ‰ˆÌÈÏÏ.מלשון

סביב:Ò.צל : דמיון :„Ó‰.מלשון  ילד ÙÂÚÏ.מלשון הוא
בתוך ˙.האיל: אותם ויבתר  כמו והפלגה. חלוקה ענין 

י ): טז  (בראשית
().˙ÂÂÁÂ ÌÈ˜Â˘ וכן נרדפים. בשמות  המלה כפל 

ב): יב  (דניאל עפר  לאמיתת ËÚÓÎ.(„)אדמת הכ"ף באה 
לא): כה  (בראשית כיום  מכרה וכן  מלשון ‡ÂÙ.הדבר .

אותי‰È˙Â.רפיון: שהרתה אמי  לומר  ורוצה הריון . מלשון
שונות: במלות ענין  כפל ˙ÂÂÚ.(‰)והוא  ÂÈÚ˙ מלשון

התעוררות:



cקצב dpyn ixiyr wxt mixcp zkqn

·áàä úî–ìòaì úeLø äð÷Bøúð àG.ìòaä úî–áàì úeLø äð÷Bøúð.ìòaä çkî áàä çk äôé äæa. ¥¨¨¦§§¨§©©©¥©©©¦§§¨§¨¨¨¤¨¤Ÿ©¨¨¦Ÿ©©©©
áàä çkî ìòaä çk äôé øçà øáãa:øâáa øôî ìòaäL,øâáa øôî Bðéà áàäå. §¨¨©¥¨¤Ÿ©©©©¦Ÿ©¨¨¤©©©¥¥§¤¤§¨¨¥¥¥§¤¤

‚äñeøà àéäå äøãð,íBia Ba äLøbúð,íBia Ba äñøàúð,äàîì elôà–äéøãð ïéøôî ïBøçàä dìòáe äéáà. ¨§¨§¦£¨¦§¨§¨©¦§¨§¨©£¦§¥¨¨¦¨©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨
ììkä äæ:úçà äòL dîöò úeLøì úàöé àHL ìk–äéøãð ïéøôî ïBøçàä dìòáe äéáà. ¤©§¨¨¤¨¨¦§©§¨¨¨©©¨¦¨©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

„íéîëç éãéîìz Cøc:Bìöàî äàöBé Bza äúéä àHL ãò,dì øîBà:éúéa CBúa zøãpL íéøãð ìk,ïä éøä ¤¤©§¦¥£¨¦©¤¨§¨¦§¨¥¤§¥¨¨§¨¦¤¨©§§§¥¦£¥¥
ïéøôeî.ìòaä ïëå,BúeLøì ñðkz àHL ãò,dì øîBà:éúeLøì éñðkz àHL ãò zøãpL íéøãð ìk,ïéøôeî ïä éøä; ¨¦§¥©©©©¤¦¨¥¦§¥¨¨§¨¦¤¨©§§©¤¦¨§¦¦§¦£¥¥¨¦

øôäì ìBëé Bðéà BúeLøì ñðkzMnL. ¤¦¤¦¨¥¦§¥¨§¨¥

aaaa.lral zeyx dpwexzp `l a`d zn:àùðúù ãò åúùà éøãð øéôî ìòáä ïéàù.a`l zeyx dpwexzp lrad znáéúëã äúåøòð éîé ìë øôîåøáãîá)
('ì:äéáà úéá äéøåòðá.xbaa xtn epi` a`deáéúëãë(íù):äéøåòðá äéáà úéáá
bbbb.meia ea dyxbzp:øôäì ìåëé åðéà áåù íåéä øáò íàù ,áàä òîùù.dqx`zpe:íåéá åá ,øçàì.dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`éðôá äøãðù

:ïéîãå÷á øôéî ñåøàäù ,ïåùàøä ñåøàä.dnvr zeyxl d`vi `ly onf lk:ïéàåùð úîçî àìå øâá úîçî àì
cccc.elv`n d`vei eza dzid `ly cr:ïë äì øîåà ñåøàä ïëå .ìòáä úåùøì àáúù íãå÷.ezeyxl qpkz `ly crìåëé åðéà åúåùøì äñðëðùîù

ù ãò ìòáä ïëå éðú÷ãî ,äòéîù àìá åìéôà åúùà éøãð øôäì ìåëé ìòáäù ïéúéðúîî ïðéòîùå .ïéîãå÷á øôî ìòáä ïéàù ,øôäìøîåà åúåùøì ñðëú àì
:'åëå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

נדריה",לא  מפירין  ובעלה אביה – המאורסה "נערה הקודמת: במשנה שלמדנו חר 
בהקדמה  הזכרנו  וכבר הבעל. לכוח האב כוח בין  מה ללמדנו , זו  משנה באה
ל, (במדבר אביה" בית "בנעוריה הכתוב מן שלמדים הקודמת, המשנה לביאור 

שהיא זמן  כל  קיימת נדריה להפר בתו  על האב של  שרשותו  dיז), x r p קודם –
והיא dשבגרה, i a ` z i a a מבית ועברה שנישאה לאחר  אבל לאיש. נישאה שלא –

בעלה, ברשות ואילך  מכאן הריהי  בעלה, לבית `אביה e d eשלגבי אלא נדריה. מפר
נדריה, להפר עליה אביה רשות ועדיין  אביה, בבית אמנם שהיא המאורסה", "נערה
הארוס, לרשות אף נכנסת הריהי  האירוסין  ידי שעל המקראות, ממדרש חכמים למדו 

dixcp".ולפיכך oixitn dlrae dia`" הארוס של זו שרשות להשמיע, באה משנתנו 
האב. של לרשותו נוספת כרשות אלא אינה

áàä úî,המאורסה הנערה של אביה מת –úeLø äð÷Bøúð àG ÅÈÈÄÀÀÈÀ
ìòaì נתרוקנה לא במותו , שפקעה בתו , על האב של  רשותו – ÇÇÇ

מפר הבעל  שאין  לפי נדריה, מפר עצמו הוא שיהא לארוס, להימסר 

אלא  נדריה מפר אינו ארוסה ובעודה לו , משתינשא אלא אשתו נדרי
לעיל. שבארנו כמו אביה, עם ìòaäבשותפות úî,ארוסה בעודה – ÅÇÇÇ

áàì úeLø äð÷Bøúðכלומר לאב, ועברה הבעל רשות נתרוקנה – ÄÀÀÈÀÈÈ
לפני כדינה נערותה, ימי כל  בתו נדרי  בעצמו  להפר  האב שחוזר

ìòaäהאירוסין. çkî áàä çk äôé äæa שלמדנו זה בדין  – ÈÆÈÆÙÇÈÈÄÙÇÇÇÇ
הארוס. של מכוחו האב של  כוחו יפה øçàלעיל , øáãa בדין – ÀÈÈÇÅ

שלהלן, øâáa,אחר  øôî ìòaäL :áàä çkî ìòaä çk äôéÈÆÙÇÇÇÇÄÙÇÈÈÆÇÇÇÅÅÀÆÆ
øâáa øôî Bðéà áàäå כשהיא אף אשתו  נדרי  מפר  שהבעל – ÀÈÈÅÅÅÀÆÆ

ולא  נערה שהיא זמן כל אלא בתו נדרי מפר  אינו האב ואילו  בוגרת,
ומשנתנו  בוגרת", כשהיא "שקידשה כגון מבואר, בגמרא בגרה. כשהיא

ולא  הנישואין זמן  הגיע שאם ה), משנה (להלן  אליעזר  רבי  כדעת
ובזה  נדריה, מפר  הוא הרי  במזונותיה, הארוס וחייב הואיל נשאה,

כוח qיפה e x ` d.האב מכוח

ג ה נ ש מ ר ו א ב

את  מפר כשהבעל  הנישואין  לאחר  כלומר בקודמין, מפר הבעל  שאין  היא, הלכה
הנישואים. לפני שנדרה הקודמים נדריה את מפר אינו  עצמו , בפני  אשתו נדרי
נדרי מפר אינו  והארוס הואיל כלומר  בקודמין, מפר שהארוס ללמד , באה משנתנו
שנדרה  הנדרים את אף האב עם מפר  הוא הרי  אביה, עם בשותפות אלא ארוסתו 

לו. שנתארסה קודם

äñeøà àéäå äøãð,ארוסה בעודה הנערה נדרה –Ba äLøbúð ÈÀÈÀÄÂÈÄÀÈÀÈ
íBia שאילו נדרה; את אביה ששמע ביום שלה מהארוס נתגרשה – Ç

נדרים: הפרת בפרשת שנאמר  כמו  להפר, יכול  אינו שוב היום, עבר 
שמעו ", íBia"ביום Ba äñøàúð, לאחר נתארסה ביום ובו –elôà ÄÀÈÀÈÇÂÄ

äàîì וחזרה ונתארסה נתגרשה אפילו  כלומר  היום, באותו  אנשים – ÀÅÈ
אנשים, להרבה ביום בו  ונתארסה ïBøçàäונתגרשה dìòáe äéáàÈÄÈÇÂÈÈÇÂ

äéøãð ïéøôî את מפר  שהארוס הראשון , הארוס בפני  שנדרה – ÀÅÄÀÈÆÈ
ב  אלא מפר ואינו  הואיל  הקודמים, כמו הנדרים האב, עם שותפות

נפקעת  אינה נדריה להפר  בתו  על האב של  ורשותו  לעיל, שבארנו 

אירוסיה. ידי dîöòעל  úeLøì úàöé àHL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÈÈÄÀÇÀÈ
úçà äòL נתארסה ואפילו  נישואין, ידי  על או  בגר  ידי על  – ÈÈÇÇ

למעלה, כמבואר ונתארסה, וחזרה ïBøçàäונתגרשה dìòáe äéáàÈÄÈÇÂÈÈÇÂ
שלה, האחרון והארוס –äéøãð ïéøôî.לעיל שבארנו  כמו  – ÀÅÄÀÈÆÈ
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שנינו: פרקנו dixcp"בתחילת oixitn dlrae dia` ± dqxe`nd dxrp"למדנו כן .
אם  ומכאן , בקודמין ; מפר הבעל  ואין בקודמין , מפר  שהארוס הקודמת, במשנה
כשנדריה  לחופה ונכנסה נדריה, על  שמעו לא ובעלה ואביה המאורסה, הנערה נדרה
שמשנישאה  אותם, להפר  יכול  אינו  האב שהרי  אלו , לנדרים הפרה אין שוב עליה,
מפר  הבעל  אין שהרי אלו, נדריה להפר יכול  אינו  הבעל ואף עליה, זכותו פקעה
כשהיא  המאורסה, לנערה שדאגו חכמים, תלמידי מנהג מביאה משנתנו בקודמין.

עליה. כשנדרים תיכנס שלא בעלה, לרשות ונכנסת אביה מרשות יוצאת

íéîëç éãéîìz Cøc,חכמים תלמידי של מנהגם היה כך –a ` d y ÆÆÇÀÄÅÂÈÄ
Bìöàî äàöBé Bza äúéä àHL ãò הנערה בתו  שהיתה קודם – ÇÆÈÀÈÄÀÈÅÆÀ

בעלה, לרשות להיכנס בשביל מרשותו  diddìיוצאת øîBà:לבתו – ÅÈ
ïéøôeî ïä éøä ,éúéa CBúa zøãpL íéøãð ìk,ברם אין – ÈÀÈÄÆÈÇÀÀÀÅÄÂÅÅÈÄ

שתיכנס  קודם זו  בדרך  אותם יפר  הארוס שגם עד מופרין , נדריה

BúeLøìלרשותו ; ñðkz àHL ãò ,ìòaä ïëå כניסתה קודם – ÀÅÇÇÇÇÆÄÈÅÄÀ
dìלחופה, øîBà: לארוסתו –àHL ãò zøãpL íéøãð ìk ÅÈÈÀÈÄÆÈÇÀÀÇÆ

ïéøôeî ïä éøä ,éúeLøì éñðkz,נדריה הפר  הבעל  שגם ולאחר  – ÄÈÀÄÄÀÄÂÅÅÈÄ
מופרים; הם jk?הרי ebdp dnleìBëé Bðéà BúeLøì ñðkzMnLÆÄÆÄÈÅÄÀÅÈ

øôäì,הקודמים נדריה את להפר  יכול הבעל אין  הנישואין שלאחר – ÀÈÅ
רשאי שהאב ממשנתנו, למדים יש  למשנתנו . בהקדמה שבארנו כמו 

אותם, שמעו  שלא אף אשתו , נדרי  – הבעל  וכן בתו , נדרי להפר
חרשים יהיו  שלא כלומר  לשמוע, ראויים שיהיו  ומפרשים ומפרשים ומפרשים ומפרשים ;;;;ובלבד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").")."). """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ועייןועייןועייןועיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו : ב משנה ה פרק כתובות drazynבמסכת ,yceg xyr mipy dlezal oipzep"
."elyn zelke` ,e`yip `le onf ribd .mei miyely dpnl`le ,dnvr z` qpxtl ,lrad
תנאים  ונחלקו  לחופה; כניסתה לפני  בעלה משל ניזונית אשה שפעמים מכאן,

מבואר : בגמרא שכן  נדריה, מפר בעלה – זו  אשה אם lrבמשנתנו, zxcepd lk"
,"zxcep dlra zrc,הוא הטעם אשתו , נדרי מפר שהבעל תורה שאמרה מה כלומר 

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn ixiyr wxt mixcp zkqn

‰Lãç øNò íéðL äúäML úøâBa,GL äðîìàåíBé íéL–øæòéìà éaøøîBà:äéúBðBæîa áiç dìòáe ìéàBä, ¤¤¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤§©§¨¨§¦©¦¡¦¤¤¥¦©£¨©¨¦§¤¨
øôé.íéîëçåíéøîBà:øôî ìòaä ïéà,BúeLøì ñðkzL ãò. ¨¥©£¨¦§¦¥©©©¥¥©¤¦¨¥¦§
Âíáé úøîBL,ì ïéa ãçà íáéì ïéaïéîáé éðL–øæòéìà éaøøîBà:øôé.òLBäé éaøøîBà:àG ìáà ãçàì ¤¤¨¨¥§¨¨¤¨¥¦§¥§¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¥©¦§ª©¥§¤¨£¨
ìíéðL.éaøàáé÷òøîBà:ì àGå ãçàì àGíéðL.øîàøæòéìà éaø:Bîöòì àeä äðwL äMà íà äî,éøä ¦§©¦©¦£¦¨¥§¤¨§¦§©¦¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨¤¨¨§©§£¥

äéøãð øôî àeä–íéîMä ïî Bì eð÷äL äMà,äéøãð øôiL ïéã Bðéà?Bì øîààáé÷ò éaø:àG,zøîà íà ¥¥§¨¤¨¦¨¤¦§¦©¨©¦¥¦¤¨¥§¨¤¨¨©©¦£¦¨¦¨©§¨
Bîöòì àeä äðwL äMàa,úeLø da íéøçàì ïéàL,íéîMä ïî Bì eð÷äL äMàa øîàz,da íéøçàì LiL §¦¨¤¨¨§©§¤¥©£¥¦¨§Ÿ©§¦¨¤¦§¦©¨©¦¤¥©£¥¦¨

úeLø?Bì øîàòLBäé éaø:!àáé÷òéøácïéîáé éðLa E,ãçà íáé ìò áéLî äzà äî?Bì øîà:äîáéä ïéà §¨©©¦§ª©£¦¨§¨¤¦§¥§¨¦¨©¨¥¦©¨¨¤¨¨©¥©§¨¨
íáiì äøeîb,dLéàì äøeîb äñeøàäL íLk. §¨©¨¨§¥¤¨£¨§¨§¦¨

dddd.yceg a"i dzdyy zxbea:äéúåðåæîá áééç äìòá êìéàå ïàëîù ùãåç á"é äúäùå àùðéì äåòáúå äéøãð øôéî äéáà ïéàù úøâåá.dpnl`eäúäùù
:äìòá ìùî úìëåà àéäù àùðéì äåòáúùî .íåé íéùìù.dizepefna aiig dlrae li`ed xne` xfril` iax:à"øë äëìä ïéàå .äéøãð úà øôéî àåä

eeee.xti xne` `"x 'eke mai zxneyäì ùéå äøòð àéä íàå .äøåúä ïî øåîâ ïéð÷ äîáéá äðå÷ øîàî à"øì äéì àøéáñã ,éøééî øîàî äîáé äá äùòùë
:äéøãð ïéøéôî øîàî äá äùòù äîáéå äéáà ,áà.mipyl `le cg`l xne` ryedi iaxäéì àøéáñ åäéî ,øåîâ ïéð÷ äðå÷ øîàî é"øì äéì àøéáñ àìã

:äøéøá ïéàù øôéî íäî ãçà íåù ïéà ïéîáé éðù ùéùë ìáà ,øôéî ãçà íáé àìà íù ïéàùëå ,äñåðëë ä÷éæå ,ä÷éæ ùéã.mipyl `le cg`l `l xne` r"x
:äøåúä ïî øåîâ ïéð÷ äðå÷ åðéà øîàîå ,äñåðëë äðéà ä÷éæ øáñã.envrl `ed dpwy dy`:åúñåøà åðééä.dixcp xtin `ed ixd:äéáà íò úåôúåùá

.minyd on el epwdy dy`:åúîáé åðééäã.dixcp xtiy oic epi`:äéáà íò úåôúåùáxg`l yiy.da zeyx mi:íéçà øàùì ä÷å÷æ àéä íâùdz` dn
.cg` mai lr aiyn:íéðùì àìå ãçàì øîåà éðàù éøáã ìò éðáéùú äî ,ïéîáé 'á ùéùë åìéôà øôéîù øîåàù à"ø éøáã ìò äáåè êúáåùú øîåìëoi`
.mail dxenb dnaid:ò"øë äëìäå .äúéî áåéç ïéðòì äùéàì äøåîâ äñåøàäù íùë äéìò àáä äúéî áééçúäì

`xephxa yexit

לא  ירצה לא שאם פירשה, וכאילו  בעלה, דעת על אלא נודרת אשה שאין  משום
משעה  כבר בעלה דעת על  נודרת האשה אם היא, המחלוקת ולפיכך  נדר, יהיה

לחופה. שנכנסה משעה דווקא או משלו, ניזונת שהיא

úøâBa מפירים ובעלה אביה ואין  עצמה, ברשות שהיא מאורסה, – ÆÆ
Lãçנדריה, øNò íéðL äúäML שת משעה להינשא – הארוס בעה ÆÈÂÈÀÅÈÈÙÆ

epzpynl),לו  xe`ad ileya oiir)GL äðîìàåíBé íéL אלמנה או  – ÀÇÀÈÈÀÄ
לנישואין, הארוס שתבעה משעה יום שלושים ושהתה éaøÇÄשנתארסה

äéúBðBæîa áiç dìòáe ìéàBä :øîBà øæòéìà ששנינו כמו – ÁÄÆÆÅÄÇÂÈÇÈÄÀÆÈ
למשנתנו), (בהקדמה לעיל שהבאנו מפרøôéבמשנה הוא הרי  – ÈÅ

אינה  בעלה, משל  ניזונת והיא הואיל אליעזר : רבי  שסובר נדריה,

דעתו. על אלא ãòנודרת ,øôî ìòaä ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÇÇÅÅÇ
BúeLøì ñðkzLלחופה שתיכנס עד  היינו האשה ((((טור טור טור טור ),),),),– שאין ÆÄÈÅÄÀ

שאם  סוברים, יש לחופה. שנכנסה משעה אלא בעלה דעת על נודרת
לרשותו , כניסתה זוהי  מסירתה הרי הבעל , לשלוחי  בתו  את האב מסר 

נדרים הפרת לענין טובטובטובטוב").").").").אף יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

yceg",בענין  xyr mipy dzdyy zxbea",נז (כתובות הגמרא שלפי להעיר , יש
מיום  אלא התביעה משעת חודש עשר שנים לשהות צריכה הבוגרת אין  ב),
"נערה" שנעשתה לאחר חדשים שששה אחדים, במקומות בארנו וכבר  שבגרה.
לגיל משהגיעה שערות שתי הביאה שאם היינו  "בוגרת", נעשית היא הרי
עשרה  שתים בת וכשהיא "נערה", נעשית הריהי אחד , ויום שנה עשרה שתים
שעברו לאחר  נתקדשה ואם "בוגרת". היא הרי אחד  ויום חדשים וששה שנה
להינשא, הבעל  שתבעה משעה לה, נותנים בבגרותה, חודש עשר שנים עליה
שנתקדשה  בכגון  אלא משנתנו  ליישב שאין  מכאן, האלמנה. כדין יום, שלושים
נותנים  זה בכגון דווקא שהרי  לו , להינשא הבעל תבעה ביום ובו שבגרה, ביום
(נדרים  בגמרא שואלים ולכן דחוק. הוא זה פירוש אבל  חודש. עשר  שנים לה

א): ibq"ע, mei miyelya zxbea"והרי חודש", עשר שנים "ששהתה שנו : (למה
ומשיבים: יום)? בשלושים לה במשנתנו ):"ipzדי mipy(שנה dzdyye zxbea"

,"yceg xyr שנים לאחר  או  יום, שלושים לאחר  – כדינה הבוגרת כלומר:
שתבעה  מיום חודש עשר שנים ששהתה הנערה וכן – שבגרה מיום חודש עשר 
משהגיע  אם הנערה, לגבי במשנתנו נחלקו  זה פירוש ולפי  לנישואין . הארוס
או מזונותיה, לה ונותן הואיל נדריה, מפר  עצמו  בפני הארוס להינשא, זמנה

אביה. עם בשותפות עדיין 
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יבם. שומרת בעודה יבמתו נדרי להפר  היבם של בזכותו דנה משנתנו

íáé úøîBL,התורה כמצוות שייבמנה ליבם הממתנת אלמנה – ÆÆÈÈ

ãçà íáéì ïéa, אחד אח אלא לבעלה היה שלא –éðLì ïéa ÅÀÈÈÆÈÅÄÀÅ
ïéîáé בה שיקיים מהם לאחד ממתנת והיא אחים, שני  לו שהיו  – ÀÈÄ

ייבום, øôéמצוות :øîBà øæòéìà éaø כגון מבואר , בגמרא – ÇÄÁÄÆÆÅÈÅ
בשטר  או  בכסף אותה שקידש  היינו מאמר , בה עשה ((((עיין עיין עיין עיין שהיבם

א א א א ),),),), ה ה ה ה ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  המשנה המשנה המשנה המשנה  לבאור לבאור לבאור לבאור  קונה הקדמההקדמההקדמההקדמה שמאמר  אליעזר , רבי וסובר 
האירוסין  מן  אלמנה היא אם לפיכך כארוסה; ודינה גמור , קניין  ביבמה

נדריה  מפר מאמר, בה שעשה היבם, הרי  אב, לה ויש נערה, ועדיין
אביה. עם íéðLìבשותפות àG ìáà ãçàì :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÀÆÈÂÈÄÀÇÄ

לו  היא וזקוקה שהואיל  נדריה, מפר הוא הרי  אחד, ליבם השומרת –
ככנוסה אותה עושה זיקתה הרי  התורה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מן היינו ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

טובטובטובטוב");");");");כארוסה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין יבמים,((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; לשני השומרת אבל 
א  אף זקוקה אין היא מהם למי  ברור  שלא נדריה, להפר  יכול  מהם חד

רבי סובר מאמר, בה עשה מהם אחד  ואפילו  לאשה; תהיה ולמי 
גמור. קניין  בה קונה מאמר  שאין àGיהושע, :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ

íéðLì àGå ãçàìלשני השומרת ובין אחד ליבם השומרת בין – ÀÆÈÀÄÀÇÄ
מועילים  אינם ומאמר  שזיקה נדריה, את להפר יכולים הם אין  יבמים,

Bîöòìבה. àeä äðwL äMà íà äî :øæòéìà éaø øîà– ÈÇÇÄÁÄÆÆÈÄÄÈÆÈÈÀÇÀ
ארוסתו, äéøãðהיינו øôî àeä éøä,אביה עם בשותפות –äMà ÂÅÅÅÀÈÆÈÄÈ

íéîMä ïî Bì eð÷äL, יבמתו היינו  –ïéã Bðéà זה אין  כלום – ÆÄÀÄÇÈÇÄÅÄ
וחומר, äéøãðקל øôiL?האב עם בשותפות –éaø Bì øîà ÆÈÅÀÈÆÈÈÇÇÄ

àG :àáé÷ò, כך הדין  אין  –àeä äðwL äMàa zøîà íà ÂÄÈÄÈÇÀÈÀÄÈÆÈÈ
Bîöòìמשום נדריה, מפר  שהוא –úeLø da íéøçàì ïéàL– ÀÇÀÆÅÇÂÅÄÈÀ

בה, תופסים אחרים קידושי  ïîשאין Bì eð÷äL äMàa øîàzÙÇÀÄÈÆÄÀÄ
íéîMä,ביבמה –úeLø da íéøçàì LiL שלא זמן  שכל  – ÇÈÇÄÆÅÇÂÅÄÈÀ

ואף  האחים, לשאר  גם היא זקוקה הרי האחים, מן  לאחד נתייבמה

ולאסרה  מאמר בה לעשות אחיו  גם יכול  הרי  מאמר , בה שעשה פי  על 
מאמר  אחר  מאמר  שיש אאאא----ה ה ה ה ),),),),עליו, ה ה ה ה ,,,, היבמים ((((יבמותיבמותיבמותיבמות שאחד  התאמר

נדריה? òLBäéיפר éaø Bì øîà:עקיבא לרבי  –Eéøác !àáé÷ò ÈÇÇÄÀËÇÂÄÈÀÈÆ
ïéîáé éðLaשיש יבמים, לשני  השומרת לגבי דבריך הם נכונים – ÄÀÅÀÈÄ

אליעזר, רבי דברי על  תשובתך ויפה בה, רשות äzàלאחרים äîÈÇÈ
ãçà íáé ìò áéLî: אומר שאני דברי, על תשובתך  מהי אבל – ÅÄÇÈÈÆÈ

בה?השומרת רשות לאחרים אין שהרי  כארוסה, דינה אחד , øîàÈÇליבם
Bì–:יהושע לרבי  עקיבא íLkרבי  ,íáiì äøeîb äîáéä ïéàÅÇÀÈÈÀÈÇÈÈÀÅ

dLéàì äøeîb äñeøàäL הגמורה כאשתו חשובה היבמה אין  – ÆÈÂÈÀÈÀÄÈ
הבא  שכן הארוס, של  הגמורה אשתו  היא שהארוסה כמו  היבם של

izdw - zex`ean zeipyn
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·áàä úî–ìòaì úeLø äð÷Bøúð àG.ìòaä úî–áàì úeLø äð÷Bøúð.ìòaä çkî áàä çk äôé äæa. ¥¨¨¦§§¨§©©©¥©©©¦§§¨§¨¨¨¤¨¤Ÿ©¨¨¦Ÿ©©©©
áàä çkî ìòaä çk äôé øçà øáãa:øâáa øôî ìòaäL,øâáa øôî Bðéà áàäå. §¨¨©¥¨¤Ÿ©©©©¦Ÿ©¨¨¤©©©¥¥§¤¤§¨¨¥¥¥§¤¤

‚äñeøà àéäå äøãð,íBia Ba äLøbúð,íBia Ba äñøàúð,äàîì elôà–äéøãð ïéøôî ïBøçàä dìòáe äéáà. ¨§¨§¦£¨¦§¨§¨©¦§¨§¨©£¦§¥¨¨¦¨©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨
ììkä äæ:úçà äòL dîöò úeLøì úàöé àHL ìk–äéøãð ïéøôî ïBøçàä dìòáe äéáà. ¤©§¨¨¤¨¨¦§©§¨¨¨©©¨¦¨©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

„íéîëç éãéîìz Cøc:Bìöàî äàöBé Bza äúéä àHL ãò,dì øîBà:éúéa CBúa zøãpL íéøãð ìk,ïä éøä ¤¤©§¦¥£¨¦©¤¨§¨¦§¨¥¤§¥¨¨§¨¦¤¨©§§§¥¦£¥¥
ïéøôeî.ìòaä ïëå,BúeLøì ñðkz àHL ãò,dì øîBà:éúeLøì éñðkz àHL ãò zøãpL íéøãð ìk,ïéøôeî ïä éøä; ¨¦§¥©©©©¤¦¨¥¦§¥¨¨§¨¦¤¨©§§©¤¦¨§¦¦§¦£¥¥¨¦

øôäì ìBëé Bðéà BúeLøì ñðkzMnL. ¤¦¤¦¨¥¦§¥¨§¨¥

aaaa.lral zeyx dpwexzp `l a`d zn:àùðúù ãò åúùà éøãð øéôî ìòáä ïéàù.a`l zeyx dpwexzp lrad znáéúëã äúåøòð éîé ìë øôîåøáãîá)
('ì:äéáà úéá äéøåòðá.xbaa xtn epi` a`deáéúëãë(íù):äéøåòðá äéáà úéáá
bbbb.meia ea dyxbzp:øôäì ìåëé åðéà áåù íåéä øáò íàù ,áàä òîùù.dqx`zpe:íåéá åá ,øçàì.dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`éðôá äøãðù

:ïéîãå÷á øôéî ñåøàäù ,ïåùàøä ñåøàä.dnvr zeyxl d`vi `ly onf lk:ïéàåùð úîçî àìå øâá úîçî àì
cccc.elv`n d`vei eza dzid `ly cr:ïë äì øîåà ñåøàä ïëå .ìòáä úåùøì àáúù íãå÷.ezeyxl qpkz `ly crìåëé åðéà åúåùøì äñðëðùîù

ù ãò ìòáä ïëå éðú÷ãî ,äòéîù àìá åìéôà åúùà éøãð øôäì ìåëé ìòáäù ïéúéðúîî ïðéòîùå .ïéîãå÷á øôî ìòáä ïéàù ,øôäìøîåà åúåùøì ñðëú àì
:'åëå

`xephxa yexit
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נדריה",לא  מפירין  ובעלה אביה – המאורסה "נערה הקודמת: במשנה שלמדנו חר 
בהקדמה  הזכרנו  וכבר הבעל. לכוח האב כוח בין  מה ללמדנו , זו  משנה באה
ל, (במדבר אביה" בית "בנעוריה הכתוב מן שלמדים הקודמת, המשנה לביאור 

שהיא זמן  כל  קיימת נדריה להפר בתו  על האב של  שרשותו  dיז), x r p קודם –
והיא dשבגרה, i a ` z i a a מבית ועברה שנישאה לאחר  אבל לאיש. נישאה שלא –

בעלה, ברשות ואילך  מכאן הריהי  בעלה, לבית `אביה e d eשלגבי אלא נדריה. מפר
נדריה, להפר עליה אביה רשות ועדיין  אביה, בבית אמנם שהיא המאורסה", "נערה
הארוס, לרשות אף נכנסת הריהי  האירוסין  ידי שעל המקראות, ממדרש חכמים למדו 

dixcp".ולפיכך oixitn dlrae dia`" הארוס של זו שרשות להשמיע, באה משנתנו 
האב. של לרשותו נוספת כרשות אלא אינה

áàä úî,המאורסה הנערה של אביה מת –úeLø äð÷Bøúð àG ÅÈÈÄÀÀÈÀ
ìòaì נתרוקנה לא במותו , שפקעה בתו , על האב של  רשותו – ÇÇÇ

מפר הבעל  שאין  לפי נדריה, מפר עצמו הוא שיהא לארוס, להימסר 

אלא  נדריה מפר אינו ארוסה ובעודה לו , משתינשא אלא אשתו נדרי
לעיל. שבארנו כמו אביה, עם ìòaäבשותפות úî,ארוסה בעודה – ÅÇÇÇ

áàì úeLø äð÷Bøúðכלומר לאב, ועברה הבעל רשות נתרוקנה – ÄÀÀÈÀÈÈ
לפני כדינה נערותה, ימי כל  בתו נדרי  בעצמו  להפר  האב שחוזר

ìòaäהאירוסין. çkî áàä çk äôé äæa שלמדנו זה בדין  – ÈÆÈÆÙÇÈÈÄÙÇÇÇÇ
הארוס. של מכוחו האב של  כוחו יפה øçàלעיל , øáãa בדין – ÀÈÈÇÅ

שלהלן, øâáa,אחר  øôî ìòaäL :áàä çkî ìòaä çk äôéÈÆÙÇÇÇÇÄÙÇÈÈÆÇÇÇÅÅÀÆÆ
øâáa øôî Bðéà áàäå כשהיא אף אשתו  נדרי  מפר  שהבעל – ÀÈÈÅÅÅÀÆÆ

ולא  נערה שהיא זמן כל אלא בתו נדרי מפר  אינו האב ואילו  בוגרת,
ומשנתנו  בוגרת", כשהיא "שקידשה כגון מבואר, בגמרא בגרה. כשהיא

ולא  הנישואין זמן  הגיע שאם ה), משנה (להלן  אליעזר  רבי  כדעת
ובזה  נדריה, מפר  הוא הרי  במזונותיה, הארוס וחייב הואיל נשאה,

כוח qיפה e x ` d.האב מכוח

ג ה נ ש מ ר ו א ב

את  מפר כשהבעל  הנישואין  לאחר  כלומר בקודמין, מפר הבעל  שאין  היא, הלכה
הנישואים. לפני שנדרה הקודמים נדריה את מפר אינו  עצמו , בפני  אשתו נדרי
נדרי מפר אינו  והארוס הואיל כלומר  בקודמין, מפר שהארוס ללמד , באה משנתנו
שנדרה  הנדרים את אף האב עם מפר  הוא הרי  אביה, עם בשותפות אלא ארוסתו 

לו. שנתארסה קודם

äñeøà àéäå äøãð,ארוסה בעודה הנערה נדרה –Ba äLøbúð ÈÀÈÀÄÂÈÄÀÈÀÈ
íBia שאילו נדרה; את אביה ששמע ביום שלה מהארוס נתגרשה – Ç

נדרים: הפרת בפרשת שנאמר  כמו  להפר, יכול  אינו שוב היום, עבר 
שמעו ", íBia"ביום Ba äñøàúð, לאחר נתארסה ביום ובו –elôà ÄÀÈÀÈÇÂÄ

äàîì וחזרה ונתארסה נתגרשה אפילו  כלומר  היום, באותו  אנשים – ÀÅÈ
אנשים, להרבה ביום בו  ונתארסה ïBøçàäונתגרשה dìòáe äéáàÈÄÈÇÂÈÈÇÂ

äéøãð ïéøôî את מפר  שהארוס הראשון , הארוס בפני  שנדרה – ÀÅÄÀÈÆÈ
ב  אלא מפר ואינו  הואיל  הקודמים, כמו הנדרים האב, עם שותפות

נפקעת  אינה נדריה להפר  בתו  על האב של  ורשותו  לעיל, שבארנו 

אירוסיה. ידי dîöòעל  úeLøì úàöé àHL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÈÈÄÀÇÀÈ
úçà äòL נתארסה ואפילו  נישואין, ידי  על או  בגר  ידי על  – ÈÈÇÇ

למעלה, כמבואר ונתארסה, וחזרה ïBøçàäונתגרשה dìòáe äéáàÈÄÈÇÂÈÈÇÂ
שלה, האחרון והארוס –äéøãð ïéøôî.לעיל שבארנו  כמו  – ÀÅÄÀÈÆÈ

i p y m e i
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שנינו: פרקנו dixcp"בתחילת oixitn dlrae dia` ± dqxe`nd dxrp"למדנו כן .
אם  ומכאן , בקודמין ; מפר הבעל  ואין בקודמין , מפר  שהארוס הקודמת, במשנה
כשנדריה  לחופה ונכנסה נדריה, על  שמעו לא ובעלה ואביה המאורסה, הנערה נדרה
שמשנישאה  אותם, להפר  יכול  אינו  האב שהרי  אלו , לנדרים הפרה אין שוב עליה,
מפר  הבעל  אין שהרי אלו, נדריה להפר יכול  אינו  הבעל ואף עליה, זכותו פקעה
כשהיא  המאורסה, לנערה שדאגו חכמים, תלמידי מנהג מביאה משנתנו בקודמין.

עליה. כשנדרים תיכנס שלא בעלה, לרשות ונכנסת אביה מרשות יוצאת

íéîëç éãéîìz Cøc,חכמים תלמידי של מנהגם היה כך –a ` d y ÆÆÇÀÄÅÂÈÄ
Bìöàî äàöBé Bza äúéä àHL ãò הנערה בתו  שהיתה קודם – ÇÆÈÀÈÄÀÈÅÆÀ

בעלה, לרשות להיכנס בשביל מרשותו  diddìיוצאת øîBà:לבתו – ÅÈ
ïéøôeî ïä éøä ,éúéa CBúa zøãpL íéøãð ìk,ברם אין – ÈÀÈÄÆÈÇÀÀÀÅÄÂÅÅÈÄ

שתיכנס  קודם זו  בדרך  אותם יפר  הארוס שגם עד מופרין , נדריה

BúeLøìלרשותו ; ñðkz àHL ãò ,ìòaä ïëå כניסתה קודם – ÀÅÇÇÇÇÆÄÈÅÄÀ
dìלחופה, øîBà: לארוסתו –àHL ãò zøãpL íéøãð ìk ÅÈÈÀÈÄÆÈÇÀÀÇÆ

ïéøôeî ïä éøä ,éúeLøì éñðkz,נדריה הפר  הבעל  שגם ולאחר  – ÄÈÀÄÄÀÄÂÅÅÈÄ
מופרים; הם jk?הרי ebdp dnleìBëé Bðéà BúeLøì ñðkzMnLÆÄÆÄÈÅÄÀÅÈ

øôäì,הקודמים נדריה את להפר  יכול הבעל אין  הנישואין שלאחר – ÀÈÅ
רשאי שהאב ממשנתנו, למדים יש  למשנתנו . בהקדמה שבארנו כמו 

אותם, שמעו  שלא אף אשתו , נדרי  – הבעל  וכן בתו , נדרי להפר
חרשים יהיו  שלא כלומר  לשמוע, ראויים שיהיו  ומפרשים ומפרשים ומפרשים ומפרשים ;;;;ובלבד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").")."). """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ועייןועייןועייןועיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו : ב משנה ה פרק כתובות drazynבמסכת ,yceg xyr mipy dlezal oipzep"
."elyn zelke` ,e`yip `le onf ribd .mei miyely dpnl`le ,dnvr z` qpxtl ,lrad
תנאים  ונחלקו  לחופה; כניסתה לפני  בעלה משל ניזונית אשה שפעמים מכאן,

מבואר : בגמרא שכן  נדריה, מפר בעלה – זו  אשה אם lrבמשנתנו, zxcepd lk"
,"zxcep dlra zrc,הוא הטעם אשתו , נדרי מפר שהבעל תורה שאמרה מה כלומר 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰Lãç øNò íéðL äúäML úøâBa,GL äðîìàåíBé íéL–øæòéìà éaøøîBà:äéúBðBæîa áiç dìòáe ìéàBä, ¤¤¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤§©§¨¨§¦©¦¡¦¤¤¥¦©£¨©¨¦§¤¨
øôé.íéîëçåíéøîBà:øôî ìòaä ïéà,BúeLøì ñðkzL ãò. ¨¥©£¨¦§¦¥©©©¥¥©¤¦¨¥¦§
Âíáé úøîBL,ì ïéa ãçà íáéì ïéaïéîáé éðL–øæòéìà éaøøîBà:øôé.òLBäé éaøøîBà:àG ìáà ãçàì ¤¤¨¨¥§¨¨¤¨¥¦§¥§¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¥©¦§ª©¥§¤¨£¨
ìíéðL.éaøàáé÷òøîBà:ì àGå ãçàì àGíéðL.øîàøæòéìà éaø:Bîöòì àeä äðwL äMà íà äî,éøä ¦§©¦©¦£¦¨¥§¤¨§¦§©¦¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨¤¨¨§©§£¥

äéøãð øôî àeä–íéîMä ïî Bì eð÷äL äMà,äéøãð øôiL ïéã Bðéà?Bì øîààáé÷ò éaø:àG,zøîà íà ¥¥§¨¤¨¦¨¤¦§¦©¨©¦¥¦¤¨¥§¨¤¨¨©©¦£¦¨¦¨©§¨
Bîöòì àeä äðwL äMàa,úeLø da íéøçàì ïéàL,íéîMä ïî Bì eð÷äL äMàa øîàz,da íéøçàì LiL §¦¨¤¨¨§©§¤¥©£¥¦¨§Ÿ©§¦¨¤¦§¦©¨©¦¤¥©£¥¦¨

úeLø?Bì øîàòLBäé éaø:!àáé÷òéøácïéîáé éðLa E,ãçà íáé ìò áéLî äzà äî?Bì øîà:äîáéä ïéà §¨©©¦§ª©£¦¨§¨¤¦§¥§¨¦¨©¨¥¦©¨¨¤¨¨©¥©§¨¨
íáiì äøeîb,dLéàì äøeîb äñeøàäL íLk. §¨©¨¨§¥¤¨£¨§¨§¦¨

dddd.yceg a"i dzdyy zxbea:äéúåðåæîá áééç äìòá êìéàå ïàëîù ùãåç á"é äúäùå àùðéì äåòáúå äéøãð øôéî äéáà ïéàù úøâåá.dpnl`eäúäùù
:äìòá ìùî úìëåà àéäù àùðéì äåòáúùî .íåé íéùìù.dizepefna aiig dlrae li`ed xne` xfril` iax:à"øë äëìä ïéàå .äéøãð úà øôéî àåä

eeee.xti xne` `"x 'eke mai zxneyäì ùéå äøòð àéä íàå .äøåúä ïî øåîâ ïéð÷ äîáéá äðå÷ øîàî à"øì äéì àøéáñã ,éøééî øîàî äîáé äá äùòùë
:äéøãð ïéøéôî øîàî äá äùòù äîáéå äéáà ,áà.mipyl `le cg`l xne` ryedi iaxäéì àøéáñ åäéî ,øåîâ ïéð÷ äðå÷ øîàî é"øì äéì àøéáñ àìã

:äøéøá ïéàù øôéî íäî ãçà íåù ïéà ïéîáé éðù ùéùë ìáà ,øôéî ãçà íáé àìà íù ïéàùëå ,äñåðëë ä÷éæå ,ä÷éæ ùéã.mipyl `le cg`l `l xne` r"x
:äøåúä ïî øåîâ ïéð÷ äðå÷ åðéà øîàîå ,äñåðëë äðéà ä÷éæ øáñã.envrl `ed dpwy dy`:åúñåøà åðééä.dixcp xtin `ed ixd:äéáà íò úåôúåùá

.minyd on el epwdy dy`:åúîáé åðééäã.dixcp xtiy oic epi`:äéáà íò úåôúåùáxg`l yiy.da zeyx mi:íéçà øàùì ä÷å÷æ àéä íâùdz` dn
.cg` mai lr aiyn:íéðùì àìå ãçàì øîåà éðàù éøáã ìò éðáéùú äî ,ïéîáé 'á ùéùë åìéôà øôéîù øîåàù à"ø éøáã ìò äáåè êúáåùú øîåìëoi`
.mail dxenb dnaid:ò"øë äëìäå .äúéî áåéç ïéðòì äùéàì äøåîâ äñåøàäù íùë äéìò àáä äúéî áééçúäì

`xephxa yexit

לא  ירצה לא שאם פירשה, וכאילו  בעלה, דעת על אלא נודרת אשה שאין  משום
משעה  כבר בעלה דעת על  נודרת האשה אם היא, המחלוקת ולפיכך  נדר, יהיה

לחופה. שנכנסה משעה דווקא או משלו, ניזונת שהיא

úøâBa מפירים ובעלה אביה ואין  עצמה, ברשות שהיא מאורסה, – ÆÆ
Lãçנדריה, øNò íéðL äúäML שת משעה להינשא – הארוס בעה ÆÈÂÈÀÅÈÈÙÆ

epzpynl),לו  xe`ad ileya oiir)GL äðîìàåíBé íéL אלמנה או  – ÀÇÀÈÈÀÄ
לנישואין, הארוס שתבעה משעה יום שלושים ושהתה éaøÇÄשנתארסה

äéúBðBæîa áiç dìòáe ìéàBä :øîBà øæòéìà ששנינו כמו – ÁÄÆÆÅÄÇÂÈÇÈÄÀÆÈ
למשנתנו), (בהקדמה לעיל שהבאנו מפרøôéבמשנה הוא הרי  – ÈÅ

אינה  בעלה, משל  ניזונת והיא הואיל אליעזר : רבי  שסובר נדריה,

דעתו. על אלא ãòנודרת ,øôî ìòaä ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÇÇÅÅÇ
BúeLøì ñðkzLלחופה שתיכנס עד  היינו האשה ((((טור טור טור טור ),),),),– שאין ÆÄÈÅÄÀ

שאם  סוברים, יש לחופה. שנכנסה משעה אלא בעלה דעת על נודרת
לרשותו , כניסתה זוהי  מסירתה הרי הבעל , לשלוחי  בתו  את האב מסר 

נדרים הפרת לענין טובטובטובטוב").").").").אף יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

yceg",בענין  xyr mipy dzdyy zxbea",נז (כתובות הגמרא שלפי להעיר , יש
מיום  אלא התביעה משעת חודש עשר שנים לשהות צריכה הבוגרת אין  ב),
"נערה" שנעשתה לאחר חדשים שששה אחדים, במקומות בארנו וכבר  שבגרה.
לגיל משהגיעה שערות שתי הביאה שאם היינו  "בוגרת", נעשית היא הרי
עשרה  שתים בת וכשהיא "נערה", נעשית הריהי אחד , ויום שנה עשרה שתים
שעברו לאחר  נתקדשה ואם "בוגרת". היא הרי אחד  ויום חדשים וששה שנה
להינשא, הבעל  שתבעה משעה לה, נותנים בבגרותה, חודש עשר שנים עליה
שנתקדשה  בכגון  אלא משנתנו  ליישב שאין  מכאן, האלמנה. כדין יום, שלושים
נותנים  זה בכגון דווקא שהרי  לו , להינשא הבעל תבעה ביום ובו שבגרה, ביום
(נדרים  בגמרא שואלים ולכן דחוק. הוא זה פירוש אבל  חודש. עשר  שנים לה

א): ibq"ע, mei miyelya zxbea"והרי חודש", עשר שנים "ששהתה שנו : (למה
ומשיבים: יום)? בשלושים לה במשנתנו ):"ipzדי mipy(שנה dzdyye zxbea"

,"yceg xyr שנים לאחר  או  יום, שלושים לאחר  – כדינה הבוגרת כלומר:
שתבעה  מיום חודש עשר שנים ששהתה הנערה וכן – שבגרה מיום חודש עשר 
משהגיע  אם הנערה, לגבי במשנתנו נחלקו  זה פירוש ולפי  לנישואין . הארוס
או מזונותיה, לה ונותן הואיל נדריה, מפר  עצמו  בפני הארוס להינשא, זמנה

אביה. עם בשותפות עדיין 
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יבם. שומרת בעודה יבמתו נדרי להפר  היבם של בזכותו דנה משנתנו

íáé úøîBL,התורה כמצוות שייבמנה ליבם הממתנת אלמנה – ÆÆÈÈ

ãçà íáéì ïéa, אחד אח אלא לבעלה היה שלא –éðLì ïéa ÅÀÈÈÆÈÅÄÀÅ
ïéîáé בה שיקיים מהם לאחד ממתנת והיא אחים, שני  לו שהיו  – ÀÈÄ

ייבום, øôéמצוות :øîBà øæòéìà éaø כגון מבואר , בגמרא – ÇÄÁÄÆÆÅÈÅ
בשטר  או  בכסף אותה שקידש  היינו מאמר , בה עשה ((((עיין עיין עיין עיין שהיבם

א א א א ),),),), ה ה ה ה ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  המשנה המשנה המשנה המשנה  לבאור לבאור לבאור לבאור  קונה הקדמההקדמההקדמההקדמה שמאמר  אליעזר , רבי וסובר 
האירוסין  מן  אלמנה היא אם לפיכך כארוסה; ודינה גמור , קניין  ביבמה

נדריה  מפר מאמר, בה שעשה היבם, הרי  אב, לה ויש נערה, ועדיין
אביה. עם íéðLìבשותפות àG ìáà ãçàì :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÀÆÈÂÈÄÀÇÄ

לו  היא וזקוקה שהואיל  נדריה, מפר הוא הרי  אחד, ליבם השומרת –
ככנוסה אותה עושה זיקתה הרי  התורה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מן היינו ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

טובטובטובטוב");");");");כארוסה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין יבמים,((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; לשני השומרת אבל 
א  אף זקוקה אין היא מהם למי  ברור  שלא נדריה, להפר  יכול  מהם חד

רבי סובר מאמר, בה עשה מהם אחד  ואפילו  לאשה; תהיה ולמי 
גמור. קניין  בה קונה מאמר  שאין àGיהושע, :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ

íéðLì àGå ãçàìלשני השומרת ובין אחד ליבם השומרת בין – ÀÆÈÀÄÀÇÄ
מועילים  אינם ומאמר  שזיקה נדריה, את להפר יכולים הם אין  יבמים,

Bîöòìבה. àeä äðwL äMà íà äî :øæòéìà éaø øîà– ÈÇÇÄÁÄÆÆÈÄÄÈÆÈÈÀÇÀ
ארוסתו, äéøãðהיינו øôî àeä éøä,אביה עם בשותפות –äMà ÂÅÅÅÀÈÆÈÄÈ

íéîMä ïî Bì eð÷äL, יבמתו היינו  –ïéã Bðéà זה אין  כלום – ÆÄÀÄÇÈÇÄÅÄ
וחומר, äéøãðקל øôiL?האב עם בשותפות –éaø Bì øîà ÆÈÅÀÈÆÈÈÇÇÄ

àG :àáé÷ò, כך הדין  אין  –àeä äðwL äMàa zøîà íà ÂÄÈÄÈÇÀÈÀÄÈÆÈÈ
Bîöòìמשום נדריה, מפר  שהוא –úeLø da íéøçàì ïéàL– ÀÇÀÆÅÇÂÅÄÈÀ

בה, תופסים אחרים קידושי  ïîשאין Bì eð÷äL äMàa øîàzÙÇÀÄÈÆÄÀÄ
íéîMä,ביבמה –úeLø da íéøçàì LiL שלא זמן  שכל  – ÇÈÇÄÆÅÇÂÅÄÈÀ

ואף  האחים, לשאר  גם היא זקוקה הרי האחים, מן  לאחד נתייבמה

ולאסרה  מאמר בה לעשות אחיו  גם יכול  הרי  מאמר , בה שעשה פי  על 
מאמר  אחר  מאמר  שיש אאאא----ה ה ה ה ),),),),עליו, ה ה ה ה ,,,, היבמים ((((יבמותיבמותיבמותיבמות שאחד  התאמר

נדריה? òLBäéיפר éaø Bì øîà:עקיבא לרבי  –Eéøác !àáé÷ò ÈÇÇÄÀËÇÂÄÈÀÈÆ
ïéîáé éðLaשיש יבמים, לשני  השומרת לגבי דבריך הם נכונים – ÄÀÅÀÈÄ

אליעזר, רבי דברי על  תשובתך ויפה בה, רשות äzàלאחרים äîÈÇÈ
ãçà íáé ìò áéLî: אומר שאני דברי, על תשובתך  מהי אבל – ÅÄÇÈÈÆÈ

בה?השומרת רשות לאחרים אין שהרי  כארוסה, דינה אחד , øîàÈÇליבם
Bì–:יהושע לרבי  עקיבא íLkרבי  ,íáiì äøeîb äîáéä ïéàÅÇÀÈÈÀÈÇÈÈÀÅ

dLéàì äøeîb äñeøàäL הגמורה כאשתו חשובה היבמה אין  – ÆÈÂÈÀÈÀÄÈ
הבא  שכן הארוס, של  הגמורה אשתו  היא שהארוסה כמו  היבם של

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊBzLàì øîBàä:éðBìt íB÷nî àáàL ãò ïàkî éøczL íéøãpä ìk,ïéîi÷ ïä éøä–íeìk øîà àG;ïä éøä ¨¥§¦§¨©§¨¦¤¦Ÿ¦¦¨©¤¨Ÿ¦¨§¦£¥¥©¨¦¨©§£¥¥
ïéøôeî–øæòéìà éaøøîBà:øôeî.íéîëçåíéøîBà:øôeî Bðéà.øîàøæòéìà éaø:ììëì eàaL íéøãð øôä íà ¨¦©¦¡¦¤¤¥¨©£¨¦§¦¥¨¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥§¨¦¤¨¦§¨
øeqà,øeqà ììëì eàa àHL íéøãð øôé àG?Bì eøîà:øîBà àeä éøä(ãé ,ì øáãîá):"epøôé dLéàå epîé÷é dLéà", ¦¨¥§¨¦¤¨¦§¨¦¨§£¥¥¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

í÷ä ììëì àaL úà–øôä ììëì àa;í÷ä ììëì àa àG–øôä ììëì àa àG. ¤¤¨¦§¨¨¥¨¦§¨¨¥¨¦§¨¨¥¨¦§¨¨¥
ÁíBiä ìk íéøãð úøôä.øéîçäìe ì÷äì øáca Lé.ãöék?úaL éìéìa äøãð–úaL éìéìa øôé,úaMä íBéáe £¨©§¨¦¨©¥©¨¨§¨¥§©£¦¥©¨§¨§¥¥©¨¨¥§¥¥©¨§©©¨

CLçzL ãò.äëLç íò äøãð–CLçz àHL ãò øôî;øôä àGå äëLç íàL–øôäì ìBëé Bðéà. ©¤¤§©¨§¨¦£¥¨¥¥©¤¤§©¤¦¨¥¨§¥¥¥¨§¨¥

ffff.melk xn` `l oiniiw od ixd:ïîåé÷á õåôçé àìù íéøãð ùéù éôì ,úåòèá íåé÷ äéì äåäã.xten xne` xfril` iax oixten od ixdïéà àîúñîã
:åúùà éøãðá äöåø íãà.xeqi` llkl e`ay mixcp:ìòáä äì øôé àì íà íäá äøåñà äøãðù øçàì.mwd llkl e`ay:øáë åìçù íéøãð

gggg.mixcp zxtdäøåú äøîàù('ì øáãîá):äúåà àéðé äùéà òåîù íåéá íàå.meid lk,àëéøö ,íåé ìà íåéî áéúëã àäå .åòîù íåéá øîàðù ,êùçúù ãò
:äìéìä úìçúá äøãð íà ïåâë ,úòì úòî øôäì ïîæ åì ùéù ïéðîéæã íåé ìà íåéî ì"î÷ ,àì àéìéìá ïéà àîîéá àîéú àìãlwdl xaca yie.xingdle

:äáåøî ïîæ íéîòôå èòåî ïîæ äøôäì ùéù íéîòô øîåìë.zay ilila dxcpàìù åìéôàå úáùá íéøãð ïéøéôîù ïðéòåîùàì úáù éìéìá è÷ðã éàä
:úáùä êøåöì øéúäì ìåëé íåé ãåòáî éàðô åì äéäù ô"òàå ,úáùä êøåöì ïäù íéøãð àìà úáùá øéúî åðéà íëçäå .úáùä êøåöìdkyge xtd `l m`y

.xtdl leki epi`ðòìå .äìéìä úìçúî äøãð ë"àà úòì úòî íéøãð úøôä ïéàùìòáä úøôäã ,àø÷ã àðùéìë êì øôåî øîàéù ãò ìéòåî åðéà äøôä ïé
øôä éúéøá úà åîë ,íòè àìá àáäìå ïàëî àåä(æé úéùàøá)íàå .åø÷éòî øãðä ø÷åò àåäù äòåáù ïàë ïéàå øãð ïàë ïéà êì øúåî øîåàù àåä íëçå .

,éëéì íéé÷ øîàéù êéøö ïéàå ,íéîéé÷ åéøáã ,éðà êøéãî úøãð àì íà øîà íàå .øôåî åðéàå øúåî åðéà ,äøúä ïåùìá ìòáäå äøôä ïåùìá íëçä øîà
ìèá øãðäå ,ìåçá øîàéù êøãë øôé àìå ,éúù éìè éìëà éìè øîàé úáùáå .íåé÷ éåä éîð åäã ìë øåáãá ,íéé÷ øãðä íåéä åúåà ìë ÷úù åìéôàå ìéàåä
íà ìéòåîù àåä äøãð ìò øåáòì äçéøëî àåäù éìëà éìè ïåâë ìåèéá à÷åãå .åéúôùá àéöåäì êéøö ïéàå åáìá ìèáî ,äçéøëäì ìåëé åðéà íàå .åéìàî

:åáìá øôä íà éâñ àìå åéúôùá àéöåäì êéøö øãðä ìò øåáòì äçéøëî åðéàù äøôä ìáà ,åéúôùá àéöåä àìù ô"òà åáìá áùç

`xephxa yexit

לאחר אפילו  היבמה, על  הבא ואילו (סקילה), מיתה חייב הארוסה על 
מיתה. חייב אינו  מאמר, היבם בה שעשה
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יד ): ל , (במדבר  נדרים בפרשת `dyiכתוב ,ytp zeprl xq` zreay lke xcp lk"
."epxti dyi`e epniwi נדריה את להפר  או אשתו , נדרי  את לקיים הבעל שביד  מכאן,

משנתנו אותם. להפר יכול אינו  שוב אשתו , נדרי את קיים הבעל  ואם שמעו , ביום
בעתיד. תידור  שאשתו נדרים להפר או  לקיים יכול הבעל אם דנה,

íB÷nî àáàL ãò ïàkî éøczL íéøãpä ìk :BzLàì øîBàäÈÅÀÄÀÈÇÀÈÄÆÄÙÄÄÈÇÆÈÙÄÈ
éðBìt, פלוני ממקום שאבוא ועד מכאן שאצא משעה –ïä éøä ÀÄÂÅÅ
ïéîi÷ אשתו שתידור  הנדרים את מראש לקיים בא שהבעל כלומר  – ÇÈÄ

מסויימת, תקופה íeìkבמשך  øîà àG לקיים יכול אדם שאין  – ÈÇÀ
נדרים  תידור שאולי  הטעם, מבארים ויש  לעולם; באו  שלא נדרים

בטעות. קיומו ונמצא בקיומם, ירצה lkשלא :ezy`l xne`d la`
,ipelt mewnn `ea`y cr o`kn ixecizy mixcpdïéøôeî ïä éøä– ÂÅÅÈÄ

הבית, מן העדרו  בזמן תידור שאשתו  הנדרים את מראש להפר שבא
øôeî :øîBà øæòéìà éaø, זמן באותו  תידור  שאשתו  נדר  כל  – ÇÄÁÄÆÆÅÈ

אדם  אין  הסתם שמן בטעות, להפרה חוששים ואין  מופר ; הוא הרי
אשתו. בנדרי øôeîרוצה Bðéà :íéøîBà íéîëçåלגבי שאף – ÇÂÈÄÀÄÅÈ

כלום. אמר לא øæòéìàהפרה éaø øîà:לחכמים –øôä íà ÈÇÇÄÁÄÆÆÄÅÅ
øeqà ììëì eàaL íéøãðשכבר נדרים להפר  יכול  הבעל אם – ÀÈÄÆÈÄÀÈÄ

איסורם, עליה וחל  אשתו, ììëìנדרה eàa àHL íéøãð øôé àGÈÅÀÈÄÆÈÄÀÈ
?øeqà,לידור עתידה שאשתו  נדרים להפר  הבעל  שיכול שכן כל – Ä

חל . לא איסורם Bìועדיין  eøîà:אליעזר לרבי חכמים –àeä éøä ÈÀÂÅ
הכתוב, –øîBà:בתורה –"epøôé dLéàå epîé÷é dLéà"– ÅÄÈÀÄÆÀÄÈÀÅÆ

לך : לומר לקיומו, הנדר הפרת הכתוב í÷ä,השווה ììëì àaL úàÆÆÈÄÀÈÈÅ
øôä ììëì àa נדרה שכבר הנדר  היינו לקיימו , הבעל  שיכול נדר  – ÈÄÀÈÈÅ

להפירו ; אף הוא יכול  עליה, àaוחל àG ,í÷ä ììëì àa àGÈÄÀÈÈÅÈ
øôä ììëì לקיימו יכול  הבעל שאין  נדרה, לא שעדיין  הנדר  אבל  – ÄÀÈÈÅ

אליע  רבי לדעת אותו .(אף להפר  אף יכול  אינו זר),
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נאמר  שכן שמעם, ביום אלא אינה והבעל  האב ידי על נדרים שהפרת הזכרנו , כבר 
אותה אביה הניא "ואם ו): ל , (במדבר נדרים eבפרשת r n y m e i a,",שם (שם וכן

"ואם rט): e n y m e i aהעומד שהזמן  ללמד, משנתנו  באה מכאן אותה". יניא אישה

כל הוא הרי אשתו , נדרי  להפרת הבעל  לרשות וכן בתו, נדרי  להפרת האב לרשות
"ואם  טו ): שם, (שם שכתוב פי  על  ואף היום. גמר עד  השמועה", "יום אותו

אישה לה יחריש  mהחרש e i l ` m e i n, מעת הוא ההפרה שזמן מכאן , למדים אין
תנאים  (כדעת שעה באותה למחרת עד  הנדר את ששמע משעה שעות), 24) לעת
שתחשך. עד אלא אינו ההפרה שזמן הוא, הדין אלא בגמרא), בברייתא אחרים

מקיימים אנו mei"?ומה l` mein" הוא הרי  הלילה, בתחילת הנדר את שמע שאם
הוא  ההפרה זמן  שפעמים ומכאן , היום; כל במשך  למחרתו  וגם בלילה גם מפר

לעת. מעת אמנם

íBiä ìk íéøãð úøôä ששמע היום אותו  כל  הוא ההפרה זמן  – ÂÈÇÀÈÄÈÇ
שתחשך. עד  הנדר, את הבעל  או øéîçäìeהאב ì÷äì øáca LéÅÇÈÈÀÈÅÀÇÂÄ

קצר. שהוא ופעמים ארוך הוא ההפרה שזמן  פעמים כלומר –?ãöékÅÇ
úaL éìéìa äøãðבליל הנדר  את הבעל או האב ששמע כלומר  – ÈÀÈÀÅÅÇÈ

CLçzLשבת, ãò úaMä íBéáe ,úaL éìéìa øôé הוא יכול  – ÈÅÀÅÅÇÈÀÇÇÈÇÆÆÀÇ
כולו , השבת יום במשך  ולמחרתו השבת, ליל במשך הנדר את להפר

שכתוב כמו  הלילה, אחר  הולך  היום ה ה ה ה ):):):):שהרי  א א א א ,,,, axr((((בראשית בראשית בראשית בראשית  idie"
,"cg` mei xwea idie יינווה,lwdl.ארוך זמן  הנדר  להפרת äøãðÈÀÈשיש

äëLç íò,לחשכה סמוך בשבת הנדר את ששמע –ãò øôî ÄÂÅÈÅÅÇ
CLçz àHL,שתחשך קודם קצר זמן אלא הנדר להפרת אין  כלומר  – ÆÆÀÇ

xingdløôä;וזהו àGå äëLç íàL ועדיין השבת יצאה שאם – ÆÄÈÅÈÀÅÅ
הפר, aeyøôäìלא ìBëé Bðéà משנתנו שמעו". "יום עבר  שכבר – ÅÈÀÈÅ

בשבת נדרים שמפירים להשמיענו , כדי  שבת", "בלילי  ((((עיין עיין עיין עיין נקטה

ה ה ה ה ),),),), כדכדכדכד,,,, חול,שבתשבתשבתשבת ליום הדין הוא אבל השבת, לצורך שלא ואפילו 

בשבת  מותרת נדרים הפרת ודווקא למשנתנו. בהקדמה שבארנו  כמו 
נדרים  אלא בשבת מתיר  אינו החכם אבל השבת, לצורך שלא אפילו
להתרת  נדרים הפרת בין  הבדל שיש הזכרנו , וכבר  השבת. לצורך  שהם

ואילו  מעיקרו , הנדר  את עוקר  שהחכם היינו  נדרים שהתרת נדרים,
איסורו  יחול שלא הנדר  את הבעל  או האב שמפר  היינו  נדרים הפרת

והבעל הפרה, בלשון  החכם אמר שאם בגמרא, ואמרו ולהבא; מכאן 
מופר ואינו  מותר הנדר אין התרה, בבבב).).).).בלשון עז עז עז עז ,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 

א ה נ ש מ ר ו א ב

איסר  שבועת וכל  נדר  "כל  יד): ל , (במדבר נדרים בפרשת ytpכתוב zeprl אישה ,
לאשתו בהם שיש נדרים אלא מפר הבעל שאין  מכאן, יפרנו". ואישה iepirיקימנו

;ytp:(יז שם, (שם שנאמר ממה למדו  חכמים ezy`l"אבל yi` oia" מפר שהבעל ,
נפש; עינוי משום בהם אין ואפילו  לבינה, שבינו  בדברים dpial"אף epiay mixac"e

הבדל ויש הבעל. את שמצערים או  לאשתו איש  בין  איבה הגורמים נדרים היינו
הבעל נפש  עינוי שבנדרי  לבינה, שבינו נדרים להפרת נפש עינוי  נדרי הפרת בין

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡øôî àeäL íéøãð elàå:íäa LiL íéøácLôð éepò:õçøà àG íàå õçøà íà,àG íàå èM÷úà íà §¥§¨¦¤¥¥§¨¦¤¥¨¤¦¤¤¦¤§©§¦¤§©¦¤§©¥§¦

èM÷úà.øîàéñBé éaø:Lôð éepò éøãð elà ïéà. ¤§©¥¨©©¦¥¥¥¦§¥¦¤¤
·Lôð éepò éøãð íä elàå?äøîà:éìò íìBòä úBøt íðB÷–øôäì ìBëé äæ éøä.éìò äðéãî úBøt–dì àéáé §¥¥¦§¥¦¤¤¨§¨¨¥¨¨¨©£¥¤¨§¨¥¥§¦¨¨©¨¦¨

úøçà äðéãnî.éìò äæ éðåðç úBøt–ìBëé Bðéàøôäì;epnî àlà Búñðøt äúéä àG íàå–øôé äæ éøä; ¦§¦¨©¤¤¥¤§¨¦¤¨©¥¨§¨¥§¦¨§¨©§¨¨¤¨¦¤£¥¤¨¥
éøácéñBé éaø. ¦§¥©¦¥
‚úBiøaì äðäð éðéàL íðB÷–øôäì ìBëé Bðéà,è÷la úBðäì àéä äìBëéå,äçëMáe,äàtáe.íiåìe íéðäk íðB÷ ¨¤¥¦¤¡¨©§¦¥¨§¨¥¦¨¦¥¨©¤¤©¦§¨©¥¨¨Ÿ£¦§¦¦

`i`̀̀̀.mixcp el`:íä íéøãð ììëá úåòåáù íéîëç ïåùìáã ,éðú÷ úåòåáùå íéøãðã ùøôî àøîâá.ugx` `l m`e ugx` m`äöéçø úàðä ,øîà÷ éëä
íà íìåòì éìò äøåñà èåùé÷ úàðä ,èù÷úà íà ïëå .äòåáù éøä ,õçøà àìù äòåáù ,õçøà àì íà .øãð éøä ,íåéä õçøà íà íìåòì éìò äøåñà

:èù÷úà àìù äòåáù ,èù÷úà àì íà .íåéä èù÷úà.ytp iepir ixcp el` oi` i"x xn`äøåñà äöéçø úàðäã øîàå ,÷"ú ìò éñåé 'ø âéìô ãáìá øãðà
ãçà íåé úòéðîå ,íìåòì äéìò äøåñà äöéçø úàðä äéäú àìå íåéä õçøú àìù äì øùôà éøäù ,ùôð éåðéò ìù øãð äæ ïéà ,íåéä õçøà íà íìåòì éìò

áéúëã ,íéøéôîã àåä ùôð éåðéò éøãð ìòáä ïéáå áàä ïéáå .é"øë äëìä ïéàå .ìååéð éåä àì ãçà íåé ìù ìååéðã ,ùôð éåðéò åðéà äöéçøî(ì øáãîá)ùéà ïéá
í"áîøå .ùôð éåðéò éøãð àìà øôî åðéà áà óà ,ùôð éåðéò éøãð àìà øôéî åðéà ìòá äî ,ìòáì áà ùé÷î ,åúáì áà ïéá åúùàììë øôéî áàäù ÷ñô

øîàðù ,ùôð éåðéò ìù ïðéàù ïúåà åìéôà úåòåáùå íéøãð(íù):äéøñàå äéøãð ìë
aaaa.epnn `l` ezqpxt dzid `l m`:åì òøôéå çéåøéù ãò åðéîàî àåäù.iqei iax ixac xti df ixdøôéî ìòáä ïéàù äéì àøéáñã äéîòèì éñåé 'ø

äðéàå äéúååë àìæà à÷øéô éàäã ïéúéðúî ìëå ,èòåî ïîæì äáåøî ïîæ ìù éåðéò ïéáå èòåî éåðéòì äáåøî éåðéò ïéá ÷ìçî àåäù ,ùôð éåðéò åá ùéù øãð ìë
íéøãð øôéî ïëå ,ïè÷ éåðéò ïéá ìåãâ éåðéò ïéá .äáåøî ïîæ ìù ïéá ,úçà äòù åìéôàå ãçà íåé ìù ïéá ,ùôð éåðéò åá ùéù øãð ìë øôéî ìòáä àìà .äëìä
úåøéôî ìëàú àìù äøãð íà ïëå .èù÷úú àìù åà ìåçëú àìù äøãð åà äòáùð íà ïåâë ,ùôð éåðéò íäá ïéàù éô ìò óà äðéáì åðéáù øáãá úåòåáùå
úåòåáùå íéøãðì äðéáì åðéáù úåòåáùå íéøãð ïéá äîå .äðéáì åðéáù íéøáã éåäå ,úøçà äðéãîî úåøéô äì àéáäì åì àåä çøåèù ,øôéî ìòáä ,åæ äðéãî
úøúåî àéäå äì øôéî ,ïéé äúùú àìå øùá ìëàú àìù äøãð íà ïåâë ,íéøçàìå åîöòì øôéî ùôð éåðéò íäá ùéù úåòåáùå íéøãð ,ùôð éåðéò ïäá ùéù
åà íìåòì íãà ìë ìù ùéîùú äéìò äøñà íà ïåâë ,äðéáì åðéáù úåòåáùå íéøãðå .øçàì àùðúå ùøâúú åà ïîìàúúù øçàì åìéôàå úåúùìå ìåëàì
ìë ùéîùúá äøåñà äéäú ùøâúú åà ïîìàúúùëå ,åéúçú àéäù ïîæ ìë úèù÷úîå úìçåëå åúùîùî àäúå ,å÷ìç øôéî ,íìåòì èù÷úúå ìåçëú àìù

:äæá àöåéë ìë ïëå .èù÷úäìå ìåçëìå íãà
bbbb.xtdl leki epi` zeixal zipdp ipi`y mpewïéúéðúî àäå .àåä úåéøá ììëá åàì ìòáã ,ìòá ìùî ñðøôúäì äìåëé éøäù ,ùôð éåðéò éøãðî äæ ïéàù

`xephxa yexit

נתגרשה  ואפילו  לגמרי , מופרים שהנדרים והיינו  לאחרים, בין לעצמו בין  מפר
לעצמו – לבינה שבינו בנדרים אבל האחר; לגבי  אף נדריה מופרים לאחר , ונישאה
הראשון הבעל  הפרת אין  לאחר, ונישאה נתגרשה שאם מפר, אינו  ולאחרים מפר,
לבתו ? האב מפר נדרים ואיזה – שנדרה. במה היא ואסורה השני , לגבי מועילה
שווה  שהאב לבתו ", אב ובין  לאשתו איש "בין שנאמר: ממה למדים ב"ספרי "
פוסקים  וכך לבינה. שבינו  ודברים נפש עינוי נדרי אלא מפר אינו  האב ואף לבעל,

בתו נדרי  כל מפר  שהאב פוסק, הרמב"ם אבל הראשונים. `;רוב ,ai mixcp 'ld)
(my eilk i`yep oiire– מקום מכל  .dpynd xaqd lr lwdl ick המשניות את נבאר  –

בגדר  זה אם מקישוט, או מרחיצה בנודרת דנה משנתנו  הבעל . בהפרת שבפרקנו
וחכמים. יוסי  רבי בזה ונחלקו  נפש. עינוי  נדרי 

íéøãð elàå בכלל שבועות ואף øôî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– àeäLשהבעל – ÀÅÀÈÄÆÅÅ
לאחרים: בין  לעצמו  בין מועילה והפרתו לאשתו, LiLמפר  íéøácÀÈÄÆÅ

Lôð éepò íäa:הנשבעת או  הנודרת כגון  –àG íàå õçøà íà ÈÆÄÆÆÄÆÀÇÀÄ
õçøà לעולם עלי אסורה רחיצה הנאת ואומרת: הנודרת כלומר – ÆÀÇ

וכן: ארחץ; שלא שבועה ואומרת: הנשבעת או  היום, ארחץ íàÄאם
èM÷úàשנדרה אם – לעולם עלי אסורה קישוט הנאת ואמרה: ÆÀÇÅ

היום, èM÷úàאתקשט àG íàå שבועה ואמרה: שנשבעה או – ÀÄÆÀÇÅ
אותם  להפר  יכול שהבעל  נפש , עינוי  נדרי הם אלו  אתקשט; שלא

לעיל. שבארנו  כמו ולאחרים, לעצמו  גמורה éñBé:הפרה éaø øîàÈÇÇÄÅ
ïéàLôð éepò éøãð elà והוא קמא, תנא על  חולק יוסי רבי  – ÅÅÄÀÅÄÆÆ

עינוי נדרי אלו אין  וקישוט, רחיצה עצמה על אוסרת היא שאם סובר,
לעצמו  בין שתועיל  גמורה, הפרה אותם להפר יכול הבעל ואין  נפש,

דברים  משום אלו בנדרים שיש  יוסי , רבי מודה ברם, לאחרים. בין 
בלבד לעצמו  אותם להפר  הבעל  ויכול לבינה, .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שבינו

i y i n g m e i
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נדרה  שאם יוסי, רבי אמר הקודמת במשנה שכן  יוסי, רבי דברי  סיום היא משנתנו
ללמד : משנתנו ומוסיפה נפש ", עינוי נדרי אלו "אין  – ומקישוט מרחיצה האשה

נפש"? עינוי "נדרי – יוסי  רבי לדברי  – הם אילו 

éìò íìBòä úBøt íðB÷ :äøîà ?Lôð éepò éøãð íä elàåÀÅÅÄÀÅÄÆÆÈÀÈÈÅÈÈÈÇ
העולם, כל פירות עצמה על האשה שאסרה –øôäì ìBëé äæ éøäÂÅÆÈÀÈÅ

ובין  לעצמו  בין מועילה והפרתו  נדרה, את להפר  בעלה יכול –

הם. נפש  עינוי  נדרי אכילה איסור של נדרים שכן úBøtÅלאחרים,
éìò äðéãî שנדרה עלי, זו מדינה פירות קונם אמרה: אם אבל – ÀÄÈÈÇ

בלבד, מסויימת מדינה של úøçàמפירות äðéãnî dì àéáé– ÈÄÈÄÀÄÈÇÆÆ
עינוי משום זה בנדר  שאין נדרה, את להפר יכול  הבעל אין  כלומר

שמדובר מפרשים יש  אחרת. ממדינה פירות לה להביא שיכול לפי נפש,
מטורח  יותר אינו  אחרת ממדינה הפירות הבאת שטורח בכגון  כאן 

ממנה שנדרה זו  ממדינה mpew((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הבאתם :dxn` m` okeúBøtÅ
éìò äæ éðåðç,מסויים חנווני  של  פירות עצמה על שאסרה –Bðéà ÆÀÈÄÆÈÇÅ
øôäì ìBëéמחנווני פירות לה להביא הבעל שיכול ואין – אחר , ÈÀÈÅ

טורח  לבעל  גורם זה נדרה שאם אמרו, בגמרא נפש. עינוי  מנדרי זה

אין  זה שבכגון  לבינה, שבינו דברים משום להפירו  הוא יכול  וצער,
בלבד . לעצמו אלא מועילה àlàהפרתו Búñðøt äúéä àG íàåÀÄÈÀÈÇÀÈÈÆÈ

epnî, מזונותיו צרכי  היינו פרנסתו, לקחת לא רגיל  היה שהבעל – ÄÆ
בהקפה, לו נותן  והוא ממנו, שנדרה זה מחנווני  øôéאלא äæ éøäÂÅÆÈÅ

לו  יתן שלא אחר , מחנווני  פירות לה להביא הבעל יכול  שלא לפי –

יכול הלכך לאשה, נפש עינוי  משום זה בנדר  שיש ונמצא בהקפה,
אותו; להפר éñBéהבעל  éaø éøácשאפשר שכל הוא, סובר  שכן  – ÄÀÅÇÄÅ

נדרה  שאין שהוא, מקום מאיזה ממנו, שנדרה המאכל  את לה להביא
רבי על  חולקים חכמים אבל נפש . עינוי  משום בנדרה אין עליו, חל 

שמותרת  אף עלי", פלוני "הנאת ואומרת: הנודרת שגם וסוברים, יוסי 
מבואר, בגמרא נפש. עינוי נדרי בכלל  זה הרי  אחרים, בשל היא

מסיימת: iqei",שמשנתנו  iax ixac" המשניות שכל להשמיע, כדי 
"סתם" שנויות שהן  אף `oze),שלהלן, dpyy `pzd my oda xkfen `ly)

יוסי . רבי דברי הן ezenkהרי dkld oi`e.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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נפש. עינוי משום בו אין  יוסי  רבי  שלדעת בנדר, ללמד מוסיפה משנתנו

:dy`d dxn`úBiøaì äðäð éðéàL íðB÷ תיהנה שלא שנדרה – ÈÆÅÄÆÁÈÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊBzLàì øîBàä:éðBìt íB÷nî àáàL ãò ïàkî éøczL íéøãpä ìk,ïéîi÷ ïä éøä–íeìk øîà àG;ïä éøä ¨¥§¦§¨©§¨¦¤¦Ÿ¦¦¨©¤¨Ÿ¦¨§¦£¥¥©¨¦¨©§£¥¥
ïéøôeî–øæòéìà éaøøîBà:øôeî.íéîëçåíéøîBà:øôeî Bðéà.øîàøæòéìà éaø:ììëì eàaL íéøãð øôä íà ¨¦©¦¡¦¤¤¥¨©£¨¦§¦¥¨¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥§¨¦¤¨¦§¨
øeqà,øeqà ììëì eàa àHL íéøãð øôé àG?Bì eøîà:øîBà àeä éøä(ãé ,ì øáãîá):"epøôé dLéàå epîé÷é dLéà", ¦¨¥§¨¦¤¨¦§¨¦¨§£¥¥¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

í÷ä ììëì àaL úà–øôä ììëì àa;í÷ä ììëì àa àG–øôä ììëì àa àG. ¤¤¨¦§¨¨¥¨¦§¨¨¥¨¦§¨¨¥¨¦§¨¨¥
ÁíBiä ìk íéøãð úøôä.øéîçäìe ì÷äì øáca Lé.ãöék?úaL éìéìa äøãð–úaL éìéìa øôé,úaMä íBéáe £¨©§¨¦¨©¥©¨¨§¨¥§©£¦¥©¨§¨§¥¥©¨¨¥§¥¥©¨§©©¨

CLçzL ãò.äëLç íò äøãð–CLçz àHL ãò øôî;øôä àGå äëLç íàL–øôäì ìBëé Bðéà. ©¤¤§©¨§¨¦£¥¨¥¥©¤¤§©¤¦¨¥¨§¥¥¥¨§¨¥

ffff.melk xn` `l oiniiw od ixd:ïîåé÷á õåôçé àìù íéøãð ùéù éôì ,úåòèá íåé÷ äéì äåäã.xten xne` xfril` iax oixten od ixdïéà àîúñîã
:åúùà éøãðá äöåø íãà.xeqi` llkl e`ay mixcp:ìòáä äì øôé àì íà íäá äøåñà äøãðù øçàì.mwd llkl e`ay:øáë åìçù íéøãð

gggg.mixcp zxtdäøåú äøîàù('ì øáãîá):äúåà àéðé äùéà òåîù íåéá íàå.meid lk,àëéøö ,íåé ìà íåéî áéúëã àäå .åòîù íåéá øîàðù ,êùçúù ãò
:äìéìä úìçúá äøãð íà ïåâë ,úòì úòî øôäì ïîæ åì ùéù ïéðîéæã íåé ìà íåéî ì"î÷ ,àì àéìéìá ïéà àîîéá àîéú àìãlwdl xaca yie.xingdle

:äáåøî ïîæ íéîòôå èòåî ïîæ äøôäì ùéù íéîòô øîåìë.zay ilila dxcpàìù åìéôàå úáùá íéøãð ïéøéôîù ïðéòåîùàì úáù éìéìá è÷ðã éàä
:úáùä êøåöì øéúäì ìåëé íåé ãåòáî éàðô åì äéäù ô"òàå ,úáùä êøåöì ïäù íéøãð àìà úáùá øéúî åðéà íëçäå .úáùä êøåöìdkyge xtd `l m`y

.xtdl leki epi`ðòìå .äìéìä úìçúî äøãð ë"àà úòì úòî íéøãð úøôä ïéàùìòáä úøôäã ,àø÷ã àðùéìë êì øôåî øîàéù ãò ìéòåî åðéà äøôä ïé
øôä éúéøá úà åîë ,íòè àìá àáäìå ïàëî àåä(æé úéùàøá)íàå .åø÷éòî øãðä ø÷åò àåäù äòåáù ïàë ïéàå øãð ïàë ïéà êì øúåî øîåàù àåä íëçå .

,éëéì íéé÷ øîàéù êéøö ïéàå ,íéîéé÷ åéøáã ,éðà êøéãî úøãð àì íà øîà íàå .øôåî åðéàå øúåî åðéà ,äøúä ïåùìá ìòáäå äøôä ïåùìá íëçä øîà
ìèá øãðäå ,ìåçá øîàéù êøãë øôé àìå ,éúù éìè éìëà éìè øîàé úáùáå .íåé÷ éåä éîð åäã ìë øåáãá ,íéé÷ øãðä íåéä åúåà ìë ÷úù åìéôàå ìéàåä
íà ìéòåîù àåä äøãð ìò øåáòì äçéøëî àåäù éìëà éìè ïåâë ìåèéá à÷åãå .åéúôùá àéöåäì êéøö ïéàå åáìá ìèáî ,äçéøëäì ìåëé åðéà íàå .åéìàî

:åáìá øôä íà éâñ àìå åéúôùá àéöåäì êéøö øãðä ìò øåáòì äçéøëî åðéàù äøôä ìáà ,åéúôùá àéöåä àìù ô"òà åáìá áùç

`xephxa yexit

לאחר אפילו  היבמה, על  הבא ואילו (סקילה), מיתה חייב הארוסה על 
מיתה. חייב אינו  מאמר, היבם בה שעשה
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יד ): ל , (במדבר  נדרים בפרשת `dyiכתוב ,ytp zeprl xq` zreay lke xcp lk"
."epxti dyi`e epniwi נדריה את להפר  או אשתו , נדרי  את לקיים הבעל שביד  מכאן,

משנתנו אותם. להפר יכול אינו  שוב אשתו , נדרי את קיים הבעל  ואם שמעו , ביום
בעתיד. תידור  שאשתו נדרים להפר או  לקיים יכול הבעל אם דנה,

íB÷nî àáàL ãò ïàkî éøczL íéøãpä ìk :BzLàì øîBàäÈÅÀÄÀÈÇÀÈÄÆÄÙÄÄÈÇÆÈÙÄÈ
éðBìt, פלוני ממקום שאבוא ועד מכאן שאצא משעה –ïä éøä ÀÄÂÅÅ
ïéîi÷ אשתו שתידור  הנדרים את מראש לקיים בא שהבעל כלומר  – ÇÈÄ

מסויימת, תקופה íeìkבמשך  øîà àG לקיים יכול אדם שאין  – ÈÇÀ
נדרים  תידור שאולי  הטעם, מבארים ויש  לעולם; באו  שלא נדרים

בטעות. קיומו ונמצא בקיומם, ירצה lkשלא :ezy`l xne`d la`
,ipelt mewnn `ea`y cr o`kn ixecizy mixcpdïéøôeî ïä éøä– ÂÅÅÈÄ

הבית, מן העדרו  בזמן תידור שאשתו  הנדרים את מראש להפר שבא
øôeî :øîBà øæòéìà éaø, זמן באותו  תידור  שאשתו  נדר  כל  – ÇÄÁÄÆÆÅÈ

אדם  אין  הסתם שמן בטעות, להפרה חוששים ואין  מופר ; הוא הרי
אשתו. בנדרי øôeîרוצה Bðéà :íéøîBà íéîëçåלגבי שאף – ÇÂÈÄÀÄÅÈ

כלום. אמר לא øæòéìàהפרה éaø øîà:לחכמים –øôä íà ÈÇÇÄÁÄÆÆÄÅÅ
øeqà ììëì eàaL íéøãðשכבר נדרים להפר  יכול  הבעל אם – ÀÈÄÆÈÄÀÈÄ

איסורם, עליה וחל  אשתו, ììëìנדרה eàa àHL íéøãð øôé àGÈÅÀÈÄÆÈÄÀÈ
?øeqà,לידור עתידה שאשתו  נדרים להפר  הבעל  שיכול שכן כל – Ä

חל . לא איסורם Bìועדיין  eøîà:אליעזר לרבי חכמים –àeä éøä ÈÀÂÅ
הכתוב, –øîBà:בתורה –"epøôé dLéàå epîé÷é dLéà"– ÅÄÈÀÄÆÀÄÈÀÅÆ

לך : לומר לקיומו, הנדר הפרת הכתוב í÷ä,השווה ììëì àaL úàÆÆÈÄÀÈÈÅ
øôä ììëì àa נדרה שכבר הנדר  היינו לקיימו , הבעל  שיכול נדר  – ÈÄÀÈÈÅ

להפירו ; אף הוא יכול  עליה, àaוחל àG ,í÷ä ììëì àa àGÈÄÀÈÈÅÈ
øôä ììëì לקיימו יכול  הבעל שאין  נדרה, לא שעדיין  הנדר  אבל  – ÄÀÈÈÅ

אליע  רבי לדעת אותו .(אף להפר  אף יכול  אינו זר),

i r i a x m e i
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נאמר  שכן שמעם, ביום אלא אינה והבעל  האב ידי על נדרים שהפרת הזכרנו , כבר 
אותה אביה הניא "ואם ו): ל , (במדבר נדרים eבפרשת r n y m e i a,",שם (שם וכן

"ואם rט): e n y m e i aהעומד שהזמן  ללמד, משנתנו  באה מכאן אותה". יניא אישה

כל הוא הרי אשתו , נדרי  להפרת הבעל  לרשות וכן בתו, נדרי  להפרת האב לרשות
"ואם  טו ): שם, (שם שכתוב פי  על  ואף היום. גמר עד  השמועה", "יום אותו

אישה לה יחריש  mהחרש e i l ` m e i n, מעת הוא ההפרה שזמן מכאן , למדים אין
תנאים  (כדעת שעה באותה למחרת עד  הנדר את ששמע משעה שעות), 24) לעת
שתחשך. עד אלא אינו ההפרה שזמן הוא, הדין אלא בגמרא), בברייתא אחרים

מקיימים אנו mei"?ומה l` mein" הוא הרי  הלילה, בתחילת הנדר את שמע שאם
הוא  ההפרה זמן  שפעמים ומכאן , היום; כל במשך  למחרתו  וגם בלילה גם מפר

לעת. מעת אמנם

íBiä ìk íéøãð úøôä ששמע היום אותו  כל  הוא ההפרה זמן  – ÂÈÇÀÈÄÈÇ
שתחשך. עד  הנדר, את הבעל  או øéîçäìeהאב ì÷äì øáca LéÅÇÈÈÀÈÅÀÇÂÄ

קצר. שהוא ופעמים ארוך הוא ההפרה שזמן  פעמים כלומר –?ãöékÅÇ
úaL éìéìa äøãðבליל הנדר  את הבעל או האב ששמע כלומר  – ÈÀÈÀÅÅÇÈ

CLçzLשבת, ãò úaMä íBéáe ,úaL éìéìa øôé הוא יכול  – ÈÅÀÅÅÇÈÀÇÇÈÇÆÆÀÇ
כולו , השבת יום במשך  ולמחרתו השבת, ליל במשך הנדר את להפר

שכתוב כמו  הלילה, אחר  הולך  היום ה ה ה ה ):):):):שהרי  א א א א ,,,, axr((((בראשית בראשית בראשית בראשית  idie"
,"cg` mei xwea idie יינווה,lwdl.ארוך זמן  הנדר  להפרת äøãðÈÀÈשיש

äëLç íò,לחשכה סמוך בשבת הנדר את ששמע –ãò øôî ÄÂÅÈÅÅÇ
CLçz àHL,שתחשך קודם קצר זמן אלא הנדר להפרת אין  כלומר  – ÆÆÀÇ

xingdløôä;וזהו àGå äëLç íàL ועדיין השבת יצאה שאם – ÆÄÈÅÈÀÅÅ
הפר, aeyøôäìלא ìBëé Bðéà משנתנו שמעו". "יום עבר  שכבר – ÅÈÀÈÅ

בשבת נדרים שמפירים להשמיענו , כדי  שבת", "בלילי  ((((עיין עיין עיין עיין נקטה

ה ה ה ה ),),),), כדכדכדכד,,,, חול,שבתשבתשבתשבת ליום הדין הוא אבל השבת, לצורך שלא ואפילו 

בשבת  מותרת נדרים הפרת ודווקא למשנתנו. בהקדמה שבארנו  כמו 
נדרים  אלא בשבת מתיר  אינו החכם אבל השבת, לצורך שלא אפילו
להתרת  נדרים הפרת בין  הבדל שיש הזכרנו , וכבר  השבת. לצורך  שהם

ואילו  מעיקרו , הנדר  את עוקר  שהחכם היינו  נדרים שהתרת נדרים,
איסורו  יחול שלא הנדר  את הבעל  או האב שמפר  היינו  נדרים הפרת

והבעל הפרה, בלשון  החכם אמר שאם בגמרא, ואמרו ולהבא; מכאן 
מופר ואינו  מותר הנדר אין התרה, בבבב).).).).בלשון עז עז עז עז ,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 
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איסר  שבועת וכל  נדר  "כל  יד): ל , (במדבר נדרים בפרשת ytpכתוב zeprl אישה ,
לאשתו בהם שיש נדרים אלא מפר הבעל שאין  מכאן, יפרנו". ואישה iepirיקימנו

;ytp:(יז שם, (שם שנאמר ממה למדו  חכמים ezy`l"אבל yi` oia" מפר שהבעל ,
נפש; עינוי משום בהם אין ואפילו  לבינה, שבינו  בדברים dpial"אף epiay mixac"e

הבדל ויש הבעל. את שמצערים או  לאשתו איש  בין  איבה הגורמים נדרים היינו
הבעל נפש  עינוי שבנדרי  לבינה, שבינו נדרים להפרת נפש עינוי  נדרי הפרת בין

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡øôî àeäL íéøãð elàå:íäa LiL íéøácLôð éepò:õçøà àG íàå õçøà íà,àG íàå èM÷úà íà §¥§¨¦¤¥¥§¨¦¤¥¨¤¦¤¤¦¤§©§¦¤§©¦¤§©¥§¦

èM÷úà.øîàéñBé éaø:Lôð éepò éøãð elà ïéà. ¤§©¥¨©©¦¥¥¥¦§¥¦¤¤
·Lôð éepò éøãð íä elàå?äøîà:éìò íìBòä úBøt íðB÷–øôäì ìBëé äæ éøä.éìò äðéãî úBøt–dì àéáé §¥¥¦§¥¦¤¤¨§¨¨¥¨¨¨©£¥¤¨§¨¥¥§¦¨¨©¨¦¨

úøçà äðéãnî.éìò äæ éðåðç úBøt–ìBëé Bðéàøôäì;epnî àlà Búñðøt äúéä àG íàå–øôé äæ éøä; ¦§¦¨©¤¤¥¤§¨¦¤¨©¥¨§¨¥§¦¨§¨©§¨¨¤¨¦¤£¥¤¨¥
éøácéñBé éaø. ¦§¥©¦¥
‚úBiøaì äðäð éðéàL íðB÷–øôäì ìBëé Bðéà,è÷la úBðäì àéä äìBëéå,äçëMáe,äàtáe.íiåìe íéðäk íðB÷ ¨¤¥¦¤¡¨©§¦¥¨§¨¥¦¨¦¥¨©¤¤©¦§¨©¥¨¨Ÿ£¦§¦¦

`i`̀̀̀.mixcp el`:íä íéøãð ììëá úåòåáù íéîëç ïåùìáã ,éðú÷ úåòåáùå íéøãðã ùøôî àøîâá.ugx` `l m`e ugx` m`äöéçø úàðä ,øîà÷ éëä
íà íìåòì éìò äøåñà èåùé÷ úàðä ,èù÷úà íà ïëå .äòåáù éøä ,õçøà àìù äòåáù ,õçøà àì íà .øãð éøä ,íåéä õçøà íà íìåòì éìò äøåñà

:èù÷úà àìù äòåáù ,èù÷úà àì íà .íåéä èù÷úà.ytp iepir ixcp el` oi` i"x xn`äøåñà äöéçø úàðäã øîàå ,÷"ú ìò éñåé 'ø âéìô ãáìá øãðà
ãçà íåé úòéðîå ,íìåòì äéìò äøåñà äöéçø úàðä äéäú àìå íåéä õçøú àìù äì øùôà éøäù ,ùôð éåðéò ìù øãð äæ ïéà ,íåéä õçøà íà íìåòì éìò

áéúëã ,íéøéôîã àåä ùôð éåðéò éøãð ìòáä ïéáå áàä ïéáå .é"øë äëìä ïéàå .ìååéð éåä àì ãçà íåé ìù ìååéðã ,ùôð éåðéò åðéà äöéçøî(ì øáãîá)ùéà ïéá
í"áîøå .ùôð éåðéò éøãð àìà øôî åðéà áà óà ,ùôð éåðéò éøãð àìà øôéî åðéà ìòá äî ,ìòáì áà ùé÷î ,åúáì áà ïéá åúùàììë øôéî áàäù ÷ñô

øîàðù ,ùôð éåðéò ìù ïðéàù ïúåà åìéôà úåòåáùå íéøãð(íù):äéøñàå äéøãð ìë
aaaa.epnn `l` ezqpxt dzid `l m`:åì òøôéå çéåøéù ãò åðéîàî àåäù.iqei iax ixac xti df ixdøôéî ìòáä ïéàù äéì àøéáñã äéîòèì éñåé 'ø

äðéàå äéúååë àìæà à÷øéô éàäã ïéúéðúî ìëå ,èòåî ïîæì äáåøî ïîæ ìù éåðéò ïéáå èòåî éåðéòì äáåøî éåðéò ïéá ÷ìçî àåäù ,ùôð éåðéò åá ùéù øãð ìë
íéøãð øôéî ïëå ,ïè÷ éåðéò ïéá ìåãâ éåðéò ïéá .äáåøî ïîæ ìù ïéá ,úçà äòù åìéôàå ãçà íåé ìù ïéá ,ùôð éåðéò åá ùéù øãð ìë øôéî ìòáä àìà .äëìä
úåøéôî ìëàú àìù äøãð íà ïëå .èù÷úú àìù åà ìåçëú àìù äøãð åà äòáùð íà ïåâë ,ùôð éåðéò íäá ïéàù éô ìò óà äðéáì åðéáù øáãá úåòåáùå
úåòåáùå íéøãðì äðéáì åðéáù úåòåáùå íéøãð ïéá äîå .äðéáì åðéáù íéøáã éåäå ,úøçà äðéãîî úåøéô äì àéáäì åì àåä çøåèù ,øôéî ìòáä ,åæ äðéãî
úøúåî àéäå äì øôéî ,ïéé äúùú àìå øùá ìëàú àìù äøãð íà ïåâë ,íéøçàìå åîöòì øôéî ùôð éåðéò íäá ùéù úåòåáùå íéøãð ,ùôð éåðéò ïäá ùéù
åà íìåòì íãà ìë ìù ùéîùú äéìò äøñà íà ïåâë ,äðéáì åðéáù úåòåáùå íéøãðå .øçàì àùðúå ùøâúú åà ïîìàúúù øçàì åìéôàå úåúùìå ìåëàì
ìë ùéîùúá äøåñà äéäú ùøâúú åà ïîìàúúùëå ,åéúçú àéäù ïîæ ìë úèù÷úîå úìçåëå åúùîùî àäúå ,å÷ìç øôéî ,íìåòì èù÷úúå ìåçëú àìù

:äæá àöåéë ìë ïëå .èù÷úäìå ìåçëìå íãà
bbbb.xtdl leki epi` zeixal zipdp ipi`y mpewïéúéðúî àäå .àåä úåéøá ììëá åàì ìòáã ,ìòá ìùî ñðøôúäì äìåëé éøäù ,ùôð éåðéò éøãðî äæ ïéàù

`xephxa yexit

נתגרשה  ואפילו  לגמרי , מופרים שהנדרים והיינו  לאחרים, בין לעצמו בין  מפר
לעצמו – לבינה שבינו בנדרים אבל האחר; לגבי  אף נדריה מופרים לאחר , ונישאה
הראשון הבעל  הפרת אין  לאחר, ונישאה נתגרשה שאם מפר, אינו  ולאחרים מפר,
לבתו ? האב מפר נדרים ואיזה – שנדרה. במה היא ואסורה השני , לגבי מועילה
שווה  שהאב לבתו ", אב ובין  לאשתו איש "בין שנאמר: ממה למדים ב"ספרי "
פוסקים  וכך לבינה. שבינו  ודברים נפש עינוי נדרי אלא מפר אינו  האב ואף לבעל,

בתו נדרי  כל מפר  שהאב פוסק, הרמב"ם אבל הראשונים. `;רוב ,ai mixcp 'ld)
(my eilk i`yep oiire– מקום מכל  .dpynd xaqd lr lwdl ick המשניות את נבאר  –

בגדר  זה אם מקישוט, או מרחיצה בנודרת דנה משנתנו  הבעל . בהפרת שבפרקנו
וחכמים. יוסי  רבי בזה ונחלקו  נפש. עינוי  נדרי 

íéøãð elàå בכלל שבועות ואף øôî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– àeäLשהבעל – ÀÅÀÈÄÆÅÅ
לאחרים: בין  לעצמו  בין מועילה והפרתו לאשתו, LiLמפר  íéøácÀÈÄÆÅ

Lôð éepò íäa:הנשבעת או  הנודרת כגון  –àG íàå õçøà íà ÈÆÄÆÆÄÆÀÇÀÄ
õçøà לעולם עלי אסורה רחיצה הנאת ואומרת: הנודרת כלומר – ÆÀÇ

וכן: ארחץ; שלא שבועה ואומרת: הנשבעת או  היום, ארחץ íàÄאם
èM÷úàשנדרה אם – לעולם עלי אסורה קישוט הנאת ואמרה: ÆÀÇÅ

היום, èM÷úàאתקשט àG íàå שבועה ואמרה: שנשבעה או – ÀÄÆÀÇÅ
אותם  להפר  יכול שהבעל  נפש , עינוי  נדרי הם אלו  אתקשט; שלא

לעיל. שבארנו  כמו ולאחרים, לעצמו  גמורה éñBé:הפרה éaø øîàÈÇÇÄÅ
ïéàLôð éepò éøãð elà והוא קמא, תנא על  חולק יוסי רבי  – ÅÅÄÀÅÄÆÆ

עינוי נדרי אלו אין  וקישוט, רחיצה עצמה על אוסרת היא שאם סובר,
לעצמו  בין שתועיל  גמורה, הפרה אותם להפר יכול הבעל ואין  נפש,

דברים  משום אלו בנדרים שיש  יוסי , רבי מודה ברם, לאחרים. בין 
בלבד לעצמו  אותם להפר  הבעל  ויכול לבינה, .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שבינו

i y i n g m e i
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נדרה  שאם יוסי, רבי אמר הקודמת במשנה שכן  יוסי, רבי דברי  סיום היא משנתנו
ללמד : משנתנו ומוסיפה נפש ", עינוי נדרי אלו "אין  – ומקישוט מרחיצה האשה

נפש"? עינוי "נדרי – יוסי  רבי לדברי  – הם אילו 

éìò íìBòä úBøt íðB÷ :äøîà ?Lôð éepò éøãð íä elàåÀÅÅÄÀÅÄÆÆÈÀÈÈÅÈÈÈÇ
העולם, כל פירות עצמה על האשה שאסרה –øôäì ìBëé äæ éøäÂÅÆÈÀÈÅ

ובין  לעצמו  בין מועילה והפרתו  נדרה, את להפר  בעלה יכול –

הם. נפש  עינוי  נדרי אכילה איסור של נדרים שכן úBøtÅלאחרים,
éìò äðéãî שנדרה עלי, זו מדינה פירות קונם אמרה: אם אבל – ÀÄÈÈÇ

בלבד, מסויימת מדינה של úøçàמפירות äðéãnî dì àéáé– ÈÄÈÄÀÄÈÇÆÆ
עינוי משום זה בנדר  שאין נדרה, את להפר יכול  הבעל אין  כלומר

שמדובר מפרשים יש  אחרת. ממדינה פירות לה להביא שיכול לפי נפש,
מטורח  יותר אינו  אחרת ממדינה הפירות הבאת שטורח בכגון  כאן 

ממנה שנדרה זו  ממדינה mpew((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הבאתם :dxn` m` okeúBøtÅ
éìò äæ éðåðç,מסויים חנווני  של  פירות עצמה על שאסרה –Bðéà ÆÀÈÄÆÈÇÅ
øôäì ìBëéמחנווני פירות לה להביא הבעל שיכול ואין – אחר , ÈÀÈÅ

טורח  לבעל  גורם זה נדרה שאם אמרו, בגמרא נפש. עינוי  מנדרי זה

אין  זה שבכגון  לבינה, שבינו דברים משום להפירו  הוא יכול  וצער,
בלבד . לעצמו אלא מועילה àlàהפרתו Búñðøt äúéä àG íàåÀÄÈÀÈÇÀÈÈÆÈ

epnî, מזונותיו צרכי  היינו פרנסתו, לקחת לא רגיל  היה שהבעל – ÄÆ
בהקפה, לו נותן  והוא ממנו, שנדרה זה מחנווני  øôéאלא äæ éøäÂÅÆÈÅ

לו  יתן שלא אחר , מחנווני  פירות לה להביא הבעל יכול  שלא לפי –

יכול הלכך לאשה, נפש עינוי  משום זה בנדר  שיש ונמצא בהקפה,
אותו; להפר éñBéהבעל  éaø éøácשאפשר שכל הוא, סובר  שכן  – ÄÀÅÇÄÅ

נדרה  שאין שהוא, מקום מאיזה ממנו, שנדרה המאכל  את לה להביא
רבי על  חולקים חכמים אבל נפש . עינוי  משום בנדרה אין עליו, חל 

שמותרת  אף עלי", פלוני "הנאת ואומרת: הנודרת שגם וסוברים, יוסי 
מבואר, בגמרא נפש. עינוי נדרי בכלל  זה הרי  אחרים, בשל היא

מסיימת: iqei",שמשנתנו  iax ixac" המשניות שכל להשמיע, כדי 
"סתם" שנויות שהן  אף `oze),שלהלן, dpyy `pzd my oda xkfen `ly)

יוסי . רבי דברי הן ezenkהרי dkld oi`e.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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נפש. עינוי משום בו אין  יוסי  רבי  שלדעת בנדר, ללמד מוסיפה משנתנו

:dy`d dxn`úBiøaì äðäð éðéàL íðB÷ תיהנה שלא שנדרה – ÈÆÅÄÆÁÈÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éì íéðäð–Bçøk ìò eìhé.éì íéðäð elà íiåìe elà íéðäk–íéøçà eìhé. ¤¡¦¦¦§©¨§Ÿ£¦¥§¦¦¥¤¡¦¦¦§£¥¦
„àaà ét ìò äNBò éðéàL íðB÷,éáà ét ìòåE,éçà ét ìòå,éçà ét ìòåE–øôäì ìBëé Bðéà.ìò äNBò éðéàL ¨¤¥¦¨©¦©¨§©¦¨¦§©¦¨¦§©¦¨¦¥¨§¨¥¤¥¦¨©
étE–éøö Bðéàøôäì C.àáé÷ò éaøøîBà:øôé,écòz ànLBì éeàøä ïî øúBé åéìò ó.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà: ¦¥¨¦§¨¥©¦£¦¨¥¨¥¤¨©§¦¨¨¥¦¨¨©¦¨¨¤¦¥

øôé,åéìò äøeñà éäúe äpLøâé ànL. ¨¥¤¨§¨§¤¨§¦£¨¨¨

íåùî øôéî àåäù ,äéìò úåéøáä ìë úàðä äøñàù úåéøáì úéðäð éðéàù íðå÷ äøîà éà àéòáéî àìå .ìéòì àðùéøôãë äëìä ïë ïéàå ,àéä éñåé éáø éîð
íéøáã íåùî øôéî ìòáä ,ãáìá éðåìô åúåà úàðä àìà äéìò äøñà àìù éðåìôì úéðäð éðéàù íðå÷ äøîà åìéôà àìà ,íéîëçã àáéìà ùôð éåðéò éøãð

:øôéî ìòáä åúùàì ùéà ïéáù øáã ìë ,åúùàì ùéà ïéá äøîà äøåúäå ,éðåìô åúåàî äðäú àìùë åì àåä çøåèù ,äðéáì åðéáùhwla zepdil dlekie
.d`te dgkyïî úéðäð äðéàù äàôå äçëù è÷ìî úåðäéì äìåëé éøäù ,øôéî ìòáä ïéà úåéøáì úéðäð éðéàù íðå÷ù àðéøçà àîòè ãåòå ,øîà÷ éëä

:ùôð éåðéò ïàë ïéàù àöîðå ,åäðéð íééðò úåðúîã ,úåéøáä.il mipdp miele mipdk mpewéëä ,íééðò úåðúîá úøúåî úåéøáì úéðäð éðéàù íðå÷ã éëéä éë
:äéåìå äðåäë úåðúîá íéøúåî åéñëðî íéåìå íéðäë øéãîä éîð

cccc.`a` it lr dyer ipi`y mpew:éãé äùòîî úåðäéì àáà ìëåé àìù ,øîåìë ,àáà ô"ò àåáìî äùåò éðàù äî ìë àäé ùã÷ä.xtdl leki epi`ïéàù
:äëìä ïëå .øôéî ìòáä ïéà éðåìô ìò äúàðä úøñåàù àîìò éìåë åãåî àäáå .äðéáì åðéáù íéøáã äæ.xtdl jixv epi` jit lr.äéì àãáòùîã íåùî

:åãåáòù òé÷ôî íðå÷ä ïéàù ìòáã àãåáòùì ïðáø äåîìà ,ãåáòù éãéî àéöåî ùã÷äã â"òàå.el ie`xd on xzei eilr sicrz `ny xtiìç ùã÷ääå
ìùá óãåòä åúåà áøòúé àìù øùôà éàù äðéáì åðéáù íéøáã éåäã íåùî åá úìòåî äøôääå ,øôäì êéøö êëéôì ,åãåáòù úçú åðéàù óãåòä ÷ìçä ìò

`xephxa yexit

הבריות, øôäìמשל ìBëé Bðéà,נדרה את להפר יכול  הבעל אין  – ÅÈÀÈÅ
שכן  בעלה, משל  ליהנות היא שיכולה לפי נפש , עינוי  נדר  זה שאין

ה  בריות בכלל לאו  לא ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),וא""הבעל "בריות" שבאמרה כלומר ,
לאחרים, אלא לבעלה האשה è÷la,נתכוונה úBðäì àéä äìBëéåÄÈÄÅÈÇÆÆ

äàtáe ,äçëMáe היא יכולה הבריות, מן שנדרה פי על  אף – ÇÄÀÈÇÅÈ
עניים  שמתנות הבריות, משל הנאה זו ואין  ופאה, שכחה לקט ליטול

שכתוב כמו בעלים, של  ואינן הן , ט ט ט ט ----יייי):):):):הפקר יטיטיטיט,,,, "ובקצרכם ((((ויקראויקראויקראויקרא
תלקט. לא קצירך ולקט לקצור , שדך פאת תכלה לא ארצכם, קציר  את

תלקט, לא כרמך  ופרט תעולל, לא aefrzוכרמך  xble iprl,"אותם

כתוב יט יט יט יט ):):):):וכן  כד כד כד כד ,,,, עומר((((דברים דברים דברים דברים  ושכחת בשדה קצירך תקצור  "כי
לקחתו , תשוב לא didiבשדה dpnl`le mezil xbl,מבואר בגמרא ."

כלומר להפר, יכול  אינו מה משום נוסף, טעם ליתן  באה שמשנתנו
יכולה  הרי  עני, שהוא כגון  בעלה, משל  ליהנות תוכל  לא אם שאף

נפש. עינוי  בנדרה אין  אופן  בכל ולכן עניים, ממתנות ליהנות היא
אחר דין  אלא האמור , לדין  טעם זה שאין  בגמרא, אחרת דעה ויש 

בעלה, בשל  אף נאסרת היא הרי  נתגרשה, שאם ללמדנו , המשנה באה
בלקט  ליהנות היא יכולה אבל הוא; "בריות" בכלל משנתגרשה שכן

ובפאה. éìובשכחה íéðäð íiåìe íéðäk íðB÷האמור הדין אגב – ÈÙÂÄÀÄÄÆÁÄÄ
כהונה  במתנות דומה דין ללמדנו  המשנה באה עניים, מתנות בענין

il,ולוייה. mipdp miiele mipdk mpew :xne`d הכהנים כל את שהדיר היינו 
משלו , ייהנו  שלא Bçøkוהלויים, ìò eìhé הכהנים נוטלים – ÄÀÇÈÀ

התרומה  שהרי כורחו , על המדיר  של  מפירותיו ומעשר תרומה והלויים
הנאה טובת ואף שלהם; אלא שלו אינם inlוהמעשר zzl lkeiy)

(dvxiy, ממנו הנאה מּודרים והלויים הכהנים כל שהרי בהם, לו  אין
לו והריואסור  לעצמו, לעכבם יכול  אינו וכן  מהם, אחד  לשום ליתן

עניים. כמתנות mpewהם :xn` m` la`elà íiåìe elà íéðäkÙÂÄÅÀÄÄÅ
éì íéðäð ייהנו שלא מסויימים, ולויים כהנים אלא הדיר  שלא – ÆÁÄÄ

íéøçàמשלו, eìhé התרומה את ממנו יטלו אחרים ולויים כהנים – ÄÀÂÅÄ
המדיר של  וברשותו  שהואיל ליטול, אסורים המּודרים אבל והמעשר ,
ממנו , יטלו  המּודרים ואם הנאה, טובת בהם לו  יש  הרי  לאחרים, ליתן

משלו . נהנים שהם נמצא
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שנדרה, באשה, דנה והיא הבעל, ידי  על נדרים הפרת בענין  ממשיכה משנתנו
וכן אחרים; קרובים על  או חמיה על או  אביה על  בהנאה אסור ידיה מעשה שיהא

ידיה. ממעשה ייהנה שלא בעלה, את הדירה אם

:dlral dxn`y dy`dàaà ét ìò äNBò éðéàL íðB÷,שנדרה – ÈÆÅÄÈÇÄÇÈ

אסור שיהא היינו אביה, של לפיו כקרבן  אסור יהא שתעשה מה שכל 
ידיה, ממעשה וליהנות לאכול  Eéáàלו  ét ìòå קונם שאמרה: או  – ÀÇÄÈÄ

בפיו  ייהנה שלא בעלה אבי  את שהדירה אביך , פי  על עושה שאיני
ידיה, Eéçàממעשה ét ìòå ,éçà ét ìòå ואסרה כך  שנדרה או – ÀÇÄÈÄÀÇÄÈÄ

בעלה, אחי  של לפיו  או אחיה של  לפיו ידיה ìBëéמעשה BðéàÅÈ
øôäì משום לא בהם שאין לפי אלו , נדריה להפר יכול הבעל אין  – ÀÈÅ

לבינה. שבינו דברים משום ולא לאשה נפש  mpewעינוי :dlral dxn`
Eét ìò äNBò éðéàL לפיו בהנאה ידיה מעשה לאסור  שנדרה – ÆÅÄÈÇÄ

בעלה, øôäìשל Céøö Bðéàמש שהיא לפי  נדר , נדרה שאין  ועבדת – ÅÈÄÀÈÅ
עליו . לאסרם יכולה היא ואין ידיה, למעשי øîBà:לו  àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ

øôé,זה נדר  להפר  הבעל  צריך –ïî øúBé åéìò óécòz ànL ÈÅÆÈÇÀÄÈÈÅÄ
Bì éeàøäכפי לו , לעשות צריכה שהיא מה על יתיר  תעשה שמא – ÈÈ

לו? עושה היא "ומה ט): ה, (כתובות ששנינו כמו חכמים, שפסקו 

הנדר ; עליו וחל שלו , אינו העודף ואותו וכו ', סלעים" חמש  משקל
אפשר אי  שהרי  לבינה, שבינו דברים משום זה נדר להפר הבעל  ויכול 

שאף  סובר , קמא תנא ברם, העודף. מן  ייהנה שלא ולהיזהר  לדייק לו 
עליו . לאסרו יכולה ואינה הוא, הבעל של  ïaהעודף ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ

øôé :øîBà éøeðלהפר הבעל  צריך  ידיה מעשה עיקר  בשביל אף – ÄÅÈÅ
זה נדרה äpLøâé((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),את ànLהבעל של שעבודו  ויפקע – ÆÈÀÈÀÆÈ

הנדר , אז ויחול  ידיה, åéìòלמעשה äøeñà éäúeלפי לו, לחזור – ÀÄÂÈÈÈ
שום  לו תעשה שלא להיזהר לו  אפשר ואי ידיה, במעשה שנאסר 

לבעלה עושה שאשה מהמלאכות הההה););););מלאכה ה ה ה ה ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  הלכך((((עייןעייןעייןעיין
לבינה. שבינו דברים משום הפרתו  ומועילה הנדר, את להפר צריך 

וסובר, עקיבא, רבי  על חולק נורי  בן  יוחנן רבי שאף מפרשים, יש
צריך אינו  העדפה משום ולכן הוא, הבעל של  ידיה מעשה עודף שגם

הבעל צריך ידיה מעשה עיקר  משום שדווקא אלא הנדר , את להפר
שבארנו כמו  יגרשנה, שמא ועודועודועודועוד).).).).להפר, ישראלישראלישראלישראל"""" """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;

שאמרה: בכגון  כאן  שמדובר  מבואר , mdiyerlבגמרא ici eycwi היינו)
הואיל הגירושין , לאחר  הנדר  יחול  זה שבכגון  שעשאן), להקב"ה
הרי כך , אמרה לא אם אבל ההקדש . עליהן וחל בעולם, ישנן  והידים

ל בא שלא דבר  מקדיש  אדם שאין  לן , מפרשים,קיימא ויש  עולם.
שאם  אלא לעושיהם", ידי "יקדשו שאמרה בכגון דווקא הכוונה שאין

"קונם iאמרה: c i d y r n,ידים והזכירה הואיל לפיך ", עושה שאני 
ידי" "יקדשו  אמרה כאילו זה טוב טוב טוב טוב ").").").").הרי יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  dklde((((עייןעייןעייןעיין

.ixep oa opgei iaxk

או הר"ן: מפרש נורי , בן  יוחנן רבי על חולק שהוא קמא, תנא של טעמו 
שהנדר סובר , שהוא מפני או  לכשיגרשנה, ההפרה שמועילה סובר , שאינו מפני

הגירושין. לאחר  גם חל  אינו  עכשיו , חל  ואינו הואיל  עצמו

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

‰BzLà äøãð,Bza äøãpL øeáñå;Bza äøãð,BzLà äøãpL øeáñå;øéæpa äøãð,ïaøwa äøãpL øeáñå;äøãð ¨§¨¦§§¨¤¨§¨¦¨§¨¦§¨¤¨§¨¦§¨§¨©¨¦§¨¤¨§¨©¨§¨¨§¨
ïaøwa,øéæpa äøãpL øeáñå;íéðàzä ïî äøãð,íéáðòä ïî äøãpL øeáñå;íéáðòä ïî äøãð,ïî äøãpL øeáñå ©¨§¨§¨¤¨§¨©¨¦¨§¨¦©§¥¦§¨¤¨§¨¦¨£¨¦¨§¨¦¨£¨¦§¨¤¨§¨¦

íéðàzä–øôéå øæçé äæ éøä. ©§¥¦£¥¤©£Ÿ§¨¥
Âäøîà:úîòBè éðéàL elà íéáðòå íéðàz íðB÷,íéðàzì íi÷–íi÷ Blk;íéðàzì øôä–øôiL ãò øôeî Bðéà ¨§¨¨§¥¦©£¨¦¥¤¥¦¤¤¦¥©§¥¦ª©¨¥¥©§¥¦¥¨©¤¨¥

íéáðòì óà.äøîà:úîòBè éðéàL íéðàz íðB÷,úîòBè éðéàL íéáðòå–íéøãð éðL elà éøä. ©¨£¨¦¨§¨¨§¥¦¤¥¦¤¤©£¨¦¤¥¦¤¤£¥¥§¥§¨¦
Êíéøãð LiL éðà òãBé,ïéøôî LiL òãBé éðéà ìáà–øôé.ïéøôî LiL éðà òãBé,øãð äfL òãBé éðéà ìáà– ¥©£¦¤¥§¨¦£¨¥¦¥©¤¥§¥¦¨¥¥©£¦¤¥§¥¦£¨¥¦¥©¤¤¤¤

:äìòá.dpyxbi `ny xti xne` ixep oa opgei iaxäøåñà àäúå øãðä ìåçé æàå ìòáã äéãåáòù ò÷ôéå äðùøâé àîù äøôä êéøö äéãé äùòî ø÷éòå
:ùã÷ä íäéìò ìçå íìåòá åäðúéà íéãéã ,íäéùåòì éãé åùã÷é úøîåàáå .éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìäå .åì øåæçì

dddd.xtie xefgi df ixdá äøôäãáéúëã ,äøãðù äùàì ïéåëéù ãò äøôä àéåä àì úåòè('ì øáãîá).úøãåðä ìù äîöòì äøôää äéäúù ãò ,äúåà àéðä àì
,äøãðù øãðì ïéåëéù íâå(íù):äøãð øãð äæéà òãéù ãò ,äøãð úà äéáà òîùå

eeeeiiw.'ek miiw elek mip`zl máéúëã ,àîòèå(íù)ãò øôåî åðéà ,éëä ùøãîì àëéìã ,åðøéôé ìáà .åìåë íéé÷ åúö÷î íéé÷ùë ,åðîî íé÷é ,åðîé÷é äùéà
àäã ,øôéä àì øôéä àìù äîå øôéä øôéäù äî äøôä äî ,äøôäì äî÷ä ùé÷î íéøîåàù íéîëçë äëìä àìà ,äëìä äðéàå ãéçé éøáã åìàå .åìåë øôéù
àø÷ã äéçøåà àìà ,úö÷îá äî÷ä ïðéùøã àì éîð åðîé÷éîã ,íéé÷ àì íéé÷ àìù äîå íéé÷ íéé÷ù äî äî÷ä óà ,úö÷îá äøôä åðøéôéî ùøãîì àëéì

:ïë åðéà áàäå ìòáä úøôäá ,åìåë øúåä åúö÷î øúåäù øãð ïðéøîà íëç úøúäáã áâ ìò óàå .éëä áúëîì
ffff.oixitn yiy rcei ipi`:øôäì úåùø éì ùéù.xti:åòîù íåéë åéìò àåäù ,øôäì úåùø åì ùéù åì òãåðù íåéá.xcp dfy rcei ipi`:äøôä êéøöå

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ביטוי הנודר, האדם היינו: והנאסר , האיסור  האוסר , בנדר: הם גורמים שלושה
לגבי הנדר בהפרת טעה הבעל  שאם ללמד, באה משנתנו  הנדּור . והדבר הנדר,
הפרה. אינה בטעות שהפרה מועילה, הפרתו אין  הללו, הגורמים משלושת אחד

Bza äøãpL øeáñå ,BzLà äøãð,סבור היה הנדר  את כששמע – ÈÀÈÄÀÀÈÆÈÀÈÄ
לבתו; הנדר את והפר שנדרה, היא e`øeáñåשבתו  ,Bza äøãðÈÀÈÄÀÈ

BzLà äøãpL; הנודר לגבי טעות כאן  והרי  לאשתו, והפר  –äøãð ÆÈÀÈÄÀÈÀÈ
øéæpa,בענבים ונאסרה נזירות עליה שקיבלה –äøãpL øeáñå ÇÈÄÀÈÆÈÀÈ
ïaøwaסתם בנדר  ענבים עליה שאסרה כלומר –,xcp ly exwir oky) ÇÈÀÈ

,(oaxwk xac eilr xqe` mc`y; הנדר את לה e`,ïaøwaוהפר äøãðÈÀÈÇÈÀÈ
øéæpa äøãpL øeáñåלגבי טעות כאן  והרי נזירות, לה והפר – ÀÈÆÈÀÈÇÈÄ

ומהותו; הנדר íéðàzäביטוי  ïî äøãð,תאנים עליה שאסרה – ÈÀÈÄÇÀÅÄ
íéáðòä ïî äøãpL øeáñå;הענבים מן לה והפר –e`ïî äøãð ÀÈÆÈÀÈÄÈÂÈÄÈÀÈÄ

íéðàzä ïî äøãpL øeáñå ,íéáðòä,התאנים מן לה והפר  – ÈÂÈÄÀÈÆÈÀÈÄÇÀÅÄ
הנדור ; הדבר  לגבי טעות כאן øôéåוהרי øæçé äæ éøä משום – ÂÅÆÇÂÙÀÈÅ

בפרשת  שנאמר הפרה, אינה בטעות והפרה בטעות, היתה שהפרתו

ט ט ט ט ):):):):נדרים לללל,,,, יניא((((במדברבמדברבמדברבמדבר איש ּה שמוע ביום d"ואם z e את ` והפר
d x c p,"כתוב ה ה ה ה ):):):):וכן  שם שם שם שם ,,,, את((((שם שם שם שם ,,,, אביה d"ושמע x c p"שם שם שם שם ,,,,וכן ((((שם שם שם שם 

אביהוווו):):):): הניא d"ואם z e אלא "` מועילה ההפרה שאין ומשמע –
ויודע שנדרה, ל"אותה" המפר  מתכוון  כן  dאם x c p z שיהא ,` כלומר

בטעות, הפר  ואם נדרה. וממה נדרה כיצד הנודרת, היא מי לו  ברור 
כשעמד דווקא ולאו ויפר . יחזור  זה הרי  טעותו, לו נתבררה כך ואחר

"יום  קוראים שאין  זמן , לאחר אפילו  אלא יום, באותו טעותו על 
לאמיתם הנדר פרטי  את שישמע עד  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שמעו" יש((((הריטב הריטב הריטב הריטב """"אאאא;;;;

היה  אילו "שמא משום הפרה, אינה בטעות שהפרה הטעם, מבארים
לה" מפר היה לא נדרה עיקר יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").יודע ("("("("נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי 

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

את האב קיים שאם הזכרנו , אשתו,כבר של  הנדר את הבעל  או בתו , של הנדר 
או האב שאומר כגון  היינו  הנדר  וקיום אותו. להפר יכול אינו  שוב שמעו , ביום
בהם  שיש בלשונות בזה וכיוצא נדרת", "יפה או : לך", "קיים לנודרת: הבעל 
משנתנו – ג) יג, נדרים הל' רמב"ם ב; עז , נדרים (גמרא הנדר בקיום רצון הבעת

לגבי  קיומו  או הנדר הפרת בדין  zעוסקת v w nעל שהותר  בנדר שנינו וכבר הנדר.
ומבואר  כולו "; הותר  מקצתו, שהותר  שהנדר  ולימד , עקיבא רבי "שבא חכם, ידי 
הבעל, או האב ידי על ובקיומם נדרים בהפרת אף כן סובר עקיבא שרבי  בגמרא,
משנתנו אבל  כולו . הוקם מקצתו  שהוקם נדר וכן כולו , הופר מקצתו , שהופר  שהנדר 
מקצתו שהופר שהנדר וסובר, עקיבא רבי  על חולק שהוא היא, ישמעאל  רבי  כדעת

מודה, ישמעאל  רבי  אף הנדר, בקיום ברם, במשנה; שיבואר  כפי  כולו, הופר לא
כולו. הוקם מקצתו  שהוקם שהנדר 

úîòBè éðéàL elà íéáðòå íéðàz íðB÷ :äøîà שאסרה – ÈÀÈÈÀÅÄÇÂÈÄÅÆÅÄÆÆ
וענבים, תאנים זה בנדר dlraעליה e` dia`eíéðàzì íi÷ קיים – ÄÅÇÀÅÄ

התאנים, מן נדרת יפה לה: שאמר  כגון התאנים, על  הנדר BlkËאת
íi÷ אף אותו , להפר  יכול  אינו  ושוב קיים, שלה הנדר  כל הרי  – ÇÈ

ומבואר הנדר; כל  כקיום חשוב הנדר מקצת שקיום הענבים, לגבי

הנדרים בפרשת שנאמר ידידידיד):):):):בגמרא, לללל,,,, epniwi",((((במדברבמדברבמדברבמדבר dyi`" ודרשו
e p n i w i,epnn miwi כולו.± קיים מקצתו , קיים אם íéðàzìשאף øôäÅÅÇÀÅÄ

לה: שאמר כגון  בלבד , התאנים על  הנדר  את הבעל או  האב הפר  –
התאנים, מן נדרך íéáðòìמופר óà øôiL ãò øôeî Bðéà אין – ÅÈÇÆÈÅÇÈÂÈÄ

הנדר, כל את שיפר  עד בתאנים, אף היא ואסורה כלל , מופר  הנדר 
שנאמר בגמרא, הטעם ומבואר  מועילה; הנדר  מקצת הפרת שאין

וד((((שם שם שם שם ):):):): יפרנו ", e"רשו :"ואישה p x t i,eze` xti ± כולו ." את יפר  היינו
מפרשים: xtenויש  epi`, כולו מופר  הנדר  אין –miaprl s` xtiy cr

בתאנים  מותרת והיא שהפר  במה היינו במקצתו, הוא מופר אבל –
כליוכליוכליוכליו),),),), נושא נושא נושא נושא  פיפיפיפי עלעלעלעל הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  למשנתנו ,((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; בהקדמה הזכרנו  וכבר

שהנדר שכשם סובר, עקיבא רבי אבל היא. ישמעאל רבי שמשנתנו
מקצתו , שהוקם או מקצתו  שהופר  הנדר  כך כולו, הותר  מקצתו שהותר 

שחכמים  ברייתא, מובאת בגמרא ברם, כולו. הוקם או  כולו  הופר
מה  – בהקמה ובין  בהפרה בין  סוברים: והם שניהם, על  חולקים

קיים. שקיים ומה הפר minkgkשהפר dklde.(.(.(.(יייי יגיגיגיג,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

úîòBè éðéàL íéáðòå ,úîòBè éðéàL íéðàz íðB÷ :äøîàÈÀÈÈÀÅÄÆÅÄÆÆÇÂÈÄÆÅÄÆÆ
טועמת" שאיני  וענבים "תאנים בנדרה אמרה שלא –,(`yixa enk)

אמרה: znreh",אלא ipi`y miapre znreh ipi`y mip`z"elà éøäÂÅÅ
íéøãð éðLשירצה לאיזה ומקיים שירצה לאיזה ומפר ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא – ÀÅÀÈÄ

ז ז ז ז ).).).). ז ז ז ז ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøôî LiL òãBé éðéà ìáà ,íéøãð LiL éðà òãBéמי – ÅÇÂÄÆÅÀÈÄÂÈÅÄÅÇÆÅÀÅÄ
ולאחר שמעו, ביום לה והחריש  הנדר את ושמע בתו, או אשתו שנדרה

ונדריהן  לידור יכולות והבת שהאשה אני  יודע ואומר : בא הוא מכן 
בתו , נדרי  והאב אשתו נדרי את מפר  שהבעל  ידעתי לא אבל  נדרים,

להפר, רשות לי  שיש לי נודע היום יום øôéורק באותו הוא יכול – ÈÅ
שמעו. כיום לו  נחשב זה שיום הנדר , את `xn:להפר m` la`òãBéÅÇ

ïéøôî LiL éðà, בתו נדרי  והאב אשתו נדרי מפר שהבעל –ìáà ÂÄÆÅÀÅÄÂÈ
øãð äfL òãBé éðéàנדר זהו  שנדרה שמה היום, עד ידעתי לא – ÅÄÅÇÆÆÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn



קצז c dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

éì íéðäð–Bçøk ìò eìhé.éì íéðäð elà íiåìe elà íéðäk–íéøçà eìhé. ¤¡¦¦¦§©¨§Ÿ£¦¥§¦¦¥¤¡¦¦¦§£¥¦
„àaà ét ìò äNBò éðéàL íðB÷,éáà ét ìòåE,éçà ét ìòå,éçà ét ìòåE–øôäì ìBëé Bðéà.ìò äNBò éðéàL ¨¤¥¦¨©¦©¨§©¦¨¦§©¦¨¦§©¦¨¦¥¨§¨¥¤¥¦¨©
étE–éøö Bðéàøôäì C.àáé÷ò éaøøîBà:øôé,écòz ànLBì éeàøä ïî øúBé åéìò ó.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà: ¦¥¨¦§¨¥©¦£¦¨¥¨¥¤¨©§¦¨¨¥¦¨¨©¦¨¨¤¦¥

øôé,åéìò äøeñà éäúe äpLøâé ànL. ¨¥¤¨§¨§¤¨§¦£¨¨¨

íåùî øôéî àåäù ,äéìò úåéøáä ìë úàðä äøñàù úåéøáì úéðäð éðéàù íðå÷ äøîà éà àéòáéî àìå .ìéòì àðùéøôãë äëìä ïë ïéàå ,àéä éñåé éáø éîð
íéøáã íåùî øôéî ìòáä ,ãáìá éðåìô åúåà úàðä àìà äéìò äøñà àìù éðåìôì úéðäð éðéàù íðå÷ äøîà åìéôà àìà ,íéîëçã àáéìà ùôð éåðéò éøãð

:øôéî ìòáä åúùàì ùéà ïéáù øáã ìë ,åúùàì ùéà ïéá äøîà äøåúäå ,éðåìô åúåàî äðäú àìùë åì àåä çøåèù ,äðéáì åðéáùhwla zepdil dlekie
.d`te dgkyïî úéðäð äðéàù äàôå äçëù è÷ìî úåðäéì äìåëé éøäù ,øôéî ìòáä ïéà úåéøáì úéðäð éðéàù íðå÷ù àðéøçà àîòè ãåòå ,øîà÷ éëä

:ùôð éåðéò ïàë ïéàù àöîðå ,åäðéð íééðò úåðúîã ,úåéøáä.il mipdp miele mipdk mpewéëä ,íééðò úåðúîá úøúåî úåéøáì úéðäð éðéàù íðå÷ã éëéä éë
:äéåìå äðåäë úåðúîá íéøúåî åéñëðî íéåìå íéðäë øéãîä éîð

cccc.`a` it lr dyer ipi`y mpew:éãé äùòîî úåðäéì àáà ìëåé àìù ,øîåìë ,àáà ô"ò àåáìî äùåò éðàù äî ìë àäé ùã÷ä.xtdl leki epi`ïéàù
:äëìä ïëå .øôéî ìòáä ïéà éðåìô ìò äúàðä úøñåàù àîìò éìåë åãåî àäáå .äðéáì åðéáù íéøáã äæ.xtdl jixv epi` jit lr.äéì àãáòùîã íåùî

:åãåáòù òé÷ôî íðå÷ä ïéàù ìòáã àãåáòùì ïðáø äåîìà ,ãåáòù éãéî àéöåî ùã÷äã â"òàå.el ie`xd on xzei eilr sicrz `ny xtiìç ùã÷ääå
ìùá óãåòä åúåà áøòúé àìù øùôà éàù äðéáì åðéáù íéøáã éåäã íåùî åá úìòåî äøôääå ,øôäì êéøö êëéôì ,åãåáòù úçú åðéàù óãåòä ÷ìçä ìò

`xephxa yexit

הבריות, øôäìמשל ìBëé Bðéà,נדרה את להפר יכול  הבעל אין  – ÅÈÀÈÅ
שכן  בעלה, משל  ליהנות היא שיכולה לפי נפש , עינוי  נדר  זה שאין

ה  בריות בכלל לאו  לא ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),וא""הבעל "בריות" שבאמרה כלומר ,
לאחרים, אלא לבעלה האשה è÷la,נתכוונה úBðäì àéä äìBëéåÄÈÄÅÈÇÆÆ

äàtáe ,äçëMáe היא יכולה הבריות, מן שנדרה פי על  אף – ÇÄÀÈÇÅÈ
עניים  שמתנות הבריות, משל הנאה זו ואין  ופאה, שכחה לקט ליטול

שכתוב כמו בעלים, של  ואינן הן , ט ט ט ט ----יייי):):):):הפקר יטיטיטיט,,,, "ובקצרכם ((((ויקראויקראויקראויקרא
תלקט. לא קצירך ולקט לקצור , שדך פאת תכלה לא ארצכם, קציר  את

תלקט, לא כרמך  ופרט תעולל, לא aefrzוכרמך  xble iprl,"אותם

כתוב יט יט יט יט ):):):):וכן  כד כד כד כד ,,,, עומר((((דברים דברים דברים דברים  ושכחת בשדה קצירך תקצור  "כי
לקחתו , תשוב לא didiבשדה dpnl`le mezil xbl,מבואר בגמרא ."

כלומר להפר, יכול  אינו מה משום נוסף, טעם ליתן  באה שמשנתנו
יכולה  הרי  עני, שהוא כגון  בעלה, משל  ליהנות תוכל  לא אם שאף

נפש. עינוי  בנדרה אין  אופן  בכל ולכן עניים, ממתנות ליהנות היא
אחר דין  אלא האמור , לדין  טעם זה שאין  בגמרא, אחרת דעה ויש 

בעלה, בשל  אף נאסרת היא הרי  נתגרשה, שאם ללמדנו , המשנה באה
בלקט  ליהנות היא יכולה אבל הוא; "בריות" בכלל משנתגרשה שכן

ובפאה. éìובשכחה íéðäð íiåìe íéðäk íðB÷האמור הדין אגב – ÈÙÂÄÀÄÄÆÁÄÄ
כהונה  במתנות דומה דין ללמדנו  המשנה באה עניים, מתנות בענין

il,ולוייה. mipdp miiele mipdk mpew :xne`d הכהנים כל את שהדיר היינו 
משלו , ייהנו  שלא Bçøkוהלויים, ìò eìhé הכהנים נוטלים – ÄÀÇÈÀ

התרומה  שהרי כורחו , על המדיר  של  מפירותיו ומעשר תרומה והלויים
הנאה טובת ואף שלהם; אלא שלו אינם inlוהמעשר zzl lkeiy)

(dvxiy, ממנו הנאה מּודרים והלויים הכהנים כל שהרי בהם, לו  אין
לו והריואסור  לעצמו, לעכבם יכול  אינו וכן  מהם, אחד  לשום ליתן

עניים. כמתנות mpewהם :xn` m` la`elà íiåìe elà íéðäkÙÂÄÅÀÄÄÅ
éì íéðäð ייהנו שלא מסויימים, ולויים כהנים אלא הדיר  שלא – ÆÁÄÄ

íéøçàמשלו, eìhé התרומה את ממנו יטלו אחרים ולויים כהנים – ÄÀÂÅÄ
המדיר של  וברשותו  שהואיל ליטול, אסורים המּודרים אבל והמעשר ,
ממנו , יטלו  המּודרים ואם הנאה, טובת בהם לו  יש  הרי  לאחרים, ליתן

משלו . נהנים שהם נמצא

i y y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנדרה, באשה, דנה והיא הבעל, ידי  על נדרים הפרת בענין  ממשיכה משנתנו
וכן אחרים; קרובים על  או חמיה על או  אביה על  בהנאה אסור ידיה מעשה שיהא

ידיה. ממעשה ייהנה שלא בעלה, את הדירה אם

:dlral dxn`y dy`dàaà ét ìò äNBò éðéàL íðB÷,שנדרה – ÈÆÅÄÈÇÄÇÈ

אסור שיהא היינו אביה, של לפיו כקרבן  אסור יהא שתעשה מה שכל 
ידיה, ממעשה וליהנות לאכול  Eéáàלו  ét ìòå קונם שאמרה: או  – ÀÇÄÈÄ

בפיו  ייהנה שלא בעלה אבי  את שהדירה אביך , פי  על עושה שאיני
ידיה, Eéçàממעשה ét ìòå ,éçà ét ìòå ואסרה כך  שנדרה או – ÀÇÄÈÄÀÇÄÈÄ

בעלה, אחי  של לפיו  או אחיה של  לפיו ידיה ìBëéמעשה BðéàÅÈ
øôäì משום לא בהם שאין לפי אלו , נדריה להפר יכול הבעל אין  – ÀÈÅ

לבינה. שבינו דברים משום ולא לאשה נפש  mpewעינוי :dlral dxn`
Eét ìò äNBò éðéàL לפיו בהנאה ידיה מעשה לאסור  שנדרה – ÆÅÄÈÇÄ

בעלה, øôäìשל Céøö Bðéàמש שהיא לפי  נדר , נדרה שאין  ועבדת – ÅÈÄÀÈÅ
עליו . לאסרם יכולה היא ואין ידיה, למעשי øîBà:לו  àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ

øôé,זה נדר  להפר  הבעל  צריך –ïî øúBé åéìò óécòz ànL ÈÅÆÈÇÀÄÈÈÅÄ
Bì éeàøäכפי לו , לעשות צריכה שהיא מה על יתיר  תעשה שמא – ÈÈ

לו? עושה היא "ומה ט): ה, (כתובות ששנינו כמו חכמים, שפסקו 

הנדר ; עליו וחל שלו , אינו העודף ואותו וכו ', סלעים" חמש  משקל
אפשר אי  שהרי  לבינה, שבינו דברים משום זה נדר להפר הבעל  ויכול 

שאף  סובר , קמא תנא ברם, העודף. מן  ייהנה שלא ולהיזהר  לדייק לו 
עליו . לאסרו יכולה ואינה הוא, הבעל של  ïaהעודף ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ

øôé :øîBà éøeðלהפר הבעל  צריך  ידיה מעשה עיקר  בשביל אף – ÄÅÈÅ
זה נדרה äpLøâé((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),את ànLהבעל של שעבודו  ויפקע – ÆÈÀÈÀÆÈ

הנדר , אז ויחול  ידיה, åéìòלמעשה äøeñà éäúeלפי לו, לחזור – ÀÄÂÈÈÈ
שום  לו תעשה שלא להיזהר לו  אפשר ואי ידיה, במעשה שנאסר 

לבעלה עושה שאשה מהמלאכות הההה););););מלאכה ה ה ה ה ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  הלכך((((עייןעייןעייןעיין
לבינה. שבינו דברים משום הפרתו  ומועילה הנדר, את להפר צריך 

וסובר, עקיבא, רבי  על חולק נורי  בן  יוחנן רבי שאף מפרשים, יש
צריך אינו  העדפה משום ולכן הוא, הבעל של  ידיה מעשה עודף שגם

הבעל צריך ידיה מעשה עיקר  משום שדווקא אלא הנדר , את להפר
שבארנו כמו  יגרשנה, שמא ועודועודועודועוד).).).).להפר, ישראלישראלישראלישראל"""" """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;

שאמרה: בכגון  כאן  שמדובר  מבואר , mdiyerlבגמרא ici eycwi היינו)
הואיל הגירושין , לאחר  הנדר  יחול  זה שבכגון  שעשאן), להקב"ה
הרי כך , אמרה לא אם אבל ההקדש . עליהן וחל בעולם, ישנן  והידים

ל בא שלא דבר  מקדיש  אדם שאין  לן , מפרשים,קיימא ויש  עולם.
שאם  אלא לעושיהם", ידי "יקדשו שאמרה בכגון דווקא הכוונה שאין

"קונם iאמרה: c i d y r n,ידים והזכירה הואיל לפיך ", עושה שאני 
ידי" "יקדשו  אמרה כאילו זה טוב טוב טוב טוב ").").").").הרי יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  dklde((((עייןעייןעייןעיין

.ixep oa opgei iaxk

או הר"ן: מפרש נורי , בן  יוחנן רבי על חולק שהוא קמא, תנא של טעמו 
שהנדר סובר , שהוא מפני או  לכשיגרשנה, ההפרה שמועילה סובר , שאינו מפני

הגירושין. לאחר  גם חל  אינו  עכשיו , חל  ואינו הואיל  עצמו

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

‰BzLà äøãð,Bza äøãpL øeáñå;Bza äøãð,BzLà äøãpL øeáñå;øéæpa äøãð,ïaøwa äøãpL øeáñå;äøãð ¨§¨¦§§¨¤¨§¨¦¨§¨¦§¨¤¨§¨¦§¨§¨©¨¦§¨¤¨§¨©¨§¨¨§¨
ïaøwa,øéæpa äøãpL øeáñå;íéðàzä ïî äøãð,íéáðòä ïî äøãpL øeáñå;íéáðòä ïî äøãð,ïî äøãpL øeáñå ©¨§¨§¨¤¨§¨©¨¦¨§¨¦©§¥¦§¨¤¨§¨¦¨£¨¦¨§¨¦¨£¨¦§¨¤¨§¨¦

íéðàzä–øôéå øæçé äæ éøä. ©§¥¦£¥¤©£Ÿ§¨¥
Âäøîà:úîòBè éðéàL elà íéáðòå íéðàz íðB÷,íéðàzì íi÷–íi÷ Blk;íéðàzì øôä–øôiL ãò øôeî Bðéà ¨§¨¨§¥¦©£¨¦¥¤¥¦¤¤¦¥©§¥¦ª©¨¥¥©§¥¦¥¨©¤¨¥

íéáðòì óà.äøîà:úîòBè éðéàL íéðàz íðB÷,úîòBè éðéàL íéáðòå–íéøãð éðL elà éøä. ©¨£¨¦¨§¨¨§¥¦¤¥¦¤¤©£¨¦¤¥¦¤¤£¥¥§¥§¨¦
Êíéøãð LiL éðà òãBé,ïéøôî LiL òãBé éðéà ìáà–øôé.ïéøôî LiL éðà òãBé,øãð äfL òãBé éðéà ìáà– ¥©£¦¤¥§¨¦£¨¥¦¥©¤¥§¥¦¨¥¥©£¦¤¥§¥¦£¨¥¦¥©¤¤¤¤

:äìòá.dpyxbi `ny xti xne` ixep oa opgei iaxäøåñà àäúå øãðä ìåçé æàå ìòáã äéãåáòù ò÷ôéå äðùøâé àîù äøôä êéøö äéãé äùòî ø÷éòå
:ùã÷ä íäéìò ìçå íìåòá åäðúéà íéãéã ,íäéùåòì éãé åùã÷é úøîåàáå .éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìäå .åì øåæçì

dddd.xtie xefgi df ixdá äøôäãáéúëã ,äøãðù äùàì ïéåëéù ãò äøôä àéåä àì úåòè('ì øáãîá).úøãåðä ìù äîöòì äøôää äéäúù ãò ,äúåà àéðä àì
,äøãðù øãðì ïéåëéù íâå(íù):äøãð øãð äæéà òãéù ãò ,äøãð úà äéáà òîùå

eeeeiiw.'ek miiw elek mip`zl máéúëã ,àîòèå(íù)ãò øôåî åðéà ,éëä ùøãîì àëéìã ,åðøéôé ìáà .åìåë íéé÷ åúö÷î íéé÷ùë ,åðîî íé÷é ,åðîé÷é äùéà
àäã ,øôéä àì øôéä àìù äîå øôéä øôéäù äî äøôä äî ,äøôäì äî÷ä ùé÷î íéøîåàù íéîëçë äëìä àìà ,äëìä äðéàå ãéçé éøáã åìàå .åìåë øôéù
àø÷ã äéçøåà àìà ,úö÷îá äî÷ä ïðéùøã àì éîð åðîé÷éîã ,íéé÷ àì íéé÷ àìù äîå íéé÷ íéé÷ù äî äî÷ä óà ,úö÷îá äøôä åðøéôéî ùøãîì àëéì

:ïë åðéà áàäå ìòáä úøôäá ,åìåë øúåä åúö÷î øúåäù øãð ïðéøîà íëç úøúäáã áâ ìò óàå .éëä áúëîì
ffff.oixitn yiy rcei ipi`:øôäì úåùø éì ùéù.xti:åòîù íåéë åéìò àåäù ,øôäì úåùø åì ùéù åì òãåðù íåéá.xcp dfy rcei ipi`:äøôä êéøöå

`xephxa yexit
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ביטוי הנודר, האדם היינו: והנאסר , האיסור  האוסר , בנדר: הם גורמים שלושה
לגבי הנדר בהפרת טעה הבעל  שאם ללמד, באה משנתנו  הנדּור . והדבר הנדר,
הפרה. אינה בטעות שהפרה מועילה, הפרתו אין  הללו, הגורמים משלושת אחד

Bza äøãpL øeáñå ,BzLà äøãð,סבור היה הנדר  את כששמע – ÈÀÈÄÀÀÈÆÈÀÈÄ
לבתו; הנדר את והפר שנדרה, היא e`øeáñåשבתו  ,Bza äøãðÈÀÈÄÀÈ

BzLà äøãpL; הנודר לגבי טעות כאן  והרי  לאשתו, והפר  –äøãð ÆÈÀÈÄÀÈÀÈ
øéæpa,בענבים ונאסרה נזירות עליה שקיבלה –äøãpL øeáñå ÇÈÄÀÈÆÈÀÈ
ïaøwaסתם בנדר  ענבים עליה שאסרה כלומר –,xcp ly exwir oky) ÇÈÀÈ

,(oaxwk xac eilr xqe` mc`y; הנדר את לה e`,ïaøwaוהפר äøãðÈÀÈÇÈÀÈ
øéæpa äøãpL øeáñåלגבי טעות כאן  והרי נזירות, לה והפר – ÀÈÆÈÀÈÇÈÄ

ומהותו; הנדר íéðàzäביטוי  ïî äøãð,תאנים עליה שאסרה – ÈÀÈÄÇÀÅÄ
íéáðòä ïî äøãpL øeáñå;הענבים מן לה והפר –e`ïî äøãð ÀÈÆÈÀÈÄÈÂÈÄÈÀÈÄ

íéðàzä ïî äøãpL øeáñå ,íéáðòä,התאנים מן לה והפר  – ÈÂÈÄÀÈÆÈÀÈÄÇÀÅÄ
הנדור ; הדבר  לגבי טעות כאן øôéåוהרי øæçé äæ éøä משום – ÂÅÆÇÂÙÀÈÅ

בפרשת  שנאמר הפרה, אינה בטעות והפרה בטעות, היתה שהפרתו

ט ט ט ט ):):):):נדרים לללל,,,, יניא((((במדברבמדברבמדברבמדבר איש ּה שמוע ביום d"ואם z e את ` והפר
d x c p,"כתוב ה ה ה ה ):):):):וכן  שם שם שם שם ,,,, את((((שם שם שם שם ,,,, אביה d"ושמע x c p"שם שם שם שם ,,,,וכן ((((שם שם שם שם 

אביהוווו):):):): הניא d"ואם z e אלא "` מועילה ההפרה שאין ומשמע –
ויודע שנדרה, ל"אותה" המפר  מתכוון  כן  dאם x c p z שיהא ,` כלומר

בטעות, הפר  ואם נדרה. וממה נדרה כיצד הנודרת, היא מי לו  ברור 
כשעמד דווקא ולאו ויפר . יחזור  זה הרי  טעותו, לו נתבררה כך ואחר

"יום  קוראים שאין  זמן , לאחר אפילו  אלא יום, באותו טעותו על 
לאמיתם הנדר פרטי  את שישמע עד  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שמעו" יש((((הריטב הריטב הריטב הריטב """"אאאא;;;;

היה  אילו "שמא משום הפרה, אינה בטעות שהפרה הטעם, מבארים
לה" מפר היה לא נדרה עיקר יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").יודע ("("("("נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי 
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את האב קיים שאם הזכרנו , אשתו,כבר של  הנדר את הבעל  או בתו , של הנדר 
או האב שאומר כגון  היינו  הנדר  וקיום אותו. להפר יכול אינו  שוב שמעו , ביום
בהם  שיש בלשונות בזה וכיוצא נדרת", "יפה או : לך", "קיים לנודרת: הבעל 
משנתנו – ג) יג, נדרים הל' רמב"ם ב; עז , נדרים (גמרא הנדר בקיום רצון הבעת

לגבי  קיומו  או הנדר הפרת בדין  zעוסקת v w nעל שהותר  בנדר שנינו וכבר הנדר.
ומבואר  כולו "; הותר  מקצתו, שהותר  שהנדר  ולימד , עקיבא רבי "שבא חכם, ידי 
הבעל, או האב ידי על ובקיומם נדרים בהפרת אף כן סובר עקיבא שרבי  בגמרא,
משנתנו אבל  כולו . הוקם מקצתו  שהוקם נדר וכן כולו , הופר מקצתו , שהופר  שהנדר 
מקצתו שהופר שהנדר וסובר, עקיבא רבי  על חולק שהוא היא, ישמעאל  רבי  כדעת

מודה, ישמעאל  רבי  אף הנדר, בקיום ברם, במשנה; שיבואר  כפי  כולו, הופר לא
כולו. הוקם מקצתו  שהוקם שהנדר 

úîòBè éðéàL elà íéáðòå íéðàz íðB÷ :äøîà שאסרה – ÈÀÈÈÀÅÄÇÂÈÄÅÆÅÄÆÆ
וענבים, תאנים זה בנדר dlraעליה e` dia`eíéðàzì íi÷ קיים – ÄÅÇÀÅÄ

התאנים, מן נדרת יפה לה: שאמר  כגון התאנים, על  הנדר BlkËאת
íi÷ אף אותו , להפר  יכול  אינו  ושוב קיים, שלה הנדר  כל הרי  – ÇÈ

ומבואר הנדר; כל  כקיום חשוב הנדר מקצת שקיום הענבים, לגבי

הנדרים בפרשת שנאמר ידידידיד):):):):בגמרא, לללל,,,, epniwi",((((במדברבמדברבמדברבמדבר dyi`" ודרשו
e p n i w i,epnn miwi כולו.± קיים מקצתו , קיים אם íéðàzìשאף øôäÅÅÇÀÅÄ

לה: שאמר כגון  בלבד , התאנים על  הנדר  את הבעל או  האב הפר  –
התאנים, מן נדרך íéáðòìמופר óà øôiL ãò øôeî Bðéà אין – ÅÈÇÆÈÅÇÈÂÈÄ

הנדר, כל את שיפר  עד בתאנים, אף היא ואסורה כלל , מופר  הנדר 
שנאמר בגמרא, הטעם ומבואר  מועילה; הנדר  מקצת הפרת שאין

וד((((שם שם שם שם ):):):): יפרנו ", e"רשו :"ואישה p x t i,eze` xti ± כולו ." את יפר  היינו
מפרשים: xtenויש  epi`, כולו מופר  הנדר  אין –miaprl s` xtiy cr

בתאנים  מותרת והיא שהפר  במה היינו במקצתו, הוא מופר אבל –
כליוכליוכליוכליו),),),), נושא נושא נושא נושא  פיפיפיפי עלעלעלעל הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  למשנתנו ,((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; בהקדמה הזכרנו  וכבר

שהנדר שכשם סובר, עקיבא רבי אבל היא. ישמעאל רבי שמשנתנו
מקצתו , שהוקם או מקצתו  שהופר  הנדר  כך כולו, הותר  מקצתו שהותר 

שחכמים  ברייתא, מובאת בגמרא ברם, כולו. הוקם או  כולו  הופר
מה  – בהקמה ובין  בהפרה בין  סוברים: והם שניהם, על  חולקים

קיים. שקיים ומה הפר minkgkשהפר dklde.(.(.(.(יייי יגיגיגיג,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

úîòBè éðéàL íéáðòå ,úîòBè éðéàL íéðàz íðB÷ :äøîàÈÀÈÈÀÅÄÆÅÄÆÆÇÂÈÄÆÅÄÆÆ
טועמת" שאיני  וענבים "תאנים בנדרה אמרה שלא –,(`yixa enk)

אמרה: znreh",אלא ipi`y miapre znreh ipi`y mip`z"elà éøäÂÅÅ
íéøãð éðLשירצה לאיזה ומקיים שירצה לאיזה ומפר ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא – ÀÅÀÈÄ

ז ז ז ז ).).).). ז ז ז ז ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøôî LiL òãBé éðéà ìáà ,íéøãð LiL éðà òãBéמי – ÅÇÂÄÆÅÀÈÄÂÈÅÄÅÇÆÅÀÅÄ
ולאחר שמעו, ביום לה והחריש  הנדר את ושמע בתו, או אשתו שנדרה

ונדריהן  לידור יכולות והבת שהאשה אני  יודע ואומר : בא הוא מכן 
בתו , נדרי  והאב אשתו נדרי את מפר  שהבעל  ידעתי לא אבל  נדרים,

להפר, רשות לי  שיש לי נודע היום יום øôéורק באותו הוא יכול – ÈÅ
שמעו. כיום לו  נחשב זה שיום הנדר , את `xn:להפר m` la`òãBéÅÇ

ïéøôî LiL éðà, בתו נדרי  והאב אשתו נדרי מפר שהבעל –ìáà ÂÄÆÅÀÅÄÂÈ
øãð äfL òãBé éðéàנדר זהו  שנדרה שמה היום, עד ידעתי לא – ÅÄÅÇÆÆÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn



fקצח dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

øéàî éaøøîBà:øôé àG;íéîëçåíéøîBà:øôé. ©¦¥¦¥¨¥©£¨¦§¦¨¥

.xti `l xne` xi`n iax:î"øë äëìä ïéàå .øôäì åì äéä íå÷î ìëî øãð àåäù òãé àìù éô ìò óà øôäì åãéá ùéù òãåéù ïåéëã

`xephxa yexit

הפרה צריך והוא המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););גמור תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; øîBà:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; øéàî éaøÇÄÅÄÅ
øôé àGלהפר לו היה להפר, הוא שיכול שמעו  ביום וידע הואיל  – ÈÅ

שהחריש ומאחר הפרה, צריך הנדר  אם ידע שלא פי  על  אף מקום, מכל

להפר; יכול אינו  ושוב נדרה, קם שמעו, ביום íéøîBà:לה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
øôé זה יום שכן נדר, שזה לו  שנודע ביום לה להפר  הוא יכול  – ÈÅ

שמעו. כיום אצלו  minkgk.הוא dklde

מפרשים: xcp"יש dfy rcei ipi` la`"שהבעל הנדרים מאותם הוא זה שנדר  –
להפר הפירוש (o"xd),יכול וגם זה פירוש גם היינו  הפירושים, שני  כותבים ויש

המשנה בביאור לעיל  sqei").שהבאנו  iwenip" ;`"ahixd ;y"`xd)

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו המהיר מד' תמוז, שנתקבל היום בקר, בו כותב אודות דין ודברים אשר בינו 

ובין אחיו הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה... שי' אשר פעל זה גם על היחסים שביניהם ובין היחסים במשפחה 

בכלל.

וכיון שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, אשר השלום הוא כלי המחזיק ברכתו של הקדוש ברוך 

הוא, ובפרט שלום בין אחים, מובן וגם פשוט שעליו ועל אחיו שי' לעשות כל התלוי בכל אחד מהם, 

שיהי' השלום ביניהם ובהקדם הכי אפשרי.

ובהנוגע להחילוקי דיעות שביניהם בענין העסק שמלפני כמה זמן, יעשו כמנהג ישראל בזה, 

להציע טעמיהם )כל אחד ואחד - בפני השני( לפני רב מורה הוראה, ויעשו כפי שיפסוק הדין ויורם, 

ובאם אין ידוע להם על רב ששניהם יסכימו עליו, יתלפנו וישאלו לאגודת הרבנים )שהיא המאגדת רבני 

ארצות הברית וקנדה(, ויסמכו על הרב הנמצא שם והדן בענינים כאלו.

ויהי רצון שגם ברכתו של  אבל כאמור לכל לראש עליהם לעשות שלום ביניהם תיכף ומיד, 

הקדוש ברוך הוא תומשך בהוספה תיכף ומיד.

כיון שביום הרביעי הוא יום חתונת בנו של אחיו שי' מהנכון ביותר וביותר, שאפילו אם טרוד 

הוא ומצב רוחו אינו מתאים כל כך, בכל זה יהי' נוכח על כל פנים בעת החופה, שנוסף שעל ידי זה גם 

יתרבה בהשלום ויגרום נחת רוח להורים שיחיו שהוא אחד מעשרת הדברות כבד את אביך ואת אמך, 

הנה מבואר בספרים הקדושים, שבעת החופה עת רצון הוא, והחתן והכלה יש להם חשיבות מיוחדה, 

וכדאי שהוא יבקשם להתפלל למילוי משאלות לבבו לטובה, בעת עמדם בחופתם.

וימלא בקשתי מתאים  יפות  פנים  ובסבר  לבב  בטוב  לעיל  שיקבל את האמור  חזקה  תקותי 

לציווי חכמנו זכרונם לברכה להשלים ולהרבות השלום שביניהם, ויהי רצון שיבשר טוב בהאמור ובכל 

עניניו.

המצפה לבשורות טובות.

נ. ב. לתוכן המכתב נשלח מהיר דחוף.



קצט f dpyn xyr cg` wxt mixcp zkqn

øéàî éaøøîBà:øôé àG;íéîëçåíéøîBà:øôé. ©¦¥¦¥¨¥©£¨¦§¦¨¥

.xti `l xne` xi`n iax:î"øë äëìä ïéàå .øôäì åì äéä íå÷î ìëî øãð àåäù òãé àìù éô ìò óà øôäì åãéá ùéù òãåéù ïåéëã

`xephxa yexit

הפרה צריך והוא המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););גמור תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; øîBà:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; øéàî éaøÇÄÅÄÅ
øôé àGלהפר לו היה להפר, הוא שיכול שמעו  ביום וידע הואיל  – ÈÅ

שהחריש ומאחר הפרה, צריך הנדר  אם ידע שלא פי  על  אף מקום, מכל

להפר; יכול אינו  ושוב נדרה, קם שמעו, ביום íéøîBà:לה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
øôé זה יום שכן נדר, שזה לו  שנודע ביום לה להפר  הוא יכול  – ÈÅ

שמעו. כיום אצלו  minkgk.הוא dklde

מפרשים: xcp"יש dfy rcei ipi` la`"שהבעל הנדרים מאותם הוא זה שנדר  –
להפר הפירוש (o"xd),יכול וגם זה פירוש גם היינו  הפירושים, שני  כותבים ויש

המשנה בביאור לעיל  sqei").שהבאנו  iwenip" ;`"ahixd ;y"`xd)

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: כח  במשנה :ד וכו 'שנינו  באב בתשעה   

באב: בתשעה  שחרב המקור את הגמרא ח־ט)מבארת כה  ב ' מלכי) 
          
            

,באב בשבעה  שנשר יב ־יג )מאיד ומבואר נב  (ירמיה   
          

          ית את ר ו ְִֵֶַֹ

זה . את זה   סותרי  הפסוקי ונמצאו  באב. בעשירי שנשר ומבואר בברייתא,ה '', 
   שנשר       

נשרש      ,לומר צרי ליישב, יש  
באבש       ב וב 

לערב, סמו עד ובתשיעי       
   [העשירי] ( ד ו  ש)     

    המקדש .שא בבית אש  הציתו  ז  
זה : בעני אחר מאמר הגמרא מבארת זו  דרשה  לפי    

[ א]  , המקדש בית חורב  משו באב בתשעה   הצו נקבע שבו  
   ,באב      מבארת 

ד הגמרא: סברו  באב, בתשעה  להתענות קבעו  זאת א שעל  
  בית החל  באב שבתשעה  וכיו תחילתה , היא הפורענות שעיקר  

בו . להתענות קבעו  להשר המקדש 

במשנה : בראשונה שנינו  הבית חרב וכו ' באב בתשעה 
הגמרא: באב.מבררת בתשעה  חרב השני הבית שא למדנו  מהיכ מביאה 

בזה : ברייתא דברבברייתא,הגמרא  שמורגל 
, טובי  בדברידבר   המקדש בית א ולכ , רעי  בדברי המורגל  

ו  .הראשו המקדש  בית בו  נחרב שכבר  משו באב, בתשעה  נחרב חכמי, השני 
          כלומר 

ערב, לעת באב תשעה   יו [ראשו  יו]  שנת  
[שמינית] זה בשבוע   , בעבודה  

    , שירת  מקו והוא איצטבא כעי שעשוי 
   הפסוק את ,החורב כג )בשעת צד  תהלי)        

 הפסוק המש את        המקדש הבית כשנחרב היה  
במשנה : וכו 'שנינו  באב בתשעה  

הגמרא: הואמבארת באב בתשעה  זה  שהיה  מאבותינו .המקור שקיבלנו  לימוד  
במשנה : וכו 'שנינו  באב בתשעה  . ירושלי 

המקדש : ובית העיר חרישת בעת שהיה  מעשה  המביאה  ברייתא [ חרש]    
    הזק         הקומה בעל   

להריגה ,והצורה      , אליו שכוונתו  והבי   רב הל  
, מפניה והתחבא גמליאל  אדו אותו  אליו  הל  ו    , מהריגה אציל  א  

   .הבא  לעול תביאני  הא  , גמליאל רב  ,האדו[השבע] 
ו  ,כ ואז [נשבע]על    ,ומת עצמו  והפיל  לגג האדו עלה  אצל מקובל  היה   

, הרומאי       גזירת  מבטלי , מיועציה אחד ומת גזירה גזרו   שא  
גמליאל . מרב ההריגה  גזירת מבטל  שבכ שידע ,האדו עצמו  המית כ  ומשו רע, דבר שגזרו  בשביל   לה שאירע  שסבורי מפני
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' תמוז, בו כותב אודות ענין כינוס באה"ק ת"ו של נכדי הרבנית, בתו של 

אדמו"ר האמצעי, ז"ל.

והחלטה בזה תלוי' באם יהי' מי שיתעניין בזה במרץ הדרוש בכדי שיהי' הדבר מתוכנן ומסודר.

וע"פ ההוראה דבכל דרכיך דעהו וביותר ביאור בזה בתורת החסידות, מסודר בהנ"ל הכוונה 

שתבוא מהכינוס התעוררות לענינים הקשורים בהשקפת עולמה ואורח חיי' של הרבנית הנ"ל, ולא רק 

זכרון של ימי קדם וכו' כ"א התעוררות בהווה בהנוגע להנהגה ועד לחיי היום יומים וק"ל.

ובאופן כזה הרי כל ענין שמוסיף ביהדות המסורתית תורתינו ומצותי' בפרט כשמואר באור 

וחיות חסידותי, נכון וטוב הוא.

המשך בעמוד הבא
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בודאי מתכוננים לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכמטרת כל התועדות יקחו מהתעוררות 

דימי סגולה אלו ע"מ להביאם בפועל במשך כל השנה.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.

המשך מעמוד הקודם
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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כאשר הלימוד אינו כדבעי . . לא זו בלבד שלא נעשית לו סם חיים, אלא עוד זאת, שיורד מדחי אל דחי כו'.
ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז



רד             

        
      

          
        

         
        

       
     

        
        

       
          

         
         
         

     
          

      
         

      
             

        
          

          
          

        
       

       
          

 


           
         
          
         

         
          

    
         

        
        

          
     

        
           

          
    

        
        

         
       

        
        

        
         

          
        

       
        

        
  

         
         

       
        

            
         

     
        

           
          
          

          
         

         
         

    
         

         
          

        
          

          
         

       
         

          
         

          
          

         
          

      
       

         
        

        
          

         
    

         
         
          
        

    
         

          
        

         
      

        
         

          
          

          
         









































































































































































































































המשך בעמוד אא
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף פ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף פ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

         
     

       
        

         
         

      
         

         
    

        
 

         
         

       
          

        
        
        


       

          
         

        
    

        
       

       
     

         
        

         
         

          
         

       
        

         
    

        
         

           
       

       
        

        

         
         

  
         

          
        

        
         

         
         
            

 
         

         
       

       
        
         

      
       

       
       

         
      

        
           

 
        

        
          
          
        

  
         

        
         
         

      
      

         
 

       
       

       
         

  

























































































































































































בלימוד התורה גופא צריכה להיות הקדמת התפילה שבתורה, שזהו עניין לימוד דא"ח.
ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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דבריו של נשיא ישראל אינם דברים בעלמא, אלא יש בהם הוראה.
דבר שבא בדפוס הוא לדורי דורות.

משיחת שבת פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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פרשת השבוע שקורין בתורה בשבוע שבו נולד יהודי ויוצא לאוויר העולם, יש לה שייכות מסויימת לסדר החיים והמאורעות של 
אדם זה.

משיחת שבת פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף פא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

השם שעולה בדעת האב והאם לקרוא להנולד, הוא השם המתאים לנשמה זו.
משיחת שבת פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

           
          
      

        
        

         
          

 
     

        
       

     
          
       

      
     

        
       

     
       

       
         

        
        

        
      

      
         

         
         

       
       

        


          
         

         
        

            
          
         

         
        
      

       
       


        

         
        

       
        

     
       

       
    

        
       

       

        
       

          
 

        
        

     
         

        
        

       
       

           
    

       
       

        
   

        
          

         
        

           
         
         
           

        
         

         
       

     
      

         
           
       

     


       

      
        

         
        

        
         

         
       

       
       

        
    

       
         

    


      




































































































































































































































יש לכתוב "פינחס" ביו"ד, כיוון שזוהי הגימטריא ד"יצחק".

משיחת שבת פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד נח
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף פב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף פב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

         
      

        
       

        
       

         
      

       
   

        
        

     


        
         

          
       

        
      

      
        

         
     

        
       

      
    

       
        

        
         

       
       

          
        
      

         
        

        
         
       

      
      

   
     

      
        

        
       

         
        

        
         

     
          

       
         
         

        
       

    
       

         
         

      
      

     
      

     
          

        
 

        
           

            
         

      
         

          
        

        
      

         
        
        
          
          

        
          

         
        

         
         
         

  
         

       
        

         
           


        

       
          

       
        

        
          
       
       

    
        

         
        

     
      

        













































































































































































































































יום ללמוד חסידות. אין הכוונה  יום, בתירוצים שונים. צריכים בכל  ישנם כאלו שמתנצלים ופוטרים את עצמם מלימוד דא"ח בכל 
לריבוי זמן דווקא, אבל העיקר הוא שתהיה הקביעות בנפש.

ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד אא
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זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             


         

       
          

       
         

       
         

     
          

          
         

       
          
        

         
         
        
          
            
           

   
        

        
         

         
         

         
        

        
          

          
         

          
   

         
         

          
         

  
         

          
          

         
 

         
        

            
     

         
          

          
    

        
          

 
        

         
         

         
       

         
        
        

         
         

        
        

           
         
         

     
          

          
           

    
         

          
           

 
       

         
          

     
       

        
          

  
         
        

       
          

          
          

  
        

           
    

         
          

        
        
           

         
         

        
          

       
         

     
       

          
           

             
        
          

 
        












































































































































































































































מתחיל בקריאת־שמע שעל המיטה . . ולאחרי־זה באה עבודת התפילה בהתבוננות דפסוקי־דזמרה וברכות קריאת־שמע, עד שבא 

לואהבת גו' בכל לבבך, בשני יצריך, ועד לשלמות העבודה בתפילת העמידה כעבדא קמי מריה.
ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד אכ
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רכי              

         
    

         
         

        
         


        

        
         

     
          

         
  

       
         

        
       

     
        

        
        

           
           
           

       
        

        
       

         
         

        
         

          
         

     
        

      
          

          
          

        
          

          
         

  


         

 
         

       
      

        
       

        
       

       

         
         

       
         

        
        

        
        

      
        

       
       

         
         

          
         

           
     

       
          

 
      

      
     

         
    


        

      
        

         
        

        
  

       
      

       
        

     
      

         
        

         
          

         
         

         
        

        
       

          
          


          
        

 



































































































































































































































       
           

            
               

            
     

     
       
       

     
       

      
      

       
        
      

    
      

       
      

     
     

    
       
       
        
     

    
      

     
     

     

      
  

        
      

    
    
      
       
      
      
        

    
       






























































































            

            

         

              

        

      

      

      

       

       

       

         

     

       

      

        

       

       

       

      

       

       

        

       

       

        

       

       

       

       

       

       

  

     

       

      

    

    

     

    

     

     

      

     

       

       

        

       

       

      

   

      

       

      

      

     

                          

                      

                          

                       

                        




























































































































       
       
       
        
       
      
      
       
       
      
     
       

       
       
       
       
        
       

        
       
     
      
       
        
         
       
      

     
        

      
       
       
      
           
           

            
             
          
             

















































































זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

          
 

         
          

          


         
            

        
           

         
         

         
         

           
         
          

    
        

          
            

      
         

        
        

       
        

         
         
          
          

   
       

         
         

  
      

          
        

          
           
        
         
         

     
        

         
         
       
         
          
         
          
          

 
       

           
          

        
        
          
          

     
         

       
        

        
        

    











































































































































הנשמה כמו שהיא למעלה קודם בואה בגוף, הרי מעמדה ומצבה הוא בעולמות העליונים הרוחניים . . והיא רואה ומשגת אלוקות 
בהשגה נפלאה במאוד.

ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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אגרות קודש

 ב"ה  ימי הגאולה, יב-יג תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מבדר"ח תמוז והקודמו.

ובעמדנו בימי סגולה יב-יג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ואתו עמו גאולת כל 

השייכים אליו ולעניניו )כי גופא בתר רישא אזיל(, בתוככי כלל ישראל,

יהי רצון בעת רצון זו אשר מגאולה האמורה נזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה,

כהיעוד דפרשת שבוע זה: דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל גו' וישראל עושה חיל.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן
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המשך בעמוד קא

       
            

          
           

              
      
       
     
      

     
      
      

    
      

    

        
      
         
        

    
     

     
      
        

     
      

     
        
        
        
      

      

      
       
       
       
       
       
     

    
        
        

                         
                       

                              
                         

                          
                     

                       
                           

                            
                       

                           
                     













































































































            

            

               

              

       

       

       

       

       

       

        

    

     

      

    

       

       

       

       

      

     

      

        

      

       

      

       

        

     

    






























































       
        
        
      
      
       
         
       
         
          
      

         
         
        
        
      
        
       
      
       
      

             
             

             
            

              
           



























































רכה        
            

          
           

              
      
       
     
      

     
      
      

    
      

    

        
      
         
        

    
     

     
      
        

     
      

     
        
        
        
      

      

      
       
       
       
       
       
     

    
        
        

                         
                       

                              
                         

                          
                     

                       
                           

                            
                       

                           
                     













































































































            

            

               

              

       

       

       

       

       

       

        

    

     

      

    

       

       

       

       

      

     

      

        

      

       

      

       

        

     

    






























































       
        
        
      
      
       
         
       
         
          
      

         
         
        
        
      
        
       
      
       
      

             
             

             
            

              
           

























































זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כאשר האדם מתגבר על כל ההעלמות וההסתרים שבעניין הניסיון . . אזי מתהפך הניסיון ונעשה ממנו עניין של נס והרמה . . שממטה 
מטה נעשה מעלה מעלה.

ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

              

         
           

         
         
          


           

         
         


        

          
        

       
          

          
  

          
         

         
          

          
    

        
       

       
         

           
       

      
          

    
           

          
         

          
      

         
  

        
 

        
          

       
      

         
         

         
         

        
         
           

        
         

        
         

          
      

        
       

          


        
       

        
        

         
           

          
          

           
     

        
        

         
       

         
         

         
        

        
         

        
            

      
       

      
         

         
         

       
   

       
        

          
   

         
            

           
       

        
          

          
         

          
         

         
           

        
         

     
          

  
         

            
        









































































































































































































































כל ענייני הסכנה שממנו נצלו הארבעה שצריכין להודות, היא תוצאה מעניין ירידת הנשמה בגוף.
ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד צ



רכח   


             

              
             

               
             

   
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

לא  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

 
  רגל של  צמיד  -.

  . לו זקוק או  חולה כשאינו  גם קמיע עם לצאת שמותר  שיאמרו  חשש ויש -

 
לכל 262) כאן הכוונה לכאורה אמנם נ. לא, במדבר רש"י 

צווארו. או רגלו ידו על בו, לצאת שדרכו צמיד
פי  על  בה לצאת שמותר  טבעת היינו  בטבעת, וכן 

ו . סעיף לעיל  המבואר 
Œ"Ò‚כדלקמן263) ÊÈ˘ 'ÈÒ קשר בשבת לקשור שאסור ,

עומד  אינו ואפילו אומן, מעשה אינו אפילו קיימא, של
לעולם. להתקיים

לאסור 264) סברא שאין כ, סעיף  על לעיל הובא כב , סעיף 
יטלטלו, לא היום ששבת זוכר שאם ולקשור, להתיר עליו
בשבת. להתירו האיסור יועיל לא היום ששבת שוכח  ואם

•
          

ÊÎ הזול שער שהיה בשעה עכשיו מעות לו כשנתן זה וכל
ואמר  לתבעו ובא מכבר לו חייב  המוכר היה אם אבל
של  כשער אחרת סחורה או פירות בחובך לך אתן המוכר לו
הזול  כשער לקנות יכול המוכר היה לא שהרי  אסור עכשיו
יש  כן אם אלא עכשיו מעות לו נותן הלוקח  שאין כיון
לה  אין אפילו מותר שאז כולה הסחורה כל עכשיו למוכר

כלל. שער

במעות  יפרענו לא שאם מנת על לחבירו מעות המלוה וכן
אלא  אסור עכשיו של השער כפי  בסחורה יפרענו פלוני  לזמן
הקנין  זמן שהרי  עכשיו כולה הסחורה ללוה יש כן אם
אלא  מעות מתן בשעת עכשיו אינו הסחורה ממנו שקונה

מעותיו: יפרענו כשלא זמן לאחר

ÁÎ השער נקבע  אפילו סחורה על מעות המקדים וכל
נתייקרה  אם כולה עכשיו למוכר לו יש ואפילו בשוק 
שאין  או בו שחזר מפני  במעות לפרעו המוכר ובא כך אחר
ממנו  יקח  לא לאחר מכרה שכבר ההיא הסחורה עתה לו
מפני היוקר שער שהוא עכשיו של כשער בעדה מעות
ממה  יותר ונוטל נוטל ומעות נתן שמעות כרבית שנראה

מותר: אחרת סחורה לו נותן אם אבל שנתן

ËÎ סחורה או פירות על מעות להקדים שמותר וכשם
או  פירות להקדים מותר כך שנתבאר דרך על אחרת
סחורה  או אחרות פירות על דמים בתורת אחרת סחורה

שנתבאר. דרך על אחרת

ומקח  חילוף  דרך אחרות מעות על מעות להקדים וכן
במעות  מעות של וממכר מקח  דין חלוק  שבזה רק  וממכר.
בפירות  פירות או בפירות מעות של וממכר ממקח 
כל  למוכר לו יש אם פירות על פירות או מעות שהמקדים
של  משער הרבה פחות לו להוזיל מותר עכשיו הפירות
מעות  מקדים כן שאין מה מעותיו הקדמת בשביל עכשיו
כגון  שונים מינים ב ' שהם פי  על שאף  אחרות מעות על
משער  לו להוזיל אסור הוא וממכר מקח  ודרך וזהב  כסף 
כל  למוכר לו יש אפילו מעותיו הקדמת בשביל עכשיו של
קלה  שעה לאחר מיד לו נותנן ואפילו בביתו המעות
מעות  עכשיו לו שנותן שכיון מתיבתו המפתח  כשימצא
דומה  זה הרי  היוצאות מעות לו מחזיר והוא היוצאות
מן  הרבית בה לאסור ממש הלואה דין לה ויש להלואה
דברי של הרבית להתיר אלא לו שיש מה מועיל ואין התורה

סופרים:

*
Ï בסתם אלא להקדים התירו לא פירות על בפירות ואפילו

מפורשת  הלואה היא אם אבל וממכר מקח  דרך שהוא
איזה לאחר לו לפרוע  זה מין כגון שמלוהו אחר מין זמן

אחד  בשער ששניהם פי  על אף  דוחן בסאה חטים סאה
עכשיו  לדוחן קצוב  שער יש אפילו ענין בכל אסור עכשיו
כל  ללוה לו יש וגם עכשיו של משער כלום לו מוזיל ואינו
וממכר  מקח  בדרך אלא אלה בכל התירו שלא עכשיו הדוחן
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רכט    

אחרות  סחורות או פירות מיני  בב ' מפורשת בהלואה ולא
מעות  על במעות מפורשת בהלואה לומר צריך (ואין
המין  ויהיה השער ישתנה זמן לאחר שמא כי  אחרות)

רבית. אבק  זה והרי  שהלוהו ממין יותר שוה שיפרענו

היוקר  בשעת ולפרעו הזול בשעת ללות מותר אחד מין אבל
אלא  לו אין ואפילו ההלואה בשעת זה מין ללוה לו יש אם
לפי מדות כמה ללות מותר אחת יין טפת או אחת חטה
תחתיה  נכנסת זו חטה כאלו רואין לו שמלוין חטה כל שעל
ברשותו  כך אחר וכשנתייקרה המלוה ברשות להיות

תורה. של רבית בזה ואין הואיל בזה שהקילו נתייקרה

לקנותן  מצויות הן שהרי  לחטין בשוק  קצוב  שער יש אם וכן
ולפרען  הזול בשעת ללוותן ומותר לו יש כאלו זה הרי 

היוקר. בשעת

הפירעון  כשעת דמיהם ממנו יטול לפרוע  חטים לו אין ואם
שהוזלו. בין שהוקרו בין

שער  על בה סומכין לחטין בשוק  שער בה שאין ועיר
או  (חטים ממנה מסתפקת זו אם לה הסמוכה עיר שבשוק 

למעלה. כמ "ש שמלוהו) אחר מין

חטה  אפילו ללוה לו ואין לחטים בשוק  קצוב  שער אין ואם
ואחר  תחלה במתנה אחת חטה אחר או המלוה לו יתן אחת
מעט  לו יתן אחר מין מלוהו אם וכן שירצה. כמה ילוהו כך

תחלה. במתנה המין מאותו

הרי אחרים ביד פקדון המין מאותו מעט  ללוה לו יש ואם
אותו  לו חייבים אחרים אם אבל ברשותו לו יש כאילו זה
אין  פקדון ואפילו למעלה. כמ "ש לו שיש כמו אינו המין
עומדים  שבה העיר באותה כשהוא אלא עליו ללות מועיל
דרך  יש כן אם אלא אחרת בעיר לא אבל והלוה המלוה
אסור  לשם דרך לו אין אם אבל לצרכו לשם לילך למלוה
הלוה  נאמן אבל וממכר במקח  שמותר פי  על אף  בהלואה

למעלה: שנתבאר מטעם לו שיש

*
‡Ï במתנה לו נתן שהמלוה או זה ממין ללוה לו שיש וכל

ולא  פלוני  לזמן אלא יפרענו שלא עמו להתנות יכול
אבל  יותר ביוקר זה מין יהיה ההוא שבזמן מפני  לכן קודם
קצוב  שער זה למין שיש אלא זה ממין כלל ללוה לו אין אם
בשעת  ולפרעו הזול בשעת ללותו שמותר בענין בשוק 

זה  הרי  זמן היוקר עד יפרענו שלא הלוה עם להתנות אסור
מפני או פלוני  לזמן להתייקר זה מין של שדרכו מפני  פלוני 
לפרעו  יוכל שלא לטובתו לפירעון זמן שקובע  כל אחר טעם
זה  למין השער שיצא מה מועיל שאין לפי  אסור לכן קודם
מיד  ולפרעו לקנות כשיכול אלא תדיר לקנותו מצוי  והוא

כשירצה:

Ï למין בשוק  קצוב  שער ואין כלל ללוה לו שאין וכל
מיד  יתייקר שמא קלה לשעה אפילו ללותו אסור זה
יתייקר  אם ואף  עכשיו כשווי  עליו דמים עושהו כן אם אלא
זה  הרי  כן עמו וכשמתנה עכשיו של דמיו אלא יפרע  לא
מה  כך אחר הוזל אם אף  אלו דמים ליטול כן גם מותר

שיתבאר: כמו כך אחר והוזל סתם במלוה כן שאין

‚Ï יוקר בהם יש הפירות שכל הפירות בכל הוא זה ואיסור
אדם  בני  דרך שאינו מועט  דבר מלוהו כן אם אלא וזול
לוה  שהאשה לחם ככר כגון וזולו יוקרו על להקפיד
רבית  באיסור לדקדק  חכמים החמירו שלא מחברתה

כך. כל מדבריהם

יש  שבכולם זה לענין פירות נקרא שבעולם החפצים וכל
בעיר  בהוצאה היוצא כסף  של ממטבע  חוץ  וזול יוקר בהם
מטבע  אלא לעולם פרי  נקרא ואינו וזול יוקר בה שאין זו
דינרי על או נחשת מעות על ביוקר הוא שלפעמים שאף 
נחשת  במעות הוא הזול וזה היוקר זה בזול ולפעמים זהב 
כסף  של מטבע  לגבי  פירות נקראים שהם זהב  ובדינרי 
אפילו  או כסף  דינר לפרוע  כסף  דינר ללות מותר לפיכך
כסף  של המטבעות שכל להיפך או דינרים לפרוע  סלעים
זהב  דינר ללות אסור אבל פירות שם ולא עליהם מטבע  שם
נחושת  מעות לפרוע  נחושת מעות וכן זהב  דינר לפרוע 

שנתבאר. דרך על אלא מיד אפילו

*
זהב  דינר לפרוע  זהב  דינר ללות בזה להקל נהגו ועכשיו
דינר  שאין לומר המנהג על זכות שלימד מי  ויש ענין בכל
כשהוא  אלא כסף  מטבע  לגבי  פרי  נקרא בהוצאה היוצא זהב 
שתי בו שיש נחשת ומיעוטו כסף  רובו לפחות או צרוף  כסף 
שם  לכך חשוב  הוא וגם להוציאו חריף  שהוא טובות מעלות

על  חריף מטבע  ואינו הואיל ממנו החשוב  זהב  לגבי  אפילו יו
נחושת  רובן כסף  של המטבעות שכל עכשיו אבל כמותו
מטבע  בשם להקרא כלל חשיבות בהם אין כסף  ומיעוטן
להאומרים  (אבל ממנו חריפים שהם פי  על אף  זהב  לגבי 
מעורב  כסף  של מטבע  לגבי  פרי  הוא צרוף  כסף  של שמטבע 
וממכר  המקח  שרוב  ביותר חריפים והם הואיל נחושת עם
זהב  דינרי  ללות ברור היתר אין במקומו כמ "ש בהם הוא
בשוק  זהב  לדינר קצוב  שער בה שאין בעיר זהב  דינר לפרוע 
שאין  מפני  ביותר החריפים כסף  של מטבעות על אפילו
הסמוכה  בעיר וגם זו בעיר כך כל הרבה מצויים זהב  דינרי 
קצוב  שער להם אין זהב  דינרי  ממנה מסתפקת שזו לה
במעות  וכן זהב  של אחד דינר אפילו לו אין הלוה וגם בשוק 

לעצמו). יחמיר שמים ירא וכל נחושת

מנת  על ללות אבל ממנו שלוה זה במטבע  לפרוע  זה וכל
אחד  מין שניהם אפילו ממנו משובח  אחר במטבע  לפרוע 
נותנים  אין ואפילו שהוא כל מחבירו משובח  שאחד אלא
טוב  צרוף  כסף  שהוא אלא חבירו מבעד יותר בעדו פירות

ענין. בכל אסור מחבירו

*
לו  יוסיף  פרעון לזמן יוזלו שאם מנת על פירות ללות וכן
אסור  ההלואה בעת שוין שהיו כמות שישוו בענין המדה על
כשפורע  אלא כלום מועילין לו ויש השער אין כי  ענין בכל
שנתייקרו  רק  כלל יתרון בלא שהלוהו כמו כך כל לו
סופרים  מדברי  אלא רבית אינו היוקר של זה שריוח  הפירות
אבל  שער להם ביש או לו ביש זו ברבית להקל ראו והם
אפילו  גמורה רבית זו הרי  שהלוהו מכמות יותר לו כשפורע 
לו  ופורע  הפירות הוזלו אם וכן שהוא. כל אלא היתרון אין
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רל   

עשאן  כן אם אלא ההלואה. בשעת שוין שהיו  כמו במעות
בשעת  שוין שהיו כמות במעות לפרעו מתחלה עליו דמים
עמו  שמתנה והוא מעות. הלוהו כאילו זה שהרי  ההלואה
בין  ההלואה בשעת שוין שהפירות כמות במעות לפרעו
שאם  עמו מתנה אם אבל שיתייקרו בין כך אחר שיוזלו
ואם  ההלואה בשעת שוין שהיו כמות במעות לו יפרע  יוזלו
להם  יש אם אף  ענין בכל אסור בפירות לו יפרע  יתייקרו
הזול  והפסד אחריות עליו מקבל הלוה שהרי  לו ויש שער
על  הן הדין מן האונסין שאחריות שאף  ההלואה בשביל
הלוה  על כן גם יהיה אם הזול אחריות מקום מכל הלוה
שיהיה  שהלוהו בשביל המלוה ישתכר למלוה היוקר וריוח 

להפסד: ורחוק  לשכר קרוב 

„Ï להשתכר להמלוה שאין בהלואה אמורים דברים במה
כשער  סחורה על מעות המקדים אבל בהלואתו כלל
לקבל  צריך אינו למוכר כולה לו שיש או עכשיו של קבוע 

אחריות עלי ואפילו המוכר לו שיתננה עד ממנה אחריות  ו
יהיה  לו כשיתננה שאם עמו להתנות שרשאי  דהיינו הזול
ירצה  לא אם מעותיו לו יחזיר מעכשיו יותר בזול השער
המוכר  ברשות היא שעדיין לפי  ההוא כשער בזול לו ליתנה
כזו  אחרת השוק  מן וליקח  לאחר למוכרה שיכול לגמרי 

עליו. אחריות שום לקבל ללוקח  אין לפיכך לו וליתנה

עמו  מתנה הלוקח  כי  השוק  מן לו לקנות יכול אינו אם אבל
הרי טוב  שהוא מפני  כבר ברשותו לו שיש ממה לו שיתן
ששארי אף  ואז הזול אחריות עליו לקבל צריך הלוקח 
כגון  המצויים אונסים אחריות ואפילו המוכר על הן אחריות
הלוקח  על הזול ואחריות הואיל מותר זה הרי  שיחמיץ  יין
שאחריות  פי  על אף  הלוקח  על אחריות שאר אם הדין (והוא
כל  אם אבל ללוקח ) הוא היוקר וריוח  המוכר על הזול
הלוקח  מושך אם אפילו אסור המוכר על הן האחריות
שיש  זמן (עד האחריות עליו מקבל והמוכר מיד  לרשותו
קרוב  הוא שהלוקח  מפני  זו) סחורה תתייקר שמא בו לחוש
לשכר  קרוב  שהוא מקח  וכל זה במקח  להפסד ורחוק  לשכר
אסור  אחריותו כל עליו מקבל שהמוכר מפני  להפסד ורחוק 
הלואה  בכלל ונכנס  מקח  מכלל שיצא מפני  סופרים מדברי 
של  עדיין הוא הרי  המוכר על אחריותו שכל זמן כל כי 
וכשהלוקח  אצלו הלואה נעשו שקבל והמעות המוכר
המוכר  בשל משתכר הוא הרי  שנתייקר מפני  במקחו משתכר

שהלוהו: בשביל

*
‰Ï הזול אחריות קבלת שמועלת אמורים דברים במה

במכר  להפסד ורחוק  לשכר קרוב  יהיה שלא בלבד
לחבירו  כלי  או בהמה שהשכיר כגון בשכירות אבל גמור
שאחריות  פי  על אף  אונסים אחריות עליו השוכר וקיבל
ואינו  להפסד ורחוק  לשכר קרוב  זה הרי  המשכיר על הזול
בתשמישו  ונגרע  נפחת שהכלי  מפני  אלא שכר ליטול מותר
כלי הוא אם אבל במלאכתה נכחשת והבהמה השוכר אצל
שנעשה  מפני  אסור (וכסף ) זהב  כלי  כגון נפחת שאינו

מהפסד. ורחוק  הואיל הלואה

הוא  שהשכירות כיון מתשמישו הנפחת בכלי  אף  לפיכך

מידו  נאנס  אם לשלם השוכר על אחריותו אין פחתו בעד
שנפחת  אחר אונסו בשעת שוה שהיה מה כפי  אלא
ולכן  השכירות בשעת שוה שהיה כמו ולא בתשמישו
לשלם  לו יאמר לך אשלם תמות אם לו ואמר בהמה השוכר
בשעת  כשוויה ישלם שאם מיתה בשעת שוה שתהא מה כפי 
נכחשה  וברשותו שלו היא השכירות משעת נמצאת שכירות
כסברא  להחמיר וטוב  בזה. חולקין ויש כרבית. הוא ושכרה

הראשונה:

ÂÏ או סחורה לו שנותן דהיינו לחבירו עיסקא הנותן וכן
אחריות  קבלת אין שכר למחצית בהם להתעסק  מעות
ורחוק  לשכר קרוב  יהיה שלא מועלת הנותן על בלבד הזול
אונסים  אחריות עליו מקבל העיסקא המקבל אם להפסד
העיסקא  מחצי  אונסים אחריות שגם צריך אלא העיסקא מכל
שכל  לפי  העיסקא מחצי  הזול אחריות וכן הנותן על יהיו
פקדון  וחצי  שלו ריוח  חצי  שהרי  למקבל הלואה חצי  עיסקא
שיהיה  צריך לפיכך להנותן הוא ריוח  חצי  שהרי  בידו
מחצי פנים כל על הנותן על כן גם ואונסים הזול אחריות
המקבל  על זול או אונסים אחריות מקצת יהיה שאם פקדון
הלואה  כן גם המקצת זה הרי  הפקדון מחצי  מקצת אפילו
שכר  למקבל משלם אם אפילו השכר חצי  ליטול ואין בידו
מקום  ומכל בשלימות עמלו שכר כל זו בעסקא ועמלו טרחו
מפני פקדון מחצי  אף  המקבל על הן ואבידה גניבה אחריות

עליו: שכר כשומר שהוא

*
ÊÏ אפילו או וזול אונסים אחריות הנותן שמקבל ואף 

ליתן  צריך הפקדון מחצי  ואבידה  גניבה אחריות
הפקדון  בחצי  ומתעסק  שטורח  וטרחו עמלו שכר למקבל
שהלוהו  ההלואה חצי  בשכר טורח  נמצא לו יתן לא שאם

רבית: אבק  זה והרי 

ÁÏ לו כשנותן מתחלה עמו פוסק  אם לו יתן וכמה
דיו  עמלו בשכר מועט  דבר אפילו לו שיתן העיסקא
שליש  ב ' לו יתן מועט  בדבר עמו פסק  ולא לו נתן כבר ואם
חצי והרי  ההפסד חצי  רק  יקבל לא הפסד יהיה ואם ריוח 

עמלו: בשכר למקבל העודף  ריוח  שליש

ËÏ בעיסקא משלו כלום לוותר שלא  ליזהר המקבל וצריך
שלו  ממעות הזול בזמן שקנה סחורה לו יש אם כגון
יקחנו  לא מחבירו עיסקא מעות כשקבל נתייקרה ועכשיו
וכן  עתה שוה שהיא כמו אלא שקנה כמו העיסקא במעות
לשוק  להוליכה כתף  לשכור ודרך בעיסקא סחורה לו נתן אם

ש  לחשב  תחלה צריך ויטלנו הקרן הוצאות מכלל הכתף  כר
ויחלוקו  ריוח  הוא זה על והמותר הריוח  לחלק  כשיבואו
שקבל  פי  על ואף  בעצמו נשא אלא כתף  שכר לא אפילו
במקום  זה בכלל בכתף  המשא אין בשלימות עמלו שכר
כלום  לוותר רשאי  ואינו בעצמו המקבל שישא כן נהגו שלא
חצי על גמור לוה הוא שהרי  רבית איסור משום להנותן
ליזהר  הוא צריך לפיכך עליו ההפסד שאחריות כיון הלואה
לוה  כל שצריך כמו להנותן הנאה טובת שום לעשות שלא
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.64"ד בח קע" התחיל  דר  תאר  מ    ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

 . 

מסעי"65. "א ה התחיל  דר  מה: תאר  מה  יוע  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

 ציצית פר ת "אני" התחיל  בדר  .     ְְְֲִִִִִַַַָָ

.

יר 66. בני מה ייר  "אז התחיל  דר  תאר  כמ" אל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

    . 

כז.67. ר ה ,  ר ת תב מְְֶַָָָָָ

.68" את  הה  והני" התחיל  דר  תאר  מה  יע  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

  . 

.69" מיה האזינ" התחיל  דר  תאר  מה  יע  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

 

הרה"70. "ח ת התחיל  דר  תאר  מה  יע   , ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

יעקב" "לעת  עני  . ְְֲִַַַָֹ

.71   ת רה ערת "וידר " סק  על  יא ר  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
         

        

.72 , ל ר ה  ס אמר , ר ת   ֱַָָָָָ

   'כ   ,נחס) ְִָ
א  רנו,   (    'כ 
  'כ תחילה דר  תאר  מה  יוע ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

זה  מעני יעקב"  או היט "לא    . ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹ

        
        יע  ֵַָ
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."נ יר ברי ְְְִִִַָ"ל י

        
     ה א" התחיל  דר  תאר  ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

" ה פק די     .    ְְִֵַָ
'כ יהע "ולח  התחיל  דר  תאר  מה  יע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻ

" לי מר   . ְְִַ

        
          

  .(ב רלד, ויחי, א , חלק  זהר   עיי)  ְִֵֵֶַַַֹ
       
       

  'כ      

 . .(נד ר ה רי) ( ורא    ואתח ג', חלק  ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ב), רסז   
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"מה "זפתני סק  על  תאר  מה  יע    ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

 "תימ דכד "ומי התחיל  דר  תאר  מה . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֹֹ

   "חד מי "והיה התחיל  בדר  .   , ְְְִִִֵֶַַָָֹ

." 'כ מר א  צדקה מ"  עניְְְְִֵֶֶַָָָ

    (ב עד  ס לא ,  )   ַַ
         

.נהה  פיר   רטנרא  עבדיה הרב תב  וכ ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
יא )  י , מידי מהלכת א  (רק   "בהרמ     ְְְְִִִִֵֶֶַַָ

           
 

ב).77. (כט, וארא  ב, חלק  הר  מה  יְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוע

תב מה  כעני) .78       ְְִֶַָָ
        

 , קיח  ) דר  ר ת הרמ"ז תב מ ְְִֶַַַַַַָָָָָ
א ). ַעד

תב  מה  יוע קס על  ב), עד קי,  ) הר  פר ת ְְְֵֶַַַַַַַָָָָ
  " ה ה ה ה מה וע וע וע וע הרמ"ז.    יע .מ "ועה" טב"־ ְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָ

עא ני". אי" – " את  יתוע" סק  על  אחר ,   מק ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹתאר 

זהר   יוע . יכב ב  מעני ד,  סעי , " א ת א ר " "מא רי  יְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוע
ב). עד  ס קנו, וצא , א , ֵֵֵֶַַחלק 

א ,79. חלק  זהר   ועיי),רכט ויחי בפר ת וד"ק . א . קלג, חיי, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ב).
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ביני Â‰ÊÂ(לא) עולם ברית כו ' השבת את בנ "י ושמרו 
בנ  ימים ובין  ששת כי לעולם היא אות "י

וגם  כו ' ביני עולם ברית דברים ב' כאן  אמר  דהנה כו '.
דביני  בנ "י ובין  ביני ג"כ  זה ואות לעולם אות נקרא
עולם  ברית על  ולאחריו  אדלפניו  קאי ישראל  בני ובין 
ואות  עולם ברית בנ "י ובין  ביני אמר  וכאילו  האות ועל 
ענין  בשורש תחלה להקדים יש הנה זה כל  ולהבין  כו '.
שבת  שמצות רואים שאנו  בהיות מהו  השבת מצות

ממש  להיפוך  ההיפוך  מן  המצות כל  משאר  מובדלת
המעשה  בחי' הוא המצות כל  כללות ענין  עיקר  שהרי
ולזה  בפו "מ  העשיה ע"ש מעשיות מצות ונקרא דוקא
כמו  דוק' עשי' שם המצות על  מקומות בכמה אמר 
אותם  ועשיתם ושמרתם כו ' יעשה אשר  המצות אלה
העדר  עיקרה השבת ומצות בכתובים רבות וכה"ג
עיקר  גופה וזאת מאומה לעשות שלא דוק' המעשה
המצות  כל  היפך  מאומה יעשה ולא שישבות המצוה
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רמ   

מצוה  ענין  יתכן  איך  ולכאורה המעשה בבחי' שהן 
מצות  שהרי לבד  המעשה העדר  רק שהוא בשביתה
על  האדון  כמצות מה דבר  לעשות לצות עיקרה המלך 
ולא  שישבות יצונו  ואם דוקא המעשה בעבודת העבד 
אך  כו '. לאדוניו  העבדות היפך  זהו  כלל  מלאכה יעשה
ימי  בו ' והוא עבודה נק' המצות כל  דבאמת הוא הענין 
מה  דבר  לתקן  כו ' דרפ"ח  בירורים לברר  המעשה
ו ' ונק' דוק' בעשי' המצוה עיקר  ואז  וכו ' חושך  להפוך 
הוא  השבת מצות אבל  לעשותם היום דוק' המעשה ימי
אחר  לשבות שהוא המצות כל  של  הפנימיו ' בחי'
מצות  מענין  רואים ואנו  המעשה ימי דו ' העבודה
המצות  מכל  המכוון  הפנימיו ' בחי' שהיא השבת
כשאר  מעשיות מצוה אינה שבת שמצות ממה מעשיות
יעשה  ולא שישבות גופא זה היא המצוה רק המצות
בשבת  מצוה יעשה שלא הכוונה ואין  עבודה מלאכת
בכל  חייב שהרי וכה"ג ות"ת וצדקה ציצית כמצות
מצות  של  גופה לענין  רק ממש בחול  כמו  בשבת המצות
רק  המצות כשאר  מה דבר  לעשות ציווי ענין  אינה שבת
שזה  כו ' תעשה ואל  כשב להיות המעשה העדר  אדרבה
העליון  רצון  בבחי' מעלה למעלה ענינה שרש מורה
הרצונות  כל  של  רצון  הפנימיו ' בחי' שהוא הפשוט 
עשי' בבחי' המעשה ימי בו ' שכלולים המצות שבשאר 
מעשיו ' המצות בקיום בנ "י ובין  ביני אמר  ולכך  דוק'
כו ' עשה ימים ו ' כי דוקא השבת מצות היא אות שלהם

הדברים ביאור  ולהבין  בענין וד "ל . למעלה מבואר  הנה
הקדומה  במחשבה שעלה דישראל  ישראל  ופרח  יציץ
היה  וזה נוגה בירורי לברר  למטה ירדה ממש בעצמות
דסוף  הפשוט  ותענוג ורצון  המחשבה ירידת תחלת
המצות  כל  שרש וזהו  כו ' תחלה במחשבה עלה מעשה
העבודה  ענין  והוא כו ' לנהור ' חשוכא לאהפכ ' מעשיות
ו ' הנק' וזהו  ל "ת בשס"ה ולשמרה מ "ע ברמ "ח  לעבדה
האלקי  אור  בהתגברות מלחמה בחי' ע"י המעשה ימי
דנשמת' נייחא שנק' בשבת אבל  כו ' נה"ב על  שבנה"א
עולה  הנשמות כל  שהשרש היינו  כנ "ל  המעלות רום עד 
ימי  שבו ' שלה הירידה היפך  ממש בעצמו ' ונכלל 
המעלות  רום עד  הנשמו ' עליות ענין  והוא המעשה
העדר  העצמות אל  המנוחה שהיא זאת עלי' ובחי' כנ "ל 
השבת  מצות עיקר  גופא זהו  חוץ והתפשטות הירידה
מהראוי  (והי' עבודה מלאכת מכל  הנשמה שתשבות
העליו ' שאין  מפני רק בשבת מעשיו ' ממצות שתפטור 
טוב  עה"ד  נתברר  לא עדיין  כי בפנימיו ' רק בחיצוניו '
ואז  כו ' יתעבר  ורע דטוב דאילנא לע"ל  משא"כ  ורע
אך  כמשי"ת). שבת שכולו  יום וזהו  בטילות המצות

גם  כמו  ציווי לשון  ע"ז  שחל  נקראת מצוה עכ "ז  הנה
כך  עבודתו  על  האדון  צווי שחל  כמו  העבד  על  באדון 
יעבור  ואם עבודתו  העדר  על  האדון  צווי ממש חל 
וביטול  העדר  על  עובר  הי' שאם כמו  יענש ענוש ויעבוד 
הוא  האדון  רצון  וזה זה העבודה עליו  שציוה העבודה
רצון  וביטול  העדר  גוף לענין  ביניהם הפרש ואין  עובר 
אצל  להיפך  מהיפך  רצון  שינוי שהוא רק כלל  האדון 
או  וביטולו  בקיומו  הפרש אין  העבד  לגבי אבל  האדון 
עצמו  זה שינוי יש עכ "ז  רק מבטלו  או  הרצון  שמקיים
האדון  רצון  מקיים שבשביתה לשביתה מעבודה בעבד 
להיפך  וכן  בעבודה הרצון  קיום ובעבודה בשביתה
מצוה  לשון  שחל  למעלה יובן  וכך  כו ' בביטולו 
יש  עכ "ז  אך  כו ' בעבודה כמו  ממש דשבת בשביתה
ולמטה  למעלה הציווי ברצון  להיפך  מהיפך  שינוי
זה  רק שקולין  שהן  לא הזה ההיפך  וענין  במקבלים
והיורד  בסולם העולה עד "מ  בירידה וזה בעלי'
הזאת  שהעלי' אלא כו ' עולה שזה רק א' ענין  שהליכתם
הירידה  לבחי' ומקור  פנימית ענין  הוא המעשה בהעדר 
שנראה  וכמו  המעשה בעבודת תחלה שקדם והתפשטות
בחי' אל  ונפשו  רוחו  ששב ממלאכה בשובת בחוש
שכבר  וחיות אור  בחי' הרי וא"כ  כנ "ל  שלהם פנימיו '
גם  נתעלה בשביתה העצמו ' אל  כשחוזר  וירד  נתפשט 
עיקר  וזהו  והרוח  הנפש של  הפנימיו ' בבחי' להיות הוא
יובן  ולזאת דוק' המלאכה מן  שהוא השביתה ענין 
בחי' הוא אבל  השביתה על  צווי ענין  שחל  שגם ממילא
היורד  עד "מ  וכמו  כו ' שבעבודה המצות של  הפנימיו '

המכוון  תכלית זאת שעליה שבתחלה שעולה מירידה
בחרישה  ויגע שטרח  ממה ואוכל  הקוצר  וכמו  כו '
שטרח  ממו "מ  הריוח  העלאת כמו  או  וכה"ג וזריעה
שבת  במצות יובן  זה ובכל  וד "ל . במ "א וכמ "ש בו  ויגע
מעשיו ' המצו ' מכל  המכוון  הפנימיות בחי' שהיא איך 
מי  כענין  בשבת כשעולה מהם המכוון  תכלית שזהו 
ברצון  הוא ולמעל ' כו ' בשבת יאכל  בע"ש שטרח 
בבחי' והרצון  המחשבה תחלת שהיה שבמצו ' העליון 
פנימיות  תכלית הנה כנ "ל  דמצות במעשה למטה ירידה
המעשה  ימי דו ' העבודה גמר  לאחר  הוא המכוון 
השבת  במצו ' שהוא כו ' מלאכות ל "ט  דרפ"ח  בבירורים
להיו ' דהיינו  דוקא המעשה בהעדר  העליון  הרצון  שהוא
והרצון  התענוג אותו  והרי העצמות אל  הרצון  עליות
שבת  בו  כי שא' וזה בשבת בעצמותו  שעולה הוא שירד 
לשבות  שרוצה רצון  בחי' חל  גופא זה שעל  רק וינפש
תחלה  שהיה רצון  איזה והתפשטו ' ירידו ' מכל  ולנוח 
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רמי    


          

  

˘ÈÂ'א החושך , מתוך  אור  יתרון  בענין  פירושים ב'
האור  בין  אלקים ויבדל  במדרש כמ "ש הוא
את  אלקים וירא כמ "ש צדיקים מעשה זה אור  והחושך 
מחשך  כמ "ש רשעים מעשה זה וחושך  טוב כי האור 
החושך  מתוך  האור  כיתרון  הוא הב' והפי' [מעשיהם],
מן  הוא האור  שיתרון  דווקא החושך  שמן  יתרון  שזהו 
ברישא  ש"ע כבריתו  משארז "ל  שזהו  דווקא, החושך 
קדמה  קליפה ענין  ג"כ  והוא נהורא, והדר  חשוכא
רק  מצמיח  הוא שמתחילה רואים שאנו  כמו  לפירי,
שהקליפה  באגוז  וכמו  הפרי, מצמיח  ואח "כ  ותבן  קש
הוא  שהצמיחה ע"י שדווקא הוא והענין  לפרי, קדמה
הפנימי' שהוא הפרי מזה וכשנברר  ופסולת ותבן  קש

מהר  נברר  כשהטוב דבר  בכל  וכמו "כ  מאוד  טוב ע היא
רואים  שאנו  וכמו  בעצם, מטוב טוב יותר  הוא
האור  מזה נמשך  ואח "כ  החושך  הוא לילה בגשמיות
לעסוק  אפשר  הוא אח "כ  בלילה שכיבה ע"י כי דווקא
באפשר  הי' לא בלילה המנוחה הי' שלא ובאם  ביום
אזי  כלל  ישן  שאינו  מי רואים שאנו  וכמו  ביום, לעסוק
וזך  ברור  המוח  הוא השינה אחר  אבל  מבולבל  המוח 
כמו  א' השפעות מיני ב' יש למעלה הוא וכך  ונקי,
שבעשרה  אותיות שהן  ראינו  לא שאותותינו  בגלות
גילוי  בבחי' באים ואינם העולם בהם שנברא מאמרות

טבע, גימ ' אלקים וכמו  טבע, ובחי' הסתר  בבחי' רק
מלשון  הוא טבע וענין  טבע, עפ"י מתנהג שהעולם
נראה  רק האור  בהעלם שנטבעו  סוף בים טובעו 
ניתנו  לטיבועין  קדושין  וכמו  נוהג כמנהגו  העולם
הטבע, עפ"י מתנהג רק והסתר  העלם ענין  שזהו 
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למעלה  בטבע שהי' ומופתים באותות ובקי"ס ביצי"מ 
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‰‰Â שהוא דאצי' ממל ' בי"ע בהתהוות שהוא כמו 
החכמה  בחי' התהוות באצי' כן  מאין , יש בחי'
מאין  והחכ ' וכמ "ש מאין , ג"כ  הוא החכ ' מן  מלמעלה
הוא  החכ ' מן  מלמעלה החכ ' התהוות שמציאות תמצא
לו , באה היא מאין  יודע שאינו  מציאה המוצא כמשל 
ע"פ  ואינה החכ ' מן  מלמעלה החכ ' התהוות הוא כן 
כי  והיינו  מאין , יש בדרך  כ "א עו "ע השתלשלות
בכלל  עליון  כתר  בחי' הוא החכ ' מן  שלמעלה באוא"ס
כ "א  השתלשלות, שבסדרי חכ ' בחי' כלל  שייך  אינו 
תחלה  הי' שלא מה ממש מחודש הוא זו  חכ ' שבחי'
סדרי  בחי' הוא ולמטה מחכ ' משא"כ  כזה, באופן 

ודיבור , ומח ' למידות ומבינה לבינה מחכ ' השתלשלו '
מחצה  מלביש שהעלול  עו "ע השתלשלות בחי' שהם
בחי' הוא בכלל  אצי' כי והגם העילה. של  התחתון 
מאין  יש בריאה ע"ד  ואינו  מאלקות, ההעלם גילוי
אמת  דהן  הוא הענין  אך  ממש. מחודשי' שהם דבי"ע
בדרך  אינו  אבל  מאלקות ההעלם גילוי בחי' הוא שאצי'
אבל  מהעילה, קצת משיג שהעלול  עו "ע כענין  קירוב
היתה  החכ ' התהוות שקודם מאחר  עד "מ  דאצי' חכ '
לאחר  החכ ' שגם כלל  שייך  אינו  העלם, בבחי'
ההעלם, בבחי' שהיא כמו  מקורה משגת התהוותה
ומה  כלל , מושג שאינו  הוא ההעלם ענין  כי  והיינו 
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רמב   

החכ ' מציאות ההתהוות ה"ז  ההעלם מבחי' שנתגלה
שזהו  [לומר ] ע"ז  נופל  שאינו  שנתגלה, ההעלם היינו 
עליון  הכתר  בחי' הוא ומקורה אותה, המהוה מקורה
נשאר  הגילוי אל  מההעלם החכ ' גילוי להיות המכריח 
שמציאות  נא' ולכן  קודם. שהי' כמו  העלם בבחי'
שמאין  הנ "ל , הפי' ב' כפי ג"כ  מאין  הוא החכ ' התהוות
מן  למעלה כי במקורה כזה באופן  תחלה הי' שלא הוא
מאין  וגם וכלל , כלל  שכל  מציאות עדיין  הי' לא החכ '
כענין  תמצא אמר  ולזה בא, מאין  כלל  מושג שאינו 

וכנ "ל . מציאה המוצא
‡ˆÓÂ זו במדריגה שוי' שניהם והעשי' החכ ' כי מובן 

והיינו  עד "מ  דז "א פרצוף כמו  זולתם, ולא מאין  יש שהם
חכ ' בחי' הוא שהראש הנאצלים בעולם והסוף הראש
הת"י  כמ "ש ראשית נק' שהחכמה בראשית כמ "ש
מל ' בחי' הוא מעשה וסוף חכ ', ראשית וכתי' בחוכמתא
דבי"ע, העולמות כל  שמהוה דרגין  דכל  סופא דאצי'
מאין  יש שנתהוה פי' הוא מאמר  נמי דבראשית וידוע
יום  בכל  בטובו  המחדש נא' דאצי' במל ' וגם וכנ "ל ,
כו ', ליש מאין  דוקא מחדש בראשית, מעשה תמיד 
הוא  הנה המל ' עד  ולמטה מחכ ' עצמו  באצי' משא"כ 
ודיבור , ומח ' למדות מחכ ' עו "ע השתלשלות בחי'

כו '. האצי' עצם מן  והסוף הראש נבדל  כי ונמצא
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בהם שפתח הדיוקים את לבאר נ "ע הרבי חוזר כעת
המאמר: בתחילת 

         
האזרח  "כל  ענין  מהו  א. - הקשה המאמר דבתחילת
מהו  ב. תשבו ". "בסכות נאמר כבר הלא  ישבו " בישראל 
למלאכים אברהם שאמר  העץ" תחת  "והשענו ענין
כדברי זה, על  השכר הוא תשבו" "בסכות מה  ומפני
מה על  שכר הוא הסוכה ענין כל  אם  ג . המדרש.
אסור  למה  העץ, תחת המלאכים את אברהם  שהושיב
של  הרוחני ענין מהו  ד . העץ. תחת הסוכה שתהא 

כו '. תשבו " "בסכות
   למלאכים  

   ל רומז    כלומר
      העליונות המידות

כללי, באופן - האצילות שבעולם  
  ,החיים עץ וזהו  - המידות ) עיקר שהיא

לבחינת שייך  שהוא - ורע טוב הדעת עץ לעומת
בירורים לברר שעניינה ,52המלכות ,

      שתפארת
מקיף, אור הוא המלאכים  לדרגת ביחס 

      

53 54 אור להם המשיך  ואברהם
כו ' אנפין  זעיר  מבחינת מקיף השגתם שכל  שכיון

נחשבת אנפין  הזעיר דרגת הרי המלכות, בהארת  הוא 
מקיף. כאור אליהם

 ביחס מקיף אור למלאכים המשיך  שאברהם 
הואאליהם ברוך  הקדוש   

   כן גם  הוא הסוכה של  שעניינה
מקיף, אור      

      בחינת כלומר,
הנה בפרט , ותפארת בכלל  אנפין  הזעיר  שזה החיים, עץ
זה ישראל  לגבי  אך  מקיף, בחינת זה המלאכים לגבי

פנימי , אור נחשב  55   
) החיים עץ אנפין )דבחינת  הזעיר   

סדר  של  באופן המשכה  על  מורה  'אדם ' שהמושג 
והוא והתכללות,      
     . לישראל ביחס גם 

מקיף, בחינת היא אנפין  הזעיר דרגת  למלאכים , כלומר
אצל  זאת לעומת  אליהם. השפיע שאברהם הדרגה וזו

פ אור בחינת הוא אנפין הזעיר בחינתישראל , ולכן  נימי,
למקיף העלאה  היא המקיף , שהיא ישראל , אצל  הסוכה 

ממש .
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ז.53. קמה, תהילים

המתחיל 54. דבור מקץ, פרשת אור בתורה בזה הביאור ראה

ושמחי ". "רני 
יט .55. כ , דברים
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      גם - ולכאורה 
הסוכה מה ומפני מקיף, עניינם האילן  וגם  הסוכה

אלא 56פסולה?   
לביטחון  זה בפסוק  הכוונה הרי  לעיל , שהוסבר שכפי

של  יותר, הגבוהה  בדרגה     
    בחינת הוא "אילן " ואילו 

ולכן  עלמין . כל  הממלא בחינת  פנימי, אור שעניינו אדם,
לאילן . מתחת  תהא  שהסוכה אסור

       
התיישבות מלשון  "תשבו " במילה מרמז  שזה

ופנימיות ,       
        

    
        

       
חיצוניות זה הרי המקיף, בחינת  היא  שהסוכה אף
לבוא, לעתיד  רק תתגלה המקיף פנימיות ואילו  המקיף,

   "יזריח" מלשון ש"אזרח "
(יתגלה)     אותה הנה 

בדרגת גם  קיימת  עליונה, דרגה  
        שהתבאר כפי 

הריבוי, בהעלם טמון  האור  מיעוט שבתוך  באריכות,
במיעוט  טמון הריבוי הרי  המקיף, בדרגת  וכשעוסקים

ובתוקף. בגלוי אף
: אלו פסוקים על  הביאור סיכום 
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       בראש שנמצא שמה 

ב "יום מתגלה  והעלם, כיסוי - "בכסה " של  באופן השנה
הסוכות , חג  - חגינו"   שהיא

       
       הנה

הרי הריבוי, כל  טמון במיעוט  שגם כיון  
 כיום גם זו  לדרגה להגיע שניתן 
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ה 'תש"ג ] [תמוז

ÂÂË ‰Ó"." ישראל משכנותיך  יעקב 1אהליך 

פנים  המנוחה, מקום הוא ומשכן  כיסוי, הוא אהל 
האוהל .

על 2הגמרא  עובר  אברם, לאברהם שהקורא אומרת
אברם".3הציווי  שמך  עוד  יקרא "ולא

ולא  יעקב ליעקב הקורא כן , אם הגמרא: שואלת

1

2

3

4

5

6

ה.1) כד , בלק
ע"א.2) יג , ברכות

ה.3) יז, לך 



רמד   

הציווי  על  הוא גם יעבור  עוד 4ישראל , שמך  יקרא "לא
יעקב"?

כאשר  אברם. מהשם שונה יעקב השם הגמרא: עונה
ואילך  מכאן  לאברם, אברהם השם את נתן  יתברך  ה'
יעקב, אצל  כן  לא אברהם. השם רק בתורה נזכר 
נזכר  ישראל , השם את ליעקב נתן  יתברך  שה' שלאחר 

יעקב. השם גם בתורה
לא  אברם אברם. השם את לגמרי החליף אברהם השם
בלאו . עובר  אברם לאברהם והקורא בתורה, עוד  נזכר 
בתורה  נזכר  הוא שכן  כן , אינו  יעקב השם לגבי אך 
את  ליעקב נתן  יתברך  שה' לאחר  גם רבות, פעמים

ישראל . השם
יעקב? והשם אברם השם בין  החילוק מה להבין , צריך 
בפסוק  כתוב יעקב, בשם והן  אברם בשם הן  בשניהם,
שני  בין  החילוק ומהו  וגו '", שמך  עוד  יקרא "ולא

השמות?
אברהם, בשם רק לקרוא חייבים למה להבין  צריך  גם
בשם  לקרוא אפשר  – דוקא לאו  הוא ישראל  אבל 

יעקב? בשם לקרוא ואפשר  ישראל 
מאוד , גדול  דבר  הוא השמות ענין  דבר , של  לאמיתו 

השם  ידי על  שלו  החיות את מקבל  האדם .5כי
כי  שם, לו  מוסיפים מסוכן  חולה עלינו , לא יש, כאשר 

שהם  בשמות רק וזאת לחיות, כלים הן  השם אותיות
בשל "ה  שכתוב כמו  הקודש, בלשון  תורה על ֿפי

ראה 6הקדוש  הוא כי שמות, לתת ידע הראשון  שאדם
החיות  באה משם העליונה, במרכבה ישנם שמות איזה

כאלה. שמות להם נתן  והוא הנבראים, לכל  האלקית
הוא 7הגמרא  בשמא". דייק הווה מאיר  "ר ' אומרת:

הוא  השם כי שמו , ידי על  האדם של  המהות את הכיר 
מאוד . גדול  דבר 

והשם  יעקב השם בין  חילוק יש ודאי זה, על ֿפי
ישראל .

כך  אברם, השם לגבי מעלה הוא אברהם שהשם כשם
י  לשם מעלה הוא ישראל  שהמלאך השם כפי עקב,

במפורש  אנשים 8אומר  ועם אלקים עם שרית "כי
ותוכל ".

יעקב? השם גם נותר  מדוע להבין , יש
ואילו  "אהליך " נאמר  יעקב בשם מדוע להבין  צריך  גם

"משכנותיך "? נאמר  ישראל  בשם
.ÂˆÈ˜,ויעקב אברם השמות בין  החילוק מה שואל 

"ולא  הציווי על  עובר  אברם לאברהם הקורא שדוקא
מבאר  ישראל . לגבי אברהם בשם המעלה מה יקרא".
החיים  את המביא הקודש בלשון  השם חשיבות את

האלקיים.

ב.

˜ÂÏÈÁ‰ שהשם הוא, ישראל  והשם אברהם השם בין 
שם  הוא ישראל  השם ואילו  החילוף שם הוא אברהם

המעלה.
ששם  הוא, המעלה לשם החילוף שם בין  החילוק
את  מחליף הוא אלא המעלה, שם רק אינו  החילוף
עוד , קיים אינו  כבר  הקודם שהשם כך  הקודם, השם

הקודם. השם את מחליף אינו  המעלה שם ואילו 
מהשם  נעלה שהוא המעלה, שם הוא החדש, השם
הוא  ישראל  השם אותו . מחליף אינו  הוא אבל  הקודם,
מחליף  אינו  הוא אבל  יעקב, השם לגבי המעלה שם

יעקב. השם את
האדם: בנפש בעבודה הענין  את להבין 

– וישראל  יעקב ואברהם, אברם – השמות ארבעת כל 
בעבודה. שונות דרגות ארבע הם

דרגת  באה ואחריה אברם היא הראשונה הדרגה
אברהם.

עם  הבורא בעבודת עבודתו  את התחיל  אבינו  אברהם
לו , שיש המעלות את בזולת למצוא ביקש הוא עצמו ,
חילק  לאנושות, טוב רק ועשה אלקות להסביר  התמסר 
עד  כל ֿכך  עצמו  את רומם הוא לכולם. וסייע צדקה

מזוככים. היו  אבריו  גופו . על  בעל ֿהבית שנעשה
איברים  חמשה עליהם.9קיימים לשלוט  לאדם שקשה

שזו  אבריו , ברמ "ג עצמו  את זיכך  אברהם כאשר 
לשלוט  שיוכל  הכוח  את לו  נתנו  אברם, השם משמעות
– אברהם השם פירוש שזהו  האיברים, חמשת על  גם
היו  שלו  החושים וחמשת אבריו  רמ "ח  שכל  רמ "ח ,

שהמדרש  כפי ברוך ֿהוא. הבורא לעבודת 10מסורים

הרי  שמרכבה כשם – המרכבה" הן  הן  "האבות אומר 
מרכבות  הם הקדושים האבות כך  הרוכב, בשביל  היא

לאלקות.
הוא  אברם ואברהם: אברם השמות שני של  הכוונה זו 
האנושי. בכוח  לפעול  יכול  שהאדם העבודה של  השם
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א.5) פרק והאמונה, היחוד  שער ראה
נז.6) מט . תיקון זוהר, תיקוני  ע"א. יד ,
ע"ב.7) פג , יומא

כט .8) לב, וישלח 
אדמו"ר].9) כ "ק [הערת ע"ב לב, נדרים ראה

מז.10) פרשה בראשית ֿ רבה, מדרש



רמה    

להגיע  בכוחו  זאת עם אבל  רבה, ליגיעה זקוק האדם
להתגבר  האלקי הכוח  את לו  נותן  יתברך  ה' ואז  לכך ,
רק  מסורים יהיו  הם שגם האיברים חמשת על  גם
אברהם  שעבודת כלומר , ברוך ֿהוא. הבורא לעבודת

אברם. עבודת את מחליפה
שהדרגה  עד  נעלית כל ֿכך  לדרגה הגיע בעבודתו  הוא

אבדה. הקודמת
שמות  מכוונים שכלפיהן  הבורא עבודת של  בדרגות אך 
המעלה  שם אלא אינו  ישראל  השם וישראל , יעקב

יעקב. השם את מחליף ואינו 
הבורא  בעבודת שונות דרגות שתי הם וישראל  יעקב

ברוך ֿהוא:
שכתוב  כמו  עבד , עבודת היא יעקב "שמע 11עבודת

פשוטים  בדברים היא עבד  ועבודת עבדי", יעקב אלי
יראה. ומצד 

שכתוב  כמו  הבן  עבודת היא ישראל  "בני 12עבודת
בגדולת  ההכרה מצד  היא בן  ועבודת ישראל ", בכורי

הוי'.
איננה  אבל  עבד , עבודת לגבי מעלה היא בן  עבודת

העבד  עבודת את .13מחליפה
אהליך ". טובו  "מה זהו 

יעקב. לעבודת שמביאה היראה מקיף, הוא אהל 
המקיף  מצד  שאינה בן  עבודת – ישראל " "משכנותיך 

פנימית  .14אלא
.ÂˆÈ˜.הבורא בעבודת השמות ארבעת את מבאר 

אנושיים. בכוחות לפעול  שניתן  העבודה היא אברם
האיברים  כל  את להביא האלקי הכוח  הוא אברהם
את  מחליף אברהם הבורא. לעבודת החושים וחמשת
אוהל  בן . עבודת וישראל  עבד  עבודת הוא יעקב אברם.

פנימי. הוא ומשכן  מקיף הוא
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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תרצ "א  מנ"א, כ"ז ב"ה,

מוה"ר  אי"א וו"ח והנעלה הנכבד אל

שי' יוסף נחום 

וברכה! שלום 

שלא  בווארשא, בהיותי לי שמסר מכתבו על במענה

רואה  שאני כפי ועכשו בארוכה, לדבר גרמא הזמן אז הי'

יותר, בפרטי' הענין לדעת נחוץ הנה הענין מצב ממכתבו

ארחות  אשר לראות צריך הוא הנה כללית תשובה ובתור

ולהניח  שי' ב"ב לעזוב אבל התורה, בהרבצת יהיו חייו

אופן. בשום  להסכים  יכול אני אין זה על לגמרי, עסקו

הדבר  להיות אפשר איך יותר בפרטות לי לכתוב נא וייטיב

יוכל  והוא לבדם , בו יעסקו שהם  ב"ב על העסק שיניח

התורה. בהרבצת לעסוק לנסוע

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם 
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אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק פ' פנחס, שבת מברכין חדש מנחם אב, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק.

ובעמדנו בעש"ק מברכין מנחם אב, יהי רצון אשר אבינו שבשמים, אב הרחמן ואב הרחמים, 

ינחם את עמו ישראל וכהבטחת חז"ל, נחמה בכפלים, כפלים לתושי',

וידוע אשר הכפלים הוא שלא בערך, ולא רק שני פעמים ככה.

ימים אלו לששון  ויהפכו  זה אלי',  פנחס  לביאת מבשר טוב  נזכה  דידן  בעגלא  ובקרוב ממש 

ולשמחה ולמועדים טובים.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן
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çaæî äæå" :øîàpL ,íìBòì BîB÷nî BúBà ïépLî ïéàå ;øúBéa ïeëî BîB÷î ,çaænä©¦§¥©§§ª¨§¥§¥§©¦¦§§¨¤¤¡©§¤¦§¥©
,"äiønä õøà ìà Eì Cìå" :øîàpL ,eðéáà ÷çöé ã÷òð çaænáe ."ìàøNéì äìòì§Ÿ¨§¦§¨¥©¦§¥©¤¡©¦§¨¨¦¤¤¡©§¤§¤¤¤©Ÿ¦¨

"úéaä úà äîìL ïáiå" :øîàðåìî)íéë(æ à"äiøBnä øäa"(à ,â á íéîéä éøáã). §¤¡©©¦¤§ŸŸ¤©©¦§©©¦¨

ycew zegiyn zecewp

וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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Ï‡NÈ Èa ˙„Ú Ïk L‡ ˙‡ e‡N(ב (כו , ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנכנס ּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ‡Ê"מ ׁשל ּוברי ׁש(רש "י )לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט  העגל, חטא לגּבי  ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

c אׁשם היה ולא ּבהר מ ׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר , וי ׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט  ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס  ּכׁשהרג רק  נעצרה והּמּגפה הלכה, מ ּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתע ּלמה

לכן  מעט ; הּמּגפה נמ ׁשכה ׁשּבגללֹו לח ׁשב  יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי ,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט 
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Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ Bˆ( יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
צרֹור  ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, הח ּיים' ּב'אֹור ְְְִִַַַַָָָָָָוהק ׁשה

ׁשּכן  זה, ּכפל לבאר  צרי אינֹו ׁשרׁש"י  לֹומר, וי ׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהּכיתם".

אֹותם" "לאּיב  היינּו מבין (רש "י )"צרֹור" למקרא' חמ ׁש ּו'ּבן , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

י ֹותר  חמ ּורה חרב , לפי  הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ׁשהּכאה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעצמ ֹו

את  ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט  ּבלבד. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמ ּׂשנאה

ׁשל (הּׁשלילה (הּׁשלילה ˆBמ ֹואב  מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָָ»ְְְְִִִַַָָָָָ

).Ì˙Èk‰Âׁשל ֶ¿ƒƒ∆
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ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ˜iÂ(ה (כז , ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מ ּמּנּו" הלכה ּמכריח ֹו(רש "י )"נתע ּלמה מה לׁשאל, וי ׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, וי ׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע  ׁשּלא י ּתכן והרי  ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי  (ּכמ ֹו ל"ּדברן" "מ ׁשּפטן" ּבין הב ּדל י ׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

c.(" אלי וׁשקלאֿוטריא.cבא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב   אי ההלכה, את ידע  ׁשּלא ּכיון לֹו: והק ׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתע ּלמה אּלא ההלכה, את ידע  ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמ ּמּנּו.
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ÂÈÏÚ E„È ˙‡ zÎÓÒÂ Ú˘B‰È ˙‡ EÏ Á˜(יח (כז , «¿∆¿À«¿»«¿»∆»¿»»
יהֹוׁשע  את מ ׁשח  ׁשמ ׁשה מצינּו לא מדּוע  לׁשאֹול, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻי ׁש

וי ׁש אֹותֹו? מ ֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי  המ ׁשחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבׁשמן

הּוא  ׁשהרי  ּבּתֹורה, נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע  ׁשמלכּות ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻלֹומר,

סמיכה, ידי  על מלכּותֹו נפעלה לכן ממ ׁשה. הּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמק ּבל

ּכמאמר לּתֹורה, א)ׁשק ׁשּורה יד, מ ּפי(סנהדרין  אי ׁש סמ ּוכין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבׁשמן. מ ׁשיחה ידי  על ולא ְְְְִִֵֶֶַָֹאי ׁש,
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Ï‡NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי " ּבני  את צ ּוה ּבני , על מצ ּוני  ׁשאּתה .(רש "י )"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר אי ׁש למ ּנֹות מ ׁשה לב ּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, וי ׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצט ּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטע ּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהע ֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"ע ֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבע ֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם
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ÌÈeka‰ ÌBÈe( כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי ׁשם על ח ּטים, קציר ּבּכּורי  נקרא הּׁשב ּוע ֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

ֿ (רש "י )הּלחם" וׁשּבעל ׁשּבכתב  לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי  . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

לנֹותן  הּבּטּול י ֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב  ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  ק ּים קאמר מאי  ידע  ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה,

לּמּוד  נח ׁשב  ׁשאינֹו ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמ ּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מ ֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ׁשל להבנה לח ּדר  צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב 
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ÌÈtÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ

. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈe"עליהם מגּנין הי ּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ "ח (רש "י ) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכב ׂשים לגּבי  ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, וי ׁש הּמק ּדׁש. ּבימי  רק  לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפ ּלה; ידי  על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפע ּלה  והּיֹום מ ּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצ ֹונּיּות לע ֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע 

הע ֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפ ֹוא, מ ּובן האדם. ּבנפ ׁש רק  ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

י ׁשנּה לי ׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק  להי ֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ב', בו כותב שעד עתה לא נזדמן שידוך בשביל בתו הבכירה... תחי', 

ועתה מציעים שידוך בעד בתו הצעירה מרת... תחי'.

הנה, א( עליו להשתדל במרץ המתאים בחיפוש שידוך בשביל בתו הבכירה, ודיוע בכ"מ ברז"ל, 

עד כמה גדלה חובת האב למצוא זיווג מתאים בשביל בנותיו, ב( וכיון שנשיאנו הק' דקדקו בהכתוב לא 

יעשה כן וכו' לתת הצעירה לפני הבכירה, הנה רק אח"כ ישדך את בתו השני' מרת... תחי'.

בברכה.
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ycew zegiyn zecewp

המפרשים דברי הראשונה1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של

תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב

המדרש "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא דברי את לזה בהתאם הפסוק2והביאו :3על

בעולם אדם של אומנתו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם

תלמוד תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון" צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.

או טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים

הרי כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.

תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

תפקיד את להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנתו "מה ג.

כאלם") עצמו ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם

ה"סור ואילו טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה

טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע"

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזהד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור

"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמים "בעשרה4ה' ,

העולם"מאמרות היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .

לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי

מהֿ לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את

אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:

בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדיםמחשבהאולם שהם דהיינו ,"

ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו

[שלא אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,

ישים הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה

את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" .בעולםבחינת

גם ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה

ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,

שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו

שמגלה עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על

להתעלות צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברה שהיתה

רק אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת

יש תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות

התורה נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך

אדם של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"

(עלֿדרך לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם

בנוגע כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה

היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי

ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב

"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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בחינת ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור

"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמים "בעשרה4ה' ,

העולם"מאמרות היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .

לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי

מהֿ לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את

אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:

בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדיםמחשבהאולם שהם דהיינו ,"

ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו

[שלא אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,

ישים הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה

את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" .בעולםבחינת

גם ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה

ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,

שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו

שמגלה עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על

להתעלות צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברה שהיתה

רק אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת

יש תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות

התורה נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך

אדם של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"

(עלֿדרך לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם

בנוגע כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה

היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי

ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב

"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת



לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:405:438:298:329:109:1210:2310:2519:4919:4820:1920:1819:2920:30באר שבע )ק(

5:355:388:258:289:089:1010:2110:2319:5519:5520:2320:2219:2520:34חיפה )ק(

5:375:408:278:299:089:1010:2110:2319:5419:5320:1920:1819:1420:30ירושלים )ק(

5:385:418:288:309:099:1110:2310:2419:5119:5120:2120:2019:3120:33תל אביב )ק(

4:585:027:427:478:568:5910:1810:2020:5920:5621:4321:4020:3921:59אוסטריה, וינה )ק(

7:377:369:189:199:589:5810:4810:4917:1317:1617:4317:4616:5717:57אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:085:127:568:009:029:0510:2310:2520:5420:5221:3521:3320:3421:50אוקראינה, אודסה )ק(

4:334:377:187:238:318:339:539:5520:3220:3021:1621:1320:1221:32אוקראינה, דונייצק )ק(

4:424:467:257:318:418:4310:0310:0520:4520:4321:3021:2720:2521:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:595:037:307:399:029:0510:2610:2821:1921:1722:0722:0320:5922:24אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:504:557:197:298:548:5710:1810:2021:1321:1022:0121:5720:5322:18אוקראינה, קייב )ק(

5:395:428:288:329:319:3310:5110:5321:1821:1621:5621:5320:5922:10איטליה, מילאנו )ק(

6:156:168:438:449:149:1510:1710:1818:2118:2218:4518:4618:0418:56אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:509:5010:2810:2811:1911:1917:5517:5818:2418:2617:3918:38ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1010:4610:4611:2811:2812:1712:1718:2718:3019:0019:0318:1219:16ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:445:478:358:389:259:2710:4110:4320:3720:3621:1121:1020:1821:24ארה״ב, בולטימור )ק(

5:295:328:208:239:129:1410:2910:3120:3120:2921:0621:0420:1221:19ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:295:328:218:249:129:1510:3010:3120:3120:3021:0721:0520:1221:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:596:038:518:549:469:4811:0411:0621:1321:1121:5021:4820:5422:03ארה״ב, דטרויט )ק(

6:246:279:139:159:539:5511:0511:0620:2720:2720:5520:5520:0921:06ארה״ב, האוסטון )ק(

5:455:488:358:389:189:2010:3210:3420:0720:0620:3820:3719:4820:49ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:336:359:209:219:579:5911:0811:0920:1720:1620:4420:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:225:268:148:179:079:0910:2410:2620:2920:2721:0521:0320:1021:18ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:535:578:458:489:379:3910:5410:5520:5420:5321:2921:2820:3521:42ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:195:238:118:149:059:0710:2310:2420:2920:2821:0621:0420:1021:19ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:029:159:169:479:4810:4510:4618:1118:1318:3618:3817:5518:48בוליביה, לה-פס )ח(

5:315:367:467:589:369:3911:0111:0322:0121:5822:5122:4721:4123:09בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:335:387:498:079:389:4011:0211:0421:5921:5722:4822:4521:3923:06בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:548:559:289:2910:2410:2417:3617:3917:5818:0017:2018:10ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:428:439:159:1610:1110:1217:2117:2317:4717:4917:0517:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:474:527:047:058:548:5710:1910:2121:2321:2022:1122:0721:0522:30בריטניה, לונדון )ק(

4:444:507:137:148:569:0010:2310:2621:4121:3822:3722:3221:2322:58בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:484:537:107:118:579:0010:2310:2521:3421:3122:2622:2121:1422:45גרמניה, ברלין )ק(

5:205:247:538:019:229:2510:4610:4821:3821:3622:2622:2321:1822:43גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:566:568:578:589:319:3210:2610:2717:3417:3617:5417:5617:1818:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:046:068:478:499:219:2310:3010:3119:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:026:048:448:459:189:1910:2610:2719:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:504:547:367:418:478:4910:0810:1020:4520:4221:2821:2520:2521:43הונגריה, בודפשט )ק(

4:324:357:247:278:168:189:339:3519:3619:3520:1220:1019:1720:25טורקיה, איסטנבול )ח(

6:066:098:589:019:469:4811:0111:0320:5220:5121:2521:2420:3321:37יוון, אתונה )ק(

5:135:178:018:059:099:1110:3010:3221:0321:0121:4621:4320:4422:01מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס 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
6:016:038:448:469:189:2010:2710:2819:1819:1819:4419:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:099:349:3410:2010:2011:0611:0616:5617:0017:3217:3616:4117:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:147:598:018:378:399:499:5019:0319:0319:3219:3118:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

4:494:527:417:448:328:349:489:5019:4719:4620:2220:2019:2620:34סין, בייג'ין )ח(

7:037:049:329:3410:0310:0511:0611:0819:1419:1519:3819:3918:5719:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:194:246:406:418:278:309:539:5521:0120:5821:5321:4920:4022:12פולין, ורשא )ק(

6:296:308:478:489:199:2010:1810:1917:5517:5718:2018:2117:3818:30פרו, לימה )ח(

5:555:598:448:489:489:5011:0811:1021:3421:3222:1522:1221:1522:29צרפת, ליאון )ק(

5:515:558:338:389:519:5311:1311:1522:0021:5722:4322:4021:4022:59צרפת, פריז )ק(

5:485:508:218:228:528:549:569:5718:1218:1318:3618:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:405:448:318:349:299:3110:4710:4921:0621:0421:4121:3920:4721:55קנדה, טורונטו )ק(

5:095:137:598:039:029:0410:2210:2420:4820:4621:2721:2520:2821:41קנדה, מונטריאול )ק(

5:355:388:268:299:109:1210:2510:2620:0320:0220:3520:3419:4520:46קפריסין, לרנקה )ק(

4:234:287:007:018:398:4310:0710:1021:3721:3322:3822:3221:1623:01רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:503:556:336:348:098:139:399:4121:2121:1722:2222:1621:0022:48רוסיה, מוסקבה )ח(

4:294:337:167:208:258:279:469:4820:2120:1921:0321:0120:0121:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:335:378:208:249:299:3210:5110:5321:3121:2922:0922:0621:1222:24שוויץ, ציריך )ק(

5:545:568:338:359:069:0710:1310:1418:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


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 

- 

 
  






 

 הורידו את יישומון  
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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